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ROMANIA
CELE DOUA TEAM-URI

ROMANIA
DURBAC (15)

NICA (12)BRAGA (14) SUCIU (11)

UN MECI DE RUGBY DE ÎNALT PRESTIGIU

FRANȚA
PARTIDA INAUGUREAZĂ O NOUĂ EDIȚIE A „CUPEI NAȚIUNILOR-F.l,R.A

Astăzi, reprezentativa de 
rugby a ROMÂNIEI întîlneș- 

■ te într-un meci care se anun- 
‘ță de mare atracție, puterni
ca echipă a FRANȚEI. In 

'afara fapttilui că partida cen- 
jtinuă o tradiție temeinic sta
tornicită între rugbyștii celor 

’ două țări, ea îmbracă și un 
caracter oficial, întrucît se 
desfășoară în cadrul unei noi 
ediții a „CUPEI NAȚ1UNI- 
LOR-F.I.R.A."

Și de data aceasta rugbyul 
francez se prezintă la Bucu- 

’ rești cu o aureolă de invi
diat. Chiar dacă n-ar fl să 
ținem seama decît de succe
sele rugbyștilor francezi în 
turneul din Republica Sud- 
Africană sau de victoria ob
ținută în fața Angliei (35—13) 
și tot ar fi suficiente argu
mentele care pledează în fa
voarea valorii ridicate a oas
peților. Șansele, evident, ră- 
mîn de partea lor.

în cazul nostru, mal mult 
'decît palmaresul propriu-zls, 
mult îmbunătățit anul acesta, 
în special datorită reușitei 
înregistrată în fața italieni
lor, chiar la el acasă (per
formanță fără precedent), 
contează dorința fierbinte de 
a avea o comportare la înăl
țimea prestigioșilor rugbyști 
francezi. Lucrul este posibil. 
Condiții! ca rugbyștii români 
să-și depășească, încă din 
start, tracul ce l-a cuprins 
aproape întotdeauna cînd au 
evoluat în compania sporti
vilor francezi. Apoi, de a se 
remarca printr-o continuă și 
susținută mișcare în teren, 
printr-un joc ferm pe înain
tare, prin placaje viguroase 
dar corecte, prin marcarea și 
anihilarea strictă

Berbecii lui Cio-

lui Dauga ?

FRANTA

bănel sau cocoșul

vă prezintă 

meciul 

ROMÂNIA

Neagu

RADULESCU

a mijloca-

ul timă 
Nimic

DINAMO A RĂMAS LIDERA CLASAMENTULUI
• Performera etapei trecute, C.F.R. Timișoara, a pierdut pe teren propriu 
în fața lui F.C. Argeș -• în sfîrșit, o victorie a campionilor • Șt. Coidum 

s-a ținut de cuvînt: a luat ceferiștilor din Cluj punctul cedat universitarilor
clujeni ® S. C. Bacău a respectat tradiția

REZULTATE TEHNICE

Rapid — Dinamo București 1—1 (1—0)
U.T.A. — Politehnica 2—0 (1—0)
— *................. * ‘ 0—0

1—0 (0—0)
2—0 (1—0)
0—2 (0—0)
1-0 (0—0)

C.F.R. Cluj —- Univ. Craiova
Spori club Bacău — St. roșu 
Forul — „U" Cluj
C.F.R. Timiș. — F.C. Argeș 
Petrolul — Jiul

ETAPA VIITOARE (6 decembrie)

Univ. Craiova — Dinamo București 
Steagul roșu — C.F.R. Cluj 
Steaua Petrolul
U.T.A. — Farul
Jiul — Progresul

Cluj — C.F.R, Timișoara 
Râpld — F. C. Argeș 
Politehnica —• Sport club Bacău

K»)
JINAMO BUCUREȘTI |

AU TRECUT PE LINGĂ
<■ N-a fost *• s-o spunem de 

început — derby-ul peca- 
re-1 doream și care putea să 
se exprime la înălțimea aș- 
(teptărilor, n-a fost un derby- 
spectacol, poate pentru că ma
joritatea derby-tirilor ANUN
ȚATE trădează, fișa Cum re
marca, cîndva, marele om de 
fotbal (selecționer și ziarist) 
care 8 lost Vittorio Pozzo. 
Paata, de asemenea, pentru că

CANTONI (11)

șilor și a aripilor Cantoni și 
Bourgarel, rugbyști cu un 
excepțional simț al buturilor, 
cu o mare viteză de depla
sare.

Conducerea meciului a fost 
încredințată lui G. C. Lamb 
(Anglia), un arbitru interna
țional de mare prestigiu, cu 
zeci de partide-cheie la activ, 
prezent în calitate de cavaler 
al fluierului pe toate conti
nentele. Așadar, încă o ga
ranție în reușita întîlnirii.

Nădăjduind 
un meci de o 
sportivă, ținem 
colorilor noștri 

să vizionăm 
înaltă ținută 
să urăm tri- 
mult succes!

CLASAMENT

1. DINAMO BUC. 12 7 3 2 24—11 17
2. Rapid 12 5 6 1 14— 7 16
3. Petrolul 12 7 2 3 18—14 16
4. Politehnica 12 6 3 3 23—18 15
5. Farul 12 6 2 4 22—20 14
6. U.T.A. 12 6 1 5 16—11.13
7. Univ. Craiova 12 5 3 4 9—11 13
8. Steagul roșu 12 5 3 4 8-10 13
9. Sport club Bacău 12 6 0 6 20—15 12

10. Steaua 11 4 3 4 16—15 11
11. „U" Cluj 12 4 2 6 13—15 10
12. F. C. Argeș 12 3 4 5 14—17 10
13. C.F.R. Cluj 12 4 2 6 15—22 10
14. Jiul 12 4 17 10—16 9
15. Proqresul 11 2 3 6 7—13 7
16. C.F.R. Timișoara 12 2 010 7—21 4

AZI: Progresul — _Steaua 
gust, de la ora 12,15)

(stadionul 23 Au-

AMBELE ECHIPE

ambele echipe, dominate de 
realismul fotbalului mondial, 
au avut ca scop primordial 
rezultatul, în vreme ce ma
niera, mijloacele, eleganța și 
uneori chiar fair-play-ul 
le-au preocupat în mult mai 
mică măsură.

A rezultat o întrecere foar
te dîrză, aprigă pe alocuri, 
monțentele dramatice au ur-

DRAGOMIRESCU (13)
IRIMESCU (10) 

MATEESCU (9) 
CIOBĂNEL (6) TUfUIANU (8) RAȘCANU (7)

ATANASIU (5) ȘERBAN (4)
DINU (3) IORGULESCU (2) DRAGULESCU (1)

Birtolom, omul de gol al echipei Steaua in meciul de ieri, 
în plină acțiune pe semicerc

Arbitru principal: G. C. LAMB (Anglia)

IRAțABAL (1) T-
W. SPANGHERO 

(7)QUILIS

BENESSIS (2) AZAR6TE (3)
IO (4) Le DROFF (5)
DAUGA (8) VIARD (6)

PEBEYRRE (9)
BEROT (10)

LUX (12) TRILOO (13)
VILLEPREUX (15)

SÎMBĂTĂ DIMINEAȚĂ.
Sîmbătă dimineață, lotul 

rugbyștilor francezi a 
susținut ultimul antre

nament.
Sîmbătă dimineață ne-am 

deplasat la teren pentru a-i 
urmări, în avanpremieră, pe 
reprezentanții cocoșului ga
lic, deținătorii atîtor rezulta
te de prestigiu.

Sîmbătă dimineață în 
preajma terenului s-au strîns 
— ca întotdeauna în astfel 
de ocazii — puținii, dar ire
mediabilii, „microbiști" dăru- 
iți rugbyului.

cat nu o dată tensiunea și 
așa ridicată a partidei, a că
rei principală virtute a fost 
aceea că ne-a ținut, din pri
mul pînă în ultimul minut, 
sub semnul indeciziei scoru-

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

BOURGAREL (14)

FRANȚA

Ora 10. Este timpul ca pe 
gazon să apară jucătorii, oas
peți. Dar... Trec 10 minute, 
apoi încă 10 și încă 15. Ni
mic. Ni se spune că antre
norul Michel Celaya stabileș
te tactica pentru jocul de du
minică. Oare ce pune la cale? 
Nici simpaticii colegi de 
breaslă francezi — veniți în 
număr mare pentru a trans
mite cronicile și comentariile 
marii confruntări — nu pot 
să ofere mai multe amănun
te.

de scurtă de
dă în grabă, 
elevii săi nu

★
Ora 11. In sfîrșit, ușa — 

care fusese cu strășnicie în
cuiată — se deschide. Apoi, 
pe rînd își fac apariția i Dau
ga, Le Droff, Bourgarel și 
ceilalți.

Masivul antrenor Celaya 
nu pare dispus a face con
fesiuni. încercăm, totuși, să 
obținem o cît 
clarație. Ne-o 
scuzîndu-se că 
pot aștepta i

— Nu ani venit în plim
bare și nici nu cred că vom 
putea avea timp din cauza... 
jucătorilor dumneavoastră. 
Avem o misiune foarte grea. 
Românii ne-au dovedit întot
deauna valoarea lor. Și ea nu 

scăzută, dimpotri- de loc

tentativă: forma- 
nou față de ceea

Em. F.

(Continuarea în pag. a 4-a)

VICTORIE

Minutul 56 al derbyului. Doru Popescu a reluat in gol mingea scăpată de Răducanu, egalind 
scorul

Foto j Dragoț NEAGU

In C. C. E. la handbal masculin

STEAUA A CÎȘTIGAT ÎNTR4) SHGURÂ REPRQĂ!
Steaua-Sfudentes Id rettsforenî ng 30 — 14 (12 — 7)

Handbaliștii de Ia Steaua au 
debutat ieri seara, in sala 
Floreasca, într-o nouă ediție 
a C.C.E., întrecînd categoric 
echipa campioană a Norvegiei. 
STUDENTES IDRETTSFORE- 
NTNG din Oslo. Scorul final :

Călin ANTONESCU

AZI, LA TIMIȘOARA, „TROFEUL CARPAȚI" PROGRAMEAZĂ

0 FINALĂ DE MARE SPECTACOL:
TIMIȘOARA, 28 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). 
Intrat în tradiția handbalis
tică internațională, „Trofeul 
Carpați" prilejuiește și !a 
ediția a Xl-a o interesantă 
trecere în revistă a valorii 
și stadiului de evoluție la 
care au ajuns echipele fe
minine. După 18 partide ju
cate în sala Olimpia, în ca
drul celor două serii preli
minare, se poate 
jocul majorității 
fruntașe a devenit 
mic, că schemele 
grefează acum pe 
circulație a balonului, 
handbalul feminin se îndreap
tă și el, cu pași mari, spre 
handbalul-spectacol. Cei 9 000 
de spectatori, care au asistat 
timp de trei zile la întîllniri- 
le premergătoare finalelor, 
au . observat cu satisfacție 
acest evident progres. Sînt 
formații care impresionează 
prin ritmul de ceasornic al 
jocului (R.D. Germană), prin- 
tr-o tehnică impecabilă (R.D. 
Germană, România, Cehoslo
vacia), prin fantezie și joc 
viclean, la intercepție, cu 
contraatacuri debordante (Ro
mânia, -Iugoslavia) precum și 
altele care, prin dârzenie, 
înalță cota eficacității (Uniu
nea Sovietică, Ungaria). Con
fruntarea dintre stiluri contu
rate și maniere de joc în 
devenire a scos în evidență 
resursele nebănuite pe care 
le posedă 
mai mare 
neretului.

Apogeul 
tant prin 
forțe superioare, dar, 
ales, prin opțiunile ce se vor 
oferi unor teamuri pentru 
viitoarea ediție a C.M., îl 
vor constitui întrecerile deci
sive de astăzi. Marea finală, 
partida dintre reprezentati
vele României și R.D. Ger- 

spune că 
echipelor 

mai dina- 
tactice se 
o rapidă 

deci

acest sport cu tot 
atracție asupra ți

turneului, impor- 
confruntarea de 

mai

30—14 (12—7) dă jucătorilor 
români serioase opțiuni pen
tru calificarea in turul următor 
al competiției. în sferturile 

de finală.
Extrem de curajoși, cu o 

putere 

bine 
Alcă- 
niare

mane, constituie testul major. 
Formația oaspete, cu un 7 
de bază alcătuit din mari va
lori (dar cu rezerve net dife
rențiate), este tehnică, 
pregătită fizic, sobră, 
tuită din jucătoare de 
gabarit, cu experiență com- 
petițională vastă (50 de jocuri 
internaționale în medie la 
echipa de bază) și cu un 
calm cu adevărat englezesc, 
echipa R.D. Germane va în- 
tîlni o reprezentativă a Ro
mâniei pe care o cunoaște,

MECIUL CIOCĂLTEA-GHEORGHIU

Gheorghiu și Ciocăltea înaintea primei mutări a pasionantului 
lor meci pentru supremație.

Meciul pentru desemnarea 
campionului de șah al țării, 
între VICTOR CIOCALTEA și 
FLORIN GHEORGHIU, a în
ceput ieri după amiază în 
Aula Institutului de petrol, gaze 
și geologie.

Prima partidă, în care Cio- 

toată lauda, jucătorii norvegi
eni au făcut abstracție de ce
lebrele nume pe care le aveau 
în față și au reușit să tină 
pasul cu formația gazdă. Nu-i 
mai puțin adevărat că, șocati 
de rezistența opusă, handba
liștii de la Steaua au comis 
eiteva erori în prima repriză 
apărindu-se greșit (prea larg 
și static), atacînd repede si 
deloc ordonat. Rezultatul a fost 
aproape firesc : doar 5 goluri 
avantaj, ceea ce era mult prea 
puțin in raport cu diferența de 
valoare dintre cele două com
batante

în repriza secundă, Insă, lu
crurile au... intrat in normal, 
fntr-un iureș irezistibil, jucă
torii români și-au depășit clar 
adversarii și după 10 minute 
de joc scorul era de 19—8. 
Fină la sfîrșit ei au continuat 
•să lupte pentru a nu mai avea 
emoții în partida retur (data 
de 29 decembrie esto 
certă !) și printr-un 
activ (intercepții și 
atacuri), mai variat 
nații rapide, spectaculoase), au 
încheiat meciul la diferență 
comodă de 17 goluri.

Arbitru MILAN VALCICI și 
VLADO SIMANOVICI — Iu
goslavia — au condus corect 
următoarele formații :

STEAUA : Dincâ (Munteanul
— Gruia (7), Stockl (1). Gațu 
(3), Birtolom (8), Popescu (4), 
Cristian (4). Marinescu, Goran 
(1). Iacob, Speck (2).

STUDENTES IURETTSFO- 
RENING : Gruber (Brathen)

— Graver (6), Urdai (1), Bor- 
gensen (2), Slettan (1), Noiir 
(1), Brothen, Blomhoff (2), 
Olrud (1), Fagernes. Findsen.

încâ in- 
joc mai 

contra- 
(combi-

în general, dar căreia nu-l 
poate intui valențele în mo
mente de excepție. Pentru 
că, uneori, în meciurile-che- 
ie, aceste fete se mobilizează 
fantastic, realizînd un joc 
inegalabil, căruia cu greu îi 
poate rezista cineva. Cînd 
antrenorii Gabriel Zugrăvescu 
și Pompiliu Simion 
pe teren jucătoare

introduc 
rapide,

NAUMHrisfacho

(Continuarea in ipag. a 4-a) 

câllea a avut albele, a furni
zat o luptă ascuțită și inte
resantă. S-a jucat o ■„scoțiană;1 
(care nu are nici o legătura 
cu zgircenia ci, dimpotrivă, 
predispune la poziții tăioase, 
deseori pe muchie de cuțit). 
Inițiativa a fost de partea lui 
Ciocăltea, care și-a dublat tur
nurile pe coloana „I”, a atacat 
in centru și l-a supus pe 
Gheorghiu la un joc de de
fensivă. Negrul a trebuit să-și 
creeze câteva slăbiciuni în po
ziție (pioni dublați pe verti
cala '„b“, un turn pasiv la 
f8, nebunul inactiv).

Dar. marele maestru a reușit 
să găsească continuări exce
lente de apărare și la muta
rea a 33-a, într-o criză de timp 
reciprocă, cei doi adversari 
au căzut de acord asupra re
mizei.

In celălalt meci, Ghizdavu, 
cu albele, deține avantaj ma
terial la Ghinda. întilnirea se 
reia astăzi dimineață, de la 
ora 9. în sala Constructorul.

După-amiază, de la ora 16, 
în Aula I.P.G.G. se joacă par
tida a doua. Gheorghiu și 
Ghinda au piesele albe.

STEAUA
CAMPIOANA

LA LUPTE LIBERE
BRAȘOV, 28 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru).—• 
Turneul final al diviziei A de 
lupte libere, desfășurat în sala 
Armatei din localitate, s-a bu
curat de un succes deplin. 
Cele patru protagoniste — Stea
ua, Rapid București, A.S.M.T. 
Lugoj și Steagul roșu Brașov, 
și-au disputat -cu ardoare în- 
tiietatea. La loc de cinste s-a 
situat meciul Steaua—Steagul 
roșu care a fost, de altfel, a- 
devărata finală pentru desem
narea echipei campioane. în 
această confruntare numeroșii 
spectatori prezenți au urmărit 
partide de foarte bun nivel 
tehnic și echilibrate. Evoluția 
scorului a fost strinsă piuă 
la meciul „greilor" care a 
decis formația campioană. Re
zultat final Steaua—Steagul ro
șu 21—19. Așadar. Steaua (an
trenori V. Fopovici și Gh. Șu- 
teu) a cuoerit pentru a IX-a 
oară titlul de campioană. în 
celelalte partide Steaua cu Ra
pid 27,5-4,5 și cu A.S.M.T. Lu
goj 24—8 ; Steagul roșu cu 
A.S.M.T. 31—5 și cu Rapid 
26,5—5,5 Rapid—A.S.M.T. 24—16 
Clasament: 1. Steaua, 2. Stea
gul roșu, 3. Rapid, 4. A.S.M.T.

C. GRUIA
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REFLECȚII 
FOTBALISTICE
• O mie de combinații 

spectaculoase și de driblinguri 
savante nu fac cit un sim
plu șut la poartă.

• Luftează in fața porții
goale. Normal! Nu e frumos 
să intri în casa omului în 
lipsa lui.

• De ce pasează mingea, 
cînd, e la doi pași de poartă 
și are unghi bun de tragere? 
Poate din... spirit de colegia
litate sau ca să demonstreze 
că fotbalul este joc de aso
ciație.

• îndeobște, pătrunderile pe 
centru sint sortite eșecului. 
Și în fotbal se tinde spre... 
descentralizare!

JOACA TENIS
LA 72 DE ANI

Jean Borotra a fost invitat 
la Johannesburg, cu ocazia 
campionatelor internaționale 
de tenis ce vor avea loc în 
cursul lunii martie. „Bascul 
zburător" a acceptat invita
ția, spunînd organizatorilor : 
„Voi veni, dar nu ca oficial 
sau invitat de onoare ci, na
tural, ca simplu concurent".

La 72 de ani veteranul își 
va încerca șansa la categoria 
respectivă. El va fi cel mairespectivă. El va fi cel 
în vîrstă concurent.

MOTIVĂRI
FEMININE

De curind, Cristina Re
touch, soția cunoscutului re
gizor. a luat parte împreună 
cu soțul ei, la o emisiune de 
televiziune, în cadrul rubri
cii „Marile momente ale bo
xului". La o întrebare a pre
zentatorului Pierre Loctin, 
Cristina Lelouch i-a explicat 
acestuia că deși nu iubește 
prea mult boxul, îndrăgește, 
în schimb, boxerii, și în mod 
special pe Jo Gonzales și 
Bettini. Motivul ?

— Jo, spune ea, este un 
camarad, în timp ce Bettini 
este cel care ne-a instalat... 
încălzirea centrală.

Nr. 1098 (6532)

ISTORIA ÎNTILNIRILOR EVOCATA DE AUTORII El
• începutul de acum o jumătate de veac • O medalie olimpică pentru rugby ft ii noștri
• 1957, anul deziluziilor • Prima răsunătoare victorie in 1960

Istoria meciurilor cu Franța a trecut pragul unei jumătăți de secol. Am 
încercat, stimați cititori, să realizăm o retrospectivă „vie“, apelînd, pentru aceasta, 
la memoria celor ce au alcătuit-o an de an t

1919 Pari» :
FRANȚA — ROMÂNIA 48-5

MIRCEA ICONOMU : în acel an, 
la Paris au debutat ca interna- 
țotnali rugbyștii șl atlețli noștri. 
A fost primul contact cu jucătorii 
francezi. Infrîngerea severă n»

In același timp, o sesiune a Con
gresului Federației Internaționale. 
Turneul s-a desfășurat pe terenul 
ONEF, actualmente Stadionul Re
publicii. Nu a lipsit mult să rea
lizăm marea surpriză. Conduși la 
pauză cu 11—0, am redus din 
handicap, fiind la un pas de a

Meciul, cu excepția primului sfert 
de oră, care a aparținut oare
cum francezilor, a consemnat pre
zența aproape permanentă a ju
cătorilor români în jumătatea de 
teren adversă. Victoria din I960, 
egalul din 1961, au fost deci în
tărite.

totul pentru a-și anihila adver
sarul direct.

1969 Tarbe»:
FRANȚA — ROMÂNIA 14—9

PAUL CIOBĂNEL: A fost o 
partidă frumoasă, la capătul că
reia, chiar dacă am părăsit tere
nul învinși, am fost aplaudați de 
publlo. Pe cel mat mulțl dintre 
învingătorii noștri de anul trecut 
îi vom întilni șl duminică. ’ ~ 
Tarbes am pierdut. Ce n-aș 
si cîștigăm la București l

1970 București: 
ROMÂNIA — FRANȚA ?

Istoria acestui meci n-a 
scrisă încă. O va face XV-le

fost 
nos

tru peste cîteva ore. Să sperăm 
că ea se va închega tntr-o pagini 
frumoasă, așa cum au mai 
multe piuă acum.

Documentar 
realizat de 

prof. Camil MORȚUN 
și Emanuel FÂNTÂNEANU

Echipa de rugby
nimeni. 
■figurat, 
celebrul 
N. Md-

trebuie, deci, si mire pe 
In echipa de atunci au 
printre alții, G. Vraca, 
actor de mai tirziu, șl . 
răscu, marele animator al rugby
ulul șl atletismului.

1924 Paris :
FRANȚA — ROMÂNIA 59—3

MIRCEA SFETESCU : Deși a 
trecut aproape o jumătate de se
col nu voi uita partida susținută 
la 'Paris, pe stadionul Colombes, 
in cadrul J.O., etnd am obținut 
medaliile de bronz, e drept tntr-o 
companie redusă. A fost primul 
meu contact cu rugbyul francez, 
despre care auzisem atitea lucruri 
frumoase. Și partida mi-a confir
mat ceea ce știam despre el. Toți 
jucătorii au reușit să mă impre
sioneze totuși tigura lui A. Jua- 
requi ml-a rămas întipărită cel 
mal mult, pentru că el a fost 
unul din cei mai străluciți repre
zentanți al rugby ului francez din 
acele vremuri. Am pierdut. Era 
firesc. Dar am învățat multe.

1927 Pari» :
FRANȚA — ROMÂNIA 44—3

PAUL VIDRAȘCU : Cunoșteam 
valoarea rugbyulul francez și ne 
așteptam la o înfrlngere. Am ră
mas, insă, impresionat de modul 
cum au realizat victoria și. mal 
ales, de jocul fraților Andră șl 
Henri Behoutăquy. admirabili în 
linia de treisferturl, așa cum mai 
tirziu aveau să apară frații Bo
niface șl Camberabero.

1936 Berlin :
FRANȚA — ROMÂNIA 25—5

GHEORGHE FANTANEANU : 
Partida s-a desfășurat în cadrul 
Jocurilor Olimpice, ocupînd, in 
final, ultimul loc : patru. Echipa 
a fost alcătuită cu destule difi
cultăți, dar a reușit, în cele din 
urmă, să facă un joc bun șl să 
„obțină" o înfrlngere la un scor 
ceva mal strins decit în intilnl- 
rile anterioare. Lecțiile primita 
ne-au folosit cu prisosință.

1937 Paris :
FRANȚA — ROMÂNIA 27—11
• TOMA MOLDOVEANU : Cam
pionatul nu s-a disputat în acel 
an pentru că toată activitatea a 
fost concentrată pentru pregăti
rea turneelor de peste hotare. In 
primul rînd a interesat turneul 
din cadrul Expoziției Internațio
nale de la Paris. După ce am 
trecut ușor de echipa Olandei in 
eliminatorii, cu 42—5. în semifi
nale am întilnit Franța. Evident 
— eșec, dar am reușit, să înscriem 
cel mal mare număr de _puncte 
marcate pînă atunci, 
prin Florea, Chica, Pană 
bozeanu.

Franței, 
și Slo-

1938 București :
ROMANIA — FRANȚA

ASCANIO DAMIAN : Federația 
de rugby a găzduit Campionatul 
european, între 1S șl 22 mai, jt,
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a României înaintea partidei cu
marca punctele victoriei. Și, am 
rămas cu impresia ci ne-a lipsit 
îndrăzneala pentru a o cuceri. 
După meci; conducătorii echipei 
Franței au recunoscut ci forma
ția lor a trecut prin momente 
foarte grele, în special în repriza 
a doua. Aceasta a fost șl a rămas 
cea mal bună performanță a na
ționalei în perioada dinainte de 
război.

1957 Bordeaux :
FRANȚA — ROMÂNIA 39—0

DUMITRU IONESCU : In viața 
unei echipe există momente de 
bucurie șj de amărăciune: victo
ria șl infrîngerea. XV-le Româ
niei a cunoscut în acel an un 
eșec care constituie, totuși, o 
notă discordantă in suita întuni- 
rilor. insuccesul ne-a folosit, pen
tru că ne-a arătat că aveam ne
voie de o pregătire temeinică, 
ceea ce ne-a cam lipsit atunci.

1957 București :
ROMÂNIA — FRANȚA 15—18

VIOREL MORARU : Am jucat 
în toate meciurile contra Franței, 
din 1957 șl pînă în 1964 — peri
oadă de afirmare șl consacrare a 
rugbyulul românesc. Partidele cu 
echipierii francezi au constituit, 
totdeauna, un eveniment deose
bit pentru noi. Revăd și acum 
stadionul -„23 August", plin de 
spectatori, și echipa noastră la 
un pas de o performanță răsună
toare. Dar. in ultimul minut al 
jocului, formidabila lovituri. 
picior a lut Vanler, care de 
mijlocul terenului a reușit 
treacă mingea printre _ bare,

de 
ia 
să 

....~... ...........   a 
schimbat astfel scorul în favoarea 
Franței.

I960 București :
ROMÂNIA — FRANȚA 11-5

MIHAI WUSEC : Toate cele 
zece partide jucate contra france
zilor îmi trezesc plăcute aduceri 
aminte. Dacă aș fl întrebat care 
au fost cele mai Impresionante 
momente, aș răspunde, fără șo- 
văială, acelea din 1960. Am făcut 
doar parte din echipa care a In- 
vlnS pentru prima oară în istoria 
întilnirilor noastre Franța, prin 
loviturile lui Penciu șl încercarea 
lui Barbu ! Șl lucrul acesta nu se 
uită !

1961 Bayonne :
FRANȚA — ROMÂNIA 5—5

GHEORGHE DROBOTĂ : In 
centrul atenției activității rugbys- 
tlce a stat meciul de la 12 noiem
brie. El s-a încheiat cu un rezul
tat ce i-a consternat pe francezi 
și care a demonstrat, fără posibi
lități de tăgadă, creșterea vertigi
noasă a valorii rugbyulul româ
nesc. Era o confirmare strălucită 
a victoriei din anul precedent.

1962 București : 
ROMÂNIA — FRANȚA 3—0

NICOLAE PADUREANU : Fran
ța din nou învinsă la București !

Cronica sferturilor de veac

NOIEMBRIE
CURSURI DE ARTA CA-

IX / fl DARIEI. — G. Hilttemann, 
IV« W proprietarul circului care-i 

purta nurrjele, anunța în 
din 21 brumar (noiembrie)„Românul" 

1870 că :
„Pe timpul șederii mele aici, voi des

chide, ca și in anul trecut, un curs de 
arta călărie!, pentru care îmi permit a 
invita pe domnii amatori a se adresa la 
domiciliul meu (pe Bulevardul Elisabeta 
Doamna, lingă Biserica Sărindar)".

Nu știm cîți elevi a avut d-1 Hiitte- 
mann, dar fiica sa, domnișoara Henriette, 
cea „frumoasă de basmu", a fost admi
rată și de marele dramaturg (de mai 
tirziu) Ion Luca Caragiale. Amintirea 
„apariției ei feerice", cînd „după toate 
jocurile dc gimnastică, sărituri prin 
cercuri de hirtio și focuri de artificii", 
pătrundea călare în arenă, i-a inspirat 
una din însemnările „Din carnetul unui 
vechi sufleor", care poartă ca titlu nu
mele calului domnișoarei Henriette i 
..Bonbon"..

UN ANUNȚ DE VÎNA- 
gxsCS TOARE. — „Comitetul Soeie- 
I v S tății vânătorilor din București

a decis să se facă o vînătoare 
cu bătaie de lupi, vulpi și iepuri, la pă
durea Comanei, în ziua de duminică 12 
noiembrie, la ora 8 dimineața.

Domnii membri care doresc a lua par
te ia această vînătoare sînt rugați a se 
Înscrie Ia d-1 Vladimir, depunind tot
odată și suma dc 5 lei“. Erau acceptați 
șt „străinii" de societate, dar numai în 
schimbul unei taxe duble !

(„Adevărul" din 10 noiembrie 1895) 
campionul de acum 

iv 2 O 50 DE ANI! ~Incă nu «tim ■ v cine va cuceri titlul de cam
pion de șah pe anul 1970 
sau Ciocâltea ?), dar acum 
de secol n-a mai fost nevoie

(Gheorghiu 
o jumătate

Franța din 1921.
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1963 Toulouse : 
FRANȚA — ROMÂNIA

RADU DEMIAN : A fost 
dintre cele mai bune meciuri pe
care le-a făcut naționala noastră 
în perioada respectivă. Francezii 
au deschis scorul prin Găchassin, 
dar am egalat prin încercarea 
lui Penciu. După pauză, am do
minat mal mult și am luat din 
nou conducerea, prlntr-o încer
care a Iul Dragomirescii. fiind e- 
galațl prin drop-ul lui Dupuv. In 
ultimele minute am avut ocazia 
să ne adjudecăm victoria. După 
un șir de grămezi, Moraru reali
zează un drop, dar arbitrul dic
tează repunere în grămadă. Mo- 
raru încearcă un nou drop, dar 
mingea lovește bara I St asta, in 
ultimele minute I

1964 București :
ROMÂNIA — FRANȚA 6—9

RENE CHIRIAC : A fost meciul 
de adio al vechii generații. Atunci 
au predat ștafeta Moraru, Stănes- 
cu, eu și alții. Am pierdut meciul 
din cauza unor erori în apărare 
deși. în general, jocul a fost echi
librat, chiar cu o ușoară domi
nare din partea noastră. Dar...

1965 Lyon :
FRANȚA — ROMÂNIA 8—3

MIHAI ȚIBULEAC : Meciul cu 
Franța, disputat în cadrul primei 
ediții a „Cupei Națiunilor", s-a 
încheiat cu victoria meritată a 
gazdelor, după un joc de certă 
valoare. Două încercări ale Iul 
Guy Boniface șl o transformare 
a fratelui său, Andri, față de un 
drop realizat de Dragomirescii, șl 
Franța a clștlgat un meci mai 
strins decit arată scorul.

Se apropie iarna. Din nou 
vom luneca pe gheată, vom 
zbura pe schiuri, vom pluti 
în văzduh sărind pe trambuli
ne gigant. Noi toți o dată cu 
campionii noștri și ai lumii.

Patinajul este un sport foar
te apreciat și iubit. Dar tre
buie să mărturisim că prea 
putini îi cunoaștem tainele, 
mai ales pe cele ale patinaiu^ 
lui viteză. Desigur. cîtiva mari 
campioni ne-au păstrat în 
minte imaginea unor lupte 
dîrze și a unor învingători de 
elită. Dar recordurile, aceas
tă înfruntare a timpului și a 
spațiului, ne-au rămas mai 
puțin cunoscute. Tată de ce, 
acum in prag de iarnă, înce
pem cu patinajul__și recordu
rile —- I"? ” "
Borjes (Suedia) 38,46, 
— Kees Verkerk
2 01.9. 5000 m și 10 000 m — 
dan Bols (Olanda) 7 :19,8 și, 
respectiv 15:11,1.

Uimitoare viteze se realizea
ză în bob, mai ales la cel de 
patru persoane. Recentele pîr- 
tii de gheată, artificiale, con
cursurile nocturne, inovațiile 
în construcția boburilor , au 
dus recordul mondial de vite
ză pînă la 150 km pe ora.

Deși alpinismul este sportul 
fără.. spectatori și fără recor
duri.' totuși și el își are recor
durile lui de jndemînare, vo: 
ință și curai. Recorduri mai 
vechi sau mai noi. Dintre eia 
prin <---------
neti traversarea 
masivului Mont 1 
pe jos și abia în 
uri. 'Sau victoria 
lor — iarna pe 
Chevalier, de la 
Termatt.

O performantă 
rămîne ascensiunea alpiniștilor 
Bonatti și Zapelli pe versan-

sale : 500 m — Hasse
- - 1500 m

(Olanda)

cutezanță și efort, reti- 
de iarnă a 

Blanc în 1887 
i 1924 pe schi- 

asupra Alpi- 
schi — a It. 
Chamonix la

nebunească

Răsfoind Almanahul turistic 1971
Mai înainte de venirea ză

pezilor — și mai devreme ca 
niciodată — ne-a Ieșit în cale 
„ALMANAHUL TURISTIC". 
I-am străbătut, apoi, paginile 
de-a lungul rîndurilor de ti
par ce ne-au purtat ca niște 
poteci spre multe din frumu
sețile — cunoscute ori ba — 
ale tării noastre si chiar spre 
altele, de pe meleaguri mal 
depărtate. Ne-am lăsat conduși 
de prof. dr. docent V. Tufescu 
spre un munte mai puțin bă
tut de pasul turistului, Giuma- 
lăul cel cu „pantele domoale și 
spinările rotunjite", dar eu 
plaiuri largi, cu poieni nenu
mărate și belșug de izvoare. 
Am ascultat confidentele și 
dezideratele de pescar ama
tor ale poetului AI. Andrițoiu, 
ori l-am urmărit cu înfrigu
rare pe inginerul N. Popescu- 
Paltin în aventuroasa-i escala
dă de iarnă pe creasta nordică 
a Arcașului Mare. L-am ur
mat. cu încredere și interes, 
pe cercetătorul științific Va- 
sile Sencu în munții Anînei. 
Și nu numai ,.pe“ munți, pentru 
că ne-a Ispitit să pășim de 
asemenea pragul de beznă al 
peșterilor din acest masiv.

Si astfel, cu fiecare nouă 
filă a almanahului, deschizi 
fereastră, după fereastră, spre 
locuri care — de cele mal 
multe ori — te îmbie să vii 
să le cunoști aevea, spre locuri 
care Iti vin sub ochi aduse, 
ca de un miraculos transfo- 
cator, din planurile depărtate, 
cețoase, ale amintirii.

tul nordic al lui Grand Joras- 
ses. Șase zile și nopți în pe
rete, un vînt de peste o sută 
de km. temperaturi de —30°.

Nu mai puțin temerare, la 
granița imposibilului, sînt și 
traversările românești, ale e- 
chipelor de la Steaua, Dinamo, 
Stiinta, animate mereu de spi
ritul eroic al lui Emilian 
C? rî

Dar, să trecem la cîteva ne
obișnuite sporturi de iarnă. 
Idle pe gheată, schi înhămat, 
în care se pot obține viteze 
spre o sută de km. pe oră.

Nu știm dacă tentativa de 
record a americanului Mikey 
Rupp — 240 de km pe oră cu 
sania pe șenile — este un re
cord al sportului de iarnă sau 
mai mult al tehnicii, al forței 
motorului său de 500 cai . pu
tere.

Mai semnificative ni se par 
vitezele la schi (coborîre) și 
recordurile Ia sărituri. Recor
dul de viteză medie în con
curs a fost .de 130 si 141 km 
pe oră (Killy și Leitner) și 
credem că va fi depășit prin 
calitatea materialelor si a 
schiorilor. La noi, recordurile 
pîrtiilor Valea lui Carp și Va
lea Lupului ating 90—100 km 
pe oră. La J. O. de la Greno
ble, Dorin Munteanu a avut 
pe unele porțiuni la coborîre 
chiar 113 km pe oră.

Recordul pe km lansat, sta
bilit pe pante speciale, cu ma
teriale și cronometraj special,

1966 București :
ROMÂNIA — FRANȚA 3—9

MIRCEA RUSU : tnttlnirea din 
toamna anului 1966, disputată ve 
stadionul Republicii, este una din 
puținele partide de care nu ne 
leaoă amintiri plăcute. Nu pentru 
că am fost învinși, cl pentru că 
modul cum au jucat cele două 
echipe a făcut ca partida să nu 
se ridice la un nivel tehnic su
perior, lăslnd de dorit și 
pactul sportivității.

sub as-
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De nar-

1967 Nantes : 
FRANȚA — ROMÂNIA

ALEXANDRU PENCIU : 
tlda de la Nantes mă leagă si a-
mintirea ultimului meu joc in c- 
chlpa României. E drept, atunci 
am înscris singurele puncte ale 
XV-lui nostru, dar am pierdut. 
Am trăit emoția primei victorii 
asupra Franței în 1960, dar si 
insatisfacția acestei ultime tuțrîn- 
gerl. Drumul de la bucurie la 
amărăciune a fost destul de lung.

Am fă- 
a reușit 
victorie 
Franței.

1968 București :
ROMÂNIA — FRANȚA 15—14

VALERIU IRIMESCU : 
cut parte din echipa care 
să aducă cea de a treia 
romănească împotriva
Eu am înscris toate punctele for
mației noastre, dar cred că suc
cesul s-a datorat efortului colec
tiv, faptului ca flecare a făcut

O ECHIPĂ OMOGENĂ

1

Patru perechi de gemeni opt fotbaliști pasionați!
In R.F. a Germaniei, unde a fost executată această foto

grafie, se caută încă trei gemeni, pentru a se alcătui o echipă 
completă. Ea va fi, în primul rînd, foarte... omogenă!

Dar, cum obiectivele turis
tice nu se limitează la splen
dorile natrarii. almanahul cu
prindă în paginile sale vi
brante evocări ale muzeelor 
care păstrează mărturii eu a- 
dînc! semnificații ale luptelor 
legate de împlinirea idealu
rilor atit de scumpe ponoru
lui nostru i libertatea naționa
lă si socială, făurirea orin- 
duirii socialiste. Este vorba de 
Muzeul de istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării revolu
ționare «1 democratice din 
România, ca si de Muzeul din; 
tre pereții cenușii ai acelei 
„Bastilii românești" ears a fost 
Doftana.

Pentru a satisface curiozi
tatea 
ceea .
unor excursii, ture sau va
cante interesante in anul *ce 
vine,

amatorilor de turism In 
ce privește perspectiva

vine, almanahul a dat cuvîn- 
tul factorilor de răspundere 
din acest domeniu 1 conf. 
univ. Al. Sobaru, președintele 
O.N.T., Șt. Toth, director ge
neral al Agenției pentru tu
rism intern. 1. Fejes, preșe
dintele B.T.T.. Ing. V. lordă- 
chescu. lecretar general al 
A.C.R.

Ca supliment, «are va fl —■ 
desigur — foarte apreciat d® 
turiștii automobilist!, almana
hul oferă cititorilor săi doua 
hărți — dintr-<un ciclu de șase 
— care acoperă partea de 
vest a tării, din ®as si pîna 
în Oltenia dealurilor subcar
patice.

Sebastian BONIFACIU

IARNA
a crescut de la 149 km (Zend 
Colo 1951) la 172 km (tot un 
italian, De Nicollo) și este 
astăzi 183 km pe oră, reali
zat pe Valea Aosta (Cervinia) 
de japonezul Masam Marishi- 
ta.

Este de-a dreptul pasionantă 
evoluția tehnică și de perfor
mantă a săriturilor la tram
bulină. In cartea lui Gh. Epu- 
ran, „Urme de schi peste 
veacuri", veți găsi începuturi
le (în lume 19 m în 1868, la 
noi 7,80 m în 1913), iar în cro
nicile ultimelor concursuri și 
campionate marile performan
țe de astăzi.

Recordul actual este de 162 
metri — chiar și femeile au 
reușit rezultate de 80 de me
tri. In Europa se află patm 
trambuline peste 160 m : Pia
nina (Iugoslavia), Obersdorf 
(R.F.G.), Kulm (Austria) și 
Vikersund (Norvegia). Iată da
tele unei astfel de trambulinc- 
mamut (Planica)ț lungimea 
pistei de elan 188 m, viteza 
schiorului 135 km pe oră, du
rata zborului 6 secunde, per
formanțe posibile 170 ni.

Săritorii si antrenorii sint 
convinși că ziua în care se vor 
sări 200 metri nu este atit de 
îndepărtată. Numai că ei 
sideră că acestea nu mai 
saltrari la trambulină, ci 
ruri cu schiul.

Dar ce nu este zbor 
temeritate în sportul de 
formanță de astăzi ? De 
zborul peste șase metri 
prăjina de fibră elastică,
zborul amfibiu al bărcii auto
mobil si la zborul cosmic, to
tul este viteză și îndrăzneală. 
Desprinderi de pămînt, lupta 
cu gravitatea, record I

con
sent 
zbo-

si 
per

la 
cu 
la

Virgil LUDU

e/yem

«v vi va» ■ ■■■■

de baraj... Iată ce scria în această pri
vință cronicarul de la „Viața sportivă" 
în nr. 1—2 din noiembrie — decembrie 
1920 al publicației:

„La 8 noiembrie 1920 s-a terminat con
cursul de șah din București, la care au 
luat parte 11 concurcnti, clasindu-se în 
ordinea următoare : 1. — Lt. loan Gudju 
din geniu cu 14 pct. ; 2. — Wolfgang 
Pauly cu W/j l>ct. ; 3. — L. Locwenton 
cu 13 pct." etc.

„In urma acestei victorii, locotenentul 
loan Gudju a fost proclamat maestru de 
șah al țării".
ifM 1" FOST O GLUMA" —

a. declarat Ion Baboie după 
cîștigarea campionatului na
țional de marș disputat pe 

distanța Ploiești — București, deși de-a 
lungul celor 60 de kilometri „din 30 de 
concurenți au abandonat jumătate". Dar 
micuțul atlet era un as al marilor dis
tanțe; cu puțin timp înainte cucerise și 
titlul de cel mai bun maratonist al țării...

(„Sportul popular" din 27 noiembrie 1945)

Tot ziarul nostru anunța în numărul 
din 29 noiembrie 1945 că : „Pentru PRE
MIUL NAȚIONAL AL SPORTULUI a 
fost propus și ales în unanimitate cunos
cutul atlet, triplu campion național (n.n. ; 
în acel an la 5.000 ni, 10.000 ni și cros), 
fostul campion balcanic de atletism, Dinu 
Cristea". In anii următori, laureatul Pre
miului național al sportului avea să mai 
obțină încă 13 titluli de campion al țării, 
și-a mai înscris numele de încă 8 ori pe 
tabelul recordmanilor naționali și a mai 
făcut parte din reprezentativa de atletism 
a țării încă de 38 de ori etc.

Reamintind toate acestea, aproape fără 
voie ne vine în minte o întrebare : de 
ce nu se reia, oare, tradiția decernării 
anuale a Premiului național pentru 
sport ?

Documentar de
Dorin ȘTEFLEA

ION NICOLAU, IAȘI. „Vreau să 
fac o inică rectificare la cele 
scrise în articolul apărut in nu
mărul de marți, 17 noiembrie. Se 
spunea acolo, referitor la elimi
narea din joc a portarului Mircea 
Constantinescu, că in ultimii 20 
de ani nu vă amintiți să se fi 
întiraplat așa ceva (scoaterea de 
pe teren a unui portar). Vă amin
tesc eu : în anul 1966, cînd ACE
LAȘI Mircea Constantinescu juca

la C.S.M.S. (Politehnica) Iași, In 
ultima etapă a campionatului, in 
meciul de la Timișoara, cu Poli
tehnica. el a fost eliminat In mi
nutul 44, de către arbitrul Aurel 
Bentu, in poartă trecind Deleanu, 
care n-a primit decit un singur 
gol 1 in minutul 89“. E 1—0 pen
tru dv. Vă felicităm pentru vic
torie !

MARTIN GROZEA, TIRNAVENI. 
In atletism, nu se cere, ca la tir 
sau la haltere, de pildă, ea per
formantele să fie realizate în a- 
numite competiții de mare am
ploare, pentru a fl omologate ca 
recorduri mondiale. Sint recunos
cute șl rezultatele înregistrate in 
concursurile... județene, cu con
diția ca acestea să fi fost anun
țate dinainte. Se consideră că 
toate federațiile afiliate la forul 
internațional al atletismului sint 
animate de cea mal perfectă bună 
credință, că n-ar putea fi vorba, 
deal, de o Întrecere în... fabricarea

de recorduri. De. altfel, în majo
ritatea cazurilor, recordmanii 
nunțațl și-au confirmat 
măsură rezultatele.

P. ZABOKII.A, IAȘI. 
Mărdărescu. antrenorul 
nioii, a jucat la Olympia 
Venus și Concordia — 
La înaintare. Ca orice 
ținea mingea pînă ce o 
Exact ce face acum 
spre disperarea lui... Mărdărescu t

IOSIF ȘUTII, CLUJ. 1) Constan
tin Iancu, de la F.C. Argeș, este 
fostul „buldozer" al Farului. 2) 
Decebal Cîmpeanu, cîștigătorul 
recentului concurs organizat de 
ziarul nostru, a efectuat cele peste 
14 000 de loviri a mingii, fără ca 
aceasta sa atingă pămîntul, in 00 
de minute. Vreți să încercați și 
dv. ? 3) Dacă jocul n-ar fi fost 
oprit (arbitrul fluierase fault la 
Dridea), Constantinescu, prin ges
tul său, și-ar fl pus echipa în 
fata unei lovituri de la 11 metri.

ION CRISTEA, DOBROTEȘTI. 
Cassius Clay împlinește 29 de ani, 
la 17 ianuarie. El a devenit cam
pion mondial la toate categoriile, 
la 25 februarie 1964. învingîndu-1 
pe Sonny Liston, prin K.O. teh-

a-
în bună

Vintilă
Politeli- 

(juniori),
Ploiești, 
atacant, 

pierdea ’ 
Cuperman,

nlo în repriza a 7-a La 25 mal 
1963, în meci revanșă! Clay a ob
ținut o victorie și mai categorică: 
K.O. în prima repriză 1

ȘERBAN Gini,IC, BUCU
REȘTI. Nu există un ora» cu nu-

mele de Everton. Echipa dv. fa
vorită, Everton, își are reședința 
în orașul Liverpool. E suficientă 
această adresă. Poștașul, cu sigu
ranță, este un pasionat al fotba
lului !

TIMOTEI MURARESCU, COMU
NA SASDEA. „Am 14 ani și aș 
vrea să devin comentator de fot
bal, ca Dan Voicilă, N. Soare, C. 
Țopescu și chiar mai bun decit 
ei. Peste cit timp^ aș putea co
menta un meci de fotbal dispui at 
pe stadionul „23 August4* din Ca
pitală sau pe alt stadion din ța
ră ?“. Părerea mea este că, deo-

cel 
1n- 
10 :

camdată, să-I lăsăm pe Țopescu 
să transmită, iar dumneata să-ți 
faci lecțiile. Revin-o cu o scri
soare, prin 1985—1981, și poate că 
atunci iți voi da alt sfat. Pentru 
moment, acesta este cel mai 
bun !

PAUL SIMIONESCU, VALEA 
SADULUI. Mai exersați. Desenați 
Intîi un scaun, o masă, o bancă 
șl abia după aceea treceți la por
trete Este in avantajul dv. Șj al 
...nostru !

S. A., CHIȘINEU:CRIȘ. 8 pa
gini, și totuși, vă rog să mă cre
deți, am citit cu mare atenție 
scrisoarea dv Dacă pasiunea 
tru ■ fotbal nu se va stinge, 
la urmă veți avea succes, 
„lupta" pe care o duceți cu 
fesorul dv. de educație fizică . . 
tru a-1 cîștiga de partea fotbalu
lui.

L. MANEA, ORADEA. ^Dispari
ția" arbitrului N. Petriceanu este 
urmarea faptului că el a fost 
grav bolnav. Acum, e restabilit. 
Dar, se pare că abia Ia pi.mă- 
vară își va relua activitatea de 
arbitraj. Nu e bai. Pînă atunci, 
ii puteți critica pe ceilalți arbitri !

ilustrații: N. CLAUDIU

pen- 
pînă 

în 
pro- 
pen-

FOTBAL : Stadionul 23 August, 
ora 12.15 : Progresul București — 
Steaua (div. A) ;

STADIONUL PROGRESUL, ora 
10 : Progresul București — Steaua 
București (tineret) :

STADIONUL CIULEȘTI, ora 10: 
România — RD. Germană (meci 
international de juniori); ora 
11.45 : Rapid București — Dina
mo București (tineret);

STADIONUL METALUL, ora 11: 
Metalul București — Flacăra Mo- 
reni (div. B); TEREN VOINȚA, 
ora 11 : Voința București — Me
talul Buzău (div. C).

TEREN ELECTRONICA, ora II: 
Electronica Buc. — Unirea Mă
năstirea (div. C);

TEREN LAROMET, ora 11: Teh- 
nometal Buc. — Delta Tuicea 
(div. ci;

TEREN AUTOBUZUL, ora 11 : 
Autobuzul Buc. — Progresul Co
rabia (div. C);

TEREN SIRENA, ora 11 ! Sire
na București — F.C. Caracal (div. 
C).

BASCHET : Sala Floreasca, de 
la ora 9 : I.E.F S. — Politehnica 
Brașov (m). Rapid — Politehnica 
București (f), Steaua — Dinamo 
(m). Politehnica — I.C.H.F. (m), 
meciuri in cadrul campionatelor 
naționale.

BOX : ora 10, gală în cadrul 
„Cuoei Olimpia" (Casa de cultură 
Sector 4, str. Turturele).

CICLOCROS — șos. ștefan 
Mare (start sosire — din fața 
treprinderii poligrafice), ora 
„Cupa 13 Decembrie",

GIMNASTICA MODERNA • Sala 
Tineretului, ora 8 : „Clina Muni
cipiului București" la junioare.

HOCHEI : Patinoarul acoperit 
:,23 August" : „Turneul interna
tional Prietenia" — întllnirile fi
nale ; ora 11 (meci pentru locu
rile 5—6); ora 10 (meci pentru 
locurile 3—4); ora 18 : (meci pen
tru locurile 1—2).

LUPTE GRECO-ROMANE. SaiR 
Floreasca, de la ora 15 ; Turneul 
final al diviziei A. pe echipe 
(Steaua, Dinamo, Metalul șl pro
gresul București).

POPICE : Arena Voința, de 1« 
ora 8. Voința București — C.F R. 
Timișoara ; arena de ta clubul 
Uzinelor Republica, de la ora 8 : 
Gloria București — - • - •
CImpina, partide în 
plonatulu! masculin,

RUGBY ; stadionul 
ora 14.30 : România 
TEREN PARCUL ____ ___ ....
ora 9 : Selecționata A de iunlori 
a Bucureștlului — SKRA Varșo
via.

VOLEI : Sala Ciulești, de la ora 
8 : Aurora — Constructorul Su
ceava (m. B.i. Rapid — Univer
sitatea Tlm. (f.A), Rapid — Polit. 
Galați (m. A), Universitatea 
Buc. — Electromotor Pitești (f. 
B); SALA PROGRESUL, de la 
ora 8 : I.T.B. Informația — Voința 
Oradea (fB), Spartac — Drapelul 
roșu Sibiu (fB), Progresul — Fla
căra roșie Buc. (f.B), I.E.F.S. — 
Steaua (mA); SAI.A DINAMO, 
de la ora 8.30: Medicina — Farul 
(m.B), Medicina — Dinamo (f.A), 
Dinamo — Unirea Tricolor Brăila (m.A).

TIR : POLIGONUL TUNARI, 
de la ora 9 : proba de armă libe
ră, calibru mare 3x40 f — între
cere în cadrul campionatului na
țional.

Petrolistul 
cadrul earn- 
divizia A.
i»23 Augusta 
— Franța : 

COPILULUI,



Nr. 1098 (6532) &9.BS-B
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10 GOLURI ÎNSCRISE ÎN 7 MECIURI

REABILITARE PARȚIALĂ 
A GAZDELOR F.C. ARGE 2(0)

ARAD, 28 (prin telefon, de 
Ici trimisul nostru).

După amara decepție pe 
tare le-a produs-o la ultima 
evoluție pa teren propriu, 
U.T.A. s-a reabilitat astăzi 
în fața suporterilor săi, ale 
căror rîndurl, judecind după 
numărul celor ce vin acum 

:1a stadion, au început să se 
mai rărească. De fapt, rea
bilitarea poate fi apreciată 
numai ca parțială, deoarece 
dacă victoria obținută asu
pra uneia din fruntașele cla
samentului este, Intr-adevăr, 
meritată, jocul practicat de 
echipa arădeană nu a avut 
strălucire, existînd chiar mo
mente în care tribunele și-au 
manifestat deschis nemulțu
mirea față de modul de con
cepere sau finalizare a' unor 
acțiuni.

Dacă, totuși, textiliștii au 
reușit să se impună și să în
scrie două goluri, aceasta s-a 
datorat în bună măsură și 
slăbiciunilor echipei oaspe. 
Ieșenii, care ne-au delectat 
în acest tur de campionat în 
două rînduri la București, au 
avut de astă dată o evoluție 
mai ștearsă, sub posibilitățile 
afirmate pînă acum. Este 
drept , că ei au menținut, în 
anumite perioade, un echili
bru în joc, dar unele dintre 
,.piesele grele“ ale echipei au 
dezamăgit. în această catego
rie intră, în primul rînd, cei 
doi. fundași centrali, lanul și 
Stoicescu (mai ales primul 
dintre ei), care s-au dovedit 
nesiguri în intervenții, fiind 
depășiți nu de puține ori pî
nă și în săriturile la cap de 
către adversarii lor. De ase
menea, Incze IV, atîta cît a 
fost menținut în teren, a e- 
voluat fără vlagă și parcă 
fără interes, după cum Mol- 
doveanu a frînat continuu 
acțiunile ofensive ale echipei 
sale, angajîndu-se — totoda
tă — într-un duel nesportiv 
cu Kalinin, care le-a atras 
ambilor avertismentul meri
tat din partea arbitrului.

începutul partidei a apar
ținut evident arădenilor, care 
au reușit destul de repede să 
obțină avantaj. După ce în
că în minutul 3, la o cen
trare a lui Broșovschi, porta
rul oaspeților a ieșit inspirat 
și a respins mingea tocmai 
cînd Axente era pe punctul 
de a o trimite cu capul în 
plasă, două minute mai tîrziu 
s-a produs deschiderea sco- 
rhlui. Fl. Dumitrescu este 
faultat la marginea careului, 
tot el execută lovitura liberă 
și Axente, țîșnit printre apă
rătorii adverși, a șters ușor 
mingea cu capul, dar sufi
cient pentru a-i da direcția 
colțului de jos al porții. Ace
lași Axente are din nou pri
lejul să ridice scorul în min. 
18 (șut puternic puțin peste 
bară la o altă centrare a lui 
Fl. Dumitrescu) și în min. 28 
(a interceptat o minge dată 
greșit înapoi de Stoicescu, în-

Btadlon U.T.A.; teren moale, 
vreme închisă șl rece, spec
tatori aproximativ 5 000. Au 
marcat : AXENTE (mln. S) și 
LERETER (min... 77) din lovi
tură de la 11 m. Raportul șu
turilor la poartă 14—» (din 
care pe spațiul porții 4—2), 
raport de cornere 5—8.

U.T.A. : Bătrfna 7 — Call- 
ntn 7, Lereter 8, Pojonl », 
Schepp 7, Broșovschi 6, Petes- 
Cu 7, Axente 8, Dembrovschl 
4, Domlde 8, (min. 52 Sima 
7), n. Dumitrescu 8.

POLITEHNICA t lordache 7
— Romilă 7, lanul 4, Stoicescu 
4, Pali 6, Alecu 7, Slmlonaș 
8, Incze 4 (min. 65 Mărdărescu 
II 7), Cuperman 8, Lupulescu 
6, Moldoveanu 4 (min. 82 Ma
nca 7).

A arbitrat, C. Petrea 
★ ■ir-A-'fr. ajutat la linie de A. 
Mttnlch șl I. Gheorghiță (toți 
din București).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : 8.

La tlneret-rezerve; U.T.A.
— Politehnica Iași 2—1 (1—1).

să, a trimis-o imprecis, pe 
lîngă poartă).

între timp, oaspeții au reu
șit să creeze un echilibru, dar 
ei se mulțumesc îndeosebi 
cu un bun joc de cîmp, însă 
total ineficace în fața porții 
gazdelor. Astfel că tot ară
denii sînt în continuare ace
ia care pun în real pericol 
buturile adverse. Dar efortu
rile lui Domide, foarte bun

în postura de organizator de 
joc și de distribuitor de 
mingi, lui Florian Dumitres
cu și Axente sînt Irosite de 
Dembrovschi, care astăzi a 
fost un adevărat figurant pe 
teren, lipsit total de inspira
ție și decizie în ceea ce în
cerca să facă.

După pauză, U.T.A. are din 
nou o perioadă de ușoară su
perioritate, pe care însă nu 
reușește s-o fructifice datori
tă pripelii și impreciziei în 
fazele de finalizare. Treptat, 
ieșenii, în special după schim
barea lui Incze, devin mai 
deciși în atac și se apropie 
mereu mai periculos de poar
ta apărată de Bătrîna. Astfel, 
în min. 67 Pojoni îi „suflă" 
în ultima clipă balonul lui 
Cuperman, în min. 72 două 
șuturi consecutive din apro
piere ale lui Marica se lo
vesc de adversari, iar în 
min. 76 Bătrîna respinge în 
corner mingea expediată pu
ternic de Lupulescu./ Totuși, 
cei care înscriu sînt tex
tiliștii, în min. 77, cînd la
nul, la o centrare înaltă co
mite henț în careu. Lovitura 
de pedeapsă va fi executată 
precis de către Lereter. Parti
da ește de acum jucată. Pî
nă în final, consemnăm, to
tuși, cîteva faze animate la 
ambele porți, rămase însă 
fără rezultat.

Constantin FIRANESCU

UNII DOMINĂ
SI ALȚII..., 

MARCHEAZĂ

SPORT CLUB BACAU

STEAGUL ROȘU

FINAL DRAMATIC 
1(0’ SI UN ÎNVINS 
0 NEMERITAT

2(1)

O

tele-

RĂZBUNAREA

Stadion C.F.R.-, timp rece, 
înnorat, teren alunecos, spec
tatori : circa 7 000 Raportul 
șuturilor la poartă : 13—7 (pe 
spațiul porții 6—4), raport de 
cornere 10—0. A marcat lancu 
(min. 47 și 78).

C.F.R. TIMIȘOARA : Tatar 
8 (min. 45 — Corec 4) — Han- 
gan 6, Mehedinți 6, Răcelescu 
7, Speriosu 7, Seceleanu 8, 
Chlmluc 6, Nestorovicl 7, Ma- 
nolache 8, Bojin 8, Panici 6,

F.C. ARGEȘ : Niculescu s — 
Plgulea 8. Olteanu 10, Vlad 9, 
Ivan II 7, Prepurgel 7, Roșu 
6, Frățilă 5 (min. 72 — D. ște
fan), lancu 8, Dobrin 8, Jer- 
can 7.

A arbitrat I. Rus (Tg. Mu
reș) ★ ajutat la linie de 
N. Barna (Tîrnăveni) șl Z. 
Szecsey (Tg. Mureș).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : 9.

La tlneret-rezerve : C.F.R. 
Timișoara — F.C. Argeș 1—0 
(9-0).

TIMIȘOARA, 28 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).
După victoria repurtată du

minică la București, se pă
rea că C.F.R. Timișoara a 
ieșit din „pasa neagră" și că 
va obține un nou succes, mai 
ales că acum juca pe teren 
propriu. Dar, socotelile de 
acasă nu se potrivesc cu cele 
de pe... teren. Cine a văzut 
meciul nu-și poate imagina 
cum sînt posibile asemenea 
ratări și atîta neșansă I 
C.F.R. Timișoara a dominat 
copios în repriza secundă, 
dar n-a reușit să marcheze, 
Piteștenii au merite incontes
tabile în obținerea acestui 
succes nesperat, deoarece au

CONSTANȚA, 28 (prin 
fon, de la trimisul nostru).

Lipsită de serviciile „sena
torilor" Pexa, aflat în exa
mene ,și Adam (accidentat), 
Universitatea și-a demascat 
la Constanța intențiile strict 
defensive încă din primul 
minut, chemîndu-1 pe Arde- 
leanu să frîngă, lîngă urmă- 
rul lui Solomon, orice per
pendiculară dirijată spre 
poarta lui Ștefan. Invitați la 
atac, elevii lui Cosmoc n-au 
așteptat prea mult și în tot 
intervalul • primei reprize 
spectatorii au asistat deopo
trivă la un atac prelungit al 
gazdelor, în bună zi de joc, 
— atac presărat cu o gră
madă de ocazii irosite —, cît 
și la încercările studenților, 
vecine cu disperarea, de a 
„îngheța" jocul de a ... con
suma timpul fără a primi 
gol.

In primele -45 de minute, 
oaspeții — care au pierdut, 
se pare, definitiv gustul aven
turii pe terenurile străine — 
n-au tras nici un șut pe spa
țiul porții și nu au avut decît 
o singură „sclipire" în min. 
35, cînd balonul expediat de 
Iordache a izbit bara. De 
partea cealaltă a terenului,

Stadion 1 Mai, timp frigu
ros, teren bun, spectatori a- 
proximatlv 8 000. A marcat 
OPREA (min. 40 și 55). Rapor
tul șuturilor la poartă 21—5 
(pe spațiul porții 8—2) • raport 
de corners 10—2.

FARUL: Popa (min. 84 ștefă- 
nescu) — Stoica 8, Antonescu 8,
Mareș 8, Pleșa 7, Tănase 7,
Badea 8, Tufan 8, Caraman 7,
Oprea 9, Kallo 7.

6U* CLUJ: Stefan 6 (din 
min. 73 Negru) — Crețu 8, 
Mlhăllâ 7, Cimpeanu 7, Șop- 
tereanu 6, Solomon 7, Anca 
7, Ulfăleanu 8, Iordache 5 
(min. 50 Sttncel), Ardeleana 
6, Munteanu I.

A arbitrat Cornel Nlțescu 
(Sibiu) (1 »e scade
o stea pentru penalty neacor
dat In min. 75, la un fault 
asupra Iul Tufan), ajutat la 
linie de Tudor Andrei (Sibiul 
șl Petre Sotlr (Mediaș).

Trofeul Petschovschi (pentru 
public) : 8.

La tlneret-rezerve : Farul
— Universitatea 0—1 (0—1).

constănțenii — stimulați în 
atac de fostul clujean Oprea, 
neobosit și inventiv — au tri
mis spre poarta lui Ștefan 
minge după minge și nimeni 
dintre cei prezenți n-ar fi

AMBELE ECHIPE A U TRECUT PE LÎNGĂ VICTORIE...
(Urmare din pag. I)

lui, ambele echipe trecînd,pe 
rînd, pe lingă victorie.

Urmărind prima repriză, am 
avut adeseori senzația că 
Rapid se află mai aproape de 
succes, în pofida faptului că 
din echipa giuleșteană a ie
șit Neagu în min. 16 (acci
dentat în urma unei ciocniri 
cu Nunweiller III, în care a- 
cesta din urmă nu l-a lovit 
— ne-a spus-o chiar Neagu —

Stadionul Republicii, teren 
bun, timp rece, spectatori a- 
proximatlv 30 000 Au marcat: 
LUPESCU (min. 42) și D. PO
PESCU (min. 56). Raportul șu
turilor la poartă 20—14 (pe 
spațiul porții 9—7), raport de 
cornere 5—9.

RAPID : Băducanu 9 — Pop 
n. Lupescu 10, Codrea 6. Ște
fan 7. Dinu lî, Dumitru 8. Năs- 
turescu 7, M. Stelian 8, Neagu 
(rnin. 21 Angelescu 6), Co- 
dreanu 7.DINAMO : Constantinescu
10 — ștefan 7, Nunweiller III 
8. Chcran 7, Deleanu 7. Mus- 
tățea 7, Nunweiller VI 7, Săl- 
eeanu 6 (min. 46 Lucescu 8), 
D. Popescu 7, Dumitrache 7, 
Haidu 7.

A arbitrat Gh. Popovici 
ajutat la linie de 

FI. Coloși și Gh. Retezan (toți 
din București).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : 8.

Meciul echipelor de tlneret- 
rezerve se joacă azi.

dar, dus de elan, a căzut 
peste el, provocîndu-i, separe, 

r> ruptură musculară), omul 
nr. 1 din înaintarea rapidis- 
tă, vîrful de atac care poate 
decide, de unul singur, o vic
torie. în absența lui, dinarno- 
viștii forțează jocul, dar cei 
care îl controlează, grație u- 
nui plus de luciditate și a 
unei excelente circulații de ba
lon, sînt adversarii lor. După 
ce, în min. 25, voleul lui Co- 
dreanu (din 8-9 m), ne tri
mite cu gîndul la... transfor
mările posibile ale lui Iri- 
mescu în meciul de rugby cu 
Franța de azi, iar Rădu- 
canu scoate cu vîrful dege
telor în corner o lovitură li
beră de la'25 m, executată 
la ,firul ierbii, puternic ș! 
precis, de Radu Nunweiller, 
țesătura paselor rapidiste se 
apropie tot mai insidios de 
careul dinamovist. Aici se 
vor produce în min. 37 și 40 
două faze electrizante în care

eroii vor fi Marin Stelian și 
portarul Constantinescu. în 
prima, rapidistul a preluat 
impecabil balonul și, din mij
locul careului de 16 m, a șu
tat puternic, dar Constanti
nescu a avut un reflex ului
tor, scoțînd în corner o min
ge pe care o... văzusem deja 
in gol ; la a doua, același M. 
Stelian a trecut pe lîngă Nun
weiller III, a șutat sec, pe 
Jos, dar Constantinescu șt-a 
repetat „numărul" făcut cu 
3 minute în urmă, salvînd un 
nou gol gata făcut. Este de 
acceptat ideea că în aceste 
două faze portarul Constan
tinescu și-a pus o convingă
toare semnătură pe „remiza" 
care avea să se producă în 
cele din urmă.

Nedescurajați de paradele 
senzaționale ale goalkeeperu- 
lui dinamovist, feroviarii for
țează jocul șl vor marca la 
capătul unei faze fixe : lovi
tură liberă executată de Năs- 
turescu, țîșnește în careu a- 
cest exemplar Lupescu (care 
in ultimul timp joacă real
mente fără greșeală!), o lo
vitură de cap care trimite 
balonul peste Constantinescu 
șl gol ! Min. 42 : 1—0 pentru 
Rapid.

Primiți cu aplauze Ia înce
putul reprizei a doua, rapl- 
diștii — pare-se prematur în
crezători în victorie — supor
tă ascendentul unei echipe di- 
namoviste foarte decisă îna- 
tac, unde înlocuitorul lui Săl- 
ceanu, Lucescu, șovăielnic la 
Început, cîștigă mereu teren 
pentru echipa sa, trasînd cî
teva slalomuri pe cît de spec
taculoase, pe atît de pe
riculoase. La o asemenea ac
țiune a internaționalului di
namovist, cade și golul, cen
trarea lui fiind reluată de 
Dumitrache, Băducanu apără, 
dar nu poate reține balonul, 
care-i scapă in față, intervi
ne Doru Popescu — gol. Min. 
56 : 1—1.

Va cîștiga Dinamo ? Des
fășurarea ulterioară a jocului 
pare să acrediteze această e- 
ventualitate, elevii lui Nicu- 
șor — lansați de egalare — 
preluînd cu destul autoritate 
conducerea „ostilităților". No
tăm minutele lui Doru Po
pescu, care face cîteva spec
taculoase curse cu obstacole 
— el rezistînd, în suită, unor 
atacuri mai mult sau mai

puțin regulamentare — ra- 
tîndu-le însă finalizarea.

în minutul 72, dinamoviș- 
tii se află la... 2—3 centime
tri de gol: voleu puternic al 
lui Dumitrache, Răducanu 
parează șutul, mingea rico
șează spre poartă, dar por
tarul naționalei revine în ul
tima fracțiune de secundă și 
o blochează în aceeași clipă 
în care Radu Nunweiller țîș
nește pe lîngă balonul pe 
care nu-1 mai ajunge, dina- 
movistul oprind u-se el — și 
nu mingea — în plasă.

Dramatismul și periculozi
tatea fazei au efectul unui 
clopoțel de alarmă pentru 
conștiința rapidiștilor, care 
vor ataca, cu ultimele resur
se, pînă Ia sfîrșitul partidei. 
Și poate că ei ar fi reușit să 
încline, în final, balanța vic
toriei în favoarea lor dacă nu 
l-ar fi avut în față pe același 
Constantinescu, care are încă 
două reflexe... ex machina în 
minutele 85 (șut Pop, de la 
20 m) și 88 (șut Codrea, din' 
8—9 m), convingînd pe toată 
lumea (adversari și specta
tori) că este în zi de grație. 
O ultimă fază caldă la poar
ta rapidiștilor, rezolvată de 
Lupescu, și meciul se înche
ie cu o „remiză", după pă
rerea noastră echitabilă. Poa
te că Rapid a fost cu o idee 
mai aproape de victorie, cert 
este, însă, că și Dinamo putea 
s-o obțină. în fine, meciul șl 
rezultatul au fost covîrșitor 
influențate de cele două mari 
personalități ale derby-ului : 
Constantinescu și Lupescu.

LUI OPREA
fost mirat dacă bilanțul pri
mei reprize ar fi fost 4—5 go
luri de partea Farului. Oprea 
(min. 16 șl 21), Tufan, 
singur cu portarul în 
min. 26, și Caraman (min- 
42), au ratat ocazii cît 
roata carului. Cu cinci mi
nute înainte de pauză, cînd 
exasperarea își făcuse loc în 
tribune, Kallo a centrat de 
pe stînga — una din puți
nele reușite ale extremului 
stînga constănțean — și Oprea 
a reluat neiertător, din voie: 
1—0.

în repriza secundă, după 
cîteva minute șterse, în min. 
55, la o fază „inocentă", con
stănțenii și-au mărit avan
tajul : Badea a șutat din mar
ginea careului de 16 m în
tr-un fundaș clujean, mingea 
a sărit Ia Oprea, a urmat o 
întoarcere și... omul de la 
tabela de marcaj și-a făcut 
datoria pentru ultima oară 
în această partidă.

La 2—0, cînd pentru toată 
lumea era evident că soarta 
partidei este pecetluită, ga
zonul a părut că ia foc, pen
tru cîteva minute. Cu mîn- 
dria rănită, sub steagul ini
mosului, dar dezordonatului 
Anca, studenții s-au năpustit 
în atac, găsind în față o 
apărare ezitantă, nu prea greu 
de surprins. A urmat o pe
rioadă de joc echilibrat cu 
faze cursive și spectaculoase. 
Pentru oaspeți, însă, era prea 
tîrziu : acești buni fotbaliști, 
rafinați, eleganți, capabili să 
strunească balonul cu vir
tuozitate, au ieșit la joc doar 
cînd nu mai aveau nici ce 
pierde, nici ce cîștiga.

După faultul în careu co
mis asupra lui Tufan, lăsat 
nesancționat de un arbitru 
care, altfel, a condus irepro
șabil, marea ocazie ratată de 
Munteanu (șut pe lîngă Ște- 
fănescu, dar și pe lîngă ba
ră, min. 88) partida n-a mai 
spus nimănui nimic... Con
turile fuseseră încheiate și 
spectatorii, mulțumiți de vic
toria meritată a Farului, 
scandau numele aceluia ce o 
reușise, i „O-prea, O-prea...“

\ Ovidiu IOANIȚOAIA

desfășurat un joc lucid, ex
celent în apărare, surprin
zând prin contraatacuri poar
ta gazdelor.

Jocul debutează cu acțiuni 
destul de confuze, prima fază 
de gol aparține piteștenilor, 
dar Frățilă (min. 5 și 8) nu 
nimerește ținta. Oaspeții for
țează deschiderea scorului, 
manevrînd foarte bine la mij
locul terenului, în timp ce 
feroviarii se mulțumesc să 
contraatace. Manolache și 
Bojin (min. 15) șutează foarte 
puternic, dar Niculescu apără 
cu brio. în min. 35, asistăm 
la o fază spectaculoasă crea
tă de Nestorovici, care cen
trează dar Manolache reia 
din „foarfecă", alături. Ur
mează un „recital" Dobrin 
care preia o minge la cen
trul terenului, dar nu-și poa
te încheia acțiunea deoarece 
este oprit prin fault.

Abia începe repriza a doua, 
și asistăm la deschiderea sco
rului, ca urmare a unei gre
șeli elementare comisă de 
portarul Corec (care l-a înlo
cuit pe Tatar — întindere 
musculară). La o fază fără 
semnificație, portarul timișo
rean scapă balonul din mină 
și lancu o împinge în plasă, 
fn min. 60, gazdele sînt pe 
punctul de a egala, Bojin tra
ge spre poarta goală, dar Ol
teanu salvează de pe linia 
porții. Formația timișoreană 
asediază timp de 20 de mi
nute poarta argeșenilor, dar 
golul nu „cade". Nestorovici 
ratează, Hangan (min. 67) și 
Manolache (min. 72) trag în 
bară. Se execută corner după 
corner, lovituri libere, dar 
mingea nu intră în poarta 
parcă sigilată a argeșenilor, 
în min. 74, șutul lui Bojin 
(din bună poziție de gol) este 
deviat în corner cu mîna de 
Pigulea, dar arbitrul nu a- 
cordă lovitură de la 11 m. Și 
iată că după dominarea for
midabilă a feroviarilor, la 
un prim contraatac argeșenii 
marchează prin lancu, care 
reia imparabil centrarea lui 
Jercan.

Ea 0—2, meciul e Jucat.

Ion OCHSENFELD

Stadion &23 August", . timp 
închis și rece. Teren bun, 
spectatori aproximativ 6 009 
A marcat Hrlțcu (min. 84) 
Raport de șuturi »—» (pe spa
țiul porții 2—4), raport de 
cornere 10—S.

SPORT CLUB BACAU: Ghl- 
ță 9 — Klss 8, Nedelcu 8, Ve- 
licu 7, Comănescu 7, Vătafu 
7, Hrlțcu 8, S. Avram 6 (din 
min. 46 — Ene Daniel 6), Dem
brovschl 7 (min. 61 — Băluță 
7), Pană 7, Florea 9.

STEAGUL ROȘU : Adama
che 9 — Ivăncescu 8, Jenei 8, 
Olteanu 8, Rusu 7, Pescaru 9, 
Cadar 6. Drăgol 6 (min. 86 — 
Ghergheli), Dumitrlu n 7, Ba- 
lint 8, Gyorfl 7.

A arbitrat A. Comșa 
ajutat la linie de 

N. Mogoroașe și Alexandru 
Ene — toți din Craiova.

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) : 8.

La tineret rezerve t Sport 
Club Bacău — Steagul roșu 
2—9 (2—0).

BACĂU, 28 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

De duminica trecută, de la 
jocul cu U.T.A., s-a văzut că 
vigoarea, potențialul acela o- 
fensiv care sufocau altă dată 
pe cei veniți la Bacău, au în
ceput să scadă la Sport club. 
Și n-ar fi fost cu mirare pen
tru nimeni dacă azi, în pri
mele 45 de minute. Steagul 
roșu ar fi condus la un gol 
sau două diferență. Oaspeții 
nu numai că au ieșit din de
fensiva anunțată de primele 
minute, dar au echilibrat jo
cul și, pe contraatac, au fost 
de cîteva ori la un pas de a 
înscrie.

După o excelentă cursă a 
lui Florea (min. 2), o cen
trare salvată de Adamache 
și încă o ocazie în minutul 
7 (Dembrovschi) gazdele se 
„liniștesc". Dimpotrivă. ad
versarii sînt pe punctul de a 
marca. Min. 17, Olteanu de
gajează lung, Drăgoi urmă
rește și, de la 14 metri, șu
tează, Ghiță întinde o mînă 
salvatoare și mingea lovește 
bara în loc să se oprească

Ia păianjen. Dar Ghiță avea 
să mal Intervină formidabil, 
în min. 27 Dumitriu pasea
ză excelent, la „întîlnire", 
Pescaru șutează din viteză 
de la 12—13 m, Ghiță boxea- 
ză, iar Pesearu reia peste 
poartă. Apoi, după două șu
turi (mai periculos Hrițcu 
min. 36) gazdele trec iar prin 
emoții. Și totuși, băcăuanii 
au ocazia să deschidă scorul. 
E minutul 38 i luftează Jenei, 
Dembrovschi scapă singur, 
intră în careu, dar se... spe
rie de Adamache și șutează 
pe lîngă poarta goală. Nicio
dată n-am crezut că Dem
brovschi poate rata o aseme
nea situație. După două mi
nute, Dumitriu execută o lo
vitură liberă, peste zid, de la 
20 de m, mingea atinge mî
na lui Ghiță, lovește bara și 
Drăgoi luftează preluarea, de 
la 10 m., gazdele forțează 
imediat după pauză. Uneori, 
domină autoritar, însă oaspe
ții sînt dîrji în apărare, iar 
cînd e greu trimit mingiile 
afară din teren. După trei 
cornere consecutive, realizate 
In min. 51 de băcăuani, tot 
brașovenii sînt însă pe punc
tul de a înscrie în min. 53. 
Gvorfi sprintează irezistibil, 
centrează, reia Drăgoi, dar 
din nou în bară (a treia oară 
cînd bara transversală îl sal
vează pe Ghiță). Apoi, gaz
dele (care la reluare repară 
greșeala de a lăsa pe tușe pe 
golgeterul lor — Ene Daniei, 
pe nedrept transformat în 
rezervă) atacă, dar fără luci
ditate, mai ales că și Dem
brovschi, din cauza insufici
entei rezistențe, pleacă la ca
bină. Brașovenii sclipesc prin 
deposedări sigure în apărare 
și contraatacuri bine lucrate 
de Pescaru și Dumitriu și 
purtate de rapidul Gydrfi.

Min. 84, dramă Ia poarta 
oaspeților. Toată munca de 
pînă atunci se năruie. înghe
suială în careul brașovean, 
mingea ajunge la Hrițcu, șut 
sec, sub bară, de la 10 m și 
nouă brașoveni sînt îngenun- 
chiați. — Gol! Așa e sportul 
...Și Sport Club a cîștigat un 
meci pe care putea foarte bi
ne să-l și piardă.

Constantin ALEXE

C.F.R. CLUJ 

«ITtRAIOVA

Stadion Municipal, timp no- 
ros teren alunecos, spectatori 
aproximativ 1 500. Raport de 
șuturi la poartă 25—3 (pe spa
țiul porții 17—0), raport de 
cornere 9—2.

C.F.R. : Nagel (fără notă) — 
Buriacu 7, Soos 8, Fanea 8, 
Roman 7. M. Bretan 6, Cojo- 
caru 9, S. Bretan 6, Tegean 
5 (min. 70 Vițan), O. Ionescu 
5. Petrescu 5.

UNIVERSITATEA : Oprea 10 
— Niculescu 8, Mincă 8, De- 
se1nicu 9. Lepădatu 7, Strîm- 
beanu 9, Boșoteanu 7, Martl- 
novici 4, Niță 4, Oblemenco 5. 
Bălan 3 (min. 46 Țarălungă 6).

A arbitrat A. Bentu
ajutat la linie de 

C. Manușaride și C. Iofciu
(toți din București).

Troreul Petscho vschi (pen
tru public) : 9.

La tlneret-rezerve : C.F.R. 
Ciul — Universitatea Craiova 
t—3 (0—2).

CLUJ, . 28 (prin tejefon, 
de la trimisul nostru).

Rar se poate vedea o parti
dă de fotbal în care o e- 
chipă să domine atît de au
toritar și să-și creeze atîtea 
situații de gol, ca ®.F.R. 
Cluj în întîlnirea cu Univer
sitatea Craiova, și, totuși, să 
nu poată cîștiga. Explicațiile 
acestui draw realizat de stu
denții craioveni sînt două la

CÎND TE JOCI CU OCAZIILE...
număr: 1. atacul gazdelor a 
ratat incredibil cel pufln 
7—8 ocazii de gol; 2. portarul 
echipei craiovene, Oprea, a 
apărat astăzi de-a dreptul 
miraculos.

Meciul a început cu atacuri 
susținute ale gazdelor, care 
chiar în min. 8 au fost pe 
punctul de a deschide sco
rul. Cojocaru a șutat puter
nic de la 25 de metri, sus 
la colț, dar Oprea, printr-un 
reflex, a reușit să respingă 
la O. Ionescu. Mingea șutată 
de acesta, de la 6 m, a ni
merit însă în Oprea, rico- 
șînd apoi ]a S. Bretan, care, 
de la 4—5 pași, a șutat și el 
în portarul craioveani! în 
min. 14 clujenii și-au creat 
o nouă mare ocazie, dar S 
Bretan a luftat la numai 4 
metri de poartă. Craiovenii 
fac tot mai greu față atacu
rilor furibunde ale ceferiști
lor, care greșesc însă folo
sind centrări înalte, foarte 
greu de fructificat în fața 
cuplului de fundași centrali 
Mincă—Deselnicu. Cu 5 mi
nute înainte de sfîrșitul primei 
reprize, un șut al lui Țegean 
l-a depășit pe Oprea, dar 
mingea a nimerit bara, la 
vinclu, de unde a ricoșat la 
O. Ionescu. Atacantul clu
jean, singur, cu toată poarta 
în față a vrut să-și potri
vească mai bine balonul, a 
întîrziat și a șutat slab ni
merind în Oprea... căzut la 
pămînt!

La reluare, partida are a- 
celași aspect: atacuri după 
atacuri și ratări după ratări 
ale gazdelor. Doar cîteva in
cursiuni ale lui Țarălungă 
fac ca mingea să mai treacă 
de linia de centru. Sorin Bre
tan a ratat, ca un începă
tor, două goluri aproape si
gure (min. 52 și 63). O. Ionescu 
va înscrie în min, 64, dar 
golul nu va fi validat de ar
bitru, pe motiv de ofsaid.

Pînă la finalul partidei 
clujenii au mai ratat două 
mari ocazii prin O. Ionescu 
(min. 68) și Buriacu (min 
78), iar craiovenii și-au creat 
și ei o bună situație de gol 
— singura din întreaga par
tidă ! — pe care Oblemenco 
a ratat-o cu dezinvoltură 
(min. 72).

Cînd ești dominat 85 de 
minute, nu tragi nici un șut 
măcar pe spațiul porții și, 
totuși, obții un punct, în
seamnă că ai noroc.

Dan VLAD

LOTUL REPREZENTATIV 
DE FOTBAL PLEACĂ MhNE

SPRE AMSTERDAM

1(0) UN LUFT, UN GOL Șl... DOUĂ PUNCTE

Plecînd de la stadion, 
mulți spectatori au discu
tat — în contradictoriu — 
faza din repriza a II-a la 
care conducătorul partidei, 
Gheorghe Popovici, a 
dictat lovitură liberă in
directă în careu pentru 
Rapid. Iată argumentarea 
deciziei :

„Portarul echipei Di
namo, Constantinescu, I-a 
împiedicat, cu pieptul, pe 
Marin Stelian, să joace 
mingea. A fost vorba, 
deci, de o obstrucție. 
Dacă l-ar fi împins cu 
mîinile, aș fi dat lovitură 
de la 11 metri".

PLOIEȘTI, 28 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Cînd raportul de șuturi la 
poartă arată clar că oaspeții 
n-au expediat nici o lovitură 
pe spațiul porții lui Mihai 
Ionescu, acordînd, în schimb, 
10 cornere, este evident că la 
Ploiești Petrolul a dominat 
net- Dar, iată că victoria i-a 
revenit chinuit, cu 1—0 și, mai 
mult, golul pe care l-a înscris 
Grozea în min. 64 este conse
cința unui luft „clasic" — 
dacă se poate spune astfel ! — 
al fundașului central George- 
vici, care i-a oferit pe tavă 
ocazia atacantului ploieștean.

De ce, atunci, acest scor 
minim, în ciuda dominării 
nete de care aminteam ? Pen
tru că echipa gazdă n-a știut 
astăzi să valorifice bunele o- 
cazii pe care le-a avut. Este 
suficient, credem, să arătăm 
că dacă Ciucu, complet liber 
la 12 m de poarta lui'Stan, 
beneficiar al unei rapide și 
frumoase combinații Moraru- 
Dincuță, ar fi înscris în min. 
2, alta ar fi fost evoluția par
tidei. Ciucu, însă, n-a șutat 
decît în portarul Jiului și au 
urmat trei cornere consecuti
ve. Dar, cum la divizia A 
trei cornere nu aduc un gol 
ca la jocurile copilăriei, ta
bela a rămas albă, atît în

Stadion Petrolul, teren bun, 
vreme friguroasă, spectatori 
aproximativ 10.000. A înscris 
GROZEA (min. 64). Șuturi la 
poartă : 15—7 (pe poartă 8—0), 
raport de cornere 10—0.

PETROLUL : M. Ionescu 
(fără notă, n-a avut ce apăra)
— Gruber 7, Bădin 5, Mocanu 
8, N. ionescu 7, luhasz 6, Mo- 
raru 5 (min. 50 Crîngașu 7), 
Petruț 5, Dlncuță 6, Ciucu 5, 
Grozea 8.

JIUL : Stan 8 — Popescu 6, 
Georgevlcl 5 (min. 70 Dodu), 
Georgescu 5, Caramalis 7, Po
pa 8, Sandu 8, I. Constantin 5, 
Turcan 5 (min. 57 Cotormanl 
6), Libardi 7, Naidln 5.

A arbitrat V. Pădureanu (la 
centru) -*r-*- + -4r4r. ajutat 
bine la linie de A. Paraschiv 
și V. Toma, toți din Bucu
rești.

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) 5 10.

La tineret rezerve : Petrolul
— Jiul 4—1 (1—0).

prima repriză (în care Ciucu 
a ratat din nou o mare ocazie 
în min. 40), dar și o bună 
parte din repriza secundă;

Văzînd clar că jumătate din 
meci s-a scurs fără ca scorul 
să fie deschis, Petrolul și-a 
întețit atacurile, de la înce
putul reprizei secunde. 'Jiul 
este nevoit să se apere cu 
toți cei 11 Jucători ți o face

cu îndîrjire, compensînd chiar 
nesiguranța iui Georgescu și 
tendința spre artificii a lui 
Georgevîci. Petrolul nu reu
șește să treacă de acest baraj 
pentru că atacanțîi săi cen
trali sînt lipsiți de decizie, 
iar mijlocașii nu dau drumul 
la pasa decisivă în momentul 
oportun.^Și iată că luftul lui 
Georgevîci aduce ce n-au reu
șit să facă compartimentele 
ofensive ale Petrolului, Gro
zea avînd singurul merit că 
a înscris în această partidă. 
După gol au urmat cîteva 
șarje furibunde ale ploiește- 
nîlor pentru a demonstra că 
victoria nu se datorește, to
tuși, hazardului, dar, ca și 
mai înainte, mingea nu vrea 
să poposească în poarta lui 
Stan. Chiar și barele (min. 71 
și 83) s-au opus și astfel re
zultatul final a rămas stabi
lit de nefericitul fundaș cen
tral al Jiului. Chiar dacă 
Georgevîci a încercat o „au
tocritică" nesportivă după în
scrierea golului, voind să pă
răsească terenul, e] n-a mai 
putut modifica nimic, atră- 
gîndu-și, tn schimb, avertis
mentul arbitrului Pădureanu 
care, azi, ni s-a părut-., cel 
mai bun de pe teren.

Paul SLAVESCU

Membrii lotului reprezen
tativ de fotbal se află reu
niți, (cu excepția jucătorilor 
de la Steaua), de aseară, la 
hotelul Union din Capitală. 
Fotbaliștii noștri se vor 
îmbarca luni dimineață la 
aeroportul internațional Oto- 
peni, în avionul de 
Franckfurt. După o escală 
de trei ore pe acest aeroport, 
lotul va lua cursa de Am
sterdam, unde va ajunge la 
ora 16.

PRONOEXPRES
PREMIILE CONCURSULUI

EXCEPȚIONAL DIN 22
NOIEMBRIE 1970 :

Cat. 1: 3,10 autoturisme
„Dacia 1300"; @ateg. 2 : 4,10 
autoturisme „Fiat 850"; Ca- 
teg. 3i 14,40 excursii in Italia ; 
Categ. 4: 33,70 excursii în 
Turcia; Categ. 5: 178,65 a
3.157 lei; Categ. 6: 326 a 500 
lei; ffiateg. 7: 714,55 a 200 lei; 
Categ 8: 1137,70 a 100 lei.

Lista nominală a eîștigăto- 
riloF de autoturisme și ex
cursii va fi publicată în zia
rul „Sportul" de marți, 1 de
cembrie 1970,



UN AN RODNIC PENTRU SPORTIVII
IUGOSLAVIEI SOCIALISTEI

I
; Pentru sportivii Iugoslaviei,

anul ce se încheie a fost bo- 
; gat în succese. O serie în- 
f treagă de performanțe înal

te și rezultate de perspectivă 
reflectă în mod neindoioa 
clasă înaltă, a spartului din 
(.ara prietenă și asigură cer
te promisiuni că el va fi re- 

[ prezentat cu cinste la viitoa- 
[ rea Olimpiadă.

în sala Tivoli din Ljublja- 
I na. martoră a numeroase în- 
' treceri (hochei, patinaj, tenia 
r de masă, lupte, gimnastică) 

cu caracter mondial, baschet- 
'■ baliștii au schimbat veșnicele 
I medalii de argint in cele de 
! aur. Organizat pentru prima 
’ oară pe. continentul nostru. 

„Mundialul” baschetului a 
1 prilejuit Iui Daneu, Ciosici, 
i regretatului Rajkovici și co- 
j echipierilor lor o strălucită 
l victorie, savurată copios de 
i întreaga opinie publică iu- 
i goslavă.
ț Atletele Snezana Hrepevnjic
i și Vera Ni coli ei, binecunoscu- 
I te publicului românesc de la 
j ultimele Jocuri Balcanice, au 
| avut de asemenea _ un _ sezon 

remarcabil. Hrepevnik. intr-un 
* spectaculos salt spre marile 
■ înălțimi, a urcat în acest an 

ștacheta pină la 1,85 m, de- 
: venind campioană mondiala 
! universitară, iar ooechipiera 

sa a demonstrat în numeroa
se curse pe distanțe de 900 
și 1500 m că rămine una din
tre cele mai redutabile semi- 
fondiste ale lumii.

Și pentru că sintem in do
meniul principalelor discipli
ne olimpice, să subliniem va
loarea medaliei dc aur do- 
bindită de Miroslav Cerar 1» 

' cal cu minere în cadrul C.M. 
i jn excepționala dispută cu 

gimnaștii japonezi și sovie
tici. ca și vigurosul come
back al înotătoarei Mirjanfi 
Segrt. După un an de ab
sență totală in piscinele eil- 
repene, fata îndrăgită a Du- 
brovnikului, a reintrat in 
circuitul marilor performanțe 
cu 3 medalii de argint cu
cerite în cea mai puternică 
întrecere — C. E. de la Bar
celona — din istoria natațiel 
europene.

Echipele de handbal șl po
lo (să nu uităm că Mladost 
Zagreb a cucerit pentru n 
3-a oară consecutiv Cupa 
campionilor europeni) din ța
ra prietenă nu au putut, ob
ține decit medalii de bronz 
in cele mai importante com
petiții ale anului. C.M. din 
Franța, și, respectiv, europe
nele de la Barcelona, dar în 
ambele cazuri valorile aces-

Gimnastul Miroslav Cerar, campion mondial la cal cu minere, 
unul din cei mai străluciți sportivi lu goslavi, crescuți in anii socia

lismului.
tor, formații nu s-au deosebit 
prea mult de cele ale meda
liatelor cu aur sau argint 
De subliniat că handbaliștdl 
au urcat pentru prima oară 
pe podiumul medaliatelor u- 
nui. campionat al lumii.

Din bilanțul succeselor nu 
pot fi omise titlurile mondi
ale ale trăgătoarei Desanka 
Perovici, medaliile de argint 
și bronz ale luptătorilor Ma- 
rinko, Koletici și Nenadici la 
C.M. de greco-romane sau vic
toriile boxerilor Zvonko Vu- 
jin și Mate Parlov (conside
rați printre cei mai buni 
specialiști ai continentului la 
categoriile respective) in nu
meroase intilniri și con
cursuri internaționale.

Dacă ar trebui să ne ghi
dăm după valoarea echipei, 
atunci în mod cert „U“-le 
fotbaliștilor iugoslavi ar fi 
meritat un loc în turneul fi-

nal din Mexic. De altfel, o 
recentă declarație a lui AU 
Ramsey anunță de pe acum 
echipa Iugoslaviei ca una 
din favoritele viitorului C.M. 
Dar Geaici și colegii săi de 
echipă au ratat calificarea 
și s-au trezit simpli spec
tatori in fața micilor ecrane, 
la marea aventură mexicană. 
Singura consolare. în a- 
ceastă toamnă, pentru nume
roșii iubitori ai sportului cu 
balonul rotund o constituie 
faptul că două dintre ceie 
mai îndrăgite echipe din țana 
prietenă — Steaua roșie Bel
grad și Dinamo Zagreb — 
continuă cursa in marile com
petiții continentale.

în ansamblu, un an fruc
tuos pentru sportivii țării ve
cine, care sărbătoresc, o dată 
cu popoarele Iugoslaviei so
cialiste, cea de a 26-a aniver
sare a proclamării Republicii.

„TROFEUL CARPAȚI"
MKROINTERViU CU INGE SCHANDING

(R.D. GERMANĂ)

LUPTA PENTRU TITLUL MONDIAL
ESTE COMPLET DESCHISĂ

Conducătoarea echipei R. D. Germane este IK'GE SCHAN
DING, nume celebru în lumea handbalului. Pină în martie 
a,a. a jost căpitanul t eprezentativei R. D. Germane. Eram la 
Werner-Seelenbinder-Halle cind 5 000 de berlinezi o aplaudau 
pentru prodigioasa sa activitate — 11 ani în echipa națională, 
perioadă in care a susținut 126 de jocuri — iar Inge plîngea 
pentru că anii care s-au iscurs o obligau să renunțe la cea 
mai mare pasiune a vieții: handbalul competițional. Recă- 
zind-o acum la Umijoara, ne-a făcut a deosebită plăcere să 
discutăm împreună despre handbal și viitorul lui.

— România. Iugoslavia, 
U.R.S.S., R. D. Germană, Un-

— Așadar, ce părere aveți 
despre „Trofeul Carpați” și des
pre echipele care evoluează la 
Timișoara ?

— Este una dintre marile 
competiții anuale care reuneș
te formații de renume. Exce
lent organizat, turneul consti
tuie în acest an și un prilej 
pentru o interesantă și utilă 
observare a jocului echipelor 
candidate la titlul mondial, 
care se va decerne în decem
brie, 1971 în Olanda.

— Apropo dc campionatul 
mondial : care socotiți că sînt 
formațiile cu cele mai multe 
șanse ?

la handbal masculin

ROMÂNIA TINERET— 
SPANIA 13-12 (6-5)

TIMIȘOARA 28 (prin tele
fon) O idee inspirată aceea ca 
in desfășurarea maratonului 
handbalistic feminin „Trofeul 
Carpați” să fie programat un 
intermezzo masculin. Cei peste 
1500 de spectatori prezenți in 
sala vOlimpia“ au avut astfel 
prilejul să urmărească simbă- 
lă evoluția cadeților noștri 
in compania temperamentalilor 
spanioli, ambele formații ofe
rind o întrecere agreabilă, a- 
plaudată cu dărnicie de public. 
Jocul a debutat intr-o ușoară 
notă de superioritate a oaspe
ților (care au condus cu 2—0 
ți 3—1), apoi s-a echilibrat, in 
min. 9, Comănescu adutdnd 
egalarea : 3—3. Urmează citeva 
minute în care „speranțele" 
noastre țes acțiuni frumoase 
încheiate cu șuturi, dar porta
rul Jose Erramon se dovedește 
un apărător de clasă. Pină la 
sfirșitul reprizei, scorul alter
nează Ia o diferență minimă, 
stabilindu-se la 6—5 în favoa
rea echipei române. La relua
re, aceeași fizionomie : spa
niolii combină rapid, surprfn- 
zind apărarea gazdelor. Ei ega
lează la 6, preiau conducerea, 
mărindu-și avantajul pină la 
12—3. Dar din min. 49, la capă
tul unor faze deosebit de spec
taculoase, asistăm la o reve
nire a românilor, care reu
șesc să egaleze (12—12, în min. 
59) și — evident — forțează 
victoria. Rezultatul acestui 
iureș : trei lovituri de la 7 
metri în favoarea lor. ultima 
— cu puțin timp înaintea flu
ierului final — fiind transfor
mată și aducîndu-le astfel vic
toria : 13—12. Au marcat : 
Chicsid (6). Cirlan (5). Comâ- 
nescu și Chircu pentru Ro
mânia — tineret, Andres (6), 
Villamarin (2), Rachel (2), La- 
haca și Garcia pentril Spania. 
Au arbitrat: V. Cojocarii (Cra
iova) și D. Guriță (Ploiești).

Petru ARCAN
— coresp. principal

garia și Cehoslovacia au, du
pă opinia mea, puternice atu- 
url in lupta pentru cucerirea 
laurilor. Aceste formații sînt 
de forțe aproximativ egale șl 
numai forma sportivă pe care 
o vor atinge atunci, cifrajul SI 
șansa vor decide ordinea.

— Ați observat, îu ultimul 
timp, noutăți în jocul echipe
lor feminine ?

— Nu. Toată lumea munceș
te, însă, cu sîrg pentru per
fecționarea tehnicii, pentru di
namizarea acțiunilor. Și asta 
este suficient...

Inge Scharlding se grăbea. 
Trebuia să fie, peste citeva 
minute. Ia antrenamentul de di
mineață al echipei R.D. Ger
mane. Era solicitată, și o in
teresa personal acest lucru, 
pentru că de citeva luni s-a 
dedicat activității pedagogice : 
conduce antrenamentele for
mației Fortschritt Weissenfels. 
Am pus deci punct aici discu
ției cu una dintre cele mai 
competente și marcante perso
nalități Ale handbalului femi
nin internațional.

ASHE, SMITH
Șl ROSEWALL 

AU TRECUT
DE „SFERTURI" 
LA STOCKHOLM
STOCKHOLM 28 (Agerpres). 

— In sferturile de finală ale 
turneului internațional „open” 
de tenis de la Stockholm, ju
cătorul american de culoare 
Arthur Ashe l-a eliminat cu 
6—4, 6—8, 6—4 pe australia
nul Roy Emerson. Americanul 
Stan Smith l-a întrecut cu 
6—2, 6—3 pe francezul Geor
ges Goven, iar australianul 
Ken Rosewall a dispus cu 
6—3, 6—4 de englezul Mark 
Cox.

în „interzonalul14 de șah

fISCHER ȘI-A MĂRIT AVANSUL LA I P.
Turneul interzonal de șah 

de la Palma de Mallorca a 
fost reluat, după o zi de 
odihnă, cil disputarea parti
delor din runda a 13-a. 
Bobby Fischer, liderul cla
samentului, l-a învins în 44 
de mutări pe Ivkov, aducîn- 
du-i acestuia prima înfrân
gere din concurs. Uhlmann a 
cîștigat la Uitumen, Taima- 
nov la Jimenez și Naranja 
la Addison. Tînărul maestru 
brazilian Costa Mecking (cu 
piesele negre), l-a învins pe 
argentinianul Rubinetti. A 
fost consemnată remiza în 
partidele Filip-Gheller și 
Hort-Polugaevski. S-au între
rupt partidele Smîslov-Lar- 
sen, Hiibner-Portisch, Panno-

CAMPIOANA EUROPEI LA POLO, 
MLADOST ZAGREB, î« LA BAOCtlONA

în prima zi a turneului se
mifinal din cadrul C.C.E. la 
polo, care se desfășoară la 
Barcelona, s-a înregistrat o 
mare surpriză. Deși conducea 
după două reprize cu 3—1, 
Mladost Zagreb, actuala dețină
toare a trofeului, a părăsit pis
cina învinsă de Dinamo Mos
cova. Campionii Uniunii So
vietice au jucat excelent în fi
nal, cîștigind cu 4—3 (0—1. 1—2, 
2—0. 1—0).

în cel de al doilea meci al 
programului, O.S.C. Budapesta, 
cu Szivos și Konrad III în ma
re formă, a întrecut echipa 
Barcelonetta cu 6—1 (1—1, 2—1, 
1-0, 2-2).

La ora închiderii ediției au 
început și partidele celei de

a doua grupe semifinale (Bel
grad), unde joacă Partizan, A- 
kademik Sofia, Ethnikos Pireu 
și SKK Stockholm.

Reshevsky, Gligorici-Matulo- 
vici și Suttles-Minici.

Iată și alte rezultate în
registrate la jucarea întrerup
telor din rundele anterioare i 
Addison-Gligorici 1—0, Mi
ri ici-Reshevsky 1—0, Naran- 
ja-Hort 0—1.

înaintea celei de a 14-a 
runde, în clasament continuă 
să conducă Fischer (S.U.A.) 
eu 9>/a puncte, urmat de Ghcl- 
ler (U.R.S.S.) și Uhlmann 
(R.D. Germană) cu cite 8>/2, 
Mecking (Brazilia) — 8 p., 
Hiibner (R.F. a Germaniei) — 
T’/z (1) P, Polugaevski, Tai- 
manov (ambii U.R.S.S.) —
71'2 p., Portisch (Ungaria), 
Panno (Argentina), Gligorici 
(Iugoslavia), Larsen (Dane
marca) — 7 (1) p, Ivkov (Iu
goslavia) — 7 p, Minici (Iu
goslavia) — 6V2 (1) p, Smîs- 
lov 6 (1) p, Uitumen (R.P. 
Mongolă) 6 p, Ilort (Ceho
slovacia) 5'/2 p etc.

După cum se știe, pentru 
următoarea etapă a C.M. de 
șah — turneul candidaților — 
se califică primii 6 clasați.

UNGARIA (in) 
Șl R.P. CHINEZĂ (f) 

CAMPIOANE 
Alt SCANDINAVII!

L\ TENIS Ot MASĂ
STOCKHOLM, 28 (Agerpres). 

— Lă Halmstad au continual 
întrecerile ' campionatelor! in
ternaționale de tenis de masă 
ale Scandinaviei. în finala 
probei masculine pe echipa 
selecționata Ungariei a în
vins cu 3—0 echipa Suediei. 
Rezultatele tehnice 1 Jonyer- 
Alser 21—13, 21—9 ; Klampae 
-Bengtsson 21—14, , 21—15 ; 
Jonyer, Klampar-Alser, Bengt
sson 21—12, 14—21, 21—12.
Proba feminină a revenit 
echipei R.P. Chineze. Jucă
toarele chineze au învins îrt 
finală cu 3—0 echipa Coreei 
de Sud. în semifinale echipa 
R. P. Chineze întrecuse cu 
3—0 echipa Cehoslovaciei, iar 
Coreea de Sud eliminase cu 
3—2 echipa Ungariei.

AZLZIUAFINALELORÎNTURNEUL
DE HOCHEI „PRIETENIA

LA HANDBAL FEMININ
0 FINALĂ DE MATE SPECTACOL:

(Urmare dm pag 1)

circulația balonului amețește, 
pur și simplu, formația ad
versă, obligînd-o să lase cu
loare prin care mingea țiș- 
nește spre plasă. Neghină, 
Schramko, Ilie, Sccheli-Popa. 
Sos și Ârghir — de pildă -- 
au creat în atac faze de ki- 
nogramă, iar în apărare n-au 
lăsat nici o șansă adversa
relor. Să sperăm că așa vor 
proceda și astăzi, că vor de
monstra cît mai multe dintre 
calitățile pe care le au în 
mod real. Oricum, va fi o 
finală mare, un meci de lup
tă acerbă, în care dorim ca 
handbalul să aibă numai de 
cîștigat.

CELE DOUA FINALISTE 
FATA IN fata 

ROMÂNEA
MARIA BUJAȘ — Rapid: 21 

ani ; funcționar.! ; 1,68 înălțime ; 61 
kg greutate ; 17 jocuri în echipa 
națională.

ELISABETA SIMO — Universi
tatea Timișoara ; 20 ; studentă ; 
1.65 m; 63; 5.

CRISTINA METZENKATH — 
Universitatea Timișoara ; 20; stu
dentă ; 1,68, 68, 13.

MARIA MAGYAR! — Voința 
Odorhei; 20; funcționară ; 1,63;
57; 25. .

ROZALIA SOS — Mureșul Tg. 
Mureș ; 23 ; muncitoare j 1,70; 70; 
44.

TEREZA SECHELt-POPA — 
Universitatea Timișoara ; 23 ; stu
dentă ; 1,69; 64; 21.

ANETA SCIIRAMKO — Univer
sitatea București; 25 ; prof, edu
cație fizică ; 1,69; 83; 52.

DOINA BAICOIANU — I.E.F.S.; 
22; studentă ; 1,76; 65; 43.

MAGDA MICLOS — Voința O- 
dorhei; 22; muncitoare : 1,80; 80; 
24

IRENE OANCEA — Rulmentul 
Brașov ; 27 ; funcționară ; 1,73 ; 
68:12.

CONSTANTA ILIE — Confecția 
București; 24; studentă ; 1,67 ; 63; 
3.8.

EMILIA NEGHINA — Universi
tatea Timișoara ; 20 ; studenții ; 
L72: 68 : 2Î.

EDELTRAUT FRANZ — Con
structorul Timișoara ; 28 ; prof.

educație fizică ; 1,71; 63; 39.
ELENA DOBÎRCEANU — Uni

versitatea București ; 25 ; prof,
educație fizică ; 1.69; 62; 31.

SIMONA ARGKIR — Universi
tatea București; 21; studentă ; 
1,73; 67; 38.

Căpitanul echipei : ANETA
SCHRAMKO. Antrenori: GABRIEL 
ZUGRAVESCU și POMPILIU SI- 
MION.

R. D. GERMANA
EDELGARD ROTHE — T.S.C

Berlin ; 25; studentă; 1,68; 69; 34
HANELOHE BUROSCH — Em

por Rostock ; 23 ; statistlciană ;
1,7.5 ; 71 ; 3.

WALTKAUT CZELAKE — S.C. 
Leipzig ; 22; funcționară; 1,68 ; 
68; 58

MARLEN JANCKER — Empor

PROGRAMUL DE ASTAZI
întrecerile finale ale celei 

do a Xl-a ediții a „Tro
feului Carpați” se dispută 
astăzi, după următorul pro
gram :

— ora 15 : ROMÂNIA 
TINERET—POLONIA (loc. 
7—8)

— ora 16,10 : U.R.S.S.—
IUGOSLAVIA (Ioc. 5—6)

— ora 17,20 : UNGARIA- 
CEHOSLOVACIA (loc. 3—4)

— ora 18,30 : ROMANIA 
A—R. D. GERMANA (loc. 
1-2)

Echipei clasate pe primul 
loc i se va atribui „Tro
feul Carpați”. Vor fi, de 
asemenea, conferite premii 
golgeterei (înaintea ultimu
lui meci conduce Bobrova 
cu 20 goluri marcate, ur
mată de Knejevici 17 și 
Hochmuth 15), echipei cu 
cele mai puține eliminări 
(„Fair-play”), precum și ce
lei mai frumoase jucătoare 
(„Miss Carpați”),

SÎMBÂTĂ DIMINEAȚĂ
(Urmare din pag. 1)

ce știam. Mai notăm doar 
numerele de pe tricouri. An
trenamentul a început!

★
După o ușoară încălzire se 

trece la executarea diferite
lor teme : aruncarea de la 
tușă și declanșarea atacului,

COCTEIL LA 
AMBASADA MRI

Aseară, ambasadorul
Franței in Republica Socia
listă România, dl. Pierre 
Pelen, a oferit un cocteil 
cu prilejul prezenței echi- 

I pei naționale de rugby a 
Franței la București.

Au participat personali
tăți sportive române și 
franceze, loturile reprezen
tative de rugby ale Româ
niei și Franței care se vor 
întîlni astăzi pe stadionul 

I „23 August”, ziariști sportivi 
j români și francezi.

organizarea grămezilor des
chise, schimbarea balonului 
de pe o parte pe alta a tere
nului.

Urmărim fazele cu atenție. 
Francezii impresionează prin 
tehnică individuală. Ne gîn-

dim Ia rugbyștii noștri. Vor 
avea de a face cu un adver
sar teribil de dificil.

Antrenamentul continuă. 
Toate mișcările se execută 
în viteză (calitate unanim 
recunoscută a adversarilor) și 
cu deosebită precizie. Ville- 
preux își încearcă șutul din 
diverse poziții și de la dis
tanțe variabile. Puține, foarte 
puține ratări. Aripile Can
torii și Bourgarel se depla
sează ca niște adevărate zvîr- 
lugi. Va fi foarte greu să-i 
oprești. Dar, nimic nu este 
imposibil...

★
Tntrebămt disputa Dauga — 

W. Spanghero s-a încheiat 
definitiv ? Un confrate răs
punde, zîmbind cu malițiozi- 
ate .'

— A fost cîndva așa ceva? 
Noi nu cunoaștem. „Vîntul" 
adie uneori, cînd din dreapta, 
cînd din stingă. Acum a stat.

★
E rece, ba chiar frig. Bine 

că nu plouă. Nimeni nu do
rește. Cineva spune, urmă
rind mișcarea în teren a „tre
ningurilor albastre cu ecuso
nul F.F.R-”, că va trebui să 
atacăm din primul minut. 
Este completat: dar și pină 
la ultimul!

★
Sîmbătă dimineața lotul 

rugbyștilor a făcut ultimul 
antrenament...

Rostock ; 26 ; tehniciană ; 1,70 ; 
6jWALTRAUT KOCH - Empor 
Rostock ; 24 ; vînzătoare ; 1,68 ; 
67 * 33BARBEL BRAUN — S.C. Leip
zig : 25; studentă ; 1,63; 65; 60.

BARBARA HELBIG — S.C. Leip
zig ; 26 ; profesoară ; 1,66; 57 ; 
23 KRISTINE HOCHMUTH - TSC 
Berlin; 24; studentă; 1,69; 68; 61.

BRIGITTE LUCK — Empor Ros
tock ; 19 ; tehniciană ; 1,69; 62; 4.

HEIDI SCHMIDT — TSC Berlin;
20 ; studentă ; 1,67 ; 65 ; 1.

PETRA KAHNT — S.C. Leipzig; 
16; eleva ; 1,66; 62; 1.

BARBEL STARKE — S.C. Leip
zig ; 19 ; desenatoare tehnică ; 
1,64 ; 57 ; 10.

BARBARA PFLUGMACHER — 
S.C. Magdeburg ; 25 ; profesoară; 
1,70; 62; 12.

ILONA ANDRES — Empor Ros
tock ; 19 ; tehniciană ; 1,67 ; 56; 
8. Căpitanul echipei : MARLEN 
JANCKER. Antrenor : HANS BE
CKER.

La capătul a trei zile de 
dispute, am aflat vineri sea
ra ordinea exactă a echipe
lor din cele două serii, ur- 
mînd ca astăzi, la finale, să 
se stabilească clasamentul 
celei de a doua ediții a tur
neului internațional de hochei 
pentru juniori „Prietenia”.

Cu o singură excepție, care 
reprezintă și o mare surpriză, 
finalele de astăzi reunesc 
trei' perechi de echipe apro
piate ca valoare, ceea ce ne 
face să anticipăm meciuri in

convinși că întrecerea lor va 
furniza astăzi un spectacol 
cu totul deosebit, cum puține 
au mai văzut bucureștenii, 
chiar dacă pe gheața patinoa
rului nostru au evoluat de-a 
lungul anilor atîți sportivi de 
renume internațional. Păs
trând, desigur, proporțiile, 
spectatorii, pe care-i dorim 
în număr cît mai mare, vor 
putea asista la o confruntare 
dintre reprezentanții școlii de 
hochei cehoslovace și sovieti
ce, la un adevărat regal.

apropiate. Va fi interesant, in 
orice caz, de văzut rezultatul 
disputei dintre spontaneitatea 
și viteza hocheiștilor români 
și sobrietatea jocului adver
sarilor lor.

în sfîr.șit, pentru completa
rea celorlalte locuri ale cla
samentului își vor măsura 
forțele reprezentativele de

încrucișare de crose în partida U.R.S.S.—Polonia, din pre
liminariile „Turneului Prietenia". Foto : T. (MACARSGHI

teresante, dîrze și spectacu
loase. Excepția de care vor
beam o constituie clasarea pe 
ultimul loc în grupa de la 
București a formației Polo
niei, singura echipă care, în
că de vineri, își cunoaște si
tuația în competiție. Toate 
celelalte vor lupta astăzi 
pentru o cît mai bună ierar
hizare.

Indiscutabil, capul de afiș 
al ultimei reuniuni îl con
stituie partida dintre repre
zentativele CEHOSLOVACI
EI și UNIUNII SOVIETICE. 
Amîndouă aceste formații au 
realizat la Galați și, respec
tiv, la București, jocuri de 
înaltă valoare, apreciate cum 
se cuvine de toți specialiștii 
prezenți Ia întreceri ca și de 
spectatori. Hocheiștii ceho
slovaci și sovietici au demon
strat cît se poate de clar că 
sînt posesorii unei tehnici cu
rate, că stăpînesc pină în de
taliu cele mai multe din se
cretele acestui sport, că au 
o pregătire fizică ireproșabi
lă. Tocmai de aceea sintem

Pentru medaliile de bronz 
vor, lupta formațiile R.D. 
GERMANE și ROMÂNIEI.
Este o întîlnire deschisă ori
cărui rezultat, ambele echipe 
părând a fi de forțe oarecum

ora 9: POLONIA ~ 
BUCUREȘTI

ora 11 ; BULGARIA — 
UNGARIA

ora 16: R. D. GERMA
NA — ROMÂNIA

ora 18 : CEHOSLOVA
CIA — U.R.S.S.

juniori ale BULGARIEI și 
UNGARIEI. Autori ai ugei 
surprinzătoare victorii, con
secință a unui joc mai lucid 
în partida cu Polonia, hoche
iștii maghiari par a avea pri
ma șansă în această întîlnire.

îa afara competiției, echipa 
Poloniei va întîlni o selecțio
nată de juniori a Bucureștiu- 
lui.

GALOP DE SĂNĂTATE 
PENTRU IGNIS VARESE

In primul meci susținut în 
cadrul actualei ediții a 6.C.E. 
la baschet, deținătoarea tro
feului, Ignis Varese, a făcut 
un veritabil galop de sănă
tate, învingînd pe campioana 
vest-germană TUS Bayern 
Leverkusen cu 90—50. Princi
palii realizatori ai învingăto
rilor Flaborea 20, mexicanul 
Raga 23 și nord-americanul 
Fultz 21.

TELEX* TELEX •TELEX
Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat la Koln, cunoscuta 
campioană vest-germană Heide 
Rosendahl a egalat recordul mon
dial în proba de 50 yarzi garduri 
cu performanța de 6,5.■
Campionatele internaționale de 
scrimă ale Austriei au continuat 
la Viena cu desfășurarea probei 
feminine de floretă. Victoria a 
revenit sportivei austriece Elke 
Radlingmayer. care a totalizat 
în turneul’ final 4 victorii. Au 
urmat-o în clasament K. Hrazo» 
va (Cehoslovacia) 4 victorii, Rzy- 
raowska (Polonia), Peck (Austria) 
și Madsen (Danemarca) — toate 
cu cite 2 victori!.

0
La Gaevle (Suedia) s-a disputat 
meciul retur dintre echipa locală 
Brynaes și formația finlandeză

I.F.K. Helsinki, contînd pentru 
Cupa campionilor europeni la 
hochei pe gheață. Sportivii sue
dezi au terminat învingători cu 
scorul de 7—2 (2—1, 3—0, 2—l) 
și s-au calificat pentru turul III 
al competiției. în primul joc sco
rușa fost egal : 4—4.

Cunoscutul atlet Kipchoge Keino, 
care se află pentru un turneu 
de 30 de zile în Anglia, a evo
luat în cadrul unui concurs des
fășurat pe teren acoperit la Cos- 
ford. El a cîștigat proba de 
3 00C m plat cu timpul de 7:58,0.

H
Iu meci-tur pentru Cupa campio
nilor europeni la handbal mas
culin (sferturile de finală), e- 
chipa suedeză Helas Stockholm 
a învins cu scorul de 16—10 e- 
chipa bulgară „V.I.F." Dimitrov.

gtiri» ultimele știri «ultimele știri «ultimele
„CUPA METALUL" A REVENIT PUGILIȘTILOR 

DE LA PROGRESUL
Aseară, in sala clubului Grivi- 

ța Roșie, s-a disputat reuniunea 
finală din cadrul „Cupei Meta
lul”, la box. Cel 28 de pugiliști 
(juniori și seniorii flnaliștț au 
fost triați, de-a lungul a 5 gal® 
preliminare — din 147 înscriși — 
reprezentând 19 cluburi și asocia-

VORWARTS BERLIN
FARUL CONSTANȚA 

12—10 LA BOX
In ultimul meci al turneului 

pe care-1 întreprinde în R.D. Ger
mană, echipa de box Farul Con
stanța a întîlnit formația Vor- 
wărts Berlin, campioana acestei 
țări, de care a fost învinsă cu 
scorul de 12—10, Meciul a avut 
loc la Frankfurt (Oder).

ții sportive bucureștene. „Cupa 
Metalul” a revenit pugiliștilor de 
la clubul sportiv Progresul, Iată 
cîșțigătorii : JUNIORI : E. Chi- 
ricuță (Viitorul, 45 kg), St. Bar
bu (Progresul, 67 kg), V. Croi- 
toru (Metalul, 71 kg), M. Șimon 
(Dinamo, 75 kg), C. Tăjiase (Pro
gresul, 81 kg), Gh. Constantin 
(Constructorul, -J-81 kg) ; SENI
ORI : I. Mibăllescu (Metalul, 48 
kg), I, Kăducanu (Metalul, 51 
kg), C. Stanef (Progresul, 60 leg), 
N. Paraschiv (Rapid, 63,5 kg), 
S. Dumitrescu (Semănătoarea, 
57 kg), N. Enciu (Metalul, 71 kg). 
F, Bobe (Olimpia. 75 kg), I- Năs- 
lase (J.TB. 81. kg).

HELEN MADISON
NU MAI ESTE...

Multipla recordmană mondială 
la înot in perioada anilor 1930— 
1940, Helen Madison, in virstă de 
56 de ani, a încetat din viață la 
Seattle (S.U.A). in urma unci 
lungi șt grele ’ suferințe. Cu pri
lejul J. O. din 1932 de la Los 
Angeles, Helen Madison a domi
nat net întrecerile feminine de 
înot, cucerind trei medalii de aur.

JOSE HERNANDEZ 
Sl-A PĂSTRAT CENTURA 

EUROPEANĂ
Campionul european de box la 

categoria semimijlocie (clasa ju
niori), spaniolul Jose Hernandez, 
șl-a apărat cu succes centura în- 
vlgîndu-1 la puncte pe austriacul 
Peter Marklewltz. Cu prilejul ace
leiași gale, italianul Piero del 
Papa, campion al Europei la cat. 
semigrea,- a dispus prin abandon 
în repriza a 15-a de Horst Bene- 
dens.

CUM VA FI ALCĂTUIT PROIECTUL 
PROGRAMULUI J. O.

Oi trei vicepreședinți ai Comi
tetului internațional olimpic, lord 
Killian (Irlanda), Jean de Beau
mont (Franța) și Van Kernebeek

19 JĂRI LA JOCURILE ASIATICE
Peste 2 700 de sportivi reprezentînd 19 țări vor participa Ia 

de-a Vl-a ediție a „Jocurilor Asiatice”. Competiția se va 
între 9 șl 20 decembire Ia Bangkok.

cea
desfășura

(Olanda) se vor întîlni în luna 
ianuarie 1971 la Londra, Paris șl 
Lausanne cu președinții federa
țiilor internaționale pentru a dis
cuta și a fixa regulile de partici
pare Ia J.O. și programul olim
pic. Rezultatele acestor convor
biri vor face obiectul unui pro
iect ce va fi supus în septembrie 
1971 sesiunii c.I.O. de la Luxem
burg
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