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STEAUA si U.T.A- mari favorite, DINAMO încearcă
->

F, C.
‘A

gazonul de la 
Steaua inau-

Azi, la ora. 14, pe 
Stadionul Republicii, 
gurează programul acestei zile fot
balistice datorită participării echi
pelor noastre fruntașe în cupele 
europene.

Pe stadionul din Dealul Spirit, 
echipa militară susține partida re
tur din cadrul „Cupei cupelor", 
întâlnind pe F. C. Hibernians La 
Valetta. Deși calculul hîrtiei indică 
drept favorită incontestabilă echi
pa bucureșteană, meciul de azi ca
pătă un plus de atractivitate dato
rită. în primul rînd, acelui surprin
zător rezultat egal (0—0) realizat de 
cele două echipe în primul joc, dis
putat Ia 14 septembrie pe stadionul 
din capitala Maltei. Iar acest re
zultat îi face pe oaspeții noștri să 
spere un scor onorabil la Bucu
rești.

Fotbaliștii, maltezi au făcut luni 
după-amiază un antrenament de 90 
de minute. Gazonul crud, aiît de 
căutat de ei, îi îmbia la joc șicu 
greu au fost aduși din nou în ca
bină. Marți la prînz, oaspeții au 
avut o nouă ședință de pregătire. 
Antrenamentele au fost conduse de 
către jucătorul Cini, fotbalistul cu 
barbă, unul dintre cel mal buni 
oameni 
postură 
faptului 
abatele
face deplasarea datorită 
buri personale, cum ni 
De altfel, nici medicul echipei n-a

ai echipei. Neașteptata . sa 
de antrenor s-a datorat 
că antrenorul

Robert Tiesdale,
principal, 

n-a putut 
unor tre- 
s-a spus.

BORG BONELLO
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Fotoreporterul nostru Vasile Bageac vă prezintă echipa 
Steaua la ultimul antrenament dinaintea partidei 

cu F. C. Hibernians

TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI TRANSMIT

A

DEȘI ADVERSARII SINT SUPER0PT1M1ȘT1
TRNAVA, 28 prin (telefon).
Pentru foarte mulți, partida de 

sici nu prea prezintă importanță.. 
Remiza de la București a fost ri
dicată de gazde la rang de „pa
șaport pentru turul doi" și în oraș 
se vorbește mai mult despre „ega
lul" realizat duminică la Berlin de 
naționala Cehoslovaciei, din care 
au făcut parte Dobias și Kuna. Fi
rește, nici meciul de miercuri n-a 
scăpat din viața orașului Trnava 
(seamănă cu Aradul vechi — 40 000 
de locuitori). Dar aici, la Trnava, 
mai nimeni nu prevede echipei Di
namo o soartă prea fericită, chiar 
dacă unul din ziarele apărute 
marți, „Sport Bratislava", anunță 
din titlu : „E bine făcută echipa 
Dinamo". După ce vbrbește, însă, 
despre internaționalii dinamoviști 
de Ia Helsinki, după ce remarcă 
pofta de gol a lui Florian Dumi
trescu și Dumitrache, manifestată 
sîmbătă în campionat, și acest co
tidian își încheie mica avancronică 
optimist („La Trnava e liniște"), 
anunțînd că nici Arsenal și nici 
Ajax n-au gustat aci din cupa vic
toriei.

Aureolată de acel 0—0 de la 
București, Spartak e înconjurată de 
un optimism general. Pe afișe am 
văzut scris cu creionul 4—0 pen
tru gazde (apropo de „experiența" 
Stelei de acum trei ani). Dincolo 
de dulcile vise .de suporteri, chiar 
și jucătorii campioanei Cehoslova
ciei sînt convinși de o calificare 
fără probleme. Am înțeles acest lucru 
mai mult marți dimineață, cînd 
dinamoviștii își făceau antrena
mentul pe stadionul Spartak (ca
pacitatea. — 27 000 de locuri, două 
tribune acoperite cu sticlă, o peluză

uriașă, un gazon excelent, cadrilat 
â la Wembley). Atunci l-am în
tâlnit Pe Adamec prin oraș cu ma
șina sa. L-am oprit eîteVa secunde, 
întrebîndu-1 ce va fi. „Cîștigăm si
gur", a zis Adamec.

Puțin mai tîrziu, pe pista sta
dionului, cîțiva jucători cehoslovaci 
asistau La antrenamentul dinamo- 
viștilor. Le-am cerut și lor un pro
nostic. Mai toți credeau într-o ca
lificare fără probleme. Au spus în-

tr-un fel sau altul și extrema Hru- 
secky, și. omul cu picioare de stîn- 
că, „centralul" Majernik, mare spe
cialist rn loviturile de la pesle 25 
metri. Doar Kuna, cel care a în
scris duminică golul de Ia Berlin, 
s-a dovedit mai rezervat: „Vom ju
ca și vom vedea. Meciul nu e chiar 
atît de ușor".

lAitcea M. IONESCU

(Gcmllnuare tn pag. a 3-a)

Pe scară avionului, 
plecarea spre challenge-round! In 
imagine de la stingă, la dreapta: 
medicul Ion. Ștefan. Ion Țiriac, Pe
tre Mărmureanu, prof. Ștefan Geor
gescu. Viorel Varcti ș. secretând 
general al federației de specialitate 
prof. Alexandru L.ăzârescu.

a plecat la Charlotte
l’entru ultima oară in acest 

tenismenii 
buh de .la cei care-i însoțesc 
obicei la aeroportul Otopeni, 
plecarea către alte zări. De 
ta aceasta, era saltul dincolo 
Ocean, spre Charlotte, orașul 
lei „Cupei Davis".

Ieri dimineața, 
anului „Caravellp", 
am stat de vorbă, încă 
emisarii sportului românesc, 
pra a ceea ce va fi cel mai 
eveniment al sezonului de 
’71 : challenge-rotindul 
România. Erau acolo toți, 
ceptia lui Hie Nâstase, 
afia deja la Bruxelles, 
tarea coechipierilor săi, < 
uia să facă

Jucătorii noștri, în 
haine bleumarin ale echipei, 
cracate țriyplore, atrag atenția 
turor pasagerilor ce așteaptă 
carea în avion. Se fac ultimele

CUPA FEMINA"

an, 
noștri și-au luat rămas 

de 
la 

da
de 

fina-

avi- 
zbor.

în preajma 
gata de 

o dată, cu 
asu- 

nțare 
tenis

S.U.A, — 
cu ex- 

care se 
■s, jn aștep- 
, cu care ur- 

i drumul mai departe, 
noștri. în eieyanieie 

cu 
tu
li r- 
sa-

luturi, urările de succ 
uni de „ilustrate", obiș 
me dinaintea plecării, 
specifică unor călătorii 
parte.

Am 
tes și 
ce ne 
mâniei, 
zbor :

ION TIRIAC : „Pentru a doua
oară atacăm .trofeul suprem, la el 
acasă. Orice campionat mondial es
te greu dar acesta eu. deosebire. 
Deși condițiile de joc s-au schim
bat față de primul nostru challen
ge-round de acum doi ani, între
cerea se anunță foarte grea. E 
drept, nu mai jucăm pe cimentul 
vrăjmaș de la Cleveland, dar și 
zgura de la Charlotte poate fi 
prea rapidă pentru un tenismen 
european. Oricum, este mai aproa
pe de jocul nostru. Echipa S.U-A. 
este puternică, avind în frunte pe

de blocno-umplut cîteva file
yă redăm, în rezumat, cele 
spun Davis-cupmenii Ro
cii cîteva clipe înainte de

UN PRIM PAS IN ATRAGEREA1

TINERELOR PE TERENURILE

t

Ipstanfaneu din ștafeta combinată ce a avut loc pe stadionul „23 August'1 
din lași.

Foto : D. ROTARU

DE SPORT

»

Din „triunghiul" consiliilor.de e- 
rlucație fizică și sport (București, 
Iași și Timișoara) care au inițiat 
acțiunj inedite peptru ^Jragerea u- 
nuf humay cit riiai râare de femei 
in practicarea cxercițiilor fizice, 
capitala Moldovei a fost prima care 
a găzduit, recent, faza pe munici
piu a „Cupei Femina". Am consi
derat util, datorită faptului că sin- 
tem in fața unei prime experiențe 
de acest gen. să ne ocupăm mai 
detaliat de întrecerea muncitoare
lor din cele șase mari întreprinderi 
ieșene.

Desfășurată sub egida C.J.E.F.S. 
în colaborare cu Consiliul munici
pal al sindicatelor și Comitetul mu
nicipal U.T.C.. „Cupa Femina" și-a 
atins, după părerea noastră, scopul 
propus, în pofida câtorva defecțiuni 
organizatorice care și-au făcut loc. 
Este vorba de faptul că mobiliza
rea la faza pe municipiu nefăeîn- 
du-se eu tot simțul răspunderii, aso
ciația sportivă „Penicilina" nu s-a

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Stan Smith, care este probabil te' 
nisinanul nr. 1 mondial în acest 
an. Cine va fi al doilea in echi
pa americană ? Am o părere per
sonală, Ia acest subiect. Cred că 
va fi folosit Frank Froehting si 
nu Clark Gracbner, care deși are 
victorii asupra noastră este mai 
puțin sigur pe zgură. Tragerea la 
sorți, a ordinei meciurilor 
și ea importanța sa, deși 
pun niciodată prea multă 
așa ceva Cred, totuși, că 
van la jos ar li pentru noi

Radu

își
cu 

bază
măi
să joa-

ai p 
nu 
pe 
a-

VOIA
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Azi incepe.

CAMPIONATUL NAȚIONAL
DE PENTATLON MODERN
La baza hipică din Calea Plevnei 

Începe astăzi campionatul national de 
pentatlon modern, care reunește 'a 
start echipele Olimpia București. 
C.F R. Timișoara, C.S.M. Sibiu, Crișul 
Oradea și I.P. 3 Tg. Mureș. întrece
rea este eșalonată pe parcursul a pa
tru zile, vineri fiind programate <lou;i 
probe (tirul și înotul). Aoariția în a- 
cest concurs a medaliaților cu bronz, 
.la campionatul ..mondial d;u Suedia 

’ știrbește- un justificat, intere». Iată, 
programul alcătuit de -.federația di- 
specialitate : miercuri (ora 9, baza 
hipică din Cal. Plevnei) călăria ; ,ioi 
(ora 8. sala Floreasca. II) scrima : vi
neri (ora 9. poligonul Tunari și ora 
18. bazinul Floreasca) tirul .și înotul : 
simbătă (ora 11, comuna Călugăretii) 
crosul.

MARIA SIMIONESCU

Șl NICOLAE VIERU

LA CONGRESUL F.I.G
Au plecat la Madrid, pentru a parti

cipa la cel de-al 50-lea Congres al F.t.G. 
și la cursul intercontinental pentru ar
bitri de gimnastică Maria Sintiouescu, 
antrenoare federală, și Nieolae Vieru, 
secretar general al Federației române de 
specialitate. Pe ordinea de zi a con
gresului figurează, între altele, discu
tarea candidaturilor pentru C.E. din 
1973 și programul concursului olimpic.

CAMPIONATUL NATIONAL DE HANDBAL S-A ÎNTRERUPT
3

SALZBURG, 28 (prin telefon).
La ora cînd 

duri — marți 
liștii arădeni, 
trenament, se _ _
gă la... cinematograf, unde vor 
viziona ecranizarea celebrului ro
man „Love Story". Antrenamentul 
de care ■ vorbeam, desfășurat pe 
întinderea a 60 de minute, a re
adus buna dispoziție în tabăra ro
mână, în'tfucît aecidentații Domîde 
și, Both —- asistați . în permanență 
de la plecarea din Arad, de dr. 
Bălu — au încă-o ușoară reținere 
în mișcări, dar, după cum ne-a 
confirmat medicul echipei, ea va 
dispărea complet la ora jocului.

Rugind să ne indice formația cu

transmit aceste rin- 
spre seară — fotba- 
reîntorși de ' la an- 
pregătesc să mear-

e

care va începe partida, Nieolae 
Dumitrescu ne-a comunicat numele 
acelorași jucători care au evoluat 
în partida tur de la Arad, adău
gind ; „calificarea va fi sigură 
dacă în primele 20 de minute de 
joc nu vom primi gol'. în conti
nuare, antrenorul arădean ne-a 
reconfirmat intenția sa de a nu im
prima echipei un stil defensiv,- 
deși, „fără să ne betonăm, vom lua 
măsuri de prudență în apărare, 
retrăgîndu-i — cel puțîn în pri
mele minute — pe Petescu și Do- 
mide în fața fundașilor centrali".

în ceea ce-i privește pe aus
trieci, antrenorul Hof mizează pe 
cea mai bună garnitură — înțele- 
gîndu-1 și pe portarul Kaipel, care 
nu a făcut deplasarea la Arad’— 
și pe mijlocașul Libuda, accidentat 
sîmbătă, în partida cu Rapid 
Viena, dacă va primi avizul me
dicului. Partida cu Rapid, desfășu
rată la Viena, a prilejuit — după 
cum afirmă confrații austrieci — 
o. foarte bună evoluție a echipei 
din Salzburg, cafe a dominat mai 
mult și ar' fi meritat — se zice — 
victoria în confruntarea cu liderul, 
rămasă pînă la urmă nedecisă, 
0—0. Cu „egalul" de la Viena, Aus
tria Salzburg ocupă locul al 6-lea 
în clasament, cu 6 puncte din 5

Gh»orghe NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

A.C. NAPOLI
SE AFLA DE IERI

LA BUCUREȘTI
Iată-i pe fotbaliștii italieni pozînd 

fotoreporterului nostru 
Neagu la sosirea pe 
Otopeni.

Dragoș
aeroportul

(Citiți in pag a ,llî-a 
npșțry de la sosire).

reportajul

ÎNCEP PREGĂTIRILE PENTRU „MONDIALE kk

♦ Universitatea Timișoara

In fruntea clasamentu

lui diviziei A (feminin)

Prea multe durități în

jocul felelor!

înaintea C.M.- 12 jocuri

verificare
L

a 9 etape' 
sala), canipio-

După consuniarea 
in aer liber și 3 în . 
natul feminin de handabl, divizia 
A, se întrerupe pentru' aproape 4 
luni de zile. Cele 10 formații se. vor 
reîntâlni — în cadrul celui de al 
doilea turneu de sală — la 17 ia
nuarie 1972, la Cluj.

CE NE-AU ARĂTAT CELE 45 DE 
PARTIDE DISPUTATE INTR-UN 
TUR COMPLET (COMBINAT) ? în 
primul rînd; cîteva evidente lucruri 
pozitive. Există, în mod cert, un 
mai mare echilibru al valorilor în 
diferite formații. Fie că unele jucă
toare tinere au progresat (acesta 
fiind cel mai îmbucurător dintre 
aspecte), fie că prin transferuri s-a 
creat o mai mare omogenitate îri- 
lâuntrul diferitelor team-uri. Antre
norii au pus — la acest început de 
campionat — mai mult teniei pe 
Jucătoarele tinere, le-au promovat 
cu curaj în 7-le de bază și, în func
ție de randament, le-au menținut 
in majoritatea jocurilor. Era nevoie 
de această infuzie de Cadre tinere, 
de un eșalon proaspăt care să aibă 

da « ugg to pastel

Terezia Popa — valoroasa jucătoare a formației Univer sității Timișoara și a echipei naționale — înscriind 
în meciul echipei sale cu Voința Odorhei.un gol

noile cerințe ale metodicii, ale jo
cului modern. Trebuie subliniate, de 
asemenea, ambiția cu care se joacă, 
ardoarea cu care sînt disputate cele 
două puncte, desfășurarea trepidan
tă a partidelor, ceea ce face impre
vizibil rezultatul, provoacă surpri
ze. Chiar și cele două formații afla
te in lupta directă pentru titlu —

Hristoch» NAUM

fContinuare, fg pag a 3-a)

LOTUL REPREZENTATIV

în vederea intilnirilor amicale și oficiale. F.R.H, a alcătuit urmă
torul lot Irina Climovschj, Maria Buzaș, Mariana Huszar, Cristina 
Melzenrath, Rozalia Șoș, Aneta Schramko, Nadirc Ibadttla, Doina 
Furcoi. Maria Magyar!, Petruța Băieoianu, Terezia Popa, Simona Ar- 
ghir, Magda Mikloș, Irene Oancea, Maria Popa, Maria Szdlldssi. Vor 
fi incluse, de asemenea in lot — în momentul cînd se vor restabili 
— Lucreția Anca și Constantina Dumitru. Antrenori : G. Zugrăvescu 
și Pompiiiu Simion.

*

consiliilor.de


GIMNASTICA ZILNICĂ ÎN ÎNVĂTĂMÎNTUL 
GENERAL Șl LICEAL
CLASE MIXTE

In numărul de astăzi: PROGRAMELE 
PENTRU CLASELE V-X

&J
HI, Din șezind relaxat in bancă, îndreptarea trunchiului 

cu extensie, capul pe spate șl îndoirea genunchilor. MH- 
nlle ajută mișcarea împingînd in marginea pupltrului. 

repetă cu inspirație șt expirație de 0—3 ori.

II. Din șezînd sau stind de
părtat rotarea umerilor în 
sensul: înainte-în sus-înapoi 
cu mtlnlle pe șold. Inspirație 
la urcare# umerilor, expirație 
la eoborire. Se recomandă la 
clasele V—VI de « ori, VII 
vni de 8 ori și IX—x de

I. pin șartnd în bancă, înclina
rea capului înapoi eu inspirație șl 
înainte cu expirație. Se repetă 
de ș—10 ori.

rv, Șezind tn capătul băncii cu 
fața spre interval, mtlnlle sprijinite 
lateral, picioarele ridicate șt spriji
nite in tălpile partenerului d« vizavi, 
îndoirea șl Întinderea alternativă a 
picioarelor. Ee execută alternativ, rîn- 
durlle din mijloc și apoi ceilalți.

1 1 "i
< .

V. Stîad pa interval — spate în 
spate de miinl apucat deasupra 
capului, pas mic în față cu un 
picior — extensie — capul pe 
spate cu inspirație, revenire cu 
expirație. Se repetă de 6—8 ori. 
(să se solicite împingerea bazinu
lui inainte șl eapul pe spate).

VI. Stind față în față pe interval, pa perechi, 
Inspirație trei timpi, apoi aplecarea trunchiului 
la orizontală, mîinile presează ușor pe umerii par
tenerului, cu expirație forțată trei timpi. Se repetă 
de 2—4 ori.

FETE

o
I VII. Sfinți ghemuit pe interval, 

mîinile sprijinite sus și înapoi de 
marginea băncii, menținerea poziției 
corecte a trunchiului în inspirație 
timp de 8—8 secunde, relaxare cu 
expirație prin ridicarea în poziția 
Btînd. Se repetă de 3—3 ori.

VIII. Elevii grupați in jurul ferestrelor deschi
se, exercițiu de respirație în trei părți :

1. Inspirație lentă pe nas numărînd în gind 
trei secunde

8. Reținerea aerului în plămîni 6—3 secunde 
numărate

3. Expirație lentă pe nas timp de 5 secunde, 
pînă se golesc complet plâminii. Se repetă 
de a—4 ori.

i. stind
1. Ducerea piciorului sting lateral, brațele ridicate 

lateral, palmele orientate in sus.
!. Arcuire
3. Revenire stind
*—3—6 idem in partea opusă. Se execută de 3 ori

II. Stind
1. Ducerea piciorului sting lateral, mîinile la ceată
2. Ridicarea pe vîrfuri cu ducerea brațelor oblic sus
3. Revenire pe toată talpa cu mîini la ceafă.
4. Stind
&—<z—7—8 idem 1—2—S—4 în partea opusă, Se execută de 2 ori.

ari

VI, Stind mîinl pe șold — 
săritură ca mingea pe log — 
sârituri ușoare pe virluri

vn, Stind
1. Ridicare pe vîrfuri cu ducerea brațelor oblic jos 

și răsucirea palmelor (Inspirație)
2. Revenire în stind (expirație)

III. Depărtat stind mitul pe șold
1. Tndoirea trunchiului spre stingă mina dreaptă ps creștet
2. Arcuire
3. Revenire
4—5—4 în partea opusă cu mina stingă pe creștet. Se execută de 3 ori.

V. Stind
. îndoirea genunchilor cu 
:erea milnilor la umăr

2. Revenire. Se execută de 3 ori

3 Ă I E Ț I

r t t

1. Depărtat stind nAlniie la oeaiă
1. Ducerea brațului
2. Revenire
3. Ducerea . brațului
4. Revenire
5. Ducerea ambelor
8. Revenire. Se repetă de 4 ori

sting oblic sus cu rWlcare pe vîrturi

drept oblic sus eu ridicare pe vîrturi

brațe oblle sus cu rldlcar» pe vîrfuri

X/ / s

III. Depărtat
1. Aplecarea

Ș. Ducerea
3. Idem 1
4. Idem 2 

epetă de mori

stind miini pe creștet 
trunchiului înainte ia un unghi 
trunchiului Înapoi cu 0 ușoară extensie

(pe timpul » revenire ia porițj» initial») - se

IV. Deplrtat stind mtlnlle ia urngr
1. Răsucirea trunchiului spre stingă
2. Artruire
s. Revenire

4—5—a idem 1—2-tf îr» Partea opusă. Pe 3

n. Depărtat, stind,
1. _ '
2,
3.
4.
8,

brațului

*

aceste zile

• ■■

ȚINTAȘII STELIȘTI AU DOMINAT

CAMPIONATUL JUNIORILOR BUCURESTEM

Vna dintre speranțele noastre la probele de armă este tinărul llie Co
dreanu (Steaua) deținător a cinci titluri de campion al liucureștiului 

la juniori.

Pe poligonul Tunari s-au încheiat 
întrecerile pentru desemnarea cam
pionilor de juniori ai municipiului 
București. Competiția s-a bucurat de 
o frumoasă participare (peste 120 
participant!) și a constituit un util 
tesț înaintea campionatelor repu
blicane ce au loc la sfîrșitul-acestei 
săptămîni.

întrecerile au fost dominate de 
tinerii țintași al clubului Steaua (an
trenori V. Enea și Gh. Corbescu), 
care au cucerit 10 titluri din cele 
27 acordate. Dintre trăgătorii ste- 
liști s-au evidențiat I, Corneliu 
(588 p la pistol viteză), I. Codreanu. 
(cîștigător a 5 titluri). O bună com
portare au mai avut juniorii de 
la Olimpia, I.E.F.S,, Școlarul, Pe
trolul, C.P.M.B. șl Școala sportivă 
nr. 1.

îmbucurător este faptul că ma
joritatea participanțllor au marcat 
o sensibilă creștere valorică față de 
evoluțiile anterioare, fiind depășite 
multe recorduri personale.

Iată campionii: armă standard 
culcat 80 f juniori: I, Codreanu 
(Steaua) 588 p; junioare: Mihaela 
Cernat (Petrolul) 573 p; armă stan
dard 3x20 f juniori: I. Codreanu 
560 p; junioare : Stela Mageru (O- 
limpia) 543 p; armă liberă 3x40 f: 
I. Codreanu 1119 p; armă cu aer 
comprimat 40 fi D. Barbu (Dina
mo) 372 p; pistol viteză 00 fî I. 
Corneliu (Steaua) 588 p; pistol li
ber 60 f : I. 
sport 30x30 
(I.E.F.S.) 570 
țu (Olimpia)

Foto: N. DRAGOȘ
comprimat 40 f juniori: A. Cris- 
tea (Olimpia) 361 p; junioare : 
Ana Buțu 362 p; talere aruncate 
din turn 50 t: F. Iurcenco (Șc, 
sp. 1) 48 t; talere aruncate din șanț 
50 t; M. Ispașiu (Școlarul) 43 t.

Pe echipe, Steaua a cucerit 8 
titluri, Metalul și Școlarul cîte un 
titlu.

P. GORETI

Corneliu 529 p; pistol 
f juniori : G. Calotă 
p; junioare : Ana Bu- 
562 p, pistol cu aer

unui material critic intr-un ziar, 
cei vizați să răspundă redacției/ 
De obicei se analizează lipsu 
nle semnalate, se iau măsuri de 
înlăturare a tor și se trimite 
un răspuns oficial. Colectivele 
redacționale — fiind vorba în 
fapt de eficiența articolelor res
pective — le publică în rubrici 
intitulate de regulă, laconic: 
„Răspunsuri la materialele pu
blicate". Bineînțeles 
adrese oficiale, am 
pe marginea rubricii 
săptămînii".

Ne-am aflat însă în 
în fața unei scrisori, emoționan
te putem spune, sosite la re
dacție. Venea la circa o lună 
după apariția unui articol critic 
în cadrul rubricii, intitulat: 
„Bază sportivă — da, activitate 
ba !“ și se referea la o situație 
existentă în comuna Șeitin din 
județul Arad. Misiva cS care 
ne ocupăm astăzi nu vine din 
partea celor criticați (care se 
pare au făcut imediat ceea ce 
era de dorit), ci a unui tînăr 
din comună pe nume NELU 
JULAU. „Țin neapărat să vă 
mulțumesc pentru amabilitatea 
de a publica scrisoarea privind 
comuna noastră. Vreau să vă co
munic că materialul a avut un 
răsunet mare Ia noi și că a 
urnit totul din starea de amor
țeală in care zăcea. Acum spor-

asemenea 
primit și 
„Epistolele

UN MIC DAR
DE LA ȘEITIN

tul este la loc de cinste tn co
mună, avem sprijin din partea 
A. S. „Unirea Șeitin" (președin
te Gh. Truță), iar noi. sintem fe
riciți...".

Numeroase dovezi : tinerii au 
început Bă fi« atrași spre sport, 
s-a alcătuit o echipă de fotbal 
cu media de vîrstă 22 ani, s-au 
obținut și iijele succese (A. S, 
Unirea Șeitilr — A. S. „7 Noiem
brie" Semlac 5—-1; Steaua Roșie 
Bulgăruș — 
2—6). Acum 
r-egătesc cu 
participa la 
tă cu Cupa
„Vrem s-o cîștigăm, ca un tro
feu pentru activitatea sportivă 
nouă din comuna noastră". Cald, 
impresionant este sîrșitul. Nelu 
Julău, autorul, scrie : „în semn 
de prietenie și respect pentru 
ziarul dv. care ne-a ajutat să 
recăpătăm sportul nostru drag 
vă trimit ceea ce am mai pre
țios : o mică emblemă, a clubu
lui U.T.A. care și-a apărat cu 
cinste și demnitate culorile în 
intilnirea cu Austria Sălzburg",

Sub cristalul unui birou al 
redacției stă o bucățică, triun
ghiulară, de pînză galbenă, pe 
care sînt imprimate cu roșu li
terele 
dar îi 
poate

A. S. Unirea Șeitjn 
cei din comună se 
sîrguință pentru a 

O competiție dota- 
„Ziua recoltei".

U.T.A. Pare neînsemnată, 
acordăm o valoare ce nu 
fi exprimată în cuvinte.

Modesto FERRARINI

DOMENIUL SCHIABIL 0 CONDIȚIE DE
PENTRU DEZVOLTAREA

STAȚIUNILOR NOASTRE DE SPORTURI DE

BAZĂ

IARNĂ
Interviu cu HONORt BONNET

L8 invitați» Ministerului Turismului, 
Honors Bonnet, celelMUl «ntrșnor al e- 
clflpet naționale de sefti a Franței, din 
epoca sa de aur (Killy, Duvlllard, Bozoii, 
surorile Goitschei, Annie ramose etc,), 
in prezent expert in probleme de turism 
si director al stațiunii de sporturi de iar
nă Pra Loup, a vizitat principalele noas
tre stațiuni montane, Poiana Brașov, 
Predeal, Bușteni, Sinaia, Scopul vizitei 
sale a fost da cunoaștere a posibilităților 
turismului de iarnă, de Investigare a ca
pacităților actuale șl căilor optime impu
se de dezvoltarea rapidă a cîtorva sta
țiuni, în perspectiva unei funcționalități 
superioare, pe linia sportivă și turistică 
și cu finalitate economică și socială din 
ee în ce mai bună.

Profitînd de amabilitatea oaspetelui, ca 
și de vasta sa experiență organizatorică 
.și practică în crearea șl conducerea loca
lităților turistice de iarnă, l-am pus cîteva 
întrebări :

— Ce credeți despre posibilitățile tu
rismului de iarnă din Koinânia î

— Deși vizita a fost foarte scurtă, nea- 
V;nd timpul necesar să vedem totul, ci' 
numai cîteva stațiuni, ne-am dat seama 
imediat de vastele posibilități pe care le 
are România în acest domeniu, ca și de 
importantele eforturi materiale investita 
pînă acum, turismul românesc montan 
are realmente frumoase perspective.

— Cave sint, după opinia dv„ eo- 
mgndainentele de care trebuie să se 
țină seama in concepția și conducerea 
unei stațiuni 2

— Pirtiile de schi sint totul. De la ele 
trebuie plecat, Am să dau un exemplu. 
Dacă n-ar fi fost marea, Mamaia șl lan
țul celorlalte bijuterii nu s-ar fi con
struit. La fel și ia munte, dacă n-ar tl 
pirtiile, n-ar exista rațiunea construcți
ilor. Capacitățile de cazare Și <le alimen
tație sint dependente de suprafețele schia- 
bile ale masivului. Altădată, muntele era 
utilizat în starea sa naturală. Epoca mo-

dern». cu impresionantele sale înzestrări 
tehnice, oferă șansa de a reface profilul 
muntelui, în sensul dorit, adică al asigu
rării unul vast teritoriu schiabil. Odată 
pirtiile create ele trebuie rentabilizate 
prin mijloace mecanice de urcare, așeza
te in lanț, astfel ca nici o pîrtie să nu 
râmtnă izolată și mal ales să dispună de 
un mare debit orar spre a puțea „zmul- 
ge“ simultan spre înălțimi cîteva mii de 
oameni. Tn funcție de acest disponibil se 
calculează capacitățile de cazare, de a- 
limentațle, parcările etc,

— Care este după opinia și expe
riența dv., optica clientelei, a turiș
tilor venlți la munte ?

— Clientela este pretențioasă. Ea do
rește o funcționalitate excepțional» din 
momentul intrării în stațhine. Dacă s-ar 
putea, să aibă parcajul șl telefericul 
chiar din apartament. Bineînțeles că a- 
cest lucru tiu este posibil, dar trebuie 
făcut totul spre a ne apropia de acest o- 
bleetlv, de acest deziderat al turistului. 
Acesta vine la munte pentru schi, pentru 
pante variate fi alternante ca lungime, 
pentru mulți kilometri dț eoborire, dar 
și cu posibilități de urcare rapidă. în a- 
ceste perspective organizarea școlii na
ționale de schi, cu un corp de instructori 
pentru instruire sau ghidare, organizarea 
sistemului de ajutor în caz de accidente, 
dirijarea fluxului turistic prin marcaje 
șl semne (ca cele din circulația rutieră) 
pentru asigurarea unei discipline Și secu
rități a muntelui sînt elemente obligato
rii fără de care este de neconceput exis
tența șl funcționarea unei stațiuni de 
aporturi de .iarnă. Clientela nu mai caută 
muntele pentru mineare bună și pentru 
dormit. Acestea sint condiții implicite, 
presupuse. Ea este atrasă și se orientează 
spre acele locuri unde 1 se oferă mai 
mult, ca domeniu schiabil, eu funcționa
litate, ca agrement,

— Care credeți că sînt imperativele

Bra-in viitoarea dezvoltare a Poienii 
șov ?

— Mărirea teritoriului schiabil prin noi 
pîrtiii și modernizarea celui existent, so
luții tehnice pentru o evacuare rapidă și 
Jn masă spre altitudine și organizare su
plă a mijloacelor mecanice spre a aco
peri integral domeniul schiabil șl a face 
ziua de schi cît maț lucrativă din Punc
tul de vedere al turistului. Problema de
bitului orar, total, al mijloacelor mecani
ce, grevează rentabilitatea oricărui sistem.

— Ce impresie v-a tăcut Sinaia 1
— Excelentă. Se bucură de o situație 

geografică excepțională. Se află pe o rută 
de trafic intens, are minunate spații de 
cazare șl de alimentație, Totuși, dezvol
tarea ei, revitalizarea ei în special în se
zonul rece este legată de aceleași con
diții : ptrtil — pinii în Sinaia, nu numai 
plnă Ia cota l 400 — debit mare orar, în
treținerea mecanică a pîrtiilor, Sinaia 
are marea, excepționala șansă de a avea 
în apropiere Valea lalomițel (Peștera) o 
vale tipică pentru schi și în plus șl foar
te frumoasă. Terenuri vaste propice pen
tru schi și pentru construcții imobiliare, 
apă, electricitate, legătură rutieră Și po
sibilități pentru alte legături pe cablu 
(teleferice) care permit pătrunderea la 
altitudine și în interiorul masivului. Peș
tera, dttpă opinia mea, are posibilitățile 
celor mai mari stațiuni alpine europene. 
Diferențele de nivel, relativ medii, între 
Omul, Babele și Peștera nu constituie un 
handicap cînd se oferă in schimb o mare 
varietate în interiorul masivului. Peștera, 
integrată Slnăil intr-un ansamblu organi
zatoric, ar revitaliza stațiunea aslgurîn- 
du-i un strălucit viitor turistic și o mare 
eficacitate economică.

Deși foarte scurtă, vizita domnului 
Bonnet a fost interesantă prin sugestiile 
constructive și organizatorice, prin Schim
bul de opinii avut cu specialiștii de la 
D8APC Brașov, O.N.T. Carpați Brașov, 
I.O.T, Sinaia, DSAPC prahova etc.

înainte de a părăsi țara, dl. Uonore 
Bonnet, a fost primit de ministrul turis
mului, Joan Cosma, căruia 1-a mulțumit 
pentru posibilitatea oferită, formttllnd în 
același timp numeroase și prețioase su
gestii organizatorioe șl constructive in 
ceea ce privește stimularea turismului 
montan și hlvernal.

Mihai B1RA

• în cadrul 
fășurat recent 
Dusa a ciștigt proba de săritură în 
înălțime cu 2,10 m.
• Simbfttă și duminică va avea 

loc la Lvov intilnirea internațio
nală dintre echipele de tineret ale
R. S.S. Ucrainene și Romănief, Din 
formațiile noastre, în afara celor 
mai merituoși juniori, vor face par
te : C-tin Stand, Csab» Dosa, Ma
riana Suman, Maria Lincă, Natalia 
Andrei, Valentina Cioltan, Carmen 
lonescu șa.
• Calendarul competițional in

tern prevede în luna OCTOMBRIE 
următoarele acțiuni: 3-BucureșU. 
campionatul republican 50 km 
marș; 3-Iași, Oradea, Reșița, Bucu
rești, etapa de zonă a campiona
telor republicane de cros, seniori 
și juniori : 9-10-C|uj și București, 
etapa a III-a a campionatului re
publican pe echipe (Cluj-Brașov-
S. S.A., respectiv C.A.U.-Dinamo- 
Timiș și Steaua-Rapid-Metalul); 
9-10 — concursul republican inter- 
județeah, etapa a III-a: Brăila- 
Suceava-Constanța (Brăila), Bacău- 
Galați-Prahova (Bacău), Neamț-Il- 
fov-Iași (Roman) — zona I, Dolj- 
Argeș-Sibiti (Craiova), Caraș Seve- 
rin-Mureș-Hunedoara (Reșița), Bi- 
hor-Arad-Maramureș (Oradea) — 
zona a II-a; 16-17 — Timișoara, 
campionatele republicane de pen
tatlon senioare și junioare, decat
lon juniori, 20 km marș juniori, 
campionatele republicane la probe 
neclasice și ștafete, seniori și ju
niori ; 23-24 campionatul republi
can Pe echipe, etapa a IV-a ■ Cluj- 
Dinamo-Steaua (Cluj), Rapid- 
C.A.U.-S.S.A. (București), Brașov- 
Metalul-Timiș (Brașov); 23-24, con
cursul republican interjudețean, e- 
tapa a IV-a : Constanța-Iași-Praho- 
va (Constanța), Ufov-Galați-Sucea- 
va (Giurgiu), Bacuu-Neamț-Brăila 
(Bacău) — zona I, Arad-Dolj-Caraș 
Severin (Arad), Mureș-Argeș-Ma- 
ramureș (Tg. Mureș), Sibiu-Hune- 
doara-Bihor (Sibiu) — zona a II-a: 
31-Sibiu, campionatele republicane 
de cros individuale și pe echipe, 
seniori și juniori.

• In cadrul competiției dotată 
cu „Cupa Viitorul". Gh. 
(Viitorul Buc.) a 
record republican 
III în proba de 
14:36.6.

unui concurs des- 
la Belgrad. Csaba

Un bun exemplu de urmat

«»C1

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ „BLOCURILE FERENTARI

CONSFĂTUIREA

jt-

mîinile ta piept, pumni! ștrințl 
ating ' ' 'lateralDucere» 

Revenire 
Ducerea 
Revenire

„ DVMrM _____  .......____
8—1, Arcuire
». Revenire, se repetă de 2—3 ori

brațului

ambelor

drept

brațe

o

lateral

lateral os arcuire

* o

Uceanu
stabilit un nou 
pentru juniorii 

3 km marș —

Acum 8 ani, djn inițiativa locatarilor 
din cartierul Ferentari a luat ființă 
asociația sportivă de cartier, „Blocurile 
Ferentari". Mai întii a fost un bazin 
de înoț. îndrăgit foarte mult, în șpeeial 
de cei mici. Apoi un teren de hand
bal. unul de baschet șl volei, iar în 
imediata lor apropiere o pistă de popice.

De dimineața șl pina seara, in func
ție de programul școlar al fiecăruia, 
terenurile erau luate cu asalt de toți 
ccplli dornici să practice handbalul, 
voleiul, baschetul șl, normal, fotbalul 
redus.

IV. Stind mtlnl pe șold
1. Pas eu piciorul sting lateral pe vîrf eu ducerea bra

țului drept prin lateral sus și îndoirea trunchiului 
spre stinge

2. Arcuire
3. Revenire i» porția inițială
4—5—8. ițjem 1—2—3 tn partea opusă. De. 3 ori.

V. stind mihille la spate prins 
b coate
1. tndoirea genunchilor
3. Revenire ia poziția inițială

VT, Stind mtfnt pe șeld
1. Săritură cu sehlmbsrșg picioa

relor lnșlnte și înapoi

VB. Stind
1. Ducerea piciorului Sting lateral, cu ridica

rea pe vîrfurlle ambelor picioare șl ducerga 
brațelor prin lateral oblic sus (inspirație)

2. Cobortrea brațelor prin lateral jos și adu
cerea piciorului sting lingă dreptul

3—4. Idem 1—2 cu ducerea piciorului drept 
lateral.

„CUPA FEMINA
(Urmare din pag. 1)

Drez^jitat La înti’ecerjie tje volei, tir 
Și cros. Este de relevat, de aseme
nea, că deși a fosț ,.coautorul" com
petiției, Comitetul municipal Iași al 
U.T.C. a manifestat mai puțină 
preocupare pentru buna desfășurate 
a întrecerilor pe asociații și ’ între 
asociații, și nici un fel de preocu
pare în etapa municipală.

Altfel, însă, „Cupa Femina*' a de
monstrat. că atunci cînd există preo
cupare, cînd se apelează la forme 
inteligente și atractive, nu este de 
loc imposibil de a le convinge pe 
femei că practicarea sportului, a 
mișcării și exerclțiilor fizice în ge
neral, este numai și numai in in
teresul lor, Ne-am convins de acest 
adevăr în urma îndelungilor discu
ții purtate eu muncitoare de Iu 
Uzina de fibre sintetice, de la Fa-

Președintele asociației, tov. Ion Rusu 
ne-a mărturisit : ,Avem In prolțct ză 
amenajăm o sală de sport cu mese de 
tenis, cu spaliere, cu saltele pentru 
judo și lupte. Sperăm ca in aceste în
cercări să primim un sprijin mal mare 
din partea Consiliului popular al sec
torului, care are datoria de onoare de 
a sprijin! financiar și moral aceste 
asociații sportive din cartiere".

Am piacat din ferentari eu convinge
rea e» exemplul de maț sus va fi ur
mat și de altele, (P.O.)

ARBITRILOR
începe azi la „23 august"

Azi, la ora 18, incepe la Centrul „23 
August" din București, consfătuirea a- 
nuală a arbitrilor divizionari de bas
chet. în cadrul discuțiilor inaugurale, va 
avea loc o „Masă rotundă", avind drept 
subiect intervenția la minge contactul 
personal șt înaintarea cu mingea, Sint 
invitați arbitrii internaționali și alți ar
bitri cu reputație in baschetul nostru.

“-UN PRIM PAS ÎN ATRAGEREA TINERELOR
_brica de confecții, de la Țe- 

sătoria _ de mătase ,,Victoria" 
etc. Elisabeta Popa (asociația 
sportivă „Victoria") ne-a declarat: 
„Este de necontestat faptul că în 
decursul celor două luni de între
ceri din cadrul „Cupei Femina", s-a 
observat o deplasare evidentă a ti
nerelor din întreprinderea noastră 
spre sport. Chiar dacă nu toate cele 
1 400 de salariate care au participat 
la fazele pe asociație vor cămine 
fidele sportului, este cert că ce) pu
țin jumătate dintre ele nu vor a- 
bandona exercițiile fizice sub di
versele lor forme". Păreri asemă
nătoare au emis Adriana Macarie 
din secția de lenjerie a Fabrici! de 
confecții, Adriana Puiu, căpitanul 
echipei de volei de la Uzina de fi
bre sintetice, și Virginia Balînt. tri
cotară la fabrica „Moldova".

Un sprijin util acțiunii șu primit

organizatorii din partea conduceri
lor celor șase întreprinderi din ra
mura industriei chimice și ușoare 
ieșene, Iorgu Mihoci, inginerul șef 
al Fabricii de confecții, ne mărtu
risea că a fost bucuros să afle des
pre excelenta idee a organizării 
„Cupei Femina", dar șl mal satis
făcut, atunci cînd, participînd Lt> 
cîteva antrenamente, a constatat cît 
de mare a fost ecoul printre sala
riatele întreprinderii. Așa stînd lu
crurile, nu este de mirare că întrea
ga conducere a fabricii s-a intere
sat de procurarea echipamentului 
necesar pregătirilor șl întrecerilor, 
de căutarea și găsirea terenurilor și 
sălilor de antrenament.

Și, în sfîrșit, un alt rezultat cum 
ni) se poate mai concret al „Cupei 
Femina" : amenajarea cîtorva baze 
sportive simple în cadrul asociații
lor ale căror reprezentante au par;

ticipat la competiție. Ia Fabrica de 
confecții există acum terenuri de 
handbal șl volei, iar Ia Uzina de 
fibre sintetice s-a amenajat un mie 
complex,

Lucrul cel mai important ni se 
pare a fl, totuși, aprecierea de care 
s-a bucurat această competiție 
îh rîndul salariatelor. Prezența unu! 
număr de aproape 4 000 de tinere 
la etapele premergătoare celei pe 
municipiu este elocventă. Consiliul 
județean Iași pentru educație fi
zică și sport și-a făcut o datorie de 
onoare inițiind „Cupa Femina", 
competiție care se va desfășura in 
fiecare an.

Nu ne îndoim că și alte județe 
vor urma exemplul Ieșenilor, cum 
de asemenea credem în succesul a- 
propiatelor faze municipale ale com
petițiilor similare de la București 
și Timișoara. z
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CRITERIILE DE CALIFICARE
♦

ÎN CUPELE EUROPENE
9 Pîrcălab — vizat pentru meciul cu Cehoslovacia
• Se fac eforturi pentru reinteț rea lui Dumitrache și Boc

Antrenorii celor trei loturi na
ționale — A, tineret și olimpic — 
au convocat jucâtorii pentru ziua 
de 4 octombrie, la București. In 
prim-planul preocupărilor 6e află 
lotul olimpic, care va înfrunta 
la 10 oefomorie reprezentativa 
Danemarcei, în cadrul calificări
lor pentru J.O. — Munchen 
1972. Celelalte două loturi vor 
verifica forma sportivă a jucăto
rilor titulari și a altora noi, care 
er urma să fie incluși pînă la 
meciurile cu echipele Ceho
slovaciei (seniori și tineret, de la 
14 noiembrie).

Angelo Niculescu și Titus .Ozon 
analizează posibilitatea utilizării 
pentru meciurile retur de la Bucu
rești c lui Ion Pîrcălab, ale cărui 
jocuri în echipa sa de club, F.C. 
Nîmes, sînt elogiate de presa 
sportivă franceză.

Pentru miercuri 6 octombrie, 
lotul A va disputa un prim meei- 
test, la Buzău, cu echipa locală 
Gloria (din divizia C). Sîmbătă,

9 octombrie, lotul A va susține, 
la București, o altă partidă de ve
rificare cu lotul de tineret.

Pentru sfîrșitul lunii octombrie 
se preconizează un meci cu o 
echipă din prima ligă a campio
natului vest-german. Se depun 
eforturi pentru reintegrarea în 
lotul A o jucătorilor Dumifrache 
și Boc.

^upâ antrenamentele zilnice, 
fă_ote în comun, selecționerii vor 
urmări pe jucătorii din loturi 
în partidele și pregătirile de la 
cluburile respective, punîndu-se 
și acolo accentul pe mărirea ca
pacității de efort, cerință pri
mordială a tuturor confruntărilor 
internaționale.

In lumina acestor verificări, se 
va proceda la întărirea lotului 
olimpic, deoarece, după cum se 
știe, ultima adversară în preli
minarii, Danemarca, prezintă în 
această întrecere prima sa re
prezentativă. (v, o.)

Cupele europene solicită din nou atenția
A

Regulamentul de calificare pentru „Cupa campionilor", „Cupa 
cupelor" șî „Cupa C.E.F.A." prevede următoarele;

CAMPIOANA ROMÂNIEI CREDE IN ȘANSA El
(Urmare din pag. 1)

Interesant este că în toată aceas
tă atmosferă superoptimistă pentru 
adversari, Dinamo nu și-a pierdut 
cumpătul. Din contra, campionii 
noștri au plecat luni după-amiază 
de la București mai încrezători: 
„și nu-i vorba de o încredere nai
vă, forțată — îmi spunea în avion 
președintele clubului Dinamo, colo
nel ValeriU Buzea. conducătorul 
delegației. E o încredaj-e bine tem
perată. Meci foarte greu, dar cu atît 
mai mult o izbîndă va putea avea 
„valoare". Toți dinamoviștii recunosc 
că la București echipa a jucat foar
te slab. Dar, cum spunea antreno
rul Nicușor, „și în situația actuală

mai avem o șansă în care trebuie 
să credem". Normal, apărarea va 
duce greul. Și am investigat starea

la F.I.F.A. — Dumitriu nu avea 
aprobat transferul la Dinamo. S-ar 
putea să nu joace nici Deleanu,

SPARTAK
GERYK (1)

DOBIAS (2) MAJERNIK (3) HAGARA (4) VARADIN (14)

KUNA (9) VALENTOVICI (13)

(FANDEL-12)

Pînă la semifinale inclusiv, 
sistemul competiției va fi cel de 
cupă. Se va califica echipa care 
în ambele meciuri va marca cel 
mai mare număr de goluri.

Dacă numărul do goluri este 
egal după cele două jocuri, go
lurile marcate în deplasare vor 
fi socotite dublu. Va fi declarată 
învingătoare echipa care, grație 
acestei bonificații, va realiza cel 
mai mare număr rle goluri. Da
că nici acest procedeu nu va 
duce la o decizie, adică ambele 
echipe au înscris un același nu
măr de goluri acasă și în de
plasare, atunci meciul-retur va 
fi prelungit cu două reprize a 
15 minute. Golurile marcate în 
deplasare vor fi socotite dublu,

de asemenea și în prelungirile 
meciului al doilea.

Dacă însă jocul-retur se va 
încheia și după prelungiri eu 
un rezultat egal, echipa învin
gătoare va fi desemnată prin 
executarea unei serii de lovituri 
de la 11 m. Fiecare echipă va 
executa cîte 5 penaltyuri la una 
din porți, aleasă de arbitru. Exe
cutarea loviturilor de la 11 m va 
putea fi executată numai de ju
cătorii care se găseau pe teren 
la sfîrșitul partidei. Executarea 
penaltyurilor va altern^. In ca
zul cînd și după aceste 5 pe
naltyuri egalitatea se va men
ține. echipele vor executa, alter
nativ. cîte un 11 m, pînă cînd 
una din ele va înscrie un gol 
în Plus, -

HRUSECKY (6) MASRNA (8) ADAMEC (10) KABAT O’)
Meciul, condus de o brigadă de arbitri din R.F. a Germaniei, 
începe la ora 16,15 și va fi transmis pe micul ecran.

va REZULTATELE ACESTEI PARALELE LE VOM AVEA JOI

RAPID-AC. NAPOLI...

...LEAGĂN (înșelător) DE ILUZII
FL. DUMITRESCU (11) DUMITRACHE (9) NUNWEILLER VI (8) LUCE5CU (7)

SALCEANU (10) DINU (6)

DELEANU (4) SATMAREANU II (5) NUNWEILLER III (3) CHERAN (2)

ANDREI (1)

1971—1»

SAU ÎNFRiNGEREA UNUI MIT? DINAMO

1970—71
• Cupa campionilor europeni :

Dinamo —

Cupelor l

F.C, Hibernians — Steaua
• Cupa t’.E.F.A. S

U.T.A. — Austria Salzburg

Programată cu o zi după dispu
tarea meciurilor-retur ale celor
lalte trei reprezentante române în 
cupele europene, partida Rapid •— 
A. C. Napoli este așteptată nu nu
mai cu interes major (ca și cele
lalte trei jocuri, decisive și ele), 

■ dar și eu o curiozitate aparte, stîr- 
nită de premise demne de luat în 
considerare.

In primul rînd, este d'e acceptat 
Ideea că — mai mult chiar decît 
Dinamo, care are de apărat (și de 
depășit) în deplasare un 0—0 obți
nut la București — Rapid se află, 
teoretic, cea mai apropiată de cum
păna echilibrului pe care dorește 
să-1 „rupă" în favoarea sa. Pie
rind de la o- înfrîngere — limită la 
Neapoie (0—1), echipa giuleșteană 
are — pe hîrtie — multiple atuuri 
derivînd din situația ei de gazdă 
® hotăritorului joc-retur. Din pă
cate, logica strînsă a calculelor — 
care ar putea naște riscante spe
ranțe colorate în roz ■— este re
primată de logica precedentelor și 
de logica... speței. Precedentele 
sînt semnate de Juventus în dauna 
aceleiași echipe Rapid1. învinsă tot 
la limită la Torino, echipa fero
viară n-a putut recupera pe stadio
nul Republicii handicapul minim 
de un gol și a fost eliminată în 
3967 din „Cupa campionilor euro
peni", Pe de altă parte, licitatul 
caiete prezintă de ani de zile în 
competițiile europene o recunoscut 
periculoasă „speță italiană" în jocu
rile în deplasare, unde „firme" 
binecunoscute, ca Internazlonale, 
A. C. Milan, Bologna, A. S, Roma 
primesc foarte greu cîte un gol, 
sau nu primesc de loc...

A, C. Napoli face parte din a- 
ceegși redutabilă familie.

Care ar fi, în consecință, optica 
realistă față de acest foarte dificil 
^neci al Rapidului ?

După părerea noastră, mitul in
expugnabilei. cetăți defensive na
politane poate fi învins de către 
Rapid în primul rînd printr-o es
timare lucidă a adversarului și 
prin abordarea lui — Ia fel de 
lucidă — pe teren. Nu încape nici 
o îndoială că numai cu „asalturi 
ofensive temperamentale", negu
vernata de o logică tactică preci
să, nu se va obține îngenunchierea 
team-ului lui Chiappella. Ba mai 
mult, ofensiva („cu orice preț") 
dezlînată oferă șanse reale peri
culoaselor contraatacuri napolita
ne, în care Altafini, Sormani sau 
Juliano nu se joacă... Iar un gol 
înscris de oaspeți ar însemna în-

de spirit din linia defensivă. „V-am 
spus că în ambele meciuri se va 
decide calificarea" — a reluat Dinu 
o id'ee mai veche. „în apărare vom 
avea serios de lucru. Dacă atacul 
nostru va reuși să înscrie un gol 
în primele minute, ne calificăm. 
Pentru că noi nu vom putea primi 
mai mult de un gol și la 1—1 
calificarea e a „noastră", afirma 
Sătmăreanu II. De altfel, la acest 
utopic (pentru mulți) 1—1 se gîn- 
desc mai toți jucătorii dinamoviști. 
„Este un rezultat posibil, pentru că 
aici noi ne vom apăra, ei se vor 
descoperi și am putea înscrie, con
chide Nelu Nunweiller. Dacă juca 
Dumitriu II la București, șansele 
noastre erau foarte mart astăzi". 
Dar Nichi nu va juca nici aici, 
chiar dacă a făcut deplasarea, iar 
presa cehoslovacă îl anunță titular. 
Nu va juca, deoarece la 15 august 
— termenul de trimitere a lotului

venit cu piciorul în ghips de la 
București (în ultimul minut al par
tidei cu craiovenii, el a suferit o 
entorsă).

Faijenoord — U.T.A. 1—1, 0—0
• Cupa

Karpatî Lvov — STEAUA 0—1, 3—3

• Cupa orașelor Urguri :

DINAMO BUC. — P.A.O.K. Salonic
2—1. 0—3

UNIV. CRAIOVA
0—3

Reamintindu-vă că anul trecut trei
Dlnamo — au reușit să depășească pragul" primului tur al cupelor euro
pene. așteptăm rezultatele paralelei dintre cele două ediții.

Spartak Țrnava 0-0, 7

0-0, 7
1

4-1, 7

Pees Dozsa a.c. Napoli — rapid i—o, ?

echipe românești — U.T.A., Steaua și

U.T.A. dorește calificarea
*

(Urmare din pag 1)

meciuri, în vreme ce Rapid a acu
mulat 11 puncte din 7 partide.

Antrenorul Hof ne-a mărturisit

rîndu-i-se suficientă, chiar dacă el 
speră „într-o victorie, la maximum 
două goluri diferență".

„Echipa mea —- ne-a 
tehnicianul austriac — joacă
două ori pe săptămînă. de la în

declarat
de

AUSTRIA
KAIPEL

FILZMOZER KIBLER MAIRHUBER IARIONOWS

Secvență din partida de la Nea- 
pole. Urcat in atac, fundașul Pop 
— tmw! din cei mai bum jucă
tori ai Rapidului — este la un 
pas de aol. Din

este ta
pas de aol. Din păcate, șutul său 
ii va ocoli pe Zoff, iefit la blocaj, 
dar va ocoli si poarta...

NAPOLI - PRESSPHOTQ

ceea c« pri-cheierea conturilor în 
vește calificarea.

Departe de a avea 
pesimist, rîndurile de 
un îndemn la o maximă concen
trare a antrenorilor și jucătorilor 
rapidiști față de manșa a doua a 
întîlnirii cu A. C. Napoli, care poa
te fi eliminată numai în alterna
tiva îndeplinirii unui summum 
de condiții, printre care ne îngă
duim să amintim (fără pretenția 
de a da sfaturi) : atacurile purtate 
pe extreme, dar fără ineficientele 
centrări înalte ; forțarea pătrunde
rilor individuale ; joc de siguranță 
în apărare (atenție la dublaj) și 
o „gardă 
vîrful cel 
tanilor.

Sîntem . .
că partida de joi a Rapidului poa
te să nu însemne un simplu și 
înșelător leagăn de iluzii dacă giu- 
leștenii vot da totul (dar tot ce au 
mai bun !) pentru calificare.

Marius POPESCU

un caracter 
fata se vor

specială" pentru Altafini, 
mai periculos al napoli-

— subliniem — convingi

STADLER (LIBUDA)

GROSSER HALA

HIRNSCHRODT

RiTTER WEIDINGER

ALTAFINI, SORMANI ET. COMP 
SE AFLĂ LA BUCUREȘTI

Ieri, pe aeroportul internațional 
Otopeni, au descins noi oaspeți ai 
Capitalei. Printre aceștia s-au 
aflat și fotbaliștii lui A.C. Napoli. 
Așadar, cunoscuta formația italia
nă a venit la București. Â venit 
cu Sormapi, cu Altafini, faimoșii 
jucători brazilieni, cu Juliano și 
Zoff. A. C. Napoli a poposit la 
București cu tot ce are mai bun. 
Un singur absent: Montefusco. ră
mas acasă pentru că este indispo
nibil în urma unui accident sufe
rit de curînd.

I-am văzut pe fotbaliștii itali
eni la aeroportul Otopeni imediat 
după aterizarea avionului IL-18. 
cursa specială ce i-a adus de la 
Roma. Toți, inclusiv antrenorul 
Chiappella, erau bine dispuși, zîm- 
bitori. La prima vedere, te impre
sionează talia celor mai mulți din; 
tre acești fotbaliști, unii făcuți 
parcă pentru baschet. Așa șînt 
Zoff, Sormani, Altafini. „piesele 
grele" ale echipei napolitane.

Au făcut deplasarea la Bucu
rești 16 jucători : Zoff, Perego, 
Pogliana. Ripari, Vianelo, Zurlini, 
Panzanato, Improta, Juliano, Sor-

mani, Enzo, Macchi, Picoli, Alta
fini, Abbondanza și Trevisan. ~ 
echipa italiană au mai sosit 
ziariști și cîțiva suporteri, 
numai cîțiva, pentru că azj 
mai sosi încă 80 de tifosi cu un 
alt avion special. A. C. Napoli se 
află cantonată la hotelul Intercon
tinental.

Pe aeroportul Otopeni l-am rugat 
pe antrenorul Chiappella să ne 
spună cîteva cuvinte despre me
ciul de joi. Iată ce ne-a declarat 
reputatul tehnician italian :

— Am venit Ia București con- 
știenti că avem de susținut o par
tidă foarte grea. Ne vom strădui 
să avem o comportare bună și 
vom face tot posibilul să ne cali
ficăm. Adversara noastră a jucat 
destul de bine la Napoli, a încer
cat să realizeze un rezultat cit 
mai strîns, ceea ce a și reușit. 
Mi-au plăcut atunci Răducanu, 
Neagu. Dumitru și Ene. Din echi
pa noastră doar Montefusco nu 
poate juca. Vom încerca să-I recu
perăm pe Pogliana, care a suferit 
o ușoară accidentare. In rest, tot 
lotul e gata de joc, — Rep. —

Cu 
nouă 
Ieri, 
vor

Partida va începe, pe ..Salzburger Stadion", la ora 15,15, ora 
locală (16,15 ora 
bitru olandez.
BOTH

Bucureștiului) și vq fi condusă la centru de un ar*

POPOVICI

KUN II

PETESCll

POJONI

SIMA

VIDAC

o iluzie în ceeacă nu-și face nici
ce privește calificarea echipei lui, 
zestrea de trei goluri cu care 
U.T.A. abordează meciul retur pă-

BROȘOVSCHI 

DOMIDE

LERETER 4

ceputul sezonului, 
financiare, și mă 
sînt nițel obosiți.
meu prieten Happel (n.n.

BIRAU

din rațiuni strict 
tem că jucătorii 
De altfel, bunul 

antre-

F.C. HIBERNIANS SPERĂ DIN NOU
UN SCOR

(Urmare din pag. 1)

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HANDBAL S-A
pot să pună în aplicare schemele 
tactice adecvate pentru a transfor
ma superioritatea numerieă în a- 
vantaj pe tabela de marcaj. Echi
pele —- inclusiv cele din fruntea 
clasamentului — n-au scăpat de 
crispare, judecă adversarul — indi
ferent de forma manifestată, de 
componența sa actuală, prin pris
ma antecedentelor, pornesc inhiba
te de gîndul că pe cutare sau cu
tare formație este greu — sau im
posibil — s-o învingă. Astfel ai oca
zia s-o vezi astăzi pe Universitatea 
Timișoara jucînd foarte bine într-un

ÎNTRERUPT
(Urmare din pag l)

Universitatea Timișoara și Univer
sitatea București — au gustat din 
cupa amară a Infringed i, sau au ob
ținut victorii in extremis.

în al doilea rînd, se impune dis
cutarea carențelor. Deși campiona
tul ave atributele menționate, nive
lul lui general este, dacă nu în scă
dere, sigur staționar. Din păcate, 
prea de multe ori echipele bune 
coboară la nivelul celor- mediocre, 
se angrenează intr-un, joc static,

PROGRAMUL ECHIPEI NAJIONALE

Echipa feminină de handbal a 
României va susține, pină la sfii'și- 
tul acestui an, următoarele me
ciuri :

• 15—20 octombrie, la Cluj,* tur
neu de pregătire, în cadrul căruia 
va juca cu divizionarele A : Uni
versitatea Timișoara, Universitatea 
București, I-E.F.S,, Voința Odorbei. 
Mureșuj Tg. Mureș si Universitatea 
Cluj.

• 26—31 octombrie, la Cluj, 
„Trofeul Carpați” : ROMÂNIA — 
OLANDA (26), ROMÂNIA — 
U.R.S.S. (27). ROMÂNIA — IUGO
SLAVIA (28), ROMÂNIA — UN
GARIA (30) si ROMÂNIA — R.D. 
GERMANĂ (31).
• 5—7 noiembrie, în R.F- a Ger-

maniei, participare la un turneu 
amical. ECHIPA ROMÂNIEI va 
juca cu reprezentativele R.F- a 
GERMANIEI, IUGOSLAVIEI și 
NORVEGIEI.

• 13—14 noiembrie, la București 
si Ploiești, dublă intiluire ROMA
NIA — JAPONIA.

• 16—18 noiembrie, la București 
Si Cluj, dublă întilnire ROMANIA
— CEHOSLOVACIA.

• Din 12 decembrie, jocuri in 
cadrul campionatului mondial din 
Olanda. Meciurile echipei noastre 
(in serii) sînt programate astfel : 
12 decembrie, la Rotterdam, RO
MÂNIA — NORVEGIA : 13 de
cembrie. la Griiningen, ROMÂNIA
— IUGOSLAVIA.

început să semene și handbalul fe
minin cu... rugbyul! Nutrim spe
ranța că toate aceste lipsuri vor fi 
eliminate în procesul instructiv-edu- 
cativ pe care antrenorii îl vor con
duce în cele 4 luni de vacanță com- 
petițională.

Așadar, campionatul s-a întrerupt. 
S-a dat însă startul în campania 
de pregătire a echipei naționale 
pentru apropiatul turneu al cam
pionatului mondial, ce va fj găzduit 
— între 11 și 19 decembrie 1971 — 
de diferite orașe din Olanda. După 
un turneu de pregătire la Cluj (în 
compania a 5 divizionare A), re
prezentativa României va intra în 
viitoarea meciurilor internaționale 
amicale și oficiale. Ea va susține — 
în cadrul „Trofeului Carpați", al 
turneului din R. F. a Germaniei și 
al meciurilor bilaterale — 12 parti
de de verificare. Important pentru 
tehnicieni este faptul că team-ul 
nostru le va întîlni pe cele două 
concurente din sebia de la C. M. 
(Norvegia și Iugoslavia), precum și 
o serie de formații cu care (poate) 
se va confrunta în fazele superioa
re ale campionatului mondial : R. D. 
Germană. Ungaria, Olanda etc.

Lotul încredințat antrenorilor Ga
briel Zugrăvescu și Pompiliu Simten 
cuprinde — cu unele mici excepții 
— tot ce are handbalul nostru fe
minin mai valoros la ora actuală. 
Poate că federația, colegiul de an
trenori și — în primul rînd — cei 
doi tehnicieni ar fi putut dovedi 
mai mult curaj în selectionarea u- 
noT elemente tinere talentate (lor
dache, Frîncu, Agoroaie ș.a.) în lo
cul unor sportive cu vechi state de 
serviciu — este drept — dar cu pu
ține șanse de a fi folosite. Pro
gramul, așa cum este alcătuit, fa
vorizează o bună pregătire, verifica
rea periodică a echipei, creșterea 
standardului ei valoric, Despre a- 
coasta și, mai ales, despre inten
țiile celor doi antrenori, și ale hand
balistelor, vom mai discuta.batistelor, vom mai

clasamentul
I. „U“ TIMIȘOARA
3. Univ. Buc.
3. I.E.F.S.
4. Mureșul Tg. xj.
5. Textila Buhuși
o. Rulmentul Brașov
7. Voința Ocjorhel
8. Rapid
9. Confecția

10. Univ. Cluj

DIVIZIEI A
5 8 0 1 151-~ 8 
" ’ 1 _

0
1
1
1
1
2
2
1

9
9
9
9
9
9
9
9
9

1S3— M
90— 79 

100— 90
98— 99 

112—134
87— 99
79— 93 
.95—129 
89—138

SCORURI MARI Șl SURPRIZE IN DIVIZIA B

locul său a venit dr. Ferante, medi
cul lui Sliema Wanderers, care 
oficiază și ca reprezentant al fe
derației malteze, La antrenament, 
i-am revăzut pe simpaticii fotbaliști 
ai lui F. C. Hibernians, pe „super- 
greul" Mizei, portarul de 103 kg. pe 
Bonete, „țînțarul", pe Delia, în viata 
de toate 
pe ing. 
ochelari 
și mulți 
trenamentului. Cini declara 
șînt foarte mulțumiți de starea ga
zonului. Si încă Un amănunt pri
vind echipa oaspete : la 18 septem
brie, în orașul La Valetta, a avut 
loc tradiționalul meci dintre cam
pioana Maltei — Sliema Wanderers 
— și deținătoarea „Cupei" — F. C.

zilele de meserie pompier, 
Cerbana, pe jucătorul cu 
Privitera. In echipă sînt 
studențk La sfîrșitul an

că

ONORABIL
Hibernians. Meciul s-a încheiat cu 
victoria cupmenilor, cu scorul de 
4—1 !

în tabăra jucătorilor noștri, nor
mal, nu domnește o stare emotivă. 
Nici nu se poate altfel, pentru că 
Steaua e cu mult superioară ad
versarei sale, Dar aceasta nu în
seamnă, cîtuși de puțin, că meciul 
de azi poate fi tratat cu ușurință. 
Steaua trebuie să demonstreze azi 
că în prima partidă a fost un sim
plu accident.

De luni seara, bucureștenii s-au 
aflat la Săftica. Marți, la ora 11, 
ei au făcut un antrenament de o 
oră pe stadionul Ghencea, la care 
a luat parte întregul lot, inclusiv 
Iordănescu și Nustase, în privința 
cărora erau unele semne de între
bare datorită accidentărilor. Dar și 
ei sînt apți de joc.

ARBITRII ETAPEI A Vl-a
A CAMPIONATULUI DIVIZIEI „A“

Steagul roșu — Jiul: I, CÎM- 
PEANU, ajutat de I. Copstantines- 
cu și T. Gaboș (toți din Cluj),

Farul — Crișul : G.’ POPOVICI. 
ajutat de C. Costică și M. Cîțu 
(toți din București),

„U" Cluj — Univ, Craiova: 
C. GHEMIGEAN, ajutat de M. 
Haimovici și G. Micloș (toți din 
București),

Rapid — S. C. Bacău I M. BĂ- 
DULESCU, ajutat de Z, Silaghi și 
Șt. Patkoș (toți din Oradea).

A S.A. — Dinamo : N. CTTRSARU 
(Ploiești), ajutat de Em. Păunescu 
(Vaslui) și M. Stănescu (Buzău).

Petrolul — Steaua: M. RO
TARU, ajutat de I. Ciolan și V. 
Buimistriuc (toți din Iași).

F. C. Argeș — Politehnica: 
P. SOTIR, ajutat de G. Motorga 
și V. Toma (toți din București).

U.T.A. — C.F.R. Cluj: E. VLAI- 
CULESCU, ajutat de I. Chiriță și 
V. Gligorescu (toți din Ploiești).

MARI «SUGĂTORI LA LOTO

lipsit de orizont, refuză să-și pună 
în valoare calitățile cunoscute.

O ilustrare a acestei defecțiuni ge
nerale ne-a fost semnalată de se
cretarul general al F.R.H., prof. Lu
cian Grigorescu, care ne-a spus : 
„Numai în 5 la sută din cazurile 
în care ș-a aflat în superioritate 
numerică o echipă a reușit să mar
cheze. Au fost mai numeroase si
tuațiile cînd, aviijd mai multe ju
cătoare pe teren decit adversara, #... 
primit gol J“. Este evident că cTivi- 
Ejonarele noastre nu știu, șg.u pij

meci cu o formație redutabilă, pen
tru, ca mîine să evolueze lamentabil 
într-o partidă în care diferența de 
valoare dintre ea și adversară este 
mai mult decît evidentă. în sfîrșit. 
ultima dintre carențele pe care le 
punem în discuție (dar nu și ulti
ma sesizată în partidele desfășurate) 
este amprenta de duritate pe care 
au purtat-o majoritatea meciurilor. 
Prea mult au împrumutat fetele a- 
trțbutele „jocului bărbătesc", prea 
multe faulturi „tari" sînt înregis
trate în fiecare meci, preg mult a

Duminică s-au disputat jocurile 
din cadrul etapei a IV-a a campio
natului de handbal, divizia B.

FEMININ, Seri» I : Politehnica Ga
lați—Voința București 5—11 (4—6).
Snartac Ploiești—Chimia Făgăraș 12— 
12 (8—6), Constructorul București—
Universitatea laș! 16—11 (8-6). ISEM 
București—Progresul 9—14 (3—8). Se
ria a Il-a : Constructorul Timișoara— 
Textila Sebe« 17-6 (7—2). CSM Si
biu—Soarta Mediaș 9—8 (4—2), Der- 
rriagant Tg. Mureș—Univ. II Timisoa
ra 10—9 (7—6). Jiul Petroșani—Con
structorul Baia Mare 10—5 (5—4),
Voința Sighișoara—Voința Oradea 10— 
5 (6—2) :

MASCULIN, Seria I': Inst. Fed. 
BaqșurVoipța București 14—14 (7—9),

Tractorul. Brașov—Relon Săvinești 25— 
18 (15—9). Chimia Făgăraș—ASA Tg. 
Mureș 14—13 (6—6), Comerțul Con
stanța—Chimia Tr. Măgurele 16—8 
(10—2). Seri» a II-a : Gloria Arad — 
Banatul Timișoara 17—14 (5—7), Tex
tila Cisnădie—CSM Reșița 23—25 (J(h- 
7). Minaur Baia Mare—Stilnta Pe
troșani 32—8 (12—5), Știința Lovrin— 
Metalul Copșa Mică 
Timișul Lugoj—ASA 
(9-5).

(CORESPONDENȚI ?

20—11 (12—4).
Sibiu 15—11

(CORESPONDENTI ? I. Andrei. I. 
Leș, șt. lacob. G. FassI. L. Valentin. 

C. Popa, T. Șirîopol, M. 
Szabo, St, Băloi, I. Turjan. 
i. loneșcu, V. Neniță. t. 
C- Negrea. D, Dariei).

Sima. L. 
C. Moțoi,
Tohătan,

Omologările efectuate în cursul 
lunii septembrie la LOTO au adus 
tragere de tragere o nouă serie 
de mari cîștigători.

Dar iată numele celor mai re- 
cenți cîștigători t Bratu loniță din 
Brăila — 100.000 lei ; A vădanii
Victor din Iași — 58.370 lei; Cră
ciun Dumitra din București — 
63.591 lei; Antanoaie Daniel 
Bacău — 63,591 lei ș.a.

Vă reamintim că și în conti
nuare, sînt asigurate toate condi
țiile unor câștiguri de valoare ma
ximă. Ca să vă puteți număra prin
tre cîștigători, trebuie să pârtiei-

din

. păți cu perseverență la sistemul 
preferat.

Pentru tragerea LOTO de vineri 
1 octombrie 1971, vă mai puteți 
procura biletele astăzi și mîine,

• Tragerea Pronoexpres de 
tăzi va fi televizată direct 
studioul de Televiziune la 
19.10.
• Lozul în Plic, sistemul cel 

popular și la îndemîna oricui,

as- 
din 
ora

mai 
CB- 

hoaște o tot mai largă răspîndire, 
atrăgînd noi și noi participanți. 
Astfel, numai săptămînă trecută 
au fost atribuite trei autoturisme s 
Viorica Antemir din București — 
DACIA 1100: Contor Rcdicr din

norai lui- Feijenoerd Rotterdam) 
m-a informat că U.T.A. evoluează 
foarte bine în deplasare și că nu
mai o minune poate duce la eli- 
minarea ei“.

Spre surprinderea noastră, scep
ticismul (poate diplomatic!) al an- 
trenorulni Austriei este împărtășit 
— se pare — șl de publicul din 
Salzburg, care nu manifestă un 
prea mare Interes pentru partida 
de miercuri. După cum apreciază 
gazdele noastre, „Salzburger Sta
dion", cn o capacitate de 12 000 de 
locuri, nu va fi populat, în ciuda 
unui timp frumos, de toamnă blîn- 
dă, decît pe jumătate!

în sfîrșit, miercuri ‘dimineață, 
fotbaliștii români vor efectua 
turul turistic al orașului, zăbovind 
la casa memorială a marelui com
pozitor Mozart, după care se vor 
întoarce, pentru o scurtă odihnă, 
în camerele hotelului „Europa". De , 
remarcat că, pînă la această oră, 
arbitrul olandez care va copdupe 
întîlnirea n-a sosit în localitate, 
iar austriecii nu-1 cunosc numele 
cu exactitate...

RAPID S-A ANTRENAT
IERI IN CIULEȘTI

După înapoierea de la Sibiu, fot
baliștii de la Rapid s-au reunit 
luni după amiază în vederea pre
gătirilor pentru meciul de joi cu 
A. C. Napoli. Marți dimineața, fe
roviarii au efectuat un antrena
ment de 90 de minute pe stadionul 
din Ciulești, iar după amiază au 
vizionat un film.

Azi, după o scurtă „repriză" de 
înviorare, elevii lui Marian vor pe
trece cîteva ore La pădurea Bă- 
neasa, după care vor viziona (și 
comenta, desigur) cîteva pelicule 
de film cu înregistrări de la unele 
jocuri susținute de formațiile ita
liene de club.

De menționat că la antrenamen
tul de ieri au luat parte toți com- 
penenții lotului rapidist, inclusiv 
Dinu care a acuzat ușoare contuzii 
după meciul cu C.F.R. Cluj.

PROGRESUL BRĂILA

SPARTAK PLEVEN 3-1 (1-0)
BRĂILA, 28. — După un meci 

disputat, în care brăilenii s-au ară
tat superiori, întîlnirea a luat sfîr
șit cu victoria localnicilor prin 
punctele realizate de Cojocarii (min. 
34) și Cotigă (min. 69 și 77), Pen
tru oaspeți a marcat Milov (min. 
47).

N. COSTIN — c»resp.

Numărul viitor al revistei 

„FOTBAL" apare mîine, joi 30 
septembrie, la orele obișnuite, 
cu reportaje asupra meciurilor 

din competițiile europene in- 
tercluburi.

. . . . . . . .——

satul Ruși județ»!) He lied Oara — 
SKODA S 100 și Mirceseu .Ștefan 
din Cîmpina — SKODA 8 100.

Nu Hitați I Oriunde vă aflațî 
jucați Ia Loz în Plic.

CÎȘTIGL'RILE
CONCURSULUI PRONOSPORT nn 39 

DIN 26 SEPTEMBRIE 1971

CATEGORIA I (12 țejultate) : 9,40 
variante a 24 994 lei

CATEGORIA a II (11 rezultate) 3 
15,60 variante a 3 737 l«s

CATEGORIA a IlI-a (16 rezultate): 
210,30 variante a 460 lei.

Rubrică redactată de LOTO-
PgON,OȘFcLRT«



CORESPONDENTĂ DIN SOFIA

NOU PE PODIUM
ramură 

pe toate
Gimnastica modernă, 

sportivă în. plină înflorire 
meridianele, se bucură în R. P. 
Bulgaria de o atenție deosebită. 
Gimnastele acestei țări au obținut. 
Ja toate competițiile internaționale, 
r ezervate acestui nou sport al gra
ției și farmecului feminin, rezul
tate de valoare.

Dintre numele care s-au impus, 
de fiecare dată, ss detașează în 
mod deosebit acela al Măriei Ghi
gova, prezență de frumusețe și

MARIA GHIGOVA

Maria Ghigova a dovedit o formă 
constantă în toate competițiile in
terne și internaționale, deși s-a în
tâmplat uneori să nu dobîndească 
cele mai înalte note. Aceasta se 
datorează probabil și deselor schim
bări de antrenori. Dacă inițial de 
progresele ei se ocupa antrenorul 
Șișmanov, Ia începutul acestui an 
el a fost schimbaț cu Mircev. E 
foarte posibil ca experimentatul 
maestru să nu fi forțat ascensiu
nea graduală a formei sportive a 
elevei sale.

Spectatorii, eare au umplut pină 
la refuz încăpătoarea sală „Uni
versiada" din Sofia, cu prilejul ul- 
1 imului concurs de verificare al 
gimnastelor bulgare au făcut o 
caldă manifestare campioanei.

„Sint foarte bucuroasă și mul
țumesc publicului care m-a susți
nut, N-am vrut să-l dezamăgesc !” 
a spus Ghigova, imediat ce a cobo
rât db pe podiumul de premiere.

Prima gimnastă a Bulgariei a de
monstrat în exercițiile sale o mare 
măiestrie și multă stăpînire de 
sine. Iată punctajul primelor trei, 
în această competiție desfășurată 
în fața spectatorilor sofioți : Ghi
gova — 38 p (panglică 9,25 p ; cerc 
9,75 p ; libere 9.80 p; minge 9,85 
p) : Filipova — 38.50 p ; Robeva — 
38,20 p.

Fără îndoială, excepționala gim
nastă bulgară pregătește o nouă 
performanța strălucită în palma
resul ei.

STOIAN PETROV

0 DELEGAȚIE SPORTIVA JAPONEZA
VIZITEAZĂ R.P. CHINEZA

măiestrie, justificând intru totul e- 
norma popularitate de care se 
bucură această sportivă în țara ve
cinilor și prietenilor noștri. De două 
ori, la Copenhaga (1967) și Varna 
(1969). ea a urcat pe prima treaptă 
a podiumului campionatelor lumii.

Pregătindu-se pentru viitoarea e- 
diție a campionatelor mondiale de 
gimnastică modernă, care vor avea 
loc în această toamnă La Havana,

TOKIO, 28 (Agerprcs). — O de
legație de activiști sportivi din 
Japonia în frunte cu Shiro Hashi
zume, fost campion olimpic de na- 
tație, a plecat pe calea aerului în 
R. P. Chineză. în. cursul vizitei în 
R. P. Chineză, care va dura 3 săp- 
tămîni, activiștii sportivi japo
nezi vor studia organizarea spor
tului și vor vizita principalele 
baze sportive din mai multe orâșe.

HVAR, 28 (prin telex, do ‘ trimi
sul nostru special).

IN TROFEUL fJADRAN»

V¥
FIE NEÎNVINSĂ

CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI

REPREZENTATIVA
Campionii mondiali învinși de voleibaliștii cehoslovaci

MILANO, 28 (prin telefon, de Io 
trimisul nostru speciei).

Deși aproape toți specialiștii acor
dau prima șansă echipei masculine 
a Poloniei în întâlnirea cu formația 
noastră (voleibaliștii polonezi cîș- 
tigaseră toate cele trei întîlniri pre
cedente : 3—0 la Varșovia, 3—1 la 
Timișoara și 3—2 la Miinchen), cal
culul hîrtiei a fost răsturnat de 
sportivii români care, luni seara 
în Palalido, au făcut proba unei 
intense concentrări, a unei dorințe 
ferme de a obține victoria precum 
și a posibilităților reale de care dis- 

■ pun.
Rezultatul putea să le fie favo

rabil la un scor și mai clar. însă 
în primul set echipa României nu 
și-a găsit cadența cea mai potrivită, 
căpitanul formației, Wiliam Schrei
ber, în care se puneau mari nă
dejdi, neputînd să se angreneze per
fect, nici, de astă dată, în mecanis
mul echipei. Aceasta a dus la pier
derea setului I. Dar, în cel de al 
doilea, schemele tactice utilizate în 
atac, siguranța în apărare și promp
titudinea la blocaj j-au d'us pe băie
ții noștri la un pas de a încheia 

Ei au condus la unsetul la 0 !
moment dat cu 13—0. Polonezii au 
depus toate eforturile în setul III 
pentru a schimba cursul partidei 
și auft reușit datorită, în special, or
ganizării jocului în apărare, precum 
și forței de atac a trăgătorului prin
cipal Skorek. Astfel ei și-au adju
decat setul. însă în continuare e- 
forturile lor nu au mai avut con
sistență, forțele fiindu-le diminuate 
și echipa României a dominat intil- 
nirea. După ce au egalat situația 
la seturi (2—2), și cu toate că în se

tul decisiv polonezii au o sclipire . 
care le aduce un avantaj de 6 punc
te (avantaj care se dovedește totuși 
insuficient pentru a ciștiga partida), 
reprezentanții noștri au luptat din 
toate puterile, antrenorii au efectuat 
schimbări inspirate care au. dus în 
final la obținerea unui prețios suc
ces.

Deci, o victorie importantă în lup
ta pentru calificarea la Jocurile 
Olimpice de la Miinchen. După 
meci, la centrul de presă am auzit 
pe ciți va dintre ziariști spunînd 
că echipa României s-a întrecut pe 
sine, că Udișteănu este unul dintre 
cei mai buni trăgători și că Sta- 
mate a .avut cea mai. bună evolu
ție în acest campionat. De aseme
nea, presa apărută marți diminea
ța a avut cuvinte dg laudă la a- 
dresa jucătorilor români, remareîn- 
du-i pe Udișteănu, Dumănoiu și 
Stamate.

Trebuie să remarcăm, totodată, 
șî arbitrajul foarte bun asigurat 
de Giuseppe Muceo (Italia). Antre
norii reprezentativei noastre au 
aliniat următorul sextet : Udiștea- 
nu, Oros. Schreiber, Dumănoiu. 
Stamate, Bartha, pe parcursul par
tidei mai fiind utilizați Enescu, 
Cristian Ion, Codoi, Paduraru 
Balaș.

Tîrziu după miezul nopții s-a 
încheiat și partida dintre Ceho
slovacia și R.D.G, Volebaliștii ceho
slovaci .
ușor pe 
cu 3—0 
ca unii 
denți la

au învins surprinzător de 
deținătorii titlului mondial 

i (9, 11, 9), anunțîndu-se 
dintre principalii preten- 

i un loc . fruntaș.

★
Marți, la Palalido au fost progra

mate întîlniri deosebit de atractive. 
Tn deschidere s-au întîlnit forma
țiile Cehoslovaciei și Ungariei. 
Scor: 3—0 (8. 6, 8) pentru Ceho
slovacia. în continuare a urmat me
ciul ROMANIA — U.R.S.S., Obosiți 
după eforturile depuse în meciul 
cu Polonia desfășurat luni seara, 
voleibaliștii români nu au putut 
rezista în fața puternicei garnituri 
a Uniunii Sovietice, 
olimpică, pierzînd cu 
-9, —12).

campioană
0—3 (—11,

Aurelian BREBEANU

I.a Bologna continuă întrecerile 
din cadrul turneului feminin pen
tru locurile 7—12. în cea de a doua 
zi, echipa României a întîlnit re
prezentativa R.F. â Germaniei pe 
care a învins-o cu scorul de 3—0 
(6, 7, 5).

Naționala de polo a României 
își apără, cu o remarcabilă com
bativitate, șansele în cel mai 
puternic turneu din ultimul de
ceniu, dacă vom da credit (și tre
buie să i-1 acordăm) genovezului 
Sandro Castellano, decanul de 
vîrstă al celor 74 de ziariști pte- 
zenți la „Trofeul Jadran".

Seară de seară, opt formuji, 
de valori destul de apropiate, )șî ‘ 
dispută cu deosebită ardoare 
punctele puse în joc, vizînd pre
țiosul trofeu. Cu meciurile run
dei a patra, întrecerile au intrat 
în. a doua jumătate a desfășurării 
lor. în. fruntea clasamentului s-au 
detașat, ., deja patru echipe care 
vor forma, probabil, . viitorul 
„careu de ași“ și, spre marea sa
tisfacție a micii noastre delegații 
lin comparație cu celelalte, înso
țite de numeroși tehnicieni, antre
nori, de fostele glorii ale po’o- 
ului mondial), reprezentativa Ro
mâniei se află plasată la un punct 
de lider, Iugoslavia, și la egali
tate cu Ungaria și U.R.S.S,

în- a patra partidă, care-i opu
nea ambițioasa selecționată a R.F, 
a Germaniei, echipa țării noastre 
și-a etalat din plin calitățile, ob- 
ținînd succesul mai ușor decit 
indică scorul de 3—5. Am avut 
inițiativa permanent, conducînd 
cu 3—0 și 4—2, în ciuda faptului 
că timp de șapte. minute (adversa
rii numai cinci) am jucat cu „om 
în minus". Deciși în apărare, ra
pizi și incisivi în atac (de astă- 
dată au' putut face un joc pur 
ofensiv) românii au dominat auto
ritar un meci desfășurat în limi
tele unei perfecte sportivități.

Antrenorul federal, ION VOICA, martor la meciul R. D G. — Cehoslovacia ne declară;

Revenit luni seara de la Berlin, 
unde a asistat la meciul internațio
nal amical dintre primele reprezen
tative de fotbal ale R.D. i~ 
și Cehoslovaciei, antrenorul 
ION VOICA a răspuns, cu 
tate, întrebărilor noastre.

— Așadar. 1—1, intr-o 
care a opus două din 
adversare ale „1.1—1-.

început convorbirea

ar trebui să începem cu
care re-

Germane 
i federal 
amabili-
partidâ 

viitoarele 
„tricolorilor” — 

i noastră.

Firesc, 
echipa Cehoslovaciei, cu 
prezentativa română se întâlnește 
peste cîteva săptămâni., 
decit că Adamec a rămas pe ban
ca rezervelor, dar asta ne spune 
destul !
— Adamec. Pollak și Desiatnik nu 

și-au găsit Ioc în echipa de la Ber
lin, în care au aoărut ca debutanți. : 
fundașul central Zlocha (20 ani)

Nu știm

ZORAN FILIPUVICI
Fotbalislu.1 iugoslav Zoran 

Filipovici, „tunarul* echipei 
Steaua Roșie, s-a născut la 6 
februarie 1953 in orașul Tito
grad unde și-a făcut debutul 
in formația locală Buducnost, 
in anul 1966. Remarcat de 
Mlljan Mlljanlci, actualul an
trenor al echipei Steaua Roșie 
— Belgrad, Filipovici a fost 
introdus in toamna anului 
1970 (la numai 17 ani) in pri
ma. echipă a clubului bel- 
grădean, cu prilejul meciului 
Susținut de aceasta în Cupa 
campionilor europeni împotri
va formației maghiare Ujpesti 
Dozsa.

La 9 mal 1971 talentatul ju
cător îmbracă pentru prima 
oară tricoul reprezentativei 
Iugoslaviei, la Leipzig, în me
ciul cu selecționata R.D. Ger
mane.

Zoran Filipovici ore 1,90 m 
înălțime, 80 kg. Este absolvent 
dc liceu. Necăsătorit.

Se spune că Zoran Filipovici 
are toate atributele unui fotba
list de mare clasă. în plus, el 
are avantajul virstei. La numai 
18 ani, Zoran este nu numai „tu
narul" formației sale. Steaua 
Roșie, dar și un om de nădejde 
al reprezentativei Iugoslaviei. în 
momentul ele față, numele lui 
figurează în fruntea clasamen
tului golgeterilor cupelor euro
pene cu patru goluri marcate 
intr-un singur joc și nu este ex
clus ca -în partida de azi, cu 
formația maghiară Komloi Ba- 
nyas, să-și mărească zestrea de 
goluri înscrise.

Modul impetuos in cal'e s-a 
afirmat, lasă să se întrevadă un 
temperament cum nu se poate 
mai potrivit pentru acest sport, 
în mâi puțin de un an, Zoran 
a cunoscut succese mari în ca
drul clubului său și al echipei 
naționale. Debut-înd în competi-

ția de elită a cluburilor euro
pene (C.C.E.), el a contribuit de
cisiv (cu cele 6 goluri marcate) 
ca echipa sa să ajungă în semi
finale. Și în acest sezon, mezinul 
formației Steaua Roșie a avut un 
încăput strălucit, tot într-o com
petiție de anvergură : „Cupa cu- 
pelpr“. La Kcmlo, împotriva di
vizionarei maghiare Komloi Ba- 
nyas, el și-a demonstrat din plin 
„simțul porții", înscriind 4 go
luri din cele 7 ! In primăvară 
Filipovici mărturisea că are două 
mari dorințe : să-și termine cu 
succes liceul și să joace în finala 
C.C.E. Prima i s-a realizat; la 
cea de a doua s-a opus... Pana- 
thinaikos. Mai recent, el a măr
turisit că va lupta să ajungă cu 
Steaua Roșie în finala „Cupei 
cupelor". Așa cum a luat star
tul, ane toate șansele să reu
șească.,.

CU 10 ZILE ÎNAINTE DE FINALA
(Urmare din pag. 1) aduce Salatiera la București 1”.

ce, in prima zi, Năstase cu Smith 
și eu cu al doilea jucător al gaz
delor. Oricum, americanii păstrea
ză o șansă mai bună. Dar noi 
știm — și putem — Să luptăm cum 
trebuie!...“ .

PETRE ’ MÂRMUREANU i „Ciș- 
tigarea a două titluri dc campion 
național, chiar în ajunul plecării, 
mi-a dat aripi noi. Mă simt în 
formă și bine călit de partidele în 
cinci seturi, unele grele, pe care 

■ le-am susținut în aceste zile- Sint 
gata sa susțin activ munca de pre
gătire 
renul 
nă și
— să 
și cu

pe care o vom face pe te- 
finalei timp de o săptămi- 
— cumva dacă ar fi nevoie 
intru în joc. Dar, cu Ilie 
Ion, sint convins- că putem

VIOREL MARCU t „Sint extrem 
de emoționat înaintea acestui 
drum, în care mă alătur echipei, 
tocmai la finala Cupei Davis 
Chiar dacă nu voi juca — așa cum 
este foarte probabil — sper să 
fiu util echipei, în pregătire 
să-mi justific selecționarea, 
ocuparea locului doi 
tele naționale”.

“. Prof. ȘTEFAN 
(căpitanul nejucător 
„Două elemente nu 
te, cind vrem să facem aprecieri 
asupra șanselor noastre la clial- 
lepge-round. în primul rînd, echi
pa S.U.A. nu este slăbită față de 
anul trecut, prin absența Iui Ashe 
sau ®ichey, care joacă acum mult

după
Ia campiona-

GEORGESCU 
ai echipei) i 

trebuie uita-

fărâ clteva momente de neaten
ție In apărare, mai cu seamâ ta 
ceea ce privește marcajul, de pre
cipitare tn alegerea momentului 
de tras la poartă aau de unele in
tervenții, de ultim momentț ale 
portarului advers, diferența de scor 
putea deveni dublă.

Este drept, team-uî vest-german, 
beneficiind de multe situații de su
perioritate numerică, s-a apropiat 
în cîteva rîndurî (2—3, 3—♦, 5—7), 
dar, de fiecare dată, „7“-le român 
a apăsat brusc pe' „accelerator", 
tăind speranțele echipei lui Ha- 
berkamp. Reamintim scorul i 8—5 
(1—0. 3—3, 2—1. 2—1). Formații : 
ROMÂNIA 1 Huber—Zamfirescu
(3), Szabo, Popescu (I), Novac (1), 
Culineac, C. Rusu (2), CI. Rusu, 
lazâr (1); R. F. a Germaniei i 
Olbert—Haberkamp, Teicher, Ku- 
pper (2). Schumann (1), Weeks, 
Droge, Wolf (2), Simon, Gilbert, 
Huth. A arbitrat bine B. Bauwens 
(Belgia).

în. următoarea întîlnire, Româ
nia va juca cu Ungaria.

O partidă așteptată cu deosebit 
interes a fost cea dintre repre
zentativele Iugoslaviei și U.R.S.S, 
de asemenea neînvinse pînă în 
prezent. Poloistii sovietici au con
dus cu 2—0 și 3—2, meritînd. 
după aspectul general al jocului, 
să cîștige. Arbitrul Manguillot 
(Spania) a făcut, însă, tot posibi
lul pentru ca întâlnirea să se în
cheie la egalitate, dictând cu- ne
miluita eliminări împotriva for
mației U.R.S.S. (14, față de numai 
cinci cîte a avut Iugoslavia!). Și 
a izbutit acest lucru, meciul ter- 
minîndu-se cu un scor egal î 3—3. 
Cu un rezultat surprinzător a luat 
sfirșit jocul Italia—Olanda, 3—4, 
Tn fine, Ungaria a dispus de S.U.A. 
cu 6—4.

La situația de 3—3, conducătorul 
partidei nu a văzut neregularită- 
țile comise de Szivos și Sarosi, în 
urma cărora sportivii maghiari 
s-au detașat la 5—3, luînd, astfel, 
un avane decisiv.

Rezultate tehnice! Olanda—Ita
lia 4—3 <1—1, 0—0, 1—1, 2—1), au 
marcat Bras 3, Drentb pentru O- 
Ianda, respectiv Marsili 2 și. Si- 
meoni; Ungaria—S.U.A. 6—4 (1—0, 
1—3, 3—0, 1—1), au marcat Fa- 
rago 2, Sarosi 3, Kasas pentru Un
garia, respectiv Bradley 2, SchrșOt, 
Parker; Iugoslavia — U.R. y. 
3—3 (0—0, 0—2, 1—0, 2—1), 
marcat Bonacici, Lopătai, Bela- 
marici pentru Iugoslavia, respec
tiv Dolgușin, Barkalov și Dreval.

J

„virful” Nehoda (19 ani), un verita
bil „pur-sînge”, subtil și insistent.

— A reușit experimentul ? Sco
rul pare să răspundă afirmativ.
— A reușit. Echipa cehoslovacă a 

jucat mai elegant, .și mai elastic decit 
adversarul, s-a apărat aproape făta 
greșeală șl a atacat extrem de pe
ri oul os.

— Echipa lui Novak a jucat mai 
bine la Berlin, decit la Bratislava, 
contra României ?
— Mult mai bine, 

o comparație, am să 
rarea 
Berlin, ca 
în meciul 
și lucidă, 
rutant...

— Să
suplimentare
teu Angelo Niculescu ?
— Și da și nu... 

formația cehoslovacă 
rut imbatabilă.

— Și acum vă

cehoslovacă a 
cea a lui 
cu Dinamo, 

iar atacul a

Pentru a . face 
afirm că apâ- 
funcționat. la 

Spartak Trnava 
foarte sigură 
fost mai de-

deducem de
de îngrijorare

aici motive 
pen-

Deși în 
nu mi

progres, 
s-a pă-

să nerugăm
spuneți cîteva cuvinte despre gaz
de. Ce ati remarcat în jocul for
mației R.D. Germane, care va fi 
adversară echipei române in 1973. 
in preliminariile C.M. ?
— Înainte de toate, același joc atle

tic, cu acțiuni directe pe poartă, sim
plu. chiar... simplist.

— Auzisem că antrenorul Biich- 
ner caută să schimbe tocmai aceas
tă manieră tradițională, socotită în
vechită.
— într-adevăr, fată de alte evoluții, 

fotbaliștii echipei R.D. Germane par 
să fie mai puțin constrânși la scheme
le rigide și rudimentare, care urmă
reau . sufocarea adversarului doar 
printr-o superioritate fizică. Atacurile 
lor sînt acum mai gindite, iar jucă
torii au început să cutreiere mai 
mult terenul, renunțînd la posturile 

se.
— în privința formației ? Peter 

Ducke, Lowe, Irmscher, aceleași 
nume de cinei-șase ani..-
— Bineînțeles, dar și 3 tineri. Ki- 

sche, Dârner. Streisc, ultimul chiar 
autorul golului, aducând parcă un su
flu nou. o tendință spre tehnică și 
invenție.

Aici am pus punct acestui interviu, 
deosebit de interesant .și edificator.

REP.

După disputarea a 6 etape, în 
turul ciclist al Bulgariei continuă 
să conducă Daehne (R. D. Ger
mană), urmat de Mihailov (Bulga
ria) — la 34 sec. și Tusumhanov 
(U.R.S.S.) — la 1:47. Sportivul ro
mân Ștefan Suciu a trecut de pe 
locul 9 pe locul 6, fiind în pre
zent la o diferență de 2:51 de li
der.

CUPEI DAVIS“
sub forța lor dinainte. Smith, Gra- 
ebner sau Froehling, dar și tînă- 
rul Văii Dillen, sînt tot ce are mai 
reprezentativ tenisul american la 
această oră. Apoi, zgura america
nă diferă de cea de la noi, ast
fel că gazdele păstrează și în a- 
ceastă ediție, un avantaj notabil. 
Nu vreau să mă arăt pesimist prin 
aceasta, dar meciul de Ia Char
lotte trebuie privit ca foarte greu- 
Totuși, sînt convins, noi nu sîntem 
învinși dinainte. Avem șanse!“.

Delegația română, din care mai 
fac parte prof. Al. Lăzărescu — 

' secretarul F.R.T. — și medicul e- 
chipei, dr. I. Ștefan, face o călă
torie directă (cu scurte escale la 
Bruxelles și New York) spre Char
lotte, unde urmează să sosească 
azi dimineața. Antrenamentele în
cep chiar în după-amiaza aceasta...

vi II. 
:'*1.

au

Adrian VASIIIU

competițiile europene de fotbal silit programate aproa
pe 60 de meciuri — un recital fotbalistic extrem de bogat și de atrac
tiv. In fotografie: o imagine din primul meci, dintre Vasat; Budapesta 
și F. F. Malmo (4—0), in cadrul „Cupei campionilor europeni"; portarul 
maghiar Szentmihaly reține un balon expediat de suedezul Andersson.

GERD MULLER VA JUCA IN GRECIA
Cotidianul vest-german „BILD 

ZEITUNG" a publicat o știre după 
care echipa de fotbal Panathinai- 
kos din Atena poartă tratative 
pentru achiziționarea cunoscutului 
internațional Gerd Miiller (Bayern 
Miinchen). Pe de altă parte, ace-

lași ziar anunță că o altă echipă 
din Atena, AEK, se interesează se
rios de Muller. Contractul Iui 
Miiller expiră în anul 1973, însă 
jucătorul vest-german a declarat 
că este dispus- orieînd să-și pără
sească clubul.

La șah feminin

ROMÂNIA - POLONIA 24-12
BRAȘOV, 28 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). — Marți di
mineața, o dată cu disputarea celor 
două partide restante din run
da a Vl-a (Elisabeta Poliliro- 
niade —- Janina Rybarska 1—0 
și Suzana Makai — Elisabeta 
Lyska ‘â—uA s-a încheiat întâlni
rea amicală de șah dintre reprezen
tativele feminine ale României și 
Poloniei. Scorul este net favorabil 
jucătoarelor românce cu 24—12.

Cele mai bune jucătoare ale tur
neului au fost Elisabeta Polihro- 
niade 5 /j p (din 6 posibile), Su- 
zana Makai 47s p. Margareta Juncu 
si Margareta Tcodorescu cile 4 p, 
respectiv. Jolanda Szota 3 p.

C. GRUIA

ii

Clasament general ție echipe: 
1, — Polonia —.50 h 00: 53; 2, 
— U.R.S.S. — 50 h 01 :30 ; 3. — 
R. D. Germană — 50 h 02:50 ; ... 
7, — România — 50 h 13:34.

Etapa, a 6-a (Sliven-Burgas)
revenit lui Martinov (Bulgaria) 
care a parcurs 112 km în 2 h 
30:40. Pe locul secund s-a clasat 
polonezul Hanusik — la 30 sec. 
Sosit, la un, minut de cîștigător. 
Stefan Suciu a ocupat locul 5. Cei
lalți cicliști 
următoarele
(19), Ștefan 
Andronache
(48).

români s-au clasat pe 
locuri: Andrei Suciu 
Szekely (45), NicoLae 
(47) și Vasile Budea

TURUI AUTOMOBILISTIC
Al FRANȚEI

Franței 
victoria 
Larous-

1. Iugoslavia
2. Ungaria
3. U.R.S.S.
4. România
5. S.U.A.
6. Italia
7. Olanda
8. R.F.G.

CLASAMENT :

4 3 19 al—14 7
4 3 0 1 22—15 «
4 2 2 0 17—12 8
4 2 2 0 T9—15 6
4
4
4
4

112 18—23 3
10 3 13—11 2
10 3 10—ÎS 2
0 0 4 13—27 0

MONZON - DA! GRIFFITH - BA!

Turul automobilistic al 
s-a încheiat la Nisa cu 
sportivilor francezi Gerard 
se-Johny Rives,.care au concurat 
pe o mașină „Matra-Simca”. Pe 
locurile următoare s-au clasat e- 
chipajele Juncadella (Spania) — 
Jabouille 
512-m“, _ _ 

pe „Porsche1 
(Anglia) pe

(Franța) pe „Ferrari 
Ballot-Morenas (Franța) 

>“ și Eiford-Kingsland 
„Ferrari GTB“.

luriH.ui dc hi Vrșcț
BELGRAD, 28 (Agerpres). — 

JDupă disputarea a 7 runde și a 
partidelor întrerupte, în turneul 
internațional de șah de la Vîrșeț 
(Iugoslavia) conduc Portisch, Bi
lek (ambii Ungaria) și Ivkov (Iu
goslavia) cu cite 5 puncte, urmați 
de Meking (Brazilia), Filip (Ce
hoslovacia) — cu cite 4'12 puncte 
și cite o partidă întreruptă etc. 
Maestrul român Victor Ciocîltea 
ocupă locul 8 cu 3>/2 puncte.

în runda a 7-a, Ciocîltea (eu 
’ piesele negre) l-a învins’ în 44 de 

a cîști- 
la Sili.

mutări pe Dezse. Portisch 
gat ia Pianinei și Radulov
A fost consemnată: remiza în par
tidele Filip-Liubojevici și
Meking.

Bilek-

Așadar, Monzon a câștigat în- 
tîlnirea care l-a opus, sîmbătă 
noaptea, lui Griffith. Spre marea 
satisfacție a înflăcăraților 
suporteri și a celor trei 
Toweel din Johannesburg, 
proprietarii firmei „Springbok 
Promotion” care se ocupă cu or
ganizarea de manifestări sportive 
Acestora li s-a deschis, astfel, 
calea spre o afacere pe care ei 
o întrevăd extrem de rentabilă: 
un meci (în vara anului. 1972) 
pentru titlul mondial, între cam
pionul sud-african la 
mijlocie, Pierre Fourie, 
tinianul Monzon.

Dar dacă, la Buenos 
fi cîștigat celălalt combatant ? 
Proiectul fraților Toweel s-ar fi 
năruit, căci nord-americanul de 
culoare Griffith n-ar fi putut 
urca pe ring la Johannesburg. A 
spus-o, iară ocolișuri, ziarul ita
lian „Corriere dello Sport” in 
avancronica meciului de la Bue
nos Aires. Sub titlul 
Sud interzisă lui 
învinge)”, ziarul 
corespondență din 
în care se arată, 
că Alan Toweel speră să nu-și 
vadă planurile răsturnate de do
rința lui Griffith de a se revan
șa asupra lui Monzon, reluîndu-i 
titlul mondial, „pentru că — în
cheie articolul — în acest caz, 
nici o intervenție n-ar putea de
termina South African Boxing 
Board-ui să caute un mod de a 
eluda legile rasiale ale țării ce 
interzic unui boxer alb să lup
te cu un adversar de altă culoa
re. Chiar dacă este in joc cunu
na mondială la 
locie”.

Afirmația at.it 
corespondentului

săi 
frați 

co-

categoria 
și argen-

Aires, ar

,,Africa (Ic 
Griffith (dacă 
a publicat o 
Johannesburg 
printre altele,

categoria mij

de categorică a 
ziarului italian

este fondată pe evSiimentele 
care au produs — în cursul ul
timelor luni — destulă agitație 
în cercurile pugilistice din aceas
tă țară.

La începutul verii, un promo
tor sud-african l-a invitat pe 
Cassius Clay la Johannesburg 
pentru un meci-exhibiție în com
pania unor parteneri albi. Dar 
„ex-canipionul lumii a făcut re
pede stînga-mprejur” (a scris un 
ziar dint.r-o țară vecină, întrucît 
cele sud-africane au păstrat o 
tăcere deplină asupra inciden
tului).

O reuniune pe care organiza
torul Danie van Zyl o progra
mase pentru, data de 28 august, 
la Johannesburg, a fost anulată 
pentru că acesta nu înaintase 
lista meciurilor Comisiei de con
trol a federației, care are sarci
na să verifice dacă boxerii puși 
față în față întrunesc condițiile 
necesare. (Se înțelege, desigur, 
despre ce fel de condiții 
vorba !).

Mai recent, Otto Schulz, 
ședințele lui South African
xing Board, a declarat, presei că 
a anulat o reuniune pugilistică 
ce urma să se desfășoare la Jo
hannesburg în ziua de 16 octom
brie pentru că organizatorul (a- 
celași Danie van Zyl) întocmise 
un program în care figurau pe
rechi de meciuri „contrare legi
lor rasiale existente în țară”.

Faptele sînt cît se poate de e- 
locvente. Forul pugilistic sud- 
african se dovedește fieful celor 
mai înverșunați apărători ai dis
criminărilor rasiale practicate ta 
sportul din această țară.

pre-
Bo-

Ion F. BACIU

I

TELEX • TELEX • TELEX e TELEX • TELEX
Boxerul englez de categoria grea Jack 
Bodell este noul campion al Europei. în 
meciul disputat la Londra, in prezenta 
a peste 10 000 de spectatori el 1 -a în
vins la puncte după 13 reprize pe com
patriotul său Joe Bugner.

Echipa cehoslovacă de hochei pe gheață 
VSJ Kosice a susținut, un jo.c amical pe 
teren propriu cu o selecționată a ora
șului Krakovia. Victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 6—1 (3—0, .2—1, 1—0).

in localitatea franceză l’Abbe s-a dis
putat întâlnirea internațională amicală 
de fotbal dintre echipa Olympique Lyon 
șl formația Rapid Viena. Fotbaliștii aus
trieci au obținut victoria cu scorul de 
2—0 (0—0) prin golurile 
renz (min. 85 și min. 
de la 11 m).

marcate de Lo-
83 din . lovitură

contind pentru 
' " ’ de

Intr-un meci rejucare
etapa a 2-a a „Cupei ligii engleze' 
fotbal, echipa Leeds United a învins pe 
teren propriu cu scorul de 2—0 formația 
Derby County,

în runda a 9-a a campionatului unional 
masculin de țah, care se desfășoară la

L-mngrad, marele maestru Mihail Tal 
(cu piesele albe) l-a învins pe Tukma- 
kov. Alte rezultate : Smîslov ~~ . 
1—0; Stein — Djindjihașvili 1—0; Kara- seev - ... — . .
l—0 ; Țeltlin 
pengut " _
— Vaganian 1—0. Partida dintre Savon 
și Glieller s-a încheiat remiză. In frun
tea clasamentului. Tal l-a egalat 
Savon, în prezent ambii totalizînd 
S’/j puncte.

Karpov

Platonov 1—6 ; Bronstein — Lein 
Polugaevski 1—0 ; Ka-

Grigorian 1—0 ; NikolaevsKl

La Oyster Dav (S.U.A.) au Început 
trecerile campionatului mondial

pe 
cite

zilian Emerson Fittipaldi care, la vola
nul unei mașini „Lotus", a pareurs 68 
tie ture (229,068 km) în lh 16:49,0, reali
zând o medie orară de 179,235 km. En
glezul Graham Hill („Brabham") șl sue
dezul Ronnie Peterson („March"), doi 
dintre marii favorițl al cursei, au sosit 
la ' 
pe■
La

doua ture 
locurile 5

de învingător clasindu-se 
șl respectiv B.

luat, sfirșit întrecerile pen-

în
de 

yachting (clasa „Soling"). Prima regată 
a fost cîștigată de sportivul canadian 
David Miller, secundat de compatriotul 
său Sidney Dakins și americanul Bruce 
Goldschmidt. Primul clasat dintre con- 
curenții europeni a fost vest-germanul 
Karl Stolte, care a ocupat locui 12. La 
actuala ediție a campionatului participă 
54 de ambarcațiuni.

Peste 20 000 de spectatori au urmărit pe 
circuitul de la Albi o cursă internațio
nală automobilistică contind pentru 
campionatul eurbpean (formula II). Vic
toria a revenit tînărului concurent bra-

Milano au
t ru turneul International de tenis dotat 
cu „Trofeul Bonfiglio". In ultima finală 
disputată — cea a probei de dublu băr
bați — cuplul italian Panatta — Zuga- 
relli a învins cu .1—6, 6—3, “ “ 
chea cehoslovacă Nrbec —

14—12 pere- 
Pisecky.

l’roba feminină de slalom 
campionatelor europene de ___ ______ ,
care se desfășoară pe lacul Canzo, a fost 
cîștigată de sportiva franceză SyMe 
Maurial cu 58 p. Pe locui șecund s-a 
elasat olandeza W. Staehle — 54 puncte, 
urmată de austriaca I. Fritsche — 47’.ș 
puncte. In proba similară masculină vic
toria a revenit principalului favorit, ita
lianul Hoby Zucclil cu 69,5 p, secundat 
de francezul J. Jamin — 65,5 p și engle
zul J. Walker — 63 p.

din cadrul 
schi nautic,


