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Azi, pe stadionul „23 August * (ora 14), 
echipele

ROMÂNIEI și CEHOSLOVACIEI 
se întîlnesc intr-un meci 

de mare atracție

PROGRAMUL ELABORAT DE PARTID - TRICOLORI! SÎNTEM ALĂTURI DE VOI
PROGRAMUL ÎNTREGULUI POPOR! ÎN LUPTA SPORTIVĂ PENTRU VICTORIE

TABERE

PREOCUPĂRI SPORITE PENTRU MUNCA EDUCATIVĂ
INTR-0 MARE CITADELĂ INDUSTRIALĂ A TĂRII

UZINELE „23 AUGUST"...
Poarta a rămas mult în urmă. De 

cîteva minute bune, străbatem a- 
leea parcă fără de sfîrșit a acestei 
citadele industriale, fără a ajunge

I ® Impresionante pagini de istorie, de o mare forță mobilizatoare
® Ridicarea conștiinței socialiste, factor hotăritor pentru prosperitatea
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continuă a patriei • „Nu ești 
niciodată prea tinăr sau prea 
bătrin pentru a participa la lupta 

partidului nostru I"

Citirea in colectiv a ziarelor si studierea problemelor ridicate de recenta 
Plenară 
clubului

de

a Comitetului Central al 
Metalul un sprijin prețios tn 
creștere a unor sportivi cu 

I

PC.R. constituie pentru activiștii 
muncă, o călăuză in strădaniile lor 
o înaltă conștiință socialistă

Fotoi VASILE BAGEAC
clădirea laboratorului, peîncă la

care o căutam anume. De o parte și 
de alta a drumului ne întîmpină 
zeci de hale-gigant, în care se fău
resc, prin efortul eroic al muncito
rilor de-aici, locomotive, motoare 
de tot felul, agregate puternice, ca
pabile să dea viață altor puncte in
dustriale, altor forțe de producție. 
Nu venim prima oară prin aceste 
locuri. Dar dimensiunile uzinei ne 
apar și mai mari, obișnuința cu ele 
neestompîndu-le cîtuși de puțin. De 
fapt, aici este un proces de crește
re continuă, de construire a unor noi 
hale, de asigurare a unor capacități 
de producție din ce în ce mai mari. 
La sfîrșitul Cincinalului, Uzinele „23 
August" vor avea 15.000 de salari- 
ați. în 1980, vor munci aici 18 000 
de oameni!

Ne aflăm, deci, într-o întreprindere 
de proporțiile unui orășel și iată-ne, 
în sfîrșit, la locul pe care îl cău
tam, la clădirea laboratorului. Este 
ora 16. în sala amenajată pentru șe
dințe, consfătuiri și conferințe, nu 
mai e loc să arunci un ac. Peste 500 
de sportivi ai clubului Metalul, pur
tătorul culorilor acestei uzine pe te
renurile de sport, au venit să a- 
sculte conferința prof. Tudor Vasile, 
președintele Consiliului municipal 
București pentru educație fizică și 
sport, care avea să evoce unele mo-

mente mai importante din lupta 
Partidului Comunist Român pentru 
făurirea unei mișcări sportive de
mocratice.

Vechi membru de partid, din ile
galitate, Tudor Vasile povestește 
celor prezenți cum a decurs bătă
lia partidului nostru pentru atrage
rea tinerilor muncitori la acțiunile 
culțural-sportive,. pentru constitui
rea primelor organizații sportive în 
care 
păta

tineretul muncitor să poată că- 
o educație de ' clasă. Și a fost

nespus de grea această bătălie, în 
condițiile cîrmuirii burgheze, cu or
ganizațiile ei sportive care propăvă- 
duiau apolitismul în sport, deci 
pierderea de către clasa muncitoare 
a unui sprijin pe unul din frontu
rile luptei de clasă. Trecînd la e- 
poca de după 23 August 1944, vor
bitorul a dat asistenței prilejul să 
retrăiască o serie de momente lu
minoase ale sportului românesc, S 
ultimul pătrar de veac, marcate de 
succesele sportivilor noștri în ma
rile competiții internaționale, de 
dezvoltarea mișcării de educație fi
zică și sport, de transformarea 
sportului într-un factor ajutător, 
deosebit de prețios, al educației co 
muniste a tineretului.

Sportivii au urmărit cu un inte
res deosebit această evocare, avînd 
încă o dată prilejul să aprecieze 
drumul care a fost parcurs, în sport 
ca și în celelalte domenii de activi
tate, victoriile repurtate pe drumul 
socialismului.

Conferința a luat sfîrșit, dar mulți 
dintre cei prezenți simt nevoia să 
mai rămînă, să discute pe marginea 
celor ascultate, să facă referiri la 
locurile de muncă, în societate. Ia-

Jack BERARIU 
Radu TIMOFTE

(Continuare tn pag. a 3-a)

CAMPIONUL UN MODEL !
expunerea tovarășului NICOLAEIn

CEAUȘESCU la recenta plenară din 
3—-5 noiembrie se spune, la un mo
ment dat :

„Relevind profunzimea și însem
nătatea 
formare 
sublinia 
bule să 
rădăcini, 
deprinderea lor, în traiul lor de zi 
cu zi. regula : toți pentru unul și 
unul pentru toți, pentru a introduce 
treptat, dar ferm, disciplina comu
nistă și munca comunistă”.

Iată o învățătură de mare noblețe, 
care își capătă expresie vie în viața 
cotidiană a fiecărui practicant al 
sportului, dar nu numai pe stadion

istorică a operei de trans- 
socialistă a omului, Lenin 
că partidul comunist tre- 

Iupte pentru a face să prindă 
în conștiința maselor, in

sau pe terenul de competiție, ei și 
în trăirea Iui zilnică. în efortul său 
civic.

Ea înseamnă, deopotrivă, expresia 
demnității unul sportiv comunist, a 
tinereții sale, ardente, a spiritului 
său de echitate, care știe să ofere 
oricînd un exemplu, un model, co
legilor de generație și numeroșilor 
admiratori care își fac un ideal din 
a-1 urma. în acest context, perfor
merul se integrează în marele deta
șament al educatorilor 1

Față de anvergura actuală pe

NICOLAE TĂUTU

(Continuare tn pag. a 3-a)

„TROFEUL CARPAȚI" la handbal masculin

® Astăzi, in ultima zi a competiției, 
meci decisiv pentru primul 
România — Iugoslavia

GALAȚI, 13 (prin telefon), 
nou tribuna Sălii sporturilor 
arhiplină, din nou entuziastul 
gălățean a avut ocazia să 
meciuri deosebit de disputate, la sus- 
pens.uri. Formația Iugoslaviei s-a im
pus cu dificultate in fața selecționa
tei R.F. a Germaniei, în timp ce re
prezentativele României și Ungariei 
au terminat la egalitate.

Duminică, la Galați, sint progra
mate ultimele meclurj ale celei de a 
XII-a ediții a „Trofeului Carpați". 
Partida vedetă este cea dintre echi
pele Iugoslaviei și României. Pentru 
a cuceri primul loc tn această presti
gioasă competiție, echipa țării 
tre are neapărat nevoie de o 
rie.

ULTIMELE DIN AMBELE

Tricolorii află din ziare ultimele vești despre adversarii lor. Imagine surprinsă ieri in tabăra de la Snagov
Foto i THEO MACARSCHI

bilă în lovirea mingii cu piciorbl 
stâng, o stare de teamă, poate, intr-un 
fel, explicabilă. Astfel prezentîn- 
du-se lucrurile, dr. Dumitru Tomes- 
cu, medicul lotului, n-a putut da 
un aviz favorabil.

Am discutat, apoi, cu clujeanul 
Anca, căruia îi va fi încredințat.

CLASAMENTUL GRUPEI I 
ÎNAINTEA MECIULUI
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1. Cehoslovacia
2. România
3. Țara Galilor
4. Finlanda

4
2
2
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7—1
S—4

1—16
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probabilitățile, tricoul 
5.
se va încredința postul 
dreapta, fiți siguri că 
ce-mi va sta în putință 
Dumitru să fie cit mai

1

life]Mm ■fci ill

HAI ROMÂNIA!
In aceste zile, și astăzi cu precădere, iubitorii sportului — și 

cine nu iubește in prezent sportul, și mai ales fotbalul, de 
cînd cele aproape un mil on și j -înăiate de televizoare au mu

tat stadioanele în case ? — trăiesc aceleași emoții, poate chiar mai 
puternice, decit acum doi ani, în preajma irstîlnirii cu Grecia, pentru 
calificare in campionatul mondial de fotbal din Mexic.

Atunci, tot la București, echipa României avea, pe lingă avan
tajul jocului pe teren propriu, și șansa rezultatului de egiilitate. Și 
ea a contat pînă Ia urmă : 1—1 și calificarea. Acum, fotbaliștii noș
tri au din nou avantajul terenului, în schimb, pentru calificare, le 
este absolut necesară victoria. Iată elementul cel mai obsedant care 
generează apăsare, fiindcă toată lumea știe că avantajul terenului 
propriu este în scădere, că adversarii au devenit de temut în orice 
împrejurare.

Ceea ce îndreptățește azi reprezentativa noastră de fotbal să 
ajungă la victorie este, în primul rind, rutina internațională a jucă
torilor, fără precedent pînă acum în fotbalul românesc. Maturitatea 
majorități jucătorilor noștri poate abih'ia' dîfictrttSțRe de alcătuire 
și de joc ale echipei reprezentative, iar ambiția și dăruirea lor pot 
face ca ,.U“-le românesc de astăzi să acționeze Ia nivelul celor mai 
bune jocuri internaționale. Titularii echipei României au acel po
tențial necesar traducerii in fapt a unei aspirații generale. Și noi și 
ei dorim cu toții un succes care să lărgească la maximum șansele 
de calificare în campionatul european.

Nu este pentru prima dată cind. în preajma unui mare eveni
ment fotbalistic, federația și antrenorii echipei noastre reprezenta
tive se văd lipsiți de posibilitatea de a trimite în fața adversarilor 
cea mai bună formație.

Este însă pentru prima oară cînd nu se mai face concesie vede
tismului, indisciplinei de dragul unui, eventual aport în echipa na-

Aurel C. NEAGU

(Continuare tn pag a 3-a)

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Ieri a avut loc, la sediul CNEFS, 
conferință de presă cu dl. Gustav

Eu-

Ieri, am fost din nou la Snagov. 
Ne-a minat dorința de a afla ul
timele amănunte legate de pregă
tirea meciului cu fotbaliștii ceho-

după toate 
cu numărul

„Dacă mi 
de mijlocaș 
voi face tot 
ca lipsa Iui
puțin simțită. Am mai jucat de 4 
ori în echipa națională, sper să mă 
înțeleg bine cu coechipierii 
Trebuie...".

Ce a cuprins programul de 
al tricolorilor ?

Dimineața, la ora 10,30, lotul 
fectuat exerciții de gimnastică, u- 
șoare alergări, mișcări relaxatoare. 
Au urmat dușul, masajul, masa de 
prinz și odihna obligatorie,

După-amiază, întregul lot a fă
cut deplasarea la Buftea, unde, în-

ECHIPELE FAȚĂ ÎN FAȚĂ
ROMANIA

Sâtmăreanu

Luceicu

ajutat la

Taborski

mei.

ieri

a e-

J.

linie

Lupescu 
Anca 

(Dumitru) 
Dembrovschi

Râducanu
Dinu 

Radu Nunweiller
Deip^nu

Dobrin lordânsscu

Arbitri: MILIVOJE GUGULOVICI,
de losif Stremecki și Mcirjan Raus (toți din Iugoslavia) 

Stadionul 23 August, de la ora 14.

< apkovic Stratil
Hrdlicka Kuna

Hagara Hrivnak
Viktors

slovaci, curiozitatea de a cunoaște 
posibilitățile de utilizare a lui Du
mitru. Atmosfera întîlnită în mij
locul fotbaliștilor români — trebuie 
s-o spunem încă o dată — ne-a făcut 
plăcere. Multă voioșie, o foame de 
lup (cînd am ajuns noi Ia Snagov, 
tricolorii erau tocmai la masă), 
glume, rîsete, pe scurt, o atmosferă 
decontractată. Ne-a întristat, însă, 
vestea că, așa după cum spunea 
antrenorul Angelo Niculescu, „folo
sirea lui Dumitru este mai mult 
decit incertă, fiind aproape sigur că 
meciul ii vom începe cu Anca".

Supus unor teste, ieri dimineață, 
rapidistul, în pofida eforturilor de
puse, a manifestat o greutate vizi-

B. Vesely 
Pollak

Dobias

CEHOSLOVACIA

tr-unul din studiouri, a vizionat un 
film cu o temă distractivă.
. Iar astăzi ?

Astăzi va fi meciul cel mult aș
teptat 1

D. GRAUR

URMĂRIND ANTRENAMENTUL 
DE IERI AL FOTBALIȘTILOR 

CEHOSLOVACI
Ieri dimineață, la „23 August", 

la ora 10 punct, precum fixase de 
cu seară, antrenorul Novak, cei 16

G. NICOLAESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)

lnstantaneu de la antrenamentul de ieri al fotbaliștilor cehoslovaci s 
mijlocașul Pollak conduce balonul, trecind de adversarul său Jokl.

Foto i M. FELIX

Boninsegna, la slăbirearănirea lui 
capacității echipei italiene, cind sco
rul era de 2—1-

Aici, la București, în cadrul aces
tei conferințe de presă președintele 
U.E.F.A. a făcut prima declarație pu
blică referitoare la poziția pe care 
d-sa o are fată de formula campio
natului mondial de fotbal. Chestiu
nea este și va rămine controversată, 
a fost de părere președintele U E.F.A., 
pînă cind nu se va recurge Ia o so
luție radicală, soluție propusă pen
tru viilor, dar inaplicabilă deocam
dată. pînă cind mijloacele de trans
port Ia distantă nu vor permite de
plasarea rapidă și convenabilă a tu
turor echipelor pe orice traseu. Deo
camdată, pentru ediția din 1974, s-a 
adoptat o soluție de compromis (o 
echipă din Europa va da baraj cu 
alta din America de Sud), deoarece 
cele două continente revendicaseră 
10 locuri, respectiv 4, în turneul fi
nal, șl nimeni nu voia să renunțe 
la un Ioc.

Referitor la situația fotbalului ro
mânesc în concernul european pre
ședintele U.E.FA. a spus: „Fotbalul 
românesc a făcut progrese uimitoare 
în ultimii ani. Calificarea Ia C.M. 
din Mexic a echipei naționale și si
tuația ci de favorită in grupa I de 
calificare in campionatul european, 
precum și realizările din acest an 
ale echipelor de club în competițiile 
oficiale, sint succese concludente. Este 
limpede că fotbalul românesc s-a 
impus în ansamblul fotbalului diu 
Europa”.

o _ .
Wiederkehr. președintele Uniunii 
ropene de Fotbal Asociație. Oaspete
lui i-au fost adresate întrebări pri
vind : viitorul organismului U.E.F.A. 
in raport cu evoluția fotbalului mon
dial ; perspectivele cupelor europene 
față de unele incidente petrecute in 
ultima vreme (cazul Borussia Mon- 
chengladbach — Internazionale) ; 
structura preconizată pentru ediția 
următoare a campionatului mondial 
și alte probleme de interes general.

Interlocutorul a răspuns cu ama
bilitate. afirmînd, printre altele, că
federațiile naționale de fotbal din 
America de Sud. America
Africa. Asia etc. exercită
asupra F I.F.A., revendicînd 
mai multi reprezentanți în 
oficiale ale fotbalului internațional 
Dar. după opinia președintelui 
U.E.F.A., asemenea solicitări sint. 
deocamdată, insuficient întemeiate, 

deoarece Europa continuă să fie zona 
in care fotbalul cunoaște cea mai 
mare răspîndire și resurse pentru 
dezvoltare (75% din jucătorii legiti
mați în întreaga lume, din cluburile 
afiliate, din mijloacele financiare in
vestite în această ramură sportivă). 
De aceea, spunea dl. G. Wiederkehr, 
federațiile de fotDal din țările euro
pene trebuie să găsească mijloace 
Si metode pentru a juca, și in viilor 
rolul pe care îl merită, proporțional 
cu eforturile întreprinse pentru sti
mularea activității fotbalistice.

Incidentele survenite în unele par
tide din cadrul cupelor europene nu 
au un rol determinant asupra aces
tor competiții — a declarat președin
tele U.E.F.A. Cazurile care apar sint 
și vor fi sancționate cu obiectivitate. 
Decizia de rejucare. în cazul meciu
lui Borussia — Inter, s-a referit nu 
la rezultatul final (de 7—1). ci la

noas- 
victo-

19—19

public 
asiste la

ROMANIA A — UNGARIA
(9—8). Handbaliștii români au început 
bine meciul, dar în fața apărării a- 
vansate, bine organizate, a formației

REZULTATELE MECIURILOR 
DE SÎMBATA

Norvegia — Spania 17—14 (10—9) 
România B — Franța 16—15 (10—8) 
Iugoslavia — R.F. a Germaniei 

(11-9)
România A — Ungaria 19—19 (9—8)

CLASAMENTE

grupa i -
1. Iugoslavia
2. România A
3. Ungaria
4. R.F. a Germaniei

LOCURILE 1—4
2 2 0 0
2 110
2 0 11
2 0 0 2

42—31
38—34
34—43
31—37

4
3
1
0

GRUPA A II-A - LOCURILE 5—8
Norvegia 2 2 0 0 21—11
România B 2 2 0 0 36—32
Spania 2 0 0 2 31—37

8. Franța 2 0 0 2 26—40

5.
6.
7.

4
4
0
0

maghiare, apărare care n-a lăsat cu
loare de șut, ei și-au pierdut busola, 
n-au mai reușit să finalizeze atacu
rile, In general, evoluția reprezentan
ților noștri a fost sub așteptări.

România conducea tn min. 14 cu 
5—2. în minutele care au urmat, jo
cul s-a echilibrat și handbaliștii ma
ghiari au reușit să egaleze tn min, 
26: 7—7. Din acest moment și pînă 
în final, cele două echipe — angajate

tnălțindu-se deasupra tuturor jucătorilor, Guneș trage puternic la poartă. 
Fază din meciul România — R.F.i Germaniei. Foto: DRAGOȘ NEAGU
într-o cursă lungă și grea — au mers 
„piept la piept”, avînd alternativ 
conducerea la un gol. Rezultatul final 
este conform cu aspectul general al 
jocului. Echipa Ungariei ne-a con
firmat valoarea dovedită în acest se
zon. ne-a demonstrat că este avan
sată în ceea ce privește pregătirea.

Cosma 3, 
Kicsid 3, Voinea 2, Guneș 1, Birtalan 
4, Bota 1, Samungi 2 — pentru 
România, Kalo 1, Varga 2, Marossi 4, 
Vass 5, Simo 3, Adorjan 3, Harka 1 
— pentru Ungaria.

Au arbitrat : H. J. Bertschinger și 
K Gabriel (Elveția).

Cronici și comentarii 
C. ANTONESCU 

și T. SIRiOPOL

In divizia de baschet

DINAMO
Au înscris : Gruia 3,

(Continuare In pzg< o 4-aj

Centrală, 
presiuni 
să aibă 
torurile

SĂPTĂMlNA SPORTIVĂ INTERNĂ

RAPID 75-63
Disputat aseară în sala Giulești, în 

cadrul etapei a III-a a campionatului 
diviziei A la baschet masculin, me
ciul Dinamo—Rapid a oferit un spec
tacol plăcut, o întrecere dîrză. Vio- 
toria a revenit dinamovlștilor care au 
condus din primul și pînă în ultimul 
minut, uneori la diferențe apreciabile 
(min. 25 : 47—31). Rapidiștil nu s-a,u 
descurajat însă șl au revenit de fie
care dată, ajungtnd în cîteva rîndurl 
să reducă din handicap pînă la 3 
puncte. Eliminarea lui Predulea — 
cel mai bun jucător de pe teren 
(min 35) — a slăbit insă forța giu-

leștenilor, facilitînd victoria echipei 
Dinamo cu scorul de 75—63 (39—27). 
Au marcat : Cernea — 23. Haneș — 
4, Chivulescu — 10, Albu — 6, Diaco- 
nescu — 9, Novao — 12, Dragomi- 
rescu — 11 pentru Dinamo, respectiv 
Vintilă — 9, Stănescu — 15. Popovici 
— 5, Tursugian — 10, Popescu — 8, 
Predulea — 16. Au arbitrat bine C.- 
Negulescu șl I. Petruțiu.

La fete, Polltehnioa Buc. — Voința 
Brașov 70—49 (34—32) j Rapid — Con
structorul Buo, 60—32 (25—16). (D. 
ST.)

ucrările plenarei C.C, al 
P.C.R. care a adoptat 
Programul de dezvoltare a 

conștiinței, de educare socialistă 
a maselor, s-au încheiat de 
mai bine de o săptămînă. 
Ecoul stîrnit, însă, de conținutul 
ideilor, al concluziilor cu care ex
punerea secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a fertilizat acțiunile 
și gîndirea noastră, este departe 
de a-și pierde inlensitatea. Este 
și firesc, întrucît acest cod al edu
cației partinice, al moduiui de 
a trăi și de a munci în chip co
munist, propus partidului și între
gului popor român, își dez-

vâluie, în exprimarea unanimei 
adeziuni a maselor, fațete mul
tiple, semnificații profunde, an
gajamente sincere, răspunderi 
concrete, asumate cu conștiința 
deplinei participări la construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

încredințînd tiparului, zi de zi, 
acest univers de rațiuni și senti
mente extras din lumea sportu
lui — componentă dinamică, orga
nic integrată realității sociale și 
politice din România socialistă 
— ziarul nostru își face o înda
torire de onoare, ca purtător al 
opiniei publice. Relația muncâ- 
sport și învățătură-sport, deter-

minantă în perfecționarea pro
fesională, în încadrarea tînăru- 
lui sportiv la locul potrivit în so
cietatea noastră, pe temeiul apor 
tului său la efortul colectiv, tre
buie să-și găsească o largă apli 
cabilitate în perimetrul sportului 
Fiecare unitate sportivă — indife
rent dacă slujește performanța 
sau sportul de masă — este che
mată sâ devinâ un puternic nu
cleu de educație socialistă. Sâ-

Paul SLAVESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)
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iNTILNIRE CU ȘTEFAN COVACI
î

Ștefan Covaci, într-o discuție amicală cu Elelc Schwartz, antrenorul 
echipei Sparta Rotterdam

în aceeași seară în 
București se străduia, 
dip Rotterdam, să dea 
onorabilă puternicei sale adversare, 
Feijenoord, ia Amsterdam, formația 
locală Ajax, antrenată de ropiăpd’ 
Ștefan Covaci. întrecea la scor pe 
Olympique Marseille, eliminînd-o din 
„Cupa campionilor europeni’’.

A doua zj dimineața, conform unei 
promisiuni pe care o făcuse prin 
telefon, Covaci se afla în mijlocul 
dinamoviștilor. la motelul Skyway.

După succesul echipei sale, din 
. seara precedentă, compatriotul nos

tru avea toate motivele să fie ra- 
vervă. Un prilej foarte bun, 
a»l aborda pentru up șcurt

■h a

LA ROTTERDAM

I
I
I
i
i

corespunzător cerințelor fotbalului de I 
performanță. .

— Cum apreciați recitatele echi- I 
pei și șansele ei in campionat și în ■ 
„Cupa campionilor europeni’’ 7

— Toată lumea de aici e i...__
mită fiindcă echipa este neînvinsă 
în campionat, obținînd mal multe 
puncte decît anul trecui in aceeași 
perioadă. Dacă vom reuși să trecem 
șl de Feijenoord, principala adver
sară. atunci șansele noastre in cam
pionat vor crește foarte mult, deoa
rece echipa din Rotterdam (favori
zată prin programul alcătuit) a avut, 
piuă acum, meciuri mai ușoare, 
mind șă joace, de-aici încolo, 
adversari mai puternici, de care 
am scăpat.

Cît privește „Cupa campionilor 
ropeni", de o singură echipă mi-ur 
fi teamă să cădem cu ea în „sfer
turi” : Borussia Mânchengladbach 
(bineînțeles, dacă se va califica în 
disputa sa cu Internazionale Milano), Am ” ’ . . - .
făcut

mulțu- i 
învinși |

MT- 
CU 

noi

eu-

ă < SPORTIVII ROMÂNI PENTRU PRIMA OARA
St. Moritz (Elveța), al- 

1836 m.
11—19 februarie 1928-

494 concurenți

Locul: 
titudine

Data :
Participant : _

(dintre care 27 femei) din 25 de 
țări.

Sporturi în program i schi (18 
km, 50 km, sărituri, 
nordică) patinai 
1500 m, 5000 m), patinai 
(femei, bărbați, perechi),

LA OLIMPIADA ALBA

i
i

Rueă- 
Paseu

i

►I
I

EDIȚIA

combinata 
viteză (599 m, 
____ ■ grtiștic 

____ _____ ___________---- skele
ton, bob (4—5 persoane), hochei 
pe gheață ; probă demonstrativă: 
patrula militară.

Sportivii români au participat 
(pentru prima oară) )a probele 
de bob și patrulă militară. Re
zultate : la bob — loaul 7 (echi
pajul România H format din : 
Grigore Socolescu. Iulian Gavăt, 
Toma Petre Ghițulescu, Traian 
Nițescu și Mircea Socolescu) și 
locul 19 (echipajul România I, 
format din : Tita Rădulescu, Ro
man, Petrovici, Ștefănescu și A- 
lexandm Berlescu) ; la patrulă 
militară — locul 8 (echipa forma
tă din it. Zăgânescu, plut. 
reanu, ostașii Constantin 
șl Zoer).

Delegația României
defilind prileiul
festivității de deschi
dere la St. Moritz

mă

ing. GRIGORE SOCOLESCU

este va- 
cuplul 

Joly și

Grivița Ro- 
deosebit de 
văzut unu’ 
meciuri de

distins 
șl slce- 

surprin-

parcurs, 
nici un 
Condu- 

pe care 
de-abia

văzut-o recent jucînd și mi-a 
o impresie excelentă.

★
trei zile după acest interviu.

aici 
în
de iarăși un scor

38—0 în trei

mare clasă.

fost de loc ușor. Doar entuzias- 
și fericirea de a concura ală- 
de cei mai buni sportivi ai 

ne-au făcut să suportăm a- 
sacrificii pecuniare. Toate a-O FINALĂ CA N BASME!

Amintiri de neuitat.,,

W» "/’Nr

Constantin FIRANESCU

VINATOAREIZI MARE PENTRU MEȘTERII

sezonul de vl-

Dirza întrecere fotbalistică a luat sfirșit, cu învingători și...

Foto: DRAC-OȘ NEAGU

deosebi cocoșul de 
găină, plătește o a- 
eă fazanul Înseamnă 
Viteză. Zboară, lan-

dascălul meu 
este. Dar n-am 

puțin două sfaturi ale lui !

. . . „ . . învinși.
Cu toții s-au întîlnit, însă, surizători, in fața obiectivului fotografic, care 
le va oferi o amintire de la frumoasa întrecere ai căi ei eroi au fost, ei și 
alți copii îndrăgostiți de fotbal.

care Dinamo 
pe stadionul 

o replică

Foto >. A.N.P.
tate sau rezistență din partea lor 
în privința pregătirii si a modului 
de viață. La antrenamente, care sînt 
cam două Pe zi și au o intensitate 
foarte mare, toți jucătorii lucrează 
cu o deosebită conștiinciozitate. 
Cantonamentele nu Se fac decît 
in preajma meciurilor internaționale 
oficiale, dar ele nici nu sînt nece
sare, deoarece toți jucătorii, fără 
excepție, duc un regim de viață

La t._; .1-.
duminica trecută, Ajax a învins pe 
Feijenoord cu 2—1. M-am bucurat 
pentru Covaci, antrenorul care, prin 
activitatea sa fructuoasă în fruntea 
unei echipe de talie europeană, con
tribuie. implicit, la ridicarea presti
giului tehnicienilor noștri de fotbal.

dios, în 
deci, de 
interviu.

— Aj 
întrebat.

— Sincer să fiu, destul de puține, 
în orice țgz, nici pe departe atîtca 
cite o să am duminică, la derbyul 
din campionat, cu Feijenoord.

— Ziarele și oamenii de pe 
vorbesc frumos despre dumneata, 
seamnă că te-ai integrat destul 
bine în noua situație.. ■

— Am reușit, într-adevăr. să 
adaptez repede noii mele situații, 
deși la început nu mi-a fost de loc 
ușor. Echipa mi-era puțin cunoscută, 
îmi lipseau o serie întreagă de detalii 
despre ea, despre sistemul ci de joc și 
de antrenament, pe care nimeni m) 
m-a ajutat să le descopăr. Condu
cerea clubului m-a prezentat, doar, 
jucătorilor și m-a lăsat să mă des
curc singur, fără să-mi dea nici o 
altă lămurire, fără să-mi spună ce 
consideră că a fost bun sau rău 
pipă atunci. Am pornit, totuși, eu 
încredere la lucru și, din mers, 
m-am edificat asupra părților bune 
și celor mai puțin bune ale echipei, 
indreptindu-mi atenția spre acestea 
din urmă, pentru remedierea lor.

-*• Care sînt raporturile cu con
ducerea clubului 7

— Foarte bune. Mi s-a acordat, 
început, deplină încredere, )i- 

de mișcare si, pe 
nu s-a amestecat, în 
treburile antrenorului, 
clubului află formația

avut emoții aseară 1 — l-am
Duminica trecută, spectatorii venitî 

pe stadionul Dinamo să asiste la m» 
ciul de rugby Dinamo — - ■ -
șie au avut o surpriză 
plăcută: în deschidere au 
dintre cele mai frumoase 
fotbal disputat vreodată pe acest sta
dion. Un meci cu multe goluri (10II 
cu faze palpitante (cinci goluri rico
șate din bare I). o partidă electrizan
tă de ]a prima pînă la ultima secun 
dă de joc, un veritabil spectacol în 
care a dominat... fair-playul. Cu un 
cuvînt: un meci ideal, cum numai în 
basme ai putea întilni.

Prolagoniști 7 Două echipe de pio
nieri. Din cele peste 150 de echipe 
de băieți și.,, fete. care au pășit in 
faza pe țară in „Cupa Cutezătorii

pentru pionierii de la sate” (felici
tări revistei ..Cutezătorii” pentru fru
moasa Inițiativă I). in finala compe
tiției au ajuns „Speranța” din Valea 
Dragului-Ilfov si „Pandurii” din Că- 
lina-Vîlcea. Au învins cei din Valea 
Dragului (irj treacăt spus, pionierii
de aici sînt mîndri că celebrul Voi- I 
nescu este din comuna lor) primind I 
astfel cupa si trofeul „Globul de aur”.

Finala a fost. în fapt, un triumf ai « 
ideii că si la sate se poate face sport A 
de calitate, inițiativa revistei pionie ’ 
rilor avind darul, prin efervescenta . 
produsă să descopere veritabile talen- I 
te. viitori Lucescu, Dembrovschi sau I 
Dobrin, la virsta cînd performanta 
sportivă poartă amprenta gingășiei I 
primilor ani de viată- (S. Nor.»

A DOUA
O ediție pe care vremea 

era s-o compromită, dar pe 
care au salvat-o cîteva 
nume, celebre ulterior în 
Istoria sporturilor de iarnă.

In vestita stațiune din 
Engadinul elvețian, norve
gienii au dominat din nou 
probele de schi-fond, cu 
excepția maratonului zăpe
zii (50 km) în eare vecinii 
lor, suedezii, au ocupat 
primele trei locuri. Cel mai 
impresionant schior al edi
ției a fost norvegianul Jo
han Grottumșbraaten, un 
demn urmaș al lui Haug j 
după ce l-a secondat pe a- 
cesta la Chamonix (o me
dalie de argint și două de 
bronz), iată-1 acum cîștigă- 
tor a două probe (18 km 
și combinata nordică).

Lr 35 de ații, finlandezul 
Clas Thunberg adaugă ce
lor trei medalii de aur de 
la ediția precedentă încă 
două, dovedindu-se un pa-

ȘONJA HENIE (născută 
la 8 aprilie 1912), patina
toare norvegiană de renu
me mondial, de trei ori. 
campioană olimpică (1928, 
193? Șt 1936), de zece ori 
campioană a lumii, stea 

ghgții ți ecranului. 
Decedată în 1969.

tinator
Noua vedetă este însă nor
vegianul Ivar Ballangrud, 
cîștigătorul probei de 5 000 
m, care va progresa, peste 
8 ani. pînă la trei victorii 
olimpice.

Ediția rămine memora
bilă prin prima victorie, 
dintr-un lung șir, a nor- 
vegienei de nici 18 ani Sonja 
Henie (fiică a unui fost 
campion mondial de ciclism 
de prin 1894), care con
feră patinajului artistic fe
minin un caracter atletic 
inedit prin numeroasele 
sărituri și prin viteza de 
execuție. Impresia 
labilă și pentru 
francez Andrâe 
Fierre Brunet.

Americanii s-au 
în probele de bob 
leton, care au fost 
zător de populate (nume
roase echipe din 14 țări). 
Canadienii s-au impus din 
nou la hochei, jucînd de 
astă dată direct în finală 
și obținînd 
fulminant : 
meciuri I

Congresul, 
Federației

ținut aici, al 
internaționale 

de schi a devenit istoric, 
întrucît s-a votat introdu
cerea în programul olim
pic a probelor alpine (cobo- 
rîre și slalom), (vib)

Deși au trecut peste patru decenii 
de Ia întrecerile olimpice de la St. 
Moritz, amintirea evenimentelor 
îmi este încă vie în memorie. Am 
făcut atunci parte din reprezentativa 
de bob a țării. Iată, țin bine minte, 
la St. Moritz ne-am prezentat Jn- 
tr-un mod cu totul original 1 fără 
boburi I Boburile noastre de lemn 
nu puteau face față pe pirtta olim
pică de gheață. Așa că am fost ne- 
voițl să închiriem boburi la fața 
locului, cu banii noștri. De altfel, 
cheltuielile întregii deplasări ]e-au 
suportat sportivii din propriile eco
nomii. Și trebuie să recunosc că nu 
ne-a 
mul 
turi 
lumii 
cește , ...
cestea sînt însă amănunte pe care 
le-am amintit din simplul conside
rent că ele ar putea constitui un 
imbold în plus pentru actualii noștri 
reprezentanți la Jocurile Olimpice 
de iarnă, care vor pleca ia Sapporo 
cu singura preocupare de a se pre
zenta în întreceri cit mai onorabil 
posibil. Alte timpuri, alte condiții 
și pentru aceste condiții îmi feri
cesc „nepoții", dar totodată Ie șl 
pretind mai mult. Este o cinste șl 
o fericire să reprezinți țara ta în- 
tr-o competiție. Să-ți faci datorii 
cu prisosință pe terenul de sport —» 
este a obligație patriotică.

de la 
bertate 
nimeni 
fel. in 
cătorji 
o aliniez Ia un meci sau altul, 
cind aceasta intră pe teren, 
dată cp spectatorii,

— Dar cu jucătorii 7
—■ In primele zile, m-au privit 

eu oarecare neîncredere, fiindcă eram 
ptntru ei un necunoscut. Cu timpul, 
apreciind modul in care lucrez ^ȘÎ 
în care mă port cu el, au trecut pes
te rezervele avute față de mine. 
Trebuie, în același timp, să recu
nosc că nu întimpin nici o dificul-

ase

LA NOVI SAD

Miine începe sezonul de vînătoare la 
fazani. Ziua aceasta, de „deschidere Ia 
fazani”, îmi amintește, an de an, înce
puturile mele vînătoreștj, cind badea 
Nistor îmi arunca de după o tufă (pe 
care eu n-aveam voie s-o știu !) o etitie 
de conserve (goală) șl eu trebuia s-o 
,,împușc". Din cinci încercări, în trei, 
împușcam cutia. Dar, de obicei, el n-a- 
vea decît două cutii de conserve, așa că, 
antrenamentul nostru se consuma re
pede. Acestea se petreceau acum vreo 
douăzeci de ani, clnd lecțiile lui badea 
Nistor erau destinate vînătorii la rațe 
și gîște sălbatice, la porumbei sălbatici, 
Ia prepelițe.

La. badea Nistor m-am gîndit alaltăieri, 
cînd am aflat că începe 
nătoare la fazani.

Astăzi, badea Nistor. 
într-ale vînătorii, nu mai 
uitat cel 1 .
(„Să nu impușii niciodată — îmi spunea 
ei — pasărea tiecit atunci cind zboară 
și să nu împuști niciodată o sălbăticiune 
atunci cînd bea apă, sau ciad se hră
nește..."). Se referea, desigur, la cerbi, la 
ciute, la căprioare, ori alte sălbăticiuni. 
Sînt sigur că badea Nistor nici măcar

ÎNTRE UN SET Șl ALTUL ROMĂNIA —CEHOSLOVACIA
• După ce la începutul lunii fe

bruarie cu ocazia campionatelor in
ternaționale ale Cehoslovaciei de la 
Ostrava, suedeza Brigitte Radberg 
(in foto) a fost aleasă miss a com-

Foto : BORA VOJNOVIC - Novi Sad

petiției, la Novi Sad tînăra spor
tivă nordică a întrunit din nou su
fragiile ziariștilor pentru premiul de 
•frumusețe. Originară din Orebro și 
în virstă de 22 de ani, Radberg 
este titulară a selecționatei țării 
sale. Dacă la Ostrava ea constituia 
doar o apariție extrem de plăcută, 
•între timp, Brigitte a învățat să 
și joace mai bine. Dovada a făcut-o 
3a Novi Sad. Punctul de onoare al 
echipei suedeze în întîlnirea cu for- 

învingînd-o pe redu- 
sovietică Svetlana

mația U.R.S.S, 
tabila sportivă 
Grinberg.

• Căpitanul
8 concurat la „-------- ,-------
tenis de masă ale Iugoslaviei a fost 
Christer Johansson, fratele cu doi 
ani mai mare al fostului campion 
continental Kjeîl Johansson. Dar, la 
Novi Sad a mai fost prezent și cu
noscutul antrenor scandinav, Lolo 
Hammerlund, fost ani de-a rîndul 
conducătorul tehnic al naționalei 
suedeze. El sosise special ca să-l 
anunțe pe campionul lumii Stellan 
Bengtsson că acesta fusese ales cel

echipei Suediei care 
„internaționalele" _ de

mai bun sportiv al anului din țara 
sa. Și apropo de Bengtsson, știați 
că, în urmă cu patru ani a suferit 
o fractură la brațul sting — cel 
cu- care joacă 7 El a suportat atunci 
patru intervenții chirurgicale, iar 
astăzi poartă încă o agrafă de me
tal la cot.

• Antrenorii iugoslavi se bucură 
de multă căutare peste hotare. Ast
fel, în timpul competiției, reprezen
tativele din patru țări au benefi
ciat de asistența tehnică a specia
liștilor
Grecia (Markovic II), Olanda (Ti- 
german). Franța (Terecik).

• Mulțî dintre ziariștii prezenți 
la „internaționalele" Iugoslaviei 
s-au aflat la un moment dat în di
lemă. Fe listele de înscrieri primite 
în lotul sovietic figura și o jucă
toare necunoscută 1 Fedorova. Lu
crurile s-au lămurit însă repede, 
o dată cu prima evoluție a Fedo- 
rovei. Nu era alta decît învinsa 
Măriei Alexandru din finala cam
pionatelor europene din 1966, Svet
lana Grinberg, acum căsătorită cu 
un antrenor de tenis de masă, Fe
dorov.

• Intr-una din pauzele întreceri
lor a avut loc o conferință de presă 
programată de organizatorii viitoa
rei ediții a campionatelor mondiale 
din 1973 de la Sarajevo. Cu acest 
prilej au fost comunicate cîteva 
date aproximative privind C.M, din 
1973. Se așteaptă înscrierea unui 
număr de 750 de jucătoare și jucă
tori din 60 de țări, iar întrecerile 
să fie urmărite de 500 de ziariști 
din care 120 de reporteri radio și 
televiziune. Organizarea campiona
telor va fi asigurată de 600 ae ar
bitri, tehnicieni și funcționari. 
Concurepților le vor fi rezervate 
1000 de camere construite în ne.ile 
complexe studențești din Sarajevo. 
De asemenea, organizatorii sînt pre
gătiți să primească mai din vreme, 
pentru aclimatizare, sportivii țări
lor asiatice. Totodată, se vor între
prinde cele necesare pentru ca, pe 
timpul campionatelor, orașul Saraje
vo să poată găzdui pînă Ia 3 900 de 
turiști,

• Cu 
dere a 
a avut 
juită de retragerea din activitatea 
sportivă a Radmilel Stojsici, de 10 
ori campioană de tenis de masă a 
țării sale și de 50 de ori titulară 
în echipa reprezentativă.

iugoslavi : Austria (Vecko),

ocazia festivității de închi- 
competiției de la Novi Sad 
loc și o sărbătorire prile-

C. COMARNISCHI

WDACTZÎA ZIARULUI SPORTUL BUCUREȘTI

(avancronica optimistă)

n-auzise de ceea ce se cheamă, 
„etică". Dar o profesa 1...★

Cel aproximativ 50 000 de vînătorl din 
țara noastră au voie să Împuște în a- 
cest sezon cel puțin tot pe atîția fazani, 
dar numai cocoși I Vînătorul, care, în 
fracțiunea de secundă care-i stă la dis
poziție, nu poate ’’ '
găină și împușcă o 
mendă 1

Orice vînător știe 
culoare, zgomot șl 
șat, cu eea. 65 km/oră. Culoarea o vedeți 
după ce l-ați împușcat ; de auzit îl au
ziți cind a bătut cu zgomot de explozie 
aerul cu aripile, v-a tresărit inima șl 
ați aruneat patul puștii în umăr ; în 
ceea ce privește viteza, o „corecție" cit 
mai mare, cînd trageți. în ultima vreme, 
au fost văzuți cam mulți fazani fără 
eoadă, din cauză că unii vînătorl t.rag 
cam tîrziu și le retează fazanilor doar 
coada ! De aceea, uneori, cocoșii par 
găini ! Uîteva recomandări : alice de 
3 mm, corecție cca. 3 m (cînd zboară 
din stingă sau din dreapta), sau 11 „a- 
coperițl" cu țevile șl apoi trageți, cind 
vă vine din față,.. Șl Încă ceva : trageți, 
la fazan, în secunda în care se ridică 
deasupra pădurii (cînd „bubuie" el ae
rul cu aripile), sau după ce s-a lansat 
în zbor...

Dar, dacă nu ați participat la măcar 
două sau trei ședințe de tir In poligonul 
de talere, nu vă sfătuim să mergeți ia o 
vinătoare de fazani... E păcat și de car
tușe și de fazanii tntlmplător răniți. 
Este șl aceasta o problemă de etică 1

ILIE CÂRCIU
fazani doboriți cu doar trei 

focuri constituie o performanță!

c, D,
slab deeit 
trimițiudu-1

SUBSEMNAȚI I DRAGOS I0AM 8f TOOK GHEORGHE IN VIR6TA DE A6
SI J8 ANI VOI IN LA MECIUL OE FOTBAL ROMANIA CEHOSLOVACIA

STOP IN CAI DC NFMNGERE he ÎNTOARCEM PE J03 DEL* BUCUREȘTI 
STADION LA 0UDE8TH NOI TIMISOARA ♦
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C. N.. TIMIȘOARA. Ne trimiteți 
catren adresat crainicului sportiv 
Soare, rugîndu-ne ca „in funcție 
vreme

Poșta ne-a adus în aceste zile, zeci de mesaje din partea iubitorilor 
fotbalului, adresate echipei noastre naționale, care joacă astăzi cu Cehoslo
vacia. !n bogata șl variata corespondență am întîlnit și telegrama de față, 
venită de pe meleagurile timișorene.

Citind-o, credem că fotbaliștii noștri vor face totul pentru a nu pune 
oamenii pe drumuri I

un 
N.

.... .. .de
aici la Timișoara, in mo

mentul in care vă scriu, este o vre-

narno. Rapid etc. Dar, aceste aspecte 
justifică o discuție mai amplă care, 
evident, depășește profilul șl spain’’ 
aeestej rubrici. O promitem-

UN GRUP DE ELEVI DE LA LI
CEUL „GHEORGHE LAZAR", BUCU
REȘTI. 1) Jucătorul de fotbal A se 
accidentează și in locul lui este in
trodus Jucătorul B. După citva timp, 
se accidentează și Jucătorul B. Poate 
fi înlocuit și el cu alt jucător 7“ 
Desigur. Cu condiția. însă, ca această 
schimbare să fie a doua (și deci ul
tima) efectuată de echipa respectivă, 
în acel meci. 2) „Jucătorul C este 
Înlocuit de antrenorul său. cu Jucă
torul D. Puțin mai tîrziu, dindu-și 
seama eă D este și mai.................
“ U poate inlocui pe ~

Optimiștii cred într-o victorie 
netă a reprezentativei noastre.

Pesimiștii cred tot într-o victo
rie, dar numai cu 1—0.

★
Oaspeții au în palmares două 

titluri de vicecampioni mondiali.
Cu alte cuvinte, sînt obișnuiți 

cu locul DOI.
★

Jucătorii cehoslovaci speră în 
„egalitate". De acord ! Ei au cîști- 
gat la Bratislava ; noi la București.

EUGEN POPITĂ

din nou in teren pe C 7" Acest lucru 
nu este îngăduit. De altfel, este greu 
de închipuit că un antrenor și-ar 
da singur un vot de blam, care ar 
putea duce la o Înlocuire In plus : 
a antrenorului I

GABRIEL EPURE. CRAIOVA. 1) 
Nu există nici o legătură de rudenie 
Intre Ilie Năstase (tenis) și Viorel

Năstase (fotbal). 2) Care este 
exactă a echipe; de fotbal 
Glasgow 7 Celtic Glasgow I 
că poștașii scoțieni nu l" .: 
al fotbalului 7

Viorel

adresa 
Celtic 

„.. . Credeți 
slnt pasionați

clinească — să schimbăm puțin 
catrenul". Ne-a fost imposibil. V-aș 
recomanda să trimiteți in viitor ca
trene care să reziste pe orice vre
me l

CONSTANTIN GHINESCU, BUCU
REȘTI. Culorile clubului F.C. Argeș 7 
Știu șl eu 7 Culorile (.oficiale" slnt 
alb-vlolet, dar șl plteștenil, ca șl 
alte echipe, joacă de multe ori șl în 
echipament de altă culoare. De a- 
ceea. nu m-a surprins întrebarea dv., 
ca și aceea pe care, eventual, ne-ar 
putea-o pune, pe aceeași temă, alți 
cititori, referlndu-se la Steaua, Di- 

!«■■■

„De etnd os- 
A.Ș. Armata 
in situația de

M. NICOARA, CLUJ, 
cjlează Intre A și B, 
Tirgu Mureș a mal fost 
a nu primi got acasă, după 9 etape 7" 
Cred că nu 1 Dar nlel In situația de 
a fi înscris numai patru goluri In 
opt etape (cite o... jumătate de gol 
de med !). cum se afla tnaintea 
acelui 3—0 cu Petrolul 1 Dacă stntețl 
de acord șt cu acest ai doilea semn 
de exclamație, nu putem dedt să vă 
felicităm. înseamnă eă sfnteți un su
porter obiectiv, și nu dintre acela 
care văd numai Ce le convine.
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tă-i, în apropierea mesei prezidiu
lui, pe boxerul Petre Cîmpeanu, 
muncitor la secția Energetic-șef, pe 
atletul Vasile Farcaș, lăcătuș destoi
nic, pe motociclistul Petre Paxino, 
de la secția Export și mulți repre
zentanți ai sportului de 
nuanță.

Vechi muncitor în uzine, 
de partid din 1960, Petre 
nu îl bate pe umăr pe 
Gheorghe Ghipu:

— Nu ești niciodată prea tînăr 
și niciodată prea bătrîn pentru a 
participa la lupta partidului nos
tru, pusă în slujba făuririi unei vieți 
cît mai frumoase pentru fiecare 
dintre noi.

Privirile luminoase ale lui Ghipu 
îi răspund cu o sinceră aprobare,

— De aceea, continuă P. Cîm- 
pcanu, așa cum ne-a arătat recenta 
Plenară a Comitetului Central al 
partidului nostru, consacrată pro
blemelor de educație, de ridicare 
a conștiinței socialiste, nu este su» 
ficient să ne intereseze numai ceea 
ce se întîmplă la locurile noastre de 
muncă, nu e suficient ca singur 
să-ți îndeplinești bine sarcinile. Tre
buie să facem din fiecare dintre 
noi, membru sau nemembru de par
tid, un purtător al ideilor comu
niste, un element activ în opera 
de desăvîrșire a construcției socia
liste.

Evident, discuțiile au îmbrățișat, 
paralel, activitatea sportivă, cum 
s-ar spune, producția clubului Me
talul, sub multiplele ei yspeețe. 
Este rîndul antrenorilor, al activiș
tilor clubului să-și spună cuvîntui)

— In secția de box — spune an
trenorul Stoian Iordan — în aceste 
zile am discutat mereu pe marginea 
problemelor etice ridicate la re
centa Plenară a Comitetului Cen
tral al partidului. Tinerii de care 
răspund s-au declarat gata să ur
meze drumul trasat de paytid, 
drumul onoarei, al creșterii conști
inței, al dorinței de a munci și de 
a trăi în chip comunist.

Antrenorul de motocielism Paul 
Enescu, sub conducerea căruia spor
tivii clubului au cucerit multe tit
luri naționale, intervine în discuției

perfor-

membru
Cîmpea- 

tînărul

~~ Cele discutate la Plenara C.C. 
al P.C.R. privesc toate domeniile de 
activitate. Ele se referă atît Ia pro
ducția de bunuri materiale, cit și 
la bunurile spirituale. în sfera spor
tului, am înțeles, printre altele, că 
totul începe de Ia disciplină, de la 
exigența de fiecare 
ca noastră. Și, sub 
se poate spune că, 
gul performanței, 
de moment, n-am 
Dar acum știm mai bine ca oricînd 
care este rolul nostru, al educato
rilor.

Intre timp, de grupul antrenori
lor s-a apropiat și președintele clu
bului Metalul, Savu Spătaru. Și. 
ca o continuare a celor pe care le 
auzise, adaugă)

— Cei care nu înțeleg să meargă 
în același pas cu toți ceilalți, se 
exclud singuri din rindurile noas
tre. Sau îi excludem noi. Din cauza 
indisciplinei, fotbalistul Dumitru Co- 
jocaru a fost suspendat de club 
pînă Ia sfîrșitul campionatului. Și 
aveam mare nevoie de el, Dar. în 
primul rînd, avem nevoie de disci
plină, de seriozitate.

Președintele clubului Metalul știe, 
însă, că aceste cazuri 'sînț puține la 
număr. El se va referi apoi la ma
rele număr de sportivi fruntași 
care activează sub culorile Meta
lului, oameni legați de producție, de 
succesele ei, exemple de comporta
ment social și tovărășesc: luptăto
rul Marip Ion, lăcătuș, fotbalistul 
Ion Iancu, de asemenea lăcătuș des
toinic, care se mîndrește și cu titlul 
de student în anul III la secția se
rală a Academiei de Studii Econo
mice, metociciistul 
pe automacara, și

★

zi fată de mun- 
acest aspect, nu 
uneori, de dra- 
al satisfacțiilor 
făcut concesii

Ion Ioniță, șofer 
multi alții.

s-au reîntors în

I
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i„.500 da sportivi 

atelierele în care lucrează, în sălile 
de cursuri ale școlțlpr profesionale 
sau pe terenurile de sport, ferni der 
ciși să răspuridă Ia chemarea parti
dului, de a-și îmbunătăți necontenit I 
calificarea profesională, de a urca I

I

Două cronici imaginare, pentru

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 1 - OI
Iată victoria mult dorită! 1—0, adică atît cît tre

buia băieților noștri pentru a intîmpina pe galezi cu 
fruntea sus, păstrind șanse mari de calificare.

Cită dăruire de sine, cită revărsare de energie, cită 
maturitate in jocul echipei noastre naționale, care 
dovedește că în împrejurările cele mai grele știe să 
se regăsească ! Ce mare lecție a oferit Angelo Nicu
lescu denigratorilor lui care, satisfăcuți de introdu
cerea lui Dobrin, briliantul echipei noastre în jocul 
de ieri, îl găseau vinovat pe antrenorul care a dat 
strălucire fotbalului nostru pentru că s-a dovedit din 
nou rigid, mecanic, și nu a vrut să introducă în 
echipă pe cei suspendați, Tătaru și Dumitrache, 
...așteptind ca acesta din urmă să facă apendicită ! 
Bine a procedat Angelo, strașnică lecție moraliza
toare pentru mărimile fotbalului nostru care vor mai 
comite acte de indisciplină I ,

Dar, să nu omitem componentele jocului, stăpînirea 
deplină a lecțiilor tactice, jocul atît de bine orientat, 
„cu busolă", cum just se exprima Angelo Niculescu 
înaintea meciului. Și vigoarea fizică ? Mereu primii 
la minge. Oboseală ? Care oboseală ? Băieții au zbur
dat, chiar dacă n-a jucat Năstase. Să mai crească, 
să se mai rodeze. Fiecare la rîndul lui. Era o plă
cere să vezi cum Dembrovschi trece ca vînțul de 
Hrdlieka. cum Radu Nunweiller se joacă eu Kuna, 
iar micul nostru lordănescu face ce vrea cu Dobias.

A fost un meci in care superioritatea echipei noas
tre nu poate fi contestată, acest 1—0 fiind o palidă 
cifră pe lingă marea satisfacție oferită generos de 
internaționalii noștri.

Comportarea aproape fără reproș, golul inteligent 
înscris de Lucescu. driblingurile, schimbările de ritm, 
calmul și luciditatea, iată atribute care confirmă buna 
reputație a fotbalului nostru peste hotare. Un cer
tificat excelent pentru federația noastră, care a acor
dat încredere lui Angelo Niculescu și echipei națio
nale, în pofida unor denigrări apărute în presă care, 
din fericire, nu au afectat moralul de fier al antre
norului și al selecționabilllor români.

Foțbalul nostru este pe drumul cel bun, Wembley 
n-a fost o întîmplare, iar faima cîștigată la Guada
lajara, chiar dacă atunci echipa 
continuă să crească.

nu s-a calificat,

un gol in plus sau in minus

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 0—1!
Rușinos eșec I Amară înfrîngere pe teren propriu. 

Decepție generală. Adio calificare în campionatul 
european. Pe loc repaus. Nu mal avem de ce juca 
cu galezii!

Cum a fost posibil ca jucătorii noștri să joace fără 
pic de ambiție, sleiți de puteri, ca niște copii, fără 
să reușească cît de cît să justifice încrederea ară
tată de sute și sute de mii de iubitori gi fotbalului ? 
Obrazul echipei naționale plătește tribut încăpățînării 
lui Angelo Niculescu care, nefolosindu-l timp înde
lungat pe Dobrin în lotul reprezentativ, l-a izolat, 
astfel că reputatul nostru jucător a fost ieri un ano
nim, chiar dacă i-HU reușit citeva fente. Dar antre
norul echipei naționale, de care sîntem convinși că 
vom scăpa acum definitiv, a rămas în continuare 
surd la voci șl propuneri raționale, care i-au cerut 
ca suspendările din campionat să nu fie operante în 
echipa națională, fiindcă nicăieri nu scrie asta.

Echipa noastră a jucat din nou haotic, a fost debu- 
soțată, fără nici tin orizont tactic, o pradă ușoară 
pentru adversari, care ar fi putut să mărească sco
rul. Jocul ofensiv promiș de Angelo Niculescu a fost 
un veritabil bluff, praf în ochii acelora care îl mai 
puteau crede că „va juca ofensiv, dar cu busolă!“ 
Care busolă? Nu ne-a fost dat de mult să vedem 
atîta închistare și neputință intr-un joc internațional, 
Cum a fost, oare, pasibil ca atît de talentatul Năs
tase să nu fie titularizat, măcar pentru cele trei 
goluri înscrise barceloneztlor ? In schimb, ne-a fost 
dat să vedem cum Hrdlieka îl ridiculizează pe 
Dembrovschi, cum Radu Nunweiller este o biată 
umbră pe lingă Kuna și cum Dobias îl tratează pe 
lordănescu ca pe un copil de grădiniță.

Pasele fără adresă, sau obsesiv laterale, jocul lent 
și șablonard, ușor de intuit de către adversari, șu
turi slabe, la iptimplare, iată aceleași mari defecte 
ale fotbaliștilor noștri, ascunse pînă acum într-o per
dea de fum.

Un certificat de incapacitate pentru Federația 
română de fotbal, fără personalitate, care a mizat 
orbește pe gafele lui Angelo Niculescu, deși semnalele 
de alarmă au fost date la timp.

Wembley, Guadalajara, povești pentru copii. Fotba
lul nostru continuă să fie grav bolnav I

Pentru conformitate : 
(ss) INDESCIFRABIL

PALMARESUL 1NTILNIRIL0R
ROMÂNIA—CEHOSLOVACIA

HAI
(Urmare din pag. i)

? t M HXCaiunairt,_ r» — T ~ —
laoi trepte pe drumul măiestriei 
sportive, de a aduce o contribuție 
și mai puternică Ja prosperitatea 
patriei socialiste.

I

CAMPIONUL—UM MODEL? I
(Urmare din pag. 7)

I

ROMÂNIA!

care a luat-o sportul, un campion 
desăvîrșit devine. în același timp, 
Si un artist. Ar fi foarte greu (dacă 
nu chiar riscant) a trage o graniță de 
delimitare între artă și sport, între 
sport și artă. Este indiscutabil că 
lolanda Balaș sau Elena Leușțean, 
de pildă, au fost nu numai strălu
cite campioane, ci și artiste desăvîr- 
șite. Plecînd de la acest punct de 
vedere, atît sportul cit și arta impli
că o înaltă și intransigentă responsa
bilitate etică politică și socială față 
de tine însuți.

Tovarășul NICOLAE CEAUSESCU 
exprimă un mare adevăr în mesa
jul său adresat oamenilor de arță, 
mesaj pe care sportivii și-J p’o* 
însuși în totalitate : „Faceți din arta 
voastră un instrument de perfecțio-

nare continuă a societății, a omului, 
(Ie afirmare a dreptății și echității 
sociale, a modului de muncă și via- 
ță socialistă și comunistă I"

In spiritul acestei teze va trebui 
să pregătim și să creștem noi gene
rații de " ' .....................
pe. Este 
a celor 
dionului, 
efort în

Avem 
dintF-un

I
tineri, pe campionii de mîi- 
obligația poasțră de onoare, 

care gravităm în jurul sta- 
să nu ne cruțăm nicj un 
realizarea acestui scop, 
privilegiul de a face parte 
popor talentat și jnteligent- 

Aceste atribute, care nu au fost de
terminate" Aprioric, trebuie cultivate 
intensiv pentru că, la acegstă oră 
cel puțin, realizările se află sup ni
velul posibilităților noastre reale.

Amplul program educațional pre
conizat de partid reprezintă un co
rectiv salutar in cadrul unei opere 
de o grandioasă măreție.

I 
I 
I
I
I
I

țională. Iată o 
rează federația 
o garanție că 
care mai de mult s-au călcat princi
pii sănătoase și s-au clătinat carac
tere puternice, va avea de aici înain
te un drum sigur, curățat de obsta
colele care l-au prejudiciat intens.

Iată un puternic motiv pentru ca 
toți cei ce iubesc cu adevărat fot
balul și vor fi prezenți astăzi pe 
stadionul „23 August" să susțină 
cu frenezie echipa națională, 
încurajeze, fiindcă ea are 
de atașamentul 
spectatori- Este 
țul că sprijinul 
căpăta o mare 
atunci cînd O echipă sportivă are 
perioade de declin ale jocului, în 
timpul așa numitelor „căderi" de 
pe parcursul unei întîlniri, genera
te fie de slăbiciuni proprii, fie de 
repliea adversarilor care, vrem, nu 
vrem, au și ei potențialul lor de 
luptă, speranțele lor, iar în ulti
mă instanță țintesc spre un rezultat 
favorabil. <

atitudine care ono- 
și fotbalul nostiru, 

acest sport, pentru

s-o 
nevoie 

zecilor de mii de 
arhicunoscut fap- 
tribunelor poate 
valoare, mai ales

Deci, din primul minut de joc, 
suportul spectatorilor poate deveni 
un atu de mare preț pentru fotba
liștii noștri, un element indispensa
bil pentru amplificarea însușirilor 
și caracteristicilor lor actuale, poate 
mai puțin strălucite ca în cele cîțe- 
va meciuri de mare prestigiu din 
trecutul apropiat.

Așteptăm o susținere înflăcăra
tă și sportivă în același timp, cu 
respectarea formației adverse, sus
ținere care să declanșeze în inimi
le băieților noștri un inepuizabil 
torent de energie.

Sîntem convinși că publicul ro
mânesc știe, prin atitudinea șa pa
sionată, dar controlată, că poale 
contribui efectiv Ia obținerea unui 
succes deplin, unanim apreciat în 
țară și peste hotare, nu puma» pen
tru rezultat, dar și pentru reali
zarea unei atmosfere de fair-play.

în această toamnă, cînd pe multe 
stadioane europene s-au petrecut 
scene și acte incompatibile cu etica 
sportului, acte care au obligat Uni
unea Europeană de Fotbal Asocia
ție să ia măsuri fără precedent, va

fi pentru fotbalul nostru o mare 
cinste să arate în multe țări euro
pene, prin intermediul televiziunii, 
spiritul de sportivitate. sănătatea 
morală a mișcării noastre sportive, 
realizată prin contribuția fiecărui 
iubitor al fotbalului.

Cu această convingere, cp credin
ța că jucătorii noștri vpr face tot 
ceea ce ie stă în putință pentru a 
înregistra un nou succes interna
țional și un mare pas către etapa 
finală a celei mai importante com
petiții după campionatul mondial, 
așteptăm cu nerăbdare clipa de în
cepere a meciului România-Ce- 
hoșlovacia, clipă urmată de un ceas 
și jumătate de luptă, dominată de 
refrenul care ne este atît de drag I 
HAI ROMÂNIA !

i
CĂRȚILE DE VIZITĂ 

ALE JUCĂTORILOR 
ROMÂNI

Săptămîna sportivă internă I ULTIMELE VEȘTI

(Urmare din pag. 1)

nătatea morală și fizică a mase
lor, și în special, a tinerelor ge
nerații — iată sarcina de ieri, de

azi și de mîine a fufuror celor 
chemați să dea viață politicii 
partidului în acest important do
meniu formativ, care este educa-meniu formativ, care 
fia fizică și sportul.

I
I
I

(Urmare din pag. 1)

componenți ai lotului cehoslovac Pă
șeau pe gazonul stadionului 
tru un antrenament, 
de- •. acomodare (a durat 
nute).

Sub directa conducere 
dulul Kaciani, „lecția" a

nu
45

pen- 
numai 

de mi-

secun-

DERBY-URI
La rugby și hochei, la polo și 

baschet (scuze, dacă am omis 
ceva I), săptămîna la care ne re
ferim a oferit amatorului de
sport întîlniri de tradiție, cu
miză, cu repercusiuni, majore a- 
supra clasamentelor divizionare, 
în lupta pentru titluri naționale 
sau promovare. Multe, mai multe 
derby-uri decît în ultima 
oadă. Nu toate, însă, 
rit această' nofiyne în 
gulamentar de joc. La 
pildă, meciul Dinamo 
Roșie, sau la hochei 
Dinamo — ambele, partide intra
te în istoria fiecărei ediții a pri» 
melor divizii, și, adeseori, avînd 
rolul să desemneze pe viitoarea 
campioană a țării — au fost de
parte, pe plan spectacular și 
tactic, de cerințele unor aseme-

peri? 
au acope- 
timpul re- 
rugpy, de 
— Grivija 
Steaua —

PESTE TOT...
nea întîlniri. Miza, se 
tunecaf, ca de atîtea __
rizontul combatanjilor și premi
sele derby-ului au rămas, undeva 
la cabine. Iar la polo, consumîn- 
du-se partida Dinamo—Rapid, 
campionatul practic s-a încheia^ 
victoria primei echipe asigurîndu-i 
și titlul republican. Un singur 
derby, și gata lupta pentru pri
mul loc I Situația nu e singula
ră, însă, polo-ul pe apă neepui- 
zînd lista dișciplinelor în care 
doar două-trei echipe contează, 
an de an, în disputa pentru titlu. 
Ceea ce, evident, este de natură 
să afecteze întrecerile nu numai 
pe plan spectacular, ci și pe cel 
al perspectivei calitative, al răs- 
pîndirii și punctelor de sprijin 
ale ramurii de sport respective.

pare, a în
alte ori, o-

i premi-

I
I
I
I
I
I

a
început cu 

o alergare ușoară, combinată cu exer
ciții de gimnastică, rămînîndu-i lui 
Novak să-i „încălzească" pe goal- 
keeperii Viktor și Vencel, supuși, 
rînd pe rînd. tirului declanșat de 
fostul fundaș de renume al fotbalu
lui cehoslovac.

Apoi, timp de o jumătate de oră, 
șapte perechi (Nehoda - Hrdlieka, 
Stratjl - Kuna. Dobias - Bohumil Ve
sely, Polak - Desiatnik, Jokl - Tabor
sky, Rabat - Hagara. Hrivnak - Cap- 
kovic) au schimbat pase, scurte și 
lungi, respectînd cu strictețe cuvîntui 
de ordme : „nicj o pasă mai înaltă 
de firul ierbii". A urmat mult aștep
tata „mîută”, S-a jucat pe lățimea 
terenului, la două/portițe. de o parte 
evoluînd Dobias, Hrivnak, Hagara. 
Taborsky, Kuna. Nehoda, Jokl, iar

de cealaltă Polak, Hrdlieka. Desiat- 
nik. Veșeli, Ștratjl. Capkqvic, Rabat.

A fost un „meci" strîns, la capă
tul celor 15 minute, echipa Iui Kuna 
obtinînd victoria cu scorul de 4—3. 
Marcatori : Nehoda, Taborski, Vesely 
și Hagara. respectiv Stratil (2) și 
Polak. L-am întrebat, la șfîrșit, pe 
antrenorul Novak dacă, după antre
nament. postul de aripă dreaptă mai 
prezintă pentru el un semn de în
trebare.

„Prea mare e miza acestei partide 
ca să-mi permit să fae experiențe. 
Așa incit, vom începe cu Rnluipțil 
Vesely, urmînd să văd ce-mi va spu
ne si desfășurarea jocului.”

Si. în timp ce-mi notam pe carnet 
„11”-le lui Novak, confratele Josef 
Ksinan, de la „Smena Bratislava”, 
îmi furniza, contra-.. schimb, unele 
amănunte din tabăra oaspeților. Asa 
am afigt că fundașul central al lui 
Spartak Trnava. Hagara. ește mult 
mai în formă. în momentul de fată, 
decît recent accidentatul 
cha (fratele lui Ian 
care jucase în Mexic) 
stind iucruriie. ceea ce 
siderat o pierdere este, 
cîstig".

Ludovlț Zlo- 
Zlocha. cel 
și că astfel 
unii au con- 
de fapt, un

Necula RADUCANU (Rapid 
București). 25 ani, a jucat de 
16 ori în echipa națională A ; 

Aristide GUIȚĂ (Sport Club 
Bacău), 31 ani, 2 A ;

Ludovic SATMAREANU (Stea
ua). 27 ani. 29 A ;

Ntcolae LUPESCU (Rapid), 39 
an|. H A :

Cornel DINU (Dinamo), 23 ani, 
25 A ;

Augustin DELEANU (Dinamo), 
27 ani. 9 A ;

Mihai MOCANU (Petrolul), 29 
ani, 33 A :

Remus VLAD (F.C. Argeș) 25 
ani, debutant ;

Ion DUMITRU (Rapid), 21 ani, 
12 A :

Radu NUNWEILLER (Dinamo). 
27 an|, 24 A ;

Dan ANCA („U” Cluj), 24 ani, 
5 A ;

Iosif VIGU (Steaua), 25 ani, 
1 A :

Mirrea LUCESCU (Dinamo), 26 
ani. 31 A ;

Emeric DEMBROVSCHI (Spqrt 
Club Bacău), 27 ani, 18 A ;

Nicolae DOBRIN (F.C. Argeș), 
24 ani, 18 A;

Anghel IORDĂNESCU (Steaua), 
21 ani. 1 A :

Viorel NASTASE (Steaua), 18 
ani, debutant ;

Flavius DOMIDE (U.T.A.), 25 
ani, 3 A :

Alexandru NEAGU (Rapid), 23 
ani. 12 A.

I Iulie 1923, CLUJ : ROMÂNIA — 
CEHOSLOVACIA 0-« (0-2).

Au marcat 1 Vlcek (min. 18, 29, 50 șl 
81). Stâlp (mln. 60), Capek (min. 69).

ROMANIA i Stroescu — Bartha, dr. 
Hlrsch — Fuhrman, Koenigsberg. Iacobi
— Strock II, Guga, Wetzer I, Ronnay, 
Drescher.

CEHOSLOVACIA :
II, Hoyer I — Seifert, Paulin,
— Kuzel, Stâlp, Capek, Vlcek,

31 august 1924. PRAGA : 
SLOVACIA — ROMÂNIA 4—1

Au marcat : kada (mirt. 20)
(min. 33), Zdarsky j
(min. 81), respectiv Semmler (min. 85).

CEHOSLOVACIA : Stapllk
Steiner — Kolematy. Kada. Kllpcera — 
Mraz, Rysavy, Zdarsky, Dvoracek, Cl- 
zar.

ROMÂNIA : Ritter — 
ffer — Weichert. Vogi, nuna*» — * ==••- 
zer. Strock n, Schiller, Semmler, Xlllia- 
rtovief.

27 mal 1934, TRIEST 
CIA — ROMÂNIA 2—1 ,

Au marcat : Puc (mln. 50), Nejedly 
(min. 67) respectiv Dobay (min. 10).

CEHOSLOVACIA : Planlcka — Zenf- 
sek. cti rocky — Kostalek. Csambal, 
Krcsil — Silny, Svoboda, Nejedly, Ko- 
pecky. Puc.

ROMÂNIA t Zomborl — Vogi. Albii
— Moravetz, CotormanI. Dehelearju — 
Bindea, Covaci, Sepl TI. Bodola, Dobay,

18 aprilie 1937. BUCUREȘTI : ROMÂ
NIA — CEHOSLOVACIA 1—1 (0—0).

Au marcat : Bodola (min. 63), respec- 
tiy Nejedly (min. 81).

ROMÂNIA : David — Biirger, Albtt
— Vintilă. luhasz. Raflnschl — Beke, 
Covaci, Clolac, Bodola. Dobay.

CEHOSLOVACIA : Planicka — Bntgcr, 
Ctlrocky — Kostalek. Proucha. Ludi — 
Fascinek. Kloz, Nejedly. Kopecky. Puc.

4 decembrie 1938. PRAGA ! CEHO
SLOVACIA — ROMÂNIA 6—2 (2—2).

Au marcat : Rlcan (min. 28. 49, 61 șl 
81), Ludl (min. 38) st Kopecky (min.
76) . respectiv Baratki (min. 25), Bodola 
(min. ?6).

CEHOSLOVACIA : Burkert — Kosta
lek. Danclk — Proucha. Boucek, Ko- 
pecky — Riha, Senecky, Bican, Ludl, 
Neiedly.

ROMÂNIA t David — Burger, Albu — 
Vintilă, Fieraru. Szanislo — Blndea, 
Ploeșteanu. Bodola, Baratkî, Orza.

21 septembrie 1947, BUCUREȘTI 1 
ROMÂNIA — CEHOSLOVACIA 2—6 
(1—3).

Au marcat : Spielman (mlp. 45), Du
mitrescu III (mln. 59), respectiv Kubala 
(mln. 8 șl 73), Cejp (min. 17 șl 25), Si- 
manski (mln. 70 și 79).

ROMANIA t V. Stănescu — Ritter, 
Farmati — Băcuț, Mari. Mihătlescu — 
A. Covaci. Reutpr. Spielman. Petschov- 
scht. Filotie (Dumitrescu III).

CEHOSLOVACIA : Kopecky — Se
necky. Vedral — Balaszl. vican. Karel
— Kochstein, Kubala, Cejp, Riha, Si- 
mgnskl.

4 iulie 1948. BUCUREȘTI : ROMÂNIA
— CEHOSLOVACIA 2—1 (1—0).

Au marcat : lordache (mln. 22), Bar- 
țlta (min. 90), respectiv Sersen (min.
77) .

ROSTÂNIA : Traian lonescu — C. Ma
rinescu. Farmati —‘Ritter. G. Petrescu, 
Mlhăilescu — Farkaș. Mercea (Flamaro- 
pol). Bartha. Tordache. Dumitrescu III.

CEHOȘEOV^CIA : Havlicek — Kolcou- 
rok. Senecky — Kouhek. Trnka. Vlk — 
Hlavșcek. Reieel. Malatinski (Mencllck), 
Sersen. Dubovski.

22 maj 1949, PRAGA : CEHOSLOVACIA 
F» ROMÂNIA J—2 (2—2).

Au marcat : Pazickv (mln. 22). SI- 
manskl (mln. 32 șl 46). respectiv Vaczi 
(min. 16). Lungu (min. 25).

CEHOSLOVACIA : Moravek — Ko- 
kourek, Rubns — Trnka, Marko, Po
korny — Hlavacek. Pazicky. Bican, 
Prelss, Slmansky.

ROMANIA : Traian lonescu — Mlhăi- 
lescu. Farmati — Botio, Ritter (C. Ma
rinescu). Băcuț I — Lungă, Spielman, 
Vaczi. Petschovschl. Fllotte.

21 mai I’M- bucurești : româ
nia — CEHOSLOVACIA I—1 (0—0).

Au marcat : Bodo (mȘn. 66), respec
tiv Zdarski (inin. 83).

ROMANIA : Markl — Mihăilescu,
Farmati — Zitahi, Apolzan. Băcuț — 
Lunstu. Bodo. Vaczi, SerfozB, Iordache.

CEHOSLOVACIA : Havlicek — Men- 
elick, Krasnohorskl — Malatinski. Vi
can. Vlk — Kvapil, Bouzek, Kerek, 
Zdarslti. Preiss.

29 mai 1951. PRAGA : CEIIQSLOVA- 
CJA — ROMÂNIA 2—2 (I—1).

Au marcat : Cejp (mln. 16). Vlk (min. 
61). respectiv Vaczi (min. 40 și 73).

CEHOSLOVACIA î Moravek — Ven- 
glar, Trnka — Krasnohorskl. Malatinski, 
Ipser — Hlavacek, Hemele, Cejp, 
Zdarski. Vlk.

ROMANIA ; Voinescu — Zavoda II, 
Farmati — Fiamaropol. Apolzan, Bone
— P. Moldqveanu, Zavoda 1, Vaczl, 
Petschovschl. Filotte. Au mai jucat Bă
cuț I șl SerfOzO.

II mai, 1952. BUCUREȘTI S ROMÂNIA
— CEHOSLOVACIA 3—1 (1—0).

Au marcat : Paraschiva (mln. 9), Ser- 
fBzo (min. 80). Ozop (rnln. 90), respec
tiv Pluskal (mln. 84).

ROMANIA : Vqinescu — zavoda n, 
Farmati (Fodor) — Băcuț I. I. Covaci, 
Sertbzo r~ parasepiva, Bodo (Ozon), 
Vaczl. Petschovschl, P. MQldoveanu.

CEHOSLOVACIA : Jonak — 
sek. Koubek — Krasnohorski, 
Fecko — Pazdera, Moravcik, 
(Pluskal), Iakubcik, Dobay.

14 iunie 1953, PRAGA : CEHOSLOVA
CIA — ROMÂNIA 2—0 (0-0).

Au marcat : Pazicky (mln. 54), Vljc 
(min. 69).

CEHOSLOVACIA : Stacho — Safra- 
nek, Karel, Novak — Trnka. Ipser —

Kaliba — Hoyer
Cerveny 

CI zar.
CEHO- 

(2—0). 
Kolemati 

(mln. 58), Rysary

Pern er,

Bartha, Krisho- 
Rossler — Taen-

: CEHOSLOVA 
(0—1).

Marku- 
Recelt, 
Stadler

A ÎNCEPUT HOCHEIUL
Și chiar dacă nu ești dispus să 

accepți aceaștp aserțiune, privind 
la toamna aurie care încă ne 
răsfață (pentru a uita de gripă...), 
amintindu-fi că grupa A a cam
pionatului republican de hochei 
numără 
tururi, începi să te

hochei 
nu mai puțin de cinci 

" ' ! gîndești că 
nu peste multă vreme, fotbalul nu 
va mai fi „plinea cea de toate 
zilele". Ceea ce, indubitabil, este 
semnul iernii!

Deci, la București — jocurile 
primei grupe, |a Galați — cele

VINE IARNA!
ale'„secunzilor* ș| campionatul 
de hochei e la ordinea zilei.

Schiul, deocamdată, șe află lă 
capitolul inventarului precompe- 
tițional și al antrenamențelor pe 
uscat (baza materială precede ca
lendarul), Iar bobul — cu gîndul 
la Sapporo — nutrește planuri 
mari, printre care și o pîrtie 
tramodernă în vechiul leagăn 
bobului românesc, Sinaia.

Sporturile de iarnă ou ieșit 
lumina zilei...

ul- 
al

ta

A. lonescu și V. Mazilu

Laskov, Fazlcky, Prada, Borowlcka 
(Crha), yik.

ROMANIA t voinescu — Băcuț I, 
Apolzan. Tarmatl — Căllnoiu, SerfiizB — 
Paraschlva, Nicușor. Vaczl, Petschov- 
schl, Fllotte (Iordache).

25 octombrie 1953, BUCUREȘTI: 
ROMANIA — CEHOSLOVACIA 0—1 
(0-1).

A marcat Safranek (min. 29).
ROMANIA : Birtașu — AndrovicI, 

polzan, Sziike — Onfsle, Băcuț I 
Petschovschl, Călinoiu, Ene I, 
Suru.

CEHOSLOVACIA : Dolejsl — 
nek, Hledik, Novak — Trnka, 
Hertl, Hemele, Kaclany, Crha.

22 mal 1960, BUCUREȘTI : ROMANIA
— CEHOSLOVACIA 0—2 (0—2).

Au marcat : Masopust (mln. 8) șt 
Bubnik (mln. 45).

ROMANIA : Mîndru — Popa, Apolzan, 
Soare — Jenei, Nunweiller III — Ha- 
șoti, Raksi, Mateianu. Eftimle, Tătara.

CEHOSLOVACIA : stacho — Bomba,' 
Fopluhar, Novak — Bubernlk. Masopust
— Favlovicl, Vojta, Kvasnak, Bubnik, 
Dollnsky.

29 mai 1960, BRATISLAVA S CEHO
SLOVACIA — ROMÂNIA 3—0 (3—0).

Au marcat : Bubernlk (mln. 1 și 15) 
și Bubnik (mln. 17).

CEHOSLOVACIA : Sehrolff — Bomba, 
Fopluhar. Novak — Bubernlk. Maso
pust — Pavlovici, Vojta, Kvasnak, Bub
nik, Dollnsky.

ROMANIA : Mîndru — Popa, Fronca. 
Soare — V. Alexandru, Nunweiller III
— Cacoveanu, Constantin, Dlnulescu, 
Mateianu. Tătara.

30 mai 1965, BUCUREȘTI : ROMÂNIA
— CEHOSLOVACIA 1—0 (1—0).

A marcat : Mateianu (mln. 34).
ROMANIA : Haldu — Popa. Hălmă- 

geanu, C. Dan. Greavu — Gherghell, 
Georgescu — Pîlcălab, Mateianu, Sasu, 
Sorin Avram.

CEHOSLOVACIA t Sehrolff — Lala, 
Horvath. Fopluhar, Bomba — Maso
pust, Geleta — Posplchal, Strausz, Ma- 
sek, Valosek.

19 septembrie 1965, PRAGA : CEHO
SLOVACIA — ROMÂNIA 3—1 (1—1).

Au marcat: Hălmăgeann (mln. 3 — 
autogol), Knebort (mln. 66). Jokl (mln. 
89), respectiv C. Dan (mln. 23).

CEHOSLOVACIA : Vencel — Lala, 
Fopluhar. Weiss, Bomba — Hrdlieka, 
Jokl — Vesely, Knebort, Kvasnak, Mas- 
ny.

ROMÂNIA : M. lonescu — Popa, Hăl- 
măgeanu, C. Dan. Greavu — Gherghell; 
Lereter — Pîrcălab, Sasu, I. lonescu, 
S. Avram.

6 tunic 
ROMÂNIA 
(0-1).

Au marcat : Neagu (mln. 50), Dumi
trache (mln. 78 — din 11 m), respectiv 
Pețraș (min. 3).

ROMÂNIA : Adgmache 
nu. Lupeseu, ‘ 
tru. (min. 81 Gherghell), Nunweiller VI
— Dembrovschi, Neagu. Dumitrache, 
Lucescu (mln. 68 Tătaru).

cehoslovacia : Vencel — Dobias, 
Migas. Horvath, Zlocha — Kvasniak, 
Jurkanin (min. 46 Adamec) — B. Ve
sely. Petras, Kuna, Jokl (min. 65 F. 
Vesely).

16 mai 1971, BRATISLAVA : CEHO
SLOVACIA — ROMÂNIA 1—0 (0-9).

A marcat : Fr. Vcsely (mln. 88).
CEHOSLOVACIA : Viktop — Dobias, 

Hrivnak, Desiatnik. Taborskj — Pollak. 
Adamec — Fr. Vesely, Stratil (min. 72 
Jokl). Kuna, Capltovie (min. 76 Kabat).

ROMANIA : Răducanu — Sătmărcanu, 
Dinu Dan. Mocanu — Anca, Dumitra
— Neagu (min. 61 Nunweiller VI), Dem
brovschi. Dumitrache, Lucescu.

14 noiembrie 197J, BUCUREȘTI s 
ROMÂNIA — CEHOSLOVACIA 7

Deci, pînă în prezent echipele Româ
nie) șl Cehoslovaciei s-au întîlnit de 19 
ori (nu au Intrat în calcul meciurile 
dintre echipele olimpice și echipele de 
amatori disputate înainte de 23 August 
1944). Iată clasamentul acestor întîlniri :

ROMANIA — CEHOSLOVACIA
Acasă 9 3 2 4 10—19
Deplasare 8 0 1
Teren negtru 2 10
Total 19 4 3 12 21—48

A-
SerfOzO,

Safra- 
Kraus, 

Vlk.

c.

1970, GUADALAJARA ! 
CEHOSLOVACIA 2—1

Sătmărea-
Dinu, Mocanu — Dumi-

7 8—24
1 3— 3

♦

cul- 
(str. 
me
ii-

ATLETISM! Aleea Circu- 
cului de Stat, ora 10 I „Cupa 
Gloria” la marș.

BASCHET: Sala Floreasca, 
de la ora 9: Politehnica— 
Politehnica Galați (m. A), 
Voința—Universitatea Timi
șoara (m. A). I.E.F.S.—Mure
șul Tg. Mureș (m. A), P.T.T. 
— Comerțul Tîrgoviște (m. B).

BOX i Sala Casei de 
tură a sectorului IV 
Turturele) de la ora 10 1 
ciuri în cadrul „Cupei 
limpia”.

CICLOCROS i Stadionul 
Olimpia (Șos. Vitan). ora 10 i 
„Cupa Olimpia”

FOTBAL l Stadionul „23 
August”, ora 14 : România— 
R. S. Cehoslovacă (camp, eu
ropean) ; stadionul Metalul 
ora 9,15 : Metalul—Sportul 
studențesc (juniori); ora 11) 
Metalul—Ceahlăul P. Neamț 
(div. B); terenul Ghenceșa, 
ora 10: Steaua—Farul (a- 
mical) ; terenul Flacăra, ro
șie, ora 10: Flacăra roșie— 
Tehnometal (divizia C); Sta
dionul Dinamo, ora 11 : Di
namo Obor—Victoria Lehliu 
(divizia C) ; terenul T.M.B., 
ora 10 i T.M.B.—Unirea Tri
color (divizia C); Terenul 
Voința, ora 10 : Sirena—Auto
buzul (divizia C);

LUPTE: Sala Ciulești, de 
Ia ora 10, reuniuni de greco- 
romane, divizia A. Rapid 
București—Dunărea Galați— 
Pescărușul Tulcea; sala Vi
itorul : Metalul București— 
C.F.R, Timișoara—C.S.M, Re
șița.

POLO: Bazinul Floreasca, 
de la ora 9: C.S. Școlar— 
Lokomotiv Sofia, jneci inter
național, I.E.F.S.-r-Voința și 
Rapid—Dinamo, meciuri în 
turneul final.

POPICE 1 Arena Giulești. 
de Ja ora 8; partidă de di
vizia A (masculin) Rapid 
București—Voința București.

RUGBY t Terenul Parcul 
Copilului, ora 91 Steaua— 
Sportul Studențesc, ora 10,30 i 
Grivița Roșie—Știința Petro
șani.

SCRIMA! Sala Floreasca 
II, de Ia orele 8 și 17 ) fina
lele „Cupei României” (flo
retă băieți și sabie).

VOLEI: Sala Progresul, de 
la ora 9 : Progresul—Dinamo 
(m. A); sala Constructorul, de 
la ora 9 : Constructorul—Să
nătatea Arad, (f. A).

PRIMII CÎȘTIGĂTORI: FLORETISTA ANA PASCU (Steaua)

Șl SPADASINUL ANTON PONGRAT (Medicina Tg. Mure;)

ANA PASCU ANTON PONGRAT
Maria I nu

In finalele „Cupei României"

Actuala ediție a finalelor „Cu
pei României” la scrimă a debu
tat cu probele de floretă femei și 
spadă, programate în fieful muș
chetarilor noștri de la sala Flo- 
reasea II, Multe asalturi de kino- 
gramă, risipă de energia și de.,.

EXERCIȚIUL FIZIC ÎN SLUJBA SĂNĂTĂȚII
Nu de mult, o comunicare a 

U.N.E.S.C.O. definea sedentarismul 
drept „răul secolului", amplificat 
continuu datorită multiplelor forme 
de petrecere a timpului liber: tea
tru, cinematograf, concerte, televi
ziune etc. Adăugind la toate aces
tea faptul că numeroase sectoare 
ale industriei și agriculturii cunosc 
un vertiginos proces de mecanizare 
și de automatizare, ne putem face 
o imagine destul de precisă asupra 
primejdiei care ne pîndește prin 
lipsa de mișcare.

Starea de sănătate a organismu
lui uman este afectată și de alți 
factori nocivi, cum ar fi, de pildă, 
poluarea aerului — problemă acu
tă la nivelul marilor orașe, care 
determină serioase tulburări orga»

nice și psihice, reducînd, vizibil, ca
pacitatea de muncă.

Iată de ce combaterea unor ase
menea cauze care primejduiesc să
nătatea oamenilor, căutarea de re
medii cjt mai eficace și mai acce
sibile preocupă un eșalon important

Recenzie
de cercetători. în unanimitate se 
apreciază că exercițiul fizic, dacă 
este practicat metodic, cu consec
vență, este în măsură să contri
buie la atenuarea pericolului seden
tarismului-

Este și ceea ce caută să demon
streze în lucrarea „Exercițiul fizic 
in slujba sănătății", cei doi autori,

prof. dr. doc. Adrian lonescu și 
prof. Virgil Cercetători cu
o îndelungată experiență, specia
liști reputați, autorii pun la dispo
ziția celor interesați o lucrare ex
trem de complexă, destinată să-i 
ajute în prevenirea unui cortegiu 
de tulburări organice, care pot afec
ta aparatele respirator, cardiovascu
lar, digestiv, sistemul nervos. Exis
tă în lucrare, de asemenea, norme 
foarte precise pentru corectarea u- 
nor deficiente morfo-funcționale, a 
unor deformați! ale coloanei verte
brale, în tulburările și bolile reu
matismale etc.

în totul, o lucrare extrem de 
utilă, realizată în condiții grafice 
ireproșabile de către Editura Sta
dion. it. șt.).

nervi și, bineînțeles, unele surpri
ze. Așa cum stă bine oricărei în
treceri sportive.

Proba feminină de floretă a fost 
dominată de Ana Pascu, într-o ver
vă care o anunță printrp protago
nistele apropiatelor întreceri gle 
Balcaniadei. Reprezentanta clubu
lui Steaua a evoluat lucid și sigur, 
reușind ia un mornent dat să ob
țină 9 victorii • 4—1 Ja Brișcgn. 
Ostafi și N. Halchin. 4—2 la Stahl 
și S. Orban și 4—-3 la Ardeleanu, 
Fenyes, A. Halchin și A. Crișu. 
înaintea tururilor de după-amia- 
ză. Ana Pascu n-a avut decît o 
urmăritoare, pe Ecaterina Stahl, cu 
8 victorii (4—0 la Drâmbă și S. 
Orban, 4—1 îg Ardeleanu, fenyes 
și Crișu și 4—2 la Brlscan. Ostafi 
și A. Halchin). Ileana Drânibă și 
Suzana Ardeleana, situate printre 
favorite, au avut, în rundele de di
mineață, cite 7 victorii. Ele au 
pierdut, înțr-un fel, prilejul de a 
rămîne în prim planul întrecerii, 
fiecare înregiștrind cîte trei în- 
frîngeri : Drâmbă la Stahl (0—4), 
A. Halchin (2=4) și Ardeleanu 
(2.—4), Ardeleanu la Pascu (3—-4), 
Stahl (1—4) și N. Halchin (3—4) 
care le-au scos din cursă.

De notat că din cotppetiție 
sesc două dintre trăgătoarele 
frunte ale probei, Olga Szabo,

iip- 
de 

bol-

Vicol, care
— n-a putuț lua

navă, și 
motive fertuite 
parte la preliminariile „Cupei Ro
mâniei”.

în finala spadasinilor conduceau 
— diipă asalturile din cursul di
mineți} — trei trăgători i Duțu și 
Isăilă de la Electroputere Craiova 
și Pongraț de la Medicina Tg, 
Mureș, toți cu cîțe 8 victorii. Situa
ția cea mai avantajoasă pare să o 
aibă Duțu, care a obținut cîștig 
de cauză la Ciocodeică (5—1), Ște- 
fănescu, Podeanu și Sepessi (5—3), 
Orban, Pongraț, Szabo și Trifu 
(5—4). Pongraț deține și el victo
rii prețioase, printre altele Ia Mol- 
danschi (5—0) și Al. Istrate (5—2), 
în timp ce Isăilă — revelația pri
mei părți a finalelor — a trecut de 
Sepessi (5——4) și Mironov (6—5).

Gata să-i țaloneze pe cei trei... 
fugari șînt Podeanu, Moldanschi 
și Mironov, toți cu cîte 7 victorii.

Oricum, bătălia pentru locul 
se va lămuri pînă la consumarea 
ultimelor asalturi...

Nu fără emoții (o înfrîngere nescon- 
tată la Gabriela Garda, cu 4—31) 
Ana Pascu a trecut prima linia de 
sosire a competiției, cu 11 victorii. 
Au urmat-o: 2. Ecaterina Stahl — 
16 v, 3. Suzana Ardeleanu — 9 v, 4. 
Ileana Drâmbă — 8 v, toate de la 
Steaua. 5. Maria Salai („U“ Buc.) —
8 v, 6. Mariana OștafJ (Viitorul) — 
7 v,

Proba de spadă, a revenit după baraj 
Jui.. Pongraț, Duțu fiind scos din cursă 
de Moldanschi (5—2) în baraj : Pon
graț—Isăilă 5—2. Clasament: 1. Pon
graț (Med. Tg. M.) 11 v.d.b, 2. Isăilă 
(Electrop. Cv.) 11 v.d.b., 3. Podeanu 
(Electrop. Cv.) 10 v., 4. Sepessi (Ol. 
Ș.M.) 9 v„ 5. Duțu (Electrop. Cv.)
9 v., 6. Moldanschi (Steaua) 9 v., 7, 
Al. Istrate (Steaua) 9 v.

Astăzi, ultimele 
de sabie și floretă

două finale, cele 
bărbați.

Tiberiu ST AM A
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ECHIPA DE TINERET A ROMÂNIEI SPERA SĂ OBȚINĂ
DERBYURILE

VOLEIBAL1STICE
AU CORESPUNS

PUNCTUL NECESAR CALIFICĂRII IN „SFERTURI"
PRAGA, 13 (prin telefon, de Ia 

trimisul nostru special).
Azi (n. r. ieri), în ultima ti 

dinaintea confruntării cu selecțio
nata de tineret a Cehoslovaciei, 
fotbaliștii români s-au sculat la 
ora 7. Această deșteptare destul de 
matinală, ca de altfel și restul pro
gramului (masă, înviorare, antrena
ment), a fost aranjată de antreno
rii Ola și Constantin, cît și de me
dicul lotului, Ilea, în așa fel încît 
ea să fie la fel cu cea a zilei de 
duminică, cînd meciul începe la 
ora 10. Așa că și antrenamentul a 
început tot la 10. Băieții, de la care 
așteptăm o bună comportare, se 
simt bine, privesc jocul cu seriozi
tate.

Cîteva vorbe despre teren. Este

asemănător cu cel al echipei Pro
gresul, numai că are o tribună me
talică acoperită. Gazonul... ceva mai 
bun decît cel de la Alexandria. Sînt 
porțiuni unde iarba lipsește total. 
De fapt, nu-mi dau seama de ce a 
fost ales acest stadion, de numai 
8 000 de locuri. Vremea este rece, 
umedă, cu ceață deasă.

Ce fac adversarii noștri ? Ei au 
rămas tot timpul în. cantonamentul 
de la Vonoklasi, de unde vor veni 
duminică pe stadionul din Praga cu 
puțin înainte de momentul cînd 
vor începe încălzirea. Am reușit să 
ajung la „laboratorul** situat, la 40 
km de oraș, unde se pregătește lo
tul cehoslovac. De la antrenorul 
Fabera am aflat amănunte supli
mentare. De pildă că s-a insistat pe

omogenizare, întrueît membrii lo
tului, 16 la număr, provin de la 
nu mai puțin de 10 echipe. Cei mai 
mulți sînt de la Dukla (3) și V.S.S. 
Kosice (2). După ce l-am asigurat 
— mai precis, l-am liniștit — că 
Năstase nu a venit, ne-a spus cite 
ceva despre jucătorii săi, amănun
te interesante și pentru tabăra noa
stră. Bicovski este mijlocaș, dar îl 
găsești mereu pe tot terenul. Deși 
mic de statură, este foarte „tare". 
Pentru a-1 prezenta pe Danko — tot 
mijlocaș — este interesant să ară-

F.C. GALAȚI-PROGRESUL BUCUREȘTI 2-1 (0-1)

CEHOSLOVACIA : Cervenan — 
Varaditx Samek, Luza, Koubek, Bi- 
covschi, Stafura, Danko, Gajdusek, 
Bubcnko, Albrecht.

ROMANIA : Ștefan — Niculescu, 
Smarandache, Olteanu, Popovici. 
Sătmăreanu II, Simionaș, Uifălea- 
nu, Kun. Broșovschi, Marcu

Va arbitra o brigadă poloneză, 
avîndu-1 la centru pe I. Kouston.

Ieri după-amiază au fost progra
mate în sala Dinamo și respectiv 
Floreasca derbyurile etapei a V-a la 
feminin și a Vil-a la masculin ale 
campionatelor de volei. In sala din 
șos. Ștefan cel Mare s-au întrecut 
voleibalistele de la Dinamo și Medi
cina. Setul I a revenit dinamoviste- 
lor (la 10), dar studentele incep foar
te bine setul al doliea, conducînd 
permanent și cîștigînd la 9. Urmă
toarele două seturi (cîștigate de Di
namo la 11) au avut o desfășurare 
aproape identică. De fiecare dată 
dinamovistele au luat avans substan
țial, permițînd apoi adversarelor să 
recupereze, dar din nou în finaluri 
ele se impun categoric. Așadar, scor 
3—1 (10. —9, 11, 11) pentru Dinamo. 
S-au remarcat : Mariana Popescu. 
Șerban și Constantinescu de la Di
namo, respectiv Eva Klein și Vene
ra Lăzărescu.

Partida masculină dintre Rapid și 
I.E.F.S. s-a încheiat la oră tîrzie. 
Consemnăm doar scorul : Rapid — 
I.E.F.S. ■ 3—0 (15—7, 15—6. 15—12).
(Em. F.)

i
i
VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

GALAȚI, 13 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Păcat de Progresul, a- 
ceastă echipă cu certe calități dar fra
gilă ca o trestie, capabilă să se frîngă 
la prima izbitură. Aici, la Galați, ea 
și-a dominat cu autoritate adversarul 
în prima repriză, cînd a și reușit să 
marcheze în min. 14 : Raksi recuperînd 
o minge pierdută de Juncan, a centra
t-o admirabil șl Dudu Georgescu a 
expediat-o fără drept de apel în plasa 
porții lui Hagioglu. Cu un joc ordonat, 
plin de fantezie, bucureștenii și-au pus 
apoi adversarii în vădită dificultate, ■ de- 
terminîndu-i să recurgă la durități, tn 
min. 23, lancu are o altercație cu Gra
ma, portarul Manta intervine și el șl 
e sancționat cu avertisment. Savancea 
recurge și el la durități nepermise în 
duelurile cu Dudu Georgescu fiind și 
ei avertizat mai trîziu. După două oca
zii ratate de Beldeanu (șut excepțional 
de la 40 m) și Ionică, repriza se încheie 
în nota de dominare a oaspeților.

La pauză, antrenorul gălățean Vale- 
rlu Neagu are o idee fericită : începe 
repriza secundă cu Enache și acesta va 
schimba cursul jocului. F.C. Galați ata-

oă acum mult mai energic și Manta are 
mult de lucru. In min. 62. bucureștenii 
se prăbușesc în mod. neașteptat, pri
mind două goluri. Enache reușește un 
admirabil „un-doi" cu Adam, care pă
trunde printre apărătorii centrali aî 
Progresului și egalează lmparabil. Abia 
repusă la centru, mingea ajunge iar în 
careul bucureștenllor, Crăcluneseu e 
depășit de Chihaia, care centrează, apă
rătorii au un moment de uluială și 
lancu profită, reluînd cu capul în pla
să.

Arbitrul Mircea Rotaru (Iași) a con
dus bine.

George MIHALACHE

Poiana Cimpina—Dunărea Giurgiu 0-0
Meciul Poiana Cîmpina — Dună

rea Giurgiu, din campionatul de fot
bal al diviziei B — seria I, s-a ter
minat cu un rezultat de egalitate : 
0—0. (E. STROE, corespondent).

tăm că echipa sa, V.S.S.. Kosice, a 
fost timp de 12 etape în fruntea 
clasamentului (acum e pe locul 2) 
și că el a fost socotit, în această 
perioadă, cel mai bun jucător al 
formației ; Gajdusek, care a jucat 
și în echipa națională, deși nu e 
stîngaci, este o bună extremă 
stingă.

Revenind la formația noastră, 
sperăm ca elevii lui Ola și Con
stantin să facă un joc bun, la ca
pătul căruia să obțină cel puțin 
punctul necesar clasării pe primul 
loc în grupa I, preliminară, a cam
pionatului european, rezervat echi
pelor de tineret.

Modesto FERRARINI

CAMPIONATUL FI MININ OF ȘAH
BRAȘOV, 13 (prin telefon, de la co

respondentul nostru). în cursul dimine
ții de vineri, s-au disputat partidele în
trerupte încheiate cu următoarele re
zultate : Fărcaș — Polihroniade 0—1, 
Gheorghe — Simu V2—V2- După amiază, 
au avut loc întrecerile rundei a V-a. în 
care au fost consemnate rezultatele : 
Simu — Makai 0—1, Teodorescu — Bog
dan 1—0, Juncu — Gheorghe 1—0. Poli
hroniade — Chiș 1—0, Rădăcină — Go- 
gâlea 1—0, Gesticone — Pogorevici 
V2—1/î» Baumstark — Fărcaș 1—0. S-a 
întrerupt partida Miroslava — Zsig- 
mond.

în runda a 6-a s-au înregistrat re
zultatele : Gogâlea — Gesticone 1—0, 
Chiș — Rădăcină 1—0, Bogdan — Juncu 
0—1, Zsigmond — Teodorescu 0—1, Ma- 
kal — Fărcaș și Pogorevici — Baum- 
starck remiză. întrerupta din runda a 
4-a. Fărcaș — Gesticone, s-a terminat 
remiză.

ÎN CLASAMENT : Makai 5. Juncu 41/2 
(1), Polihroniade 4 (1), Baumstarck 4
etc.

Carol GRUIA
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Voleiul cubanez va fi bine reprezentat la viitoarea ediție a Jocurilor

(Olimpice de vară. Echipele Cubei, atît cea masculină cit și cea feminină, 
au obținut calificarea pentru turneul olimpic, după succese remarcabile 
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2:00,8. A cîștigat primul loc pe a- 
ceastă distanță la Universiada de 
la Roma, iar pe 1 500 m, la C.E. 
de la Helsinki, a ocupat locul al 
doilea.

„Sînt mîndră de rezultatele ob
ținute — declara recent Gunhilde 
Hoffmeister — dar fără condițiile 
optime de pregătire ce-mi sînt a- 
sigurate în patria noastră socialistă 
nu aș fi realizat aceste succese. 
Faptul că am devenit candidată în 
alegerile de deputați ai Camerei 
Populare a R.D. Germane consti
tuie desigur o recunoaștere a acti
vității mele profesionale și sportive. 
Voi fi întotdeauna recunoscătoare 
încrederii ce mi s-a acordat".

KAIRAT ALMA ATA- 
RAPID 1-0 (1—0)
Vineri s-a disputat la Alma Ata 

partida dintre echipa locală. Kai
rat, și Rapid București. Meciul re
tur al finalei campionatului euro
pean feroviar de fotbal, s-a încheiat 
cu victoria gazdelor, la scorul de 
1—0. Unicul gol al întîlnirii a fost 
marcat în prima repriză de Roșkov. 
Trofeul pus în joc a revenit forma
ției sovietice, care terminase la ega
litate (1—1) meciul de la Bucu
rești.

Azi la Brâila

ROMÂNIA B-R.D. GERMANĂ, 0 ATRACTIVĂ PARTIDĂ DE BOX
Brăilenii vor avea, în această 

seară, ocazia de a viziona o palpi
tantă dispută pugilistică între echi
pa secundă a României și prima 
reprezentativă a R.D. Germane. 
Sîntem convinși că Sala Sporturi
lor din frumosul port dunărean Va 
fi arhiplină la ora 18, mai ales 
după remarcabila evoluție a sporti
vilor din R.D.G. în fața selecțio
natei A a țării noastre.

La Brăila antrenorii Ion Stoia- 
novici, Șerbu Neacșu și Mihai Cer
chez vor arunca în focul întrece
rii o formație redutabilă, în care 
elanul tineresc al unor boxeri este 
bine completat de rutina unor 
sportivi cu state mai vechi între 
corzile ringului.

Astfel, pe lingă mai tinerii 
Ștefan Boboc (semimuscă), Ionel 
Ciocoi (cocoș), Gheorghe Ciochină

DINAMO PENTRU A 15-a OARĂ

I
I
I

în competițiile preliminare. Fetele au terminat victorioase in întrecerea 
din cadrul Jocurilor Panamericane de la Caii (Columbia), in timp ce 
teamul masculin a învins cu 3—1 reprezentativa S.U.A în meciul decisiv 
pentru calificare, desfășurat la Havana, in cursul acestei veri. Iată (in 
fotografie) echipierele Cubei, intr-un reușit blocaj la fileu, în timpul unei 
partide desfășurate la Caii.

reușit blocaj la fileu, in timpul unei

O CANDIDATĂ CU LAURI SPORTIVI
Azi, 14 noiembrie, au loc alege

rile de deputați în Camera popu
lară a Republicii Democrate Ger-

NICOLAE OPRESCU (Dinamo) 
CAMPION ABSOLUT 

LA GIMNASTICĂ (juniori)
TIMIȘOARA, 13 (prin telefon). — 

Foarte disputată a fost întrecerea la 
categoria maeștri și candidați de 
maeștri, din cadrul naționalelor de 
gimnastică pentru juniori. De 
subliniat performanța dinamo- 
vistului Nicolae Oprescu care, 
pe ,’îngă cucerirea titlului de cam
pion absolut, la vîrsta de 17 ani, și-a 
îndeplinit și norma de maestru al 
sportului. Pe locurile următoare, la 
individual compus s-au clasat : Radu 
Branea (C.S.M. Cluj) 54.70, Liviu Mo- 
rariu (Timiș.) 53,25, Andrei Iszlai 
(I.E.F.S. Buc.) 52,20. Iată cîștigătorii 
pe aparate : sol — R. Branea 9,25, 
cal — N. Oprescu 9,20 ; inele — N. 
Oprescu, 9,45 ; sărituri — N, Oprescu 
9,25 ; paralele — R. Branea 9,25 ț 
bară — R. Branea 9,30.

Clasament pe echipe: 1. Selecțio
nata Timiș. 265,20, 2. Sel. București 
254,10, 3. Ca raș Severin 259,65.

Petre ARCAN — coresp.

CAMPIOANĂ A
Ceea ce era de prevăzut încă de 

joi seara a fost consemnat oficial 
ieri, la piscina Floreasca, după me
ciurile penultimei etape a turneului 
final. Dinamo București (antrenor 
Carol Corcec), învingînd pe I.E.FS. 
cu 7—5 (2—2, 2—1, 2—1, 1—1) este 
campioană a țării la polo, indiferent 
de rezultatele din ultima zi.

Contrar așteptărilor — suporterii e- 
chipei din Ștefan cel Mare așteptau 
o victorie la scor — campionii au 
fost nevoiți să se întrebuințeze serios 
pentru a se impune în -fața studen
ților. Aceștia au condus cu 1—0. 2—1 
și 3—2, dar de fiecare dată au comis 
greșeli grave în apărare, permițînd 
mult mai experimentalilor jucători 
dinamoviști să echilibreze situația de 
fiecare dată, cu ușurință. De la sco
rul de 3—3, Dinamo a forțat nota, 
reușind să se desprindă la 6—3 și 
meciul a fost jucat. Cu toate efortu
rile lui Blajec și ale coechipierilor 
săi, campionii au controlat pînă la 
sfirșit operațiunile din bazin, repur- 
tînd o victorie meritată. Au înscris : 
M, Popescu 3. Frîncu 2. Novac și D. 
Popescu de la învingători, respectiv. 
Ionescu. Păun, Bancu, Schilka și

ȚÂRII LA POLO
Olan de la învinși. A condus corect 
dr I. Drăgan-

A doua partidă din program, Ra
pid—Voința. a fost echilibrată timp 
de două reprize. în continuare insă, 
clujenii dorind să realizeze o sur
priză s-au aventurat deseori în atac, 
lăsînd practic descoperită poarta lui 
Hilf. în plus, ei s-au precipitat me
reu în finalizarea acțiunilor, fapt caro 
a dat posibilitatea feroviarilor să 
contraatace cu multă vigoare și «5 
obțină în cele din urmă o victorie 
la scor : 10—4, (2—2,. 2—0, 3—1, 3—1). 
Au marcat : Medianu 4. Miu 3. C. 
Rusu 2. Băjenaru pentru Rapid și 
Fulop 2, CI. Rusu. St. Szilagy pentru 
Voința. La sfîrșitul întilnirii, porta
rul rapidist Chețan a avut o ieșire 
nesportivă față de antrenorul echipei 
I.E FS., iar juriul concursului. în
trunit la finele reuniunii, l-a sanc
ționat cu un avertisment public

Astăzi, de la ora 10. sînt progra 
mate la bazinul Floreasca ultimele 
meciuri, I.E.F.S. — Voința și Rapid — 
Dinamo, după care va avea loc festi
vitatea de decernare a cupei și me
daliilor echipei campioane.

A. VASILIU

(semiușoară), Ion Mocanu (mijlocie 
mică) și Ilie Dascălu (grea), vor 
îmbrăca tricoul național mai expe- 
rimentații Ion Nicolau (muscă), 
Pavel Nedelcea (pană), Gheorghe 
Pușcaș (ușoară), Ion Ilodoșan (se- 
mimijlocie), Ion Petrea (mijlocie) și 
Marin Constantinescu (semigrea) 
care, cu siguranță, vor face tot 
ceea ce le va sta în puteri pentru 
a reprezenta cît mai bine boxul 
românesc.

De partea cealaltă, antrenorii 
R. D. Germane, mulțumiți de com
portarea elevilor lor în prima par
tidă, speră să înregistreze o victo
rie. Ei au declarat, în acest sens, 
că în linii mari vor menține for
mația de la București, dar că este 
posibilă folosirea Și a altor spor
tivi la unele categorii de greutate. 
Se preconizează introducerea în 
formație a lui Peter Spilski (cat. 
ușoară) în locul lui Olaf Roth și a 
campionului olimpic Manfred 
Wolke la categoria semimijlocie 
sau mijlocie mică. Dar iată forma
ția oaspeților : Horst Weinhold (se
mimuscă), Rainer Blum (muscă), 
Ștefan Forster (cocoș), Norbert 
Warnke (pană), Peter Fambach 
(semiușoară), Peter Spilski (ușoa
ră), Manfred Wolke (semimijlocie) 
Peter Tiepold (mjlocie mică), 
Hans-Joachim Brauske (mijlocie), 
Ottomar Sachse (semigrea) și Die
ter Limant (grea).

Deci, în orice alcătuire, echipa 
R.D. Germane va fi redutabilă, 
dar avem încredere într-o compor
tare cît mai bună a boxerilor noș
tri din eșalonul secund, astfel ca 
la sfîrșitul celor 11 partide să pu
tem consemna o nouă victorie a 
echipei României.

Paul IOVAN

Torquay: ION TIRIAC
I ÎN FINALA DE DUBLU

LONDRA, 13 (Agerpres). — Ju
când alături de chilianul Jaime 
Fillo], tenismanul român Ion Ți- 
riac s-a calificat în finala probei 
de dublu bărbați din cadrul tur
neului internațional de la Tor
quay. în semifinale, cuplul Ion 
Țiriac — Jaime Fillol a dispus cu 
6—4, 6—2 de perechea engleză 
J. Mendoza — J. Feaver. Ei vor 
întîlni în finală perechea sud-afri- 
cană R. Hewitt — R. Seegers în- 

Ivingătoare cu 7—5, 6—3 asupra
lui G. Battrick (Anglia) și R. Howe 
(Australia).

Rezultate înregistrate în cele
lalte semifinale disputate : simplu 
femei : Evonne Goolagong (Aus
tralia) 
6—4, I 
ța) — 
1—6, 
Durr, 
worth (Anglia) 6—4, 6—1
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„TROFEUL CARPAȚI" la handbal masculin
I
1

(Urmare din pag. 1)

IUGOSLAVIA — K.F. A GERMA
NIEI 18—16 (11—9). Partida a susci
tat un interes deosebit. La ora înce
perii, în Sala sporturilor se aflau 
peste 2 500 de spectatori. Deși nu a 
avut un nivel tehnic oare să satis
facă exigențele specialiștilor, întîlni- 
rea a fost interesantă prin evoluția 
scorului, prin echilibrul ei. Am asis
tat la o adevărată cursă de urmărire 
în care, liderul — selecționata Iugo
slaviei — a fost îndeaproape talonat 
de echipa vest-germană. Spre fina
lul meciului, reprezentativa R.F.G.

PROGRAMUL JOCURILOR 
DE ASTĂZI

Ultimele Jocuri ale celei de 
a Xll-a ediții a „Trofeului 
Carpaji" se dispută astăzi Io 
Galați după următorul pro
gram': ora 15,00: Franța — 
Spania; ora 16,15: Norve
gia — România B ; ora 17,30: 
R. F. a Germaniei — Unga
ria ; ora 18,45 : România — 
Iugoslavia.

fașeze, s-au văzut obligați să se an
gajeze în jocul impus de iberici 
Pînă la urmă, valoarea și-a spus cu- 
vintul și aceștia au cîștigat pe me
rit. însă greu, un meci frumos, di
namic.

Au marcat : I. Hansen 2, Relnert- 
sen 4, Ankre 1, T. Hansen 2, Tyr- 
dal 7. Oster 1 — pentru Norvegia. 
Cuesta 1, Menendez 1, Altisen 2, 
Asensj 2, Asin 4, Morales 2, Marti 
1, Balenciaga 1 — pentru Spania.

Au arbitrat : Varac Peienghian și 
Constantin Căpățînă (România).

ROMANIA B — FRANȚA 16—15 
(10—8). O partidă extrem de dispu
tată. Paradoxal, deși francezii au 
Înscris primii, cel care au dominat 
la Început au fost handbaliștil din 
selecționata secundă a țării noastre. 
Ei au reușit să se impună si în mi
nutul 9 scorul Ie era faborabll: 4—1. 
în continuare, după o scurtă peri
oadă de echilibru, selecționata fran
ceză preia inițiativa. se apropie 
treptat și — grație unei suite de 
4 goluri — egalează (min. 29) s 8—6-

Finalul reprizei aparține însă româ
nilor. Partea a doua a întilnirii dă 
loc la o confruntare îndîrjită. Fran
cezii Se apără avansat și reușesc să 
anihileze majoritatea acțiunilor ofen
sive ale echipei române. Aceasta și 
pentru faptul că formația noastră 
este lipsită de un atacant viguros 
de la distanță și nu folosește sufi
cient de bine pivoții. Scorul este 
egal în min. 38 (10—10), ca și în mi
nutele 41 (11—11) și 45 (12—12). Ur
mează o perioadă de joc în care se
lecționata română înscrie două go
luri (min. 49 : 14—12), suficiente
pentru ca să obțină. In extremis, o 
victorie nu prea convingătoare.

Au marcat : Stocki 4, Moldovea- 
nu 3. Cirlan 3, Tudosie 3, Lieu 1 
Chlrcu 1. Constantinescu 1 — pen
tru România B, -Taillefer 5, Perronet 
3, A. Sllenet 2. Legrande 2, Lelarge 
1, Buchlet 1/ Thierry 1 — pentru 
Franța.

Au arbitrat: O. Olson și G. Lun
din (Suedia).

GRUIA-la meciul 100!
Astăzi, in Sala sporturilor din Ga

lați, maestrul emerit al sportu
lui GHEORGHE GRUIA va primi 
acea frumoasă. copie a „Coloanei in
finitului", premiu ce se acordă hancl- 
baliștilor care au jucat de 100 de 
ori in reprezentativa României.

Gh. Gruia este astăzi una dintre 
personalitățile proeminente ale hand
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DINCOLO DE SEMICERC '

i — Julie Heldman (S.U.A.) 
6—4 ; Franțoise Durr (Fran- 

- Virginia Wade
6—4, 6—3 ; dublu 
Wade — Truman,

■2.

(Anglia) 
femei: 
Moles-

CONCURSUL DE CĂLĂRIE 
DE LA BRUXELLES

BRUXELLES. 13_____ __ ___ , — (Agerpres). — Con
cursul internațional de călărie de la 
Bruxelles s-a încheiat cu desfășurarea 
probei pe echipe, în care victoria a re
venit vest-germanilor A'win Schocke- 
moehle (pe calul „The Robber") și Hans 
Gunther Winkler (pe „AII Trophy") cu 
153,1 șl 48 puncte penalizare. Pe locul 
secund s-au clasat belgianul Jean Dam
man („Vasco da Gama") șl brazilianul 
Nelson Pessoa („Nagir”) — 155,9 și 48 
p.p. Perechea engleză David Broome 
(„Winnie Willwell") și Allison Dawes 
(„The Maverick") a ocupat locul trei 
cu 158,3 și 47 p.p.

mane. Pe listele de candidați figu
rează și numele cîtorva sportivi 
fruntași, nume cunoscute și dincolo 
de hotarele țării.

Cel mai cunoscut este probabil 
acela al renumitei atlete Gunhilde 
Hoffmeister, de profesie învățătoare, 
în vîrstă de 27 de ani. Excelenta 
alergătoare se bucură de o mare 
popularitate în R.D. Germană, nu 
numai prin performanțele sale de
osebite, ci și datorită muncii sale 
profesionale, în edflcarea tinerelor 
generații. Gunhilde Hoffmeister a 
cîștigat de 7 ori titlul de campioa
nă a R.D. Germane în probele de 
800 m și 1 500 m. Pe 800 m, Hoff
meister este recordmana țării cu 
un rezultat deosebit de valoros —

SE ÎNTREC RUGBYȘTII SOVIETICI
Campionatul unional de rugby, 

ediția 1971, a luat sfirșit cu victo
ria echipei Academiei de aviație 
militară „Iuri Gagarin" din Mos
cova. învingătorii au totalizat 11 
puncte, fiind urmați în clasament) 
de MAI Moscova — 9 puncte, Bu- 
revestnik Leningrad — 8 puncte, 
„Fiii” Moscova — 7 puncte, Loko
motiv Tbilisi — 7 puncte etc.

Unul din cei mai buni jucători 
ai echipei campioane este fundașul 
Grigorian, care a excelat în acest 
sezon realizînd pentru clubul său 
37 de puncte din loviturile libere. 
S-au evidențiat, de asemenea, jucă
torii liniei de trei sferturi — Vi
nogradov, Hodiașcev și Cevîcelov.

GORNIK ZABRZE A ÎMPLINIT 
UN SFERT DE VEAC

Gornik Zabrze, unul din cele 
mai populare cluburi sportive din 
Polonia, a împlinit zilele acestea 
25 de ani de existență. Numele 
Gornik ne evocă. în primul rind 
formația de fotbal, care deține un 
rol de frunte în campionatul țării 
și care posedă un bogat palmares i 
9 titluri de campioană a țării, de ( 
5 ori cîștigătoare a Cupei Poloniei, 
de 8 ori participantă în competițiile 
continentale, cea mai bună com
portare fiind înregistrată în Cupa 
Cupelor (ediția 1969—1970) cînd 
Gornik a ajuns pînă în finala în
trecerii.

Dar clubul din Zabrze cuprinde 
în total 12 secții în care activează 
o serie de figuri proeminente ale 
sportului polonez, ca de exemplu 
dublul campion olimpic la triplu 
salt Jozef Schmidt și campionul 
european din 1958 în proba de 3000 
m obstacole Jerzy Chromik.

La handbal feminin

MÂNIA - JAPONIA 18-12 [9-7]
Aseară s-a disputat în sala Flo

reasca întilnirea internațională a- 
micaiă de handbal feminin dintre 
reprezentativele României și Japo
niei. Jocul a început în nota de 
dominare a echipei noastre, care a 
condus cu 2—0 și 4—1. Handbalis
tele nipone reduc însă din handi
cap și se apropie la 4—5 (min. 16), 
pentru ca pînă la încheierea primei 
reprize ele să taloneze îndeaproa
pe echipa română.

La reluare, fetele noastre încep 
„să lege" mai atent jocul, înscriind 
punct după punct și distanțîndu-se 
de adversarele lor. Team-ul japo
nez, în frunte cu Watanabe și Ma- 
kino,' reunește, totuși, să echilibreze 
meciul datorită ritmului extrem de 
rapid în care evoluează și a unor 
goluri de mare 
Finalul partidei
noastră, însă. în mare avantaj și

tabela de marcaj va indica o eon- 
Sortabilă victorie : 18—12.

Au înscris : Arghir (8), Popa (3), 
Oancea (3), Mikloș (2), Furcoi și 
Munteanu pentru România, respec
tiv Watanaba (5), Taruinizu (3), 
Myake, Edao, Schimada și Makyno. 
Au arbitrat G. Fiilop și L. Kestthe- 
ly (Ungaria).

Al. HORIA

TELEX

spectaculozitate, 
găsește echipa

Cu prilejul unui concurs de haltere or
ganizat de clubul Lokomotiv din ora
șul Erevan, cunoscutul campion sovietic 
Adam Gnatov a stabilit un nou record 
mondial la categoria muscă (stilul „îm
pins"), cu performanța de 116,500 kg. 
Vechiul record era de 116 kg și aparți
nea aceluiași sportiv.

Numeroși spectatori au urmărit la Hel
sinki întilnirea internațională amicală 
de hochei pe gheață dintre selecționa
tele Finlandei și Suediei. La capătul unui 
joc echilibrat, scorul a fost egal : 3—3
(2—0, 1—3, 0—0).

Două victorii ale
voleibaliștilor gălăfeni

PRAGA 13 (Agerpres). — în ca
drul turneului internațional mas
culin de volei (rezervat echipelor 
studențești), care se desfășoară în 
orașul cehoslovac Nitra și este do
tat cu „Cupa 17 Noiembrie", echi
pa Politehnica Galați a obținut 
două victorii. Voleibaliștii români 
au învins cu 3—0 (15—8, 15—10,

15—5) selecționata studențească 
a orașului Budapesta și cu 3—1 
(15—9, 15—5, 14—16, 17—15) for
mația Slavia Bratislava.

într-o altă partidă, Petrohema 
Dubova a dispus cu 3—0 (15—13, 
15—5, 15—11) de selecționata stu
dențească a orașului Budapesta.

a fost la un pas de a egala medaliata 
cu bronz a ultimei ediții a C.M., dar 
iugoslavii au știut să acționeze tactio 
astfel încît să-și păstreze _avansul 
minim pe care-i dețineau încă de la 
încheierea primei reprize. . .

Au marcat : Lavrinici 7, Karalici 2, 
Miskovici 1, Popovici 1, Milkovici 4. 
Lazarevicl 1, Pribanici 2 — pentru 
Iugoslavia, Schmidt 9, Wehnert 3, 
Spengler 1, Lange 2, Bucher 1 — 
pentru R.F. a Germaniei.

Au arbitrat: Pândele Cîrligeanu și 
Vasile Sidea (România).

NORVEGIA — SPANIA 17—11 
(10—9), Aplicînd în apărare un mar
caj strict și efectuînd, în atac, com
binații în viteză, derutante, spa
niolii au reușit să se mențină 55 
de minute în apropierea valoroșilor 
lor adversari (min. 55 : 14—15). Lip
siți insă de rezistența necesară, ei 
au fost nevoiți pînă la urmă să În
cline steagul. pierzîrd onorabil. 
Norvegienii, surprinși de riposta 
partenerilor, nu au reușit să se de-

• Unul dintre cel mal buni apă
rători din echipa Franței este Cha
baud. Nu prea înalt, cu un . piept 
bombat, bine fixat pe picioare ți 
extrem' de viguros, acest Chabaud 
este foarte greu de depășit. In plus, 
manifestă o siguranță în intervenții 
și un simț al anticipației Ieșite din 
comun. Mărturiseam aceste impresii 
colegului Guy Gaubert, trimisul Spe
cial al ziarului ,J’ Equlpe" la Galați 
care, auzind, a zîmbit și mi-a răs
puns : „Este și normal. Chabaud 
este de profesie... polițist î Cum să-i 
scape vreun atacant ?...“

• Un gest care onorează. La un 
atac al echipei norvegiene (din par
tida Franța — Norvegia) jucătorul 
Harald Tyrdal a șutat spre poartă 
și, fără intenție, l-a lovit cu cotul 
în cap pe handbalistul francez Nita. 
Echipa Franței a declanșat, apoi, un 
contraatac, pe care l-a ratat, în timp 
ce Nita primea îngrijirile medicului 
pe marginea terenului. în faza ur
mătoare, cînd norvegienii porniseră 
din nou spre poarta francezilor, 
Tyrdal a părăsit terenul (fără să 
fie înlocuit I) șl a venit la banca de 
schimb a formației franceze pentru 
a se interesa de Nita și pentru a-șl 
cere scuze.

• Această a XII-a ediție a „Tro
feului Carpațl" poate purta numele 
de : „ediția sărbătoririlor". Intr-ade
văr, nu este zi să nu asistăm la o 
mică festivitate, care cinstește fie 
un mare număr de goluri, fie atin
gerea unei anumite performanțe în 
cifra selecționărilor. Pe toate le-am 
semnalat cititorilor noștri. Ultima 
dintre ele a fost consemnată joi 
după-amiază. clnd conducerea dele
gației iugoslave a oferit, înaintea 
meciului cu reprezentativa Unga
riei, o frumoasă cupă lui Pribanici, 
pentru cea de a 75-a prezență a sa 
intr-un meci internațional. Și Pri
banici șl-a onorat sărbătorirea, în
scriind primele două goluri ale echi
pei sale, la capătul a două contra
atacuri de toată frumusețea.
• Printre jucătorii participanțl la 

această mare competiție internațio
nală se află oameni din cele mal 
diferite profesii. Unul dintre ei, 
însă, îndeplinește o funcție ieșită 
din comun sau. în orice caz, puțin 
obișnuită printre sportivi. Este vor
ba de Bernard Sellenet, unul din 
portarii selecționatei franceze, care 
lucrează ca tehnician atomist la un 
centru de cercetări nucleare 1

balului mondial. Jubileul — mar- 
cînd apogeul unei prodigioase cariere 
sportive — înseamnă două medalii 
de aur și una de bronz la campiona
tele lumii, o victorie — in ea.drul 
echipei clubului său, Steaua — în 
„Cupa campionilor europeni", 6 titluri 
de campion al României și recordul 
absolut — nu numai la noi, ci și în 
lume — al golurilor marcate pentru 
reprezentativa tării : 500 ! Gh. Gruia 
a debutat în handbal în decembrie 
1961 (la echipa Steaua) și in echipa 
națională în noiembrie 1963. Profe
sor de educație fizică, tatăl unei fe
tițe, Gruia nu este numai un mare 
sportiv, ci și un om minunat.

Cu prilejul jubileului său, îl feli
cităm și-i dorim din inimă noi suc
cese, o contribuție pe măsura posi
bilităților sale la obținerea unui 
mare rezultat la Jocurile Olimpice 
de la MUnchen.
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Argument
Citim, intr-un număr trecut al 

săptămânalului francez „l’Ex- 
press" următoarele :

„O mamă de familie, d-na 
D. B., a devenit, oricît de curios 
ar părea, o microbistă a hoche
iului pe gheață. Fiul ei, în vîrstă 
de 13 ani, obținea note bune la 
școală de cînd practica acest 
sport. Tatăl, fiind obligat să ple
ce din Charenton (n. n. unde 
există un patinoar acoperit, cu 
activitate susținută) pentru ra- 
.țiuni de ordin profesional, fami
lia s-a instalat la Orly. Notele 
școlarului s-au resimțit imediat. 
Mama și-a făcut socotelile: ea 
este decisă să ia drumul zilnic 
spre Charenton, pierzînd cite 
două ore, pentru ca fiul ei să-și 
poată regăsi crosa și patinele, 
prietenii, bucuria lunecării pe 
gheață. Și, bineînțeles, notele 
bune în catalog...".

Poate nici n-ar trebui să a- 
cordăm spațiu unui astfel de ci
tat. Asemenea fapte, rupte din 
viață, se repetă cu miile. Mama 
tînărului școlar din Charenton a 
făcut cunoștință cu un adevăr pe 
care noi îl știm de mult; spor
tul este un excelent mijloc de 
educație și merge mină în mină 
cu pregătirea școlară.

Dar, acolo, în Franța, întîm- 
plarea ia proporții de fapt sen
zațional și nici nu-i de mirare. 
Intr-o țară în care sportul ama
tor figurează pe planul doi, iar 
avanscena este ocupată de apa
rițiile șocante ale vedetelor pro-

fesioniste, a vorbi despre bine
facerile activității sportive pare 
desuet și chiar rizibil. In regim 
capitalist, sportul este în primul 
rind o afacere, un „show", ca
pabil să capteze mase de spec
tatori și să producă venituri 
imense patronilor.

Desigur, în țările occidentale, 
a pune crosa în mina unui tînăr 
este departe de a fi sinonim cu 
a-i da un stimul pentru mai 
bune rezultate la învățătură. De 
hocheiști este nevoie pentru du
rele meciuri profesioniste, ade
vărate „corride" pe gheață, care 
degenerează adesea intr-un spec
tacol degradant.

Toate acestea probabil că le 
cunoaște și acea doamnă 
D. B. care vrea să-și vadă 
băiatul mai multe ore pe pati
noar. Dar ea descoperă — se 
pare — și acele trăsături veri
tabile ale sportului, ca instru
ment de educație și călire a să
nătății. Acesta este faptul deo
sebit, care a impresionat și pe 
gazetarul francez, în căutare de 
subiect.

Ar fi, totodată, încă un argu
ment prețios în favoarea recon
siderării noțiunii de sport în ță
rile Occidentului, unde — așa 
cum am mai avut prilejul să 
scriem — stadionul este foarte 
adesea confundat cu un cîmp 
de bătălie, sau în cel mai bun 
caz cu o arenă pentru specta
cole senzaționale.

Radu VOIA

I

Turneul de tenis de la Bologna a conti
nuat cu sferturile de finală simplu băr
bați. Performerul zilei a fost Charles 
Pasarell (Porto Rlco). care l-a eliminat 
în două seturi cu 6—3. 6—3 pe cunoscu
tul profesionist sud-atrican Cliff Drys
dale. Australianul Rod Laver l-a invins 
cu 7—6, 6—4 pe americanul Bob Lutt, 
iar Arthur Ashe l-a întrecut cu 7—6, 
6—3 pe .Tom Okker. tn ultima partidă, 
australianul Ken Rcsewall a cîștigat cu 
6—0. 3—6, 7—6 în fața lui Marty Rlessen 
(S.U.A.). Cea mai disputată partidă din 
„sferturile" de dublu a opus perechile 
Rosewall — Stolle (Australia) și Pie- 
trangelli — Panatta (Italia), victoria re
venind primilor jucători cu 7—6, 7—6.
■
In primul tur al turneului internațional 
de tenis de- la Johannesburg, jucătorul 
danez Jan Leschly a obținut o surprin
zătoare victorie cu 6—2, 6—1 în fața cu
noscutului tenisman profesionist fran
cez Pierre Barthes. Alte rezultate : Gon
zalez (S.U.A.) — Hoad (Australia) 6—7, 
6—2. 6-4 ; Richey (S.U.A.) — Moora 
(R.S.A.) 4—6, 6—4, 6—2.

Numeroși spectatori au urmărit la Forll 
meciul Internațional de box dintre echi
pele de tineret ale Franței șt Italiei Ti
nerii puglllști Italieni au obținut victo
ria cu scorul de 8—2,

Selecționata de judo a Franței, care se 
află tn turneu tn Japonia, a evoluat la 
Osaka 
locale, 
scorul

în compania 
Oaspeții au 

de 4-2.
unei reprezentative 
obținut victoria cu

La Gijon (Spania), 
nariilor olimpice la _____ ______  . ..
echipele Spaniei și Poloniei. Oaspeții au 
obținut victoria cu scorul de 2—0 (0—0). 
Cele două puncte au fost realizate de 
Szoltsink și Lubanskl.

în cadrul preli mi- 
fotbal, s-au înttlnit

Echipa de fotbal Zenit Leningrad și-a 
început turneul în FrSnța, iucînd la 
Saint Ouen cu echipa Red Star. Fotba
liștii sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (1—1) prin punctele mar
cate de Șaridin și Gonciarov. 
gazde a înscris Ferreira.

Pentru

Prima probă specială din cadrul 
lui automobilistic al Belgiei s-a 
șurat la Fraipont — Banneux și .. . . .. 
cîștlgată de echipajul italian Maturi — 
Manucci pe o mășină „Abarth" Ei au 
parcurs 4 km în 2:11,1, fiind urmați de 
Haxhe — Delferrier (Belgia) pe ,'Daf- 
555“ — 2:12,3 și Fiorentino — Bardezl 
(Franța) pe „Simca" — 2:13,2.
■

Penultima etapă a Turului ciclist al 
Mexicului, desfășurată pe distanța To
luca — Cuernavaca, a fost otștlgită la 
sprint de rutierul italian Mario Corii 
(140 km în 3h 29:24). Pe locurile urmă
toare s-au clasat olandezi) Fedor den 
Hartog, Win Kelleners și mexicanul 
S. Cervantes. în clasamentul general 
Individual continuă să conducă Marlo 
Cortl, urmat de den Hartog — la 2-47. 
Arenclbla (Cuba) — la 4:12, Van Cauter 
(Belgia) la 7:47 șl Martinez (Cuba) — 
la 7:53. în clasamentul general pe echi
pe conduce Cuba — 136 h 35:22.

turu- 
de^fă- 
a fost
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