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Șl SÎNT HOTĂRÎII SĂ LIIMINE PE C. F. BABCWA
mentorii pe marginea 

echipelorcomportării

noastre de fotbal în tu-

Adversari valoroși, capabili să răstoarne orice pronostic, deci un retur dificil rul al doilea al cupelor

nostru
Th. Macarschi

europene, precum și spi-

cuiri din presa poloneză 

despre meciurile Zagle- 

bie — U.T.A. și Rapid —

Legia.

Joi la ora 9,00 au fost reluate lu
crările actualei Sesiuni a Marii Adu
nări Naționale.

Deputății si invitații au întîmpinat 
cu îndelungi aplauze sosirea în sală 
de ședință a tovarășilor 
Ceaușescu. Ion Gheorghe
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil. Gheorghe Pană. 
Gheorghe Radulescu. Virgil Trofin, 
Ilie Verdef. Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu. Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu.

Ședința a fost deschisă de tovară
șul Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale.

în continuarea discuției generale 
la Proiectul de lege pentru adoptarea 
planului cincinal de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii Socialiste 
România ne perioada 1971—1975 au 
luat cuvîntul deputății Maxim Bcr- 
gbianu, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Iosif Both, vice
președinte al Consiliului 
detean Timiș. Gheorghe 
mecanic de locomotivă 
C.F.R.-Roșiorii de Vede, 
vicepreședinte al Consiliului. Culturii 

' și Educației Socialiste, Dumitru Tu- 
dose, preșe'dintele Coopârativei agri
cole de producție din comuna Stoică- 
nești, județul Olt. Vasile Ardeleanu. 
directorul Schelei petrolifere-Băicoi, 
Florea Dumitrescu, ministrul finanțe
lor, Gheorghe Maftei. președintele 
Cooperativei agricole de producție 
din comuna Țibucani. județul Neamț, 
și Aurel Duca, prim-secretar al Co
mitetului județean-Cluj al P.C.R., 
președintele Consiliului popular jude
țean Cluj.

PIONIERII
MINDRIA

Nicolae 
Maurer,

popular ju- 
Anghelesou. 

la Depoul 
Ion Brad.

După dezbaterea generală, proiectul 
de lege a fost discutat Pe articole și 
supus votului secret al deputaților.

Marea Adunare Națională a apro
bat Legea pentru adoptarea Planului 
cincinal de dezvoltare economico-so- 
cială a Republicii Socialiste România 
pe perioada 1971—1975.

Anunțarea rezultatului votului, prin 
care Marea Adunare Națională dă pu
tere de lege Planului cincinal — eta
pă importantă în procesul istoric de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate — este primită în- 
tr-o atmosferă de puternică însufle
țire. întreaga asistență aplaudă înde
lung.

Trecîndu-se la punctul 2 de pe or
dinea de zi, tovarășul Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a prezentat Expunerea la 
Proiectul de lege cu privire !â orga
nizarea și conducerea unităților 
cialiste de stat.

Raportul comisiilor permanente 
Marii Adunări Naționale, care 
examinat acest oroiect de lege, a fost 
expus de deputatul Alexandru Sen- 
covici, președintele Comisiei pentru 
industrie', construcții și transporturi.

Proiectul de lege a fost discutat 
apoi pe articole și, cu amendamen
tele făcute de deputați cu acest pri
lej. a fost supus votului secret.

Marea Adunare Națională a adop
tat Legea cu privire la .organizarea 
și conducerea unităților socialiste de 
stal

In continuarea ordinii de zi, tova
rășul Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.. 
a prezentat Expunerea la Proiectul 
de lege privind încadrarea și promo-

so-

varea tn muncă a personalului din 
unitățile socialiste de stat, Rapor
tul comisiilor permanente ale M.A.N. 
care au examinat acest proiect de 
lege a fost prezentat de deputatul 
Gheorghe Vasilichi, președintele Co
misiei pentru muncă, sănătate și asi
gurări sociale.

După discuția pe articole a Pro
iectului de lege. Marea Adunare Na
țională a adoptat, prin vot secret, cu 
amendamentele făcute de deputati. 
Legea privind încadrarea și promo
varea în muncă a personalului din 
unitățile socialiste de stat.

In succesiunea lucrărilor, tovarășul 
Iosif Banc, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul agricul
turii, industriei alimentare, silvicul
turii și apelor, a prezentat Expune
rea la Proiectul de lege privind pro
ducerea, folosirea și controlul cali
tății semințelor și materialului sâdi- 
tor pentru producția agricolă vege
tală. Deputatul Dumitru Coliu, pre
ședintele Comisiei permanente pentru 
agricultură și silvicultură a dat ci
tire apoi raportului acestei comisii 
și a Comisiei juridice la Proiectul d“ 
lege supus dezbaterii.

După discuția pe articole, proiec
tul de lege a fost supus votului se
cret al deputaților.

Cu amendamentele făcute de de- 
putați, Marea Adunare Națională a 
adoptat Legea privind producerea, 
folosirea și controlul calității semin
țelor și materialului săditor pentru 
producția agricolă vegetală.

Lucrările Sesiunii 
astăzi, 22 octombrie.

vor fi reluate

Trecuseră doar șase-șapte ore 
de cind arbitrul irlandez DESMOTT 
BARETT fluierase sfîrșitul meciu
lui C. F. Barcelona — Steaua, con- 
semnînd frumoasa și atît de pre
țioasa victorie a fotbaliștilor ro
mâni, cînd i-am căutat pe sportivii 
noștri, prin intermediul telefonului, 
la hotelul „Plaia Sel de Castel de 
^Barcelona", unde-i știam cazați 
de la sosirea lor în Spania. Dar o a- 
mabilă telefonistă din Ziirich, cău- 
tînd să ne convingă că acest hotel 
nu există decît la Madrid, a întîr- 
ziat legătura atîta timp 
fost necesar jucătorilor 
să-și facă bagajele și să 
revedere Barcelonei. Și 
unde să-i mai găsești?

Am reușit, totuși, să le... ieșim 
în drum steliștilor cu ajutorul a- 
genției TAROM de la Paris, să-i 
găsim pe aeroportul Le Bourget, 
unde așteptau avionul pentru 
București. De la celălalt capăt al 
firului, antrenorul VALENTIN STA-

cît le-a 
români 

spună Fa 
atunci,

Fotbaliștii de la Steaua au revenit aseară în Capitală. Iată-i, în imagi nea realizată de fotoreporterul 
' la puțin timp după sosirea pe aeroportul Otopeni

NESCU și colonelul GHEORGHE 
POPESCU, vicepreședintele clubu
lui Steaua, ne-au răspuns la cî- 
tevța întrebări privind jocul de 
miercuri seara. A început, mai în- 
tîi, cu verva sa deosebită (și mo
tive avea) antrenorul Valentin Stă- 
nescui

— Cum apreciați' jocul cu C. F.
Barcelona?

— A fost o întîlnire dîrză, de uzură, 
de luptă, joc specific de 
Steaua a reușit să cîștige 
meci pentru că, așa cum subli
niază și ziarele apărute joi dimi
neața, a fost mai metodică, a ară
tat o tactică de joc superioară e- 
chipei gazdă. într-adevăr, C. F. 
Barcelona a dominat, mai mult, 
profitînd de avantajul terenului și 
de încurajările publicului, dar ac
țiunile atacanților săi au fost des
tul de confuze, cele mai periculoa
se ocazii fiind create în urma nu
meroaselor centrări, reluate, însă, 
imprecis. Noi am contraatacat peri-

culos și am avut alte trei mari o- 
cazii de a înscrie. Năstase s-a 
flat o dată singur cu portarul, 
în minutul 30 a fost faultat în 
reu. Arbitrul ne-a refuzat un

a- 
iar 
ca
ll

Constantin ALEXE

Cupă, 
acest

(Continuare în pag. a 3-a)

Ieri s-au deschis în Capitală lu
crările celei de a Il-a Conferințe 
naționale a Organizației Pionierilor, 
moment de intense și rodnice in
terferențe, de bilanțuri și perspec
tive. Și mai ales acum, în aceste 
momente, ne trec prin minte atî- 
tea și atîtea acțiuni și fapte ale 
căror veritabili eroi sînt cei ce con
stituie schimbul de mîine al țării.

...Ne aflam, în vara acestui an, 
în munții Orăștiei, pe locurile 
fostei capitale dacice. Veniseră a- 
colo, din toată țara, aproape 500 
de purtători pi cravatelor roșii, la 
finala primei ediții a „Ștafetei is
cusinței și indemînării".

Știm că în ultimii ani, 
formele de cuprindere 
rilor în diverse activități 
tive s-au diversificat atît 
îneît cu greu am putea 
țăm fie și numai unele dintre ele, 
fără a exista pericolul de a le o- 
mite pe altele de maximă impor
tanță. Dar dacă ne gîndim bine,

mai als, 
a școla- 

instruc- 
de mult, 
să enun-

ÎN CONCURSUL ATLETIC DE LA PITEȘTI

ROMÂNIA GRECIA (juniori) 121 — 91
PITEȘTI, 21 (prin telefon, de Ia 

corespondentul nostru).
Timp de două zile mii de piteșteni 

au urmărit și aplaudat, pe Stadionul 
atletic din localitate, întrecerile ju
niorilor români și greci.

In general concursul a fost domi
nat de sportivii români, care și-au 
adjudecat victoria cu scorul 
121—91.

Această confruntare, a avut 
succes categoric, ceea ce arată 
în finalul sezonului — progresul ju
niorilor noștri în acest an, cînd au 
cîștigat 5 din cele 7 întîlniri sus
ținute.

Și rezultatele din ziua a doua a 
competiției au fost de bună valoare.

Juniorii noștri au posibilități pen
tru rezultate foarte bune în 1972. La 
rîndul lor, sportivii greci au dove
dit un însemnat progres și se a- 
nunță tot mai valoroși în viitor.

REZULTATE TEHNICE.: 200 m: 
Arnellos (G) 22,1; Anastasiades (G) 
22,2.; Szekernyes (R) 22,3 ; 800 m : 
Mermingis (G) 1:51,6; Gh. Ghipu 
(R) 1:52,1 : N. Sacaci (R) 1:54,5 ;
1500 m : FI. Șandu (R) 3:56,9 ; A. 
Dinfescu (R) 3:57,8 ; Nakos (G) 4.:Q1,7; 
400 mg: Gh. Avram (R) 54,2 ; Mor-

de

un

phis (G) 54,7 ; Georganopoulos (G) 
55,5 ; 10 km marș: C. Enache (R) 
48:30,0 ; Șt. Ioniță (R) 49:40,2 ; Hi- 
dopoulos (G) 50:11,2 (H.C. I. Pescaru 
(R) 48:46,2): prăjină: C. Anton (li) 
4.40 ; Vassilion (G) 4,40 ; Citteas 
(G) 4,40 ; C. Lihu (R) 4,40 ; triplu- 
salt: Kathimiotis (G) 15,46 ; Valsa- 
mides (G) 15,3.3 : P. Gheorghiu (R) 
14,90; disc: I. Măglașu (R) 48,38; 
M. Iordan (R) 45,96 ; Charachous- 
sos (G) 45,20 ; ciocan :
(R) 53,76 ; Gh. Dolofan 
Provias (G) 49,22 ; 4x400 
3:19,2 ; România 3:21,2.

S. Tudor 
(II) 50,00 ; 
m : Grecia

II ie FEȚEANU

De la 1 noiembrie, start

Comentarii retrospective la ultimul

Au trecut aproape două săptămini 
de cind, pe statdionul de tenis din 
Charlotte, echipierii României și 
S.U.A. se întreceau pentru trofeul 
suprem al sportului alb. Rezultatele 
se cunosc. „Cupa Davis" a rămas 
pentru încă un an în America, aco
lo unde fusese făurită la începutul 
secolului nostru. Mai exact, actualul 
ei domiciliu este 'un confortabil 

seif al lui „North Carolina National 
Bank”, departe de privirile curio
șilor. sau de vreo mînă hrăpăreată. Va 
rămîne 
toamnă, 
spre

S. U. A. - România 3-2,

din ultimii șapte ani

Moment solemn, înaintea finalei 
de la Charlotte: „Cupa Davis" 
pozează împreună cu competito
rii ei (de la stingă la dreapta) 
Ed. Turville, Frank Froehling, 
Stan Smith, Ion Țiriac, Ștefan 

Georgescu și Iile Năstase
Foto: ASSOCIATED PRESS

Challenge-round

A

Există argumente „pro” și al- 
„contra”, care adesea se mtre- 

A face o selecție în rîndul 
este, inevitabil, treabă su- 
Am prefera, de aceea, să 
în rîndurile ce urmează, 

argumente, pre- 
Unele ar pleda 
unei victorii ro-

sine, 
tele 
pătrund, 
acestora 
biectivă. 
expunem
cîteva din aceste 
zentate ca atare, 
pentru posibilitatea

aci pînă anul viitor, în 
cînd trebuie să pornească 

o destinație necunoscută încă. 
Intr-adevăr. în fața ochilor noștri, 
s-a desfășurat ultimul din cele 80 de 
challenge-roundurj cunoscute în is
toria ilustrei competiții. La a 61-a 
ediție a sa, vechea regulă, care pre
vedea găzduirea obligatorie a fina
lei în țara campioană, nu va mai 
fi în vigoare. Deținătorii trofeului 
intră în joc din primul tur, iar în
trecerea se încheie cu două semi
finale inter-zone si o finală care va 
decide direct pe câștigătorii trofeu
lui.

A fost, așadar, ultimul challenge
round. Și ultima ocazie pentru o 
echipă care ataca „Salatiera de ar
gint" de a înscrie o performantă 
epocală, oblinînd victoria chiar în 
fief-ul campionilor, la ei acasă. Cei 
care au ratat marea performanță 
sînt, bineînțeles, tenișmenii români. 
I-am văzut, De Ilie Năstase și Ion 
Tiriac, marii învinși de la Charlotte,

în dimineața despărțirii noastre, a 
doua zi după ce răsunaseră ultimele 
aplauze din tribune. Erau, amîndoi, 
extrem de afectați. Mai ales Țiriac, 
care, — așa cum spuneau 
dintre cei prezent! la finală 
jucase
se...

multi 
__ _  . . „ — își 
„meciul vieții”- Și-l pierdu- 

Pentru „Țiri”, înfrîngerea se 
arăta cu atit mai dureroasă, fiindcă 
era si ultimul său meci in echipa 
României. Așa cum hotărîse mai 
de mult, vechiul nostru șef de_ co
loană în 
Davis” se 
vitate. Va 
dividuale, . _ .
echipe. Cît de frumos ar fi fost ca 
această ultimă apariție să coincidă 
cu o mare victorie, își închipuie ori
cine.

Dar, în fond, se putea obține vic
toria ? Iată o întrebare care revine 
sîntem convinși, în toate discuțiile 
celor ce au urmărit cu pasiune re
zultatele finalei de la Charlotte, iar 
cît de greu este de a da un răs
puns categoric, se înțelege de la

itinerariile pentru „Cupa 
retrage din această acti- 
mai juca în turneele in- 
dar nu în meciurile pe

Radu VOIA

(Continuare in pOg. a 4-a)

ne dăm seama că nici nu se poate 
trage o linie de demarcație: toate, 
în ultimă instasnță, constituie tot 
atîtea. modalități de educare comu
nistă a copiilor. Fie că este vorba 
despre cei 567 000 pionieri cuprinși 
în cercurile tehnico-științifice 
(Minitehnicus, Ex-Terra, Carturi),
fie că este vorba despre contribu
ția pe care și-an adus-o, în 1971, 
cei aproape, două milioane de pio
nieri și școlari — la chemarea 
C.N.O.P. și a unității de la Școala 
generală nr. 56 din București — la 
realizarea a 1 607 săli de clasă, 
852 ateliere școlare, 534 de labo
ratoare, 1 500 de terenuri de ’ sport 
și joacă etc., — iată tot atîtea căi 
de formare moral-cetățenească a 
celei mai tinere generații a țării.

Poate, cineva, crede că a- 
colo unde sînt copii nu este și sport? 
La. Orăștioara s-a jucat fotbal, vo
lei, handbal. Dar, în primul rînd, 
ș-a alergat prin pădure, au fost es
caladate stînci, s-au făcut ex
cursii. Profesorul Florin Moraru de 
,1a Consiliului Național al Organiza
ție Pionierilor ne spunea, zilele 
«trecute, că în orientarea viitoare a 
Aportului cravatelor roșii, se va 
pune accent pe cros și alergări, 
,.iirmărindu-se prin aceasta deprin
derea copiilor cu efortul fizic sus
ținut. Intr-un fel, pionierii care au 
./ost la Orăștioara au prefigurat a- 
tceastă orientare.

Merită să ne bucurăm, așadar, 
împreună cu cei 200 000 de pionieri 
care au învățat să înoate cu pri
lejul acțiunii „Delfin", cu cei peste 

M8 000 care au jucat fotbal în 
Ca cravatelor roșii", cu cei 
'care au fost angrenați, anul 
<în expediția cicloturistică 
rea prieteniei".
' Merită să ne bucurăm 
cum „schimbul de mîine" : 
crește puternic sub căldura și lu
mina socialismului.

NO ASTRA

(Agerpres)

Pista naturala a lacului Ciucaș din Tușnad va fi și in apropiatul 
locul de intilnire a viteziștilor de toate categoriile. In fotografie, start 
intr-o serie a unui concurs de copii, desfășurat anul trecut pe ccest lac

ÎNCEPE

— Convorbire

în ultimul ciclu de pregătiri olimpice

„Cu-
25 000 

acesta, 
,,1'Toa-

văzînd
al țării

Ion GAVRILESCU

SEZONUL JUBILIAR
LA PATINAJ

cu secretarul F.R.P., prof. Florin Gămulea
i se poateSezonului 1971—72 

spune jubiliar, deoarece se va des
fășura sub semnul împlinirii a 100 
de ani de la apariția primei gru
pări de patinaj din țara noastră 
(la Cluj) și a aniversării semicen
tenarului înființării federației de 
specialitate. Drept Cadru pentru 

(sărbătorirea acestor evenimente 
isînt preconizate un bogat program 
competițional intern și internațio
nal, precum și o serie de acțiuni 
speciale.

De aceea, am intrat în tema con
vorbirii purtată cu secretarul fo
rului de resort, prof. Florin Gămu
lea cu următoarea întrebare:

— Cum apreciați bilanțul semi
centenarului federației?

— Dacă multă vreme 
exista o activitate prea 
timii 20 de ani pot fi 
ca perioada cea mai însemnată 
eforturi și de încercări de a învăța 
din experiența țărilor cu o mai 
veche tradiție în acest sport. în a- 
cest răstimp, au apărut primele 
patinoare artificiale, s-au pus ba
zele unor școli de antrenori și ar
bitri și s-au inițiat concursuri și 
competiții de natură să asigure

nu a putut 
bogată, ul- 
considerați 

de

o activitate competițională ritmică, 
de-a lungul a șase și chiar șapte 
luni pe sezon. Putem afirma, fără 
teama de a exagera, că acest fru
mos sport ia amploare de la un an 
la altul.

— Admirația noastră rămîne în
treagă pentru tot ce s-a clădit 
pînă în prezent, dar putem spune 
ut regret că 
făcut foarte 
hotare. Cum 
tîrziere?

— Se știe 
pot forma peste noapte. Fruntașii 
patinajului nostru sînt încă prea 
tineri pentru a avea pretenții mari. 
In plus, elementele talentate 
nu beneficiază de o asistență teh
nică superioară. De pildă, procesul 
de instruire a viteziștilor are încă 
un conținut departe de cerințele ac
iuate. Apoi, cu toate că avem doar 
9 secții de performanță, unele nu 
sînt încadrate cu antrenori califi
cați, iar situația financiară a altora

sportivii ..români s-a'u 
puțin cunoscuți peste 
explicați această în

că performerii nu se

Traian lOANIJESCU
i

(Continuare in pag. a 2 a)

LA ZESTREA DE MEDALII A SPORTULUI ROMANESC
Biroul C.N.E.F.S. și reprezentanți ai Comitetului Olimpic Român 

au început seria consfătuirilor cu federațiile de specialitate care can
didează la participarea olimpicâ. într-o succesiune anumitâ, cei mai 
autoriza}! reprezentanfi ai diverselor sporturi prezente în programul 
olimpic informează asupra pregătirilor loturilor de care răspund. 
Perioada aceasta a fost considerată cea mai potrivită pentru analiză, 
Tntruclt data de 1 noiembrie 1971 devine în aproape toate documen- 

cin}ă, au fost și vor fi supuse discuțiilor 
de pregătire ale loturilor olimpice, i 
și terminînd cu orientarea proceselor de instruire și educație.

Asemenea analize au fost consacrate pînă acum următoarelor 
sporturi : handbal, box, scrimă.

tele federale semnalul de' start al ultimului ciclu olimpic. în conse- 
suțiilor si perfecționării planurile 
începînd cu criteriile de selecție

Federația română de box pare a 
fi acumulat o solidă experiență in 
pregătirea marilor competiții, ceea 
ce ii conferă avantajul de a ști cum 
se eșalonează optim fazele prepara- 
tivelor. cu toate elementele acestui 
proces nu tocmai simplu. Există_ do
vezi peremptorii în 
succesul înregistrat 
pionatelor europene 
federația a' repetat 
preparativelor si a 

la Madrid.
(din 11 posibile) care a 
specialiștilor și a tăcut 
să ne considere cam-

evalueze propria experiență si să 
nu refuze detaliile perfectibile.

In general, se consideră că fede-

rația a găsit modul optim de veri
ficare a lotului în anul precedlnd 
Jocurile Olimpice. “ ‘ 
subliniază 
dovedit unul dintre cele mai se
rioase în abordarea acestei sarcini, 
în 1971 ș-a lucrat fără îndoială cu 
deosebită atenție, Aprecierea apar
ține în primul rînd oamenilor de 
știință : ei laudă fidelitatea cu care 
lumea boxului a primit asistența o- 
limpică din partea cercetătorilor.

Considerații favorabile a primit 
concepția care a stat la baza calen
darului competitional intern și inter
național). De asemenea, alternarea 
fericită a perioadelor de pregătire 
și odihnă, cu atenție la mijloacele 
de refacere Si la folosirea avanta
jelor altitudinii. La fel a fost cali
ficată frecventa supunerii boxerilor 
la controalele medicale' și ]a teslele

Mai mult,
că organul federal

să 
s-a

de cercetare. In totul, o muncă bine 
dirijați, cu rezultate corespunză

toare.
Este evident, firește, că garanția 

evoluției ascendente, deci a progre
sului, nu o poate da decit o privire 
critică asupra activității lotului o- 
limpic de box. în acest sens, prima 
observație se cuvine a fi consacrată 
îngustimii posibilităților de selecție, 
Lotul olimpic este chintesența a ceea 
ce are mai bun pugilismul românesc, 
dar dincolo de această axiomă stă 
inevitabila clauză că acesta nu este 
un grup imuabil. Fără a’ mai vorbi 
de posibilele accidente care1 pot des-

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a 4 a)

Exercițiile cu lotul olimpic de box pentru sporirea

tenisului nostru 
în arena inter-

forței musculare 
Foto ! N. DRAGOȘ

acest sens. După 
cu prilejul cam- 
de la Bucurcșli, 
in 1971 schema 
obținut un suc- 

cu totalulces similar 
de 9 medalii 
uimit lumea 
pe americani 
pioni ai lumii pe echipe. Asemenea 
antecedente dau firește dreptul fe
derației de box să se considere 
competentă în materie de pregătiri. 
Cu condiția, firește, să nu su’pra-

AZI, LA ARAD, START

O nouă ediție a campionatului 
republican de tenis de masă își în
cepe astăzi desfășurarea la Arad. 
Desigur, lupta pentru titlurile de 
campioni ai țării la cele cinci pro
be își are semnificația ei, dar tot 
atît de important — așa cum s-a 
mai spus — este și testul pe care 
îl reprezintă aceste întreceri. Ne 
gîndim la acțiunea pe care o între
prinde federația de specialitate, cu 
sprijinul secțiilor și antrenorilor,

pentru relansarea 
de masă masculin 
națională. Dar reușita depinde, in 
principal, de valoarea sportivilor. 
Și prin această prismă, campiona
tul de la Arad, ca și viitoarele 
competițiii, au o însemnătate deo
sebită. Deci, să așteptăm rezulta
tele acestui prim examen de veri
ficare a potențialului jucătorilor 
noștri.
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TOAMNĂ BRAȘOVEANĂ
'S' Belșug in magazinele de sport # Schiuri, bastoane, bocanci, legături 
pentru cluburile și asociațiile sportive i* Nu așteptați I Iarna bate la ușă 

foarte so- 
putut convinge or-

DURERE SAU NOROC?

Originar din Sibiu, 
Cristian Dovids (1,74 m 
înălțime, 71 kg) s-a 
născut la 8 august i
1939. A clștigat de pa- [
tru ori alternativ trl- i
coul de campion la 
motocros (clasele tso. 
350 și 500 cmc). a cu
cerit cununa de lauri I
in motocrosul Balcanic 
din 1966 șl s-a clasat j
pe. locuri onorabile la |
etape de campionat 
mondial și diferite con
cursuri internaționale.

E tehnician la mi
nele .,23 August" din 
Capitală. Maestru al 
sportului.

Născut la 27 decem
brie 1944, la Gura Be
ției (jud. Prahova), 
Ștefan Chlțu (1,75 m 
înălțime, 62 kg), debu
tează in concursurile 
oficiale de motociclism 
la începutul anului 
11163, avînd o ascensiune 
rapidă. Clștigă de pa
tru ori campionatul na
țional de motocros la 
clasa 250 cmc, devine 
campion balcanic in 
1968 șl 1970 și tot anul 
trecut ocupă locul 3 In 
marea competiție In
ternațională „Cupa Du
nării". E mecanic la 
uzina Poiana Clmptna.

Toamna nu este numai sezonul 
recoltei, al depozitării și conservării 
roadelor, ci și sezonul aprovizionă
rilor sportive pentru sezonul rece 
care ne-a trimis primii mesageri.

Pentru a afla noutăți privitoare 
Ia materialele și echipamentele spor
tive așteptate de schiori, ne-am a- 
dresat tov. A. Dănescu 
viciului ■ 
I. Moise, 
„Sport", de 
toarele :

— Fiindcă 
devreme și 
timp, la această 
ce este necesar 
schior amator și 
lormanță '

— De pildă ?
— Circa 1 000 pulovere de schi din 

p.n.a. (lină artificială) intr-un sorti
ment larg de culori, dimensiuni și 
modele, cu preturi cuprinse între 202— 
300 lei : putem oferi pantaloni de 
schi loden, cu prețuri intre 150—172 
ele., sau pantaloni de schi supra- 
elastici : 
popular 
lei), la 
Reghin
566 și 715 lei), ultimele două modele 
recomandabile sportivilor de per
formanță dar și amatorilor preten
țioși ; avem de asemenea bluze de 
vînt pentru sport.

— Nu mai văd la dv. în magazin 
scurte (treisferturi) vătuite, căptu
șite, atît de căutate și necesare pen
tru turism, drumeție ?

— Este adevărat ! Printr-o i 
poziție a direcției generale a 
nisterului Comerțului s-a holărît 
aceste produse 
dute populației 
cială „Sport”, 
magazinelor de

A.
comercial O.C.L. 

■, responsabilul 
Ia care am

, ne-am
- șeful ser- 

Brașov și 
magazinului 
aflat urmă-

iarna 
noi

anunțat 
pregătit

s-a 
ne-am 
dată avem tot 

unui turist, 
chiar unuia de

mai 
din 

ceea 
unui 
per-

putem oferi
. cu preturi 
pantaloni de schi

bocanci de schi de la tipul 
(234 lei) și „campion” (425 
ultimele modele realizate la 
(cu eirlige, la preturile de

tem — 
licitați, 
«anele 
trivirea

— Dar

Primii pași în sportul cu motor 
i-au fost îndrumați de tatăl său. 
Artur Dovids. iar din 1958. de 
cînd s-a transferat la clubul Di
namo București, Cristian Dovids a 
lucrat mai multă vreme cu antre
norul Puiu Sădeanu. specializîn- 
du-se în cursele de motocros, unde 
de ani de zile se numără printre 
alergătorii de elită. Cu perseve
rentă si muncă asiduă, el își pre
gătește de fiecare dată mașina 
pentru concurs, fiind unul dintre 
motocicliștii care are Ia activ cele 
mai puține curse pierdute dm 
cauza defecțiunilor tehnice. E un 
model de sobrietate și conduită 
sportivă, pentru colegii lui de la 
clubul Metalul București, unde 
activează în prezent. Cristian Do
vids a cucerit titlul de campion 
la clasa 500 cmc pe anUl 1971, în- 
tr-un final pasionant cu vetera
nul probei, brașoveanul Otto Ște
fani. |

Talent autentic, maestrul spor
tului Stefan Chițu a evoluat mai 
intii in curse de viteză. Experi
mentatul antrenor Ion Spiciu îl 
consideră însă ca prototipul alergă
torului ne teren accidentat. Bine 
clădit fizicește, suplu, mobil și 
înzestrat cu o dexteritate remarca
bilă, Chițu se afirmă de la un 
concurs la altul, alungind curînd 
omul nr. 1 al echipei naționale de 
motocros. El este cunoscut și pes
te hotare, unde a ocupat locuri me
ritorii intr-o serie de confruntări 
cu ași ai îndeminării și curaju
lui din arena internațională.

De cîtva timp. Ștefan Chițu a 
terminat cursurile unei școli de 
antrenori, motocrosistul de pe Va
lea Prahovei avînd proiecte fru
moase cu secția A.S. Poiana Cim- 
pina. Duminica trecută, la Moroni, 
Chițu a constituit un exemplu de 
voință și tenacitate, cîștigind titlul 
de campion la clasa 250 cmc într-o 
manieră entuziastă.

d:s- 
Mi- 

. ca 
să nu mai fie vîn- 
prin rețeaua comcr- 
ci prin intermediul 
confecții.

încă de acum 
nu am

noastre superioare de nepo- 
acestei măsuri.

materialele de schi ?
— Sînt în depozit și vor fi intro

duse în magazin in aceste zile. 2 000 
buc. 
buc. 
buc. 
din 
metalice (140 lei) și. tot din import, 
de dimensiuni mai reduse (65 lei) : 
Avem în depozit cea 4 000 per. schi
uri rămase din primăvară completate 
recent cu sortimentele : Attache (560 
lei). Campion (415—424), Start (1150— 
1210 Iei), Combi E (504) și Combi R 
(650 lei). Olimpic (466). Alpstart (me- 
talo-plastic) cu 1858 lei, Super (255— 
292 lei), iar pentru fond, schiul „Să
geata zăpezii”. Din import, pentru 
schiul alpin, sortimentele Zakopane 
(1760 lei) și Attache (560 lei).

— Din ceea ce ne-ați spus și am 
văzut se pare că stați mai slab, cu 
sortimentele pentru copii, de dimen
siuni reduse și prețuri populare.

— Așa este, dar sperăm să 
pictăm curind și acest gol, cu 
cursul fabricii de la Reghin cu 
ducem tratative.

— Alte noutăți ?
— E posibil să putem oferi 

pentru moto, bob și schi, confecțio
nate de coop. Arta Decprativă-Galati. 
Formele contractuale sint avansate 
sperăm să satisfacem și 
rcre.

Deci, consemnăm un b 
magazinele sportive de 
Ne permitem — totuși — un sfat : 
nu lisați grija completării echipa
mentului pentru la iarnă. Cunoașteți 
povestea cu gospodarul care își face 

sanie...
Mihai BÎRA

legături Oberhof (85 lei). 2 000 
legături Tornado (50 lei) și 2 000 
leg. Mcsta (170) lei : bastoane 
fibră de sticlă (177—180 lei),

com- 
con- 
care

căști

și
această ce-

PENICILINA IAȘI PARTICIPĂ ÎN ,,C.C.E.“

• Biroul federal al F.R. Volei a 
hotărît, în ultima sa ședință, ca în 
ediția 1971—1972 a „Cupei campio
nilor europeni" (care se va desfă
șura după un nou sistem) să par
ticipe numai campioana feminină 
Penicilina Iași, Neînscrierea forma
ției masculine, Steaua București, a 
fost motivată de faptul că o serie 
de jucători militari selecționați in

Steaua, neinscrisa!
lotul național sînt angrenați în ac
țiunile reprezentativei țării.

• Echipa masculină 
Galați va efectua 
hoslovacia între 
brie. Voleibaliștii 
volua în orașele

• F.R.V. s-a oferit să organizeze 
turneul feminin de volei junioare 
„Cupa Prietenia" 1972.

Politehnica 
un turneu în Cc- 
17 și 27 noiern- 
gălățeni vor e- 
Praga și Nitra.

LOTUL FEMININ A SUSȚINUT ULTIMELE MECIURI

XO U • * '",l ..
V • > ... ...... - - - ------------- - ---

Ar înaintea „Trofeului Carpați“

CLUJ, 21 (prin telefon, de Ia re
dactorul nostru Nușa DEMIAN).

Miercuri seară, lotul național de 
handbal feminin și-a încheiat — în 
Sala sporturilor din Cluj — seria 
meciurilor de verificare susținute 
in compania formațiilor diviziona
re A. Prima echipă națională a ju
cat cu Universitatea Timișoara, 
meciul încheindu-se cu scorul de 
16—17 (8—8). Antrenorii G. Zugră- 
vescu și P. Simion au insistat pe 
jocul pivoților și pe perfecționarea 
aruncărilor de la distanță. Dacă 
primul obiectiv a fost atins —■ da
torită angajării lui Șoș, Terezia

Popa și Furcoi, ca și jocului bun al 
acestora, „distanța" (Mikloș, Băico- 
ianu, Arghir) — a rămas datoare. 
Apărarea a fost uneori prea ob
strucționistă, oferind partenerelor 
7 aruncări de la 7 m, 5 dintre ele 
transformate de Neghină. Au mar
cat pentru România A — Băico- 
ianu 5, Șoș 4, Mikloș 2, Arghir 2, 
Furcoi 2 și Terezia Popa, de la U. 
Timișoara remareîndu-se Neghină 
(9) și Gavrilov (4). Echipa B a în
trecut Universitatea Cluj cu 20—8 
(9—4). Terezia Popa a înscris cele 
mai multe goluri (8).

M

Începe
(Urmare din pag. 1)

SEZONUL JUBILIAR

nu permite procurarea echipamen
tului și materialelor necesare, pre
cum și participarea sportivilor 
fruntași la toate concursurile repu
blicane. La inceptut ciclului olim
pic, ne-am propus să pregătim 
cițiva viteziști pentru J.O., clar iată 
că din cauza motivelor expuse, nu 
putem realiza acest deziderat.

— S-ar putea extinde discuția și 
h. patinajul artistic?

— Desigur. Deși situația este a- 
proapc similară, „artiștii" puțind 
beneficia totuși de gheața artifici
ală a patinoarelor din București, 
Poiana Brașov, Galați și Miercurea 
Ciuc. în schimb, la artistic se 
simte o mai acută lipsă de cadre 
tehnice.

— Nu s-a rezolvat penuria de ca
dre prin I.E.F.S. unde există o 
catedră de specialitate, condusă de 
fostul campion de patinaj artistic, 
prof. Radu Ionian?

— Nu, deoarece marea majorita
te a absolvenților lucrează la alte s>.

discipline sportive. Sîntem, deci, 
obligați să suplinim absența aces
tor cadre prin cursuri de instruc
tori și antrenori, care vor fi organi
zate — în continuare — de federa
ție și de o serie de comisii jude
țene.

— Alte proiecte?
— Intenționăm să dublăm nu

mărul tinerilor care învață anual 
să patineze în centrele de inițiere. 
De asemenea, vom organiza în 
provincie cîteva școli de arbitri. 
S-au luat măsuri ca atunci cînd va 
apărea înghețul, lacurile din prin
cipalele orașe să fie transformate 
în patinoare naturale, pe care să se 
relaxeze tinerii și vîrstnicii. Comi
siile municipale și orășenești vor 
iniția pentru aceștia diverse con
cursuri de agrement.

După cum se poate vedea, inten
țiile federației de specialitate, de
clarate și în parte oglindite prin 
măsurile luate în vederea noului 
sezon, ne determină să așteptăm 
cu încredere primele întreceri ale 
patinatorilor.

Acum — cum o întoarcem ? Pe unde o luăm ? 
Facem pamflet la Dinamo ? O dăm pe lacrimă și 
suspin câ „atîta putem", atît ne duce mintea și alte 
tangouri la anaghie ? Sau o uifăm pe Dinamo, 
facem un total optimist și zicem câ la urma urmei 
nici n-a fost aiit de râu și — ca-n Caragiale — 
am luat și bacalaereatul âsta ? Ar mai fi și calea 
sublimă a prudenței — a prudenței galbene și în
fricoșate, din care ies gînduri și fandacsii ca : 
„4—6 e oarecum o garanție..." Dar la cît trebuie 
să batem pentru a avea o garanție ? Doamne, câ 
amarnic ne-au educat echipele noastre. Nici cu 
4—0 nu sîniem siguri de viață pe pămînt !

Luati-o cum vreți — numai să nu 
teorii I Nu începeți cu teoretizările, 
sfracte, cu metafizica. Nu-mi veniți 
geniale — câ ce o făcut U.T.A. cu 
Feijenoord, câ U.T.A. deci e .mai 
bună ca Dinamo și alți cai verzi pe 
pereți. U.T.A., după frumoasa aven
tură cu Feijenoord, nu s-a văzut cu 
Steaua Roșie, iar Steaua Roșie tre
buia sâ meargă în finala Cupei eu
ropene — asta ca sâ avem o mă
sură în jocul infinit al comparațiilor 
care nu ne dau pace. Sigur câ Legia 
— spre diferență de Finlanda 
e un termen 
Eindhoven nu 
pescu a făcut 
amintit, seara, 
a zburâtăcit-o anul trecut pe Steaua, 
aici, cu 4—0... îmi plăcuse enorm acel 
Dar trebuie să spun — pentru ca șă tei minăm cu 
aiurelile care ne aiuresc — câ Feijenoord mi s-a 
părut excepțională. Dinamo nu avea ce-i face. Nu 
mă luati la bătaie — dar mie Dinamo mi-a făcut 
o excelentă impresie în primele 25 de minute. Jocul 
ei era mai frumos si mai bun ca al Rapidului cu 
Legia — ca să trag și cu o comparație cu care 
să vă enervez. Tocmai atunci — cînd Dinamo juca 
bine, cînd Dinamo a avut bara lui Sălceanu, șutul 
fantastic al lui Cheran, — s-a văzut limpede că 
Feijenoord e superioară cu o clasă. Nu știu cum 
ar fi putut s-o învingă Dinamo. Cu inventivitate ? 
Cu o permanentă mișcare ? Idei teoretice... Apă
rarea e atît de solidă că-ți scoate sufletul pînă 
intri în poziție de șut, și spre diferență de N. 
Soare, la radio, eu om înțeles de ce a ratat oâl-

de comparație, dar 
vâ spune nimic ? To- 
foarte bine câ ne-a 
de echipa aceea care

life
■A f

vâ 
cu 
cu

lansați în 
ideile ab- 
comparații

■"W
7-

Eindhoven.

ceanu, incredibil, în a doua repriză... E o apărare 
care te înnebunește, chiar cîna ai trecut de ea I 
Acoperirea terenului e magistrală. Atacul știe totul; 
Nu cred că exagerez, dar n-am văzut multe echipe 
naționale, în Mexic, să joace ca acești olandezi. 
Citi i-ar bate în lume? Puțini. Desigur, U.T.A. (care 
nu i-a bătut, ci i-a eliminat !), dar din acea întîm- 
plare fericită pentru noi — care merită toate el_o: 
giile — nu reieșea că și Dinamo e natural să-i 
infringe. Norocul are și el logica lui... Sigur că 
Feijenoord are și noroc. E norocul celui care șhe 
carte și are parte, norocul bogatului la care soarta 
mai trage și cu ochiul, odată cu boii. Să-i fie de 
bine I Noi trebuie să jucăm mai departe jocul, 
bâgînd bine la cap ce se întîmplă cu noi și cu 
alții. în cazul nostru, nu putem progresa decît ., 

jucînd mult, fără frică de rezultate, 
cu oricine, fără să teoretizăm fie
care scor, conștienti că brambureala 
comportărilor e inevitabilă la nive
lul actual și ea mărturisește o mare 
vitalitate, cu căderile și elanurile ei 
uneori triumfale, un potențial pe care 
trebuie să-l apărăm cu dinții de 
toate denigrările și lamentațiile la 
modă, gen : 
vem valori"..
Boloni, venit 
care ziarele

n-a- 
acel 

de 
___ _____ zic că e un jucător, 
deodată, excepțional ! Dar Dinu de 
la Rapid, miercuri, cu ce a fost mai 
slab ca Dumitru ?).

Mai departe trebuie spus că ambele transmisii 
au fost cu totul deosebite — mai cu seamă cea 
de miercuri, semnată de Dan Cojocaru, cea a lui 
M. Panait (Rapid — Legia) avînd de cîteva ori 
ideea de a fugi „pe tribună", cînd marele nostru 
Neagu rata de mama focului în careu. (Dar ce gol 
a dat păcătosul, al patrulea I) Așa ni se va trans
mite și duminică, Steaua — Rapid ? Sau bâieții 
aceștia nu merită ? In sfîrșit, gagul săptămînii a 
fost acel cîștigâtor la Pronosport care cerea ca 
50 000 de oameni întristați de un „fleac", precum’ 
scorul unui meci de fotbal, să se bucure pentru 
„Dacia" lui I Imagine sublimă a misterului din om 
— căci cine ar putea spune de partea cui era 
dreptatea? Oricum, „...durere sau noroc, nimic nu 
ține viata-n loc"..., cum zic filozofii romanței.

BELPHEGOR

„n-avem cu cine... 
... (vezi duminică, 
t de la Tîrnâveni,

înaintea penultimei etape a campionatului

.•>

I*

SE CONTUREAZĂ PARTICIPANTELE LA TURNEUL FINAL
goj (la Lugoj); Dinamo Bucu
rești — Steagul roșu Brașov — 
Progresul București — (Ia Brașov), 

înaintea acestei etape, clasamen
tul se prezintă astfel :

SERIA EST

final. încă dinaintea acestor două 
etape, cîteva formații și-au depus 
candidatura pentru 
la turneul final. _ 
echipele Steaua și Metalul Tîrgo- 
viște (seria Est), 
șov și Dinamo (seria Vest), care 
pe baza punctelor acumulate pînă 
în acest moment au toate șansele 
să se numere printre cele 6 for
mații care vor participa la începu
tul lunii decembrie la confruntă
rile turneului final. Duminică sînt 
programate următoarele întîlniri : 
SERIA EST: Tomistex Constanța- 
Rapid București-Nicolina Iași (Ia 
Iași); Metalul Tîrgoviște-Progresul 
Brăila-Dunărea Galați (la Galați); 
Steaua-Mureșul Tg. Mureș-I.M.U. 
Medgidia (la Tg. Mureș). SERIA 
VEST: Constructorul Ilunedoara- 
Lemnarul Odorhei-Olimpia Satu 
Mare (la Satu Mare); A.S.A. Bra- 
șov-C.F.R. Timișoara-Vulturii Lu-

MECI INTERNATIONAL 
LA CRAIOVA

în Sala sporturilor din Craiova, 
avut loc întîlnirea internaționa

lă de lupte greco-romane între 
formațiile de juniori Electroputere 
Craiova și Selecționata regiunii 
Vojvodina (Iugoslavia). Victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 7—2.

Șt. GURGUI — coresp.

Întrecerile campionatului repu
blican de lupte libere pe echipe 
din cadrul celor două serii se apro
pie de sfîrșit. Cu excepția forma
țiilor A.S.A. Brașov, Olimpia Satu 
Mare și Dinamo, care mai au de 
susținut unele meciuri restanță, 
echipele angajate în lupta pentru 
cucerirea titlului de campioană 
se află acum în fața penultimei 
etape. Este cunoscut făptui că pri
mele trei clasate în fiecare serie 

■ se vor întrece în cadrul turneului

participarea
Este vorba despre

Steagul roșu Bra-

DRESAJ

Nlcolae Mihalcea cu Domino, tlupa evoluția in proba de dresaj, cate
gorie intermediară, in urma căreia a ciștigat titlul de campion 

Foto : Theo MACARSCHI

MIHALCEA CAMPION
Doar patru concurenți (Iosif Mol

nar, avînd două apariții), Nicolae 
Mihalcea și Vlad Postelnicu s-au 
prezentat la startul probei de dre
saj^ categoria intermediară. Dispu
ta pentru titlu s-a dat între Ni
colae Mihalcea cu Domino și Iosif 
Molnar cu Argint.

A învins, cucerind titlul de cam
pion, NICOLAE MIHALCEA care aj 
primit, în ansamblu, note mai mari 
din partea celor cinci arbitri (judi . 
cători. El a executat mai bina 
mișcările progresiei, cu o deose-t 
bire trapul mijlociu, galopul 5n-i; 
grămădit și mijlociu, schimbările' 
de picior ceea ce i-a adus un toA 
tal de 1 347 p. Principalul (dacă ni) 
eternul) său adversar, Iosif Mol
nar cu Argint, a fost notat cu ca
lificative bune la schimbarea de 
mină în trap alungit, la trapul 
mijlociu și îngrămădit, la galopul1 
îngrămădit, la schimbările de pi
cior. Dar, el a greșit la pista pe 
mina stîngă și pe mîna dreaptă, 
la pasul îngrămădit, la schimba
rea de mină în pas alungit, acu-< 
mulînd doar 1 323 p, situîndu-se pe 
locul secund. O mențiune și pen
tru strădaniile depuse de Vlacl 
Postelnicu cu Brebenel.

Clasament final i 1. NICOLAE 
MIHALCEA cu DOMINO 1347 p 
— campion republican, 2. Iosif 
Molnar cu Argint 1 323 p, 3. Iosif 
Molnar cu Suspin 1 202 p, 4. Vlad 
Postelnicu cu Brebenel 1100 p.

Azi, de la ora 10, se va desfășura 
proba nr. 1 ele obstacole pentru ju
niori de 18 ani și categoria grea.

Em. F.

A. S. COLȚEA —PETROLISTUL ClMPINA 13-11, IN BARAJUL PENTRU DIVIZIE

• „La T.V. s-a spus că auto
golul lui Boc a fost Înscris în 
min. 1, în ziarul „Sportul" că în 
primele 100 de secunde. Vă rog 
să-mi scrieți exact minutul cînd 
s-a marcat golul..." (STUPJAR 
VASILE, str 23 August 48. 
Gherla). Ce mai contează acum ? 
De fapt, este vorba desigur de 
minutul doi, căci primul nu are 
decît 60 de secunde..."

• „Am căutat rezultatele echi
pei de rugby S.N. Oltenița în 
meciul de duminică și nu l-am 
găsit. Nu dați toate rezultatele 
diviziei B?“ (ION STOICU, bd. 
Muncii 160, București). Ba da, 
publicăm toate rezultatele me
ciurilor din divizia B. în seria I 
Sud, grupa A sînt însă 9 echipe 
și de aceea în fiecare duminică 
una dintre ele nu joacă. Deci, 
în duminica de care vorbiți, 
rugbyștii de la S.N. Oltenița 
n-au avut meci.

• ,,V-ați gîndit vreodată să 
scrieți despre calitatea necores
punzătoare a mingilor de volei 
sau de fotbal ? Eu cred' că ar 
trebui s-o faceți. Noi avem neca
zuri cu ele" (prof. ed. fiz. NICO- 
LAE STURZII, Sibiu), Am scris 
și vom mai scrie, mai ales că 
ambii furnizori — întreprinde

rile „Flacăra Roșie" și ,,Căprioa
ra" Sebeș Alba — sînt dispuși 
să asculte reclamațiile ce li se 
fac, urmărind în mod deosebit 
îmbunătățirea calității.

• Am auzit de niște mese de 
tenis de masă, executate din be
ton. Parcă am citit așa ceva’ 
chiar în ziarul dv. Eu nu înțe
leg cum sînt, unde se pot pune... 
N-am înțeles eu bine ?“ (VIRAG 
ARPAD, str. Cloșca 4, Cluj). 
Ba ați înțeles bine. Sînt mese 
din beton, pînă și așa-zisa pla
să este tot din... beton. Acestea 
sînt instalate, de obicei, în 
parcuri. Bineînțeles, că mingea 
de celuloid sare altfel pe ele, 
dar, pentru început, pentru a- 
fragerea copiilor, a tinerilor spre 
acest sport, sînt foarte bune. Do
vadă că în jurul lor se așteaptă 
mult pînă îți vine rîndul...

• în Corabia am avut — for
mată încă de prin 1928—1929 — 
o asociație cultural-sportivă nu
mită „Avîntul". în cadrul ei, fă
ceau sport muncitori, mici me
seriași. tineri elevi. Ce ne mai 
chinuiam cu echipamentul, ce 
greutăți materiale aveam I Ne 
cumpăram singuri mingi, bo
canci etc. Nimeni din oraș nu-și 
mai amintește de acest nume ?

Pe terenurile din parcul sportiv 
Progresul au început partidele dc 
baraj pentru desemnarea celor 
două echipe care vor activa în di
vizia A, seria a Il-a, în anul com- 
petițional 1972. Școala sportivă de 
elevi nr. 2 retrăgîndu-se din cam
pionat, rămîne ca barajul să se 
dispute între următoarele echipei 
Sănătatea Oradea clasată pe pen
ultimul loc al seriei a II-a, Petro
listul Cîmpina campioana județu-

lui Prahova și A.S. Colțea cîștigă- 
toarea campionatului de calificare 
a municipiului București.

în prima întîlnire echipa condu
să de dr. Gh. Panaitescu, A. S. Col
țea, a învins la limită pe foștii di
vizionari din Cîmpina. Partidele 
au fost foarte echilibrate, învingă
torul fiind decis în ultimele două 
partide. De la învingători, cei mai 
bine pregătiți care, de altfel, au a- 
cumulat cele mai multe puncte, au 
fost Gabriela Velicu și Cornel Con
stantin, iar de la învinși juniorii 
Mirela Comănescu, Dan Comă- 
nescu și Niță Dumitru. Rezultate: 
C. Cornel — A. Dragomir 7—5, 
6—3; V. Popescu — M. Tîrnăvea- 
nu 3—6, 6—1, 6—1; I. Barbu — B. 
Palada 6—3, 6—3; Mihaela Gara-

bagiu — Elena Bărbulescu 1—6, 
6—4, 3—6; Gabriela Velicu — Da
na Vadidescu 6—1, 6—0; C. Cornel
— M, Tîrnoveanu 6—1, 6—0, V. 
Popescu — A. Dragomir 6—8, 2—6; 
Mihaela Garabagiu — Dana Davi- 
descu 7—5, 6—1; Gabriela Velicu
— Elena Bărbulescu 6—2, 6—3; E. 
Șerban — D. Comănescu 3—6, 
5—7; Mariana Grigler—Mirela Co
mănescu 1—6, 1—6; Luminița Ilie
— Liliana Comănescu 6—1, 6—1.

A doua partidă se dispută între 
A. S. Colțea și Sănătatea Oradea 
iar sîmbătă va începe ultima întâl
nire dintre Petrolistul Cîmpina — 
Sănătatea Oradea. Jocurile se dis
pută zilnic între orele 8,15 — 12,30 
și 14,15—17,45 pînă duminică in
clusiv.

DINAM0“

N. CLAUDIUDesen de

CROS Al CAPITALEICAMPIONII DE

„CUPA
La complexul sportiv din șos. 

Ștefan cel Mare au început; primele 
întreceri pentru „Cupa Dinamo" 
care se află la a 16-a ediție. La bă
ieți sînt 45 de participant!, împăr- 
țiți în două grupe: dimineața și 
după-amiaza. în prima grupă sînt 
următorii favoriți: V. Marcu, V. 
Sotiriu, M. Rusu și D. Nemeș; în 
grupa a doua: S. Dron, P. Almăjan, 
R. Bădin și FI. Manea. Fetele au 
de asemenea, două serii care în
trunesc 22 de participante. Favo
rite în prima serie sînt: Elena Ta
baci, Virginia Ruzici, Mariana Si

mioncscu și Adriana Călina; seria 
a doua: Mihaela Dumitriu, și Si
mona Nunweiller. Jocurile se dis
pută zilnic pînă la 31 octombrie. 
Finalele se vor disputa între în
vingătorii celor două serii.

Rezultate: M. Tăbăraș (Progre
sul) — C. Marin (Dinamo) 6—1, 
6—0; FI. Manea (Dinamo) — S. 
Zancu (Cutezătorii) 6—2, 6—3; C. 
Fețeanu (Cutezătorii) — S. Nisi- 
peanu (Cutezătorii) 6—2, 6—4; P. 
Almăjan (C. S. U. Constr.) — C. 
Pană (Cutezătorii) 6—1, 6—3.

Sandu IONESCU

Azi avem asociații! F.Z, Cora
bia, Tractorul, Progresul. De ce 
nici una nu se numește Avîntul ? 
(DRAGOMIR NEACȘU. str. C. 
A. Rosetti 19, Pitești). In fond, 
cine oprește pe localnici să dea 
numele de Avîntul unei asociații 
sportive din orașul Corabia ? 
Noi semnalăm acest lucru, mai 
întreprindeți și dv ceva și cre
dem că doleanța vi se poate rea
liza.

Campionatele de cros ale mu
nicipiului București, ultimul exa
men înaintea finalelor competiției 
republicane (Sibiu, 31 octombrie) 
au avut loc pe stadionul Tineretu
lui și au reunit cîteva sute de 
concurenți. Iată lista campionilor 
Capitalei^ junioare III : Doina
Bursuc (CSS) — echipe Steaua; 
junioare II: Florica Nistor (SSA) —

Metalul; junioare I: Tudora Nedelea 
(Met.) — Dinamo; senioare: Mă
ria Lincă (Met.) — Metalul; ju
niori III: N. Albu (CSS) — Dina
mo; juniori II: C. Bebereche (Met.) 
— Metalul; juniori I: D. Păniță 
(Energia) — Constructorul; tineret: 
D Nicolae (Met.) — Dinamo; se
niori: M. Hatoș (Din.) — Dinamo 
(C. MORȚUN).

Lemnarul Odorhei

1. Steaua 12 11 1 0 308,5—101.5 35
2. Met. Tîrgoviște 12 10 0 2 249,5—172.5 -32
3. Dunărea Gl. 12 7 2 3 216,5—173,5 28
4. Rapid Buc. 12 7 1 4 200 —218 27
5. Mureșul Tg. M. 12 5 1 6 212,5—234,5 23
6. Prog. Brăila 12 3 2 7 200 —248 20
7. Tomistex C-ța 12 3 1 a 177,5—200,5 19
8. Nicolina Iași 12 3 1 8 169 —253 19
9. IMU Medgidia 12 1 1 10 152 —291 15

SERIA VEST
1. Steagul roșu

Brașov 12 U 9 1 285,5—103,5 34
2. Dinamo 11 9 1 1 234 —141 30
3. Lemnarul

Odorhei 12 8 0 4 272 —156 28
4. Prog. Buc. 12 7 1 4 221,5—172,5 27
5. Olimpia S. M. 11 5 2 4 194 —183 23
6. Vulturii Lugoj 12 3 3 6 186 —206 21
7. Constr. Huned 12 2 2 8 157,5—263,5 L8
8. CFR Tim. 12 1 1 10 141 —311 15
9. ASA Brașov 10 1 0 9 110 —246 12

Kinizsi 
Budapesta 6,5 — 2,5 la „libere"

Recent a avut loc, la Odorheiul 
Secuiesc, în sala Casei de cultură, 
întîlnirea internațională de lupte 
libere dintre echipa locală, Lem
narul și Kinizsi Budapesta. Cei 
800 de spectatori au asistat Ia me
ciuri spectaculoase și au aplaudat 
victoria meritată a gazdelor. Scor1 
final : 6,5—2,5.

A. PI A LOG A — coresp

ÎNTREPRINDEREA DE PIESE RADIO 
Șl SEMICONDUCTOR!

BANEASA —
Str. Eroul lancu Nicolae nr. 32, Sectorul 2

— BUCUREȘTI —
Mijloace de transport :

Mașini : 48, 67, 203, și cursele întreprinderii

DE URGENȚA
experiență 

șefi secție
pentru a fi încadrați 
și ingineri principali

pe 
în .

fină

ANGAJEAZA
— Ingineri — cu stagiu și 

posturi de șefi servicii, 
specialitățile .-

— Electronică — Mecanică
— Mecanică — Energetică
— Fizică — Proiectanți S.D.V.-uri
— Chimie industrială — Ceramică
— Proiectanți construcții de mașini
— Tehnologi cu profil mecanic
— Tehnicieni și tehnicieni principali în

— Electronică — Normatori
— Proiectanți — S.D.V.
— Proiectanți construcții de mașini

— Maiștri și maiștri principali în specialitățile :
— Electronică — Mecanică

— Economiști și economiști principali în specialitățile .-
— Merceologie — Contabilitate
— Economia industriei
— Contabili, Magazineri
— Merceologi și merceologi principali
— Desenatori și desenatori tehnici principali

— Translatori pentru limbile : engleză, franceză și rusă.

special itețile

Str. Erou lancu Nicolae nr. 32, Sector 2 

— Autobuz: 48, 67, 203 și cursele 

întreprinderiiBANEASA

ANGAJEAZA URGENT:
— Ingineri
— lennicieni
— Contabili

în următoarele specialități: Construcții, Instalații termotehnice, Insla- 
lații sanitare, Instalații electrice.
- Consilier juridic ,
PRECUM Șl URMĂTOARELE CATEGORII DE MUNCITORI CALIFICAȚI t

— Strungari
— Rabotori
— Debitatori
— Sudori
— Tinichigii ventilație
— Electricieni automatizări
— Mecanici auto
— Fochiști autorizați
— Mașiniști pompe compre-

soare
— Șef tură centrală energetică
— Operatori chimiști (pentru 

instalafii 
tratarea apei și stații de 
fluide)
Se pot angaja din județul Ilfov și județele învecinate 

cazare asigurată.
Informații suplimentare la Serviciul personal, telefon

sau 33 78 82.

- Economiști principali
- Economiști

de neutralizare.

— Geamgii
— Șa moto ri
— Zugravi vopsitori
— Frezori
— Rectificatori
— Lăcătuși mecanici
— Lăcătuși montori
— Izolatori termici
— Electricieni bobinatori
— Electricieni auto
— Instalatori (toate 

tile)
— Sculeri S.D.V.
— Zidari
— Frigotehnișfi

specialitâ-

cei care au

33 38 30127
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U.T.A. NU A CAPOTAT LA WALBRZYCH,

0 TOAMNĂ SURÎZĂTOARE?
Asurzitoarele trompete de la 

Walbrzych auzite ieri după- 
f amiază la televizoare cu 

prilejul retransmiterii jocului sus
ținut de U.T.A. sînt o dovadă în 
plus că nicăieri, cu nici un fel de 
echipă, calificarea nu este jucată 
dinainte. Pe lîngă potența adversa
rilor din teren, o serie de elemen
te adiacente de tot soiul îngreuia
ză tentativele acelora care se de
plasează și anihilează de cele mai 
multe ori decalajul valoric, astfel 
că adesea, nici pe teren 
certitudinea victoriei nu 
buzunarul gazdelor.

Privită prin labirintul 
ților de tot genul (deplasare, obo
seală, nervi, tracasaj, presiunea 
din teren și din tribune, rezisten
tă și șansă) perspectiva ca trei 
echipe românești din patru să 
se califice în turul III al cupelor 
europene constituie motive de sa
tisfacție. F.C. Napoli, Spartak Trna
va și, în perspectivă C.F. Barce
lona și Legia Varșovia, pot fi con
siderate drept eliminări spectacu
loase într-o perioadă în care fot
baliștii români nu și-au găsit ca
dența. el oscilează între justificări 
obiective și subiective, dar și cu 
acte de indisciplină contrastante 
cu perioada de plin efort general 
pentru îmbunătățirea climatului 
moral-educativ.

Din păcate, fondul de oboseală 
și dereglare nervoasă s-a făcut 
simțit cel mai mult la campioana 
tării, care, după efortul admira
bil de la Tmava, a slăbit și n-a 
putut să dea' o replică la cel mai 
bun nivel al acestei echipe româ
nești care și-a cucerit o faimă eu
ropeană, 
europene 
vărat că 
periți pe 
titulari obosiți, ca Radu Nunweiller, 
cu alții în scădere ca Dumitrache, 
Dinu și chiar Lucescu, au abordat 
vijelios meciul cu Feijenoord în 
dorința de a-și asigura un avantaj 
de un gol-două. Din păcate însă, 
ratările mari și una din bare s-au 
opus acestei dorințe. Cînd a scăpat 
de iureșul clasic de 20—30 de mi
nute al gazdelor. Feijenoord a in
tuit că s-ar putea mai mult decît 
își . propusese : rezultatul de egali
tate. Apoi, după șutul puternic, dar 
și norocos al lui Werry, Dinamo 
și-a văzut țelul prăbușit și n-a 
mai avut forța fizică și morală 
ratate la Trnava.

După acest gol. Feijenoord a 
ceput să ne etaleze elasa înaltă 
joc a fiecărui component al echi
pei, dar și spiritul colectiv și gîn- 
direa tactică, variată. în funcție 
de ceea ce solicita jocul în dife- . 
rite momente. Chîagul jocului de 
fotbal, PASA. CU SCOATERE<A 
DIN DISPOZITIV A ADVERSA
RULUI, este atît de mult împlîntat 
în ființa acestei echipe ineît îți dă 
impresia unei orchestre care execu
tă cu o mare ușurință orice sim
fonie. Apoi, încă nu s-a văzut la

propriu, 
este în

dificultă-

tocmai unei suoerechipe 
ca Feijenoord. Este ade- 
dinamoviștii, deși desco- 
posturi importante și cu

a-

în-
de

București o echipă care să fie ca
pabilă să aplice alternativ diferite 
sisteme de apărare (cu libero. în 
linie), cu o gîndire tactică de tele- 
ghidaj și cu o forță de joc fără 
nici un fel de pauză.

Feij’enoord nu a fost lipsită de 
asemenea calități nici în anul tre
cut cînd a întîlnit pe U.T.A. și a 
fost eliminată. Atunci însă cam
pioana olandeză a trecut printr-o 
criză asemănătoare cu Dinamo a- 
cum. după ce susținuse obositoa
rea întîlnire intercontinentală cu 
Independiente Buenos Aires, în 
care învinsese. Și euforia a cuprins 
pe jucători, ca și pe dinamoviști 
după Trnava, acolo unde Ajax Am
sterdam fusese învinsă cu 2—0 !

Prin urmare, perioada de scădere 
a valorii și potențialului se înre
gistrează și Ia marile echipe con
tinentale, NU ÎNSĂ ATÎT DE DES 
CA ÎN RÎNDUL ECHIPELOR 
NOASTRE.

Fără îndoială, victoria echipei 
Steaua la Barcelona constituie sur
priza plăcută și performanța nr. 1 
a acestei zile de miercuri 20 oc
tombrie 1971. avînd în vedere fir
ma echipei spaniole, cîștigătoare a 
Cupei cupelor, și 
nesatîsfăcătoare din campionat a 
militarilor. Spiritul de luptă, dă
ruirea pentru echipă, cum remarcă 
antrenorul V. Stănescu în interviul 
pe care ni l-a acordat, dovedite în 
această întîlnire de orgoliu pentru 
Steaua, este admirabil și constituie 
pentru Tătaru II, care a dezertat 
din rîndurile echipei, cea mai us
turătoare palmă, mai ales că după 
cum a evoluat Năstase, Tătaru va 
trebui, după expirarea sancțiunii 
să stea... la coadă pentru a reintra 
în echipă.

I.a fel de ambițios a jucat Rapid, 
autodepășindu-se după sincopa ciu
dată dintre jocul retur cu A.C. Na
poli și meciul tur de marți cu Le- 
gia Varșovia. îi paște, oare, pe ra- 
pidiști pericolul de a subestima 
campionatul și a avea în vedere 
doar calificările internaționale ? 
Firește că nu se poate cere Rapi
dului să joace la același bun nivel 
toate întîlnirile. însă marile dife
rențe calitative ar putea să fie în 
favoarea tezei de mai sus și în a- 
cest caz fotbaliștii de' la Rapid 
nu ar proceda bine. Jocul din eta
pa viitoare, Steaua — Rapid, va 
avea să ne lămurească în această 
privință.

Faptul că U.T.A. a avut șansa 
tragerii la sorți în compania unei 
echipe mai puțin cunoscute, ca Za
glebie, nu scade din meritul fotba
liștilor din Arad, de a căror hăr
nicie, seriozitate și modestie ar fi 
bine să se contamineze și cele trei 
echipe de fotbal din București. 
În acești ultimi ani. U.T.A., antre
norii și conducerea sa au dat do
vadă de o ținută sportivă și mo
rală exemplară pe terenurile de 
fotbal din țară și străinătate. De 
aceea, acest ultim rezultat al 
U.T.A.-ei bucură pe toți iubitorii

v ■
fotbalului, indiferent de faptul că, 
așa cum arată trimisul nostru 
special la Walbrzych, formația a- 
rădeană, subțire la număr și încăr
cată de ani petreouți în sport, pare 
obosită.

Un cronicar al ziarului nostru se 
întreba într-un titlu dat după ca
lificarea tuturor celor patru echi
pe românești în al doilea 
cupelor europene : „Spre o 
epocă în istoria fotbalului 
nesc de club ?“. Titlul a 
exagerat acum cîteva săptămîni. în 
prezent, trei echipe românești au 
mari șanse de calificare pentru tu
rui IU și s-ar putea să meargă 
înainte chiar. Depinde de jucătorii 
noștri cei mai buni dacă această 
„nouă epocă“ 
aceste echipe 
pregătindu-se 
toate punctele 
liza prin eforturi 
campionat, cupele europene și cam
pionatul european, o toamnă surî- 
zătoare pentru fotbalul nostru. 
Deocamdată, în pofida unor difi
cultăți, cei ce iubesc fotbalul au 
motive să fie optimiști.

tur al 
nouă 

româ- 
părut

se va realiza, dacă 
rămase în concurs, 
corespunzător din 
de vedere, vor rea- 

conjugate în

comportarea Aurel NEAGU

JUCĂTORII ECHIPEI STEAUA
AU MUNCIT ENORM

(Urmare din pag. 1)

demetri clar, fapt consemnat și 
cronicarii spanioli.

— Sînteți mulțumit de jocul pres
tat de Steaua, de randamentul com- 
ponenților ei ?

— Da, sînt mulțumit pentru că 
toți jucătorii au luptat cu o voință 
exemplară, s-au ajutat foarte mult 
între ei. Steaua a pasat chiar mai 
bine decît echipa adversă și, în 
plus, a dovedit o pregătire fizică 
foarte bună.

— Pe cine remarcați, sau dacă 
vreți, ce note acordați jucătorilor 
dv?

— Note nu pot da și nici remar- 
cări speciale nu pot face, fiindcă aș 
nemulțumi pe unul sau pe altul din
tre jucători. Sînt mulțumit de toți 
pentru dăruirea cu care și-au apă
rat șansele. S-au comis și unele 
greșeli, desigur, jocul n-a fost per
fect 
cind

darpe toată durata partidei, 
totul se termină cu bine... 
De ce l-ați schimbat pe 
?
A cerut-o el, Ia pauză, în 

bină. Ne-a spus că se simte rău. 
în general, el avusese o comportare 
mulțumitoare, dar Ia cîteva centrări 
a intervenit defectuos și a fost de
pășit. Oricum, apreciem gestul Iui, 
sinceritatea de care a dat dovadă. 
Haidu l-a înlocuit cu succes, apă- 
rind excelent în finalul meciului.

— Ce impresie v-a lăsat C. F. 
Barcelona ?

— Este o echipă foarte bună. Și 
Spun aceasta fără să exagerez ci-

man
Co-

«)-

tuși de puțin. Patru dintre jucătorii 
săi (n.n. Gallego, Costas, Marcial 
și Rexach) au fost convocați la lo
tul național în vederea meciului cu 
U.R.S.S., din preliminariile cam
pionatului european). Vă mărturi
sesc că, deși am învins aici, califi
carea noastră nu e sigură. La Bucu
rești vom avea foarte mult de furcă 
cu această echipă.

— Cum apreciați arbitrajul irlan
dezului Desmott Barett ?

— Foarte bun, cu excepția gre
șelii din minutul 30, cînd n-a acor
dat lovitura de la 11 metri, la faul
tul comis asupra lui Năstase.

în finalul discuției cu conducă
torii echipei Steaua, l-am rugat pe 
Gheorghe Popescu, vicepreședinte 
al clubului, să ne facă o apreciere 
de ansamblu a acestui meci și a 
perspectivelor pe care le are Steaua 
în confruntarea următoare.

— Tn ansamblu, comportarea poa
te fi apreciată ca foarte bună. Echi
pa a avut multe perioade de joc 
colectiv și a știut să contracareze 
punctele forte ale adversarilor și 
să păstreze avantajul luat în min. 
12. C. F. Barcelona este o echipă de 
prestigiu, cu performanțe excelente 
în palmares și cote ridicate pe 
plan european. Returul de la Bucu
rești va fi greu și de aceea ne vom 
strădui 
grijă.

...Aici 
noastră, 
de la Steaua se grăbeau spre avio
nul companiei TAROM, care avea 
să-i aducă, seara, la București.

să-l pregătim cu multă

am întrerupt convorbirea 
Timpul era scurt. Jucătorii

COLTUL JUNIORULUI
• ZILELE trecute s-a 

Iugoslavia selecționata de 
Bucureștiului care, intre 
octombrie, a participat Ia 
international, la Belgrad, 
selecționatele Budapestei 
și de reprezentativa Iugoslaviei.

Jucînd excelent în primul meci, 
juniorii români au întrecut cu 6—2 
(2—1) selecționata Serbiei. In par
tida finală, fotbaliștii bucureșteni, 
antrenați de Tr. Ivănescu și I. Cos- 
tea, au pierdut în fata reprezenta
tivei Iugoslaviei cu 1—2, după ce 
la pauză conduceau cu 1—0.

• O MODIFICARE importantă în 
regulamentul de desfășurare a cam
pionatului de juniori, pe care o repe
tăm datorită faptului că este puțin 
cunoscută de antrenori și chiar de... 
arbitri 1 Echipele de juniori au drep
tul de a schimba trei jucători, indi
ferent de 
cuiul.

• DEȘI
pionatului 
negru pe __
obligate să comunice federației nu
mele antrenorului care se ocupă de 
pregătirea echipei, cel mai tîrziu 
pînă Ia data începerii competiției”, 
C.F.R. Pașcani. Nicolina Iași, Portul 
Constanța, Poiana Cimpina. Știința 
Petroșani si Șc. sp. Timișoara n-au

întors din 
iuniori a 
16 .si 18 
un turneu 
alături de 
și Serbiei

post. pe tot parcursul jo-
REGULAMENTUL cam- 
natlonal precizează — 

alb — că „secțiile sînt

nici pînă astăzi !' Facem 
i de rigoare: regulamentul 

la campionatul în curs...
PUȚINE decît Ia edițiile 
tocmai datorită restructu- 

întilnini încă

făcut-o 
precizarea 
se referă

• MAI 
anterioare, 
rării regulamentare, 
în perimetrul campionatului de ju
niori diferențe de scor foarte mari, 
care pun sub semnul îndoielii inte
resul manifestat de unele secții de 
fotbal, și capacitatea unor antrenori. 
Exemple de echipe care au pierdut 
cu scoruri impresionante : Trotușul 
Gh. Gheorghiu-Dej (0—7), Știința 
Bacău (1—7), Delta Tulcea (0—8), 
Șc. sp. Timișoara (0—8), Șc. sp. Lu
goj (1—7), Gloria Baia Mare (0—11).

• ANTRENORUL federal Constan
tin Ardeleanu ne declara după tria
turile de săptămîna trecută : „Cu 
actualul efectiv, putțgn alcătui o 
echipă redutabilă de juniori, care 
să ne reprezinte onorabil la turneul 
U.E.F.A. 1972, din Spania. Viitoarele 
meciuri de verificare în compania 
juniorilor bulgari, la Ruse si Giur
giu, ne vor oferi noi prilejuri de 
rodare a lotului lărgit. Din păcate, 
pînă la această oră, posturile de 
portar si aripi. în special stingă, ră- 
mîn deficitare, iar noi rămînem... 
pe recepție Ia orice sugestie, venită 
de la antrenorii din tară”.

A avut dreptate antrenorul Ion 
Ioneșcu, secundul U.T.A.-ei, cînd 
ne-a spus, în cunoștință de cauză 
înainte de meci, că Zaglebie Wal
brzych este o echipă incomodă pen
tru orice adversar, fiind foarte di
ficil de jucat cu ea pe propriu-i 
teren. Neposedînd individualități 
remarcabile (cu excepția uriașului 
portar Szesa), această formație po
loneză . aruncă în luptă, cu mijloa
ce modeste dar corecte, elemente 
tactice remarcabile, precum și ca
lități moral-volitive impresionan

te.
Călăuzindu-se după deviza: „la 

posibilități de ordin tehnic modes
te, simplitatea în acțiuni 
crul cel mai de preț“, 
Walbrzych se străduiește 
ve totul fără sofisticări,
fără rigiditate; în .faza de apărare 
— printr-o dispunere rațională a 
forțelor în teren — caută să închidă 
cît mai bine căile frontale de ac
ces spre poarta lui Szesa, folosind 
la nevoie 7—8 jucători și manifes
tând o grijă deosebită față de pio
nii cei mai avansați ai partenerului 
de întrecere.

De loc rigidă și evident mai in 
mediul; ei s-a simțit Zaglebie Wal
brzych în situația de posesie a 
mingii, cind formația minieră a 
declanșat acțiuni ofensive cu su-

perioritate numerică (prin partici
parea alternativă a fundașilor la
terali în atac), cu schimburi de 
locuri între Novak, Odsterozyl și 
Kwiatkowski, multe din ele efec
tuate în scopul de a căra după ei 
adversarii direcți și de a 
fel culoare de infiltrare 
erilor din linia a doua.

crea ast- 
coechipi-

către an-

a degringoladei 
la început cînd, 
unei echipe sînt

este lu- 
Zaglebie 

să rezol- 
dar și

Deși pusă în gardă, de 
trenorul Ion Ionescu, în privința 
jocului lui Zaglebie Walbrzych, 
după felul în care a ripostat U.T.A. 
ni s-a părut dezorientată la înce
put, cînd "a recurs numai la rezol
vări destructive. De fapt, formația 
textilistă își făcuse singură viața 
grea, deoarece în momentele de 
apărare arădenii n-au jucat aproa
pe de om, n-au efectuat intercepții 
la prima fază, lăsînd in felul a- 
cesfa cîmp liber de acțiune adver
sarilor.

Deși li s-a atras atenția încă de 
la ședința tehnică, jucătorii U.T.A.- 
-ci au considerat probabil că este 
sub demnitatea lor să trateze ast
fel o partidă cu un partener infe
rior sub raportul tehnicității și 

al experienței competiționale. în
clinăm să credem că numai super
ficialitatea în tratarea partidei — 
și nu deficiențele de ordin fizic, 
cum aprecia cineva — a constituit

NOTA DISCORDANTĂ A DINAMOVIȘTILOR

cauza principală 
ce s-a semnalat 
oricum, forțele 
încă proaspete.

Rămînînd deci 
întîi au fost erorile tactice, să ad
mitem și noi că golul primit la 
început (min. 10) a însemnat lovi
tura psihică și aceasta, la rîndul 
ei, a declanșat mai ușor acea stare 
de oboseală, aproape firească, _ a- 
cumulată în mușchii fotbaliștilor 
arădeni. De ce aproape firească? 
Rațiunea potențialului fizic în scă
dere este simplă și un elementar 
bun simț ne obligă să. înfățișăm 
cauzele obiective. în mai puțin de 
două luni de la inaugurarea se
zonului 1971—1972, U.T.A. a sus
ținut 10 meciuri (7 în campionat și 
3 în cupa U.E.F.A.). folosind nu
mai 13 jucători. incluzîndu-I prin
tre aceștia și pe portarul de re
zervă Ziller, utilizat doar 20 minu
te cu A.S.A. Tg. Mureș. Este, fără 
îndoială, un record în materie, ți- 
nîndu-se cont de faptul că Lereter 
(38 ani), Pojoni (30), și Petescu (30) 
au jucat toate meciurile. Așadar, 
o oboseală s-a acumulat pe par
curs. E de datoria colectivului teh
nic al U.T.A.-ei (cei doi antrenori 
împreună cu medicul) să adopte 
măsurile de recuperare cele mai e- 
ficiente. Căci programul U.T.A.-ei 
este în continuare solicitant: două 
meciuri în deplasare, cu Steagul 
roșu și Dinamo București, după 
care urmează, la 3 noiembrie, re
vanșa cu Zaglebie Walbrzych, 
cest adversar i-----  ’
formație.

la părerea că mai

, a-
incomod pentru orice

LOTUL DE TINERET
PENTRU MECIUL
CU BONSUCCESO

în cadrul pregătirilor pe care le 
efectuează în vederea meciului cu . 
selecționata de tineret a Cehoslova
ciei, lotul de tineret al țării noas
tre va susține miercuri o partidă 
de verificare cu echipa braziliană 
Bonsucceso. Pentru această întîl
nire, antrenorul federal Gh. -Ola a 
convocat pe următorii jucători : 
Ștefan („U“ Cluj), Vidae- (U.T.A.)
— portari, Niculescu (Univ. Craio
va), Sătmăreanu II și Sandu Ga
briel (ambii de la Dinamo). Sma- 
randache (Steaua), Popovici (U.T.A.)
— fundași, M. Popescu (F. C. Ar
geș), Hajnal și B616ni (ambii de la 
A. S. Armata Tg. Mureș), Simio-. 
naș (Politehnica Iași) — mijlocași, 
Lică și Barbu (ambii de la „U“ 
Cluj), Kun II și Broșovschi (ambii 
de la U.T.A.) și Florea (Sport Club 
Bacău) — înaintași.

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET - REZERVE

1. Dinamo 7 C. 1 0 18— 3 13
2. Petrolul 7 5 2 0 14— 5 12
3. ..U" Cluj 7 5 1 1 15— 5 11
4. Ranid 7 3 3 1 13— 7 9
S. Univ. Craiova 7 3 2 2 9— 4 8
fi. Jiul 7 3 2 2 10— 9 8
7. Crișul 7 4 0 3 9—10 8
8. F.C. Argeș 7 3 1 3 13—11 7'
9. Farul 7 3 1 3 9— 8 7

10. Steaua 7 3 0 4 lfi—12 6
11. U.T.A. 7 2 2 3 10—14 6
12. Politehnica 7 1 2 4 5—12 4
1t. Steagul roșu 7 2 0 5 7—15 4
14. S.C. Bacău 7 2 0 5 7—15 4
ÎS. C.F.R. Cluj 7 0 3 4 4—18 3
1G. A.S. Armata 7 1 0 6 6—17 2

în fața rezultatelor atît de fru
moase, de reconfortante, obținute 
de celelalte reprezentante ale fot
balului românesc în cupele euro
pene, ne încearcă acum și mai 
mult regretul pentru faptul că Di
namo a făcut notă discordantă, 
suferind o înfrîngere categorică pe 
propriul teren, din partea unei 
echipe, fără îndoială, de marcă, 
dar care ar fi putut fi, totuși, în
vinsă la București.

Așa cum era de anticipat, Fei
jenoord — care a pregătit 
excepțional deplasarea și 
de Ia București, nescăpînd 
dere nici un amănunt — a 
la valoarea ei obișnuită, etalînd în 
cea mai mare parte a timpului de 
joc calități ce i-au adus o bineme-

în mod 
meciul 

din ve- 
evoluat

mai interesat, să 
demonstrații, chiar 
zeze (deși acest lucru iese din sfera 
sportivității) adversarii.-

Desigur, și jucătorii de la Dina
mo posedă — în mai mică sau în 
mai mare măsură — unele din ca
litățile relevate de olandezi, pe ca
re nu o dată — chiar în confrun
tări cu echipe de talie continenta
lă, cum a fost cazul la Trnava —■ 
le-am putut remarca. Miercuri, 
însă, ei ne-an oferit prea puțin din 
ceea ce știu și pot da. Cu excep
ția acelui început remarcabil, cînd 
și-au creai dar nu au reușit să 
fructifice cîteva bune ocazii de gol. 
ei ne-au dezamăgit prin comporta
rea lor. Am putea spune chiar — 
dacă ne-am referi îndeosebi la ceea

facă adevărate 
să-și ridiculi-

tervină decisiv pentru a-și împie
dica adversarii să ajungă în bune 
poziții de șut, fiind depășiți de a- 
ceștia prin viteză. Nu înțelegem 
cum Radu Nunweiller, după o 
partidă excelentă făcută vineri în 
campionat, Ia numai cinci zile se 
comportă ca un anonim. După cum 
observație asemănătoare este vala
bilă și în cazurile lui Lucescu și, 
Sălceanu. De altfel, cu excepția 
oarecum a lui Fl. Dumitrescu, ceva 
mai activ și mai lucid în joc, ata- 
canțîi dinamoviștî au acționat fără 
vlagă și decizie, într-o manieră șa
blon, nu s-au demarcat suficient, 
au fost lipsiți de inspirație, preci
pitați, șutind suțin la poartă și 
imprecis.

Dar ceea ce ne-a surprins și ne-a

acelor 
BAGEAC

Și de data aceasta portarul Treytcl a fost mai rapid decit Dumitrache 
prime minute de asalt ale dinamoviștilor

ritată faimă. în condiții de depla
sare, forțată și de adversar, ea a 
început partida destul de prudent, 
aglomerînd zona din fața propriei 
porți, opunînd dinamoviștilor o a- 
părare ermetică, preocupată să 
distrugă atacurile acestora prin 
orice mijloace, inclusiv prin intrări 
de o duritate cam exagerată. Trep
tat, însă, pe măsură ce și presiu
nea dinamovistă a scăzut în in
tensitate, oaspeții, beneficiari ai 
unei linii excelente de mijlocași 
(Hasil, Jansen, van Hanegem), au 
dat o altă expresie jocului lor, ac- 
ționînd cu o dezinvoltură din ce 
în ce mai evidentă, accentuînd no
ta ofensivă, speculînd cu prompti
tudine slăbiciunile apărării gazde
lor, ceea ce le-a. și adus neașteptat 
de ușor un net avantaj pe 
de marcaj.

în toată această perioadă 
început aproape de mijlocul 
reprize și a continuat pînă la ulti
mul fluier al arbitrului, olandezii 
au deținut — cu mici excepții — 
inițiativa în joc, permițîndu-și, 
cînd proporțiile scorului nu i-au

tabela

care a 
primei

ce s-a întîmplat după pauză — că 
dinamoviștii au făcut unul din cele 
mai slabe jocuri ale lor din acest 
an, și tocmai într-un moment cînd 
se cerea cu totul altceva de la ei., 
o mobilizare maximă a capacități
lor și resurselor de care dispun 
pentru o evoluție la un nivel cît 
mai ridicat și, în consecință, 
tru un rezultat favorabil la 
aveau dreptul să aspire.

Am fost foarte surprinși, 
ce ne-am convins personal de se
riozitatea și ambiția cu care au 
pregătit și țratat acest meci, să-i 
vedem — începînd de prin mi
nutul 25 — jucînd atît de șters, de 
fără nerv, Ia un scăzut nivel teh
nic, cu greșeli evidente și puțin 
scuzabile in toate compartimentele. 
Nu ne-am așteptat ca defensiva 
dinamoviștilor ■— cu toată lipsa ei 
recunoscută de omogenitate valori
că — să fie atît de fragilă, să se 
lase atît de ușor descoperită, depă
șită în situații pe care altă dată 
le-ar fi rezolvat destul de simplu. 
Nu putem să ne explicăm cum 
Cheran (la golul doi) sau Dinu (la 
golul al treilea) n-au reușit să in-

pen- 
care

după

nemulțumit profund date fiind mai 
ales promisiunile făcute de ei că 
vor lupta cu ambiție și dăruire, a 
fost demobilizarea lor aproape to
tală din repriza secundă, pe care 
nici chiar primirea atît de ușoară 
a golurilor nu o poate motiva.

Prin severul eșec înregistrat, ca
re le știrbește din prestigiu, califi
carea este practic pierdută pentru 
dinamoviștî. Nu ne rămîne decît să 
le cerem ca în partida retur, de la 
Rotterdam, să le dea adversarilor 
o replică mai onorabilă decît aceea 
de Ia București.

Consfantin FIRĂNESCU

Gh. NICOLAESCU

i

POLONHĂPRESA
DfSPRE NtaURILE 
ZAGLEBIE - El. T. A.

SI RAPID-LEG1A
Prin intermediul confraților de 

la „Przeglad Sportowy", iată, sti
mați cititori, o succintă revistă a 
presei poloneze, cu comentarii și 
declarații pe marginea meciurilor 
Zaglebie — U.T.A. și Rapid 
Regia.

Acordînd un spațiu larg parti
dei de la Walbrzych, ziarele po
loneze publică mai multe decla
rații, din care spicuim :

Jerzy Nikiel, antrenorul echipei 
Zaglebie : „Ar fi trebuit să cîștl- 
găm, pentru că ne-am creat mai 
multe ocazii favorabile de gol. 
Surprinzător, după pauză, in loc 
să mărim avantajul, am pierdut 
și golul pe care-I aveam avans. 
Consider că echipa mea a jucat 
cu ambiție și cu un mare curaj. 
Kwiatkowski, Szeja și Galas fiind 
cei mai buni jucători“.

K. Kruashvill, arbitrul partidei: 
„Polonezii n-au știut să profite 
de multele ocazii de gol șl au 
avut, poate, si nițel ghinion. La 
srtrșitul partidei, însă, n-au mai 
avut forță...“

Tn comentariul său, „Przeglad 
Sportowy" notează : „După con
figurația jocului, Zaglebie ar fi 
meritat victoria. Românii n-aU 
jucat la fel de bine ca in ulti
mele confruntări din campiona
tul intern. Un formidabil șut al 
lui Broșovschi și neșansa atacan- 
țitor din Walbrzych au decis un 
scor de egalitate, defavorabil 
pentru gazde, socotind că In re
tur U.T.A. va avea avantajul te
renului propriu. N-ar ii exclus 
ca meciul retur de la Arad să 
însemne eliminarea ultimei echipe 
poloneze aflată, măcar teoretic, 
în cursă, dar nu trebuie uitat că 
și in confruntarea precedentă, cu 
Union Teplice. Zaglebie a făcut 
meci nul pe teren propriu șl a 
ciștigat in deplasare".

Tată ce scrie cotidianul „Try- 
buna Ludu“ despre severa întrln- 
gere a Legi el în fața Rapidului : 
„Este adevărat că ne-am deplasat 
la București cu șanse reduse, da
torită accidentărilor (Cmiklewicz, 
Pieszko și Nowak), dar nu e mai 
puțin adevărat că Legia a ales 
o tactică proastă șî că jucătorii 
s-au arătat în formă slabă. Por
tarul Tomaszewski este unul din
tre principalii autori ai infrîn- 
gerii, cel puțin două din cele trei 
goluri primite puțind să i se re
proșeze. Nu există nici un dubiu 
că 0—4 de la București înseamnă, 
practic, eliminarea fotbaliștilor d« 
la Legia din Cupa U.E.F.A."

In sfîrșit, iată opinia ziarului 
de specialitate „Przeglad Spor- 
towy“: „Nici un suporter al fot
balului nostru n-ar fi prevăzut 
un asemenea rezultat. Se știa că 
Rapidul este o echipă periculoasă 
pe teren propriu șl în meciurile 
internaționale, dar se considera 
că Legia reprezintă o f-nnatie 
experimentată In îutîlnirî de 
acest gen, știind să-șî păstreze 
șansele pentru meciurile revanșă. 
S-a întîmplat, însă, ca varșovie- 
niî să prindă o zi foarte proastă 
și să primească patru goluri fără 
a marca vreunul. Handicapul a- 
cesta va fi extrem de dificil de 
remontat în meciul retur".

.DOSARE GRELE" PE MASA
COMISIEI DE DISCIPLINA

FOTBAL PE MICUL ECRAN
După cum am fost informați, 

Studioul de televiziune va trans
mite următoarele meciuri !

— duminică 24 oct. ora 14,00, 
STEAUA — RAPID (transmisi
une directă de la stadionul 23 Au
gust)

— miercuri 27 oct. ora 22,35, 
CEHOSLOVACIA — ȚARA 
GALILOR (înregistrare în între
gime de la Praga).

Duminică, în pauza meciului 
Steaua-Rapid, televiziunea va 
transmite și cele mai importante 
secvențe (golurile) din 9 parti
de disputate în această săptămî- 
nă în cupele europene. E vorba 
de meciurile : Olympique Mar- 
seille-Ajax Amsterdam 1—2 ; 
Grasshopers Zurich-Arsenal 0—2; 
F. C. Valencia-Uj pești Dozsa 
0—1 ; Glasgow Rangers-Sporting 
Lisabona 3—2 ; Sparta Rotter- 
dam-Steaua roșie Belgrad 1—1 : 
I.F. Atvidaberg-Chelsea Londra 
0—0 ; F. C. Torino-Austria Vie- 
na 1—0 ; Real Madrid-P.S.V. 
Eindhoven 3—1 și C. F. BARCE
LONA—STEAUA 0—1.

Meci amical, la Tîrgoviște 

METALUL - PETROLUL PLOIEȘTI 
3-2 (1-0)

Joi după-amiază s-a desfășurat 
la Tîrgoviște un interesant meci 
amical de fotbal între echipa loca
lă Metalul și Petrolul Ploiești, care 
se pregătește pentru jocul cu F. C. 
Argeș. Metalurgiștii au jucat foarte 
bine 
prin 
(min. 
(min. 
le-ad 
Ciupitu (min. 80 din lovitură de la 
11 m).

și au cîștigat cu 3—2 (1—0),
golurile marcate de Manea 
30), Tiron (min. 58) și Stanciu
62). Punctele 

înscris Harapu
ploieștenilor
(min. 75) și

M. AVANU-coresp.

PRONOSTICUL NOS1RU

LA CONCURSUL

DIN 24 OCTOMBRIE

Steaua — Rapid 
Farul — Dinamo 
Steagul roșu — UTA

4. C.F.R. — „U“ Cluj
5. F.C. Argeș — Petrolul
6. A.S.A. — „U” Craiova
7. Politehnica — Jiul
8. S.C. Bacău — Crișul

Fiorentina — Roma 
Lanerossi — Milan 
Mantova ■— Bologna 
Napoli — Sampdoria 
Varese — Torino

1. 
2.
3.

9. 
10. 
11. 
12. 
13.

i x
1
1
X

x

o
X
X
2
1
1
1
1
1
2
x
1
1

—I1

CUM SE ClȘTIGĂ LA CONCURSUL SPECIAL PRONOSPORT 
DE DUMINICĂ 24 OCTOMBRIE 1971

Cîștigurile obișnuite în bani se a- 
tribuie conform regulamentului 
Pronosport pe trei categorii la fel 
ca la un concurs obișnuit (13, 12, 
11 sau 12, 11, 10 rezultate etc.), cu 
mențiunea că fondul de cîștiguri 
al celor 3 categorii reprezintă 
din vînzarea realizată.

Cîștigurile suplimentare se 
tribuie variantelor care au 
scris toate pronosticurile de 
Ia meciurile la care acestea au 
șit ca pronosticuri exacte și alte 
pronosticuri afară de „1“ (X sau 2) 
Ia toate celelalte meciuri, pe 
gură categorie de cîștiguri supli
mentare. în cazul cînd nu 
registrează nici o variantă 
rezultate exacte la cîștigurile su
plimentare, categoria unică de 
cîștiguri suplimentare va fi atri
buită variantelor cu 12 rezultate e- 
xacte la cîștigurile suplimentare, 
sau în caz de absență a acestora la 
varianta cu 11 rezultate exacte 
etc.

Pentru tragerea la sorți a cîști- 
gurilor celor două autoturisme 
toate variantele care îndeplinesc 
condițiile de obținere a cîștiguri-

40%

a- 
în- 
„1“ 
ie-

o sin-

se în- 
cu 13

lor suplimentare, vor fi înscrise 
într-un tabel

Variantele
2 numere de ordine, cele 25% cîte 
5 numere de ordine, cele 50% cîte 
10 numere, iar cele 100% cîte 20 
numere de ordine.

La tragerea la sorți, primul nu
măr extras va primi autoturismul 
de valoarea cea mai mare, al doi
lea va primi celălalt autoturism, 
respectiv MOSKVICI 408/412 și 
DACIA 1100.

Cu aceeași variantă se poate ob
ține un singur autoturism în afa
ra cîștigului suplimentar în bani 
și a eventualului cîștig obișnuit în 
bani. Variantele care cîștigă auto
turisme obțin și cîștigul suplimen
tar în bani.

Variantele fractionate care obțin 
prin tragere Ia sorți 
îl vor primi efectiv 
stabilit un echilibru 
prin tragerea la sorți.

Amănunte citiți în 
Loto-Pronosport“ 
tombrie 1971.

cu numere de ordine. 
10% vor primi cite

autoturismul, 
deoarece s-a 
al șanselor

„Programul
de marți 19 oc-

Rubrică redactată 
de LOTO PRONOSPORT

Zilele trecute. într-un material în 
care ne ocupam de problemele disci
plinare legate de meciurile disputate 
pînă acum în diviziile A B si C, 
arătam că, în ultimul timp, Comisia 
centrală de competiții și disciplină 
a avut mai puțin de lucru. în unele 
săptămîni ajungînd chiar să... șo
meze. Și. evident, ne bucuram, pen
tru că această constatare reflecta o 
îmbunătățire a climatului pe terenu
rile noastre 
te făcut de 
ciplinei, a 
sportive.

Dar iată_ _______  ___ _____
a sus-numitei comisii va trebui, în 
mod nedorit, să ia sfîrșit, din cauza 
adevăratului val de manifestări re
probabile înregistrate în ultima eta
pă de campionat, întîietatea în aceas
tă privință revenind eșalonului... se
lect al fotbalului nostru, diviziei A.

în unele cazuri, arbitrilor și ob
servatorilor federali nici nu le-a fost 
suficient spațiul rezervat în foile 
lor aspectelor disciplinare, ei tre
buind să întocmească rapoarte supli
mentare, pe trei și patru pagini. în 
care să arate ce s-a întîmplat.

Un asemenea raport a făcut 
Gheorghe Popovici, arbitrul partidei 
Dinamo — Universitatea Cluj. Ci- 
tindu-1, aproape că refuzi să crezi 
că un sportiv fruntaș, care ar trebui 
din toate punctele de vedere să 
constituie un exemplu pentru ceilalți 
sportivi, a putut folosi un vocabular 
atît de vulgar față de conducătorul 
jocului. - - -
despart 20 de ani. dacă nu Si mai 
multi. _ ‘ .. __  ....
avertismentului („Mie mi-arăți car
tonașul galben, mă ?“) a fost floa-

de fotbal, un pas înain- 
jucători pe drumul dls- 
unei atitudini corecte,

că această semi-vacanță

fată de omul de care îl
Prima replică, la primirea

re la ureche oe lîngă insultele gro
solane carș au urmat. într-un ra
port cu circulație internă, arbitrul 
Gheorghe Popovici le înșiră pe toate 
cele de care și-a mai amintit. Și, pro
babil, că nu Ie-a reținut pe toate. Ti
parul nu suportă, insă, asemenea 
expresii, de care ar trebui să se ru
șineze acel ce le-a întrebuințat t 
Dumitrache. (Aseară, în fața comi
siei de disciplină. Dumitrache a ne
gat că l-a insultat pe arbitru. a£ir- 
mînd că injuriile i-ar fi fost adre
sate coechipierului său, Dinu. Comi
sia n-a luat. însă, în considerare 
această versiune).

Notăm — fără comentarii, fiindcă 
cititorii le vor Iface ei înșiși — șl 
ieșirea pe care a avut-o Dinu față 
de unul din arbitrii de linie, fostul 
internațional Constantin Dinulescu: 
„Unde ai învățat BĂ. fotbal, că nu 
știi nici ce este un ofsaid ?"

De altfel, la acest capitol, al dis
ciplinei, antrenorul echipei națio
nale. Angelo Niculescu, care a în
deplinit funcția de observator fede 
ral, acordă nota patru, mentioning 
că Dumitrache, Dinu si Sălceanu au 
avut „atitudini reprobabile”

Referitor Ia arbitrajul lui Gh. 
povid, care, după eliminarea

■ Dumitrache, s-a... speriat de 
priul său curaj, acționind apoi timo
rat, Angelo Niculescu scrie urmă
toarele : „El a avut de condus un 
meci foarte greu, în care s-a dove
dit autoritar și intransigent Nu a 
fluențat rezpltatul. Trebuie subli
niat curajul pe care l-a avut la eli
minarea lui Dumitrache — justă și 
regulamentară. A greșit în repriza 
a II-a, cind nu a dat avertisment 
lui Sălceanu pentru busculadă și Iui

Po
lul 

pro-

Dinu pentru joc brutal și periculos. 
De asemenea, în ultimele 30 de mi
nute. a părtinit echipa 
același lucru l-a arătat „ ________

prin unele decizii 
date în favoarea ei“.

Totuși, Angelo Niculescu conside
ră exagerată sancțiunea dictată de 
Colegiul central al arbitrilor, propu- 
nînd rejudecarea cazului.

Revenind la problema atitudinii 
jucătorilor față de arbitru, vom a- 
minti că și la Oradea, un jucător 
și-a permis să insulte brigada de 
arbitri condusă de Gheorghe Limona. 
Este vorba de Dărăban, de la Cri- 
șul. eliminat, de altfel, de pe teren, 
pentru această gravă abatere. Nici 
cuvintele acestuia nu pot fi repro
duse. dar Comisia de disciplină lc-a 
aflat din foaia de arbitraj și va pu
tea judeca în cunoștință de cauză

Disciplina a lăsat de dorit șt în 
meciul de la Craiova, unde a plouat 
cu avertismente : Slrîmbeanu pen
tru joc dur. Niculescu pentru trage
re de timp, Năsturescu pentru joc 
dur si simulări, Neagu și Dumitru 
pentru vociferări.

Etapa ne-a oferit și un aspect 
pozitiv: două echipe notate cu 9 
la disciplină, C.F.R. Cluj și Politeh
nica Iași. „Partida — notează obser
vatorul federal Mircea David — s-a 
desfășurat în limitele sportivității 
și la un nivel tehnic ridicat, deși 
echipele se află pe ultimele locuri’". 
Și, adăugăm noi. deși pentru fie
care din ele se punea problema an
gajamentului maxim. Ele au realizat 
acest lucru, dar, în același timp în 
condițiile unui maxim angajament 
etic. ,

ziarului nostru),
Dinamo (n.n. 
Si cronicarul

Jack BFRARIU



IDE NASTASE
m escală la București

seara târziu, a sosit înMiercuri „ ____ _ ___  __
Capitală maestrul emerit al sportului 
Ilie Năstase, revenit de dincolo de 
Ocean (via Bruxelles) după dispu
tarea finalei „Cupei Davis” la Char
lotte și turneul de la Seatle. Așa
dar, el se alătură celorlalți echipieri 
ai reprezentativei României, Petre 
Mărmureanu și Viorel Marcu, sosiți 
în țară cu două zile mai înainte. 
Rămîne_ peste hotare, în schimb. 

Ion Țiriac, care participă la o Serie 
de turnee în Anglia. Tot către insu
la britanică va pleca din nou. la 
finele săptămînii Ilie Năstase. El

i

este invitat la 
nai pe teren 
desfășura în 
Londra.

„Reintru în 
pentru Marele ____
ne-a declarat primul tenisman al 
țări, imediat după sosire. Sînt 
ultimele, care trebuie să decidă pe 
cei șase jucători invitați la Tur
neul Campionilor, pentru finele anu
lui. După Wembley, urmează să iau 
parte — împreună cu Tiriac — la 
turneul de la Stockholm și la cam
pionatele internaționale ale Ameri- • 
cii de Sud, la Buenos Aires".

un turneu intemațio- 
acoperit. care se v 
sala Wembley, di
circuitul de turnee

Premiu — FILT 
primul 
după TELEXCorespondența speciala pentru SPORTUL

ECHIPA FEMININA DE HANDBAL A IUGOSLAVIEI un 
de 
m

de 
în-

Iu cadrul unui concurs de atletism, care 
a avut loc la Ancona, tînărul aruncător 
d.e ciocan Marlo Vecchiato a stabilit 
nou record italian cu o performanță 
71,72 m. Vechiul record era de 70,82 
șl aparținea aceluiași sportiv.
■

In concursul internațional feminin 
atletism desfășurat ia Madrid s-au
registrat următoarele rezultate: 400 m — 
Mariana Burgraaf (Olanda) 55,0; 100 m 
garduri — Vanbeek (Olanda) 13,9; 1 500 
m — Lucia Bonlolo (Italia) 4:34,4; sări
tura în înălțime — Aguado (Spania) 
1 67 m

VA JOC A UN ROL DE OUTSIDER LA .TROFEUL C ARPATI"
(Urmare din pag. I)

mânești, altele o vor dezice. Citito
rilor le rămine doar 6ă tragă con
cluziile.

AM FOST AT1T DE APROAPE...

Doar cu 3—2, scor limită, au reușit 
americanii să-și apere trofehl. Echi
pa României a fost mai aproape 
de a smulge Salatiera. decît toate 
celelalte challengere, din ultimii șap
te ani, care au încercat șă obțină 
consacrarea. Spaniolii, indienii și 
vest-germanii n-au putut înscrie de
cît maximum un punct în fata cîș- 
tigătorilor. de fiecare dată distan
țați. Pentru prima oară — de la 
1964 încoace — o finală este dîrz 
disputată și rezultatul ei se arată 
greu de prevăzut înaintea ultimei 
zile de ioc.

Se putea câștiga, desigur, așa cum 
indică fazele întrecerii și evoluția 
scorului. Așa cum simțeam, ca spec
tator al finalei, în momentul în care 
Năstase îl egala pe Smith în primul 
set al primei partide : 5—5 ! Serveș
te Stan Smith. Și Ilie Năstase cîști- 
gă trei mingi consecutive : 0—40... 
Breakul setului (și poate al întregii 
finale) părea foarte aproape. Dar, 
aci, jucătorul american care este — 
după documente oficiale — și cel 
mai bun tenisman al lumii în acest 
sezon, nu s-a dat ușor bătut. El a 
reușit, la rîndul său, să remonteze 
de la un scor negativ : 40—40 si 
anoi avantaj. Năstase egalează. Din 
nou avantaj pentru Smith. Și ghem 
cîștigat. Pentru a caracteriza mai 
bine acest moment foarte important, 
s” spunem doar că Smith n-a gre
șit nici un singur serviciu pe 
tot parcursul ghemului. Aceasta, ca 
să ne putem da mai bine seama pe 
cine avea în fată Ilie Năstase.

Se știe. primul nostru tenisman 
n-a jucat la valoarea lui in acest 

- meci. A fost imensul său ghinion 
de a anare abia la cîteva ore după 
un accident la brațul drept. îngriji
rile medicale la care a fost supus 
prompt l-au făcut. e drept, apt de 
joc. Dar. în psihicul său. traumatis
mul apăsa încă. Ilie Năstase a acțio
nat cu o reținere explicabilă, eu 
un ..trac" mărit, ceea ce l-a frînat 
incontestabil. Dovada evidentă s-a 

Ifăcut în săptămîna următoare jocu
rilor de la Charlotte. In meci de
monstrativ, în sala de la Seatle (sta
tul Washington), campionul român 
îsi lua revanșa. Smith era învins : 
2—6. 7—5. 6—3. Desigur, nu vom lua 
ca definitive rezultatele de la Seatle. 
Acolo s-a jucat pe teren acoperit, 
iar suprafața era alta (parchet). Năs
tase a fost învins. în schimb, de 
Tom Gorman, rezerva echipei ame
ricane, iar Tiriac a pierdut amîndouă 
meciurile. Un lucru rămîne, însă, 
Pmnede. Acela că Stan Smith poate 
fi înving de Ilie Năstase, așa cum 
s-a întâmplat si la precedenta lor 
întâlnire, la Roland Garros. Atunci, 
însă, cînd Năstase este, într-adevăr, 
Năstase...

A mai fost. apoi, momentul de 
răscruce furnizat de Ion Tiriac. 

„Veteranul" echipei noastre a jucat 
cu o forță extraordinară primul său

meci de simplu. Faptul că a cîștigat 
două seturi contra lui Frank Froeh- 
ling nu ni s-a părut surprinzător. 
Tiriac știe să ia un start bun, a- 
tunci cind se concentrează ta ma
ximum. Dar maniera in care obținu
se acel 2—0 era remarcabilă : 6—3, 
6—1, deci un scor care îi permitea 
să ..abordeze destul de proaspăt al . s, —- ... dădea

servise 
Froeh- 
fiecare 
cuvînt 

. Setul trei 
notă. Tiriac

treilea set. iată ceea 
speranțe justificate, 
excelent (numai 
ling), își pasa 
venire la fileu 
— jucase fără 
a înoeput în 
continua să joace bine. De două ori, 
a avut mingi de ghem contra ser
viciilor pornite ca din tun ale lui 
Froehling. Ele au rămas însă nefruc- 
tifieate. A fost neșansă, dar a fost 
și o „mină de ajutor" 
ricanului

ce ne 
„Tiri” 

pe stingă lui 
adversarul la 
și — intr-un 
greșeală, 

aceeași

întinsă ame- 
de către arbitrul Harry

CEI „5“
LA

Hopman, 
dubioase 
handicap

CHARLOTTE
Smith 
Năstase 
Froehling 
Tiriac 
Van Dillen

care 
in I 
care

Boxul poate contribui
(Urmare din pag. 1

completa lotul de la o zi la alta, 
născînd imediat greaua întrebare : 
pe cine punem în loc ? Sau, pentru 
a vorbi mai clar : lotul actual este 
•prea restrâns, bazat pe aceiași titu
lari. care cresc în vîrstă, cresc ade
sea în greutate, uneori calcă strîmb 
si atunci, abia atunci, ne amintim 
de pepinieră și constatăm subit că 
sînt categorii la care nu avem înlo
cuitori da valoare. Adică atunci cind 
de obicei e prea tirziu. Adică atunci 
cînd începem să avem toate moti- 
vele a regreta lipsa de contact mai 
strîns cu secțiile de box. în special 
cu cele din provincie (care ar tre
bui vizitate mai des, cu intenția de
clarată de a le sprijini în procesele 
de instruire, precum și de a desco
peri cu ochiul competent al specia
liștilor pe potențialii boxeri de nă- 
deide). PREGĂTIRE OLIMPICĂ 
FĂRĂ PROSPECTARE CONCOMI
TENTA ÎN PROFUNZIME NU SE 
POATE SAU NU E EFICACE !

Este adevărat că în ultima vreme 
au fost promovați în lot boxerii 
Dinu Condurat. Gheorghe Ciochină, 
Sandu Mihalcea și Remus Cosma. 
Cu toate acestea, pe bună dreptate 
se consideră că sîntem deficitari la 
categoriile cocoș, semigrea, grea. A- 
ceastă apreciere a federației este 
destul de optimistă, pentru că, în 
fond, cercetând lista boxerilor con- 
sacrați. observăm că de fapt și la 
alte categorii, în afara titularului, nu 
există înlocuitori de certă valoare, 
cum ar fi la semimijlocie sau mijlo
cie mică.

Fără a intra în amănuntele pregă
tirilor tehnico-tactice. trebuia să sub
liniem totuși în programul de lucru 
un echilibru precar între spațiile

2
1,5
1
0,5
0

două decizii 
acestuia. Un 

atârnat greu, pe 
în defavoarea

a acordat 
favoarea

.. J a 
plan fizic și psihic, 
tenismanului român.

în sfîrșlt. ultima secvență, 
continuarea partidei (de_ la 6—6 
ultimul 
ta 30—15 
Greșește 
vește a .

■ dă un retur inexplicabil de slab cu 
care pierde : 40—30. Ultimul servi
ciu al lui Froehling a fost insă un 
„as” !

Dacă am considera că 
finală s-a decis în meciul 
— Tiriac, atunci simetria

1—6, 6—1, 6—3 și 
la o speculație facilă : între 
română și cea americană a 
diferență de numai 2 ghe-

(3—6. 
obligă 
echipa 
fost o 
muri !

La 
în 
Șiset) servește Froehling 

face dublă greșeală : 30—30. 
și serviciul următor, ser- 
doua minge și aci Tiriac

întreaga 
Froehling 

scorului 
8—6) ne

ÎN CE CONSTA
SUPERIORITATEA AMERICANA?

Fără îndoială, nici Ilie Năstase și 
nici Ion Tiriac nu pot fi blamați 
pentru înfrângerea suferită. Ei au do
vedit (mai ales prin acea splendidă 
partidă de dublu, cîștigată cu brio) 
că sînt la înălțimea învingătorilor 
lor. Am îndrăzni să spunem chiar 
mai mult : potențialul valoric al ce
lor doi jucători români este superior 
— în condiții de joc normale — ace
luia al trio-ului american, prezent la 
Charlotte. Echipa gazdă a benefi
ciat. însă, de avantaje prea mari 
(teren, arbitraj etc.) ca să poată fi 
pusă în situația de a rata victoria.

Am avut prilejul de a comenta 
aceste aspecte — în cronicile finalei

la zestrea de medalii
rezervate exercițiilor fizice, tehnice, 
la aparate sau cu parteneri pe de o 
parte și timpul liber pe de alta. în 
raport cu diagrama ideală a pregă
tirilor, se alocă prea puțin spațiu 
lucrului efectiv (cantitativ vorbind) 
și prea mult interstițiilor de inacti
vitate. Efectul acestei stări de lucru 
este că la boxerii buni firește caii 
tățile se mențin, dar nu dispar nici 
defectele ! Și nu mai punem la soco
teală efectele pe plan educativ.

în acest sens, se pune problema 
unei anumite monotonii în antrena
mente. Este adevărat că s-au intro
dus mijloace noi. că a fost reactua
lizat — în tipare moderne — obi
ceiul de pe vremuri de a sparge 
lemne cu toporul pentru sporirea 
forței musculare (folosind de astă 
dată topoare de lemn pentru a bate 
în rotocoale de cauciucuri uzate). 
Dar nu a fost rezolvată încă inte
gral problema individualizării antre
namentelor, în asa fel îneît la pre
gătire fizică și capacitate de efort 
«gale, să se poată remedia defectele 
personale, să se poată ameliora ba
gajul de procedee tehnice și tactice 
(in special cele de apărare) in func
ție de trăsăturile specifice fiecărui 
boxer în parte. în același timp, pen
tru a risipi plictiseala din perioadele 
de pregătire comună, se cere găsirea 
— cu fantezie și tact pedagogic — 
a acelor mijloace care să îmbine 
distracția )»u instruirea generală. 
Din păcate, in toate centrele noastre 
de antrenament aceste mijloace lip
sesc.

Ținînd seama de asemenea obser
vații și continuînd cu perseverență 
activitatea sa bine intenționată, fede
rația de box — prin reprezentanții 
săi cei mai buni — va putea contri
bui substanțial la zestrea de meda
lii olimpice a sportului românesc.

DUMITRACHE — SUSPENDAT 
PE ȘASE ETAPE

Comisia centrală de competiții și dis
ciplină a F. R. Fotbal a luat în dis
cuție. in ședința ținută aseară, abaterea 
jucătorului Florea Dumitrache (Dina
mo), care, în meciul Dinamo — ,.U“
Cluj, l-a insultat pe conducătorul jo
cului.

I.uînd în considerație faptul că Du- 
mitrache este recidivist, comisia l-a sus
pendat pe șase etape.

într-un meci amical de fotbal
„U" CLUJ — SALGOTARJAN 

BANYASZ 0—1 (0—0)
CLUJ, 21 (prin telefon, de la corespon

dentul nostru, V. MOREA). Un joc 
foarte frumos, cu acțiuni purtate în vl- 

» teză, în care studenții au dominat, mal 
mult, au șutat des la poartă, dar por
tarul maghiar a apărat foarte bine. 
Un contraatac, în finalul parti el (min. 
88), a adus mingea în careul clujean, 
Pexa a greșit, iar Szoo a reluat din 
apropiere în gol. A condus bine E. Câl- 
băjos — Cluj.

— și nu voup mal insista asupra lor. 
Să adăugăm doar alte două puncte 
de superioritate, de data aceasta o- 
biectivă. a învingătorilor noștri. Ele 
se referă la :

a) selecție
b) pregătire.
La primul punct (a) este de amin

tit diferența covîrșitoare care ne se
pară de anvergura tenisului american. 
Ultima statistică — furnizată de fede
rația de specialitate din S.U.A. — in
dică 12 milioane de jucători de tenis 
activind pe teritoriul Statelor Unite ! 
La noi, ei sint doar ceva mai mult 
de două mii. Bineînțeles, dintr-un lot 
imens de tenismeni, poți alege 8 ju
cători de supra-clasă. așa cum a avut 
ta dispoziție Ed Turville, căpitanul 
echipei americane, ta Charlotte. Ori
ce scădere de formă, sau indisponibi
litate. este imediat compensată prin 
înlocuirea echipierului vizat cu un 
altul de valoare apropiată.

La punctul „b”. Am văzut, pe te
renurile de la „Old Providence Club” 
ce înseamnă pregătirea unei finale. 
4 titulari și 4 sparing-parteneri an- 
trenîndu-se în forță, de-a lungul unui 
program chibzuit pînă la cel mai mic 
amănunt. Numai cine a rezistat aces
tei probe de pregătire, a intrat în 
echipă (Clark Graebner, de pildă, i-a 
căzut victimă...). Pentru reușita unei 
a.semenea acțiuni, însă, a fost nevoie 

nu numai de deplina competență și 
autoritate a unui Ed Turville, ci și 
de aportul substanțial al unui antre
nor de talia lui Denis Ralston, as al 
tenisului profesionist.

Iată încă două atu-uri ale unei 
echipe americane. învingătoare numai 
la limită, dar foarte bine dirijată spre 
victorie.

Handbalul feminin din Iugoslavia 
continuă să treacă printr-o perioadă 
critică ce se exprimă foarte bine în 
evoluțiile și. rezultatele contradictorii 
înregistrate, atât de echipele de club, 
cit și de reprezentativa țării, in me
ciurile internaționale.

în acest 
turneului 
orașe din 
feminin a 
și echipa 
dar a pierdut în 
nil Sovietice cu 
mini mai tirziu, 
cerile „Cupei Balaton”, 
tiva iugoslavă a fost întrecută des
tul de categoric de echipele R-D. 
Germane (8—13) și României (5—15)

sezon, de pildă, in 
desfășurat în mai 
Iugoslavia. „7”-le 
învins Ungaria cu 

R.D.

cadrul 
multe 

nostru 
15—12, 
12—11,Germane cu 

teta formației Uniu- 
5—13. Citeva săptă- 
luind parte Ia între- 

reprezenta-

Chiar și in primele etape ale 
campionatului național, care este in 
plină desfășurare — în frunte se 
află Radnicki și O.R.K., ambele din 
Belgrad, cu cite 14 puncte din 20 
posibile — meciurile au fost de ni
vel destul de scăzut, iar evoluțiile 
jucătoarelor susceptibile de a fi 
selecționate în națională, de loc în
curajatoare.

în această situație. Wilim Ticici, 
principalul antrenor al echipei iugo
slave a putut aduna cu greu Un lot 
de 18 handbaliste din care să alcă
tuiască formația ce se va deplasa 
ta Cluj (cu autocarul) pentru ma
rele turneu internațional dotat cu 
„Trofeul Carpați". în orice caz. din 
echipa ce se va deplasa nu vor lipsi

ȘAHIȘTII ROMÂNI ÎN TURNEE
După 10 runde, în turneul in

ternațional masculin ele șah de la 
Smederevska Palanka (Iugoslavia), 
în fruntea clasamentului se află 
iugoslavul Karaklajici cu 6 puncte. 
Kurajița (Iugoslavia) are, de ase
menea, 6 puncte. Maestrul român 
Th. Ghițescu ocupă locul 9-—10 la 
egalitate cu Victor Ciocîltea, 
care cu cîte 4 puncte. Ciocîltea 
2 partide întrerupte, în timp 
Ghițescu are o singură partidă 
treruptă.

vins-o pe Broder (R.D.G.), Erctova 
a Cîștigat la Kroggel, iar Gheor- 
ghieva, cu piesele albe, a pierdut 
la Kristol. S-a încheiat remiză 
partida dintre Hofmann și Novara.

Istvanovici (Tresnjevka) și Glusce- 
vici (Radnicki), cei mai în formă 
portari. Alături de ele vor mai îm
brăca, probabil, tricoul albastru, _Lc- 
posava Ninkovici de la O.R.K. 
grad. Mira Radakovici, 
primovici 
Radnicki.
Knezevici 
Torti.
Palaversa de 
și Stefica Rădici de la Trogir.

Cu ce șanse se prezintă handba
listele iugoslave la această verita
bilă repetiție generală a 
tuluj mondial din Olanda, 
reprezintă competiția de 
Iată părerea Iui W. Ticici 
ce caz nu ne putem giniți 
ces. La această oră, 
măsura forțele cu 
Germane, Ungariei,
României, mult mai bine pregătite 
decît formația noastră. Dar, în nici 
un meci nu vom intra pe teren 
dinainte învinși, jucătoarele fiind 
convinse că la Cluj voi face ultima 
selecție pentru mondiale".

MILOS GLIGORICI
„Sportske Novosti”-Zagreb

fie-
are 
ce 
in

■fr
A început turneul internațional 

feminin de șah de la Halle (R.D. 
Germană). în prima rundă, Ger
trude Baumstark (România) a în-

OKKER ELIMINAT DE STOLLE!
MADRID, 21 (Agerpres). —Tur

neul internațional de tenis de Ia 
Barcelona a programat întîlniri 
contînd pentru 16-imile de finală. 
Iată cîteva rezultate: Laver (Aus
tralia) — Elschenbroich (R.F.G.)

SANTANA SUSPENDAT
Federația spaniolă de tenis a decis 

suspendarea pe timp de o lună a lui 
Manuel Santana, celebrul as al rachetei. 
Motivul severei măsuri este faptul 'că 
lostul campion iberic nu s-a prezentat 
la startul campionatului din acest sn, 
ceea ce a dus la perturbați! serioase 
în programul de disputare. Santana se 
afla în acel timp dincolo de Imarele 
țării și nu a găsit de cuviință să (anun
țe pe organizatori despre acest fapt.

6—1, 6—3; Lutz 
Shafei (Egipt) 6—3, 
Gisbert (Spania) 
(Porto Rico) 6—1, 
(Australia) — Okker 
6—0; Orantes (Spania) 
(Noua Zeelandă) 7—5, 7—6. în pri
mul meci al optimilor de finală, 
americanul Marty Riessen l-a e- 
liminat cu 4—6, 7—5. 6—0 pe spa 
niolul Andres Gimeno.

Rezultate din optimile de finală, 
la dublu bărjoați: Ashe, Lutz
(SUA) — Newcombe (Australia), 
Taylor (Anglia) 6—2, 3—6, 6—i; 
Franulovici (Iugoslavia), J. Gisbert 
(Spania) — El Shafei (Egipt), Fairlie 
(Noua Zeelandă) 3—6, 6—3, 7—6.

TURNEUL

DE LA

de TENIS

BILLINGHAM
(Agerpres). — Tur-

(S.U.A.) — El
6—1; Juan

— Pasarell 
6—1; Stolle
(Olanda) 6—3, 

Fairlie

Bel- 
Ivanka Su

si Nada Georgevici de la 
Biserka Tomasek și Aua 

de la Podravka. Mara 
Milka Vejnovici și Dragica 

la Lokomotiv Zagreb

Rezultatele înregistrate to campionatul 
cehoslovac de hochei pe gheață: V.S.J. 
Kosice — Tesla Pardubice 1—2; Z.K.L. 
Bmo — Motor Ceske Budejovice 4—1: 
Slovan Bratislava — T.J. Gottwaldov 
6—3; •HZ." Litvinov — Dukla Jlhlava
4—2; Sparta Praga — Sonp Kladno 2—2. 
Dukla Jihlava este lideră cu 16 puncte, 
urmată de Sonp Kladno 
Slovan Bratislava cu 12

cu 15 puncte și 
puncte.

campiona
pe care o 
la Cluj ? 

: „în ori
le un suc- 
ne putem

R.D.
sau

nu 
echipele

U.R.S.S.

de hochei pe
Ț.S.K.A. Mos-

In eampionatui U.R.S.S. 
gheață conduce echipa . 
cova. cu 10 puncte, urmată de Dinamo 
Moscova 10 puncte și Aripile Sovietelor 
6 puncte. Rezultate înregistrate în ul
tima etapă: Aripile Sovietelor Moscova 
— Dinamo Moscova 3—3; Himik Voskre- 
sensk — S.K.A. Leningrad 0—4.

După 9 runde, în turneul internațional 
de șah de la Tbilisi conduc Georgadze 
șl Baghirov cu cite 6‘/2 puncte. Cam
pioana mondială Nona Gaprindașvili, 
care participă la acest turneu masculin, 
ocupă locul 6 cu 5 puncte. De remarcat, 
că una din victoriile Nonei Gaprindașvili 
a fost obținută în partida cu Baghirov.

LONDRA, 21
neul internațional de tenis tie la 
Billingham (Anglia) a programat 
noi întîlniri pentru turul doi. Iată 
rezultatele: Barthes—Patridge 6—2, 
6—1, Hewitt — Collins 6—2; 6—2, 
Fillol — Farrel 6—4; 7—6, Battrick 
— Feaver 6—3, 7—5.

BRUCE TULLOH

ÎN KENYA
LONDRA, 21. — Fostul campion 

european în proba de 5 000 m plat, 
atletul englez Bruce Tulloh, denu
mit „recordmanul care aleargă în 
picioarele goale", se află la Nai
robi, capitala Kenyei. El a fost an
gajat pe o perioadă de 2 ani ca 
profesor la un colegiu. Este cunos
cut că Tulloh a fost declarat atlet 
profesionist după disputarea cursei 
Los Angeles — New York din 1969.

GRIFFITH ÎȘI ANUNȚĂ

REINTRAREA
NEW YORK, 21. — Fostul cam

pion mondial de box la cat. semi
mijlocie, americanul de culoare 
Emile Griffith, în vîrstă de 34 de 
ani, își continuă activitatea com- 
petițională. El îl va înfrunta la 
mijlocul lunii decembrie, la Mon
treal, pe canadianul Donato Pa- 
duano. Acesta din urmă a susți
nut peste 100 de meciuri, învin- 
gîndu-1, printre alții, și pe Mar
cel Cerdan 7r. Viitorul său adver
sar, D. Paduano a pierdut un sin
gur meci în cursul carierei sale.

DOUA NOI RECORDURI
Ieri după-amiază, pe stadionul Di

namo, s-a desfășurat un concurs atletic 
în organizarea consiliului pentru edu
cație fizică și sport al sectorului 2.

Cu acest prilej, tânărul Iulian Căli-

DE JUNIORI LA MARȘ
neață (de la clubul Dinamo) a stabilit 
două noi recorduri naționale de juniori 
III la marș, în probele "de 5 km. cu tim
pul de 24:38,6, Și 10 km, cu 50:34,8.

Turneul de baschet din Capitala
BANIK OSTRAVA ÎNVINGE PE UNIVERSITATEA CLUJ CU 82—78
Ieri, sala Floreasca a găzduit meciu

rile etapei a doua a turneului inter
național de baschet masculin, organizat 
de clubul I.C.H.F.

BANIK OSTRAVA — „U“ CLUJ 82—78 
(50—46). Primele zece minute ale par
tidei au fost echilibrate, nici una din
tre echipe nereușind să se detașeze. In 
continuare, Insă, baschetbaliștil de la 
Banlk, prin aruncări precise ' de la 
distanță șl angajări eficace sub panou, 
își creează pînă la pauză un avantaj de 
4 puncte. In repriza secundă, inițiati
va aparține tot jucătorilor cehoslovaci. 
Ultimele minute au fost extrem de dis

putate. Studenții clujeni își revin, se 
apropie la două puncte (76—78, min. 
39), dar nu pot egala și astfel victoria 
revine pe merit echipei Banik. Au mar
cat : Kovar 17, Salich 16, Skuta 14, Vo- 
cetka 9, Heinecke 8, Mazel 8, Cvakal 8, 
Raruch 2, pentru Banik, respectiv De- 
mlan 22, Ruhring 22, Zdrenghea 11, Mo- 
raru 7, Ronay 6, Stăvarlu 4, Vizy 4, 
Moldovan 2. Au condus bine C. Negu- 
lescu și A. Berger.

I.C.H.F. — I.E.F.S. 76—73 (36—32).
Turneul continuă astăzi, de la ora 16, 

în sala Floreasca, cu disputarea parti
delor Banik Ostrava — I.E.F.S. și Di
namo — „U" Cluj.

MECIUL

FISCHER

PETROSIAN
BUENOS AI

RES 21 (Ager
pres). — Cea de-a 
S-a partidă a me
ciului de șah din
tre Robert Fi
scher și Tigran 
Petrosian, care 
urma să se joace 
la 
a 
la 
lui 
vietic. Scorul în- 
tilnirii, 
partide, 
4'/2—2'/2 
favoarea 
scher.

în 
scher (in picioa
re) și 
înaintea 
Jocului 
partidă 
nantului 
rial".

21 octombrie, 
fost amînată, 
cererea mare- 

maestru so-

după 7 
este de 
puncte în 

lui Fi-

foto 1 fi

Petrosian 
începerii 

in a 7-a 
a pasio- 
lor „se-

Pe autodromul din Montlhery s-a dis
putat tradiționalul concurs internațional 
automobilistic. Primul a trecut linia do 
sosire englezul Derek Bell care a par
curs 1 005 km în 6 h 14:22.8, realizând o 
medie orară de 161,177 km. Echipierul 
lui Bell a fost olandezul Lennen. Po 
locurile următoare s-au clasat T.arousso 
(Franța) — Kinnunen (Finlanda) la 5 
ture ș! Andruet (Franța) — Lena (Fran
ța) la 18 ture. Din 31 de echipaje caro 
au luat startul numai 12 au terminat 
cursa,

B
Numeroși spectatori au urmărit, la San
tiago de Chile, tradiționala competiție 
automobilistică „6 ore de la Santiago". 
Competiția a fost cîștigată de frații 
Eduardo și Lionel Kovac (Chile), care 
au realizat o medie orară de 120,565 km. 
Ei au pilotat o mașină „Austin Cooper .

In „Cupa Mondială" la hochei pe iarbă, 
la Barcelona, Kenya a învins cu 2—1 
(0—0) r.f. a Germaniei și s-a calbicat 
în semifinale. Intr-un alt meci urmează 
să se întâlnească formațiile Pakistanu
lui. campioană olimpică, și Indiei.

■
Turneul 
logna a 
menthal 
a învins 
Varese.

masculin de baschet de la Bo- 
fost cîștigat de echipa Slm- 
Mllăno. în finală, SimmenthaJ 
cu scorul de 71—61 echipa Igniș

Campionul de box al Angliei la cat. 
semigrea, Chris Finnegan, a susținut la 
Londra un meci amical în compania 
americanului Hal Carol. Finnegan a fost 
declarat învingător la puncte după 10 
reprize. El a fost campion olimpic la 
cat mijlocie la Ciudad de Mexico.

I

ÎN CUPELE

EUROPENE SE CONTUREAZĂ ECHIPELE CALIFICATE ÎN TURUL III
®‘ Inter a suferit cea mai grea infringere

® Numeroase victorii în

Optimile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" și „Cupei cu
pelor” s-au caracterizat prin sur
prize de proporții (victorii în de
plasare, scoruri record). în urma că- 

. rora echipele victorioase.
fi asigurat calificarea în 
mător, încă înainte de 
partidele revanșă.

Fără îndoială, cea mai
priză s-a înregistrat la Monchenglad- 
bach (R.F.G.), unde Internazionale 
a pierdut la un scor incredibil : 
1—7 1 Este una din cele mai mari 
surprize înregistrate în ultimii ani 
în C.C.E., și cea mai grea infringere 
suferită vreodată de Inter în Cupa 
campionilor. Urmărind transmisiu
nile posturilor de radio italiene și 
vest-germane. ca și telegramele a- 
gențiilor de presă, sîntem în măsu
ră să dăm explicații la acest 
puțin obișnuit, care, desigur, va 
tra în istoria competiției.

par să-și 
turul ur- 
a susține
mare sur-

joc 
in-

deplasare

dintre Inter și Borussia, dar dacă 
rezultatul „se va omologa, Inter este 
practic eliminată.

în Cupa cupelor, performerele au 
fost Steaua. Dinamo Moscova si Dy
namo Berlin, care au Învins în de
plasare și se pot considera în sfer
turile de finală. Și celelalte echipe, 
care au realizat scoruri egale în de
plasare (Steaua roșia Belgrad, Chel
sea, Bayern Munchen). și-au ușurat 
misiunea în jocurile-retur.

PERFORMERELE ETAPEI 
DE MiERCURI

REZULTATE, GOLGETERI, FORMAȚII
importante desfășurate 

ne-au parvenit pînă la

VA CTSTIGA INTER 
LA „MÂSA VERDE"?

Meciul a avut un start deosebit 
de vioi. După ce gazdele au condus 
eu 2—1, în min. 30. la un fault co
mis de Boninsegna asupra unui ju
cător vest-german, unul dintre spec
tatorii aflați în tribune a aruncat o 
cutie de conserve lovindu-1 pe Bo
ninsegna. la cap. în stare gravă, 
jucătorul italian a fost transportat 
cu targa de pe teren 1 în vacarmul 
de nedescris care s-a creat, Mazzo
la a cerut arbitrului să întrerupă 
meciul, socotind că în asemenea con
diții nu se poate desfășura o partidă. 
Arbitrul a refuzat, însă, propunerea, 

întrerupă 
în 
pe

pe 
a 

pînă la pauză, partida 
continuat cu atacurile gazdelor, 

au marcat alte trei goluri, în 
acordate de arbitru 

ar.te-

totuși, a fost nevoit să 
jocul timp de 6 minute, 
interval. Corso l-a bruscat 
tru și a fost eliminat de

în locul lui Boninsegna 
Ghio. Apoi.
a 
care 
prelungirile acordate de 
pentru întreruperea survenită 
rior. Acestea au fost faptele.

Firește, U.E.F.A. va decide <]aeă 
rezultatul de ne teren este omoio- 
gabil sau nu. în cazul cînd se apre
ciază că meciul nu s-a desfășurat 
in condiții normale. Inter va putea 
ciștiga meciul cu 3—0. In orice caz, 
echipa organizatoare va fi sancțio
nată ccl puțin cu pierderea tempo
rară a dreptului de joc pe teren 
propriu.

Sint fapte reprobabile care se pe
trec. uneori, ne terenurile de fotbal 
și ele reclamă, fără îndoială, 
drastice.

VICTORII PREȚIOASE 
ÎN DEPLASARE

acest 
arbi- 

teren. 
intrat

măsuri

în 
cum, 
nală. 
au cîștiaat în deplasare nu au difi
cultăți centru meciurile retur : Ajax 
Amsterdam. Feijenoord Rotterdam!, 
Arsenal Londra și Ui pești Dozsa au 
fost performerele optimilor. T S.K.A 
Sofia și Standard Liege. învinse la 
limită, păstrează încă șanse de cali
ficare. Rămîne de văzut ce hotărâre 
va lua U.E.F.A. în privința meciului

C.C.E. se conturează, de 
calificatele în sferturile ... . 
în primul rînd, echipele care

ce 
de

a- 
fi-

Echipele românești s-au comportat 
excelent (cu excepția dinamoviștilor 
bucureșteni). Steaua, U.T.A.. Rapid 
avînd cele mai mari șanse de califi
care în turul următor. Rezultate re
marcabile au obținut și fotbaliștii 
maghiari, prin Ujpesti Dozsa și Fe- 
rencvaros (6—0 cu Panionios. clasată 
pe locul II în campionatul Greciei), 
echipele engleze (cu Arsenal, Wol> 
verhampton si Tottenham), cele vest- 
germane (cu Borussia M&nchenglad- 
bach șl Bayern Miinchen) șl cele 
olandeze (cu Ajax și Feijenoord). 
Cu excepția echipei Steaua roșie 
Belgrad (care a realizat un scor 
egal în deplasare cu Sparta Rotter
dam), celelalte echipe iugoslave — 
Sarajevo și Dinamo Zagreb — nu 
au realizat decît meciuri nule pe 
teren propriu.

Să așteptăm returul, din 3 noiem
brie.

Iată citeva date statistice asupra jocurilor mal 
miercuri seara, precum și unele rezultate care nu 
închiderea ediției de ieri.

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"
BENFICA LISABONA — Ț.S.K.A. SOFIA 2—1 (0—0). Lisabona, 60 000 

spectatori. Au marcat: Kodriguez (min. 50), Jorge (min. 62), respectiv Jekov 
(min. 86). BENFICA: Henriques—Silva, Humberto, Rodriguez, Adolfo, Graca, 
Eusebio, Simoes, Jordao, Jorge, Baptista. Ț.S.K.A. SOFIA: Filipov Zaflrov, 
Stankov, Kolev, Gaganelov, Penev, Nikodlmov, Atanasov, lakimov, Jekov, 
Marahliev. A condus Anganose (Italia).

BORUSSIA MONCHENGLADBACH — INTERNAZIONALE MILANO 7—1 
(5—1) ! Mfinchengladbach, 28 000 spectatori. Au marcat : Heynckes (min. 8 șl 
45), Boninsegna (min. 20), Le Fevre (mln. 22 și 40), Nctzer (min. 44 st 55) și 
Sieloff (mln. 80). A arbitrat olandezul Dorpmans. BORUSSIA: Kleff—Vogts, 
Muller, Sieloff. Biudick, Bonhof, Wimmer, Witchamp, Heynckes, Netzer, Le 
Fevre. INTER: Vieri—Oriali, Facchetti, Bedin, Giulerton, Burgnicb, Jair, Fa
lia, Boninsegna (Ghio). Mazzola, Corso.

VALENCIA—UJPESTI DOZSA 0—1 (0—0). A marcat : Dunai H (min. 54), 
Valencia. 70 000 spectatori : a arbitrat: Clive (Țara Galilor). UJPESTI DOZSA : 
Szentmihaly—Maurer, Horvath, Novak, Zambo, Giirocs, P. Juhasz, Fazekaș, 
Bene, Dunai II, Nosko. VALENCIA: Melendez—Tatono, Sol, Mateos, Anton, 
Claramunt, Lico, Claramunt n, Adorno, Pachito, Sergio.

CELTIC GLASGOW—SLIEMA WANDERERS 5—0 (3—0). Au marcat Gomel, 
Murdoch (2), Brogan, Hood.

OLYMPIQUE MARSEILLE—AJAX AMSTERDAM 1—2 (1—1). Marseille.
55 000 spectatori. Au marcat: Gress (min. 9) pentru gazde, respectiv Keizer 
(min. 38) șl Cruyff (mln. 57). AJAX: Stuy—Krol, Blanltenburg, Hulshoff, 
Swart, Haan, Mhren, Neeskens, Keizer, Cruyff, van Dijk. OLYMPIQUE MAR
SEILLE: carnus-Lopez, Bosquier, Zvunka, Kula, Novi, Gress, Magnusson, 
Bonnel, Skoblar, Di Caro.

CUPA CUPELOR
A. C. TORINO—AUSTRIA 1—0 (0—0). A marcat: Agroppl (mln. 86).
BEERSCHOOT—DYNAMO BERLIN 1—3 (0—0). Au marcat : Schutz (min. 

60), Johanssen (min. 80) si Rohde (mln. S3), respectiv Suykerbuck (mln. 68).
F. C. LIVERPOOL—BAYERN MUNCHEN 0—0. Arbitrul Gonella (Italia) a 

condus echipele: LIVERPOOL: Clemence—Lewler, Ross, Smith, Lloyd, Hughes, 
Keegan, Evans, Heighway, Hall, Callaghan. BAYERN MUNCHEN: Maier— 
Koppenhoffer, Breitner, Schwerzenbeck, Beckenbauer, Roth, Schleder, Kraut- 
hauses, Hoeness,' MUller, Suhnholz. ,

CUPA U.E.F.A.
REAL MADRID — P.S.V. EINDHOVEN 3—1 (2—1). Madrid, 83 000 specta

tori. Au marcat: Anzarda (mln. 1), Agullard (mln. 33) șl Amanclo (min. 46 din 
penalty) respectiv Hokena (mln. 22). REAL MADRID: Garcia—Remor. Be
nito, Vedugo, Grosso, Zocco, Aguilard, Amanclo, Santilana, Velasquez (Pirri), 
Anzarda. P.S.V. EINDHOVEN: Van Beveren—Van den Dungen, Kemper (Jen
sen), Strick, Radovici, Dijkstra, Van Stlpen, Schmidt, Hansen, Devrindt, Mul
ders (Hiddink), a arbitrat Petersen (Scoția)

Ion OCHSENFELD

Un atac la poarta echipei Ujpesti Dozsa: fundașul Maurer (în tricou închis) degajează sub privirile 
coechipierilor și a atacantului spaniol Pachito. Fază din meciul Valencia — Ujpesti Dozsa (0—1) desfășurat 
miercuri seara la Valencia Telefoto i A.P-AGERPRES
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