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In urma meciurilor de ieri din divizia a de fotbal

LONDRA, 30. — Turneul Internațional ,,open" de tenis, desfășurat în 
sala Wembley, s-a încheiat cu finala probei de simplu masculin, dintre llie 
Năstase (România) și Rod Laver (Australia). După o dispută dîrză și specta
culoasă, tenismanul român a obținut o strălucită victorie în cinci seturi : 
3—6, 6—3, 3—6, 6—4, 6—4 I

Tn finala feminină, americanca Billie Jean King a învins-o pe Franțoise 
Durr (Franța) cu 6—1, 5—7, 7—5. Pentru locul trei : Rosemary Casals (S.U.A.) 
— Evonne Goolagong (Australia) 6—3, 6—0.

U.T.A. Sl-A CONSOLIDAT POZIȚIA DE LIDER
REZULTATE TEHNICE

S. C. Bacău — Steaua 1—0 (1—0) 
Rapid — Politehnica 1—0 (0—0) 
Dinamo — U.T.A. 1—1 (0—0)

CLASAMENT
1. U.T.A. 9 5 4 0 21- 7 14
2. S.C. Bacău 9 5 2 2 15- 8 12
3. Steaua 9 4 4 1 13— 8 12
4. Dinamo 9 4 3 2 14— 9 11
5. „U* Cluj 8 4 2 2 16- 9 10
6. St. roșu 8 3 3 2 9— 7 9
7. Rapid 9 4 1 4 10—11 9
8. A.S A. 8 2 5 1 4— 6 9
9. Farul 8 3 2 3 10— 9 8

10. F. C Argeș 8 4 0 4 14—14 8
11. Petrolul 8 ‘1 0 4 5—13 8
12. Univ. C-va 8 2 3 3 11-11 7
13. Jiul 8 1 5 2 4— 7 7
14. Poli, lași 9 1 3 5 10—17 5
15. Crisul 8 0 3 5 2-12 3
16. C.F.R. 8 0 2 6 7-17 2

Așa s-a produs egalarea, 
prin autogolul fundașului 
Popwici

Foto i Dragoș NEAGU

DINAMO 1(0)

U. T. A. 1(0) UN DERBY CARE ȘI-A MERITAT TITULATURA

Pentru a putea evalua la justele 
dimensiuni performanța obținută de 
llie Năstase, la Londra, este suficient 
să amintim că adversarul său din 
finală este considerat și astăzi drept 
supercampionul tenisului contempo
ran. Laver are la activ un adevărat 
record de victorii la Wimbledon 
(1961-62-68-69) și de două ori a ob
ținut „marele slem“, cîștigînd toate 
marile turnee, în 1962 și 1969. El este 
cîștigătorul ediției de anul trecut a 
turneului „indoor" de la Wembley, 
învingător în finală asupra ameri
canului Richey. Atunci, în „sferturi", 
Laver îl învinsese pe Năstase cu 
6-1, 6—2 !

înaintea disputării ultimului meci 
din actuala ediție, presa londoneză 
avea cuvinte extrem de laudative la 
adresa tenismanului român. „llie Năs
tase este într-o formă superbă" — 
notează cunoscutul comentator Rex 
Bellamy în „The TIMES" — ,,E] are

ochi, reflexe și un splendid joc de pi
cioare. In plus, simțul său de im
provizație îl ajută să rezolve cele mai 
dificile situații pe teren". Iar, refe- 
rindu-se la victoria sa asupra lui 
J. Newcombe, ziarul „The GUAR
DIAN" scria : „Campionul Wimble- 
donului a trebuit să se incline în fața 
virtuozității tenismanului român". în 
fine, în comentariile sale la postul de 
televiziune B.B.C., Fred Perry spu
nea că „...Năstase l-a spulberat pur 
și simplu pe Tom Gorman".

Intervievat, la sfîrșitul competiției., 
de către un corespondent al Agenției 
,,Reuter", llie Năstase a declarat, 
printre altele : „Sînt mulțumit că am 
obținut o bună performanță în acest 
concurs. Nu am nici o intenție de a 
trece la profesionism, cum au afir
mat unii comentatori de aci. Doresc 
să joc mai departe în echipa de tenis 
a țării mele și să particip la Cupa 
Davis, în anul viitor".

Aseară, in „Trofeul Car paji", la handbal feminin

ECHIPA NOASTRĂ ÎNVINSĂ DE CAMPIOANA MONDIALĂ

Așa cum era de anticipat, meciul 
dintre fosta și actuala campioană 
și-a meritat cu prisosință titulatura 
de derby al etapei. El a oferit 
publicului prezent la stadion — 
ca și telespectatorilor — un spec
tacol fotbalistic de foarte bună ca
litate, dinamic și antrenant, care 
i-a satisfăcut, credem, și pe cei 
mai exigenți dintre iubitorii aces
tui sport.

Desfășurarea acestei partide a 
confirmat forma excelentă în care 
se află echipa din Arad și care a 
face — cel puțin deocamdată — 
imbatabilă în campionat, pe orice 
teren și în fața oricărui adversar. 
Ea a condus și ieri „ostilitățile" pe 
stadionul din șoseaua Ștefan cel 
Mare, fiind foarte aproape de o 
victorie pe care — poate — ar fi 
meritat-o, deoarece a fost supe
rioară partenerei sale în multe 
privințe.

Spre surprinderea tuturor 
ce — luînd în considerare avanta
jul terenului și dorința de reabi
litare a dinamoviștilor după eșecu
rile din meciurile cu Feijenoord

AII,
CĂREI :
TG. MUREȘ : 
CONSTANJA j
CLUJ : 
CRAIOVA j

celor

IN

Stadionul Dinamo ; teren bun ; vreme închisă șl rece ; spectatori — 
aproximativ 15 000.

Au marcat : KUN II (min. 52) și POPOVICI (autogol în min. 55).
Raportul șuturilor la poartă : 16—16 (din care pe spațiul porții : 7—6).

Raport de cornere : 7—5.
DINAMO : Constantinescu 9 — Cheran 6, Nunweiller III 7, Sătmăreanu 

II 8, Deleanu 10, Dinu 7, Nunweiller VI 6, Lucescu 7, Dumitriu II 7 (min. 72 
Sălceanu), Doru Popescu 7, Fl. Dumitrescu 7.

U.T.A. : Vidae 9 — Birău 6, Lereter 7, Pojoni 8, Popovici 7. Petescu 7, 
Domlde 9, Broșovschi 9, Sima 8, Kun II 9-j-, Both 7.

A arbitrat aurel BENTU ■A--4-4Î-, ajutat la linie de A. Mlinich șl V. 
Toma (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 7.
La Hneret-rezerve : Dlnamo — U.T.A. 2—3 (1—1).

șî Farul — se așteptau să-i vadă 
pe bucureșteni impunîndu-și încă 
de la început punctul de vedere, 
lansîndu-se înțr-o ofensivă susți
nută spre poarta oaspeților, ini
țiativa în joc a fost încă din pri
mele minute preluată de arădeni. 
Ei au avut un debut de-a dreptul 
furtunos, fiind în cîteva rînduri 
pe punctul de a deschide scorul.
Dacă nu au reușit să facă acest 
lucru, de vină este și arbitrul Ben- 
tu (el a condus — în general — 
cu multe greșeli, 
ambelor echipe),

DIVIZIA A
CRIȘUL ORADEA
A.S.A.
FARUL 
UNIVERSITATEA 
UNIV. CRAIOVA

în defavoarea 
care a închis

— C.F.R. CLUJ
— PETROLUL

— JIUL
— F. C. ARGEȘ 

- STEAGUL ROȘU

Campionatul național la arme cu aer comprimat

ȘTEFAN CABAN (Dinamo) 
și echipa STEAUA 

pc primele locuri la seniori

ȘTEFAN CABAN
Ieri au început întrecerile cam

pionatului național de tir la arme 
cu aer comprimat ediția 1971. Pri
mii care s-au aliniat pe cele 20 
de linii de tragere în sala de scri
mă de la Floreasca, din Capitală, 
au fost seniorii, la proba de pușcă 
40 focuri (la arme cu aer compri
mat se trage la o singură poziție, 
în picioare). Concursul lor s-a în
cheiat cu o dublă surpriză, favo
ritul probei și deținătorul celui 
mai bun rezultat al anului, P. Șan- 
dor, a fost întrecut de trei țintași, 
titlul revenind trăgătorului clujean, 
Ștefan Caban, care concurează pen
tru culorile clubului bucureștean 
Dinamo. La echipe, o impresie ex
celentă a lăsat formația ieșeană

Medicina care la egalitate de punc
te cu campioana țării, Steaua, s-a 
clasat pe valorosul loc doi, Ală
turi de campioană, Steaua, spor
tivii de la Medicina Iași (N. Co
jocarii, Gh. Tolocică, D. Lucache,
S. Grosaru) împreună cu antrenorii 
lor Rodica Apetroaie și N. Cojoca- 
ru merită sincere felicitări pentru 
performanța obținută, mai ales că 
în echipa ieșeană sînt și doi ju
niori mici — Lucache și Grosaru. 
Revenind la cîștigătorul probei, Șt. 
Caban, trebuie să spunem că el a 
obținut o victorie splendidă, 380 p 
din 400 posibile ceea ce reprezintă 
o cifră valoroasă. De altfel, el a 
cucerit titlul de o manieră cate
gorică, întrecînd detașat pe cei cla
sați pe locurile următoare. O re
marcă și pentru I. Codreanu, care 
deși fiind junior a concurat și a 
obținut un rezultat frumos la se
niori — locul 2 cu 377 p.

întrecerea juniorilor, la aceeași 
probă, a revenit reprezentantului 
clubului Steaua, I. Trăscăveanu la 
baraj cu Gh. Barbu de

REZULTATE : pușcă 
niori : 1. St. Caban
380 p — campion, 2. I. 
(Steaua) 377 p, 3. Gh.
(Olimpia) 372 p (ultima decadă 94),
4. P. Sandor (Steaua) 372 p (93), 
5 Em Alsanyi (C.S.M. Cluj) 372 p 
(92), 6. A. Belinschi (I.E.F.S.) 371 p. 
Pe echipe : 1. Steaua (I. Codreanu,
T. Ciulu, P. Sandor și T. Coldea) 
1461 p (ultima decadă 368) — cam
pioană. 2 Medicina Iași 1461 (366), 
3. Dinamo 1457 p, 4. I.E.F.S. 1437 p,
5. Metalul 1433 p. Juniori : 1. I. 
Trăscăveanu (Steaua) 367 p (baraj 
94) — campion, 2. Gh. Barbu 
(I.E.F.S.) 367 p (92), 3. S. Cucu (Di
namo) 365 p, 4. T. Florescu (Me
dicina Cluj) 359 p, 5. D. Lavrlc 
(Dinamo) 358 p, 6. L. Stolan (Dina
mo) 356 p. întrecerile se încheie 
azi.

la I.E.F.S.
40 f. se- 

(Dinamo) 
Codreanu 
Vasilescu

J. RABȘAN

ochii (în min. 5) la un fault evi
dent în careu comis de Sătmărea
nu II asupra lui Kun II. Au mai 
fost, apoi, „bara" lui Sima, din 
min. 7, și intervenția de ultim 
moment a aceluiași Sătmăreanu II, 
care a salvat echipa sa de la un 
gol aproape sigur, respingînd în

corner o minge ce se îndrepta spre 
plasă.

După acest prim sfert de oră 
extrem de dificil pentru ele, gaz
dele încep să se regăsească și 
meciul se echilibrează. Cheran 
devine (în min. 17) autorul primu
lui șut dinamovist pe poarta stră
juită de Vidac. Dumitriu II va 
trimite, cîteva minute mm tîr/iu, 
mingea la „păianjen" (portarul 
arădan avînd o intervenție salu
tară), lăsînd impresia că U.T.A. 
va trece în continuare prin mo
mente grele. Dar verva înaintașu
lui dinamovist nu găsește cores
pondent la ceilalți coechipieri și 
arădenii nu au, deci, motive de 
a se teme prea mult. Ei vor mai

Constantin FIRANESCU

(Continuase in pag. a 4 a)

România — Ungaria
9-15 (3-10)

CLUJ, 30 (prin telefon).
După o zi de odihnă, în Sala 

sporturilor s-au desfășurat întrece
rile etapei a IV-a a „Trofeului 
Carpați" la handbal feminin. 
Echipa României, practicînd un joc 
nesatisfăcător, a cedat în fața

CLASAMENT

Rezultatele de Ieri : Iugoslavia 
— Olanda 6—5 (3—1) ; R. D. Ger
mană — U.R.S.S. 17—12 (9—7) î
România — Uugaria 9—15 (3—10).

1. R.D.G.
2. Ungaria
3. România
4. Iugoslavia
5. U.R.S.S.
6. Olanda

4
4
4
4
4
4

400 59-39 8
3 0 1 51-37 6
3 0 1 58-45 6
202 30-36 4
004 39-56 0
0 0 4 28-58 0

Programul de azi : ora 16.12 î
Ungaria — Iugoslavia :; ora 17.20:
Olanda — U.R.S.S. : ora 18.30 : Ro-
mânia — R. D. Germană.

campioanei mondiale, echipa Unga
riei. Surprinzătoare și victoria la 
limită a Iugoslaviei în fața Olan
dei. Duminică este programată ulti
ma etapă, care cuprinde derbyul 
România — R. D. Germană.

Hristachs NAUM 
Nușa DEMIAN

(Continuare in p'ig. a (O;

Ibadula (cu mingea) tn- 
cercînd să spargă apărarea 
iugoslavă.

Foto: N. DRAGOȘ

DUPĂ UN FRUMOS SPECTACOL BASCHETBALISTE

STEAUA - POLITEHNICA BUCUREȘTI: 69-68
Ieri, s-au disputat în sala Flo- 

reasca trei meciuri din cadrul divi
ziei A la baschet masculin (etapa I) 
și feminin (etapa a Il-a). Iată rezul
tatele :

I.E.F.S. — CONSTRUCTORUL (f) 
70—51 (37—25). Partidă de un nivel 
tehnic scăzut, datorită, în special, 
evoluției slabe a echipei Constructo
rul, care încă nu și-a găsit cadența. 
Studentele au avut în permanență 
inițiativa, însă și ele au greșit în 
cîteva rînduri. Am remarcat, totuși, 
jocul bun prestat de Iftimie, Vigh și 
Szabo de la I.E.F.S., iar de la Con
structorul doar pe Ivanovici.

I.E.F.S. — POLITEHNICA GALAȚI 
(m) 83—95 (34—55). După un înce
put echilibrat, în care avantajul de 
un punct sau două pe tabela de scor 
a alternat, studenții gălățeni, prin ac
țiuni mai simple și eficace reușesc 
să se distanțeze : 25—14, în min. 10. 
In continuare, baschetbaliștii de la

Politehnica joacă din ce in ce mai 
bine și avînd de partea lor expe
riența, se impun cu autoritate. (V.A.)

STEAUA — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 69—68 ( 34—35). Foarte frumos 
spectacol sportiv au oferit aceste 
fruntașe ale baschetului nostru. Ac
țiuni organizate încheiate cu arun
cări precise de la semidistanță și 
distanță (la acest capitol a excelat 
Steaua), contraatacuri fulgerătoare, 
„capace" și multe mingi „lipite" de 
panou, evoluție palpitantă a scorului, 
iată elementele permanent prezente 
în disputa de ieri scară și pentru 
care se cuvin cuvinte de laudă „ar
tiștilor" ambelor formații, în egală 
măsură. Referitor la meciul pro- 
priu-zis, vom aminti că în prima re
priză Steaua a avut la un moment 
avantaj de 11 puncte (min. 16 : 32— 
21), dar studenții au revenit și Du
descu a adus conducerea echipei 
sale în ultima secundă. După pauză

Politehnica domină, are chiar un 
avans de 8 puncte (min. 35 : 64—56), 
dar este rîndui ei să-l piardă și, in 
final, să cedeze în primul rînd din 
cauza că în ultimele 5 min. nu a 
înscris decît două (!) coșuri. Au în
scris Tarău 12, Savu 18, Gheorghe 
6, Dimancea 6, Oczelak 14, Baciu 9, 
Spînu 2, Poieanu 2 pentru Steaua, 
respectiv Georgescu 14, Cernat (și-a 
făcut un debut promițător) 4, Pîrșu 
10, Rusu 8, Dudescu 10, Anastasiu 2, 
Popa 20. Au arbitrat E. Hottya-Ora- 
dea (foarte bine) și P. Marin-Bucu- 
rești (cu greșeli) (D. ST.).

DRUMUL SPRE C.M. DIN OLANDĂ CONTINUĂ
A 12-a ediție a „Trofeului Carpațl* iși consumă duminică în Sala spor

turilor ultima secvență. Derbyul, meciul dintre reprezentativele Republicii 
Democrate Germane și României va fi un veritabil corolar al acestui mini
campionat mondial.

înainte încă de a se fi stins ecoul aplauzelor, înainte încă de a fi cunos
cută învingătoarea acestui prestigios turneu, reamintim că el a fost doar o 
etapă (extrem de importantă, este drept) pe dificilul drum pe care il au de 
parcurs echipa noastră și celelalte patru partenere pină la campionatul lumii 
programat între 11 și 19 decembrie in Olanda.

Echipa României are în față încă patru etape pînă Ia turneul final al 
campionatului mondial. Prima dintre ele este turneul din R.F. a Germaniei, 
ce se desfășoară intre 5 și 7 noiembrie la Karlsruhe, și la care participă 
reprezentativele R.F. a Germaniei, Danemarcei, Iugoslaviei și României. In
teresant este faptul că inițial a fost invitată și echipa Norvegiei (s-ar fi dis
putat astfel, în avanpremieră, meciurile seriei de la C.M. dintre România, 
Iugoslavia și Norvegia), dar aceasta a refuzat să se confrunte cu viitoarele 
sale adversare în competiția supremă, ajungîndu-se astfel — in extremis — 
la invitarea formației Danemarcei. Sigur, pentru noi este interesantă și con
fruntarea cu Danemarca, pe care o putem întîlni la mondiale. Pe primul 
plan rămîne însă meciul cu Iugoslavia care, în condițiile disputării pe un 
teren neutru, ne poate spune mult mai mult decît cel de la Cluj.

A doua etapă o constituie meciurile cu Japonia — si ea participantă la 
competiția din Olanda — programate la 12 noiembrie la Galați și la 13 noiem
brie la București. Tn fine, penultima etapă le pune pe handbalistele noastre 
în fața celor cehoslovace. Dubla Intîlnire se dispută la București (16 noiem
brie) și Cluj (18 noiembrie). De la mijlocul lui noiembrie se va așterne liniș
tea. Timp de 24 de zile, fetele vor pregăti pentru evoluția la campionatele 
mondiale. După părerea noastră, numărul de zile rămase fără confruntări 
publice, fără emoțiile unor partide cu echipe redutabile, fără verificări în 
condiții de întrecere est^ mult prea mare. Rămîne ca tehnicienii federației 
să-și spună cuvîntul.

Primele confruntări — cele din serii — sînt programate la 12 decembrie 
— cu Norvegia, la Rotterdam și la 13 decembrie — cu Iugoslavia, Ia Gr6- 
nlngen.

BORIS MAIOROV: „ECHIPA ROMÂNIEI
ESTE ÎNCĂ LA 50%

DIN POTENȚIALUL SĂU REAL"
® Cunoscutul specialist sovietic întrevede repre
zentativei noastre de hochei — în pregătire pentru

C. M. — mari posibilități de progres
De aproape trei săptămîni ho- 

cheiștii români au un oaspete de 
seamă în persoana faimosului 
sportiv sovietic, BORIS MAIOROV. 
Multiplu campion mondial, Olim
pic și european, cu formația 
U.R.S.S., căpitanul ei timp de mai 
mulți ani, Maiorov a părăsit arena 
competițiilor în 1969 (la 31 de ani), 
dedieîndu-se profesiei de antrenor. 
La noi a venit pentru o lună, spre 
a preda un curs de perfecționare 
tehnicienilor români. Eminentul 
specialist nu s-a mulțumit, însă,

cu atît. Simțind „chemarea gheții", 
el și-a pus din prima zi patinele 
și a ținut să arate colegilor săi 
nu numai CE trebuie făcut în pre
gătirea unei echipe, dar — mai 
ales — CUM trebuie făcut. Iată 
de ce orele sale, efectuate cu lo
tul național care se pregătește în 
vederea participării la grupa B a 
C.M.. au suscitat un mare interes 
și au prezentat o valoare deosebită.

Maiorov lucrează, în general, cu 
mijloace simple, foarte ușor de

înțeles, foarte ușor de aplicat. Con
cepția lui pedagogică trădează de 
la început un practician prin ex-

Valeriu CH1OSE

(Continuare în pag. a 3-a)

SĂPTĂM1NA SPORTIVĂ INTERNĂ

Fază din meciul I.E.F.S.—Constructorul. Godeanu (Constructorul) în
cearcă să arunce la coș, CM țoată opoziția lui Popov fi Deak.

Cinstind tradițiile eroice, de 
adine patriotism, ale fiilor 
săi înarmați, devotați ideii 

de libertate, gata oricînd pentru 
supremul sacrificiu in slujba in
dependenței naționale și suvera
nității țării, 
bătorește în fiecare an, la 25 oc
tombrie, Ziua Forțelor Armate.

Eveniment intrat în tradiție, la 
sărbătorirea căruia concură, evi
dent, nu numai organele de re
sort, ci toți acei care înconjoară 
cu dragoste și prețuire armata 
noastră, — creată, călită și edu

poporul nostru săr- 
fiecare

cată de partid în spiritul servirii 
cu credință a cauzei socialismu
lui și păcii — Ziua Forțelor Ar
mate constituie, totodată, un pri
lej de a trece în revistă și acti
vitatea sportivă a tinerilor mili
tari, activitate ce face parte in
tegrantă din procesul de instrui
re și educare a acestora. Pregă
tirea fizică — atribut al tinere
tului viguros, în general, și al 
unui bun ostaș, în special, ca și 
activitatea sportivă ae masă care 
se desfășoară la nivelul unități
lor sînt căile prin care sportul

instruiește și educă. Tn afara spor
turilor aplicative, cu specific (tir, 
schi, înot, triatlon, poliatlon), ti
nerii militari au la dispoziție con
dițiile necesare pentru ca disci
plinele favorite să le umple o- 
rele de repaus. Și nu puțini sint 
aceia care, dovedind aptitudini 
deosebite pentru sport, ajung sâ 
apere culorile cluburilor militare.

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. a S-a) i
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14 ani, ea a des- 
numeroșilor copii 
abundă azi in pa- 
sporturi. Amatorii 
din lumea întrea-I A ’’t a

VA MAI AMINTIJI

CUM S-AU NĂSCUT J. 0. DE IARNĂ
Vom căuta zadarnic originea jocu

rilor olimpice de iarnă, în tradi
țiile sportive ale antichității. Vechii 
greci nu cunoșteau decît în anii de 
excepție iarna și. ignorau schiul, 
folosit încă de acum 5 000 de ani 
de locuitorii nordului veșnic alb. 
Totuși, la memorabilul congres din 
1894 de la Paris, care a votat în 
unanimitate renașterea Jocurilor 
Olimpice moderne, un sport de iarnă, 
patinajul, a fost trecut printre dis
ciplinele care urmau să figureze în 
programul marii competiții. Moti
vul îl constituie faptul că. la acea 
epocă, patinajul era singurul sport 
care organiza cu regularitate cam
pionate internaționale, în 1889 avînd 
loc prima competiție mondială de 
patinaj viteză, iar în 1892 luînd fi
ință și un for internațional al aces
tui sport; I.S.U. (International Ska
ting Union). Intenția 
Jocurilor Olimpice 
include în program 
de la început, nu a 
rializată la primele 
la Atena neexistînd 
Paris, în 1900, deși 
gram, proba nu a avut loc din mo
tive necunoscute). Londra, gazda 
J.O. din 1908 poseda însă, din 1895, 
un „palat de gheață" și datorită a- 
cestuia patinajul este primul sport 
al iernii consacrat olimpic. Mai mult 
chiar, probele de patinaj disputate 
în zilele de 28 și 29 octombrie 1908 
au stîrnit un interes considerabil, 
un public entuziast umplînd tribu
nele. Un nume pe care ni-1 amin
tește și astăzi o săritură, cel al sue-

creatorilor 
moderne de a 
patinajul, încă 
putut fi mate- 
ediții (in 1896 
condiții, iar la 
figura în pro-

O competiție care s-a im
pus greu, dar a cucerit lu
mea
Patinajul — printre primele 
sporturi olimpice
Propunerea Italiei și opozi
ția țărilor scandinave

dezului Ulrich Salchow merită 
fie menționat. Salchow 
cu această ocazie la 
de campion mondial 
de campion olimpic, 
vîrsta de 31 de ani. 
da figurile libere el

să 
a adăugat 

cele 10 titluri 
și primul titlu 
Și aceasta la 
Este drept că 
fusese depășit 

de alt suedez, Richard Johansson și 
că marele campion rus Nikolai Pa
nin a fost nevoit să abandoneze din 
cauza unei indispoziții (după figurile 
impuse ocupa locul doi), dar preci
zia iui Salchow a fost impresio
nantă. Ar mai fi de amintit că în
trecerea feminină a fost dominată 
cu autoritate de englezoaica Madge 
Syers, o campioană de excepție care 
obținuse în 1902 medalia de argint 
iia campionatele mondiale în între
cerea... bărbaților (după Salchow) 
și că la perechi au învins patina
torii germani Anni Hiibler — Hein
rich Biirger.

Am insistat asupra acestui eve
niment fiindcă succesul lui stă la 
originea Jocurilor Olimpice de iar
nă. Intr-adevăr, la Congresul C.I.O. 
din 1911 (Budapesta) cînd s-a luat

în discuție programul J.O. de la 
Stockholm (1912), reprezentantul Ita
liei, Brunetta d’Usseaux, a cerut or
ganizatorilor suedezi să Întocmească 
și un program pentru sporturile de 
iarnă. Surprinzător, aceștia — prin 
colonelul V.G. Balck, președintele 
Comitetului de organizare a ediției 
a V-a — nu au fost de acord, arâ- 
tînd că ei urmează să organizeze în 
1913 Jocurile nordice, competiție 
care debutase în 1901 și care cu
prindea sporturile de iarnă. Bru- 
netta propune atunci transformarea 
Jocurilor nordice din 1913 (la care 
de altfel luau parte practic doar 
sportivii scandinavi) in Jocuri olim
pice de iarnă și considerarea anului 
olimpic de la 1.1.1912 la 31.111.1913. 
Propunerea — senzațională pentru 
acea dată — a provocat multe și a- 
prinse discuții în C.I.O.. dar pres
tigiul și influența lui V, G, Balck 
care — ca inițiatorul lor — ținea 
la perpetuarea Jocurilor nordice, a 
făcut ca propunetea italiană să fie 
abandonată pentru moment. La Con
gresul C.I.O. din 1914, discuțiile 
pentru crearea J.O. de iarnă sînt 
reluate, tot mai numeroase fiind 
vocile care cereau fie organizarea 
lor ca o competiție independentă, 
fie introducerea sporturilor de 
gheață și zăpadă în programul J.O. 
de iarnă. Penă la urmă patinajul, 
schiul și hocheiul pe gheață au fost 
oficial introduse în programul olim
pic, dar ca sporturi facultative. Pri
mul război mondial a adus nu nu
mai întreruperea J.O. moderne, dar 
a făcut ca și această hotărîre a 
C.I.O. să fie cunoscută abia în 1919. 
Ea a însemnat, totuși, un pas mai 
departe și la J.O. din 1920 de la 
Anvers, alături de patinaj găsim in 
program și un al doilea sport do 
iarnă — hocheiul.

Următorul congres al C.I.O. (Lau
sanne 1921) prilejuiește noi dezba
teri pe tema olimpiadelor albe, în- 
focații ei partizani (reprezentanții 
Franței, Canadei și Elveției) întîm- 
pinind opoziția suedezilor, norvegie
nilor și chiar a președintelui C.I.O., 
Pierre de Coubertin. Pînă la urmă, 
propunerea franceză este votată, ur- 
mînd ca de la această dată, în toate 
țările organizatoare ale Jocurilor 
Olimpice, acolo unde este posibil, 
să se organizeze și competiții de iar
nă, acestea trebuind să fie puse sub 
patronajul Comitetului internațional 
olimpic și disputate după regulamen
tele federațiilor internaționale. . In- 
tr-un fel, putem spune că hotărî- 
rea congresului de la Lausanne con
stituie actul de naștere al Jocurilor 
Olimpice de iarnă ; întrl-un fel, fi
indcă la Congresul C.I.O. de la Roma 
(1923), suedezii insistă și obțin ho- 
tărîrea ca prima manifestare mon
dială a sporturilor de iarnă (progra
mată pentru anul 1924 la Chamonix) 
să nu poarte numele de Jocuri Olim
pice, ci doar de „Săptămîna inter
națională a sporturilor de iarnă — 
cu ocazia celei de a 8-a Olimpiade 
internaționale". Tot atunci s-a ho- 
tărît ca sportivii învingători să nu 
primească titlurile de campioni olim
pici, ci diplome și medalii diferite.

Toate acestea s-au dovedit simple 
probleme de formă. In fond, Jocu
rile Olimpice de iarnă aveau să se

denască în 1924 la Chamonix și 
atunci nu au încetat să se dezvolte, 
reprezentînd pentru sporturile albe 
aceeași supremă . întrecere a tine
retului din lumea întreagă ca și 
Jacurile Olimpice de vară.

Gh. EPURAN
Incepînd de duminica viitoare, pa

gina noastră de „Magazin" va pre
zenta — în ordine cronologică — 
cele 10 olimpiade albe.

Una din cele mai populare fi
guri ale patinajului artistic a 
fost norvegiana Sonja Henje, 
de trei ori campioană olimpică 
și de nenumărate ori campioa
nă mondială. Se poate spune că 
obținînd primul titlu suprem 
la vîrsta de 
chis drumul 
minune care 
tinaj și alte 
de autografe 
gă o solicitau zilnic prin sute 
de scrisori, iar fotografia ei 
surîzătoare, însoțită de clteva 
rînduri amabile și de semnătu
ră, sosea invariabil pe adresa 
respectivă. Această punctuali
tate în relațiile cu admiratorii 
s-a menținut și mai tirziu cînd 
imaginea Sonjei, cu celebrele 
ei bucle blonde și surîsul cu 
gropițe, strălucea pe ecranele 
celor cinci continente. Taina 
punctualității corespondenței și 
autografelor 
descoperită, 
secretarele, 
dădea tatăl 
în calitate 
că programul mult 
sale fiice era destul de încărcat 
și fără obligația autografelor...

a fost mai tirziu 
Textul îl scriau 
iar semnătura o 
campioanei, care, 

de antrenor, găsea 
admiratei

JACQUES ISTRATE TACTICA
Sportul mușchetarilor — scrima — 

este prin excelență o disciplină a 
tacticii. Nu poți face față infinite
lor situații de dispută de pe planșă, 
decît atunci cînd știi 
intențiile’ adversarului, 
sale.

Marele scrimer care a 
tian d’Oriola afirma că 
sale se datoresc în principal tacticii 
folosite pe plahșă în funcție de fie
care adversar. „Intr-un fel trăgeam 
atunci cînd aveam în fața mea un 
adversar cu alonjă, altfel acționam 
cînd trebuia să înfrunt un scrimer 
de statură mică, dar cu reacții foarte 
rapide".

în același sens s-au exprimat, cu 
prilejul unei anchete organizate de 
ziarul polonez „Przeglad Sportowy",

să. sesizezi 
planurile

fost Chris-
succeseje

f

PROBLEME ALE FOTBALULUI FEMININ
Fotbalul feminin a început să 

dea probleme Federației belgiene 
de specialitate, după ce acest orga
nism iși făcuse un titlu de glorie 
din încurajarea activității respec
tive dîndu-și consimțămîntul la
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deafilierea a nu mai puțin de 165 
echipe.

De ce natură sînt greutățile 
care se izbește acum Federația 
belgiană de fotbal ?

Duminica, terenurile sînt ocupa
te de meciurile masculine, iar par
tidele feminine sînt programate 
sîmbăta. împotriva acestei progra
mări fotbalistele au protestat ve
hement, argumentînd că simbăta 
este zi de... coafor.

de

DE „FACHIRUL" RIPENSIEI?
Da I îl avem, totdeauna proaspăt 

în memorie, pe „fachirul" copilăriei 
noastre... Nu l-am uitat pe blondul 
acela înalt, care domina careul Ri- 
pensiei. Și n-am uitat nici pieptul 
său vînjos de care se spărgeau va
lurile furibunde ale atacurilor ad
verse.

De ce l se spunea „fachirul1? 
Poate pentru calmul său dezarmant, 
sau poate, pur și simplu, pentru 
ușurința cu care ieșea, nălucă, din 
apărare în atac... Abia îl zăriseși 
respingînd un atao la poarta lui 
Pavlovici și în clipele următoare te 
trezeai cu el în careul opus, gata 
să trlntească eu un șut sau cu o lovi
tură de) cap 
versarilor... 
tormani. Un half 
păr. pațrulînd pe 
tarea mingii și a 
al „floricelelor" 
bunele,

„.Acum are 61 
nar șl îngrijește 
cei mai frumoși 
bala — din fața

— Am jucat mai intîi, povestește 
Cotormani în fața unei cafeluțe a-

balonul !n plasa ad- 
Acesta era Rudolf Co- 

cențru fără astîm- 
tot terenul în cău- 
golului, un meșter 
care Jncjntau tri-
de ani, e pensio- 
de trandafirii — 
din cartierul Me- 
blocului E—7 1

SCRIMEI
mulți alți ași ai scrimei, eu deose
bire floretiștij Gherman Sveșnikov, 
Jean Claude Magnan, Ryszard Pa- 
rulski, Jeno Kamuti etc. Toți rele
vă faptul că fără o tactică adecvată 
un scrimer — oricît de bine s-ar 
prezenta sub raportul pregătirii fi
zice sau tehnice — nu va 
izbîndi.

Iată de ce trebuie salutată 
tiva Editurii „Stadion", care 
bjicat recent lucrarea cunoscutului 
nostru antrenor Jacques Istrate, in
titulată „Tactica scrimei".

Pe un spațiu relațiv restrîns (cu 
puțin peste 100 de pagini), auto
rul rezumă O experiență de sportiv 
și tehnician de peste 30 de ani, 
marcată cu titluri de campion al 
țări) sau de cîștigător a numeroase 
concursuri internaționale.

Lucrarea reprezintă un excelent 
ghid pentru toți serimerii și teh
nicienii. Ea devenise o necesitate, 
fiindcă prea puțin Se lucra în sec
țiile noastre de scrimă, șj în do
meniul pregătirii tactice, operație 
oare se efectua cu precădere la lot. 
In aceste condiții, mulți dintre tră
gătorii noștri cu virtuți recunoscute 
erau nevoiți să suporte un handi
cap greu de refăcut. Noua lucrare 
vine să ofere tuturor „mușchetari
lor" un ajutor deosebit de prețios.

putea

iniția- 
a pu-

burinde, la echipa Fortuna din car
tierul Bașkovici, alături de Beke, 
Kafinski și Kudy Wetzer... Apoi an
trenorul Sambre m-a luat la Chine
zul și in cele din urmă am ajuns la 
Ripcnsia.

— De ce a fost mare, la vremea 
ei, Ripensia 7

Cotormani privește clteva clipe pe 
fereastră, atent, parcă la jocul vră
biilor. Apoi răspunde molcom i

— Pentru că noi, ripensiștii, for
mam o mare familie. Eram oameni 
de toate națiile în echipă, și ro
mâni, și maghiari, și sași, și sîrbi, 
dar ne stimam și ne ajutam intot-

— Așa și-așa, zîmbește Cotormani. 
Pe cit de calm eram ca jucător, pe 
atjt de nervos devenisem ca... an
trenor ! Am trecut, din fericire, cu 
bine și peste două infarcturi. Acum, 
am scăpat de grijă. N-am decît pe 
cea a trandafirilor...

ce „producție" — să spu- 
te mîndrești ca antrenor ?
Lereter, în primul rind! 
consider părintele lui... a-

- Cu 
Item —

— Cu 
Eu, mă _. 
doptiv și mă mîndresc cînd citesc 
despre succesele și longevitatea lui 
sportivă. Aș fi vrut să dăruiesc fot
balului și pe cei trei fii ai mei, 
Alexandru, Gheorghe și Tiberiu. 
Din păcate, insă, numai Gheorghe

-
:r

- ■

4 “
■■ i..

.

„halfie": Deheleanu și Moravcț 
ridicat mai sus. El joacă la 
și mă bucur ori de cîțe ori ci- 
c-a luat un „8" sau „9“ !...

Cotormani, între colegii săi ripensiști 
deauna, ca frații. Fotbalul ne unise 
pe toți, în ciuda atmosferei de în
vrăjbire întreținută permanent de 
presa burgheză.

— Care ți s-au părut adversarii 
cei mai greu, de ținut în frîu ?

— Bodola și Petea Vîlcov. Fetea 
avea o detentă uluitoare. La duelu
rile aeriene, mă punea în dificul
tate deși eram cu un cap mai înalt 
ca el.

— Ai prins și echipa națională, 
după cîte îmi amintesc...

— De nouă ori. Și, drept să spun, 
sînt foarte fericit cu această 
formanță. Juhas, marele meu rival, 
era considerat pe vremea aceea, 
„senator de drept". Și pe bună drep
tate : „Guști" 
necesare unui 
forță, plasament, 
mai ales 
midabilă...

— Cînd 
în cui ?

— In 1948. 
am devenit    „„
mișoara, Ia Hunedoara, la Cugir și 
Oțelul roșu.

— Cum te-ai împăcat cu noua meserie ?

per-

sută...

ai pus bocancii de jucător

Aveam 35 de ani. Apoi 
antrenor la C.F.R. Ti-

, Guști' poseda toate calitățile 
apărător central : 

clarviziune și — 
o putere de luptă for-
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venit tîrzlu, nu și-a 
tatea :

,Charlotte” n-a fost prima

TOMA VIDU. BUCUREȘTI. în bună 
măsură, îmi însușesc aprecierile pe 
care le faceți dv. asupra fotbalistului 
Angel eseu de la Rapid. Șl eu cred 
Că este talentat, că are de cela mai 
multe ori, tn terenul de joc, o sigu
ranță care reflectă o bună tehnici
tate șl un simț al jocului cu totul 
deosebit. Presupun că, tntr-o zi, aces
te calități îl vor fi recunoscute de 
mai multă lume. Poate și de cine 
trebuie, vorba dv...

CORNEL CICORTAȘ, LIPOVA. Am 
citit sarisoarea dv. al cărei laitmotiv 
este : „Nit te lăsa, Dumit.rache !“. 
Dacă este vorba de ambiție, de an
trenamente, de dorința de a-șl recu
ceri looul de frunte pe oare l-a de
ținut în fotbalul. nostru, același în
demn 1-1 adresăm și noi : „Nu te 
lăsa, Dumitrache Există, însă, alte 
lucruri de care se poate lăsa. Cu 

mal bipe I

activității juniorilor de la Steaua : 
Romeo Catană și Iile Savu. Dar de 
activitatea acestor „tinere speranțe" 
se mai ocupă Ion Voineseu, Ion Bă- 
lănescu etc. Vă urez succes la admi
tere șl... mal tîrzlu I

DRAGOȘ VACARIUC, SIBIU. 1)__
vom Interesa, tn problema pe care 
ați rldlcat-o. 2) Așteptăm, cu plăcere, 
colaborarea dv.

STELICA BARBULESCU, PLO
IEȘTI. în tinerețe, antrenorul Tralan 
Ionescu a apărat, ca portar, culorile 
echipei Juventus București, echipa 
care avea să devină apoi Distribuția, 
Partizanul. Energia, Flacăra Bucu
rești, Flacăra Ploiești șl tn cele din 
urmă... Petrolul de astăzi.

CONSTANTIN RADULESCU, PI
TEȘTI. Plnă la urmă, lucrurile s-au 
lămurit In sensul arătat de dv.

F. CHIRIAC, COMUNA ZIDURI. 
Cum faceți dovada că persoana din 
caricatura dv. este Răducanu ? Adu
ceți... martori 1

GHEORGHE BARBU, BUCUREȘTI. 
Evident, cel de la Steaua sînt tn cău
tare da juniori, care să le asigure 
o pepinieră bogată de fotbaliști. Nu 
cred, însă, că v-ar folosi prea mult 
recomandarea mea Ducețf-vă la cen
trul pe care îl are Steaua la „23 Au
gust" sau la cel de la Ghencea șl 
trageți clteva șuturi. Este cea mal 
bună recomandare I Să vă spun șl 
cine sint antrenorii coordonatori al

Cu Tiriac sint mari blestemuri, 
Fiindcă nu e prima oară 
Cînd se luptă pentru ghemuri 
Și arbitrii-1.- trag pe sfoară 1

Ilustrații: N. CLAUDIU

Asociația pentru sprijinirea Jocu
rilor Olimpice de la Miinchen este, 
în ultimul timp, asaltată de dona
țiile făcute de diverse firme co
merciale vest-germane și străine. 
Pînă acum, 180 de firme au pus la 
dispoziția sportivilor olimpici, în 
mod gratuit, 33 000 de tuburi de 
pastă de dinți, 120 000 de drop
suri, 320 000 rotogoale de brînză. 
adevărați munți de ciocolată etc.

PENSIONARI PE PATRU ROȚI
O mare senzație a stîrnit cu vreo 

trei ani în urmă cursa automobilis
tică a lui Michael Brain, care, îm
preună cu cîțiva prieteni, se aven
tura să străbată 45 000 de kilometri 
pe un drum ce trecea prin 25 de 
țări. Pînă aici, veți spune dumnea
voastră, nu e nimic senzațional, căci 
lumea s-a obișnuit cu asemenea ten
tative. Numai că mașina de cursă 
lungă „Britania" era acționată cu 
aburi și avea amețitoarea viteză de... 
20 km/oră I (Să nu uităm că fusese 
descoperită în magazia unui fermier, 
care o folosea drept clocitoare pen
tru găini). A trecut mult timp pen
tru ca ea să poată porni la drum 1 
cu atît mai mult cu cît se calculase 
că va consuma 60 tone cărbune și 
500.000 litri de apă 1...

In ziua plecării, n-au lipsit cu
rioșii, n-au lipsit gazetarii sau tele
viziunea. Ei bine, nici pînă azi n-am 
aflat cum s-au petrecut lucrurile 
sosire.

Mă gîndeam la toate acestea 
momentul cînd am avut prilejul 
vizitez, în Anglia, originalul muzeu 
al automobilelor de la Beaulieu 
Hampsire. Fondat in 1952, în me
moria Iui John Montagu, socotit un 
pionier al automobilismului brita
nic, muzeul se află amenajat în ju
rul unui castel, care iți amintește 
mai degrabă baladele lui Robin Hood

Sfntem, pare-se în 
zodia numelui Pablo. 
Poetul chilian Pablo 
Neruda primește Pre
miul Nobel pentru li
teratură. La 95 de ani, 
violoncelistul Pablo 
Casals compune și di
rijează imnul O,N U. 
Zilele trecute, celebrul 
pictor spaniol Pablo Pi
casso, autorul .,Guer- 
nicăi", a împlinit 90 de 
ani, fiind sărbătorit de 
lumea artistică. Printre 
operele nonagenarului 
au figurat de-a lungul a- 
nilor și pînze cu subiect 
sportiv. Sînt cunoscuta 
schițele sale consacrate 
corridelor. Mai puțin 
cunoscut este tînărul 
atlet-acrobat din re
producerea de față (ta
bloul, pictat în 1 905, 
aflîndu-se la Muzeul de 
artă modernă — „Puș- 
kin“ din Moscova)

la

să

sau lumea cavalerească a lui Walter 
Scott, decît secolul XX și „monstrul 
său sacru" — automobilul. Pe pu
foase găzoane verzi sau în hangare 
din lemn și sticlă se înșiruiesc zeci 
de mașini, multe socotite la vremea 
respectivă „campioanele absolute 
ale vitezei". Unele mai amintesc 
trăsura, altele însă prevestesc silue
tele aerodinamice ale bolizilor din 
cursele de azi. Iată un caraghios 
,,Fiat“ din primii ani ai secolului, 
semănînd mai degrabă cu un trac
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AGENDĂ TURISTICĂ
• Oficiul de turism al municipiului București a dat, zilele trecute, star

tul In acțiunea „Revelion-1972”. Cu alte cuvinte a pus In vlnzare locuri In di
verse orașe și stațiuni din țar&, fără a-1 uita pe amatorii de drumeție de mun
te cărora le oferă 2 zile frumoase și 3 zile jumătate la cabanele din Bucegl 
(Furnica, Schiori. Cota 1 500, Poiana Stinil, Cuibul Dorului, Peștera, Padina, 
ș.a.).

• O interesantă excursie sportivă pentru iubitorii de fotbal din țară. O- 
ficiile județene de turism, prin agențiile respective, vor organiza excursii la 
București cu ocazia meciului de fotbal România — Cehoslovacia, de la 14 no
iembrie. Celor înscriși li se asigură, in afara transportului (cu 50% reducere), 
biletul de intrare la meci șl, la cerere, cazare In Capitală.

o Pe lingă Ministerul Turismului a luat ființă, recent, editura „Danu- 
bius" cu ample atribuții in ceea ce privește literatura de specialitate din acest 
domeniu. Printre alte lucrări, noua editură și-a propus să tipărească noi liărțl 
turistice ale masivilor din Carpații noștri, cu marcajele cele mai recente, cu 
amplasarea cabanelor șl a altor locuri de popas etc.

. i ■■■■■ ........ ....................................

tor. Pilotul sta cocoțat pe Un scaun, 
acționînd tot felul de frîne și pfrghii 
De aceeași vîrstă este și automobi
lul construit într-o... manufactură 
din Glasgow.

Se spune că marele campion sco
țian Jim Clark a venit în citeva 
rînduri la Beaulieu pentru a privi cu 
amuzament pe acești vechi record- 
meni ai șoselelor. Dind crezare ace
lorași surse, mai e poate de amintit 
că reputații campioni mondiali, Gra
ham Hill (primul titlu cucerit în 1962) 
și John Surtees (încununat cu la
uri în 1964) își făcuseră o plăcere 
din a-și petrece timpul liber intre.,, 
mașini vechi. Oare cei care alergau 
nebunește, riscîndu-și viața pentru 
reclama unei firme, gonind pe pis
tele de la Monte-Carlo, Indianapolis, 
Mans și din alte părți, visau din 
ciTid îp cînd la cursele bunicilor ? 
Bătrînul Campbell avea obiceiul să 
afirme cu sarcasm : „cursele din 
vremea noastră trec cu pistele prin 
iad". Dar și el se închina demonului 
Viteză, murind sfîrtecat...

Priveam spre mașinile de la 
Beaulieu. Ele n-au făcut victime, 
deși erau urmărite cu aceeași în
frigurare pe traseu. Masiva Austin 
din fața mea a participat la Grand 
Prix 1908, atingînd viteze mari — 
dar numai în linie dreaptă. O pri
vesc cu simpatie, știind că roțile 
ei nu sint îmbibate de sînge. Mă 
Incintă chiar supla „Golden Arrow" 
— o adevărată săgeată de aur — cu 
care prin anii 1929—1930 se doborau 
recorduri de viteză.

Mulți dintre pensionarii pe patru 
roți din acest muzeu n-au trecut 
la repausul de veci. In unii ani sînt 
admirați chiar la raliurile de la 
Brighton. In această localitate, își 
dau întâlnire vechile mașini, parti
cipante pitorești la un fel de car
naval motorizat.

„Bunicul automobil" fie Ia Brigh
ton, fie la Beaulieu (unde se orga
nizează des asemenea reuniuni) vi
sează încă la concursurile de altă 
dată. Și e atît de înduioșător să vezi 
un landou, alergînd spre linia de 
sosire, unde cununa de lauri s-a 
vestejit de mult...

Cu ani în urmă, în tinerețe, pe 
cînd practica la Oradea luptele 
greco-romane și atletismul. Ludo
vic Maior a observat că în obține
rea performanțelor un rol impor
tant îl are încălțămintea speciali- 
zată, adaptată necesităților fiecă
rui sportiv.

După retragerea din activitatea 
sportivă, Ludovic Maior — astăzi 
în vîrstă de 48 de ani — s-a dedi
cat cismăriei, o „cismărie-sportivă"

lansate de marile firme Adidas 
sau Puma.

De unde pe vremea cînd a prac
ticat sportul, cea mai bună per
formanța a constituit-o ocuparea 
locului II in campionatul național 
de atletism din anul 1946 la șta
feta de 4 x 100 m, astăzi, meșterul 
Maior se poate lăuda cu perfor
manțe... europene!

Cei trei medaliați români la 
campionatele continentale de atle-

ARISTIDE BUHO1U

dacă vreți, și a început studierea 
sistematică a particularităților fie
cărui sport in regim de efort, fă- 
cînd, la început timid, apoi din ce 
în ce mai sigur, modele noi, îm
bunătățite, de pantofi de sport.

tn prezent, în cadrul I.E.A.B.S.-u- 
lui, meșterul are un colectiv de 5 
buni meseriași, cu ajutorul cărora 
produce zilnic 5—6 perechi pantofi 
de sport care rivalizează — după 
opiniile purtătorilor — cu cele 
mai reușite produse de specialitate

tisrn de la Helsinki, Cornelia Po
pescu, Csaba Dosa și Carol Corbu, 
au concurat cu pantofi de fabrica
ție românească, realizați in între
gime în atelierul de specialitate al 
I.E.A-B.S.-ului, sub ochiul priceput 
al meșterului Maior, ale cărui gîn- 
duri aleargă acum spre,., olimpia
da de la Miinchen.

Succes, meștere I

Text și foto l
Drago; NEAGU

s-a 
Jiul 
tesc

— Care crezi că-i cei mai com
plet jucător român . la ora aceasta ?

— Dumitru, de la Rapid. 11 ur
mează Dembrovschi și Lucescu.

— Ce sfaturi dai jucătorilor ti
neri, ținînd seama de experiența 
dumitale 7

— Un fotbalist trebuie să știe, în 
primul rind, ce-nseamnă : munca,
modestia, respectul adversarului și 
al antrenorului...

— Și-acum o altă întrebare 1 crezi 
că avem șanse da calificare în. grupa 
europeană 7

— Sînt convins, sută la
Mai ales după ce am văzut, la te
levizor, cum au luptat băieții de la 
Dinamo la Trnava 1

...Convorbirea noastră se oprește 
O „delegație" de puști, aș- 
la fereastră, nerăbdătoare... 

baci" le-a promis copiilor și 
o mină de ajutor Ia antrena- 
Căcl „fachirul Ripensiei", ori- 
vrea, nu uită marea pasiune

aici... 
teaptă 
„Rudi 
astăzi 
ment.
cît ar ... .
a vieții sale...

George M1HALACHE

mai repede, cu ațît FLORIN BALOȘESCU, BRAȘOV. 
Este de neînțeles cum nu se... Înțe
lege încă, de către toată lumea, sis
temul de departajare din competiți
ile europene, prin dublarea golurilor 
Înscrise In deplasare I Dv. dațl exem
plul unei echipei care ciștigă acasă 
cu 5—0 și pierde în deplasare cu 1—7 
șl ne Întrebați cine se califică : ea 
sau adversara ei 7 Mal există vreun 
dublu 7 Adversara, care a realizat în 
total golaverajul general de 7—6 (deci 
plus 1), tn timp ce prima formație 
are golaverajul 6—7 (deci minus 1). 
Golurile marcate In deplasare nu sint 
dublate dedt atunci cînd golaverajul 
general este egal, aceasta fiind doar 
un mijloc de departajare a două 
echipe aflate la egalitate.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Fiind
că --------------- ‘

probabil nici ultima I) ocazie în 
fon Țirlac a fost frustrat de puncte 
prețioase de către arbitri, catrenul 
dv. pe această temă, deși ne-a par- 

,. .... pjerdyt actuall-
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•1'1 de zile pina la jocurile OLIMPICE DE VARĂ!
A

intre 13 și 17 iulie 1972 torța olimpică va fi purtată 
pe teritoriul țării noastre

Satul olimpia de la Miinchen are 
toate șansele de a deveni o „isto
rie în aer liber" a Jocurilor Olim
pice, dacă nu chiar a mișcării spor
tive. Comitetul de organizare a ho- 
tărît să dea nume, pe întreg teri
toriul de la Oberwiesenfeld, la 22 
de străzi, alei sau poduri. Firește 
că toate aceste nume au ceva co
mun eu olimpiadele, Iată doar cîteva 
dintre numirile propuse : Piața Cou
bertin (după Pierre Coubertin, crea
torul Jocurilor Olimpice moderne), 
Calea Lilian Board (regretata cam
pioană britanică de semifond), Aleea 
VVerner Seelenbindpr (campion eu
ropean de lupte, erou al clasei mun
citoare germane), Circuitul Spiridon 
Louis (primul cîștigător al mara
tonului olimpic — 1896), Digul Ku- 
soczinsRi (campion olimpic de fond 
fn 1932, erou polonez), Aleea Rudolf 
Harbig (celebru semifondist german), 
Aleea Ernst Curtius (arheologul care 
a întreprins primele săpături sis
tematice la Olimpia), Strada Nadi 
(după numele a doi frați, vestiți 
scrimeri italieni, campioni olimpiei 
în repetate rîpduri), Aleea Kolehmai- 
nen (celebru fondist finlandez), Calea 
El Thouni (campion egiptean și o- 
limpic de haltere). Aleea Lovelock 
(semifondist neozeelandez), Calea 
Roopsingh (jucător indian de hochei 
pe iarbă) etc. Noile numiri devin 
oficiale de la 1 noiembrie.

...Șl EROII MODERNI
Cinstirea memoriei vechilor olim

pici este continuată la Miinqhen șl

cu un fel de istorie vie contempo
rană. Astfel, Comitetul de organi
zare a emis invitații personale la 
Jocurile Olimpice unor musafiri de 
onoare, printre care se află I Paavo 
Nurmi (Finlanda), Jesse Owens 
(S.U.A.), Dawn Fraser (Australia), 
Iuri Vlasov (U.R.S.S.), Emil Zatopek 
(Cehoslovacia) șl alții.

90 KG. DE INFORMAȚII!
Ziariștilor — In special — le va 

fi dat să trăiască. în timpul Jocu
rilor de la Miinchen, un episod <Je 
„science-fiction", atunci cînd vor a- 
pela Ia serviciile celor cinej com
putere Instalate la centrul special 
din Satul olimpic. Dialogul cu a- 
ceste computere se va realiza prin 
cele 16.000 km de cabluri, care le 
leagă cu 400 de aparate telex, 100 
de monitoare și 40 de aparate de 
imprimat. O echipă de 100 de spe
cialiști (printre care englezi, fran
cezi, greci, italieni, chinezi) se ocupă 
cu alimentarea computerelor cu. date. 
Cifrele par astronomice.

Numai pentru programarea date
lor vor fi folosite 7 milioane de 
semne, In limbile engleză, franceză 
și germană șe vor putea primi răs
punsuri privitoare la: informații 
personale aespre aproximativ 9 000 
de sportivi participant! la J.O.. de 
la Miinchen (nume, vîrstă, înălțime, 
greutate, stare civilă, vîrstă și sexul 
copiilor, clubul, performanțe, hob- 
byuri), despre cei aproape 6000 de 
oficiali, precum și numele și rezul
tatele primilor 6 clasați la toate

TELEX

BSrszei3

Numeroase surprize la Internaționalele de tenis de masă ale Ungariei

0, Bengtsson

Cursa cielistă de șase zile, desfășurata 
pe velodromul acoperit din Montreal, 
s-a încheiat cu victoria cuplului Gianni 
Motta (Italia) — Tony Gowians (Anglia), 
care au totalizat 816 puncte. Locul se
cund a fost ocupat de belgienii Norbert 
Seews șl Julien Stewens cu 684 puncte. 
La un tur de învingători s-au clasat pe
rechile Jan Janssen — Gerard Koel 
(Olanda) Jackie Mourioux — Lucien 
Aimar (Franța) Și Frank Oliver — Graen 
Gilmore (Australa).

GOMOS KOV L-A ELIMINAT 
PE BENGTSSON CU 3-0!

(Urmare din pag 1)

celență, care caută să-l înarmeze 
pe hocheist cu cunoștințele și pro
cedeele necesare 
Acestui scop îi 
temele utilizate.

Maiorov aplică 
turilor maximale
El i-a alcătuit lotului un ,,program
forte" cu 10 lecții pe săptămînă 
și două ședințe teoretice. Tehni
cianul sovietic pune- un mare preț 
pe desăvârșirea pregătirii fizice, 
piatra unghiulară a hocheiului 
modern.

— Sportul acesta, ne spune în- 
tr-o pauză, a devenit astăzi unul 
din cele mai pretențioase și mai 
aspre. Tinărul care îl preferă tre
buie să știe de la început că îi 
așteaptă un drum greu, sacrificii 
și renunțări. Epoca hocheiului „de 
salon", cu dantelării și promenade 
pe gheață, a încetat de mult. Acum 
hocheiul îl pot juca așa cum 
trebuie numai cei care sînt in
tr-adevăr bărbați.

— Ce program urmați în aceste 
patru săptămîni de activitate?

— Mi-am propus să susțin vreo 
50 de lecții.

— Un adevărat galop!..,
— N-aș spune. Orice echipă care

jocului ca atare, 
sînt subordonate

sistemul încărcă- 
la antrenamente.

se respectă trebuie șă-și impună 
un asemenea volum de muncă. 
Altfel, nu poate realiza nimic.

— Lecțiile de pregătire fizică 
le-am văzut. Ce program tactico- 
teoretic ați urmat?

— Am lucrat cu băieții dum
neavoastră cîteva teme pe care Ie 
socotesc capitale: subordonarea tac
ticii — 
ticii colective a echipei, trecerea 
din 
nei, 
merică și, mai 
perioritate. Am 
mână înscrie foarte puțin în cazu
rile cînd este cu un jucător mai 
mult Pe gheață.

— Tovarășe Maiorov, o să Vă 
punem o întrebare la care dorim 
un răspuns absolut sincer: ce va
loare și ce perspective are lotul 
cu care lucrați?

— Bineînțeles, am să vă răspund 
cu toată sinceritatea. Nici n-aș face 
un serviciu echipei dacă aș elogia-o 
exagerat. Deși motive de laudă 
există. Colectivul nu-i rău, este as
cultător și disciplinat. Lucru cel 
mai important mi se pare a fi că 
acest lot este capabil de mari acu
mulări. Din păcate, este cam leneș. 
Și, cel mai surprinzător, de aceas-

Individuale a jucătorului, tac-

apărare fn 
jocul in

atac, cucerirea 
inferioritate 

cu scamă, in 
aflat că echipa

zo- 
nu- 
su- 
ro-

TRASEUL TORȚEI OLIMPICE
disciplinele olimpice lncepînd din Bulgaria, România, Iugoslavia, 
1896. Pentru a putea aprecia volumul „’...L. .„A '*'* ’
datelor î'nsumate de computere, se ziua de 25 august 1972 la' vechiul

. apreciază că totalitatea lor ar torrna ' .............
pn țop țje hîrtie de 2,1 înălțime 
greu "de 9’0 kg! -''

ȘTAFETA CELOR 5100
Flacăra olimpică va fi aprinsă 

cursul ..lunii iunie. .1.972, în dumbrava 
sacră de. la O.lynjpia din Grecia ,1a 
5100 km distanță de Miinchen. Așa
dar, teoretic (un om pentru fiecare 
kilometru) 5100 de .alergători vor 
constitui o uriașă, ștafetă pentru a 
purta tț>rța olimpică pînă la destinație. 
Flacăra va parcurge Grecia, Turcia,

garia și Austria pentru a ajunge in 
' ' “ „ ’ ' „I

palat Maximilianeum din Miinchen. 
și A doua zi, la 26 august, flacăra va 

fi purtată pe ultimul traseu al . șta
fetei, pînă în incinta stadionului 
olimpic.

Pe traseul ei, flacăra va par
curge pe teritoriu) României a- 
proximativ 800 km. Torța va a- 
iunge Ia Giurgiu în ziua de 13 
iulie și își va continua drumul, 
purtată de ștafete, prin București, 
Pitești, Sibiu, Arad, Timișoara 
pînă Ia Stamora Moravița, pe 
unde va părăsi țara noastră în 
ziua de

th

17 iulie.
IMAGINEA VERIDICA A JOCURILOR

august și 10 septembrie

MISKOLC, 30 (prin telefon). La 
întrecerile de tenis de masă din 
cadrul campionatelor internaționale 
ale Ungariei participă sportive și 
sportivi din Austria, Bulgaria, Fran
ța, R. D. Germană, Suedia, Olan
da, Iugoslavia, Cehoslovacia, U.R.S S„ 
R. F. a Germanici. Ungaria și Ro- 
mânia (Maria Alexandru, Carmen 
Crișan, Șerban Doboși, Teodor 
Gheorghe).

Competiția care a început vineri 
se va încheia duminică seara. Ia
tă rezultatele mai importante, sim
plu femei, turul I: Crișan — Ne
meth 3—0, Jurik — Vostova 3—2! 
turul II; Alexandru — Radberg 
3—0, Crișan — Papp 3—1, optimi 
de finală: Alexandru — Molnar 
3—0, Magos — D. Scholer 3—1, 
Jurik — Crișan 3—1 (s-a jucat 
la activizare din setul I de la

scorul 10—8 pentru româncă). Du
biu fete, turul I: Alexandru, Cri
șan — Hovestadt. Stephan 3—0; 
simplu bărbați, turul I: Papp — 
Doboși 3—0, Gheorghe — Zivano- 
vici
3—21 (învinsul a avut 2—0 la se
turi, iar pe al treilea l-a pierdut 
după numeroase prelungiri), E. 
Scholer .— Roszas 3—2, turul II : 
Lieck — Gheorghe 3—0, Gomos- 
kov — Bengtsson 3—0! Kocsics — 
E. Scholer 3—2! Belesznai — Se
cretin 3—2, Turai — Timar 3—0; 
Dubiu bărbați : turul I : Papp, 
Schmlttinger — Doboși, Gheorghe 
3—1; dublu mixt, turul It Hernati, 
Belesznai — Alexandru, Știpanclci 
3—2! Crișan, Gheorghe — Magyari, 
Kocsics 3—0, turul II: Rudnova, 
Gomoskov — Crișan, Glieorghe 
3—0.

Concursul internațional de călărie de Ia 
Amsterdam a debutat cu desfășurarea 
unei probe de obstacole In care victoria 
a revenit cunoscutului campion englez 
David Broome. învingătorul, care a con
curat pe calul „Manhattan", a parcurs 
traseul in lungime de 500 m cu 12 obstaq 
cole în timpul de 57.6 șl 0 puncte pena
lizare. Pe locurile următoare s-au clasat 
vest-germanul flartwlg Steenken pe 
,.Der Lord" — 58,1 șl 0 p.p. și englezul 
Harwey Smith pe „Johny Walker" — 
59,9 șl 0 p.p. Concurentul vest-german 
Alwln Schockemoeh’.e pe „Golden 
Dream", unul dintre favoriții cursei, a 
ocupat locul 5, cu 63,9 șl 0 p.p.

ta se fac vinovați nu atit „bătrînii" 
cit — mai ales — tinerii. Apre
ciez că la această oră reprezen
tativa României joacă doar cu 50 
la sută din potențialul ei real. Dar, 
desigur, s-ar putea să mă înșel. 
Și încă ceva: o lună reprezintă o 
perioadă prea scurtă de timp spre 
a se putea face mutații de esență 
in concepția și evoluția unei for
mații. Eu am căutat să dau pre
gătirii lotului doar citeva jaloane 
Pe care le socotesc a fi necesare 
în viitor. Aflu, o plăcută surpriză, 
Că hocheiul ia. acum un avint tot 
mâi mare în România. Noile pati
noare artificiale care se construiesc 
ii măresc și-i diversifică geografia. 
Nu trebuie, însă, să așteptați re
zultate imediate, spectaculoase. 
Nouă, în U.R.S.S., ne-au trebuit 
vreo 15 ani buni pînă cînd am 
putut să ne spunem cuvîntul în 
arena mondială. In sfirșit, aș vrea 
să subliniez prietenia și ospitalita
tea cu care am fost intimpinat, as
cultarea deplină pe care mi-a dat-o 
colectivul. Voi urmări cu atenție 
evoluțiile echipei României, mă voi 
bucura de succesele ei și voi reveni 
totdeauna cu plăcere in mijlocul 
acestui colectiv deosebit de sim
patic.

între 26
1972, camerele de televiziune mon
tate pe locurile de desfășurare a 
Jocurilor Olimpice, vor înregistra 
de trei ori mai multe imagini decît 
se vor putea practic transmite. în- 
tr-adevăr, între ceremonia de des
chidere și cea de închidere nu trec 
decît 366 de ore. Cu toate acestea, 
aparatele vor urmări 1200 de ore 
de manifestații sportive. Toate e- 
vcnimentele mai importante vor fi 
fixate pe peliculă și benzi magne
tice, pentru a lăsa posterității o ima
gine veridică a Jocurilor Olimpice 
din epoca noastră.

RUGBYȘTII AUSTRALIENI
LA PARIS

La Paris a sosii echipa selecționată de 
rugby a Australiei. După cum se știe, 
la 3 noiembrie rugbyștii australieni evo
luează la Lille în compania unei echipe 
locale. Apoi oaspeții vor Juca la Limoges, 
Strasbourg, Grenoble, Toulon, Toulouse 
și Paris..................

SPORTIVI
DIN R. P. CHINEZA 

ÎN CANADA
PEKIN 30 (Agerpres). — 

O echipă de badminton din 
R, P. Chineză, condusă de 
Tien Sueh-cen, a plecat în 
Canada pentru a susține o 
serie de întâlniri prietenești 
cu sportivii din această țară. 
La plecare, pe aeroportul din 
Pekin, a fost prezent J. L. 
Paynter, al doilea secretar 
al Ambasadei canadiene din 
R. P. Chineză.

GERTRUDE BAUMSTARK

CULEGE PUNCTE
BERLIN, 30 (Agerpres). — După 

consumare^ a opt runde fn turneul 
internațional feminin de șah de la 
Halle, pe primul loc în clasament se 
menține maestra sovietică Liubov 
Kristol, cu 5i/2 puncte și o partidă 
întreruptă. Ea este urmată de Ger
trude Kaumstark (România) și Kveta 
Eretova (Cehoslovacia) cu cite 5 
puncte, Hofmann și Michel (ambele 
R.D. Germană) cu cite 4,5 puncte.

In runda a 8-a, Baumstark a în
vins-o pe Bade (R.D. Germană), Hof
mann a ciștigat la Georghieva șl Ere
tova la Hartlapp.

fn campionatul de hochei pe gheață al 
U.R.S.S., s-a mal Jucat un meci : Spar
tak Moșcova — Torpedo Gorki. Hoche- 
iștii moscovlțf au obținut victoria cu 
scorul de 4—3 (1—0, 0—2, 3—1).■
Cu o rundă Înainte 
pionatului unional 
năra Irina Levitina 
grad) a acumulat 
virtuală campioană 
1971. Următoarea clasată, Sul, 
puncte, iar Semenova, situată 
3 — li’/, puncte.■
La Crystal Palace, din Londra, 
competiției preliminare a 
pionilor europeni" 1_ . ...
pa marinei din Moscova a întrecut cu 
scorul de 15—3 formația C.N,

de terminarea eam- 
feminin de șah. tî- 
(studentă din Lenin- 
13'/2 puncte și este 
a U.R S.S. pe anul 

are 12 
pe locul

în cadrul 
:“.r: 3 „Cupei cam- 
la polo pe apă, echi-

Janis I.usls, cunoscutul atlet 
campion olimpic la aruncarea 
s-a căsătqrit cu a'tleta Elvira 
Aceasta a fost și ea campioană 
la aceeași probă.

Marsllla.

sovietic* 
suliței,- 

Ozolina. 
olimpică

In zilele de 13 șl 14 noiembrie se va 
desfășura dubla intîlnlre internațională 
de gimnastică dintre echipele Franței șl 
U.H.S.S. Meciul se va desfășura în ora
șul Orleans.

NOI VICTIME PE RING
Comisia medicală de pe xîngă fe

derația de box a Australiei va lua 
serioase , măsuri pentru protecția 
boxerilor și, în același timp, în 
aceste zile va întreprinde o anche
tă în legătură cu decesul pugilistu- 
lui filipinez Alberto Jangalay

HOCHEIȘTII FRANCEZI SE AFIRMA

După cum s-a mai anunțat, acesta 
a decedat la 1 octombrie la Bris
bane în timpul meciului susținut 
împotriva sud-africanului 
Snowball. în ultimii 10 ani, 
Australia au fost înregistrate 8 
zuri mortale în box.

în ultimele 24 de ore, un
boxer filipinez și-a pierdut viața, în 
urma unui meci susținut la Mani
la. Este vorba de Oliver Espinosa, 
în vîrstă de 21 de ani, care a de
cedat la spital în urma loviturilor 
primite la cap.

Cea de-a 19-a ediție a Halfului automo
bilistic al Spaniei s-a încheiat la Ma
drid cu victoria echipajului francez Ni
colas — Todt, care a concurat pe o ma
șină „Alpine Renault a-10“. Pe locul doi 
s-au clasat compatrioțil lor Fiorentino și 
Berbery pe „Simca". Echipajul polonez 
Zasada — Nowicki, pe , .........
pat locul patru. Traseul 
măsurat 1673 km, ’ 
etape, și a cuprins

,BMW“, a oou- 
competiției a 

impărțițl In două 
26 de probe speciale.

Kid 
în 

ca-

alt

Internațional „open

La Asnieres, în apropiere de Pa
ris, s-a disputat Intîlnirea amicală 
de hochei pe gheață dintre repre
zentativele Franței și Italiei. Par
tida s-a încheiat cu scorul de

3—2 (1—1, 1—0, 1—1) în favoarea 
hocheiștilor francezi care obțin 
prima lor victorie asupra echipei 
italiene.

Tradiționalul turneu
de golf de la Napa (California) a fost 
ciștigat in acest an de către cunoscutul 
campion american Billy Casper Învin
gătorul, în vîrstă de 40 de ani, a reali
zat performanța record de 269 puncte, 
fiind urmat de Ferd Marti — 273 puncte 
și Tommy Aaron — 274 puncte.

Victoria lui Casper a fost facilitată și 
de faptul că la acest turneu nu au par
ticipat cunoscuțll Jucători Jack Nicklaus, 
Arnold Palmer Și Gary Player.

La Bonn, în cadrul j,Cupei Europei* la 
tenis de masă, s-au tnttlnlt echipele R.F. 
a Germaniei șl Angliei. Jucătorii vest- 
germanl au obținut victoria cu scocul de

4—3.

LA CEASUL
TRISTEI DESPĂRȚIRI...

SĂPTĂMÎNĂ SPORTIVĂ INTERNĂ
A încetat din viață antrenorul 

emerit Emeric Vogi.
A dispărut una dintre cele mai 

prestigioase figuri ale fotbalului 
nostru, un meseriaș și un artist 
deopotrivă al acestui sport, un om 
care a slujit fotbalul cu credință, 
pînă in ultimele clipe ale vieții 
sale,

Năseut Ia Timișoara, cu 66 de 
ani în urmă, Emeric Vogi — 
„Ciogli" cum îi spuneau toți — a 
scris primele pagini din marea sa 
carte de sport pe pistele de atle
tism, obținînd laurii de campion 
Ia 100 șî 200 de metri, in campio
natele juniorilor. Ca mulți alții, el 
n-a putut să reziste chemării fot
balului și iată-1 făcînd primii pași 
în această disciplină, la juniorii 
„Chinezului". Apoi, la 17 ani, fă
cea un salt neverosimil, de la for
mația de juniori direct în prima 
echipă, acea faimoasă echipă timi
șoreană, care avea să cîștige șase 
anî la rînd campionatul țării. Ve
nind apoi la București, Emerie Vogi 
a îmbrăcat tricoul echipei Juven
tus, cunoscînd și aici satisfacția 
victoriei finale în campionatul 
1929—1930.

Emeric Vogi a fost unul dintre 
cei mai mari jucători pe care i-a 
avut fotbalul nostru. Selecționat de

■■■"■ t, » fi
BASCHET i Sala Floreasca, da

la ora 9,30 I I.C.H.F. — Mureșul Tg,
Mureș (m.A), Politehnica — Uni
versitatea TimlșOara (f-A); sala 
Giulești. de la ora 10: Rapid — 
Universitatea Timișoara (m.A), 
Rapid — Crișul Oradea (f A), 
meciuri în cadrul diviziei A.

BOX : Casa de cultură a seci. 
VI (calea Rahovel nr. 151) : „Cupa 
Construcția".

CICLOCROS: comuna Dobro- 
lești, ora 10 : „Cupa Flacăra”

FOTBAL i Stadionul Progresul, 
ora 11: Progresul Buc. — Chimia 
Rm. Vilcea (divizia B); ora 13: 
Progresul Buc. — Delta Tulcea 
(iunlori), terenul Laromet, ora 

11 : Tehnometal Buc. — Electronica 
Buc (divizia C); terenul Con
structorul, ora 11; Unirea Tricolor 
Buc. — Dinamo Obor Buc. (di
vizia C); terenul T.M.B., ora jl: 
T.M.B. Buc. — Victoria Lehliu 
(divizia C); teren Voința, ora 9: 
Sirena Buc. — Mașini Unelte 
Buc. (divizia C); ora 11: Voința 
Buc. — Fi. roșie Buc. (divizia C).

HANDBAL : Teren Progre
sul, ora 9: T.S.E.M. Buc. — Vo
ința Rădăuți (f.B). ora 10: Pro
gresul — Polit. Galați (f.B); te
ren Voința, ora 11,ÎS: Voința
Buc. — Chimia Făgăraș (f.B); 
teren Constructorul. ora 15 30: 
Constructorul — Spartac Ploiești 
(f.B).

JUDO: Sala Dinamo, ora 15 1 
faza pe municipiu a campionatu
lui republican de juniori (echipe).

LUPTE : sala Dinamo, de la ora 
10: Dinamo Buc. — Rapid Buc. 
— IPROFIL Rădăuți; sala Pro

29 de ori în echipa națională (timp 
de zece ani a fost căpitanul ei), 
participant la campionatele mondia
le din 1930 și 1934, Emeric Vogi 
își cîștigase un renume european, 
prin tehnica sa desăvîrșită, prin 
uimitoarea sa detentă, prin elegan
ta cu care își Învingea adversarii, 
de pe postul de mare răspundere 
de mijlocaș central. Dar, înainte 
de toate, „Ciogli" a fost un senior 
al stadionului, o Întruchipare a lo- 
faiității sportive, duse pînă la de- 
săvirșire.

în 1942, Emeric Vogi a început 
să activeze ca antrenor. în repe
tate rinduri, el a fost chemat Ia 
cirma echipei naționale, trăind îm
preună cu ea bucuriile și amără
ciunile ei, fiind pentru jucători un 
adevărat părinte, conducător sobru, 
modest, cumpătat, dar vibrînd din 
toate fibrele sale pentru fotbal și 
preocupat permanent de creșterea 
unor noi generații de fotbaliști va
loroși.

A murit Emeric Vogi. O lacrimă 
fierbinte și un gind pios pentru 
acel care a iubit fotbalul, poate 
tot atit de mult ca și viața.

COLOMAN BRAUN-BOGDAN 
antrenor emerit

gresul, de la ora 10: Progresul 
Buc. — Dunărea Galați — A.S.A. 
Bacău. Meciuri în cadrul campio
natului republican de greco-ro- 
mane, echipe.

POLO : Bazinul Floreasca, de 
la ora 9: Rapid — Voința Cluj, 
ora 17: Rapid — C.S.M. Cluj.

POPICE: Arena Giulești: Ra
pid — Petrolul Ploiești, arena 
Gloria: Gloria — Constructorul 
Galati, meciuri In campionatul 
masculin divizia A. Reuniunile 
încep la ora 8.

RUGBY: Parcul copilului, de 
la ora 9: Steaua — Universita
tea Timișoara. Grlvlta Roșie — 
Agronomia Cluj; teren Dinamo, 
ora 11 : Dinamo — Știința Petro
șani (div. A): teren Tineretului 
IV, ora 10 : A.S.E. — Ș.N. Olte
nița; teren Olimpia, de la ora 
10.30 : Olimpia — I.T.C., Vulcan 
— Aeronautica; teren Giulești, 
ora 9: Rapid — Voința Constan
ta (div. B)

VOLEI: Sala Giulești, de la 
ora 8,30: C.P. București — Sănă
tatea Arad (f.A). Rapid — Uni
versitatea Cluj (m.A), sala Con
structorul, de la ora 8: Aurora 
București — Eleetra Buc. (m.B), 
Constructorul — Penicilina Iași 
(f.A). A S.E. București — Orizon
tul Bacău (f.B) Locomotiva — 
Medicina (m.B)î sala Dinamo, 
de la ora 8,30 i Dinamo — Univer
sitatea Craiova (m.A), Steaua — 
Viitorul Bacău (m.A), Sala Flo
reasca, ora 12: I.E.F.S. — Pro
gresul (m.A).

TIR: Sala Floreasca II, de la 
ora 8,30: campionatul național la 
arme cu aer comprimat.

(Urmare din pag. I) 

puternice și tradiționale unitâfî ale 
mișcării sportive din fora noas
tră, nuclee de pregătire și afir
mare multilaterală — sportivă și 
cetățenească —♦ a unor întregi 
generații de performeri.

RITMUL ACCELERAT
AL OLIMPIADEI

Fără precipitare — între olim
piade există, totuși, patru ani I 
— fără a forța artificial „intra
rea în linie dreaptă* — o dată 
cu anul 1972 va începe, totuși, 
finișul pregătirilor — metrono
mul Olimpiadei de la Munchen 
își semnalează mai pregnant pre
zenta printre noi.

în aceste săptămîni, cînd fede
rațiile de specialitate și-au defi
nitivat calendarul competițional 
pentru anul ce vine, acesta de
venind public prin apariția sa în 
ziarul nostru, Sapporo (ca mîine 
îi va veni sorocul...) și Munchen 
apar direct și indirect, pe agen
da de lucru a forurilor de resort.

SCHIORII FONDIȘTI DIN BRAȘOV 
VOR SĂ RECUPEREZE ÎNTÎRZIEREA
• Geografia fondului a crescut • Regenerări cantitative și cali
tative • A.S.A. și Dinamo principalele surse • Titlurile de cam
pioni pe zăpadă se pregătesc pe uscat! • Performanțele biat- 

loniștilor ii ambiționează

Se cunoaște că fondul românesc 
(schi) a traversat o perioadă de cri
ză la înalta performanță, generată 
de schimbul generațiilor, de stran
gularea unor surse de alimentare 
cu cadre, de relativa izolare com
petition ală în care se cufundase, 
ca șl de rămînerea la unele metode 
de antrenament învechite. Se 
mai știe însă că oamenii care 
iubesc acest sport nu s-au îm
păcat cu starea de lucruri amin
tită și în eforturile lor, asociate 
cu. ale federației, au inițiat o revi- 
talizare a disciplinei, începută de 
la nivelul copiilor prin centre de 
schi, prin secții de fond la școlile 
sportive, prin stimularea juniorilor, 
în consecință, geografia fondului de 
performantă s-a lărgit considerabil. 
Nordul Moldovei, prin județul Su
ceava, Harghita prin centrele de 
la Miercurea Ciuc și Gheorghieni, 
Hunedoara cu Valea Jiului, Clujul, 
Oradea, Argeșul sînt prezente nu 
numai la start, dar și în bătălia 
pentru titluri. Aria de recrutare 
este în creștere. Schiul de fond a 
pătruns printr-o politică de răspîn- 
dire dirijată de federație pînă în 
satele cele mai îndepărtate, cu zone 
propice schiului. Roadele au început 
să apară. Secțiile cluburilor și aso
ciațiilor se împrospătează. Loturile 
și echipele naționale sînt pe cale 

Biroul C.N.E.F.S., de pildă, în vir
tutea atribuțiilor sale de orien
tare, de valorificare a forțelor în 
toate ramurile sportive, a purces 
la un ciclu de analize temeinice, 
realiste, ale stadiului actual de 
pregătire și formare a loturilor 
olimpice în disciplinele vizate a 
participa la J.O., concretizîndu-și 
concluziile în planuri lucide pen
tru ultima perioadă dinaintea O- 
limpiadelor 72. Boxul, handba
lul, scrima, caiacul-canoea, tirul 
și polo-ul pe apă își cunosc acum 
punctele de sprijin și cele nevral
gice, liniile perspectivei apropia
te, urmind ca efortul unit, anga
jat și direcționat științific, al an
trenorilor, tehnicienilor și sporti
vilor (în primul rînd I) să rodeas
că — sperăm... — în timpul ce
lei mai mari întreceri a sportului 
mondial.

PUNCT FINAL,
PUNCT DE PLECARE...

Anul calendaristic a intrat bine 
în ultima sa treime. Este perioa
da de cumpănă a anului com-

de regenerare. Saltul nu este nu
mai cantitativ, de ordin numeric, ci 
și în concepția de pregătire, în 
metode, în primele rezultate.

★
De mai mulți ani, pregătirea ca

drelor de bază ale fondului de per
formanță revine în principal secții
lor brașovene DINAMO șl A. S. 
ARMATA. De aceea, atenția noas
tră s-a îndreptat, în special, asupra 
lor. La fond, performanțele se pre
gătesc pe uscat. Antrenorii cunosc 
acest lucru și acordă acestei pe
rioade atenția cuvenită. Lotul di- 
namovist de fond — biatlonul cu
prinde 9 seniori, 6 juniori, o se
nioară șl 4 junioare. Noutățile le 
reprezintă schiorii N. Gîrniță, Gh. 
Ionetecu, Gh. Olteanu, N. Rucărea- 
nu, Gh. Bădescu, Lămîița Gheor- 
ghiesii care au venit să învețe și 
să-i depășească pe consacrații 
Gyorgy Vilmoș, Dinu Petre, Mar
cela Leampă. La A.S.A., la aceeași 
secție de fond — biatlon se pregă
tesc 13 seniori și 12 juniori selec
ționați dintr-un lot mai numeros. 
Și aici numele sonore ale cunoscu- 
tilor Gh. Cimpoia, N. Sfetea, Gh. 
Cincu, C. Carabela, I. Tudor au 
atras sportivi noi dintre care cităm 
pe Gh. Calrici, N. Boteanu, M. Bre- 
jean, I. Gheier etc.

Ambele secții au traversat stagii 

petițional, atunci cînd unele dis
cipline sportive își desemnează 
definătorii titlurilor naționale, în 
timp ce altele abia pornesc în 
noile ediții ale campionatelor. Și 
săptămînă care a trecut ne-a o- 
ferit asemenea exemple. Tenisul 
de masă, de pildă, și-a consumat 
la Arad ultimele fețe ale sezonu
lui competițional iniern, nu îna
inte însă de a scoate din sce
nă, după primele replici, „palete" 
nu rt) mult în urmă prezente în 
elita ping-pong-ului internațional 
(Giurgiucă, Eleonora Mihalca). Se 
pare, totuși, că schimbul între 
generația succeselor trecute și 
cea pe care o dorim în conti
nuarea ștafetei, n-a decurs în 
ceie mai bune condițiuni...

Baschetul masculin, însă, după 
ce a trecut prin furcile caudine 
ale „europenelor*, s-a prezentat 
în această săptămînă, ca de obi
cei la sfîrșitul !ui octombrie, la 
startul noului campionat națio
nal. 12 echipe, peste o sută de 
jucători participă la întrecerile 
primei divizii.

Deci, punct final, punct de ple
care în principalele competiții in
terne.

de pregătire Ia mare, au acumulat- 
kilometri de alergări în teren va
riat, zeci de ore de antrenament, de 
musculație în fortificare. In pre
zent, Dinamo face 10—11 ședințe 
de pregătire săptămînală, axîndu-și 
pregătirile, în special, pe alergări 
de durată și rezistență, de viteză 
-prin repetări, exerciții de forță, ci
clism, excursii etc. A.S.A. are un 
program relativ asemănător, cu 
9—10 antrenamente săptămînal, 
dense, structurate pe rezistență, for
ță și coordonare, folosind în pro
porție de 30% intensități mici, 40% 
medii, 20% mari și 10% submaxi- 
male și maximale. De altfel, nor
mele de control periodic (centra
lizate sau pe secții) au demonstrat 
o apreciabilă creștere comparativă 
cu anii trecuți în aceeași perioadă.

Fondul alimentează și rîndurile 
biatlonului. Valoarea alergării de
termină în final și calitatea biat- 
loniștilor. Și cu toate că în acest 
an obiectivele de performanță ale 
fondiștilor sînt mai modeste decît 
ale biatloniștilor, ei și-au propus, 
totuși, să abordeze valoarea certă 
internațională, să urmeze exemplul 
colegilor de la biatlon.

Fondiștii de Ia Dinamo și A.S. 
Armata Brașov, fondiștii români 
știu că sînt datori unor înaintași, 
unor tradiții de performanță și prin 
efortul lor stăruitor am înțeles că 
sînt hotfirîți să lichideze întîrzierile. 
De altfel, în prezent, au și condiții 
incomparabil mai bune.

Mihai BÎRA

AZI, LA GALAJI, 0 INTERESANTĂ ÎNTÎLNIRE 
ÎNTRE SELECȚIONATELE MASCULINE DE HANDBAL 

ALE ROMÂNIEI Șl BULGARIEI
La ceva mai mult de o săptămî

nă după ce se vor fi încheiat dis
putele din cadrul ediției feminine 
a „Trofeului Carpați", la Galați, 
șapte selecționate masculine, cărora 
li se adaugă reprezentativa secundă 
a țării noastre, vor lua startul în 
turneul rezervat lor și dotat tot cu 
„Trofeul Carpați". Competiția stîr- 
nește un interes neobișnuit, deoare
ce majoritatea echipelor partici
pante își desăvîrșesc sau își veri
fică pregătirile în vederea turneului 
de calificare pentru J.O. sau chiar 
în vederea participării la această 
mare întrecere.

înaintea „Trofeului Carpați", 
reprezentativa țării noastre, aflată 
la Galați sub conducerea antreno
rilor N. Nedef și E. Trofin, va sus
ține două jocuri amicale de veri
ficare cu echipa Bulgariei. Cu 
acest prilej, se va putea face nu 
numai o corectă evaluare a efi

Săptămînă viitoare 
se reia campionatul de hochei

Activitatea competițională oficia
lă la hochei va fi reluată săptămînă 
viitoare. Mai întîi, pe patinoarul 
„23 August", începînd de luni, se 
va desfășura campionatul munici 
pal pentru juniori II (Dinamo, 
I.P.G.G., Constructorul și Steaua), 
iar la sfîrșitul săptăjnînii,. la Ga
lați, va avea loc primul tur al 
„grupei B“ a campionatului re
publican de seniori. Programul în- 
tîlnirilor este următorul I vineri
5 i I.P.G.G. București — Avîntul 
Gheorghieni, Dunărea Galafi—Tir- 
nava Odorheiul Secuiesc, sîmbătă
6 : Dunărea—Avîntul, I.P.G.G.— 
Tîrnava, duminică 7 : Tîrnava— 
Avîntul, I.P.G.G.—Dunărea.

Federația de hochei al alcătuit 
programul partidelor din „grupa 
A* a campionatului național, al 
cărui prim tur va avea loc în Ca- 1 
pitală între 8 și 11 noiembrie i 
luni 8 i Steaua București—Avîntul 
Miercurea Ciuc, Dinamo Bucu
rești—Agronomia Cluj, marți 91 
Dinamo—Avîntul, Steaua—Agro
nomia, miercuri 10 — zi de 
pauză, joi 111 Avîntul—Agronomia, 
Dinamo—Steaua. 

ÎN „CUPA DIANA“

A DOUA FINALA-TIRUL CU ARCUL
La numai două zile de la desfășurarea finalei la cros, astăzi 

are loc, începînd de la ora 10, pe stadionul Olimpia, ultimul act 
al unei alte probe : tirul cu arcul. Opt echipe, formate din cîte 
trei fete reprezentînd1 tot atîtea sectoare ale Capitalei, își vor 
etala măiestria de a trimite de la distanța de 15 metri cîte 10 
săgeți, cit mai aproape de punctele centrale ale țintelor. Ele vor 
încerca astfel să-și aproprie unul dintre locurile fruntașe pe echipe, 
ale acestei probe. Dar cel mai invidiat titlu rămîne cel individual,’ 
la care aspiră, cu reale șanse, aproape toate cele 24 de fete. Să 
le urăm succes 1 ,

------------------------ - —..... , -----------

cienței antrenamentelor de pînă 
astăzi, ci și o apreciere precisă 
asupra stadiului de omogenizare a 
noii formule de echipă preconizată 
de cei doi antrenori. Sub acest 
aspect, partidele cu handbaltștil 
bulgari și, bineînțeles, cele din a- 
propiata ediție a „Trofeului Car
pați", sînt deosebit de importante.

Oaspeții sosiți sîmbătă dimineața 
în Capitală și-au continuat după 
cîteva ore drumul cu trenul spre 
Galați. Au deplasat formația com
pletă, dorind să realizeze, la rîndul 
lor, o bună verificare înaintea tur
neului de calificare pentru J.O. la 
care iau parte. Meciurile vor avea 
loc în Sala Sporturilor din Galați, 
primul azi la ora 19 șl cel de al 
doilea marți, tot la ora 19. Cele 
două jocuri vor fi conduse de un 
cuplu de arbitri din R. D. Germa
nă : A. Schof șl V. Kruge.

• Arbitrii Oprea Barbu și Cornel 
Sgîncă vor conduce marți, la Sofia, 
derbyul campionatului bulgar do 
hochei, dintre formațiile T.S.K.A.— 
Levski Spartak,

Azi, la Sibiu

FINALELE LA CROS
Cîteva sate de alergători din 

majoritatea județelor țării iau as
tăzi startul, la Sibiu, în întrecerile 
finale ale campionatelor republi
cane de cros pe anul 1971.

Competiția cuprinde nouă curse i 
Juniori III — 1500 m, Junioare III 
— 800 m (campionatele pentru 
această categorie de vîr6tă se des
fășoară pentru prima eară), Ju
niori II — 3000 na, junioare II — 
1000 m, Juniori I — 4000 m, Juni
oare I — 1500 m, tineret — 6000 m, 
seniori -w 10 000 m și senioare — 
2000 m.

La fiecare cursă vor fi alcătuite 
clasamente individuale și pe echipe.



RAPID 1(0)

POLITEHNICA 0(0)

Decepționant meci, îeri la 
prînzului, pe „23 August".

Pe un frig pătrunzător, 2 000 de 
temerarii (care au încropit cîteva 
insulețe în tribunele marelui sta
dion), au venit să vadă pe Rapid 
și Politehnica Iași, recomandate 
de ultimul lor meci In Capitală, 
precum și de ambiții mărturisite 
de care nu duce lipsă nici Giu- 

Țeștiul, nici Copoul. Ei bine, spre 
decepția acestor suporteri de 18 
karate, jocul a depășit arareori 
anonimatul, publicului fiindu-i ofe
rite două imagini palide, șterse, a 
unor echipe care au semănat cu 
ele înseși numai in privința tri- 
couriior...
:.. Crezînd-o relansată în urma a- 

preciatei evoluții de la Cluj, Poli
tehnica (lipsită, este adevărat, de 
jticătorul său nr. 1, coordonatorul, 
creatorul și realizatorul Cuperman) 
a afișat o evidentă neputință, 
tanța dintre temperamentala șl 
mirata echipă de anul trecut și 
de azi fiind ca de la cer la 
mînt. Pe linia ultimelor sale evo
luții din campionat, Rapid n-a de
pășit nici ea o condiție modestă, 
îngrijorătoare prin caracterul ei 
de stabilitate. Este adevărat, for
mația giuleșteană a avut asupra 
partenerei sale un oarecare ascen
dent, grație unei combativități mai 
mari și unei dominări teritoriale, 
dar, comparînd-o cu posibilitățile-i 
reale, Rapid ni s-a părut o echipă 
care dă cel mult jumătate din ran
damentul pe care ar 
dea.

Desfășurarea partidei 
puține momente demne 
marcate. în prima repriză, 
gurul jucător care s-a văzut — ri- 
dieîndu-se deasupra mediocrului 
curs al jocului — a fost 
care a șutat periculos de 
în minutele 20, 22 și 38, 
sale două lovituri fiind 
spectaculos de către Costaș, 
de-a treia ocolind de puțin poarta. 
Același Neagu se va afla în minu
tul 39 la un pas de gol, dar talen
tatul portar ieșean va culege — cu 
prețul unui curajos blocaj — ba
lonul în picioarele atacantului ra
pidist. Repriza a doua, începută 
pe un scor „alb", avea să ne arate, 
încă de la primele mingi, o echi-

trebui să-l

oferit 
fi rc- 

sin-

Neagu, 
trei ori, 
primele 

parate 
cea

S. C. BACĂU 1 (1)

STEAUA 0 (0) UN MECI GREU
PENTRU AMBELE COMBATANTE

la

ambianță plăcută, pe 
primăvăratică, Steaua 

Club " "

BACĂU, 30 (prin telefon, de 
trimisul nostru).

într-o
vreme 
Sport 
meci deosebit de disputat.

După ce cei, 22 de jucători și un 
întreg stadion’ au păstrat un mi
nut de reculegere pentru cel ce 
a fost un mare jucător și antre- 

Emeric Vogi, cele două echi- 
dispută 
minut.
Marcu

O
Și 

aveau să ofere un

nor, 
pe s-au angajat într-o 
aprigă, încă din primul 
Din acel moment, în care 
s-a aflat pe extremă și de la 14 

din unghi, a șutat pe lingă 
bară producînd panică în rindul 
adversarilor. Dar, în minutul ur
mător, Cristache greșește, Pană 
intră în posesia mingii, îl serveș
te impecabil pe Dembrovschi 
însă, șutul acestuia trece ful
gerător pe lingă bară. început

m,

Constantin ALEXE

jucătorii 
amărăciunea

s. c.

min. 12, 
bucureșteană este nea- 
plasează greșit, Rugiu- 
mingea pe piept, o im-

Steaua 2—0 (1—0).

Stadion 23 August : timp excelent : teren foarte bun ; spectatori — apro
ximativ 10 000. A marcat RUGIUBEI (min. 12). Raportul șuturilor la poartă: 
12—13 (pe spațiul porții : 5—5)- Raport de cornere : 2—6.

S.C. BACAU : Ghiță 8 — Mioc 7. Catargiu 8, Velicu 7, Kiss 7. Vătafu 6, 
Hrițcu 5 (min. 88 Sinăuceanu), Pană 6, Dembrovschi 7, Rugiubei 7, Sorin 
Avram 6 (min. 59 Băluță 6).

STEAUA : Haidu 8 — Sătmăreanu 7, Smarandache 7, Negrea 7, Cristache 
7, Vigu 6, Naom 6, Pantea 6, Aelenei 6 (min. 54 I. Constantin 5). Năstase 5, 
Marcu 6. , .

A arbitrat OTTO ANDERCO (Satu Mare) ajutat la linie de V.
Catană (Cărei) și C. Silaghi (Bala Mare).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : S. C. Bacău

furtunos, tensiune, precipitări, pa
ge greșite. Și iată, în 
apărarea 
tentă, se 
bei preia
pinge în careu, Dembrovschi pă-

„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. I)

' ROMANIA — UNGARIA 9—15 
(3—10). Campioanele lumii au reușit 
în meciul cu România cel mai bun 
joc practicat în ultimii ani. Ince- 
pînd cu portarul Bujdoso, conti- 
nuînd cu sistemul defensiv mobil, 
eu blocajul aproape de netrecut și 

r încheind cu atacul care a acționat 
cu combinații rapide, care au pus 
deseori în poziții favorabile pe 

..Fleck, Csik și Toth-Harsany, echipa 
: Ungariei s-a dovedit un mecanism 
bine pus la punct, capabilă să-și 
apere titlul La turneul final al C.M. 
din Olanda.

Formația română, cu carențele

VOINȚA CLUJ CALIFICATĂ

IN TURNEUL FINAL LA POLO
Aseară s-a disputat, la bazinul 

Floreasca, partida de polo dintre 
’ echipele clujene Voința și C.S.M. 
Jucătorii de la Voința au reușit 
să obțină victoria cu scorul de 
13—1 (3—0, 5—0, 2—1, 3—0), cali- 
fieîndu-se în turneul final de la 
București (9—14 noiembrie).

I Victoria a fost obținută lejer, ad- 
tj versarii neridieîndu-se la valoarea

Jucătorilor de la Voința, de departe 
cel mai buni poloiști din provincie.

Internaționalii Claudiu Rusu 
(seniori) și Ioan Pop (juniori) au

___________
George ROSNER

- -------------------------T I I ———— ............ , _——,, , ..... .. ......  ,1,1————li———y, 
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ora

O VICTORIE OARECARE

FOARTE ORDONATA

Iată-l pe Neagu ratind penalty-ul acordat Rapidului în min. 55 MACARSCHI

Dinamo, și 
propriu Întîlnirea 

campioană s-a soldat 
Nici bucureștenii nu 
realizare, dar U.T.A.

■

pă (Rapid) hotărîtă să tranșeze în 
favoarea ei o dispută din a cărei 
încîlceală putea ușor să rezulte un 
scor egal. Mai dinamici, rapidiștii 
ajung des — în acest debut de re
priză — în fața porții, amenințînd

deschiderea scorului, care se pro
duce în min. 49. Urcat în atac și 
ajuns în careu, fundașul bucu- 
reștean Codrea sare împreună cu

_____  ______ _ teren bun. Spectatori 2 000. A marcat
DINU (min”. 49). Raportul șuturilor la poartă : 15—10 (pe spațiul porții: 8—6). 

Raport de cornere : 11—4.
RAPID : Răducanu. 7 — Pop 7, Boc 7, Lupescu 7, Codrea 7, Dinu 7 (min. 

62, Adam 5), Dumitru 7, Năsturescu 5 (min. 55 M. Stelian 5), ~ ~ 
7, Codreanu 7.

POLITEHNICA IAȘI : Costaș 9 — Romilă I 7, lanul 6.
6, Mărdărescu II 7, Slmionaș 7, Incze IV 5 (min. 58 Romilă 
Lupulescu 5, Moldoveanu 5.

A arbitrat C. GHEMIGEAN 
raschlv (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Rapid

Stadion „23 August”, timp rece,

■4r-ir4r, ajutat

cen-

de

apărătorii ieșeni la o minge 
trată de pe extrema dreaptă ; ba
lonul depășește tot buchetul 
jucători, iar arbitrul Ghemigean 
apreciază că fundașul rapidist a 
fost obstrucționat (infracțiune ne
sesizată de către noi, dar pe care 
conducătorul jocului, aflat la cîțiva 

greu 
urmă- 

lung.

trunde, e faultat de Smarandache 
(o fi lăsat arbitrul avantaj, 
de apreciat I), Rugiubei 
rește și înscrie în colțul 
Tensiunea din teren înregistrează 
noi cote. In min. 14, Vigu îl faul
tează pe Dembrovschi și primește 
avertisment. Peste un minut, ca 
urmare a unui fault și a protes
telor la decizia arbitrului, Mioc 
primește și el cartonașul galben. 
In min. 21, Dembrovschi pasează 
lui Sorin Avram, acesta se află 
în poziție bună, dar șutează im
precis.

Pînă în min. 25, Steaua avea 
să treacă prin momente dificile. 
Apoi, Vigu îl lansează pe 
tase, aflat într-o poziție 
dar șutul acestuia, lasă de

In min. 28, e rindul gazdelor să 
fie la un pas de un nou gol. 
Pană centrează și Dembrovschi 

Năs- 
idealâ, 
dorit.

luftează de la 9 m de poartă, in
credibil pentru un jucător de va
loarea lui. Jocul se mută de la o 
poartă la alta.

In min. 31, Pantea centrează 
foarte bine, dar Năstase (de 

cunoscute în apărare, șî neașteptat 
de timîâă în âtac, hU’a opus o re-: 
zisteriță serioasă. Jucătoarele s-au. 
enervat, au tras din poziții nereco- 
mandabile, iar în apărare au lăsat 
culoare largi prin care adversarele 
s-au infiltrat cu iscusință. Edifica
tor în ceea ce privește ineficaci
tatea atacului este faptul că prin
cipalele aruncătoare de la 9 metri 
(Arghir, Băicoianu, Oancea) nu au 
marcat nici un punct. Au înscris : 
Csik 4, Fleck 3, Toth-Hârsany 3, 
Takacs 2, K. Toth 2, Toman 1 de 
la învingătoare și Sos 4, Miclos 2, 
Popa 2, Ibadula din formația ro
mână. Au condus E. Hjuller și K.’- 
Olsen (Danemarca).

în-

Ia-

fost cei mai buni de la învingători, 
înscriind 5. și, respectiv, 2 goluri. 
Celelalte puncte au fost înscrise 
de E. Silaghi (2), Fr. Fiilop (2), Șt. 
Silaghi și Radu Rusu. Pentru 
vinși a marcat V. Urcan.

Foarte bun arbitrajul lui H. 
cobini.

Astăzi, de la ora 9, la bazinul 
Floreasca, 
Rapid 
17, 
Rapid

va avea loc întîlnirea 
Voința Cluj, iar la ora 

în aceeași piscină, partida 
— C.S.M. Cluj.

f

metri de fază, a lndicat-o cu toată 
fermitatea), dictînd o lovitură in
directă la 7—8 metri de poarta Iui 
Costaș. A executat Dumitru, care 
a pasat la Dinu, șutul acestuia din 
urmă oprindu-se in plasă : 1—0.

Atacînd în continuare, Rapid va 
beneficia peste 6 minute de un pe
nalty (Pop a fost agățat, ușor, în 
careu, pierzîndu-și echilibrul și că-

D. Ene 5, Neagu

Politehnica

la linie de F.

1—1 (0-0).

Alecu 7, Soflan 
II 7), Marlca 5,

Coloși și A. Pa-

pe
Și

care Neagu îl va executa 
copilărește, dîndu-i lui

zînd) 
senin
Costaș posibilitatea să-i apere șu
tul cu dezinvoltură.

După aceste două momente — 
singurele care au stîrnit emoție 
și... controverse în tribune — jo
cul a revenit în matca mediocri-

în acest meci) scapă 
printre picioare, la

este edificator, 
reluare, jucătorii 

dar în min. 48. Sorin 
îl faultează fără

raportul 
spațiul

păreau
A- 

minge

inspirat 
mingea 
10—11 m de poartă. Din min. 35, 
consemnăm următorul fapt i 
echipele s-au liniștit, s-au angajat 
într-un fotbal de uzură, porțile 
sînt neglijate. De altfel 
șuturilor la poartă și pe 
porții

La 
calmi, 
vrâm 
pe Smarandache și primește și el 
un avertisment. Inexplicabil, două 
echipe care pot oferi un fotbal 
bun, apelează prea des la pro
cedee neadmise de regulament. 
Meciul e parcă din bucăți și bu
cățele, căci fiecare acțiune ce 
pare a avea o desfășurare mai 
interesantă este întreruptă de un 
fault sau o obstrucție. După ce 
în min. 50 Steaua trece prin mo
mente grele, cînd Rugiubei trimi
te mingea, cu capul, în bară, 
echipa bucureșteană e mai activă, 
Pan tea și Marcu realizează două 
centrări frumoase, însă Năstase 
nu le poate finaliza. în min. 79, 
■un stadion întreg rămîne înmărmu
rit. Oaspeții sînt la un pas de egaia- 
re. Golul pare inevitabil. De la 10 
m, Năstase șutează fulgerător în 
bară, Marou reia, însă Catargiu 
pune pieptul și oferă posibilitatea 
lui Ghiță să rețină 
lui e disputat, dar 
cel stabilit în min 
gazdele realizează o 
torie, iar 
gustă din 
înfrîngeri.

balonul. Fina- 
scorul rămîne 

12, și astfel 
prețioasă vic- 

bucureșteni 
primei

IUGOSLAVIA — OLANDA 6—5 
(3—1).. Neașteptat de șlaba com
portare a handbalistelor iugoslave 
a contribuit la echilibrarea meciu
lui. S-au înregistrat șl unele recor
duri, desigur, nedorite de sportive: 
în repriza I s-au accidentat Torti, 
Antici (Iugoslavia)., și van Maanen 
(Olanda). După 21 de minute scorul 
era... 1—0, iar în ultimul minut al 
partidei, Cero (I) și Hendrix (O) 
au ratat cîte o aruncare de la 7 
metri. Au înscris : Torti, Suprinno
vici. Antici, ; Parezanovici, Rădici, 
Knezevici de la învingătoare, res
pectiv, Hendrix 2, Aarts, van Dra- 
anen, Smit de la învinse. Au con
dus G. Poipescu și P. Tîrcu (Româ
nia):

R. D. GERMANĂ — U.R.S.S. 
17—12 (9—7) După ce Zdlkina a 
deschis scorul în min. 3 pentru 
formația Uniunii Sovietice, hand
balistele din R. D. Germană au în
scris o suită de 5 goluri, astfel că 
în min. 11 conduceau cu 5—1. A- 
cestea au avut șl în continuare ini
țiativă; cîștigînd la o diferență con
cludentă. învingătoarele au acțio
nat mai variat și ma.i rapid în atac, 
marcînd multe goluri spectaculoase, 
iar în apărare au știut s-o anihile
ze pe Poliakova, cel mai periculos 
pivot al adversarelor. Bun arbitra
jul cuplului român V. Sidea și P. 
Cîrligeanu. Au marcat : Koch, Hel- 
big 3, Winkler 3, Hochmuth 4, 
Braun 2, Kretzschmar 4 din for
mația R. D. Germane și Pinciuk 5, 
Balan 2, Poliakova, Suhanova, Va
silenko, Lozbina, Zolkina din cea a 
U.R.S.S.

U.T.A. ESTE O MICA LUME

la sfîrșitul meciului, am 
severitatea evidentă a

tații. Pînă 
mai notat 
arbitrului față de oaspeți (cu gaz
dele, conducătorul partidei a fost 
ceva mai îngăduitor), precum și 
un dram de curaj al elevilor lui 
Mărdărescu, chemați la ofensivă și 
de scorul defavorabil. Romilă II 
va trimite un șut care va „șterge" 
bara, Mo’doveanu va prelua prea 
lung un balon cu care ar fi putut 
aduce egalarea (și pe care Rădu- 
canu îl va bloca) și cu asta Poli
tehnica își va epuiza replica în 
meciul de ieri. O replică foarte 
„subțire", în virtutea căreia ieșe
nii — autorii unei evoluții gene
rale foarte palide — n-ar fi me
ritat un rezultat egal. între două 
echipe care au jucat mediocru, 
Rapid a avut un plus care legiti
mează o victorie oarecare...

Marius POPESCU

Echipa bucureșteană Rapid urmează 
să plece azi (pe calea aerului) la Var
șovia. unde va Juca miercuri partida 
retur cu Legla, din turul II al „Cupei 
U.E.F.A.".

avut

îi vom vedea la București
DOI REPREZENTANT!

DE FRUNTE 
Al FOTBALULUI 

CEHOSLOVAC
Doi jucători cehoslovaci au

o contribuție deosebită în meciul cu 
Țara Galilor : Dobias și Kuna. Pri
mul a salvat o niinge de pe linia 
porții, care se îndrepta spre... gol, 
al doilea a marcat singurul punct 
al meciului, după o acțiune și exe
cuție tehnică demne de toată lauda.

Exact peste două săptămîni. cei 
doi jucători vor evolua pe stadionul 
„23 August" în meciul cu echipa Ro
mâniei. lată de ce vă facem cu
noștință. anticipat, cu acești doi re
prezentanți ai fotbalului cehoslovac.

KAREL DOBIAS — fundaș dreapta 
(Spartak Trnava). născut la 18 de
cembrie 1948 ; 1,75 m. 68 kg. A fost 
de 19 ori selecționat In echipa na
țională și a evoluat în toate meciu
rile din preliminariile și în turneul fi
nal al C.M. Are o viteză de sprin
ter, calitate care-1 ajută să fie un 
fundaș ofensiv, deosebit de pericu
los.

LADISLAU KUNA — înaintaș și 
mijlocaș (în sistemul 4—3—3) — Spar
tak Trnava. Are 24 de ani șl a fost 
selecționat de 32 de ori în echipa 
națională. Are 1,86 m șl 82 kg. „Tur
nul Eiffel", cum este el supranumit, 
posedă calități fizice șf tehnice deo
sebite : forță în șut și un remar
cabil simț al porții.

s-ar 
în fața ei s-a 
tare, și încă 
dintre ea și 
cu un meci 
sînt străini de
a fost vedetă, a fost stăpîna jocului, obiect de 
îneîntare și expresia unui fotbal modern de cea 
mai severă interpretare. U.T.A. este o mică lume 
foarte ordonată. Fiecare om lucrează din toate 
puterile și se orientează bine în funcție de nu
meroase repere: minge, coechipier, adversar. Ac
tivitatea ei este subordonată legilor eficacității. 
EJicace în apărare, eficace în atac. Un exemplu 
edificator pentru distanța dintre jocul celor două 
echipe. Dinamoviștii pasau, de regulă, lateral, 
fără să cîștige teren și fără să elimine adversari 
în drum spre poartă. Scopul lor era să plimbe 
mingea de la unul la altul, atitudine sterilă, 
care ucide surpriza, șansa, perspectiva. Pasele 
arădenilor, în schimb, au marea calitate că dis
trug sistemul defensiv, lăsindu-i pe apărători în 
urma jucătorului cu mingea. Dar diferențele au 
fost ieri mai numeroase. U.T.A. a făcut un mar
caj mai sever și mai precis, iar tot ce se cheamă 
combinație era, în fond, gindire activă conver
tită în mișcare. Pe cînd Dinamo interpreta și 
crea puțin, exprimindu-se cel mai adesea prin 
clișee tactice, prin acțiuni venite din reflex, din 
stereotip. Cu excepția unei singure perioade de 
la începutul reprizei secunde, dinamica echipei 
bucureștene a suferit de lentoare. La U.T.A., dim-

UN DERBY CARE ȘI-A MERITAT TITULATURA
(Urmare din pag. 1)

trece printr-un moment periculos 
de-abia spre finalul reprizei (min. 
43), cînd un „cap" al lui Doru 
Popescu va da de furcă lui Vidac, 
obligîndu-1 să acorde corner. Dar 
vor replica imediat (min. 45), cînd 
Kun II (care ieri a alcătuit un 
trio excelent împreună cu 
șovschi și Domide) va șuta 
poartă, din poziție foarte 
rabilă.

Repriza secundă ne va face 
torii unei dispute de-a dreptul pa
sionante. Deciși să obțină victoria, 
dinamoviștij vor spori forța lor 
de șoc (în min. 46 Birău îi va

Bro- 
peste 
favo-

mar-

extremă 
suferit 
căruia

UN PELE NEOZEELANDEZ
Despre fotbalul din Noua Zeelandă, 

ajung rareori vești pe continentul 
nostru, deși el are o activitate „non 
stop“. Despre una din stelele fot
balului neo-zeelandez, de neobișnuitul 
său record, s-a aflat de curînd, cu 
ocazia înscrierii celui de-al 1 000-lea 
gol din cariera sa. E vorba despre 
John Wrothall, care în cei 20 de 
ani cît a activat ca atacant centru al 
unei echipe din prima ligă, a strîns 
o zestre serioasă de goluri înscrise. 
Ajuns la 35 de ani, John a socotit 
că e timpul să atîrne bocancii în cui 
și să-și anunțe retragerea. Cum a- 
matorii de statistică se găsesc peste 
tot, cineva a constatat că dacă ar 
mai juca încă puțin ar avea șansa 
să înscrie alte goluri. Și, într-adevăr, 
a venit și ziua cea mare cînd în 
numai 15 minute el a marcat cele 
trei puncte care îl despărțeau de ma
rea performanță : 1 000 de goluri !

A urmat o frumoasă sărbătorire 
a sportivului, care, după ce și-a îm
părțit laurii cu Pele. va putea trece 
la o binemeritată odihnă.

O LECȚIE DE CURAJ
Cu trei ani în urmă. Colin Emery, 

era socotit cea mai bună 
dreapta din Scoția. Dar a 
un grav accident. în urma 
medicii și prietenii l-au socotit pier
dut pentru fotbal. Numai că tînărul 
jucător nu a vrut să țină seamă de 
acest verdict și mergînd dintr-o cli
nică în alta a reușit, pînă la urmă, 
să găsească un medic dispus a în
cerca o operație foarte delicată, cons- 
tînd în schimbarea ligamentelor dis
truse. Emery a acceptat și operația 
a reușit, constituind o premieră chi
rurgicală de răsunet.

După o lungă perioadă de rea
daptare iată că, în aplauzele spec
tatorilor Emery a reapărut în for
mația Queens Park Rangers, mar
cînd un gol la prima lui evoluție, 
după o absență de trei ani.

ARBITRUL NU LOVEȘTE?
Sub acest titlu, presa belgiană a 

consemnat epilogul unei triste aven
turi petrecută pe un teren de fotbal 
și care fusese relatată de aceleași 
ziare, sub titlul : „Arbitrul desfigu
rează un fotbalist".

Faptele s-au petrecut la Charleroi, 
în cursul unui meci de categorie in
ferioară, în care arbitrul Guy Bertier 
a eliminat un jucător pentru vina de 
a-1 fi stropi* cu noroi. Fotbalistul în 
cauză s-a adresat apoi justiției, ară- 
tînd că s-a dus la sfîrșitul partidei 
ca să-și ceară scuze și a fost atacat 
de arbitru, care i-a rupt hainele 
și l-a lovit cu capul în nas !

Condamnat de prima instanță, Eer- 
tier a fost achitat de tribunalul din 
Bruxelles, care în motivarea hotă
rîrii sale scrie : „Se poate vedea foar
te des cum jucătorii bruschează pe 
arbitru. Varianta inversă este atît de 
rară, ilicit apare incredibilă**.

DE ICI, DE COLO
• Cele patru goluri ale turneului 

european întreprins de reprezentativa 
Mexicului au fost marcate de un sin
gur jucător : Enrique Borja. unui 
dintre cei mai populari fotbaliști me
xicani.

• După cum s-a anunțat din Mtin- 
chen. la turneul olimpic de fotbal 
din anul viitor se va efectua con
trolul doping. Cite un Jucător va fi 
examinat la fiecare meci din elimi
natorii, doi jucători la faza supe
rioară. apoi trei ș.a.m.d.

• Ziarul brazilian „Placar" a pu
blicat de curînd tabelul golgeterilor 
campionatului din Rio. Tabelul de
monstrează că. de la 31 de goluri 
necesare In 1940 lui Pirillo (Flamen- 
go) să cucerească titlul și 30 reușite 
de Ademir (Vasco da Gama) in 1949, 
s-a ajuns ca, anul acesta, pentru cu
cerirea titlului de cel mai bun tu
nar, să fie suficiente numai 11 go
luri ! Realizatorul : Paulo Cesar (Bo- 
tafogo).
• Salif Keita, al cărui 

cu Saint Etienne încetează 
viitor, este ofertat de trei 
Ajax Amsterdam, Standard 
Olymplque Marseille.
• Joao Havelange, președintele Con

federației braziliene a sporturilor, a 
declarat că, dacă va deveni 
ședințe al F.I.F.A.. va propune 
sir Stanley Rous să fie ales ..... 
ședințe de onoare.. El a adăugat că 
socotește viitoarele alegeri ca 
cursă de 100 m in oara cineva 
trebuie ie claseze primul",

■ -J—

contract 
In iunie 
cluburi : 
Llege șl

pre- 
ca 

pre-

..O 
tot

teme azi de U.T.A. ? Pentru că 
clătinat și Dinamo, și încă 
pe teren

echipa
frumos.

această

potrivă, prin arterele echipei au curs destul elan 
și destulă exuberantă Dinamo ne-a făcut im
presia unui recipient aproape gol. Energia e pe 
terminate. Și ideile sînt pe terminate. Și moralul 
e pe terminate. Oboseala a coclit parcă toate re
sorturile intime ale formației.

După 9 etape, echipa antrenată de Coco Du
mitrescu nu știe decit să învingă sau să obțină 
rezultate de egalitate. Are stil la fiecare apariție 
și cîștigă suflete pentru știința ei și pentru spor
tivitate. Ne pare rău că numai U.T A. și jucă
torii ei se găsesc în această stare de grație. Aud 
cum Broșovschi și Kun II bat cu pumnii în 
poarta echipei naționale. Să le deschidă cineva 
pină nu vor fărîma poarta sau pînă nu-și vor 
zdreli pumnii.

Deleanu a avut o comportare strălucită. Un a- 
semenea joc n-am mai văzut la el de pe vre
mea cînd era la Iași și juca uneori de te făcea 
să te minunezi.

înainte de începerea partidelor programate sîm- 
bătă la București s-a păstrat acel minut de cer
nită tăcere în amintirea lui Emeric Vogi. Intr-un 
singur minut lumea fotbalului a concentrat o 
imensă tristețe. O imensă tristețe care să com
penseze cei peste 40 de ani de trudă și de ome
nie, trăiți de Vogi în cetatea fotbalului româ
nesc. O imensă tristețe din care fiecare va face 
în jurul amintirii lui un chenar violet și per
sistent. ,-'1^'

Romulus BALABAN

cu FI. Dumi- 
să respingă 
trimite sub

min- 
bara

ani-extrem de

sufla, în ultima clipă, lui Dorn Po-- 
pescu un balon de gol), dar cel 
care reușesc să deschidă scorul 
sînt arădenii. în urma unui fault 
făcut de Cheran, Both execută lo
vitura liberă înalt, în careu, Kun II 
sare cu un cap deasupra adver
sarilor săi și trimite mingea în 
colțul porții.

Nu trec, însă, decît trei minute 
și se produce egalarea. Pornit în 
cursă pe aripa stingă, Doru Po
pescu îl depășește destul de ușor 
pe Lereter, centrează și fundașul 
Popovici, in luptă 
trescu, incercînd 
gea în corner, o 
propriei porți.

Partida devine 
mată, cu faze dramatice la ambele 
porți, mai mult însă la aceea a 
dinamoviștilor, unde Constantines- 
cu apără magistral (min. 63) un 
șut al lui Broșovschi, iar Deleanu 
(unul din cei mai buni jucătpri 
de pe teren, în partida de ieri) 
salvează senzațional echipa sa (în 
min. 71) de un gol ca și făcut.

De cealaltă parte a 
Vidac se remarcă (în 
intervenind splendid la 
al lui Nelu Nunweiller.

...Ultimele minute ale partidei se 
scurg aproape _,pe nesimțite", 
musețea luptei sportive dintre 
două echipe captivîndu-ne cu 
tul. Păcat că atit de rar avem

terenului, 
min. 75), 
un „cap"

fru- 
cele 
to- 

pri-

CAMPIONATUL DE FOTBAL FEMININ
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Joi s-a disputat o nouă etapă, a 
Vil-a, în campionatul de fotbal 
feminin al municipiului Bucu
rești. In general, rezultatele au 
fost normale, fruntașele clasamen
tului obținînd victorii concludente i 
Rapid—Tinerețea 7—0, Venus—Tra- 
viata 8—0, Carmen—Miorița 10—1. 
Iată și celelalte rezultate : Dacia— 
Băneasa 1—2, Minerva—Diana 0—1, 
Unirea-Tricolor—Doina 4—0. în 
clasament, după 7 etape, continuă 
să conducă neînvinse Rapid (an
trenor I. Mihăilescu) 13 p, golave
raj 57—3, Carmen (antrenori — C. 
Barasch și FI. Sandu) 12 p, cu un 
joc mai puțin susținut — golaveraj 
33—5, și Venus (antrenor A. Tănă- 
sescu) 12 p — cu un joc în plus, 
dar cu un golaveraj inferior 28—3. 
In clasamentul golgeterilor con
duce Puica Lază» (Venus) cu 19

Astăzi, la Bacău 
SPORT CLUB - BONSUCCESO

In continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în țara noastră, e- 
chipa Bonsucceso Rio de Janeiro 
joacă astăzi, la Bacău, tu forma
ția locală Sport Club. Meciul se 
va disputa de la ora 11 pe stadio 
nul 23 August. Joi, fotbaliștii bra
zilieni vor juca la Suceava, cu 
Chimia, iar duminică 7 noiembrie, 
la Craiova, cu Universitatea. 

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH
A FĂCUT APEL!

MUNCHEN 30 (Agerpres). — Conducerea clubului vest-german de fotbal 
„Borussia Moenchengladbach" a hotărit să facă apel in fața Comitetului Exe
cutiv al UEFA împotriva hotărîrii luate la Geneva de către comisia de dis
ciplină a acestui organism, prin care s-a stabilit ca meciul pentru Cupa 
campionilor europeni dintre echipa vest-germană și Internazionale Milano 
(încheiat cu scorul de 7—1 in favoarea primei echipe), să fie re jucat pe un 
teren neutru. Aceasta ca urmare a contestației depuse de italieni.

„Noi nu putem să acceptăm această hotărîre !“ a declarat Helmut 
Grashoff, directorul administrativ al clubului Borussia. Potrivit declarației sale, 
conducătorii U.E.F.A. s-au lăsat intimidați de conducerea clubului italian, care 
ar fi lăsat să se Înțeleagă că, în cazul cînd va fi omologat scorul de 7—1, ci 
nu ar putea garanta în ceea ce privește comportarea publicului milanez, in 
jocul retur. Este o hotărîre care încalcă regulamentul, a adăugat H. Grashoff. 
Această sancțiune ar fi fost legitimă numai în cazul cînd întîlnirea s-ar fi în
trerupt. Clubul vest-german socotește că nu 1 se poate reproșa nici o greșeală 

și în nici un caz nu putea să i se impute comportarea nesăbuită a unui spec
tator.

Antrenorul echipei Internazionale Milano, Gianni Invernlzzi, a declarat 
la rindul său î „Consider că hotărîrea luată de U.E.F.A. este un exemplu de 
justiție sportivă. Nu trebuie totuși să uităm că, dacă s-ar fi întîmplat un astfel 
de incident în campionatul Italiei, sancțiunea nu ar fi fost atit de severă. Dar 
aceasta va ajuta să reprime anumite acte antlsportlve, de care spectatorii mi
lanezi s-ar fi putut face vlnovațl în meciul retur de la San Slro“. Jucătorul 
Bonlnsegna, victima Incidentului din meciul de Ia Moenchengladbach, a expri
mat aceleași sentimente ca șl antrenorul t „Rezultatul a fost viciat de acci
dentarea mea. Verdictul U.E.F.A. este singurul logic. Desigur, jucătorii vest- 
germanl vor fi decepționați, dar mal sînt de jucat două meciuri, dintre caro 

unul pe teren neutru, In care el își pot arăta valoarea în condiții regulamentare".

lejuj să asistăm la asemenea der- 
byuri, care-și merită din plin titu
latura I

frumos cu Dinamo, 
părut mai slabă ca

DECLARAȚII 
DUPĂ MECI

NICOLAE DUMITRESCU i „Am
bele echipe au căutat — în primul 
rînd — cheia victoriei, într-un meci 
specific de campionat. Dacă nu au 
aflat-o nici una, nici cealaltă, de 
vină este și suprasolicitarea din ul
tima perioadă. Cred că apărarea 
imediată a U.T.A.-ei a dat randa
mentul cel mai bun“.

D. NICOLAE-NICUȘOR’. „Ce să 
spun ? Ce-ați văzut... Nu comentez".

LERETER 1 „Rezultatul e bun 
pentru noi, dar puteam face un 
meci și mai 
care mi s-a 
altă dată".

DELEANU] 
fi ușor I Scorul e normal. Noi 
greșit enorm în atac, arădenii 
știut să joace lucid, să se apere 
foarte bine".

DINU i „Doar atît i sînt obosit, 
obosit, obosit..."

AUREL BENTU ] „Nu am avut 
probleme. Mi-a plăcut a doua re
priză, mai spectaculoasă după pă
rerea mea. Oaspeții au meritat „e- 
galul" pe terenul lui Dinamo, pen
tru că au jucat deschis, au știut să 
se apere, dar să și atace".

„Știam eu că nu va 
am
au

goluri urmată de Dorotheea Nico- 
lau (Rapid) 18 goluri, Marga 
Costache (Unirea tricolor) 15 go
luri, Doina Șerbezeanu (Carmen) 
14 goluri și Maria Badea (Rapid) 13 
goluri. Azi, se dispută jocurile e- 
tapei a VIII-<a după următorul pro
gram : Teren Chimistul, ora 8,30 
Doina—Luceafărul ; teren C.P.B, 
ora 9, Miorița—Diana ; teren Voin
ța, ora 13 : Venus—Voința ; teren 
Flacăra roșie, ora 10,30, Carmen— 
Minerva ; teren Giulești, ora 15. 
Rapid—Traviata ; teren I.C.M A 
ora 9,30 ; Băneasa—Juventus ; te
ren Triumf, ora 10.30 ; Dacia—Ti
nerețea ; teren Veseliei ora 9; Uni
rea Tricolor—Speranța.

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL PRONOSPORT 
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I. „U“ Cluj — F. C. Argeș 1
II. Farul — Jiul 1

III. A.S.A. Tg. M. — Petrolul 1
IV. „U“ Craiova — St. roșu 1, X

V. Crișul — C.F.R. Cluj 1, X
VI. Atalanta — Fiorentina X, 2

VII. Bologna — Lanerossi 1
VIII. Milan — Juventus 1

IX. Roma — Internazionale X, 2
X. Sainpd. — Catanzaro 1, X, 2

XI. Torino — Cagliari 1
XII. Varese — Napoli 1

XIII. Verona — Mantova 1


