
Froehling și Tiriac tn dramatica dispută de vineri de la Charlotte Telefoto AGERPRES

ANUL XXVII — Nr. 6841 ; 4 PAGINI 30 BANI r- - I Duminica 10 octombrie 1971 . y_
tTT""""‘‘*~^,T,1Tni!!!Mlil1WWirWWrirOTWMnT^ ■■ IIill11IILI. UI-'- 1,111

S. U. A. 2

ROMÂNIA 1

0 excelentă revenire a tenismenilor noștri in finala „Cupei Davis

TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, RADU VOIA, TRANSMITE DIN CHARLOTTE

Partida de dublu încheiatâ cu o strălucită victorie româneasca 
(3—0), a oferit o disputa excepționala, o adevărata demonstrație 
a jocului de dublu, tehnica românilor fiind completată cu marea 
lor capacitate tactică. La sfîrșit, spectatorii au aplaudat entu
ziasmați pe Țiriac si Năstase.

ECHIPA ROMÂNIEI A REDUS DECI SCORUL LA 1—2.
Am vrea să transmitem prin aceste rînduri cititorilor noștri 

măcar o parte din marea bucurie care ne-a cuprins acum cînd 
Năstase și Țiriac părăsesc victorioși terenul după cel de al treilea 
joc al finalei „Cupei Davis".

Mîine (n.r. azi) urmează să se desfășoare ultimele două par
tide de simplu, decisive pentru întreaga întîlnire : TIRIAC — SMITH 
și NĂSTASE — FROEHLING.

rican, care a servit, a luat repede 
un avantaj de 30—0. Apoi Țiriac a 
reușit o frumoasă .minge de trecere 
de-a lungul liniei și a redus din 
handicap : 15—30 pentru ca imediat 
Froehling să comită o dublă gre
șeală la serviciu și scorul devine 
egal: 30—30. Americanul servește 
din nou și Ia a doua minge Țiriac 
răspunde cu un retur slab și 40—30 
pentru Froehling care încheie ghe
mul cu un as : 7—6.

Este rîndul lui Țiriac la serviciu 
și după prima minge el conduce cu 
15—0, dar la al doilea schimb gre-

șește un lob și 15—15. Apoi, prin- 
tr-un efort extrem, Froehling izbu
tește să ajungă o minge și returul 
său este imparabil : conduce cu 
30—15. Românul continuă să ser
vească, ajunge prompt la fileu și 
cu un voie restabilește egalitatea : 
30—30. Următoarea minge este ra
tată de Țiriac printr-un backhand : 
30—40. Din nou servește Țiriac, 
bine, după care el vine la fileu 
dar Froehling îl depășește și cîști- 
gă setul cu 8—6 și meciul cu 3—2 !

In pag. a 4-a, alte comentarii ale 
trimisului nostru.

AZI, LA COPENHAGA, ROMÂNIA-DANEMARCA, ÎN PRELIMINARIILE J.O.

A FI SAU A NU Fl... LA MONCHEN
COPENHAGA, 9 (prin telex, de la 

trimisul nostru special).
...Un Răducanu dotninînd în plon

jon, pagina, pe patru coloane, sub 
o explicație care se referă la fan
tastica agilitate a uriașului nostru 
portar, în ciuda celor 90 de kg ale 
sale, și fotografia golgeterului da
nez Iver Schriwer, abătut, căutind 
parcă să găsească în pardoseala 
cabinei răspuns la îndoielile și gri
jile antrenorului Ruddy Strittich 
(există doar 10 Ia sută șanse ca 
Schriwer să joace) — iată coperta 
ultimei ediții a ziarului „Berlinske 
Titdende". pusă la îndemîna citi
torului Ia ora 0 a zilei, ea incer- 
cind să sugereze că presupusul duel 
între atacul echipei Danemarcei și 
apărarea „olimpicilor" noștri are 
acum, în preziua meciului, un con
text de nesiguranță.

Ceea ce ne dovedește — ca și 
apariția in ziarele de ieri a cvar
tetului ofensiv român : Lucescu, 
Dembrovschi. Neagu, Iordănescu —

La ora începerii partidei de dublu 
(13,50 S.U.A„ 19,50 ora României), 
cerul era acoperit, dar vreme bună 
de tenis, fără nici o adiere.

Pe teren s-au prezentat perechile 
Năstase — Țiriac și Smith — Van 
Diilen, arbitrul meciului fiind Mi
chael Dunne, același care a oficiat și 
în prima întilnire de simplu, Năstase 
— Smith.

Gazdele ciștigă primul ghem pe 
serviciul lui Van Diilen. Servește Ti
riac, scorul ajunge la 30—40, se ega
lează și ghemul ne revine în urma 
unei intervenții salutare a lui Năs
tase la fileu. Americanii conduc apoi 
cu 2—1 (Smith la serviciu), dar ro
mânii, prin Ilie la serviciu, restabi
lesc egalitatea. Tenismaniî noștri ac
ționează din ce in ce mai bine, fa
zele frumoase succedîndu-sc cu mare 
repeziciune. Urmează primul break

Si 1—0 pentru noi. Avantajul crește 
la 2—9 si 3—0 cînd, pe serviciul Iui 
Năstase. americanii fac un punct și 
apoi încă unul. Deci 3—2. Urmează 
un ghem foarte important. Servește 
Tiriac si sîntem conduși cu 15—0. Ur
mează 15—15, 10—30 pentru români și, 
din nou egalitate: 40—10. Se înscriu 
apoi cinci egalități, cînd Smith și Van 
Diilen ratează trei -; =-
sfîrșit 
Smith 
ghem 
lități. 
tanța
citi. Oaspeții culeg ropote de aplauze. 
Ei mai pierd’ un ghem, dar victoria 
le revine cu 6—4 după 35 de minute. 

Fină

_ avantaje și in
4—2 pentru Năstase și Țiriac. 
reduce scorul la capătul unui 
de mare luptă, cu multe ega- 
Românii măresc din nou dis- 
(5—-3) prin Năstase la servi-

BUD COLLINS, de la ,,'Tho 
Boston Globe" și E.T.V.: „In 
dublu românii sînt maeștri1 
și ne-au demonstrat-o în moa 
strălucit azi. Dacă aș face 
un clasament al celor patru 
jucători aflați pe teren la a- 
cest meci, cred că lui Țiriac 
— un munte de voință — t-ar 
țeveni locul întti".

al românilor, pe serviciul lui Van 
Diilen : 3—2 și apoi 4—2. Smith re
duce handicapul și o dată cu pier
derea serviciului Iuî Năstase scorul 
ajunge la 4—4. Van Diilen preia con
ducerea (5—4) ți pc serviciul lui Ți
riac, reprezentanții S.U.A. au chiar 
un setbol intr-un ghem extrem de 
disputat. Românii recuperează insă 
ți din nou egalitate : 5—5. Țiriac ți 
Năstase joacă formidabil, fac un 
break pe serviciul lui Smith (6—5) 
și cu Ilie la serviciu ciștigă setul cu 
7—5 după o minge-lob trimisă extra
ordinar de Țiriac peste ambii adver
sari. 43 de minute de joc!

Chiar in primul ghem al setului se
cund. Van Diilen îți pierde serviciul

la 2—2 in cel de al treilea 
set, au fost necesare numeroase pre
lungiri de fiecare ghem, lupta fiind 
extrem de dirză. Și in continuare as
pectul întrecerii a fost același. De Ia 
3—4, Tiriac egalează, dar Smith 
„marchează” un nou punct: 5—4. Se 
face 5—5 prin Năstase la serviciu. In
teresant că pînă acum, fiecare cuplu 
ișî cîștigase serviciul. Van Diilen asi
gură avantajul formației sale : 6—5. 
dar Tiriac restabilește echilibrul : 6—6. 
Servește Smith. Țiriac execută un 
exceptional cros de stingă pe linie. 
Este 30—0 pentru noi. Americanii 
egalează însă și preiau avansul : 40- 
30. Dîn bou egal. Românii au două 
avantaje șî în sfîrșit fructifică, 
primal break al setului : 7—6.

Cu Năstase la serviciu se 
primele mingi : 0—30, 15—30 
fine 30—30, 40—30. Năstase și 
sînt excepționali și ei termină 
rioși setul cu 8—6 și partida : 7—5, 
6—4, 8—6, in timp ce a început să 
plouă torențial.

FROEHLING — ȚIRIAC 3—2
Arbitrul Herbert J. Lewis, origi

nar din Miami — Florida, a dat 
semnalul de începere a reluării par
tidei de simplu Frank Froehling — 
Ion Țiriac, întreruptă vineri la sco
rul de 2—2 la seturi și 6—6 în 
setul decisiv. Continuarea meciului 
a durat 6 minute. Tenismanul ame-

făcind
pierd 
ți in 

Tiriac 
victo-

IERI IN DIVIZIA A LA HANDBAL MASCULIN

JOCURI ECHILIBRATE Șl INTERESANTE

că și gazdele au intuit că echipa 
olimpică a României n-a venit la 
Copenhaga să adune cioburile unei 
defensive cu orice preț, ci să joaCe 
pe atac. După cum ne-a declarat, 
la unison, trio-ul antrenorilor An
gelo Niculescu, Valentin Stănescu, 
Cornel Drăgușin. această orientare 
a jocului, verificată inițial la Hel
sinki și vizînd perspectiva meciuri
lor internaționale din noiembrie, 
din campionatul european, va fi 
menținută pe „Idreatz Parken", in
diferent cum va fi formată echipa 
adversă.

Ceea ce nu va însemna — sperăm 
— un joc hazardant, o organizare 
precară, superficială, a apărării, în 
care reapare, pe axul său central, 
cuplul speranțelor pentru anii ce 
vin : Boc — Dinu.

Echipa olimpică a României, care 
s-a bucurat la Copenhaga, după 
cum ni s-a confirmat, de o publi
citate sporită față de alți adversari 
ai fotbaliștilor danezi, are de par
tea sa un superior echilibru valo
ric, atu-ul tehnicii.

Gunnar Hansen, vechiul și repu
tatul comentator sportiv ai radio- 
televiziunii daneze, ne spunea că 
jucătorii echipei gazdă nu au re
zistența necesară unui ritm mărit, 
ei începînd de regulă partida tare, 
dar terminîndu-și resursele mult

prea repede. Așa incit, ne spunea 
dinsul, românii au prima șansă. E- 
vident, am luat această afirmație 
doar sub beneficiul informației ce 
necesita o confirmare ulterioară. O 
vom avea — sau nu ■ 
— n.n.), începînd de 
(ora Bucureștiului : 
„Idraetz Parken“.

O veți avea șl dv., 
tori, prin intermediul micului e- 
cran, întrucit chiar acum, seara tîr- 
ziu. cînd transmit aceste rînduri, 
ni se comunică din partea radio- 
tcleviziunii daneze că meciul va fi 
transmis în direct doar pentru Ro
mânia, telespectatorilor de aci ofe
ri ndu-li-se doar înregistrarea repri
zei secunde.

Așa incit ultimii indeciși în ceea 
ce privește vizionarea meciului se 
vor deplasa la stadion, adăugîn- 
du-se celor aproximativ 40 000 de 
spectatori ce și-au cumpărat pînă 
la această oră biletele de intrare 
(de loc ieftine, indiferent dacă stau 
pe bănci, sub cele două tribune a- 
coperite, sau în picioare, la peluze, 
după clasicul sistem englezesc).

Pregătirile s-au încheiat în am
bele tabere. A rămas, de fapt, o 
singură întrebare : A fi sau a nu 
fi... ia Miinchen ?

— mîine (azi 
la ora 13,30 

14,30) pe

stimați citi-

Paul SLĂVESCU

CUPA ELECTRICA"
LA TENIS

COMPETIȚIE 
ÎN AER LIBER

ULTIMA

începînd de luni Timișoara 
va găzdui întrecerea tradițio
nală de tenis „Cupa Electrica*’. 
Este ultima competiție a anu
lui disputată hi aer liber, la 
start anunțîndu-și prezența 
seniori și senioare din toate 
centrele țării.

Printre cluburile care au în
scris jucători în concurs sînt 
Dinamo București (Sever Dron 
Iudit Dibar Gohn), Progresul 
(Sever Mureșan, Toma Ovici), 
C.S.U. Construcții, Steaua, 
Steagul roșu Brașov, Politeh
nica Timișoara și, bineînțeles 
tenismenii clubului organizator.

După o etapă anostă — cea de 
vineri după amiază, — ieri, echipe
le fruntașe de handbal, participan
te la campionatul masculin al divi
ziei A și-au luat revanșa în fața 
publicului spectator bucureștean, 
oferind celor prezenți în sala Flo
reasca dispute echilibrate, intere
sante, majoritatea dintre 
cheiate cu rezultate strinse.

TROTUȘUL
GHIU-DEJ —
LĂȚI 19—13

OR. GH. GHEOR- 
POLITEHNTCA GA. 
(9—8). Partida

PROGRAMUL DE AZI : ci 
ora 14.30: S.C. Bacău — inde
pendența Sibiu; Universitatea 
București — Politehnica Calați; 
Steaua, — Dinamo Brașov ; bi- 
oarno București — PolitohntrG: 
Timișoara : Universitatea cluj — 
Trotușul or. Gh. Gheorghiu• nei.

pcurtantă pentru „evadarea" 
zona de jos a clasamentului, 
care studenții gălățeni, după ne
speratul egal din ziua precedentă, 
sperau să repete „figura" și în a- 
ceastă întîlnire. începutul meciu
lui nu a lăsat însă să se întrevadă 
prea clar șansele lor, deoarece in 
nun. 13 scorul era de 6—1 pentru 
Trotușul. Și cînd handbaliștii aces
tei formații păreau destul de si
guri pe ed, căpăt’nd primele certi
tudini ale unei victorii mai facile 
decît se bănuia. Politehnica Galați 
a revenit puternic, reducînd din

CAMPIONATUL DE ATLETISM PE ECHIPE

DINAMO conduce
în întâlnirea decisivă

cu C-A.U-
Carmen lonescu 56,40 m la disc

Aspect 
Atac la

din partida Universitatea București — Politehnica Timișoara 
poarta formației timișorene. Foto i M. THEOpoarta formației timișorene.

handicap 
eliminat 
și apoi în prima parte a reprizei 
secunde, scorul s-a menținut echi
librat, pînă cînd forța, de joc supe
rioară a echipei Trotușul și-a spus

(6—4) cînd avea un om 
din teren ! In continuare,

MUZEUL SPORTULUI SE PREZINTĂ PUBLICULUI

cuvîntul, victoria revenind pe me
rit elevilor antrenorului M. Pin- 
tea. Cele mai multe goluri au fost 
înscrise de Odae (4), Ghioc (4), Bă- 
dău (3), Badea (3), Kuhn (3) pen
tru Trotușul, Ilornea (4), Dumitres
cu (3) pesrtru Politehnica. Au con
dus V. Sidea și M, Marin, 
din București.

ambii

Dintre partidele etapei a III-a a 
campionatului republican pe echi
pe, așa. cum am subliniat. și în a- 
varieronicne noastre, meciul ’ C.’A.U. 
— Dinamo se detașează ca impor
tanță, învingătoarea urmînd a lua 
o serioasă opțiune pentru cucerirea 
titlului de campioană pe anul 1971. 
In același timp, Steaua și Rapid se 
luptă pentru cucerirea locului trei, 
dacă nu cumva ultima etapă a com
petiției 
cule.

După 
meciul 
cu 5 puncte (70—65 p) dar partida 
nu trebuie considerată ca încheia
tă, ziua a doua, de azi, puțind aduce 
noi surprize, și de o parte și de 
cealaltă. In ceea ce o privește pe 
Steaua, aceasta are de acum un a- 
vantaj copios (87—55 p) care o poa
te pune la adăpost de o surpriză.

In altă ordine de idei, se cuvine 
să subliniem

va încurca actualele cal-

prima zi a disputelor în 
derby dinamoviștii conduc

trecerilor, ca și vremea ideală pen
tru un concurs de atletism. Din- 
Lre rezultatele obținute, după păre
rea noastră, trei se detașează in 
mod special. în primul rînd per
formanța de 56,40 m cu care Car
men lonescu (Steaua) a cîșțigat a- 
runcarea discului. Este al doilea 
rezultat al acestei atlete și el dove
dește că autoarea lui n-a obținut 
accidental norma olimpică (57,00 
m) prevăzută pentru acest an. Ur
mează performanța de 13,9 s cu 
care Viorel Suciu (Steaua) a în
vins în proba de 110 mg, în care 
principalul său adversar Nicolae 
Perța a obținut 14,0 s și, în sfîrșit, 
cei 2,10 m la înălțime realizați de 
campionul balcanic Șerban loan 
(C.A.U.). Ar mai fi de consemnat, 
de asemenea, succesul cu totul ne-

în stabilirea adevărului istoric pri
vitor la originea și dezvoltarea a tot 
ceea ce înțelegem astăzi prin educa
ție fizică și sport, un rol important îl 
are muzeul. Noua unitate muzeală —, 
cel mai tînăr muzeu din țara noastră 
— se află amenajată în incinta Tri
bunei I a stadionului „23 August" din 
Capitală și, prin multitudinea 
rietatea exponatelor constituie 
devărat templu al 
cesc.

Așa cum a fost 
sportului introduce 
problematica sportivă, rezolvînd sar
cini multiple de ordin social, instruc
tiv, educativ etc. Căci, este o datorie 
a celor de astăzi, de a cinsti tradiții
le progresiste ale trecutului, de a cu
noaște cum au făcut sport înaintașii, 
cine l-a pregătit, obiectele de care 
e-au folosit, cu ce mijloace, pe ce

sportului

conceput, 
publicul

și va- 
un a- 
româ-

Muzeul 
larg în

ZIUA PETROLISTULUI
Sărbătorim, azi, Uitia petrolistului.
Sărbătorim, colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri din 

industria de prelucrare a țițeiului, care an de an înscriu noi suc
cese în marea acțiune de continuă și amplă dezvoltare a patriei 
noastre socialiste, ti sărbătorim pe urmașii celor care au înscris 
pagini de aur in istoria poporului român.

Cei peste 100 000 de căutători ai aurului negru au tntimpinat 
această zi cu remarcabile realizări în muncă. De la Țicleni, Căr- 
bunești tinere „izvoare" petroliere — de la Cîmpina, Băicoi, Telea- 
jen, Moinești atn primit întotdeauna cu satisfacție veștile despre 
munca plină de avînt a harnicelor colective de salariați pentru în
deplinirea planului de producție.

Oamenii petrolului s-au făcut cunoscuți și aprectați nu numai 
prin activitatea lor profesională, ci șt prin manifestări și tn alte, do
menii ale vieții noastre spirituale, printre care și sportul.

Fotbalul, handbalul, popicele, voleiul, orientarea turistică — iată 
numai citeva discipline ce se bucură de o largă popularitate in 
rîndul petroliștilor, care nu se mulțumesc numai să asiste la între
ceri, ci au devenit tot mai mult țț fervenți practicanți ai sportului.

La Moinești activează o echipă de fotbal cu o bogată tradiție 
și cu frumoase rezultate; Boldești, Berea, Videle sint noi centre 
pe harta petrolului, dar și a sportului; la Cîmpina. Teleajen. 
Băicoi popicele sînt la loc de cinste; de la Ploiești au pornit pe 
drumul care duce spre medaliile de aur ale campionatelor mondiale 
popicarii Petre Purje și Cristu Vlnătoru, maeștri emeriți ai spor
tului.

Dar. sportul pe aceste meleaguri nu se oprește la cele citeva 
exemple. Numeroasele acțiuni cu caracter de masă, noile baze și 
amenajări sportive — construite cele mai multe prin muncă pa
triotică — vin ,să completeze imaginea privind pasiunea pentru 
Sport a. petroliștilor.

Sărbătorim., azi. Ziua petrolistului. Sa urăm tuturor să urce cit 
mai sus pe treptele performanțelor, in producție, și în sport!

baze sportive, pentru. Ce fel de com
petiții și cum s-au comportat în ca
drul lor. Or, adevăratul tezaur de 
valori ce înlesnește cunoașterea pu
blică a trecutului și prezentului aces
tui fenomen se află, începînd 
vara acestui an, intr-un muzeu 
deschide și in domeniul sportului 
izvor documentar autentic.

din 
ce 
un

ocupări pentru o educație fizică or
ganizată — își are începutul la noi, 
acum mai bine de un veac, și ea ocu
pă în muzeu un spațiu larg, un spațiu 
în care pot fi văzute documentele (sta
tute. anale, anuare, diplome, medalii, 
fotografii etc.) primelor asociații și 
societăți sportive din țara noastră, pri

melor federații pe ramuri de sport.

S. c. BACĂU — DINAMO 
ȘOV 17—17 (9—9). Un alt 
de această dată, al mijlocului clasa
mentului. încheiat la egalitate. în
ceputul jocului nu a lăsat însă să 
se întrevadă „remiza" din final, 
deoarece brașovenii mai calmi, mai

Călin ANTONESCU

BRA- 
derby,

(Continuare în pag. a 4-a)
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Figurî de gladiatori șî acrobațî, de 
atleți și luptători, reprezentați pe 
diferite materiale epigrafice, datind 
din primele secole ale erei noastre ; 
documente despre turnirurile din, 
evul mediu, armele necesare între
cerilor ce se organizau îndeosebi cu 
ocazia carnavalurilor în Țările Româ
ne, despre lupta dreaptă — atît de 
des poțnenită în cronici și balade — 
toate 
două 
locul 
venit 
scrimă, 
du-!e originea străveche.

Epoca modernă a sporturilor — ca
racterizată prin apariția primelor ere-

acestea, dispuse în primele 
săli ale muzeului — vorbesc în 
cuvintelor despre ceea ce a de- 
în epoca modernă hipism, tir. 

lupte, natație etc- anunțin-

Tot prin documente originale sint 
ilustrate primele competiții interne și 
cele dinții participări si succese la 
Jocurile Olimpice, campionatele mon
diale etc., precum și istoria învățămin- 
tului de specialitate și a educației fizi
ce- în armată — instituție care, la fel 
ca și în alte țări, a sprijinit consistent 
mișcarea sportivă națională și afir
marea ei peste hotare.

Epoca modernă a sporturilor des
chide o retrospectivă asupra unor 
realități mai puțin cunoscute. Ma-

NICOLAE POSTOLACHE
directorul Muzeului

ttsontinwre In pag. a 2 a)

CAMPIOANELE DE HANDBAL
ALE ROMÂNIEI SUSȚIN

ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE
Campioanele de handbal ale Ro

mâniei susțin în zilele următoare a- 
tractive și importante partide inter
naționale. Astfel, echipa feminină U- 
NTVERSITATEA BUCUREȘTI joacă 
— luni la ora 17,30. în sala Floreasca 
din Capitală — cu TUS ALSTERTAL 
HAMBURG (RF. A GERMANIEI), 
iar STEAUA susține miercuri — de 
la ora 19. tot in sala Floreasca — par
tida cu Ț.S.K.A. Moscova»

buna organizare a în- ( Continuare In

Romeo V1LARA

Viorel Suciu, cu 13,9 s pe 110 mg s-a apropiat la 0.1 s de recordul 
tărit- Foto i Theo MACARSCHI
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Vremea capricioasă, care ne-a 
făcut să trecem prin patru 
anotimpuri în răstimp de 

șapte zile, n-a perturbat desfășu
rarea activității pe vasta arenă 
a sportului.

începerea noului an sportiv 
școlar a dat un și mai mare 
avînt întrecerilor cu caracter de 
masă. Marcată festiv pe stadio
nul Republicii din Capitală — în 
tribunele căruia au luat loc pes
te 30 000 de pionieri și școlari — 
ca și în alte centre din țară, a- 
ceostă nouă relansare a exerci
țiului fizic în lumea celor mici, 
cu reflexe profunde în acțiunea 
generală de dezvoltare armonioa
să a tinerelor generații și în am
plificarea mișcării de performan
ță, poate și trebuie să aducă co
piii țării în ambianța de sănă
tate și vigoare a stadioanelor.

Inaugurarea unor noi baze spor
tive, programarea unui mare nu
măr de întreceri populare — or
ganizate pe întreprinderi și in
stituții, în școli — precum și con-

tinuarea competițiilor la nivelul 
orașelor, municipiilor și județe
lor, competiții care angrenează 
un mare număr de participant 
— toate acestea constituie pași 
înainte pe drumul indicat de 
partid de sporire a influentei 
sportului în rîndurile oamenifor 
muncii, ale tineretului îndeosebi.

DOUĂ RACHETE 
ÎN JURUL LUMII

Prezența pentru a doua oară în 
finala „Cupei Davis", celebrul 
Challenge-round, constituie o per
formanță de excepțională valoa
re. Puține dintre țările lumii, pu; 
ține dintre țările cu mare tradi
ție în sportul alb, cu sute de 
mii și chiar milioane de practi- 
canfi, cu terenuri șî căli greu de 
numărat se pot mîndri cu per
formanța excelenților reprezen
tanți ai sportului din România so
cialistă, Ilie Năstase și Ion Jiriac. 
La ora cînd scriem aceste rînduri
situația est© aproape «Iară, f^onlinuflre tn pag. a 3-a)

balanța victoriei îndinîndu-se 
spre americani. Dar mai presus 
decît victoria — care ar încu
nuna fericit strădaniile acestor ași 
ai rachetei — este, fără discuție, 
performanța acestui extraordinar 
cuplu care a făcut mii de gaze
tari de pe mapamond să vor
bească elogios la adresa țării 
noastre, a sportului nostru.

Am jnceput descrierea săptă- 
mînii în sportul de performanță 
cu această mare competiție, pen
tru că ea deține — pe drept cu- 
vînt — capul de afiș al sportu
lui internațional.

SA ȚINEM PUMNII STRÎNȘI 
PENTRU OLIMPICI

De . joi, fotbaliștii din echipa 
olimpică a României se află Ic 
Copenhaga. Răducanu et comp

Hristache NAUM
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activitate la Dinamo
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Palalido 
la zero 

puterni
cei mat 
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blocaj al neîntrecutului Groș 
lui Schreiber, de îndrăzneala 
a tînărului Enescu, de labo- 
contribuție a clujeanului Bă- 
iinia a doua.
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ȘI-A FĂCUT DATORIA
FAȚĂ DE ECHIPĂ:

ȘTEFAN
Nd\ul maestru ai spartului ne face confesiuni

după un deceniu de

Cind spitj. fpthal ș! Dinamo, 
gindești la „cLjriastia Nunweiller"- 
îior. la PîrcăTatî. sau la Dinu, Du
mitrache și Lus^scu...

Numele de Ștefan — să recunoaș
tem — Iți vine teai greu pe buze, cu 
toate că el a figurat timp de aproape 
r.n deceniu în n)ai toate formațiile 
clubului dinamovist. Dacă nu s-a vor
bit prea mult despr* Ștefan, și el n-a 
fost plasat în conul Jțe lumină pe care 
ți-1 oferă celebritatep. dacă n-a fost 
deranjat de fotogrrăfi și reporteri 
pentru poze și interviuri (acesta e 
primul !), s-a datorat 5n primul rind 
faptului ca el n-a fost niciodată un. 
om al „extremelor", ci pn veritabil, 
campion al constanței si modestiei : 
Rasfoiți colecția ziarului nostru și 
veți obține dovada negru pe alb... 
Ștefan n-a prestat niciodată partide 
de ..nota zece”, clar nici „patru" ! 
Ace"-t ștefan n-a fost deci nici „cel 
mare", dar nici „cel mic"... A rămas 
totdeauna un tînăr care n-a așteptat 
totul de la fotbal, califlcindu-se pe 
rine! ca strungar și linotypist. un 
sportiv onest și înflăcărat, mîndru 
că a făcut parte <lintr-o formație de 
elită a fotbalului nostru și că si-a 
măsurat puterile cu cei mai vestiți 
jucători ai lumii, printre care si 
„tizul" său madrilen : Di... Stefano !

Cu acest Constantin Ștefan, recent 
distins cu titlul de maestru al spor
tului, aveam să stau de vorbă, într-o 
dimineață, la parcul Dinamo.

— Am jucat mal intîi portar, la 
pitici, la Voința, se confesează Ștefan 
(Convorbirea are loc pe terenul de 
zgură, unde Ștefan pregătește acum o 
grupă de „pitici" ai lui Dinamo, îm
preună cu alți foști colegi de echipă : 
Gh. Ene și Lică Nunweiller). Apoi., 
continuă el, primul meu antrenor, 
Athanase Tănăscscu. fostul vonusist. 
m-a „uns" mijlocaș. In 1957, am tre
cut la Progresul Casa Scînteii, unde 
am jucat alături <le Motroc, Ncacșu, 
Petca și alții. Aici ani avut norocul 
să intru pc miinile antrenorului Gor- 
gorin. un om de aur, de la care 
am învățat multe lucruri folositoare... 
El și — mai tirziu — Fredy Fierarii, 
m-au ajutat cel mai mult. Nu eram 
un „talent născut pentru fotbal". 
dar îmi plăcea enorm balonul și_n-aș 
fi acceptat în ruptul capului să mă 
despart de el. Impresionat, antreno
rul Fieraru mi-a arătat cheia reu
șitei : o muncă triplă față dc cea 
obișnuită, exerciții suplimentare și 
voință nestrămutată pentru progres. 
Astfel se face c-am ajuns Ia Dinamo 
Obor, iar mai tirziu, în 1961, la Di
namo București...

— Drumul pe care I-aî parcurs 
pare, totuși, destul de neted...

— Nu spun nu, dar la mijloc poate 
a fost și un pic ele șansă... în Pe
rioada cînd m-a văzut „nea Traie" 
(ri.n. Traian lonescu)

— Ce joc ți-a rămas mai mult în
tipărit in amintire ?

— Nu un joc, ci... două, și ambele 
cu Internazionale Milano ! Am jucat 
atunci, mijlocaș stingă împotriva lui 
Peiro ți apoi Domenghini... 
cum nu uit penaltyul ratat 
țilă la Milano în min. 60 
golul calificării obținut do 
zionale în min. 88 !.,.

Ștefan oftează. Parcă nu

O amintire: sărbătorirea de pe 
stadionul Dinamo, în ziua 

retragerii...

Nici a- 
de Fră- 
și apoi, 
Interna-

jenit... Are o problemă „gravă” !
— Tovarășe antrenor, știți, eu am 

întîrziat... un pic !
— Văd. Cit
- 9.20 l

— Trebuia
- Da, dar... Știți, o să fac în plus 

o oră după ce se termină lecția...
— Nu, nu. hotărăște Ștefan. Azi 

nu te mai dezbraci. Vii nriine la 9, 
exact ca toți. Bună ziua !,..

Se întoarce apoi
— Nu o fac din 

tatc. dar dacă nu 
serios și punctual, 
viața... Și e păcat !

— Ai copii, Ștefan ?
— Da. Am un băiat dc șapte ani, 

Gabriel!...
— Bineînțeles, o să-l faci fotba

list ?
— Da. Dar nu-1 fac fundaș ! Știu 

cit de dificil e postul acesta și cit 
dc greu cînțăreșțe o singură greșeala 
a apărătorului.,. In timp ce înainta
șul poate da vina pe bocanc cînd ra~' 
tează de Ia un metru cu poarta goală !

— Ce-ți dorești acum, 
ai părăsit echipa ?

— Să scot din acești 
„idoli" ai stadioanelor... 
eu n-am fost un „idol".

c ceasul tău ?
să fii aici la ora 9 !

nii.

spre mine :
exces de severi- 
se-nvață de mic 
așa rămine toată

Ștefan, cînd

Ștefan oftează. Parcă nu î-a "tre
cut supărarea nici acum... Un puști 
spare linsă noi. Se vede că-i srtîn-

copii, viitori 
Chiar dacă 

eu n-tun sosi un , ci numai un
jucător care a înțeles să lupte pină 
la ultima făriina de 
iasâ cu fruntea sus 
atunci cînd vremea

energie ca să 
de pe stadion, 
i-o va cere !...

George MIHALACHE

ȘRW

Abia se încheiase partida cu Ceho
slovacia... 3—0 pentru voleibaliștii
români care întrecuseră speranțele 
celor mai optimiști suporteri_ dintre 
cei aproape 50 prezenți în 
din Milano. E prima victorie 
a echipei României în fața 
cei garnituri cehoslovace și 
bun joc oferit milanezilor de 
ediției a opta a campionatului euro
pean de volei. Turiștii români, care-și 
susținuseră favoriții' cu o frenezie 
ce i-a uimit pină și pe italieni, flu- 
turind tricolorul și eșarfele, scandînd 
dominant „Ro-mâ-ni-a, „Ro-mâ-ni-a”!

Nu s-au mai putut abține și au 
năvălit in teren aruncindu-se pur 
și simplu asupra jucătorilor întil- 
niți in cale, îmbrățișindb-i și aco- 
perindu-i cu sărutări. Și pe 
și pe ceilalți, încordarea extremă 
ii epuizase, însă bucuria acestui suc
ces prestigios le dăduse parcă aripi. 
Ochii celor mai mulți erau umezi.

Din teren, băieții au fost conduși 
de galerie pe coridoarele ce duc spre 
cabine. în fața cabinelor. tricolorii 
români au fost martorii celei mai 
emoționante scene, oferită, in schim
bul prețioasei victorii, de grupul 
excursioniștilor: de jur-i'mprejurul să- 

a răsunat, Ia miezul nopții, cunoscu- 
„Mulți ani trăiască!". Apoi, cei 

nu apucaseră să-și felicite „eroii" 
intrat in cabine și i-au îmbrățișat 
căldura cu care-i încurajaseră ne

încetat timp de o oră și jumătate, 
in jurul steagului fluturat dc neobo
situl dirijor al galeriei. Iulian Costi- 
niu. Printre cei- mai infocați supor
teri se aflau profesorii Laurențiu Sti- 
lea și Mircea Dumitrescu, care, ca 
antrenori ai lotului de tineret, con
tribuiseră la ridicarea multora dintre

ceî ce purtau cu cinste acum tricou
rile primei., reprezentative, Gheorghe 
Moise. Nicolae Mîhăilescu, Dorin Ji- 
taru. Mircea Marian, vechiul interna
țional Ion Șușelescu, asistenta uni
versitară Doina Coste și alții, ale că
ror inimi au bătut și bat mereu pen
tru volei. De la Palalido. o parte din
tre inimoșii suporteri au preferat să-i 
conducă pc autorii prețioasei victorii 
pină la hotel, ca să mai poată co-

aminteau de o bombă a lui Udișteanv 
Dumănoiu sau Codoi, alții de o pasă 
la îndemina a puțini ridicători pe 
care insă numai Marian Stamate știe 
să o dea din poziții imposibile, alții 
de un 
sau al 
în joc 
rioasa 
laș in

Băieții n-au uitat dc această caldă

internațională ; Peneș șl Iolanda Ba
laș, la virste crude, obțineau laurii 
olimpici ; Dumitrache, la 19 ani. era 
unul din fotbaliștii consacrațl ; Ae- 
lenel șt Năstase (Steaua), cărora 
nici mustața nu le-a mijit bine, în
călzesc inimile suporterilor stellșli 
cu evoluțiile lor promițătoare.

Si astfel de exemple, într-un 
sau altul, sînt foarte multe.

Scepticii trec însă senini pe 
asemenea realități și în loc să

O știre din lumea tenisului, cu 
caracter senzațional: tînărul și cvasi- 
necunoscutul Jimmy Connors (19 
ani) l-a făcut K.O., în semifinala tur
neului de la Los Angeles, pe celebrul 
Stan Smith (racheta nr. 1 a S.U.A.). 
In cealaltă semifinală. veteranul 
Pancho Gonzales (43 ani) l-a spul
berat pe nai mai puțin celebrul Clift 
Richey. A urmat o finală puțin <>- 
bișnuită, pe care a cîștigal-o, la 
mare luptă veteranul Gonzales.

Iată rezultate care invită la reflec
ții mai profunde pe acei absolutiști 
pe care ii auzi, nu rareori, decretind 
necruțător :

— Scoaleți-1 pe X, că este bătrin, 
»au :

— Y este prea tlnăr pentru a fi 
promovat. Este crud încă, domnu
le...

Asemenea judecăți definitive sînt, 
înainte de toate, seninele fricii de 
complicații, care împiedică pe cei 
refugiați in adăpostul călduț al sim
plismului, să vadă fenomenele mul
tiple ale vieții, intr-o Înlănțuire mai 
largă decît cea oferită de aparențe.

Revenind la știrea amintită, le gin
dești fără sa vrei la o serie de „bă- 
trinl” de pe meleagurile noastre, 
pe care (ca și în cazul lui Gonzales) 
flăcările unei pasiuni veșnic tinere 
și neobosite i-au menținut ani în
delungați în fruntea celor mai buni 
dintre eel buni.

Regretatul Petschovschi. la peste 40 
de ani. era încă unul din cei mal 
buni fotbaliști ai țării ; Dinu Cristea. 
la 42 ani, stabilea noi recorduri ale 
țârii ; Ua Manoliu, la cițiva ani buni 
după 30 (ceea ce la femei este ra- 
rissim), cucerea la Ciudad de Mexico 
medalia de aur ; Lereter și Nelu 
Nunweiller, la virsla cind alți fot
baliști au ieșit de mult la „pensie", 
joacă încă in prima divizie a țării. 
Și în așa fel. îneît unii tineri mof
turoși (if știm noi) ar trebui să ro
șească.

La capătul celălalt al scării bio
logice, Năstase, racheta nr. f a țării, 
la 20 de ani se impunea în arena

sen»
ltngă 

____ _____ _______r ~ , ofere 
flori șt căldura stimei celor virstnicl 
și cuvinte Încurajatoare tinerilor, a- 
runcă necruțător sentințe rigide, ab
surde chiar.

Desigur, tinerețea In sine nu re
prezintă un permis pentru acces 
gratuit la succese și consacrare, după 
cum la rindul ei „bătrînețea" nu dă 
strălucire decit celor care o onorea
ză cu prețul greu al unor perma
nente eforturi. Și una și alta obligă. 
Prima, ta muncă multă, disciplină 
șf modestie, a doua, la toate... plus 
înțelepciunea de a trece lin peste 
inevitabilele răutăți...

Absolutizarea duce la greșeli. S3 
ne amintim, de pildă, de Întinerirea 
bruscă a C.C.A.-ului de pe timpul 
lui Voinescu, none. Alexandrescu, 
care a costat cîțiva ani de căutări (u- 
neorl in van).

Promovarea tinerilor ca șl men
ținerea „bătrînilor44 își au rațiunile 
lor prectse. In sporturile pe echipe, 
aceste cerințe, inteligent armonizate, 
nu pot avea decit efecte pozitive.

De aceea, să nu ne grăbim a da 
sentința. In sport (ca șl în viața 
socială) valorile nu se măsoară ex
clusiv cu anii calendaristici, ci cu 
alte unități de măsură pe care scrie: 
potențial biologie, caracter, pasiune, 
seriozitate sau mai știu eu ce.

Cine a învins la Los Angeles ?
A învins tinerețea maturității sau 

maturitatea tinereții 7 N-aș putea 
spune. Cert este însă, că a înrins 
o idee, o realitate.

I. BALAȘ

REGtLE» DE ALTADATA

de gardă, care astăzi..- nu mai 
pe nimeni!
in urmă cu 30 de ani?
1941, pe locul pe care se înal-

menta fazele do mare spectacol rea
lizate de jucătorii români. De pe bu
zele tutui or pu lipsea numele iui 
Puiu Bartha, caro fusese de-a dreptul 
uluitOȚ pentru toată lumea Și mai 
cu seamă pentru adversari. Unii își

BASEBALL?
Cînd I-am întrebat de ce nu 

prinde fotbalul de tip european în 
America, col. Donald F. 1-Iull mi-a 
dat un răspuns stupefiant : pentru 
că orice activitate care nu implică 
folosirea miinilor repugnă americani
lor. Șl imixirtantul oficial al olim- 
pismului american a început să-mi 
înșire toate sporturile populare în 
Statele Unite. Nici unul nu se joa
că fără mîini ! Pornind la verifi
carea acestor afirmații, am ajuns 
pe stadionul newyorkez. Shea, bo
gat amfiteatru cu trei etaje supra
puse în semicerc, lăsînd Ioc unei 
incredibile mulțimi de 67.000 de pa
sionați. pentru un sport departe ue 

-a- «tun» vlaga țwaeUwHiților șl--Ut- 
atit de departe de a stoarce lacri
ma sau strigătul de mfocare al unui 
euopenn.

JocuTui TT zîce baseball și pol jura 
că dacă-1 dezbraci de complicațiile 
regulamentului rămine oină cura
tă. Potrivit mitului local, baseballul 
ar fi un joc de origine tipic ame
ricană. descoperit cam pe la 1830. 
Singura concesie ce se mai face 
clin cind în cind (dar e socotită „ne
patriotică") este aceea de a concepe 
că seamănă cu englezescul „rouders",

UN JOC DE O!NÂ 
CEVA MAI 
COMPLICAT

1750. Cînd am îndr-ăz- 
verinului meu de ban- 

(locul 3, rindul D. sectorul 5) 
dențele medievale ale oinei

INTR-UN DECOR EXOTIC

I

LA RECITALUL MARILOR CELEBRITĂȚI
Mai mult dteclt o simplă întindere de 

pâmîht, iată <de 4 km șl lungă cam cțe 
50 dc ori mal mult, cu diferențe de ni
vel de peste 100 de metri, inconjurata 
de apele Adriatlcei, insula Hvar repre
zintă o așezare pe care oamenii, încer- 
cind să evadeze din trepidanta viață mo
dernă, o vizitează din prima șl pină in 
ultima zi a anului. Drumețului, aflat pe 
fermecătoarea coastă a Dalmației, li slnt 
o*.rite, de la Split la Dubrovnik, ca și 
din alte stații intermediare, vase de li
nie sau nave ultrarapide, care fac în 
permanență legătura cu acest colț de 
ral, unde mina omului a înfrumusețat și 
mai mult darurile naturii.

De o parte și alta unei șosele argintii, 
care șerpuiește necontenit, flancată de 
plantații cu portocali, smochini sau viță 
de vie legind 4 mini-stațluni, se înșira 
mărturii milenare, săpate în roca albă 
de meșteri neîntrecuți, alături de uriașii 
de oțel, beton, sticlă și aluminiu, expre
sii ale ultimelor fantezii arhitecturale. 
5000 de ani. și poate chiar mai mult,

PICATURI
• După mine, rugbyul este o cursă 

de 109 m cu obstacole.
a Fotbalul feminin tinde să devină 

sportul regină.
• Balonul este obiectul care a cu

cerit globul pentru că-1 mai rotund.
• E normal ca după o țesătură fină

de pase, mingea să se îndrepte Instinc
tiv la păianjen. ’

• In cursa asta s-a Întrecut pe sine, 
«Șa că nu se poate «pune că a sosit 
ultimul.

c FinaBzează-țl acțiunile 
vei dovedi cel mai inalt 
echipă.

« — De ce I-ai introdus 
catul ăsta?

— Păi tocmai naturalețea 
prăbușește în careu 
omul nostru de gol.

despart In imaginat!» noastră grota lui 
Marko de elegantul complex hotelier 
Amfora, Invadat pur șț simplu de ama
torii decorului exotic, veșnic însorit.

Dar călătorului sosit pe insula Hvar 
să-și petreacă un concediu mai scurt 
sau maț îndelungat îl sînt oferite In 
permanență — pentru ca sejurul să-l fie 
cit mai plăcut — mart manifestații cul
turale Șl sportive. Tn acest sezon, de pil
dă, turiștii au putut urmări festivalul 
mondial al polo-ului pe apă. joc cu o 
vechime dintre cele mal mari pe pro
gramul J.O. Intr-o piscină ultramodernă 
s-au întrecut, pentru superbul trofeu al 
Adrlaticei, cei mai buni jucători din lu
me disputa tor fiind urmărită seară de 
seară de norocoșii posesori al unul bi
let de intrare. La vreme, am relatat des
pre frumusețea disputelor, despre sur
prize produse șl urmările lor. Despre 
un singur meci nu v-am povestit nimic. 
Șl poate că a fost cel mai frumos...

Intr-o după-amiază calda, cind razele 
soarelui și apa cristalină te Îmbiau la 
o nouă repriz.ă pe țărmul special ame
najat, turiștii au renunțat la heliotera- 
pie, preferind 60 de minute In compania 
marilor glorii ale polo-ului mondial. La 
o poartă se adunaseră Muskatlrovîcl, 
Clpd, Ivkovlcl, Nardell, Nonkovlcl, 
Trumbld șl alt9 mari vedete ale Iugo
slaviei, din ultimele două-trel decenii.

La cealaltă — o selecționată a restului 
lumii, cu nu mai puțin celebrii Italieni 
Parmeggianl, D’Altrui. Denerlein, ma
ghiarii Bolvary, Karpaty, Mayer, sovie
ticul Sliapln, americanul Lambert, olan
dezul Van Welder, și alături de ei, 4 ex- 
Internațlonali români. Bădiță, Mărcules- 
cu, Grințeseu și Firo'iu.

A fost o adevărată lecție de virtuozi
tate, o oră de mare Incîntare pentru 
spectatori. Profesorii au demonstrat ele
vilor, aflați în tribună, toate frumusețile 
și subtilitățile acestui joc, chiar dacă au 
l'ăcut-o în stilul romantic, de pe vremea 
bătrinllor, cînd portarul nu depășea tiuia 
buturilor, fundașii nu treceau de centru, 
iar centrul fix trona in fața porții ad
verse, dirijînd toate acțiunile. Am re
trăit epoca doplerelor și a șuruburilor, 
a ghiulelelor împarabile de la 10 și 12 
m, sau a șuturilor cu boltă. Forțele com
batanților nu mai erau cele de altădată, 
dar pasiunea de joc rămăsese nealte
rată.

I.» sfîrțitul Intîlnirii, cind dr. Foliei, 
venerabil decan al arbitrilor, consfințea 
un scor perfect egal, 5—3 (Mărculeseu 
și Grințeseu marcaseră două din golu
rile selecționatei), am aplaudat cu emo
ție acest recital, pe care cel ce l-am ur
mărit nu-1 vom uita prea curind.

joc C.e pe la 
nit să afirm 
rî C ' 1______  ____ _
cendențele medievale ale oinei 
ogoi mă joc ile-a hoina" zicea 
lui VJaicu-Vodă), am fost tratat 
o privire condescendentă...

N-am să mă răzbun zlcind că 
seballul e un joc anost. La urma 
urmei, din cei aproape 20 de ro
mâni prezenți in tribună, eram poa
te cel mai atent și mai interesat 
să găsesc puncte comune cu oină. 
Dar nici nu pot susține că e teri
bil de antrenant. Toată admirația 
americanilor se sconcentrează asupra 
puterii de lovise a jucătorului aflat 

•xrla bătaie*: -dr-wsttict ■vtrstRr foarte 
matură a profesioniștilor și slaba 
lor capacitate de alergare. De altfel 
parcurgerea tiăSiMJiui marcat fie cele 
4 baze (de unde și numele jocului) 
este adesea o simplă formalitate, cu 
condiția ca bătaia să fi fost foarte 
reușită. Altfel. Încercările de fugă 
devin inutile, pentru că sint prompt 
reprimate de jucătorii postați la 
prindere (cărora le este suficient 
să așeze mingea in bază, înainte de 
sosirea adversarului ; nu există, ca 
la oină, situația de „prindere la 
mijloc" sau lovire cu mingea prin 
aruncare, ceea ce firește, după con
cepția și obișnuințele noastre, scade 
din spectaculozitatea jocului). Iată 
de ce meciul pe care l-am văzut F-a 
putut încheia, după două ore (de 
permanente nereușite), doar cu re
zultatul de 1—0 pentru echipa Me
tropolitans din New York (alintată 
Mets) i'n fața echipei din Philadephia 
(poreclită Philliens).

Sigur că admirația publicului ame
rican vizează și șiretenia și variaț’a 
in execuții a pitctii-rului (aruneăio- 
rul) sau indeniinarea cite unui ju
cător de cîmp la prindere (outfiel
der), dar în fond ne-am convins des
tul de repede, captarea atenției sta
tornice a americanului pentru base
ball se face în primul rind prin 
bateriile desfășurate ale publicității și 
printr-o savant concepută sceno
grafie a spectacolului. Meciul (din 
liga națională) nu începe înainte de 
intonarea imnului american, 
de public în cor. 
electronică ține la curent 
tatorii cu cele mai mărunte 
mente intervenite în joc. Programul 
tipărit al jocului (costul 25 cenți) 
conține 34 pagini de informații. în 
afara stadionului și înăuntrul sân, 
clubul gazetă oferă, prin vînzare. 
suporterilor săi 28 de feluri de obi
ecte (embleme, inele, brichete, fani
oane, brelocuri, sacoșe, fotografii 
cu autografe, cravate, păpușele ele), 
toate amintind cumpărătorului de 
clubul Mets. Din totalul de pagini 
acordate sportului, cotidienele re
zervă cel puțin jumătate baseballu- 
lui. Așii minuirii bățului intră 
istoria tradițională americană 
Babe Ruth sau Joe DiMaggio, 
mul soț al Marlynei Monroe), 
imaginația lor i<nflăcărată, ameri
cani nu-1 6pun cîmpului de joc 
teren de baseball ei „diamant", poa
te pentru ca sună mai frumos, poa
te pentru că are forma unui oetae- 
dru.

Scriu toate acestea în zilele fina
lelor campionatului național de oină 
de la Botoșani, cu gîndul la stră
vechiul nostru joc. Baseballul poate 
fi pentru mine o curiozitate. Oină 
rămine însă legată de amintirea ta
tălui meu și a colegilor lui de V 
Liceul Internat din lași, de romanul 
lui Demostene Botez, de povestea 
ceasului de aur al lui Splru Haret, 
de victoriile Normalei din Cimpu- 
lung, de profesorul Tănăsescu, das
călul meu de oină, și — de ce nu ? 
de Curcani, Gherăiețtl, Frasin ți 
alte comune care, în zilele noastre, 
s-au făcut cunoscute lumii româ
nești prin oinarii lor !

Victor BANCIULESCU

fts-
(.,In 
fiul 

cu
ba-

e—

reluat
O uriașă tabelă 

specta- 
eveni-

Adrian VASILIU

personale și 
spirit de

pe împledi-

cu care se 
l-a impus drept

Victor ȘTEFANII!

ȘTIAȚI CĂ...
.. .patru tineri australienii pasionați 

ai tenisului, au susf '-iut t.n meci „non
stop", care o dvrat 30 do ore șl 10 mi
nute 7 tn această partidă de dublu 
s-au disputat 68 de seturi, totalul ghe
melor ridicindu-se la 608.

...proaspăta recordmană ta săritura tn 
înălțime, austriaca Ilona Gusenbauer, 
șt-a propus pentru anul vldor perfor
manți de 1.93 m (actualul record: 
1,93 rn)?Ea a decluat că speri si

fie șl prima femeie care va sări peste 
Ștacheta înălțată la 2 rnei-t.

...tinerei aborigenei Evonne Goolagong, 
ciștigătoarea probei da simplu femei a 
ediției de anul acesta, a turneului de 
tenis de 
SO 000 de 
feslonism 
categorie,

la Wimbledon, t s-au oferit 
dolari pentru a trece la pro- 

? Miss Goolagong a refuzat

manifestare a suporterilor lor sosiți 
la Milano pentru a-i îmbărbăta, și 
le-au oferit numai motive de bucurio 
în zilele următoare. Știau că acolo 
sus, în tribună, cineva ii iubește și 
așteaptă de la ei victorii-.. Tn ultima 
seară, după ce s-au bucurat împreună 
de succesul în fața campioanei mon- 
o’iale, voleibaliștii români s-au foto
grafiat cu suporterii lor, apoi au luat 
loc in tribună alături de ei... Cu toții 
speră in prezența voleiului nostru la 
MOnchen prin intermediul turneului 
de calificare din Franța. Și suporterii 
de la Milano au promis să nu lip
sească nici de acolo, să poată striga 
din nou „Ro-mâ-ni-a!“ și apoi cit mai 
des „Mulți ani trăiască'"

Aurelian BREBEANU

Priviți imaginea alăturată: un om 
cu timplele ninse ia amenințătoarea 
poziție 
sperie

Dar
—în . .

ță acum, cu semeție, Palatul Telefoa
nelor, la „Parcul Oteteleșanu". Sandu 
Ion devenea campion național al „co
coșilor", învingîndu-1 prin k.o-, in re
priza a treia pe Anton Oșca. N-au 
trecut decit. citeva săptămini și, ne
răbdător. Oșca a cerut revanșa, pro
gramată de data aceasta pe „Ciulești" 
și încheiată cu victoria, tot prin k.o., 
după numai citeva secunde, a omu
lui din fotografia alăturată.

Constantin Nour — considerat (pină 
atunci) autorul celui mai rapid k.o. 
din istoria boxului românesec (11 se
cunde în meciul cu bulgarul Ale
xeev) — recunoștea că izbînda lui

MUZEUL SPORTULUI

Sandu Ton a fost mai ..urgentă" 
cit a lui. rcalizindu-se. după afirma
țiile presei timpului, în numai șase 
secunde 1

Pentru Sandu Ion a venit o suită 
lungă de victorii, numeroase k.o.-uri. 
opt la rînd, între care trei asupra 
unui boxer binecunoscut generației 
mai vechi, Ion Gorun; plecarea din 
țară (1943), citeva stagiuni la Paris, 
izbînda răsunătoare asupra lui Kid 
Armand, campionul Africii de Nord, 
renunțarea la ring (1947), cei doi ani 
de antrenorat...

*

de

(Urmare din pag. 1)

terialul muzeistic din această epo
că-.. amintește numele cito.rva . mari 
polisportivi 
Constantin 
Zână, D- 
Medeleanu.
I. Cămărășescu, 
S. Ritter ș.a.

Succesele lor 
prin materialele 
concurs cit și prin trofeele

Aceste 
muri de 
adăugate 
costume, 
cum și colecțiile de schiuri, florete, 
albume, cărți și reviste, constituie 
un izvor documentar care trebuie 
corectat și valorificat în continuare-

Prezența unor trofee, spre exem
plu. indică întilniri sportive timpu
rii, cu alte țări din Apus și chiar 
cu multe centre sportive mai înde
părtate. Aceste contacte au permis 
o lărgire a orizontului sportiv ro
mânesc in epoca modernă și, in pri
mul rind, un schimb de experiență 
pe acest

Așadar, 
istorie a 
român sau străin 
mine surprins cind află că 
de lemn, rachete dc tenis, 
boburi, automobile, schiuri 
au existat încă din secolul 
în cele mai îndepărtate centre ale 
țării și încă de fabricație româ
nească; că handbalul, fotbalul, lup
tele, zborurile (cu și fără motor) 
etc. s-au practicat și la noi (după 
reguli aproximativ identice),

al vremii : Mihai Savu, 
Rosetti, Al. Frira, 

Hubert, Al. Papană,
Rang, Virgil Ioan, 
Panaitescu Zigoto,

Al. D. 
C.

H.

sint Ilustrate atit 
și echipamentul de 

cucerite, 
pe ra- 

trebuie 
fanioane, 

pre-

materiale, expuse 
sport, la care mai 

cele mai vechi 
diplome, legitimații,

tărim.
cunoscînd pe viu scurta 
unui sport, vizitatorul — 

nu rareori ră- 
biciclete 
schifuri, 
etc. — 

trecut și

comitent cu țările care, prin tradi
ție, le-ar fi dat naștere.

Și aceste adevăruri scoase la ivea
lă de Muzeul Sportului (adevăruri 
pe care nu ne mai putem îngădui 
să le ignorăm), își prelungesc exis
tența în glorioasele succese obținute 
de sportul românesc în epoca con
temporană.

Aceste succese sînt o continuare, 
In condiții noi, a tradițiilor progre
siste ale mișcării sportive româ
nești și, în primul rînd, a tradițiilor 
sportului muncitoresc-

Toate faptele, cifrele, performan
țele, trofeele (și materialele legate 
de obținerea lor), de care 
resăm zilnic sînt astăzi 
intr-un sediu anume.

Gama variată de trofee 
și de aspecte inedite, privitoare la 
cucerirea lor (mănușile cu care bo
xerul Nicolae Linca a cucerit titlul 
de campion olimpic, discul pe care 
Lia Manoliu și-a însemnat recordul, 
distincțiile 
care ap 
jucător 
— Iosif 
medalii 
pice și

ne lnte- 
adunate

valoroase

echipament 
mai popular 
țara noastră 
diplome și

și ultimul 
aparținut celui 

de fotbal din 
Petschovschi, _

de la toate Jocurile Olim- 
. ... campionatele mondiale), fac
din ultimele trei săli ale muzeului 
un punct de atracție și mindrie na
țională pentru toți 
tului-

Este pentru prima 
tul românesc își are 
în care sînt adunate și expuse toate 
documentele de valoare în stare să-1 
refacă Istoria veche și nouă. Și acest 
lăcaș, inaugurat festiv la 7 mai ac. 
poartă numele de Muzeul Sportului 
din R.S.R. Așadar, el este al spor
tului.

iubitorii spor-

oară cînd spor- 
un lăcaș al său,

După 28 de ani, agentul de asigu
rări Sandu Ion s-a reîntors la Bucu
rești, cu părul alb și... aceeași greu
tate (54 kg). care i-ar permite să 
urce și astăzi-în ring. ‘

— Ce impresie v-a făcut Bucu- 
reștiul, după aproape trei decenii?

— Biicnreștiut de astăzi este altut * 
decît cel dinaintea războiului. .S-a 
schimbat și el, ca și mine, ca și 
prietenii mei. Nour, Șerbănescu. 
Roșea, pe care i-am reintîlnit amin- 
tindu-ne de tinerețe... Bucureșliul dc 
azi e mai frumos și mai tînăr. Păcat 
că nu putem spune același lucru si 
despre noi...

— Amintindu-vă de tinerețe, n-ați 
uitat — desigur, victoriile care v-au 
adus renumele dc „regele" k.o.-ului?

— Nu le-am uitat. Dar n-am uitat 
niei pumnul lui Gheorghe Popescu, 
administrat in repriza a 7-a, un pumn 
care m-a făcut să văd stele verzi și 
să mă trezesc... la cabină!

— Vă reîntoarceți Ia Paris ?
— Mă reîntorc și mai am de tras 

încă 7 ani pină la pensia care, in 
Franța, vine tirziu... la 65 de ani. 
Apoi vreau să cresc flori și iepuri 
și să văd box la televizor.

— înainte de despărțire, un răs
puns de specialist, scurt ca o... di
rectă: Frazier sau Clay?

— Clay, cel mai bun boxer al tu
turor timpurilor, posedînd o lovituri 
de „greu" și o viteză de „cocoș".

*
Priviți Imaginea alăturată; cu tîm- 

plele ninse. Sandu Ion ia amenință- 
toarea poziție de gardă care astăzi... 
nu mai sperie pe nimeni!

Dar în urmă cu 30 de ani..;
Traian DUNAREANU

de

I. GHINESCU. Erați, tntr-o vreme, 
un musafir mai des al acestei ru
brici ! Regretînd că am primit cam 
tirziu ultimul dv. catren, care are 
ca temă pronosticul htper-optimlst a! 
suporterilor Iul Spartak Trnava, pen-

tru meciul retur cu Dinamo n pre
zentăm la rindul nostru, cititorilor :

Gazdele, rări ocoluri
Ne-au promis vreo patru goluri 
Patru-au fost, nu pot să zic.
Dar două pentru... Geryk 1 
MICI! RADU TlRGOVIȘTE.

ADEVĂRURI
Cind te afli prea aproape de munte 

nu-*! vezi înălțimea
R. TV. Emerson

Fără pasiune, omul nu este decît o 
forță latentă, o simplă posibilitate, 
asemeni pietrei care așteaptă lovitura 
fierului pentru a putea scoate scinlei.

F. Amiel 
imediat din 
pier pentru 
inspirat su-

H.
Puțini oameni mor 

lipsă de aer, însă mulți 
că ani de-a rîndul n-au 
ficient

R. Alsukcr
Un erudit debil este tot atit de in

complet ca și un ignorant hercule.
Paz

GJndurile puternice ciștigă pe oa
menii vigm oșl și-i face mai puter
nici.

Bațehot
Culese de Tiberiu CORNE5ANU

___ _______ , ______ ,__ De
pun mârturie pentru dv. ! In palma
resul intilnirllor Dlnamo

fotbaliștii bucu-
versitatea Craiova figurează rezulta
tul de 8-0 pentru —
reșteni. El a fost înregistrat in e- 
dițl» 1965—-106H a diviziei A.

MINED HERȘCU. CLUJ. Antrenorul 
secund al U.Ț.A.-ei, Ion lonescu. 
n-are nici in clin, nici în mîneeft 
cu fostul internațional rapidist. El

este un tînăr profesor de educație 
fizică.

Dr. F.M., COMUNA CRINGU. Nu 
confundați epigramele, cu nUncăru- 
rile de regim. Cele trimise n-au pic 
de sare I

LIV1A șl IOAN POP, CLUJ. Slnt 
reușite unele definiții din pseudodic- 
țlonarul fotbalistic pe care 1-ațl al
cătuit :

„A“ : de fapt, gruparea echipelor 
care cunosc tot alfabetul fotba
lului.

Cartonașul galben : economie 
cuvinte.

Dribling : figură de stil. 
Fotbaliști : Zel fără Olimp.
Gol : singurul lucru care mulțu
mește din... plin.
Autogol : confuzie regretabilă.
Microbist : unul care de bună voie, 

nesilit de nimeni, iși scurtează cu 
cițiva ani viața.

MIRCEA NAGHI, BUCUREȘTI. De 
ce neapărat sport de performanță? 
Faceți sport, pur și simplu. Este 
în folosul dv. și în concordanță cu 
vîrsta și posibilitățile dv.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un ca
tren, pornit de la faptul că în par
tida de la Trnava, fiind pe banca 
rezervelor, Doru Popescu a fost brus
cat :

Răzbuntndu-se Pe el.
Pe „metoda" lor cea nouă, 
După ce-a fost luat „la trei", 
A intrat și le-a dat... două l 
IOAN POPA, COMANEȘTI, JUDE

ȚUL BACAU. Rapid a pierdut doua 
campionate, din cauza Slderurgistu- 
Iui Galați. In ediția 1963—64, 
un șir neîntrerupt de victorii 
le deschiseseră drumul spre 
giuleștenli au cedat la Galați, cu 1—0. 
De asemenea, în ediția 1965—66, după 
ce învinsese cu 2—1 la Galați, Rapid 
a pierdut cu același scor la Bucu
rești. După acest eșec neașteptat, ra- 
picliștii au pornit pe... tobogan, reu
șind să piardă la șase puncte 
rență, în favoarea Petrolului, 
campionat în care, nu prea 
de potou, conducea cu 5 
puncte. Dar, în materia de 
și de... Rapid, nu trebuie să ne mire 
nimic I

Olimp.

după 
care 
titlu,

dife- 
un 

departe 
(cinei) 
fotbal

NICOLAE BENCIU, BUCUREȘTI. 
„In ziarul „Sportul*4 de duminica 
trecută, am văzut fotografia celui 
mal tlnăr suporter al echipei de fot
bal Rapid. Eu vă trimit fotografia ce
lui mai tînăr suporter al echipei 
Progresul. Băiețașul meu merge in că
rucior Ia meciurile idolilor lui, 
arp abia 9 luni. Ei este membru sus
ținător, cu cotizația la zi. în cu- 
rind, soția mea va da naștere la un 
nou copil. Am Jurat că, dacă pro- 

voi adăuga 
celor 
mer-

---— V<* --  
greșul va intra in „A“, v.,; z 
la numele copilului, numele
11 jucători de bază". După cum 
ge Progresul nu-1 prea văd pe 
purtlnd alt nume decît cel pe 
o să i-l dea nasul 1

căci

cu-

să i-l flea nașul î

caricaturi
ANDREI NEMEȘ, TG. MUREȘ, 

reținut una dintre ; 
cu baschetul) și o vom publica in 
tr-un număr viitor, făclndu-vă 
rabat la desen, de dragul poantei.

Ilustrații: N. CLAUDIU

un...
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„80000 DE PIONIERI Șl ȘCOLARI, 
TOT ATÎJIA COPII SĂNĂTOS! SI PUTERNICI!

Interviu cu prof. EUGENIA MĂNDIȚĂ, președintele Consiliului Municipal
București al Organizației Pionierilor

In suita reușitelor acțiuni sportive 
organizat® cu participarea tineretului 
școlar din Capitală, ponierii s-au în
scris întotdeauna ca un eșalon im
portant, spectaculos prin proporții și 
impresionant prin entuziasm și dis
ciplină. Ne-am convins incă o dată 
de acest adevăr, urmărind recent 
festivitatea de deschidere a noului 
an sportiv școlar. Acum, cravatele 
roșii din primul oraș al tării parti
cipă la un eveniment deosebit, cea 
d» a II-a conferință a organizației 
lor. prilej de trecere in revistă a 
succeselor înregistrate și în domeniul 
sportului. Era firesc ca interviul 
nostru cu prof. Eugenia Măndiță, 
președintele Consiliului municipal 
București a! Organizației Pionierilor, 
să fie orientat pe această temă.

• De Ia începutul mișcării pionie
rești, sportul s-a înscris în activită
țile cravatelor roșii din Capitală. 
Meritele revin în exclusivitate or
ganizației pe care o conduceți ?

Tot ce s-a realizat in domeniul 
educației fizice și sportului pionie
resc din municipiul nostru poartă 
girul îndrumării .și sprijinului direct 
al Comitetului municipal de partid 
și colaborării cu Inspectoratul școlar 
al Capitalei si Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport. Am 
primit, de asemenea, un prețios spri
jin din partea unor mari cluburi 
sportive, instituții și întreprinderi si, 
cum era și firesc, din partea comi
tetelor de părinți din școli.

• Ce modalități au fost folosite 
în mod curent pentru angrenarea 
pionierilor in activități de mișcare, 
in sport ?

Pornind do la ideea că orele de 
educație fizică trebuie să deschidă 
apetitul pentru sport, am urmărit 
in mod special felul cum s-au des
fășurat acestea, dacă au fost asigu
rate condiții pentru cuprinderea tu
turor elevilor (militind net împotri
va scutirilor de complezentă), dacă 
profesorii au căutat să folosească 
metodele cele mai. atractive la lec
țiile predate. Ne-am convins. De reu

șita acestor lecții a depins mult dacă 
clasa, detașamentul au participat in 
totalitate, cu interes, la activități 
sportive organizate pe cercuri. Am 
lăsat, se înțelege, cîmn larg deschis 
inițiativelor locale, fie in cadrul 
..Cupei unității de pionieri”, fie in 
organizarea unor • campionate sistem 
divizie, fie la concursurile de ex
pediții pionierești/ gen ..București, 
oraș socialist”, fie în organizarea 
..Cupei cravatelor roșii” la fotbal, 
a acțiunii ..Delfin ’70 si ’71”. a în
trecerilor din sfera ..Anului atletic 
pionieresc", cele desfășurate sub în
semnul „Ștafeta iscusinței și a în- 
demînării” sau .Pionieri ne cărările 
patriei".

o Am semnalat, nu o dată, iniția
tive frumoase legate de crearea u- 
nor spații de joacă, de amenajarea 
unor baze sportive simple sau chiar 
mierocomplexe sportive. A fost vor
ba de acțiuni snontane. la nivelul 
școlilor, al unităților de pionieri, 
sau acestea s-au înscris intr-o co
ordonată generală a organizației ?

Ar fi un nonsens să vorbim de 
activități sportive fără existența unor 
condiții materiale. în acest sens, țin 
să precizez că organizația noastră 
s-a preocupat permanent să asigure 
o bază materială pentru sport, sti
mul ind o serie de inițiative ale unor 
conduceri de scoli generale și co
mandanți de unități de pionieri, ca 
acelea ale școlilor generale nr. 30. 
31. 111. 188 si 196 etc. Mă simt obli
gată să subliniez și sprijinul primit 
de organizația noastră prin dotarea 
cu baza sportivă Sirena (care va de
veni una dintre cele mai frumoase 
din Capitală), prin accesul pe care 
pionierii îl au Ia baza nautică dc la 
Herăstrău pe marile stadioane. Ac
țiunea de amenajări sportive in 
școli a cunoscut un puternic impuls 
prin inițiativa pionierilor de la Școa
la generală nr. 56, care au chemat 
Ia întrecere pentru realizarea unor 
obiective gospodărești, cravatele ro
șii din toate școlile generate ale ță
rii. Aș mai aminti aici că inventarul

sportiv al pionierilor bucureștenl a 
sporit simțitor și datorită sumelor 
substanțiale primite din partea Ins
pectoratului școlar al Capitalei.

• Cu prilejul vizitei noastre prin 
școli am putut desprinde interesul 
pe care, de pildă, organizația pio
nierilor din sectorul 4 o acordă tu
rismului, ea mijloc de angrenare a 
copiilor in acțiuni de mișcare, tot
odată de cunoaștere a frumuseților 
patriei și a realizărilor clasei mun
citoare. Ne-ați mai putea furniza 
eventual și alte exemple ?

Cazul nu este izolat. Preocupări 
similare. Ia fel de interesante, exis
tă si la nivelul sectoarelor 2. 5. 8. 1, 
în care grija pentru a asigura pio
nierilor o activitate sportivă cit mai 
diversă si mai atractivă se împle
tește cu o rțare capacitate organi
zatorică.

• Ce doriți să exprimați eu prile
jul celei de a U-a conferințe a or
ganizației dvs. ?

Aș dori să adresez mulțumiri unor 
directori de scoli ca I. Crișan (86), 
D. Feldman (111). I’. Căliman (175), 
unor comandanți de unități pionie
rești — Ana Plătiră, Liceul „Ion Ne- 
culcc”. Maria Radu, Șc. generală nr. 
111. Mihaela Oprea — Șc. generală 
nr. 122 etc, care ne-au fost per
manent! colaboratori, ne-au ajutat 
să realizăm, prin educație fizică și 
sport, o temeinică educație comu
nistă copiilor, să le formăm perso
nalitatea. să le insuflam prețuire și 
respect pentru tot ce se realizează 
astăzi în Republica noastră socialistă, 
sub îndrumarea înțeleaptă a Parti
dului Comunist Român. Nădăjduim 
ca și pe viitor să avem in jurul 
nostru colaboratori la fel de entu
ziaști, capabili să ne ajute să reali
zăm obiectivul nostru maior : de a 
face ca toți cei peste 80 000 de pio
nieri din Capitală, să fie tot atiția 
copii sănătoși și puternici. Exercițiul 
fizic, sportul constituie unica moda
litate de realizare a acestui obiectiv 
social.

Tiberiu STAMA

Aspect din meciul Dinamo — I.P.G.G., terminat cu victoria dinamovițtilor cu scorul de 15—2
Foto i N. DRAC.OȘ

AZI, DIN NOU HOCHEI
Dinamo — Agronomia și Steaua — AvintCil M. Ciuc, capete de afiș

Opt echipe, cu două mal multe 
decit la ultimele ediții, au luat 
startul în acest an în campionatul 
republican de hochei pe gheață. 
Ele au fost împărțite în două gru
pe. avînd pe Dinamo — campioa
na și, respectiv, pe Steaua — vice- 
campioana drept capi de serie. Cele 
două tururi preliminare, de la 
Miercurea Ciuc și acesta, în Curs de 
desfășurare, la București, urmau să 
stabilească ordinea valorică — la 
această oră — a participantelor la 
competiție, campionatul programînd 
in continuare întîlniri în cadrul a 
cinci tururi, pentru locurile 1—4 și 
5—8. Aceasta a fost formula pre
conizată pentru campionatul repu
blican 1971/72, o formulă care ni 
se pare mal judicioasă, cel puțin 
pînă în ziua în care această prin
cipală competiție a hocheiului nos
tru va putea fi organizată sistem 
divizie, ca la alte jocuri sportive, 
și așa cum se procedează, de alt
fel, în majoritatea țărilor hocheis- 
tice.

Așadar, aceste tururi preliminare 
urmează să decidă niștă ierarhii, și 
în primul rînd pe cele două echi
pe care, alături de Dinamo și 
Steaua (indiscutabil cele mai va
loroase formații românești de ho

chei), vor lua parte la lupta direc
tă pentru supremația națională. 
Una dintre acestea este Âvîntul 
Miercurea Ciuc, care a trecut cu 
ușurință de adversare ca Avîntul 
Gheorghieni și destul de nou înfi
ințata Dunărea Galați. în cealaltă 
grupă, pretendenta la locul doi 
urma să fie aleasă între Agrono
mia Cluj și I.P.G.G. București, ad
versare mai vechi și, prin prisma 
ultimelor evoluții, destul de apro
piate ca valoare de ansamblu. Clu
jenii însă au tranșat în favoarea 
lor această dispută întreeîndu-i joi 
pe bucureșteni, la un scor sever și 
scoțîndu-i. astfel, practic din lupta 
pentru calificare. I.P.G.G.-ului i-a 
mai rămas totuși o ultimă șansă, 
o victorie în fața dinamoviștilor. 
De aceea ea a Și abordat partida, 
de vineri, cu Dinamo, cu o dîrze- 
nie deosebită, animată, după cum 
lesne se vede, de o mare ambiție. 
Dar, așa cum se întîmplă cel mai 
adesea în sport, valoarea jucători
lor și pregătirea lor aveau să fie. 
în cele din urmă, hotărîtoare, și 
Dinamo, cu o echipă evident mai 
bună, a întrecut I.P.G.G. la un scor 
categoric 15—2. Din desfășurarea 
partidei am reținut un fapt și a- 
nume că într-o perioadă de două

minute, cînd dinamoviștii aveau 
un jucător penalizat, ei au izbutit 
să înscrie adversarilor nu unul, ci... 
trei goluri 1

Astăzi, cînd conturile calificării 
sînt practic încheiate, pe patinoa
rul bucureștean sînt programate ul
timele partide, să le zicem de onoa
re. Ele se vor desfășura după ur
mătorul program : ora 8,30 : Avjn- 
tul Gheorghieni — Dunărea Galați, 
ora 11 : Tîrnava Odorheiul Secu
iesc — I.P.G.G., ora 17 : Dinamo — 
Agronomia Cluj, ora 19.30 : Avîntul 
M. Ciuc — Steaua. Primul tur al 
campionatului (1—4 și 5—8) va a- 
vea loc în noiembrie.

ATLETISM : Stadionul Re
publicii, ora 9 : meciuri în ca-, 
drul campionatului divizionar 
(C.A.U. — Dinamo — reprez. 
Jud. Timiș și Steaua — Ra
pid — Metalul).

CAIAC-CANOE : Lacul He
răstrău, de la ora 8 : reuniu
ne dotată cu „Cupa Tineretu
lui”.

CICLISM : Velodromul Di
namo, de la ora 10 ; fi
nala campionatului republi
can (cursa cu antrenament 
mecanic).

DIRT-TRACK, Teren Meta
lul (Pantelimon), de la ora 
10, finala campionatului re
publican.

FOTBAL : Stadionul Dlnamo. 
ora 11 : Dlnamo Obor — FI. roșie 
Buc, (<Jiv. C), teren ora
11 : T. M. Buc. — Olimpia Giur
giu (dlv. C). teren Constructorul, 
ora H ■ Unirea Tricolor Buc. — 
Voința Buc. (div. C) ; teren Laro- 
met, ora 11 : Tehnometal Buc. — 
Celuloza Călărași (dlv. C) : sta
dion Ciulești, ora 13 : Rapid Buc. 
— Farul Constanța (juniori) ; sta
dion Progresul, ora 13 : Progre
sul Buc. — F. C. Galați (juniori) : 
stadion Dinamo, ora 13 : Dinamo 
Buc. — ș. N. Oltenița (juniori) : 
ieron 23 August IV, ora 13 : 
Steaua 23 August Buc. — Dunărea 
Giurgiu (juniori) ; teren Electro
nica, ora 11 : Eleeropica — S. N. 
Oltenița („Cupa României”) ; teren 
Autobuzul, ora 11 : Autobuzul — 
Metalul Tîrgoviște („Cupa Româ
niei")

HANDBAL t Teren Progre
sul, ora 9 : Progresul Buc. —

„U“ Iași (B.f) ; teren Voința, 
ora 9 : Voința Buc. — Voința 
Rădăuți (B.f), ora 10 : ISEM 
Buc. — Chimia Făgăraș (B.f), 
ora 11,15: Voința Buc. — 
Tractorul Brașov (B.m.) ; te
ren Constructorul, ora 16 : 
Constructorul Buc. — Chimia 
Buzău (B.f).

YACHTING : Lacul Herăs
trău, la ora 10 : Concurs în 
cadrul „Cupei Sindicatelor”.

POPICE : Arena Gloria, de 
la ora 8—12 : Gloria Bucu
rești — Voința București 
(reuniune din cadrul campio
natului masculin, divizia A).

RUGBY : Stadionul Parcul 
copilului, ora 9,30 : Dlnamo 
— Gloria (div. A), ora 11 : 
Grivița Roșie — Sportul stu
dențesc (div. A) ; teren Olim
pia (cartier Vitan), ora 10,30: 
Olimpia — Șc. sp. nr. 2 Con
stanța ; ora 12 : Vulcan — 
Tînărul Petrolist Ploiești ; 
stadionul tineretului (teren 
IV), ora 11 : Arhitectura — 
Dunărea Giurgiu (meciuri de 
div. B).

VOLEI : Teren Progresul, 
de la ora 10,30 : I.T.B. Infor
mația — Orizonul Bacău 
(B.f), Progresul — Voința 
Constanța (B.f) ; teren Far- 
ma, ora 9 : Confecția — Po
litehnica Galați (B.f).

DUPĂ PRIMELE
4 ETAPE

După cum se știe, campionatul de Ju
niori la fotbal se dispută în acest an 
după o nouă formulă, menită să asi
gure o pregătire superioară tinerilor Ju
cători. Concentrarea valorică în fiecare 
serie dovedește, de Ja o etapă la alta, 
că acest campionat va deveni un mijloc 
eficient în instruirea șl pregătirea a nu
meroși fotbaliști de performantă.

Cele 8 serii a cîte 12 echipe. împărțite 
după criteriul geografic, cuprind și nu
meroase reprezentative de școli sportive 
din învftțămîntul general și profesional, 
fapt ce reprezintă un substanțial cîștlg 
pentru fotbal.

După desfășurarea a 4 etape de cam
pionat, putem afirma că formula actuală 
confirmă așteptările în ceea ce privește 
valoarea întrecerii. Dezechilibrul dintre 
echipe. eSistent pînă la această editfe, 
a dispărut aproape total. Rezultatele strîn- 
se și pozițiile ocupate de formații frunta
șe în anul trecut — S. C. Bacău. Rapid. 
U.T.A., ,.U“ Craiova •— ne îndreptățesc

CLASAMENTUL
LA ZI

SERIA I
1. Ceahlăul P. Neamț
2. Politehnica lași
3. S.C Bacău

SERIA A

4
4
4

fi
2
0

0
0
1

R
6
6

II —CI

1. Farul Constant^
2. Progresul Brăila
3. Progresul Buc.

SERIA A

4
4
4

1
3
3

!)
1 
l

o 
o 
o

8—3
11 — 1
7-0

lll-o
1. Steaua 23 August Buc.
2. Sp. studențesc Buc.
3. Metalul Tîrgoviște

SERIA A

4
4
4

4
3
3

n 
o 
o

o 
l
1

IV-ci
1. S.S. Sibiu
2. S.S. Sinaia
3. St. roșu Brașov

SERIA A
1. F.C. Argeș Pitești
2. Univ Craiova
3. C.I.L. Tg. Jiu

SERIA A
1. CS.M. Reșița
2. U.T. Arad
3. Progresul Tim. 

Politehnica Tim.4.

1.
2.
3.

/1.
2.
3.

4
4
4

2
2
2

2
2
2

0
0
0

10—3
10—5
a—0

fi
6
6

V-a
4
4
4

4
3
3

o
1
1

0
0
0

8
7
7

Vl-o
1
4
4
4

1 n 
u 
o

o 
I
1
1

15—3 7
13—1 0
7-3 6
7—3 6

SERIA A
„U“ Cluj
C.F.R. Cluj
Corvinul Hunedoara

SERIA A
Crișul Oradea 
Minerul B. Mare 
Victoria Cărei

VII o
4
4
3

4
2
2

o
1
1

15—3
14—6
9—2

8
5
5

VW-a
4
4
4

4
3
3

0 
0
0

0
1
1

9—0
23—4
12—2

8
G
6

DUMITRIU II — DOUA SAPTAMÎN! 
CU PICIORUL IN GHIPS

După meciul susținut miercuri de se
lecționata divizionară la Buzău, Emil
Dumitriu a acuzai, dureri Ia piciorul-- 
drept. Medicii au descoperit că este
vorba ele o fisură, așa incit jucătorul 

Jlnaniovist va stji _cu piciprul în ghips 
aproape 2 săpt&mînl.'"

LECȚIE PRACTICA 
PENTRU ANTRENORI

Luni, de Ia ora 1S.30, pe stadionul Di
namo din Capitală, va avea Ioc o lecție 
practică organizată de colegiul de an
trenori de fotbal al municipiului Bucu
rești. Lecția va fi condusă de antreno
rul Șțefan stănculescu, de la centrul de 
copil șl juniori al clubului Dlnamo. Cu 
acest prilej se vor face demonstrații de 
antrenament tn circuit șl pe intervale.

La această lecție practică, au fost in
vitați să participe toți antrenorii echipe
lor bucureștene din campionatele repu
blicane.

ANUNȚ
Ziarul „Sportul" angajează 

slenodactilograf(ă) cu o bună 
calificare profesională. Solici- 
tantii se vor adresa la telefo
nul 11 04 28.

Finala campionatului republican de oină

LUPTĂ ACERBĂ PENTRU LOCURILE FRUNTAȘE
3

BOTOȘANI, 9 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Deschiderea festivă a turneului

oarece echipa din județul Suceava 
s-a întrecut pe sine în fata unui 
adversar care i-a opus o dîrză re-

CONSTATĂRI POZITIVE Șl NEGATIVE 
IN CAMPIONATUL JUNIORILOR

să credem cS se manifestă un salt calita
tiv șl Ia multe alte formații.

Pe lingă aspectele pozitive multiple, 
consemnate sau nu. trebuie să scoatem. 
Insă. în evidență șt unele lipsuri care 
persistă. Desigur, orice început de cam
pionat presupune șl unele măsuri orga
nizatorice. printre care efectuarea con
trolului medical șl obținerea vizelor pe 
carnetele de legitimare. Față de aceaslă 
obligație au rămas datoare echipele O- 
llmpia Giurgiu. ». S. Lugoj. S. S. Timi
șoara. situație care a avut drept conse
cință pierderea ele către ele a unor 
jocuri.

t’n amănunt! fără însemnătate tn prima 
vedere îl constituie și prezența jucăto
rilor la teren fără legitimații (S. S. Tl- 
mlsoara) sau fără delegat (Oltul Slatina).

Tot ca o linsă de spirit gospodăresc 
a nare si faptul că unele echipe gazdă 
(S. s. Lugo.1, Ș. N. Oltenița) nu au pu
tut organiza jocurile, datorită linsei de 
marcare a terenului sau a interdicției de 
a pătrundg pe terenurile principale pe 
care joacă numai seniorii.

La cele relatate mat sus se adaugă si 
lipsa de popularizare a jocurilor (pe ee 
teren, la ce oră), care are drept efect.

printre altele, faptul că mulți arbitri cau
tă terenurile de Joc ore întregi.

Dar mal grave ni se par abaterile de 
ordin educativ. Deși mal puțîne la nu
măr, consecința a măsurilor drastice 
luate pe plan central de comisia de com
petiții și disciplină, asemenea abateri 
persistă. Alarmantă în acest sens este 
poziția pe care se situează echipa Oltul 
Slatina, care de la începutul campionatu
lui folosește o serie de practici reproba
bile. urmărind cu orice chip obținerea de 
rezultate.

La un Joc disputat acasă, foaia de ar
bitraj este completată de un jucător, de
legatul din partea conducerii secției ve
nind la teren dună începerea Jocului. 
Pentru a-șl face simțită prezența el In
troduce în teren un Jucător netrecut pe 
fofife (Constantin Stanclu) pe lingă încă 
3—3 substituit!, prezențl deja In teren. 
La jocul următor se folosesc din nou 
jucători pe fals.

Ne întrebăm dacă în aceste condiții a- 
socîatia sportivă mal poate beneficia de 
avantajele unul centru de copil șl ju
niori.

Electroputere Cratova se deplasează la 
Tr. Severin cu jucători depășiți de virs-

tă, trecuțf tn foaie pe alt nume, dar lai 
verificarea identității sînt șterșl șl trecutî 
cel cu drept de joc. Considerăm că in
structorul Befu procedează în chip ne
demn. Așteptăm măsurile secției.

Pentru a asigura un cadru corespunză
tor întrecerilor, F.R.F a hotărft ca ar
bitrii de centru să fie delegați de Cole
giul central, din alte localități Cu toate 
acestea, se întîlnesc destul de multe ca
zuri tn care conducătorii locurilor str.t 
desemnați de comisiile Județene șl cre
ează de cele mai multe ori o serie de 
suspiciuni îndreptățite, datorită faptului 
că arbitrează echipele locale (Molnar — 
Slehetul Marmatlel. Radu Ion — Brad, 
ohllcă V. — Lugoj, Traian Hie — Tg. 
Jiu, Meszaros — Cărei etc.).

Am semnalat îndeosebi o serie de as- 
pecie negative desprinse din desfășurarea 
a numai paint etape din campionatul 
republican de Juniori șl școlari, în spe
ranța că ele vor fi înțelese șf remediate 
dc către responsabilii muncii cu viitorii 
fotbaliști de performanță,

ION ALEXANDRESCIJ
Secretar general al F. R. Fotbal

NOI EXAMENE DECISIVE PENTRU ECHIPELE NOASTRE
Emoțiile ne stăpinesc, din nou, chiar astăzi, cînd 

„olimpicii" noștri înfruntă, la Copenhaga, formația 
similară a Danemarcei pentru calificarea în tur
neul final din Miinchen 72. Ținînd pumnii strînși 
pentru un prim rezultat favorabil, gîndul ne duce 
și la apropiatele confruntări ale celor patru echipe 
române de club, din runda a doua a cupelor eu
ropene, cu adversare redutabile (Feijenoord este de
ținătoarea unui titlu intercontinental, F.C. Barcelona 
se află în posesia „Cupei orașelor tîrguri", Legia 
Varșovia are un palmares impresionant în compe
tițiile continentale).

Sentimentul stenic ce ni l-au dat, la primul exa
men, formațiile noastre (în specia! Dinamo și Ra
pid) ne- face să sperăm că fotbalu1 românesc poate 
fi reprezentat cu cinste și la nivelul 
cluburilor, cu condiția ca jucătorii 
respectivi să se mobilizeze cît mai 
puternic și să lupte cu toată dîrze- 
nia pentru a cuceri laurii victoriei. 
Dar, ei și antrenorii lor nu trebuie 
sa ignore anumite trăsături caracte
ristice ale jocului prestat de viitoa
rele adversare. Cunoscîndu-le cît 
mai bine nivelul tehnic și planurile de ordin tac
tic, jucătorii noștri le vor putea anihila mai ușor 
acțiunile și facilita propriile lor pătrunderi în dis
pozitivele defensive adverse. Specialiștii de pe con
tinent, printre care și Hellenio Herrera, apreciază 
că atit Olanda, cît și Polonia fac parte dintre ță
rile al căror fotbal se află în creștere, exact cum 
este considerat și fotbalul din România și din Da
nemarca. Deci, pe această linie, între fotbalul ce
lor patru țări poate fi pus semnul de egalitate. 
Pînă acum s-a dovedit că în Olanda și în Polonia 
echipele de club demonstrează un joc superior celui 
al reprezentativelor țării, în timp ce Danemarca a 
reușit să-și asambleze o formație națională destul 
de' puterrilca,”*fâpF ‘caTe',‘a reclamat si întărirea 
„11'-lui nostru olimpic. Se știe că fotbalul celor 
trei țări este adeptul jocului alletic, cu toate cali
tățile și defectele acestuia. Printre calități, demn 
de remarcat este jocul excelent „la cap* al apă

rătorilor olandezi și polonezi, ceea ce impune echi
pelor noastre să abandoneze pasele pe sus și exe
cutarea cornerelor cu boltă, optînd pentru acțiu
nile la „firul ierbii" și pentru cornerele „scurte”.

Pe linia defectelor specifice jocului nordicilor 
se înscriu apărările lor ceva mai greoaie, care pot 
fi depășite prin viteza și subtilitatea atacantilor 
noștri. Pe de altă parte, liniile lor de atac pot fi 
tinute în șah atît prin presingul înaintașilor, cît și prin 
marcajul strict al apărătorilor noștri. E necesar, 
apoi, să le opunem un joc pe contraatac, cu ac
țiuni în profunzime, cu utilizarea frecventă a am
belor aripi, cu apariții subite ale atacanților mos
cali din linia de mijloc și de fund. Viitoarele ad
versare din Olanda și Polonia trebuie împiedicate, 

în special, să controleze prea mult 
balonul, prin jocul la intercepție, ca 
și prin hotărîte „atacuri la om*.
A patra adversară, F. C. Barce

lona, este reprezentanta tipică a jo
cului latin, care își pune în valoare, 
deopotrivă, abilitatea tehnică și o 
mare fantezie tactică. Steaua tre
buie să riposteze prin elanul nestă

vilit al atacanților și digul de neclintit al apără
torilor ei. Deținătoarea „Cupei României" să nu 
facă greșeala de a copia tendințele de joc indi
vidualist ale spaniolilor, prin atacuri personale și 
driblinguri prelungite. Apărarea catalană nu poate 
fi depășită decît prin acțiuni colective, prin de
marcări și schimburi rapide de locuri, care să cre
eze jocul prin explozie și un ritm cît mai accelerat.

O bună comportare a .olimpicilor” și a echi
pelor noastre de club în acest al doilea tur din 
cupele europene va oferi și o solidă platformă de 
lansare ,11’-Iui României pentru cele două întîlniri 
din preliminariile campionatului continental, cu re
prezentativele R.S. Cehoslovace și Țării Galilor, în
tîlniri de la care așteptăm o nouă afirmare de 
prestigiu a fotbalului românesc.

VIRGIL ECONOMII

LA 18 ANI,
CÎND DRUMURILE SÎNT DESCHISE...

final al campionatului național de 
oină, care a avut loc vineri după 
amiază, atmosfera ei deosebită, 
m-au determinat să revin asupra 
programului ce a adunat pe stadio
nul Municipal din localitate mii de 
spectatori. între care multi școlari. 
Dornici de a contribui la reușita 
finalei pe țarii, aproape 800 de e- 
levi și pionieri de la școala gene
rală nr. 11, liceul pedagogic și li
ceul economic, au făcut demonstra
ții de gimanstică artistică, au exe
cutat jocuri cu mingea de oină, iar 
un ansamblu cu stegulețe a îneîn- 
tat privirile publicului.

A fost apoi rîndul oiniștilor să 
arate ospitalierelor lor gazde fru
musețea sportului nostru național. 
C.P.B., Dinamo, Viată nouă Olteni, 
Avîntul Curcani și celelalte echipe 
aflate în lupta finală pentru cuce
rirea titlului, au furnizat meciuri 
deosebit de spectaculoase. Fiecare 
bătaie peste linia de 65 m, fiecare 
prindere îndemtnatică, fiecare fen
tă iscusită, precum și combinațiile 
derutante de pase îi făceau pe spec
tatori să tresalte de înaintare. Se 
pare că organizatorii au făcut o a- 
legere inspirată a locului de dispu
tare a ultimelor întreceri ale cam
pionatului, jocurile finale ale celei 
de-a XX-a ediții a competiției des- 
fășurîndu-se într-un cadru potrivit 
cu acest jubileu. Așii oinei și-au e- 
talat calitățile și în cursul zilei de 
sîmbătă, marea majoritate a parti
delor fiind de bună calitate.

SURPRIZA SAU DECLIN?
Avîntul Frasin a întrecut cunos

cuta echipă Biruința Gherăești cu 
10—9 (5—6) la capătul unei con
fruntări viu disputate, care a plă
cut și prin evoluția scorului. E 
greu de stabilit dacă succesul frâ- 
sinenilor poate fi considerat ca o 
surpriză, sau e urmarea unui de
clin înregistrat în ultima vreme de 
gherăeșteni. După părerea noastră 
e vorba și de una și de alta, de-

zistență, mai ales în repriza de la 
„prindere”, cînd învingătorii au 
reușit să-i {iuțească pe cei mgi 
buni oiniști ai echipei Biruința : 
M. Andrușcă I, E. Cocuț, V. An- 
drușcă. De asemenea, oiniștii din 
Frasin au realizat și patru nespe
rate puncte suplimentare (din „bă
taia” mingii), prin maestrul spor
tului Ion Munteanu și V. Cosmoschi, 
hotărîtoare pentru obținerea victo
riei. Biruința Gherăești și-a vîndut 
scump pielea, dar cu 5 oameni de 
bază plecați să-și satisfacă ștagiul 
militar, a fost nevoită după întîl- 
nirile cu Dinamo, C.P.B. și Avîntul 
Curcani să se încline și. în fața 
jucătorilor din Frasin, care tînjesc 
de mulți ani la o asemenea perfor
manță.

Arbitrul C. Cirjan (Tr. Măgurele) 
a condus bine următoarele forma
ții : AVÎNTUL FRASIN — V. Ta nu, 
R. Vanzu, I. Ehov, V. Humeniuc. 
I. Drclciuc I, N. Zaharîuc, D. Mo- 
roșan, St. Zaharîuc, V. Cosmoschi, 
I. Munteanu, I. Dreleiuc II. BI
RUINȚA GHERĂEȘTI — M. An
drușcă I, I. Lucaci. I. Farcaș, A. 
Istoc, I. Cocuț, I. Toma, I. Minac, 
Gh. Beresoaie, M. Andrușcă II, E. 
Cocut, V. Andrușcă.

★
După jocurile desfășurate în 

cursul zilei de sîmbătă, C.P.B. a ră
mas singura echipă neînvinsă, ne- 
tezindu-și drumul spre menținerea 
titlului de campioană. In schimb, se 
va da o luptă acerbă pentru locul 
secund, Ja care aspiră trei echipe i 
Viață Nouă Olteni, Avîntul Curcani 
și Dinamo București. Duminică la 
prînz se vor cunoaște laureatele edi
ției *71. Cîteva rezultate importante 
clin penultima reuniune ; Viață Nouă 
Olteni — C.P.B. 4-45. Avîntul Fra
sin — Viață Nouă Olteni 6—4, A- 
vintul Curcani — Avîntul Frasin 
20—20, Tricolorul Baia Mare — Tor
pedo Zărnești 11—10, C.P.B, - Di
namo 17—10, Energia Rîmnicelu — 
Avîntul Frasin 10-5, Tricolorul 
Baia Mare — Petrolul Urlați 7- 6.

Troian IOANIJESCU

— Scurt dialog cu
Cînd a cobrît, la „Republicii”, din 

autobuzul care-i aducea pe steliști 
la meciul cu F.C. Argeș, încă nu 
știam cu cine să încep discuția: cu 
fostul atacant central al Progresu
lui, sau cu actualul extrem stînga 
al Stelei? Dar rezolvarea — de fapt 
începutul scurtului nostru dialog
— a adus-o unul dintre spectatorii 
care, de undeva din tribună, îi re
proșa lui Viorel Năstase. pe un ton 
destul de acid, un fapt despre care 
toți susținătorii Progresului vorbesc 
fără plăcere. Viorel s-a uitat — nu, 
nu m-am înșelat! — cu tristețe, în 
sus, spre necunoscutul pierdut în 
tribună și mi-a spus:

— Asta vreți să mă întrebați. 
Știu. Despre plecarea mea din 
.Parc”, de Ia echipa care m-a cres
cut și m-a lansat, de la echipa car
tierului în care stau... Ei bine, da,
— și o spun s-o știe toată lumea — 
îmi pare, efectiv, rău. Dar, pe de altă 
parte, ca fotbalist... Spuncți-mi. cine 
n-ar vrea să joace la Steaua?

Dezleg tristețea din cuvintele lui, 
dar și dorința de a parcurge — așa 
cum a făcut-o și pînă acum — dru
mul atît de greu al ascensiunii spre 
o valoare recunoscută, drumul că
ruia, nu de puține ori, trebuie să-i 
dai multe și grele tributuri.

— Spune-mi, Viorele, cum te îm
paci cu noii colegi? Ți se pare că 
în meciuri dai un randament bun?

— Jmi place să cred că, dacă Iu-

Viorel Nâstase —
crurile nu merg ca pe roate, totul esfe 
o problemă de acomodare. E greu să 
pătrunzi într-un mediu nou, cu o- 
bișnuintele lui bine stabilite, cu 
prieteniile lui... Să știți, însă, că nu 
este vorba de rea-voință. Trebuie 
să-mi fac din noii mei coechipieri 
mai întîi colegi Și prieteni chiar, și 
apoi să mă impun și prin joc. De 
mare ajutor îmi este încrederea pe 
care mi-o acordă nea Tinel (n.n. 
antrenorul Valentin Stănescu) și 
sper, astfel, să se aranjeze totul 
bine...

...In fața lui Viorel Năstase, pe 
care îl privim toți ca pe un auten
tic talent al fotbalului românesc, 
sînt probleme. Probleme eare, spe
răm, să aibă o rezolvare favorabilă 
ascensiunii sale. în primul rfnd prin 
eforturile lui, dar și cu ajutorul tu
turor acelora cu care lucrează a- 
cum. Acum, Ia 18 an!, cînd toate 
drumurile sînt încă larg deschise...

★
Discuția cu Viorel Năstase a a- 

imt loc cu două săptămîni în urmă. 
Am așteptat intenționat desfășura
rea a încă unui meci de campionat 
pentru a vedea dacă și cum încep 
să se realizeze dorințele înaintașu
lui stelist; și cum arată drumul „in
tegrării" lui la noua echipă. Se parc 
că lucrurile merg spre bine. în 
meciul de la Ploiești, cu Petrolul, 
Năstase deschidea scorul, contribu
ind decisiv la victoria Stelei, ț!, ală

turi de Tătara și Aeleneî — colegi 
de linie —, obținea cea mai mare 
notă din atacul stelisti 8.

Radu TIMOFTE

SĂPTĂMÎNA SPORTIVĂ INTERNĂ

(Urmare din pag. 1)

încearcă să treacă astăzi de ul
timul obstacol în calea evoluției 
pe terenurile de la îvlunchen, să 
învingă team-ul danez sau să-și 
păstreze intacte șansele pentru 
retur. Este și aceasta o încerca
re temerară. Să ținem, deci, pum- 
mii strînși pentru fotbaliști I

ATLETISM, HANDBAL, 
HOCHEI...

Puține dintre săptăminile anu
lui au cunoscut o avalanșă com- 
petifională ca aceasta- care se 
încheie astăzi. Pe pistele din 
București și din provincie au re
început întrecerile diviziei A de 
atletism, handbaliștii își dispută 
la Floreasca meciurile celui dea! 
4-lea turneu din primul campio
nat al țării, hocheiștii mînuie de 
dimineața pînă seara tîrziu cro
sele la „23 August" pentru a pre
găti eterna finală Steaua — Di
namo, popicarii — cei care prin 
modestie s-au impus în confrun
tările mondiale — își continuă 
turul de forță al campionatelor,

cicliștii vor fi prezenfi pe ovalul 
de beton de ia Dinamo pentru 
a trage cortina — în cadrul ul
timei probe de campionat — 
peste sezonul competițional 1971, 
rugbyștii — acești sportivi teme
rari — se vor prezenta din nou 
între buturi pentru a consolida 
sau a șterge din memoria noas
tră marea surpriză timișoreană...

Este, după cum se poate ve
dea și din descrierile făcute pe 
larg în coloanele ziarului nostru, 
o săptămînă bogată tn evenimen
te interne și internaționale. Este 
— pentru că ea se va încheia 
astăzi, multe dintre principalele 
confruntări de la care așteptăm 
răspuns la întrebarea „cine a în
vins ?" urmînd să ia sfîrșit în 
timpul zilei, seara sau în cursul 
nopții...

Printre marile întreceri sportive 
naționale — trebuie așezată la 
loc aparte, subliniată, competiția 
de la Botoșani. Finala celui de 
al 20-lea campionat de oină este 
în atenția tuturor ce văd în a- 
ceastă disciplină una din fru
moasele tradiții ale sportului ro
mânesc. 10 echipe se înfruntă

pentru mult rvînîtul titlu, în timp 
ce sute de spectatori le urmăresc 
cu. atenție, strădaniile. Să fim și 
noi alături de ei, să ne amintim 
că în vremea copilăriei l-am 
practicat și, mai ales, să înțele
gem că trebuie să-i dăm și acum 
o mînă de ajutor.

Fără îndoială, în această tre
cere în revistă, ar trebui să con
semnăm. și alte sporturi care ou 
contribuit Ia întregirea afișului 
săptămînal. Poate despre poloisti, 
cei care în insula Hvar au lua! 
un nou start în lupta pentru 
medaliile marilor confruntări 
mondiale, reintegrați în echipele 
de club .și aflați în dîrza dispută 
a campionatului național, poate 
despre boxerii și trăgătorii pre
zenfi la startul unor întreceri in
ternaționale organizate peste ho
tare, poate, despre atîția alții — 
seniori, juniori sau copii încă — 
ce fac din terenurile de sport un 
laborator al sănătății și perfor
manței ar trebui să spunem mai 
mult. Dar, rubrica „Săptămînă 
sportivă internă" nu poale fi de
cît un umil rezumai al istoriei 
sportive ce se scrie continuu.



VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Săptămina viitoare, la Minsk:PRIMELE IMPRESII DUPĂ STARTUL DIN FINALA

OBIECTIVECI CAUZE C. E. FEMININE

DE GIMNASTICĂ
NU SCUZE,

Ia Cleveland — un avantaj din 
extrem de 

de recuperat pentru tenismeni

„CUPEI DAVIS

CHARLOTTE) 9 (prin telefon).
O lângă seară de veghe In mijlo

cul cîtorva membri ai caravanei ro
mânești aflațl la Charlotte pentru 
finala „Cupei Davis" ne îndeamnă la 
scurte retrospective după prima zi 
de întreceri.

N-a fost o zi bună. Ea ne-a risipit 
mare parte din speranțele cu care 
venisem aci. E drept, cînd transmit 
aceste rînduri (n.r. sîmbătă dimi
neață). scorul este abia deschis l 1--0 
pentru echipa Statelor Unite. Dar a- 

■ cest 1—0 obținut de Smith în dauna 
Sui Năstase face să se clatine între
gul calcul de șanse ce ar fi acționat 
în favoarea unei atît de dorite vic
torii românești. Intr-adevăr, pentru 
două dintre cele trei puncte nece
sare și posibile, mizam pe brațul pri
mului jucător al reprezentativei Ro
mâniei. Dar acest braț este rănit...

Ingrijiri medicale ce. t s-au dat el 
resimte încă dureri în brațul drept, 
cel cu care mînuiește racheta. Ju
cătorul nostru este handicapat, mai 
ales, la execuțiile loviturilor de sus, 
la serviciu i<n special. Dovadă, că în 
fața lui Smith, el și-a cîștigat atît 
de greu punctele la serviciu, primul 
ghem luindu-1 abia contra unui set- 
bol al adversarului ! Jucătorul de 
dincolo de fileu servea însă excep
țional. Ilie a luptat din răsputeri toc
mai în aceste ghemuri contraservi- 
ciuiui cind a ajuns să egaleze în 
primul set la 5—5. El a avut chiar 
40—0 in favoarea sa, dar americanul 
revine puternic și cîștigâ. In acest 
ghem, cu adevărat crucial. Smith a 
servit fără greșeală totdeauna numai 
din prima minge 1 Campionul S.U.A, 
a putut aproape fără excepție să-și 
plaseze mingea de serviciu pe partea 
stingă a lui Năstase, acolo unde re-

cimentul. Adăugați la aceasta mîn- 
gea-bolid, de marca Willson și veți 
avea imaginea unui tenis aproape 
exclusiv de forță și viteză, de ma
nieră tipic americană. Deci, din nou 
— ca ’ 
start acordat gazdelor, 
greu 
veniți de dincolo de Ocean.

3. In fine, un alt punct important 
împotriva noastră care este și foarte 
delicat de decis. Arbitrul principal 
al întîlnirii, australianul Barry Hop
man este o somitate în tenis. Ne-a 
fost acum doi ani prieten și sfătuitor. 
Dar de data aceasta, el pare foarte 
doritor să-și perpetueze mandatul de 
arbitru al finalelor „Cupei Davis", 
după ce a oficiat și la cea de anul 
trecut, S.U.A. — R.F. a Germaniei. 
Au fost puține erori de arbitraj, dar 
toate numai in defavoarea noastră, 
iar pentru Țiriac, cînd a fost frustrat

finalei, Ilie Năstase a făcut totuși eforturi însemnate in partida 
la care vă prezentăm această imagine

Resimțind accidentul din ajunul 
Smith, de

Ultima mare competiție de gimnas
tică a anului o constituie campiona
tele europene feminine, programate 
pentru finele săptăirînii viitoare în 
orașul Minsk din Uniunea Sovietică.

Comitetul de organizare a întrecerii 
a făcut cunoscut că la start se vor 
număra sportive din 21 de țări, ceea 
ce practic înseamnă 42 de gimnaste.

Prin tragere la sorți, au fost stabi
lite patru grupe de concurs, pe cele 
patru aparate la care își vor disputa 
intîietatea cele mai bune gimnaste 
din Europa: sărituri — Norvegia, O- 
landa, ROMANIA, R.D. Cermană, 
R.F- a Germaniei.; paralele — Belgia, 
Franța, Polonia, Spania, Uniunea So
vietică; bimă — Iugoslavia, Danemar
ca. Anglia, Italia, Elveția, o gimnastă 
din Austria; sol — Bulgaria, Ungaria, 
Finlanda, Cehoslovacia, Suedia, o gim
nastă din Austria.

După cum se știe, la campionatele 
europene feminine,, fiecare țară este 
reprezentată de cite două sportive, 
federația noastră de specialitate de- 
semnînd (pentru ediția din acest an 
a competiției trei gimnaste (una 
făeind deplasarea ca rezervă). ce 
urmează să plece în cursul zilei de 
miercuri spre Minsk, via Moscova. 
Este vorba de Elena Ceampelea, cam
pioana absolută a tării pe anul în 
curs, Alina Goreac și Anca Grigoraș 
— campioane la paralele.

Din brigăzile de arbitraj ale euro
penelor face parte și Maria Simiones- 
cu. antrenoare federală desemnată să 
arbitreze la sol (in concursul gene
ral), la sărituri și paralele (in finala 
pe aparate).

BASCHETBALISTELE NOASTRE 

DIN NOU ÎNVINSE
LA BUDAPESTA

cel

Oră de educație fizică la o școală medie din Sofia sub conducerea 
rentă a Institutului de specialitate din capitala Bulgariei

ii.RS.S. : DIAMANTE
DE ȘLEFUIT

tinerei profesoare Braikova, absol-
Foto: B.T.A. — Sofia

Năstase n-a luptat decit cu jumătate 
din forța sa reală de joc. Țiriac în 
schimb, se străduiește mai departe în 
fața lui Froehling, într-o partidă a- 
cerbă de mare tenis și mare voință. 
Așa cum numai el știe și poate. Să 
vedem in această după-amiază dacă 
va reuși să egaleze scorul, ceea ce 
ne-ar mai deschide o fereastră de 
nădejde spre un rezultat mare.

Am încercat sa sintetizăm în cele 
ce urmează, cauzele obiective care 
ne-au dus Ia acest start nefavorabil.

1. Desigur Năstase, așa cum am 
spus mal sus. Cu toate excelențele

turul de backhand al românului nu 
funcționa cum trebuie. „Aici se joacă 
meciul..." ne spunea Ion Tiriac, spec
tator alături de noi în tribuna pre
sei șl avea perfectă dreptate.

2. AI doilea element care a acțio
nat contra echipei noastre a fost te
renul. Nu prezentăm aici o scuză, 
nicidecum. De fapt, terenul este ex
celent, o adevărată bijuterie. Dar nu 
este terenul cu zgură care ni s-a 
promis, nouă și întregii opinii publi
ce a tenisului mondial. E o zgură 
rapidă, de compoziție specială, care 
echivalează aproape cu gazonul sau

de un punct extrem de prețios,

DECLARAȚII DUPĂ MECIURILE DE VINERI
STAN SMITH : „Victoria mea poate 

fi parțial explicată prin faptul că Năs
tase nu a avut suficiente turnee in pi
cioare. Românii n-au mai Jucat după 
Forest Hills șl n-au avut o activitate 
deosebită vara. Trebuie r“ 
să lupți contra 0—10 șl cu attt mai mult 
să știi să realizezi punctul 
N-am fost Insă sigur de victorie 
la 5—1 in ultimul set”.

FRANK FROEHLING s „Serviciul 
Tiriac a fost fantastic. Cu acesta 
scos pentru moment din mină...".

ILIE NASTASE: „N-aș fi dorit 
tru nimic In lume să-l las pe 
să-și la revanșa asupra mea 
acum in finala „Cupei Davis".

să fii obișnuit• ----- j
decisiv, 

decit

lui
m-a

pen-
Smith 

tocmai 
________  __ ___ _______ _____ Ceea 
ce reușisem în precedenta Intllnire am 
ratat aici ta cel mai important ----- *
al sezonului. Nu vă Închipuiți 
gret".

ION ȚIRIAC : „Ce pot să vă 
Despre fiecare meci de tenis «e

meci 
cit re-

spun 7 
poate 

scrie o carte, dar despre un Challenge
round... Prefer să spun doar că avem 
Încă meciuri tn față, aici, la Charlotte 
ți vom face tot ce e posibil ca să dăm 
o replică dîrză adversarilor noștri, azi

— în condițiile cunoscute superiori 
nouă../.

FRED PERRY, triplu campion la Wim
bledon, comentator pentru E.T.V, (pro
gramul de televiziune care transmite 
finala în S.U.A.) : „Challenge-rouud-ul 
se joacă o singură dată, trei zile In
tr-un an. Atunci trebuie să fie jucătorul 
în cea mai bună formă tehnică și fi
zică. Ceea ce n-a fost caztil cu atît 
de talentatul Năstase în care am pre
văzut cu aui înainte, pe vii torul mare 
campion. Consider că partida pierdută 
de el in fața lui Smith este ea însăși 
un accident...**,

ED. TURVILLE, căpitanul echipei 
S.U.A. : «Meciul Froehling — Țiriac a 
fost un excelent spectacol de tenis. Nu 
regret că l-am selecționat pe Froehling 
și nici că am ales Charlotte pentru a 
juca Challenge-round-ul. Viitorul 
nisului stă în calitatea jocului și 
într-un simplu rezultat pe tabela 
scor".

DALE WHITE — comentatorul 
k,The Charlotte Observer4* : „Norocul 
se pare că a ocolit pe români în prima 
zi, deoarece, cele maj multe dintre de
ciziile dubioase ale arbitrilor de linie 
au fost împotriva lor**.

de un punct extrem de prețios, în 
setul III al partidei cu Froehling, 
o asemenea eroare putea fi fatală. 
Regret că trebuie să scriem aceste 
cuvinte despre Harry Hopman. El 
rămîne pentru noi întruchiparea unui 
excelent pedagog și a unui mare că
pitan al echipei Australiei, intrată în 
istorie. Dar nu — subliniem — și 
a unui mare arbitru. Cel puțin, după 
prima zi a Challenge-round-uluî de 
la Charlotte.

Am specificat trei puncte conclu- 
zive, ar mai fi un al patrulea pe care 
îl concentrăm într-o singură frază: 
forța extraordinară a tenisului ame
rican reprezentat prin Smith ți 
Froehling. adevărați ați ai rachetei, 
pregătiți ți mobilizați la maximum 
pentru această întîlnire de cea mai 
mare anvergură.

Atît deocamdată, tn așteptarea pri
mei lovituri de serviciu pe care 
Froehling o va trimite peste fileu în 
reluarea partidei cu Ion Țiriac.

BUDAPESTA 9 (prin telefon). In 
de al doilea mec! susținut în cadrul tur
neului internațional de baschet feminin, 
ce se desfășoară în sala Sportesamok din 
localitate, echipa României a fost Învinsă 
de selecționata secundă a Ungariei. Bas
chetbalistele noastre au jucat slab, fără 
ambiție. Ele s-au apărat fără vigoare, iar 
in atac au ratat din poziții foarte bune. 
Un . randament neașteptat de slab l-au 
dat pivoții Popov și Tita. La sfîrșitul 
întîlnirii, tabela de marcaj a fost favora
bilă gazdelor cu scorul de 54—50 (27—24). 
Punctele echipei române au fost reali- 
zate de : Nicola 14, Guciu 8, Iftimle 6, 
L. Rădulescu 4, Buga 3, Roșianu 4, Pră- 
zaru 2, Popov 1, Bălai 4, Tita 4.

Intr-un alt med, de vineri, formația 
Bulgariei a întrecut selecționata secundă 
a Ungariei cu scorul de 74—56.

Recent, s-a desfășurat, la Alma- 
Ata, campionatul de box al U.R.S.S. 
pentru tineret. Evoluția celor mai 
multi dintre participanți a lăsat o 
bună impresie așa îneît se poate 
spune că s-au prezentat pe ring e- 
lemente de perspectivă în care spe
cialiștii își pun de pe acum mari 
speranțe. 13 final iști, pugiiiști de 
18—19 ani și-au îndeplinit normele 
pentru titlul de maestru al sportului, 
iar al ți 9 se și aflau în posesia a- 
cestui titlu.

Analizînd mai atent comportarea 
acestor boxeri — care reprezintă 
rezerva olimpică pentru 1976 și a- 
părătorii prestigiului școlii sovietice 
de box, peste doî-trei ani — rezultă 
că mai sînt, încă, multe lucruri de 
făcut spre a desăvîrși tehnica și 
forța lor fizică.

O impresie deosebită a lăsat ușo
rul Eduard Duhovski, care îmbină 
admirabil stilul agresiv cu o re
marcabilă tehnică. La aceeași cate
gorie s-a mai impus ucraineanul Za- 
sîpko, un pugilist cu mult tempera
ment și dotat cu o dreaptă necru
țătoare. Boxerii din Kazahstan s-au 
prezentat excelent și dintre ei 
semi-mijlocîii Beghejanov și Dia- 
ciuk care au dovedit că posedă ini-

țiativă și o bună tehnică. Impresio- 
nanți prin calitățile lor fizice, greii 
Darin și Duhnov, mai au, insă, 
mult de lucrat pentru finisarea 
tehnicii menită să le pună în va
loare calitățile naturale. De aseme- 
menea trebuie amintiți boxerii So
lomin și Abasov, doi grei de mare 
perspectivă.

CEHOSLOVACIA: VARA
SCHIOARELOR

C. M. DE YACHTING

BRAZILIAN!! KIME BRUDER
(AMPION Al LUMII LA (LAȘA FINN

Pentru a doua oară consecutiv, sporti
vul brazilian Jorge Bruder și-a adjude
cat titlul de campion mondial la yachting 
(clasa „Finn"). In întrecerea desfășurată 
pe lacul Ontario. Bruder a totalizat, 
după 6 regate, 33 de puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat americanul Cari

Van Dyne. 34 puncte, francezul Serge 
Maurv 51.7 puncte, americanul Edward 
Bennett 69,7 puncte. Suedezul Thomas 
Lundquist, unul dintre favorlțll compe
tiției, a ocupat locul 5 cu 74 puncte.

Ultima regată a revenit lui Van Dyne, 
secundat de Bruder.

în pragul unui nou sezon, domi
nat de J.O. de iarnă, schioarele ce
hoslovace au fost supuse unor 
probe de control care au scos în 
evidență nivelul ridicat al pregătirii 
lor. Rezultatele demonstrează ne
îndoios că anul 1970 a însemnat mult 
in progresul sporturilor de iarnă din 
Cehoslovacia. Faptul este deosebit 
de îmbucurător fiindcă, începînd 
din 1967 și pînă la începutul acestui 
an, performanțele se înscriu într-o 
oarecare tendință de stagnare.

La aceasta a contribuit, desigur, 
și faptul că precedentul sezon al 
sporturilor de iarnă a fost prelun
git pînă la 18 aprilie. De asemenea 
vacanța sportivilor de performanță 
a fost foarte scurtă căci ei au făcut 
antrenamente pe schiuri cu rotile 
aproape toată vara. Schioarele care 
au participat Ia antrenamente au 
avut latitudinea de a folsi planuri 
individuale alcătuite în funcție de 
deficiențele constatate anul trecut. 
Se constată — mai ales — o creș
tere evidentă a rezultatelor obținute 
de Șulek și Șikolova.

Iată și cîteva rezultate obținute 
cu prilejul ultimelor teste pe schi
uri cu rotile. Alergări de 5X1 km: 
Bartos 20,15 min; și Rolova — 21,13 
Hlumova — 21,19 etc.

Antrenamentele de iarnă vor con
tinua în munții Tatra unde se pre
conizează să se includă în program 
și ascensiuni, menite a spori rezis
tența fizică a schioarelor.

te
mi 
de

Iul

SPORTIVII ITALIENI SE AFIRMĂ
LA JOCURILE MEDITERANEENE
ANKARA, 9 (Agerpres).— A în

ceput competiția de înot din cadrul 
Jocurilor Sportive Mediteraneene de 
la Izmir. Proba de 100 m liber a 
revenit înotătorului italian Nardini 
în 55,6. In proba de 200 m mixt 
compatrioata sa, Novella Cagliari, a 
terminat învingătoare cu timpul de 
2:33,9. Alte rezultate: 100 m bras 
(m) : Daneri (Italia) 1:11,0 : 100 m 
spate (f) : Finesso (Italia) 1:11,3.

In turneul/ de polo, echipa Italiei 
a debutat cu o victorie categorică 
în fața selecționatei Turciei, de 
care a dispus cu scorul de 12—4 
(2—1; 3—1 ; 4—1; 3—1).

In concursul de haltere, Ia cate
goria muscă, pe primul loc s-a cla-

sat egipteanul Halib cu un total 
de 280 ' ” -
267,500 
toria a
330 kg. 
sportive : fotbal : Maroc 
blica Arabă a Egiptului 1—0 (1—0), 
a marcat Ahmed în minutul 32 ; 
Iugoslavia — Grecia 6—1 (3—0) ; 
baschet:
(47—28) ; 
(42—35) ;
rul doi)
prin k.o. tehnic în prima, repriză 
Pe Asiz (Maroc) ; Rodriguez (Spa
nia) dispune la puncte de Mirco- 
vici (Iugoslavia).

kg, urmat de italianul Gali 
kg. La categoria cocoș vic- 
revenit italianului Tostocu 
Rezultate la alte competiții 

Repu-

Iugoslavia — Siria 113—66 
Grecia — Tunisia 85—75 
box : categoria cocoș (tu- 
Cumova (Turcia) învinge

IERI ÎN DIVIZIA A LA
(Urmare din pag. 1)

atenți în apărare și cu atacuri ceva 
mai variate au dominat copios, 
conducted în min. 8 cu 5—0. Nu 
atît scorul, cit mai ales maniera în 
care evoluau dinamoviștii a fost de 
natură să dea impresia că ei nu 
vor rata victoria. Numai că, prea 
siguri cu ei, handbaliștîi brașoveni 
au început să rateze (2 aruncări 
de la 7 m în această perioadă I) 
și... atît a așteptat S. C. Bacău pen
tru a ieși din letargie și a încerca 
răsturnarea situației. In min. 23 
scorul devenise egal (8-8) și partida 
trebuia luată de la început... In re
priza secundă scorul a avut o evo
luție palpitantă, ambele formații 
conducted pe rînd la cîte un gol 
diferență. Dinamo conducea cu 
16—14 în min. 56, dar o aruncare 
de la 7 m și apoi o ezitare în atac 
la o decizie, este drept greșită, a 
arbitrilor a determinat un contra
atac al băcăoanilor și rezultatul a 
devenit 16—16 (min. 59 !). Cu 30 de

secunde înainte de fluierul final, 
Gunescu a adus din nou avantajul 
pentru Dinamo Brașov, însă în con
tinuare S. C. Bacău a beneficiat de 
o aruncare de la î m, care a adus 
și eliminarea portarului brașovean 
Bogolea pentru proteste. Consecin
ța 1 Din nou egalitate! Cele mai 
multe puncte i Voinea (6), Avra- 
mesen (3), Constantinescu (3) S. C. 
Bacău, Messmer (6), Gheorghevici 
II (3), Schmid (2) pentru Dinamo. 
Au arbitrat V. Pelenghian și D. 
Ranoveanu, ambii din București.

UNIVERSITATEĂ BUCUREȘTI 
— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
13—13 (5—6). Partidă echilibrată, 
în care timișorenii au luptat cu 
multă ambiție pentru a obține mă
car unul din cele două puncte puse 
în joc. Ei au reușit acest lucru, 
este drept, și pe fondul unei re
plici ceva mai palide a echipei 
bucureștene, lipsită de aportul lui 
Cîrlan, suspendat o etapă. Jocul, 
deși a avut (pentru una din com-

R.D.G. : „NOUL VAL"
ÎN GIMNASTICA

In prima jumătate a acestui 
gimnastele din R.D. Germană 
avut două serioase confruntări, 
adversari de prestigiu și, de fie
care dată, rezultatele au fost îm
bucurătoare. La Leipzig s-a desfă
șurat întîlnirea cu selecționata Sue
diei, iar la Wismar s-a disputat Cu
pa gimnaștilor din R.D.G., competi
ție cîștigată trei ani consecutiv de 
Karin Jantz. Alături de maestrele 
experimentate, cu reputație interna
țională, au participat și tinere dor
nice de afirmare. în ambele con
fruntări, constînd din program liber 
ales, victoria a revenit unei tinere 
gimnaste din Rostock, H. Kadolf 
(care are numai 15 ani).

Faptul nu a produs senzație de
oarece Kadolf făcea parte din repre
zentativa țării și evoluase în întîl- 
nirile cu echipele Japoniei și Uni
unii Sovietice. Este o foarte bună 
gimnastă dar care suferă de o 
mare emotivitate, fapt care a făcut 
ca, la Spartachiada R.D. Germane 
din 1968 și 1970, ea să cîștige doar 
medalia de bronz. Se pare că acum 
programul ei — plin de combinații 
subtile și de mare risc — o prezintă 
ea pe favorita nr. 1 în echipa olim
pică a țării sale. Campionatul euro
pean de la Minsk va constitui pen
tru Kadolf o bună verificare ca, 
de altfel și tradiționala competiție 
a speranțelor „Cupa Prieteniei", re
zervată tinerilor concurenți din ță
rile socialiste.

Două talente tinere, în curs de 
perfecționare, dar de mare perspec
tivă sînt E. Escher, o elevă din 
Halle în vîrstă de 14 ani și un tînăr 
de aceeași vîrstă, W. Schonbron. A- 
ceștia vor constitui — se pare —- 
nucleul echipei R.D. Germane pen
tru campionatele mondiale din 1974 
de la Vama.

an. 
au 
cu

Rd. V.

DOUĂ MECIURI IMPORTANTE IN PRELIMINARIILE C.E.
ITALIA — SUEDIA 3—0 (2—0)

Cu această victorie categorică, echi
pa Italiei șl-a asigurat primul loc în 
grupa a Vl-a. Cei 70 000 de spectatori 
de pe „San Siro” din Milano au a- 
sistat la un joc bun al „squadrei az- 
zurra"”, în care Riva a făcut o parti
dă mare, dovedind că este complet 
refăcut după accidentul de anul tre
cut.

De fapt, încă din prima repriză s-a 
conturat victoria gazdelor, dar după 
pauză, ele n-au mai putut marca de- 
cît un gol, în ciuda dominării autori-

tare. Cele trei goluri au fost marcate 
de Riva (min. 2 si 83) și Boninsegna 
(min. 43).

Arbitrul francez Machin a condus 
echipele :

ITALIA : Zoff (Albertosî) — Burg- 
nicch. Facchetti. Bertini, Rosato. Cera, 
Mazzola, Benettî, Boninsegna. Rivera, 
Riva.

SUEDIA : Hellstroem — Huit 
(Cromquist) — Kristensson (Nilsson),

FRANȚA

Norquist. Grip, N’ordhal. Larson, 
Grahn, Danielsson. Olsberg, Sandberg.

De reținut că Italia a susținut cel 
de al 300-lea meci internațional.

Clasamentul
1. Italia
2. Suedia
3. Austria
4. Irlanda

grupei :
5
6
4
5

Urmează meciurile : 
landa (10 oct.), Italia 
noiembrie).

4
2
2
0

0
2
2
4

io- 2 
3— 5
6— 4
3—11

9
6
4
1

Ir-

1
2 
o
1

Austria
— Austria (27

CESARE TRENTINI

UNGARIA 0—2 (0—2)

CAMPIONATUL DE ATLETISM PE ECHIPE
(Urmare din pag. 1)

FACCHETTT

Mare surpriză la Paris : Franța — 
Ungaria 0—2 (0—2). Fotbaliștii ma
ghiari au confirmat revenirea de for
mă în care se află și au obținut vic
toria gratie unor atacuri mai eficien
te și unei apărări de netrecut. In 
min. 35. Bene a deschis scorul, după 
ce a interceptat o centrare excelentă 
a lui Dunai II și apoi în min. 42, 
pasa trimisă de Zambo lui Dunai II 
a fost reluată în plasă (autogol) de 
Nowy.

In partea a doua a jocului, fran
cezii au dominat copios, timp de 20 
de minute. Apoi, oaspeții au echili
brat jocul, dar. n-au putut fructifica 
ocaziile create pe contraatac. Finalul 
meciului a aparținut din nou gazde
lor. dar scorul a rămas nemodificat. 
Arbitrul spaniol Pintado a condus 
echipele :

UNGARIA : Geczi — Noskd, Panc- 
sics, Vidats, P. Juhasz, .1. Juhasz, Fa- 
zekas, Sziics. Bene, Dunai, Zambo.

FRANȚA: Camus — Djorkaeff, 
Nowy, Bosquier, Rostagni, Michel, 
Mezy, Lech, Revelli. Loubct (Gress), 
Bereta.

Clasamentul
,1. Ungaria
2. Bulgaria
3. Franța
4. Norvegia

grupei a
5
4
4
5

Ii-a :
1
1
1
1

3
2
2 
0

-37 
-35 
-55 
-14 1
Nor

1
1
1 
4

Urmează meciurile : Ungaria 
vegia (27 oct.). Franța — Bulgaria (11 
noiembrie) și Bulgaria — Franța (11 
dec.).

HANDBAL MASCULIN
batante, cel puțin) o miză deose
bită, nu a fost exagerat de dur. 
Cu toate acestea, cei doi arbitri 
s-au întrecut în eliminări, unele 
din ele deloc justificate. O dovadă: 
Politehnica Timișoara a avut 12 
minute de eliminare, iar Universi
tatea București 10 minute. Sincer 
vorbind, nu era cazul! Cei mai efi
cienți : Guneș (10), Oprescu (2) pen
tru Politehnica, Cosma (6), Voinea 
(5) pentru Universitatea. Au con
dus V. Cojocaru și I. Mihăilescu, 
ambii din Craiova.

riior t Dan Marin (8), Bota (5), Papp
(3) , Licit (3) pentru Dinamo, Speck
(4) , Petri (3), Savu (3), Schmidt (3) 
pentru Independenta. Au arbitrat: 
Gh. Lungu și M. Boschner ambii 
dip Brașov. BENE

așteptat al Elenei Vintilă în cursa 
de 100 m și poate chiar și cel în
registrat de Al. Sălcudeanu Ia 
400 m.

Din foile de concurs am extras 
următoarele rezultate : BARBAȚI: 
100 m: Dulgheru (D) 10,4, T. Pe
trescu (C.A.U.) 10,5 — Gh. Zamfi- 
rescu (S) 10,4 ; 400 m : Sălcudeanu 
(D) 48,0, Petronius (C.A.U.) 48,2 — 
Nicolae (D) 48,4 — Puiu (R) 48,4 1 
1500 m : Ungureanu (D) 4:03,6 — 
Lupan (S) 3:54,4, Damaschin (S) 
3:56,3 — Șandru (M) 3:57,6; 3 000 
m obst.: Mustață (D) 9:10,0 — Ce- 
fan (R) 9:10,6 ; 110 mg : Hidioșanu 
(D) 14,7 — Suciu (S) 13,9, Perța (S) 
14,0 ; 4x100 m:C.A.U. 41,8 —Steaua 
41,7 ; triplu: Dumitrescu (D) 15,38 
— Iordache (S) 14,94 m ; înălțime : 
Ioan (C.A.U.) 2,10, Preda (D) 2,00 ; 
greutate : Gagea (D) 16,71 ; suliță : 
Pinta (C.A.U.) 65,60 — Petra (S) 
67,56 ; FEMEI : 100 m : Vintilă (D) 
12,0, Angelescu (C.A.U.) 12,3 —
Goth (M) 11.8, Mărășescu (S) 12,3 î 
400 m : Iakab (C.A.U.) 57,8 — Bă- 
descu (R) 55,9, Ticu (S) 58,7 ; lun
gime : Vintilă 
pescu (S) 6,00 
(S) 56,40.

Concursurile _______ ____
ora 9,30 pe stadionul Republicii?

★
CLUJ, 9 (prin telefon, de la co

respondentul nostru). — întreceri 
viu disputate în triunghiularul de 
la Cluj, unde se profilează o mare 
surpriză. Echipa Școlii sportive de

atletism din București, cea mai tî- 
nără participantă la întrecerile 
campionatului pe echipe, conduce cu 
un punct în fața reprezentativei 
Clujului: 72—71 p. In celelalte me
ciuri situația, după prima zi, este 
următoarea : Cluj — Brașov 75—61 
p, Ș.S.A. — Brașov 73—63 p.

Cîteva dintre cele maj bune re
zultate individuale : BĂRBAȚI : 109 
ni: Mitrofan (Ș.S.A.) 10,4 ; 400 m : 
Mitrofan 49,8, 1500 m: Neamțu 
(Br.) 4:00,5, 3 000 m obst.: Căpraru 
(C) 9:43,8, 110 mg : Szatmari (Br.) 
15,2, 4x100 m : Cluj 43,2, înălțime : 
Dreptu (Ș.S.A.) 1,95 m, triplu: Ro
taru (Br.) 15,35 m, greutate: M. 
Iordan (Ș.S.A.) 15,96 m, suliță : 
Pikulski (C) 68,14 m ; FEMET : 100 
m : Ol. Damian (Br.) 12,7, 400 tn : V. 
Ban (C) 58,1, lungime : D. Mateescu 
(Br.) 5,41, disc: A. Sălăgean 45,84 m.

Med urile se desfășoară pe stadio
nul Municipal, timpul fiind foarte 
bun pentru concurs.

Aurel PALADE-URSU

(D) 6,12 — Al. Po
rn ; disc: C. lonescu

continuă azi de la

Iugoslavia — România (tineret)
6-4 la box

BELGRAD 9 (Agerpres). — Desfășu
rată ta localitatea Zvetozarevo, Intllnl- 
rea de box dintre echipele de tineret 
ale Iugoslaviei șl României s-a încheiat 
cu rezultatul de 6—4 tn favoarea gazde
lor. Victoriile echipei române au fost 
obținute de Condurat, Adam. Mihalcea 
șl Florea.

TELEX «TELEX »TELEX • TELEX
La Luxemburg B-a disputat primul joc 
dintre echipa locală Dudelange șl for
mația olandeză Slttardla, contînd pen
tru primul tur al „Cupei campionilor 
europeni" la handbal. Handbaliștîi olan
dezi au terminat învingători cu scorul 
de 17—10 “ ”(9-5).

DINAMO BUCUREȘTI — INDE
PENDENȚA SIBIU 26—13 (12—3). 
In ciuda acestei apreciabile dife
rențe de scor, sibienil au jucat cu 
mult aplomb, dînd partidei ritm și 
culoare. Eforturile lor s-au risipit 
însă în van, deoarece Dinamo Bucu
rești s-a prezentat azi într-o ver
vă deosebită, jucînd în atac cu 
multă vigoare și în apărare atent 
și sobru. Principalii autori ai golu-

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CLUJ 21—15 (9—9). Dornici să se 
reabiliteze după severa înfrîngere 
suferită în primul turneu la Cluj 
(20—4 !) clujenii au pus la grea 
încercare formația campioană. Pri
ma repriză ei au dominat jocol. 
conducînd de mai multe ori. După 
pauză cîteva rapide contraatacuri 
ale bucureștenilor au făcut ca în 
min. 40 scorul să devină 14—9 
pentru eî. Victoria era decisă, chiar 
dacă în continuare meciul a păstrat 
un aspect echilibrat. Cele mai 
multe goluri: Gruia (5), Marinescu 
(5), Popescu (4) pentru Steaua, 
Sajgo (4), Schobel (4), Chircu (3) 
pentru Universitatea. Arbitri : C. 
Căpățînă (Buzău) și M. Grebeni- 
șan (Tg. Mureș).

ALTE
ț Fostele 

și maghiar 
intr-un meci amical. La capătul unul 
joc interesant, cu multe iaze spectacu
loase, scorul a fost egal : 2—2 (1—1).
Golurile formației Ungariei au fost în
scrise de Budai (min. 15) șl Sipos (min. 
64). Pentru echipa franceză au marcat 
Plantonl (min. 33) și Goujon (min. 83).

a tn cadrul campionatului U.R.S.S., 
echipa Zenit Leningrad a surclasat, pe 
teren propriu cu 3—9 formația Ț.S.K.A. 
Moscova. Alte rezultate : Zaria .Voroși- 
lovgrad — Neftci Baku 1—0; Șahilor 
Donețk — Ararat Erevan 2—0; Spartak 
Moscova — Dinamo Minsk 2—0; Dinamo 
Tbilisi — S.K.A. Rostov pe Don 0—0.

In clasament continuă să conducă de
tașat Dinamo Kiev cu 44 de p. din 28 
de jocuri, urmată de Ararat Erevean 
32 p. (un joc mai puțin), Dinamo Mos
cova. Dinamo Tbilisi 29 p. (cu cîte două 
jocuri maj puțin) etc.

REZULTATE
glorii ale fotbalului francez 

s-au intilnit la St. Quen

Întîlnirea 
disputată 
feminine ... ________ ... _______ ____
încheiat cu scorul de 181,20 — 179.20 p. 
în favoarea sportivelor bulgare. La in
dividual. pe primul loc s-au clasat 
egalitate Maia Blagoeva (Bulgaria) 
Kety Filtz (Elveția) cu cite 38,15 p. fle
care.

internațională de gimnastică, 
la Sofia între reprezentativele 
ale Bulgariei și Elveției, s-a

la 
și

O selecționată masculină de handbal a 
Republicii Arabe a Egiptului șl-a înce
put turneul In R.D. Germană jucind la 
Dessau cu formația locală Zab. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 28—13 
(12.—S).

Participanții la competiția automobilis
tică „Marele premiu al orașului Roma" 
au efectuat ultimele antrenamente pe 
circuitul de ’a Vallelunga. Cel mai bun 
timp a fost realizat de sportivul trancez 
Franțois Cevert pe „Tecno", care a aco
perit un tur (3.200 km) în 1:12,22 (me
die orară 159,505 km). Rezultate bune au 
maj obținut brazilianul Emerson Fitti- 

Carlos 
suedezul

paldl pe „Lotus", argentinianul 
Reuteman pe „Brabham" și 
Ronnie Peterson pe „March".

de tenisTurneul internațional masculin_ _____
de la Vancouver a continuat cu dispu
tarea partidelor din turul III. Jucătorul 
egiptean Ismail el Shafel, care In turul

anterior îl eliminase pe americanul 
Arthur Ashe, a obținut o nouă victorie 
de prestigiu tnvinglndu-I cu 6—2. 6—2
pe iugoslavul Nikola Pillci. în celelalte 
trei partide desfășurate s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Carmichael (Aus
tralia) — Cox (Anglia) 6—3, 4—6. 7—6: 
Glmeno (Spania) — Maud (Republica 
Sud Africană) 3—6. 7—5, 6—3; Rosewall 
(Australia) — stolle (Australia) 3—6, 
6—0, 6—3. In sferturile de finală ale con
cursului sînt programate ___ _
partide : Carmichael — Emerson, 
meno — Laver, Rose wall — 
Ismail el Shafel — Okker.

Laver, Rosewall
următoarele

Gi-
— Rlessen șl

In Cursa ciclistă de șase 
desfășoară pe velodromul __ ____ __
Berlinul Occidental, conduce 
vest-germană Altig — Fritz cu 83 p. H 
urmează cuplurile Post (Olanda) — Sercu 
(Belgia) — 35 p, BugdahI — Kemper 
(R.F. a Germaniei) 29 p. etc.

iile, care sa 
acoperit din 
i perechea

După consumarea a cinci runde și dis-
7”‘ y-7 7 ța cam
pionatul unional feminin de șah de la 

urmată 
Semenova

putarea partidelor întrerupte, In

Soci conduce Levitina cu 4Va p., 
de Rannlku, Kozlovskaia și 
cu cîte 3*/j “P.

Campioana mondială de șah. Nona Ga- 
prindașvill, participă în prezent la un 
turneu masculin la Tbilisi, alături de 
mari maeștri și maeștri din Ungaria, 
Bulgaria. R.P. Mongolă, Polonia, Olan
da etc. în runda a doua, Gaprindaș-zili 
a întrerupt într-o poziție complicată cu 
polonezul Bednarski. Baghirov a ciștigat 
Ia Ujtumen. Gufeld a remizat cu Gru- 
ghenidze, iar olandezul Timman l-a în
vins pe cehoslovacul Prybli.
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