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ÎN PRIMUL TUR AL CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

DEBUT CONTRADICTORIU
AL ECHIPELOR NOASTRE

• Rapid — înfrîngereSteaua
anulează

— comportări slabe O U.T. A, — victorie categorică 
sansele

• Dinamo și

Sălce anu ratează una din marile și rare le ocazii ale partidei.Faza din minutul 29 cind

REZULTATELE DE IERI:

TRNAVADINAMO—SPARTAK
0——0 

U.T.A. —AUSTRIA SALZBURG 
4—1 (2—0)

A.C. NAPOLI — RAPID 
1-0 (0-0)

Em/ i

DINAMO NU S-A REGĂSIT
IN FAȚA JOCULUI ORGANIZAT

Citiți in pag. a 4-a relatări 
de la trimișii speciali ai zia
rului la Arad și la Napoli.

AL LUI SPARTAK TRNAVA
De acest prim meci ne legasem 

aproape toate speranțele. Pentru că 
o simplă incursiune în istoria cu-

In campionatele republicane de tir

pelor europene ne-a demonstrat că 
Spartak Trnava nu poate fi învinsă 
decît atunci cind joacă în depla
sare. Și nu putea exista alt exem
plu mai elocvent decît experiența 
Stelei de acum trei ani, cînd deși 
a luat un avantaj de două goluri

CARUSELUL DECARILOR
Dinamo—Spartak

Trnava 0 — 0

LA TUNARI
Pistolul viteză — capul de afiș al programului de azi

MIERCUREA
CEA MICA

în loc de o 
fotbalul nostru 
.miercure mică. __  .
pe frontul cel mai important 
(C.C.E.), campioana noastră a 
evoluat sărăcăcios, pierzîna în 
mare parte atuurile și șansele 
anticipate pentru calificare, 
Steaua, a doua noastră forma
ție la ora actuală, n-a reușit 
nici ea să treacă peste niște 
urmași blajini și naivi ai foști
lor cavaleri de Malta. Ea Bucu
rești, Steaua va învinge proba
bil sever un adversar uimit el 
însuși cum de a reușit să ter
mine la egalitate cu o formație 
la care se gîndea cu spaimă, 
dar faptul rămine și se orches
trează trist, cu s&mieșecul lui 
Dinamo, U.T.A. ne-a bucurat 
fără să ne mire. Jucătorii și an
trenorii ei nu se dezmint. Din 
seriozitate, talent, luciditate s-a 
născut întotdeauna ceva bun și 
formația arădeană se sprijină pe 
aceste atribute, iar dacă nici
odată n-a ajuns un soare, a fost 
mai mereu (exceptînd momen
tele de accident) un mecanism 
care a valorificat toți caii pu
tere incluși în resorturile lui in
time.

în loc de o miercure mare, 
fotbalul nostru are din nou o 
miercure mică.. Fiindcă am vă
zut pe Dinamo, considerată ar
gumentat drept cea mai bună, 
mal echilibrată, mai înzestrată 
cu individualități de excepție 
dintre echipele românești de 
club, jucînd cu un adversar e- 
vident (și pe toate planurile) 
superior ei. Comparînd fiecare 
om cu omonimul său de la Spar
tak. în vreo nouă cazuri din 
unsprezece trebuie să recunoaș
tem că valoarea fotbaliștilor ce
hoslovaci a fost mal ridicată 
în partida de ieri. în plan 
atletic si tehnic, mai întii. Iar 
dacă vom extinde paralela si a- 
supra profilului de ansamblu, 
dacă vom confrunta și modurile 
de exprimare tactică ale lui 

Dinamo și Spartak Trnava, tot 
adversarii noștri vin mai în față. 
Deoarece au dovedit că sînt 
foarte iscusiți. Știu jocul de a- 
părare, de atac și de contra
atac la fel de bine, 
exact. Toți cei zece 
știu să 'marcheze în 
la om, tn linie etc-, 
marcheze permanent, 
veze, să colaboreze, 
la rece orice situație 
fi ea de fierbinte). să 
violent de la 
fotbaliștii români le
fața porții.”Știu foarte mult, știu _ _ — — ..r.— ni oînZ
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bune numai pentru centrări în 
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meserie, știu ce vor și sînt. re
laxați ca la un prînz între prie
teni tocmai pentru că știu atita 
meserie și pentru că știu ce 
vor. Teoretic, Dinamo mai are 
șanse ?i trebuie să creadă în 
ele. Fotbalul rămîne locul tu
turor posibilităților, echipa noa
stră va trebui să se lase înăl- 
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Țintași și țlntașe din Capitală și din ce
lelalte centre din țară se vor afla astăzi 
reuniți pe poligonul Tunari pentru a lua 
parte la cea de a 23-a ediție a campio
natelor republicane. Intr-un cuvînt, toată 
floarea tirului nostru va fi prezentă timp 
de patru zile (joi, vineri, sîmbătă și du
minică) pe standurile de tragere. In a-

cu, Ioana Soare (593 p) ; Veronica Stroe 
(592 p) și Dinamo (1667 p) ; Ioana Soare 
_  599 p. echipa reprezentativă — 1770 p.

— pistol viteză 60 f : D. Iuga (596 p), 
I. Tripșa, V. Atanasiu (594 p), M. Roșea 
(593 p) ; V. Atanasiu (593 p) și Dinamo 
(2358 p) ; V. Atanasiu, I. Tripșa, D. Iuga
— toți cu cîte 596 p, echipa reprezentativă
— 2360 p.

Fără îndoială, cifrele de mai sus sînt 
rezultate de mare valoare. Cîte dintre ele 
vor rezista asaltului care începe azi, cine 
vor fi .noii campioni ai țării, reeordmeni 
ai României și de ce nu, poate chiar re- 
cordmenl ai Europei sau ai lumii, toate 
aceste răspunsuri le vom putea afla di
rect, urmărind competiția de la Tunari.

la București, a primit nu mai pu 
țin de patru la Trnava. Cunoscînd 
prea bine aceste virtuți de gazdă 
ale campioanei cehoslovace, Dina
mo și-a propus să obțină talonul 
pentru turul II, așa cum era fi
resc, la București. Dar campionii 
noștri nu numai că n-au reușit a- 
cele două goluri numite „liniște și 
speranță” de aproape întreaga e- 
chipă, dar nici măcar n-au putut 
cunoaște gustul victoriei, fie ea 
și la scor minim.

Primele 15—20 de minute le-am 
acceptat ca o inerentă perioadă da

Mircea M. IONESCU

(Continuare tn pag. a 4-a)

înȘanse reale pentru urcat 
turul următor ai cupelor euro
pene au doar Steaua și UT A. 
N-avem ce pierde, n-avem de
cît de cîstiqat dacă vom spera 
însă la mai mult. Deocamdată 
vine meciul cu Finlanda șl o 
victorie confortabilă Ja_,Heteinki 
ar avea darul să 
de sare.

Romulus

ne spele obrajii

BALABAN

Maestrul emerit sportului,
I. Tripșa, este cel mai experimen
tat din cadrul careului de ași (din 
care mai face parte V. Atanasiu, 
M. Roșea și D. Iuga), prezent azi 
pe standurile de la pistol viteză.

csit an preolimplc este cea mal impor
tantă competiție dupâ campionatele eu
ropene de la Suhl. Așa se explică șl 
marele interes ou care itnt așteptate în
trecerile.

Chiar din prima si (festivitatea de des
chidere va avea loc la ora 8,45, concursu
rile fiind programate de la ora 9,15) pu
blicului 1 se va oferi ocazia să vizioneze 
probe foarte importante : armă liberă 
calibru redus 60 f culcat, armă standard 
60 f culcat femei și pistol viteză 60 f, 
ultima anunțînd șl un spectacol deosebit.

Pentru o mai bună edificare asupra în
trecerilor de azi, iată care sînt cele mai 
bune performanțe obținute de trăgătorii 
noștri în acest an, cine sînt campionii 
de anul trecut, precum și recordmenii 
probelor :

— armă liberă calibru redus 60 f cul
cat : M. Ferecam. E. • Alsany, N. 
(595 p) ; Gh. Vasilescu (596 p) și 
(2362 p) : Gh. Vasilescu — 599 p, 
reprezentativă — 2380 p.

armă standard 60 f culcat 
Edda Baia, Ana Goreti, Melania

Rotaru 
Steaua 
echipa

femei : 
Petres-

Prima zi de școală intr-un liceu nou, la ,.35", și pentru elevi — cei din 
a V-a .4 — și pentru profesoara de franceză, Mariana Boeriu, diriginta 
clasei. Dar, după cum vedeți din fotografia noastră, ambianța elevi - diri

gintă s-a realizat spontan ..
Foto : Vasile BAGEAC

15 septembrie la Liceul nr. 35 
cu program de educație fizică din 
Capitală. Sînt reuniți în curtea 
sălii de sport, elevi, profesori și 
părinți. în aproape toate cazurile, 
fețe emoționate. Chiar și profeso
rii, cei mai tineri firește, care 
pășesc acum pentru prima oară 
la catedră, trăiesc clipe de ușoară

neliniște: cum mă vor primi cei
lalți colegi ? Dar elevii ?

Profesoara de franceză Mariana 
Boeriu face parte din categoria 
dascălilor care intră pentru prima 
oară pe porțile Liceului „35“.

Primele impresii ? „Excelente —• 
ține să ne mărturisească. A sim
țit căldură în privirile colegelor,

multă prețuire din partea elevilor, 
a celor mai mici cravate roșii din 
clasa a V-a A. Profesoara Mariana 
Boeriu va fi diriginta acestei 
clase.

— Nu este cumva, prea mult ? 
Și acomodarea cu școala, și omo
genizarea copiilor din cea mai 
mică clasă, și specificul instituției 
în care sportul precumpănește ?

Răspunsul profesoarei este ferm :
— Nu. îmi place să lucrez cu 

copiii. De altfel, aceasta este și 
menirea noastră, a profesorilor. 
Cit privește sportul, nutresc con
vingerea că el a ajuns de mult 
să fie în deplină armonie cu în
vățătura. Sînt convinsă că la „35“» 
un asemenea adevăr are acum va
loare de principiu. Și nu numai 
la „35“...

Corelația învățătură-sport ne-o 
definește profesoara de materna-- 
tici Elena Chițimia, prezentă la 
„35“ încă de la înființare:

— Este o școală ideală. Sportul 
stimulează copiii la învățătură, 
creează . intre ei o emulație spec-1 
taculoasă. Asta o afirm din con
vingere. Dovadă: chiar copilul
meu a urmat cursurile Liceului 
„35“. Acum este student... Și ca 
el sînt cei mai mulți dintre ab-, 
solvenții școlii noastre. La „35“ nu 
s-a făcut niciodată rabat învăță-* 
turii."

O opinie asemănătoare este ex-f 
primată și de profesoara de fizico-, 
chimice, Tatiana Ciupa:

— Nu toți părinții au ajuns 
să-și formeze o părere precisă în 
legătură cu valoarea școlii cu pro
gram de educație fizică. Realita-i 
tea este că prin sport elevii reu-t 
șese să-și organizeze foarte bine 
timpul de muncă, se disciplinează,, 
își formează mai pregnant perso-‘ 
nulitatea. Vreți dovezi

Exemplul l-am găsit singuri, 
făcînd cunoștință cu eleva Aurora 
Constantinescu din clasa a Xl-a 
umană: nota 10 pe toată linia», 
inclusiv la educație fizică. Com-ț 
ponentă 'a echipei liceului, cam-i 
pioană națională de baschet diri 
1969 neîntrerupt, prezență activă 
în lotul național de junioare. Ca 
Aurora mai sînt în școală cel 
puțin alți 40—50 de elevi. Sînt 
doar citeva fapte consemnate la 
început de an...

l;
Tiberiu STAMA

Pe șantierul național al tineretului de la Someș

LA BARAJUL UNDE SE VA TURNA, 
CURÎND, PRIMA CUPĂ DE BETON
La 15 km de Cluj, indicatoare 

plantate în inima comunei Gilău 
te abat din șoseaua ce duce spre 
Oradea, trimițîndu-te spre stînga, 
pe firele Someșurilor Cald și Rece, 
rîurile care cunosc astăzi cea mai 
îndrăzneață rezistență : forța de
creație a omului.

Scoase din netulburata lor le
gănare milenară și conduse spre 
sediile celor trei lacuri de acumula
re — GILAU, TARNIȚA, FÎNTÎ- 
NELE — ce vor alimenta centrale
le de la TARNIȚA și MARIȘELU 
și vor furniza apă potabilă și in
dustrială Clujului și împrejurimi
lor sale, cele două rîuri încep as
tăzi o istorie nouă, în ale cărei 
pagini se va vorbi de miliarde de 
kilowați, de milioane de vizitatori, 
de așezări noi, de sute de ambar
cațiuni ce vor brăzda oglinda lacu
rilor, de zeci de moteluri ce vor 
deservi bogata zonă turistică ce 
se amenajează acum și — cine 
știe — de cîțiva caiaciști și ca- 
noiști clujeni de mare valoare.

Istorie pe a cărei prestigioasă 
copertă vor semna toți cei 1 600 de 
tineri prezenți astăzi pe „Șantierul 
național al tineretului de pe So
meș", fete și băieți sosiți din toate 
colțurile României, unii aducînd 
experiența altor șantiere, alții 
veniți direct de pe băncile școlilor 
ca să probeze aici ceea ce au în
vățat, sau să deprindă o meserie 
nouă, să se recalifice sau să se 
specializeze. Astfel, distribuiți la 
suprafață sau în subteran, membrii 
celor trei detașamente de tineret 
parcurg, aici, un impresionant re
gistru de meserii, șantierul dove- 
dindu-se a fi cea mai veritabilă 
universitate a muncii.

Acum, majoritatea sint grupați 
la TARNIȚA, punctul unde se dă 
bătălia supremă cu rezistența ro
cilor care — supuse — vor primi, 
curind, prima cupă de beton a 
barajului ce va stăvili un lac eu 
un volum de aproape 30 milioane 
metri cubi.

— Se lucrează indîrjit, circa 
10 ceasuri pe zi — ne informează 
tovarășul Miron Crișan, secreta
rul comitetului U.T.C., coordonator 
al grupului de șantiere de pe 
Someș. Tinerii dovedesc o adevăra
tă sete de muncă și o bucurie ne
stăvilită să vadă cum adîncimile 
cresc, cum muntele cedează și ape
le se supun. Mulți dintre ei sînt 
fruntași — spre exemplu, membrii 
brigăzilor de la Leșu, Gilău și de 
la galeria de fugă Mărișelu —, 
aportul lor fiind incontestabil în 
realizarea procentelor peste plan.

Și interlocutorul nostru a rostit 
numele multor tineri destoinici, 
din suita cărora n-am ales, însă,

Pe locurile viitorului baraj de pe Someș. Aci va fi tunelul de fugă 
a apelor

S. Reluăm_. _. ______  scrisul I» ora
cind s-a terminat meciul de la 
Napoli. Nu prea ne așteptam la 
o replică atît de bună și de aspră 
din partea Rapidului, o echipă 
misterioasă șl greu de anticipat. 
Eșecul ei minim a devenit ime
diat speranță. Bravo celor 12 ju
cători, înțelegere și simpatie pen
tru Lupescu, care ieri noapte a 
Înveselit un oraș cu tristețea lui.

p.

A XX-a EDIȚIE A „INTERNAȚIONALELOR44 DE ATLETISM

CORNELIA POPESCU Șl CAROLCORBU
VOR LUPTA CU RECORDURILE

Au
5
la
La

sosit primii atlefi cubanezi 
recorduri mondiale fi continentale doborite
„internaționale"
festivalul atletic românesc - sportivi

din 45 de fori
firesc, apropierea 

cea de a XX-a

ale lumii
primului 
ediție a 
de atle- 

pe viito-

In mod 
start în 
Campionatelor internaționale 
tism ne obligă să-i căutăm . 
rii actori, să le aflărn intențiile, pre
ocupările. să le solicităm pronosticuri, 
într-o vizită matinală în parcul spor
tiv „23 August” i-am găsit pe cițiva 
dintre numeroșii membri ai delegației 
Cubei. Fotoreporterul nostru n-a scă
pat prilejul să realizeze o imagine 
cu veritabilele vedete care sînt Rami
rez, Triana

delegații erau așteptate să sosească 
aici, la acest veritabil cartier gene
ral al „internaționalelor”.

Printre cei aflați lingă pista de 
antrenament l-am zărit ~
Corbu di scutind cu antrenorul eme
rit Baruch Elias. Și mi-am propus 
să nu scap prilejul de a-1 intervieva.

pe Carol

Cum a fost la Madrid ?
— Un concurs superb. Rezultatele 

le știți, desigur.

ranți, să-l 
promit.

depășesc performanța. Vă

seama de aceast® proml- 
la realizarea ei mai sint, 
luni. Mai aproape, peste

— Ținem 
siune. Pină 
Insă, cîteva ...
două zile, sint, insă, „internaționalele”. 
Despre ele ce ne-ai putea spune ?

— Voi încerca, deși nu sint încă 
restabilit, si închei sezonul 1971 cu o 
performanți bună, poate chiar cu un 
un nou record...

— La fel ea el — ne spune antre
norul emerit Baruch Elias — este 
animată de dorința unei mari perfor
manțe și Cornelia Popescu. Poate că 
tocmai acum, la București, in fața 
miilor de suporteri, ii va da indirect 
Bonei Gusenbauer răspunsul pe care-1 
așteptăm. Și Alina Popescu, ale că
rei resurse sînt infinit mai mari de
cît cele etalate, ne poate furniza o 
surpriză plăcută la săritura în lun
gime. Oricum, elevii mei sînt dornici

Foto i Călin CREȚU — Cluj

I.E.F.S. BUCUREȘTI A CUCERIT 
„CUPA INTERNAȚIONALĂ A F.R. VOLEI*

și Morales. Alte și alte

„Voi încerca să închei sezonul cu o performanță bună, poate chiar cu un 
nou record..." — ne spune recordmenul României la triplusalt, Carol Corbu.

— Firește. Cifrele nu spun, însă, 
totdeauna totul, așa că...

— Condițiile de concurs, dintre cele 
mai bune : tartan excelent — ca pe 
stadioanele din Atena și Torino, vre
me bună — vînt favorabil între 0,4 
și 1.8. peste 15 000 de entuziaști 
spectatori. Păcat. însă, că n-am pu
tut să-i dau lui Saneev replica pe 
care aș fi dorit-o. Accidentat la Za
greb. cu glezna încă umflată și fără 
nici un antrenament de tehnică înain
tea acestui marc concurs, m-am stră
duit. totuși, să fiu la înălțimea due
lului propus.

— După părerea mea, ai reușit.
— Am reușit, poate, stimulat de 

nivelul disputei, să fac cea mai bună 
serie din carieră : 16,98 — 16,9? - 
17,08, în încercările II, III ți IV. 
„Meciul” nostru de Ia triplusalt a fost 
clou-ul competiției, urmărit cu sufle
tul la gură de miile de spectatori.

— Așadar, încă o victorie a lui 
Saneev...

— Da. Sper, insă, să fie și ultima. 
In sezonul viitor voi reuși, cu sign-

Hristache NAUM

(Continuare tn pag a 3-a)

IU IO CU AVÎNTU!
13-4 (5 II, S3,

Ieri In primul meci internațional 
al sezonului pe patinoarul artificial 
din Miercurea Ciuo formația locală 
Avîntul a înfruntat redutabila e- 
chipă finlandeză Tu To care numă
ră în rîndurile sale cițiva repu- 
tați internaționali. Ei nu și-au dez
mințit cartea de vizită practicînd un 
joo colectiv bine pus la punct, des
tul de tare, cu lansări în adîntime 
a vîrfurilor ce au surprins dese
ori apărarea gazdelor. Impresia ge
nerală a fost că echipierii Avîntu- 
lui au abordat partida mult prea 
timorați, pripeala în atac (Oswath, 
Bașa, Jere au ratat din poziții clare) 
Și nesiguranța în apărare au făcut

Nușa DEMIAN

(Continuare tn pag a 2-a)

MIFRCUDLA CIIIC
3-1) IA HIICHF1

ca în minutul 24 scorul să fie do 
9—0 pentru oaspeți. Din acest mo
ment în jocul localnicilor se pro
duce un oarecare reviriment, par
tida devine ceva mai echilibrată și 
mai spectaculoasă. Remarcabil doar 
jocul fundașului Papp autorul unui 
splendid gol de la distanță. Au mar
cat : Leppanen (6), Vainio (2), Luo- 
jola (2), Paksal, Lindstrom și Io- 
hanson pentru oaspeți, respectiv 
Szabo (2), Oswath și ?app.

A arbitrat cuplul bucureștean 
Gh. Mureșanu și I. Brezneanu.

Azj echipa Dinamo București se 
va întîlni cu Tu To la ora 18.

SIBIU, 15 (prin telefon, de la co
respondentul nostru).

Miercuri seara s-a desfășurat în 
sala Armatei din Sibiu ultimul act 
al primei. ediții a „Cupei interna
ționale a F.R.V." rezervată echipe
lor masculine. Elevii profesorului 
Ștefan Stroe au produs surpriza fi
nalei. învingînd în urma unei mai 
bune - organizări a jocului în atac 
și în linia a doua, pe Steaua cu 
3—1 (—8, 7, 10, 0) ! Infringerea e- 
chipei campioane se datorează în 
primul rînd lipsei, a cinci titulari 
din formație (Stamate, Bartha,

Enescu — aflați în lotul reprezen
tativ, Duduciuc și lorga — acci
dentați), apoi a jocului slab prac
ticat de steliști atît la preluare, 
cit și la blocaj și în linia a doua. 
După terminarea jocului, secreta
rul general al F.R.V., A. Dobincă, 
a înmînat căpitanului echipei 
I.E.F.S., D. lonescu, trofeul pus în 
joc. în cealaltă partidă, lotul na
țional masculin a învins destul de 
comod formația Viitorul Bacău, cu 
scorul de 3—0.

Ilie IONESCU

TURNEU FEMININ LA P. NEAMȚ
Astăzi, la Piatra Neamț. Începe 

un turneu feminin de volei la care 
participă echipele România I, Româ
nia II, Ceahlăul P. Neamț și I.E.F.S. 
București. Intîlnirea dintre cele două 
divizionare A va conta ca finală a 
„Cupei internaționale a F.K. Volei”,

Ceahlăul șl I.E.F.S. fiind cîștigătoa- 
rele seriilor acestei noi competiții, 
la care au participat, In Iulie, echipe 
românești șl străine. Ca arbitru prin
cipal al finalei va funcționa Mircea 
Zelinschl,
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I Aproape o sută de tenismeni — 
mai mulțl decît la oricare dintre 
edițiile anterioare —• sînt pre
zenți, de trei zile, pe terenurile 
din parcul Progresul la întrece
rile din cadrul campionatului na
țional individual, rezervat jucă
torilor de categoria a II-a. Cum 
era de așteptat, mai toate sec
țiile din țară și-au trimis repre
zentanți la această importantă 
■ompetiție. Ioturile cele mal nu
meroase fiind 
bucureștene 
Progresul.

Favoriți al 
nunță a fi N. Mirea 
Galați), Șt. Taflan (C. S.' U. Po- 
itehnica București), A. Somoghy 
Sănătatea Oradea) și A. Drago- 
mir (Petrolistul Cîmpina) — la 
băieți, Aneta Verone (Progresul)

LA CATEGORIA A ll-a A ÎNCEPUT sub auspicii ÎMBUCURĂTOARE

si
rul

(Constructo- 
fete.
II al între-

însă ale cluburilor 
Steaua, Dinamo și

întrecerilor se a-
(Dunărea

Constanța Turea 
Hunedoara) — la

Rezultate din turul 
cerilor: simplu bărbați : A. Bădin 
(Dinamo) — S. Munteanu (Constr. 
Hunedoara) 7—5, 6—3, Gh. Giur
giu (Irid. sîrmei C. Turzii) — V. 
Tomescu (Steaua) 6—1, 6—3, I.
Galamboș (Constr. Huned.) — D. 
Petrescu (Steaua) 7—5, 7—5, A. 
Dragomir (Petrolistul Cîmpina) 
— V. Dumitrescu (Progresul) 6—3, 

Giurgiu (Sănătatea 
Noiman (Dinamo) 
Curcă (Progresul) 

(Constructorul Hu- 
2—6, 6—4, M. Bogdan 

S. U. Politehnica București) 
G. Copăceanu (Electrica Timi- 

Popescu 
(Constr.

D. Comănescu 
A. Ivașcu 

6—3,

6—8, 6—4, R. 
Oradea) — N.
6—0, 6—1, C.
— I. Crișan 
ned.) 6—1, 
(C. S. U.

Acest campionat masculin de 
handbal, pe care inainte de înce
perea lui l-am numit „olimpic", con
siderând că întreaga Iul desfășu
rare stă sub semnul unor febrile 
pregătiri în 
sperăm cu 
noastre la 
timp foarte 
etapă a sa. 
disputare, despre care s-a 
scris în ziarul nostru ți asupra că
reia nu mal este, deci, cazul să

vederea participării — 
succes —• selecționatei 
J.O., a ajuns într-un 
scurt la cea de a Vl-a 

. Noua lui formulă de 
despre care s-a mai

gătitoare, prezentînd două forma
ții, de fapt baza lotului nostru re
prezentativ, cu un grad de instrui
re bun. Și mai îmbucurător este 
însă că acești doi tehnicieni, spre 
cinstea lor, au acordat un mare 
credit tineretului, cu toate că, sin
cer vorbind, nu ei ar fi trebuit să 
fie primii pe acest tărîm. Atît la 
Steaua (Sorin Drăgăniță), cît și la 
Dinamo (Filipescu și Moțoc), pre
zența unor handbaliști cu certe 
perspective s-a făcut evident sim-

rizat din start cîțiva jucători 
(Șajgo, Orosz, Slavici, Udrea, 
Popa), care treptat s-au acomodat 
cerințelor diviziei A, ajutînd ast
fel ca echipa să se prezinte, în 
scurt timp,-ca un tot omogen. Sînt 
două sisteme diferite — ambele 
însă cu rezultate dintre cele mai 
bune.

O comportare neașteptat de bună 
au avut și alte două formații : 
S.C. Bacău (antrenor prof. Mihai 
Horob.îl) și — surpriză ! — proas-

a unor reguli de joc în volei

Interviu cu Constantin ARMĂȘESCU, președintele

colegiului central al arbitrilor
A:.i

CAMPIONATUL NATIONAL
I ’

DE PARAȘUTISM
Marți. Pe aerodromul București- 

Clinceni, In 
;eneral-malor Grlgore Baștan, 
■edinteh» Comisiei de parașutism a 
'ederației aeronautice române. Mir- 
■ca Frusina. secretar general adjunct 
1 F.A.R. și Ion Roșu, șeful secto- 
ulul republican de parașutism al 
■'.A.R., a avut Ioc deschiderea ofi- 
■ială a campionatelor naționale de 
lara.șutism. După festivitate, part<- 
ipanții au executat cîte un salt de 
ntrenament.
Ieri, în cadrul primei probe — salt 

ndividual de la 1000 m, cu deschi- 
lerea întirziată a parașutei pină la 
0 sec. și aterizare la punct fix — 
-au. desfășurat doar trei manșe 
din patru) din cauza condițiilor at- 
nosferice nefavorabile. Azi. de la 
■ra 9, se desfășoară cea de-a IV-a 
nanșă a primei predje. urmată, în 
uncție de starea timpului, de între- 
erile probei de acrobație în cădere 
iberă, din cadrul saltului de la 
000 m.

prezența tovarășilor 
pre-

șoara) 6—0, 6—2, R. 
(Steaua) — C. Hărădău 
Huned.) 6—4, 7—5, 
(Petrolistul Cîmpina) 
(Dunărea Galați) 3—6. 6—3, 6—3, 
A. Somoghy (Sănătatea Oradea) — 
D. Pradrom (Cutezătorii) 
6—1, M. Bondoc (Progresul) 
Casapu (Dinamo) 4—6, 7—5, 
Z. Lazarov (Dinamo) — I. 
giu (Politehnica Cluj) 6—3, 
6—3, P. “ ’ “ '
Turzii) - 
nr. 2 Buc.) 
Taflan (C. S. U.
București) — C. Fețeanu (Cuteză
torii) 6—2, 6—2, C. Hîrju (Dună
rea Galați) — A. Cruceanu (Pro
gresul) 4—6, 7—5, 6—2 ; simplu 
femei: Aneta Verone (Progresul)
— Gabriela Știrbei (Progresul) 
6—1, 6—1, Valeria Foltișka (Pro
gresul) — Gabriela Dinu (Dina
mo) 6—2, 6—1, Paraschiva Geor- 
gesleii (Constructorul Hunedoara)

— Daniela Georgescu (Sc. sp nr. 
2 Buc.) 6—1, 6—3, Lucia Romanov 
(Cutezătorii) — Rodica Nimereală 
(Progresul) 4—6, 10—8, 6—4, Doina 
Ionescu (Cutezătorii) — Zoica 
Tudose (Progresul) 9—7, ăb., Con
stanță Turea (Constructorul Hu
nedoara) — Mirela Comănescu 
(Petrolistul Cîmpina) 6—‘0, 6—3. 
întrecerile continuă pînă dumi
nică, pe terenurile Progresul, di
mineață de la 8—13 și după amia
ză de Fa 14.00—18.00.

4—6, 
Sântei (Ind. sîrmei C. 

V. Panaitescu (Sc. sp.
1—6, 6—1, 6—1, Șt. 

Politehnica

6—0,

D. C. I. G.
»

PE ȘANTIERUL NATIONAL

(Urmare din pag. 1) a

din 
cei 
co

lici unul, cu convingerea că i-am 
i nedreptățit pe ceilalți și 
orința de a vorbi. de toți 
600, reuniți sub un numitor 
iun — COLECTIVUL.
Sosiți pe Someș în aprilie 1971 

i convinși să rămînă pînă cînd 
otențialul apelor va aprinde pri- 
lele filamente, tinerii își petrec 
ici un fragment din viața care — 
Vînd drept comandament munca 
- nu ignoră solicitările unei vîrste 
vidă de informație, de cunoștin- 
\ de sport și activități distracti- 

Sau — după cum ne rezumă 
Alexandru Chioreanu, coman- 

briga- 
nu se 
muncă 
activi-

e.
>v.
antul detașamentului I de 
ieri — „viața de brigadier 
aduce doar la ceasurile de 
fectivă, ea înglobînd toate
•tile de dincolo de galerii. Acti- 
ități pentru a căror continuă îm- 
ogățire ne preocupăm permanent, 
indcă dorim ca viața tinerilor să 
e cît mai plină, iar amintirile Ie
ste de Someș cît mai dragi".
Am aflat, astfel, de clubul tine- 
atului de la Gilău, de cel în con- 
rucție de la Tarnița, de terenu- 
le sportive amenajate pe înălți- 
ile de la Mărișelu, Casa Vanelor 

Fîntînele, de întrecerile’ spor- 
ve dintre Ioturi, de dotarea dor- 
litoarelor din colonii cu table 
? șah și remy, de excursiile la 
orțile de Fier, Băile Felix, So
ita și Muntele Găina, de pre- 
“iița oamenilor de știință și a 
■i-iilorilor pe șantier, de mesajul 
ntecului populai- adus pe Someș 
3 formațiile artistice din Cluj, de 
‘rile de film, de stațiile de am- 
lificare cu oră locală de emisie, 
m văzut, de asemenea, gazetele 
e perete, unde sînt evidențiate 
■/uitatele bune și combătute aba- 
rile de la disciplina de 
După cum am reținut 
ntre proiectele de viitor, 
ire : o mai bogată dotare 
lor cu material sportiv.
■r mai susținut în captarea spa- 
ilor necesare amenajărilor

terenuri simple, o intensificare 
activității competiționale în cadrul 
coloniilor la ideea unui ștrand, 
sus la Fîntînele, ce va fi utilizat 
și iarna ca... patinoar.

— îmbunătățirile și acumulările 
sportive sînt și cele mai necesare 
— precizează comandantul brigăzii 
dc tineret „Construcții", tov. Iosif 
Tăut — sportul fiind cea mai în
drăgită și cea mai căutată activi
tate extraprofesională a tinerilor 
de pe șantier.

Adăugind celor remarcate func
ția reconfortantă și de refacere a 
sportului și reliefînd virtuțile 
pe care le sădește în cel care-1 
practică, subliniem imensul rol pe 
care acest prieten al tinerilor îl 
are în viața unui colectiv ca acela 
care trăiește și muncește astăzi 
pe Șantierul național de pe văile 
Someșurilor Cald .și Rece.

ȘL.

---- tr
•J k 1

z 1

etape-i a patra a

șantier, 
cîteva 

printre 
a lotu- 

un aju-

De

INTERES PENTRU SPORIREA 
BAZEI MATERIALE

e
Peisajul cultural-sixirtiv al 

unei Florești (județul Prahova) se 
liimbă continuu. Salariații Uzinei 

anvelope din localitateanvelope din localitate — Sni- 
ați în permanență de ing. Nicolae 
ada.
iria 
‘ele lor 
otalații 
snească 
-eterate, 
ruirea 
»ri destinate șahului și 
? masă, acum lucrează 
dicarea __ ' ___ ..
luă piste, a cărei fundație a fost 
îja turnată. Tot prin muncă pa- 
iotică au fost reparate 

gardul înconjurător al 
b fotbal și s-au amenajat 
are. De asemenea, pista 
-m a fo-t recondiționată, 
ucerea uzinei de anvelope 
îști are în proiect construirea 
adion lingă Casa de cultură.
rmează să fi.e dat în folosință in 
>amna anului viitor.
Așa cum harnicii salariați ai 

zinei s-au făcut cunoscuți prin 
alitatea anvelopelor, sperăm că In

președintele asociației Vic- 
partitipă cu entuziasm in 
libere la amenajarea unor 
sportive, menite să le în- 
practicarea disciplinelor 
După ce au terminat con- 

Casei de cultură cu încă- 
tenisului 

cu sîrg la 
unei arene de popice cu

tribunele 
terenului 
noi 
de 
iar 
din

ves- 
atle- 
con-
Flo- 
unui
care

Recent, s-a întors în țară pre
ședintele Colegiului central al arbi
trilor din cadrul F. R. Volei, dr. 
Constantin Armășescu, membru în 
comisia internațională de arbitraj, 
care a participat la două cursuri i 
unul organizat la Miinchen cu pri
lejul „Turneului celor 6 națiuni", 
iar celălalt, la Barcelona. Tot aici 
el a asistat și Ia Campionatul euro
pean de juniori. La înapoiere, am 
avut o scurtă convorbire cu cu
noscutul arbitru internațional.

cil Jocului în sine. într-un aseme
nea caz, s-ar impune restructura
rea regulamentului, 
unor reguli noi.

— Ce alte 
fost discutate 
ței comisiilor

deci apariția

chestiuni au mai 
In cadrul ședin- 
tehnice 7

— Ce scop a avut cursul de 
la Miinchen 7

Din partidele 
„Cupei Olimpia", competiție rezer
vată echipelor feminine din Capi
tală. nu s-a putut disputa decît 
una și anume aceea dintre Voința 
și I.E.F.S. II. Începutul meciului 
a fost echilibrat, dar din min. 7 
baschetbalistele de la Voința au 
pus stăpînire pe joc și, beneficiind, 
din nou, de forma bună manifes
tată de Gabriela Ionaș și Tatiana 
Rădulescu, 
20 de 
patru 
cundă 
ploii, 
Voința 
și au înscris coș după coș, în vre
me ce studentele erau preocupate 
mai mult să vadă dacă... plouă

terminat primele 
cu un avans de 

28—20. Repriza se- 
sub amenințarea

au 
minute 
coșuri î 
a stat

pe care sportivele de la 
nu au băgat-o în seamă

scurt timp ei să dovedească și 
sport că doresc să fie în frunte.

in

UN NOU COMPLEX SPORTIV 
LA PITEȘTI

în planul larg' de dezvoltare 
orașelor patriei noastre, zonele 
sport și agrement ocupă locul ce 
se cuvine, 
muncii un 
reconfortare 
lui.

Pe această 
ocupările edililor piteșteni 
sporirea patrimoniului sportiv al ora
șului. Zilele trecute — în prezența 
tovarășilor Gheorghe Năstase, prim 
secretar al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului popu
lar județean. Alexandru Popescu, 
prim secretar al Comitetului muni
cipal de partid, primarul municipiu
lui, a altor reprezentanți ai organe
lor de partid și de stat locale — au 
început lucrările la noul complex 
sportiv ai orașului situat in zona 
cartierului muncitoresc Găvana.

Pe platoul de peste 8 000 mp. vor 
fi amenajate terenuri de volei, hand
bal. baschet, o pistă de aeromodele, 
două terenuri de fotbal, patru de 
tenis, trei bazine de înot, 
vestiare etc.

Subliniind că mai mult de 
taie din volumul lucrărilor 
executat prin muncă patriotică, pro
mitem că vom insera cu promptitu
dine știrea despre primele succese 
în munca de dare în folosință a nou
lui , complex. Pînă atunci să urăm 
tuturor constructorilor : „Spor la 
treabă”.

a 
de

11 
ele oferind oamenilor 
climat excelent pentru 
și călire a organismu-

linie se înscriu și pre- 
pentru

cabine,
jumă- 
va fi

YO6KBM... PE RECEPȚIE

Sport mai puțin spectaculos atunci 
cind este privit din afară, radio
amatorismul are o mare putere de 
seducție în momentul cînd începi 
să-i descifrezi tainele. Fără tribune 
în delir (din contră, solicită liniște 
cît mai multă), fără aplauze la sce
nă deschisă, fără a fi contestați 
sau adulați de eternii „tifosi", radio-

S. C. Bacău este formația care a furnizat o plăcută surpriză în primele etape ale campionatului. In 
ginea noastră, Păcuraru (S. C. Bacău) înscrie un gol în poarta echipei 
revenim, are un ritm , accelerat, 
punînd probleme noi celor 10 for
mații participante, mai ales prin 
faptul că partidele au loc numai 
în sală și după sistemul turneelor, 
adică eforturi intense la intervale 
de timp foarte mici.

După primul turneu, disputat la 
Cluj în primele zile ale lunii sep
tembrie, apreciam că nu este ca
zul să procedăm Ia o analiză ceva 
mai amănunțită a modului în care 
echipele s-au prezentat la această 
întrecere extrem de Importantă, 
cum arătam la început, pentru 
handbalul nostru. Nu am socotit 
necesar un asemenea lucru, deoa
rece doream să așteptăm acomo
darea handbaliștilor fruntași cu a- 
cest gen de competiție. Acum, însă, 
cînd disputa se află la cea de a 
Vl-a etapă a sa, adică a trecut 
de prima jumătate din turul I, a 
sosit — credem —• timpul să pri
vim cu mai multă exigență randa
mentul pe care îl dau cele mai 
bune formații de handbal din țara 
noastră.

în acest sens sînt cîteva lucruri 
demne de a fi consemnate, ele ilus- 
trînd perfect concepția antrenorilor 
fruntași, felul în care el au înțeles 
că trebuie pregătită o astfel de 
competiție. Pe primul plan al în
trecerii au rămas, ca și în anii tre- 
cuți Steaua și Dinamo București, 
care s-au manifestat din nou ca 
principale protagoniste ale luptei 
pentru titlu. îmbucurător este fap
tul că cei doi antrenori (prof. Cor
nel Oțelea la formația campioană 
și prof. Oprea Vlase la Dinamo) 
au lucrat cu spor în perioada pre-

noastre campioane, Steaua
ima-

— Cu prilejui „Turneului celor 
6 națiuni", la feminin (13—19 au
gust), federația de volei din R. F. 
a Germaniei a organizat acest curs 
ue arbitraj cu scopul testării și 
formarii arbitrilor în vederea folo
sirii lor la turneele olimpice (la 
care au fost invitați din oficiu 4 
arbitri internaționali de reputație, 
între care ți compatriotul nostru 
Costin Mușat). împreună cu dr. 
Endre Holvay (Ungaria), președin
tele Comisiei internaționale, am fost 
invitat să conduc acest curs. Intre 
cursanți, care au oficiat în cadrul 
„Turneului celor 6 națiuni", am avut 
arbitri din mai multe țări europene 
și din Asia, aspiranți Ia ecusonul 
de arbitru internațional. Toți cei 
prezenți au arătat o foarte bună 
pregătire teoretică și

— Meirită amintită propunerea 
comisiei de arbitraj de a se in
terzice blocajul în afara antene
lor (tijelor așezate la o circumfe
rință de minge de benzile verti
cale ale fileului), constatîndu-se 
că în cazul atacului pe zona exte
rioară apărarea la fileu nu-și mal 
are rostul, mingea fiind conside
rată afară și echipa în atac pena
lizată. De asemenea, a fost sta
bilit un nou cod de semnalizare 
în arbitraj. Ca proiect, el a fost 
înaintat spre aprobare Consiliului 
de administrație al F.I.V.B. S-a 
mai propus ca la campionatele 
mondiale sau continentale care se 
desfășoară concomitent In mai 
multe localități, comisia specială 
do supraveghere a arbitrajelor, 
compusă de obicei din 3 membri, 
să-și mărească numărul, astfel că 
în toate seriile arbitrajele să 
poată fi controlate.

practică.

II 40-22 IN MINUTUL 30,
ÎNCEPUT PLOAIA

sau nu plouă. Doar Rethi a 
cu gîndul la 
gurul coș al 
I.E.F.S.-ului. 
și-a asigurat 
avantaj de 
făcut, deoarece la scorul de 40—22 
a început 
bitrii s-au 
trenori și 
acord ca 
iată la acest scor-

Ultimele întreceri 
limpia" sînt programate azi (ora 
19 : Voința — Olimpia) și mîine 
(de la ora 17,30 5 Politehnica — 
Olimpia și I.E.F.S. II — Școala 
sportivă nr. 2), pe terenul Olimpia 
din șos. Vitan.

A. VASILESCU

joc și a 
formației 

Cert este 
în 30 de
18 puncte

să plouă 
consultat 
cu toții 
întîlnirea

fost 
sin-înscris 

secunde a 
că Voința 
minute un 
și bine a

torențial. Ar- 
cu cei doi an- 

au căzut de 
să fie înche-.

ale „Cupei O-

amatorii stabilesc performanțe de 
precizie, bat recorduri de distanțe. 
Firește, toate, pe calea undelor. Iată 
de ce înregistrăm cu satisfacție rod
nica activitate desfășurată la Radio- 
clubul județean din Tg. Mureș, Pînă 
In prezent, prin stația radloclubulul 
și prin celelalte stații din județ 
s-au stabilit legături 
țări, dintre care 94 
firmate.

Printre cele mal 
tate se numără obținerea Diplomei 
W.A.C. (lucrat toate continentele cu 
control R.S.T. 5—9—9 in 24 de ore) 
de către Ștefan Samu. Alături de el 
mai putem aminti pe Francise Siiket, 
Csaba Birinyi. Albert Klingenspdro, 
Mihai Mezo, precum și cercurile 
radio de la Școala generală din Toa
ca, Casa pionierilor din Tîrnăveni 
și Liceul „AI. Papiu” din Tg. Mureș.

(

radio cu 134 da 
cu prefixa eon-

frumoase rezul-

ATLEȚII DIN PLOPENI

cu
De

Afirmi nd că sportul a început 
atletismul credem că nu greșim, 
aceea, a cere — și a da în același 
timp — prioritate atletismului ni se 
pare a adopta o poziție în concor
danță cu înseși legile practicării 
sportului. în acest sens, activitatea 
tinerei secții de atletism de la Meta
lul Plopeni merită a fi subliniată. 
La numai doi ani de la înființare, 
prin strădaniile antrenorului Florian 
Dttșesen, reprezentanții secției au 
reușit să se facă „temuți” pe plan 
județean, obținînd totodată și rezul
tate de valoare republicană. în afara 
titlurilor de campioni județeni — 
Constantin Micu la disc, Eugen Cris- 
tea la marș juniori III, Gia Vasile 
la greutate și Vasile Stelian la 5 000 
m juniori — atleții din Plopeni au 
cucerit prin Ștefan loniță

5campion republican la 
juniori II.

La Plopeni, atleții 
ștacheta performanțelor 
Succes !

titlul de 
km marș

vor 
cit

cu

să urce 
mai sus.

sprijinulrubrică realizată 
corespondenților AL. MOME'IE,

I. PĂUȘ, fi. albu

țită în joc, ei contribuind direct 
la creșterea eficacității combina
țiilor ofensive și la ridicarea gra
dului de siguranță a apărării.

Marea și plăcuta surpriză a a- 
cestor prime șase etape ale între
cerii au constituit-o două formații 
studențești : Universitatea Bucu
rești și Universitatea Cluj. Mai în- 
tîi trebuie spus că ambele teamuri 
au abordat lupta pentru un loc cît 
mai bun în clasament Cu . electi
vele simțitor slăbite prin plecarea 
unor jucători experimentați care 
și-au încheiat Studiile : Orban, 
Kicsid, Bădău. Paraschiv, Schu
man, Chircu (Universitatea Bucu
rești), Panțim, Petri, Schrnidt, Ro
taru (Universitatea Cluj). în ciuda 
acestui fapt, ambele echipe ocupă 
în prezent locul III (Universitatea 
București) și locul IV (Universita
tea Cluj), adică imediat in apro
pierea fruntașelor și, spre onoarea 
lor, înaintea multor formații care 
au avut toate condițiile să stea 
acum pe trepte mai înalte ale cla
samentului. Secretele unei astfel de 
surprinzătoare prezențe 7 Prospec
tarea perspectivei cu multă înțe
legere și grijă, pregătirea partici
pării la campionat într-un grad dc 
intensitate ridicat, la nivelul ce
rințelor unei astfel de competiții. 
Cei doi antrenori : conf. unlv. Eu
gen Trofin la Universitatea Bucu
rești și prof. Romeo Sotiriu la Uni
versitatea Cluj și-au refăcut lotu
rile prin promovarea cu curaj a 
elementelor tinere și au intrat în 
campionat cu un bagaj 
tire fizică care le-a dat 
să dobîhdă îh puncte!

Interesant ni se pare 
între maniera de lucru __ ... .
doi tehnicieni a existat totuși o 
deosebire. în timp ce Universitatea 
București a insistat în folosirea 
unei formații de bază (Gosma, Stef, 
Anton, Cîrlan, Voinea, Traian), 
căreia i-au fost conferite prin an
trenamente asidue un ritm de joc 
impresionant de rapid și o agresi
vitate 
zența 
ceru, 
atunci 
mod sau cînd 
zul în meciul cu Dinamo Bucu
rești — titularii și-au pierdut ca
dența, Universitatea Cluj a titula-

de pregă- 
o frumoa-

faptul că 
a acestor

defensivă accentuată, pre- 
debutanțîlor (Linca, Tîrni- 
Szabo, făcîndu-se numai 
cînd. echipa conducea co- 

cum a fost ca-

în toate agențiile Loto Prono
sport a început vînzarea biletelor 
pentru tragerea excepțională 
LOTO din 21 septembrie a. c., 
tragere care vă dă posibilitatea 
să cîștigați în număr 
autoturisme, excursii

Se '
DACIA 
excursii 
șov cu 
cîștiguri 
fixă și variabilă.

• Cîștigătorii excursiilor de Ia 
tragerea excepțională Pronoex- 
pres din 5 septembrie 1971 (con
tinuare) i 21. Luchlan Vasile — 
Fetești jud. Ialomița; 22. Scarlai 
Mihalache ți 23. Făto I. Constan
tin din Ploiești; 24. Botka loan 
ți 25. Forizs Iosif din Satu Mare ; 
28. Botez Aurel și 27. Vatan Lu- 
creția din Sibiu; 28. Voian loan 
— com. Comloșul Mare jud. Ti
miș ; 29. Moghiori Nicolaie <— corn. 
Blăjel jud. Sibiu; 30. Buhai Mi
hai — Suceava (continuare în nu
mărul de vineri).

NELIMITAT i 
și bani.
autoturisme i 

DACIA 1100, 
locuri Ia Bra- 
Revelionului ți

atribuie
1300 și 
a cîte 2 

petrecerea 
în numerar de valoare

Gh. 
prof.

păta promovată Trotușul Or. 
Gheorghiu-Dej (antrenor
Mihai Pintea). Prima a ieșit din 
tiparul unui joc unilateral tactic, 
recunoscut în handbalul nostru 
prin încetineala lui, prin economia 
de efort, iar cea de a doua s-a în
scris cu curaj și, firește, pe fon
dul unei pregătiri adecvate în cir- 

alecuitul principalelor valori 
handbalului nostru masculin.

Au existat, din păcate și echipe 
care au „căzut" la aceste prime 
examene. Despre ele vom scrie în- 
tr-unul din numerele noastre vi
itoare. Deocamdată să subliniem 
un fapt deosebit : clasamentul re
flectă absolut corect raportul de 
forțe din campionat. Este o conse
cință directă a noii formule, în 
care nu 
„acasă" !

prea există jocuri...

Călin ANTONESCU
CLASAMENTUL DIVIZIEI MASCULINE A

1. Steaua 6 6 0 fi. 129— 76 12
2. Dinamo Buc. 6 6 0 0 123— 78 12
3. Unlv. Buc. 6 5 0 1 106— 87 10
4. „U“ Cluj 6 3 1 2 84— 96 7
5. S. C. Bacău 6 3 0 3 86— 93 6
6. Trotușul 6 2 1 3 93—106 5
7. Poli. Timiș. 6 1 0 5 84—104 2
B. Dinamo Bv. 6 1 0 5 88—112 2
9. Independența Sibiu 6 1 0 5 91—118 2
0. Politehnica Gl. 6 Q 2 4 76— 93 2

— Ce manieră 
impune acum pe 
țional 7

de arbitraj se 
plan interna-

— Evident, arbitrajul larg. Se 
tinde spre lăsarea jocului mai 
liber, spre sancționarea doar a 
greșelilor evidente. îndeosebi, fată 
de preluarea 
degete, se 
toleranță, 
să ralieze 
buind la 
jocului.

. — Ați mai condus un' CunS 
de arbitri și la Barcelona...

— Două. Unul numai cu arbitri 
spanioli și altul cu candidați! ar
bitri. internaționali din Spania, 

cu posibi- 
din punct

bitri internaționali din Spania, 
Anglia și Franța. De data aceasta, 
candidați! s-au dovedit 
lități reduse, în special 
de vedere practic.

mingii de sus, in 
manifestă mai multă 

Această manieră tinde 
pe toți arbitrii, contri- 

sporlrea spectaculozității

— într-o discuție pe care ara 
avut-o de curînd cu antreno
rul japonez Akira Kato, acesta 
opina pentru desființarea liniei 
de centru. Ce părere aveți 7

— Cunosc această idee. Ea 
figurat, într-o altă formplare, 
propunere a delegației japoneze 
ședința 
F.I.V.B., 
tCmbrie, 
era, nu 
se lăți linia de centru (pe care se 
poate călca, <lar nu poate fi de
pășită de jucători) de la 5 la 
10 cm. Mi se pare, într-adevăr, 
o necesitate pentru jocul de volei. 
Chiar și desființarea ei ar fi po
sibilă, aceasta neaducind prejudi-

a 
ca 
la 

comisiilor tehnice ale 
care a avut loc Ia 5 sep
ia Barcelona. Propunerea 

de a se desființa ci de a

CONGRESUL C.I.P.S.

— Ați asistat și la c___ 
tul european de juniori, 
impresie v-au făcut echipele 7

— Competiția a fost 
de echipa U.R.S.S., care 
tat mult mai bine 
decît celelalte participante, 
asemenea pentru specialiști, echipa 
Iugoslaviei a constituit o plăcută 
surpri-ă. Tinerii jucători iugoslavi 
cunosc bine procedeele tehnice, au 
calități fizice deosebite, tempera
ment de concurs și multă dorință 
de afirmare. Iată de ce mulți sus
țin că juniorii Iugoslaviei sînt mai 
valoroși chiar decît 
tei țări.

Față de valoarea 
rată primele lor 
formațiile de juniori ale _____
și Cehoslovaciei au însemnat pen
tru mine o decepție, în timp ce 
echipa Greciei, pregătită de Ște
fan Roman a dovedit frumoase 
calități, deși nu a obținut cali
ficarea in primul turneu final. în 
orice caz. cu o excepție (Dane
marca), echipele prezente Ia C. E. 
au etalat apreciabile calități și au 1 -4—^ 'Ml • pe care.J

primele re-

campiona- 
Ce

dominată 
s-a ară- 
pregătită 

De

seniorii accs-

pe care o a- 
reprezentative, 

R.D.G.

lansat cîtiva jucători 
vom întîlni curînd în 
prezentative.

Aurelian BREBEANU

NI

în intervalul 17—19 septembrie, 
la San Marino se vor desfășura lu
crările celui de al 18-lea Congres 
al Confederației Internaționale de 
Pescuit Sportiv.

Delegația română care va parti
cipa la Congres, condusă de tova
rășul Tiță Florea, președintele Aso
ciației Vînătorilor și Pescarilor 
Sportivi din Republica Socialistă 
România, a plecat ieri la San 
Marino.

CLUBUL VÎNĂTORILOR
Din inițiativa A.G.V.P.S. și 

sprijinul Federației române de 
a luat ființă Clubul vînătorilor
București. Scopul acestui club este

cu 
tir 

din

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA
PRONOEXPRES NR. 37 DIN 15 SEP

TEMBRIE 1971

Fond general de cîștiguri : 2 294 51G
lei, din care 1 287 721 lei report.

Extragerea 1 : 22 18 fi 30 40 10
Fond de cîștiguri : 16G1 435 Iei, din 

care 1 138 942 lei report categ. 1.
Extragerea a ll-a : 21 42 12 8 38
Fond de cîștiguri : 633 081 lei, din care 

148 779 lei report categ. A.
Plata premiilor pentru această trage

re se va tace astfel :
In Capitală începînd de joi 23 sep

tembrie pînă Ia 29 octombrie 1971 in
clusiv ; în (ară Tncepînd de aproximativ 

’• '* ........................ la 29 octom-marți 28 septembrie pînă 
brie 1971 Inclusiv.

CIȘTIGURILE TRAGERII
10 SEPTEMBRIE

Extragerea I :Categ. 2 : 
a 14 497 lei i categ. 3 : 22,10 a 3 542 lei; 
categ. 4 : 20,50 a 3 819 lei ; categ. 5 : 89,80 
a 872 lei ; categ. 6: 176,60 a 443 lei .

Report categoria 1 : 201 839 lei.
Extragerea a II-a : Categ. B : 3,10 va

riante a 21313 lei ; categ. C: 10 90 a 
6 062 lei : categ. D : 19 a 3 477 lei ; categ. 
E : 20,35 a 3 247 lei; categ. F: 40,85 
a 1617 lei; categ. Z : 1 075,45 a 100 lei.

Report categoria A : 66 070 lei.

Rubrică Tedactată 
nosport

DINLOTO 
1971
5,40 variante

de Loto—Pro-

Administrația Asigurărilor de Stat
oferă pentru sportivii patriei noastre o gamă variată 
forme de asigurare, care poate satisface orice preferințe, 
diferent de ramura de sport în care activează.

Asigurarea este valabilă atîi pe terenul de sport 
din țară sau străinătate — pe stradă, în autovehicule, 
locul de muncă, acasă etc.

Primele de asigurare sînt convenabile.
Se pot încheia una sau mai multe asigurări din urmă

toarele forme :
— asigurarea de accidente cu sume fixe și sume convenite ;
— asigurarea de răspundere civilă și de accidente în legă
tură cu utilizarea motocicletelor la concursuri, întreceri și

antrenamente pentru acestea ;
— asigurarea autovehiculelor pentru avarii sau de răspun

dere civilă în legătură cu utilizarea lor la concursuri, în
treceri sau antrenamente pentru acestea ;

— asigurarea sportivilor din cadrul aeronauticii sportive 
(pentru sportivii parașutiști).

de 
in-

la

acela de a stimula dezvoltarea spi
ritului vînătoresc, de a contribuția 
strîngerea legăturilor între vînă- 
tori, de a duce la perfecționarea 
pregătirii sportive a vînătqrilor din 
București. Clubul are sediul în in
cinta Poligonului Tunari. Membru 
al acestui club poate deveni orice 
vinător înscris într-o asociație vî- 
nătorească bucureșteană care a în
drăgit natura, vînătoarea și tirul 
vînătoresc.

PATRU CONCURSURI LA LUGOJ
La Lugoj, pe rîul Timiș, în zi

lele de 18 șl 19 septembrie se vor 
desfășura, pe rînd, patru concursuri 
de pescuit staționar, în care Se vor 
întrece cei mai buni pescari spor
tivi din țttră.

Concursurile au caracter de se
lecție în vederea constituirii lotu
lui național de pescuit staționar 
care va reprezenta România la vi
itorul campionat mondial.

■fâfg,

CAMPIONATELE REPUBLICANE

IN FAZELE DECISIVE
Campionatele republicane au ajuns 

în fazele superioare. Astfel, pe tra
seul de pe valea Răcădăului de lin
gă Brașov va avea loc duminică 
penultima etapă a campionatului de 
motocros. Tot duminică se va des
fășura în Capitală actul final 
pionatului de dirt-track.

în cele două campionate 
dirt-track — Ion Bobîlneanu 
Sibiu) ; motocros : clasa 250 
Aurel Ionescu (Metalul Buc.), clasa 
500 cmc — Cristian Dovids (Meta
lul Buc.) ; juniori — Gheorghe Voicu 
(Steagul roșu Brașov), motorete ro
mânești — P. Oprea (Steagul roșu 
Brașov) ; echipe — Steagul roșu Bra
șov.

al căm

conduc : 
(Voința 
cmc —
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In C. E. de baschet

Un succes remarcabil al României: 
76-72 cu Spania

© Vineri, România va
ESSEN, 15 (prin telefon). Pierzînd me

ciul cu Polonia 74-80, reprezentativa Ro
mâniei a ratat poate cea mai mare 
șansă a sa din istoria campionatelor 
europene de a se clasa în primele 
patru locuri ale competiției. Și faptul 
este cu atit mai dureros cu cit spor
tivii români au jucat bine și, după 
evoluția partidei, li s-ar fi cuvenit 
victoria. Ei au avut procentaje supe
rioare adversarilor (și la aruncările 
libere și la cele din acțiune), au ac
ționat mai calm, mai lucid, s-au „bă
tut" pînă la epuizare, dar pînă la ur
mă au trebuit să cedeze In fața supe
riorității sub panouri a adversarilor 
(Polonia a recuperat 17 mingi în atac, 
România doar 5),dar și a-., arbitrului 
Ștefanutti, ale cărui decizii au stîrnlt 
indignarea oficialilor F.I.B.A. și a nu
meroșilor ziariști prezenți aici. In 
plus, trebuie menționat că antrenorul 
Zagorski a făcut schimbări judicioase 
în special în ceea ce-1 privește pe 
Jurkiewicz, reintrodus în ultimele mi
nute cînd a înscris șase puncte deci
sive. în sfîrșit, ca observație gene
rală asupra formației române : din 
nou jucătorii înalti au fost inferiori 
adversarilor direcți, atît în ceea ce 
privește eficacitatea, cît și aportul 
adus în recuperarea mingilor.

Tot în seria de la Essen, Spania 
și R. F. a Germaniei au furnizat o 
partidă foarte echilibrată. Echipele 
au condus pe rind, dar în final plu
sul de tehnică al formației și va
loarea deosebită a pivotului Luyk au 
determinat victoria team-ului spa
niol : 73—69 (43—39). R.F. a Germa
niei rămîne, totuși, revelația grupei 
A, pentru că a avut posibilități cet- 
te de a cîștiga în fața selecționatelor 
Poloniei. României și Spaniei, dar 
insuficienta conducerii tehnice a fost 
hotărîtoare. Cit privește reprezenta
tiva U.R.S.S., ea a întîmpinat o re
zistență mai dîrză decît era de aș-

juca cu Cehoslovacia
teptat din partea echipei Franței (re
zultat 75—63).

Reprezentativa României și-a în
cheiat meciurile în grupa Â cu o fru
moasă victorie asupra echipei Spa
niei: 76—72 (33—33). Au înscris Ta- 
rău 7, Savu 11, Chivulescu 10, Dra- 
gomlrescu 13, Popa 2, Oczelak 8, 
Albu 10, Georgescu 11, Pîrșu 2, Cîm- 
peanu 2 pentru învingători (Diaco- 
nescu nu a jucat, deoarece a fost 
lovit în partida cu Polonia), respec
tiv Rodriguez 19, Luyk 19, Margal 
12, Martinez 4, Sagi-Vella 6, Ramos 
6. Brabander 3, Santillana 3- Au con
dus bine Jaksic (Iugoslavia) și Cha- 
sun (Israel).

în alt meci, U.R.S.S.—Polonia
94—73 (47—43). La ora închiderii e- 
diției, formația R.F.G. conducea pe 
cea a Franței cu 34—10. in min. 13.

Clasamentul grupei: 1. U.R.S.S. 10 
p, 2. Polonia 9 p. 3. România 8 p, 
4. Spania 7 p, 5—6 R.F.G. sau Fran
ța, în funcție de rezultatul direct.

Joi este zi de pauză, iar vineri 
România va juca cu Cehoslovacia, 
urmînd ca învingătoaroa să întîlneas- 
că sîmbătă pe cîștigătoarca partidei 
Spania — Bulgaria, pentru locurile 
3—4 în clasamentul final al C.E.

★
La Băblingen, cele șase participan

te și-au încheiat disputa. în ultima 
etapă au fost înregistrate următoarele 
rezultate : Cehoslovacia-^Israel 113— 
85 (63—40), Bulgaria—Turcia 87—60
(46—31), Iugoslavia—Italia 79—68 (33- 
30). în ultima partidă, campionii mon
diali s-au impus din nou prin su
perioritatea taliei, robusteții șl a 
forței de joc. .Clasamentul grupei : 1. Iugoslavia 
10 p. 2. Italia 9, 3 Bulgaria 8 p, 
4. Cehoslovacia 7 p. 5. Turcia 6 p, 
6. Israel 5 p.

Sportivii sovietici au dominat net
reuniunea de ieri, la caiac-canoe
Miercuri, pe lacul Herăstrău, o re

prezentativă sindicală de caiac-ca
noe din U.R.S.S. a întîlnit selecționa
ta sindicală a țării noastre. Con
cursul, care a programat șapte curse 
de viteză (500 m), a fost dominat de 
caiaciștii și canoiștii sovietici, în
vingători în majoritatea disputelor.

Reuniunea a debutat cu proba 
de K 1 — băieți. Ea a fost câști
gată. după o evoluție frumoasă, de 
G. Karuhin (U.R.S.S.), aflat tot 
timpul în fruntea plutonului. Spor
tivii oaspeți vor mai trece linia de 
sosire și în probele de canoe sim
plu (prin N. Fedulov) și K 1 — 
fete (L. Ivanova). în continuare, 
caiaciștii și canoiștii sovietici vor 
mai cîștiga și cursele de K 2 — bă
ieți (Karuhin — Petruhin), K 2 
fete (Bereșneva — Ivanova) și K 
4 — băieți.

O comportare meritorie în acest 
concurs au avut canoiștii români 
T. Ilievici și I. Erofei, care, în pro
ba de canoe dublu, și-au întrecut 
distanțat principalii adversari, ocu- 
pînd — în finalul cursei — pri
mul loc. De subliniat buna orga
nizare a concursului și nivelul ri
dicat al întrecerii, datorat — în
deosebi — caiaciștilor și canoiști- 
lor oaspeți, care au prezentat ieri, 
pe Herăstrău, o puternică garni
tură.

Rezultate: K 1 - 500 m (băieți): 
1. G. Karuhin (U.R.S.S.) 1:57,4, 2. 
S. Timofan (România) 1 :58,5. 3. 
V. Stefan (România) 2 :01,5 ; K 1 
(fete) ; 1. L. Ivanova (U.R.S.S.) 

2 : 18,4, 2. L. Bereșneva (U.R.S.S.) 
2 :20,3 3 N Sadovnic (România)

C •
2 :12,4, 
2 :13,7, 
2 :18,2 ;

— Petruhin (U.R.S.S.) 
Timdfan — Vartolomeu
1 :48,3, 3. Abrahin —

K 2
Ivanova

2 —

(U.R.S.S.)(U.R.S.S.) 2 :06,6 2. Sadovnic —
Timofte (România) 2 :07,5, 3. Gîr- 
Incti — Iliciu (România) 2 :15.5 ; 
C 2 : 1. I. Ilievici — I. Erofei (Ro
mânia) 2 :05,0, 2. S. Nemeș — E. 
Nemeș (România) 2 :07,1, 3. V. Ko
valev — N. Galțev (U.R.S.S.) 
2 : 07,8 ; K 4 (băieți): 1. U.R.S.S. 
(G Karuhin — M. Petruhin — N. 
Abrahin — M. Poliacov) 1 :33.9. 2. 
România (V. Ștefan
— I. Pantea — N.
1 :36,0, 3. România I
— C. Cazacu — S.
Buhaev) 1 :43,5.

— I. Ciortea 
Simionescu) 

(A. Sidorenco 
Lescai — H.

V. Tf.

î : 26,0 ;
(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)
(România)
Karuhin
1 :45,9, 2.
(România)
Poliacov (U.R.S.S.) 1 : 49,1 ;
(fete) : 1. Bereșneva

1 : FedulovN.
R. Naghirnîi 
L.

1.
2.
3.
K 2 (băieți) : 1.

Varabiev

„TROFEUL JADRAN" LA POLO - UN CAMPIONAT 
MONDIAL NEOFICIAL

© întrecerile se vor desfășura in insula Hvar • Echipa S.U.A. prezentă 

pentru prima oară la acest turneu © Palmaresul meciurilor directe 
intre formațiile participante

A intrat în tradiția jocului de polo 
ca. din patru în patru ani, de fie
care dată cu un sezon înaintea J.O., 
cele mai bune formații din lume să 

întîlnească pe Riviera iugoslavă 
să-și dispute, într-un turneu ine-

se 
Si

*

■y,;, c:

I

com- 
isto- 
pre- 
care

parea la această a IV-a ediție a 
petiției. Pentru prima oară în 
ria întrecerilor turneului va fi 
zentă șl reprezentativa S.U.A., 
se află, de cîteva săptămîni. intr-un
turneu în Europa. Așadar, în acest

.? li*?

X,

lume nu au întotdeauna prilejul 
datorită sistemului pe grupe — 
se întîlnească în

să 
partide directe, 

această competiție oferă, în cadrul 
unui veritabil maraton do 7 zile, cu 
28 de meciuri, cea mai bună nosibi- 
litate de stabilire a ierarhiei în 
polo-tll mondial și de evalua’’t»_ a 
șanselor înaintea J.O. de la Mun- 
chen. Absenta selecționatei R.D. Ger
mane nu va afecta ordinea 
o va stabili acest turneu, 
echipa germană (dună cum 
anunțați nu Va 
Olimnindă. locul 
Olandei.

La această oră. toate participan
tele tșf verifică loturile ce Ie vor 
arunca în luntă în piscina din Hvar.

Italia si România se 
Roma ; cei 
în bazinul 
Btidanesta. 
desfășoară 

cu nartic’-

participa 
ei fiind

pe care 
întru cît 

am mai 
nici la 
atribuit

DECLARAȚIA COMITETULUI OLIMPIC AL U.R.S.S.
PRIVIND CANDIDATURA ORAȘULUI MOSCOVA
MOSCOVA, 15 (Agerpres). — 

în legătură cu candidatura ora
șului Moscova do a organiza Jo
curile Olimpice de vară din anul 
1980, Comitetul Olimpic al U.R.S.S. 
a adoptat în unanimitate o decla
rație prin care sprijină propune
rea Comitetului Executiv al Con
siliului orășenesc din Moscova.

In declarație se subliniază că 
ideile mișcării olimpice, prin care 
se exprimă dorința sportivilor din 
întreaga lume de a contribui la 
dezvoltarea înțelegerii reciproce, a 
încrederii între popoare, la întă
rirea păcii în întreaga lume, sînt 
pe deplin însușite de sportivii so
vietici. „Dacă cinstea de a orga
niza a XXII-a Olimpiadă va fi 
acordată Moscovei — se arată în 
declarație — opinia publică spor
tivă, oamenii muncii din Capitala 
sovietică vor face tot ce este 
necesar pentru ca această mare 
competiție să se desfășoare cu 
succes și vor primi pe viitorii par-

ticipanți Ia Jocuri cu ospitalitatea 
caracteristică poporului sovietic.”

In numele Comitetului unional 
pentru Cultură Fizică și Sport, 
vicepreședintele acestui for, Glieor- 
ghi Rogulski, a declarat că orga-» 
nizațiile sportive sovietice vor 
sprijini în mod activ pregătirea și 
desfășurarea Olimpiadei din anul 
1980.

★
„Sîntem fericiți să aflăm că o- 

rașul Moscova își arată hotărîrea 
de a organiza Jocurile Olimpice** 
— a declarat președintele C.Î.O. 
Avery Brundage, aflat la Luxem
burg unde se desfășoară lucrările 
celei de-a 71-a sesiuni a C.Î.O.

Zoran Jankovici, căpitanul campionilor olimpici, unul din cei mai buni 
din lumejucători

galabil ca tărie, prețiosul trofeu al 
Mării Adriatice — „Cupa Jadran”.

Anul acesta, organizatorii au ales 
ca loc de desfășurare a întreceri
lor 
care 
de
record), ce și-au anunțat partici-

noul 
va 

joc

din insula Hvar,bazin
oferî condiții șixcelente 
celor 8 echipe (cifră

an, „Trofeul Jadran” și-l vor dispu
ta echipele Iugoslaviei — campioană 
olimpică/ Uniunii Sovietice — cam
pioană europeană. Italiei — ciștigă- 
(oare a „Cupei Ungaria" în 1969, 
României, Ungariei. Olandei. R.F. a 
Germaniei și S.U.A.

Spre deosebire de turneul olimpic, 
în care cele mal bune formații din

PolOlstlf din 
pregătesc, împreună Ta 
din Ungaria si S.U.A., 
din insula Margareta, la 
în fine, la Krefeld, se 
un turneu internațional,
parea reprezentativelor Olandei, R.F. 
a Germaniei si Spaniel, la care a fost 
invitat arbitrul International Cornel 
Măreulescu.

Cele mal mari șanse do victorie 
în această ediție. — apreciază ma
joritatea specialiștilor — anarțin echi
pelor Iugoslaviei, U.R.S.S. si Unga
riei (singura neînvinsă în acest an). 
Si. sore edificare, iată bilanțul me
ciurilor directe din acest an între 
participantei» la ..Trofeul Jadran" :

IUGOSLAVIA : 5—3 cu Ttalia. 6—3 
cu România. 5—1 cu U.R.S.S. si 7—5 
cu Olanda (a pierdut de două ori, 
Ia Magdeburg, cu R.D. Germană : 
2-5 si 4—5) :

UNGARIA : 7—3. 6—1 si 7—3 cu 
Olanda, 9—1 și 8—1 mi R.F. a Ger
maniei. 6—2 cu România ;

U.R.S.S. : 5—2 și 6—4 cu Româ
nia, 9—5 cu Olanda, 4—2, 6—4 șl 7—3 
cu R.F. a Germaniei :

ITALIA: 5—4 și 4—1 cu România,1 
5—4 cit Olanda :

OLANDA : 2—2. 
R.F. a Germaniei,

ROMÂNIA : 4—2 cu 
maniei.

Singura echipă eare, 
acestui sezon, a tntilnit 
nerele din apropiatul 
cea a României. Din cele 7 jocuri 
susținute, ea nu a cîștigat, insă, de
cît unui. Obiectivul reprezentanților 
noștri este clasarea în primele 5 
locuri __
performanței de la J.O. din 1964. lu
cru perfect posibil, dacă vom _ tino 
seama de evoluția „7”-lUl românesc 
de-a lungul întregului an.

A. VASIL1U

TURNEUL PRE0LIMP1C 
DE BOX

MUNCHEN, 15 (Agerpres). — 
La MUnchen au continuat întrece
rile turneului preolimpic de box. 
Cea de-a doua gală a avut ca 
meciuri vedetă disputele din limi
tele categoriei cocoș în care s-au 
înregistrat următoarele rezultate! 
Forster (R. D. Germană) b. p. 
Mbogwa (Kenva) ; Turoin (Anglia) 
b.p. Domingo (Franța) : Otsuka
(Japonia) b. p. Hanna (Irlanda). 
La categoria semigrea, polonezul 
Gortadt a dispus prin k.o. tehnic 
în repriza a treia de Ouma (Ugan
da). Alte două victorii înainte de 
limită au obținut la această cate
gorie Siemering (R. D. Germană) 
în fața danezului Sand șl Anfi
mov (U.R.S.S.) în ■ meciul cu 
Steinberger (R. F. a Germaniei).

La categoria mijlocie, nigeria
nul Jouria a cîștigat prin k.o. teh
nic întîlnirea cu suedezul Korn- 
bak.

STAN SMITH 
ÎNVINGĂTOR LA 

FOREST HILLS
NEW YORK, 15 (Agerpres). — După o 

întrerupere de trei zile, determinată de 
ploi torențiale șl persistente, campionatele 
lntemaț'onale de tenis ale S.U.A. au fost 
reluate la Forest Hills cu probele înscrise 
în programul ultimelor zile. Primul titlu a 
revenit cuplului feminin amerlcano-aus- 
tralian Rosemary Casals—Judy Dalton, 
care a învins în finală cu 6—3, 6—3 pere
chea franceză Gali Chanfreau—Franțolse 
Durr. Cum Casals urmează să Joace șl fi
nala de simplu, cu Billie Jean King, șl-a 
menajat probabil forțele șl nu l-a putut 
secunda pe Ilie Năstase în semifinalele 
de dublu mixt, pierzînd prin neprezen- 
tare. tn această probă, victoria a revenit 
perechi! Jean King (S.U.A.) — Owen 
Davidson (Australia), învingătoare in fi
nală cu 6—3, 7—5 In fața cuplului Betty 
Stove (Olanda) — Bob Maud (R.S.A.),

La dublu masculin, americanii Stan 
Smith șl Erik van Dlllen au dispus în 
finală cu 6—4. 6—2, 6—2 de Martv Riessen 
(S.U.A.) și Tom Okker (Olanda). Apoi, 
în semifinalele probei de simplu bărbați, 
cehoslovacul Jan Kodes. deși condus cil 
2—1 la seturi, l-a eliminat cu 7—5, 3—6, 
4—6, 6—3, 6—4 pe negrul american Arthur 
Ashe. Comentatorii agențiilor de presă 
menționează că Ashe a fost handicanat 
de ploaia oare a căzut incepînd din setul 
patru, înlrucît — după cum se știe — 
el poartă ochelari, tn a doua semifinală, 
americanul Stan Smith l-a întrecut tot 
în cinci seturi : 7--6. 6—3, 3—6, 2—6, 6—3 
ne redutabilul tenisman olandez Tom 
Okker.

Tn finală, Stan Smith l-a întrecut pe 
Jan Kodes cu 3—6, 6-3, 6—2, 7—6.

A patra ediție a Campionatului Balcanic de călărie

Aurelian Stoica conduce în proba de obstacole seniori
BELGRAD, 15 (prin telefon, do la 

trimisul nostru special).
Cea de a patra ediție a Campionatului 

Balcanic de călărie a luat startul 
miercuri după-amlază, într-o atmosferă 
sărbătorească, pe hipodromul din capi
tala Iugoslaviei. Reprezentanții celor 
cinci țări participante — Bulgaria. Gre
cia, Turcia, România și Iugoslavia — 
au început disputele pentru desemnarea 
noilor campioni.

Primii au Intrat în concurs juniorii, 
în proba nr. 1 de obstacole. Ei au avut 
de Irivlns dificultățile unul parcurs cu 
12 obstacole (1,20 m înălțime) care, da
torită șl terenului îngreuiat din cauza 
ploii, a pus serioase probleme concu- 
renților. Sportivii români au avut. în 
general, o comportare meritorie în con
fruntarea cu puternicii lor adversari — 
iugoslavi, turci și bulgari. De altfel, că
lăreții turci au ocupat primul loc prin 
F. Atapek cu Peter Pan. Cel mai bine 
dintre cei patru reprezentanți al noștri 
s-a comportat Nlcolae Vlad cu Sondor, 
care a terminat parcursul cu 0 puncte 
penalizare, dar, datorită unul timp mal 
slab cu 6 sec. față de cîștigător, a ocupat

locul al IlI-lea. Campionul de anul tre
cut, L. Spasojevici (Iugoslavia) cu Mirot 
a greșit de două ori și, astfel, nu a 
reușit să se claseze între primii 10.

Reprezentantul nostru Gheorghe Nicolae 
a doborît un obstacol șl a fost nevoit 
să se mulțumească doar cu locul 10, 
deși timpul înregistrat i-ar fi permis să 
ocupe locul 4.

După prima zi, clasamentul are urmă
toarea configurație : 1. F. Atapek (Tur
cia) cu Peter Pan 0 p penalizare (78.7). 
2. P. lankov (Bulgaria) cu Magoșnic 0 P
(73.3) , 3. Nlcolae Vlad eu Sondor 0 p 
(76,7), 4. B. Speglici (Iugoslavia) cu Tbar 

.0 p (82,2)... 10. Gh. Nlcolae eu Blond 
4 p (77.4)... 17. V. Conțlu cu Titan 12 p
(32.4) , 10. Gloconda Pînzaru cu Lăcătuș 
16 p (98,4).

La puțin timp după proba juniorilor, 
au Intrat In concurs seniorii. Călăreții 
români au dominat întrecerea, obținînd. 
prin campionul de anul trecut, Aurelian 
Stoică, cu Picup, locul I, Iar prin D. 
Velea, cu Viorica locul Uf. O caracteris
tică a întrecerii seniorilor a conșt!tuit-o 
faptul că nlei unul dintre cel 37 de par
ticipant! mi a reușit să termine parcursul 
fără greșeală. Chiar șl învingătorul a

fost penalizat cu */-, p, pentru depășirea 
timpului. Merită Sfl evidențiem, alături 
de A. Stoica, șl pe Cornel IUn care, cu 
Viteaz, a ocupat locul 8. Dintre concu- 
renții străini. M. Mllutinovici (Iugoslavia) 
cu Venera II a avut o evoluție bună, 
clasîndu-se pe locul secund cu 3Vi p 
penalizare. Iată clasamentul probei după 
prima zi : 1. Aurelian Stoica cu Picup 
'/, p (96.0), 2. M. Milutinovici (Iugosla
via) cu Venera n 3’/j p (96.7). 3. D. Velea 
cu Viorica 4 p (73,1). 4. N. Yaran (Tur
cia) cu Ajsen 4 p (79.2)... 8. C. Ilin cu 
Viteaz 5 3/4 p (105,2).

Iată programul de mline (n.r. azi) 1 
.org 8 — proba de dresaj din cadrul con
cursului complet ; ora 14 — proba nr. 2 
de obstacole pentru juniori și seniori.

Emanuel FANTÂNEANU

i.

4—2 șl. 2—1 cu
3—2 cu România ;

R.F. a Ger-

în decursul 
toate, partc- 

turneu, este

șl repetarea, cel puțin, a

BOXERII FRANCEZI SE PREGĂTESC
PENTRU MECIUL DE LA REȘIȚA
Puglliștil francezi tșl continuă pregăti

rile în vederea întilnlril pe care urmează 
să o susțină la 25 septembrie cu selec
ționata României în orașul Reșița.

Zilele 
Franței, 
fostului 
pentier, 
boxeri,
Cosentino, Khaloufl șl alții’. Fostul cam
pion al lumii a dat prețioase Indicații 
tehnice șl tactice, tinerilor săi compa- 
trioțl.

acestea, lotul reprezentativei 
reunit la Paris, a primit vizita 
campion mondial Georges Car
care s-a întreținut cu mal mulți 
printre aceștia numărîndu-se

TELEX * TELEX • TELEX • TELEX
Tn concursul Internațional de atletism <le 
la Bonn s-au înregistrat cîteva rezultate 
excelente. Belgianul Emile Puttemans a 
stabilit un nou record al țării sale în 
cursa de 5 000 m eu timpul de 13:24.6 (ve
chiul record aparținea lui Gaston Bo- 
elants — 13:34.6), Ingrid Helten (R.F.G.) 
a alergat 11,1 pe IM m (record vest-ger- 
man), iar Peter Hofmeisțer a obținut 
10,1 șl 20,6 în probele de 100 și 200 m.
.■
La Leningrad a început cea dc-a 30-a e- 
ilițle a campionatului masculin de șah al 
U.R.S.S. Titlul de campion unional șl-1 
vor disputa în acest an 21 de șahiști, 
printre care 14 mari maeștri. Dintre aceș
tia se remarcă foștii camoloni mondiali 
Vasili Smîslov și Mihail Tal, precum șl 
David Bronstein, Lev Polugăevskl, Mark 
Talmanov, Efim Ghe’ler. Leonid Stein.

La întreceri nu participă marii maeștri 
Boris Spasski, deținătorul titlului suprem, 
și Tigran Petrosian angajați în lupta 
pentru titlul mondial.
H
In primul tur al probei (Te simplu băr
bați din cadrul turneului de tenis de la 
Sacramento (California), jucătorul ame
rican Cliff Richey (component al echipei 
S.U.A. pentru ..Cupa Davis") l-a elimi
nat cu 6—1, 5—7, 6—1 pe jamaicanui 111- 
chard Russell. Tn alte două partide, Alex 
Olmedo (9.U.A.) l-a învins cu 6—2, 6—1 
pe Ray Moore (R.S.A.), iar Jaime Fillol 
(Chile) a dispus cu 6—1, 5—7, 6—5 de 
Jim McManus (S.U.A.).

Cea de-a 4-a etapă a cursei cicliste do
tată cii „Cupa Prietenia", desfășurată 
între Rynbik—Trjinec. a fost cîștlgată de 
rutierul cehoslovac Bilo, cronometrat cu 
timpul de 3 h 04”. Pe locurile următoare 
s-au clasat polonezul Hanusik — la 30 
scc., elvețianul Vege la 35 sec. etc.

Tn cadrul turneului masculin de volei do 
la Cairo, selecționata Senegalului a în
vins cu 3—1 (15—13, 4—15. 15—12, 13—0) 
echipa Republicii Arabe a Egiptului.
K!
Astăzl se dă startul la Albi în cea de- a 
10-a ediție a Turului ciclist al Frânte! de 
amatori „Tour de I’Avenir". Traseul deo
sebit de dificil este împărțit în 10 etape 
șl comportă escaladarea vîrfurilor Izoard 
și Gallbier din Munții Alpi. La cursă par
ticipă .70 dn rutieri din Polonia Ceho
slovacia. Olanda. Elveția. Spania. Aus
tria. R. F. a Germaniei și Franța. Sosirea 
va avea Ioc la 26 septembrie la St. 
Etienne.
H
Din Tokio se anunță că a fo.st perfectat 
meciul de box dintre fostul campion mon
dial la categoria grea Cassius Clav sl 
Mac Foster. Disputa va avea loc Ia 29 
noiembrie în „Palatul Sporturilor" din 
Tok’o. cu o capacitate de noon dc locuri, 
înaintea meciului de la Tokio. CnsȘius 
Clay va susțin» mal multe întîlntri de
monstrative la Sao Paulo, Montevideo șl 
Lima.

Federația vest-germană de fotbal a redus 
pedepsele unor jucători Implicați în vara 
trecută într-o afacere de corupție Ast
fel, cei doi Jucători de la Hertha. Patz.ko 
Si Wilt suspendați initial pe viată, nu 
vor putba participa la activitatea fotbalis
tică timp de doi ani, 1ar căpitanul echi^ 
pei Eintracht Braunschweig, Ulsass. va 
putea reintra în formația sa incepînd din 
luna Ianuarie a anului 1972. In schimb, 
portarul echipei F. C. Kdln, Manfred 
Manglitz, rămîne suspendat pe viață ca 
șt președintele clubului Kickers Offen
bach, G. Canellas.

CORNELIA POPESCU Șl CAROL CORBU 
VOR LUPTA CU RECORDURILE...

(Urmare din pag. I)

să ofere spectatorilor de pe stadio
nul Republicii rezultate mari.

Urmărind pregătirile de pe pistele 
din Capitală, efectuate cu aceeași

sîrguință de sportivii români și. de 
oaspeți, nu se poate să nu intuiești 
o mare bătălie pentru performanțe 
răsunătoare. Din cei peste 200 de 
concurenți din 23 de țări, reprezen- 
tînd 4 continente, vor ieși la iveală, 
fără discuție, numeroși performeri ai 
„internaționalelor” noastre.

Trei vedete ale 
atletismului din 
Cuba i Ramirez, 
încadrat de Tria
na Și Morales, 
ieri la un ușor 
antrenament, de 
acomodare, efec
tuat pe pista sta
dionului din par
cul sportiv „23 

August"

Fotografii
de V.BAGEAC

ce, să recunoaștem, reprezintă un 
fapt deosebit, o mărturie grăitoare 
despre importanța și rezonanța aces
tei competiții în lumea atletismului 
internațional.

« Cu prilejul celor 19 ediții ale 
campionatelor internaționale, pe sta
dionul Republicii au fost doborîte 
sau egalate următoarele recorduri : 
MONDIALE : Iolanda Balaș (Româ
nia) 1,85 m la înălțime. 6 iunie I960 ; 
Elvira Ozolina (U.R.S.S.) 59,55 m la 
suliță, 4 iunie 1960 : EUROPENE : 
Henk Visser (Olanda) 7,98 m la lun
gime. 17 septembrie 1956 ; Taisia 
Cencik (U.R.S.S.) 1,75 m Ia înălțime 
— egalat — 17 august 1957 ; Dana 
Zatopkova (Cehoslovacia), 56,57 m 
la suliță, 13 septembrie 1958. Anul 
acesta vom înregistra, oare, un ase
menea record ? Ce părere au Cor
nelia Popescu sau Carol Corbu ?

în afara acestor recorduri mon
diale și continentale, în fiecare an, 
la fiecare ediție, au fost îmbunătățite 
nenumărate recorduri naționale, al 
căror total trece de 300 !

• Federația română de atletism 
a pregătit o medalie comemorativă 
pentru jubilieul campionatelor inter
naționale.

• Un mare număr de invitații au 
fost trimise școlilor din Capitală. 
Organizatorii „internaționalelor” do
resc ca, printre spectatori, să se 
găsească cît mai multi elevi care, 
în acest fel, vor putea face cunoș
tință cu atletismul și, în viitor, vor 
coborî, poate, pe stadion, in calitate 
de concurențî. De asemenea, și stu
denții au intrare liberă în zilele 
concursurilor, pe baza carnetului de 
student.

„WINETU" DE LA... 
DUNĂRE

Golko Mitici, popularul actor de 
film iugoslav, interpretul roiului lui 
Winetu, într-un serial de mare suc
ces, turnat după cunoscutele romane 
ale lui Karl May, își datorează în 
bună parte succesul din cariera sa 
actoricească — sportului. La 12 ani 
era un călăreț fără cusur, apoi a fă
cut parte din echipa de gimnastică 
a școlii. în liceu era un fotbalist 
pasionat iar serile și le petrecea 
vîslind pe Dunăre. A luat premiu la 
scrimă și o „centură** la judo. Ab
solvent al Institutului de educație 
fizică din Belgrad, Mitici a fost atras 
către cinematograf, unde a făcut o 
carieră rapidă. Winetu, faimoasa că
petenie a indienilor, a fost rolul 
său de debut pe care l-a interpretat 
cu atîta veracitate datorită multi
plelor sale calități sportive dublate 
și de un talent artistic remarcabil.

„Nu a apărut încă medicamentul 
care să poată înlocui sportul în ocro
tirea sănătății oamenilor**, spune Mi
tici, care n-a fost — se zice — nicio
dată bolnav.

CAMPING-TENIS
O inovație interesantă au oferit 

anul acesta campionatele de mini- 
tenls ale Franței. Peste două sute 
de băieți și fete în virstă de 9—11 
ani au fost convocați la Paris și 
găzduițl în corturi, în Bois de Bou

logne, lingă terenurile de la Roland 
Garros. Această competiție destinată 
descoperirii de noi talente a avut și 
un interesant aspect educativ. Trăind 
alături de tenisul de performanță. în 
camping-ui din vecinătatea campio
nilor rachetei, micuții jucători au 
plecat cu amintiri de neuitat. Suc
cesul obținut i-a determinat pe or
ganizatori să perpetueze acest gen 
de tabără rezervată speranțelor te
nisului.

EECKEMBAUER SI ARTA 
ABSTRACTĂ...

Franz Beckenbauer numără printre 
amicii săi milnchenezi și cîțiva pic
tori reputati pentru compozițiile lor 
abstracte. Unul dintre aceștia l-a 
dăruit, recent, un tablou. In semn 
de omagiu prietenesc, Franz a atîr- 
nat pinza mai întîi în apartamentul 
său, dar a trebiiit să o scoată cu- 
rînd, neștiind ce să răspundă oas
peților, care îl întrebau din ce re
giune e peisajul pictat.

L-a dus apoi la magazinul de ar
ticole sportive al cărui proprietar 
este. A trebuit să-1 îndepărteze, fiind 
incapabil să răspundă cliențllor la ce 
sport se referă tabloul. Din Încurcă
tură l-a scos soția care — fire prac
tică — l-a vîndut fără explicații 
unui amator de artă modernă.

Pictorul a fost Indignat : „N-am 
mal auzit ca cineva să-șl vlndă pro
priul portret. Fotbaliștii ăștia!..."

Se poate face schi șl fără zăpadă ! Ingeniozitatea creatorilor de echi
pament a permis „sportului zăpezilor” să depășească limitele sezonului alb. 
S-a ajuns chiar la organizarea de competiții estivale pe pante cu Iarbă. Pentru 
acest gen de întreceri conourenfll trebuie să fie, Insă prevăzuti cu sc’ilul- 
șenllă” pe care îl puteți vedea tn fotografia alăturată — purtat de un parti
cipant la concursul desfășurat recent în stațiunea elvețiană Gstaad.

PRINTRE CULOARE
• De-a lungul celor 19 ediții, de 

pînă acum ale campionatelor noas
tre Internationale, au luat parte la 
întreceri atleți și atlete din 41 de 
țări, reprezentînd toate cele cinci 
continente. Cele mai multe partici
pări — 19 — le-au avut atleții din 
România și Ungaria. în continuare, 
clasamentul participărilor se pre
zintă astfel: R.D. Germană 16, Po
lonia 14. Bulgaria 13. Cehoslovacia 
și U.R.S.S. cîte 11. Finlanda 10, 
Belgia, Franța. Olanda cîte 9. Austria 
și Iugoslavia cite 8, R.F. a Germa
niei, Elveția, Italia, Norvegia, Sue

dia șl Turda cite 7, Greda și Islan
da cite 5, Albania, Cuba, Danemar
ca. Marea Britanie și Luxemburg 
cîte 4, Iran și S.U.A. cîte 3, Austra
lia, R.P. Chineză, Japonia și R.A. a 
Egiptului cîte 2, Chile, Israel, Ja
maica, Kenya, Mongolia, Nigeria, 
Senegal, Spania șl Tunisia cîte o 
dată.

Anul acesta, la ediția jubiliară, 
participă, pentru prima oară, atleti 
din Coasta de Fildeș, Gambia, Mexic 
și Sudan. în felul acesta, la între
cerile „Internaționalelor" au partici
pat reprezentanții a 45 de țâri, ceea

DORIȚI SĂ VĂ SPECIALIZAȚI 

ÎN ATLETISM?
O veste bună pentru elevii dornici 

să se specializeze tn diferite probe 
atletice : începînd de luni 20 sep
tembrie (șl plnă la 26 septembrie In
clusiv), Școala sportivă de atletism 
din București organizează concursuri 
de selecție în probe de alergări, să
rituri șl aruncări.

Concursurile vor avea loc pe sta
dioanele Tineretului șl Viitorul („23 
August"), între orele 8—10 șl ÎS—18.

Aruncare incorectă...
(Sport inustrierte-MilncTîen)

AZURIUL BALATON
Pe malul lacului Balaton a fost 

organizată și în acest an o tabără 
internațională, unde oionierii ma
ghiari, alături de prieienii lor din 
alte țări socialiste, au petrecut o 
neuitată vacanță. Sportul a ocupat 
un loc de frunte în tabăra „Azuriul 
Balaton** unde au funcționa*, fără 
întrerupere, pentru cluburi : „Delfi
nul vesel” cu secții de înot, sărituri 
în apă șl canotaj (ceLmai frecventat, 
de altfel), „Regina aroă“ care îi reu
nea pe amatorii de șah, „Mica rache
tă" ce se adresa pasionați!or con
structori și „Mingea de piele**, care' 
a organizat un campionat de fotbal 
de mari proporții, fiindcă aproape 
toți pionierii au ținut să nu lip
sească de la start.

AMERICANII CONTRA... 
AMERICANILOR!

tn ultima vreme baschetul euro
pean este invadat de jucători ameri
cani care, dobîndlnd cetățenia țărilor 
în care activează, ajung în același 
ritm grăbit să figureze și în echipele 
lor reprezentative. Astfel, „giganțil" 
Luiela și Brabender au devenit... spa
nioli și componențl al echipei acestei 
țări. După multe peripeții, Vie Dheil 
a devenit... belgian. Mulți alțl jucători 
de elită din S.U.A. — dintre care ci
tăm pe Lae-Clark, Corcky Beli, Ger 
Kok, Susky etc. — au înaintat cereri 
de naturalizare, pentru Eilgla gi na-

Alarmat de această avalanșă ame
ricană și pentru a-i preîntimpina ur
mările, William Jonas, președlnlele 
zonei europene a F.I.B.A., a prezentat 
un proiect care impune un stagiu 
de trei ani oricărui jucător natura-. 
Uzat, înainte de a apare sub culo
rile patriei sale de adopțiune Pro
iectul va fi supus spre aprobare la 
viitorul congres al acestui for.

Chiar în cazul cfnd propunerea va 
fi aprobată, ea neputînd avea efect 
retroactiv, nn este exclus ca la J O. 
de la MUnchen — de pildă — echipa 
S.U.A. să lupte cu echipe europene 
compuse din... americani.

UN SPRINTER DE 51 DE ANI
Pentru a atrage mai mulți spec

tatori la o competiție clcltstă de vi
teză din Marea Britanie. organizato
rii l-au convins să revină pe velo
drom pe Reginald Harris, campionul 
olimpic din 1948. Interesul fată de 
acest participant s-a manifestat nrin- 
tr-o masivă afluență do sn»ctatori 
In tribune. Harris, azi în vtrstfl de 
51 de ani. a demonstrat o snlendtdă 
formă fizică șl a cîștigat cu un timp 
care l-a situat pe locul al in-lea 
în campionatul Angliei,

Campion mondial de amatori în 
19-17, laureat olimpic în 1948, ,.Reg“ 
a trecut apoi la profesionism, donii- 
nînd probele de viteză ale cicllsmu- 

britanic pînă în 1956, cind o-a re
tras din activitatea competlțlonală.

fel.,.



DEBUT CONTRADICTORIU Al ECHIPELOR NOASTRE

IPILDUITOAREA FORȚA OFENSIVĂ A ARĂDENILOR>■
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U. T. A. — Austria Salzburg 4 — 1 (2-0)

' ARAD, 15 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

îmi este greu, stimați cititori, să 
vă redau în cuvinte atmosfera din 
vestiarul arădenilor în aceste puține 
minute care au trecut de la ultimul 
fluier de arbitru; jucători șl antre
nori, suporteri din cercul apropiat 
formației textiliste lăsau friu liber 
entuziasmului, felicitîndu-se, imbră- 
țișîndu-se, sărutîndu-se chiar, după 

, frumoasa victorie-.
U.T.A. a învins, dar In ce manieră 

splendidă, la o diferență de trei go
luri — precum și-a dorit înainte de 
meci antrenorul Nicolae Dumitrescu 
— la capătul unui joc de mare tem
po, palpitant, bogat in faze de fot- 
bal-spectacol.

’ Nimic mai ilustrativ in privința 
j festivalului ofensiv arădean decit a- 
cest concludent bilanț al șuturilor

■ (27) expediate înspre poarta lui Pu- 
chegger, nota bene, in condițiile dl

l' ficile în care s-a produs, intrucît 
' trebuie spus, de la început, că as- 
' tăzi Austria Salzburg, la curent cu 
isprava U.T.A.-ei din confruntarea cu 
Feijenoord. a mizat aproape totul pe 
cartea apărării, jucată adeseori la 
extrem, prin utilizarea betonului și, 
nu odată, a anti-jocului- Astfel stind 
lucrurile, U.T.A, a avut mult de 
furcă pină la deschiderea scorului. 
Mai bine de o jumătate de oră, ta
bela de marcaj nu suferise nici-o 
modificare și pentru faptul că ofen
siva fotbaliștilor textiliști se desfă
șura sub semnul hazardului, cu mingi 
aruncate înalt in careul advers, a- 
colo unde Austria Salzburg domina 
și numeric, și prin statura unor fun
dași cu alură de baschetbaliști mo
derni. Singurele momente de reală 
panică la poarta lui Puchegger le vor 
prilejui repetatele șuturi-bombă, din
afară careului.. ale lui Broșovschi, 
respinse cu vădită dificultate, de lingă 
bară, de inspiratul și curajosul goal
keeper austriac.

Forcingul U.T.A-ei aduce, totuși, în 
min. 33 și golul mult așteptat: Kun

ii, mereu pe fază, a interceptat în 
zona lui Sima o minge trimisă 

acasă de fundașul Filzmoser și, deși 
în unghi dificil, a plasat inspirat, 
in colțul lung, pe lingă nefericitul 
portar ieșit în întîmpinarea balonu
lui: 1 —0- Stadionul a luat parcă 
foc, zeloșii suporteri neștiind ce-i a- 
șteaptă numai cinci minute după a- 
ceea: Austria Salzburg a declanșat 
un contraatac. Birău a „văzut" 
(el!) un fault comis asupra lui Le- 
reter și a oprit, în careu, ca la hand
bal. balonul cu mina- Arbitrul n-a e- 
zitat nici o clipă, a indicat hotărit 
punctul de la 11 m. dar Grosser — 
vădit copleșit de emoții, în pofida 
celor 33 de ani ai săi — a expediat 
mingea aproape de mijlocul porții, 
oferind lui Vidac posibilitatea de a 
respinge, cu piciorul, balonul. Un 
mare moment psihologic al jocului 
a trecut, în curînd (min. 45) va urma 
majorarea scorului: Kun II, abil 
demarcat pe aripa stingă, a centrat 
spre Broșovschi, care a introdus min
gea, cu capul, in plasă, de la apro
ximativ 7—8 metri: 2—0.

La 2—0, U.T.A. și-a crezut, se pare, 
adxe'Ș'irul resemnat, și a început pe
riculos de relaxată repriza a doua. 
Eroare! Austria Salzburg a profitat

BOTH
pe Ritter care, dintre fundașii cen
trali textiliști, a expediat balonul in 
plasă: 2—1. A urmat (min. 48) o 
bară semnată Broșovschi și min. 56 
desprinderea de partenerul de între
cere: Lereter a interceptat inteligent, 
la mijlocul terenului, a centrat înalt 
in careu, dintr-un duel aerian Kib
ler — Domide, mingea a ajuns spre 
marginea careului mare, lateral stin
gă, de unde Both a reluat magistral

Stadion U.T.A. : timp închis ,• teren bun : spectatori — aproximativ 
15 000. Au marcat: KUN II (min. 33). BROȘOVSCHI (min. 45), BOTH (min. 
56). DOMIDE (min. 70), respectiv RITTER (min. 46). Raportul șuturilor la 
poartă : 27—13 (pe spațiul porții : 15—6). Raport de cornere : 10—3.

U.T.A. : Vidac 8 — Birău 8. Lereter 8. Pojonl 7, popovicl 7 Domid» 8, 
Petescu 8. Broșovschi 9. Sima 6. Kun II 9. Both 9.

AUSTRIA SALZBURG . Puchegger — Winkelbauer, Kibler, Mairhuber, 
rilzmoser, Libuda, Hirnschrodt, Grosser (min. 46 Biutschj, Hala, Ritter, Wei- 
dinger (min. 61 Stadler).

A arbitrat bine HRISTOS MTH'AS (Grecia), ajutat la linie de Iosif 
Ritter și Gabriel Blau (ambii din Timișoara).

și, la prima acțiune (min. 46) spre 
poarta lui Vidac, a redus din handi
cap. Libuda l-a servit, în adincime,

OPINII DUPĂ MECI
NICOLAE DUMITRESCU. antrenor : 

Două echipe cu concepții diferite : 
U.T.A. o formație de atac, ofensivă cea
laltă — Austria Salzburg — un ..11“ care 
s-a străduit să limiteze înfringerea. La 
golul primit apărarea noastră s-a lăsat 
surprinsă. Acum avem șanse mari de 
calificare în turul II, dar pentru acest 
scop echipa noastră va trebui să lupte 
cu toată ardoarea în manșa a doua.

ERICH HOF, antrenor : Sincer să spun 
sînt dezolat de rezultat. Speram ca e- 
chlpa mea să obțină un scor egal, sau 
să fie invinsă la un gol diferență. Acum 
la 3 goluri distanță ne va fi foarte 
greu să obținem calificarea în turul 
următor.

HRISTOS (Grecia), arbitrul jo
cului : Meci foarte bun. tehnic, curat. 
Adresez felicitări ambelor echipe pen

tru că m-au ajutat în sarcina pe care 
am avut-o. După felul în care a evo
luat U.T.A cred că ea se va califica 
mai departe. Mi-au plăcut foarte mult 
Broșovschi. Kun, Both, Sima și Lsre- 
ter.

MIRCEA PETESCU : Am obținut o vic
torie pe deplin meritată. Sîntem bucu
roși pentru rezultat. Formația noastră 
e conștientă totuși de importanța me
ciului revanșă și, vă asigurăm, ea se 
va întrebuința la maximum pentru ob
ținerea calificării în turul următor.

JOSEF WEISSKIND, președintele clu
bului Austria Salzburg : Joc foarte
bun, consider că acasă vom putea re
cupera pentru a ne califica în turul 
II. Arbitraj foarte bun. U.T.A. este 
un adversar tehnic, astăzi ea a învins 
pe merit.

din voie. trimițind în plasă, pe jos. 
în colțul scurt: 3—1.

De aici înainte, oaspeții ies mai 
mult la joc, producind, in cîteva 
rinduri, emoții la poarta lui Vidac. 
Trecind de clipele dificile, U.T.A. a 
reinnodat firul atacurilor, a țesut 
ingenios acțiuni surpriză, obținînd, 
relativ repede (min. 70), și cel de-al 
patrulea gol : un șut-centrare al lui 
Both, o minge deviată spre Bro
șovschi, o nouă tentativă respinsă la 
Domide, care de la 10 m, bine pla
sat, a reluat cu sete, învingîndu-1 pe 
Puchegger: 4—1.

în ultimele 20 de minute jocul iși 
păstrează sensul; arădenii au for
țat și cel de-al cincilea gol, dar o- 
dată (min. 85) mingea trimisă de 
Kun II a lovit bara transversală, 
iar alteori s-a șutat periculos, dar 
șansa i-a apărat pe cei de Ia Austria 
Salzburg

G. NICOLAESCU

Codrea, 
jos, de

NAPOLI, 15 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Pe o vreme călduroasă, în noc
turnă, 20 000 de napolitani — fie
care dintre ei un suporter zgomo
tos și fidel — au luat loc în tribu
nele stadionului „Sân Paolo“, pen
tru a urmări în.tîlnirea internațio
nală de fotbal dintre A. C. Napoli 
și Rapid București, prima manșă 
din turul I al „Cupei U.E.F.A.".

Jocul debutează într-un ritm ra
pid, impus de gazde, și chiar în 
primul minut trecem prin emoții : 
Altafini îl lansează pe Macchi, a- 
cesta sprintează fulgerător pe stîn- 
ga și este necesară intervenția de 
ultim moment a lui Răducanu — 
ieșit temerar la marginea careului 
mare — pentru a înlătura perico-

lul. Treptat, partida se echilibrea
ză și în min. 10 notăm primul șut 
al meciului : autor — Năsturescu, 
care reia puternic peste poartă o 
centrare a lui Angelescu. în minu
tul următor — 
colț a întîlnirii, 
dar „capul" lui 
peste poartă...

Gazdele fac eforturi pentru a-și 
impune jocul, dar bucureștenii aco
peră bine — prin Dumitru, neobo
sit, și Angelescu, „piston" între a- 
tac și apărare — zona centrală a 
terenului, de unde propulsează con
traatacuri surprinzătoare. După ce 
Angelescu îl obligă pe Zoff să iasă 
din poartă pînă la limita careului 
mare (min. 16), Rapidul se află la 
un pas de deschiderea scorului :

prima lovitură de 
la poarta lui Zoff, 
Ene Daniel trece

primind o minge de la 
Neagu șutează violent pe 
la 30 m, și portarul napolitan plon
jează cu disperare, deviind balonul 
în bară (min. 24) !

Din acest moment, italienii im
primă întîlnirii un ritm infernal și 
urmează citeva minute „de foc" la 
poarta lui Răducanu. Apărarea 
giuleșteană. condusă inteligent de 
Lupescu, respinge totul, dovedind 
calm și luciditate. Totuși, în min. 
38, A.C. Napoli irosește o ocazie 
de gol, voleul lui Improta, expe
diat din interiorul careului, ocolind 
poarta lui Răducanu... Pînă la 
pauză, carnetul nostru de însem
nări consemnează cîteva lovituri 
de colț în favoarea gazdelor și un 
„cap" al lui Neagu (min. 42), peri
culos, la cițiva centimetri de butu
rile lui Zoff.

La reluare, napoletaniî atacă ve
hement, în fața unei echipe care 
„închide" cu măiestrie toate căile

de acces spre poarta lui Răducanu. 
Elevii lui Chiappella domină, au 
cîteva ocazii 
Altafini reia 
peste poartă ; 
a lui Macchi 
55 — șut al 
spectaculos al lui Răducanu), dar 
meciul se consumă într-un cadru 
de echilibru, contraatacurile fulge
rătoare ale românilor surprinzînd 
nu o dată pe picior greșit apărarea 
gazdelor.

Ca și în prima jumătate a parti
dei, spre mijlocul reprizei italienii 
forțează, imprimînd jocului un 
ritm extrem de rapid, efectuind de
marări derutante și șutînd la poar
tă. cu putere, din cele mai diverse 
poziții. Minutele 70 și 
iese lui Răducanu două

de gol (min. 49 — 
de puțin, cu capul 
min. 53 — „bombă" 
pe lîngă bară ; min. 
lui Improta, plonjon

71 prileju- 
intervenții

CAUZE OBIECTIVE, DAR $1 SUBIECTIVE
ALE SCORULUI ALB REALIZAT DE STEAUA

Așadar, pe stadionul din La Valetta, 
Steaua n-a reușit să realizeze decit un 
scor alb, 0—0. deși, cunoscînd valoarea 
fotbalului maltez și a celui românesc, și 
făcînd comparația de rigoare, toată lu
mea aștepta o victorie a fotbaliștilor 
noștri. Dar ea nu s-a realizat. De ce ? 
Pentru că anumiți factori au concurat 
la acest rezultat neașțeptat care, în ca
bina steliștilor, acolo pe stadionul din 
La Valetta. a adus regrete și amărăciu
ne. Jucătorii noștri erau supărați nu 
pentru că șansele de calificare s-ar fi 
spulberat (nici nu poate fi vorba de 
așa ceva !), ci mai mult pentru faptul 
că în palmaresul echipei se va înscrie 
acest egal cu o echipă tare modestă. 
Dar această neplăcută surpriză au mai 
trălt-o și alte formații, poate mai valo
roase decît Steaua de azi — de pildă 
Real Madrid, Spartak Trnava etc.

Spuneam că la acest 0—0 au contri
buit cîțlva factori, obiectivi și subiec
tivi, pe care trebuie să-i explicăm pen
tru formarea unei păreri cit mai apro
piate de adevăr în privința meciului de 
debut al echipei bucureștene în ..Cupa 
cupelor**. Ne-am dat seama că partida 
va fi dificilă luni la prînz, cînd fotba
liștii noștri au făcut cunoștință cu stadio
nul ,,p1antat“ în inima orașului, strins 
între clădirile lipite de gardul bazei 
sportive, cind au văzut terenul de joc. 
Nici Sătmăreanu. nici Tătaru sau Vigo. 
care au evoluat în multe țări, n-au mai 
avut ocazia să calce pe o asemenea su
prafață de joc. Terenul este de pămînt, 
acoperit cu un strat subțire de nisip, 
amestecat cu pietre mărunte. Cei ce au 
avut ghete cu crampoane bune doar 
pentru gazon, după 20 de minute de 
antrenament (ca și la meci, a doua zi), 
nu mai puteau călca. Și atunci, singu
ra soluție a fost să se pună vată pe 
talpă. Doar cîțiva (și aici este vorba de 
lipsă de prevedere, de neînțeles la ju
cători fruntași) au avut ghete cu cram
poane de cauciuc. Sătmăreanu a jucat 
în pantofi ,.Adidas”, cei pe care îi fo
losesc, de regulă, handbaliștii. Dar la 
fiecare pas. piciorul aluneca, nisipul fu
gea de sub talpă.

Apoi, căldura. Luni. Ia antrenament, 
toată lumea se speriase. Plecați de pe 
malul mării, unde briza aducea o undă

de răcoare, pe stadion ne aflam, parcă, 
într-un cazan cu smoală. Tătaru spu
nea că era mai cald decît in Mexic. 
Noroc că in ziua meciului cerul a fost 
înnorat. Razele soarelui n-au mai bătut 
nemiloase, dar zăpușeală tot era. Un aer 
cald, închis. Terenul are dimensiuni 
reduse și desfășurarea unor acțiuni pe 
fronturi mai largi se realiza greu, mai 
ales că pasa lungă era sortită eșecului 
pentru că mingea lua direcții ciudate.

în aceste condiții, gazdele, departe de 
a fi aplicat vreo tactică de joc, aglome
rau zona careului de 16 metri șt 
se putea trece pe acolo, mai ales 
încercau Tordănescu și Năstase, 
acțiuni individuale și driblinguri 
lungite. Acestea ar cam fi cauzele 
biective ale scorului de 0—0. Dar 
mai puțin adevărat că victoria a 
ratată și din vina fotbaliștilor bucureș- 
teni Apărarea și-a făcut datoria cu pri
sosință, n-a primit gol și ca să-i cău
tăm nod în papură n-ar avea nici un 
rost. Coman, cu excepția unei ezitări 
la o minge trimisă de pe extrema stin
gă. a apărat bine, iar cîteva intervenții 
sigure la mingi înalte și dificile i-au 
atras aplauzele publicului. Necazul a 
început la linia de mijlocași. De aici s-a 
impus ritmul lent de joc in care a evo
luat Steaua. S-au comis numeroase 
greșeli la pase (in special Naom), în 
orientarea atacului, aglomerîndu-se jocul 
pe centru. Vigu a mai reușit cîeva in
tercalări, a creat faza din care Năstase 
a șutat in bară dar și la el finalizarea 
unor acțiuni a lăsat de dorit (cu două 
excepții, cînd șuturile lui i-au dat de 
furcă portarului Mizzi. jucător cu un 
gabarit de luptător de categorie grea, 
dai* cu o bună priză la balon).

înaintarea de Ia care se aștepta mult, 
cu trei componenți ai lotului A — Pan- 
tea, Tătaru și Iordănescu —, a dezamă
git. Pantea a fost incomodat de tere
nul care nu-i permitea lansările pe

greu 
cum 
prin 
pre- 

o- 
nu-1 
fost

extremă cu driblingurile repetate. Tă
tara a fost lent, combinațiile cu lor- 
dănescu, n-au reușit iar șuturile 'ui au 
fost excepții. Năstase a făcut citeva 
curse bune, a dat o ,,centrare-gol“ (ra
tată de Pantea și Iordănescu), dar șu
turile sale au fost slabe, exceptind faza 
cînd a tras în bară, unde doar o ne
șansă l-a îndepărtat de gol. Mare de
ziluzie, Iordănescu. Aproape șters. Două 
driblinguri și un șut mal acătării nu-1 
pot mulțumi. Aeîene'i n-a fost nici el 
jucătorul de pe gazoanele noastre. Dar 
acestui adolescent nu-i putem cere să 
salveze mereu o echipă cu pretenții și 
cu alte posibilități decit cele arătate în 
Malta.

Despre echipa Hibernians se poate 
spune, fără teama de a greși, șl fără 
intenția de a jigni pe cineva, că este o 
formație extrem de modestă. Se folosește 
de condițiile terenului propriu, face ri
sipă de energie, e bătăioasă. Doar por
tarul Mlzzi, mijlocașii Mlchalet șl The- 
bold. atacanțil Cinl și Bonello au o pre
gătire mai aproape de ceea ce se cere 
unor jucători care se încumetă să sus
țină un meci internațional. In rest, fun
dașul dreapta — Prlvltera (care joacă 
cu ochelari) — și cele două extreme — 
Mifsud II și mai ales Borg — sînt ju
cători rudimentari și aproape că nici 
nu știu să stea în teren. Și nu numai 
ei. Toate acestea ne fac să spunem 
cu certitudine că Steaua, la valoarea ei 
reală, nu poate scăpa victoria la 

București, chiar dacă în fotbal se mal 
întîmplă și minuni. Prea mare e dis
tanța dintre cele două echipe ca victo
ria “ ■ -
cît 
pe
.23

să fie ratată. Cu atit mai mult cu 
in condițiile desfășurării meciului 

gazonul (stadionului Republicii sau 
August", diferența dintre Steaua șl 

Hibernians poate lua proporții.

Constantin ALEXE

DINAMO NU S-A REGĂSIT IN FATA JOCULUI ORGANIZAT AL LUI SPARTAK
(Urmare din pag. 1)

studiu și nu ne-a speriat într-a- 
tîta, atunci, lipsa de decizie a âta- 
canților noștri în preajma ^careului 
advers. Nu ne-au speriat nici pri 
mele replici ofensive ale oaspeților 
(Varadin — min. 6, Majernik — 
min. 9, șut puternic de la distanță 
abia respins de Andrei) pentru că 
ele au fost făcute fără convingere, 
mai mult pentru scurgerea timpu
lui — manieră nu tocmai străină 
băieților lui Malatinski. Dar au tre
cut curînd și acele 15—20 de minute 
și am început să ne facem griji 
Pentru că apărarea echipei ceho
slovace, atletică, decisă și tehnică, 
ajutată mereu de trei mijlocași de
zinvolt: și dibaci, juca fără gre
șeală. Dacă mai adăugăm și con
traatacurile, puține, dar periculoase, 
prin care se remarcaseră viclenii 
Adamet sau Rabat, atunci grijile 
noastre începuseră să aibă un su 
port real. Mai ales că în acest timp 
atacurile dinamoviste, atacuri ce 
trebuiau să aducă victoria, n-aveau 
Suficientă forță și mai ales curaj. 
£ drept, a făcut LUcescu cîteva 
burse bune în prima repriză cu 
ftîndtil să obțină primul gol, gol 
psihologic, însă Dinamo n-a avut 
oameni de gol în stare să se bată 
cu o defensivă robustă și calmă, 
Doru Popescu încurcînd, iarăși, tre 
burile în loc să le clarifice. Iar u 
tunci cînd Sălceanu a reușit să s» 
strecoare abil în centrul forțări» 
ței din Trnava, a ratat două ocazii 
cu care gazdele nu aveau să s» 
mai întîlnească : in min. 29, fiind 
singur, ridică de la 6 m mult peste

ultime eforturi o minge grea (min. 
52), iar portarul Geryk intervine 
salvator de două ori (min. 54 și 
55). Pe fondul acesta de dominare 
și speranță intră Dumitrache în 
min. 56 și prima sa minge, urma
tă de driblinguri irezistibile, rea
prinde iluziile noastre. Dumitrache 
va trimite peste 6 minute, inteli
gent, o .minge .cu boltă spre poar
ta părăsită (balonul însă ia înălți
me), dar curînd dispare din joc 
pentru simplul fpat că nu prea este 
jucat și, în primul rînd, pentru că 
echipa joacă slab, sub valoarea ad
versarului. Dezordinea de la „pupi
trul de comandă”, unde Dinu și 
Radu Nunweiller ntr-și găsesc

dența, se generalizează la nivelul 
întregii echipe (însuși Lucescu sca
de ca valoare). Minutele trec, in 
defavoarea noastră și, firesc, Dinamo 
își pierde treptat calmul și cumpă
tul. chiar și în apărare, acolo unde 
Adamec (min. 70) și Masrna (min. 
81 și 85) folosesc foarte bine arma 
contraatacului, dar sînt blocați în 
ultima instanță la cîțiva centimetri 
de un gol ce n-ar mai fi mirat pe 
nimeni. Pentru că Spartak Trnava 
s-a prezentat, în ciuda unor duri
tăți și a tragerilor de timp, ca o 
echipă omogenă, bine clădită, 
o echipă 
București, 
remiza.

ca 
care știe ce vrea. La 
Spartak Trnava a vrut 
a dobîndit-o. Grație in

primul rind apărării sale, adevărat 
metronom, 
lor noștri.

După ce 
creadă în 
diferență, 
creadă măcar într-o victorie, de or
goliu și, totuși, de speranță. Și a 
crezut (dar fără suficient curaj în 
atac) pînă în ultimele minute. Du- 
mitrache și Lucescu au forțat șansa 
și în ultimele trei minute, însă go
lul a rămas pentru Dinamo o fata 
morgana. Rămîne doar ea la Trnava, 
în partida retur. Dinamo să joace 
așa cum a jucat Spartak la Bucu
rești. Sau chiar mai bine. E sin
gura șansă teoretică...

dar și jocului eompioni-

n-a mai avut curajul să 
victoria la două goluri 
Dinamo a încercat să

Stadion „San Paolo*
— călduros ; teren - 
spectatori — aproximativ 20 000.’

A marcat ; LUPESCU — au
togol (min. 76).

A. C. NAPOLI : Zoff — pe- 
rego (min. 46 Ribari), Zur- 
lini, Pogliana Panzanato, Mon- 
„mUSCa’,. Șoraiuni, Juliano, Mac- chi, Altafini, Improta.

RAPID: Răducanu 10 — Pod 8 
Lupescu 8, Mușat 8, Codrea 7 
Dinu 9, Dumitru 10, Năstures
cu 7 (min. 76 Codreanu), Ene 
Daniel 7, Neagu 8, Angelescu 8.

Arbitrul iugoslav TTTVJT. 
TOVSKI, ajutat Ia linie de 
confrați 
rect.

J timp 
bun ;

PETAR KOS- 
dol 
coitalieni, a condus

salutare : 
picioarele 
o „paradă' 
bară, „i 
amenințător atacant napo’letan.

Cu 14 minute înainte de final se 
înscrie unicul gol al partidei, dato
rat unei nefericite întîmplări : la o 
centrare venită de pe dreapta, Lu- 
pescu încearcă să respingă balonul 
peste bară și marchează în proprie 
poartă, un gol pe care desfășurarea 
de pînă atunci a partidei — repet, 
în marea majoritate a timpului e- 
chilibrată — nu îl justifica...

Pînă la sfîrșitul meciului, cele 
două echipe iși împart minutele de 
dominare, dar cea mai mare ocazie 
a acestui interval aparține bucu- 
reștenilor : Neagu șutează cu efect, 
din marginea careului, balonul îl 
depășește pe Zoff, dar trece pe lin
gă bară !

Astfel se încheie partida de la 
Napoli, în care Rapidul — fără să 
se teamă de „firma" adversarului, 
de renumele internaționalilor ita
lieni Juliano și Zoff, de experiența 
brazilienilor Sormani și Altafini — 
a făcut o figură onorabilă, fiind la 
un pas de un „egal" pe care-1 
merita.

prima — un plonjon la 
lui Altafini, a doua — 

cu care deviază, peste 
.capul" lui Macchi, cel mai

Marius POPESCU

ALTE REZULTATE ÎN CUPELE EUROPENE
în „Cupele europene" de fotbal s-au desfășurat ieri după-amiază și aseară majoritatea Dartidelor din 

primul tur (ediția 1971-1972). în afara rezultatelor obținute de echipele românești iată care
ne-au sosit pină la' închiderea ediției : *

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

Galattasaray Istanbul

Standard Liege

B.K. Copenhaga

Feijenoord Rotterdam

Internazionale Milano

Ujpesti Dozsa

Cork Hibernians

Olympique Marseille

F.C. Dundee

Stadion 23 Au?tist: 
umed; timp favorabil; 
cori — circa 35 000. 
șuturilor la poartă;

■spațiul porții: 4—5) 
cornere: 8—9.

DINAMO: Andrei 8 
7. Nunweiller III 7,' 
nu II 7. Deleanu 
Radu Nunweiller 5, 
Lucescu 
(min. r" 
mitrescu

SPARTAK TRNAVA: 
Dobias, Majernik, Hagara. 
râdin, Hrusecky. Kuna, 
Masrna, Adamec, Kabat.

A arbitrat bine P. SCHILLER, 
ajutat la linie de S. Goriup și 
W. iaroși (toți din Austria).

teren bun, 
specta- 

Raportul 
16—13 (pe 
Raport de

— Cheran 
Sătmărea- 

7. Dinu 6. 
Sălceanu 5,

4
FI. Du- 
Haldu).
Geryk —

Va- 
Fandel,

8. Doru Popeșcu
56 Dumitrache), 
:u 6 (min. 75

poartă o minge ideală, iar în min. 
33, găsit de același Lucescu, tri
mite balonul de aproape, cu capul, 
exact în brațele portarului Gervk. 
Faptul că Lucescu dovedise, însă, 
virtuți în primele 45 dc minute, 
conjugat cu știrea că Dumitrache 
va juca în repriza secundă (așa 
cum aflasem înainte de meci la ca
bină) ne-au făcut să așteptăm, lo
tus'. revirimentul mult dorit. Așa 
îr ‘t bara laterală semnată de Ada
na " în min. 40 n-a putut zdrun- 
ci- a speranțele noastre puse în re
priza secundă.

După pauză, Dinamo va juca bi
nișor cam 15 minute. Va domina, 
însă Florian Dumitrescu e oprit din 
cursă de Majernik, care-1 trage de 
tricou (min. 51), Kuna respinge cu

Ș>

deci.-ă și atletica, apar area echipei Spartak Trnava respinge încă un atac clinamovist.
Foto : V. BAGE AC

După meci, în vestiare

Bucurie și decepție. Iată cele două 
aspecte care au domnit după meci 
în cabinele jucătorilor. Bucurie în ta
băra cehoslovacă pentru scorul alb 
cu care s-a încheiat prima manșă și 
deci speranțe multiple pentru califi
carea echipei oaspete în turul al doi
lea și decepție în tabăra dinamovistă. 
cu atit mai mult cu cît gazdele pu
teau să cîștige acest meci.

Dar, pină a lua. contactul cu cele 
două tabere am ales „cabina" neu
tră, cea a arbitrului și a observato
rului U.E.F.A.

Austriacul Paul Schiller, oare 
condus întîlnirea, ne spunea că, 
calitate de gazdă, Dinamo trebuia 
cîștige meciul. O victorie Ia limită
fi fost mai echitabilă pentru risipa 
de energie pe care au făcut-o aproape 
toți jucătorii. Dar.. Cu acest dar, 
vreau să spun că trebuie să marchezî. 
Dinamo n-a avut azi atacanți ! Spar
tak Trnava a venit Ia București să 
se apere și să piardă Ia un gol sau 
în cel mai bun caz să realizeze un 
scor egal. Și-a atins scopul nu atit

a 
in 
să 
ar

Wacker Innsbruck

Ajax Amsterdam

T.S.K.A. Sofia

Strbmsgoset

Reipas Lahti

Servette Geneva

BUCURIE Șl DECEPȚIE
datorită meritelor jucătorilor proprii, 
cit lipsei de incisivitate a înaintașilor 
bucureșteni. Cred eă avertismentele 
mele date Iui Adamec pentru „trage
re de timp", cît și lui Masrna pentru 
șutul la poartă după ce fluierasem, 
au fost juste”.

Polonezul Lezsek Rylszki, observa
torul U.E.F.A., nu are nimic de obi
ectat asupra sportivității jucătorilor, 
dar se aștepta ca nivelul partidei sâ 
fie mai ridicat : „Dinamo a avut ini
țiativa. dar n-a găsit drumul spre 
poartă. Și dacă nu l-a găsit, eu spun 
că scorul egal este just”.

în vestiarul dinamoviștilor e liniște. 
Antrenorul Dumitru Nicolae-Nicușor 
este desigur afectat de rezultat, dar 
are explicații logice : „înaintașii noștri 
trec printr-o criză de formă. Pe Du- 
mitrache nu l-am introdus în echipă 
decit in ultimele 30 de minute deoa
rece nu este pus la punct cu pregăti
rea fizică. De la 29 august nu a fă
cut decit două antrenamente.-. Nici Radu 
Nunweiller nu este acela din zilele 
sale bune și asta se resimte în ali-

montarea liniei ofensive și în finalizare”. a
Mircea Lucescu este supărat, pe 

bună dreptate. „Am jucat destul de 
bine în prima repriză, dar în cea de 
a doua nu am primit mingi. Să re
cunoaștem. însă, că nu știm să ju
căm ca adversarii noștri: fiecare ju
cător cehoslovac iși îndeplinește mi
siunea timp de 90 de minute in 
scopul propus. Aceasta înseamnă ma
turitate !“

în vestiarul echipei Spartak, antre
norul Anton Malatinsky își felicită 
băieții. „La Trnava, ne spune el, vom 
învinge cel puțin la un gol diferență. 
Mă așteptam mai mult de la gazdele 
noastre de azi. Bine că am scăpat 
așa.-.

în fine, antrenorul federal Angelo 
Niculescu este nemulțumit de atacul 
dinamovist, care n-a găsit soluții e- 
ficace. „Contraatacul a fost ca și ine
xistent, ne-a spus el, iar aceasta este 
o carență 
nostru".

generală a fotbalului

lon OCHSENFELD

— T.S.K.A, Moscova
1 — 1

— Linfield Belfast
2 — 0

— Celtic Glasgow
2 — 1

— Olympia Nicosia
8 — 0

— A.E.K. Atena
4 — 1

— Malmâ F.F.
4 — 0

— Borussia Monchengl.
0 — 5

— Gornik
2 — 1

— Benfica
0 — 4

— Dinamo
2-0

— Partizan
3-0

— Arsenal
1 - 3

— Grasshoppers Zurich
> 1 — 1

Rosenborg Trondheim

Vasas Budapesta

Keflavik

A.D.O. Haga

Wolverhampton

St. Etienne

F.C. Lugano

Zabrze

Lisabona

Dresda

Tirana

Londra

CUPA CUPELOR

Hamburger S.V.

Southampton

Bologna

Vitoria Setubal

F.C. Carl Zeiss Jena

F.C. Basel

Marsa (Malta)

Distillery Belfast

Dynamo Berlin

Jeuenesse Hautcharage

F.C. Limerick

Komloi Banyasz

Olympiakos

Rennes

Dinamo Tirana

F.C. Liverpool
2 - 1

F,C. Barcelona
1 - 3

Cardiff
1 — 1

Chelsea
0 — 8

Torino
0 — 1

Steaua
2-7

Dinamo
0-2

Glasgow
1 - 1

Austria
1 - 1
Atvidaberg
3 — 4

Eskisehir
0-0

Dinamo Zagreb

Spartak Moseev.

City

Londra

roșie Belgrad

Moscova

Rangers

Viena

O.F.K, Beograd

Rapid Vien*

Zelenjnieear Sarajevo

Chemie Halle

Zaglebie Walbrzych

Glentoran Belfast

Zaglebie Sosnowiec

Mikkeli

Lierse S.K

Hertha

CUPA U.E.F.A.

Leeds United
0 — 2

Elfsborg Boras
2 — 1

Akademik Copenhaga
4 — 2

I.F.K. Helsinki
3 — 0

Shelbourne Dublin
1 — 0

Tottenham
1 - 6

Aris Bonneweg
5 — 0

Academica Coimbra
3 — 0

F.C. Kdln
1 - 1

Legia Varșovia
1 — 3

St. Johnstone
2 — 1

Atletico Bilbao
2 — 1

S.C. Anderlecht
1 — 1

Nîmes
1 -0

Lokomotiv Plovdiv •
3-0
Real Madrid
I — 2

- Juventus Torino
0 — 6

- Botev Vrața

- V.S.S. Kosic.
2 — 0

- Djurgarden Stockholm

- V las ni j a (Albania)
3 — 0

- F.C, Bruges
3-0

• P.S.V. Eindhoven
0 — 0

- Union Teplice
1—0

Eintrachj Braunschweig

ÎNTTLNIRI INTERNAȚIONALE AMICALE

, • In ceI de‘a! treilea Joc al turneului pe care-1 întreprinde 
In Europa, selecționata Mexicului a intîlnit echipa R. C.

aotiveaz£ î'h divizia secundă a campionatului 
francez. Victoria a revenit fotbaliștilor mexicani cu scorul de 
1—0 (1—0) prin golul marcat în minutul 16 de Borja.

« La Letzigrund (Elveția), echipa F. c. Zii rich a învins 
cu scorul de 2—o (1—0) o reprezentativă a Israelului din care 
au lipsit cîțiva titulari. Cele două goluri au fost înscrise de KUnzli în minutele 34 și 69. . ' msense de

... ? l,'a >SrUl’ îțltîInirea amicală dintre selecționatele Coreei 
de Sud șl Iranului s-a încheiat cu victoria fotbaliștilor ira- 
(min. S’șfTl) Pr!n g01urile marca‘a de Aii Korshdl

MĂSURI ALE COMISIEI CENTRALE DE COMPETIȚII Șl DISCIPL'NĂ A F.R. FOTBAL
# C.F.R.-ului Cluj i s-a ridicat dreptul de organizare pe teren propriu pe o etapă

In ședința de aseară a Comisiei 
centrale de competiții și disciplină 
a F. R. Fotbal au fost luate ur
mătoarele hotărîri :

— secția de fotbal C.F.R. Cluj a 
fost sancționată cu ridicarea drep
tului de organizare pe teren pro
priu o etapă pentru incidentele pe
trecute la meciul C.F.R. Cluj — 
Jiul ;

— s-a dat un avertisment public 
secției de fotbal Farul Constanța

pentru insuficiente 
zatorice la meciul 
de tineret-rezerve 
roșu Brașov;

— jucătorul Popa , ___ ___
na) a fost suspendat pe patru etape 
pentru bruscarea arbitrului;

— jucătorul Apostol ( Metalul 
București) a fost suspendat pe trei 
etape pentru lovirea intenționată 
a adversarului;

— jucătorul H. Popescu (Chimia

măsuri organi- 
dintre echipele
Farul—Steagul

(Poiana Cîmpl-

RedacțU fi administrația i București, .ta. Vasil. Ganta nr. 1«| telefaana . centrală 11.10.05, ..cția «respondent! 11,51X19. interurban 72 «I 2««. buc. uo, Tiparui J. P. Informația-,

Rm. Vîlcea) a fost suspendat pe o 
etapă pentru insulte aduse adver
sarului.

MECI RESTANȚĂ ÎN DIVIZIA C
STEAGUL ROȘU PLENITA — 

PROGRESUL CORABIA 3-0 
(1 0). Meci contînd pentru etapa 
a III-a (seria a Vil-a). Au înscris : 
Manea (min. 23 și 48) și i. Con
stantin (87).

I. JULEA-coresp.

București 403fW


