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REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI Șl R. D. GERMANE 
CONTINUĂ SĂ FIE NEÎNVINSE

REZULTATE TEHNICE

In etapa a iii-a
DISPUTATĂ IERI LA CLUJ

1. ROMANIA
2. R.D. German»
3 Ungaria
4. Iugoslavia.
5. Uniunea Sovietică
S. Olanda

Vineri este zi de odihnă, urmînd 
ca întrecerea să continue sîmbătă, 
după următorul program :

16,15 1 Iugoslavia — Olanda ;
17,20; R.D.G. — U.R.S.S.;
18,30: România — Ungaria.

Doina Baicoianu ți-a con
firmat — atunci cînd a 
tras cu curaj la poartă — 
forța de realizatoare in e- 
chipa noastră.

fie ea înscrie un gol 
rarea echipei V R.S.S. 
opoziția lui Vasilenko.

In fotogra- 
peste apă- 

ți cu toată

Foto 1 N. DRAGOȘ

La Baia Mare

SE INAUGUREAZĂ
NOUL POLIGON

DE SKEET
în organizarea CjS. Baia Mare 

se dispută în aceste zile (pînă luni 
inclusiv) competiția de skeet (ta
lere aruncate din turn). dotată cu’ 
„Cupa municipiului Baia Mare". 
Cu această ocazie va fi inaugurat 
și noul poligon de skeet din acest 
oraș.

La întrecerile care încep azi 
fost invitați trăgători fruntași 
Ia cluburile Steaua, Olimpia 
școala sportivă nr. 1 din București.

au 
de
și
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R. D. Germană — Olanda 19—8 
(19—5);

Ungaria — Uniunea 
13—9 (6—6);

România — Iugoslavia 
(7-5).

(Citiți cronicile tn pag,

CLASAMENT

PROGRAM

României
pe un drum bun

tehnicieni prezent! In tribunele sălii sporturilor se află 
— președintele Colegiului central al antrenorilor din

Printre numeroșii 
și prof. C. Popescu ~ ____
F.R.H. Am socotit interesant pentru cititcrii noștri să-l solicităm părerea.

„Cele 6 formații reprezentative — ne-a spus reputatul tehnician — s-au 
angajat într-o acerbă luptă pentru rezultat, pentru o poziție cît mai bună in 
clasamentul final al „Trofeului Carpațl". Sînt meciuri specifice de campionat 
care poartă amprenta ardoare!. Reversul acestui interes major pentru rezul
tat : jocurile nu se ridică la nivelul tehnic așteptat. După părerea mea, la 
acest capitol, al luptei pentru rezultat, întrecerea de la Cluj, este o repe
tiție generală înaintea campionatelor mondiale, acolo preponderența urmînd 
să fie dirzenia jucătoarelor, forța, rezistența lor șl, mai puțin, subtilitățile 
tehnico-tactice.

Desigur, nu trebuie omis faptul că echipele sînt încă în pregătire, caută 
soluții, verifică jucătoare și formule. Chiar dacă au venit cu intenția să 
ascundă unele lucruri, să păstreze pentru C.M. unele idei, întrecerea de la 
Cluj — cu atributele de care vorbeam — le-a obligat să Ie dezvăluie. Ceea 
ce am desprins din primele partide este faptul că reprezentativa R.D. Ger
mane poate fi învinsă. în preajma campionatelor lumii această constatare 
devint» deosebit de prețioasă pentru noi. Subscriu la îdeea că două formații 
se detașează evident de plutonul celorlalte reprezentative : R.D. Germană șl 
România.

Team-ul țării noastre se află pe un drum bun. Deșf nu are încă crista
lizat „7“-le de bază și mai are de lucrat la unele amănunte referitoare la 
concepția de joc, el se dovedește — chiar de pe acum — la nivelul exigen
țelor. In clipa în care forța de atac se va impune șl prin aruncări de la 9 
m randamentul va crește substanțial.

Acestea sînt concluziile pe care le-am desprins din primele dispute. Să 
nu uităm, însă, că o bună parte din meciurile cheie nu s-au disputat șl că 

kele pot evidenția și alte aspecte nu mai puțin importante...".

CÎTEVA ASPECTE DIN ACTIVITATEA SPORTIVĂ
DE MASĂ ÎN JUDEȚUL OLT

ZIAR AC CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

După meciul cu echipa Bulgariei, vrem să vă cunoaștem concluziile, tovarășe Angelo Niculescu

SOLUȚIILE MELE S-AR PUTEA NUMI 
DOBRIN Șl IORDĂNESCU"

Introdus în repriza a doua a meciului cu „olimpicii" bulgari, Neagu s-a luptat curajos apărarea
adversă, ața cum se vede ți în secvența surprinsă de fotoreporterul nostru V. Bageac, fază în care atacan

tul giulețtean se află în duel direct cu portarul Filipop.

IN DUBLA ÎNTlLNIRE CU CEI BULGARI
România I și II au ciștigat cu același scor 3-1

Printre județele în care mișcarea 
sportivă a început să ia un avint 
deosebit este și Oltul. Pe lingă 
marile fabrici și uzine din orașul 
reședință a județului, cit și din 
celelalte localități, funcționează a- 
sociații sportive puternice, în care 
muncitorii și în general salariații 
sînt antrenați în atractive forme 
de practicare a sportului și exerci- 
țiilor fizice. O asemenea asociație 
este „Alumina" Slatina cu secții 
de lupte, box, fotbal și volei ai 
căror sportivi sînt antrenați într-o 
serie de competiții cu caracter lo
cal, precum și în întreceri republi
cane. Alte asociații, ca acelea de 
la Fabrica de osii și boghiuri din 
Balș, Fabrica de conserve Caracal, 
Industria pielăriei Corabia, cunosc 
o diversificare continuă a spor
tului de masă.

Consiliul județean pentru edu
cație fizică și sport Olt, împreună 
cu organizațiile cu atribuții în do
meniul sportului, desfășoară o ac
tivitate susținută în rîndul 
lor. Se manifestă o vizibilă 
cupare pentru asigurarea 
materiale a sportului școlar, 
siliul popular Caracal, de 
acționează exemplar în această di
recție, oferindu-și sprijinul pentru 
amenajarea unor terenuri simple și 
spații de joacă în incinta școlilor.

Conducerea Școlii generale nr. 
2 din Balș, cu profesorul de educa
ție fizică I. Nicolae și elevii aces
tuia au adus în stadiul de finisare

elevi- 
preo- 
bazei 
Con- 

pildă,

un micro-complex sportiv, compus 
dintr-un teren de fotbal redus, 
cu pistă de atletism împrejur, te
renuri de baschet și de volei cu 
panouri și stîlpi din metal. Pe 
această bază își desfășoară activi
tatea și alte unități din vecină
tate.

Există multă preocupare și pen
tru efectuarea gimnasticii zilnice 
în majoritatea școlilor din județ. 
La Școala generală nr. 2 din Ca
racal, la Școala generală nr. 2 din 
Balș, programul de gimnastică este 
bine întocmit și se respectă cu toa
tă strictețea.

Se manifestă, însă, și unele nea
junsuri, mai ales în 
sportivă a liceului din Balș. Deși 
unitatea dispune de 
destul de mare, nu a fost amena
jată încă nici o bază sportivă. Tn 
această situație, elevii își desfă
șoară orele de sport pe stadionul 
orașului, lăsat insă și el în părăsi
re de organele răspunzătoare de 
activitatea sportivă a orașului. Este 
de criticat și faptul că în incinta 
liceului zac trîntite la pămînt ma
teriale sportive (aparate de gim
nastică, panouri metalice 
baschet, stîlpi de volei) care va
lorează 
tăm să 
se face 
și cine

activitatea

un spațiu

pentru

circa 20 000 de lei. Aștep- 
aflăm cît mai grabnic cine 
vinovat de această situație 
va plăti daunele...

NICOLAE MARIN
din secția Organizare a C.N.E.F.S.

GIURGIU, 28 (prin telefon). —
Meciurile cu juniorii bulgari, pri

ma verificare după 
August", de 
tuit pentru 
noastre noi 
posibilitățile 
și România

. .. . turneul .,23 
la Brașov, au cohsti- 
antrenorii echipelor 
și utile teste privind 
juniorilor (România I 

__  ___ II) ale căror obiective 
sînt turneele U.E.F.A. 1972 și, res
pectiv, 1973.

Dubla întîlnire de azi (n.r. ieri) 
găzduită de stadionul Olimpia din 
Giurgiu, a suscitat un interes deo
sebit în orașul de pe Dunăre. în 
ciuda timpului friguros, la cele 
două meciuri au asistat aproape 
5 000 de spectatori (printre ei nu
meroși elevi), care au ținut să ur
mărească evoluția tinerilor noștri 
fotbaliști. Și în bună parte, ei au 
fost răsplătiți cu meciuri de o bună 
calitate.

în deschidere, au evoluat forma
țiile secunde. Echipa română este 
alcătuită din juniori născuți în a- 
nul 1955 și chiar în 1956 (cum e 
cazul talentatului Vrînceanu). Avînd 
un gabarit superior, juniorii bul
gari și-au impus superioritatea în 
prima parte a întîlnirii. Cînd fot
baliștii noștri au înțeles că jocul 
individual nu le poate aduce satis
facții, și-au dat drumul mai repede 
la minge, întîlnirea s-a echilibrat, 
dar fazele de poartă au fost destul 
de rare. După pauză, însă, 
lui Vrînceanu (min. 
bîntat jocul și peste 
avea să se schimbe 
marcaj. La o minge 
Crișan, fundașul Lukakov a oprit

careu, și Ne- 
Iovitura de la

mingea cu mîna, în 
gruțiu a transformat
11 m. După 10 minute oaspeții au 
egalat, prin Gurbakov, pentru ca

Al. CONSTANTIN

țGontinuare In pag. a 3-a)

— Tovarășe Angelo Niculescu, 
ziarul „Sportul" vă audiază (ca 
parte determinantă în procesul 
constructiv, de lucru, al echipei 
reprezentative) a doua oară — la 
Interval de numai cîteva zile —, 
jocul-test cu echipa Bulgariei o- 
ferind, din punctul de vedere al 
fotbaliștilor noștri, destule subiecte 
de discuție. Opinia publică este in
teresată să cunoască punctul dv 
de • vedere, cu alte cuvinte să afle 
părerea unui „autor".

Ce considerați, bunăoară, că a 
fost pozitiv în jocul de verificare 
de miercuri 7

— Angajamentul fotbaliștilor 
noștri Ia un efort susținut pe În
treaga partidă, in condițiile unui 
joc cu o viteză și un tempo supe
rioare. Verificarea potențialului e- 
chipei și al jucătorilor, iuațl lndl-

vidual, reprezintă de asemenea un 
cîștig pentru mine, edificindu-mă 
asupra situației reale.

— Ce v-a nemulțumit miercuri?
— Ratarea finalizărilor. Ultimul 

procedeu tehnic premergător fina
lizării a fost greșit — repetat — 
de Năstase, Lucescu, Dembrovschi 
și Domide (multe preluări impre
cise, stingace), zădărnicind efortul 
constructiv detectabil la multe ac
țiuni, pornite și țesute bine, dar 
ratate in momentele decisive.

Nocturna de miercuri a mai scos 
in evidență o anume proporționali- 
tate negativă. Sporul cerut de vi
teză in acțiuni atrage — direct 
proporțional — un spor de greșeli 
la echipa noastră. Jucind mai lent, 
jucăm mai bine. Așa că dezidera
tul vitezei se va realiza în timp, 
într-o evoluție firească, bazată pe 
un șir de acumulări cantitative. A- 
plicînd, mecanic, un decret („tre
buie să jucăm repede"), n-avem 
decît de pierdut.

— în preajma meciurilor cu 
Cehoslovacia și Țara Galilor, evo
luția atacului ne-a interesat în pri
mul rînd. Or, el n-a satisfăcut. La 
ce soluții de viitor —evident foar
te apropiate — vă gîndiți?

— Soluțiile mele — din păcate 
neverificate miercuri — s-ar putea 
numi Dobrin și Iordănescu.

— Nu vă cer „11“-le preconizat 
pentru meciul cu Cehoslovacia — 
poate că anunțarea lui ar avea un 
efect demoralizant pentru rezerve 
—, vă solicit totuși numele unor 
„posibili".

— In afara celor doi mai sus
citați, Mocantt șl Ghiță, ultimul 
foarte promițător miercuri.

V-am zărit urmărind cu interes 
jocul din deschidere, al lotului de 
tineret Nu v-a reținut nimeni a- 
tenția 7

— Pentru o 
de viitor mai 
șovschl, Run 
Smarandache.
In urma unul turneu (de pildă) 
care să-i fixeze pe osatura echi
pei.

— O promovare sinonimă cazu
rilor Dumitru — Neagu, cooptați

mancă de cooptare 
Îndepărtat, da. Bro
il, Sătmăreanu II.
Ei pot intra in Iot

Marlin POPESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)

LA WEMBLEY

ILIE NĂSTASE continuă
să culeagă succese

victorie la J. Newcombe!
„bara"

42) a înfier- 
cinci minute 
și tabela de 
centrată de

Ilie Năstase, tenismanul nr. 1 al 
țării noastre, ' pare să pregătească 
un final de sezon strălucit. Iată-1,

ELIMINAT CU 9-7, S-2 DE JUCĂTORUL ROMÂN
PRIMUL FAVORIT Al TURNEULUI „EMBASSY

de aseară, intrfnd 
lor patru rachete care-șl 
acest adevărat campionat mondial 
pe teren acoperit, sub cupola sălii 
Wembley din capitala Angliei. Per
formanța sa, desigur, remarcabilă, 
capătă și mai multă 
dacă alăturăm numele 
său învins i John Newcombe !

Cu dezinvoltură irezistibilă șl 
purtat de aripile talentului său ne
asemuit, Năstase l-a înfrînt la scor 
net (2—0 la seturi i 9—7, 6—2) 
pe cel mai bine cotat dintre așii 
tenisului profesionist. Newcombe, 
mare vedetă australiană și mon
dială, este jucătorul care are la 
activ nu mai puțin de trei titluri 
cîștigate la Wimbledon (1967, 1970 
și 1971) și pare foarte bine indicat 
pentru a obține în acest an, pentru 
a doua oară consecutiv, locul întîi 
Intr-un clasament mondial „open". 
Dar tenismanul român, indiferent 
de ansamblul rezultatelor sale din 
întregul sezon, se poate mîndri 
cu o performanță deosebită i două, 
întîlniri cu Newcombe șl două vie-

în rîndul prime- 
dispută

Qw

DESCREȘTERII
NUMĂRULUI

ORIZON! 
.OLIMPIC.

DE MEDALII LA CAIAC-CANOE!
CONCLUZII Șl MĂSURI DESPRINSE DIN ANALIZA FĂCUTA IN CADRUL BIROULUI C.N.E.F.S.

SPORTUL CAIACULUI ȘI CANOEÎ 
AU ÎNREGISTRAT O CURBĂ DES
CENDENTA. ultimul semnal ds 
alarmă constituindu-1 ABSENȚA 
TOTALĂ a reprezentanților noștri 
de pe tabelul campionilor LA PRO
BELE OLIMPICE de la „mondialele” 
disputate la Belgrad. Cifre și sta
tistici reliefează această involuție a 
performanțelor. în parte explicată 
prin creșterea valorică a caiacului și 
canoeî din multe alte țări. în par
te — cea de care 
mai mult — de 
vechi ori mai noi

Dan

S-au spus, ca și altădată, pe de
plin meritat, multe cuvinte frumoa
se. de elogiu și respect, pentru ta
lentul, hărnicia și dăruirea sporti
vilor și antrenorilor, pentru acele 
numeroase titluri și medalii cuce
rite de caiaciștii si canoiștij. români, 
de-a lungul anilor, la marile com
petiții europene și mondiae, ca ?i Ia 
Jocurile Olimpice. S-a subliniat, de 
asemenea, faptul că și la această ora 
există sportivi de certă valoare olim
pică. specialiști competenți și cu o 
vastă experiență, că în cadrul io
tului de caiac-canoe se muncește 
mult și că — adăugind condițiile 
materiale considerabil imbunătătite 
in ultima vreme — SPERANȚELE 
INTR-O COMPORTARE DE ' PRES
TIGIU LA APROPIATA EDIȚIE A

JOCURILOR OLIMPICE DE LA 
munchen sînt pe deplin 
îndreptățite.

Afirmarea la Jocurile Olimpice 
reprezintă. însă, un obiectiv extrem 
de dificil, deci se cere pregătită cu 
atenție $1 răspundere sporită, fără 
greșeli, fără concesii în planul edu
cativ sau al procesului de instruire. 
Explicabilă, de aceea, exigența care 
a caracterizat discuțiile din cadrul 
Biroului C.N.E.F.S.. atmosfera de 
lucru în care prim-planul l-au ocu
pat tocmai acele laturi negative din 
activitatea biroului federal, a cole
giilor sale, a antrenorilor și sporti
vilor CU ATÎT MAI MULT ERA 
NECESARĂ O ANALIZĂ CRITI
CA, CU C1T REZULTATELE OE 
ȚINUTE ÎN ANII DIN URMĂ ÎN

ne vom ocupa 
insuficiente mai 

în munca d® se
GARLEȘTEANU

(Gontinuare tn pag, a 3-a)

strălucire 
ultimului

torii 1 Prima oară la Richmond — 
în turneul „indoor" american din 
iarnă — și a doua oară, acum, la 
Londra, Ilie Năstase s-a arătat 
superior în confruntarea directă cu 
marele său adversar.

Să mai adăugăm și faptul că 
Năstase s-a prezentat la meciul din 
sferturile de finală ale turneului 
de la Wembley, după încă o stră
lucită victorie, obținută asupra 
unui alt celebru as al rachetei, Roy 
Emerson. Acesta a fost și el clasi
ficat primul în lume, în strălucitele 
sale sezoane din 1964 și 1965, iar 
astăzi rămîne printre cei mai 
buni profesioniști ai grupării 
„World Tennis ' 
alături de 
Rosewall.

Numele se 
candidaților 
marele turneu care se desfășoară

Rd. V.

printre cei 
ai

Championships14, 
Newcombe, Laver și

împuținează pe lista 
la supremație în

(Continuare tn pag. a 4-a)

ontinuînd o necesară și eficientă acțiune de cunoaștere profund^ 
a sporturilor olimpice în îndeplinirea direclive- 

— lor elaborare ae pienara comună a Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport și a Comitetului Olimpic Român, Biroul C.N.E.F.S., 
o înscris, Io un moment extrem de potrivit, pe ordinea de zi a ultimei sale 
ședințe dezbaterea principalelor probleme ale caiacului și canoeî — sport, 
după cum se știe, cu mare pondere în obiectivele noastre olimpice ge
nerale.

Este bine că discuțiile din cadrul Biroului C.N.E.F.S.. au vizat Înde
osebi lacunele existente în activitatea acestei federații. Tn cuvîntul său, 
tov. Anghel Alexe, președintele C.N.E.F.S. a precizat că la lotul de caiac- 
canoe se muncește în general bine, în multe direcții în mod exemplar, 
că succesele obținute exprimă concludent eforturile depuse pentru repre
zentarea de prestigiu a sportului românesc. Vorbitorul a adăugat, însă, 
că tocmai existența acestor posibilități reclamă exigență, pretenții spo
rite și că folosind mai bine experiența cîștigală, capacitățile tehnice și 
organizatorice, condițiile puse la dispoziție, caiaciștii și canoiștii noștri, 
antrenorii lor, întregul activ al federației, au obligația să asigure lotu
lui olimpic o pregătire care să-i înlesnească drumul spre titlurile și me
daliile de la. Munchen.

r.............

C ontinuînd o necesari 
analiză și sprijinire a sporturilor olimpice în îndeplinirea 
lor elaborate de plenara comună a Consiliului Național

AU INCIPUT ÎNTRECERILE PENTRU „CUPA ULIMPIA"
COMPITIȚIE REZERVATĂ 1IMIȘURENCELOR

99

TIMIȘOARA, (prin telefon de ta 
corespondentul nostru). „Cupa O- 
limpîa" — competiție destinată sa
lariatelor din întreprinderile și 
instituțiile timișorene, aflată la 
prima ediție — și-a desemnat cîș- 
tigătoarele primei faze, mal multe 
asociații sportive pregătindu-se în 
prezent pentru etapele superioare. 
De remarcat faptul că în fazele pe 
secții și sectoare de producție au 
luai startul peste 600 de tinere de 
la Industria linii, Fabrica „13 De
cembrie. Fabrica de pălării și Fa
brica de ciorapi.

Sîntem în posesia cîtorva rezul
tate înregistrate la minifotbal (eta
pa interasociații): Industria lînii — 
Fabrica de ciorapi 3—1, Fabrica 
„13 Decembrie" — Fabrica de pă
lării g-A Fabrica de ciorapi —

Fabrica „13 Decembrie" 1—1, In
dustria lînii — Fabrica (7e pălării 
5—0.

Referindu-se _____  ___ ,r_
tiție feminină, prof. P. Gheorghiu, 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. Timiș, 
ne-a ’ ' * ‘ .* ‘ .
tant faptul că întrecerea a qăsit 
ecou 
din întreprinderile 
nostru. ~ '
mai corespunzătoare ar fi 
un număr ți mai mare de salaria
te la această competiție",

La rîndul său, tovarășul Gh. 
Sușa, membru în consiliul asocia
ției Sportive la Fabrica „13 Decem
brie" ne-a mărturisit că: „trebuie 
să recunosc o realitate i sportul 
place fetelor^

la această compe-

declarat i „Este foarte impor-

favorabil tn rîndul tinerilor 
municipiului 

Poate că o popularizare 
'i atras

P. ARCAN
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Echipele masculine în ediția a XXIII-a 
a campionatului republican de baschet

la liceal „Tudor VladlffllrMCU" 
din Capitală

Al XXIII-lea campionat republican de baschet masculin începe mîine. In rîndurile de mai Jos, prezentăm 
loturile ce vor fi folosite (intre paranteze : Înălțimea virsta).

EDIȚIA JUBILIARĂ 
A CAMPIONATULUI

PE ASOCIAȚIE

CULORILE CLUBULUI : .alfe-roșu
ANRENOR : Dan Niculescu
LOJUI.: Mihai Albu — căpitanul echipei 

(1,86—33), Gheorghe Novac (1,96—26), Radu 
Diaconescu (1,86—27). Constantin Dragomirescu 
(1,89—28), Adolf Cernea (1,96—30), Mircea Chi- 
vulescu <1,85—27), Pavel Vizner (1,90—32), Dinu 
Haneș (1,82—27), Teodor Săuca (1,94—25), Gri- 
gore Bradu (1,90—21), Mihai Zisu (1,95—20), Mi
hai Dumitru (1,92—19), Gheorghe Modrogan 
(1,90—17).

MEDIA TALIEI: 1,90 m.
MEDIA DE VIRSTA : 26 de ani și 3 luni.

CULORILE CLUBULUI: roșu-albastru
ANRENOR : Vasile Popescu
LOTUL : Alin Savu — căpitanul echipei (1,90— 

29), Romulus Baciu (1,80—24), Mihai Dimancea 
(1,76—31), Dorin Dumitru (1,86—21), Valeriu 
Gheorghe (1,96—31), Emil Grigorescu (1,82—24), 
Cornel Mărgineanu (1,92—24), Gheorghe Ocze- 
lak (2,01—20), Dan Poleanu (1,87—18), Anton 
Spînu (1,95—21), Titus Tarău (1,98—25), Dan 
Vlădescu (2,01—22), Sergiu Molin (1,90—26).

MEDIA DE VIRSTA : 24 ani și 3 luni
MEDIA TALIEI: 1,90 m.

CULORILE CLUBULUI: alb-albastru
ANTRENOR : Stela Rusu
LOTUL: Florin Dudescu — căpitanul echipei 

(1,83—31), Vasile Popa (1,96—22), Dan Georgescu 
(2,00—22), Nicolae Pîrșu (1,86—23), Victor Rusu 
(1,87—27), Mihai Troacă (2,00—23), Andrei Anas- 
tasiu (1,86—24), Silviu Rcțtaru (1,96—22), Ar
mand Novacek (1,99—35), Dinu Tue (1,92—22), 
Constantin Cernat (1,94—18), Dragoș Băceanu 
(1,85—19), Mihai Bîrtă (1,86—21).

MEDIA TALIEI: 1,91 m.
MEDIA DE VIRSTA : 23 ani și 9 luni

CULORILE CLUBULUI : ro.șu-negru
ANTRENOR : Mihai lonescu
LOTUL : Emil Niculfiscu — căpitanul echipei 

(1,76-39). Mihai Chiciu (1,84—27), Gheorghe 
Barău (1,86—32), Ștefan Tiidossy (1,90—28), Du
mitru Huzum (1,92—24), Horia Mălușel (1,91 — 
27), Mircea Cîmpeanu (1,96—32), Țoma Bulat 
(1,97—23), Francisc Dlkay (2,01—28). Mircea An- 
dreescu (1,83—28), Ion Antonescu (1,85—30), Flo
rin Nițulescu (1,8225), Mihai Monor (1,85—19), 
Ion Ene (2,02—21).

MEDIA TALIEI: 1,88 m.
MEDIA DE VIRSTA :i

CULORILE CLUBULUI: glbastru-galben 
ANTRENOR : Traian Constant: nescu 
LOTUL: Nicolae lonescu — căpitanul echi 

pei (1,88—34), Nicolae Viciu (1,85—32), Gabriel 
Leonte (1,81—31), Gheorghe Cîmpeanu (2,02— 
22), Petru Czmor (1,95—24), Anton Minius (1,88— 
22), Cornel Chirluță (1,83—27), Marian Roxin 
(1,84—21), Constantin Habatiuc (2,02—20), Leo
pold Weber (2,02—21), Nicolae Mănăilă (1,95— 
19), Gheorhge Munteanu (1,94—19), Liviu Caloș 
(1,86—23), Edmund Fiillop (1,83—19), Francisc 
Hohl (1.83—19).

MEDIA TALIEI: 1,90 m.
MEDIA DE VIRSTA : 23 ani și 6 luni.

CULORILE CLUBULUI : vișiniu-alb 
ANTRENOR : Alexandru Fodor
LOTUL : Cristian Popescu — căpitanul echi

pei (1,80—34), Radu Popovici (1,90—36), Teodor 
Stănescu (1,98—29), Haigazun Tursugian (1,84— 
36), Vasile Predulea (1,80—32), Constantin Ivan 
(1,78—27), Petre Czeîl (1,02—28), Ștefan Lucaci 
(1,99—26), Adrian Andronescu (1,93—23), Lucian 
Lungulescu (1,84—24), George Petruc (1,90—21), 
Gheorghe Petreanu (1,80—23), Dumitru Vintilă 
(1,89—20), Vasile Victor (1,86—21).

MEDIA TALIEI: 1,87 m.
MEDIA DE VÎRSTA : 27 ani și o lună

CULORILE CLUBULUI: alb-negru
ANTRENOR: dr. Mircea Bugnariu
LOTUL: Mircea lonescu — căpitanul echipei 

(1,85—32), Horia Demian (2,00—29), Matei Rflh- 
ring (1,81—29), Emerio Vizi (1,85—35), Ion Stâ- 
variu (1,95—25), Peter Ronay (1,98—24), Iosif 
Kun (1,83—27), Liviu Morariu (1,86—24), Voicu 
Moldovan (1,85—25), Vasile Zdrenghea (1,92—20), 
Mihai Simon (1,84—24), Adrian Bogdan (1,87— 
28) Ștefan Mpthe (1,88—19), ,Traian Scridon 
(1,95—20), Alexandru Laurian (1,93—21).

MEDIA TALIEI: 1,89 m.
MEDIA DE VIRSTA: 25 de ani și 5 luni.

CULORILE CLUBULUI: alb-albastru
ANTRENOR : Petrică Vasiliu
LOTUL: Nicolae Samson — căpitanul echi

pei (1,80—26), Mihai Dorneanu (1,97—20), Eugen 
Nicolescu (1,90—21), Dumitru Milea (1,98—19), 
Ion Tîrîlă (1,88—22), Vasile Ganea (1,90—21), 
Vasile Răileanu (1,97—21), Rîndunel Martinescu 
(1,86—21), Mircea Anton (1,80—24), Liviu Tudose 
(1,80—22), Constantin Moraru (1,93—26), Mihai 
Breazu (1,80—20), Mircea Ciupe (1,85—20), Dorin 
Teleman (1,98—21).

MEDIA TALIEI: 1,88 m.
MEDIA DE VÎRSTA : 21 ani și 8 luni.

Sportul face parte integrantă 
din activitatea elevilor Liceului,,Tu
dor Vlgdimirescu” din Capitală. Că 
așa este ne-o dovedește preocu
parea care există aici pentru a 
organiza concursuri și 
încă de Ia nivelul fiecărui an 
studii. Există la acest liceu 
consiliu bine ales. condus 
elevul Viorel Costea din 
IV D. și alcătuit din tineri 
și unul, fruntași la învățătură și 
în activitatea obștească, 
lor de a fi prezenți în 
rile sportive a constituit 
ternic imbold pentru 
masă a elevilor, băieți

Duminică, am avut ocazia 
probăm interesul acordat 
tului de către elevii de la Liceul 
„Tudor Vladimirescu", fiind mar 
tori la finalele ediției 
a X-a. a campionatului asociației. 
Aceasta, altfel spus, a 
peste 250 de coneurenți în 
bele atletice, întreceri de 
handbal, volei și haltere cu

competiții 
de 
un 
de 

anul 
unul

Exemplul 
întrece- 

un pu- 
întreaga 

și fete, 
să 

spor-

jubiliare

CULORILE CLUBULUI: galben-albastru 
ANTREXOR: Constantin Dinescu

însemnat 
pro- 

baschet 
i par

ticiparea a 10 echipe. Restul ele
vilor liceului au fost și ei prezenți, 
în ipostaza de spectatori, aplau- 
dîndu-și, snsținîndu-și colegii de 
ani, pe cei mai buni.

Care au fost aceștia ? La aler
gări s au distins Adrian Go<ioa?e, 
anul IV A și Smaranda Panait. 
anul III G, în proba de lungime 
Marin Popa (IV C) și Georgeta 
Mocanu (II C), la înălțime Ștefan 
Vasiloancă (I F) și Mihgela Io- 
nescu (IV B), la greutate Antonius 
Benko (IV C) și I'lorica Dinescu 
(III G), iar la cros Marin Popa 
(IV C) și Cristina Cliioreanu (III 
A). La fel, am admirat calitățile 
tehnice ale specialiștilor în bas
chet (anul III G fete), handbal 
(anul IV A băieți și anii I B și 
III G fete) ți volei (anul III C 
băieți .și anii I F și IV D fete).

Nu vom insista mai mult asu
pra rezultatelor. Vom sublinia 
insă faptul că liceu) și-a amena
jat cu ajutorul elevilor. îndru
mați de colectivul catedrei de edu
cație fizică (alcătuit din 
șorii Ion Voicu, director 
problemele de tineret, 
Teodorescu, responsabila 
tivului, Maria Ionașcu și Mircea 
Leonid) și sprijiniți nemijlocit de 
organizația de partid și direcți
une, un frumos complex pentru 
atletism (patru culoare bituminiza- 
te, sectoare pentru sărituri și a- 
runcări) și jocuri sportive — un 
teren de handbal și cîte două 
terenuri de baschet și volei. F.Je- 
vii sportivi ai liceului dispun 
totodată de o spațioasă saiă pen
tru jocuri și gimnastică, haltere 
și atletică grea în general.

Cu alte cuvinte, la Liceul „Tu- 
dor Vladimirescu" din Capitală 
există condiții optime pentru a 
apropia pe elevi de sport, după 
gusturile și preferințele fiecăru 
ia. Nu trebuie să surprindă, de 
aceea, faptul că această unitate 
de învățămînt este fruntașă pe 
sectorul 7 ți de asemenea, prin
tre cele mai vrednice șl în mu
nicipiul București.

Felicitîndu-i pe inițiatorii ți 
participanții la ediția jubiliară 
a campionatului pe asociație 
sportivă, le urăm în același 
timp multe noi succese în anul 
școlar care a început...

profe- 
pentru 

Ștefani-a 
colec-

T. ST.

LOTUL: Cezar lonecâ — căpitanul echipei 
(1,95—25), Ladfelau Nagy (1,99—20), Laszlo Mol
nar (1,98—19’). Dan Roman (1,93—22), Zoltan 
Szep (1,95—19), Ludovic Hegheduș (1,95—21), 
Radu Racovițan (1,95—21), Marian Braboveanu 
(1.87—19), Andtoei Molnar (1,83—21), Liviu Do- 
chia (1,83—19), Vasile Barbu (1,79—25), Dan 
Teriteanu (1,83—20).

MEDIA TALIEI: 1,90 m.
MEDIA DE VIRSTA: 20 ani și 11 luni, (cel 

mai tînăr lot).

CULORILE CLUBULUI: roșu-negru
ANTRENOR: Elemer Sarosi
LOTUL: Zoltan Horvath — căpitanul echipei 

(1,87—29), Alexandru Balint (1,88—29), Gheor
ghe Roman (1,95—23), Cornel Voicu (1,99—20), 
Nicolae Szekely (1,96—21), Ioan Bocoș (1,94— 
20), Viorel Moisin (1,94—22), Marinelly Banu 
(1,92—19), Ioan Moga (1,90—25), Alexandru An
tal (1,87—21), Alexandru Vidican (1,83—19), Radu 
Vana (1,70—22), Mircea Barna (1,82—19).

MEDIA TALIEI: 1,89 m.
MEDIA DE VIRSTA : 22 ani ți 2 luni.

CULORILE CLUBULUI j roșu-albaștru 
ANTRENOR: Ernest Tordai
LOTUL; Robert Czedula — căpitanul echipei 

(2,02—31), Gheorghe Magoș (1,98—21), Romulus 
Bugariu (1,81—20), Ștefan’Nagy (1,99—20), Iosif 
Bencze (1,88—25), Tiberiu Bidiga (1,80—19), Dan 
Matic (1,80—24), Petru Bara (1,83—26), Ludovic 
Csernattoni (1,88—20), Ilie Țambrea (1,86—20), 
Barna Raczkovi (1,85—21), Franciso Scharer 
(1,87—23), Marius Mircea (1,82—21), Dan Năsău- 
deanu (1,90—17), Ștefan Lorincz (1,81—18), Vaier 
Vîrtic (1,86—16).

MEDIA TALIEI: 1,87 m.
MEDIA DE VIRSTA: 81 ani și 4 luni.

CULORILE CLUBULUI: violet-alb
ANTRENOR: George CMraleu
LOTUL: Mihaî Kiss — căpitanul echipei 

(1,94—33), Marian Strugaru (1,87—32), Ion 
Duță (1,98—25), Nicolae Bodtlcă (1,85—26), Radu 
Sterian (1,81—26), Dumitru Capsali (1,76—25), 
Viorel Crișan (1,80—18), Octav Teodoru (1,80— 
27), Gheorghe Fîciu (1,80—19), Horațiu Giurgiu 
(1,95—32), Vasile Gonda (1,87—19), Dumitru 
Huzum (1,90—19).

MEDIA TALIEI: 1,86 m.
MEDIA DE VIRSTA 1 25 ani.

LAUREATELE EDIȚIILOR PRECEDENTE
1950

PRIVIND LA ALȚII
cu scandalul, pentru a ascunde o tnfrîngere care ori
cum venea, dacă nu la 7—1, cît au lăsat dumnealor, 
cît mai incredibil, atunci la 4 sau 5. Borussia a prins 
o săptămînă luminată (bine că n-a fost cine știu eu îr 
calea ei I) după 7—1 cu Infer, alfe 7 lui Schalke 04 
dacă Schalke asta nu i-o fi vîndut meciul I Orice spec
tator avizat a devenit azi un Machiavelli, dublat de 
un Sherlock Holmes. Nu te mai poți uita senin la un 
7—1 într-un meci de fotbal între d_ouă mari echipe. 
Ori e o vînzare,

Eu zic s-o luăm azi pe probleme externe, alea in
terne n-au avut nimic zguduitor, de ce să mint ?

Steaua — Rapid nu mi-a spus mai nimic, transmisia 
a fost de uz infern, s-o vedem noi și ai noștri, s-a 
sfîrșit repede cu planurile acelea de sus. pe lungul 
terenului, cu camere instalate în spatele porții, să ră- 
mînă polonezii și olandezii uimiți de Televiziunea ro
mână. Ce s-o putut vedea clar, chiar și așa, este că 
Năstase nu poate viețui decît pe centru și cînd Aelenei 
intră pe teren e rost de goluri. Trebuie să fie ceva 
în capul antrenorilor care nu-l 
aruncă în joc decît în repriza a 
doua trebuie să fie ceva, dar nu 
știu ce... Poate că în locul aces
tui cenușiu derby bucureștean, 
merita să vedem U.T.A. — Stea
gul, cu un stadion întreg 
dean cintîndu-i lui Lereter 
ani trăiască!"... în orice 
cupa eu nu i-aș fi trimis-o 
refer prin Angelo, ci prin

neară-
,.Mul‘i 

caz, 
lui Le-

„ . - . rănuș
Neagu. Și fiindcă veni vorba de 
cîntece — am auzit cu urechile 
mele la radio, cum la Constanța, 
în minutul 90, I se fredona iui 
Dinarno cea mai stupidă melo
die inventată pe stadion : „ați mîncat 
s-a părut dezgustător. Nu sînt eu omul care s-o apăr 
pe Dinarno, ciar să-ți bați joc de oameni cu nervii 
zdrentuiți dtipă ce au trecut prim moara lui Feije- 
noord și care mai și pierd în ultimul minut, înseamnă 
să n-ai în tine nici un simț al onoare!, prec puțin su
flet. ca să nu mai vorbim de inteligență.

Pe plan extern, extrem de divers și de bogat, de la 
o superbă cursă de cai pînă la handbalul feminin 
foarte bine filmat — Țopescu ne-a răsfățat ca pe co
pii, cu goluri din toate pozițiile, filmate de sus și de 
jos, pe viață și pe moarte, mai de grabă pe moarte, 
atît de urîtă și de năpraznică a devenit „Cupa“ asta 
europeană. între două goluri — am văzut și un om 
arestat, acolo pe stadion I Neamțul cu conserva pă
rea un om serios, era bine îmbrăcat, în ochi — cum 
se zice — nu-i citeai demența... Tristă viață a rămas 
din frumusețea asta de fotbal I Pe de altă parte, eu, 
cu capul meu, influențat de ce văd și de ce aud din 
fotbalul mondial, mă gîndesc că și Inter o face lată

FîiWV

bătaie I", și mi

oi i e o agresiune I După care se lasă 
cu proces, dacă nu cu un război... 
Nu v-apucâ puțintel frica de om?

Eu. de aseară, dacă mă *em de 
ceva nu de cineva, mă tem de 
meciul cu Țara Galilor. Dacă 
așa arată și așa joacă o echipă 
națională formată din jucători 
ai ligii a doua engleze, dacă așa 
se dau pasele în liga doua de pe 
insulă, atunci meciul-tortură cu 
galezii va fi, nu cu cehii care 
sînt așa cum sînt. Nici ei nu 
mai știu ofensiva, și ei se aruncă 
cu capul înainte, plus că ei cînd 
joacă repede joacă și mai nesi
gur decît noi — dovadă că a 

mai mult de cîte un gol Finlandei, ga-casă, n-au dat
Iezilor și nouă I Ca și noi — echipă de apărare, in de 
plasare... Poate că le dăm mai mult de un gol .. Dar 
ce facem cu galezii aceștia, care știu fotbalul de la 
mama lui, cu pasa precisă pe lîngă omul aflai la un 
pas de tine, cu pasa în mișcare, cu joc în forță și care 
nu știu ce-i aia meci formal ? Asta mă sperie : că 
ăștia nu știu ce-i aia un meci formal și că în miercurea 
aceea nu se va juca în liga înlîia engleză și vor veni 
la București galezii din prima linie, așa, ca să se plim 
be și să scoată un rezultat cît mai onorabil I

...Așa cum și eu, azi, luîndu-mă cu nefericitul ăsta 
de fotbal, am ratat cel mai frumos articol care-mi pu
tea ieși de sub creion, articolul despre cel mai senza
țional eveniment sportiv al anului: Fischer — Petrosian 
6>/i—21A, cu patru partide cîștigate consecutiv la Pe
trosian I

BELPHEGOR

Campionatul ACTIVITATEArepublican pe echipe

TURNEUL FINAL FĂRĂ
întrecerile campionatului republi

can de box pe echipe se apropie de 
sfîrșit. Simbătă și duminică se dispu
tă penultima etapă din cadrul celor 
șase serii, ale căror eîștigătoare se 
vor califica in turneul final. în ur
ma propunerii Colegiului central de 
antrenori, biroul federal va analiza 
posibilitatea ca echipele Steaua și 
Dinamo să nu mal participe la faza 
finală a acesiei competiții. Motiva
rea acestei propuneri, nu lipsită 6e 
temei, constă in solicitările prea 
dese la care sînt supuși boxeri frun
tași din cluburile bucureștene sus- 
amintite în această ultimă parte a 
anului. Este cunoscut faptul că frun
tașii boxului românesc sînt angajați 
intr-o scrie de meciuri internațio
nale dificile (12 și 14 noiembrie cu 
reprezentativa R.D.G., 5 decem
brie cu selecționata R.F.G., 19 de
cembrie cu puternicele echipe — A 
și B — ale Poloniei). în aceste me
ciuri vor fi angrenați majoritatea 
boxerilor din cele două cluburi. Așa 
stind lucrurile, este posibil ca Biroul 
federal să decidă disputarea turneu
lui final numai între cîștigătoarele 
celor șase serii. înaintea penultimei 
etape, clasamentele 
fel :

STEAUA Șl DINAMO?
SERIA A III-A

PE TEREN VARIAT CONTINUĂ

1. Muscelul Clmpulung
2. Dlnamo Brașov

C.S.M. 4. Voința Cluj
C.S.M. Sibiu

3.
4.

1.
2.
3.

4 3 1 0 53—35 7
4 3 0 1 71—17 6
4
4

SERIA A IV-A

Metalul 4. Rapid Bue.
Metalul Bocșa
U.M. Timișoara 

4. Răsăritul Caracal

SERIA A

1 1 2 34—54 
0 0 4 18—40

3 
0

4 0 0 71—lf 8
3 0 1 60—28 6
1 0 3 34—54 2

4
4
4

4 0 0 4 19—60 Oi

V-A

1. Electro putere Craiova
2. C.S.M. Reșița
3. Metalul Meva
Tr. Severin

4. Constr.

4 4 0 0 71—17 8
4 2 0 9 49—39 4

Hunedoara
4 1 1 2 37—49 3
4 0 13 17—69 1

SERIA A VI-A

Baia Mare 
Cluj
Satu Mare 

Arad

4 3
4 3
4 1
4 1

0 1 82—22 6 
0 1 49—36 6 
0 3 43—45 2 
0 3 19—69 2

SERIA
1. Farul Constanta
2. Progresul Brăila
3. Metalul Plopeni

SERIA A

șe

I

prezintă ast-

S i C 0 35— 5 4
3 2 0 1 43—23 4 
3 0 0 3 8—«0 0 

II-A
1. Constructorul Galați

2. Cimentul Medgidia^
Portul Constanța

3 A.S.A. Bacău

9 2 0 0 33—li 4

10 0 1 7—15 o
10 0 1 *—ia o

1. c.s.o.
2. A.S.A.
3. Voința
4. Motorul

In etapa de la sfîrșțtul acestei săp- 
tăminl sînt programate următoarele 
partide: Farul Constanța — Metalul 
Plopeni, Constructorul Galați — Ci
mentul Medgidia * Portul Constanța. 
Dinarno Brașov — Clmpulung Muscel,
C.S.M. Eibfa — C.S.M. 4> Voința
Cluj, Metalul 4. Rapid — Răsăritul 
Caracal, U.M. Timișoara — Metalul
Bocșa, Metalul Meva Tr. Severin —
Constructorul Hunedoara, C.S.M. Re
șița — Electroputere Craiova, A.S.A. 
Cluj — Voința Satu Mare, C.S.O. Ba
ia Mar» — Motorul Arad.

STOP descreșterii numărului de medalii

Toamna, o bună parte din cicliști 
(și ar fi de dorit cît mai mulți) iși 
prelungesc activitatea în mod 
eficace participînd la întreceri pe 
teren varlati — ciclocrosurile — 
care îi supun la eforturi specifice 
și constituie totodată o interesantă 
schimbare de ritm și de decor. 
Numărul destul de mare de par
ticipant! la ciclocrosurile din a- 
ceastă toamnă, ca și disputele, pa
sionante pe alocuri, vădesc că ci- 
clo-crosul începe să se bucure din 
nou de atenția meritată. Astfel 
fiind, activitatea pe teren variat 
continuă duminică 3! octombrie 
prin desfășurarea competiției din 
Capitală dotată cu „Cupa Flacăra”, 
care va fi organizată de către Con 
siliul pentru educație fizică și sport 
al sectorului I, cu sprijinul Comi
siei Municipale de ciclism. Aduna
rea concurentilor Ia ora 9. în co
muna Dobroieștl, la cariera de ni
sip (capătul liniei de autobuz nr. 
100 — barat). Se vor desfășura, cu 
începere de la ora 10, probe pen
tru următoarele categorii i seniori, 
juniori I, juniori II, semicurse și 
bicliclete de ora?.

O săptămînă mai tîrziu, la 7 no
iembrie, vor avea loc probele din 
cadrul campionatului municipiului i 
București, care se vor desiășura l 
pe baza sportivă „Metalul” din șo
seaua Pantellmon. Se vor disputa 
probe pentru i biciclete de oraș, 
semicurse, juniori juniori
mari și seniori.

(Urmare din pag. 1)

METALUL „23 AUGUST’ Bucu
rești 
Locomotiva P.T.T. București 
Dinamo București 
Locomotiva P.T.T. București 
Dinamo București 
Metalul „23 August" București 
METALUL. „23 AUGUST" Bucu
rești 
C.C.A. 
Dinam'. București 
DINAMO București 
Știința I.C.F.
CC A.
DINAMO București
C.CA.
Știința I.C.F.
DINAMO București 
C.C.A. 
Știința I-C.F.

C>C*A*
Dlnamo București 
Locomotiva P.T.T. BueumH 
DINAMO București 
Locomotiva P.T.T. București 
C C A.

1957— 1938 C.C.A.
Dinamo București
Dinamo Tg.! Mure*

1958— 1959 C.C.A.
Știința Cluj 
Dinamo Tg.

1959— 1960 C.C.A.
Dinamo Tg. 
Știința Cluj

1960— 1961 C.C.A.
Dinamo Tg 
Rapid București

1961— 1962 STEAUA (fostă CC.A.) 
Dinamo București 
Știința Cluj

1962— 1963 STEAUA
Știința Cluj
Știința TimisaMS

1952

1953

1954

1955

1956

1987

Mure*
Mure*

Mureș

1963— 1984 STEAUA
Dinamo Bucuregti
Rapid București

1964- 1965 DINAMO București 
Steaua
Știința Timișoara

1985-1966 STEAUA 
Dînamo București 
Universitatea Cluj

1966—1967 STEAUA 
Dinamo București 
Universitatea Cluj

1967—1988 DINAMO Bucuregti
Steaua
Politehnica București 

1988—1989 DINAMO Bucureiti
Steaua
Politehnica București

1969— 1970 DINAMO București
Steaua
Universitatea Cluj

1970- 1971 DINAMO Bucureiti
Steaua
Politehnic» București

lecție, pregătire si educare a repre
zentanților noștri. De altfel discu
țiile din cadrul Biroului C.N.E.F.S. 
au urmărit să ajute activitatea vii
toare a federației de specialitate 
tocmai în această direcție, conslde- 
rindu-se necesar ca tn primul rind 
să fie eliminate toate acele defi
ciențe eare au frinat progresul re
zultatelor pe măsura tradiției, expe
rienței, condițiilor si a cerințelor 
actuale,

DOAR SPECTATORI LA 
PROGRESUL ALTORA?

Nu poate fi. desigur, respins 
gumentul dificultății sporite, de a 
mare în lupta pentru titluri și me
dalii. mai ales atunci cînd e vorba 
de Jocurile Olimpice. Este O reali
tate că în multe țări (Norvegia, 
Belgia, Anglia, Austria, Bulgaria, 
Suedia eto.) s-au făcut in ultima 
vreme remarcabile investiții mate
riale. angajîndu-se totodată capacități 
tehnice și organizatorice sporite și, 
In consecință, echipele respective, 
sau unele echipaje ale acestor re
prezentative. au realizat progrese 
evidente. DAR. NE PUTEM. OARE. 
MULȚUMI CU ROLUL DE SPEC
TATORI LA PROGRESUL ALTO
RA ? Cum au acționat activiștii fe
derației, antrenorii (de iot șl de la 
cluburi) și chiar sportivii în fața 
acestui fenomen cit se poate de fi
resc, in alte sporturi apărut cu 
multă vreme Înainte? Se pare că, 
totuși, strălucirea medaliilor cuce
rite în anii de glorie ai caiacului și 
canoe! (Jocurile Olimpice de la Mel
bourne, 1956, Campionatele europe
ne de la Poznan, 1961, Snagov 19C5, 
Campionatele mondiale de la Jajce, 
1963 sau Grunau, 1966) n-a declan
șat noi ambiții ci. dimpotrivă, A 
CREAT PREA MULTĂ MULȚUMI
RE DE SINE si încet. încet s-a 
ajuns la obiective minimale, uneori 
nici ele realizate.

ar- 
afir-

Ședința plenară de analiză a muncii clubului Dinamo cu juniorii și copiii

RIDICAREA VIITOARELOR VALORI SPORTIVE
TREBUIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ!

Zilele trecute * avut toc tn sala de fes
tivități din sos. Ștefan cel Mare ședința 
plenară a duhului Dinarno privind ac
tivitatea ce se desfășoară cu junloili șl 
copiii legitimați aid. Darea de seama, 
prezentată de președintele clubului, co
lonel Valeriu Buzea, a cuprins cîteva 
aspecte esențiale ale acestei inund plină 
de răspundere. S-a pornit de la faptul 
că 197 din cei 449 do sportivi dinamo- 
vlștl seniori au fost crescuți sub cu
lorile clubului. Dar, în același timp, a 
fost remarcai numărul destul de mic al 
acestora tn raport cu posibilitățile exis
tente.

Drept cauze fundamentale ale a- 
cestei stări de fapt au fost semnalate: 
insuficienta colaborare Intre colectivul 
de antrenori (de la copii piuă la seniorii 
tn cadrul fiecărei discipline, schimburile 
defectuoase intr-o oarecare măsură, de

valori sportive cu alte cluburi jf asocia
ta, greșeli de orientare în ceea ca pri
vește perspectiva copiilor selecționați, 
lipsa de curaj In promovarea elemente
lor tinere spre „etajele” superioare. Așa
dar, apariția oricărui vîrf sportiv este 
condiționată de un complex întreg de 
factori. La primii pași în sport, impor
tantă nu este specializarea, ci pregăti
rea multilaterală a copiilor spre a avea 
o bază solidă pentru saltul valoric ulte
rior. în altă ordine de idei: aspectul e- 
ducatjv-moral al formării cadrelor <J? 
sportivi, care mal prezintă fisuri și in
advertențe. Cazurile fotbalistului Varga 
și al boxerului păpălău sînt destul de 
concludente, fa această privință, colecti
vele de antrenori trebuie să-și recon
siders întreaga, lor activitats, în funcție 
de această obligativitate.

Din curtatul partiripanțllor 1* fkeua-

ră s-au desprins și alte cîte va as
pecte importante, de ordin general sau 
specifice clubului Dinamo, ale muncii 
de creștere, educare șl Îndrumare a co
piilor și juniorilor către marea perfor
mantă : folosirea multiplelor mijloace de 
publicitate și propagandă a sportului 
printre copii, luarea în considerație a 
comportamentului în societate, drept 
componentă a selecției șt extinderea a- 
cestiii proces pe o perioadă mal înde
lungată de timp.

în concluzie: ședința plenară de ana
liză a clubului dlnamovist a fost, în e- 
sență, un excelent prilej de corijate a 
orbitei pe care se înscrie munca de creș
tere a viitoarelor virfuri ale acestei uni
tăți cu responasibiităti majore fa spor
tul românesc.

Radu TIMOFTE

O MAI VECHE IZOLARE 
Șl IMPLICAȚIILE El

S-a desprins evident din 
pregătirilor și perspectivelor 
pice că în sportul caiacului 
noei, o mai veche izolare a 
liștilor in ..feuda” Snagovului

analiza 
olim- 

și ca- 
specia- 

,.T_ .. _  „_r__ _ _ a îm
piedicat nu numai un control efici
ent al procesului da pregătire, ci 
și rezolvarea unor probleme de 
mare importanță, hotărîtoare chiar, 
pentru menținerea performanțelor la 
nivelul atins cu ani în urmă. S-a 
apreciat că îndeosebi antrenorul 
emerit Radu Huțan, coordonator al 
grupului de specialiști insărcinți cu 
pregătirea lotului reprezentativ, a 
refuzat sistematic acest control și 
formele dg colaborare tehnică ac
ceptate si chiar solicitate în alte 
sporturi. Or. este limpede că oricit 
de mare ar fi capacitatea și pregă
tirea unul antrenor (Și în cazul an
trenorului emerit Radu Huțan lu
crurile sînt indiscutabile) el nu poa
te rezolva singur complexitatea ori
entării și îndeplinirii procesului de 
pregătire, mai ales în cadrul 
lot numeros și de 
caiac-canoe.

De altfel. în 
antrenorii emeriti 
Nicolae Navasart _ . .
altele, că nu «-au rezolvat cores
punzător problemele de mare însem
nătate la această oră, cum ar fi 
refacere» după antrenamente șj din
tre concursuri, sau creșterea rezis
tenței in regim de viteză.

Iată implicațiile spiritului de izo
lare. Dar, au fost amintite și altele, 
ceea ce a determinat hotărtrea ca 
problemele amintite, ca si ciclul de 
pregătire să fie rediscutate Intr-o 
comisie mai largă de specialiști din 
care să facă parte antrenorul fede
ral. antrenorii și medicul lotului, re
prezentanți ai Centrului de cercetări 
științifice, Centrului de medicină 
sportivă etc..

NICI UN FEL DE CONCESII 
ÎN MUNCA EDUCATIVA

Nu Se poate spune că ta cadrul 
Iotului de caiac-canoe procesul de 
instruire a fost separat de preocu
pările pentru educarea sportivilor. 
Sînt nenumărate exemple care ne 
amintesc nu numai comportarea 
exemplară a marii majorități a a- 
ccstor sportivi, ci și patriotismul, pu
terea lor de luptă, dăruirea de care 
au dat dovadă, reprezentînd cu cinste 
culorile țării și titlul de sportiv al 
României.

în munca de educare a sportivi
lor este însă nevoie de o mare 
fermitate. Nu poate fi admisă nici 
o concesie, indiferent de numele sau 
valoarea celui în cauză. Trecîndu-se 
peste exemple mai vechi, s-a amintit 
în discuțiile din cadrul Biroului 
C.N.E.F.S. doar faptul că Viorica 
Dumitru, care a refuzat să facă de
plasarea la Campionatele mondiale 
de Ia Belgrad (după ce pentru pre
gătirea ei s-au investit fonduri im
portante) nu s-a aflat atunci LA 
PRIMA EI ABATERE în cazul ei, 
ca si în cel al antrenorului Simion 
Ismailciue, recidivist în comportări 
reprobabile, biroul federal trebuia 
să dovedească exigența cuvenită, să 
aplice sancțiuni corespunzătoare.

Biroului federal îi revine sarcina 
de a pune munca de educație in cen-

____ unu!
valoarea celui de
eadrul discuțiilor,
Radu Huțan șl 

au arătat printre

trul preocupărilor sale viitoare și de 
a elimina cu hotărire orice tendință 
de concesii, de ignorare a diferitelor 
manifestări negative.

OBIECTIVUL PRINCIPAL: 
ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII 

MUNCII DE PREGĂTIRE'
S-au făcut, justificate obiecții — 

nu din considerente economice 
in primul rind metodice — cu pri
vire la numărul mare (53) '
tivi incluși Ia această oră 
olimpic, deși micșorarea 
era prevăzută de federație, 
pină la Jocurile Olimpice,

ca.

de spor- 
In lotul 
treptată 

De acum 
OBIEC- 

TIVUL’ PRINCIPAL ÎL CONSTITU
IE ÎMBUNUTĂȚIREA CALITĂȚII 
MUNCII DE PREGĂTIRE si toc
mai de aceea s-a apreciat că efi
cienta dorită se poate realiza numai 
prin lucrul cu acei sportivi care au, 
realmente, perspective olimpice. în 
acest fel. antrenorii lotului vor avea 
posibilități mai mari de a se ocupa 
de fiecare sportiv, de 
mai bine, de a-1 
să-și perfecționeze pregătirea. Sin- 
tem, de asemenea, ‘ f ...
ponsabllitățile trebuie stabilite pre
cis și concret și această necesitate 
a Stat la baza indicației ca de fiecare 
grupă (caiac băieți, caiac 
noe) să se ocupe șl să 
cite un antrenor.

Pentru realizarea acelui 
calitate de care s-a vorbit 
asemenea, nevoie să se revadă ca
lendarul intern ji internațional, să 
se rezolve în continuare problemele 
medicale, economice etc.

a-1 urmări 
ajuta necontenit
la ora cînd res-

fete, ca- 
răspundă
piu» de 
este, de

PENULTIMA
ETAPĂ LA GRECO-ROMANE

Campionatul republican de lupte 
greco-romane p@ echipe programea
ză duminică penultima etapă, îna
intea cărora patru formații bucureș- 
tene sînt ca șl calificate in turneul 
final, ele ocupind primele două 
locuri ta clasamentele seriilor res
pective. Acestea sînt Dinamo șl Pro
gresul București (seria Est), Steaua 
și Metalul (Seria Vest). Pentru locu
rile trei, ta ambele serii, lupta este 
încă deschisă. Meciurile din aceas
tă duminică si din etapa viitoare vor
aduce clarificările necesare. Etapa 
de duminică programează următoa-
rele întâlniri: Steagul roșu Brașov 
— Mureșul Tg. Mureș — Pescărușul 
Jylcea.fla Tulceajj Rapid — IPRO- 

(la Bueu- 
Progresul

FIL Rădăuți — Dlnamo 
rești); Dunăre» Galați - __ „___
București — A.S.A. Bacău (la Bucu
rești) — Seria EST ; Olimpia Sa<u 
Mare — Electroputcre Craiova — 
C.F.R. Timișoara (la Timișoara); 
Metalul București — Steaua — C.S. 
O. Pitești (la Pitești): C.S.M. Reșița 
— Vulturii Lugoj — Crișul Oradea 
(la Lugoj) — SERIA VEST.

La cererea formației timișorene, 
care se află ta deplasare în Iugosla
via. tatîlnirea de la Timișoara a fost 
amînată. pentru data de 7 noiem
brie, o dată cu etapa de lupte libere.

ÎNTREPRINDEREA de piese radio 
Șl SEMICONDUCTOR! 

-BÂNEASA-
Str. Eroul lancu Nicolae nr. 32, Sectorul 2

- BUCUREȘTI - 

Miiloacc de transportă
Mașini t 48, 67, 203, șî cursele întreprinderii

ANGAJEAZĂ DE URGENȚĂ
— Ingineri — cu stagiu, ți experiență pentru a Fi încadrați pe 

posturi Jef' «ervicîi, șefi secție și ingineri principali în spe
cialitățile :

— Electronica — Mecanică fină
— Mecanică — Energetică
— Fizică — Proiectanți S.D.V.-urî
— Chimie industrială — Ceramică
— Proiectanțj construcții de mașini
— Tehnologi cu profil mecanic
— Tehnicieni și tehnicieni principali în specialitățile:

— Electronică —- Normatori
— Proiectanțj — 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.
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Tandemul Kun II-Bro?ovschi fdcînd in fața brazilianului Lumumba
Foto I ffheo MACARSCHI
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Jucătorul Gh. Tătaru suspendat pină la sfirșitul anului 1971

Ca n-a avut lotul de tineret în meciul cu Bonsucceso,.
ce va avea (sperăm...) în cel cu Cehoslovacia

Cîștigînd fără să convingă, lotul 
reprezentativ de tineret mai are 
încă destule semne de întrebare, 
acum, după ultima verificare pu
blică înaintea partidei cu Ceho
slovacia, din campionatul european. 
Iată de ce am considerat util să 
cunoaștem în acesț sens opinia an
trenorului federal Gh. Ola, care 
pregătește echipa de tineret a Ro
mâniei.

— Sînteți sau nu de acord cu 
opiniile exprimate în cronica me
ciului cu Bonsucceso apărută în 
ziarul nostru ?

— In general, nu-mi place să 
contrazic gazetarii... Dar nu numai 
din acest motiv mă declar absolut 
de acord cu dv. că principala ca
rență a jocului echipei de tineret 
în prima repriză a constat în lipsa 
aripilor. Atît Barbu, cît șî Lică — 
mai ales — au intrat cu regulari
tate în teren, din care cauză toate 
acțiunile au fost orientate —mai 
bine zis, înghesuite — pe centru. Cro
nica meciului n-a subliniat, însă, 
îndeajuns, valoarea adversarului. 
După părerea mea, brazilienii au' 
avut nu numai atuul mobilității, 
ci și pe cel al unei excelente teh
nici individuale. Pasa prin devie
rea mingii și protejarea balonului 
nu mai constituie secrete pentru 
fotbaliștii brazilieni șl, prin a- 
ceastă prismă, tinerii noștri ju
cători au avut In față adversari 
redutabili. Ca să fiu sincer, prefer 
asemenea parteneri de verificare 
— chiar dacă pierdem, sau cîști- 
găm cu greutate, ca miercuri — 
pentru că ei ne oferă prilejul de 
a vedea clar ce avem șl ce n-avem.

— Sînteți, deci, în măsură să ne 
spuneți ce n-a avut Totul de tine
ret la ultima verificare, acasă, și 
ce credeți că va avea în plus Ia 
meciul decisiv, din deplasare, cu 
Cehoslovacia •••

— Vorbind de compartimentul 
apărării, n-am avut cu adevărat 
nn cuplu de fundași centrali, pen
tru că Smarandache șl Sătmărea
nu II, ambii jucători de marcaj 
strict și angajament, nu s-au sin
cronizat. Va trebui, deci, să-I 
avem aci, în plus, pe Olleanu.de la 
Steagul roșu. La mijlocul terenu
lui, doar Simionaș a corespuns 
travaliului lucid între apărare și 
atac. 11 vom avea, cu siguranță, 
în plus pe brașoveanul Cadar (re
comandat cu căldură de Angelo 
Niculescu) și, probabil, pe Anca, 
care se va pregăti cu lotul de ti-

neret. .Despre carențele comparti
mentului ofensiv ani vorbit mai 
înainte, așa îneît nu-mi rămîne 
decît să precizez că „soluția Mar- 
cu“ ne-a dovedit...

— Dacă mai era nevoie...
— ...mai bine mai tîrziu, decît 

niciodată, că o extremă de mese
rie, care se plasează unde trebuie, 
mai ales la pasele decisive șî în 
fazele de finalizare, contează 
foarte mult. Iată de ce vom avea 
și aci noutăți i Sima și.„ Năstase, 
pe care-1 preferăm titular la ti
neret decît rezervă la „A“.

— Ce-i prea mult strică, și Iotul 
de tineret ne-a cam obișnuit cu 
prea multe „noutăți" de Ia o veri
ficare Ia alta...

— Nu sînt, totuși, rodul întîm- 
plării sau al schimbărilor ea scop 
în sine, ci determinate de randa
mentul prea oscilant al unor jucă
tori, de necesități de omogenizare. 
Iată, de pildă, cu prezența lui 
Sima în iot intenționăm să rezol
văm problema extremei dreapta, 
dar și „plantarea" lui alături de

coechipierii de la U.T.A., Kun II 
și Broșovschi.

— Care va fi programul ultimei 
perioade de pregătire dinaintea 
partidei de Ia 14 noiembrie ?

— Intre 5 și 12 noiembrie vom 
relua pregătirile în Capitală, cu 
următorul lot î Ștefan și Vidac — 
portari; Niculescu, Popovici, Haj- 
nal, Sătmăreanu II, Olteanu, Sma- 
randache — fundași; Anca, Cadar, 
Simionaș, Bolony — mijlocași ; 
Sima, Kun II, Broșovschi, Năstase, 
Marcu, Lică — atacanți. în acest 
interval vom disputa și două me- 
ciuri-test, cu Steaua (tineret) Ia 
București și Petrolul Ia Ploiești.

— Dintre toate semnele de în
trebare nu mai rămîne, în cele din 
urmă, decît unul: formația...

— Spunîndu-vă că este proba
bilă, dispare și acesta I Deci i pen
tru meciul cu Cehoslovacia 
fan-NicuIescu, Sătmăreanu 
teanu, Popovici, Anca 
Simionaș, Sima, Kun II, 
schi. Năstase (Marcu).

Am asistat timp de patru ore la 
o ședință de analiză a 
fotbalistice a clubului Steaua 
acest campionat. La aceeași 
s-au așezat conducători ai clubului, 
antrenori, printre care am revăzut 
foști internaționali militari și în
tregul efectiv de jucători, mai vechi 
și mai noi. izbitoare fiind tinerețea 
acestuia.

în general, au fost spuse cuvinte 
frumoase despre activitatea și pozi
ția echipei de fotbal a clubului 
Steaua in noul campionat, despre 
perspectivele promițătoare in ac
tivitatea internă și internațională. 
N-au fost ocolite nici defectele din 
evoluția echipei care stăvilesc rea
lizări mal bune. Au fost criticate 
perioadele de joc lent si stereotip, 
de preferință Pe partea dreaptă s-au 
grupat în jurul lui Iordănescu și 
s-a făcut remarcat faptul că nu se 
cunoaște remediul împotriva acelor 
echipe care se aglomerează in ca
reu. S-a insistat, de asemenea, asu
pra pregătirilor, insuficiente in ceea 
ce privește corectările de tehnică și 
de acțiune ale unor jucători.

Problemele de disciplină, educație 
și ținută au ocupat un larg spațiu 
Ia discuții, constatîndu-se că la clu
bul Steaua, deși au existat preocu
pări în direcția îmbunătățirii nive
lului politieo-ideologic și moral-e- 
ducativ al sportivilor, au fost făcute 
uneori și concesii abaterilor de la 
disciplină și manifestărilor vede
tiste, de îngimfare.

Concluzia 
lor a fost 
este hotăriț 
s-ar afla in 
să nu mal facă concesii actelor de 
indisciplină și manifestării vedetiste, 
de îngimfare a unor jucători care 
au considerat, în mod greșit, că 
sini de neinlocuit.

în continuare, a fost discutată a- 
baterea comisă de jucătorul Gh. Tă
taru, care a refuzat să facă 
sarea la Barcelona pentru a 
culorile clubului.

Primul care a luat cuvîntul _ 
jucătorul în cauză. El a afirmat că 
a săvîrsiț acest act de indisciplină 
pentru că nu i s-a explicat de ce 
a fost înlocuit în meciul cu A.S.A. 
Tg. Mureș. A considerat că sub 
imperiul nervilor a ales soluția cea 
mal greșită si a regretat gestul co
mis. De asemenea, el a declarat că 
n-a fost jignit sau insultat de ni
meni, cu atît mai puțin de antre
nori. dar că I-au durut privirile dis
prețuitoare tntîlnite la club după 
plecarea echipei.

în continuare, a vorbit antrenorul 
Valentin Stănescu. El a apreciat po-

activității 
in 

masă

principală a dezbateri- 
aceea că clubul Steaua 
ca pe viilor, chiar dacă 
pericol de retrogradare.

zitiv modul cum se pregătește ju
cătorul Tătaru ți a afirmat că aces
tuia ji place să joace șt a făcut-o 
chiar cind a fost ușor accidentat. De 
la o vreme, insă. Tătaru a Început 
să manifeste atitudini de îngim
fare. După meciul cu A.S.A. Tg. 
Mureș. Tătaru a coborît pur și 
simplu din autocar, spunind antre
norului că a hotărit să nu mai facă 
deplasarea in Spania, V. Stănescu 
i-a replicat că dacă nu 1st va schim
ba hotărirea nu va 
bal eurind.
această 
inclusiv 
adăugat 
jucător 
l-au căutat acasă, așa cum acesta 
s-a așteptat, ci au hotărit să înfrun
te riscul jocului la Barcelona tă-ă 
un titular al echipei.

tn cuvîntul. lor jucătorii Iordă- 
nescu. Sătmăreanu. Vigu, Haidu și 
Pantea au fost de acord că Tătaru 
a greșit. „El a greșit fa(ă de noi 
loti“. a spus căpitanul echipei, Săl- 
măreanu. șj merită o sancțiune. El 
a cerut insă, ca și ceilalți jucători, 
să i se dea posibilitate lui Tătaru 
să joace cit mai repede. Cuvîntul 
lui Voinescu, fostul portar al echi
pei. acum antrenor, a fost impre
sionant. „Nu-mi imaginez cum a pu
tut să-l părăsească pe Tătaru dra
gostea de echipă, rum nu a aștep
tat o analiză a jocului cu A.S.A. 
Tg. Mureș pentru a primi expli
cații asupra înlocuirii si a luat o 
hotărire pripită și nechibzuită, de 
unul singur”, a spus Voinescu.

Președintele clubului. colonelul 
Maximilian Pândele, relevînd că 
fotbalistul Tătaru a fost crescut Ia 
cluhnl Steaua de la virsta fragedă 
de 10 ani șî că a ajuns, datorită 
unui spriiln permanent, titular în 
echipă și international, a oninat că 
Tătaru nu a înțeles în mod pozitiv 
sprijinul, ce 1 s-a acordat, iar ascen-

mai juca fot- 
Incidentul s-a oprit în 

fază, deoarece antrenorii, 
Gh. Constantin, nu au mai 
nimic si nu s-au rugat de 
să-și schimbe poziția, nu 

așa cum

cusiunea rapidă l-a amețit, mai 
seamă de la Guadalajara încoace. 
El a devenit refractar Ia observațiile 
conducerii clubului și Ia îndrumările 
antrenorilor. Președintele clubului a 
lecunoscut că lui Tătaru 1 s-au făcut 
concesii repetate, că acesta s-a mai 
aflat șl în trecutul apropiat într-o 
situație similară, 
însoțească echipa 
pe aeroport, tot 
muri vedetiste. 
slăbiciune, conducerea
Steaua a tolerat o asemenea gravă 
abatere eare, după cum este cunos
cut, a luat apoi proporția abando
nării jocului internațional de la Bar
celona.

După încheierea dezbaterilor. Bi
roul Consiliului clubului Steaua și 
biroul secției de fotbal, reorganizat 
cu prilejul analizei, s-a retras și 
a comunicat apoi hotărîrea de a 
suspenda pe jucătorul Gh. Tătaru 
din activitatea fotbalistică eompetițlo- 
nală internă și internațională pină 
la sfirșitul anului 1971.

Aceasta înseamnă că Tătaru nu 
va juca tot turul campionatului, și 
nu va putea participa în ..Cupa cu
pelor”. EI va rămîne. conform ho- 
tărîrii clubului, în lotul primei echi
pe. cu care se va pregăti.

Sancțiunea este severă, dar meri
tată. Pentru prima oară o echipă 
de fotbal, aflată printre fruntașele 
campionatului si în plin drum de 
afirmare într-o competiție europea
nă, renunță în mod deliberat, pen
tru întărirea disciplinei în club, la 
serviciile unui titular al echipei. 
Aceasta este o dovadă că. clubul 
Steaua a înțeles să pună frîu slă
biciunilor in mod hotărit si să edu
ce tot mal mult Pe sportivii săi în 
spiritul unei depline conștiinciozități 
îr> pregătire Si disciplină pe terenu
rile de sport si în viata de toate 
zilele.

cind a refuzat să 
la Cluj, piecind de 
din ambiție și fu- 
Dînd dovadă de 

clubului

Aurel NEAGU
depla- 
apăra

a fost DIN PARTEA CLUBULUI SPORTIV AL ARMATEI „STEAUA"
în ziua de 28 octombrie 1971 Biroul consiliului clubului sportiv 

al armatei „Steaua" șî Biroul secției de fotbal au făcut o analiză 
a primelor 8 etape din campionatul 1971—1972, cu participarea 
antrenorilor și a întregului Iot de jucători.

în cadrul acestei ședințe a fost dezbătută și abaterea săvirșită 
de jucătorul Gh. Tătaru, care a refuzat în mod nejustitieat să facă 
deplasarea în Spania, Ia meciul de fotbal C. F. Barcelona — Steaua 
din „Cupa Cupelor".

Conducerea clubului și a secției de fotbal au hotărit suspendarea 
din activitatea competițională internă și internațională a jucătorului 
Gh. Tătaru pînă Ia 30 decembrie 1971.

i Ște- 
II, Ol- 

(Cadar), 
Broțov-

Fnul SLAVESCU

După meciul cu echipa Bulgariei
(Urmare din pag 1}

lot în turneul din Americaîn
Sud.

— Exact
— Deși ați răspuns, implicit,

de

PARTICIPAREA 
IN „CUPA ROMÂNIEI'*. 

0 SIMPLĂ FORMALITATE?
f î

încă șapte echipe de divizia B aa 
tost eliminate din Cupa României, de 
către echipe de categorii inferioare. 
Numărul divizionarelor B aflate Fe 
tușă, la ora actuală. In această com
petiție se ridică astfel la 25.

Deci 25 din cele 32 de echipe care 
se întrec în cele două serii ale divi
zie) B, echipe care visează desigur, 
promovarea In divizia A. Făcind cu
venita operație de scădere, aflăm că 
numai 7 reprezentante ale diviziei 
secunde și-au onorat categoria din 
eare fac parte. La drept vorbind, nu
mai patru echipe, F.C. Galați, Mine
rul Baia Mare. Metalul București ți 
Olimpia Satu Mare s-au dovedit su
perioare adversarelor lor din divizia 
C ți din campionatul județean. Cele
lalte trei — Metalul Plopeni, Politeh
nica Timișoara și C.F.R. Timișoara 
— tșl datorează calificarea unei pre
vederi regulamentare care vine in 
ajutorul echipelor de categorie supe
rioară, In cazurile unor rezultate de 
egalitate, obținute de către acestea tn 
deplasare. Altfel, n-ar fi supiyvlețult 
decît patru divizionare B 1

S-a spus de atltea ori că rezuita- 
tele-surpriză dau culoare oricărei 
competiții, și, mai ales, uneia tn care 
slnt puse față tn față echipe de cate
gorii diferite, începători tn «Ie fotba
lului cu maeștri al acestui sport. Și, 
intr-adevăr, „Cupa* place, pasionează 
prin surprizele pe care le oferă.

Dar de dragul senzaționalului nu 
poate fi acceptată eliminarea celor 
doi lideri de șerif din divizia B, 
C.S.M. Reșița șl Sportul studențesc, 
Infringerea cu 6—1 a Metalului Tîr- 
govișle, de către o divizionară C, U- 
nirea Drăgășanl, aflață pe locul 6 in 
seria ei, și așa mai departe.

Apare clară concluzia că o serie de 
echipe (o serie cam nțare 1) nu acor
dă Importanța cuvenită acestei com- 
netiții, nu-și apără șansele cu toată 
seriozitatea, lăsînd Impresia că pre- 
—n<a lor tn această competiție repre- 
■*n*ă un lucru nedorit. o obligație de 
eare vot să scape cit mai repede.

De fapt, aceasta este marea și ne
dorita surpriză.

1 B.

PE AGENDA
ACTUALITĂȚII

RAPID PLEACA DUMINICA 
LA VARȘOVIA

După ce sîmbătă vor juca In campio
nat cu Politehnica lași, rapldiștii vor 
pleca a doua zl dimineață la Varșovia, 
unde urmează să susțină miercuri parti
da retur cu Legia, in cadrul turului II 
al „Cupe! U.E.F.A.".

UN MECI R. F. a GERMANIEI — 
— ROMANIA (REPREZENTATIVE 

OLIMPICE) TN IUNIE 1972?
Pe adresa Federației române de fotbal 
sosit recent o scrisoare din partea fo-a _____ . ........................

rulul similar din R.F. a Germaniei prin 
care acesta propune un meci Intre re
prezentativele olimpice ale celor două 
țări.

Tn cazul tn care F.R. Fotbal îți va da 
acordul, jocul ar urma să se dispute 
in R.F. a Germaniei, In luna iunie a 
anului viitor.

C. F. BARCELONA SOSEȘTE LUNI 
LA BUCUREȘTI

Tn vederea partidei revanșă eu Steaua, 
echipa C.F. Barcelona și-a anunțat so
sirea la București, pentru luni 1 noiem
brie. Formația spaniolă va efectua de
plasarea cu un avion special. împreună 
eu 16 ziariști și 60 de turiști.

BRIGADA AUSTRIACA LA MECIUL 
U.T.A. — ZAGLEBIE WALBRZYCH
Returul meciului U.T.A. — Zaglebie 

Walbrzych. din cadrul „Cupei UEFA", 
care se va desfășura miercuri, la Arad, 
va fi condus de o brigadă de arbitri 
austrieci. La centru a fost desemnat 
Frantz Wdhrer.

Lo Bacău, sâmbătă. de la 
ora T3,30

SPORT CLUB BACAU — STEAUA
Meciul Sport Club — Steaua, din 

etapa a IX-a a diviziei A. care 
se va disputa sîmbătă. la Bacău, 
va începe la ora 13,30. Organiza
torii au luat această măsură pen
tru a da posibilitatea amatorilor 
de fotbal din localitate să urmă
rească apoi pe micul ecran trans
misia directă, de la București, a 
partidei Dinamo — U.T.A,

Sâmbătă, pe „23 August", 
de la ora 13

RAPID — POLITEHNICA
In cursul zilei de ieri, clubul 

Rapid ne-a anunțat că a modificat 
programul meciurilor de sîmbătă, 
de pe stadionul „23 August. Astfel, 
partida Rapid — Politehnica Iași, 
din cadrul etapei a IX-a a divi
ziei A, va începe la ora 13. iar 
în deschidere, de la ora 11,15, se 
vor întîlni echipele tineret-
rezerve.

la 
întrebarea pe care v-o adresez 
acum, nu renunț la ea din motive 
lesne de înțeles înaintea unor me
ciuri în care numai spiritul ofen
siv și eficiența lui pot decide cali
ficarea echipei României. Excelent 
tehnician. Radu Nunweiller are — 
după părerea multora — o predi
lecție de neclintit pentru pasa la
terală, care întîrzle ofensiva. De ce 
nu încercați — mai ales în me
ciuri în care atacul va decid'e cui 
va reveni primul loc în grupa I 
a preliminariilor — un mijlocaș 
mai percutant, mai „pe gol“, de tip 
Broșovschi?

— Radu (ine mingea, este ade
vărat. Păstrînd-o, insă, Ia echipa 
noastră, dă moral coechipierilor. 
N-are incisivitatea altora, dar are 
siguranța pe care eu o apreciez 
mult. Intre o soluție mai bnnă, dar 
riscantă (riscul ca mingea să a- 
jungă mai ușor la adversar), șl ana 
mai puțin bună, dar sigură — eu 
optez pentru a doua. Cit despre 
un mijlocaș de tip Broșovschi — el 
va juca in națională cind va *- 
junge să „vorbească limbajul echi
pei reprezentative", intărindu-i po
tențialul eu o personalitate puter
nică, integrată insă „corului".

— Ce program are lotul pînă Ia 
mecîul cu Cehoslovacia?

— Jucătorii vor fi convocați sîm
bătă 6 noiembrie la Poiana Brașov, 
unde vor urma un program de 
refacere și pregătire pină la 11 
noiembrie, cind vom juca tradițio
nalul meci de verificare cu Stea
gul roșu. De Ia 11 noiembrie pină 
Ia partida cu Kuna et comp, vom 
avea „cartierul general" la baza 
de antrenament a dlnamoviștilor 
de la Săftlca.

— Apreciațl că pînă la 14 noiem
brie va fi recuperată oboseala se- 
lecțîonabîlilor?

— Se vorbește prea mult, după 
obo» 
con
ți nil 
mai

Iui cu cehoslovacii să le rezolve.
— Ajungînd la o teză invariabi

lă a antrenorului Angelo Nicules
cu 
ar fi, orice s-ar spune !“ - 
întreba totuși de ce „piese* 
aveți nevoie pentru meciul de 
14 noiembrie 7

— De o extremă stingă și de 
vîrf central stingă. Neavînd 
Geaicl și un Mflller, aștept jocu
rile de campionat și din cupelo 
europene să aleg din ce avem.

— O ultimă întrebare i conjunc
tura necesității doar a unor 
victorii minime cu Cehoslova
cia și Țara Galilor, în vederea 
obținerii calificării —, nu poate 
fi socotită ca un calmant perfid?

— Ba da, dar nu va fi astfel 
privită. Știm că victoriile minime 
sint o capcană foarte periculoasă.

„păstrez osatura echipei, orice
— v-aș
)" mai 

la

un
un

(Urmare din pag I)

următoare, dintre pri-
(JU-

(min. 4)

(min. 
(min.

fără mari vedete, dar ani- 
și bine clădită fizic, să se 
la începutul meciului. Așa 
că juniorii români au fost 
chiar din minutul 5, cînd

apoi jocul să se încingă. Juniorii 
români își asigură victoria Tprin go-„ 
lurile înscrise de Raducanu (miri.

Au marcat : ȘUMULANSCHI
10) Șl SABADOȘ (min. 68 șl 70)

Mu-
Ivanov, 

Mitkov), 
Madjarov.

ROMANIA I — BULGARIA I 
NIOBI) 3—1 (1—1)

a transformat impecabil o 
La 18 m și min 78 — 
din 11 m în urma unui 
in careu de apărătorii

(min.
________ . , . pen

tru România I, respectiv KOLEV (min. 
3).

ROMANIA r (antrenor! C. Ardelea- 
nu și V. Zavoda) : Ciurea 7 — An- 
gbelin! 7, Nagh! 7, Grigoraș 7. Cotigă 
5 (min. 41 Nicolae 6), Ion Ion 7, Du
mitriu 7, Șumulanschi 7. Luchescu 6 
(min. 62 Roșu 6), Aelenei 7 *“ "
Munteanu 6). Sabados 8.

BULGARIA I : Kamburov 
tavclev, Nikolov, Iordanov, 
Pancev. Kondov (min. 63 
Kolev Mircev. Boiadjiev. . .

A arbitrat bine /L. MUNICH (Bucu
rești).
ROMANIA n — BULGARIA II 3—1 

(0-0)

Au marcat : NEGRUțlU 
47 — din 11 m). RADUCANU , 
72 șl 78 — din 11 m) pentru Româ
nia II, respectiv CORB.x—(min. 
57).

ROMANIA II (antrenor Iile Savti) : 
Naște 7 — Vlrlan 7, Panciu 7. Ne- 
gruțiu 7, Chlvu 6 (min. 41 Ardelea- 
nu 5), Popa 6 (min. 41 tuga 7), Godja 
7, Radu 6 (min. 41 Crișan 6), Catri- 
na 7 Răducanu 8, Vrînceanu 8.

BULGARIA II : Papazov — Luka- 
hov, Djeferski, Marinov, Trandarifov, 
Trankov, Cealakov (min. 41 Spasov), 
Corbahov. Mladenov (min. 41 Gheor- 
ghlev). Bahrov, Caracolev.

A arbitrat bine C. IOFCIU — Bucu
rești.

lovitură de 
cînd înscrie 
fault, comis 
bulgari).

Întîlnirea , . „
mele echipe de juniori ale Româ
niei și Bulgariei, datorită experien
ței și calității superioare a fotba
lului practicat a oferit publicului 
un meci cu un final palpitant Au 
apărut în teren Aelenei, Ion Ion, 
Dumitriu. Dar ei au mizat 
prea mult pe acțiunile individuale, 
au fragmentat jocul formației noas
tre și au dat posibilitatea echipei 
bulgare, 
bițioasă 
impună 
se face 
conduși 
apărarea nesigură s-a lăsat sur
prinsă și Kolev a înscris printr-un 
„voie" de toată frumusețea. Ju
niorii noștri au egalat peste cinci 
minute (Șumulanschi a reluat In 
gol, cu capul, centrarea Iul Dumi
triu), dar jocul lor a lăsat de do
rit pînă la pauză. La reluare, 
România a apărut ca o echipă în 
adevăratul sens al cuvîntului. Sa
bados, la două comere, s-a înăl
țat peste toată apărarea ți a în
scris cu capul (min. 68 și 70). De 
menționat că între aceste două go
luri Munteanu a șutat în bară. Si 
astfel, după 160 de minute de Joc, 
jucătorii români au ieșit de două 
ori învingători în confruntările cu 
juniorii bulgari.

Iată-l pe Sabados înscriind cel de 
al treilea gol pentru prima echipă 
de juniori a României

Foto î T. MACARSCHI
IRACERE EXCEPȚIONALĂ

INVĂȚiND DIN PROPRIILE (Șl GRAVELE) GREȘELI
y 7 1

• NECAZURILE AU ÎNCEPUT DE
LA O TURĂ DE TEREN ÎN PLUS

POLITEHNICA PROMITE REVIRIMENTUL!
• MAI ÎNTÎL ECHIPA L-A REFUZAT 
PE MĂRDĂRESCU II, APOI AU ÎN

PRONOEXPRES-7 NOIEMBRIE
1971

părere» mea, despre această 
seală » jucătorilor, pe care o 
sîder un moft. Este adevărat, 
dintre el n-au dus viața cea
potrivită în afara stadionului. Ei 
ne creează unele probleme pe care 
sperăm ca stagiul dinaintea Jocu-

-M

BILETE PENTRU MECIUL

STEAUA—C.F. BARCELONA
Biletele pentru medul de fotbal Steaua 

— C.F. Barcelona, care va avea loc 
miercuri 3 noiembrie, vor fi puse în vin- 
zare, începînd de luni, la casele stadio
nului „23 August", Republicii, Giuleșil, 
Dlnamo, precum șl la casa specială des
chisă 1* sejliyl„C.F.$<!F,S„ di» »tr. Vasil» 
epata itJ

Printre echipele cu un start neaștep
tat de slab In acest sezon se află *1 
Politehnica. Cită diferență Intre Politeh
nica de azi ți cea de anul trecut I Doar 
cu un campionat In urmă, grație unor 
locuri excelente (de pildă, 3-1 cu 

Dlnamo, la București), apreciate pentru 
calitatea fotbalului practicat, Politeh
nica acumula puncte, dar cel mal mult 
impresiona maniera de joc, fantezia, 
pofta de gol a înaintașilor săi. Lupu- 
tescu, Incze, lanul, Stoicescu, Moldo
veanu șl Cuperman se „abonaseră* la 
echipa etapei. Uretnd din treaptă tn 
treaptă, după dnd etape. Politehnica 
devenea lideră. Atunci, în Copou se 
juca fotbal adevărat, lumea aplauda, 
era entuziastă. Azi (excepție meciurile 
cu C.F.R. șl Jiul) cel mal mulți din
tre componentll formației nu reușesc să 
depășească limita mediocrității, iar re
zultatele șl locul în clasament confirmă 
acest lucru.

aportul Iul șl al lui Mărdărescu TI 
echipa nu merge. Șl uite-așa, duminică 
de duminică. Politehnica — roasă de 
conflicte interne — înregistra eșecuri, 
iar Jocul era sub cerințe. La antrena
mente, atmosfera era Insuportabilă, Iar 
jignirile și Injuriile, frecvente, o dată 
(șl, se știe, începutul e greu), Mlrcea 
Mărdărescu. băiatul antrenorului l-a în
jurat pe un coechipier- Cel mari au 
încercat să-l pună la punct, dar s-a 
supărat tatăl. Apoi, antrenorul intro
ducea pe fiu! său în formație și cînd 
trebuia șl cînd nu, lucru ce-1 irita pe 
ceilalți, de vreme ce Marlca era ținut 
pe tușă, iar lui Goleac (care azi este 
la Fsrul t) 1 a-a dat dezlegarea pentru 
Ceahlăul.

Am stat de vorbă cu cJțlva dintre 
jucători, V. *------- ”
mai buni și 
Politehnicii, 
întîmplat în 
nu vrea să

■ir
Am poposit la Iași să aflăm cauzele 

care au generat această situație, acest 
reflux al echipei Politehnica.

Am aflat o serie de argumente, de 
explicații șl scuze, de cauze mai mult 
sau mal puțin obiective. Iată do ce 
pentru a vorbi despre situația de azi 
a Politehnicii, trebuie să. te întorci cu 
clteva luni Înapoi. Se spune că după 
succesele din campionatul trecut (cînd 
doar clteva grave erori de arbitraj su 
frustrat echipa de un loc excelent în 
clasament) Romilâ, lanul, Incze, tupu- 
lescu, Cuperman, Moldoveanu au consi
derat că au ajuns la un plafon maxim, 
că nu mal au nevoie de pregătire și nu 
mat au ce învăța. „Ridicarea lor pe o 
treaptă valorică superioară i-a infatuat, 
au privit cu ușurință noul sezon ți 
rezultatele «e văd" — ne declara lng. 
M. Patraș, președintele secției de fot
bal. „Nu era greu pentru nimeni — 
ne spunea șl prof. I. Șoroaru, președin
tele C.J.E.F.S. — să-și dea seama că 
echipa era insuficient pregătită, pentru 
că după 30 de minute de joc ea avea 
căderi nepermise*. Adevărul e că în 
rîndurile lotului, relațiile dintre jucă
tori, sau jucătorl-antrenor nu mal erau 
cele din campionatul trecut șl de aici 
a apărut acest dezinteres tn pregătire 
și în jocuri. Sportivii încercau să arate 
că fără antrenor pot rezolva totul. Iar Mărdărescu i tine* 34.la-.auta. «4 fără

Stoicescu, unul dintre cei 
mal serioși componențl ai 

era marcat de tot ce s-s 
echipă, dar ne spunea că 

___ _ se amestece. Era supărat 
șl de faptul că dintre jucători, doar 
Simionaș a mal rămas la un lot națio
nal (n.n. cel de tineret). Trebuie să 
spunem că, In același timp, și condu
cerea formației e supărată pe Stoicescu 
pentru că nu reușește să-și sincronizeze 
învățătura cu activitatea fotbalistică, 
fapt ce « făcut ca duminică, acest ju
cător de bază altădată, să figureze doar 
printre rezerve.

Nimeni, nici Lupulescu, nici Cuperman 
și Moldoveana, nici lanul sau Pali n-au 
ocolit frămîntările prin care a trecut 
echipa. „Poate am fost și noi prea 
ambițioși, ne spuneau Cuperman șl 
Moldoveanu, dar credem că tot răul a 
fost spre bine. Conflictul a avut ca 
punct de plecare pedepsirea noastră, 
la un antrenament. Am făcut atunci 
imprudența să întrebăm de ce nu e 
tratat la fel șl fiu! antrenorului, de 
ce el nu este pedepsit cu ture de sta
dion cînd greșește 7 Șl ambițiile au 
explodat” ; lanul : „Au existat discuții, 
conflicte, atitudini neprincipiale. Am 
spus întotdeauna în mod deschis celor 
implicați că au greșit, că nu e bine 
și acest lucru a supărat, șl astfel am 
ajuns să fiu neagreat de către condu
cerea tehnică. Oricum, revin și spun că 
e nevoie ca fiecare jucător să fie tratat 
In mod principial, apreciat Ia justa Iul 
valoare fără ranchiunuri sau favoruri". 
Da, este nevoie, ca antrenorul șă-1 
privească șl să-1 trateze pe toți jucă
torii ta mod acel, aă ounne dlacutuie

nefavorabile la adresa unuia Sau altuia, 
inclusiv la adresa Iul Lupulesțu sau 
a lui lanul. Despre lanul, chiar antreno
rul vorbește prea mult și nefavorabil, 
deși aportul considerabil al acestui fot
balist este recunoscut de foarte multă 
lume. E nevoie ca ședințele de pregătire 
a meciurilor să nu se mai reducă Ia 
un simplu dialog Mărdărescu T — Măr
dărescu IT, pentru că fiecare dintre cel 
11 care intră pe teren au nevoie de 
sfatul ș! de Indicațiile antrenorului. Se 
pare că Mărdărescu-junior ș!-a dat 
seama că e un jucător ca toți ceilalți, 
cu aceleași îndatoriri șl drepturi, șt că a 
fi băiatul antrenorului nu îți dă drep
tul să-ți înjuri colegii, să-i ironizezi 
(cei mai mulți mai in vîrstă ca el), Ieșiri 
care, de fapt, au creat confllcul antre- 
nor-echipă. Acum, Jucătorii apreciază 
schimbarea în bine a iui Mărdărescu II. 
revenirea în echipă__cu bune intenții a 
lui Cuperman 
— exemplu în

CEPUT FRECUȘURILE • A TREBUIT 

SĂ SE PRODUCĂ O CĂDERE VERTI-

GINOASĂ PENTRU CA LUCRURILE
SĂ SE PUNĂ LA PUNCT • LA IAȘI, 

TOTI SPUN ACUM CĂ ATMOSFERA
E BUNĂ • MECIURILE CU C.F.R.
CLUJ Șl JIUL AU READUS ÎNCREDE
REA ÎN FORȚELE PROPRII • SĂ

și Moldoveana (primul 
pregătire).

★
Ia Politehnica există o 

mai

FIE OARE ÎNCEPUTUL REVIRIMENTU

Se afirmă că ________.... __
atmosferă propice unor rezultate 
bune, că lucrurile s-au îndreptat. Au 
afirmat-o jucători! și cei ce se oeupă 
de îndrumarea acestei echipe. De pildă, 
prof. I. Sorearu : „De trei-patru sftptă- 
mlni se lucrează foarte bine". V. M?.r- 
dărescu : „Acum s-a refăcut unitatea 
echipei, participarea Ia antrenamente 
este excelentă. Cuperman este un e- 
xemplu in acest sens. Să nu uităm, Insă, 
că la căderea echipei a contribuit ți 
plecarea lui Iordache. Costaș e un por
tar de viitor, ' 
timp pentru a

dar mai are nevoie de 
se maturiza*.

meciul eu C.F.R. Poll- 
o evoluție promițătoare.

La Cluj, în 
tehnica a avut ______ „___
Jucătorii au luptat cu abnegație, dove
dind, în același timp, o evidentă matu
ritate tehnico-tactică. Toți cei ce se 
află în apropierea echipei afirmau că 
în eurind Politehnica va reveni la forma 
care a consacrat-o eu puțină 
tn urmă.

Am revenit, duminică, la Iași și am 
urmărit evoluția Politehnicii în 
cu Jiul. Se pare că echipa din Copou se 
află, într-adevăr. pe un drum bun. Pe 
Ici. pe colo mai mocnesc nemulțumiri 
(Pal șl Stoicescu nu înțelegeau de o»

vreme

medul

LUI PROMIS?

sint rezerve, mai ales că primul Jucase 
bine la Cluj), dar cînd echipa a Intrat 
pe teren toți au pus umărul la treabă, 
în frunte cu Cuperman. St în cele din 
urmă, Politehnica a obținut prima ei 
victorie. Gheata s-a spart, frunțile s-au 
descrețit. Nu trebuie uitat însă că evo
luția lu! Lupulescu, Incze, Mărdărescu 
II, Romilă șl chiar Simionaș nu s-a si
tuat !* nivelul așteptat.

*
Punctele șf comportarea din ultimele 

două jocuri (cu C.F.R. și Jiul) au readus 
încrederea în forțele proprii, calmul ta 
rîndurile Jucătorilor, speranța că »-a 
pornit pe un drum bun. E de așteptat 
acum ca toate foițele să eoheure Ia 
menținerea unei atmosfere corespunză
toare, la realizarea revirimentului pe 
care jucătorii si antrenorii de I* Poli
tehnica l-au promis. >r

«. Constantin ALȘXE '

Administrația de stat Loto — Pro
nosport organizează la 7 noiembrie 
1971 tragerea excepțională Pronoex- 
pres, care acordă participanților 
cîștiguri variate i bani, autoturis
me DACIA 1300, DACIA 1100; 
excursii MOSCOVA — LENIN
GRAD (2 locuri) precum și excur
sii la PARIS. Toate aceste cîști
guri se acordă în număr NELI
MITAT.

La această tragere puteți par
ticipa cu bilete de 3 lei, 6 lei și 
15 lei varianta.

Cu 15 Iei participați la toate 
extragerile cu șanse mari de cîș- 
tig.

Pentru atribuirea acestor cîști
guri se vor efectua 5 extrageri 
de cîte 8 numere din 45. Tn total 
se vor extrage 40 de numere. Sîm- 
bătă 6 noiembrie a.c., ULTIMA 
pentru procurarea biletelor.

• Tragerea LOTO de astăzi 
fi televizată direct din Studiul 
Televiziune cu începere de la ora 
19.10.
• Programul concursului Pro

nosport nr. 44 de duminică 31 oc
tombrie 1971 cuprinde 5 meciuri 
din campionatul de fotbal ai țării 
noastre (divizia A) și 8 meciuri 
din. campionatul italian, partide a- 
tractive care vor face participarea 
și mal numeroasă.

Pentru a putea lua parte la a- 
cest concurs, vă reamintim că mîi- 
ne este ULTIMA ZI pentru depu
nerea buletinelor.
CIȘTIGURILE CONCURSULUI SPECIAL 
PRONOSPORT NR. <3 DIN 24 OCT. 1971 : 

Categoria 15 (13 rezultate) 1 variantă 
10% * 100.000 lei ;

Categoria a H-a e (12 rezultate) 0,8 \ a- 
riante a 24.390 lei ;

Categoria a ni-a : (11 rezultate) 130,S3 
variante a 1.922 lei.

REPORT CATEG. I : 99.237 
Premii suplimentare : (13

21.03 variante a 11.273 «el.
Clșțigul de 100.000 lei pe i 

tuiul MANOLACHE ION* din Blca’z 
Neamț.

zi

va 
de

lel. 
rezultate)

CIștigul de 100.900 lei pe o variants 
10% de la categ. X a revenit partlcipan-

Rubrică redactată 
de LOTO-I’KONOSI’OKT

Olleanu.de


Un comentariu al Agenției TASS după meciul Fischer-Petrosian GAZDELE OBȚIN VICTORII

0 mare „stea" a atletismului feminin face un pronostic interesant
Ilona Gusenbauer: VA PUTEA

SĂRI Șl DOI METRI!"

FISCHER NU FACE DECLARAȚII!
IN TURNEUL OE BOX

DE LA MINSK
,,Nu am putut să mă concentrez asupra jocului../7 a spus T. Petrosian în

de
BUENOS AIRES. 28 (Agerpres).— 

Corespondentul din Buenos Aires 
ai agenției TASS, Evgheni EIșov, 
transmite o serie de declarații 
luate unor mari maeștri care au 
urmărit meciul de șah dintre Ro
bert Fischer (S.U.A.) șj Tigran 
Petrosian (U.R.S.S.), meci încheiat 
cu scorul de 6'1'2—2>/i în favoarea 
marelui maestru american.

„Ne așteptam ca Fischer să cîș- 
tîge. dar cu o diferență nu mai 
mare de două puncte", a declarat 
.marele maestru american R. Byrne. 
..Petrosian și-a ratat șansa în pri
ma și a treia partidă, a jucat-o

destul de bine pe a opta, dar se 
pare că n-a avut forte suficiente 
pentru final. Fischer a jucat slab 
în partidele a doua și a cincea. 
Cea mai bună partidă a sa a fost, 
după părerea mea, a șaptea. în 
meciul cu Spasski, cred că Fischer 
va întîmpina mai multe dificultăți, 
întrucît șahistul sovietic suportă 
mai ușor înfrîngerile, iar atunci 
cind obține avantaj știe să-l fruc
tifice".

„Părerea mea este că meciul de 
la Buenos Aires nu a atins nivelul 
pe care-1 așteptam de la acești 
mari maeștri", a spus argentinia-

„TROFEUL CARP AȚE'

HANDBAL FEMININ
de remarcat faptul că 
tele olandeze progresează 
de la un meci la altul. Au 
Helbig (8), Hochmuth (5),
(2) , Starke (2), Michaelis, 
schmaar pentru R.D.G., Hendricks
(3) , Van Kapel, Geerding, Piller. 
Draanen, Aarts pentru Olanda. Au 
condus Gh. Popescu și M. Grebe- 
nișan, ambii România.

handbalis- 
vizibil 

marcat î
Kahnt 
Kretz-

13— 
pen- 
C.M.

CLUJ. 28 (prin telefon). — Cea 
r]e a III-a etapă a „Trofeului Car- 
pați“ la handbal feminin s-a în
cheiat cu rezultate scontate, for
mațiile favorite terminînd învin
gătoare. Partidele au fost și în a- 
ceastă zi la fel de echilibrate și 
dîrz disputate ca pînă acum, lă- 
sind cale liberă spre primele 
Tocuri ale clasamentului numai 
echipelor de certă valoare : Româ
nia și R. D. Germană, singurele 
neînvinse pină in prezent.

ROMANIA — IUGOSLAVIA 
11. Acest joc foarte important 
tru preliminariile apropiatului
(Iugoslavia face parte din aceeași 
grupă cu echipa noastră), a dat 
loc unei confruntări de forțe as
pre, între două echipe apropiate 
ca valoare. Mai bune în atac, hand
balistele românce au obținut vic
toria, nu fără a trece însă prin 
unele emoții cauzate atit de vi
goarea atacurilor echipei iugoslave, 
cit. și de greșelile comise în apă
rare. Din această cauză selecțio
nata română nu și-a putut valori
fica pe deplin ușoara superioritate 
manifestată în ansamblu. Atacul, 
deși a acționat cu multă vervă, a 
arătat — din nou — că aruncătoa
rele de la distanță nu au suficient 
curaj și că jocul cu pivoții este 
destul de rar și fără convingere 
utilizat. Totuși victoria ne satis
face, dar ea va trebui confirmată 
în zilele următoare. Au înscris: 
Arghir (5), Sos (3), Băicoianu (2), 
Magyari, Schramko, Ibadula pen
tru România, Kadovici (4), Kne- 
zevici (2), Cero (2), Tomasek, Pa- 
rezanovici, Djordjevici. Au arbitrat 
Hedi Malek și Anouar Osman, am
bii din

R. D. 
19—8. 
R.D.G., 
zentantele țării noastre 
Iele candidate Ia titlu, 
formația Olandei tot la 
diferență. Numai c& 
Partidei nu lăsa deloc să 
’ădă acest deznodămînt, 
glanda a condus cu 3—1 
Schipa R. D. Germane și-a revenit 
epede, și, în min. 18, scorul era 
le... 8—3 în favoarea sa. în ciuda 
icestei severe Infrîngeri este totuși

UNGARIA — UNIUNEA SOVIE
TICA 13—9. O partidă foarte dis
putată, ca urmare a unui evident 
echilibru de forțe. Interesantă a 
fost și evoluția scorului. în prima 
repriză a condus echipa sovietică 
(min. 15 i 5—3, min. 21 1 6—4), 
pentru ca după pauză inițiativa 
să treacă de partea formației cam
pioane a lumii. Handbalistele ma
ghiare au condus de două ori la 
un punct diferență (7—6, 8—7), 
dar în finalul jocului s-au detașat, 
cîștîgînd meritat. Au înscris : Toth- 
Harsany (3), Csik (3) , Fleck (3), 
Nyari (2), Takacs, Tomann pentru 
Ungaria, Pinciuk (4), Balan (2), 
Zolkina (2), Lozbina pentru URSS. 
Au arbitrat V. Sidea și T. Curelea, 
ambii România.

nul H. Pilnik. „Petrosian pe care 
îl știam un jucător foarte valo
ros, a r 
a declarat 
Najdorf. 
tensiunii 
mondial 
sale. De 
strălucit

„în primele cinci partide' Fischer 
nu a fost în formă. EJ a început 
să joace bine de abia din a. șasea. 
Cind situația îi este favorabilă, 
joacă curajos, chiar riscant. Me
ciul a fost de un bun nivel — 
remarcă Comentatorul de șah al 
ziarului „Washington Post", I. Tu- 
rover.

„Sînt satisfăcut de felul cum a 
decurs meciul, declară președintele 
federației argentiniene de șah, R. 
Guimard. El a sfîrnit un mare in
teres în țara noastră 
doială că va da un 
dezvoltării șahului în 
rilor argentinieni".

*
Părerea învingătorului n-am pu

tut-o afla — transmite corespon
dentul TASS. tntirziînd cîteva 
minute pe scenă, sub fulgerele bli- 
țurilor fotoreporterilor, el a pără
sit teatrul San Martin fără a răs
punde Ia întrebările 
ceea ce-I privește pe 
cesta ne-a declarat că 
partida a 6-a a jucat 
poate să-și dea seama de ce nu a 
putut să se concentreze asupra Jo
cului.

fost de
; marele

„Presupun 
nervoase, 

a jucat sub posibilitățile 
altfel, nici Fischer nu a 
în mod deosebit".

t

nerecunoscut, 
maestru M. 

că din cauza 
fostul campion

și fără în- 
nou impuls 
rîndul tine-

noastre. In 
Petrosian, a- 
începind din 
slab, dar nu

Tunisia.
GERMANA —
Deci, și handbalistele 
socotite alături

OLANDA 
din 

de repre- 
principa- 

an învins 
11 goluri 
începutul 
se între- 
deoarece 

(min. 4) 1

ILIE NASTASE 
CONTINUĂ SĂ

CULEAGĂ SUCCESE
(Urmare din pag. t)

tn aceste zile pe insula britanică. 
Dar printre ele continuă să figu
reze Ilie Năstase. Să-Î urăm suc
ces în continuare, £n grelele parti
de care-i mai stau În față, semi
finală și — să sperăm — finală!

★
LONDRA, 28 (Agerpres). — In turul 

al treilea — sferturi de finală — ale 
turneului de tenis „Embassy* de Ia 
Wembley, jucătorul român Ilie Năs- 
tese l-a întîlnit pe John Newcombe^ 
capul de serie nr. 1 al probei de sim
plu. Jucînd excelent, Năstase a obți
nut victoria cu 9—7, 6—2. El s-a cali
ficat pentru semifinalele competiției.

Intr-un al doilea sfert de finală, 
sud-africanul Bob Hewitt a dispus cu 
6—4, 6—2 de Ray Ruffels (Australia), 
tn celelalte două „sferturi* se întll- 
nesc : Laver cu Drysdale și Rodes cu 
Mc Millan.

In ultimele întllnîrî ale fazei pre
cedente. Newcombe se calificase rela
tiv ușor, dispunînd cu 8—4, 6—2 de 
Jeff Borowiak (SUA). în schimb, 
lui Rod Laver, al doilea favorit al 
australienilor, i-au trebuit peste două 
ore de joc pentru a-1 învinge (5—7,
8— 6. 6—3) pe francezul Georges Go
vern iată si celelalte rezultate: 
Ruffels (Australia) — Cox (Anglia)
9— 8. 3—6, 7—5 ; Drysdale (RSA) —■
Graebner (SUA) 5—7, 6—3, 9—7;
McMillan (RSA) — Carmichael 
(Australia) 6—4, 1—6, 6—3 : Hewitt 
(RSA) — Alexander (Australia) 6—8, g_3 ș_ o, w

în cadru! probei de dublu bărbați 
cuplul Hewitt, McMillan (RSA) a în
trecut cu 7—5, 9—7. 6—2 perechea 
Bowrey, Davidson (Australia). La 
simplu femei (turul doi), australlan- 
ca Evonne Goolagong a dispus cu 
3—6, 6—2, 8—6 de Winnie Shaw 
(Anglia), iar americanca Rosie Ca
sals a câștigat cu 5—7. 6—3. 6—2 
partida cu Virginia Wade (Anglia).

GUEZZI ÎNVINGĂTOR 
In „memorialul coppi" 
Competiția dcllstă internaționali «Me- 

morlalul Fausto Coppi“ * revenit. Ia *- 
ceastă ediție, alergătorului Italian Guezzi 
care a parcurs 162 km In 311 38.0
(medie orară 44,862 km). Campionul 
mondial la amatori francezul Ovion a 
sosit cu o întârziere de 6 minute. „Memo
rialul Fausto Coppl" este o competiție 
rezervată numai amatorilor.

MINSK, 28 (Agerpres). — A 
ceput turneul internațional 
box de Ia Minsk. în prima gală, 
la cât. semimuscă, sovieticul V. Ev- 
seenko a dispus la puncte de . V. 
Drăgan (România). • La cat. muscă 
Solomin (U.R.S.S.) l-a întrecut la 
puncte pe iugoslavul Alimanovici, 
iar la cat. ușoară Zolotarev 
(U.R.S.S.) a obținut decizia la 
puncte în fața lui Al Kovacs 
(Cehoslovacia).

DOUĂ INTÎLNIRI

ÎNTRE BOXERII POLONIEI

Șl R.F. G.
Selecționatele de box ale Polo

niei (echipa reprezentativă și for
mația secundă) vor întâlni în două 
gale, la 2 și 4 noiembrie la Wro
claw și respectiv Poznan, echipele 
similare ale R.F. a Germaniei. 
Pentru ambele echipe, aceste me
ciuri constituie o primă verificare 
în vederea selecției pentru. Jocurile 
Olimpice de la Miinchen.

Din lotul primei reprezentative 
poloneze fac parte, printre alții, 
Stanislav Lechowski, Josef Witek, 
Roman Gotfrîed, Jan Sczepanski, 
Veslâv Rudkowski, Stanislav Drâ- 
gan și1 Lucian Treia.

Meciul atletic C.A.U.-Ă.Z.S. Varșovia
Miercuri a început pe stadionul Re

publicii tradiționala întrecere atletica 
intre studenții de Ia C.A.U. București și 
oaspeții lor. studenții de la A.Z.S. Var
șovia.

întrecerea amicală, de sftrșlt de sezon, 
pe o vreme cam friguroasă, dar cu 
cîteva rezultate notabile : BĂIEȚI : 1.00 m 
— T. Petrescu (C.A.U.) 10.6, J. Horoziuk 
(A.Z.S.) 10,6; 400 m — Gh. Petronius
(C.A.U.) 48.3, T. Kacprzak (A.Z.S.) 49,3. 
MC J. Mazurkiewicz (A.Z.S.) 46.9; 1500 
m — Z. Gașpar (C.A.U.) 3:58,1, N. Ioan 
(C.A.U.) 3:58.1. J. Kondzior (A.Z.S.)
3:59,0 ; 110 m g — V. Teașcă (C.A.U.) 14.8. 
M. Rowickl (A.Z.S.) 15.1 : 3 000 m ob.
J. Kondzir (A.Z.S.) 9:17,2, M. Ionescu 
(C.A.U.) 9:19,0; triplusalt — M. Paiisze- 
wski (A.Z.S.) 14,83 m, Cr. Corbu (C.A.U.) 
14,64 tn: înălțime Scafeș (C.A.U.)

1,95 m, HC L. T6r«k (C.A.U.) 2,00 m, M. 
Purice (C.A.U.) 2,00 m ; greutate — T. 
Brylka (A.Z.S.) 13,54 m. Gh. Dumbravă 
(C.A.U.) 14,60 m ; suliță — A. Flnta 
(C.A.U.) 65,52 m. w. Grudzien (A.Z.S.) 
61.42 m ; 4x100 m — A.Z.S. 41,3, C.A.U. 
41.7. FETE : 100 m — M. Zukowska 
(A.Z.S.)' 12,4, HC E. Adamowicz (A.Z.S.) 
12,4; 800 m — El, BaCiU (C.A.U.) 2:13,0, 
A. iacab (C.A.U.) 2:13,8 ; lungime — G- 
Ionescu (C.A.U.) 5,58 m. A, Wiodarczyk 
(A.Z.S.) 5,54 m i disc — M. Vasllescu 
(C.A.U.) 43.50 m. C. Popescu (C.A.U.) 
41,66 m, HC C. Ionescu (Steaua) 53,68 m; 
4x100 m — A.Z.S. 48,4, C.A.U. 50,1. Punc
taj după prima zi : C.A.U. — A.Z.S.
84—73 (băieți 57—49,. fete : 27—24).

C.M. MUREȘEANU, coresp.

si des- 
lntere-

Hrisiache NAUM 
Nușa DEMIAN

Kuna (in alb) autorul go
lului victorios al echipei 
cehoslovace, in luptă cu ga
leșul Burton.

un joc

PRELIMINARIILE C.E

CALCULE Șl SOCOTELI ÎNCHEIATE
Intr-adevăr, pentru unele echipe, 

socotelile s-au încheiat. Reprezenta
tivele Italiei, Iugoslaviei ei U.R.S.S. 
sînt calificate în sferturile de finală 
ale campionatului european șl se pot 
gîndl de pe acum la viitorii adver- 
sari.

Reprezentativa sovietică și cea a 
Iugoslaviei au terminat fără tnfrîn- 
gere meciurile din grupele a IV-a 
și. respectiv, a Vil-a, ceea _ ce ex
primă valoarea incontestabilă a a- . 
cestor formații. Iugoslavii, cu Con
tribuția unor talente ca Gealei si Fi- 
lipovirâ, n-au avut nici o problemă 
în preliminarii, ceea ce le-a permis 
să se relaxeze în ultimele meciuri 
(0—0 cu R.D.G. și cu Luxemburg). 
Fotbaliștii sovietici, pe de altă par
te. prin jocul lor sobru si marea 
lor experiență (Șesternev. Bîșeveț, 
Istomin, Dodzuașvili) au reușit me
ciuri egale în dificilele partide de 
la Belfast cu Irlanda de Nord și 
miercuri, la Sevilla, cu Spania.

Este momentul să amintim că pri
mele clasate în cele 8 grupe preli
minarii Se califică în sferturile de 
finală ale C.E. Meciurile se desfă
șoară tur-retur. iar formațiile învin
gătoare intră tn semifinale unde se 
vor întâlni într-un turneu final, 
«liminatoriu, programat In luna iu
nie 1972.

Prin urmare, pină acum se cu
nosc trei calificate. Care vor fi ur
mătoarele 5 participante în 
rile de finală ? O privire 
clasamentelor ne edifică în 
privință. Iată echipele care 
Cu cele mai mari șanse, la 
în „sferturi";

sfertu- 
asupra 

această 
aspiră, 
un loc

BELGIA și R.F. a GERMANIEI 
se pot considera și ele calificate în 
grupa a V-a, respectiv a VIII-s. 
El« pot fi egalate la punctaj numai 
dacă vor pierde ultimei» întâlniri 
(Belgia cu Portugalia la Lisabona, șl 
R.F.G. cu Polonia, la Hamburg) dar 
și atunci, golaverajul va fi probabil 
în favoarea belgienilor și vest-ger- 
manilor.

ANGLIA (grupa a III-a), care s-a 
prezentat în aoeste întreceri ca un 
ceasornic de precizie, susține ulti
mul meci pe Wembley cu Elveția 
(pe care a învins-o în deplasare cu 
3—2) și deci, nu poate pierde nici 
partida de acasă. Alf Ramsey a in
trodus în noua echipă cîțiva jucă
tori dă mare talent, ca Martin Chi
vers, Francis Lee dar n-a renunțat 
încă La piesele de 14 karate ca 
Bobby Moore. Banks, Peters și Hurst 
și ca atare englezii promit să joace 
un rol important și în viitoarele 
meciuri.

UNGARIA (grupa a Il-a) car# » 
avut o revenire extrem de puterni
că, așteaptă acum disputele dintre 
echipele Franței și Bulgariei. Numai 
o dublă victorie, la un scor cate
goric. a uneia dintre acestea ar pu
tea detrona reprezentativa 
de pe primul loc, ceea ce 
de presupus.

în 
tă (a 
ticipă 
După 
către 
practic din cursa pentru primul loc.

maghiarâ 
este greu

fine, o grupă mult 
întâia) este aceea in
reprezentativa tării 

înfrîngerea Țării Galilor
Cehoslovacia, galerii au ieșit

comen is
care păr- 

noastre.
de

„Este înaltă (1,81), bine proporționată. frumoasă chiar. Ea a. șters din 
tabela recordurilor lumii cifra cea mai veche și cea mai valoroasă, legată 
de numele celebrei atlete românce Iolanda Balaș, realizînd cu cei 1,92 m 
la săritura în înălțime o performantă cu adevărat excepțională" Iată cum 
o prezintă în ziarul „l’Echipe". Robert Pariente , unul din marii specia
liști ai atletismului, pe austriaca Ilona Gusenbauer, urmașă demnă a com
patrioatei noastre la coroana de regină a înălțimii. Și pentru a o cunoaște 
mai bine pe această mare atletă a zilelor noastre, iată răspunsurile, ofe
rite. în cadrul unui interviu, de. noua recordmană mondială ziaristului 
francez.

— De ce v-a atras săritura în 
înălțime ?

— Eram elevă de liceu, la Vlena 
și practicam gimnastica, fapt care 
mi-a permis sâ mă dezvolt foarte 
bine. într-una din zile — era 
în anul 1964 — profesorul de edu
cație, fizică m-a dus în fața unei 
gropi de sărituri. Eram tare neîn- 
demînatecă, dar posedam probabil 
calități, care nil au trecut neobser
vate. Puțin mai tîrziu, am fost 
selecționată pentru meciul atletic 
școlar Viena—Londra. în cadrul 
căruia, fără nici un fel de pregă
tire, am. sărit, cu o „foarfecă" sim
plă 1,42 m. Zborul peste ștachetă 
constituia pentru mine pur și sim
plu un miraj; m-a atras ca un 
magnet.

— Ați cunoscut-o pe Iolanda 
Balaș, precedenta recordmană 
a probei ?

— Ne-am întîlnit o singură dată. 
Era în 1965, în cadrul „Cupei Eu
ropei", la Constanța, unde partici
pam pentru prima oară la o com- 
peție de amploare. Am sărit doar 
1,55 m. Proba a fost cîștigată de 
Iolanda cu 1,80 m. Pentru acea 
vreme, înălțimea respectivă îmi pă
rea cu totul inaccesibilă, iar cam
pioana României — o atletă dintr-o 
altă planetă.

— Cind v-ați gindit. pentru 
prima dată, serios Ia recor
dul mondial ?

— Mi-au trebuit cîțiva ani buni 
de muncă pentru a-mi perfecționa 
stilul, pentru a căpăta detenta și 
forța necesară, pentru a avea în
credere în propriile posibilități. în 
martie 1970, cind am devenit cam
pioană de sală a Europei (1,88 m) 
mi-am dat seamă cu adevărat că 
pot reuși mai mult.

— Ce v-a adus practicarea atle
tismului ?

— Foarte mult. Mai întîi pe Ro
land, soțul meu, care a fost primul 
și ultimul meu antrenor. EI m-a în
vățat toate tainele săriturii în. înăl
țime, m-a încurajat continuu și m-a 
ajutat să trec mai ușor peste unele 
insuccese. Atletismul a devenit pen
tru mine o chestiune serioasă de- 
abia în 1968, după ce am născut-o 
pe Ursula. Pe stadion am învățat 
să mă concentrez la maximum, să 
lupt cu mine însumi pentru a 
progresa,

— Cum vă antrenați, atit vara 
cit și iama ?

— Roland, care a fost campion 
de juniori al Austriei la înălțime, 
mi-a alcătuit, începînd din 1968. 
un plan foarte sistematic. Iarna, 
de pildă, am lucrat 4 zile din săp- 
tămînă în două „reprize", în spe
cial pentru musculatură. Făceam 
flexiuni cu bare ce cîntăreau 140 
kg și într-o mai mică măsură, 
sprint. Iar vara — exact invers. 
Pentru tehnică nu am afectat prea 
mult timp. Soțul meu posedă un 
număr imens de kinograme și 
după îndelungi studii am ajuns la 
concluzia că stilul adoptat îmi con
vine de minune. Singurul lucru 
asupra căruia am insistat mai 
mult a fost elanul; eu am 
juns asupra căruia am insistat 
mai mult a fost elanul; eu am 
ales șapte pași, deși media, la fe
mei, este de 4—5 pași.

— Ce limite credeți că veți 
atinge ?

— 1,90 m (recordul (soțului meu), 
reprezenta o barieră, iar cei 1,91 
ai Iolandei Balaș, Un record de 
vis. Acum, însă, o dată întrecute 
aceste înălțimi, pot aspira la mai 
mult. Mă simt capabilă să sar Ia 
Miinchen 1,95 m. Dar pentru asta 
va trebui să lucrez enorm. în orice 
caz, după J.O. nu voi abandona 
sportul Indiferent de rezultatul

obținut. Sînt convinsă că o fe
meie poate trece și peste ștacheta 
înălțată la 2 metri. Aș dori să fiu 
prima atletă capabilă de un ase
menea lucru. Dar mă gîndesc că 
nu este exclus ca și o altă adver
sară, mai înaltă decît mine, și mai 
puternică, să rîvnească în egală 
măsură la o asemenea performan
tă senzațională. După părerea mea 
însă, cea care va reuși nu va fi 
o „flop“-istă, ci tot o adeptă a 
rostogolirii ventrale.

— Practicarea atletismului vă 
stînjenește viața de familie T 

— Cîtuși de puțin. Pe stadion nu 
stau, zilnic, mai mult de trei ore, 
îmi rămîne timp suficient să-mi 
îngrijesc fetiția și soțul. Voi con
tinua să concurez pînă mă voi 
decide să aduc Ursulei și un fră
țior... Apoi, mă voi mulțumi să 
joc baschet și să schiez.

— Iubiți gloria, popularitatea?
— Succesul te îmbată uneori, 

recunosc. Dar gloria nu poate 
dura o veșnicie și trebuie să știi 
să rămîi același om 
cei ce te înconjoară, 
voi rămîne o femeie I 
iubește viața simplă 
fără mare publicitate.
dacă voi ajunge vreodată la înăl
țimea de doi metri...

pentru toți 
Am fost și 

timidă, care 
de familie, 

Chiar șî

TINERII HALTEROFILI CLUJENI
„CURSELE

ÎNVINGĂTORI
La Chișinău s-a desfășurat tradiționala 

întilnire de haltere dintre reprezentati
vele orașelor Cluj și Chișinău. întrece
rea rezervată halterofililor sub 23 de ani 
s-a încheiat cu victoria sportivilor ro
mâni la scorul de 5—4. Cu acest prilej, 
halterofilii clujeni au obținut S recorduri

CHISINAU
naționale la juniori mici : la 60 kg 
Daniel (107,5 kg la împins, 95 kg

MORT II1
v. 

_____  —__ ,__ , .. __ ia 
smuls și 327,5 kg Ia total — performantă 
care corespunde cu realizarea normei de 
maestru al sportului) șl la cat. 4-110 kg 
Ștefan Kraicik <102,5 kg la smuls, 137,5 
kg la aruncat și 345 kg la total).

■f

MECIUL CEHOSLOVACIA-ȚARA GALILOR
VĂZUT DE TITUS OZON Șl

Aseară s-au întors de la Pragș. 
unde au urmărit cu multă atentie 
meciul Cehoslovacia — Țara Gali
lor, antrenorii federali Titus Ozon 
și Ion Voica. La sosire, pe aeropor
tul internațional Otopeni, am solici
tat scurte impresii despre joc 
pre acești adversari care ne 
sează direct.

TITUS OZON : „Am văzut 
de luptă. Fotbaliștii cehoslovaci au 
crezut că vor avea o misiune mai 
ușoară, din moment ce oaspeții pre
zentau o formație fără cîțiva titu
lari. Ei s-au năpustit din start la 
atac, cu gindul la un golaveraj liniș
titor. Au dominat majoritatea tim
pului, au terminat mai bine partida, 
dar cea mai mare ocazie au avut-o 
totuși galerii in min. 5 ! A fost, 
cred eu, un moment psihologic. Oas
peții *u prezentat o apărare „om Ia 
om” care nu * convenit cehilor 
(după cum nu ne convine nici nouă), 
iar prin cele 2—3 vîrfuri, cu mingi 
lungi. în adincime. au surprins me
reu apărarea cehoslovacă!, plasată 
greșit. Consider, totuși, că echipa 
Cehoslovaciei știe mai bine să se

aperc decît să atace. La București, 
firesc, ea se va apăra. Va fi meciul 
cel mai greu, pentru că e și primul, 
iar configurația clasamentului va 
depinde foarte mult de rezultatul de 
ia 14 noiembrie.

ION VOICA : „E pentru a doua 
oară, intr-o lună și jumătate,, cind 
fotbalul cehoslovac a primit riposte 
Ia care se aștepta mai puțin : după 
Dinamo București, acum Țara Gali
lor. Avind in vedere că am văzut 
și meciul de la Berlin (R.D.G. — 
Cehoslovacia 1—1), 
o concluzie mai 
mari

aș putea trage 
completă: există 

diferente între felul cum fot-

ION VOICA
baliștli cehoslovaci abordează jocul 
in deplasare și acasă. în deplasare, 
joacă parcă mai sigur, mai sobru 
în apărare si prezintă In atac so
luții greu sesizabile. Acasă, se des
curcă mult mal greu in fața apă
rărilor siciitoare, iar atacul e lipsit 
de elementul spontan. După acest 
1—0 nu trebuie, însă, să ne facem 
o părere falsă, intrucît apărarea ga
leză a jucat bine, 
strict, iar fotbaliștii 
au atacat în viteză, 
mult la poartă, dar 
seoată pe oaspeți la

Mircea M. IONESCU

cu un marcaj 
echipe! gazdă 

au tras foarte 
n-au știut să-i 
joc”.

ACUM, TOATA ATENȚIA
PENTRU MECIUL DE LA BUCUREȘTI

Ziarele pragheze comentează meciul Cehoslovacia - Țara Galilor

oam- 
care re- 
1-a sus- 

(1—0 cu

SPORT"

în întrecere pentru calificare au ră
mas doar două formații : ROMÂNIA 
și CEHOSLOVACIA. Datorită victo
riei minime realizate de cehoslovacă 
în meciul cu Țara Galilor, acum, 
misiunea echipei noastre s-a sim
plificat. Pentru » eîștîga grupa, 
echipa României axe nevoie de două 
victorii la limită (indiferent de scor), 
Pe teren propriu, atit în fața Ceho
slovaciei cît și cu Țara Galilor. în 
acest caz, reprezentativa jări! noas
tre va avea — totodată — un gol
averaj mai bun decît actualul li
der.

Să așteptăm deci meciurile din 14 
șl 24 noiembrie $f să sperăm în vic
torie !

Ion OCHSENFELD

Ziarele pragheze, apărute joi di
mineața comentează, pe larg, ulti
mul meci din preliminariile 
pionatului european, pe 
prezentativa Cehoslovaciei 
ținut pe teren propriu 
Țara Galilor).

„CESKOSLO VENSK V
arată printre altele că „jocul cu 
galezii nu a fost „un galop de să
nătate" așa cum se credea înainte 
de meci. Am obținut cu foarte 
mari eforturi o victorie la limită, 
ceea ce ne menține în cursa pen
tru primul Ioc. Pentru a cîștiga 
grupa, reprezentativa cehoslovacă 
va trebui să obțină cel puțin un 
punct în meciul de Ia București. 
Fără îndoială că nu ne putem 
mîndri cu acest 1—0 cu atit mai 
mult cu cît echipa galeză a fost 
lipsită de o serie de vedete, prin
tre care England, Wyn șl Ron Davies 
Toshak. în ciuda acestor ab
sențe, Țara Galilor a prezentat o 
formație foarte solidă". Același 
ziar publică declarațiile celor doi 
antrenori. Iată-le: LADISLAV NO
VAK (Cehoslovacia): 
adeverit că “ 
tanici au o 
ria noastră 
muncită și 
fensive nu au avut finalizare. Din
tre băieții mei mi-au plăcut nu
mai Polak ți Kuna. Pentru Jocul 
de la București mă gîndesc, de pe 
acum, la o tactică defensivă îm-

„Astăzi s-a 
toți profesioniștii bri- 

valoare ridicată. Victo- 
a fost dificilă, mult 

pentru că acțiunile o-

binată cu contraatacuri rapide". 
DAVE BOWEN (Țara Galilor) : • 
„Vă felicit pentru victorie, cu 
toate că și noi am avut suficiente 
șanse pe care le-am ratat 
acțiunilor individuale ale 
mei, și... ghinionului".

Ziarul „RUDE PRAVO" 
tulează cronica „După această vic
torie ne gîndim Ia meciul de la 
București", scriind apoi următoa
rele: „Fără intervențiile sigure ale 
Iui Dobias ani fi primit poate și un 
gol. Să fim mulțumiți de victo
ria Ia limită și să așteptăm acum 
întîlnirea decisivă cu românii".

Ziarul „PRACE" comentează 
printre altele i „Indiferent de scor, 
cind intilnirea se încheie cu o 
victorie, trebuie să fii mulțumit. 
Cele două puncte cucerite de e- 
chipa noastră ne mențin încă în 
cursa pentru primul loc, urmlnd 
ca un scor egal Ia București să ne 
aducă calificarea. Ieri am văzut o 
echipă care a muncit mult, a avut 
o voință uriașă pentru obținerea 
victoriei și, dacă In ultimul meci 
cu România, băieții vor lupta cu 
aceeași însuflețire, credem în cali
ficarea echipei țării noastre".

datorită 
băieților

își întt-

Tragicul accident căruia i-tt 
căzut victimă elvețianul Jo Sif- 
fert a atras din nou atenția opi
niei publice din toată lumea 
asupra marilor riscuri înfruntate 
de piloții automobiliști — în
deosebi cei de formula I — la 
volanul bolizilor ce se- dovedesc 
din ce în ce mai greu de stăpî- 
nit chiar și de cele mai experi
mentate mîini.

Referindu-se la recentul acci
dent, comentatorul agenției 
„FRANCE PRESSE* evidențiază 
faptul că anul 1971 a fost un an 
negru pentru sportul automobi
listic. Aproape în fiecare săptă- 
mînă și în fiecare cursă s-au 
produs accidente. In afara celor 
trei piloți de formula I decedați 
(Giunti, Rodriguez și Siffert), 
pînă la 25 octombrie alți 12 au
tomobiliști și-au găsit sfîrșitul 
în diverse curse cum ar fi „Tar
ga Florio", „Raliul Touquet", „Ra
liul Alpilor", „Cursa de 24 de 
ore de la Francorchamps", 
„Cursa de la Imola" etc.

Automobilistul brazilian Emer
son Fittipaldi, coechipier al el
vețianului Joseph Siffert, ucis 
duminica trecută pe circuitul de 
la. Brands Hatch (Anglia), a de
clarat că accidentul se datorează 
neaplicării măsurilor de secu
ritate pe pistele engleze. „Dacă 
ar fi existat parapetul de pro
tecție reglementar, mașina lui 
Siffert nu ar fi capotat și nu 
ar fi luat foc. Și cum să ne ex
plicăm faptul că nici unul din 
extinctoare nu a funcționat în 
momentul cînd trebuia stins in
cendiul care se declanșase la 
bordul mașinii ? Aceste anomalii 
par de neconceput într-o țară 
unde aproape în fiecare săptă- 
mînă se desfășoară curse de au
tomobilism" — a încheiat decla
rațiile sale Emerson Fittipaldi

Desigur, cursele de automo
bile, cu bolizii supercilindrați. 
Cu toate implicațiile lor econo
mice de publicitate și profituri 
substanțiale pentru organizatori, 
implică riscuri inerente pentru 
cei care se urcă la volanul ma
șinilor. Dar, totodată este ade
vărat că nu s-au luat măsuri su
ficiente pentru protejarea concu- 
renților, pentru securitatea 
curselor. Comisia internațională 
de automobilism s-a angajat să 
ia măsurile necesare mergînd 
pînă la propunerea de a se in
terzice pe marile circuite auto
mobilele de peste 3 000 cmc. 
Punerea în aplicare a măsurilor 
de securitate a fost însă mereu 
amînată.

Astfel, „cursele morții" conti
nuă, iar piloții plătesa deseori 
cu viața.

Dorian SAVA

TELEX
ȘTIRI, REZULTATE

• în „16s-imile „Cupei U.E.F.A," 
— în joc tur — echipa Juventuș 
Torino a învins pe teren propriu 
formația scoțiană Aberdeen, cu 
2—0 (0—0).

• Pentru repetate încălcări ale 
disciplinei sportive, federația de 
fotbal a . U.R.S.S. a dispus înde
părtarea echipei „Neftci" (Baku) 
din. campionatul primei divizii, e- 
diția 1971. Mășura a fost luată în 
urma nerespectării de către echipa 
azerbaidjanâ a avertismentelor 
anterioare și a jocului dur în meciu-

rile cu Pahtakor (Tașkent) și S.K.A. 
(Rostov). O serie de jucători au 
fost suspendați pe termene de la 
1 la 3 ani, retrăgîndu-li-se titlul de 
maestru al sportului.
• în meci restanță în campiona

tul Franței, Sochaux a învins cu 1—0 
formația Nîmes. în urma acestui 
joc, clasamentul se prezintă astfel i 
J. Olympique Marseille 16 p, 2. 
Sochaux 16 p (un joc mai mult). 
3. St. Etiene 15 p, 4, Nîmes 15 p. 
5. Nice 15 p etc

Ttaăra șahiști Levitina a trecut din nou 
In fruntea clasamentului, in campionatul 
feminin al U.B.Ș.S. acumulînd 12‘h 
puncte după 17 runde. Pe locul doi se 
află Rubțova — 11 puncte șl o partidă 
Întreruptă, iar pe locul trei Semenova 
cu 11 puncte. în runda a 17-a. lidera a 
remizat cu Șui, Semenova a obținut ace
lași rezultat în partida cu Rubțova, iar 
Kakabadze a învlns-o pe Konopleva.

Concursul internațional de motocîclism 
desfășurat la Bruxelles a fost clștlgat de 
echipa Belgiei (Glgot, Lejeune șl Vans- 
tenagen) cu 78 puncte. Marea favorită a 
competiției, formația Suediei (Fellman, 
Andersson și Cerlsson), a ocupat locul 
secund cu 90 puncte, fiind urmată de 
Belgia (tineret) — 128 puncte, Elveția 
— 169 puncte. Franța — 232 puncte șl 
Olanda — 309 puncte. Victoria. sportivi
lor belgieni a fost obținută In turul doi. 
cind Glgot a evoluat excelent.

Cassius Clay a semnat un contract prin 
care se angajează să-l Intîlnească la 26 
decembrie la ZUrich pe vest-germanul 
Jurgen Blin. Meciul va dura 10 reprize.

Fostul campion european de box la eat. 
grea vest-germanul Peter Welland nu va 
mal putea urca atit de curînd treptele 
ringului. în urma unul accident de auto
mobil el a suferit o comoție cerebrală 
și are picioarele fracturate. Weiland a 
fost campion european acum 2 ani cind, 
la Kiel, a dispus prin K.O. tn repriza 
ntîi de francezul Thebault. El a cedat 
centura colosului spaniol Urtaln Învin
gător prin K.O. în repriza a 7-ă.
■

Cu prilejul campionatelor de haltere ale 
Poloniei rezervate juniorilor, ttnărul Sta
nislav Benescki a stabilit un nou re
cord național la categoria semigrea rldi- 
cind la totalul celor trei stiluri 445 kg..


