
Duminică 12 septembrie

Boxerii români au încheiat 
victorioși turneul din S.U.A. 
în Intllnirea revanșă dintre reprezentativele de box ale României și 

S. U. A., pugiliștii noștri au ieșit din nou învingători, de data aceasta 

cu scorul de 9-2
Citiți amănunte In pag, a 3-a.
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In lumina Documentelor de partid PENTRU CEL PUTIN 24 DE ORE

EDUCATORII SPORTIVILOR SĂ FIE UN NOU LIDER - U. T. A. - IN CAMPIONATUL DE FOTBAL

(Continuare tn pag. a 3-a)

EXEMPLE DE COMPORTARE!

• PE 20 000 MR, 70000 EXPONATE • PRODUSE DESTINATE APROVIZIONĂRII POPULAȚIEI IN ANUL 
1972 • OGLINDA A DEZVOLTĂRI) PRODUCȚIEI DE BUNURI DE CONSUM • NUMEROASE Șl VARIATE 

ARTICOLE SPORTIVE
Neagu reia, spectaculos, In gol balonul magistral servit de F.ne Daniel.

REZULTATE TEHNICE

In ședința de lucru care a a- 
avut loc zilele trecute la Boto
șani, activul de bază al mișcă- 
< rii sportive din județ a dezbă

tut recentele Documente de partid 
privitoare la întărirea muncii politlco- 
Sdeologice și cultural-educative.

Ca și în alte ședințe similare, din 
Informarea prezentată de tov. Gheor
ghe Paraschiv, președintele C-.J.E.F.S.- 
Botoșanl, din luările de curtat, ca 
gi din discuțiile însuflețite de dinain
te șl de după ședință s-a desprins 
puternic adeziunea totală față de pla
nul de măsuri recent adoptat de în
tregul partid, de poporul întreg. Fie
care iți afirma sincer dragostea fier
binte și profunda recunoștință de 
grija permanentă pe care secretarul 
general al partidului o manifestă 
fată de perfectionarea continuă a in-

tregli vieți sociale de la noi, in ve
derea asigurării condițiilor materiale 
și spirituale necesare ridicării Româ
niei pe noi trepte ale civilizației și 
progresului, potrivit hotărîrilor Con
gresului al X-lea al partidului.

★

Însuflețiți de combativitatea, de 
spiritul de responsabilitate și 
înaltă principialitate partinică
ce se degajă din aceste Docu

mente, vorbitorii au scos la iveală, 
pe lingă realizările importante cu 
care se mîndrește sportul din județ, 
lipsuri tlnînd de munca politicoedu- 
cativă cu sportivii și cadrele mișcă
rii de educație fizică ți sport.

Informarea a citat exemple de 
sportivi (mai ales din domeniul fot
balului) certați cu producția, cu dis-

ciplina muncii, cu etica cetățenească. 
S-a arătat că tocmai asemenea lu
cruri au făcut ca „Fulgerul-Dorohol” 
să ocupe ultimul loc și să retrogra
deze din divizia C. S-a arătat legă
tura logică între eșecuri, ca urmare 
a lipsei de pregătire, de educație a 
sportivilor care, în loc să readucă 
echipa pe linia de plutire, se mani
festau necorespunzător pe teren — 
vociferau, insultau pe arbitri, jucau 
brutal — trasmitînd asemenea atmos
feră tribunelor. De aici, „recordul’’ 
suspendărilor de teren, cu toate im
plicațiile firești.

Și mai grav este că pînâ ’n

MIRCEA COSTEA

In vizită la cel de al v-lea pavilion de

Din nou, brt •venîmenl deosebit 
la Complexul expozîțlonal din 
>ța Sclnteii. A fost Inaugurat 

cel de-al V-lea Pavilion de 
mostre de bunuri de consum. încă 
de la bun început trebuie spus că 
actualul Pavilion de mostre — care 
oglindește succesele remarcabile ob
ținute în dezvoltarea în ritm sus
ținut a economiei noastre națio
nale, pe baza programului elaborat 
de Congresul al X-lea al P.C.R.— 
depășește manifestările pre
cedente de acest gen organizate in 
țara noastră.

Pentru cei ce vor vizita această 
mare expoziție, precizăm că pe_ o 
suprafață de circa 20 000 mp sînt 
prezentate peste 70 000 exponate — 
produse ale industriei republicane, 
industriei locale, cooperației meș
teșugărești și de consum, cooperați
ei agricole. Cu o mare oglindă poate 
fi comparat acest Pavilion de mos
tre cuprinzînd exponate de o mare 
varietate, oglindă în care se poate 
vedea continua dezvoltare a in
dustriei noastre producătoare de 
bunuri destinate consumului.

,,Acest Pavilion •— așa cum apu
nea tov. Nicolae Bozdog, minis
trul comerțului interior, la inaugu
rare —. are un pronunțat caracter 
de lucru4*. Și aceasta deoarece el 
va constitui locul de întîlnire al re
prezentanților Întreprinderilor pro
ducătoare și al Întreprinderilor co
merciale din întreaga țară în ve
derea încheierii de contracte pen
tru livrarea mărfurilor destinate 
copulației în anul 1072. Chestio
nare răspîndite pretutindeni în stan
duri, permit vizitatorilor 8ă-Șl spu
nă părerea referitor la exponate, să 
facă propuneri.

Iată și ceea ce se poate vedea la 
complexul expoziționăl din Piața 
Sctnteii 1 produse ale Industriei 
textile, de confecții, tricotaje, ar
ticole de marochinărie, sticlărie și 
porțelanuri, încălțăminte, mobilă, 
bogat sortiment de produse agro- 
alimentare, bunuri de uz îndelun
gat ca aparate de radio, televi
zoare, frigidere, articole dș sport 
ș. a.

Sînt prezentate Ia Pavilionul de 
mostre de bunuri de consum, în pa
vilioane, diferite produse. Și prin
tre ele am avut satisfacția să în
tâlnim multe și variate articole 
de sport. Industria construcțiilor 
de mașini, industria chimică, in
dustria ușoară, Ministerul Indus
triei Forestiere, industria locală 
ș.a. au standuri speciale în careîn-

■ ■ ■ ' f • i

tilnlm articole de sport mai mari 
sau mai mici pornind de la auto
turisme, de pildă, și terminînd cu 
minusculele ace de pescuit. Impre
sionează prezentarea i anvelopelor 
produse la Danubiana (în cadrul

Iui Economiei Forestiere) ș.a.m.d.
Deci preocuparea industriei repu

blicane și locale, a cooperației meș
teșugărești de a crea articole de 
sport într-o mai mare varietate și 
de calitate superioară se reflectă

Jiul
U.T.A.
Rapid

Steaua
A. S. Armata
Dinamo

Un grup de gimnaști ro
mâni a plecat ieri spre Pa
ris, spre a participa la săr
bătorile festive ale ziarului 
l’Humanite. Au făcut depla
sarea Rodica Apăteanu, Ilea
na Coman, Vasile Coșariu, 
Mircea Gheorghiu, sub con
ducerea antrenorului Gheor- 
glie Condovici. Conducătorul 
delegației este Cornel Balița, 
președintele C.J.E.F.S. Timiș.

Industriei
Ca într-o vitrină, articolele produse de întreprinderile Ministerului 

Forestiere

W -

industriei chimice) ; a numeroase- 
lo» corturi de mărimi și forme di
ferite (produse ale industriei lo
cale) ; articolelor de turism și pes
cuit (realizate în fabricile „Inox“ 
și ’ „Metaloglobus") ; articolelor de 
tenis, tir, șah, schi, hochei, cano
taj (din întreprinderile Mlnisteru-

pregnant în acest pavilion de mos
tre, care constituie o contribuție la 
ridicarea 
porului, 
politici 
nostru.

nivelului de trai al po- 
țelul suprem 
a partidului

al întregii 
și statului

AZI

Petrolul — Sport Club Bacău ; Univ. Craiova 
Steagul roșu ; ,U" Cluj — Crișul.

1. U.T.A.
2. STEAGUL ROȘU
3. RAPID
4. DINAMO 

STEAUA 
JIUL 
SPORT CLUB 
F. C. ARGEȘ 
A. S. ARMATA 
„U" CLUJ 
POLITEHNICA 
FARUL 
UNIV. CRAIOVA 
PETROLUL 
CRIȘUL
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DUPĂ PRIMA MANȘA

Modesto FERRARINI

ÎN „CUPA ROMÂNIEI" LA TENIS DE MASĂ

AZI VA II CUNOSCUTA CIȘIIGATOARLA TROFEULUI
CLUJ, 11 (prin telefon). Trectad peste 

partidele fără Istoric : București—Iași, 
Cluj—Buzău, Cluj—Iași — tranșate, de 
către primele formații, tn mod categoric, 
cu scorul de 8—0 și peste cele rezolvate 
In mod facil de către brașoveni ; 8-rl 
cu selecționatele Aradului șl Doljului, să 
ne oprim, din suita meciurilor celei de a 
doua zi a „Cupei României", la tntflnirile 
București—Cluj șl Dolj—Buzău. Prima, 
interesantă prin valoarea ridicată a cî- 
torva partide, cea de a doua prin evolu
ția scorului (8—6) ca și prin comportarea 
unuia dintre cel mai mici campioni al 
țării, Cristinel Homanescu.

Mobilizați de victoria asupra Brașovu
lui, clujenii au încercat să reediteze per-

for man f,a și tn fața bueureștenllor. Ri
posta primită a fost trusă categorică, 
gazdele nereușind să smulgă dectt trei 
puncte : Ltgia Lupu — Mariana Ptncluc 
2—0, Giurgiucă — Stndeanu 3—0, Doboși, 
Hidveghi — Luchlan, Gheorghiu 2—0.

Confirmîndu-ș! talentul și totodată bu
na pregătire, campionul țării la copil 
(categoria 1» ani), buzolanul Homanescu 
a realizat împotriva jucătorilor doljeni 
două prețioase victorii asupra unor ju
niori de categorii de vtrstă superioare : 
2—1, atit cu Firănescu cît și 2—1 cu Ga
briel Colțescu.

Duminică, ultimele întreceri.
Nușa MUSCELEANU

CONTRAATACURILOR RAPIOISTE
Victorioasă in derbyul etapei 

trecute, la lași, Dinamo avea ieri 
o cotă superioară la bursa prono
sticurilor. De altfel, șt din paralela 
evoluțiilor celor două echipe tn a- 
cest inceput.de campionat rezul
ta un ascendent de partea cam
pionilor. Ascendent exprimat des
tul de net și în primele 30 de mi
nute ale jocului .de pe. stadionul 
..23 August", cînd Dirianio a ata
cat aproape continuu, iar Rapid 
ș-a apărat cu o voință admirabilă, 
Fortuna și stingăciile in situații- 
limită (de gol virtual) ale lui Doru 
Popescu salvindu-i pe giuleșteni 
aturici cînd nici unul dintre ei nu 
s-ar mai fi putut Opune marcării.

Dacă tn această primă jumătate

de oră s-ar fi făcut numărătoarea 
ca la... box, detașată confortabil 
la puncte ar fi fost Dinamo. Cum 
insă superioritatea teritorială și de 
ocazii a elevilor lui Nicușor n-a 
fost concretizată, deși golul atlrna 
tn aer, venind în repetate rin- 
duri pe „bulevardul Mușat", pe 
unde LucesCu s-a plimbat cum a 
vrut — iată că Rapid a ieșit înce
tul, cu încetul din... corzi, Incercind 
Să-și valorifice arma care l-a adus 
atitea satisfacții: contraatacul

Plecat de pe meterezele apără
rii, acest subiect de excepție -11 
fotbalului românesc care se nu
mește Dumitru a „lucrat** cu mâ-

Marius POPESCU

(Continuare tn pag. a la)

Pintilie și Popovici conduc in campionatele de talere
întrecerile specialiștilor armelor de 

vînătoare pentru titlurile de cam
pioni au dat loc la o luptă pasionan
tă chiar de la primele serti. în timp 
Ce la ambele probe. în clasamentele 
individuale, campionii de anul tre
cut, Gh. Sencovici (skeet) și Dumi
trescu (talere lansate din șanț) ocupă 
poziții secunde, pe primul Ioc se află 
Pintilie Și Popovici, trăgători bine 
cotați in ierarhia noastră și ale că
ror victorii, dacă s-ar realiza după 
manșa de azi, nu ar trebui să sur
prindă.

La echipe, situația e3te oarecum 
mai simplă, deoarece, reprezentanții 
clubului Olimpia s-au instalat cu 
autoritate în fruntea celor două cla
samente, avantaj pe care au toate 
șansele să-l mențnă ți în continuare. 
Oricum, ziua de azi va fi hotăritoare 
pentru desemnarea campionilor țării 

Rezultate tehnice, skeet (100 t). Indi
vidual: 1. Pintilie 90 t, 2. Gh. Sencovici 
95 t, 3. Mareș 94 t, 4—3 .A. Sencovici și 
Iurcenco cite 93 t, 8. Danciu 92 t, 1. 
Cojocaru 91 t, 3. Buduru 80 t, echipe: 
1. Olimpia (Gh. Sencovici, A. Sencovici, 
Diaconu, Danciu) 382 t, 2. Steaua (Vlă- 
doiu, Buduru, Cojocaru, Loghiade) 337 
t. 3. C.S.O. Bala Mare (Pintilie, Stoica, 
Gllgor, Szekelly) 834 t.

Talere aruncate din șanț (100 t), Indi
vidual: 1. Popovici 97 t, J. Dumitrescu 
95 t, 3. Florescu 95 t, 0. A. Marinescu 
94 t, 5. lonescu 93 t, 8. Rudescu 90 t, 7. 
Suditu 85 t, 9. M. Ispașlu 88 t, echipe i 1. 
Olimpia (Dumitrescu, Popovici, Lovlnes- 
cu .Rudescu) 364 t, 9. Steaua (Florescu, 
Trăistaru, lonescu, Suditu) 359 t, 3. Ci. 
sp. Școlarul (A. Marinescu, Petre, M 
ispașiu, Reli Vezeanu) 341 t.

întrecerile se încheie ari. Programul 
începe de la ora 9, pe poligonul Tunari.

ÎN TURtJC CICLIST- AC -- CLUJOLCJÎ
-V.

N. ANDRONACHE SPRINTEAZĂ SPRE. . . PREMIUL ZIARULUI SPORTUL"JJ

CLUJ, 11 (prin telefon, de la re
dactorul nostru). Deși etapa a Ill-a 
a Turului ciclist al Clujului a reve
nit brașoveanului Tiberiu Toro, pe 
primul loc al clasamentului genera) 
se menține tot Nicolae Andronache

(Metalul Plopenl), pretendent prin
cipal la „Premiul ziarului Sportul**. 
El va mai avea însă de făcut față 
dificilei etape de duminică — circuit 
pe străzile Clujului.

Să revenim însă la etapa de sîm-

Fotoi CALIN C'HEȚU — Cluj

bâtâ, disputată pe ruta Cluj — Hue
din — Cluj (100 km), etapă pe care a 
animat-o, mai întîi Gheorghe Rișno- 
veanu (CIBO Brașov), cel care, la 
13 km după Cluj se detașează șl ru
lează solitar circa 20 km. Aproape 
de Huedin, Iui 1 se alătură Viorel 
Murineanu (Șc. sp. 3 Buc), iar la ie
șirea din oraș Mircea Virgil (Metalul 
Plopeni). Grupul celor trei este insă 
înghițit, în comuna Căpuși, de plu
tonul mare în care, «pre final, se de
tașează ■ Toro și H. Marinescu' (Olim
pia) care sosesc în avans. Clasamen
tul etapei : 1. Toro (CIBO Brașov)
2 h 33:38, 2. H. Marinescu (Olimpia) 
2h 33:33 și N. Gavrilă (Steaua). V.. 
Budea (CIBO Brașov), M. Virgil 
(Metalul Plopeni), E. Imbuzan (C.S.M. 
Cluj), T. Repede (C-S.M. Cluj), N. 
Borcea (Portul Constanța), S. Su- 
ciu (CIBO Brașov), toți cu 2h 35:29-

Clasamentul general după trei eta
pe : 1. N- Andronache (Metalul Pio- 
peni) 7h 17:43, 2. V. Hoța (Mureșul 
Tg. Mureș) 7 h 18:24. 3. St. Szekeiy 
(C.S.M. Clu-j) 7 h 19:29.

N. DEM1A.N

GLEB PINTILIE
Fotoi N. DRAGOȘ

Meciul România — Ungaria

ȘAHISTELE NOASTRE
domină Întrecerea
La jumătatea desfășurării sate, 

meciul de șah dintre echipele femi
nine ale României și Ungariei con
tinuă să fie favorabil jucătoarelor 
noastre care conduc cu 8—4. șase 
partide fiind întrerupte.

în turul III (româncele au avut 
negrele la toate mesele) s-au înche
iat doar două întîlniri : Baumstarck 
a remizat cu Bilek. iar Teodorescu 
cu Verăci. în celelalte pattu s-a 
dat o luptă grea și complicată. Ma
hal are un final cu posibilități de 
ambele părți în întrerupta cu 
Ivanka, Polihroniade două turnuri 
pentru damă la Flnta, Juncu o po
ziție mai slabă la Karakas. Un fi
nal de turnuri aproximativ egal a 
rezultat in partida Nicolau (care a 
înlocuit-o pe Reicher) — Porubszky.

în cele două Întrerupte din turul 
II, Makal deține avantaj la Kara
kas, iar Reicher este, probabil, 
pierdută la VerCci.

Simbătă a fost o zi de odihnă. 
Astăzi dimineața se joacă Între
ruptele ; după amiază — turul 4.

I

I

3

SAPTAMINA SPORTIVA INTERNA
Încep școli!» I Acest starter 

nevăzut, car» este toamna, 
a chemat deja sutele de 

mit de elevi pentru a-și face „în
călzirea", ca să folosim tot un 
termen adecvat «portului. Și ia- 
tă-î răspunzînd, cu entuziasmul 
caracteristic vîrstei, la inițiativa 
lansată tuturor pionierilor și 
școlarilor de către Școala gene
rală nr. 56 din Capitală privind 
efectuarea unei complexe munci 
gospodărești în ultima săptă- 
mînă a vacanței mari. Micii gos
podari lucrează în aceste zile 
cu sîrg, sub îndrumarea atentă 
a cadrelor didactice, în clase, 
laboratoare, săli și terenuri de 
sport, pentru ca tot ei să fie' 
beneficiarii unor localuri de școa
lă curate, bine întreținute și do
tate.

Inițiativa Școlii generale nr. 56 
vizează, printre altele, și amena
jarea unui microcoinplex sportiv, 
model pe sector, știut fiind fap
tul că școlarii :își desăvîrșesc pre
gătirea, se călesc pentru viață 
și muncă nu numai în orele de 
clasă și laborator, ci și pe tere
nurile de sport, lată de ce ecoul 
chemării lansate din sectorul III 
al Capitalei a ajuns pe foaie me-

leagurile țârii, tîarul nostru rela- 
tîna despre preocupări!» din a- 
ceastă săptămînă în școlile din 
Cîmpina, Ploiești, Slănic-Prahova 
și altele, lată de c» înscriem în 
aceeași sferă a preocupărilor 
gospodărești și inițiativa pionie
rilor doljeni: concursul pentru 
.Cea mai frumoasă bază sportivă 
pionierească*.

Desigur că rezultatele obținut» 
în acest sens, ca și perspectivele 
noului an școlar, sînt trecute tn 
revistă cu prilejul dezbaterilor 
din aceste zile în cadrul pfena- 
relor județene ale cravatelor ro
șii, care preced cea de a ll-a 
Conferință Națională a Organi
zației Pionierilor.

Dar nu numai pionierii se simt 
acum angajați să răspundă grijii 
partidului și statului, ci și elevii 
din clasele mari, cei care în va
canță, mobilizați de organizațiile 
U.T.C., au prestat nenumărate 
ore de muncă patriotică pe di
verse șantiere din țară. Prezența 
tineretului studios la șantierele 
Complexului turistic Bușteni și a 
Sălii sporturilor din Pitești — ca 
să dăm numai două exemple — 
ni se pare firească și pilduitoare 
pentru dragostea de sport a ti-

nerelului nostru, conștient că este 
producător și beneficiar, totoda
tă, ol tuturor acestor baze spor
tive și turistice.

Aceste zile sînt, deci, preludiul 
unui nou an școlar, în care învă
țătură, munca și adiacentele lor 
firești, educația fizică și sportul, 
vor sta în fiecare bancă, în fie
care clasă, în fiecare școală de 
pe cuprinsul țării.cuprinsul țării.

PREZENTA ACTIVA ÎN 
„CUPELE PRIETENIA"

An de an, cîștîgînd noi disci
pline, devenind prezențe presti
gioase pentru calendarele inter
naționale ale federațiilor de re
sort, „Cupele Prietenia", dedicate 
tinerelor talente din țările socia
liste, prilejuiesc verificări și com
parații utile în perspectiva anilor 
ce vin, cînd aceste speranțe spor
tive vor trebui să reprezinte culo
rile țărilor respective în marile 
întreceri continentale, mondiale și 
olimpice.

Consecvente politicii promovate
Paul SLAVESCU

(ttontinuare tn pag. a 3-a)
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Hans Becker: „ROZALIA SOS ESTE CEL MAI BUN 
PIVOT DIN LUME!

Hans Becker — antrenorul repre
zentativei R. D. Germane (formație 
care a dominat în ultimele sezoane 
handbalul feminin internațional) — 
încântat de jocul Rozaliei Șoș spu
nea : „Este o mare sportivă, catego
ric cel mai bun pivot din lume 1 Ori
care antrenor și-ar dori-o în forma
ție...” In echipa lumii, alcătuită de 
specialiști și publicată de presa in
ternațională. Rozalia Șoș se află la 
loc de frunte. în postul care a con
sacrat-o (a se nota : fără contra
candidată !).

Rozalia Șoș este, așadar, una din
tre vedetele internaționale ale hand
balului. Născută la Tg. Mureș, la 1 
februarie 1947, Rozalia a Îndrăgit 
sportul încă din primele clase ale 
școlii elementare.- Au pasionat-o gim
nastica, voleiul și baschetul, discipli
ne pe care le-a practicat simultan, 
învățind de la fiecare cite ceva pen
tru a-i folosi la... handbal, sport la 
care a ajutat-o să se fixeze antre
norul Arcadie Kamenițchi. Grație ta
lentului. antrenamentelor conștiin
cioase și pasiunii depuse a reușit să 
se impună repede și să joace in di
vizia A, în formația Mureșul. Doi 
ani la Universitatea Cluj și din se
zonul trecut din nou la Mureșul, iată 
scurtul itinerar al excelentei handba
liste care este Rozalia Șoș.

Cind încă nu împlinise 20 de ani, 
antrenorii au selecționat-o în echipa 
națională de tineret. A fost doar o 
escală (8 jocuri-35 de goluri marcate) 
în drum spre reprezentativa A. Toți 
antrenorii echipei României i-au soli
citat și continuă să-i solicite servici
ile. La 24 de ani, Rozalia Șoș a îm
brăcat de 69 de ori tricoul tricolor, 
reușind să înscrie 168 de goluri.

Ce calități deosebite are. de fapt, 
această handbalistă î în primul rind, 
o forță herculeană, 
staturi masive, o 
în anii petrecuți pe 
bal, mureșeanca a 
me de lucruri pe 
aplicare cu o iscusință deosebită. A- 
biiă. atentă, speculează orice situație, 
intuiește cu o clipă mai devreme 
manevra adversarei, intervine prompt. 
Și, mai ales, ii place foarte mult 
să marcheze ! Ochii ei sînt in per
manență spre poarta adversă, caută 
cu insistență drumul spre gol. Pen-

și. in ciuda unei 
mare mobilitate, 
terenul de hand- 
învățat o mUlți- 
care le pune in

O nouă confirmare a prestigiu
lui de care se bucură sportul ro
mânesc — în genera] și handbalul 
în special — peste hotare : timp 
de o lună de zile (6 august — 6 
septembrie) prof. Gabriel Zugră- 
vescu, antrenor federal, a condus 
la Beirut un curs pentru antrenorii 
de handbal din țările arabe.

„Invitat de federația de handbal 
din Liban — ne-a spus G. Zugră- 
vescu — am ținut cursuri ia Insti
tutul de Educație Fizică din Beirut 
cu 60 de viitori tehnicieni din Li
bia, R.A.U., Kuweit și Liban, prin
tre care vicepreședintele și secre
tarul general al federației de hand
bal din Libia. O primă concluzie : 
handbalul este foarte îndrăgit în 
această parte a lumii, multe dintre 
țările africane dorind să-I intro
ducă în școli. Cursul a fost axat 
pe metodica învățării handbalului, 
cuprinzînd lecții teoretice și prac
tice.

Handbalul românesc este deose
bit de prețuit. Unii dintre cursanți 
urmăriseră din tribune finala cam
pionatului mondial masculin de Ia 
Paris. Gruia, Cățu și colegii lor 
sînt mai mult decît niște vedete — 
au devenit idoli sportivi. Pe aceste 
considerente delegații forurilor 
sportive mi-ait cerut să comunic 
federației noastre că doresc să 
obțină acordul ei pentru ca antre
nori români să-i sprijine in dez
voltarea handbalului, iar o serie 
de antrenori din țările arabe să 
poată audia cursurile de la noi. 
Toate antrenamentele pe care 
le-am făcut au fost urmărite cu 
interes de presă, au fost filmate, 
s-au făcut kinograme, fotografii. 
Cele două filme-școală pe care 
le-am prezentat au fost atit 
de apreciate incit pur și simplu 
nu mi-au mai tost înapoiate... Lă- 
sind gluma la o parte, adevărul 
este că au solicitat printr-o scri
soare federației să le fie lăsate 
pentru a fi proiectate in nume
roase centre. La încheierea cursu
lui — cind celor ce au audiat 
cursurile li s-au inmînat diplome 
de antrenori — organizatorii m-au 
rugat să devin mesagerul lor pe 
lingă C.O.IÎ. pentru ai sprijini 
ca în fiecare an aceste cursuri să 
fie conduse de un tehnician român. 
Păstrez amintiri de neuitat. Cei 
cărora am încercat să le transmit 
cite ceva din cunoștințele mele 
s-au dovedit harnici și conștiincioși 
elevi, dornici să contribuie la dez
voltarea handbalului în țările lor“.

Ziarele libaneze au publicat materiale elogioase privind activitatea antre
norului G. Zugrăvescu. In fotografie, unul dintre aceste articole

„Internaționalele de atletism" 
la a 20-a lor aniversare

DREPTUL
LA APEL

tru orice atacantă este o problemă 
să treacă de ea, pentru orice apără
toare este o problemă s-o stopeze. 
O ultimă și deosebit de concludentă 
mostră a acestei înverșunate dorințe 
de a înscrie a fost meciul de joi cu 
campioana țării, Universitatea Bucu
rești. Pe stadionul Tineretului. Ro
zalia a marcat 11 goluri, aducînd e- 
chipei Mureșul un punct mare cit... 
roata carului. Și nu s-ar spune că n-a 
fost sever marcată...

Ce-ți dorești pentru viitor Roza
lia Șoș ? „în primul rind să am <> 
fetiță. Este o dorință comună, ă 
mea și a soțului meu, Arcadie Șoș.

și el sportiv
polo
urc
mele
brica
fine
este
alături de colegele mele din echipa
României, o medalie la
pionatului mondial de
minin, în decembrie in

Ne face o deosebită
dorim — celui mai bun pivot din 
lumea handbalului .— împlinirea tu- 

’ turor dorințelor.
Hristaclie NAUM

membru al echipei tie 
Mureșul lg. Mureș. Apoi, să 

pe scara ierarhică a meseriei 
(n.n. este croitoreasă la Fa

de confecții Mureșul) și — în 
(de fapt, în ordine cronologică, 
prima dorință) — să cuceresc.

finalele cam- 
handbal fe- 
Olanda...”
plăcere să-i

GÎNDURi DE TOAMNĂ
Astăzi, vara, prin urmare,
A plecat... in deplasare

★
— Veni și toamna pe alei.
— Normal ! Era doar... turul ei 1

★
Tot vintu-ml pare, fraților,
Că-î cel mai bun... măturător.

Victor HTLMU

Primele campionate internațio
nale ale României reprezintă o 
dală importantă în istoria mișcă
rii noastre atidtice. Ele au însem
nat actul de maturitate a acestei 
mișcări.

Cînd, în 1948, s-a pășit la orga
nizarea acestei competiții, mulți 
s-au îndoit de reușita ei, dar suc
cesul primei ediții și, mai ales, 
triumful următoarelor, au dovedit 
că atît din punct de vedere spor
tiv, cît și propagandistic, atletis
mul românesc a repurtat o victo
rie.

Pasionații atletismului î.și aduc 
■aminte de vedetele atletismului 
mondial prezente pe stadionul 
Republicii de-a lungul celor două
zeci de ediții. Cine nu-și reamin
tește de acele memorabile „inter
naționale" (1956), cînd, sub lu
mina torțelor, stadionul Republicii 
fremăta de entuziasmul celor 
30 000 de spectatori ? Cine a uitat 
de excepționala ispravă a lui Bob 
Gutowski. la săritura cu prăjina, 
de sprintul lui Williams, de arun
carea lui Sidlo sau de strălucitele 
victorii ale lui Constantin Gre- 
cescu ?

In preajma celei de a XX-a edi
ții, găsim 'interesant 'de a înfățișa 
celor ce urmăresc atletismul, nu-

Asociația fotbaliștilor englezi 
hotărit ca jucătorii suspendați 
viață să poată face apel asupra 
grelei sentințe. Măsura e de fapt 
platonică, vizind o reabilitare mo
rală, deoarece apelul nu poate fi 
introdus decît după... 7 ani de 
data pronunțării pedepsei.

Ultima pedeapsă pe viață .. 
fost pronunțată in 1965, cind zece 
jucători au fost suspendați pentru 
vânzarea unor meciuri. Se pare 
că ineâ la acea dată existau du
bii serioase asupra vinovăției lui 
Peter Souwn și Tonny Kay, am
bii internaționali. Ei se pregătesc 
pentru a ataca sentința și deși 
ambii au vîrsta de 33 de ani, spe
ră intr-o Întoarcere terenu
rile de ioc.

a 
pe

la
a

LA SITARI
Venise toamna, cu toate ale ei 

și cu sitari. Multe auzisem despre 
frumusețile vinătorii de sitari, dar 
de cind purtam pușcă de vînătoare 
încă nu te ieșisem niciodată în 
întîmpinare. Dar în toamna aceea 
eram, hotărit să merg și eu la 
sitari. Și, cum la o asemenea în
treprindere un om cu cap nu 
purcede pentru prima dată sin
gur, mi-am găsit și eu doi tovarăși 
vînători vechi, sitărari, ziceau ei. 
Și pentru ca toate să fie cum 
trebuie, unul dintre ei avea 
dine. Bob îl chema.

I
I
I
I
I

NICOLAE CHIRVASE, COMUNA 
NICOREȘTI. 1. „Cum aș putea intra 
In posesia insignei clubului Rapid 
Am citit într-o publicație că cine 
dorește să intre In posesia acestei 
Insigne, să trimită prin poștă 12 Iei, 
pe adresa clubului. Așa am și făcut, 
dar am primit banii înapoi". Tot e 
bine ! Alțl cititori, adresindu-se clu
burilor și solicitînd fotografii sau in
signe (contra cost, bineînțeles), nu 
numai că nu au fost serviți, dar n-au 
mai primit nici banii înapoi. Cre
deați. oare; că numai cu fisele de te
lefon se înttmplă acest lucru ? Ade
vărul este că aproape toate cluburile, 
deși afirmă că au nevoie de membri 
susținători și de venituri, dau prea 
puțină atenție acestei 
lucrurile continuă, așa

probleme, 
cum știm Și cu

suporterii, consecvenți, scriu

sau mai mulți ai echipei în apărare, 
la executarea unei lovituri 
arbitrul va da un avertisment eoie 
tiv ÎNTREGII --------  ‘
se repetă, jucătorul 
eliminat de pe teren, chiar daca pri
ma tentativă de executare a loviturii 
libere fusese obstructionatâ de un alt 
jucător. între timp, cartonașul galben 
al arbitrului indicase avertisment 
pentru întreaga echipă. Dv. creați, 
deci, o falsă problemă, legînd acest 
avertisment de prezența sau absența 
din teren a căpitanului de echipă.

ANDREI ȘTEFAN, GALAȚI. Stea
gul roșu a retrogradat din divizia 
A la sfîrșitul ediției 1967—68.

TITI BAILEANU, TR1FEȘTI. Intîi. 
o precizare absolut necesară : ca 
orice tînăr din țara noastră, Iordache, 
portarul Politehnicii Iași, îșl satisfa
ce stagiul militar. In ceea ce privește 
situația lui ca jucător; ne-ar bucura, 
desigur, ca, apreciind realist lucru
rile și punîndu-se în balanță și in
teresele generale ale fotbalului nos
tru, să ni se ofere cit mai aurind 
prilejul de a-1 revedea în poartă.

D. ROȘU, BUCUREȘTI. In meciul 
pentru „Cupa Davis“, cu Iugoslavia, 
de anul trecut, cele două puncte ale 
noastre au fost

ii bere, I
ECHIPE. Dacă (apia 

vinovat va fi I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
i

toții : ____  . .. .........
cluburilor. Nu mai puțin consecvente, 
acestea... tac ! 2. Recordul mondial 
la 100 m plat femei este 11,0 sec. El 
a văzut lumina zilei la J.O. din Me
xic, fiind opera americancei de cu
loare Wyomia Tyus. Dar, Intre timp, 
s-au prezentat șl alte... coproprietare. 
De pildă, Renate Stecher, care a rea
lizat anul acesta aceeași performan- 
ță-record.IOSIF SUTH, CLUJ. „Ce face arbi
trul, dacă la un meci disputat in 
nocturnă, se defectează Instalația e- 
leetrică 7“ Intîi, face ceea ce faceți 
șl dv. acasă 
Dacă 1

realizate de Tiriac I

(la Spear) și
_ _..J : cheamă un electrician ! 
lucrurile nu pot fi readuse la

I 
I

I
I
I
I

normal, partida se reia în ziua ur
mătoare, nu de la început, ci din 
momentul cind

ALEXANDRU
OCNA. In cazul
țel de 9 metri,

s-a Întrerupt.AVEL, TIRG U 
nerespectăril dlatan- 
de către un jucător

(la Spear) și de dublul Năstase 'firtac. Surprizător, Năstase a pierdut 
atit în fața Iul Franulovicl. cit șl în 
fața Iul Spear.

GEORGE VLADOIU, PLOIEȘTI, 
După cele întîmplate duminica tre
cută. la Cluj, în meciul C.F.R. — Jiul, 
aveți de dat un sfat celorlalte echipe 
care vor juca la Cluj :
Nu venlțl cu-înaintașl, 
Căci interpretind noi roluri. 
Ceferiștii, drăgălași,
Iți marchează singuri goluri !

T. BALMUȘ, BÎRLAD. Un catren, 
pe marginea golului primit de Rădu- 
canu, în meciul cu O.F.K. Beograd, 
de la jucătorul-poet Santraci : 
Se-aufte prin Giulcștl (deci nu-l secret), 

„Hică", de pe postul de portar, 
va reprofila în... critic literar, 
are ci „ceva" cu un poet...

Ilustrații: N. CLAUDIU

Că 
Se
Că

I
I
I
I
I
I

Pină la pădurea din lunca Ar
geșului am tot ascultat povețele 
însoțitorilor mei și le-am tot rin- 
duit în minte, adăugîndu-le la cele 
ce citisem și răscitisem în legătură 
cu pasărea cu ciocul lung și felul 
in care trebuie căutată ți vînată.

Am ajuns la pădure. Pe cei cîți
va copii adunați de pe drum i-a 
așezat în ordine de bătaie amicul 
A., tar noi 
„cheie" pe 
sitarii...

— Dacă 
clinele ce 
bat mirat. 
Bob, s-a uitat atit de chiorîș la 
mine incit pe loc m-am simțit cu 
douăzeci de ani mai mic!

— Aici Bob, a comandat el, iar 
clinele l-a ascultat. S-a așezat cu
minte lingă vînător. Și a stat așa 
cuminte preț de cîteva minute, 
pină cind a auzit larma copiilor 
care porniseră să sperie și să ridice 

fi fost 
izbucnit

adaugă ctinelui și cîteva epitete, 
ba-i mai zice și altceva...

Cîinele se înapoiază iarăși, in
tr-un tîrziu. Dar acum i se înfun
dă : stăpinul său, nici una nici 
două, îl leagă cu lesa de un copac.

ne-am postat in puncte 
unde aveau să treacă

vînăm cu gonași. cu 
mai faceți ? am între-

Dar C., stăpinul lui

sitarii de pe unde or 
ascunși. Atunci Bob a 
înainte ca o săgeată.

— Bob ! Bob ! Aici
Bob ?! Bob vino înapoi ! striga de 
mama focului stăpinul. Dar Bob se 
făcea că n-aude. După ce a parcurs 
distanța vînători — gonași ți îna
poi, s-a oprit la piciorul stăpinu- 
lui, suflind din greu. Și nu stă 
dinele să răsufle ca lumea, că 
pornește iarăși ! Și iar se scarpină 
C. în ceafă și iar strigă. De astă 
dată pe lingă numele de botez îi

! N-auzi

Au sosit sitarii!

■Cînd vede Bob una ca asta, începe 
să se zbată, să scheaune, ca apoi 
să latre în toată legea. Și lătra de 
răsuna pădurea !■■■■

— Apoi, dac-a fost vreun sitar 
pe-aici, ăla nu se mai oprește pină 
la Salonic .'....strigă cu năduf a- 
micul A. Hai să încercăm în altă, 
parte,...

— încercăm mai bine „la 
picior", zice stăpinul ciinelut. La 
sitari, Bob e învățat să caute.,.

Și plecăm, răspîndiți în trăgători, 
pe o fîșie plantată cu răchită roșie 
„numai bună ca să ție sitari" cum 
zice A. In mijloc merge C cu Bob. 
Și cum îl sloboade din lesă, Bob 
pleacă în galop nebun drept îna
inte și nu-l mai vedem pină cînd 
nu ajungem într-o rariște. Acolo 
îl zărim răfuindu-se cu niște oi.

Iar apel, iar mustrări și iar ple
căm. Pleacă Bob iar înainte, face 
în galop ocoale cît era pădurea de 
mare, în așa fel incit nu ne lase 
in față, pe o adîncime de o suta 
de metri, nici o vietate, cît de 
indolentă. In acest timp însă C. 
răgușește tot strigîndvț-și cîinele : 
Bob ! Bob ! Caută aici Booob !! ! 
Aici !.....Dar Bob nici gînd....

— Am vînat destul, zic, pri
vind, nădușit și cu năduf, la soa
rele înfipt în crucea zilei. Ar fi 
vremea să ne înapoiem.

— Am vînat pe dracu! ripos
tează furios A. A vina înseamnă a 
împușca ceva ; noi ce-am împușcat ? 
Dar tot am să împușc ceva ! II 
împușc pe Bob, că de altceva nu-i 
bun !.....

Așa s-a sfîrșit prima mea zi de 
vînătoare la sitari...

mele și rezultatele învingătorilor 
din prima ediție. Este un docu
ment care începe să fie uitat sub 
povara celor douăzeci și trei 
de ani!

BĂIEȚI :
100 m : Lupșa (Ii) 10,8.
200 in: Lupșa (R) 22,2
400 m: Solymosi (U) 51,0
800 ni: Hires (U) 1:57,8 
1500 ni : Garay (U) 3:54,2
10 000 ni : Zatopek (C) 30:03,6
110 mg: Krul (Ceh.) 15,6
400 mg : Kiss (R) 54,7
Lungime: Adamczyk (P) 7 m 15 
Triplu-salt: Puskas (U) 13 m 62 
înălțime: Soter (R) 1 m 90 
Prăjină: Krejcar (C) 3 m 90 
Greutate: Lomowsky (P) 15 m 95 
Disc : Klics (U) 49 m 29
Suliță: Varszegy (U) 65 m 27 
Ciocan : C. Dumitru (R) 48 m 90 
4X100 m : Ungaria 42,4
5 km marș : Balsan (Ceh.) 22:01,8
FETE :
100 m: Sicnerova (Ceh.) 12,6
200 m : Mertin (U) 26,2
800 m : Zubek (U) 2:25,5
80 mg: Gyarmati (U) 12,3 
înălțime: ClUumska (Ceh.)

1 m 45
Lungime: Gyarmati (U) 5 m 58 
Greutate: Komarkova (Ceh.)

13* m 20
Disc: Dobranska (P) 39 m 21
Suliță : Rohonczi (U) 37 m 10
Saltul valoric realizat de atle

tismul româfiesc în cei peste 
douăzeci de ani care au trecut de 
la prima ediție a „Internaționa
lelor" nu poate fi trecut cu vede
rea.

Dacă la băieți situația nu este 
chiar atît de strălucită, în schimb 
progresul atletismului feminin este 
impresionant, și el este și con
firmat de recentul succes de la 
Jocurile Balcanice. Să nădăjduim 
că el va fi întărit și de perfor
manțele celei de a XX-a ediții a 
Internaționalelor !

prof. Cornii MORȚUN

REFLECȚII FOTBALISTICE
• Fotbaliștii care folosesc mijloa

ce extraf'otbalistice, nu prea sînt... 
extra !

• Numai antrenorul care fructifică 
însușirile fotbaliștilor în mod diferit, 
asigură... unitatea echipei 1

• Plonjonul la picioarele adver
sarului implică, totuși, un risc: dacă 
adversarul confundă capul portarului 
ca balonul și— nu ratează ? 1

• Apărătorul care înscrie în poar
ta adversă, desfide proverbul : ce 
ție nu-ți place, altuia nu-i face I

• Cînd medicul este suprasolicitat 
in desfășurarea unui meci, fotbal nu 
se mai joacă decît în... pauzele din
tre accidentări !

• Numai echipele care-și învață 
perfect lecțiile... repetă anul !

Ilie CARCIU D. C. MAZILII

In acea zi înăbușitoare de au
gust. satul olimpic era învă
luit într-o liniște cu totul ne
firească. t Căldura mare și 

plictiseala și mai mare alungaseră 
ultimii lui locuitori, prin colțurile 
umbrite. Jocurile Olimpice erau pe 
sfîrșițe. în blocul României nu prea 
era yeselie. Și nici nu avea de ce 
să fie. Eram Ia Olimpiada care a 
urmat strălucitului succes din 1956. 
de la Melbourne, unde, cu o dele
gație relativ mică, țara noastră se 
clasase a X-a din lume. Performan
tele românilor produseseră atunci 
senzație în toată lumea.

Dar asta se 
înainte... Acum 
cului. Ne mai 
medalie de aur 
vînzârea". cum

telefonului de la secretariat. Ni
meni însă nu se grăbea săr-1 ridice. 
La urma urmelor nici nu așteptam 
nimic. Nici măcar telefoane de la 
București.

— Iar trebuie să fie pîsăloaga aia 
de Ia administrativ, care ne întrea
bă zilnic de efectivul delegației — 
ziae cineva într-o doară.

— Da. du-te omule odată și ri
dică telefonul ăla. că ne sparge tim
panele — strigă dintr-o cameră ci
neva din conducerea delegației.

pămîntul. Intr-un tîrziu, l-am găsit 
ca un sicilian ce se respecta, tolănit 
fără griji, la umbră.

— Radio. Salvatore, â la poligone 
— și mașina simpaticului nostru sici
lian porni cu o viteză care ne atrase 
mustrările carabinierilor ce vegheau 
la liniștea satului olimpic.

Aci. la poligon, emoție mare. Mai 
erau în concurs doi trăgători: italia
nul Rossini și sovieticul Kalinin. 
Amîndoi mai aveau de tras cite o 
serie de 25 de focuri, care aveau să

Rossini se opri, privi îndelung pe 
țeava armei, suflă în ea. o încarcă, 
trase aer în piept și apoi apăsă pe 
trăgaci, dar talerul, spre dezolarea 
spectatorilor, zbură neatins, undeva, 
departe în ierburile înalte ale poli
gonului.

— Ura! — strigară vreo doi im
prudent! din micul grup de români.

— Piano, mascalzone — mfrîiră 
cîțiva furioși către cei în culpă, 
care în entuziasmul lor uitaseră și 
de regulile sportive și de faptul că

LA EDDY MERCKX*)
Ilie Goga. erudit confrate, 

și-a pus din nou condeiul 
în slujba ciclismului. Fin ob
servator al activității interne 
și internaționale a sportului 
cu pedale din ultimele dece
nii. cercetător pasionat al tu
turor publicațiilor care se o- 
cupă de „mica regină a șo
selelor”, acest condeier știe să 
reînvie cu farmec deosebit 
mintiiri oare au făcut din 
sportul ciclismului o legendă 
vis. De această dată, Ilie 
Goga a format tandem (fi
indcă și tandemul există în 
lumea ciclismului) cu Emil 
Iencec — pentru a scoate la 
iveală povești adevărate din 
existența de 100 de ani a 
sportului bărbăției și cura
jului. In cartea recent apă
rută in librării, cititorul iu
bitor de sport găsește un vast 
mozaic, cuprins între activi
tatea domnului de Sivrac — 
creatorul celeriferulul șl iz- 
binzile fără precedent ale ma

relui Eddy. Spicuind de ici, 
da colo lucruri interesante, 
înfățișînd viața și faptele u- 
nor precursori ai ciclismu
lui, depănînd amintiri din 
vremi știute, povestind ma
rile victorii sau dramele ași
lor sportului cu pedale de 
la noi și de pretutindeni, Ilie 
Goga și Emil Iencec dau li
teraturii sportive o lucrare 
de valoare.

Deși cartea are unele ine
galități (pagini de un cuce
ritor lirism alături de sim
ple „dări de seamă” sau ne
interesante statistic) și unele 
inexactități (generate de gra
ba condeiului), lucrarea con
stituie un document impoi 
tant. Ea se adresează deopo-V 
trivă sportivului (care poate 
găsi acolo sfaturi prețio-ase ale 
marilor campioni) și spectato
rului (pasionat al celui mai 
captivant roman-foileton, ci
clismul). Așadar, pentru toți 
invitația de a citi cartea zia
riștilor sportivi Ilie Goga și 
K H. N.

•) „AȘII PEDALEI- — I. 
Goga, E. Iencec, 276 de pagini, 
11 lei ~ Editura „Stadion".

TIRUL CU PUȘCA

în editura „Stadion" a apă
rut cartea „Tirul cu pușca” 
elaborată de maestrul sportu
lui, prof. Valeriu Panțuru. Au
torul (în trecut un virtuoz tră
gător, multiplu campion al tă
rii) prezintă, pe distanța a 
aproape 200 de pagini, metodi
ca selecției și pregătirii în a- 
ceastă disciplină grea a preci
ziei și stăpînirii desăvîrșite. 
Concepută pedagogic, sistema
tizat, redactată într-un stil 
simplu, pe înțelesul tuturor, 
lucrarea se adresează, în pri
mul rind, instructorilor și an
trenorilor care au în pregătire 
grupe de începători. Tocmai la 
acest capitol bibliografia noas
tră era foarte săracă. Astfel, 
recentul volum vine să um
ple un gol, punînd la dispo
ziția celor dornici să învețe 
să ochească un manual de o 
deosebită valoare practică.

petrecuse cu 4 ani 
stăm prost al dra- 
trebuie cel puțin o 
— ca ..să îndreptăm 

_ _ spunea un mucalit.
Seară de seară, ore în șir. pmă 

aproape de zori, conducerea delega
ției și antrenorii dezbateau și a- 
nalizau șansele, pe țoate fețele. Dar 
medaliile nu prea se arătau la ori
zont, nici în variantele cele mai op
timiste. Nu-i vorbă că avusesem și 
cîteva neșanse, tocmai la sporturile 
de la care așteptasem mai multi 
box, caiac-canoe și scrimă. Nici pe 
la atletism nu se prea potriviseră 
socotelile de acasă... Așa că începu
serăm să ne resemnăm. Mai. aveam 
talerele în concurs, si cu asta he 
încheiam socotelile. Dar speranțele 
erau subțirele...

în după-amiaza aceea plictisitoa
re, eram numai cîțiva în cantona
ment. Așteptam să se întoarcă ta- 
leriștil de la poligon și apoi, pe 
seară, cind răcoarea se lăsa peste 
..Cita Eterna", să plecăm la finalele 
de box. Asta, așa ca pasionați ai 
sporlului. ca să-1 vedem pe teribilul 
Cassius Clay, că români în finală 
nu găseai de fel. Vremurile de la 
Melbourne, cînd numai boxul aduse
se 5 medalii erau acum de domeniul 
amintirilor.

Deodată, liniștea din blocul nos
tru fu sfîșiată de sunetul prelung al

în sfîrșit, „ofițerul de serviciu” 
ridică plictisit receptorul, drăcuind 
printre dinți.

— Alo. da, eu sînt.
— Cum? O medalie? se auzi vo

cea acestuia trezit brusc din som
nolență.

— Cine-i Ia telefon? întrebarăm 
toți deodată.

— Este nea Petrică Cișmigiu, răs
punse ofițerul de serviciu. Comunică 
de la poligonul (Jniberțo, că Dumi
trescu are sigur medalia de bronz, 
dar concursul nu s-a terminat încă...

La această veste neașteptată, m-am 
precipitat spre locul de parcare'al sa
tului olimpic, dar pe Salvatore, șoferul 
delegației române, parcă-1 înghițise

decidă ordinea primilor 3 clasați. 
Dumitrescu încheiase concursul re
lativ' bine și acum sta cuminte în
tr-un colț cu antrenorul Cișmigiu. 
Culoarea medaliei sale depindea de 
rezultatele celor doi.

O liniște mormintală se așternuse 
peste cochetul poligon.

Italianul se apropie de ștand, po
trivi calm arma și ordonă lansarea ta
lerului. Arma bubui și talerul se 
făcu țăndări, spre entuziasmul spec
tatorilor. „Azzurr“-ul trase, o dată, de 
două ori. de nouă. Nu greșea deloc 
și dacă, trăgea seria cu un singur 
rateu lua medalia de aur. Dacă rata 
două focuri, o avea pe cea de ar
gint. Dar mai era și sovieticul Ka
linin.

Mai rămășeseră vreo cinci focuri.

acela care ratase era compatriotul 
spectatorilor...

Urmă focul 21, 22 și 23 care mer- 
seră în plin. Focul 24 ratat, declan
șa o nouă serie de urale și de feli
citări în micul grup român.

Bronzul lui Biță avea acum sali- 
piri mai nobile.

Acum, era rîndul Iui Kalinin. 'A- 
cesta se apropie de locul său, r • 
trivi pyșca și ordonă lansarea ta
lerului. dar acesta zbură vesel șl 
nevătămat spre bălăriile din fun
dul poligonului. Parcă ne făcea eu 
ochiul ștrengărește din înalțul ce
rului.

Nu luase foc pușca șî. conform 
regulamentului, focul se repeta. Deci, 
nici un motiv de entuziasm.

Nervii noștri erau solicitați U

maximum. Biță se plimbe de eolo, 
colo. Nu mai avea tăria să privea
scă.

Concursul reîncepu. Dar. stupoa
re... Sovieticul, enervat, rată pri- 
mult taler. Noi țopăiam prin spa
tele tribunelor ca niște copii. Dacă 
mai ratează două focuri avem me
dalia de aur — zise nea Petrieă.

Kalinin reîncepu, hotărît să nu 
mai gregească. Și nu mai greși. A- 
junsese la focul 21. Trăgea numai 
în plin, de făcea talerele țăndări, cu 
o siguranță de mare campion.

Dar veni penultimul foa. cel de-al j 
24-lea. Noi aproape ne resemnasem. * 
cînd un nou taler scapă neatins.

Se va trage baraj pentru meda
lia de aur?

Nouă ni se uscaseră gurile de emo
ție. Kalinin nu mai era ealm ca la 
început. Se plimba de colo-colo. 
Sucea arma în toate felurile. In 
sfîrșit se decise. Iși ocupă locul din 
ștand. Ultimul foc era și ultima spe
ranță care decidea dacă ieșea cam
pion olimpic el sau Biță al nostru.

Ciudat sport și ăsta. Să dephizi de 
mina altuia dacă ieși campion sau 
nu!

Ni se păru o veșnicie pînă rii 
pregăti arma șl se decise să ordone 
scurt lansarea talerului. Trase. Noi 
am închis ochii ca la filmele de 
groază. N-am apucat să-i deschi
dem, că ne-am pomenit luați pe 
sus de cei care ne felicitau. Biță 
plîngea într-un colț. Era campion 
olimpic. Cucerise o medalie grea 
cît 7, deoarece aceasta ne arunca în 
clasamentul națiunilor 4 locuri mai 
sus.

Zece minute mai tîrziu, în sala 
de festivități. Biță, orbit de blitzuri, 
dădea interviuri cu o dezinvoltură 
de mare campion. Dar. modest, nu 
uita să adaugei •

— Acesta este sportul. Neșansa 
colegilor Rossini și Kalinin a fost 
șansa mea. Șansa vieții mele...

ION BALAȘ
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ALBANY, 11 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Meciul revanșă dintre reprezenta
tivele de box ale României și Statelor 
Unite, disputat la teatrul de vară 
Coliseum din orașul Albany, capi
tala statului New York, a constituit 
un nou prilej de confirmare a valorii 
sportului cu mănuși din tara noas
tră, selecționata României învingînd-o 
Ia scor (9—2) pe cea americană.

Si acum, filmul meciurilor : Aurel 
Mihai l-a reîntîlnit pe campionul ar
matelor americane, Jimmy Jonnes, 
pe care îl învinsese destul de greu 
în întîlnirea de la Piney Point. Semi- 
musca noastră a abordat partida cu 
multă hotărire și încă din prima re
priză și-a supus adversarul unei a- 
valanșe de lovituri care l-au pus, 
deseori, în dificultate. în repriza se
cundă, superioritatea pugilistului ro
mân a fost și mai evidentă, arbitrul 
de ring fiind obligat să oprească lupta 
pentru a dicta victoria prin abandon 
a Iul Aurel Mihai. A. MIHAI b. ab. 
2. J. Jonnes.

Constantin 
sat mănușile 
Ia categoria semimuscă (crescut în 
greutate). Gary Griffin, un boxer 
scund, cu o mare putere de luptă. 
Campionul nostru a boxat foarte a- 
tent. s-a deplasat frumos și a lovit 
prin surprindere, făcînd zadarnice 
încercările adversarului de a se 
impune în lupta de aproape.

C. GRUIESCU b.p. G. GRIFFIN.
Tinărul selecționat în echipa 

prezentativă, Adrian Moraru, a 
șit cea de a treia victorie în 
pugiliștilor americani. El l-a 
ca adversar pe Paul Marcum,

a- 
e- 
fi- 
pe 
a- 
P.

Gruiescu a tncruci- 
cu campionul A.A.B.

re- 
reu- 
fațn 
avut 
ace-

LUCRĂRILE
FORURILOR
OLIMPICE

în Campionatul european ide baschet

în cadrul campionatului european, 
chipa României a întîlnit selection 
Franței. A fost un meci tipic de rr 
mare, cu acțiuni îndelung stud: 
din ambele părți ȘÎ cu un final d 
matic. Formația română a cîștigat 
extremis cu 65—64 (34—29), după 
joc în care a dat mari emoții sur 
terilor săi. Baschetbaliștii no 
s-au apărat „om la om” și au at; 
decis, conducted te permanen 
20—19. 28—23. 34—29 (Ia pauză), < 
33, 51—37 (min. 30). Din acest t 
ment, antrenorul Dan Niculeseu 
schimbat pe Albu șî Diaconeseu ■ 
mal buni jucători de pe teren) per 
a-i odihni, și întreaga echipă a n 
dut ritmul. Adversarii au sesizat i 
mentul. atacînd în trombă, șî r 
șind să obțină egalarea (62—62) 
min. 38. Au urmat momente drar 
tice : 63—62 pentru români, 64-
pentru francezi, iar cu 4 secui 
înainte de sfîrșit. Chivulescu a a< 
victoria tricolorilor printr-un cos 
săritură de Ia 4 metri (65—64)

Arabagian (Bulgaria) si Kav 
(Iugoslavia) au condus foarte t 
următoarele formații ; Georgescu 
Chivulescu 4, Savu 8, Albu 20, I) 
ronescu 13, Cîmpeanu 4. Tarii u 
Oczelak 3, Popa 4; FR ANȚA : 
dent 2. Tassin 3, Gilles 17. Gassna 
Magnin 4, Bonatto 24, Siealens 
Longueville 1. Lespinassc 4, Durani

române au fost Albu (din păcate 
eliminat în min. 18 pentru cinci 
faulturi). Popa (a luptat foarte mult, 
dar a ratat exasperant, 11 din cele 
15 încercări din acțiune), Cîmpeanu 
(o plăcută surpriză) și Georgescu. 
Punctele formației române au fost 
marcate de Georgescu (11), Chivules
cu (3), Pirșu (1), Albu (8). Drago- 
mirescit (2). Diaconeseu (5), Cîm
peanu (8). Oczelak (9), Popa (8). 
Au arbitrat bine I. Kassai (Unga
ria) și V. Iaksic (Iugoslavia).

Cu mult Interes a fost 
partida dintre Spania și 
(79—66). ambele viitoare 
ale echipei României. 
Luyk a făcut o partidă

ESȘEN, 11 (prin telefon). De la 
început dorim să subliniem efortu
rile organizatorilor de a asigura e- 
diției a XVII-a a campionatului 
european de baschet masculin cele 
mai bune condiții de desfășurare. 
Toate detaliile sînt perfect puse la 
punct, astfel că toate cele șase e- 
cliipe aflate aici se pot confrunta 
de la egal Ia egal, avînd la dispo
ziție tot ceea ce solicită disputarea 
unor întîlniri de amploare, așa cum 
sînt cele ale „europenelor”.

Referitor la întrecerile propriu- 
zise, vom face mai întli citeva com
pletări după meciul U.R.S.S.-Româ- 
nia (83—55). Reprezentativa Uniunii 
Sovietice a reușit să împletească 
splendid înălțimea, calitățile fizice, 
tehnica și tactica, dominind prin a- 
ceste elemente formația română. 
Serghei și Aleksandr Belov au fă
cut un joc de înaltă clasă, iar An
dreev (2,15 m) a înscris de cite ori 
a vrut, de la diferite distanțe. Se
lecționata română, deși lipsită de a- 
portul unuia din jucătorii tealți (Ta- 
rău, bolnav de ămigdalită), a 
pasul cu valoroșii ei adversari, 
treptat, a trebuit să cedeze,

MCNCIIEN. 11 (Agerpres) 
La Mflnchen au începu» lucrările 
reuniunii comune a Comisiei 
executive a Comitetului interna
țional olimpic și a Adunării co
mitetelor naționale olimpice. Pe 
ordinea de zi sint înscrise pro
bleme privind regulile amatoris
mului, admiterea de noi sporturi 
în programul olimpic, rapoartele 
comitetelor de organizare a Jocu
rilor olimpice de ta Sapporo șl 
Mflnchen.

In legătură cu propunerile de 
amendamente la articolul 26 din 
Carta olimpică (amatorismul) 
s-a hotărit ca acestea să fie lua
te în discuție după Olimpiada do 
la Mflnchen, ca șt modificarea 
programului olimpic. Reprezen
tantul Indoneziei a propus elimi
narea unor sporturi „perimate” 
ca tirul cu arcul de pildă șt în
locuirea lor cu discipline mai 
moderne (badminton sau patinaj 
cu rotile).Președintele C.I.O. Avery Brun
dage, a apreciat ca satisfăcătoare 
rapoartele cu privire Ia pregăti
rile Jocurilor Olimpice de anul 
viitor.

Organizarea taberelor sportixe 
de tineret, folosirea emblemelor 
olimpice, activitatea comitetelor 
olimpice naționale — sînt alte 
citeva probleme ce vor fi exami
nate în cursul reuniunii de 
Mflnchen.

zătoare înfringere prin k.o. în fata 
puncherului american Jerry Otis, 
în repriza secundă, Năstac s-a an
gajat intr-un schimb de lovituri nă- 
praznice. 
podea și 
J. OTIS

Horst 
vingător 
niandes 
comis o 
tru care
H. STUMP b.desc. F. MOLYNEAUX. 

în sfîrșit, campionul greilor ro
mâni, Ton Alexe. a adus cea de a 
9-a victorie reprezentativei noastre, 
învingîndu-1 la puncte pe Don Nel
son, intr-un meci în care și-a im
pus superioritatea tehnică. A ALE- 
XE b.p. D. NELSON.

Incheindu-și turneul în Statele Unite, 
pugiliștiț români se întorc miercuri în 
țară, cu cursa de Bruxelles.

Victor BANCIULESCU

urmărită 
Franța 

adversare 
Spaniolul 

__ _ ____ _ excelentă 
și a înscris 18 puncte. Rodriguez _ a 
manifestat o surprinzătoare revenire 
de formă, fiind din nou jucător de 
bază, iar Brabander a făcut demon
strație de pregătire atletică și teh
nică. De la francezi, Gilles si Bon- 
nato au fost cei mai buni. Team-ul 
spaniol a folosit o apărare 
sivă, care a c_ t 
francezilor ; aceștia au aplicat 
cea mai mare parte a timpului apă
rarea în zonă. Trebuie remarcata 
tenacitatea echipei Franței, care s-a 
ținut „scai” de adversarii o».

în sfîrșit, tot în grupa de la Es
sen vom remarca rezultatul foarte 
strins înregistrat vineri de selecțio
nata țării gazdă în disputa cu for
mația Poloniei ; 73—78 (42 46).

L.-> BSblingen. baschetbaliștii iugo
slavi. campioni mondiali, au între
cut abia Ia limită — 70—69 (41—39) 
— formația Bulgariei, iar Cehoslo
vacia nu a avut probleme în fata 
Turciei : 88—69 (41 32)

în cel de al doilea meci susținut

în urma căruia a căzut la 
n-a mal putut relua lupta. 
b.k.o.2 A. NASTAC.

Stump a fost declarat în- 
nrin descalificarea lui Fer- 
Molyneaux, pugilist care a 
serie de neregularități pen- 
a fost de 3 ori avertizat.

numai decizia 
reprezentantului

2:40,73 
100 m 
1:07,15 ; 
(S.U.A.)

din

Campionatului Balcanic de calorie

„Sperăm o comportare pe măsura prestigiului cîștigat

lași pe care îl învinsese în reuniu
nea de la Piney Point. De data 
ceasta, meciul a fost mult mai 
chilibrat și numai datorită unui 
nai mai bun. Moraru a convins 
doi dintre cei trei arbitri să-i 
corde decizia. A MORARU b.p. 
MARCUM.

Gabriel Pometcu s-a dovedit,
nou unul dintre cei mai în formă 
boxeri din echipa națională. El l-a 
întrecut categoric (3—0) la puncte 
ne Roy Taylor, lasted, prin evolu
ția sa, o foarte frumoasă impresie. 
G. POMETCU b.p. R. TAYLOR.

La categoria semiușoară, Antoniu 
Vasile a cîștigat fără adversar.

Calistrat Cutov a obtinut o vic
torie dificilă ! Nu 

cu 2—1 acordată 
nostru atestă afirmația de mai sus, 
ci însăși desfășurarea meciului. Cu- 
țov a avut în Willy Johnson un ad
versar foarte greu de întrecut, cu 
multă experiență competlțională și 
cunoscător a foarte multe șiretlicuri. 
CUTOV b.n. JOHNSON.

Victor Zilberman a încheiat Victo
rios partida cu Denis Cudney îna
inte'de încheierea primei reprize. 
O stingă la ficat, urmată de o 
dreaptă la bărbie l-au pus pe Cud
ney în imposibilitate de a mai con
tinua lupta. V. ZILBERMAN b.ab.l. 
D. CUDNEY.

Ton Gyorffi e coborît învins 
treptele ringului în meciul cu cam
pionul A.A.B. Willy Daniels, în urma 
unei dispute care se putea încheia 
Ia fel de bine cu victoria boxerului 
român. W. DANIELS b.p. I. GYOR
FFI.

Alee Năstao a suferit o surprin-

ținut 
dar. 

___ _ _____ ___ ... , în 
min, 5, scorul era egal (8—8), în min. 
10 sportivii sovietici aveau un a- 
vans de nouă puncte (25—16) și. de 
aici, diferența a început să crească. 
Cei mai buni jucători ai formației

__  _ ___ j agre- 
deranjat vădit atacul 

J • te
(Bulgaria) si Kav

Duminică, în ziua a treia a C 
România joacă cu R. F. a Gerr 
niel. Iată si celelalte partide :

Polonia-Franța, U.R.S.
Ia Boblingen : Turcia-Iu

Israel-Bulgaria, Italia-Cel

Essen: 
Spania • 
slavia, 
slovacia.

DISPUTE ECHILIBRATE IN TURNEU
DE BASCHET FEMININ DE LA BURGA!

NOI RECORDURI MONDIALE
ÎN BAZINUL DE LA MINSK

La Minsk a continuat meciul tri
unghiular de înot între echipele 
S.U.A., Angliei și U.R.S.S. După 
două zile de întreceri, conduce for
mația americană cu 232 p, urmată de 
U.R.S.S. 139 p și Anglia 99 p. In 
cea de a doua zi de concurs, echipa 
masculină a S.U.A. a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
ștafetă 4X200 m liber cu timpul de 
7:43,33. In primul schimb, Mark 
Spitz și-a corectat propriul record 
mondial la 
timpul de 
1:54,2).

Iată cîștigătoril celorlalte probe: 
masculin: 400 m liber: Mac Breen 
(S.U.A.) 4:07,63 ; 100 m bras : Dalh- 
berg (S.U.A.) 1:06,36 ; 100 m spa
te : Campbell (S.U.A.) 58,83 ; 400 m 
mixt: Hali (S.U.A.) 4:37,18.

Feminin : 200 m fluture : Danielsc 
(S.U.A.) 2:18,43 ; 200 m bras ; Ga-

lina Stepanova (U.R.S.S.) 
(record european egalat) ; 
spate — Attwood (S.U.A.) 
400 n Simmons
4:22,81.

primul schimb, Mark

. 200 m
1:53,5 (vechiul

liber, realizînd 
record

Sheila Carey (2:02,9-800m) 
a ciștigat

ț

! „Trofeul Lilian Board**
) LONDRA, 11 (Agerpres).
' Arena Crystal Palace a găzduit 
un mare concurs International de 
atletism. Proba principală a fost 
cursa feminină pe distanța de 800 
m pentru trofeul ,.Memorial Lillian 
Board”. Pe locul întîl s-a clasat a- 
tleta engleză Sheila Carey 2:02,9, 
urmată de campioana europeană 
Vera Nikolici (Iugoslavia) 2:03,0 și 
campioana olimpică Ia 400 m Colette 
Besson (Franța) 2:03,3.

Kipchoge Keino (Kenia) a dștl- 
gat proba de 5 000 m plat în timpul 
excelent de 13:25,8, iar Cr. Papam- 
colau (Grecia) a terminat învingă
tor în proba de săritura cu prăjina 
cu performanța de 5,30 m. Alte re
zultate : 3 000 m obstacole — David 
Bedford (Anglia) 8:28,6 (nou record 
britanic) ; 400 m — Pascoe (Anglia) 
50.9 : 1 milă — Jipcho (Kenia)
3:57.4: înălțime (f) — Brill (Canada) 
1,83 m.

Mai sînt eîteva zile pînă la înce
perea celei de a IV-a ediții a Cam
pionatelor Balcanice 
anul acesta se va 
15 si 20 septembrie, 
prezentanții noștri . 
pregătirile și așteaptă cu emoție star
tul. în dorința de a afla ultimele a- 
mănunte din tabăra călăreților ro
mâni, ne-arn adresat secretarului ge
neral al federației de specialitate, 
DUMITRU NEDELEA, care ne-a răs
puns cu amabilitate :

— Echități» noastră și-a cucerit un 
binemeritat prestigiu în rîndul țărilor 
balcanice, ca urmare a succeselor 
repurtate. Ce s-a întreprins pentru 
ca și anul acesta călăreții români să 
se prezinte bine pregătit? ?

— Tntr-adevâr, la Campionatele 
Balcanice sportivii români s-au com
portat de fiecare dată bine, cucerind 
numeroase medalii de aur. Sâ a- 
mintim doar că în 1970. la Craiova, 
ei au ocupat locui I la mai mult de 
jumătate din totalul probelor. Avînd 
în vedere succesele trecute, am o- 
rientat planul de pregătire în așa 
fel îneît sportivii selecționați în lot 
să se prezinte în forma cea mai 
bună la 
crat, cu 
execuției „____  _
fel, noi deplasăm același redutabil 
trio care 
I. Molnar. N. Mihalcea, 
La obstacole seniori, 
Internațional pentru specialiștii 
ceste! probe a început mai devre
me. am avut de întîmpinat unele

Care este situația juniori-

re călărie, care 
desfășura. între 
Ia Belgrad. Re- 
și-au încheiat

Belgrad. La dresaj s-a lu- 
deosebire, la îmbunătățirea 
figurilor complexe. De alt-

a învins și anul trecut; 
D. Velîcu. 

deși sezonul 
a-

Săptămîna sportivă internă
(Urmare din pag, 1)

de partidul comunist șî statul 
român privind strîngerea legatu
rilor de prietenie cu celelalte țări 
socialiste, forurile sportive din 
România, speranțele sportului 
nostru, se manifestă ca prezențe 
active în aceste competiții. Nu 
de mult, țara noastră a găzduit 
In Hunedoara debutul „Cupei 
Prietenia' la tenis de masă, ca 
acum șapte zile să reunească la 
București, pentru jocurile finale, 
cele opt participante la aceeași 
cupă destinată, de această dată, 
baschetului: Bulgaria, Cuba, Ce
hoslovacia, Polonia, R.D.G., Un
garia, U.R.S.S. și România. Tine
rii gimnaști români au fost pre- 
zenți la cea de a V-a ediție a 
„Cupei Prietenia" de la Katowice, 
alături de alte opt țări socialiste 
de pe continentele european, 
asiatic, american, multi dintre 
concurenți vizînd participarea la 
J. O. de la Munchen ’72.

RITM COMPETITIONAL 
CRESCUT

Cu fiecare zi ce trece, noi com
petiții republicane își aprind be

cul de pornire, -fiind conectate 
la complexul angrenaj competi- 
țional. Fotbalul, care a debutat 
cu divizia B, a pornit apoi șî mo
toarele diviziilor naționale A și 
C, ca azi să dea rîndul campio
natului de juniori. Rugbyul a de
marat și el, iar handbalul — fe
minin și masculin — a trecui la 
un ritm accelerat, cu _ meciuri 
disputate chiar în curs de săp- 
tămînă.

Motoarele autohtone fiind Ta 
Turația de concurs, se poate trece, 
deci, pe pista comoetițiilor inter- 
națitfnale. Deși fotbaliști; trico
lori se află mai de mult în pre
gătiri pentru debutul internațio
nal al sezonului (meciul oficial 
cu Finlanda, din camoionatul eu
ropean), handbaliștii au. avut 
un start mai rapid, evoluînd în- 
tr-un meci amical, în compania 
Franței și recoltînd prima victorie 
a sezonului. Balcaniada de atle
tism de la Zagreb s-a încheiat 
(evoluții bune — fetele, necon
cludente — băieții), dar la ușă 
bat campionatele internaționale 
ale României, concurs de tradiție.

A venit, deci, toamna, plin 
anotimp competifional. Ni-I do
rim cît mai bogat în roade 1

LOTO-PRONOSPORT —
CÎȘTIGURILE TRAGERII EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES

din 5 septembrie 1971
Categoria 2 : 7 variante — autoturisme Skoda S. 100 ; categ. 3 : 20,30 

variante a 10 000 lei, din care o excursie (2 locuri) la Praga ; categ. 4 : 
56,20 variante, excursii (2 locuri) lâ Praga ; categ. 5 : 188,20 variante a 
3 387 lei ; categ. 6 : 404,90 variante a 500 lei ; categ. 7 : 754,85 variante a 
200 lei ; categ. 8 : 1390,50 variante a 100 lei.

Autoturismele Skoda S. 100 au fost cîștigate de : Petre Frățilă din 
Brașov, Gheorghe Dragomir din Brăila, Steriu Caranică din Călărași, 
Gabriela Antal din Tg. Mureș, Gheorghe Ivan din Ploiești și Gheorghe 
Tudor din București.

Lista cîștigăiorilor de excursii va fi publicată într-unul din numerele 
următoare.

Rubrică redactată de LOTO PRONOSPORT.

Interviu cu secretarul general 
al Federației de specialitate.

DUMITRU NEDELEA

speciai. de îm- 
valoroși : Pikup,

în
cai 
a influențat, firește,

greutăți, legate, 
bolnăvirea unor 
Viteaz, ceea ce ,___  ... _____
în unele perioade, calitatea și vo
lumul antrenamentelor.

— Cunoaștem strădaniile federației 
și ale tuturor celor care lucrează în 
acest sport, de a readuce echitația 
românească fn plutonul olimpic. De
plasarea Ia Miinchen a echipei de 
concurs complet pentru a participa 
Ia Săptămîna preolimpică a călăriei 
nu afectează prezența Ia Balcaniadă ?

— Depinde din de unghi de vedere 
este privită această problemă. Testul 
de la Mănchen reprezintă, în even
tualitatea unei comportări bune, si
guranța că putem continua pregătirile 
la această probă pentru J.O. Prezența 
la Balcaniadă cu formația a doua 
este. deci, justificată. în plus, Vasile 
Tudor, Ion Popa. Andrei Costea. Du
mitru Loneanu vor avea posibilita
tea să se rodeze înt.r-un concurs de 
amploarea Balcaniadei și, în felul 
acesta, în viitor să dispunem de mai 
multe forțe care atent pregătite să 
ne aducă tuturor satisfacțiile dorite.

— Ne-ana referit pînă acum doar

Ia seniori, 
lor ?

— Lotul 
Gheorghe 
s-au afirmat în acest an. Mă refer 
Ia Gioconda Pinzaru — îndeosebi a- 
preciat.ă la recent încheiatul concurs 
din Bulgaria —. Nicolae Vlâd. și" 
Victor Conțiu. Și aici, însă, avem 
un necaz. Unul din caii cei mai 
buni, Aprod, abia a putut fi salvat, 
lipsa Iui constituind un handicap în 
lupta cu valoroșii juniori ai țării 
gazdă, în special.

— La Belgrad, va avea loc și Con
ferința Federației Balcanice de că
lărie. Care vor fi principalele pro
bleme ale ordinei de zi ?

— Federația noastră și-a asumat 
misiunea, anul trecut la Craiova, 
de a întocmi un nou regulament al 
campionatelor. El a fost alcătuit și 
trimis din timp țărilor participante, 
urmînd a fi pus în discuție și apro
bat la Belgrad. Punctele noi se re
feră la includerea unei probe mai 
grele la dresaj și la 
cultăților Ia concursul 
mărirea distanțelor si 
lor obstacolelor. Se va 
deasemenea. steagul 
balcanice, viitoarea t 
toare și se vor pune Ia punct pro
bleme administrative. Iată, in mare, 
care este programul conferinței.

Noi sperăm ca la actuala ediție 
călăreții noștri, cu toate greutățile 
întîmpinale. să se comporte la ni
velul edițiilor precedente.

Emanuel FANTÂNEANU

cuprinde, cu excepția lui 
Nicolae, nume noi, care

sporirea difi-
1 complet, prin 

a dimensiuni- 
mal definitiva, 

: campionatelor 
țară organiza

întreaga Uniune Sovietică, 
sporturile nautice numără peste 
90 000 de pasionați. In special, in 
orașele portuare de pe țărmul Mă
rii Negre, veliștii desfășoară o ac
tivitate bogată, de-a lungul în
tregului an. Iată — în fotografia 
de mai sus — citeva ambarcațiuni 
ale sportivilor din asociațiile „A- 
vangard". „Spartak" și „Lokomo
tiv" din Cherson, nauigînd la văr
sarea fluviului Nipru în mare.

Foto : TASS

BURGAS, 11 (prin telefon). Deo
sebit de echilibrat este turneul in
ternațional de baschet feminin care 
se desfășoară, în aceste zile, în 
sala de sport din localitate. După 
înfrîngerea reprezentativei U.R.S.S. 
în fața echipei Bulgariei, nici un 
rezultat nu mai este surprinzător, 
nici chiar insuccesele baschetbalis
telor bulgare înregistrate în parti
dele cu R. D. Germană și Polonia. 
Selecționata română a pierdut me
ciul cu formația R. D. Germane cu 
scorul de 46—52, după o întrecere 
foarte disputată. A doua zi a dis
pus de Polonia cu 48—46, pentru 
ca 24 de ore mai tîrziu, să cedeze 
categoric în fața Iugoslaviei : 
41—63.

în general, se constată că parti
cipantele la „Cupa Mării Negre" 
(România, Polonia șl Bulgaria) 
manifestă în ultimele întîlniri o 
oarecare oboseală. în vreme ce ce
lelalte echipe sînt mai proaspete.

Cît privește selecționata. U.R.S 
absența uriașei Semionova (2,07 
o privează de superioritatea S 
panouri, care îi adusese succ 
nete. Tot ca observație generi 
vom sublinia faptul că lupta s 
panouri este extraordinar de dir 
constituind baza preocupării ma 
rității echipelor. în acest sens, t 
buie să consemnăm faptul că . 
cătoarele înalte ale formației : 
mâne, Tita și Opriciu, fac față 
licitărilor. Cea mai bună basch 
balistă < 
deseori 
rite și

Iată i 
goslavia 
Germană 
U.R.S.S.
U.R.S.S. ■ 
Polonia ■

în ultimele întîlniri. România 
juca cu U.R.S.S. și Bulgaria.

este, însă, Nicola, aplaud: 
pentru acțiunile ei ho 

eficace.
și celelalte rezultate £ 1 

Polonia 56—43, 
— Bulgaria 

Iugoslavia
R. D. Germană 
Bulgaria 58—49.

R.
54—
68—
75—

SEMIFINALE LA FOREST HILL<
NEW YORK 11 (Agerpres). — Două 

jucătoare americane, Billie Jean King șt 
Rosemary Casals își vor disputa finala 
probei de simplu femei dir. cadrul tur
neului de tenis de la Forest Hills. In 
semifinale. King a tnvins-o cu 6—3. 6—2 
ne tînăra sa compatriot^ Chris Evert,- 
în timp ce Casals a eliminat-o cu 6—4. 
6—3 pe australianca Kerry Melville.

în partida restanță a sferturilor de fi

nală ale probei masculine, america. 
Stan Smith a dispus cu 7—6, 6—2, 7 
de Marty Rtessen, urmînd să-l întîlne. 
că In semifinale pe olandezul Okker.

Alte rezultate: dublu femei (semlfit 
le): Frangoise Durr, Gali Chanfreau 
Eisel, Ziegenfuss 6—4, 6—0: Casals, D 
ton — Gunter, Melville 6—3, 6—0; dul 
bărbați (semifinale): Newcombe Tay 
— Hewitt, Mac Millan 7—6, 6—1 (abr 
don din cauza accidentării lui Hewif

TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX • TELE)
Tradiționalul cros organizat de ziarul 
„Rude Pravo" se va desfășura anul 
acesta Ia 26 septembrie la Fraga Si va 
reuni atleți din Algeria. Belgia, Mexic, 
Tunisia. România, U.R.S.S.. Olanda, 
R.D. Germană, Cehoslovacia și alte țări. 
Printre concurențl se vor număra cam
pioni cunoscuți ca tunisianul Mohamed 
Gammouffi st mexicanul Juan Martinez. 
La această întrecere sportivă, România 
va fi reprezentată de Nicolae Mustață 
si Nicolae Dumitru.

Campionatul european in proba comple
tă de călărie, desfășurat, la Londra, a 
fost cîștigat de echipa orașului Stamford 
(Anglia) cu 333,3 p penalizare, urmată 
de formația U.R.S.S. 736,5 p.p. și Irlanda 
795,7 p.p. Cel mai bun rezultat indivi
dual a fost obtinut de principesa Anne 
(fiica reginei Elisabeta a Angliei), care 
a concurat pe calul ..Doublețte". Al. 
doilea premiu a fost atribuit, de aseme-

EDUCATORII SPORTIVILOR SĂ FIE
EXEMPLE DE COMPORTARE!

(Urmare din pag. 1)

echipe școlare, ca acea de handbal 
a Liceului nr. 2 din Dorohoi (antre
nor prof. Viorel Ungureanul s-au 
manifestat grave lipsuri de educație. 
Ținutei cerută unor asemenea spor
tivi. muncii de pregătire asiduă i-au 
luat locul chiulul, fumatul și bău
tura, renunțarea Ia a-și apăra tine
rește șansele în întreceri. Cum poate 
fi calificată munca pedagogului care 
a „educat" asemenea elevi și care, 
cu știința lor. a folosit un elev cu 
vîrsta peste cerințele regulamentului, 
modificîndu-I data nașterii pe un act 
oficial ? Substituiri ilegale, de jucă
tori sau date personale, au folosit si 
profesorii de la Liceul nr. 2 Botoșani 
(Mircea lonașcn). Bucecea (Maria 
Bostan); Sendricenî (Gh. Bitcă), Do
rohoi (G. Avăcăriței) ș.a. în toiul fi
nalei criteriului juniorilor II la bas
chet, jucătorul Dorin Pomăslă (Se. sp. 
Botoșani) a părăsit competiția. La 
slaba sa educație a contribuit și în
demnul unor persoane de la S.S.M. 
Iași, care l-au dus cu el și nu se 
știe din ce surse îi asigură întreți
nerea și cum se ocupă de el la lași. 
A fost criticat deasemenea, faptul că 
șî în tribunele terenurilor din județ 
au apărut tălăngi, sirene si alte ase
menea Instrumente care denaturează 
grosolan atmosfera caracteristică în
trecerii sportive. Conducători ai aso
ciațiilor „Siretul"-Buceeea. ..Viitorul" 
P.T.T.-Boto.?ani, „Unîrea”-S5veni și al
ții au fost amintiți că, te loc să pună 
ordine în rîndurile propriilor sportivi 
(chiar Ia sporturi individuale). în
cearcă să arunce răspunderea pe ad
versari, arbitri etc., tnvadînd forurile 
de resort cu tot felul de memorii și 
proteste, pentru cercetarea cărora se 
pierde timp prețios.

Critic și. mai ales, autocritic, in
formarea biroului CJEFS arată că 
nu au fost folosite efectele binefăcă
toare, ale unor momente solemne, ca 
acelea prilejuite de retragerea din 
activitatea competițională a unor 
sportivi valoroși din județ îndrăgiți

de publicul spectator. S-a exprimat, 
pe bună dreptate, dezacordul față de 
acele asociații care. în loc să spri
jine pe antrenori, să contribuie la au
toritatea lor, pleacă urechea la văi
cărelile unor sportivi înrăiți, certați 
cu munca și disciplina, și-i schimbă 
pe antrenori... ca pe cămăși.

în sfîrșit, se arăta că în județ nu 
au fost folosite mijloace eficace de 
influențare în bine a spectatorilor șl 
sportivilor, ca, de pildă, întîlnirlle cu 
sportivii și antrenorii, cu care să se 
analizeze comportarea acestora, nu au 
fost folosite, deși s-au primit indica
ții, stațiile de amplificare pe bazei» 
sportive, pentru popularizarea uno» 
prevederi regulamentare ș.a. O critică 
severă a fost adresată metodiștilor șl 
biroului CJEFS pentru slaba legă
tură cu secțiile de performanță, pen
tru spiritul concesiv manifestat față 
de unele abateri cunoscute.

*
ei înscriși la cuvînt au rele
vat, de asemenea, lipsuri se
rioase. Tov. Marin Popescu, 
președintele colegiului de ar

bitri — de pildă — a arătat că „unii 
arbitri pun înaintea importantei lor 
activități obștești baremul de arbi
traj. înghesuindu-se la competițiile 
mai... mănoase și îmbolnăvindu-se su
bit cînd e vorba de campionatul ju
dețean”. El a criticat federații care nu 
țin seama de .sesizările făcute în a- 
cest sens de către colegiul județean, 
încurajînd mercantilismul respectivi
lor arbitri.

Profesorul Victor Diaconii, un om 
cu o bogată experiență și cu fru
moase rezultate, a dus problema „su
plinitorilor” la catedrele de educație 
fizică, a căror lipsă de experiență 
trebuie compensată de o intensă pre
gătire specială în domeniul educativ. 
„E greu de presupus — a Spus d-sn 
— că neajutați proaspeții absolvenți 
de liceu pot educa, la nivelul cerin
țelor, pe elevii lor”. Tov. Diaconu a 
cerut profesorilor de educație fizică 
să dea sportivi întregi, pregătiți nu 
numai sub aspect tehnic, ci și cu 
înalte calități morale. Un deosebit

interes a stîrnit cuvintul unui acti
vist voluntar, tov. Teodor Ungureanu. 
El a arătat că informarea a scos ia 
lumină abateri de tot felul, dar a 
păcătuit prin lipsa de analiză pro
fundă a cauzelor care le-au gene
rat.. El a criticat vehement inactivi
tatea comisiei județene <le educație 
și propagandă, pentru a afla, cu sur
prindere, că... era chiar președintele 
ei ! A fost relevată, astfel, o serioasă 
lipsă a tovarășilor din biroyl CJEFS, 
care acordă o slabă atenție unei co
misii care poate da un aport sub
stanțial acțiunii educative cu sporti
vii și cadrele sportive. Dar, întrucit 
tovarășul Ungureanu se arăta, pe 
bună dreptate, nemulțumit de spri
jinul, promis si neacordat, de secția 
de resort a CNFES. unde a fost con
vocat cu alți președinți de comisii de 
propagandă, credem că Ia critica a- 
dresată biroului județean s-ar cu
vine alăturată și autocritica...

Despre necesitatea ca educatorii 
sportivilor să fie adevărate modele 
de personalitate, de comportare ire
proșabilă. a vorbit prof. Ion Livădaru. 
din Dorohoi. El a cerut să se ia cele 
mai drastice măsuri împotriva ce
lor ce> încearcă, prin diferite metode, 
să falsifice rezultatele întrecerilor 
sportive, schilodind sufletele tinerilor 
competitori.

în cuvintul său, tov. Isa Ilie, se
cretar al Comitetului județean U.T.G., 
a insistat asupra unei serii de lip
suri grave în munca de educare a 
sportivilor și cadrelor sportive, ex
punind pe larg măsurile pe care or
ganul județean al U.T.C. le între
prinde, ca factor investit de partid 
cu răspundere în domeniul activită
ții de educație fizică și sport.

Din întreaga desfășurare a adună
rii a reieșit pregnant hotărîrea de a 
traduce cît mai grabnic în viată, în 
domeniul nostru de activitate, planul 
de măsuri adoptat de conducerea 
partidului, pe baza recomandărilor 
făcute de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, privind îmbunătățirea 
muncii politico-ideologice și de edu
cație.

nea, unei călărețe 
iar pe locul 
Stevetjs. trei

engleze. Debbie West, 
s-a clasat Stewart masculine ale U.R.S.S. șt Japoniei ! 

încheiat cu scorul de 3—2 (13—6, 9— 
15—12, 11—15, 15—5) in favoarea spor 
vilor sofistici.

continuat camplona- 
volei rezervate junlo-

La Barcelona 
tele europene 
rllor. lată rezultatele tehnice: U.R.S.S.
— Polonia 3—0; Spania — Franța 3—1; 
Bulgaria — Italia 3—0: R.F. a Germaniei
— Danemarca 3—0 și R.D. Germană -- 
Iugoslavia 3—0.
■
Criteriul așilor, competiție eiclistă des
fășurată la Villafranca (Italia) a fost 
etștigat de belgianul Eddy Merckx, 
cronometrat pe distanta de 105 km în 
2 h 18 (medie orară 45,652 km). Pe lo
cul doi la 10 sec. s-a clasat Italianul 
Felice Gimondi ,iar pe 
zul Ole Ritter

au 
de

locul trei dane-

Disputat la Moscova, 
țlonal amical de volei

meciul intema- 
dintre echipele

Echipa feminină de fotbal a Italiei ct 
a participat la recentele campioni 
mondiale din Mexic, a susținut la Ni 
York un meci demonstrativ în corn; 
nia selecționatei orașului Londra. Fi baiistele ---- ~'L ----  '
de 3—1 
cate de 
Lopgș.

itâlience au cîștigat cu scoi 
(2—1), două goluri fiind mi 

cunoscuta Jucătoare Melo

La Lyon s-a disputat meciul revan 
dintre selecționatele masculine de vo 
ale Franței șt Iugoslaviei. De data 
ceasta victoria a revenit cu scorul 
3—2 (3—15, 7—15, 15—13, 15—13, 15—7) v 
lelballștllor iugoslavi. în primul J< 
desfășurat la Lyon, echipa Franței cîștigat cu 3—1.

IN MAGAZINELE DE CONFECȚII GĂSIȚI UN BOGAT SORTIMENT 

DE UNIFORME ȘCOLARE PENTRU TOATE CICLURILE 

CUMPĂRAȚI DE PE ACUM COPIILOR UNIFORME, 

PENTRU A EVITA AGLOMERAȚIA .



CONTRAATACURILOR RAPIDISTE
(Urmare din pag. 1)

în finalul meciului egalarea, dar apărarea rapidistă tezistă

materie de ar- 
făcut în ediția 
dat și nouă de

aătfel t 
determinat 
Competiție»-

cere condiția de conducător de joc.
- - — -------—«1 în această di-

DINAMO 1 (o)

RAPID 2 (2)

UN IMBOLD PUTERNIC 
LCTIVITĂȚII JUNIORILOR
iterviu cu toy. ION ALEXANDRESCU, secretar general adjunct al F.R.F. 
Dialogul nostru cu secretarul ge- 
ral al F.R.F., Ion Alexandrescu, 
-e răspunde de activitatea fotba- 
tilor juniori, ă decurs
— Ce anume a
îifnbarea formulei _____
le pentru noua ediție a campio
nului juniorilor și școlarilor?
— Nu mai e un secret pentru 
neni faptul că în anii care au 
cut, nivelul competiției a fost 
irte slab. Obligînd toate echi- 
le divizionare să înscrie în cam- 
>nat ți să finanțeze o echipă de 
niori, nu am izbutit să ne asigu
ri însă și participarea lor... afec- 
'ă. O mare parte din aceste 
îipe de juniori (în special cele 
atronate" de asociații din divizia 
, făceau, pur și simplu, un act

prezență pe terenul de joc, în 
>pul vădit al nesancționării echi- 
i „mari".
— Care ar fi structura noului 
mpionat care începe azi ?
— Cele 96 de echipe — 
?e nu au mai rămas, după 
i mai spus, decît 30 dintre 
le secțiilor divizionare O 
re au preocupări vizibile 
i munca de juniori)
școli, sportive și cele 48 
ale secțiilor divizionare 
au fost împărțite în 

pă criteriul geografic.
— După cum știm, foarte multe 
mulțumiri au fost iscate, 
iinatul trecut, de modul 
(are a arbitrilor (locali) 
tdeauna imparțiali» așa

plus 
de 
A 
8

intre 
cum 

echi
pele 
pen
ce! e 

echi- 
și B 
serii,

în cam- 
de de- 
nu în- 
cum 4

Ce s-a schimbat 
recție ?

— Abuzurile în 
bitraj care s-au 
anterioară, ne-au __ ________ ___
gîndit în noul campionat s-a luat 
hotărîrea ca meciurile să fie con
duse de arbitri divizionari, desem
nați de colegiul central.

_— Desigur, în vederea unei acti
vități la un nivel superior, aveți 
nevoie și de sprijinul secțiilor de 
fotbal, ale căror echipe participă 
în campionat. Cum s-a oglindit 
acest sprijin și, mai ales, ce per
spective de îmbunătățire există ?

— Colaborarea de care vorbiți 
nu s-a desfășurat — în anii tre- 
cuți — așa cum ne-am fi așteptat 
noi. Prea multă imobilitate, dezin
teres chiar, în multe din cazuri, 
pentru problemele majore ale schim
bului nostru de mîine. O statis
tică a noastră indică că, în vreme 
ce federația alocă cam 50 la sută 
din fondurile ei pentru J 
secțiile direct vizate se „zgîrcesc1 
alocînd numai... 5 la sută, 
foarte puțin 1 ,

★
Un suflu nou se simte 

dinspre sectorul juniorilor, 
tă, cu siguranță, aici, oameni care 
înțeleg foarte bine utilitatea cam
pionatului de juniori, pornind de 
la premisa că această întrecere 
trebuie privită ca un mijloc de 
fortificare a fotbalului românesc.

Dumitru GRAUR

juniori,*1
Este

parcă 
Exis-

iestria-i recunoscută o minge, a- 
junsă în cele din urmă la Neagu 
în poziție excelentă șl „vîrful- 
lance" al Rapidului l-a executat pe 
Andrei fără drept de apel. Cu pu
țin înaintea sfîrșitului de repriză, 
un alt contraatac rapidist, încheiat 
spectaculos pe traseul Pop — Ene 
Daniel — Neagu avea să-i învingă 
pe campioni a doua oară. O su
bliniere pentru Ene, a cărui ma
gistrală pasă cu capul spre Neagu 
a prins pe picior greșit apărarea 
dinamovistă.

Degajați, mult mai stăpîni pS ei 
decît la debutul partidei, rapidiștii 
încep repriza a doua cu mult a- 
plomb, ei sînt cel care acum ,Jac 
jocul", ajungind prin același Neagu 
la un pas de 3—0. Ratarea ata
cantului giuleștean ti reanimă pe 
dinamoviști, care-și joacă in con
tinuare cu disperare ultima șansă.

Sătmăreanu reduce scorul (cu 
concursul lui Răducanu), dar Ra
pid „închide" jocul, apărindu-se 
(sportiv și... nesportiv) în ultimele 
20 de minute cu 10 oameni.

Căutind rațiunile victoriei giu- 
leștene, vom remarca plusurile pe 
care feroviarii le-au avut vizavi 
de adversarii lor în cîteva sectoare 
de joc fundamentale.

a) Rapid a avut în Lupescu un 
apărător de netrecut, care a aco
perit o mare zonă de teren —, Di
namo n-a beneficiat ieri de un a- 
semenea fundaș: b) cei doi mijlo
cași feroviari — Dumitru și Dinu —

au fost net superiori liniei mediane 
dinamoviste, în care internaționa
lul Dinu (foarte bun in prima re-, 
priză, mai șters în cea de a doua) 
n-a putut să suplinească randa
mentul mediocru al lui Radu 
Nunweiller (neajuns, încă, la o 
formă fizică corespunzătoare); c) 
în fine, Rapid a avut ieri, un vîrf 
bătăios ți eficient, (Neagu),. în timp 
ce Dinamo a fost lipsită de un a- 
semenea element.

La aceste raporturi In favoarea 
Rapidului, s-a adăuga! priceperea 
cu care giuleștenii au folosit teri
bila armă a contraatacului, care 
i-a făcut de două ori „șah-mat" pe 
dinamoviști.

Și a fost destul. Dînamo forțează

DERBYULUI
JIUL 1(1)

STEAUA 1(0)

Construirea echipei naționale
Este de la sine înțeles că alcătuirea unor for

mații puternice la eșalonul reprezentativelor 
naționale cere selecționerilor și antrenorilor 

respectivi o grijă mai mare decît aceea arătată 
echipelor de club, deoarece la cele dinții se află 
în joc însuși prestigiul fotbalului unei țări. Este, 
deci pe deplin justificată preocuparea pe care 
selecționerii ioturilor noastre naționale o vădesc 
pentru construirea echipelor lor, urmărind ca aces
tea să aibă un perfect echilibru valoric, capabil 
să aducă nu numai rezultate bune 
internaționale, dar să ne dea și 
acel joc de calitate care să im
pună fotbalul românesc în stima 
tuturor ..................... -
oarece 
rale se 
pîat —• 
dei, în 
pionatul european — și eforturile pe care F.R.F., 
Colegiul de antrenori și cei doi tehnicieni care con
duc pregătirile lotului A converg spre formarea unui 
„11" puternic pentru meciul de la Helsinki. Lăuda
bilă a fost, în special, inițiativa de a verifica, zilele 
trecute, trei formule de echipe, spre a găsi pe cea 
mai potrivită pentru confruntarea de la 22 sep
tembrie.

De bun augur este faptul că acum a putut fi 
adunat laolaltă vechiul „nucleu de la Guadalajara", 
care fusese fărîmitat_ atîta timp prin indisponibili
tăți și sancțiuni disciplinare. Recuperarea multora 
dintre titularii „mexicani" nu poate decît să ne 
bucure. Dar să nu împingem fetișismul pînă acolo 
incit să menținem cu orice preț formula intactă 
din „Mundialul ’70", cînd știm că unii dintre jucă
torii ei nu mai pot să pună în lumină forma spor- 
tivă deținută atunci. (Dovada — evoluția de la 
Bratislava, din primăvara trecută). Credem, deci, 
că s-a procedat bine cînd, în cele trei reprize ale 
jocului de marți, 7 septembrie, rîndurile „senatorilor

sportivilor din lume. De- 
în centrul atenției gene- 
afla meciui cel mai apro- 
cu reprezentativa Finlan- 
calificările pentru cam-

în competițiile

de drept" au fost împrospătate cu elemente ce s-au 
afirmat în trecutul și actualul campionat. Să re
cunoaștem deschis că jucătorii noi au dat un plus 
de vigoare și de ambiție echipei care se conturează 
pentru Helsinki. Dar, selecționerii întîlnesc încă 
multe obstacole în calea noii formule de echipă. 
Prima dificultate constă în făurirea acelei coloane 
vertebrale pe care trebuie s-o alcătuiască cele 
trei cupluri — fundașii centrali, mijlocașii și centrii 
înaintași. Dispozitivul defensiv a suferit deteriorări 
la perechea de fundași centrali. In ceea ce privește 

mijlocașii, ei nu se afla încă,
după cît se pare, in plenitudinea 
forțelor lor. In schimb, atacul do
vedește o oarecare abundență de 
jucători care dau selecționerilor 
bătaie de cap pentru a alege 
pe cei mai potriviți. Este de 
aplaudat intenția de a găsi aripi 

„de meserie", care să dinamizeze atacul spre butu
rile adverse. Pentru a realiza scorul necesar unei 
mai bune fundamentări a speranțelor poastre de 
calificare, este nevoie și de atacuri prin învăluire, 
date de jucători cu viteză derutantă, cu dribling 
incisiv și cu șut neiertător la poartă.

Noua concepție de joc, care urmărește afirmarea 
spiritului ofensiv, cere ca toți viitorii componenți 
ai echipei să dispună și de o mare rezistență 
fizică, pentru a asigura un ritm accelerat și a 
participa, cu același remarcabil elan, și la fazele 
de atac, dar și la cele de apărare, în tot timpul 
celor 90 de minute ale ’partidei.

finind seama de toate aceste cerințe, care nu pol 
fi ignorate nici de calelalte echipe ale noastre, 
reprezentative sau de club, nu ne îndoim că na
ționala României va răspunde tuturor speranțelor 
puse în ea pentru meciul de la Helsinki.

VIRGIL ECONOMU

Stadlon „23 August** ; teren bun ; timp călduros ; spectatori — circa 
S3 000. Au marcat : NEAGU (min. 31 șt 40) și SATMAREANU II (min. 65). 
Raport de șuturi la poartă : 16—10 <9—4). Raport de cornere : 7—7.

RAPID : Răducanu 7 — Pop 8, Boc 7. Lupescu 9+, Mușat 4, Dinu 8, 
Dumitru 9-ț-, Năsturescu 7, Neagu 9, Ene Daniel 8 (min. 46 M. Stelian 7), An
gelescu 8 (min. 58 Codreanu 7).

DINAMO : Andrei 7 — Dobrău 6, Nunweiller III 7. Sătmăreanu II 8, 
Cheran 7. Dinu 8, Nunweiller VI S (min. 70 Mustățea), Sălceanu 7, Lucescu 
9, Doru Popescu 4 (min. 70 Haidu), Fl. Dumitrescu 7.

A arbitrat AUREL BENTU V^i-***. ajutat la linie de M. Blck 
(bine) și V. Toma (slab) — toți din București.

„Trofeul Petschovschi” : 9.
La tlneret-rezerve : Rapid — Dinamo 1—2 (1—0).

Zarurile par aruncate din start în 
favoarea campionilor (chiar dacă De- 
leanu. gripat, află cu un sfert de 
oră înaintea meciului că nu va juca, 
dînd peste cap schema defensivei Iul 
Nicușor). Din start Lucescu îl „cul
că", din fente, pe Mușat, dar șut'il 
său (min. 4) lovește bara din stînga 
lui Răducanu. Mingea revine în ca
reul giuleștean, înghețat de spaimă, 
însă Doru Popescu e visător ca un 
poet. Peste un minut. FL Dumitres
cu trece mult prea ușor de Boc, însă 
vine Lupescu și scoate balonul, in 
extremis, în corner. E minutul 7 cînd 
se putea scrie o altă istorie (și cro
nica) a jocului: FL Dumitrescu cen
trează excelent în fața porții, dar 
acolo nu-i un Dumitrache de acum 
un an, doi. Acolo e Doru Popescu, 
care trimite balonul cu oapu), înalt, 
peste poartă. în loc să-l proiecteze, 
fără replică (chiar și pentru Rădu
canu), undeva, jos. Șl cum se vede 
de la o poștă că dinamoviști! n-au 

pornește Și Rapidul în 
minutul 10. Pop „urcă" 
centrează eu șansă 

însă Andrei e atent 
retrimite coechipierii 
Acolo unde Lucescu

„vîrfuri", ‘ 
„cursă" în 
în atao.
Ia Neagu, 
ți își
în atac. _____ ___ ______
trece de cîteva ori pe lîngă Mușat 
ea rapidul prin gara Chitila, însă 
nu există un om de gol îa stare să 
se lupte cu Lupescu în zi de aur. 
Cheran soapă vijelios pe contraatac, 
Boc face încă o greșeală de gol (a 
doua, dar. din fericire pentru giu- 
leștenl, șl ultima !), fundașul din Șos. 
Ștefan cel Mare caută golul șl trage 
bine din colțul careului, mic, pe un
ghiul lung, însă Răducanu intuiește 
lovitura și se arcuiește salvator pe 
minge (min. 18J. Lticescu îl mai an
gajează o dată pe Doru Popescu pe 
un culoar ce duce spre gol. însă 
Dinamo n-are „vîrfuri"... Aproape 
30 de minute campionii au condus 
jocul, dar steril. Și — aceasta-j le
gica nescrisă a fotbalului — jocul 
se răzbună (min. 31) pe risipitori.
Dumitru, dezinvolt și dibaci ca 
meni altul, trage o „ghiulea" și-1

REÎNTÎLNIRE PE STADIONUL

DINAMO MOSCOVA

I
I
I

fotbal, 
va lua 
noua sa 
va fl

Mniîe 
mergem

rimă pe Sălceanu. Mingea îi revine 
ți mai trage un șut la poartă. Șut 
năpraznic, balonul lovește mina lui 
Nunweiller III (arbitrul Bentu lasă 
foarte bine legea avantajului) și ri
coșează la Neagu, singur în careul 
mic. Calm, șut precis ți... Andrei nu 
mai poate face nimic : 1—I). Campio
nii zvîcneso trei-patru minute spre 
egalare, Lucescu nu poate fi oprit 
decît prin fault. Insă șutul lui Dinu 
(min. 35) se lovește de o redută su
prapopulată. Mai ratează un atac Di
namo (min. 39) și din nou, în repli
că, înscrie Rapid pe contraatac. Pop 
fuge pînă in preajma careului, cen
trează Ia Ene Daniel, lăsat acolo in 
voie de Dobrău, rămas prin centrul 
terenului. Fostul băcăuan plasează 
un cap de „campionat mondial" pes
te Nunweiller III la Neagu și omul 
de goi al Grantului ii „execută" tot 
Cu capul și cu cap pe Andrei : 2—0.

După pauză, Lucescu va șuta pu
ternic și mingea, centrată de Boc, va 
șterge bara laterală. Tot Rapidul are 
însă cea mai mare ocazie peste un 
minut (adică min. 56), cînd Neagu, 
deschis de Marin Stelian, se grăbește 
și dă cu piciorul la un „3—0 fără 
probleme". Așa, însă, vine faza din 
min, 65,_ cînd Dinamo înscrie (Săl
ceanu bate un corner scurt la Luces
cu, acesta centrează, Nunweiller III 
sare la cap, Răducanu se bîlbiie, ba
lonul ajunge la Sătmăreanu II în 
careul mic, șut puternic ți gol) și 
toată lumea așteaptă ca jocul să ja 
„foo“. Campionii, însă, nu știu să 
forțeze'- momentul psihologic și jocul 
devine cîteva minute un vals lent, 
convenabil Rapidului, ocupat exclu
siv de apărare (Codreanu e un ve
ritabil fundaș pus pe urmele lui Lu
cescu) și trageri de timp. Cheran de
vine nervos și-1 îmbrîncește pe Nâs- 
turescu (min. 77), dar avertismente 
vor primi Nunweiller III (min. 78 — 
fault la Năsturescu) și Răducanu 
(pentru o „ieșire" la Mustățea — 
min. 80). Frumoasa acțiune a Iui M. 
Stelian (min. 85). stricată de șutul 
pripit al lui Neagu, și ultima cen
trare de speranță a campionilor (min. 
89) nu mai pot schimba finalul.

Mircea M. IONESCU

Stadion Jiul ; timp noros ; teren bun ; spectatori — aproximativ 6 000. 
A marcat : DODU (min. 9 și min. 71 — autogol). Raportul șuturilor ta poartă : 
26—20 (pe spațiul porții : 16—12). Raport de cornere : 5—5.

JIUL : suciu 8 — Georgescu 8, Georgevlci 8, Stocker 7, M. Popescu 8, 
Gligore 7 (min. 68 Urmeș 6), Dodu 7, Peronescu 7( Stolan 6, Libardi 7, Naidin 6.

STEAUA : Coman 8 — Sătmăreanu 5, Smarandache 8, Negrea 8, Crls- 
tache 7 (min. 83 Ciugarin), Naom 8, Vigu 8, Pantea 6, Tătaru 8 (min. 64 Ae
lenei), Iordănescu 7, Năstase 6.

A arbitrat NICOLAE KAINEA (Bîrlad) +++++, 
linie de C. Silaghl (Baia Mare) șl V. Catană (Cărei).

„Trofeul Petschovschi” : 7.
La tlneret-rezerve: Jiul — Steaua 2—1 (0—0).

ajutat bine la

PETROȘANI, 11 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Acesta este adevărul gol-goluț: 
mijlocașul minerilor, acest inimos 
Dodu, a scris istoria partidei Jlul- 
Steaua în două împrejurări cn to
tul deosebite. Mai întîl, în min. 9, 
cînd a aruncat pur și simplu tri
bunele in aer cu un șut fantastic, 
cum de mult nu se mai văzuse in 
Valea Jiului. Smarandache l-a fa
ultat pe Gligore 
tă, Libardi și-a 
apoi l-a împins 
acesta a șutat 
vinciul drept al porții și 
spune, cu mina pe inimă, 
un „cerber" n-ar fi puțtut 
ceastă „ghiulea", .

în repriza secundă tn min. 71, 
același Dodu avea să scrie o pa
gină nefericită în istoria jocului 
echipei sale, trimițînd balonul cu 
bărbia in propria-î poartă. Sătmă
reanu executase o lovitură liberă 
de pe partea dreaptă a terenului, 
balonul s-a plimbat peste un bu
chet de jucători, s-a lovit de Dodu 
și s-a oprit în plasă,

Meciul a început la o tensiune 
maximă și gazdele au căutat să 
pună stavilă prin orice mijloace 
jocului combinativ al Stelei. In bună 
parte au reușit acest lucru, dar 
mai tîrziu au slăbit... chinga și 
„cavaleria ușoară" a echipei bucu- 
reștene a putut întreprinde pri
mele sale șarje prin Iordănescu și 
Tătaru. Disputa devine tot mai 
aprigă și* fluierul arbitrului Rai- 
nea se aude foarte des. In ultimă 
instanță, el va fi nevoit să arate 
cartonașul galben lui Vigu, Li
bardi și M. Popescu. în min. 43, 
Steaua are egalarea în piciorul

la 25 m de poar- 
potrivit balonul și 
lateral spre Dodii, 
necruțător, sus la 

putem 
că nici 
opri a-

Iui Pantea. dar 
ideala centrare a

Intervenția hotărîtă a arbitrului, 
care solicită la pauză celor doi an
trenori disciplină, are urmări fe
ricite. După reluare, nu mai sar 
prea multe seîntei în teren, am
bele echipe preocupîndu-se de ba
lon și mai puțin de picioarele ad
versarilor. Jocul capătă un aspect 
mai frumos și Stocker 
surprindă în min. 48 
cu un șut extrem de 
la 40 de metri. Apoi, 
dează treptat inițiativa 
bucureștenilor să-șj etaleze calită
țile în atac. începînd din min. 60, 
Steaua creează e suită de faze 
una mai favorabilă ca alta, dar. 
Pe rînd, Năstase (min. 60 și 62) și 
Iordănescu (min. 65) ratează eta
larea. E aruncată în luptă și „arma 
secretă" a bucureștenilor, Aelenei. 
dar Georgescu e pus in gardă și 
nu-1 va scăpa din ochi. Steaua, 
surprinsă de căderea neașteptată a 
adversarului, insistă și obține ega
larea în min. 71 în împrejurările 
amintite mai sus. Nu trec nici 3 
minute și oaspeții sînt la un pas 
de victorie : Năstase pătrunde sin
gur în careu cu mingea, dar Suciu 
zboară în picioarele lui șl înlătură 
pericolul. Cu 10 rhinute înainte de 
final, minerii își amintesc că joacă 
Pe teren propriu și caută din nou 
cu disperare poarta lui Coman. Li- 
bardi trimite în min. 85 o cen
trare periculoasă, Naidin sare la 
intercepție, dar Coman, cu un 
splendid salt, aruncă balonul pes
te bară. Fluierul final consemnează 
o remiză echitabilă.

acesta irosește 
lui Năstase

e gata să-l 
pe Coman 

puternic de 
gazdele ce- 
și e rîndul

George MIHALACHE

CAIAOCANOE : Lacul He
răstrău, de la ora 7,30: 
„Cupa Tineretului".

FOTBAL: Stadionul Poli
tehnica, ora 11 : Sportul stu
dențesc — Fortul Constanța 
(divizia B) ; ora 13 : Spor
tul studențesc — Dunărea 
Giurgiu (juniori) ;

Terenul Flacăra roșîe, ora 
11 : Flacăra roșie — Olimpia 
Giurgiu (divizia C) ;

Terenul Constructorul, ora 
11 : Unirea Tricolor — Teh- 
nometal (divizia C);

Terenul Laromet, ora 
Laromet — Electronica 
vizia C) ;

Terenul Voința, ora 
Voința — Sirena (divizia C)

Stadionul Dinamo, ora 11 : 
Dinamo Obor — Celuloza 
Călărași (divizia C) ;

Terenul 23 August IV, ora 
13 : Școala sportivă Energia 
Buc. — Farul Constanța (ju
niori) ;

Terenul Ghencea, ora 13: 
Steaua — Comerțul Brăila 
(juniori) ;

Terenul F.R.B., ora 13 : 
Școala sportivă nr. 2 Buc.— 
Ș. N. Oltenița (juniori).

HANDBAL: Stadionul Ti
neretului, ora 16,45 : Confec
ția — Universitatea București 
(div. A, f).

RUGBY: Teren Dînamo, 
ora 9,30 i Dînamo — Steaua ; 
teren Parcul copilului, ora 9 : 
Grivița Roșie — Farul; te
ren Gloria, ora 8,30 : Gloria 
— Rulmentul Bîrlad; teren 
Politehnica, ora 16,30 : Spor
tul studențesc — Știința Pe
troșani (meciuri în cadrul 
campionatului div. A).

TENIS : Terenurile 
lui de antrenament 
de Ia orele 8,30—12 șl 
C.S.U. Construcții — 
sul; terenurile din 
sportiv Dinamo, de la orele 
8,30—12 și 15—18 : Dinamo — 
Steaua (partide în cadru! 
campionatului divizionar 
echipe).

TIR : Poligonul Tunari, 
la ora 9 : campionatele 
publicane de talere și skeet

TI recunoașteți’ 
Este noua vede
tă a ecranului 
brazilian la ora 
actuală, care in
terpretează rolul 
lui Chico Bonda- 
de din filmul „A 
marcha". Nume
le său adevărat 
este Edson Ar an
tes do Nasclmen- 
to, cunoscut in 
lumea fotbalului 
drept PelA Os- 
watdo Sampaio, 
regizorul filmu
lui declară: „Ac
torul Pelă este 
cel puțin atît de 
talentat cît și ju
cătorul pe tere
nul de 
Dacă îșl 
în serios 
profesie 
fără îndoială cea 
mai mare vede
tă a ecranului 
din Brazilia".

Centru- 
nr. 2, 

15—18: 
Progre- 

parcul

pe

de 
re-

ECHIPA ANGLIEI
Presa sportivă engleză Se arată în

grijorată, în ultima vreme, de difi
cultățile întîmpinate cu formarea unei 
echipe reprezentative deoarece selec
ționerul nu are de unde alege ele
mente corespunzătoare. în special pen
tru linia de atac.

De acum cinci ani, cînd a dștlgat 
campionatul mondial, echipa Angliei 
a susținut 46 meciuri, cîștigînd 29, 
terminînd 11 Ia egalitate și pierzîud 
6. în 9 întîlnlri nu a reușit să înscrie 
nici un gol, iar în 11 doar cite unul- 
singur. Reprezentativa britanică este 
acuzată de lipsă de inițiativă, tendin
ță permanentă către obstrucție și joc 
defensiv, incapacitate de a construi 
atacuri finalizate. Comentatorul de 
fotbal Macdonald a afirmat recent 
că echipa Angliei este o formație 
care „știe să ny piardă, dar nu știe 
să cîștige”.

în ultimii zece ani. eficacitatea 
fotbalului britanic a scăzut de la 3,34 
goluri marcate de fiecare meci la 
2,36.

Dispariția înaintașilor de elită pro
voacă o îngrijorare generală. B. 
Nicholson, antrenorul lui Tottenham 
spune: „Jocul nostru începe să se
mene din ce în ce mai mult cu ace
la al italienilor. Problemele noas
tre sînt aceleași ca ale lor — de 
unde să găsim înaintași?" De aceeași 
părere este și H. Cantwell, antrenor 
la Coventry: „Fotbalul englez a 
sărăcit în talente, Atacanți în genul

CAUTĂ ÎNAINTAȘI
Iul Best ți Graves nu se mai găseso 
la noi. Valoarea individuală piere în
cetul cu încetul sau, mai exact, o 
distrugem noi tn procesul de antre
nament".

Meciurile generatoare de nostalgii sînt 
la modă. Din inițiativa direcției stadio
nului Dinamo din Moscova se vă disputa 
aici la 17 șl 20 septembrie un mare tur
neu rezervat veteranilor echipelor Dina
mo, Spartak) Ț.S.K.A. șl Combinata sin
dicatelor

în rîndurfle echipelor amintite vor e- 
volua nume de mare rezonanță ale fotba
lului de ieri din U.R.S.S. Vom cita pe 
tașin, Homlcl, Nikanorov, Simonian, Gri- 
niu, Bobrov, Masionkin, KrIJevskl, De
mentiev, Din, Ivanov, Strelțov, șl alții 
care cu ani în Urmă au evoluat pe fru
mosul stadion Dinamo din capitala 
U.R.S.S. Fiecare echipă va dispune de 
un efectiv de 16 jucători.

Turneul se va disputa după sistemul 
olimpic — două semifinale și o finală — 
care va desemna pe ctștlgătoarea turneu
lui. ,

SUVENIR TATUAT
UN RECORD UNIC

Cunoscutul fotbalist Iugoslav Velibor 
Vasovlcf, fost căpitan al echipei Partizan, 
Steaua roșie și Ajax Amsterdam, deține 
un record unic printre fotbaliștii din țara 
vecină. Actlvînd pe cîmpul de joc timp 
de 17 ani, Vasovid a cucerit 14 trofee, 
printre care 8 titluri de campion al țării 
(in Iugoslavia șl Olanda). Este singurul 
jucător Iugoslav care a jucat de trei ori 
in finala C.C.E. Iar în acest an, ultimul 
de activitate, a șl cucerit titlul ds cea 
mal bună echipă a continentului eu Ajax 
Amsterdam,

sflrșltui unul sezon fotbalistic nu 
fericit al echipei argentiniene Pa- 
căpitanui acesteia, Jorge Alvarez,

La 
prea 
lado, ... . ______ ____ ______
s-a dus degrabă la un maestru în tatua
je căruia i-a cerut un tatuaj pe piept. 
„Artistul” a rămas surprins cînd Jorge 
respingînd toate modelele arătate, a cerut 
să 1 se „graveze” în piele doar două ci
fre : 24:148. Ele reprezentau golaverajul 
cu care echipa Pajado își ^fericise- su
porterii.„Va trebui eâ-ml amintesc mereu de 
acest sezon rușinos 
echipa va juca mai 
varez.

ți poate ca astfel 
bine”, a spus Al-
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U.T.A. î’ J 51W
AS. A. 1(1)

Stadion U.T.A. ; timp noros ; tereu

GAZDELE PRIMESC GOL
Șl APOI SE DEZLĂNȚUIE

Stadion U.T.A. : timp noros ; tereu bun ; spectatori — aproximativ 
12 000. Au marcat : SIMA (min. 26 ți 54). DOMIDE (min. 41), PETESCU (min. 
43), POPOVICI (min. 43), respectiv HA.TNAL (min. 18). Raport de șuturi la 
poartă : 23—9 (pe spațiul porții : 14—2). Raport de cornere : 13—6.

U.T.A. : Vidac 6 (min. 77 Zlller) — Bl rău 6, Lereter 8, Pojoni 7, Po- 
povlcl 7, Domlde 8, Petescu 7, Broșovsclil 8, Sima 7 (min. 71 Calinin), Kun II 
8, Both 7.A.S.A. : Nagei 8 — Sz616sy 5. Toth 8, Ispir 6, Czako 6, N. Naghy 5, 
B«16ny 8. Hajnal 8, Varadi 5, Murețan 6, Fazekaș 5 (min. 58 Orza 5).

A arbitrat N. PETRICEANU £ (o stea i-a căzut la penalty ui
neacordat în min. 36), ajutat Ia linie de Al. Paraschiv ți C. Iofciu (toți din 
București).

„Trofeul Petschovschi” : 9.
La tlneret-rezerve : U.T.A. — A.S.A. 1—0 (1—0).

ARAD, 11 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Cetate inexpugnabilă timp de trei 
etape la rînd, poarta lui Nagel a fost 
străpunsă, fată, de nu mal puțin de 
cinci ori de către capricioasa for
mație arădeană, care în acest început 
de sezon fotbalistic fie că evoluează 
acasă, fie pe terenuri străine, se 
dezlănțuie abia după ce adversarul 
a luat avantaj. Așa s-au petrecut 
lucrurile (să ne reamintim) în parti-

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL DIN 12 SEPT.

1, X, 2 1 
Anina 1 

I 
1 
1, x 1 
X, 2

INSTANTANEE
Campionatul mondial de 

fotbal feminin disputat tn 
Mexic a întrecut toate 
așteptările, din punct de 
vedere financiar. După 
ce, la inaugurare, 80 000 
spectatori plătitori au a- 
plaudat pe stadionul Az
teca victoria fotbalistelor 
mexicane asupra echipei 
Argentinei, tribunele au 
continuat să fie pline la 
aproape toate tntîlnlriie. 
S-a constatat că un mare 
număr de spectatoare au 
venit pentru prima oară la 
fotbal, tnsoțindu-și soții

LA C, M.
și.;; eontrolindu-lo exce
sul de admirație față de 
evoluția tinerelor Jucătoa
re.

Se poate apune că re
prezentativa de fotbal fe
minin • Argentinei a fost 
urmărită de un erlneen 
ghinion pe toată durata 
campionatului mondial /din 
Mexic.

Imediat după sosirea tn 
țara aztecilor, cele mai 
multe dintre jucătoare au 
suferit o Intoxicație ali
mentară.

Apoi, întreaga echipă cu

FEMININE DIN MEXIC
șl oficiali a sufs- 
grav accident rurezerve

rit un ___ ___
fier, autobuzul care o tran
sporta la stadion ciocni n- 
du-se cu un alt vehicul. 
Numeroase fete au fost 
finite, antrenamentele 

s-au suspendat. Totuși, re
prezentativa Argentinei și-a 
respectat programul deși 
la echipamentul albastru 
al Jucătoarelor se e .Ruga
seră pansamentele și leu
coplastul. Au pierdut dar 
au dat o frumoasă lecție 
de ținută sportivă și de 
curaj.
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I S.N.O. — F.C. Galați
11 Petrolul — S.C. Bacău 

HI Olimpia Oradea — Min. 
IV „U” Craiova — Poli.
V Farul — Steagul roșu 

VI „U“ Cluj — Crișul 
VII Poll. Gl. — Progresul Br. 

VIII Dunărea — Progresul Buc.
IX Chimia Rm. Vtlcea — Met. Buc. 1, x
X Ceahlăul — Metalul Ttrg. 1, 0

XI Minerul B.M. — C.S.M. Sibiu 1 
XII Gloria Bistrița — C.F.R. Tim. L x 

XIII Vulturii Lugoj — Electroputere 1

dele cu Steaua și Crișul. la fel șl 
astăzi, cu A.S.A.. ceea ee l-a deter
minat pe un suporter localnic, aflat 
lîngă noi, în tribună, să spună : 
„Par.că-1 musai ca U.T.A. să fie con
dusă pe tabela de marcaj ca să-ți 
dea drumul, mai ca lumea, la joc."

Intr-adevăr, deși au eontrolat 
partida de la început, gazdele au apă
sat, eum se spune, pe accelerator 
abia după ee Hajnal (min. 18) l-a 
obligat pe Vidat» să scoată balonul 
din plasă, printr-un șut see expediat 
din afara careului mare.

Ceea ee a urmat deschiderii sco
rului putem caracteriza drept „festi
val U.T.A.", fntr-atît de netă și spec
taculoasă a fost ptnă la sftrșitul re
prizei desprinderea textiliștllor de 
încă neexperimontatul lor partener 
de întrecere. Egalarea a survenit re
lativ repede, după o țesătură de pase 
Domlde—Broșovschî—Kun II, 
rită atent $1 finalizată din 
de Sima.

După acest „gol-moral", 
vea să se instaleze șl mal

urmă- 
apropiera

U.T.A. a- 
.____ _____ _________ comod In

jumătatea adversă, lăstnd fotbaliști
lor din Tg. Mureș evadări foarte 
rare înspre poarta lui Vidaa, eum a 
fost și aceea a lui Fazekaș (min. 36), 
oprită de PojonL io suprafața de pe-

deapsă, prin tragere de tricou fa vă
zu] Întregului stadion | Iregularitate 
elară ea lumina zilei, rămasă. SDre 
stupefacția șl a lui... PojonL nesans- 
ționată.

Apoi, din min. 41, cînd Domide a 
majorat scorul Ia 2—1, printr-un șut 
din void expediat de Ia 16 m. sistemul 
defensiv mureșan. bazat pe jocul la 
osfald, a devenit și mal ușor de stră
puns dealt ptnă atunci. Au sesiza' 
acest luarti jucătorii din toate com
partimentele U.T.A.-eî, prezenți, au 
rîndul, la finalizare. Mal Tnttl (min. 
43) a tneereat mijlocașul Petescu șl 
balonul s-a oprit In fundul plasei, 
după 2 minute a prins gustul golului 
și fundașul Popovlci. care a fructifi
cat cu precizie pasa bine servită de 
neobositul și altruistul Broșovschî, 
care a împărțit coechipierilor săi 
numeroase „mingi-gol”.

Firește, la 4—1 meciul era de acum 
jucat, ceea ee, sredem noi, a făcut-o 
pe U.T.A. să abordeze repriza a doua 
eu sunoseuta-i dezinvoltură, dar și 
«u gtndul la jocul de miereuri, tu 
Austria Salzburg, tn competiția euro
peană „Cupa U.E.F.A.". Totoț! cele 
două bare (din min. 46 $1 47) trebuie 
relatate : la prima, Kun II. bine gă
sit de Birău, a trimis de ta aproxi
mativ 18 m tn bara transversală, la 
eea de a doua, același Run tl a lovit 
tot bara de sus. printr-o lovitură 
expediată peste portarul Nagel | Ieșit, 
undeva, tn apropierea punstulnl ds 
la 11 m.

în sfîrșlt, cel de al 6-lea gol a! 
U.T.A -ei are următoarea istorie i 
Pojoni s-a infiltrat Impetuos, pe un 
culoar liber, plnă In apropierea por
ții lui Nagel, a expediat mingea in- 
tr-una din barele verticale, peimi- 
țîndu-i lui Sima, aflat pe fază, «ă 
împingă, simplă formalitate, balonul 
în plasă.

G. NICOLAESCU

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI

PROGRESUL BUCUREȘTI — CHEMIE HALLE 8—4 LA POLO

led, la Ștrandul Tineretului; a avut loc 
lntilnirea internațională de polo dintre 
Progresul București și Chemle Halle.

Mai bine pregătită fizic și tactic, for
mația antrenată de T. Angelescu, a cîș- 
tigat cu scorul de 8—4 (3—1, 2—1, 1—2, 
2—0). Bucureștenil ni s-au părut mal ri
guroși, acțiunile lor fiind purtate în

trombă, cu deschideri laterale șl Infil
trări prin centru, majoritatea finalizate. 
Au înscris: Munteanu (2), Teodorescu 
(2), Golan, Neacșu, Ion $1 Pleșca de la 
învingători respectiv. Holer (2), G anther 
șl Steinbach de la Învinși. A arbitrat 
bine Gheorghe Dumitru, (C.V.)

STEAUA PLEACA AZI 
ÎN MALTA

în cursul dimineții de astăzi, echipa 
de fotbal Steaua urmează să plece cu 
un avion special In Malta.

După cum s-a anunțat, fotbaliștii 
bucureșteni vor iuca. marți 14 septem
brie, cu formația F.C. Hibernians i’ao- 
la, In cadrul primului tur al »Cupel 
Cupelor*,


