
Moment de luptă acerbă în tradiționalul derby Dinamo — Steaua, din campionatul anului trecut.

CAMPIONATUL EUROPEAN
FOTBALIȘTII NOȘTRI IȘI PĂSTREAZĂ ȘANSELE 

PENTRU CÎȘTIGAREA GRUPEI I

ECHIPA NAȚIONALĂ Șl-A FĂCUT DATORIA:
AST AZI, LA MIERCUREA CIUC 4-0 (2-0) CU FINLANDA LA HELSINKI!

Iordănescu, Lunescu, Dembrovschi

--------------- PROGRAMUL ZILEI ------
Ora 9,00 : Dinamo București — Tîrnava Odorhei (I)
Ora 11.30 : Steaua București — Avintul Gheorghieni (II)
Ora 17,00 :I.P.G.G. București — Agronomia Cluj (I)
Ora 19.30 : Avintul M. Ciuc —Dunărea Galați (II).

autorii golurilor

din Miercurea Ciuc 
finisare — un veri- 
iarnă. Sînt în curs 

noi patinoare artifi-

Astăzi, pe patinoarul artificial a- 
soperit din Miercurea Ciuc începe 
un nou campionat național de ho
chei. Momentul acesta, solemn și 
sărbătoresc fără îndoială, îndeam
nă Ia reflecții și aduceri aminte.

în România, hocheiul se practică 
de o jumătate de secol, dar abia 
acum el iși intră în drepturile pe 
care ie merită, beneficiind de spri
jin, atenție și stimă.

Ani și ani baza materială a jo
cului cu crosă și puc a fost pre
cară. Ne amintim (cu admirație 
nedisimulată pentru marele volum 

• de pasiune investit) de generațiile 
pionieratului, care se pregăteau și 
concurau pe patrulatere de gheață 
naturală, improprie, afiîndu-se me
reu la discreția capriciilor vremii. 
Nu vom uita campionatele jucate 
sub Tîmpa, la Brașov, cu meciuri 
începute înainte de răsăritul soare
lui, întrerupte și terminate apoi cu 
mult după apusul lui, și nici geru
rile năpraznice înfruntate la Mier
curea Ciuc. cînd respirația jucăto
rilor se transforma în zăpadă, iar 
îmbrăcămintea lor se acoperea de 
o promoroacă groasă. Apoi, timp 
de vreo 15 ani, am avut drept sin
gurul teren de hochei cu adevărat 
practicabil, patinoarul artificial a- 
coperit din parcul „23 August". Și, 
cu toate aceste condiții neprielnice, 
echipa națională a României a fost 
în două rindurl pe punctul de a se 
califica în grupa A a campionatu
lui mondial.

Astăzi, Ia ora începerii campio
natului național, situația se pre
zintă incomparabil schimbată. Su
prafețele de gheață artificială sînt 
cam de cinci ori mai multe decît în 
trecut. Avem două patinoare aco-

perite, iar cel 
va fi — după 
tabil Palat de 
de amenajare 
ciale descoperite la Timișoara, Cluj
și Constanța. Instalații asemănă
toare reclamă, pentru viitor, Ploieș- 
tiul, lașul. Suceava, Rădăuții, Brăi
la. Perspectivele sînt, deci, îm
bucurătoare și întrecerea fruntașe
lor hocheiului românesc începe sub 
aceste auspicii deosebit de favora
bile.

Extinderea geografiei naționale a 
acestui sport a necesitat și un nou 
sistem de disputare a campionatu
lui. Numărul echipelor de divizia 
A a fost mărit la opt, împărțite 
inițial în două serii preliminare. 
După două tururi, primele două 
clasate din fiecare grupă vor alcă
tui seria de elită, care iși vor dis-

pută locurile 1—4 pc distanța a 5 
tuluri. Celelalte patru vor stabili, 
după același sistem, ierarhia părții 
de jos a clasamentului.

Caracteristic pentru formațiile 
care pornesc în acest veritabil ma
raton hochcistic este afluxul puter
nic de tineri jucători promovați din 
rindurile juniorilor. Și avem ne
voie de tineret fiindcă generația 
formată și crescută pe gheața pa
tinoarului „23 August", cînd acesta 
nu era încă acoperit, se află la apu
sul carierei. Ei nu mai putem să-i 
pretindem în viitor prea mult. Dar, 
fără îndoială, din rîndul acestui e- 
șalon, eu o evoluție marcată de 
multe momente glorioase, se vor re-
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Valerio CHIOSE

(Continuare tn pay a Za)

HELSINKI, 22 (prin telex, 
trimisul nostru special).

Bucurie aici în Finlanda, 
rie pentru noi cei vreo 
români (cu jucători cu tot)
Stadionul Olimpic și o tristețe 
tașată pentru cele cîteva mii 
finlandezi care mușcă din fotbal 
■dintr-un

Echipa 
Helsinki 
limpede, 
în unele 
luție bună a scos și mai pregnant 
în evidență decalajul de clasă din-

fruct exotic.
României a practicat 
un joc metodic, ordonat, 
de o geometrie riguroasă 
momente, și această evo-

la

tre ea și echipa Finlandei. Meciul 
s-a încheiat cu scorul care era 
necesar pentru menținerea prero
gativelor, de 
printr-un joc 
spirit ofensiv 
din arsenalul

Noua strategie, servită cu atri
bute multilaterale de jucătorii 
noștri, stă la baza acestui 4—0, scor 
pe care echipa națională nu l-a 
mai realizat de multă vreme. Op
țiunea tactică a antrenorilor An
gelo Niculescu și Titus Ozon a 
fost binevenită, ei reușind într-un 
interval 
schimbe 
fiecărui

Stadionul Olimpic : timp tnourat, temperatura 16
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ILEANA S1LA1,
la un „pas“ de două minute!

favorită a grupei, 
impregnat cu acel 
absent mai înainte 

nostru.

aproximativ scurt să 
în mod salutar atitudinea 
jucător si a formației în 

Romulus BALABAN
(Continuare In pag. a 4-a)

CÎNTEC

.........  ... . . grade : teren bun ; 
spectatori — aproximativ 2 500. Au marcat IORDĂNESCU (min. 25), LUPES- 
CU (m!n. 37). DEMBROVSCHI (mln. 55) șl LUCESCU (m!n. 64, din lovitură 
de la 11 m). Raportul șuturilor la poartă : 15—20 (pe spațiu) porții : 2—8). 
Raportul cornereior : ?.

maa, Makynen, Ranta. Toivanen 
Toivola. Rahja, Lindholm.

ROMANIA : Răducanu S —
8, Dumitru 9+, Radu 'Nunweiller 

Iordănescu 8-/ (min. 46 Tătaru 7).
A. arbitrat bine

Hangerbuhler și Joseph Spinder —

4—8.
FINLANDA : Naesman (min. 46 Heinonen) — Soumalalpen, Savlo- 

(min. 58 Numelin), Heikkila. Nikkanen.

Sâtmâreanu 9, Lupescu 9, Dinu 9, Mocanu 
Lucescu 9-|-. Dembrovschi 9. Neagu 6,

(la centru), ajurat la linie de Walter 
din Elveția.

»+.
PIUS KAMBER

toți

MECIURI DISPUTATE

Cehoslovacia — Finlanda 1—1. 
România — Finlanda 3—0.
Tara Galilor — România 0—0.
Tara Galilor — Cehoslovacia 1—3. 
Cehoslovacia — România 1—0.
Finlanda — Țara Galilor 0—1.
Finlanda — Cehoslovacia 0—4 .
Finlanda — România 0—4.

CLASAMENTUL GRUPEI I
4 3 1 0 9—2 (4-7) 
4 2 11 7—1 (+«)
3 111 2—3 (—1) 
5014 1-13 (-12)

7
5
3
1

1. Cehoslovacia
2. România
3. Țara Galilor
4. Finlanda

AU MAI RAMAS DE JUCAT
’ara Galilor 
:ehoslovacia 
România — 
■România — Tara Galilor.

13
27
14
24

X. : Ț:
X. : C<
XI. 
XI.

— Finlanda .
— Țara Galilor.' 
Cehoslovacia.

SUB MESTECENI
Meci international»

de haltere la Ploieștir
Duminică dimineața, cu începere 

de la ora 10,30, sala Petrolul din 
Ploiești va găzdui întîlnirea inter
națională de haltere dintre repre
zentativele de tineret ale României 
și R.S.S. Bieloruse. în vederea aces
tei întreceri, halterofilii sovietici vor 
sosi sîmbătă la București, urmînd 
ca duminică dimineața să se de
plaseze la Ploiești, împreună cu ti
nerii halterofili români.

sezon, campioana țării noas- 
corectat recordul republican 
la Fraga, la 25 iunie, cu 
campionatelor internaționale,

O zi ca o blanâ de ren proaspăt
au culoarea lichenilor. Ieri, la
r-irz-i zn izttlrNZs zm I Lrt zt c* ♦ rA rtin rv-i zn c- 1

...
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Meciul feminin de șah 
România*Polonia

DOAR DOUĂ PARTIDE 

ÎNCHEIATE
BRAȘOV (prin telefon). —
In primul tur al Intllnlrtl Internațio

nale de șah dintre echipele feminine ale 
României și Poloniei, jucătoarele noas
tre au avut, în urma tragerii la sorți, 
alesele albe. După cinci ore de Joc s-au 
îlchelat doar două partide. Gertrude 
taumstarck a combătut toarte energie 

■ isietnu) din apărarea Alehin ales de ad
versara sa, Kristina Badsikowska. La 
mutarea S3 jueătoarea poloneză a ce
dat. Sodica Reicher a remizat cu Mira 
Utmanowlcz. Celelalte partida «-au 
Întrerupt.

Astăzi dimineață «o reiau întreruptele. 
După-amiază, de la ora ÎS. se joacă tu
rul n. Deocamdată «oorul este 11/2—1/1 
(4) ta favoarea formației române.

T. NICOARA 
arbitrul meciului

■

■

$1
• ••

Pentru a treia oară în acest 
tre, Ileana Silai (C.S.M Cluj), a 
în proba de 800 m. Prima oară 
2:01,6, a doua oară cu prilejul
sîmbătă trecută, 2:01,4 și ieri... 2:00,9.

în concursul desfășurat pe stadionul Republicii, eleva an
trenorului Gheorghe Biro n-a avut practic alt adversar decît 
recordul național, pe care l-a și îmbunătățit cu 0,5 secunde, 
ceea ce, să recunoaștem, este o performanță demnă de toată 
lauda. Ileana Silai a trecut la 200 m în 28,5 s, la 400 m în 58,0 
s și la 600 m în 1:30,0. Ultimii 200 m i-a parcurs deci în 
30,9 s. Față de forma sportivă pe care o deține, este de pre
supus că, în acest an, Silai va putea să-și mai „rotunjească" 
recordul. Un bun prilej i-1 oferă întîlnirea de duminică, de 
la Szeczin, unde atletele românce vor da replica sportivelor 
poloneze. Deși meciul va avea Ioc pe o pistă de zgură, cre
dem că valoroasa noastră alergătoare va fi totuși în măsură 
să se mai apropie de granița celor 2 minute. îi dorim succes 1

în cursa de ieri, pe locurile următoare s-au clasat : 2. Ra- 
fira Fița 2:08,2, 3. Natalia Andrei 2:11,2, 4. xMaria Puică 2:13,5, 
5. Gherghina lordache 2:14,1.

“1 jupuită. Norii
Helsinki, cerul 

era o vulpe albastră, din mesteceni curgeau 
frunze roșii ca inimi de porumbel și palidele femei 
din nord, parcă ieșite din oglinzi sau din lacuri, 
se plimbau visătoare și singuratice pe malul Balti
cei. Azi, timpul s-a răsturnat, e frig, mă simt ca o 
sticlă de bere într-o cadă cu gheață, iar pe stadio
nul olimpic, gol la începerea meciului, gol ca o 
gheață ae lapon din magazinul de artizanat, sin
gurii care nu tremură sînt brazii sădiți să lumineze 
inima. Vă rog să mă credeți, niciodată n-am văzut 
un stadion mai pustiu/ și mă simt deprimat de li
niștea din jur. E atîta liniște, îneît sînt convins că 

se

Sîmbătă fi duminică

croncănitul mașinii de scris din dreapta mea 
aude și pe linia cercului polar. Dar mă simt și fe
ricit, ca și cum aș trăi o aventură galantă. în su
flet mi se pare că de mult eram logodit cu nordul 
și iată că acum sărut fruntea acestui cer fără sea
măn. Prea frumoșii ochi albaștri ai vânzătoarelor de 
cafea și de răcoritoare (mai bine mănînc coarne 
de ren și flori de ceară în zeamă de sorcovă decît 
să-mi îngrop limba într-un bolovan de gheată) nu 
se întorc nici o clipă spre terenul de fotbal. Fardate 
sau iluminate de un foc necunoscut, ele se plimbă 
prin tribunele goale tot atît de suple și nepăsătoore 
ca și pescărușii de pe Baltica. Pe finlandezi, mi se 
pare, nu-i pasionează fotbalul ca pe noi, cei de la

■area Neagră. Mă bate îndoiala că în urma unor

eșecuri pentru care noi am fi sărit de 4 metri în 
sus, ei s-au convins că nu merită să dea doi covrigi 
pe echipa lor. $i pe urmă, sub cercul polar oamenii 
sînt flegmatici și distanți. Azi dimineață, în plin 
centrul orașului (oraș frumos ca în legendele vor
bind de Crăciunuri fabuloase), am văzut două femei 
(clătinate numai de nesomn ?) care se amenințau cu 
cuțitele și nimeni nu se oprea să le privească sau 
să le. astîmpere. Dar noi, care iubim fotbalul cum 
iubim iarba și zăpezile, rămînem cu inima la acest 
meci care ne-a cucerit și ne-a picurat în inimă dul
ceață de toamnă și dor pentru cei dragi de acasă. 
Sub lumina reflectoarelor — fulgi de auroră borea
lă, seîntei de mare sudică — băieții noștri, care de 
mult nu mai sînt calvaua Europei, și nici rătăcirea 
ei, au ruinat cu patru ghiulele ae gheață toate spe
ranțele finlandezilor. Țara celor o mie de lacuri și 
a orginilor de mesteceni (pilcuri de zeițe blonde 
care-și resfiră pletele pe dealuri) a crezut și a lup
tat cu disperare pentru victorie. Dar echipa Româ
niei, numărînd acum mulți jucători de talie conti
nentală, a fost o vijelie imposibil de oprit.

Aici, în nord, unde pămîntul presimte măgurile 
de zăpadă care vor veni, cei 11 băieți ne-au așezat 
în suflet cîntecul care curge toamna prin pățjurile 
lumii.

CUPLAJ NAUTIC PE SNAGOV
Sfîrșitul acestei săptâmîni pro

gramează — în cuplaj — două 
mari întreceri de canotaj 1 Re
gata internațională Snagov și 
„Cupa Clubului nautic universi
tar București*. Cele două con
cursuri vor avea loc, concomi
tent, pe pista veche a lacului 
Snagov, atît la fete, cît și la 
băieți. Reuniunile de sîmbătă și 
duminică’ sînt onorate de prezen
ța a numeroase echipaje, multe 
dintre ele finaliste la ultima edi-

ție a campionatelor europene din 
Danemarca. Astfel, în cadrul Re
gatei internaționale Snagov și-au 
anunțat partlciparea schlfiste 
aparținînd unor redutabile clu
buri nautice din Belgia, Franța, 
R.S.S. Ucraineană, R.F. a Ger
maniei, Bulgaria, Polonia, Ceho
slovacia și România. Canotoarele 
vor evolua, în cele două zile de 
concurs, la următoarele cinci 
probei schif 4+1 rame, simplu, 
4 + 1 vîsle, dublu și 8 + 1.

Helsinki, 22 septembrie
FANUȘ NEAGU

zile de întreceri

nautice 
Polonia,

din țară
Cehoslo-

„Cupa C.N.U.", întrecere tradi
țională de primă mărime, care 
încheie practic sezonul interna
țional de canotaj, va reuni la 
start schifiști și schifiste din nu
meroase secții 
— canotori din 
vacia.

Așadar, două 
ce se anunță a fi disputate, prin 
valoarea participanților, a rezul
tatelor bune ce se întrevăd.

CUM AȚI PREGĂTIT CONDIȚIILE 
2^1 PENTRU NOUL AN UNIVERSITAR? Neghină, bine angajatei de Metzenrath, a pătruns pe semicerc, dar înainte 

de a șuta a fost faultată. Fază din meciul Universitatea Ttmișoara-V Oința 
Odorhei, cîștigat de prima echipă.

în vizită la cîtcva institute 
de învațâmînt superior din Capitală

Ca de obicei, ziua de 1 octom
brie este marcată de un eveni
ment cu largi rezonanțe în lumea 
studenților — deschiderea noului 
an universitar. Pînă atunci n-au 
mai rămas decît puține zile. Sufi
ciente, însă, pentru ca bunii gos
podari — cei din conducerea insti
tutelor de învățămînt superior — 
să realizeze ultimele retușuri din 
sfera unei problematici extrem de 
complexe, legată de buna desfă
șurare a cursurilor și seminariilor, 
de funcționarea laboratoarelor și 
sălilor de sport etc. etc.

Primul nostru raid pe tema pre
gătirilor pentru desfășurarea orelor 
de educație fizică și sport în noul 
an universitar s-a rezumat la mu
nicipiul București, cel mai impor
tant centru al țării. Consemnăm 
în rîndurile de față unele aspecte 
întîlnite la Universitate, Institutul

politehnic, Academia de Științe E- 
conomice și Institutul Medico-Far- 
maceutic.

CHIAR DACA AR ÎNCEPE
ASTAZI NOUL AN...

...studenții de la Universitate ar 
găsi totul pregătit pentru orele de 
educație fizică și de activități spor
tive. Colectivul catedrei de specia
litate (responsabil, conf. univ. Mihai 
T. lonescu) s-a străduit să pună în 
aplicare instrucțiunile Ministerului 
învățămîntului și recomandările 
conducerii centrului universitar, în- 
grijindu-șe atît de stabilirea calen
darului competițional, de programa
rea grupelor în sălile și pe terenu
rile de sport, de lansarea unor ini
țiative menite să atragă în practica
rea exercițiului fizic — inclusiv in

gimnastica de înviorare — marea 
masă a studenților. Planificarea 
existentă, dacă se va respecta (și 
toți cei 34 de asistenți și lectori 
din colectivul catedrei de educație 
fizică sînt ferm hotărîți să nu ac
cepte nici o jumătate de măsură) 
înseamnă că în apropiatul an uni
versitar se va conta pe aproape 
4 000 de studenți în activități spor
tive de masă și de. performanță. 
Regulamentul Cupei anilor I, al 
unor competiții pe facultăți sau in- 
terfacultăți a fost deja întocmit, 
nu sînt așteptați decît... eroii între
cerilor.

Apropo de competițiile noului an 
universitar: se preconizează ca
încă clin primele săptămini de curs 
echipele Universității, selecționate 
ale unor facultăți, să angajeze în
treceri amicale cu formațiile unor 
întreprinderi direct productive, u- 
zine și fabrici. Este o inițiativă care 
merită a fi salutată, ca reprezentând 
o modalitate binevenită de a lega 
mal strîns pe studenți de produc
ție, de viitoarele lor locuri de mun
că și implicit de a se realiza un

schimb dc experiență pe multiple 
planuri intre sportivi și muncitori. 
Și o altă noutate : perspectiva or
ganizării unui campionat de fotbal 
feminin. Sc parc că la Universita
te, numărul amatoarelor nu este de 
neglijat.

Cît privește baza materială nece
sară acoperirii unor întreceri care 
numai în sportul de masă repre

zintă echivalentul a 170 de grupe, 
colectivul catedrei de educație fi
zică a întocmii un studiu de folo
sire... milimetrică a acesteia. Desi
gur, nu va fi de loc ușor, mai ales
Raid realizat de TIBERiU STAMA 

și PETRE OLTEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

Fără a-și fi propus să cuprindă toate aspectele legate de apro
piatul an universitar, raidul nostru relevă multe din realizările 
înregistrate pe linia asigurării unor condiții optime orelor de edu

cație fizică cu studenții din anii I și II din anul universitar care va 
începe peste puțin timp. Este îmbucurător, de pildă, că la Universi
tate, Institutul politehnic și A.S.E., grija pentru a face din exercițiul 
fizic, din activitățile sportive în general (de masă sau de perfor
manță), o preocupare tot mai apropiată de fiecare student capătă un 
contur tot mai precis. De neînțeles se prezintă lucrurile la I.M.F., unde 
colectivul catedrei de specialitate, conducerea clubului Medicina vor 
trebui să dovedească mult spirit inventiv pentru a putea acoperi 
măcar o parte din cerințele noului an universitar. Poate că și Minis
terul Tnvățămîntului va găsi unele soluții în sprijinul mediciniștilor, 
iubitori ai sportului, acordînd un sprijin (ca și în alți ani, de altfel) 
cit mai concret.

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL

PRIMUL TURNEU DE SALĂ A DEBUTAT
CU MECIURI ECHILIBRATE

. Ieri a început în sala Floreasca 
din Capitală primul turneu al cam
pionatului feminin divizia A. După 
7 etape în fruntea clasamentului 
se află Universitatea Timișoara cu 
12 puncte.

MUREȘUL TG. MUREȘ — UNI
VERSITATEA CLUJ 16—12 (11—4) 
Deși au început bine și au condus 
cu 11—4 la pauză, mureșencele au 
cîștigat greu meciul cu firava re
prezentantă a Clujului. Aceasta 
pentru că în repriza a doua cole
gele Rozaliei Sos, prematur satis
făcute de scor, au practicat un joc 
încîlcit, lipsit de orizont. Au marcati 
Sos 10, Ccrdoș 2 Szebeni 2, Frîncu

și Szolossi — pentru Mureșul Tg. 
Mureș, Vidu 6, Bearz 4, Cserveny 
și Butan — pentru Universitatea 
Cluj. Au condus T. Curelea și 
D. Racoveanu (București).

RULMENTUL BRAȘOV — CON
FECȚIA BUCUREȘTI 13—11 (8—7). 
Partidă cu o desfășurare palpitantă 
pe întreg parcursul ei. Ambele- .e- 
chipe și-au revenit din prelungita- 
eclipsă de formă și au practicat 
un joc mai aproape de posibilită
țile reale. Deși au condus cu 2-'

Hristache NA! * |
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Jocurile si arbitru
etapei a V-a

JUNIORII iN ÎNTRECERIA BALCANIADEI SE VA DESFĂȘURA ÎN ROMÂNIAA V-a EDIȚIE

Agronomia Cluj — Sportul 
(Th. Witting) : Dinamo — 
Biriad (Șt. Crlslea) ; Gri- 
— Universitatea Timișoara 

Politehnica lași 
CSM Sibiu —

Gloria — Știința Petroșani (D. Gri- 
gorescu) ; 
studențesc 
Rulmentul 
vita Roșie
(Al. Lemneanu) ;
Steaua (V. Cișmaș) ;
Farul Constanța (P. Niculescu). Cele 
trei jocuri din București au fost pro
gramate astfel : Grivița Roșie — Uni
versitatea Timișoara în Parcul Copi
lului, de la ora 9,30 ; Dinamo — Rul
mentul și Gloria — Șt. Petroșani pe 
terenul Gloria de la ora 10,30, respec
tiv 12.

APROPIE DERBYUL
GRIVIȚA ROȘIE - UNIVERSITATEA

'__ ’ . _1_____  ' ' 1, Universitatea
ne-am propus sa publicăm cîteva vești din

Pînă la meciul derby dintre fruntașele clasamentului, 
Timișoara ți Grivița Roșie, î 
;eie două tabere.

Timișorenii deciși

telefon). - 
timișoreni

să confirme la București...

TIMIȘOARA, (prin
Pentru -rtigfcyștâi 

ixamen dificil din această ediție, trecut 
ni stic.câs, a fost jocul cu' Dinamo Bucu
rești. Nu este de mirare că ecourile 
icestei întâlniri se fac auzite și acum 
n rîndurile iubitorilor sportului cu ba- 
onul oval din urbea noastră. Și poate 
iu este -
area că 
□artidele 
iflă în 
condiție 
ju Dinamo, am încercat să aflăm unele 
păreri despre potențialul timișorenilor 
pentru următorul joc, cel cu Grivița 
Roșie, de la București. Printre cei son
dați au fost ing. Nicolae Oiță, preșe
dintele secției, dr. p. Chiriță, antrenorul 
M. Antonescu și internaționalul Gh. Răș- 
canu.

Ing. Nic. Oiță : „In compania Griviței 
Roșii se poate juca rugby adevărat și 
este o plăcere s-o *
Dr. P. Chiriță : „în jocul cu Dinamo, 
timișorenii au fost superiori la două ca
pitole — condiție fizică si disciplina tac
tică. Cel cu Grivița Roșie va fi jocul 
înaintărilor și va ciștiga echipa care va 
fi mai activă in realizarea încercărilor". 
Antrenorul M. Antonescu (a fost foarte 
rezervat) : „Deocamdată, desfășurăm un 
program bine stabilit, ce urmărește re
facerea fizică și exersarea unor acțiuni 
tactice. Jocul de Ia București este foarte

primul
nu și imposibil de cîștigat". 
nr. 1 al anului 1970, Gh. 
venit printre primii la an-

lipsită de interes nici consta- 
nutnărul celor care asistă la 
de rugby din Timișoara se 

continuă creștere. După buna 
fizică manifestată în partida

greu, dar 
Rugbystul 
R&ștănu — 
trenament — susține că pentru echipa sa 
partida cu Grivița Roșie reprezintă exa
menul maturizării și confirmării. „Vom 
face totul ca să rim la înălțimea echi
pei bucureștene, iar rezultatul va apare 
firesc la sfîrșitul celor 80 de minute 
de joc".

în tabăra timișoreană am notat mo
destie. o atmosferă de muncă intensă,, 
dar mal ales dorința fermă de a justi
fica locui I deținut 
pionatul diviziei A

in prezent In cam- 
de rugby...

Petru ARCAN

ai ca adversară".

...Iar Grivița Roșie
La grivițeni, pare că urmează un 

meci ca oricare altlul, pentru care 
nu se fac pregătiri speciale. Lo
tul ? Cel obișnuit, în care nu sînt 
de notat indisponibilități, nici ie
șiri, ci din contră, intrări — în 
formă. Se simte însă că „evenimen
tul apasă". Punct de sprijin pen
tru opiniile —- optimiste — în le
gătură cu derbyul : meciul de du-

crede in victorie
cu Steaua (4—4) în care, 

unanim, înaintarea a 
dominind pe ștelișți, 
unei înaintări puter- 

sigur, ni s-a părut 
„Apre-

tninică 
se apreciază 
jucat bine, 
posesori ai 
aice. Precis, 
antrenorul Viorel Moraru : 
ciez că în jocul cu timișorenii ne 
vom impune, fiindcă echipa noas
tră este mai matură, are rutina 
jocurilor grele. Chiar dacă adver
sarii au individualități de valoare, 
ca de pildă Rășcanu, Suciu, Peter. 
In plus...".

Despre acest „plus" se pot spune 
mai multe. Este vorba despre un 
moral excelent al echipei. După un 
început slab în campionat, Grivița 
Roșie s-a regăsit în ultimele două 
meciuri evoluînd din ce în ce mai 
bine, regăsindu-se. „în sfîrșit, pe 
plan psihic, era de părere Radu 
Demian, stăm bine. Și, notați, sin- 
tem in ascensiune de formă".

Deci, atenție Timișoara — bucu- 
reștenii nu concep să nu-și valo
rifice avantajul terenului propriu.

Cea de a V-a ediție a Campio
natelor balcanice de ciciism-șosea, 
se va desfășura în România 
(21—23 iulie 1972). I’entru buna 
desfășurare a acestei importante 
competiții, Biroul F. R. Ciclism 
a aprobat. într-o recentă ședință, 
componența comisiei de organizare. 
Ea este alcătuită din Octavian Tu- 
Itai — președinte, Alșo Balaj — 
secretar general, Octavian Atnza 
— președintele comisiei tehnice, 
Ilristache Naunt — președintele

Găsirea traseelor pentru devenit o grea problemă Clujenii au însă unul splendid
(in fotograjie. o imagine din disputa participanților la „Turul Clujului" pe acest circuit) pe cai e foriu 
nostru de specialitate ar trebui să-l folosească mai des CREȚU .

Păun
economice,

, comisiei de presă, Ioan 
președintele comisiei
Vasile lonescu — președintele co
misiei organizatorice, George Ale
xandru — președintele comisiei de 
materiale. dr. Alexandru Dorizo 
— președintele comisiei medicale, 
și Traian IJinuț — președintele 
comisiei de protocol. La 22 octom
brie, comisia se va întruni în pri
ma sa ședință. Principala problemă 
este alegerea traseelor pentru pro
ba de 100 km contratimp pe echipe

(sau fond). Un
Alex. Someșan

Octavian

Jocurile Mediteraneene
Internațională de C'i-

M. Fr.

se voi- des-

i și 
capa-

Amza — președintele

CUPA VOINȚA
'Aspect din proba de S0 m senioare, cîștigată de Crista Tracher .(Dinamo 
Brașov) — in dreapta, In luptă cu Maria Tașnadi (Dinamo București) pe 

pista de beton din Cluj
,« Foto i Călin N. CREȚU — Cluj

juriului la
Federația 

clism Amator (F.I.A.C.) l-a „desem
nat pe arbitrul internațional 
OCTAVIAN AMZA ca președinte 
al j'uriului Jocurilor Mediterane
eni de ciclism, care 
fășura între 8 și 15 octombrie Ia 
Izmir (Turcia). Este o nouă 
concludentă recunoaștere a < 
cității și competenței acestui spe
cialist

A „CUPEI ORAȘELOR1*
Sîmbălă și duminică va 

loc la Tg. Mureș cea de a VT-a 
etapă a „Cupei orașelor". înaintea 
acestei întreceri, în clasnmentitl 
juniorilor conduce Z. Elekeș(Bra
șov), urmat la 1:14 de A. Ciobanu 
(Ploiești), iar la categoria tineret 
N. Andronache (Ploiești) 
tul învingător al 
lui" — secundat 
imbuzan la 3:34. 
pe reprezentative de orașe 
este deosebit, de acerbă, 
echipa Ploieștiului cu un 
dc 3 secunde (!) în fața formației 
din Brăila. Cele două team-uri 
sînt urmate de Cluj la 2:14. Com
petiția se va încheia în octombrie, 
cînd se va disputa la Brăila etapa 
a VlI-a.

— și cursa pe circuit 
colectiv condus de 
se va deplasa pe șoselele din îm
prejurimile Brașovului pentru a 
alege cîteva variante și a le supune 
comisiei spre discutare și «aprobare.

După cum se știe, la întreceri 
vor participa cite 10 alergători din 
fiecare țara (față de 8
IV-a).
vor fi trimise invitații 
pare
BULGARIA, 
VIA și TURCIA, 
avea loc și Congresul 
federațiilor de ciclism.

Fiind — pentru majoritatea țări
lor participante — un ultim test 
înaintea Jocurilor Olimpice de Ia 
Munchen, cu siguranță că pregăti
rile sportivilor pentru Campiona
tele balcanice vor fi deosebit de. 
intense, iar rezultatele se vor situa, 
la un nivel suoeri.or

INTERNAȚIONALE

ayea

recen-
„Turului Cluju- 
de clujeanul E. 
în clasamentul 

lupta
Conduce 

avans

După alegerea

federațiilor din
GRECIA.

La

la ediția a 
traseelor, 

de partici- 
ALBANIA, 
JUGOSLA- 

20 iulie va 
balcanic al

Rutierii juniori vor participa 
în zilele care urmează la două 
competiții internaționale peste ho
tare. Astfel, la „Ctfpa Gabrovo" — 
1 octombrie — vor concura E. Im- 
buzan (C.S.M. Cluj), V. Murineanu 
(Șc. sp. 3 București), I. Biro (C’.S. 
Cluj), V. Hoța (Mureșul Tg. Mureș), 
Tr. Repede (C.S.M. Cluj), V. Horneț 
(Portul 
(CIBO 
Cliiș și

între
cursurile 
Germană, vor lua parte și juniorii 
noștri I. Biro, E. Imbuzan, V. Iloța, 
N. Gavrilă (Steaua), 
soțiți de antrenorul

Constanța) și Z. Elekeș 
Brașov). .Antrenori I V. 
C. Dumitru.
7 și 10 octombrie, la con- 

organizate în R. D.

Ei vor fi în-
C. Voicu.

ÎNCEP CAMPIONATELE
Campionatele naționale de pistă 

— la care, în acest an, participă 
ca „invitați15 și fondiștii... — se vor 
desfășura Ja Dinamo între 25 sep
tembrie și 10 octombrie, 
mul de desfășurare este
rul : 25 septembrie — viteză ; 27
septembrie — 1 000 m cu stait de 
pe loc ; 30 septembrie — urmărire 
individuală — 4 00J m ; 1 octom-

Progra- 
următo-

NAȚIONALE DE PISTA
brie — urmărire pe echipe — 
4 000 m ; 3 octombrie — cursă cu 
adițiune de puncte (semifond); 
10 octombrie — demifond cu antre
nament mecanic.

Dacă vremea va fi favorabilă, 
este posibil să asistăm la îmbună
tățirea recordurilor țării și — în 
mod sigur — la spectacole sportive 
deosebit de atractive.

ÎN PRIMUL CAMPIONAT PE ROTILE

NU TOTUL A MERS... CA PE ROATE!
ocazia, timp do patru 
aflu printre promotorii

Am avut 
tile, să niă ..
patinajului pc rotile, reuniți la Cluj 
pentru primul examen 
tinere discipline : cel 
nat republican.

Patru zile în care 
zultate. am înregistrat 
reținut nume, m-am bucurat de bu
curia copiilor de a aluneca, într-un 
anotimp ce nu permite gheață, pe o 
pistă special amenajată pentru ci. 
Ani estimat — raportîfid la numărul 
ridicat al celor prezenți — cifra im
presionantă a practicanților acestui 
sport ce stă la îndemîna oricui, ani 
felititat federația atît pentru hotă- 
rirea de-a proba — într-un cam
pionat bine organizat — măiestria 
patinatorilor pe uscat, cit și pentru 
inițiativa ei de-a încadra acest tînăr 
sport în legi și regulamente, luind-o 
astfel înaintea multor altor țări.

Cele patru zile mi-au relevat, însă, 
și un alt aspect, negativ, care s-a im
pus, diminuînd mult din forța celor
lalte pozitive; un aspect detesta
bil despre care ne vom ocupa acum, 
ca într-un post-scriptum Ia primul 
campionat republican.

E vorba de atmosfera de dincolo 
de perimetrul de concurs — așa-zis» 
atmosferă de culise — de raporturile 
existente Intre mănunchiul de teh
nicieni care conduc acest sport, de 
hărțuiala reciprocă, de nervozitatea 
excesivă, de invectivele aruncate, do 
sudalmele schimbate, de reclama- 
țiile Ia serie, de contestările fără 
suport ți lnstigațiile fără motiv.

Au fost momente jenante cînd am 
preferat să mă depărtez, nu fără 
obsedantele întrebări : ce zic sau ce 
învață copiii, pentru că toate aceste 
manifestări s-au produs deschis, a- 
vînd ca asistență masa bogată de 
copii și tineri sau, cel mai trist caz,

al acestei 
dinții campio-

am notat re- 
recorduri, am

recrutând din 
mente pentru 
nici solicitanții

Aș putea oferi, desigur, nume, dar 
mă rețin nu din teama de-a jigni, ci 
din convingerea că numind pe unii 
i-aș putea scăpa pe ceilalți.

Am căutat resortul ascuns al a- 
cestor nesportive manifestări — că
rora nici secretarul general al fede
rației, nici arbitrul principal al com
petiției nu le mai puteau ține piept 
—. și cineva mi-a dezlegat cifrul : 
„aici e o găină de jumulit!“

Aha ! Patinajul pe rotile, această 
foarte tinără disciplină — sau, mai 
bine zis, această proaspătă ramură 
a unui sport veteran : 
gheață — 
distribuie 
ospăț din 
.să-și taie 
mai mult 
ță, intră

masa acestora ele- 
revendicări ■ în care 

lor nu credeau.

Printre frumoasele întreceri nautice 
de toamnă s-a numărat și „Cupa Vo
ința" la canotaj. Concursul, care s-a 
desfășurat pe lacul Herăstrău, a pro
gramat un număr de 10 probe, majori
tatea dintre ele viu disputate. Evoluînd 
meritoriu, cu multe echipaje în start, 
canotorii dlubului organizator șl-au ad
judecat trofeul pus în joc. O notă bună 
pentru schiflstele de la Metalul, Voința 
șt Clubul nautic universitar București, 
principalele animatoare în cursele de 
schif simplu, 44-1 vîsle și 4+1 rame, 
o notă mal puțin bună? secțiilor nautice 
care nu și-au înscris Echipajele de ju
niori în acest atrăgător concurs.

Rezultate : schif 4+1 vîsle (senioare) : 
1 Voința (Trancioveanu, Lincaru, Bo- 
can, Ilău+Chiețan) 3:14,0 ; 2. C.N.U.
3:15.2 ; 3. Metalul 3:19,1 ; Simplu
(băieți) ; 1. Gh. Foca (Metalul) 3:18,4 ;

2. M. Barcsn (Steaua) 3:22,5 ; 
kely (Steaua) 3:28,0 ; schif 24-1 (băieți) ;
1. Metalul (Dumitru, Roman + Mitică)’; 
3:23,0 : 2. Steaua 3:29,0 ; 3. Metalul 3:33,1 ;
2 vîsle (senioare) : 1. Voința (Bardaș. 
Toader) 3:27,0 ; 2 vîsle (băieți) : 1. Vo
ința (Tolea, Ștefânescu) ; schif 24-1 
(junioare) : 1. Metalul (Oprea, Chiran 
4- Slavic) ; 2 vîsle (Junioare) : 1. Meta
lul (Cengea, Radu) 3:32,5 ; 2. C.N.U.
3:35,0; 3. Voința 3:55,0; 2 f. c. (băieți) :
1. Metalul (Bobocea, Herlihg) 3:15,0 ;
2. Steaua 3:20,1; s. C.S.S. 3:21,0: 44-1
(senioare) : 1. Metalul (Broseăuțeanu,
Chiran, Oprea, Longhlnov 4- Slavic) 
3:21,8 ; 2. Voința 3:22,2 : 3. Metalul 3:23.8 ; 
schif simplu (junioare) : 1. Gabriela
Toader (Voința) 3:15,5 ; 2. G. Mllitaru 
(C.N.U.) 3:28,0 ; v. Dragomirescu
(Voința) 3:29,8.

Două ztle frttmoase de toamnă (șl un 
etort apreciabil al organizatorilor) a tă
cut ca întrecerile pentru campionatul 
național de tenis ’71 să avanseze rapid 
pe tablourile celor două probe de sim
plu. Cunoaștem acum, pc primii opt 
calificați ia masculin, ca șl pe ccie opt

„NAȚIONALELE" IN
concu-
Simio-

ccdat locul unor foarte tinere 
rente, Virginia Ruzicl și Mariana 
ncscu. respectiv. Ambele concurează 
sub culorile clubului Dinamo București 
și alte două coechipiere ale acestora, 
tudit Dibar-Gohn șl Florența Mihai, com-

PLINA DESFĂȘURARE

patinajul pe 
a intrat în competiție. Iți 
titlurile de campioni 1 Un 

care fiecare TREBUIE 
rația sau să smulgă cit 

și, cînd... patina nu-1 aju- 
în competiție, protestele. 

O competiție nefericită pe care chiar 
„protagoniștii" ei ar incrimina-o 
dacă s-ar afla în postura de asistenți, 
o practică de care singuri trebuie să 
se lepede, convinși fiind că ea este 
nesportivă și extrem de dăunătoare 
copiilor.

Fiind chemați să servească un 
sport — pe care, de altfel, îl servesc 
bine — și să fie colaboratorii intimi 
ai federației, antrenorii (ca șl arbi
trii) n-au voie să-și ignore nici un 
moment misiunea educativă și să dă- 
rîme Intr-o Clipă ceea ce au con
struit, cu migală, un an întreg.

Fie, deci, ca bîlciul primului cam
pionat să rămînă doar o tristă amin
tire, iar concepția, după care titlu
rile de campioni sc confundă cu rații 
de cașcaval, o idee definitiv în- 
mormîntată.

Nușa DEMIAN
•VS::str>S

Campionatul republican de lansetă Concursuri de pescuit staționar

Vinătoare colectivă

în zilele de stmbătă și duminică, 
pe stadionul I.C.A.B. (Glucoza) se va 
desfășura campionatul republican 
de lansetă (seniori și tineret). Par
ticipă concurenți din toate județe
le din țară. întrecerile încep în fie
care zi la ora 8. Accesul publicu
lui este liber.

Asociația, vînățorilor și. pescarilor 
sportivi din sectorul III al Capita
lei organizează duminică o vînă- 
toare colectivă la răpitoare In pă
durea Negoești. Plecarea vînători- 
lor din gara Titan la ora șase di
mineața.

în urma celor patru concursuri de 
pescuit staționar care s-au desfășu
rat sîmbăta șl duminica trecută la 
Lugoj, au fost desemnați cei mal 
buni 12 pescari sportivi din țara 
noastră i Marin Stoenescu, Aurel 
Burdea, Ovidiu Tudoran, Balog 
Gheza, Ion Sepeși, Victor Simion, 
Roman Roman, Teodor Bentu, 
Gheorghe Tlmoleon, Zoltan Kosza, 
.Vasile Fleșerl și Petru Azamfir. 
Dintre aceștia, prin concursuri, vor 
fi desemnate cele două echipe (A 
și B) care vor reprezenta țara noas
tră în competițiile internaționale 
viitoare : campionatul mondial de 
pescuit staționar și „Cupa Priete
niei". Sever Mureșan (cap de serie nr. 3) 

în fața lui Dan Nemeș.
a cîștigat ieri o f-umoasă partidă,

l'oto : s. BAKSI

PLOII IȘTII ROMÂNI ȘI AMERICANI SE VOR REÎNTÎLNI LA MlîNCHEN

OPINIILE ANTRENORILOR ROBERT GAULT Șl ION POPA

Cu fața de bonom și ochii blînzi 
de bttnic; Rob&rt (zis Pappy) Gault 
eras db" neconfundat din pricina 
bluzelor sale exotice, violent colo
rate și a veșnicei agitații în înde
plinirea misiunii sale de gazda 
și organizator al întîlnirii ami
cale de box România — S.U.A. de 
la Piney Point, în statul Maryland, 
în vecinătatea oceanului Atlantic, 
cam pe unde își încheie cursa Po- 
tomacul, venind de la Washington. 
Primul care l-a recunoscut pe 
„Pappy" a fost antrenorul român 
Ion Popa. în 1968, la Arena Mexi
co. au stat în colțuri opuse cînd 
campionul olimpic Ronnie Harries 
îl învingea cu greu pe Caliștrat 
Cuțov. J?-au reîntâlnit' îmbrățișîn- 
du-se și s-au despărțit abia la Lat
ham, suburbia orașului Albany, ca
pital® statului New 
unde reprezentativele 
mericană și română, 
ultimul meci.

întâlnirile celor doi 
meriți au prilejuit 
schimburi de experiență. Conducă
tor al programului de educație fi
zică la școala de marină comer
cială „Harry Lundeberg" din Piney

Sinatra, antrenorul român Ion Popa 
a găsit prilejul de a-i spune cole
gului său ce-i place la boxerii 
amatori americani : stilul de luptă, 
împletirea fericită a spiritului per
manent ofensiv cu loviturile spec
taculoase și cu abundența de es-

Dr. Ben M. Becke (fostul adver
sar al lui Milică Theodorescu), 
președintele Comisiei de box 
A.A.U., care ne-a întîmpinat în fief
ul său din statul New York, crede 
că majoritatea numelor evocate mai 
sus le vom auzi pronunțate și de

Jucătoare care-și vor disputa sferturile 
de finală feminine.

Nu lipsesc numele surprinzătoare, in 
special in întrecerea fetelor. Aci, două 
dintre favoritele de pe tablou — Mana
na Nunweiller și Valeria Balaj — au

impresionant lot de patru 
calificate in „sferturi", 
optimile de finală disputate

pictează un
dlnamoviste

La băiet!, 
ieri dimineața au prilejuit partide dirze 
și adesea spectaculoase. Stelistul Con-

York, acolo 
amatoare, a- 
au disputat

antrenori e- 
interesante

stras®Bl

Antr. irul american Robert Gault.
Point, l
victori $înd b°xul viitorilor na- 
t urile națîoR?1 ales cunducînd lo- 
Pappy Gaulț\amerxlcane de b?tXs urmărit cu multă

stantin Popovici (cap de serie nr. 2) a 
trebuit să lupte pe distanța a cinci se
turi, pentru a trece de rezistența bra
șoveanului Cabriel Neacșu. Iar colegul 
acestuia din urmă, tînărul Traian Mar
cu, l-a „Întins" serios pe Ionel Săniei, 
după ce-1 eliminase pe clujeanul Gh. 
Komoroc ’zj’. Frumoase au fost. parti
dele V. Marcu — Sotiriu șl Mureșan — 
Nemeș, cîștigate de primii în cite pa
tru seturi.

rezultatele : SIMPLU MASCU- 
Turul II : V. Marcu — Suto 
6—1 : Sotiriu — Rusu 7—3, 
6—0 ; Nemeș — Nemeth 
6—1, 6—1 ; Mureșan — R. _ 
6—2, 6—0. G—3 : Kerekes — Mocanu 
6—3, 6—2 : Ovici — Robii G—2,
6—3 ; Neacșu — Cialamboș fl—î,
4—6, 6—1 ; PQpovlci — Bondoc 6—2, 
6—2 ; Mărniureanu — Roșianu 
6—2. 0—2 : Negfu — Manea S-T. 
6—4 ; Hărădău — Navroțchl 6—1, 
6—4 ; Boaghe — Breazu 6—2, 6—2, 
Dron — Mita w.o. : Bolder — 

Hutter C—3, 6—4, 6—2 ; 
Komoroezy 4—6, 1—6. ( 
Sântei -- Balogh 6—2, ( 
III (optimi de finală) : 
Negru 6—1, 6—1, 6—2 ; Hărădău

9—1,
6-2,
7—9, 

Badin

; Tr. Marcu — 
6—2, 6—0, 6—0 ;
6—3. 6—0. Turui 
Mărraureanu —

Boa- 
6—3, 6—3 ; Dron — Bolder 
6—1 : Sântei — Marcu 3—6, 

6—3 : V. Marcu — Sotlrlu
6—4, 6—4 : Mureșan — Nemeș 
6—1, 0—4 ; Oriei — Kerekes

6—3 ; Popovici — Neacșu 3—6, 
4—6, 6—1. SIMPLU FE

MININ. Turu) II : ludit Dibar — Cristi
na Bădin 6—1, 6—3 ; Florența Mlhai — 
Florica Butoi 6—3. 4—6. fi—(1 : Eleonora 
Dumitrescu — Rodica Precup 6—4, 6—0; 
Mariana Simionescu — Valeria Balaj 
6—3, 4—6. 6—4 : Virginia Ruzlci — ’' 
nana Nunweiller 7—5, 4—6, 6—2 : 
terina Roșianu — Elena Trifu 3—6, 
6—0 ; Elena Takacs — Ioana Bădin 
6—2 ; Agneta Kun — Aneta Vorone 
6-0.

Au început și întrecerile de dublu, 
continuă în aceasta dimineața pe 
renurile Progresul. Tot azi — dc la ora 
13.30 — se dispută sferturile de finală 
ale probelor de simplu, care promit par
tide deosebit de interesante.

Pentru sfirșit, o mențiune importantă, 
vom folosi de aci încolo, pentru fosta 
noastră campioană, numele complet de 
ludit Dibar-Gohn, în urma căsătoriei 
sale cu cunoscutul schior brașovean 
Kurt Colin. Amindurora le adresăm cu
venitele felicitări, pe această cale.

Radu VOIA

Ma- 
Eca- 
8—6, 
6-1. 
6-0,

care 
te-

curiozitate evoluțiile pugiliștilor ro
mâni. Intr-o scik'tă croazieră pe 
riul St. Mary, la bordul vasului

(Urmare

Echipa de box a României intr-o

nou României, 
actualului lot 
și juniori) au 
ne exprimăm

nostimă poză pe aeroportul Neto York
Foto : Eli ATTAR (New York)

CAMPIONATUL
NAȚIONAL

din pap. t)

„Sea Princess" și la invitația pre
ședintelui școlii, Earl Shepard, 
„coach“-ul american ne-a mărturi
sit admirația sa pentru excelenta 
condiție fizică a boxerilor români, 
pentru buna lor orientare tactică. 
„Românii sînt luptători desăvîrșiți, 
abili în întâmpinarea adversarului, 
ei știu să aștepte și să contra
atace". Pedagog prin vocație, 
„Pappy" i-a vorbit mult lui „John" 
Popa despre executarea loviturilor 
prin rotirea violentă a trunchiului, 
mișcarea din șolduri dînd putere 
de percuție, duritate, oricărei exe
cuții și 
acțiune 
români, 
apreciat 
sile („e 
putea găsi alte victime '.“) 
tac, în ciuda infrîngerilor.

Sub cupola rotundă de 
teatrului de vară Coliseum 
ham, unde bateriile de reflectoare 
luminau cu rîndul 
rilor în colțurile 
unde același public 
tacolele vedetelor 
rican Mickey Rooney sau

lungind implicit raza de 
a brațelor. Dintre boxerii 
antrenorul american i-a 
pe Pometcu, Antonlu Va- 
prea tare pentru a-i mai 

și Năs-

lemn a 
din Lat

chipurile 
ringului, 

a urmărit 
ecranului

boxe- ' 
acolo 
spec- 
ame- 

Fr.ank

chive. Boxerii de peste Ocean nu 
sînt scutiți nici de defecte. La ei se 
resimte lipsa pregătirii fizice, „nu 
au picioare" — cum spune maes
trul Popa, pleacă numai înainte, 
dar nu sînt apți să facă pasul 
înapoi, de unde rezultă poziții prea 
statice. Antrenorului bucureștean 
l-au plăcut : semimusca Tim De
ment, care l-a învins pe Aurel Mi
hai valorificîndu-și (la 16 ani) 
extraordinara vitalitate și frumoa
sele lovituri în linie ; Xavier Mu
niz, care l-a pus în dificultate pe 
Cuțov, boxer calm și sigur, care 
primește loviturile cu seninătate, 
dar contrează extrem de puternic 
dintr-o poziție permanent ermetică; 
Freddie Washington, învingătorul 
și învinsul lui Zilberman, aparent 
lent, dar cu un piston de stingă 
foarte eficace ; Jerry Otis, o ma
șină de pumni în rafală, căreia 
chiar și Năstac, recunoscut pen
tru vitalitatea sa, i-a cedat; Duane 
Bobick (91 kg), tînăr marinar 
blond, agresiv în atac, foarte dur 
în lovituri, pe care americanii îl 
consideră de pe acum „speranța 
albă" a categoriei grele.

crainicul turneului olimpic de la 
Munchen. în 1972. Ceea ce nu pare 
departe de adevăr.

Victor BÂNCIULESCU

cruța dascălii pentru noile generații 
care vor popula noile patinoare.

Campionatul actual mai prezintă 
un punct de mare importanță. El 
precede participarea echipei repre
zentative la grupa B a campiona
tului mondial, a cărei organizare a 
fost încredințată din 
Și pentru că porțile 
național (de seniori 
fost lăsate deschise, 
convingerea că tinerelul se va stră
dui să obțină învestitura ecusonu
lui tricolor. El poate face aceasta 
prin dăruire în pregătire și în joc, 
prin însușirea măiestriei, prin mun
că și disciplină.

Tăind panglica inaugurală a nou
lui campionat să urăm succes de
plin tuturor Celor opt concurente.

ÎNTREPRINDEREA economică de administrare
A BAZELOR SPORTIVE

din București, bd. Muncii nr., 37-~-39, sectorul 3, telefon 21 66 85

ANGAJEAZA
— tâmplari manuali
— lăcătuși
— zidari
— zugravi-vopsitori
— fierari betoniști

— electronist! și mecanici de 
aparatelor

DE URGENTA
— sudor
— dulgheri
— tehnician proiectant constructor
— muncitori necalificați.

precizie pentru exploatarea 
video-recording

NOU PENTRU ELEVI!

Administrația Asigurărilor de Stat a introdus recent o nouă formă 
de asigurare dedicată în exclusivitate elevilor care frecventează cursu
rile de zi ale unei școli sau ale unui liceu.

Asigurarea se poate încheia în baza unei declarații de asigurare 
semnată de unul din părinți pentru elevii în vîrstă de pînă la 14 ani, 
sau chiar de elevi dacă au împlinit vîrsta de 16 ani.

Asigurarea se încheie la alegere, în cadrul aceleiași durate, prin 
unul sau mai multe contracte.

Prima de asigurare este foarte convenabilă : 12 lei sau 24 lei pe 
an, în funcție de profilul școlii sau liceului frecventat.
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în campionatul european pentru echipele de tineret:

ROMÂNIA-FINLANDA 3-1 (2-1)

SUPERIORITATE EVIDENTĂ, SCOR NEEDIFICATOR
Avînd, probabil, îndoieli că vor 

putea ajunge acasă în timp util 
pentru a viziona la televizor me
ciul dintre primele reprezentative 
ale României și Finlandei, de la 
Helsinki, puțini spectatori s-au de
cis să asiste la partida dintre e- 
chipele de tineret ale celor două 
țări, disputată pe stadionul Repu
blicii în cadrul campionatului eu
ropean. Și poate că mulți dintre 
amatorii de fotbal s-au îndoit că 
vor asista la o partidă echilibrată, 
aprig disputată. Trebuie să recu
noaștem că scepticii au avut în 
bună măsură, dreptate, întrucît în 
confruntarea dintre echipele de ti
neret 
Jocul 
sens: 
kala, 
1—1!

Ce 
rioadă de timp ? Tinerii jucători 
români au început partida cu de
zinvoltură, în jocul lor observîn- 
du-se clar că sînt conștienți de su
perioritatea tehnică și tactică asu
pra tinerilor fotbaliști din „țara 
celor 1 000 de lacuri". Marian Po
pescu avea să deschidă lunga listă 
a șuturilor la poarta adversă în 
minutul 3, dar Năstase a fost cel 
care, printr-o spectaculoasă cursă 
pe extrema stingă, în min. 7, în
cheiată cu un șut senzațional în 
bară, dintr-un unghi imposibil, a 
arătat tribunelor că aci. pe partea 
lui, se vor petrece fazele cele mal 
spectaculoase ale meciului.

N-a trecut mult de la această 
fază care a smuls ropote de a- 
plauze și Kun II — azi. o prezen
ță oportună în fața porții lui Mis- 

șutează sec în plasă, fruc- 
o centrare de 
lui Ștefănescu:

ale României și Finlandei 
a avut, practic, un singur 
spre poarta apărată de Mis- 
deși în min. 20 scorul era

se întîmplase în această pe-

kala 
tificind cu aplomb 
pe partea dreaptă, a

Stadionul Republicii : vreme excelentă ; teren bun ; spectatori — aproxi
mativ 3 000. Au înscris : KUN II (min. 10 șl min. 43), NÂSTASE (min. 48) șl 
RAATIKAINfeN (min. 20). Raport de șuturi spre poartă : 27—8 (pe spațiul 
porții : 14—2). Raport de coruere : 7—0.

ROMANIA : Ștefan 7 — Tănăsescu 7, Sătmăreanu II 7, Olteanu 7, Hajnal 
7, Marian Popescu 6 (min. 66 Naom 6), Simionaș 6. Ștefănescu 4 (min. 83 Gher- 
gheli), Kun II 8, Broșovschi 7, Năstase 9.

FINLANDA : Miskala — Vlhtllae (min .46 Paavolalnen), Erikson. Nieminen, 
Kautonen, Asikalnen, Lehtinen, Raatlkalnen, Bergstroem, Kallio, Huhtl (min. 
79 And).

A arbitrat corect OZSELCUK SEDAT, ajutat la Unle de Bagatlr Ahmet 
și Ok Hllmi — toți din Turcia.

Un gol venit re- 
pentru scor mare, 
teren. Jocul curge 

fundașii

1—0 (min. 10). 
pede. speranțe 
în tribune și în 
într-o singură direcție, 
centrali Sătmăreanu II și Olteanu 
se duc șl ei în față, mijlocașii Ma
rian Popescu și Simionaș se lipesc 
de coasta propriilor atacanți și în 
suprafața de pedeapsă a echipei fin
landeze înghesuiala este tot mai 
mare. Mingile ajung aci ca atrase de 
un magnet, dar, stereotip, pe sus, a- 
colo unde masivii Erikson și Niemi
nen domină mingile aeriene. O sin
gură ocazie clară de atac a echi
pei noastre în această perioadăi 
Năstase centrează excelent (iată că 
poate să joace și extremă stingă 1) 
și Kun II reia balonul cu capul de 
puțin peste bară (min. 17).

Primul atac al echipei 
deze — de fapt acțiunea a 
bază o pasă greșită a Iui 
reanu II — a adus și golul în poar
ta lui Ștefan: extrema dreaptă Ra- 
ati&inen (un tip de jucător omni
prezent pe teren și la fel de de
zordonat în joc ca dinamovistul 
Sălceanu) a șutat fără să ezite de 
la aproximativ 25 m mingea

porții lui Ște-

finlan- 
avut la 
Sătmă-

s-a oprit în plasa 
fan.

Jucătorilor noștri 
creadă, toți vor să 
de marcaj conform 
cui ui. toți vor să 
șutează — parcă au fost vorbiți! 
— în dreapta porții lui Miskala, 
In min. 33, Năstase — cel mai 
bun jucător de pe teren — încu
nunează o nouă cursă spectaculoa
să cu un șut spre poarta goală, dar 
fundașul Nieminen ajunge balonul 
pe linia porții și îl respinge.

Doar cu două minute înainte de 
sfîrșitul primei reprize un reușit 
,.un-doi“ Broșovschi — Kun Ti 
este finalizat de ultimul printr-un 
șut la semiînălțime și echipa noa
stră întră Ia cabine cu un infim 
avantaj

Avantaj care. însă, 1a trei minute 
după reluare este majorat de că
tre Năstase, care a șutat din ca
reul mic,- prinzîndu-1 pe portarul 
advers pe picior greșit: 3—1. Ju
cătorii români au trei mari ocazii 
de â înscrie în minutele imediat 
următoare (lovitură liberă’* a Ini 
Broșovschi. respinsă cu greutate în 
corner de Miskala*: Simionaș — 
„cap" peste poartă de la numai 4 
metri: Năstase — șut în blocajul 
portarului în careul mic), dar pre
cipitarea jucătorilcr noștri și șansa 
adversarului se opun. Oaspeții nu 
reușesc în această repriză decît o 
sineură acțiune de efect: în min. 
62 Kallio centrează la Lehtinen și 
acesta șutează din void din careul 
de 16 m la poarta lui Stefan, 
poate pentru compensai ie, ei 
cep să joace obstructionist, pe 
locuri dur. Kun II și Năstase 
vîrid de suferit din contactul 
adversarii.

Concluzia partidei? Raportul 
turilor la poartă: 27—6!

nu le vine să 
readucă tabela 
ch spiritul jo- 
înscrie și toți

VICTORIA A SATISFĂCUT, JOCUL-NU
Selecționata divizionară —Kairat Alma Ata 2-1 (0-1)

Sînt meciuri despre care nu prea 
ai ce să scrii. Meciuri anoste, 
site de culoare. Meciuri la 
spectatorii se plictisesc, iar 
dintre ei regretă că au venit, 
această categorie nu poate fi 
ceptat jocul de ieri dintre selecțio
nata divizionară și echipa Kairat 
din Alma Ata. Este adevărat că 
echipele pot aduce — penteu a-și 
scuza parțial evoluțiile... incolore — 
argumente pe care nu le putem ig
nora. Selecționata, alcătuită cam 
în pripă, a cuprins fotbaliști care 
n-au mai jucat împreună (Boc, 
Negrea, Domide, Rugiubei). iar ab
sența legăturii dintre comparti

mente, a omogenității echipei, s-a 
făcut simțită din plin. Atît cît i-au 
ținut puterile, pregătirea fizică, 
oaspeții au jucat bine (simplu, pe 
poartă, cu pase „dintr-una"). în re
priza 
dind 
seală 
jucat

Kairat Alma Ata a deschis sco
rul în minutul 29, prin Piunovschi, 
care l-a surprins, cu un Șut din 
marginea ‘ careului marc, pe Co
man : 0—1. Schimbările efectuate 
în formația noastră la pauză, conju
gate cu amintita cădere a fotba
liștilor oaspeți, au modificat întru- 
cîtva cursul jocului. Selecționații 
s-au mișcat mai bine în teren, min
gea a circulat mai mult și mai 
precis. Egalarea a survenit în mi
nutul 60: Angelescu i-a pasat 
Sălceanu și acesta a șutat, de 
16—17 m, mingea l-a depășit 
portarul Svedkov, oprindu-sc 
plasă: 1—1. 10 minute mai tîrziu, 
Popovtci, infiltrat în dispozitivul a- 
părării adverse, a marcat golul vic
toriei, printr-un șut puternic, tras 
din marginea careului : 2—1.

Victoria echipei noastre a satis
făcut, dar jocul ei de
— nu.

Selecționata a cuprins 
cători susceptibili de a 
în prima reprezentativă, 
o impresie deosebită a 
dașul stînga, Popovici (tehnic, te-

lip- 
care 
unii 
Din 
ex- *4 &

j

w>> -ww»;

I

înaintea etapei a 5-a a campionatului

diviziei A

GRAIUL CIFRELOR

secundă însă s-au „stins", vă- 
o pronunțată stare de obo- 
pentru că, să nu uităm, el au 
marți la Constanța, cu Farul.

a

Portarul echipei Kairat
Daniel, f-'uzd din meciul

Svedkov. prind? mingea sub privirile tui Ene 
Selecționata divizionară — Kairat Alma Ala.

El» fUNDAS
șu-

Paul SLAVESCU

Meci amical international

în- 
a- 
a- 
cu

BROȘOVSCHI

ansamblu

Ilie GHIȘA

TURNEUL KÎIIPfl

(prin telefon, de la 
nostru). în localita- 
azi tn.r. ieri) după- 
amical internațional

cițiva ju- 
fi incluși 
Dintre ei 

lăsat fun-

ORADEA. 22 
corespondentul 
te s-a disputat 
amiază meciul
de fotbal dintre Crișul și VasaS Bu
dapesta. După un joc frumos, cu 
multe faze rapide, rezultatul a fost 
favorabil echipei locale, Crișul, care

Mitică Moldo- 
losif Covaci. 

Nae Georgescu. 
Lereter. Neșu, 
Cu toții, jucă-

Din totdeauna, Indiferent 
sistemele de joc. reprofilarea , 
posturi a fotbaliștilor a urmat, 
în genere, un singur sens l di
nainte șpre înapoi, din atac în** 
spre apărare.

Un motiv însemnat al retra
gerilor spre liniile defensive 1-a 
constituit și-1 constituie încă 
vîrsta, anii care se adaugă ne
milos, și acestei legi i s-au su
pus numeroși fotbalisti.de la noii 
Miky Mihfiilescu, 
veanu, Apolzan, 
Szîike, Zavotla I, 
Nelu Nuniveiller, 
Pop, Negrea etc. __ ___
tori tehnici, dotați cu clarviziune, 
ei au corespuns și. în noile roluri, 
mai ales acei care au activat cu 
mai mulți ani în urmă, cînd evolu
ția în apărarea imediată, p6 
atunci fără sarcini duble, permi
tea 0 oarecare economie de efort.

Un caz de fericită si intere
santă excepție îl constituie ară
deanul Broșovschi, cel ce șl-a 
început cariera Jucînd fundaș 
stînga. Pentru un asemenea nost 
l-au văzut apt cei de la U.T.A. 
în epoca sa de juniorat șl toț 
ca apărător a funcționat șl în 
naționala de juniori, clnd ea 
era pregătită de Gheorghe Ola. 
încă de la 17 ani. Broșovschi con
trola bine mingea, poseda in
tuiția jocului, avea un bun pla
sament de fundaș. „La asemenea 
raliiăti. precum și la necesită, 
tîle U.T.A.-eî din perioada 1968— 
1970, ce-ar fi — și-a zis, .într-o 
bună zi, antrenorul N. 
trescu — să-l trec mai 
în linia a doua". A cota __ ...
cen „textilistfi" țesătura de pase, 
atit de specifică lor. $! 
rut.

Proaspătul mijlocaș s-a adap
tat renede si în noua zonă. ba. 
mal mult, de aici, din „treimea" 
de pregătire a atacurilor, a prins 
curaj să se avînte spre careul 
advers, fiind tentat să-și încerce 
forța si precizia sulului. îl che
ma golul.' simțea o atracție pen
tru el. Tn scurt timp, inimosul 
si abilul Broșovschi avea ’ să-i 
tatreară în „productivitate" pe 
coechipierii înaintași, devenind 
solgeterul U.T.A.-eî. Se chema 
că antrenorul lui avusese „ochi", 
însemna că elevul reușise spec
taculos la dificilul examen.

Cr* rarități sînt astăzi, în epoca 
„apără rilor-cazemată", jucătorii 
cu simțul port.ii. cu putere de 
concretizare ! Și iată-1 pe Bro- 

0

Broșovschi — într-o intervenție 
spectaculoasă

Duml- 
fn față, 

unde în-

l-a tre-

șovschi avansînd din nou în te
ren. De la mijloc înspre linia l, 
cu diferite întrebuințări, în func
ție de locul de desfășurare a me
ciului. de tăria adversarului, cu 
alte cuvinte de tactica adoptată 
pentru jocul respectiv i cînd în 
cuplu cu Kun II, cînd înaintaș 
central mai 
finalizare 
Din această 
acest sezon 
ind golul 
cu Steaua , 
golul doi în 
Austria Salzburg.

Convingmd și în afara U.T.A.-ei, 
Broșovschi a fost selecționat pe 
post înaintaș și în echipa repre
zentativă de tineret 
același Gh. Ola care, 
se vede, îl urmărește 
tie...

Fără îndoială, este 
acest caz de excepție 
lui nostru, care contrazice „sen
sul tradițional" în ceea ce pri
vește reprofilarea pe posturi i 

un caz ce ne t'orbeste nu numai 
de frumoasa evoluție a acestui 
tînăr fotbalist de 20 de ani. ci 
și de „ochiul" de specialist al 
antrenorului său, care a prevă
zut reprofilarea.

retras, venind la 
ca factor-surpriză. 
poziție a apărut în 
la finalizare, înscri- 

cgalizator în meciul 
și, fapt mai recent, 

prima partidă cu

de către 
după cum 

cu aten-
Interesant 
în fotba-

G. NICOLAESCU

(Urmare din pag. 1)

că. începlnd chiar din această toam
nă. complexul sportiv din str. Va- 
sile Pîrvan va Intra în refacere. 
El va fi modernizat, reamenajat, 
pentru a deveni o bază sportivă- 
model în rîndul celor rezervate stu
denților. Este de apreciat sprijinul 
pe care conducerea Universității, 
prin persoana tov. conf. dr. docent 
Zorin Zamfir, prorector și preșe
dinte al clubului, o acordă mișcării 
sportive, de la cele mai neînsem
nate, aparent, detalii și pină ta 
problemele ei de fond. O garanție 
că în noul an de învățămînt, spor
tul va cunoaște un și mai mare a- 
vînt în rîndul miilor de studenți ai 
Universității budureștene.

perioada In care activitatea sportivă 
se poate desfășura în aer liber. 
Mal tîrzfu, în sezonul de iarnă, 
studenții acestui institut vor folosi 
integral uriașa sală de sport de la 
căminul „303“.

Consemnăm cu satisfacție faptul 
că se confirmă începerea construi
rii, prin munca patriotică a stu-

CONDIȚII OPTIME 
IN PERSPECTIVA IMEDIATA

Șeful catedrei de educație fizică 
de la Institutul politehnic, conf. 
univ. loan Oprișescu, a stabilit din. 
vreme (a se citi :, din primele zile 
ale lunii septembrie) „planul de 
bătaie" pentru noul an studențesc. 
Bazele sportive au fost reamena- 
jate, îa unele s-au adus substan
țiale modificări, în așa fel ca toți 
studenții din anii I și II să poată 
beneficia de posibilități excelente 
de pregătire. Studenții de la „Poli
tehnică" Ivor avea la dispoziție atît 
stadionul^ de la „Regie", cît și noile 
clădiri construite în incinta aces
tuia. De asemenea baza de tenis 
de cîmp de lîngă Teatrul de Operă 
și Balet. Toate acestea, acum, in

Iui 
ta 
pe 
in

re veni re 
timp ce

a învins cu scorul de 2—1. Golurile 
au fost realizate de Moldovan (min. 
53) și Suciu (min. 79), respectiv 
Puskas (min. 51). A arbitrat foarte 
bine St. Patkos — Oradea.

001 fit TRANSFERAT SPARTAt PLHNA

IA FARUL
Federația română de fotbal a a- 

probat transferul jucătorului Goleac 
de la Ceahlăul P. Neamț la Farul 
Constanța.

După cum sîntem informați, este 
posibil ca Goleac (jucător cu va
loare și de randament — pînă în 
campionatul trecut — la Politeh
nica Iași) să apară în formația 
constănțeană, în meciul de la Ba
cău, cu Sport Club.

IN TARA NOASIRÂ
La invitația clubului sportiv Pro

gresul Brăila, Spartac Plevna din 
prima divizie a campionatului bul
gar va întreprinde un turneu de 
trei jocuri în țara noastră. Astăzi, 
fotbaliștii bulgari vor evolua la 
Tulcea în compania formației lo
cale Delta. în celelalte două parti
de, Spartac Plevna va întîlni pe 
Progresul Brăila (marți 28 septem
brie) și Politehnica Galați.

T. ENACHE, coresp.

Rezultate înregistrate ieri
Rezultate înregistrate ieri în „Cupa Ro

mâniei": Oltul St. Cheorghe-Metrom 
Brașov 3—1 (3—0); Textila Odorhei Vi
itorul Gheorghleni 2—0 (1—0); 
Pașcani—Victoria Roman 9—2 
Soda Ocna Mureș—Arleșul C.
3—0 (1—0); Viitorul Brâlla 
torul Galați 3—0 (1— 0); Minerul 
Humorului — A S.A. Cîmpulung Moldo
venesc 1—1; Petrolul Tîrgovtște — Auto
buzul București 2—3; IR.A. Cîmplna—

I.T A. 
(5-D; 
Turzll 

Construc- 
Gura

ore de educație fizică obligatorii și 
pentru studenții din anul II. Se 
înțelege că In acest context, asis
tenții și lectorii catedrei de spe
cialitate vor avea de acoperit un 
volum sporit de muncă.

în anii precedenți, lecțiile de e- 
ducație fizică s-au desfășurat în 
condiții destul de grele, datorită

în „CUPA ROMÂNIEI *
Carpatl Sinaia 2—1 (1—0); Unirea Dră- 
g*șanl — Oltul «latina 3-1-fl-1); La
minorul Nâdrpg-rX-neruJ LuRenl 4—1 
(2—1); Electrica Reșița—Metalul Tr. Se
verin 0—2 (0—0); Independența Sibiu— 
A.S.A. Sibiu 2—0 (0-0); Dacia Pitești— 
Comerțul Alexandria 1—3 (1—0) : 
dustrla slrmel C. Turzll — De;
Cluj 5-1 (2—0); Petrolul Boldești 
Sirena București 6—2 (1—1) ;
Ghelar — Pandurii Tg. Jiu 4-1 (1—0).

: : m- 
Dermata

Minerul

săli închiriate, la distanțe puțin 
convenabile, acum sălile de sport 
se vor afla chiar în incinta Acade
miei. Darea lor în folosință condi
ționează desigur reluarea activită
ții. Există însă convingerea că în
treprinderea constructoare va ur
genta lucrările. Trebuie remarcat 
că în perioada vacanței de vară,

CUM ATI PREGĂTIT CONDIȚIILE
PENTRU NOUL AN UNIVERSITAR ?
denților șl cadrelor didactice, a u- 
nui bazin de înot lingă stadionul 
„Politehnica". Inaugurarea lui. în 
primăvară.

CU TOTUL ALTFEL DECIT 
IN ANII PRECEDENȚI

La catedra de educație fizică 
Academiei de Studii Economice gă
sim o activitate febrilă. Colecti
vul catedrei, sub conducerea conf. 
unlv. Marin Balosache, definiti
vează ultimele detalii. Noul an de 
învățămînt va avea o „premieră" —

a

în principal lipsei bazei materiale 
adecvate. Acum — țin să sublinieze 
lectorii Adrian Vasiliu și Mircea 
Tătaru — situația se prezintă mult 
îmbunătățită: terenurile cu zgură 
din curtea Academiei au fost re
date activității de educație fizică 
și de sport. La acestea vor inter
veni un important... amendament: 
terenurile pentru baschet, volei și 
handbal vor fi bituminizate, se 
speră, încă în actuala toamnă. Tre
buie arătat, de asemenea, că dacă 
în anii precedenți activitatea de 
educație fizică a studenților de la 
A.S.E. s-a desfășurat în diferite

cite un cadru didactic de la cate
dră a făcut dei serviciu, suprave
ghind modul cum se desfășoară lu
crările. Cu alte cuvinte, și la A.S.E. 
anul universitar poate să înceapă'

SE TINDE, OARE, 
SPRE ZERO ABSOLUT?...

Iată întrebarea pe care ne-am 
pus-o vizitînd Institutul Medico- 
Farmaceutic, în speță bazele sale 
sportive. în parte, acestea au dis
părut i fostul stadion al mediciniș- 
tilor, una din perlele Capitalei, a

naee) Boc a marcat o 
spre forma lui bună, în 
Domide s-a menajat...

SELECȚIONATA DIVIZIONARA: 
Coman — Cheran, Boc, Negrea, 
Dopovici,. Pescaru, Angelescu, Năs- 
turescu, Domide. Rugiubei (min. 46 
Ene Danie), Codreanu (min. 46 Săl
ceanu).

KAIRAT AL1V1A ATAîSvedkOv- 
Kruglihin (min. 56 Dcslenko), Jui-

kov, Baisakov, 
Hisarnutdinov 
Cebotariov (min. 
novski, Rojkov, 
Teagusov).

Partida a fost
C. Dinulescu, ajutat la linie de 
Ștîncan și A. Munich.

Asilbaev. Mihailin, 
(min. 60 Soldatov),

46 Markin), Piu- 
Sevidov (min. 60

bine condusă de
R.

DUmifru VIȘAN

Pe strada Mihai Viteazul din Ti
mișoara se află o căsuță la fel ca 
multe altele, dar cu toate acestea 
trecătorii se opresc adeseori în fața 
ei, privind plini de curiozitate pes
te gardurile îmbrăcate în zorelele ., 
îngălbenite de toamnă... Interesul 
oamenilor e stirnit de cîteva esca
drile de „porumbei călători", care 
animă toată curtea cu gînguritul lor 
neîntrerupt și interminabilele zbo
ruri „de antrenament1'...

— Iți plac mult porumbeii, Ma- 
nolache ?

în replica sa deslușim o nuanță 
de umor l

— îmi plac porumbeii călători, 
dar nu și „păsările călătoare" din 
fotbal!...

După ce Manolache ne relatează 
o mulțime de „performanțe" ale 
porumbeilor săi călători — reparti
zați pe categorii t „fondiști" și „ma- 
ratoniști" — abordez, bineînțeles, 
prima și cea mai statornică pasiune 
a sa, care rămlne tot fotbalul.

— Cum te simți în noua postu
ră de antrenor ?

— Minunat. împreună cu maes
trul Vasile Gain, căutăm să dăm 
aripi ceferiștilor tn lupt<0 pentru 
promovarea tn „A".

— Ce te-a făcut să abordezi a- 
cest nou rol, de antrenor ?

— Dragostea pentru fotbal și do
rința de a face ceva pentru această 
echipă care, tn returul campionatu
lui trecut, a marcat o certă valoare, 
un reviriment surprinzător sub ba
gheta lui Tache Macri.

— E un act destul de temerar...
— Știu. Dar ambiția și pasiunea 

pot face minuni. Eu am avut noro
cul să trec prin mina unor antre
nori pricepuți... Am lucrat cu Tra
ian lonescu, ca junior, cu Titi Teaș- 
că, la lotul național de tineret, apoi 
cu Angelo Niculescu, iar, mai ttrziu. 
la Farul, cu GU Mărdărescu. De la 
fiecare am învățat cite ceva și acum

---------------------------------------- j 
fost dezafectat, fn incinta lui a- 
părînd un șantier, ai unei viitoare 
clinici... Practic, sportivii de la 
I.M.F. nu mai au la dispoziție 
cît cîteva terenuri de volei 
baschet și... promisiuni pentru 
complex sportiv la Grozăvești, 
anul universitar 1972173...

Tn atari condiții, este greu 
găsit rezolvări pentru pregătirea 
echipelor divizionare ale Medicinii 
(cea de volei băieți vizează o po
ziție de frunte, deocamdată în di
vizia secundă) și mai ales pentru 
activitatea sportivă 
va înregistra, fără 
un regres. Asta în 
gațiile catedrei de 
au sporit cu 150 la sută, iar baza 
materială s-a redus ta o treime. Tn 
primăvară, datorită extinderii lu
crărilor pe șantierul amintit, fostul 
complex sportiv al Medicinii nu 
va mai exista decît în amintirea 
celor care, aproape un deceniu, 
s-au străduit să-l dea viață...

Tristă toamnă la I.M.F. determi
nată de neînțelegerea Direcțiunii 
sanitare a Capitalei, care ar fi 
putut găsi o soluție mai echitabilă 
în ceea ce privește amplasarea cli
nicii în construcție eventual co- 
rectînd aproape insensibil din spa
țiu! parcului învecinat sau spriji
nind proiectul viitorului complex 
sportiv de la Grozăvești, astfel ca 
acesta să fi fost materializat încă 
din acest an universitar. Este ușor 
de imaginat ce fel de activitate 
sportivă de masă se va putea des
fășura la I M.F. București în acest 
an de tranziție 1

de
și 

un 
în

de

de masă, care 
nici un dubiu, 
timp ce obli- 
educație fizică

I
I
I
I
I

caut să folosesc cît mai mult <lin 
experiența acumulată. Am 35 de 
ani și credeam c-aș mai fi putut 
juca 3—4 ani. făcîndu-i concurență 
lui [.ereter. dar un accident stupid 
o pus capăt iluziilor Clnd am ve
nit înapoi de la Constanta, am re
intrat la „Poli" Aveam 32 de ani. 
dar am marcat 9 din cele 13 goluri 
ale echipei Pentru mine, fotbalul 
a însemnat dragoste ți foarte multă 
ambiție Am avut ambiția să joc în 
„națională" ți am reușit Tot așa 
cum am dorința sfl contribui la re
aducerea C F R -ului în ,.A“ șl cred 
cț-o să izbutesc.

— Declarațiile dumitale mi se 
par foarte optimiste, mai ales 
dacă ținem seamă de fap
tul că C.F R. a pierdut patru 
Jucători valoroși. Mehedinții. 
Regep Bodrojan și Bojin.

— E adevărat Totuși echipa noa
stră are compartimentele destul de 
echilibrate. Apărarea se dovedește 
puternică și asta îmi dă curaj. Am 
descoperit și doi tineri care promit 
— Cotec și Giulvezan — și sper să 
formez tn curtnd și un bun vîrf de 
atac dintr-un tînăr talent care n-arp 
decît 13 am.

— Ce crezi despre „rivala" de 
pe Bega ?

— Se bucură de un lot mai omo
gen și mai valoros, privit prin pris
ma numelor individuale... O echipă 
tehnică. Ea joacă mai bine decît 
unele echipe din ,.A“ Din păcate 
însă, tn „B“ nu-ți poți etala prea 
mult aceste virtuți. Aici, pe prim 
plan se situează lupta de uzură și 
numai echipele atletice, solide, ca
pabile să tragă 
ră de reușită!

— Văd că 
formație 
Chlmiuc 
care îi știam titulari.

— Pe primii doi i-am scos pen
tru greșeli de joc tn partida cu Glo
ria Bistrița, iar Periat e rănit.

— Ce probleme te preocupă 
mai mult în momentul de 
față ?

— Partida-derby din ziua de 3 
octombrie, cînd ambele „timișore- 
ne“. „Poli" și C F.R se vor înfrun
ta pe stadionul 1 Mai.

O înaintea etapei a V-a, cla
samentul „constant-valorlc" se 
prezinți! astfel : 1. UNIVERSITA
TEA CLUJ 322 p, (7.40 — media 
notelor obtfnute acasă. 7.22 —
media notelor obținute în depla
sare) — Pexa si Lică 31 ; 2. Di
namo 318 p (8,59 7,80) — Lu- 
cescu 30 ■ 3. Steaua 308 p
(0,90—7.00) — Naom si Vigu 31 ; 
4. Univ. Craiova 305 p (0.90 0,95) 
- Tarălungă 31 ; 5. U T.A 305 p 
(0,50—7,30) — Domide 32 1 6. S.C 
Bacău 304 p (7.45-0.30) — Dem- 
brovschl 32 | 7. Rapid 303 p
(7,00—0.54) - Dumitru 30 : 8.
Steagul roșu 303 p (5.72—7.04) — 
Adamache 34 ; 9. A.S. Armata
303 p (7.04—6,72) — Haina! 33: 
10. Jiul 295 p (6.63—6,77) - Su- 
ciu și Georgevici 30: 11. F.C
Argeș 294 p (7,18-6,18) - Stan 
Pigulea, M. Popescu șl Dobrfn 
28 : 12. Farul 290 p (0.45-6,72) - 
Stefănescu 32 : 13. C.F.R. Ciul
290 p (6 45—0,72) — Trdofanu 30 ! 
14. Politehnica 282 p (6.22- 6.59) - 
lanul 31 ; 15. Petrolul 271 p 
(6.50—5.81) — Nae Tonescu 29 1 
16 Grisul 268 p- (7,04-5,90) —
Lucaci 26.

• Numărul de spectatori după
4 etane se prezintă astfel : 1.
BUCUREȘTI 25 600 spectatori. 2 
Craiova 17 500. 3. Oradea 10 500.
4. Iași 16 000. 5. Constanta 14 060 
6. Arad 13 500, 7—8. Pitești și Tg 
Mureș 12 500. 9. Ploiești 10 000.
10. Ciul 9 250. 11—12. Brașov si 
Bacău 9 000, 13. Petioșani 5 000

O Situația fn „Trofeul Pet- 
Schovschl", după patru etane, este 
următoarea : 1. CLUJ 9.25, 2.
Craiova 9.00. 3.-7. Arad. Oradea, 
Bacău. Pitești sl Ploiești 8.50. 8 
București 8,3.3. 9.—11. Tg. Mureș. 
Brașov șl Iasl 8.00. 12. Constant" 
7,50, 13. Petroșani 7,00.

• Clasamentul eficacității (se
întocmește raportînd numărul go
lurilor Ia numărul șuturilor trase 
la poartă), după patru etane. se 
prezintă astfel : 1. „II" CLUJ 22.2? 
(10 :45), 2. S. C. Bacău 15.78 
(9:57), 3. U.T.A. 15.38 (10 :65)
4. Steagul roșu 15.21 (7 :46). 5.
Univ. Craiova 12.30 (8 : 651. 6. F.C 
Argeș 11.U (6:54), 7. C.F.R. Clui 
10.29 (7 : 68). 8. Ranid 9,67 (6 : 62). 
9. Dinamo 8,54 (7 ; 82), 10. Poli
tehnica Iași 8.33 (5 :60), 11 Steaua 
6.49 (5 : 77), 12. Farul 6,34 (4 : 63). 
13. Petrolul 5.76 (3:52). 14. A S.A. 
4.54 (2 : 44). 15. Crisul 2.22 (1 : 45). 
16. Jiul 1,23 (1 :81). La totalul
golurilor echipelor Jiul si Steaua 
nu figurează autogolurile — 2
și respectiv 1 — de care au be
neficiat.

• în cele patru etape care ș-au 
consumat plnă în prezent, au 
fost acordate 9 lovituri de Ia 11 
m. Iată și cîteva simetrii i gaz
dele au beneficiat de 6 lovituri. 
1n timp ce oaspeții de 3: 6 au 
fost transformate (3 de către tu- 
cescu și 3 de către Oblemenco), 
iar 3 au fost rafale (Lereter Do- 
brin șl Cuperman) : 6 lovituri au 
fost dictate pe motiv de fault. Iar 
3 pe motiv de hent. Tată-1 pe cei 
cinci cavaleri ai fluierului care 
au acordat cele nouă lovituri de 
la 11 m : Iosif Ritter — 4 (3 pen
tru gazde șl una pentru oaspeți) 
Otto Anderco — 2 (ambele pentru 
gazde), N. Cursaru una pentru 
gazde. Ioan Rus șl Em. Vlaicu- 
lescu. cile una, pentru oaspeți

A. VASILESCU

cu „dinfii" se bucu-

azi n-au apărut în 
nici Gaboraș, 
și nici Periat,

nici 
pe

G. MIHALACHE

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ
SIMBATA 13 SEPTEMBRIE

Stadionul Dlnamo, ora 14 : Dlnamo — 
Unlv. Craova (tneret-rezerve): ora 15.30 ; 
Dlnamo — Univ. Crafova (divizia A) :

Terenul F.R.B., ora 11,30 : Școala spor
tivă nr. 2 București — Metalul Bucu- * 
reștl (Juniori).

DUMINICA 26 SEPTEMBRIE

Stadionul Republicii, ora 13,30 : Steaua
— F. C. Argeș (divizia A) ;

Terenul Gliencea, ora 10 : Steaua — 
•— F. c. Argeș (tlneret-rezerve) ;

Stadionul Politehnica, ora 11 : Spor
tul studențesc — Poiana Cimplna (dlvl- 
zla B) ;

Terenul T.M.B.. ora It: TMB — 
Celuloza Călărași (divizia C) ;

Terenul l.aromet, ora 11 : Laromet 
Buc. — Flacăra roșie Bue. (divizia C) :

Terenul votnta, ora 11 : Voința Buc.
— Electronica Buc. (divizia C) ;

Terenul F.R.B., ora 11 : Mașini unelte 
Bue. — Autobuzul Buc. (divizia C) :

Stadionul Dlnamo, ora 11 : Dlnamo 
Obor — sirena Buc. (divizia C) :

Stadionul 23 August (terenul II), 
ora 9,30 : Școala sportivă Energia Buc.
— Steaua (Juniori) ; terenuri IV, ora 
9,30 : steaua 23 August — Dlnamo (Ju
niori) ;

Stadionul Progresul, ora 9.30 : Progre- 
«ul Buo. — Rapid (Juniori).

LOTO-PRONOSPORT
IN ATENȚIA CIȘTIGATORILOR DE 
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO DIN 21 SEPTEMBRIE 1971

• Depunerea biletelor cîștigătoare 
se va face pînă sîmbătă 25 septem
brie 1971, Ia ora 13,00 în orașele de 
reședință, iar în celelalte localități 
pînă vineri 24 septembrie 1971, la 
ora 13,00.

• Omologarea biletelor cîștigătoare

Ise va face în ziua de joi 30 septem
brie 1971.

• Cîștigătorii autoturismelor vor fi 
\i scris asupra datei cînd 

j _ prezenta pentru ridicarea au
toturismelor cîștigate.

• Cîștigătorii excursiilor vor ti 
J în scris asupra datei cînd va 

avea loc excursia și asupra formali
tăților ce le au da îndeplinit

i
i

I înștiințați în 
se vor preze

I* Cîșt 
anunțați 
avAa lev

I
I

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOFXPRES NR. 38 

DIN 22 SEPTEMBRIE 1971

Fond general de cîștlgurî: 1 948.399 
Ilei din care 1.075.755 lei report

Extragerea I: 35 15 3 7 
de cîștlgurî: 1.509 752 lei 
1.056.931 lei report cat 1

Extragerea a H-a* 44
Fond de cîștiguri: 438 647 Iei din 
18.824 lei report cat. A

I
42 17
din

Fond 
care

8 34 5 39 
care

Plata premiilor va începe in Capi
tală de la 30 septembrie pină la 5 
noiembrie .1971; în țară de la 5 oc
tombrie pînă la 5 noiembrie 1971, 
inclusiv.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 
17 SEPTEMBRIE 1971

Extragerea î: Categ. I: 2 variante 
25% a 100.000 lei; categ. 2: 1.35 a 
58.370 lei; categ. 3: 11,15 a 7.067 lei: 

‘ . ........................ ’ l6:
419

categ. 4; 21,90 a 3.598 lei; categ. 
141,15 a 558 lei; categ. 6: 188.20 a 
lei. Report categoria 1: 80.639 lei.

Extragerea a Il-a: Categ. A: 2extragerea a H-a: Categ. A: 2 va
riante a lOo/„ a 63.591 Iei; B: 5,40 a 
11.317 Iei; C: 15,10 a 4 047 lei: D: 45 60 
a 1.340 lei: E: 49.10 a 1215 lei; F: 
82,90 a 737 lei: Z: 1410.75 a 100 lei

Cîștigul de 106 000 Iei de la exfra- 
gerea I a revenit narticinan'Hhif 
BRATU TONITA din Rrăila iocînd 
pe 2 bilete sfert abtinînd astfel 2 
premii maxime a moron |ej fiecare; 
cîștigul de 58 370 lei de la categoria 
2 a revenit' participantului AVADANI 
VICTOR din Iași; iar clștlgurile de 
63.591 lei de la extragerea a Tl-a 
categ. A a revenit participanf ilor 
CRĂCIUN DUMITRU din București 
și ANTANOAIE DANIEL din Bacău.

Rubrică, redactată de LOTO PRO
NOSPORT

fotbalisti.de


^Trimisul nostru special, Aurelian BREBEANU, transmite i

Fetele susțin prima partidă vineriATLETELE BULGARE AU CIȘTIGAT

TRIUNGHIULARUL" CU ELVEȚIA Șl SPANIAIN TURNEUL DE LA VARNA
SOFIA, 22 (Agerpres). — Turneul 

internațional de șah de la Varna 
s-a încheiat cu victoria marelui

TURUL FRANJEI (AMATORI)
Turul ciclist al Franței pentru amatori 

(„Tour de l'Avenir”) a continuat cu 
etapa a 6-a (Orange-Digne : 175 km) 
care a revenit olandezului Jo van Pool 
in 4h 49:54. La 10 sec. a sosit austriacul 
Mittregger iar grosul plutonului la 7:19. 
în clasamentul general situația este 
neschimbată.

maestru sovietic Vasiukov, 
totalizat 11 puncte. Pe locul 
s-a clasat marele maestru 
Florin Gheorghiu cu IOV2 
mat de Smejkal (Cehoslovacia) — 
10 p, Spasov (Bulgaria) 
Boboțov și Minev (ambii
— 8 p etc.

în partida derby a 
disputată în ultima rundă, 
Gheorghiu 
remizat cu Vasiukov.

care a 
secund 
român 
p, ur

— S'/» p, 
Bulgaria)

turneului, 
Florin 

(cu piesele negre) a

ZURICH, ,22 (Agerpres). — Intîl- 
nirea triunghiulară de atletism- din
tre selecționatele feminine ale Bul
gariei, Spaniei și Elveției, desfășu
rată în localitatea elvețiană Walli- 
sellen, a luat sfîrșit cu 
sportivelor 
a totalizat 
Elveția — 
Cunoscuta
Meta Antenen a terminat învingă
toare în două probe : 100 m plat în 
11,8 și 100 mg. în 13,4. Din
tre- atletele bulgare au obținut vic- 
1

victoria 
bulgare. Echipa bulgară 
127 p, fiind urmată de 
88 p și Spania — 51 p. 
recordmană elvețiană

torii Vasilka Stoeva — 52,54 m la 
disc, Iordanka Blagoeva — 1,78 m 
la înălțime, Svetla Zlateva — 54,4 
la 400 m, Ivanka Hristova — 17,64 m 
la greutate, Ivanka Venkova — 24,2 
la 200 m și Ludviana Molova — 
53,60 m la suliță.

TORINO, 22 (prin telefon).
După o călătorie mai lungă decîț 

ne-am fi așteptat, începută marți 
dimineață pe aeroportul Otopeni, cu 
escală pe „Leonardo da Vinci" din 
Roma și continuă după aproape 
trei ore de așteptare la aeroportul 
Linate din Milano, cu un autocar 
spre Torino, lotul reprezentativ 
masculin de volei al țării a ajuns 
către seară la „Euromotel" din Ni- 
chelino, unde băieții vor rămîne

Corespondență specială pentru ,, SPORTUL"

FOTBALIȘTII NOȘTRI ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN 8 CAMPIONI

4-0 CU FINLANDA LA HELSINKI
(Urmare din pag. 1)

ansamblu. De la Sătmăreanu pînă 
la Iordănescu și Tătaru, toți ju
cătorii au fost lucizi, autoritari, a- 
nimați de ideea construirii unor 
situații de gol în lupta cu adver
sarii,, cu spațiul tji cu timpul. Pînă 
la ultimul, atom de...energie, chiar 
și atunci cînd rezultatul devenise 
prin proporții un pic liniștitor, 
fotbaliștii români au visat mereu 
la golul următor. Linia mediană a 
fost secțiunea principală a meca
nismului. Dumitru și Radu 
weiller — introdus în pofida 
munte de scepticism — au 
în principal istoria meciului, 
ființînd concurența prin travaliu 
și luciditate, alimentînd pe asalta
torii din vîrf cu pase numeroase 
și rafinate.

Adversarii noștri, mai puțin ob- 
strucționiști decît în partida de la 
București, porniți nu să se apere 
ci să se apropie de careul nos
tru, ne-au lăsat suficiente spații 
pentru manevre, iar acolo Luces
cu și Dembrovschi au pus la cale

Nun- 
unui 
scris 
des-

răsturnarea definitivă a apărării 
lor.

Neagu a circulat bine și numai 
precipitarea l-a făcut uneori să 
devieze mingea acolo unde nimeni 
n-o aștepta. Iordănescu, prea puțin 
jucat în primele 20 de minute, a 
deschis scorul (ceea ce a însemnat 
enorm !), iar apoi a perforat de 
cîteva ori eu driblingul lui de 
lerină zidul aglomerat din 
porții nefericitului Naesman. 
gretăm accidentarea tînărului 
câtor de la Steaua, dar debutul 
în echipa națională a fost o 
șită pe care viitorul o va dimensio
na (sperăm) și mai mult. Compar
timentul apărării — atît cît a fost 
solicitat — s-a dovedit necruțător 
și imposibil de păcălit.

Victoria de la Helsinki, netă, 
deși nu trebuie supralicitată, — 
avînd în vedere mijloacele adver
sarului — reprezintă totuși un fapt 
deosebit deoarece are repercusiuni 
imediate asupra destinului grupei. 
Dar, mai ales, este edificatoare 
pentru valențele spiritului ofen
siv și a efectului acestuia asupra 
potențialului echipei României.

ba- 
fața 
Re-

3 li
sau 

reu-

FILMUL MECIULUI
Cea de-a 231-a partidă interna

țională a reprezentativei României 
este începută de tricolori cu multă 
hotărîre. în min. 3, Dembrovschi 
ratează o situație favorabilă de a 
deschide scorul, iar în primele pa
tru minute ale jocului sînt con
semnate două cornere în favoarea 
echipei noastre. O mare ocazie de 
gol este ratată, pe rînd, în minu
tul 5, de Lucescu, Iordănescu și 
Neagy, ale căror șuturi din apro
piere întîlnesc fie piciorul, fie piep
tul unui ■ adversar. Două minute 
mai tîrziu este rîndul Iui Lupescu 
să trimită o lovitură de cap spre 
poartă, dar balonul trece de pu
țin pe deasupra barei. în continua
re, este rîndul gazdelor să atace, 
iar Rahja îi dă primele emoții 
portarului român. în min. 8. Ră- 
ducanu se destinde ca un resort 
și îi respinge un șut puternic, la 
colțul porții, iar cinci minute mai 
•tîrziu același atacant finlandez, 
scăpat în careul de 16 m, îl obligă 
pe Răducanu să-i blocheze balonul 
la picior. Alertați de un nou șut 
periculos al aripei Lindholm (min. 
18), fotbaliștii români preiau din 
nou frînele jocului și țes atacuri 
peste atacuri. în min. 21, Dinu 
execută puternic și plasat o lovi
tură liberă de la 20 m, dar porta
rul Naesman apără. Cîteva se
cunde mai tîrziu, Lucescu' scapă

liber pe aripa dreaptă, centrează, 
Dembrovschi reia cu capul din 
plonjon, dar pe lingă poartă.

DESCHIDEREA SCORULUI

în min. 25 se produce deschide
rea scorului : Lucescu execută un 
șut-centrare, Naesman nu reușește 
să rețină balonul și Iordănescu, 
aflat în imediata lui vecinătate, în
scrie: 1—0.

Replica finlandezilor este dată 
de același Rahja (cel mai activ 
atacant al gazdelor), al cărui șut 
de1 la distanță întîlnește bara porții 
apărată de Răduâanu.

Minutul 37 aduce al doilea gol 
al echipei noastre: Lucescu exe
cută de pe partea stingă un cor
ner, mingea ajunge Ia Dembrovschi 
care centrează în fața porții și Lu
pescu, urcat în atac, înscrie cu 
capul: 2—0.

Un minut mai tîrziu, Lucescu, 
scăpat singur, îi pune lui Dem
brovschi o „minge-gol“, dar ata
cantul nostru central ratează ma
jorarea scorului.

„CURSA DE GOLAVERAJ" 
CONTINUĂ

să-și continue „cursa de golaveraj" 
cu rivala sa în grupa I a prelimi
nariilor campionatului european, re
prezentativa Cehoslovaciei, care pe 
același stadion olimpic a reușit o 
victorie cu 4—0 împotriva Finlandei.

Ritmului crescut de joc în care 
acționează. fotbaliștii români i 
apiciugă o rpai mare. varietate 
conceperea Acțiunilor, ofensive, în 
care frecventele centrări înalte 
careu sînt înlocuite cu amenință
toare pătrunderi individuale, cu ra
pide combinații în jumătatea de te
ren a finlandezilor.

Majorarea scorului se va produ
ce ca urmare a unei spectaculoase 
faze de atac, pătrunderea irezisti
bilă pe aripă a lui Lucescu fiind 
continuată de către căpitanul echi
pei României cu o clasică centrare 
înapoi, care-1 găsește liber pe Dem
brovschi, iar șutul acestuia va în
semna al treilea gol. 9 minute mai 
tîrziu, o minge plecată de la Tătaru 
va fi preluată de Radu Nunweiller, 
care înaintează cu iscusință pînă în 
fața careului de 16 m, încearcă un 
„un-doi“ cu Neagu, se află complet 
liber în careu la reprimirea mingii, 
este la un pas de a înscrie, dar e 
faultat evident. Penalty-ul acordat 
cu deplin temei da arbitrul elvețian 
Pius Kamber este transformat im
pecabil de specialistul echipei noas
tre în materie, Lucescu : 4—0.

Atingînd diferența de scor reu
șită în fața aceluiași adversar de 
către Cehoslovacia, echipa țării 
noastre încearcă să depășească per
formanța coechipierilor lui Adamec, 
gazdele încearcă și ele să marcheze 
așa-numitul gol de onoare, dar pînă 
la sfîrșitul partidei nimeni nu va 
mai reuși să modifice tabela de 
marcaj.

se
în

în

IN REPREZENTATIVA FRANCEZA
PENTRU MECIUL OE BOX

CU ECHIPA ROMÂNIEI
Conducătorii federației franceze 

de box au format reprezentativa 
Franței care va. înțîlni-, echipa Ro
mâniei sîmbătă seara la Reșița. E- 
chipa franceză va fi lipsită de bo
xerul nr. 1 Aldo Cosentino, care este 
ieșit din formă după o lungă pe
rioadă de vacanță. Campionul cate
goriei muscă. Khaloufi, a fost nu
mit căpitan al echipei franceze, în 
absența lui Cosentino. Khaloufi s-a 
evidențiat cu ocazia turneului in
ternațional preolimpic de Ia Miin- 
chen, unde a cîștigat medalia de 
aur învingind în finală pe maghia
rul Săndor Orbăn. El posedă un 
palmares elocvent: a fost campion 
al Franței în anii 1967, ’68, ’70 și 
’71. Khaloufi nu va fi însă singu
rul atu al echipei Franței. Tinerii 
Domingo, Laine, Cotinaut, Giorda- 
nella, Dupuis și Moreau posedă su
ficientă experiență pentru a reali
za o bună performanță. Iată, de 
altfel, compoziția echipei Franței și 
performanțele boxerilor : semimuscă 
— Jose Leroy, semifinalist al cam
pionatului Franței ; muscă — Ra- 
bah Khaloufi, campion al Franței 
în anii 1967, ’68, ’70 și ’71 ; cocoș — 
Onesime Domingo, campion al Fran
ței în 1968 ; pană — Alain Laine, 
campion al Franței în 1969 și ’70 ; 
semiușoară —• Jean-Marie Coti
naut, campion al Franței în 1971 ; 
ușoară — Pierre Petit, campion al 
Franței în 1971 ; semimijlocie — 
Serge Dupuis, campion 1971 ; mijlo
cie mică — Michel Jeanbaptiste, 
finalist în campionatul Franței în

'■ .... "
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ALAIN LAINE, campion al Franței 
la categoria pană, adversarul lui 
PAVEL NEDELCEA in meciul de 

la Reșița

UWE SEELER
A PĂRĂSIT GAZONUL

1971 ; mijlQcie — Marcel Giorda- 
nella, campion pe anul 1971 ; semi
grea — Henri Moreau, campion al 
Franței la categoria mijlocie în 
1968 și ’69 și campion la semigrea 
în 1971 ; grea — Claude Grandual- 
let, semifinalist în campionatul 
Franței din 1971.

Arbitrii francezi pentru această 
întîlnire vor fi Andre Bernier și 
Jacques Gorhbault, iar antrenori i 
Pierre Dupain și Salvator Vangi.

Delegația franceză va'' părăsi Pa
risul vineri la prînz, cu avionul.

RAYMOND MEYER
redactor la „l’Equipe“

Paris, prin telex

Vă mai amintiți de Uwe Seeler, 
cu fizicul lui atît de neobișnuit 
pentru un fotbalist, de arta lui de

începînd repriza a doua a me
ciului cu un avans de două goluri, 
echipa României ne va dovedi, încă 
de la primele acțiuni din această 
parte a meciului, că este hotărftă

Declarații după meci i
■a

campionatului vest-german, prezent 
la 4 campionate mondiale, a fost co
pios fluierat 1a meciul pe care echi
pa sa, Hamburger S. V., l-a pier
dut în fața formației Hertha (1—2).

Sîmbătă, în meciul de campionat 
cu Rot Weiss Orber hausen s-a ac
cidentat destul de grav, fiind nevoit 
să părăsească terenul (după cum 
se vede în fotografie).

La prelungirea contractului pe 
anul în curs, conducătorii clubului 
precauți, au adăugat o clauză, care 
le permite rezilierea lui, atunci cînd 
jucătorul nu va mâi corespunde.

O știre de ultim moment anunță 
că Uwe Seeler a abandonat activi
tatea competițională. In 1974 el va 
comenta pentru televiziunea din 
R. F, a Germaniei, meciurile cam
pionatului mondial, care vor avea 
loc in mai multe orașe vest-ger- 
mane.

Angelo Nlculescu i Apreciez 
Jocul colectiv g] echipei noas
tre, apreciez spiritul el ofensiv 
și viteza desfășurării acțiunilor. 
Cu toate că am ratat mult, am 
înscris totuși 4 goluri, ceea ce 
pentru Un meci international nu 
reprezintă deloc puții». îmbrăți
șez întreaga echipă și subliniez 
în mod special meritele lui Du
mitru și Radu NunweUler.

Lucescu : 
tre noi n-a 
în schimb 
lentă.

Dumitru i
Regret numai 
fost mai mare.

Poate nici unul din- 
străluclt orbitor, dar 
echipa a fost exce-

MS bucur enorm, 
că «corul nu a

Ion Șiclovan: Toț! Jucătorii 
au participat cu logica lor Ia 
construirea unui mare număr de 
acțiuni frumoase. Toatft echipa 
s-a achitat onorabil.

Antrenorul echipei Finlandei, 
Olavi Laaksonen i „Scorul este 
absolut meritat, dar nu antici
pam o înfrfngere attt de aspră. 
Poate cu mai mult public tn 
tribune, mai multă încurajare, 
am fi scăpat mai onorabil. Echi
pa României ne-a măcinat, însă, 
inteligent forțele".

Suomalainen (cel mai bun ju
cător finlandez): Cine ar fi pu
tut bloca astăzi echipa Româ
niei. cine ar fi putut să-i în
vingă azi pe români ?

... ■;<■/•••
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<
a se demarca rapid pe pidoarele-1 
groase și de șutul său năpraznic, 
atunci cînd nici nu te așteptai ? 
Uwe, căpitan al echipei R.F.G-timp 
de 17 ani Jucător în prima ligă a

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

prin golurile marcate de Natalia 
Matache, bucureș-tencele au fost ne
voite să cedeze inițiativa handba
listelor de la Rulmentul, mai insis
tente, mai decise în ofensivă. Bra- 
șovencele cu Iudit Nako care a ju
cat ca „altădată", înscriind goluri 
de o rară frumusețe sau servind 
pase ca la carte s-au impus. Au 
înscris : Oancea 4, Serb 4, Nako 3, 
Prundaru 2, — pentru Rulmentul 
Brașov, Adochiței 6, Matache-Ale- 
xandrescu 4 și Zamfirache — pen
tru Confecția București. Au con
dus : M. Pașec și V. Rădulescu 
(Craiova).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— VOINȚA ODORHEI 17—11 (6—5). 
Meciul a fost echilibrat pînă în min. 
30 (7—7). De aici, timișorencele _ au 
impus un ritm infernal, înscriind 
în 6 minute 5 goluri. Chiar dacă 
apoi au trecut prin momente difi
cile (în min. 41, la 13—10, au avut 
două eliminate, pe Ibadula și Ne
ghină), ele au știut să treacă cu 
brio peste orice obstacol șl să cîști- 
ge, meritat, un meci frumos. Vo

ința Odorhei a dovedit că merită 
locul în plutonul echipelor bune 
ale diviziei. A. Au înscris : Ibadu
la 6, Onofraș 3. Neghină 2, Popa 2, 
Franz, Rigo, Metzenrath, Hrivirak, 
— pentru Universitatea Timișoara, 
Teglaș 6 și Mikloș 5 — pentru Vo-

Programul de azi: ora 15 : 
Voința Odorhei-Textila BupUși; 
ora 16,10 : Confecția-Universita- 
tea Cluj ; ora 17,20 : Universita
tea București-Rulmentul Brașov; 
ora 18,30 : I.E.F.S.-Rapid ; ora 
19,40 : Mureșul Tg. Mureș-Uni- 
versitatea Timișoara.

ința Odorhei. Au arbitrat i Gh. 
Popescu și P. Tîrcu (București).

I.E.F.S. — TEXTILA BUHUȘ1 
16—11 (8—9). Handbalistele dinBu- 
huși au condus de 7 ori (ultima dată 
cu 11—10, min. 32), dar spre sfîrșitul 
meciului șl-au pierdut controlul și 
siguranța în joc, comițînd nume
roase ți grave greșeli de apărare. Au 
marcat: Băicoianu 10, Bota 3, Bu-

nea, Frîncu, Guță pentru I.E.F.S., 
Șerban 5, Vieru 3, Agoroaie 2, 
Munteanu pentru Textila. Au con
dus : C. Căpățînă (Buzău) și O. 
Leikep (Sibiu).

*
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 

— RAPID 14—9 (3—7). în prima re
priză, Rapid a avut în față o echi
pă oarecare, pe care a dominat-o 
prin curaj în atac și agresivitate 
în apărare. în cea de a doua parte 
a meciului, feroviarele, probabil 
speriate de propria lor performan
ță, au permis studentelor să-și des
fășoare jocul, să-și intre în mînă 
și să redevină echipa de valoare 
pe care o cunoșteam. Și nimic nu 
poate fi mai concludent în această 
privință decît scorurile celor două 
reprize : 7—3 pentru Rapid în pri
ma parte, 11—2 pentru Universi
tatea București în partea a doua. 
Au înscris : Arghir 6, Furcoi 3, 
Schramko 2, Iordache 2, Dobîrcea- 
nu pentru Universitatea; Ștefan 5, 
Țopîrlan 2, Gheorghe, Vasilesou 
pentru Rapid. Au arbitrat: V. Pe- 
lenghlan (București) și C. Cristea 
(Constanța).

pînă duminică dimineața, timp în 
care vor susține meciurile din ca
drul seriei E a campionatelor euro
pene. Ajunși la destinație am și 
răsfoit ziarele. Ele relatau la ru
bricile „pallavolo". despre unele 
meciuri amicale susținute de „squa- 
dra azzurra" la Pallazetto dello sport. 
Printre adversari — voleibaliștii 
francezi. Italienii au cîștigat cu 3—1 
aliniind sextetul : Nannini, Barbieri, 
Sibani, Mattioli, Salemme (jucăto
rul care va avea sarcina să neutra
lizeze pe Gabriel Udișteanu). Nen- 
ciui. Au mai fost introduși Ronco- 
roni, Morandi, Fegino, Ricci, Bcn- 
dandi, Innocenti. De asemenea, ace
leași ziare anunțau că partida Ro
mânia—Italia va fi transmisă de te
leviziunea italiană începînd de la 
ora 22,50 (deocamdată ora Italiei co
respunde cu cea a României), pre
cum și despre Congresul F.I.V.B.. 
cînd se va discuta noua reglemen
tare a competiției „Cupa Campio
nilor Europeni" și se va proceda 
totodată și la realegerea organelor 
de conducere. Am mai aflat, 
menea, că biletele pentru 
masculin au

Scria
Seria

SCOȚIA
Seria

OLANDA
Seria
Seria
Seria

Seria 
Seria 
Seria 
Seria 
Seria 
Scria

fost epuizate.

de ase- 
tumeul

Azj (n.r. ieri) băieții au efectuat 
primele antrenamente, dar nu la 
Pallazetto dello Sport. închis de or
ganizatori pînă în ziua competiției, 
ci într-o sală din apropiere. Meciul 
inaugural, decisiv pentru califica
rea în turneul final, nu-i sperie de
loc. Cu toții au încredere în ei și 
speră în victorie.

Antrenorii Nicolae Sotlr și Aurel 
Drăgan se gîndesc să înceapă par
tida de joi seara cu Italia cu ur
mătorul sextet : Udișteanu, Stama- 
te, Bartha, Codoî, Oros, Schreiber, 
Ca prime rezerve figurează Dumă- 
noiu, Cristian Ion și Enescu.

Echipa feminină a României, a 
poposit la Reggio Emilia tot prin 
Milano, via Ziirich. Fetele noastre 
intră în concurs abia vineri, cînd 
vor întîlni în meci derby formația 
R.D.G. Partida va fi începută după 
toate probabilitățile cu următoare
le șase voleibaliste : Eugenia Rebac. 
Mariana Popescu, Rodica Popa, Ve
nera Zaharescu, Aurelia Ichîm și 
Florentina Itu.

Iată, de altfel, programul pri
mei zile i

MASCULIN :

A
11

(Imola) : BELGIA — U.R.S.S.
(Bergamo) l ISRAEL TURCIA, CEHOSLOVACIA

Cz (Ancana) i DANEMARCA POLONIA, FRANȚA

li
E
F

A 
Ii 
C
D 
E 
F

(Milano) 1
(Torino) : ITALIA 
(Modena): IUGOSLAVIA

SUEDIA — R.D.G., BULGARIA — ELVEȚIA 
ROMANIA, FINLANDA — GRECIA 

— R.F.G., UNGARIA — AUSTRIA

FEMININ :

(Gorlzia) : U.R.S.S. — SUEDIA
(Gorizia) : ITALIA — AUSTRIA
(Reggio Emilia) : FRANȚA — R.F.G.
(Reggio Emilia) : R.D.G. — IUGOSLAVIA 
(Imola) : UNGARIA — .ISRAEL
(Modena) : DANEMARCA — OLANDA

KACZMAREK ÎL ÎNTRECE PE BASZANOWSKI
LA „MONDIALELE" DE HALTERE

LIMA, 22 (Agerpres). — Cam
pionatele mondiale de haltere au 
continuat, la Lima, cu disputa de 
la categoria ușoară. întrecerile au 
fost dominate de sportivii polonezi, 
care au ocupat primele două locuri 
în clasamentul final. Titlul de 
campion al lumii a fost cîștigat 
de Zbigniew Kaczmarek, care, la

totalul celor trei stiluri, a tota
lizat 440 kg (147,5, 127,5, 165 kg). 
El l-a învins pe multiplul cam
pion olimpic, mondial și european, 
deținătorul recordului lumii, Wai-a^ 
demar Baszanowski (435 kg). Pe 
locul trei s-a clasat M. Kirjinov 
(U.R.S.S.) — 430 kg, urmat de
M. Dehnavi (Iran) — 430 kg.

„ARTIȘTII GHEȚII" SE PREGĂTESC
Patinatorii artistici din U.R.S.S. 

au început o nouă etapă a pregăti
rilor pentru J. O. de la Sapporo, 
încă din cursul lunii august, pe pa
tinoarul amenajat în Palatul spor
turilor „Iunosti" din Celiabinsk.

Printre aceștia se află campionii 
mondiali și europeni la perSchi 
Irina Rodnina și Alexei Ulanov, 
dansatorii Ludmila Pahomova și

Aleksandr Gorșkov, cuplul lenin- 
grădean Ludmila Smirnova — Andrei 
Suraikin, campionul Uniunii Sovie
tice patinatorul moscovit Serghei 
Cetveruhin. ,

pi au și trecut prin focul aplau
zelor, deoarece au susținut un con
curs de verificare cu public tot la 
Celiabinsk.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In campionatul unional masculin de șah 
s-au disputat partidele întrerupte din 
rundele anterioare. Platonov a cîștigat 
Ia Djindjlhașvlli și a remizat cu Stein. 
Polugaevski l-a învins pe Kapengut, Ba- 
lașov pe Bronstein și Djlndjihașvili pe 
Grigorian. S-au încheiat remiză parti
dele : Stein-Lein, Talmanov-Savon și 
Șamkovici-Kroglus. în clasament, după 
cinci runde, conduc Tal. Savon, Stein 
și Platonov — cu cite tf/j.

Fostul campion mondial de box la ca
tegoria grea, Cassius Clay, a sosit la 
Lima în vederea unor meciuri demon
strative. EI a declarat ziariștilor c4-l va 
întîlni în cursul luni! martie pe Joe 
Frazier, deținătorul centurii mondiale, 
într-un meci pentru titlu.

La Istanbul «-a disputat meciul de 
baraj dintre selecționatele Irakului șl 
Libanului, eontînd pentru grupa asiatică 
* preliminariilor ollmplee. Victoria a

ȘTAFETA-MARATON UN ROMAN DESPRE ALEHIN

Echipa de atletism a Universității 
suedeze din Uppsala a hotărlt să 
atace recordul mondial neoficial la 
cea mai lungă probă din istoria atle
tismului — ștafeta 100x1 milă.

Cel mal bun rezultat la această pro
bă neobișnuită a fost stabilit in luna 
iunie a acestui an în Noua Zeelandă 
de o echipă iți a cărei numeroasă 
componență au intrat Peter Snell și 
renumitul antrenor Artur Lidlhart. 
Cei o sută de sportivi de la antipozi 
au străbătut distanța în 8h 33 :34,4.

Antrenorul studenților, Bertyl O- 
strem, caută să completeze rîndurile 
uriașei ștafete sportive cu amatori de 
la alte asociații sportive, deoarece U- 
niversitatea nu are mai mult de 60 de 
atleți capabili să acopere o milă în 
timpuri variind între 4,40 și 5 minu
te.

Dacă totul va de'-’irge cu bine, cele 
100 mile vor fi stră ite în 8 ore și 
5 minute.

„Ce zici, maestre 7“ 
(Sportowiec — Varșovia)

In editura sportivă „Olimpia* din 
Praga a apărut recent traducerea unui 
roman scris de șahlstul sovietic, ma
rele maestru Aleksandr Kotov. Intitu
lat „Alb și negru", romanul redă mo
mente semnificative din viața marelui 
șahist rus. fost campion al lumii, 
Aleksandr Alehin.

Spre deosebire de ediția princeps a 
romanului, ediția pragheză are două 
suplimente: unul cu toate partidele 
(comentate) despre care se vorbește 
în roman, iar al doilea constînd din- 
tr-o scurtă biografie a celebrului 
șahist.

FESTIVALUL CÎNTECELOR 
SPORTIVE

Era imposibil ca două mari pasiuni 
ale italienilor — fotbalul și muzica — 
să nu se întîlnească pînă la urmă. 
Din inițiativa Radioteleviziunii italie
ne se va desfășura, începînd de la 3 
octombrie, un mare concurs — intitu
lat „Canta calcio" — pe durata unui 
întreg campionat.. Scopul.. alegerea 
celor mai frumoase cîntece sportive 
și premierea celor mai iubiți iriter- 
preți. Cîntecele smt dedicate de fie
care compozitor unei anumite echipe 
care și-a asigurat concursul unor cîn- 
tăreți consacrați. Astfel Milva va 
cînta pentru A.S. Milan, Al. Bano 
pentru Napoli, Don Backy pentru Fio
rentina, Mina pentru Inter etc.

Melodiile vor fi înregistrate pe 
discuri, continînd în mapă un buletin 
de vot. în afara premiilor pentru com
pozitori și cîntăreți, concursul este 
dublat și de o loterie cu premii, con
stînd în abonamente la meciurile de 
fotbal. In concurs sînt admise toate 
genurile : imnuri, melodii de dans, 
canțonete, serenade etc.

ABEBE — EROU DE FILM
ha Addis Abeba a avut loc, în 

prezența împăratului Etiopiei, Haile 
Selassie, premiera mondială a filmu
lui „Maratonul”, La spectacol au mai 
asistat ca oaspeți de onoare, campio
nul olimpic Bikila Abebe — eroul 
principal al acestui film — șl Mamo 
Wolde, cîștigătorul maratonului de la 
J.O. din Mexic.

revenit fotbaliștilor Irakieni cu 2—1 (1—1) 
prin golurile înscrise de Douglas șl Ta- 
rik. Punctul formației libaneze a fost 
marcat de Kassim.

victorie ca profesionist. In meciul dis
putat la El Paso (Texas), Foreman ' 
învins prin k.o. In prima 
americanul Vic Scott.

k.o. repriză
l-a 
pe

Turneul feminin de tenis de la Louis
ville (Kentucky) s-a încheiat cu victo
ria americancei Billie Jean King care 
a învins-o în trei seturi cu 6—1, 4—6,
6— 3 pe compatrioata sa Rosemary Ca
sals. Proba de dubiu a fost ciștigată de 
perechea Judy Dalton-Franțoise Durr 

cu 2—6, 6—4, 6—3 în fața cuplului Kerry 
Melville-Betty Stone.
■
Continutndu-șl turneul în Europa, se
lecționata de polo a S.U.A. ' 
Budapesta cu reprezentativa 
Poloiștil maghiari au obținut
7— 3 (2—0, 2—1, 1—1, 2—1).
■ 

Campionul olimpie de box, 
de culoare George Foremen ________
grea), a obținut recent cea de-a 20-a

* jucat la 
Ungariei, 

victoria cu

»merle»nul 
(categoria

aleIn cadrul campionatelor de 
Italiei, care se desfășoară 
Alessandra Finesse a stabilit cu timpul 
de 1:10,3 un nou record național In 
proba de 100 m spate feminin. Tot cu 
un nou record s-a încheiat șl proba de 
ștafetă 4X100 m liber masculin, în care 
echipa „Canottieri Anlene” a fost cro
nometrată în 3:43.4.

natațle 
la Milano,

A luat sflrșlt turneul de tenis dotat cu 
„Cupa Marcel-Poree". Proba de simplu 
bărbați a revenit jucătorului francez 
Francois Jauffret, care a dispus In fi
nală cu 6—4, 4— I, 4—6, 6—4, 8—4 de 
cehoslovacul Frantisek Pala. în Anala 
probei de simplu femei, tenlsmana fran
ceză OdlUe de Roubln a invlns-o cu 
6—2, 6—1 pe compatrioata sa Danielle 
Bouteleux.

Doi ași ai volanului, piloți de formula II, Heine XVisell și Ronnie Peter
son, au părăsit bolizii lor pentru carturile cu care au făcut o demonstra

ție în fața camerelor de TV suedeze

CLAY DEVINE CÎNTĂREȚI...
Ultima pasiune a lui Cassius Clay 

pare a fi muzica. Invidios pe marele 
său rival Joe Frazier și văzînd desi
gur latura publicitară a turneelor 
artistice, fostul campion mondial al 
greilor a hotărît să devină ci'ntăreț. 
O măre casă de discuri s-a declarat 
dispusă să-i înregistreze vocea si în 
acest scop i-a trimis și un profesor 
de muzică, pe Carlo Menotti, un cu
noscut maestru al marilor vedete ale 
cîntecuhii. Primele bucăți executate

vor fi „spirituals“-uri din sud. Clay e 
foarte mîndru de noua lui activitate 
deși deocamdată totul se află în faza 
de pregătire. Declarația lui Frazier 
Ia auzul acestei știri este concludentăi 
„Cintă ca un asin. N-are pic de voce, 
e total afon. Nu are suflu să urce pe 
ring și crede că o să-i meargă în 
muzică. .Și aici i-am luat-o înainte". 
Dacă ar fi să ne luăm după „succesele" 
înregistrate de cîntărețul Frazier in 
turneul său muzical în Europa — unde 
și-a decepționat auditorii — credem 
că ar fi trebuit să fie mal rezervat.

Ieri, in campionatul european de fotbal
în afara meciului de la Helsinki, dintre Finlanda și România, ieri, în 

cadrul preliminariilor campionatului european de fotbal s-au mai desfășurat 
două întîlniri;

La Moscova : U.R.S.S. — Irlanda de Nord 1—0 (1—0) (gr. a IV-a)
La Cracovia : Polonia — Turcia 5—1 (1—0) (gr. a Vlll-a)
în numărul de mîine vom publica amănunte de la aceste jocuri, precum 

și clasamentele grupelor.
*

La Belgrad : Iugoslavia — Mexic 4—0 (2—0) (meci amical)
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