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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORTAif, Institutele de învățfimtnt superior HI redeschid 

porțile. Este 1 octombrie, zi 'care, prin tradiție, 
se înscrie ca o veritabilă sărbătoare a intelec

tualității în formare, a acelei intelectualități îzvorifă 
din popor si legată indisolubil de destinele și aspi
rațiile acestuia,

în pragul marii călătorii pe care zecile de mii a'e 
tineri o vor face prin împărățiile minunate ale cul
turii șî științei, reflectăm profund la modul cum aceș- 

: fia, chemați nu peste mult timp să manevreze pir 
ghiile și manetele mecanismului extrem de complex 
care se cheamă societatea, vor fi pregătiți multila
teral, în ce măsură vor reuși »ă îmbine inteligența 
Cu puterea, gîndul cu acțiunea. De bună seamă, ase
menea tipuri de cetăfenî, reclamați stringent de viață, 
se făuresc deopotrivă în amfiteatre și pe stadioane, 
în laboratoare șî săli de sport, în orele fierbinți de 
practică profesională sau pe cărările dătătoare de 
sănătate ale munților. Este absolut firesc ca într-un 
asemenea larg și cuprinzător context, noțiunile de 
mișcare, de sport să fie aduse în prim plan, așezate 
la locul pe care îl merită.

Realizările obținute In acest domeniu la noi sînt 
mai mult decît notabile. Exercițiul fizic este tot mai 
mult ancorat în viața tineretului studios, ca o necesi
tate organ.că Se fac permanent eforturi pentru ea 
întreaga masă n studenților noștri să fie cuprinsă

tnfr-o formă de activitate sportivă, după aptitudini și 
prefermfe. Noul an universitar va aduce unele amen
damente importante legate de extinderea învățămîntu- 
luî de educație fizică și la anii II, de sporirea volu
mului activiităților sportive de masei (prin impulsiona
rea în mod special o turismului), de realizarea unei 
cotituri calitative în viața cluburilor sportive studen
țești, al căror rol în asigurarea unor valori pentru 
performanța pe pion național vo trebui să crească, 
oșa cum se petrec lucrurile în mod curent tn majori
tatea țărilor de pe glob, în care ponderea compon-en- 
(ilor loturilor olimpice o formează studenții.

Noul an universitar debutează Intr-un moment cru
cial pentru societatea noastră, determinat de aplica
rea unor măsuri politico-ideologice de fortificare revo 
luționărâ a conștiinței sociale, a perfecționărilor sta
bilita de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
ședinței Consîliuruî Tnvăfămîntuluî Superior. Sîrit mă
suri de o importanță covîrșitoare pentru formarea 
unor oameni integri, hotărîți să muncească neobosit 
și să prefuiască tot ce se clădește azi prin forța clasei 
muncitoare, condusă și îndrumată de partid.

La început de an universitar, urâm succes deplin, 
marelui eșalon al tineretului pe care îl reprezintă 
studențimea, pe drumul unor îzbînzi toi mai spectacu
loase, a unor împliniri care *6 îl onorez»

CALIFICARE 100%

A FOTBALIȘTILOR

NOȘTRI !

Cu contribuția fn muncă patriotică ti studenților, in vecinătatea Facultății de educație fizică din Ba
cău sint aproape terminate (u'-rărilc de amenajare a unei noi bare sportive

R A I D U L N O S T R U SINTETl GATA iI

PENTRU NOUL AN SPORTIV UNIVERSITAR ?
în obiectiv I E.F S. fi facultățile de educație fizică din Timișoara, lași. Cluj și Bacău

Li tul cursul lunii septembrie pregătirile pentru noul an universitar 
au cunoscut un ritm alert., tn parte acest lucru s-a putut constata cu pri
lejul primului nostru raid referitor la preparativele pentru startul sportiv 
al studenților. în rindurile care urmează ne vom ocupa tn mod special de 
felul cum au înțeles să se gospodărească institutele cu profil de speciali
tate din București și din citeva centre importante ale țării...

TOTUL ESTE GATA 
DE START!

Evsp'Orteruî urcă din nou (penii u 
â cî ta oară. ?) dealul Spirii.

Ce va găsi acum, la Început de 
an nou . universitar ? Sîntetn primiți 
cu amabilitate de prorectorul institu
tului. prof. dr. Mihai Epuran. care 
ne pune la îndeminâ date deosebit 
de interesante despre viitoarea acti
vitate a I.E.F.S. Tată-le :

„tnceplnd cu acest an. Institutul 
nentru Elducație Fizică și Sport va 
avea două facultăți : Facultatea d" 
educație fizioă și sport și Facultatea 
de educație fizică. Deci, sarcini spre 
rite, mult mai dificil», mai 
numărul de studenți cuprinși 
două facultăți este ta or" *' 
în prima si 300 în cea

Deși te decursul anilor 
să completăm șî să ream, 
clădiri nu am reuși* pe d 
nisterul învățămintului, ' 
și Universitatea ne sprijină

»u le au multe instituie și facultăți 
din tară, indiferent de- profilul lor.

în concluzie, anul care începe ne 
găsește, ca și tn trecut, bine pre
gătiți. Am convingerea că rezultatele 
bune nu vor intirzîa să apară, că 
studenții de la I.E.F.S, 
prin muncă susținută 
se depun pentru buna 
practică si teoretică”.

vor răsplăti 
eforturile ce 
lor instruire

TIMIȘOARA : INTERES, SPIRIT 
DE RĂSPUNDERE

2-0, ARRIVE DE RCI NAPOLI!

fel ca și retușurile la săli, care adă
postesc spatii pentru bai het și hand
bal. Tp același timp, în magaziile 
facultății materialele și echipamentul 
sportiv se află în eantitâți duble, 
față de anii precedent!.

O notă bună si pentru cadrele di
dactice care funcționează aici : tic 
au elaborat un amplu material do
cumentar lă care au -lucrat prof- Cor
nel Iovănescu (atletism), conf. dr. C. 
I. Bucur (teoria educației fizice), lec
tor Fr. Print? (metodica educației fi
zice), lector Tiu Sched (natație). Este 
un efort colectiv generos, care merită 
a fi remarcat.

Tot la această facultate sint de 
semnalat unele pregătiri care vizează

ales căi 
In cele 

ț 850 
lena 
tutai 

noi 
Mi- 

Z.F.S.
„. __________________ JL cu
le stă in putinii. Am mai pr ml* un 
cămin cu 200 de locuri, aven pro
misiuni pentru altul. •. Speră.. - să 
ne descurcăm șî în acest an. A tad 
in vedere vasta activitate spoi a 
desfășurată de studenții noștri sirf 
nevoit să remarc rS șl ta acest do
meniu vom face totul c* performan
ta să nu sufere. Sălile de jocuri 
sportive sînt ocupate de dimineața 
pină seara șl la fel cele de gimnas
tică, precum și terenurile.

Ne străduim să îmbunătățim tn 
continuare profilul studentului de la 
I.E.F.S- printr-un conținut mai bun 
*1 urogramelor, printr-un caracter 
pedagogie-metodîo superior al între
gului proces concret de predare. De 
altfel, trebuie să remarc că dispu
nem de manuală si cursuri pe car»

La Facultatea de educație fizică 
Institutului pedagogic din Timișoa

ra, lucrările de amenajare a terenu
rilor de sport au fost încheiate, la
3

Raid realizat de s
NUȘA DiMIAN, PAUL OLTEANU. 

ION GAVRIIESCU și P, ARCAN

2—0, la revedere Napoli !■ 
Deci, Rapid a 4-a echipă ro 
menească în al doilea tur a) 
Cupelor europene.

Așadar, ceea ce 
le-ar fi putut părea, 
ie două saptâminl in 
domeniul 
realitate- 
echipe 
acum eu 
la sorți, 
chiar astăzi la 
formanța este 

fotbalul nostru 
pare a avea semnificații 
sebite, După ce, ani la 
această reprezentare in 
petițiile continentale s-a 
ținut — cu ci tei a 
excepții, care n-au 

însă regala — la un 
destul de modest, ceea 
ne-a determinat să deplingem 
aproape în flecare toamnă 
situația fotbalului de club d« 
la noi, ni se oferă, in sfîrsit.
prilejul să consemnăm 

start un succes în bloc 
echipelor noastre, care nu 
trece, desigur, neobservat 
lumea soccerului european, 
fu at.it mai mult cu cit Ro
mânia este una din puținele 
țări care, după disputarea pri
mului tar, îsi 
toate echipele 
petiție.

Satisfacția 
această reușită colectivă 
și mai deplină dacă avem tn 
vedere că echipele noastre 

a- eliminat — exceptind nr 
F.C. Hibernians — formații 
au firmă ta arena europeană. 
reprezentante ale unor scoli 
’ofbalistice cu veche tradiție.

Firește, nu Intenționăm sa 
dăm succeselor la care n« 
referim proporțiile unui tri
umf Mai ales că stat de făcut 
și unele observații critice 
asupra evoluției echipelor 
noastre (cu precădere l» 

Steaua) ta cele două manș» 
«listinute.

(tansiderâm. insa, că el» 
merită felicitările noastre, ale 
tuturor, pentru acest start re
marcabil.
bute să 
unei mai 
fotbalului 
in arena 
sperăm că 

Rapid și U.T.A. 
aceleași motive de satisfacție 
si după tarul doi.

multora 
cu pes- 

urmă de 
devenit 

patru 
așteaptă

fanteziei a 
Toate cele 
românești 
emoție noua tragere 
care va avea loc 

Belgrad. Per- 
unică pentru 

și ea ni

După necruțătorul tratament emo
țional la care am fost supuși de me
ciul de Ia Trnava, partida Rapidu
lui a venit ea un balsam, odihnin- 
du-ne, foseninînau-ne fețele rămase 
cu crisparea pe care ne-o produsese 
dramatica îhcrîneenare Spartak—Di
namo.

Fiind foarte sinceri, vom recu
noaște că nu ne așteptam ca Rapid 
să se impună atît de net, atît de 
autoritar. De altfel, lecția servită 
miercuri de o altă ilustrissimă pe
ninsulară, Bologna — care, după un
1— 1 acasă, a reușit să învingă cu
2— 0 puternicul team belgian Ander-

lecht la Bruxelles — conținea să- 
mînța unei morale foarte amenință
toare. Iar maniera tn care s-au des
fășurat ..ostilitățile" în primele 15 
minute ale partidei de ieri avea sa 
■ne îndreptățească oarecum teme
rile. Mecanismul apărării aglome
rate, cu libero, cu presingul făcut 
de atacanți, eu dinții ascunși ai 
contraatacului „iscat din senin" (de 
regulă prin Altafinl), tii se părea 
solid și sigur.

A trebuit să vină (min. 27) superba 
cursă a iui DUMITRU — care a 
eliminat, în slalom, trei adversari, 
terminindu-și acțiunea printr-un nc-

eruțător „sting" sub bară — pentru 
ca 
dea
în pericol, napo)
nat o parte din

pragmatica mașină italiană tă 
primele rateuri. Calificarea fiind 

(litanii au abando
nau v pai» uni corsetul distructiv, 
au ieșit progresiv la joc. prilejuind 
o înfruntare deschisă a forțelor. Iar 
pe acest plan, Rapid s-a dovedit cu 
trei capete superioară adversarei 
sale. Primul dintre ele a fost cel al 

ENE DANIEL, care în min, 34

(Continuare tn pag. a 3-a)

Întrecerile cicliștilor

■X,

Marius POPESCl

Ene Daniel înscrie spectaculos al doilea gol al Rapidului. Fotoi DRAGOȘ NEAGCT

(Continuare tn pag. a 4-a)
se 

deo- 
rind. 
corn- 
men- 

notabile 
infirmat 

nivel
ce

menfin in 
înscrise in

produsă

cursă 
com-

LA TRNAVA, DINAMO
care poate șl : trâ- 
constltaie începutul 
puternice afirmări 
de club de la noi 

internațională. Să 
Dinamo, Steaua, 

ne vor oferi

Constantin FIRANESCU

Un fondist-V. TEODOR (Dinamo)—campion la pistă
Ieri după-amiază, pe velodromul 

Dinamo din Capitală au continuat 
campionatele naționale de ciclism 
pe pistă. Deși vremea n-a fost toc
mai pe placul concurențiler (cu
rent! puternici de aer, răcoare), cei 
18 sportivi angajați la , startul 
cursei de urmărire individuală 
(4000 m) s-au străduit — ?i în par
te an reușit — să realizeze, perfor
manțe de bună valoare. Cîștig de 
cauză a avut un fondist i dinamo-

vistul VAȘILE TEODOR. Talenta
tul rutier s-a anunțat din serii (unde 
a realizat 5:12.1. fiind urinat de M 
lonită- — 5:16.0, Gr. Tudoran — 
5:16,6, Th. Put.erity — 5:18.1 
ca un îndreptățit pretendent 
tricoul de câini- un.

După desfășurarea seriilor, 
mii patru performeri au fost 
mâți la ■ startul semifinalelor, 
sile Teodor l-a întîlnit pe Th. 
ferity (Metalul Plppeni) pe care l-a

etc.) 
la

pri- 
che-
Va- 
Fu-

AZI, IA POIANA BRAȘOV

ÎNCEPE BALCANIADA DE TENIS DE MASA
In glus Inaugurală: meciurile pe echipe

ȘI-A ETALAT CLASA INTERNAȚIONALA
Exista partide pentru care * <eu 

să găsești cuvinte. Sînt acele parti
de în care emoția, devotamentul și 
curajul, ating paroxismul. Acele par
tide in oare echipa cu șansa a. doua 
(sau a noua, cum era evaluată Di
namo la. Trnava) se luptă cu sine 
și cu adversarul pină ia sacrificiu, 
se luptă superb șl aruncă în aer 
toate sistemele logica cu putință in 
afară de al său. Și niciodată subli
mul unei astfel de lupte n-a putut.

RÂOUCANU, omu,
OHMII IUI, R. MAWIIIIIR,

NIAGIJ, IIICISCII,

Sportivi si sportive din pateu Uri 
vor lua startul, astâri* tn ^trecerii* 
de tenis de masă ale to?!®5 
VlII-a ediții a Balcaniadei.. Com
petiția găzduită ta «al* complexului 
Ruia de la Poiana Brașov Progra
mează jocuri 1* cel» 
clasice ; echipe feminine șl maseta • 
ne, simplu, fete, simplu băieți, dublu 
tete, dublu băieți si dubiu mixt.

?iua inaugurală esta dedicată nu 
mai întllnirilor inter-echipe. I orniș- 
țiite țarii noastră vor evbtaa, a_ri 
după următorul _ ®re j

depășit clari 5:17.5 — 5:23,2. Deo
sebit de disputată a fost cealaltă 
semifinală, dintre M. Ionita (Dina
mo) și Gr. Tudoran (Steaua). în care 
dinamovistul a depus mari efor
turi pentru a termina- învingător. 
Ion iță a realizat 5:14 I, iar. adver
sarul său 5:15.5. Finala pentru locu
rile 3—4. s-a încheiat cu victoria lui 
Gr. Tudoran (5:17,0). Tn lupta pen
tru titlul de campion. Vasile Teo
dor a pornit foarte tare, lăsîndu-și 
eu mult adversarul în urmă. Spre 
final însă, M. lonită a început să 
recupereze.. N-a avut . timp să și 
cfștige. pentru că Teodor avea o 
„zestre" prea mare. Realizînd 5:15,5, 
timp mai bun decît îri semifinale 
Vasile Teodor s-a dovedit bine pre
gătit. pentru tentativa sa de cuce
rire a titlului. Clasament: 1. VA
SILS TEODOR (DINAMO) — cam
pion al României; 2. M. Ionițâ (Di
namo) ; 3. Gr. Tudoran (Steaua); 
4. Th. Puterity (Metalul Plopeni). 
Astăzi după amiază, de la ora 16. 
se dispută urmărirea pe echipe.

DIMBIIBVSCIII Șl IJ1IMI11! Alllll
- IN ICIIIPN OIIMPICĂ
A fost stabilit lotul de 17 jucători 

pentru deplasarea la Copenhaga, in 
vederea meciului cu Danemarca, din 
.10 octombrie, din cadrul prelimina
riilor turneului olimpic de fotbal.

„Cei 17“ sint următorii : Râduca- 
nu, Coman—C'heran, Boc. Pop. M. 
Olteanu (Steagul roșu), Cornel 
Dinu, Vlad, Fopovlci, Dumitru, Pes- 
caru, R. Nunweiller, Neagu, Luces- 
cu, Dembrovschl, Iordănescu și Du- 
mitrache.

Lotul va pleca luni la Poiana 
Brașov, unde.marți va susține’ un 
joc-șcpală de două reprize a 30 de 
minute. în compania formației de 
tineret a Steagului roșu, Iar miercuri, 
in alt 
echipa de seniori a clubului brașo
vean.

Joi,, fotbaliștii noștri vor dec» 1» 
Copenhaga

ik
Totodală, a fost constituit un lot 

divizionar din care fac parte î Ada- 
rriache. Andrei—Sătntăreanu, N. lo- 
nescu, Lupescu, Cojoearți, Negrea, 
Mocanu, Ăhgelescu, Vig-u. Uifălea- 
nu, Domide, Tătaru, Dumitrii» II, 
Fl Dumitrescu și Țarălungă.

fi explicat In cuvinte, Va fi ded 
foarte greu și pentru noi să încer
căm așa ceva,

Pentru cei care au fost ia fața 
locului, pentru cei ce au simțit do
goarea acelor secunde de foc, marea 
izhindă a, campionilor noștri, are 

dimensiuni umane inedite. La Trnava 
s-a produs, credem, surpriza de sen
zație a turului I din „Cupa campio
nilor europeni”. Toți dinamoviștii 

au fost bravi. Cu slăbiciunile lor 
umane, dar în primul rind cu crezul 
tar nebun în ceea ce părea, pentru 
foarte multi, imposibil. La Trnava, 
acolo unde tribunele ne arătau și 
înaintea partidei, eu oarecare cinism, 
numai cifrele 4 și 5 (adică atitea 
goluri în poarta lui Andrei), acești 
băieți s-au ridicat deasupra emo
ției, deasupra tracului, n-au vrut 
să știe ce-i teama, resemnarea și 
umilința și s-au ambiționat să fie 
unul mai bun decît celălalt și toți 
im.preună mai buni decît un adver
sar amețit de iluziile sale.

în noaptea dinaintea partidei, noap
te albă pentru mulți. înțeleptul an
trenor Nicușor * ’ - ■ -
fatuarea peste 
facilita șansa 
gîndul acesta 
in jucător ea _ _________ ._™„

. lind toate ambițiile. La ora meciu
lui, atunci tind au venit în semn 
de încurajare trei telegrame din Hu
nedoara, Caransebeș șî Oradea (ulti-

îmi mărturisea că in- 
măsură a gazdelor va 

echipei noastre- Și 
a. trecut din jucător 
o certitudine, răsco-

ma de la clubul Crișul) la ora cii d 
„vulcanul" celor 30 000 de spectato: î 
delira in iluzia scorului, campionii 
noștri au liatărit cu vorbe simple, 
pornite din suflet: să fie minunați, 
chiar dacă nu vor putea face mi
nuni. Dar. acum, ne dăm seama că 
ei au făcut si minuni...

Succesul lui Dinamo pornește, in
tr-o oarecare măsură, de la doza 
aceea exagerată de optimism, ve
cin cu îngîmfarea de care au dat 
dovadă gazdele. Succesul Iul Dina
mo are deci o geneză, de ordin mo
ral și aid nu trebuie exclusă — tot 
ea stare psihică — nici eliminarea 
strategului Kuna, cel care acuni doi 
mii în semifinalele C.C.E. înscria ta 
Trnava două goluri în poarta cele
brei AJax. Dar toate aceste lucruri 
nu anulează marile merite ale băie
ților noștri. Ei au rezistat eroic 
acelor prime 20 de minute de foc 
(Andrei si Nunweiller HI au fost 
excelenți). Au rezistat acelor lovi
turi dure primite în teren sau pe 
pista stadionului (la sfîrșitul parti
dei, tn vestiare, aproape toți cei 
care au fost in teren, sau pe mar
ginea lui mi-au arătat cite o „amin
tire” !). Prin luciditate, dăruire si 
dezinvoltură, Dinamo și-a uimit ad-

Mircea M, 1ONE5CU

(Continuare tn pag. a 3-a)
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a—12 dimineața) » fota î România - 
Bulgaria, băieți l România — Greets; du^-amiază (14-1Ț) i feței Romania 
- Grecia, băieți î Români» ?
na ; seara '19-221 i selecționatele ro- 
mâne vor primi replica echipelor iu
goslaviei. Deci, vineri seara vor fi 
ruhoscute campioanele, balcanice.

Sîmbătă dimineață nu «.7 ?Uf®; 
tar după-amiaza și duminică ioata 
ziua se vor desfășura mectarita Indi
viduale. ,,La Poiana Brașov, ® dată cu ao-'; 
r»a oaspeților, (team-urila Bulgar». 
Iugoslaviei și Greciei), toate prepara
tivele organizatorice au fost încheia,» 
De asemenea, au fost definiți vale ?> 
loturile României. La fete, culorii'-' 
noastre vor fi reprezentate de/tarta 
Alexandru. Carmen Crlșan. Maria ' n- 
rodi, Monica Hariga, Ligia Ltipu. 
Doina Zâharia. Nicoleta Spiridon =i 
Camelia Fiiimon, iar la băieți, d» 
Serbau Doboșî, Dorin Giurgiucă, Ser
giu Luohîan, Stelian Nicolae, Aurel 
Ovanez. Teodor Gheorghe, Virgi! Sîn- 
deanu și Laurențiu Gheorghiu.

Dintre concurenții oaspeți ies in 
evidfență Mirjana Rosier, Cordas (Iu- 
goslârda). frații Fefar și Todor Veli-

meci, va avea ca parteneră

NOTAȚII PE MARGINEA 
UNUI DERBY DE
Campionatul masculin. de handbal, 

ieșit în această toamnă din anonima
tul unor întreceri stereotip*, cu n 
ierarhizare valorică dinainte cunoscu
ta și devenit'brusc o competiție ani
mata, plină de neprevăzut, abunden
tă tn jocuri de calitate a ajuns, după 
consumarea, a trei turnee de sală, la 
sfîrșitul primeia din cele trei părți 
ale sale. Cu . alte. cuvinte, la sfîrșitul 
lunii septembrie, cind altădată nu fu
seseră. Întoarse decît oîteva din filele 
calendarului competițional intern,- 
acum ne aflăm la încheierea primu
lui tur al campionatului.

Este, fără îndoială, o neobișnuită 
grabă, cu atît mai neobișnuită cu cit

HANDBAL RATAT 
nl ei nu s-a făcut tn anii trecuți o 
adaptare la un asemenea ritm de 
consumare a etapelor întrecerii. Tn 
schimb, este o grabă pe deplin justifi
cată și o metoda — credem — indis
pensabilă pentru completarea pre
gătirilor echipei reprezentative. De
sigur, în această direcție, discuția' 
poate fi prelungită mai mult, soco- 
tindu-se cu judiciozitate argumentele 
pro și contra. Deocamdată, însă, ne 
mulțumim să semnalăm acest lucru,

Călin ANTONESCU

(Continuare In pag. a. 2-a)
Campionatul de pentatlon modern

A. TODOR (Crișu! Oradea)

H. N.

albxandrv

-i .x-n p-101‘13, till UI 
it.lon •.•jv,dern — 
:ișurat-ieri în sala 
o dispută intere-

ktn Emilia. Seikova, Albertina Ran- 
ghelova (Bulgaria), Slaria Louka, 
Chriștodulatos (Grecia).

Desigur, printre .candidați! cei mai 
autorizați la cucerirea titlurilor se 
numără sportivii români. Ei au riș- 
tigat pină acum 31 de titluri după 
cum urmează ? editis î <1964, Atena)

6, 11 (1965. Sofia) • HI 11966. <5ra- 
,o, > 4 IV (196) Antalya-Iurda) ’
4 V <195»! Skopîje-lugoslavia) : 3.
VI (1969 Atena).- 3, VII (1970, Sofia)
4 Cite nume românești se vor înscrie 
pe tablou! de onoare al acestei ediții ?
Răspurisul- îl vom afla duminică 

seara. <

Proba a do 
național de pe 
scrima — s-a de 
Floreăsca. După 
sântă de 5 ore, fruntașii clasamen
tului individual, 1. Banei (C.F.R. 
Timișoara) și D. SpiiTea (Olimpia), 
pretendent principali 1a titlul 
campion, nu s-au putut departaja, 
lerminincl la egalitate și in ziua- a 
doua. învingător merituos ARCA- 
DIE TODOR (CRIȘUL ORADEA) 
22 v — 1 240 p. El a fost urinat, de 
I Bănet 19 v — 1 088 p, M. Cos- 
mescu (Olimpia), 19 v — 1 088 p, 
D Spîrlea 19 v — 1068 p și C. Că
lina (Olimpia) 19 v — 1 083 p. Pe 
echipe, victoria a revenit sportivilor 
de la clubul Olimpia, care au obți
nut 3 264 p, urmați de C E R. Timi-

șoara 1 3 0o8 p Clasament general 
după două probe : INDIVIDUAL : 
1. D. Spîrlea și I. Bănet 2188 p, 
:> C. Călina 2 153 p, 4. A Kim 
<C.F.R. Timișoara I) 2 100 p. 5. S. 
Olaru (C.F.R. (Timișoara 1) 2 100 p. 
6. F. Mureșanu (Olimpia 11) 2 012 
p. ; ECHIPE ; I. C.F.R. Timișoara 
6 388 p. 2. Olimpia 1 5 429 p. 3. O- 
limpia 11 3 372 p. 4. C.F.R. Timișoa
ra ÎT 2 625 p. 5. Crișnl Oradea 2 624 
p. 6. Olimpia III 2 164 p, 7. C.S.M. 
Sibiu 2 032 p.

Astăzi, cu începere de la ora 
9,00, pe poligonul Dinamo are loc 
cea de a treia probă — tirul. După- 
amiază, start la ora 18 00, în pro
ba de înot la bazinul de la 23 Au
gust

Sdmungt fDtnamO) după ce a interceptat o pasă greșită., a pornit smqur 
pe contraatac și aflat față-n față cu portarul Orban (Steaua) va înscrie 
ultimul gol al meciului Steaua — Dinamo, ciștigat de crima formați" 

cu scorul ds (6—4).
EQtol & ȘAT^RȚ-Galațî
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GIMNASTICA ZILNICĂ ÎN iNVĂțĂMÎNTUL GENERAL Șl LICEAL
în numărul de astâzi: PROGRAMELE PENTRU ANII l-IV LICEE (se execută In clasa)
FETE

H. Șeztnd !n bancă, palmele sprijinite pe pupitru (1—2), bătaia palmelor pe pu
pitru (3—4), răsucirea trunchiului prin exterior spre pupitrul din spate cu două bâtăt 
de palme pe pupitru (5—8). aceeași spre partea opusă (1—2) două bătăi de palme 
cu partenerul (3—4), revenire cu brațele în față, două bătăi de palme deasupra capu
lui cu brațele întinse (5—3) se repetă 1—4.

T. Șezînd în bancă (t) brațele întinse, 
palmele sprijinite pe pupitru (2—3), 
ducerea brațelor oblic sus cu arcuire (4). 
ducerea mîinilor la ceafă.

UI Stlnd In afara băncii
r. Pas înainte cu piciorul sting cu ridicare pe vtrfurl si duce

rea brațelor Înainte ptnă la nivelul umerilor cu palmele tn Jos.
2. îndoirea ușoară a genunchilor cu balansarea brațelor din 

înainte spre înapoi, cu ușoară aplecare de trunchi
3. Revenire în poziția 1 cu balansarea brațelor înainte4. Revenire în stînd
5—8: Se repetă 1—4 tncepfndu-se cu piciorul drept

IV. 1—2 — Pas lateral sting cu răsucirea trunchiului spre 
stingă, brațele oblic sus (inspirație)

3—4. Revenire în stînd cu expirație
5—8. Se repetă spre dreapta
Indicații metodice: greutatea corpului este pe piciorul 

care se deplasează . '

o o v. Stînd depărtat tn bancă de mină 
apucat

1—2. Trecerea greutății corpului .pe 
piciorul din exterior, Îndoirea trunchiu
lui spre interior, ducerea brațului liber 
Închis pe lingă urechi.

3—4. Revenire
5—G. îndoirea trunchiului spre exteri

or. brațele din interior se întind sus, 
cele din exterior se apucă la spate7—8. Revenlne

vi. Stînd față-n față la capătul băncii, aplecarea trun
chiului înainte cu palmele sprijinite pe umerii partenerului, 
cu arcuire 3—4 revenire cu ducerea brațelor oblic sus. cu arcuire înapoi 5—8 se repetă 1—4

T-»

VII. Stînd în afara băncii cu fața spre bancă
1—2. Sprijinirea mîinilor pe bancă cu îndoirea ușoară a brațelor șl apropierea trunchiului de bancă
3—4. Revenire tn stînd prin împingere5—8. Se repetă 1—2.

Viii, stînd tn afara băncii
t—2. Pas înainte cu piciorul sting trerfnd greutate* corpului pe 

cu. ducerea brațelor oblic sus.
3—4. îndoirea trunchiului înainte cu trecerea greutății corpului 

pi ciotul drept o dată cu ducerea brațului drept spre piciorul sttng 
a brațului stîng oblic înapoi

5—6. Revenire în poziția 1—2
7—8. Revenire în stînd

1—4. Aceeași — cu piciorul drept. 2—3. Două bătăi din palme
1—3. Aceeași cu brațul drept

poligonul Tunari

JUNIORI ÎȘI DISPUTĂ

CAMPIONI Al TĂRII

lingă 
cine

dețt- 
eam-

au fost 
lansat

PETRE MIHAIUC

înaintea

CEI MAI BUNI

TITLURILE DE

toate 
tării.

(Urinare
din pag l)

al țării la individual 
multiplu campion la 

deținător al unor locuri 
în campionatele inter- 

în

De azi, pe

prin 
fti 

la un 
cu greu 

aceasta

in a-
Bucu- 

cunoș-

AȘA AM CIȘTICAT LOCUL III LA C. M.!

Taleristul George Florescu
Unicul reprezentant al culorilor 

noastre la campionatele mondiale 
de talere aruncate din șanț, George 
Florescu; a reușit o performanță deo
sebită i el a cucerit medalia de 
bronz, situîndu-se doar Ia un punct 
de campionul lumii. Abia reîntors 
de la Bologna (Italia), campionul 
României ne-a și făcut o vizită la 
redacție.

— Felicitări ! Cu un plus de șansă 
nu era exclus nici locul întîi 2

— Intr-adevăr, lucrul era poștbil 
dacă ne gîndim că 
singur taler s-au 
curenți. Aș putea spune 
toare a fost ultima serie 
pildă, austriacul Meixner 
numai 21 și eu un total 
a ajuns pe . locul... 9. La 
- R.D.G...............
lonia (12).

■ faptul- • că 
manșă — 
campionul 
(Franța), ambii 
1 ' - -,-rr ’ .cui' aproximație, 
petiție ■. de o 
pentru ' primul 
25 ’ de sportivi, 
minată nu atît 
serie de imponderabile.

pe distanța unui 
aliniat șase con- 

că 
de 

a 
cțe 
tel 

(11) și Smclczynski 
Eu am fost handicapat de 
an» tras slab, in prima 

89 t. La fel a evoluat și 
mondial, Michel Carrega 

.™,_„ __ ’..ii aflîndu-ne
ultimelor patru serii, pe locul 30 

De altfel la o com- 
asemenea amploare, 

loc. candidează vreo 
victoria fiind deter- 
de valoare cît de o

hotărî- 
25. Te 

lovit
185 t, 
Iloppe 
- Po-

ne explică performanța sa
— Laurii sînt lauri și meritele 

revin fără Îndoială învingătorilor. 
Cifrele obținute însă nu sînt din
tre cele mai mari.

— Condițiile de concurs 
foarte grele. Mașinile de 
impuneau starturi foarte rapide, 
cu numeroase unghiuri extrem de 
dificile. De asemenea, trăgători! au 
fost stînjeniți și de culoarea (gal
benă) a talerelor, profilate pe un 
fond galben-verzul la plecare și 
apoi pe un fond albastru-cețos, 1n 
momentul înălțării. Ca o confir
mare a spuselor mele voi menționa 
că tot pe standurile de la Casa- 
lecchio di Reno din Bologna au fost 
obținute aceleași medii și de țîn- 
tasii participant! ta C. M. din 19>6 f 
Oricum, eu am resimțit lipsa unuia 
sau două antrenamente pe care ar 
fi trebuit să le fi făcut acasă. Tn 
acest fel, dacă aș fi avut pe 
finiș și. un debut bun poate 
știe..."

FelicitîndU-l îhcă o dată pe 
nătorul medaliei de bronz a 
pionatelor mondiale de talere, ne 
face plăcere să1 subliniem și sin
ceritatea declarațiilor sale, calitate 
indispensabilă unui adevărat sportiv.

Constantin COMARNiSCHI

S-e născut 
iun 1948, In 
rești. Face 
tință cu gimnastica
și începe să lucre
ze pentru cucerirea 
măiestriei din anul 
1960. Primul său 
antrenor — NIcolae 
Vieru, pe atunci 
profesor la Liceul 
35 din Capitală. La 
clubul sportiv șco
lar ÎȘ1 continuă 
activitatea cu Ște
fan Hărgălaș, Iar 
din 1966 este legiti
mat la Steaua a- 
vindu-1 ca antrenor 
pe Costache Gheor
ghiu.

Pe poligonul Tunari din Capitală 
vor răsuna azi dimineață primele 
focuri ale campionatelor naționale 
de juniori (fete și băieți), ediția a 
XVII-a. Startul acestei întreceri va 
fi mai populat ca aricind, pe liniile 
de tragere urmînd să se alinieze 
aproape 200 de tiotași, din 
secțiile de performanță ale 
Printre favoriți se numără, în pri
mul rînd. tinerii care anul acesta 
au obținut o serie de succese la în- 
tîlnirile internaționale, și cei care 
dețin cele mai bune rezultate ale 
anului. Printre aceștia se află G. 
Cojocarii (Steaua), medaliat cu ar
gint la C.E. de talere (skeet), pre
cum șl recordmenii I. Cornel iu
(Steaua) —'creditat cu 590 p la pis
tol viteză și 540 p la pistol liber, 
E. Toth (U.T.A.) — 590 p la armă 
standard 60 f culcat, Anișoara Ma
tei (Dinamo) — 577 p la pistol 
sport, 380 p la pistol cu aer com
primat, Marina Vasiiiu (Dinamo) — 
592 p la armă standard 60 f culcat.

Programul prevede întreceri la 
armă standard, armă liberă calibru 
redus, pușcă cu aer comprimat, pis
toale (viteză, sport, liber și cu aer 
comprimat), precum și la pușcă de 
vînătoare (trap și skeet).

Azi, începind de la ora 9. au loc 
întrecerile de armă standard (60 f 
culcat fete ți 3X20 f băieți), pistol 
viteză 60 {., pistol eu aer comprimat 
băieți și pușcă cu aer comprimat 
fete.

Poate mai mult decît oricare 
dintre vîrfurile gimnasticii noas
tre, Petre Mihaiuc este caracte
rizat prin perseverență, 
ambiție. El poate să nu fie 
formă corespunzătoare 
concurs, și totuși, 
face greșeli. Simți 
și din maniera Iui de lucru Ia 
aparate : se concentrează la ma
ximum și duce la bun sfîrșit 
execuția. Este mai mult ca sigur 
că această calitate a lui l-a aju
tat să abordeze cu succes și 
cursurile fără frecvență de la 
I.E.F.S. (unde este în prezent sta

dent în anul IV). In bogatul pal
mares sportiv al gimnastului Pe
tre Mihaiuc figurează succese 
impresionante : de două ori la 
rînd campion balcanic absolut, 
campion 
compus, 
aparate, 
fruntașe
naționale ale României sau 
alte întil'niri internaționale.

Aparate preferate : solul și pa
ralelele. Dorințe — participarea 
și o bună comportare la J.O. de 
la Munchen. Pasiuni — automo
bilismul.

am mai spus — eldeoarece — cum 
a avut și va avea în mod cert o In
fluență considerabilă asupra compor
tării echipelor noastre fruntașe.

Pe acest târîm, încă de la începu
tul. competiției au existat surprize 
agreabile și mai puțin agreabile, une
le dintre ele de-a dreptul supărătoa
re. Le-am consemnat la timpul potri
vit șt nu mai revenim asupra lor. 
Important ni se pare să precizăm .câ 
după disputarea celor trei etape ele 
la Galați, unde lupta pentru victorie 
a atins momente dramatice, fiecare 
punct contînd enorm într-o dispută m 
care forțele s-au mai apropiat șl in 
care clasamentul este comprimat la 
maximum, aspectele neplăcute din do
meniul pregătirii formațiilor au fost

NOTAȚII PE MARGINEA 
mai puține, ceea ce a conferit jocu
rilor atribute valorice nesperate.

Din nefericire, confruntarea de vîrf 
a campionatului, derby ui Steaua — 
Dinamo București, a eoborît mult sub 
pretențiile ce le aveam de la aceste 
două echipe fruntașe ale handbalului 
nostru, oferind amatorilor da sport 
din Galați, avizi să vadă un handbal 
demn de renumele .jucătorilor pe care 
principalele protagoniste ale luptei 
pentru titlu îi aliniau, tin spectacol 
tern, cu frecvente accente de durita
te, cu faze obositor de lungi, cu go
luri chinuite. Intr-un cuvînt, totul 
a fost sacrificat pe altarul luptei pen
tru cele 2 puncte puse în joc. Mai 
mult decît impresiile noastre, notate 
lapidar in momentul disputării aces
tei partide, cifrele sînt elocvente i 
din cele 21 de goluri 6 au fost reali
zate din aruncări de 
a primit 4 goluri în superioritate nu
merică, iar situația eliminărilor din 
joc este și ea sugestivă : Steaua 4 
minute (2 In prima repriză și 2 în 
repriza secundă), Dinamo 16 minute

la 7 m. Steaua

X. Șezînd In bancă
Pe șiruri se transmite un obiect (creion, gumă etc.) pesfe 

cap din mînă-n mină dus ș!-ntors (primirea și transmiterea o- 
biectului se execută cu ambele mîinl)

observații: se poate faee si sub formă de concurs

XI. Șeztnd tn bancă
1—2. Ducerea brațelor la spate sub omoplați, capul pe spate — Inspirație
3—4. încrucișarea brațelor pe pupitru, fruntea pe brațe — expirație

DUMINICA PE IELEAC, ULTIMUL ACT

XII. Stlnd tn banei
Se face o Inspirație profundă. Iar ia semnal se «ntă gama do cu prelungirea ultimei note la maximum — expirație 
Observații: se mai pot folosi arpegiu) sau «)te variante, la Inspirația profesorului

BĂIEȚI

CUPELE „MEDICINA-
Șl „VIIW-’

• Clubul sporuv Medicina București 
organizează, tncepînd de azi, un turneu 
internațional de volei feminin, dotat cu 
„Cupa Medicina". La Întreceri, care vor 
avea Ioc în sala Constructorul, participa 
echipele Kolejarz Katowice (Polonia), 
Rapid, Constructorul și Medicina.
• La Bacău, sala Tineretului este, 

tot.de azi. gazda unei competiții de vo
lei masculin, pentru care s-a pus in joc 
„Cupa Viitorul". Și-au anunțat, partici
parea formațiile Steaua, Progresul 
București, Universitatea Cluj șl Viitorul.

AL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE VITEZĂ ÎN COASTĂ

I. Stlnd tn bând sau tn afară la capătul lor. Ducerea brațului sttng Înainte (t), 
aducerea brațului drept lingă el (2). în continuare, ducerea brațului sttng sus (3), 
aducerea brațului drept lingă el (4). Revenirea în același fel începind cobortrea tot 
cu brațul sting (5—6—7—8). Exercițiul se reia Începind de rtndut acesta cu brațul 
drept. Prin urmare mișcarea se execută fncepînd alternativ cu un braț șl celălalt. 
Ritmul mișcării este din ce tn ce mal repede. Se execută de 4 ori tn 8 timpi.

II. Șezînd tn wancă. brațele Întinse In 
sus. notarea lor tn ax vertical de 4 
ori într-un sens, de 4 or! în sens con
trariu. Revenire cu coborîrea bruscă a 
brațelor pe pupitru. 0 REUȘITĂ

REUNIUNE

III. Stlnd afară din banei, Ia capitul ei, cu picioarele depăr
tate și mtlnlle pe șold eu fața «pra ea. îndoirea trunchiului tnalnte 
oină cînd fruntea atinge bancheta (1). Revenirea cu îndreptarea 
trunchiului șl tragerea accentuată a coatelor înapoi (2). Mișcarea 
poata fl însoțită de expirație și Inspirație. Se execută de a ori tn 
8 timpi.

IV. Stlnd cu picioarele depărtate afară din bancă 
cu spatele la capătul pupltrulul. Răsucirea alternativă 
a trunchiului spre stingă (1). Revenire (2) șl spre dreapta 
(3) Revenire (4), prinzînd marginile pupitrulu! cu ambele 
mtinl șl forțlnd în felul acesta răsucirea. Tălpile picioa
relor nu se desllpesc. 9e execută de 2 ori tn 8 timpi.

Cea de a treia ediție a „Cupei 
ziarului Viața Nouă" la caiac- 
canoe s-a desfășurat pe Dunăre, 
în compania sportivilor aparținînd 
secțiilor nautice din orașele Galap 
și Brăila. Evoluînd meritoriu, caia- 
ciștii și canoiștij de la clubul An
cora Galați au cîștigat trofeul pus 
în joc. Clasamentul general după 
disputarea celor 16 probe : 1. An
cora Galați 48 p, 2. Dunărea Ga
lați 47 p. 3. Clubul sportiv Brăila 
26 p, 4. Dunărea Brăila 19 p.

Pentru a probă a campionatului 
național de viteză în coastă, automobi- 
llștjil și-au dat întilnire duminică ia Cluj. Tradiționala urcare a serpentinelor 
de pe dealul Feleacului va încheia, deci, 
și . anul acesta a doua mare competiție 
auto internă, punînd punct unui sezon 
care, dacă nu s-a dovedit mal bogat 
decît cele precedente, a fost interesant 
prin lupta sportivă pentru titlurile de 
campioni șl prin apariția în competiție 
a unul lot destul de numeros de tineri 
piloțl.

Cursa de ta Feieac, tnscrlindu-se In 
tradițiile sportive ale unui vechi centru 
automobilistic, promite să fie șl anul 
acesta o manifestația deosebită și ca 
amploare șl ca spectacol. Dintr-o discu
ție telefonică avută ieri cu organizatori) 
a reieșit că pe lîngă cei 50 de partici
pant! înscriși la campionatul național 
de viteză in coastă (pentru care etapa 
Feieac esie obligatorie) vor mai £1 p:e- 
zențl alți 20 de concurenți In categoria 
celor care abordează acum competiția și 
pentru care se întocmește un clasament 
separat. In plus este certă participarea 
a doi piloți ai clubului Porsche ciln 
Wiesbaden (R.F.G.), care au concurat 
șl anul trecut și care, datorită mașinilor 
de care dispun, vor face și mai intere
santă întrecerea.

Pe primul plan al disputei sportive se 
situează insă lupta pentru titlurile de 
campioni naționali dintre cei mal buni 
automobllîști al noștri. Brașoveanul 
Puiu Aurel, cu două victorii șl un loc 
doi în etapele anterioare, este fără în
doială principalul favorit, pentru a de
veni campion național absolut fllndu-i 
suficient șl un loc doi. Adversarul său 
direct este Eugen lonescu Cristea (o vic
torie și vn loc doi), ctștigătorul cursei 
de la Feieac ce anul trecut șt dețtnă- 
totul titlului. Va fi interesantă de ur
mărit șl evoluția pe terenul propriu a 
alergătorilor clujeni : Zollan Tomay și 
Laurențiu Borbely. pe care bucureștea-

nul Florin Popescu a reușit tn cele
lalte curse să-i întreacă regulat. In clasa 
„Dariilor- disputa va II, de asemenea, 
strlnsâ, piteșteanul Gh. Morasi dorind 
să se revanșeze asupra biașoveanului 
Darie Gologan.

Dar iată acum programul complet al 
concursului clujean.

StMBATA : ora 12.15 — revizie tehnică 
(la Bastionul croitorilor) ; ora 14 : star
tul primului concurent in antrenamentul 
oficial care va dura P!nă la ora 13 : 
13.15—20 ședința tehnică (obligatorie 
pentru toți concurenții),

Se atrage atenția 
buie să sosească la 
de ora 13 cind se 
pe Feieac.

DUMINICA :
culației ; orele 
teză în coastă
care concurent) ; ora 14.30 :
de împărțire a premiilor la Casa de cul
tură a studenților (Piața Păcii).

UNUI DERBY RATAT
(14 în prima repriză, iar 2 In repriza 
secundă). |

Ce arată aceste date obiective ?
Tn primul rînd că echipa campioanj^ 
a țării noastre se apără slab. Nu es- i 
un lucru nou și, din acest motiv, tu-4 
at.t mai greu de înțeles. Să ne rea- J 
mințim că în finala C.C.E., din mar- ' 
tie, Steaua a ratat victoria tot din 
cauza defecțiunilor defensive și, mai 
recent, în turneul de la Cluj, ca și tn 
cel de la Timișoara, jucătorii acestei 
formații, manifesting carențe serioa
se în acest domeniu, au primit tu 
ușurință goluri de la adversari net 
inferiori. Să ne mai mirăm atunci 
că Dinamo a reușit veritabila perfor
manță de a marca 4 puncte cînd 
avea Un om mai puțin in teren ? O 
cauză a acestei stări de lucruri poate 
fi si aceea că, prea siguri pe reduta
bila forță ofensivă a echipei lor, 
handbaliștii de la Steaua nu acționea
ză cu aceeași dtrzenie și combativi
tate în apărare.

Tn al doilea rînd, cifrele arată ci 
Dinamo București a abordat întîlni- 
rea decisivă pentru ocuparea primu
lui loc al clasamentului pe un fond 
de duritate excesivă, ceea ce a sur
prins- neplăcut pe toată lumea. Vic
toria, chiar dacă se realiza tn final, 
n-ar fi onorat pe dinamovfștl atîta 
vreme cît ei și-au luat drept princi
pală armă duritatea, nu de puține 
ori împinsă dincolo de cele mai ac
ceptabile limite. Concludent în a- J 
ceastă privință este faptul că -51 pri-jp 
ma repriză (deci în 30 de minute) el 
au fost sancționați cu 7 eliminări din 
joc, iar în partea a doua a meciului 
numai cu una I... Deci se poate juca 
șl corect.

încheind capitolul consacrat acestui 
deiby — ratat din toate punctele de 
vedere — constatăm că, orbiți de lup
ta pentru cele două puncte, jucătorii 
noștri de frunte au uitat handbalul 
la vestiare și au adus în teren numai 
nervii. Nădăjduim că data 
vor face invers...

viitoare

concurențllor că tre- 
Cluj sîmbătă Înainte 
va închide circulația
8.30 : închiderea clr-ora

9—13 : concursul de vl- 
(două urcări pentru fie- 

festivitatea

CLASAMENT
9 9 0 0
9 8 9 1
9 6 0 3
9 5 13
9 4 0 5
93 0 0
9 3 0 6

Gheorghiu Dej
9 2 1 6 134—156
0 1 3 5 124—144
9 117 135—160

1. Steaua
2. Dinamo Buc .
3. Unlv. Buc.
4. rinlv. Cluj
5. Independența Sibiu
6. Dinamo Brașov
7. Sport Club Bacău
8. Troiușul Or. Gh.

9. Politehnica Galați 
io. Pollt, Timișoara

119—110 
187-n? 
145—134 
154—153 
111—159
132-153 
128—153

18
18
12 
11

8 
«
8

8
8
1
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Gh. ARSEWt-coresp.

Trofeul Danubius

V. Stlnd lateral afară din bancă la 
capătul el. Ridicarea șl trecerea pi
ciorului din partea băncii, peste pu
pitru, imltînd trecîrea piciorului 
peste garduri (1). Cobortrea picio
rului (2). pauză (3), apoi o întoarce
re de 180 grade șl se reia cu celălalt

VI. Stlnd lateral afară din bancă 
ta capătul ei. Ridicarea unui ge
nunchi Ia piept, apucîndu-1 cu am
bele mlinl șl tragerea Iul de trei ori 
spre piept, fără ca trunchiul să se 
aplece înainte de (1—2—3). Revenirea 
«).

VII. Șezînd la capătul băncii eu picioarele în 
afară șl brațele sprijinite pe pupitru. întinde
rea brațelor în sprijin cu ridicarea șezutei de 
pe banchetă, genunchi! rămîntnd îndoiți la 
unghi drept (1). Revenirea (2) cu îndoirea bra
țelor și coborîrea șezutei pe banchetă. Ritm lent.

Politehnica București -Rabotnicki Skoplje 72-70
GALATI, 30 (prin 

respondent^ noștri 
Arsenic), întrecerile de baschet mascu
lin, dotate cu „Cupa Danublus-, au con
tinuat tn localitate. Tn cel mai impor
tant meci. Politehnica București a dis
pus. la mare luptă, de Rabotnicki Skoplje 
cu 72—70 (38—41). Au înscris Georgescu 
24. Pîrșu 12, Rusu 12, Troacă 10. Du- 
descu 6, Rotaru 4. Cernat 4 pentru Poli
tehnica, respectiv, Georgevșid 22, Bo- 
cevskl 10, ' Radosavlevici 12, Dordevski 
io, Andronovski 8, Ițovaceviei 8. Au ar-

telefon, de la co- 
T. Sirlopol și Gh.

bitrat M. Ctinlcer (Bomânia) și U. Pisici 
(Iugoslavia).

tn altă partidă, Politehnica Galap 
condus plnă In min. 34 pe Steaua, d. 
finalul a rost favorabil formației bucu- 
reștene. care a învins cu 79—74 (32—36). 
Au înscris Tarău 17, Molln 2, Vlădescu 
2. apinu 12, Mărgir.eanu 4. Dumitru 2. 
Grigorescu 3. Gheorghe 18. Dtmancea II, 
Baclu 10 pentru Steaua, respectiv Răl- 
leanu 15. Samson 18. Martlnescu 10, 
Moraru 18, Ganea 11. Nieoleseu 6. Au 
arbitrat M. VodA si N. Stănescu.

VII. Cite doi spate în «pate călare șeztnd pe 
pupitru la capetele Iul la un metru depărtare 
unul de celălalt, cu fața In afară dc mîini apu
cat. picioarele sprijinite sub bancă. DuceTea 
brațelor prin lateral tn sus. cu extensia trun
chiului și Inspirație (1). Revenirea (2) cu cobo
rtrea brațelor. Se execută de s ori tn 3 timpi.

IX. Stînd afară din bancă cu spatele la capătul ei, cu mtlnlle sprijinite pe pupitre.
a) Ridicarea îh sprijin (1). îndoirea genunchilor în față la unshi drept 

(2) Menține (3—4). Revenire in poziția inițială (5—6).
b) Ridicarea m sprijin pe brațe (1) îndoire» genunchilor tn față la unghi 

drept (2). întinderea picioarelor cu trecerea în înainte spriiin echer (3) 
îndoirea genunchilor (4). Coborîrea picioarelor (.',). Pauză (6) Se execută in funcție de posibilitățile și pregătirea colectivului.

PE
CONCURS DE VELE

HERĂSTRĂU

X. Stînd pe banchetă 1» 
capătul ei tn echilibru pe 
piciorul dinăuntru. îndo
irea piciorului de sprijin 
o dată cu îndoirea trun
chiului tnalnte, câutînd să 
prindă cu gura un obiect 
de pe pupitru (1—2) Re
venirea (3—4). Piciorul li
ber din afară nu atinge 
dușumeaua și se îndoaie 
șl se duce înapoi, iar bra
țele nu participă la sprijin.
Mișcarea «e reia pe celălalt pictor, elevi! schimbîndu-șl locurile Intre ei în 
drul aceleiași bănci. Se execută da î ori ps un picior și celălalt.

H. f-t J-4
ca-

XI. 9tind in bănci 
Legănarea brațe
lor în ritm lent 
erin înainte sus cu 

ichiderea șl des
chiderea pumni* 
lor, ridicarea pe 
vtrful picioarelor, 
privirea după brațe 
ș! inspirație pro

fundă (1—2) Reve
nirea în același fel 
și expirație (3—4).

Lacul Herăstrău a găzduit o nouă 
întrecere rezervată tinerilor ve- 
liști : Campionatul municipiului 
București ta yachting (juniori). 
Concursul, care s-a bucurat de un 
frumos succes, a programat Inte
resante dispute Ia clasele finn, sni
pe, F.D. și optimist (copii între 
8—14 ani).

Rezultate : clasa finn : I. Răzvan 
Crăciunescu (Electrica ÎDEB) 3.7 p. 
2. Drago? Mărăcine (Electrica) 16.7 
p, 3. Gruia lonescu (C.N.U.) .20 p: 
snipe: 1. Bogdan Mărăcine-Ștefan

F. Ștefă-
11 p. 3. 
(Electri- 

I. Mircea

Oprea (Electrica) 6 p, 2. 
nescu-I. lonescu (C.N.U.) 
R. Manu-M. Mladinovici 
ca) 13.7; clasa F.D. : 1
Carp-Mircea Boldișor (C.N'.U.) 0 p, 
2. Paul Stoica-MIreea Mugescu (E- 
lectrica 9 p; optimist: 1-2. Horia 
Ispas (C.N U.) 3 p, Mihai Butucaru 
(C.N.U.) 3 p, 3. Mircea Dinescu 
(C.N.U.) 13 p.

Duminică. începînd de la ora 10, 
pe lacul Herăstrău va avea loc 
campionatul municipiului București 
la yachting (seniori).

• „De ce s-a renunțat la bu
nul obicei ca duminica, înainte 
de începerea transmisiilor me
ciurilor de fotbal din divizia A, 
să se facă cunoscute rezultatele 
meciurilor de B ?" (GRJGORE 
GOROC, str. 17 Octombrie, 4. 
Baia Mare). Această întrebare 
trebuia, de fapt, trimisă Radio
difuziunii. Publicînd-o, ne j 
dim că poate, totuși, ajută...

• „Sînt tînăr, 16 ani, am 
lent yi vreau să joc handbal. 
Steaua. Aș fi fericit dacă 
veți putea ajuta să-mi ajung 
sul cu ochii" 
CU, cartier Cotroceni, 
rești). Mai ales dacă 
bucureștean, este ușor să 
realizați visul. Dați telefon 
stadionul Steaua din 
Ghencea (care răspunde la nu
mărul 31 14 13) și acolo veți afla 
zilele, oreJe, la care fostul jucă
tor Bulgaru se ocupă tocmai ele 
selecționarea unor elemente ta-

■ate pentru handbal. Deci, 
ade de dv.

• „M-am bucurat cînd 
aflat că rubrica „Rînduri 
scrisorile dv." are eficiență 
materie dc difuzare a presei. 
Mă grăbesc să vă comunic că 
eu am primit într-o lună doar 
20 numere de ziar, iar în alta 
numai 4. E tare neplăcut să dai 
bani, să aștepți și să nu pri
mești nimic". (GH. R. corn. Si- 
vița, jud. Galați). înseamnă că 
la difuzarea presei din județul 
Galați trebuie acordată mai 
multă atenție trimiterii ziarului 
nostru în comune.

• „In orașul Ploiești s-au 
disputat unele întăniri sportive 
la diverse discipline — fără a fi 
asigurată asistențe medicală 
Ne-a mirat această lipsă într-o 
perioadă în care socotim că to
tul este organizat. în aceas'ă 
privință". (N. MUTULESCU, str. 
Latină, Ploiești). Ne miră și pe 
noi. Cu ații mai mult eu cît 
știam că la stadionul Petrolul 
există un cabinet medical apar
ținînd Direcției sanitare jude
țene, cu personal care poate fi

solicitat atunci clnd se organi
zează diverse competiții sportive.

• „Sînt fericit, felicit din toa
ta inima pe tricolori. Mi a plă
cut mult victoria, jocul lor de la 
Helsinki. Scrieți despre aceasta".. 
(DAVID PRAGA. sir. Trecă.toa- 

Bran nr. 13, Tecuci). V am

(MARCEL TUR- 
Bueu- 
sîhteți 

vă 
la 

cartierul

am 
clin 

in

I
I

satisfăcut dorința... 
țind multi alți cititori 
lui care ne-au scris, transmițînd 
felicitări echipei. De data aceas
ta v-am ales pe dumneavoastră 
ca reprezentant al lor.

• „Vă rog să publicați în zia
rul dv. programul TV. al cine
matografelor. al teatrelor.." 
ALEXANDRU, București). 
tovarășe 
nu 
așa 
am 
țări 
trearga țară.

nedreptă- 
ai ziam-

(V.
Nu 

Alexandru, așa ceva 
în profilul ziirul'ii sn 

-ușirii ••ă Clipi Hr I u. c l 
în materie de maoifes-

intră 
nn i 
dori
sportive desfășurate în în-

K.

tot.de
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MECIURILE CU F.C. HIBERNIANS, 
O LECȚIE ASPRĂ PENTRU STEAUA

rezultatelor primului tur 
cupelor" nu e lipsit de 

„Cupa" nu se dezminte.

Tabloul 
al „Cupei 
surprize. 
Cardiff City pierde acasă cu 4—5 
(după, executarea loviturilor de la 
1.1 metri), deși realizase 1—1 în 
deplasare. După 7—2 obținut pe 
terenul adversarilor. Steaua roșie 
Belgrad cedează acasă cu 1—2. 
Atvidaberg (Suedia) se califică gra

in deplasare (4—3), 
propriul gazon, reali- 
1—1.
printre furnlzoarele

ție victoriei 
pentru că pe 
zase ahta un

Din păcate, 
de rezultate cu totul neașteptate se 
afiă și Steaua. După 180 dc minu
te de joc, deținătoarea „Cupei Ro
mâniei" se califică în dauna lui 
F. C. Hibernians, grație unui auto
gol. în timp ce Marsa la Valetta 
(o altă echipă maiteză. cam de 
aceeași valoare cu F. C. Hibernians) 
pierde în fața lui Juventus Torino 
Cu 6—0 și 5—0.

Steaua este calificată în turul II, 
dțir maniera în care a realizat 
obiectivul propus a lăsat tuturor 
un gust amar.

După meciul din Malta, steliștii 
erau vădit afectați de comportarea 
necorespunzătoare și de acel 0—0 
realizat în fața unei echipe care 
nu contează la ora actuală în fot
balul european. Acolo, în capitala 
maiteză, Tătaru, Iordănescu. Vigu 
si colegii lor promiteau o revanșă 
la București, și ca scor și ca ma
nieră de joc. C.u cîteva excepții, 
însă, jucătorii bucureșteni nu s-au 
tinut de cuvînt. După dubla întîl- 
nire cu F, C. Hibernians, doar Co- 
man, Sătmăreanu, Smarandache și 
Negrea pot primi o notă de trecere, 
în jocul dc la București, Steaua 
s-a comportat mai slab ca în Mal
ta ! Acolo, de bine de rău, cu toată 
căldura și terenul impropriu, s-au 
încropit cîteva acțiuni mai frumoa
se, și publicul maltez i-a răsplătit 
pe fotbaliștii români cu aplauze 
generoase. Dar cei ce cunoșteau va
loarea reală a echipei noastre nu 
puteau fi mulțumiți. Și iată, eclipsa 
de formă continuă. în meciul re
tur. reprezentanta noastră în aceas
tă competiție europeană de presti
giu a dezamăgit. A dezamăgit da-

In min. 73, Sătmăreanu (tot el) a pătruns pe extremă, a centrat excelent și fordănescu a reluat din 
voie. Se părea că portarul Mizzi a jost — în sfirșit — im ins. Dar. mingea a trecut peste poartă, deși 

fusese expediată de la 2—3 m de buturi.

Dialog
Este adesea dificil să înjghebezi 

un dialog cu un antrenor, după ce 
echipa pe care o conduce a suferit 
un eșec. în virtutea acestei axiome 
l-am căutat Pe antrenorul Ion Rein
hardt în dimineața meciului Minerul 
Baia Mare — C.S.M. Reșița, pentru 
a-i solicita un interviu... Ton Rein
hardt a fost însă „aglomerat" în di
mineața aceea. Ne-a spus doar 
că nu-i place vorbăria și că de 
aceea nu prea s-a omorît pînă 
acum cu interviurile. Ne-a rugat 
„să-l lăsăm" pînă după meci...

...Partida Minerul Baia Mare — 
C.S.M. Reșița s-a terminat de cî- 
teva minute, și antrenorul echipei 
oaspete, satisfăcut de rezultat 
(1—1), era pregătit să suporte tirul 
întrebărilor noastre.

— Am vrea să vă întrebăm mai 
întîi de ce ați plecat de Ia U.T.A.; 
care sînt motivele acestei despăr
țiri ?

— Motive de ordin familial. 
Soția mea este din Reșița; acolo 
avem copilul. în grija socrilor, aco
lo avem casă. Odată și odată tot 
trebuia, să mă retrag alături de 
familie. M-am despărțit greu de 

echipă alături dc care, în

cu antrenorul Ion REINHARDT

U.T.A., să trecem la...— De la
C.S.M. Reșița. In trecuta ediție a 
campionatului, noua tiv. echipă a

trecut prin frigurile retrogradării; 
iar acum iat-o instalată în fruntea 
clasamentului seriei. Vizați promo
varea în prima divizie ?

— Dacă ne va fi favorabilă con
junctura — da. Dar obiectivul meu 
nr. 1 este să fac din C.S.M. Reșița 
o a doua... U.T.A. Să construiesc 
o echipă disciplinată, tehnică, ori- 
cînd gata să Joace spectaculos : o 
echipă în care fotbaliștii să fie 
respectați ca oameni și ca Jucători. 
Vreau să instalez un climat de 
muncă susținută, un climat sănă
tos. Vreau, de asemenea, să cresc 
in cadrul centrului de copii și ju
niori din Reșița, al cărui antrenor 
coordonator sînt, cîțiva băieți ta- 
lentați, de perspectivă.

Tn încheierea interviului, antre
norul Reinhardt ne-a mărturisit că 
cea mai mare satisfacție a sa ră- 
mîne eliminarea Feijenoordului de 
către U.T.A., în „Cupa campionilor 
europeni".

Dumitru .VIȘAN

Foto : V. BAGE AC

U.T.A.,
cei 21 dc ani cit am slvjit-o, ani 
cîștigat, ca antrenor și ca jucător, 
6 campionate și două Cupe. îmi 
pare foarte rău că am plecat de 
la Arad, dar, zău. n-am avut ce 
face, n-am avut altă soluție.

— Cum priviți acum, din afară, 
echipa U.T.A. ?

— U.T.A. este o echipă serioasă, 
care a ajuns și se menține prin 
muncă în rîndul celor mai bune 
formații de la noi. U.T.A. are ju
cători cuminți, care duc o . viață 
sportivă; conducerea clubului, an
trenorii și jucătorii colaborează 
perfect. Echipa este omogenă, pen
tru că 6 dintre jucătorii ei joacă 
împreună de 3—4 ani. După pă
rerea mea, U.T.A. este. Ia ora ac
tuală. cea mai solidă echipă și, 
sînt convins, anul acesta va ciștîga 
din nou campionatul.

Duminică, în divizia B, se dispu- 
tă un meci care, din punct de ve
dere al atracțiozității lui, se situea
ză la nivelul unui derby al primei 
divizii. Este vorba de întâlnirea din
tre liderul clasamentului seriei I, 
Sportul studențesc, și Progresul, 
fosta divizionară A.

Este un meci care va chema la 
stadion mii și mii de iubitori ai 
fotbalului. Din păcate, acestora nu 
li se asigură posibilitatea de a ur
mări acest pasionant joc în condi
ții corespunzătoare, întrucît întâlni
rea este programată pe stadionul 
Progresul, nepropice pentru o par
tidă de o asemenea anvergură.

Nu este încă tîrziu — în interesul 
fotbalului, al celor care îl susțin, 
venind la meciuri pe orice vreme — 
să se schimbe locul de desfășurare 
a partidei. Și, pentru ca nici una 
dintre echipe să nu aibă avantaje 
sau dezavantaje din această schim
bare, să se protocoleze ca ambele 
jocuri dintre aceste echipe — și cel 
de duminică și ce] din retur — să 
se dispute pe același teren neutru. 
Pe Dinamo — propunem noi.

Deși este o treabă internă a clu-, 
burilor, nu credem că Federația ro
mână de fotbal n-ar avea nici un 
cuvînt de spus în această privință, 
în scopul de a asigura o vizionare 
civilizată a acestui meci important.

torită jocului practicat. lamentabi
lei comportări (de la care doar apă
rarea a făcut, oarecum, excepție).

Ce se întîmplă cu Steaua? Ce se 
întîmplă cu Pantea — promovat 
de curind în lotul național —, cu 
Tătaru, cu Năstase, acest tînăr ce 
promitea atît de mult ? Ce se în
tîmplă cu Vigu. acest jucător în 
care se investeau nădejdi, devenit 
in ultimele trei jocuri (e vorba de 
dubla întâlnire cu F. C. Hibernians 
și de meciul cu F. C. Argeș) un 
jucător oarecare, intrat în anoni
mat, ce a coborît la cota fotbalu
lui mediocru. I-am întrebat pe Co- 
man și pe Vigu ce se întîmplă cu

echipa lor. „Nu știu, mi-a răspuns 
apărătorul buturilor steliste. Ieri 
(n.n. miercuri) mi s-a părut că me
ciul nu se mai termină". Nimeni 
nu știe nimic și totuși Pantea de
vine un jucător oarecare în fața 
modestului fundaș Zerafa, Năstase 
nu poate face o mișcare în duelul cu 
Prjvitera, Tătaru nu-1 poate învinge 
pe supergreul Mizzi, deși în vară a 
fost golgeterul campionatului. Nu 
ne-am gîndit că va fi nevoie, dar 
dacă făceam o statistică a paselor 
greșite și a mingilor pierdute în 
meciul de miercuri (mai multe ea 
în Malta, Pe terenul acela dur), re
zultatul ar fi fost alarmant. Nici

cu trasul la poartă nu s-g stat mai 
bine. Din 24 de șuturi expediate 
miercuri, doar 9 au nimerit spațiul 
porții, iar dintre acestea doar șu
turile Iui Vigu, Sătmăreanu, Tătaru 
și Negrea, din minutele 4G, 
și 55, l-au pus mai serios la 
care pe portar.

Acum, Steaua e calificată 
teaptă tragerea la sorți. Indiferent, 
însă, cu cine va juca în turul II, 
sarcina echipei va fi mult mai di
ficilă. Iată de ce e de așteptat ca 
aceste meciuri cu F. C. Hibernians 
să constituie măcar o învățătură.

51, 53 
încer-

și aș-

Constantin ALEXE

LA ADĂPOSTUL SCORULUI, U.T.A
NU S-A MAI CONCENTRAT ÎN FINALUL PARTIDEI

LA TRNAVA, DINAMO Șl-A ETALAT 
CLASA INTERNAȚIONALA

. (Urmare dirt pag. l-a)

versarql ce nu se aștepta la o ast
fel de replică- L-a uimit Ia început 
prin apărarea sa 
pentru ca apoi 
prin neașteptatul 
De altfel, cred 
a dinamoviștilor 
bănuita forță morală cu care ei au 
crezut în calificare și la 1—0 si la 
2-—1. Și nu trebuie omis un lucru 
important : dacă primul gol înscris 
de Doru Popescu („L-am introdus 
pe Dorn — spunea antrenorul Nicvi- 

pentru că în raportul de 10 
la 10, aveam 
Sălceanu juca 
și alte faze 

pe contraatac,

calmă si calculată, 
să-l îngenuncheze 
său elan ofensiv, 

că marea calitate 
a fost tocmai ne

sor — 
jucători 
fensivă. 
fensiv”) 
realizat 
libere, golul calificării

tocmai atunci cînd Spartak se 
efectiv, eu toată echipa în ju- 
ea sa de teren. „Simțeam că 

m egala, că trebuie să forțăm !“ 
.jgumentat nesperatul elan ofen- 

Lucescu. cel care a 
spre izbîndă. A fost 
în primul rînd, de

zat 
afli 
mă 
put 
a 
siv din final 
„cărat” atacul 
vorba, credem,

nevoie de o- 
mai mult de- 
de gol s-nu 

pe spatii mai 
a fost realî-

încrederea echipei în sine, in forța 
sa. în acest mare pedagog și antre
nor care este Nicușor.

Lâ Trnava a fost o luptă titanică. 
Sub o ploaie rea, sub un cor potriv
nic și cu un adversar nervos și dur 
(Dumitrache spunea 
în care să nu fie 
vizibil), campioana 
zut cu toată ființa —, __ 
lucid, în ceea ce părea utopie. Iar 
ceea, ce pentru foarte mulți 
imposibil, este astăzi adevăr 
tere mari. Un adevăr obținut? 
orificiu sublim : 
cat in turul II. 
de 
strat la Trnava 
pe care i-o ceream înaintea partidei 
de la București.

După partida tur, spuneam că 
șansa teoretică a dinamoviștilor este 
să joace la Trnava cum a. jucat 
Spartak la București sau chiar mai 
bine. „Ar fi frumos, ar fi intere
sant” încheiam atunci. Și, într-ade- 
văr. pînă Ia urmă (cîți ar fi cre
zut ?!) a fost mal mult decit intere
sant. a fost sublim ...

că n-a fost duel 
lovit, discret sau 
României a cre- 
sa, bărbătește și

părea 
cu li
eu sa- 
calii'i- 
echipă

Dinamo s-a 
. eliminînd o 

calibru. De fapt, și-a demon- 
clasa internațională

CE SCRIU ZIARELE CEHOSLOVACE

V

ECHIPA CU 0 TACTICĂ MAI BUNĂ A CÎȘTIGAT
®crle : -„Spartak ar fi putut ciștîga sî 
fără Kuna, dar a greșit enorm din 
punct de vedere tactic**.

„RUDE PRAVOM din Praga consideră 
că golurile marcate de Dinamo au fost 
consecința greșelilor elementare comise 
de Majernik și Hagara. „în orice caz, 
fiecare contraatac al românilor a fost 
un pericolul la poarta gazdelor".

„CESKOSLOVENSKV SPORT" din 
Praga remarcă jocul dur și nervos al 
ambelor formații. „Meciul a constituit 
un examen al apărătorilor. Tn această 
privință. Dlnamo. cu un Andrei intr-o 
formă 
Felul 
pentru

Ziarele din Bratislava șt Fraga, care 
comentează eliminarea echipei Spartak 
Trnava și call flea rea formației Dinamo 
București in turul următor al C.C.E., 
sînt in unanimitate de acord cu justețea scorului.

Ziarul „SPORT* din Bratislava scrie 
următoarele : „Dlnamo a Jucat mat 
bine la Trnava decit la București. A 
avut o concepție tactică mai simplă șl 
mal clară decit în primul Joc. Campio
nii României s-au apărat bine și au 
contraatacat foarte puternic prin Lu- 
cescu și Florian Dumitrescu. Introdu
cerea lui Dom Popescu a fost fericită. 
Nu este exclus faptul c<J rămînerea in 
formație a lui Sălceanu să fi adus... ca
lificarea lui Spartak ! Gazdele au jucat 
mai rău decit la București. In primul 
rind. tactica lor a fost deficitară, iar 
eliminarea lui Kuna a cintărit greu. 
Prin gestul său nesportiv, Kuna a con
tribuit la recalificarea echipei sate*.

Ziarul ,.SMENAH, sub titlul: Mlercure 
neagră pentru fotbalul cehoslovac

de zile mari, a cîștigat duelul, 
in care dinamoviștii au luptat 
egalare, merită felicitări*.

JAN SOKOL 
STANISLAV HLAVACEK

(Prin
..Sport 

Sport"
telex de la redacțiile ziarelor 

Bratislava" și „Ceskoslovensky - Praga).

VIENA, 30 (prin telefon, de îa tri
misul nostru special).

Lecturînd cronicile și comentariile 
apărute azi la rubricile de speciali; 
tale, se remarcă din capul locului 
faptul că opiniile confraților noștri, 
pe marginea rr coiului Austria Salz
burg — U.T.A., corespund. în linii 
mari, cu aprecierile noastre.

Subliniind contribuția jucătorilor 
arădeni la accentuata notă de dina
mism a acestui meci, cronicarul zia
rului „Kronen Zeitung" subliniază 
calitățile lor atletice care le-au per
mis, printre altele, să aplice bine 
presingul, îndeosebi în prima repriză- 

Tn aceeași ordine de idei, conclu
dentă ni se pare și declarația antre
norului Hof. ut serat-ă Ța.. cocoanele lui 
Kurier : „Nit ani prea multe de spus, 
tn final, ne-a lipsit puțin noroc, dar 
mă bucur că echipa mea a încheiat 
cu un joc frumos, pe placul publicu
lui. sezonul ei internațional”.

Maniera în care a abordat U.T.A. 
această partidă retur i-a surprins pe
toti comentatorii de aici. IMPRESIO- • 
NAT DE FAPTUL CĂ FORMAȚIA 
ROMÂNA A ÎNȚELES SÂ-ȘI APE
RE ZESTREA DE GOLURI. . . ATA- 
ClND (n.n. sublinierile ne aparțin), 
redactorul de specialitate al 
Salzburger Nachriehlen scrie 
toarele in cronica sa intitulată 
na violetilor a început prea 
..Atmosfera a fost do I» început în
cărcată, echipa oaspete impunindu-și 
superioritatea prin jocul său surprin
zător de ofensiv. Astfel, prima repri
ză s-a desfășurat in avantajul ro
mânilor. U.T.A. a dominat mai mult, 
atacurile ei au avut viteză și forță 
de străpungere”.

Referindu-se la perioada de eviden
tă superioritate a U.T.A.-ei și trecînd 
la linele individualizări, cronicarul lui

Salzburger Nachriehlen scrie : „tn fața 
trio-ului vivace ți inteligent Domide- 
Broșovschi-Kun. apărarea Iui Hof a 
trebuit să lupte din greu mai bine 
de o jumătate din meci”. Și mai de
parte: „La săgețile triunghiului viu, 
sclipitor, și la broderiile lui tehnice 
s-a adăugat, uneori, cu un bun ran
dament, și aripa Sima”.

★
Considerăm suficiente șl conclu

dente aprecierile presei austriece, mă
gulitoare U.T.A.-ei (nota bene, o echi
pă învinsă), jocul ei ofensiv — 
ARMA CU CARE A ȚINUT. ÎN MA
JORITATEA TIMPULUI, DEPARTE 
DE POARTA LUI VIDAC UN AD
VERSAR DORNIC SA REFACĂ DIN 
START .UN HANDICAP DE TREI 
GOLURI — să ne oprim și asupra 

, unor carențe din jocul formației ară- 
dene; slăbiciuni din cauza cărora a 
lipsit puțin ca ea să piardă in ultime
le minute tot ceea ce realizase pînă 
atunci.

ziarului 
urmă- 

„Furtu- 
tîrziu" :

PRIMA MANȘĂ A FINALEI 
CAMPIONATULUI EUROPEAN 

FEROVIAR

Cel mai bun jucător al meciului de la Trnava, Andrei, blochează curajos 
balonul in picioarele lui Adamec, care-l va sări pe portarul dinamovist.

Telefoto: AGERPRES

ACUM UN AN Șl ACUM
Paralela a comportării echipelor românești în turul I al cupelor europene

1970—71
• Cupa campionilor europeni :
Feijenoord — U.T.A. : 1—1. o—o
e Cupa cupelor :
Karpatl Lvov — STEAUA
e Cupa orașelor tirguri :
DINAMO BUCUREȘTI — 

Salonic 5—0. 0—1.
Univ Craiova — PECS

3—1, 0—3

. 1971—72
campionilor europeni : 
— Spartak Trnava 0—0

0-1, 3-3

P.A.O.K.
DOSEA

• Cupa
DINAMO2—2
• Cupa ____ .
Hibernians — STEAUA 0—0, 0—1
• Cupa U.E.F.A. :
U.T.A. — Austria Salzburg 4—1, 1—3
A.C. Napoli — RAPID 1—0. 0—2

cupelor :

In urma tratativelor dintre cluburile 
Rapid șf Kairat Alma Aia au fost stabi
lite datele cînd se vor disputa cele 
două manșe ale finalei Campionatului 
european feroviar, ediția 1970—71. Prima 
partidă va avea loc în ziua de 8 octom
brie, la București, iar returul la data 
de 11 noiembrie, la Alma Ata.

PE MICUL ECRAN
Duminică, 3 octombrie. studioul 

televiziune, va transmite, în direct, 
la Ploiești 
partida de campionat 
STEAUA. Tot duminică — de la ora 
17.50 — amatorii de fotbal vor putea 
urmări aspecte de la meciul amical 
R.D. GERMANA — CEHOSLOVACIA 
(înregistrare de la Berlin).

în același timp, ni se comunică că 
s-a perfectat transmisia directă — du
minică 10 octombrie — a meciului DA
NEMARCA — ROMÂNIA, din prelimi
nariile olimpice.

cu începere de la ora
PETROLUL 

— de la

de 
de
1 f,

SÎNTEȚI GATA PENTRU NOUL AN SPORTIV UNIVERSITAR ?
(Urmare din pag. l-a)

lamodernizarea procesului didactic 
toate ■ disciplinele, dublate de grija 
pentru intensificarea muncii de edu
cație cu studenții.

Intr-un cuvînt. interes fală de noul 
an universitar, mult spirit de răspun
dere. Foarte bine !

„PROPRIETATEA"
STUDENȚILOR BĂCĂUANI

Cu ritevn zile-înainte de a fi dis
cutat cu tov. Nicolae Guidea. deca
nul Facultății de educație fizică a 
Institutului pedagogic din Bacău, se 
terminase operațiunea de bituminizare 
a unuia din cele două terenuri ale 
noului complex sportiv. De aceea 
dialogul cu interlocutorul nostru a 
fost orientat mai mult asupra capito
lului „Bază materială'’.

— în anul universitar care va în
cepe — ne-a spus decanul facultă
ții — ne vom desfășura aetMtstea-, 
în cea mai mare parte, pe terenuri 
devenite acum proprietatea noastră- 
Complexul în aer liber, început cu 
aproape un an și Jumătate în urmă, 
este aproape gata. El este format 
dintr-un teren de zgură de 73 x 25 
in, o pistă de atletism de 250 ni 
drtmetru. cu o porțiune în linie 
dreaptă de HO m, precum ș> din 
două terenuri pentru jocuri. Răs- 
puiizînd chemării Ia întrecere por- 

dottă 
echipe de studenți au efectuat, în 
această vară, muncă pairiqtică' evg- 
lugtă Ia '

Decanul facultății ne-a vorbit, apoi, 
despre preocuparea pentru ea toate 
disciplinele prevăzute in programa 
de învățământ să se poată desfășură 
în cele mai bune condițiuni. Cea 
mai mare parte a lecțiilor practice 
se va desfășura în sala de gimnas
tică a C.J.E.F.S. și în sala de spoil 
a clubului din localitate.

Tn ceea ce privește cadrele di
dactice, cele două catedre (una de 
jocuri sportive și alta de sporturi 
individuale) sînt încadrate în mod 
adecvat, astfel că cei 180 de studenți 
care vor păși pragul facultății Ia 
1 octombrie vor găsi totul de-a gata, 
cum se spune.

Concomitent s-a făcut o planifi
care riguroasă a programului baze
lor sportiv j. astfel că și ceilalți stu- 
denți băcăuani își vor putea desfă- 

orele 
pre-

șura. în mod corespunzător, 
de antrenament și competițiile 
văzute în calendar.

LARGI ORIZONTURI
FACULTĂȚII CLUJENE

Uni-

nită de Ia Izvorul Mureș,

Incorporată recent de către 
versitatea Babeș-Bolyah Faculta
tea de Educație Fizică a fastului 
Institut pedagogic Cluj — a căpă
tat neprețuita libertate de a bene
ficia integral de cea mai frumoasă 
bază sportivă din țară — Parcul 
sportiv studențesc de pe malul So
meșului. Dispunînd de o clădire în 
care se va muta aparatul adminis
trativ și de conducere a facultății,

- î» -»« 'or amenaja

sălile de curs și 
un laborator de . . __  ._
nale și de o splendidă bază ce cu
prinde bazin de înot, sală de atle
tism. terenuri de tenis, fotbal 
într-o perspectivă imediată, o 
să platformă bituminirată cu 
renuri pentru volei, baschet și 
bal. facultatea își va împlini 
dezideratul de a avea reunite, 
tr-un singur sediu, toate sferele ac
tivității sale și proiectele nu se 
opresc aici, după cum ne confirmă 
decanul facultății, de Educație Fizi
că. conf- univ. Gheorghe Comănaru : 
..Prevalindu-ne tie generosul sprijin 
al rectorului Universității, prof. univ. 
Ștefan Pascu, ți de înțelegerea orga
nizației județene și municipale de 
partid si de stat, văd împlinită in
tr-un viitor destul de apropiat și cea 
mai pretențioasă solicitare a noas
tră : căminele studențești. Ele vor fi 
amplasate în hotarele parcului spor
tiv. realizări care vor completa ple
nar această valoroasă uzină în care 
se face educația fizică a acelor catlre 
care vor dirija, mîine. generații și 
generații de elevi, va scuti perfor
merii de risipă do timp și energie 
Sî ne va facilita nouă, cadrelor, un 
riguros control".

seminarii și de 
explorări funcțio-

și. 
imen- 
6 te
ll and- 

ideal 
in-

IAȘI: ÎNCĂ 5000 M.P. 
DE TEREN PENTRU SPORT

Facultatea de educație fizică a In
stitutului pedagogic din Iași este, de 
cîteva săptămîni, proprietara unei 
«uprai te de teren de 3 000 mp. A-

Că a fost vorba de o slăbire a po
tențialului fizic, că la mijloc a fost 
o subapreciere a forței Austriei Salz
burg, nu știm cu precizie. Cert e că 
spre finalul partidei cei trei de la 
mijloc, precum și cei trei din linia 
întîi, au neglijat evident arma presin
gului, îngreunînd astfel sarcina apă
rării imediate. Austria Salzburg a 
sesizat foarte bine această defecțiune, 
căutînd prin acțiuni de superioritate 
numerică să se infiltreze în dispozi
tivul advers. Așa se explică și situa
țiile mai clare ivite, în final. Ia poar
ta lui Vidac, de asemenea și faultul 
comis în careu da Pojoni. care a ce
dat sub năvala unei ofensive dezlăn
țuite-

Pentru o echipă ca ; U.T.A/, aflată 
acum îș fața turului. II ai „Cupei 
U.E.F.A.”. e absolut indicat, să învețe 
și din propriile ei greșeli.

G. NICOLAESCU

CAM MULTE EXEMPLE DE JOC PERICULOS

ceasta noutate am aflat-o. in primul 
rind. discutind cu conf. univ. Paul 
C'ercel. decanul facultății.

— Avem o bază sportivă pentru 
antrenamente și lecțiile practice pe 
care Ie efectuează studenții, ne-a 
spus interlocutorul. dar cu fiecare 
nou an universitar resimțeam iot mai 
mult lipsa unor terenuri, necesare 
mai ales catedrei de jocuri. Este evi
dent, deci, eă al'ectîndu-ni-se ineă 
5 000 mp ne vom putea desfășura în
tregul program in condiții optime.

Amplasat m 
sportive exist 
început — prf,' 
studenților si a 
să capete contururile dorite : supra
fețe pentru volei, handbal și baschet. 
Paralel s-a muncit Ia zugrăvirea și 
efectuarea reparațiilor la cele trei 
săli de sport, s-au reînnoit echipa
mentul și materialele necesare.

Este limpede: atît la I.E.F.S. cit șl

Ne-am interesat dacă cele trei 
catedre (discipline teoretice și jocuri 
sportive, atletism-gimnastică și cate
dra de educație fizică) sint asigurate 
cu cadre didactice corespunzătoare 
fiecărei discipline. Decanul facultății 
ne-a precizat că pentru toate ramu
rile sportive a fost încadrat un 
număr suficient de cadre- Astfel că 
cei 158 de studenți ai facultății ieșe
ne vor beneficia. în noul an univer
sitar. de condiții mult îmbunătățite 
de studiu pentru desăvârșirea pregă
tirii . lor.

în ceea ce-i privește pe sportivii 
de performantă ai facultății, ei și-au 
reluat pregătirile cu mult înaintea 
începerii cursurilor. JIalterofilii, 
gimnaștii ți atleții au susținut cîteva 
întîlniri de verificare, iar echipa fe
minină de baschet se află, în aceste 
zile, la București, unde susține, de 
asemenea, meciuri de verificare.

,. la facultățile de educație fizică ale 
institutelor pedagogice vizitate grija pentru pregătirea noului an univer
sitar se situează pe primul plan. în toate cazurile s-a avut în vedere asi
gurarea bazei materiale necesară bunei desfășurări a procesului de învă- 
țămînt, condiție sine qua non pentru reușită. Rămîne de văzut (ți ziarul 
nostru își propune să urmărească) cum vor debuta în noul an universitar 
studenții de la institutele specializate, în ce măsură vor răspunde el grijii 
ce li se poartă.

Nădăjduim că efortul generos al cadrelor didactice va găsi pretutindeni 
un corespondent adecvat, că studenții se vor afla la înălțimea obligațiilor 
ce le revin, de a se instrui la nivelul exigențelor mereu sporite ale in- 
vățămîntului din țara noastră pentru a deveni mîine, la rîndul lor, cadre 
didactice cu o pregătire complexă, cu o personalitate distinsă.

prelungirea, bazei 
noul teren a și 

munca practică a 
idrelor didactice —

Cu regret, cercetând săptămîna a- 
ceasta rapoartele observatorilor fede
rali și foile de arbitraj, am întîlnit 
multe însemnări negative în rubricile 
afectate aspectelor disciplinare ale 
jocurilor. In special, se remarcă o ten
dință spre joc periculos, fiind destul 
de mare numărul fotbaliștilor care prin 
acțiunile lor riscante creează situații 
primejdioase nu numai pentru adver
sari, dar, uneori, chiar pentru ei în
șiși. De altfel, am putea da zeci de 
exemple care confirmă faptul că prac- 
ticanții unui asemenea joc au căzut 
pmă la urmă victimele atacurilor lor 
necontrolate, după ce accidentaseră, 
mai mult sau mai puțin grav, adver
sarii care au avut neșansa să joace pe 
partea lor.

Prezent la meciul Steagul roșu- 
Universitatea Cluj, Mircea Cruțes- 
cu scrie că a asistat „la o primă re
priză de antijoc cras, din cauza du
rităților din teren și a gesturilor 
nesportive". Excesiv de dur au ju
cat Cojocarii și Cadar (Steagul ro
șu), de partea cealaltă imitmdu-i 
Munteanu și Uifăleanu. Observato
rul federal vorbește apoi despre 
lipsa de educație a ambelor echi
pe, despre suita de proteste ți de 
gesturi nesportive, cum ar fi ridi
carea din umeri sau punerea mîini- 
lor în cap, la deciziile arbitrului. A 
fost nevoie ca trimisul federației să 
stea de vorbă, la pauză, cu căpita
nii celor două echipe, pentru ca în 
repriza a doua echipele să renunțe 
la asemenea manifestări șl să în
ceapă să joace fotbal.

Și în meciul Jiul-U.T.A. au putut 
fi înregistrate intrări periculoase 
(Urmeș, Tonca, Broșovschi), care 
l-au pus pe conducătorul jocului, 
Gheorghe timona (notat cu 9 de 
către observatorul federal Gh. Ola), 
in situația de a recurge la cartona
șul galben. în semn de avertisment. 
Tn această direcție, este necesară 
mai multă exigență din partea tuturor 
factorilor care apreciază jocul, spri- 
jinindu-i pe arbitri și nu reproșîn- 
du-!e că s-au... pripit (?!) fluturînd 
cartonașul galben. Este bine ceea ce 
a făcut Limona, și este mai puțin 
recomandabil ceea ce a făcut Dinu-

lescu, Ia Brașov, unde a dus In mai 
multe rînduri mîna Ia buzănărelul 
în care se afla cartonașul galben, 
dar numai într-un tîrziu s-a decis 
să dea finalitate acestui gest.

Dar, în rubricile rezervate aspec
telor disciplinare, există, chiar in 
această etapă desfășurată sub sem
nul jocului periculos și al proteste
lor, și notații pozitive. Astfel, Gh- 
Constantinescu-Grecu apreciază con
duita în teren a jucătorilor de Ia 
A.S.A. Tîrgu Mureș, acordîndu-le 
pentru aceasta nota 9. Aceeași notă 

o echipele C.F.R. Cluj 
și Rapid, din partea observatorului 

~ ‘ pentru felul
șansele.

au primit-o
federal C. Drăgușin, 
corect în care și-au apărat T____ ,
la Sibiu. C. Drăgușin ar fi mers 
chiar pînă la nota maximă, 10, dacă 
Dumitru nu și-ar fi certat, uneori, 
coechipierii.

Etapa a avut și o fază litigioasă, 
in meciul Steaua-F.C- Argeș : faul
tul care a dus la acordarea lovitu
rii de la 11 metri. Există și opinii 
că infracțiunea s-ar fi petrecut în 
afara careului, dar mult mai marc 
este numărul celor care. în frunte 
cu observatorul federal I. Șiclovan. 
consideră că faultul a fost comis 
in interiorul suprafeței de pedeapsă.

Problema are, însă, și un alt as-
i regu

la 
de 

i-au
Pe
rie

pect : acela al necunoașterii t 
Iamentului de joc. a recurgerii 
argumente de profani, ilustrat 
jucătorii de la F.C. Argeș, care 
cerut arbitrului să nu acorde 
nalty fiindcă... „n-a fost fază 
gol- (?!?!).

Aceasta arată că antrenorul Halagi- 
an ar face mult mai bine dacă, în 
cadrul procesului de pregătirea fot

baliștilor de la F.C, Argeș, s-ar ocupa 
și de probleme de regulament, igno
rate, după cum se vede, de jucătorii 
săi. Aceasta ar fi o acțiune mult mai 
utilă decit aceea de a intra în tere
nul de joc pentru a cere socoteală 
arbitrului., Halagian a fost împiedicat 
sa-și continue drumul de către un 
jucător piteștean, care a dovedit în 
aceste momente mai mult calm, mai 
multă judecată și, în ultimă instan
ța, mai multă disciplină decît antrenorul său.

Jack BERARIU

LA 8 OCTOMBRIE 1971

TRAGEREA SPECIALA LOTO A RECOLTEI
Participanta la sistemele organizate de 

către Loto Pronosport nu se poate să 
nu Ii reținut faptul că In acest an s-a 
acordat un mare număr de ctștlguri in 
bani și autoturisme.

Un nou prilej de a obține autoturisme 
sau bani vi-l oferă tradiționala tragere 
specială LOTO a RECOLTEI din 3 oc
tombrie 1971, care atribuie autoturisme: 
DACIA 1300. DACIA 1100. SKODA S 100, 
clștiguri fixe to. bani ta valoare de 
5.000 lei, 2.500 lei, 1000 le! și d.știguri în 
numerar de valoare variabilă

Puteți participa eu bilete de 2 lei, 5 lei și 15 lei varianta.
Pentru stabilirea numerelor câștigătoa

re se vor efectua 5 extrageri în 3 faze, 
însumînd în totul 36 de numere. Se a- 
tribuie cîștigurl pe 2j de categorii.

Joi 7 octombrie, ULTIMA "l pentru 
procurarea biletelor, - '■**'

• Tragerea LOTO de astăzi va fi televizată direct din Studioul de Televi
ziune cu începere de la ora 39.10.
câștigurile tragerii excepționa
le LOTO DIN 21 SEPTEMBRIE 1971

LOTO de astăzi va ff te- 
~i Televi

Categoria I : 2 variante 10% a 7 000 
' 13,4 variante — autoturtsme Dacia 1100 (a 55 000 iei) ; a 3-a : 41 va

riante a 8 000 lei ; a 4-a : 51,2 variante 
— excursit Revelion Brașov șl diferen
ța In numerar pînă la 4 000 lei : a 5-a • 
62.8 variante — excursii Revelion Bra- 

,a. 2 4<w Iej ’’ a : variante a200 lei ; a 7-a : 7 279,85 variante a 100 lei.

Rubrică redactată de
LOTO-PKONOȘPORT



CAMPIONATtî.£ EURQPEKE DE VOLEI

VICTORIA ROMÂNIEI IN FAȚA CEHOSLOVACIEI 
REZULTAT AL DĂRUIRII COLECTIVE!

IM PENULTIMA ZI UR NOU SUCCES î 3 1 CU UNGARIA
MILANO, 30 (prin telefon, ds Io 

trimisul nostru special).
Cea de a treia zi a campionatelor 

europene de volei masculin a adus 
jucătorilor români o viotorie catego
rică in fața uneia dintre pretendentele 
la titlul continental: Cehoslovacia, 
înaintea partidei, toate pronosticurile 
convergeau spre elevii lui K. Laz- 
nicka, însă ele au fost dezise de băie
ții noștri, care au făcut cel mai bun 
joc de pină acum.

Un fapt pozitiv, pe care ani vrea 
sâ-l semnalăm din capul locului este 
revenirea lui Schreiber care, deși nu 
a dat un randament maxim, a reușit 
să se incadreze în sextet și să-i redea 
acestuia echilibrul necesar. Meciul a 
fost început in următoarea formulă : 
Schreiber, Stamaie. Udișteanu, Bar
tha, Oros, Dumănoiu. Pe parcurs, au 
fost introduși și ceilalți jucători.

După un debut echilibrat (4—4- 
5—5), blocajul românilor își face cu 
prisosința datoria și aduce echipei un 
avantaj consistent : 8—5. 10—6, 11—T. 
El nu este majorat din cauza unor 
greșeli repetate la preluare și în atac. 
Astfel că echipa Cehoslovaciei (cu 
Koudelka, în formă, și cu Petlak. 
neeruțător). recuperează și ia condu
cerea :_,13—12. Tn final însă, cîteva

Cel mal bun jucător al formației 
române a fost Bartha, care, deși cu o 
întindere musculară, a făcut, 
cea mai strălucită partidă din 
sa. Adversarii au fost tăcuți, 
simplu, K.O. de atacurile sale 
și inteligente. Evoluții foarte bune au 
avut și Dumănoiu (căruia 1 se dato- 
resc reușitele echipei in finalurile se
turilor I și II), Udișteanu. Stamatc. 
Oros, Schreiber șl Codoi. La victorie 
și-au adus contribuția și celelalte re
zerve (JEnescu, Cristian Ion și Bălaș). 
care și-au făcut din plin datoria, cînd 
au fost introduse în teren. Remar
căm. de asemenea, si arbitrajul foar
te bun al cuplului Panteleev (Bulga
ria) — Vidakovici (Iugoslavia).

poate, 
cariera 
pur și 
variate

★
.In penultima zi a întrecerilor tur

neului final, formația ROMÂNIEI

CLASAMENT
1. Cehoslovacia
2. România
3. U.R.S.S.
4. R.D.G.
5. Polonia
6. Ungaria

4 3 19.57
4 3 19:673 3 0 9: 1 6
3 2 16:35
4 0 4 5:12 4
4 0 4 1:12 4

ALTE REZULTATE : MASCU
LIN : Bologna (locurile 7—12) ; 
Bulgaria — Olanda 3—0, Belgia — Israel 3—1; Imola (locurile 13—17): 
Suedia — R.F.G. 3—1, Finlanda
— Turcia 3—0; Milano (locurile 
18—22): Elveția — Austria 3—0, 
Grecia — Danemarca 3—0; FE
MININ : Reggio Emilia (locurile 
1—6): Polonia — R.D.G. 3—0. 
U.R.S.S. — Bulgaria 3—0. Ceho
slovacia — Ungaria 3—1 ; Bologna 
(locurile 7—12): R.F.G. — Elveția 

3—0, Italia — Olanda 3—0; Keggio 
Emilia .(locurile 13—18): Suedia
— Danemarca 3—1. Iugoslavia. — 
Anglia 3—0. Franța — Austria 
s-a

acțiuni reușite (de mare spectacol) 
ale voleibaliștilor români le aduc vic
toria în primul set. în următorul, 
românii. încurajați frenetic de turiș
tii veiiiți la Milano, sprintează scurt 
(5—0). dar scorul este la fel de repe
de răsturnat de cehoslovaci, care nu 
mai ratează nimic în apărare. în timp 
ce băieții noștri se pripesc de ci te va 
ori in intervenții : 5—61 Din acest 

moment, duelul (de foarte bun nivel 
tehnic) se menține echilibrat pină la 
9—9. cînd citeva greșeli ale blocaju
lui nostru Ia fileu (atingeri și depă
șiri repetate) fac ca scorul să ne fie 
defavorabil: 9—13, 10—14. Ne gîndim 
că setul e pierdut. Băieții nu au de
mobilizat însă, și-au mobilizat forțele, 
realizind o splendidă serie de 6 punc
te care fixează scorul la 16—14 pentru 
România. Este 2—0 la seturi.

Deși echipa noastră a jucat bine, 
ne temeam de o revenire a adversa
rilor în setul trei- De altfel,experien
ța trecutului ne arată că echipa Ce
hoslovaciei a invins de multe ori 
m competiții de amploare după ce a 
fost condusă eu 2—0 sau 2—1 de ro
mâni. Dar istoria nu s-a mai repetat. 
Reprezentativa României a luptat ma
gistral și și-a adjudecat setul trei la 
0 diferență clară, înscriind o victorie 
prestigioasă.

CM. DE KARTING
ROMA, 30 (Ager preș). — Campio

natul mondial de karting s-a încheiat 
la Torino cu victoria sportivului bel
gian Franțois Goldstein. El a termi
nat învingător în ambele manșe ale 
competiției, realizind o medie orară 
de 86,200 km. Locurile următoare în 
clasamentul final au fost ocupate de 
vest-germanul Peters și englezii Allen 
și Fullerton.

Echipa de popice Voința Cluj
In Cehoslovacia

Echipa feminină de popice a clu
bului Voința Cluj a evoluat în Ce
hoslovacia, in compania formației 
M. S. Brno. Sportivele cehoslovace 
au cîștigat cu 2478—2326 popice 
doborîte.

2-0,

s-a comportat, din nou bine, reușind 
să cîștige partida susținută în com
pania echipei UNGARIEI cu scorul 
de 3-1 (7, —13, 7, 1). Voleibaliștii ro
mâni nu au forțat în nici o clipă re
zultatul și i‘n aceasta constă expli
cația faptului că setul doi a revenit 
adversarilor, cu toate că echipa, noas
tră a avut totuși un avans substan
tial, dar s-a relaxat prea devreme. 
Tn ultimele două seturi, reprezenta
tiva noastră și-a impus superioritatea, 
ciștigînd fâră drept de apel.

Intr-un alt joc din programul pe
nultimei zile, Cehoslovacia a învins 
Polonia cu 3—2 (—7, 6, —14, 9, 8).

Vineri echipa României tntîlnește 
formația R. D. Germane.

Aurelian BREBEANU
La Bologna, România — Elveția (f) 

3—0 (7, 2, 4).

SENZAȚIE ÎN .TROFEUL JADRAN' LA POLO:

pe campioana olimpică, Iugoslavia!
HVAR, 30 (prin telex, de la trimi

sul nostru special).
Senzație în mica Insulă de basm 

a Adriaticei, unde reprezentativa Ro
mâniei a înscris cîteva din cele mai 
frumoase pagini ale polo-ului nostru. 
Senzație Și, în același timp, stupoare 
in piscina Amfora, unde cele mai 
bune echipe din lume sint pe cale 
de a încheia maratonul acestui cam
pionat mondial (neoficial) care este 
„Trofeul Jadran". După draw-ul rea
lizat în ' fața campioanei europene 
(U.R.S.S.) și cele două reprize exce

dente din partida cu Ungaria, selec
ționata română s-a depășit pur și 
simplu (dovedind că rezultatele an
terioare nu au fost câtuși de puțin 
întâmplătoare), întrecind. în propriul 
ei fief, pe redutabila formație a Iu
goslaviei, campioană olimpică în 1968, 
la Ciudad de Mexico, o echipă în fața 
căreia poloiștii noștri cedaseră la 
scor în majoritatea celor 31 de întâl
niri precedente și pe care au în
vins-o o singură dată. într-un meci 
amical disputat în 1970 la București.

Debarasîndu-se complet de com
plexele de inferioritate, datorită 
cărora pornea dinainte învinsă în 
fața celor mai bune echipe din lume, 
selecționata țării noastre a făcut o 
partidă magistrală, apreciată de abso
lut toți specialiștii aflați aici. și care 
i-au felicitat
A. Grințescu și N. Firoiu. Și trebuie 
ținut seama că România a început 
întrecerea cu ... ‘ '
„cîmp” valizi. Mihăilescu fiind acci
dentat, Zamfirescu gripat și Culineac 
suspendat pentru un joc (în urma eli
minării din seara anterioară).

Factorul decisiv al victoriei. în 
această a 395-a întilnire internaționa
lă a României, a fost jocul apărării, 
aproape fără greșeală. Echipa noastră 
a avut de suportat 12 situații de in
ferioritate numerică (față de șapte 
câte a avut Iugoslavia), dar nu și-a 
pierdut în nici un moment calmul și 
luciditatea. Debutul meciului nu ne-a 
fost favorabil. Popescu este eliminat 
și gazdele deschid scorul prin Rudici. 
A venit apoi rindul lui Bonacici să 
treacă pe margine pentru un minut, 
timp în care Lazăr. cu o fentă cum 
numai el știe să o facă, 1-a trimis pe 
Stipari ici in colțul lung și a. plasat 
balonul, imparabil, in cel scurt : 1—1. 
Au urmat citeva eliminări (Popescu, 
Rudici. Szabo, din nou Popescu, de 
astă dată definitiv, după 4,30 min. de 
la începutul jocului) și... golul de 
șoc al formației române care a marcat 
(prin CI. Rusu, după o inter
cepție și la capătul unui con
traatac vijelios) cînd avea doi 
oameni în minus ! Nernaiavind 
jucători de schimb, antrenorii români 
s-au văzut nevoiți să introducă în te
ren pe Zamfirescu, încă nerefăcut. 
Din nou eliminări (Perlsici. Novac, 
Szabo, Belamarici și Zamfirescu, a- 
cesta definitiv, deoarece nu a pără
sit terenul în timp regulamentar), 
într-o situație critică (mai erau de 
jucat două reprize și ne bancă nu se 
afla decît portarul de rezervă, Fră- 
țilă), am asistat' la un gest pe care

nu-1 vom uita, niciodată. Dovedind 
spirit de totală abnegație față de 
prezentativa țării. Mihăilescu s-a 
dicat și a cerut să intre în apă. A- 
cesta a fost al doilea „doping” mo
ral pentru ceilalți jucători care, apre- 
ciindu-i sacrificiul, l-au ajutat, tri- 
plîndu-și eforturile. Rezultatul ? înce
putul reprizei. a treia ne-a adus un 
nou gol. marcat de Lazăr : 3—1. în 
continuare. Belamarici a redus din 
handicap, dar Szabo a transformat 
un „4 m” — 4—2 ! Ne aflăm în ulti
mul „sfert” și este clar că nu mai 
putem pierde. Spre sfîrșit. Novac este 
și el eliminat definitiv. în locul lui 
intrînd... portarul rip rezervă Frăți-

CLASAMENT
1. UNGARIA
2. Iugoslavia

3. U.R.S.S.4 România
S. OlandaS. Italia
7. S.U.A.
8. R.F.G.

6 5 
6 4
6
6
6 
fi
6 
fi

3
3
2
2
1
0

0
1
3
2
1 
0 
t 
0

reușit

călduros pe antrenorii

numai șase jucători de

ARRIVEDERCI NAPOLI!
(Urmare din pag. 1)

n trimis impecabil balonul în poarta 
lui Zoff reluînd cinematografic cen
trarea lui Năsturescu. Alături, la 
masa presei, un confrate italian ca
lifica spontan golul lui Ene : „MAG
NIFICO

Avea dreptate...
Așadar, i<n minutul 34 aJ partidei. 

Rapid făcuse primul pas în turul 
al II-Iea. Rămînea de văzut dacă 
avea să reziste pe poziție. Lipsită 
de aportul lui Altafini (ieșit de pe 
teren in min. 15. în urma unei cioc
ăniți cu Boc), echipa lui Chiappella a

Stadion „23 August', timp fre-, 
mos. teren bun, spectatori apro
ximativ 50 000. Au marcat : DU 
MITRU (min. 2D și ENE DANIEL 
(miri. 34). Raportul șuturilor 1a 
poartă 21—5 (pe spațiul porții 
9—11. Raportul cornerelor 6—2.

RAPID : Răducanu 8 - Pop 9. 
Boc 9, Lupescu 9, Mușat 7. Dinu 
9, Dumitru 10, Năsturescu 9, Ene 
Daniel 9, Neagu 8, Angelescu 8.

A'.C. NAPOLI : Zoff — Ripari. 
Pogliana, Zurltni, Panzanato, Pe- 
rfego, Sormani, Juliano, Macchi 
(min. 40 Abbondariza). Altafini 
(mm. 17 Enzo), Improta.A arbitrat corect EISCHEWEIL- 
LER (R. F. a Germaniei), ajutat 
la linie de G. Popovlci și F.
Cnlnsu.

avut o singură acțiune periculoasă 
(prin Improta, în min. 62, faza fiind 
rezolvată de Lupescu), dar a fost de 
cîteva ori la un pas de gol — min. 
38 — „bară" Neagu ; min. 67 — Zoff 
blochează la picioarele lui Ange
lescu. lansat singur în careu după 
o acțiune Ene—Neagu j min. 80 — 
Angelescu ; min. 81 — „bară" Nea
gu ; min. 88 — „cap", din plonjon, 
Ene, balonul trecînd pe lingă poartă.

Spre sfîrșitul partidei, Giuseppe 
Pacileo — de la cotidianul II Matii- 
no din Neapole — îmi declară cu 
acea mină foarte serioasă de au
tentic om de umor :

„Rezultatul nu este just!!! Trebuia 
să fie 4—0 pentru Rapid!"

Subscriind opiniei colegului Ita
lian și subliniind evoluția foarte 
bună — în cea mai mare parte a 
jocului — a Rapidului, ne permitem, 
totuși, să incriminăm exagerările de 
prudență ale giuleștenilor (prea 
multe mingi date înapoi, în condiții 
In care echipa a dovedit că ponte 
si altfel păstra și chiar spori di
ferența de goluri), precum și cîteva 
durități ale lui Mușat, de care ni
meni nu avea nevoie.

„Spunind" Rapidului tot ce aveam 
de spus, s-o aplaudăm pentru meri
tele ei incontestabile de ieri și să-i 
mulțumim că ne-a completat „cvar
tetul ambasadoarelor" calificate.

Tar oaspeților, un amica) „Arrive- 
derci Napoli 1"

LA CABINE, 5 MINUTE DUPĂ MECI
CHIAPPELLA. antrenorul oaspeților : 

Jocul a fost de bun nivel tehnic, supe
rior confruntării de la Napoli. A clști- 
gat echipa mal decisă. Dumitru, Năstu- 
rescu și Boc mi s-au părut jucători de 
mare clasă, puțind să evolueze in for
mații de renume. Deși regret elimina
rea noastră, doresc Rapidului o fericită 
'tragere la sorți în turul H,EISCHEWEILLER (conducătorul jocu
lui) : Meci plăcut, pe care Rapidul ar 

.f> trebuit, să-1 cîștige. socotind ocaziile 
de gol. la o diferență mai mare. Re
marc sportivitatea fotbaliștilor. Publi
cul dv. rn-a impresionat priri căldură 
și obiectivitate.

BAZIL MARIAN : Calificarea ta fața 
■unei echipe ca Napoli tace de prisos 
comentariile mele. Le las pentru alții...

LUPESCU : Echipa noastră a făcut un 
meci de mare spectacol. Mă așteptam — 
sincer să. fiu — la o replică mal bună 
din partea italienilor.

DUMITRU : Numai barele ne-au frus
trat de o victorie mai consistentă. în- 
firmindu-mi pronosticul. Dacă doriți un 
altul, iată-1 : cred in' calificarea pină în 
semifinale 1

BOC : Mă bucur foarte mult, pentru 
calificare, dar regret accidentarea ad
versarului meu direct, Altafini, acciden
tare la care am contribuit involuntar.

SORMANI : Victoria Rapidului este 
absolut meritată. Este succesul echipei 
care a jucat mal bine șl care a avut 
multe ocazii de gol.

ZOFF : Cred că golul, marcat de „da- 
carul" dv. (n.n. Dumitru) a avut un 
mare rol tn stabilirea calificării, dezo- 
rientindu-ne. Dacă Rapidul mi-a plăcut 
foarte mult — mai ales jucătorii cu nu
merele 10. 7 și 3 —. echipa noastră s-a 
comportat modest. N-am prea multe de 
spus despre ea. Arbitrajul — compe
tent și autoritar.

un 
re- 
ri-

33-23 io’’
30—20 9
29—22 9
27—24 8
19—24 3
24—22 4
30-3» 3
19—38 4

să micșoreze18. Iugoslavii au 
diferența, 4—3, prin Poljak (4 m), dar 
era prea tlrziu pentru a mai putea 
egala. Astfel. România părăsește ba
zinul învingătoare, grație eforturilor 
splendide ale tuturor celor 10 ju" 
tori folosiți, dar și contribuției antre
norilor A. Grințescu și N- Firoiu 
care. în mai puțin de un an, au rea
lizat transformări miraculoase în ca
drul naționalei noastre.

Rezultate tehnice: România — Iu
goslavia 4—3 (2—1. 0—0, 1—1, 1—I). 
Formații: ROMÂNIA: Huber —
Zamfirescu, Szabo (1), Popescu, Mi
hăilescu Lazăr (2). C. Rusii, CI. Rusu 
(1). Frățilă, Novac ; IUGOSLAVIA : 
Stipanici — Rudici (1). Belamarici 
(1), Lopatnl, Poliak (1), Sandici. Pe- 
risici, Bonacici, Marovici, Dabovici.

Tn ultimul meci România joacă cu 
Olanda.

R.F.G. - Olanda 4—5 (1-1. 1—1, 
1—1, 1—2), au înscris Teicher, Schu
mann, Haverkamp, Wolf pentru 

R.FG., respectiv. Wouda (2), Hoog- 
veld (2). Bras ; U.R.S.S, — S.U.A. 
8—6 (2—0. 2—1. 3—4, 1—1), au înscris 
Dreval (4). Kabanov (2). Dolgușin, 
Mșveniradze pentru U.R.S.S., respec
tiv, Ferguson (2), Parmely, Wlttzen- 
berg, Asch, Schmidt ; Ungaria — Ra
lia 5—4 (2—1, 1—1, 1—1, 1—1).

Adrian VASILIU

IN MECIURILE REVANȘA

ALE CUPELOR EUROPENE

TURUL CICLIST AL BULGARIEI

AGENDA LUNII OCTOMBRIE

Un (jrup de tinere din Pekin executind lecția de gimnastică sportivă, 
disciplină care numără mulți practicanfi in R. P Chineză

După o zi de repaus, Turul ciclist 
al Bulgariei a fost reluat cu etapa 
a 7-a (Slîncev — Breag — Tolbuhin). 
Primul a trecut linia de sosire cam
pionul polonez. Ryszard Szurkow- 
ski : 150 km în 3h 38:15. L-au ur
mat : Tusumhanov (U.R.S.S.) — la 
30,0 și Sokolov (U.R.S.S.) — la 45,0. 
Primul sosit dintre cicliștii români 
a fost V. Budea — la 1:55, Șt. Su- 
ciu a pierdut in această etapă pes
te 6 minute, clasîndu-se pe locul 26.

în clasamentul general individual, 
pe primul loc a trecut sportivul

bulgar Mihailov. Fostul lider, 
Daehne (R. D. Germană), ocupă lo
cul 12, [a 5:36 de Mihailov. Ștefan 
Suciu se află pe locul 17, la 8:27, iar 
ceilalți rutieri români ocupă urmă
toarele locuri : V. Budea (16) —- la 
7:14, N. Andronache (24)—-Ja 12:01, 
Șt. Szekely (34) — la 14:32 și.A. Su
ciu (44) — la 17:50.

Clasament general pe echipe *.
1. Polonia — 60h 58:38 ; 2. U.R.S.S. 

— 60h 59:15 1 3. Bulgaria —
filh 04:22.;. 6. România, — (51h 24:34.

DIN R.P. CHINEZA
IN CONTINUA DEZVOLTARE
Se împlinesc astăzi 22 de ani de 

la. proclamarea Republicii Populare 
Chineze, eveniment de importanță 
istorică în viața marelui popor 
chinez, care a înregistrat, de atunci 
încoace, profunde prefaceri revolu
ționare, un necontenit progres 
în toate domeniile de activitate. 
Printre acestea se numără și 
educația fizică și sportul care 
au căpătat, mai ales în ulti
mii ani. un larg caracter de masă 
prin punerea în aplicare a indica
ției președintelui Mao Tzedun : „Să 
dezvoltăm sportul, să Întărim sănă
tatea poporului !“

Mișcarea sportivă a Chinei popu
lare se mindrește, astăzi, cu rezul
tate deosebit de valoroase realizate 
într-o serie de sporturi, printre care 
atletismul, tenisul de masă, halte
rele, voleiul ș.a.

Ceea ce constituie o trăsătură 
caracteristică — foarte prețioasă — 
a sportului din R. P. Chineză este 
faptul că, astăzi, marii campioni, 
fruntașii din diferite ramuri sporti
ve desfășoară o sîrguincioasă acti
vitate de transmitere a experienței 
lor celor ce doresc să urce trepte
le performanței, sau de popularizare 
a sporturilor pină în cele mai de
părtate așezări ale marii țări.

Participanții la campionatele de 
atletism ale R.P. Chineze din acest 
an și-au desfășurat întrecerile pe 
Stadionul muncitorilor din Pekin, a 
cărui capacitate este de 80 000 
locuri. Dar ei s-au oferit să facă de
monstrații și în fața țăranilor din 
jurul Capitalei, precum și într-o se-

rie de cartiere industriale ale ora
șului. Astfel, cei 1 200 de finaliști 
ai campionatelor au făcut o propa
gandă vie, directă, atletismului. Ei 
au ajutat și o serie de atleți înce
pători să-și îmbogățească cunoștin
țele tehnice despre proba lor pre
ferată.

Cu alte prilejuri, au venit în mij
locul muncitorilor sau țăranilor, 
componenții reprezentativei de te
nis de masă a R. P. Chineze la ul
timele campionate mondiale de la 
Nagoya. Șirul exemplelor de acest 
fel este foarte lung.

Iar urmările acestor acțiuni s-au 
concretizat tntr-o creștere impetuoa
să a numărului celor ce practică 
sportul. Iată doar un exemplu din
tre multe altele. Comuna populară 
din Peiling (regiunea Kiangsu) nu
măra, în 1963, numai 300 de spor
tivi. Astăzi,. aproximativ 8 000 de 
țărani practică 
de masă .și alte

Tn rîndurile 
sportul a făcut, 
grese impresionante. La jocurile de 
atletism ale liceelor din Pekin au 
participat — la fazele inițiale — nu 
mai puțin de 90% din numărul ele
vilor. Un mare procent s-a realizat 
și în domeniul natației : peste 80% 
din elevii școlilor* din Pekin, de 
exemplu, știu acum să înoate. De 
o largă popularitate în riadul tine
retului școlar, Ca și al întregului 
tineret din R. P. Chineză, se bucu
ră, de asemenea, alte discipline 
sportive ca tenisul de masă, gim
nastica și voleiul,

baschetul, tenisul 
sporturi.
tineretului școlar, 
de asemenea, pro-

3.X . Campionatele internaționale de tenis de masă ale Poloniei (Wroclaw);
9. X : Campionatele mondiale de yachting — clasa Finn (Ontario-Canada): 

: Finala Cupei Europei la popice pe pistă de asfalt (Bratislava); 
: Mecf atletic R.S.S. Ucraineană — România-tineret (Minsk) ;
: Marele premiu ai Statelor Unite la automobilism — in campionatul 
mondial F. 1 (Watkins Glen); A 12-a probă din campionatul mondial 
de motocros — clasa 250 cmc (Launsdorf — Austria).

; Concurs de călărie in sală (Londra): 
: Turneu internațional de box (Berlin) ;

5— 9.X : Campionatele mondiale de patinaj artistic — pe patine cu rotile
(Barcelona) ;

6— 17.X : Jocurile mediteraneene (Izmir — Turcia) :
8— 10.X : Finala Cupei Davis l S.U.A. — România (Charlotte — S.U.A.) ;

9— 10.X : Congresul Ligii europene de notație (Atena) ;
9—13.X : Campionatele mondiale de pentatlon modern (Sah Antonio — S.U.A.); 
9—23.X : Turul automobilistic al Europei (Start : Erbach — R.F.G.);

10. X : Marele premiu al Romei — automobilism F 2 In Trofeul Europei
(Roma) ;

15—17.X : Campionatele europene de gimnastică — femei (Minsk) ;
15—24.X : Cupa mondială la hochei pe iarbă (Barcelona) ;
19— 31.X : Turul ciclist al Mexicului (amatori) ;
20— 23.X : Campionatele mondiale de golf — echipe amatori (Kawana — Ja

ponia) ;
29—31.X . Campionatele. Internaționale de tenis de mas» ale Ungariei (Miskolc):

țn primul tur al probei de simplu mas
culin din cadrul turneului de tenis de 
la Berkeley (California), Arthur Ashe 
(S.U.A.) l6a eliminat in Irei seturi cu 
2—6. 6—4. 6—4 pe cehoslovacul Vladi
mir Zednik. Iugoslavul Pilicl l-a în
vins cu 6—3, 6—2 pe americanul Mike 
Estep, iar chilianul Fillol a dispus cu 
6—2, 6—0 de Rich Anderson (S.U.A.)• 
Campionul cehoslovac Jan Kodes a ob
ținut o victorie scontată în partida cu 
americanul Steve Cornell : 6—1, S—1. 
Alte rezultate : Okker (Olanda) — Fair
lie (Noua Zeelandă) 
Rlessen (S.U.A.) 
4—6. 6-4, 6-4.

6—3, 6—7, 6—1 ; 
— Loyo Mayo (Mexic)

unional de șah de la 
desfășurat partidele tn-

Iu campionatul
Leningrad s-au ., . trerupte din rundele anterioare. Taima- 
nov a obținut două victorii, dștigind la 
Țeitlin șl la Krogius. S-au încheiat re
miză partidele Djindjihășvill — Krogius, 
Gheller — Stein, Karpov — Savon, Șam- 
kovici — Balașov și Balașov - 
gaevskl. Jn clasament, după 10 
pe primul loc 
urmat de Tal■
Campionatele
(clasa

Polu- 
runde, 

se află Savori cu 7 puncte, 
- 6V2 p.

mondiale de

TELEX • TELEX
Peter Revson, e. ocupat locul 12 dato
rită unor defecțiuni mecanice. în cla
samentul general conduce Revson cu 
111 puncte, secundat de Hulme — 100 p.
Echipa Italiană de rugby Cecina șl-a în
ceput turneul în Cehoslovacia juctnd ta 
Brno în compania formației locale 
Zbrojovka. Rugbyștit cehoslovaci au Cîș
tigat cu scorul de 30—16 (4—12).
Campioana Austriei la baschet feminin, 
echipa Union Firestone Viena. șl-a În
ceput turneul în Anglia înttlaind la 
Sheffield o selecționată locală. Baschet
balistele austriece au terminat Învingă
toare cu scorul de 95—29 (55—20). Cea 
mai bună jucătoare de pe teren a fost 
austriaca Ebner, care a marcat 20 de 
puncte.
Cea de-a 65-a. ediție a tradiționalei com
petiții cicliste Paris — Touts va avea 
loc duminică. La startul probej vor ti 
prezențj 123 de alergători in frunte cu 
cunoscuțll rutieri Van Springel (Belgia). 
Poulidor (Franța), Bracke (Belgia) și 
Ocana (Spania), traseul cursei măsoară 
285 km.

r

yachting 
____ ,,Soling“) au continuat la Oyster 
Bay (SUA) cu desfășurarea regatei a 
4-a. Victoria a revenit celebrului cam
pion danez Paul Elvestroem (de patru 
ori medaliat cu aur la Jocurile Olim
pice). care l-a întrecut cu aproape un 
minut pe americanul Lowell North. Tn 
clasamentul general conduce Sidney Da - 
kin (Canada), cu 18,7 puncte.

Peste 29 00» fie spectatori au urmărit 
pe circuitul de la Edmonton (Canada) 
cea de-a 8-a cursă pentru competiția 
internațională automobilistică dotată cu „Trofeul Can-Am“. La capătul unei dis
pute spectaculoase, victoria a revenit 
neo-zeetandezului Dennis Hulme, care, 
la volanul unei mașini „McLaren'*, a 
parcurs 80 de ture (352.200 km) în îh 
00:47,2, realizind o medie orară de 
170,55 km. Pe locul secund s-a clasat 
scoțianul Jackie Stewart („Lola-T. 260”). 
urmat de englezul Jackie Oliver („Uha- 
dow“> și elvețianul Jo Siffert (.,Porsche. 
917"). Liderul competiției, americanul

Cursa clclistâ internațională, ..desfășura
tă ia Fourmies (Franța), a reven’t ru
tierului englez Barry Hoban, cronome
trat pe distanța rie 323 km cu timpul 
de 5h 45:23 (medie oreră . de 40.303 km). 
tn același timp cu Învingătorul a sosit 
un pluton de 14 alergători, din care fă
ceau parte printre alții btagienll Bey- 
sens, Van Roosbroeck. Van Malderghem, 
Van Tyghem, " " ~ '
ner, olandezul 
Mortensen.

francezii Perin, Campa- 
Duyndam și danezii!

turneul In Cehoslovacia,Continuîndu-și
echipa de fotbal Dunav Ruse a evoluat 
la Bratislava tn compania formației lo
cale Slovan. Fotbaliștii bulgari au obți
nut victoria cu scorul de 2—1 (1—1).
La Karlsruhe s-a disputat meciul amical 
de hochei pe iarbă dintre selecționata 
secundă a R. F. a Germaniei și re
prezentativa Austriei. Sportivii Vest- 
germani au terminat învingători cu sco
rul'de 4—o <2—0).

CALIFICĂRI DECISE PRIN GOLURI MARCATE IN DEPLASARE
Așadar. a-a consumat prima etapă 

ta Cupele europene, șl de pe acum 
echipele calificate se află ta febra aș
teptării tragerii Ia sorți a meciurilor 
din turul al doilea, operație care se va 
produce azi Ia Belgrad.

Din capul locului se poate afirma că 
formațiile românești vor avea ca ad
versare echipe de elită, cu mult tnai 
valoroase decit cele întilnire ta primul 
tur, șl, deci, examenele la care vor 
fi supuse vor fi cu mult mal dificile. 
Jocurile din turul al doilea au ți ele 
date fixe : 20 octombrie și 3 noiembrie.

Intîlnlrile revanșă din această săptă-

mtaă au furnizat surprize de mari pro
porții, dar totuși, au adus calificarea 
formațiilor care tn cele două jocuri, 
fie că au obținut victorii clare, fie că 
au beneficiat de golurile marcate tn 
deplasare, reallztndu-șl mult doritul 
obiectiv.

E DE NECREZUT Șl TOTUȘI 
ADEVARATl

Miercuri noaptea, ciad am primit z 
cile de rezultate, unul a fost uimitor : 
in Cupa U.E.F.A. Leeds United a fost

S AU CALIFICAT lN ETAPA URMĂTOARE
Aii, Ia Belgrad - tragerea la sorți a meciurilor din turul al doilea

C.C.E.
DINAMO BUCUREȘTI, Ț.S.K.A. Moscova, Standard Liege, Celtic 

Glasgow, Feijenoord Rotterdam, Ajax Amsterdam, InternazipnaTe, Ujpesti 
Dozsa, Borusia Mdnchengladbach, Olimpique Marseille, BenTica lisa 
bona, T.S.K.A. Sofia, Valencia, Arsenal, Grasshoppers Zurich, Sliema 
Wanderers.

CUPA CUPELOR
STEAUA BUCUREȘTI. F. C. Liverpool, F. C. Barcelona, Dynamo 

Berlin, Chelsea Londra, F. C. Torino, Sporting Lisabona, Bayern Mun- 
chen, Steaua roșie Belgrad, Dinamo Moscova, Austria Vieria, Atvîda 
berg, A. C Beerschot, Eskisehir, Glasgow Rangers, Sparta Rotterdam.

CUPA U.E.F.A.
U.T.A., Hertha, F. C, Dundee, Rosenborg Trondheim, Vasas Buda

pesta, Eintracht Braunschweig, Tottenham, F. C. Aberdeen, A.D.O. Haga, 
Wolverhampton Wanderers, Legia Varșovia, F. C. Koin, Nantes, St. 
Johnstone, Atletico Bilbao, A, C. Bologna, Vitoria Setubal, Atletico 
Madrid (sou Panionios), F. C. Corl Zeiss Jena, F. C. Basel, Juventus 
Torino, Dinamo Zagreb, Ferencvaros Budapesta, A. C. MJipn, Spartak 
Moscova, O.F.K. Beograd, Rapid Viena, Zeleznicear Sa,...ievo, P.S.V. 
Eindhoven, Zaglebie Walbrzyck, RAPID BUCUREȘTI.

ALTE REZULTATE DIN PRIMUL TUR
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Benfica Lisabona — Wacker Innsbruck 3—1 — in tur 4—0.
CUPA CUPELOR

t*. C. Torino — F. C. Limerick 4—0 — în tur 1—0 ; Sparta Hotter 
dam — Levski Spartak 2—0 — în tur 1—1.

CUF.i U.E.F.A.
Real Madrid — F. C. Basel 2—1 — in tur 2—1 , Academica Coim

bra — Wolverhampton 0—4 — în tur 0—3 ; Nantes — F. C. Porto 1—1 
— în tur 2—0; Atletico Bilbao — Southampton 2—0 — în tur 1—2; 
Milan — Digenis Akritas 3—b — în tur 4—0 ; Nimes — Vitoria Setubal 
2—1 — in tur 0—1.

tnvliwa pe teren propriu de S. K Lferse 
cu 4—0, după ce a ctștigat primul joc 
m deplasare cu 1—0 l Pentru a publica 
rezultatul acesta incredibil am fost, 
nevoiți să verificăm autenticitatea lui 
la mai multe agenții de presă, și, In
tr-adevăr, confirmarea a sosit și cu 
unele amănunte. Englezii, deținătorii 
trofeului, siguri de calificare, au luat 
jocul cu multă ușurință și după ce 
Realey a înscris un autogol, anonimii 
belgieni au prins aripi, marcind pină 
la pauză alte două, prin extrema stingă Ressel. După reluare, echipa lui 
Jackie Charlton a jucat în careul ad
vers. dar belgienii s-au apărat cu străș
nicie... A urmat un contraatac și Jans
sen marchează al patrulea gol pentru 
echipa sa ! Stupoare la Leeds, senzație 
In fotbalul internațional, poate cea 
mai mare a anului 1

MAI BINE IN DEPLASARE, 
DECÎT ACA5A

Etapa tevanșelor a mal fost Insă 
marcată ți de alte surprize furnizate 
de echipele care au juqat în deplasa
re. A, C. Bologna — tot in Cupa 
U.E.F.A. — învinge in deplasare redu
tabila echipă S.C. Anderlecht cu 2—0.

•

după ce terminase la egalitate. (1—1) pe 
teren propriu. Șl mai departe : Steaua 
roșie Belgrad care cîștigase cu 7—2 la 
Komlo este învinsă la Belgrad cu 2—1 ‘ 
Wolverhampton Wanderers cîștigă acasă 
•cu 3—0 șl cu 4—1 în deplasare cu Aca
demica Coimbra; Hertha nu mai cu 
3—1 pe teren propriu și eu 4—1 ta Bo
ras cu Elfsforg (Suedia) etc. etc.

Două echipe s-au calificat tn etapa 
următoare datorită golurilor de aur marcate in deplasare. Valencia a făcut 
0—0 acasă cu Hajduc Split și t—1 <n 
partida revanșă, ca șl Dinamo Bucu
rești (0—0 și 2—2) cu Spartak Tmava, 
de unde se poate trage tacă o dată 
concluzia cit de important e să mar
cheri ta deplasare. Dacă Domide nu ar 
fi marcat singurul gol, s-âr fi putut ca 
meciul dintre Austria Salzburg și 
U.T.A. să se încheie cu 3—0 în favoa 
rea austriecilor și după rezultatul de 
1—4 de la Arad, Salzburg s-ar. fi cali
ficat în optimile de finală !

în fine, un singur meci a necesitat' 
prelungiri : cel dintre Cardiff City ți 
Dynamo Berlin. In tur, rezultatul fu
sese 1—1, ca și în retur. Nici după 120 
de minute de joc din partida revanșă, 
scorul nu s-a modificat, pentru ca apoi 
să decidă lovtiturile de Ia 11 m. Ber- 
linezii au marcat cu unul mai mult 
și au obținut victoria cu 3—4.

SELECȚIE MINUȚIOASA
Dintre țările cu. o carte de, vizita a- 

preciată in fotbalul internațional, echi
pele cehoslovace au avut cea mai slabă 
comportare. Toate cele patru partici
pante tn cete trei competiții au fost 
eliminate (Spartak Trnava. Skoda Plsen. 
Union Teplice și V.S.S. Kosice)-t în 
schimb, țările în care valoarea fotba
lului este pe o treaptă inferioară au 
fost eliminate din primul tur : Islan
da, Finlanda, Norvegia și chiar Gre
cia ! O singură echipă mai slab cotată 
a rămas în cursă : Sliemă Wanderers 
din La Valeria (Malta) 1 Sint și excejș-

Deșl Inter a pi erdut la A- 
tena cu A.E.K. (2—3) pe . merit, 
» avut un avans de trei goldrl 
în primul meci, și va Juca desigur un 
rol important in etapele. următoare ale . C.C.E. Formația din Milano a deșchis 
scorul, dar a fost condusă la pauză cu 
2—1, după care a egalat, iar în ultiniul 
minut de joc (cind oaspeții au rămas 
în „10“ pe teren). Nikolaidis a înscris golul victoriei.

Să urmărim ce va aduce etapa a 
doua...

Ion OCHSENFELD

f estival și record de goluri pe „Stamford Bridge" din Londra, tn Cupa cupelor, Chelsea marchează 
de 13 ori in poarta echipei din Luxemburg Hautcharage. în prim plan. Osgocd (tricou alb) pe punctul de 
a înscrie un nou gol. Telefoto i A P, — AGERPRES
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