
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
și-a Încheiat vizita In peru

• Decernarea unoț înalte titluri universitare tovarășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu • Primirea tovarășului Jorge Del Prado, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Peruan • Ceremonia semnării Declarației 

româno-peruane • Conferință de presă • Plecarea spre Rabat
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După intilnirile internaționale de miercuri ale fotbaliștilor, noștri
Miercuri după-amiază, au avut loc 

ta Lima ceremoniile decernării unor 
înalte titluri universitare președinte
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

• La Universitatea Națională San 
Marcos oaspeții români sînt întîmpi- 
nați la sosire, în ovații studențești, 
de prof. dr. Juan de Dios Guevara, 
rectorul universității.

în mod solemn, secretarul general 
al universității, Jose Tarazona Ca
macho, dă citire hotărîrii Consili
ului profesoral în baza căreia preșe
dintelui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, i se conferă titlul de doc
tor honoris causa al acestei univer
sități.

Ia cuvîntul rectorul prof. dr. Juan 
de Dios Guevara.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
rostește apoi o cuvîntare, subliniată 
în repetate rînduri cu vii și îndelun
gate aplauze.

In continuare, . președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt oaspeții Universității 
Naționale de Inginerie.

Are loc solemnitatea decernării 
titlului de doctor honbris causa to
varășului Nicolae Ceaușescu, în timp 
ce tovarășa Elena Ceaușescu este 
declarată profesor onorific al Uni
versității Naționale de Inginerie.

Ceremoniile solemnității de la U- 
niversitatea Națională San Marcos și 
de Ia Universitatea Națională de In
ginerie au constituit momente ' im
portante, și impresionante în ace
lași timp, ale vizitei în Peru,’ contri
buind la întărirea și dezvoltarea în 
continuare, pe toate planurile, a prie
teniei dintre poporul român și po
porul peruan.

★
Intr-un cadru solemn, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii So

cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a fost declarat, miercuri seara, „oas
pete ilustru al capitalei peruane".

Totodată, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i se conferă „Marea Cruce 
a Ordinului Meritului Municipal", iar 
tovarășei Elena Ceaușescu i se de- 
cernează un dar simbolic cu stema 
orașului.

In cadrul ceremoniei, primarul ge
neral locțiitor Gonzalo Raffo și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au rostit 
cuvlntări.

★

Miercuri, tovarășa Elena Ceaușescu 
s-a întîlnit, la Palatul guvernamen
tal, din Lima, cu doamna Maria 
Consuelo Gonzales de Velasco, soția 
președintelui Republicii Peru.

A avut loc un schimb de păreri 
în legătură cu preocupările pe tă- 
rîmul activității sociale din fiecare 
țară, cu rolul organizațiilor de o- 
crotire socială, în special asigurarea 
protecției mamei și copilului.

Intîlnirea a decurs într-o ambianță 
de prietenie și cordialitate.

★

Joi dimineața, la Palatul guverna
mental din Lima s-au încheiat con
vorbirile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Juan Velasco Alvarado.

In continuare, a avut loc ceremo
nia semnării Declarației comune ro
mâno-peruane.

După ceremonia semnării, cei doi 
președinți se întrețin cordial.

In încheiere, cei doi președinți îșl 
iau un călduros rămas bun și se îm
brățișează.

*
După semnarea Declarației comune, 

la hotelul „Sheraton", a, avut loc o 
conferință de presă, în cadrul căreia

președintele Nicolae Ceaușescu a răs
puns întrebărilor puse dle ziariști pe
ruani și corespondenții presei stră
ine, în legătură cu vizita în Peru și 
în celelalte țări latino-americane, ca 
și în legătură cu alte probleme.

★
Joi, 20 septembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a primit 
pe tovarășul Jorge Del Prado, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Peruan.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă frățească.

★
Joi la prînz, pe aeroportul „Jorge 

Chavez", din Lima, s-a desfășurat 
ceremonia plecării președintelui 
Nicolae Ceaușescu care, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a făcut o 
vizită oficială în Peru. Oaspeții ro
mâni au fost salutați, pe aeroport, 
în numele președintelui Republicii, 
Juan Velasco Âlvarado, de către șe
ful Casei militare a președintelui re
publicii, Enrique Ibanez Burga.

Se intonează imnurile de stat ale 
României și Republicii Peru.

In aplauzele celor prezenți, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, urcă scara avionu
lui.

La ora 13,00, ora Limei (ora 20,00 
ora Bucureștiului) aeronava preziden
țială decolează, îndreptîndu-se spre 
Rabat, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu urmînd 
a efectua o vizită neoficială în rega
tul Maroc, Ia invitația regelui Hassan 
al II-lea, între 21 șl 22 septembrie 
1973.

SATISFACȚIILE Șl NEÎMPLINIRILE UNEI ZILE CU S EXAMENE

Triunghiularul de la Constanța

Un prilej pentru atleții noștri
de a obține noi performanțe de valoare

• Trei juniori in echipa 

de seniori • 0 dispută 

dificilă pentru itlete, 
la Varșovia

NAȚIONALA DE RUGBY 
A REVENIT ÎN CAPITALĂ

Ieri după-amiază a revenit 
în țară pe calea aerului echi
pa națională de rugby a Ro
mâniei, care — după cum se 
știe — a întreprins un lung 
turneu în Argentina, unde a 
susținut șase partide în com
pania rugbyștilor țării gazdă. 
Turneul, chiar dacă el nu a 
însemnat un succes deplin pe 
plan sportiv, a reprezentat un 
util contact cu un rugby va
loros dar quasi-necunoscut 
pentru sportivii noștri.

A fost, fără îndoială, această 
„miercure de foc" una din 
cele mai încărcate și mai 

angajante cu care fotbalul nostru 
se poate întîlni intr-un an!

Pentru că, dacă în anii .trecuți 
au mai fost situații în care fotba
lul românesc apărea pe patru 
fronturi in competițiile europene 
intercluburi, nu ne amintim, in 
schimb, ca programele precedente 
să ne mai fi oferit o altă zi în 
care o a cincea formație de club 
să susțină o finală de competiție 
internațională (cazul de alaltăieri al 
A.S.A.-ei Tg. Mureș) și, în același 
timp, lotul reprezentativ să joa
ce și el, intr-un meci de verifi
care, cu adversar de peste hotare!

încercind să facem un prim bi
lanț al acestei atît de „aglomera
te" zile, trebuie să ne declarăm 
satisfăcuți de evoluția și rezulta
tele echipelor Dinamo București și 
Universitatea Craiova, prima în
vingătoare la Belfast (in ciuda a 
4 indisponibilități de marcă: Du- 
mitrache, Dinu, Nunweiller, Do- 
brău), cea de-a doua realizatoare 
a unui foarte valoros meci nul in 
deplasare, la Florența, cu toate că 
Și ei i-a lipsit selecționabilul Ve- 
lea. Desigur, performanțele aces
tor două echipe sint logice, valoa
rea lor — atît în returul campio
natului trecut cit și in debutul ce
lui actual — indreptățindu-le să 
aspire la rezultate frumoase pe 
plan internațional. Nu ne putem 
permite pronosticuri răspicate 
pentru 3 octombrie (fotbalul este, 
după cum se știe, un sport care 
infirmă adesea cele mai nete cal
cule ale hirtiei!), dar credem că 
avem destule motive să sperăm că 
— cel puțin prin aceste două e- 
chipe — fotbalul românesc va in
tra in faza următoare a C.C.E. și 
— respectiv Cupei U.E.F.A. Pen
tru că, victorioasă în deplasare și 
avîndu-i în formație și pe cei 4 
absenți de miercuri, Dinamo nu 
poate pierde la București, după 
cum este de așteptat ca, la Cra-

Rodu URZICEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

Gheorghe Ghipu cîștigă 
titlul european de ju

niori, urmat de 
Nicolae Onescu.

Portarul brazilian Veludo reține balonul pe care Dumitrache nu l-a putut ajunge. (Fază din meciul de 
verificare a Lotului A cu A.B.C. Natal). Foto i Vasile BAGEAC

FLORENȚA, 20 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru).

Aplauzele pline de căldură care 
au însoțit-o — după încheierea me
ciului — la ieșirea de pe teren, 
precum și manifestația de simpatie 
pe care i-au făcut-o sutele de spec
tatori florentini la plecarea de la 
stadion au exprimat — convingă
tor — aprecierea dată de iubitorii 
de fotbal din localitate^ evoluției de 
miercuri seara și rezultatului (0—0) 
obținut de Universitatea Craiova, în 
fața Fiorentinei, în jocul tur din

cadrul turului I al Cupei U.E.F.A.
Intr-adevăr, fără a prinde o zi 

mare, care să ofere imaginea po
sibilităților maxime de care dispune, 
echipa noastră a lăsat aici, la Flo
rența, o bună impresie prin ținuta 
ei- generală, prin jocul prestat, o- 
norindu-și astfel, în măsură însem
nată, cartea di vizită de actual li
der al campionatului național din 
România. Tuturor celor ce au ur
mărit-o în confruntarea cu Floren
tină le-a apărut limpede faptul că 
echipa română a pregătit foarte a- 
tent această partidă de mare im
portanță pentru ea, observațiile fă-

văzut evoluînd într-un meci ante
rior) și măsurile luate de el, în 
consecință, pentru contracararea 
tacticii acestora, dovedindu-și evi
dent efectul.

Anticipînd exact replica adversa
rilor, miercuri seara, craiovenii au 
pus în mod deliberat accentul • pe 
defensivă, dar organizîndu-și de o 
asemenea manieră apărarea încît e- 
levii lui Rădice nu s-au putut simți 
în nici un moment în largul lor 
pentru a construi și finaliza atacu
rile așa cum o doreau și cum erau

Constantin FIRĂNESCU

Campionatele de ciclism pe pistă
cute de antrenorul C. Cernăianu a- 
Supra jocului gazdelor (pe care le-a (Continuare în pag. a 3-a)

Aurelian Vulcu (Steaua)-învingător in proba de viteză

Pentru majoritatea atleților noștri 
fruntași competițiile de la sfîrșitul 
săptămînii reprezintă ultimul test 
internațional al sezonului de con
cursuri al anului 1973. în calenda
rul acestui an mai figurează încă 
un meci al echipelor de tineret ale 
României cu R.S.S. Ucraineană, 
cîteva participări individuale la di
ferite întreceri, Dinamoviada la So
fia și campionatele europene fero- 
vfare în Italia. Pe plan intern sînt 
programate : ultima etapă a cam
pionatului republican pe echipe, a 
concursului republican interjude- 
țean și diferitele etape ale cam
pionatelor naționale de cros, ale 
căror finale vor avea loc, la 4 no
iembrie, la Băile Felix.

Deoarece ne aflăm cu puțin timp 
înaintea încheierii sezonului de con
cursuri pe pistă, este lesne de în
țeles că așteptăm cu interes evo
luția selecționaților noștri în ulti
mele competiții internaționale ale 
anului. între acestea, o importanță 
majoră are triunghiularul de sîm- 
bătă și duminică, de la Constanța. 
Pe stadionul 1 Mai se vor întrece 
echipele masculine ale României, 
Belgiei și Norvegiei, într-o dispută

care se anunță a fi sub semnul 
unui sensibil echilibru valoric. O 
oarecare superioritate, trebuie să re
cunoaștem, este totuși de partea 
atleților români care, fructificînd și 
avantajul terenului propriu, vor fi 
capabili să repurteze două noi vic
torii internaționale. Dar aceasta 
încă nu este totul ! Dorim, desigur, 
victoria echipei noastre în meciu
rile cu Belgia și Norvegia, dar nu 
ne sînt indiferente rezultatele in
dividuale care vor contribui, pro
babil, la obținerea succeselor co
lective. Este,, acum, un nou prilej 
pentru unii dintre sportivii noștri 
ca să șe străduiască să obțină 
cifre de un nivel valoric cît mai 
ridicat, care să depășească și — de 
ce nu — chiar să întreacă ce au 
realizat în acest sezon. Compania 
în care vor concura, sîmbătă și du
minică, ambianța familiară pe care 
publicul constănțean știe s-o creeze 
competițiilor sportive, sînt, desigur, 
două premise favorabile. Mai ră- 
mîne ca și condițiile atmosferice să 
fie bune, astfel ca să fie asigurat

(Continuare în pag. a 2-a)

Desfășurat joi după-amiază pe ve
lodromul Dinamo din Capitală, pe o 
vreme care a stat în cumpănă (să 
plouă ? să nu plouă?...), campionatul 
republican de viteză s-a încheiat cu 
o surpriză : victoria a revenit lui 
Aurelian Vulcu (Steaua). Surpriză — 
dacă ținem seama de faptul că este 
vorba de un foarte tînăr pistard 
(20 de ani) și că el este la prima 
tentativă de obținere a cununei de 
lauri a seniorilor. Altfel, victoria 
elevului antrenorilor Iulian Gociman 
și Constantin Voicu a apărut ca per
fect normală, meritat?.. El a obținut 
Cel» mai bun timp al Azilei (11,9 s) și 
i-a întrecut clar pe cei doi princi
pali pretendent! la titlu, dinamoviștii 
Ștefan Laibner (campionul pe anul 
1972) și Anton Neagoe (un alt mare 
talent al velodromului). Noului cam
pion — și antrenorilor săi deopo
trivă — ,se cuvin laude pentru per
formanța realizată și, mai ales, pen
tru perspectivele ce se deschid.

Pînâ în sferturi de finală s-a mers 
normal, dacă se poate spune așa. In 
această fază superioară su întreceri
lor, Aurelian Vulcu l-a mtrecut pe 
M. Ioniță (Dinamo) — 13,9 s, Florian 
Negoescu (Steaua) a cîștigat prin 
descalificarea lui Anton Neagoe (di- 
namovistul l-a jenat clar), iar Ște
fan Laibner și-a asigurat calificarea 
în dauna clujeanului Atila Telegdi 
— 12,2 s. Al patrulea „sfert" a fost 
o recalificare în trei concurenți care 
a revenit1 lui A. Neagoe — 12,2 s. In 
prima semifinală, Aurelian Vulcu 
și-a anunțat clar Intenția de a lupta 
cu toate forțele pentru titlu, învingîn- 
du-1 pe Anton Neagoe (12,3). Campio
nul, Ștefan Laibner, a realizat o vic
torie muncită la Florian Negoescu 
(Steaua). In finala disputată în două 
manșe, succesul a aparținut lui Au
relian Vulcu. în prima evoluție el 
l-a depășit din spate, în final, pe 
dinamovist (11,9 s), iar în cea de-a 
doua a reușit să facă față cu brio 
ultimului presing al adversarului 
(12,1 s). Pentru locurile 3—4 dispută 
îndîrjită între Anton Neagoe și Flo
rian Negoescu. Elevul lui Mircea

Aurelian Vulcu (dreapta) îl învinge în semifinală pe Anton Neagoe.

Mihăilescu — Anton Neagoe 
răzbunat pentru insuccesul 
si a cîștigat ambele manșe (12,0— 
12,0 f).

A fost o finală reușită, în gene
ral, cu dispute spectaculoase. Din 
păcate vremea (rece, vînt) nu le-a 
permis concurenților să-și etaleze 
întregul potențial, iar specialiștilor 
să-și facă o idee precisă asupra valorii 
lor la ora actuală. Totuși, trei dintre 
competitori merită o atenție specială: 
Aurelian Vulcu, Ștefan Laibner și 
Anton Neagoe.

Finalele campionatelor republicane 
de ciclism pe pistă continuă sîmbătă

— s-a... 
anterior

, Foto î Paul ROMOȘAN 
pe velodromul Dinamo, începînd de 
la ora 16, cu proba de 1 000 m cu 
start de pe Ioc.

Hristache NAUM

DEBUT PROMIȚĂTOR AL FOTBALIȘTILOR JUNIORI 
LA „TURNEUL PRIETENIA"

România — Ungaria 4 — 1 (1-1)
DONEȚK, 20 (prin telefon). „Tur

neul Prietenia", pentru echipele de 
juniori din țările socialiste, a fost 
inaugurat, la Donețk, cu meciul 
dintre selecționatele României și 
Ungariei. Jucind foarte bine, ti
nerii fotbaliști români au obținut 
victoria cu scorul de 4—1 (1—1), 
prin golurile marcate de Nicolae 
Asaftei (2), Mircea Roșu și Ionel

Augustin. Pentru formația maghia-' 
ră a înscris Otto Szabo.

La turneu participă 10 echipe, 
repartizate în două serii. . Repre
zentativa României evoluează în 
seria I, împreună cu Ungaria 
R. P. D. Coreeană. Cehoslovacia si 
U.R.S.S. I. Din seria a Il-a, fao 
parte. Bulgaria, R. D. Germană, 
Cuba, Polonia și U.R.S.S. II.

CONCURSUL LOTURILOR DE TENIS DE MASĂ
Magdalena Lesai (C. S. Arad) și Șerban Doboși (C.S. M. Cluj) - învingători
Cei mai buni jucători (și jucătoare) 

de tenis de masă s-au reunit, timp 
de două zile, în sala Floreasca din 
Capitală, pentru a-și disputa întîieta- 
tea în cadrul primului concurs de 
verificare și selecție organizat de fe
derația noastră de specialitate.

Victoria finală a revenit Magdale
ne! Lesai (C.S. Arad, antrenor Emil 
Procopeț) și lui Șerban Doboși 
(C.S.M. Cluj, antrenor emerit, F. 
Paneth). La fete mai ales, întrecerea 
pentru primele trei locuri a fost 
deosebit de dîrză, departajarea făcîn- 
du-se în cele din urmă cu 
meciaverajului.

La băieți, cîștigătorul s-a 
net, Doboși suferind o

ajutorul

distanțat 
înfrîngere

abia în ultimul meci al competiției, 
în fața craioveanului Marin Firânes- 
cu. Pe locurile doi și trei s-au clasat 
Panait și Sîndeanu,' la egalitate de 
puncte, primul fiind însă mai bun la 
meciaveraj.

După ce în ziua inaugurală a 
concursului cei mai mulți dintre 
concurenți au avut evoluții slabe, 
ieri, partidele s-au mai înviorat, nive
lul lor tehnic fiind ceva mai ridicat. 
S-au situat mai bine Maria Korodi 
și Camelia Filimon în special. în 
general, atît la fete cît și la băieți 
ne-am fi așteptat la un asalt mai 
susținut din partea reprezentanților J

(Continuare în pag. a 2-a)

DUMITRU SPÎRLEA Șl OLIMPIA I
CAMPIONI LA PENTATLON MODERN

REPORTERII NOȘTRI PE TEREN lN MIJLOCUL PREOCUPĂRILOR PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR
HOTĂRlRII PLENAREI C. C. AL P. C. R. DIN 28 FEBRUARIE - 2 MARTIE A. C.

LA OCNA SIBIULUI, ACTIVITATEA SPORTIVĂ TRLRUIE SERIOS ÎNVIORATĂ!
• Mari resurse balneare și turistice insuficient valorificate • Amenajări 
puține • O singură asociație sportivă cu secții... autodizolvate • Colaborare 

sporadică și planuri de măsuri... pe hîrtie

O mașină robustă ne duce în 
fapt de dimineață spre cel mai 
tînăr oraș al județului, Ocna Sibiu
lui, așezare străveche, vestit cen
tru balnear, situată într-o mică 
depresiune a unei zone deluroase, 
cu climă plăcută, cu aer bogat în 
aerosoli, ferită de curenți.

Strămoșii noștri, dacii, au sălăș
luit pe aceste meleaguri, iar roma
nii, scormonind pămîntul au cău
tat sarea și au dus-o cu căruțele 
pînă la Partoș, portul de lîngă 
Alba Iulia și de acolo pe Mureș 
în jos pînă în țara lor.

Exploatările, înfloritoare în se
colele ce au urmat, au fost cu tim
pul abandonate (ultima salină în
chisă în 1931), lăsînd drept măr
turie a existenței lor, clopotele ver
ticale, craterele, ochiurile pline de 
apă, care dizolvînd sarea au dat 
naștere lacurilor sărate, o mare 
bogăție și principalul punct de 
atracție al stațiunii. Sînt peste 
cincisprezece, unele în formare, al
tele pe cale de dispariție, prin in
filtrările subterane, unele declara
te monumente ale naturii (Lacul 
Fără Fund) pentru fenomenul de 
heliotermie, dar toate, foarte adînci

și cu o concentrație de sare uni
că în Europa. Prin definiție, un 
cadru natural de o asemenea struc
tură ar trebui să aibă un destin 
balnear, curativ, servit însă de o 
capacitate de cazare modestă (și în 
descreștere în acest an), de spații 
alimentare reduse exclusiv la can
tina stațiunii și a unui bufet. Spre 
acest cadru, în afara seriilor de 
tratament, se îndreaptă în zilele 
frumoase de sfîrșit de săptămînă 
pînă la 10—15 mii de turiști de 
tranzit, căci, să nu uităm, aici se 
află,.. Marea Neagră a Sibiului.

Despre activitatea sportivă din 
Ocna Sibiului ne-au vorbit Anatolie 
Șerpi, directorul Casei de cultură, 
Coloman Tompa, președintele Aso
ciației sportive „Unirea", și Simion 
Bogorin, vicepreședintele Consiliu
lui Popular. Despre tineretul local
nic, pe care singura fabrică (de 
tacîmuri) nu-1 poate reține și 
care face naveta la Sibiu, am 
aflat că practică sportul la între
prinderile în care sînt angajați. 
Acasă, mai puțin. Pentru vizitato
rii, foarte numeroși, ca și pentru 
localnici s-a pus problema și s-a 
simțit nevoia unei baze materiale 
pentru sport. Și astfel, am aflat 
— și am văzut cu ochii noștri la 
intrarea în oraș — în preajma

Mihai BÎRA

(Continuare in pag a 2-a)

La capătul a cinci zile de între
ceri, în care participanții la finala 
campionatului național de pentatlon 
modern s-au întrecut în probe de 
călărie, scrimă, tir, natație șl cros, 
ieri la prînz au fost desemnați noii 
campioni ai țării pe 1973, la indivi
dual și'pe echipe. O performanță re
marcabilă a realizat Dumitru Spîr- 
lea, component al echipei Olimpia, 
clasat pe primul loc cu un punctaj 
remarcabil. Succesul lui Spîrlea se 
adaugă bunelor rezultate obținute de 
el în acest sezon în campionatele 
internaționale ale României și la 
campionatul mondial din Anglia. Să 
reținem, de asemenea, faptul că 1973 
este al doilea an consecutiv cînd 
pentatlonistul bucureștean cîștigă ti
tlul de campion al țării. Acest suc
ces vine să ateste în mod grăitor va
loarea ridicată a campionului nos
tru.

Mai mult decît în alțl ani, această 
ediție a campionatului a fost destul 
de echilibrată, mai ales în prima sa 
parte. După cum se știe, după pro
ba de călărie Spîrlea s-a aflat pe 
locurile fruntașe ale clasamentului, 
numărîndu-se printre cei trei spor
tivi care au obținut punctajul ma
xim. La scrimă, însă, dominată de 
Universitatea Timișoara, a cîștigat 
Francisc Rolik (căruia i se acordau 
serioase șanse la titlu), campionul 
trecînd pe locul 5. Dar, a venit pro
ba de tir. în care deși n a tras la 
valoarea sa binecunoscută, Spîrlea a

obținut totuși un punctaj 
mai bun decît liderul 
clasamentului, promovînd 
pe locul al doilea, după 
Constantin Călina. Vă- 
zîndu-și periclitată pozi
ția de lider al pentatlo- 
niștilor noștri, campionul 
a , încheiat competiți i 
prin comportări deosebite 
la natație și cros, obți- 
nînd astfel o victorie 
netă. Este de subliniat 
faptul că ieri, în proba 
de cros, Spîrlea a aler
gat cel mai bine, clasîn- 
du-se pe primul loc cu 
13:25,0 — 1 150 p. Dacă 
adăugăm la rezultatele 
lui Spîrlea și pe cele ob
ținute de C. Călina a- 
vem explicația succesu
lui concludent pe care 
l-a obținut Olimpia I în 
disputa cu Universitatea 
Timișoara. Am dori să 
menționăm, de asemenea, 
continua maturizare a 
lui Albert Covaci, evi
dent mai bun de Ia un 
concurs la altul. Rezul
tate finale: individual
— Dumitru Spîrlea 5 276 
p, C. Călina — 5160 p, Dumitru
Fr. Rolik 5 150 p,
A. Covaci 4 821 p, M. Cosmescu 
4 695 p, A. Naghi 4 440 p; echipe: 
Olimpia I 14 775 p, Universitatea Ti-

Spîrlea, pentru a doua oară campion 
al țării

mișoara 1 — 14 090 p, Șc. sp. I — 
10 832 p, I. P, Tg. Mureș — 10 106 p.

Constantin MACOVEI



DUH CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CANOTAJ ACADEMIC

„TINERETUL" A SALVAT,
IN PARTE, SPECTACOLUL...
© Cifră foarte scăzută de Darflcipanfi • favorifii n au avut practic
adversari • 0 canotoare din Bacău a concurat pe speze proprii...

Desfășurate în urmă cu cîteva zile, 
f 1 n.aiole campionatelor republicane de 
canotaj academic rezervate seniori* 
lor, senioarelor și tineretului au în
cheiat sezonul competițional Intern pe 
anul în curs. Ținînd cont de acest 
fapt, ne așteptam ca întrecerile să 
se bucure de o participare numeroa
să, lâ fel ca și campionatul de fond, 
Campionatul de juniori sau cel pe 
ambarcațiuni mici dar, din păcate, 
lucrurile nu s-au petrecut tocmai 
așa. Cu excepția cluburilor bucureș- 
tene, secțiile din țară au aliniat ia 
această competiție un număr cu mult 
mai mic decît la întrecerile anteri
oare, luerU care a diminuat serios 
atit din spectaculozitatea curselor, 
cit și a campionatului în general.

Au existat finale în care au par
ticipat doar cîte trei echipaje, tot 
așa cum au existat curse lipsite de 
nerv și de luptă, cîștigate de favo- 
rîțl CU avansuri de peste 100 de 
metri! Care să fie explicația acestei 
stări de fâpt ?

In primul rînd se pare că, la se
niori în special, și-au spus cuvîntul 
pregătirile intense pentru campiona
tele europene. în majoritatea cazu
rilor, componenții lotului care ne-a 
reprezentat la /C.E. de la Moscova 
s-au dovedit net superiori, celorlalți 
schiflști, deși aveau la activ mai 
nțulte concursuri și, deci, o acumu
lare mai mare de oboseală. în pri
vința participării, însă, scuză gene
rală a fost insuficiența ambarcațiu
nilor și așa-zisa lipsă ă fondurilor ne
cesare deplasării sportivilor. Dar — 
întrebăm noi — dacă nici măcar la 
finalele campionatului republican nu 
se participă, atunci care este scopul 
existenței secțiilor de canotaj ?. Sim
pla figurație și simpla irosire a unor 
fonduri destinate întreținerii ambar
cațiunilor și plătirii cadrelor specia
lizate ?

Vn exemplu edificator în acest 
sens ni-1 dă secția de la S.C. Bacău, 
care a găsit de cuviință să trimită ia 
acest campionat doar doi sportivi (și 
nici o barcă!). O schifistă băcăuană 
(Floreta Dospi) a venit la Snagov cu 
tatăl ei (firește, pe speze proprii) în 
dorința de a participa la concurs și 
de a apăra — bineînțeles — culorile 
clubului! în sfîrșit, asupra situației 
de la S.C. Bacău ne propunem să mai 
revenim. Pînă atunci să consemnăm, 
însă, interesul pe care secțiile de la 
Ceahlăul Piatra Neamț și Școala 
sportivă Constanța l-au arătat cam
pionatului (ambele cu echipaje în 
finale) și să ne oprita puțin asupra 
rezultatelor înregistrate de secțiile 
bucureștene, care au dominat destul 
da clar întrecerile ultimului act al 
sezonului. .

La masculin titlurile au fost îm
părțite, ca de obicei, între reprezen-

tanții cluburilor Dinamo si Steaua, 
fiecare cțștigînd cite, patru. O men- 

• țiune specială se cuyire să acordăm 
din nou echipajului secund al clu
bului Steaua, din proba de 4 vîsle 
f.c., care a cucerit titlul în mod sur
prinzător, dar fără drept de apel.

. Apoi, ca o caracteristică a întrece
rilor masculine, trebuie să arătăm că 
— cu excepția probei de sirhplu — 
fiecare cîștigător de finală a avut 
un avans categoric față de cel de-al 
doilea clasat.

La feminin protagonistele campio
natului au fost canotoarele de la Me
talul și Voința București. Cele dinții 
(antrenori Stelian Petrov și Alexan
dru Cătescu) au obținut dduă titluri 
republicane. în probele de 4+1 rame 
și schif 2 âc., iar cele de la Voinți 
și-au adjudecat, de asemenea, două 
titluri, la 2 vîsle și schif 8+1. în 
rest, cîte un titlu au mai cucerit 
CFR Timișoara (la 4+1 vîsle) și U.T. 
Arad (schif simplu), dar pentru schitul 
timișorean ni se pare cam puțin. Ni
velul întrecerilor feminine a fost 
modest, cu mult sub așteptările spe
cialiștilor, iar lucrul acesta este pus 
pe seama extenuării, dar și aici am 
văzut echipaje viguroase și bine pre
gătite, departe de a părea marcate 
de oboseală, așa că...

In sfîrșit, finalele tineretului — 
patru la număr — au reușit să sal
veze oarecum spectacolul sportiv, 
oferindu-ne cîteva curse echilibrate, 
în care victoria s-a decis pe ultimii 
metri. Din păcate, însă, numărul scă
zut de echipaje a lăsat și în ultima 
zi a campionatelor o impresie nu 
prea plăcută.

Pentru că ne referim la tineret, 
ni se pare totuși oportun să remar
căm munca unor antrenori, tineri sau 
vîrstnici, care au dovedit cu acest 
prilej că se ocupă în mod serios de 
pregătirea elevilor lor. Este vorba-, 
în special, de profesorul Tiberiu 
Thierry (S.C. Bacău) și de mal tinerii 
săi colegi de meserie Garoafa Cante- 
mir (Ceahlăul Piatra Neamț) și La- 
dislau Wilemsz (Șc. sp. Timișoara). O 
notă aparte se cuvine acordată și 
profesorului Alexandru Apostcanu 
(Steaua) precum și maestrei emerite 
a sportului Ileana Kondorossy (U.T. 
Arad).

Odată cu încheierea finalelor cam
pionatului republican de canotaj aca
demic ne propunem să facem și un 
scurt bilanț al rezultatelor schitului 
românesc pe plan internațional în 
sezonul recent încheiat. Cum pro
blema este deosebit de importantă — 
fiind vorba și de scurgerea primului 
sezon din noul ciclu olimpic — îi 
vom destina un material aparte.

CONCURSUL LOTURILOR DE TENIS DE MASA
a

7. Ildiko GySfi'gyosi 20 p (25—23), 8. Ana 
Lunțeanu 19 p (26—23). 9. Elena Condi- 
caru 1» " ’’ * "
(21-25).

45). 12.
Pin ciuc
13 p.

Turneul masculin ; Luchian cu Gheor
ghiu 3—1, Stamatescu 3—0, Gheorghe 
0—3, Panait cu Firănescu 3—1, Giurgiu- 
că 3—1, Popovici 3—C Romanescu cu 
Gheorghiu 3—1, Firănescu 3—1, Giurgiucă 
3—-2. Sîndeanu cu Popovici 3—0, Stama
tescu 3—0, Doboșl cu Ovanez 3—1, 
Gheorghiu 3—0, Firănescu 1—3, Gheor

(Urmare din pag 1)

eșalonului tînăr. EI însă nil s-a pro
dus cu toată vigoare. Poate cu vreun 
alt prilej pe care l-am dori cit nui 
apropiat.

Rezultate, turneul feminin : Filimon 
cu Lunțeanu 3—1, Pinciuc 3—0, ConCU- 
caru 3—1, Moldovan 3—1, Lesai 0-*3, 
Gyongydsi cu Pinciuc 3—0, Negoescu 
3—0, Șinteoan 3—0, Condicaru 3—2, 
Moldovan 3—1, Vlăicov cu Negoescu 
3—0, Lupu 0—3, Pinciuc 3—0, Șinteoan 
0—3, Condicaru 2—3, llie cu Ko.rodi 3—0, 
Mihuț 3—0, Lunțeanu 3—2, Lesai 3—2, 
Lupu 3—1, Moldovan cu Condicaru 3—0, 
Șinteoan 0—3, Lesai 0—3, Lesai cu Lun
țeanu 3—0. Condicaru 3—0, Korodi cu 
Lunțeanu 3—2, Lupu 3—0, Negoescu 3—0, 
Pinciuc 3—0, Mihuț cu Lupu 3—1, Ne
goescu 3—0, Pinciuc 3—0, Șiteoan 0—3. 
Lunțeanu cu Lupu 3—0, Negoescu 3—0; 
turneul masculin : Luchian cu Moraru 
3—0, Doboși 0—3, Gheorghiu 3—1, Fi
rănescu 2—3, Giurgiucă 2—3, Popovici 
3—1, Firănescu cu Moraru 3—0, Gheor
ghe 3—2, Sîndeanu 1—3, Buzescu 3—0, 
Gheorghiu cu Moraru 3—1, Gheorghe 
1—3. Sîndeanu 0—3, Buzescu 0—3, Pa
nait 0—3, Giurgiucă cu Moraru 3—1, 
Stamatescu 3—1, Gheorghe 2—3, Sîndea
nu 0—3, Sîndeanu cu 
Doboși 0—3, Moraru 
Popovici 3—1, Panait 
3—0, Romanescu 3—0, 
povici cu Stamatescu 3- 
Gheorghe 2—3, \
3—1, Panait 0—3. 
tescu cu Moraru 
Panait — Romanescu 3—1. 1 
Panait 3—1, Romanescu 3—0.

Ultimele rezultate, turneul feminin : 
llie <Cu Pinciuc 3—0, Negoescu 3—0, Șin
teoan 3—1. Lupu cu Lesai 3—2. Negoescu 
3—0, Pinciuc 3—0, Filimon cu Gydngydsi 
3—1, Vlaicov 2—3, Mihuț 3—0, Condicaru 
cu Mihuț 3—2, Korodi 2—3, Lunțeanu 
0—3, Lunțeanu cu Pinciuc 3—0, Șinteoan 
3—2, Vlaicov — Moldovan 3—0. Korodi 
cu Șinteoan 3—0. Moldovan 3—Mihuț — 
Moldovan 3—0, Lesai — Negoescu 3—0. 
Clasament : 1. Magdalena Lesai (C S. 
Arad) 23 p (35—10), 2. Maria Korodi (C.S. 
Arad) 23 p (32—14), 3. Camelia Filimon 
(Șc. sp. Buzău) 23 p (33—19). 4. Eleonora 
Vlaicov 22 P (30—16), 5t Lidia llie 22 P 
(31—18), 6. Maria Șinteoan 20 p (25—20),

p (24—27). 10. Lieia <Lupu 19 p 
11. Viorica Moldovan 19 p (20— 
Liana Mihiiț 17 p, 13. Mariana 
14 p, 14. Lăcrămioara Negoescu

ghe cu Moraru 3—0, Ovanez 3—2, Giur
giucă — Buzescu 3—1, Buzescu cu po
povici 3—2, Stamatescu 3—2, Ovanez — 
Gheorghiu 3—0 Clasament : 1. S. Doboș! 
(C.S.M. Cluj) 25 p. 2. I. Panait (Voința 
București) 23 p (34—14), 3. V. Sîndeanu 
(Progresul București) 23 p (31—16), 4. A. 
Ovanez 22 p, 5. D. Giurgiucă 21 p (30—22), 
6. T. Gheorghe 21 p (30—23), 7. M. Fi
rănescu 21 p (30—24), 8. A. Buzescu 20 p, 
9. S. Luchian 19 p, 10. C. Popovici 17 P 
(21—31), 11. O. Stamatescu 17 p (17—30), 
12. C. Romanescu 16 p, 13. Șt. Moraru 
14 p (11—37), L. Gheorghiu 14 p

Romanescu 3—0,
2— 1, O vânez cu
3— 2, Stamatescu 
Moraru 3—1. Po- 
!—2. Moraru 3—0,

Buzescu cu Romanescu
Doboși 1—3. Stama- 
3—2, Gheorghe

Doboșr

(10—37).

Una dintre cele mai bune junioare din Europa și actuală campioană 
continentală la dublu fete (împreună cu Ligia Lupu), Lidia llie a înscris 

o frumoasă revenire in ziua a doua a concursului de la Floreasca.
Foto î V. BAGEAC

iN „SFERTURILE*4 CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE TENIS

FAVORIȚII ȘI-AU APARAT CU SUCCES POZIȚIILE
Timp închis, terenuri abia zvîn- 

tate după ploaia din zori, ieri la 
Progresul. Totuși, spectacol de tenis 
elevat, răsplătind din plin pe cei 
care au avut șansa de a-1 urmări, 
în orele dimineții. în sferturile de 
finală ala probelor de simulu, capii 
de serii și-au apărat cu succes po
zițiile, dar — uneori — cu prețul 
unor eforturi deosebite,

Seria meciurilor „tari“ a început 
cu confruntarea a doi reprezentanți 
de frunte ai generației noi. Dumitru 
Hărădău și Traian Marcu. Meci cu

Horia ALEXANDRESCU

Echipajul de schif 3+1 al clubului Dinamo București se îndreaptă spre ponton pentru a primi -medaliile de 
campioni pe 1973. Foto : Al HORIA

miză și ambiții deosebite, puse în 
Joc. Curios, rezolvarea tuturor aces
tora a survenit, practic, la primul 
obstacol mai serios pus în calea 
lui Marcu. La 4—4 și cu serviciul, 
acesta atacă 
două voleuri 
adversarului 
diat și setul 
la zero...). De aci încolo, Hărădău 
— care a jucat foarte atent și fără 
nici un pic de intimidare — a stă- 
pînit efectiv tot jocul obținînd o 
victorie clară : 6—4, 6—4, 6—0. Și 
mai rapid și-a impus superioritatea 
alt jucător al Stelei, Viorel Sotiriu, 
care n-a concedat lui Bebe Almăjan 
decît un singur ghem : 6—0, 6—0, 
6—1 !

Aspecte diferite în partidele pri
milor doi Capi de serii. Toma Ovici 
s-a impus, net, cu 6—1, 6—4, 6—4 
în fața lui Gheorghe Boaghe. In 
schimb, deținătorul titlului, Viorel 
Marcu, a fost ,,ținut“ cinci seturi 
de Constantin Popovici, în marcată 
revenire. Abia la al 20-lea ghem, în 
setul patru, campionul reușește să 
restabilească balanța ce se înclinase 
îngrijorător în defavoarea sa : 6—1, 
5—7, 2—6, 11—9, 6—2.

Frumoase partide de luptă ne-ău 
oferit fetele. în primul rînd acel 
„maraton*1 de durată și scor al 
campioanei, Iudit Gohn, cu tînăra 
Florența Mihai. Aceâsta a avut două 
situații extrem de favorabile în se
tul decisiv, dar la 5—4 și 8—7 a 
servit slab, fără curaj, 
mînă avansul avut. A

nepregătit, ratează 
aparent ușoare și lasă 
break-ul, iar apoi, ime- 
(ultimul ghem pierdut

pierzînd din 
fost un meci

LA OCNA SIBIULUI ACTIVITATEA SPORTIVĂ
TREBUIE SERIOS ÎNVIORATĂ!

(L’rmare din pag. 1)

lacurilor, ceva ce se va numi com
plexul sportiv. Titulatura defineș
te o stare viitoare pentru că în 
prezent o fostă groapă pe care fi
ința gospodăria anexă a sJațiuJ1j.Va 
fost drenată, ' _" ' .
totul prin muncă patriotică^ ur- 
mînd ... . ..
pentru terenurile de fotbal, 
handbal, de volei și tenis. Efortul, 
se vede, a fost mare, dar ritmul 
execuțiilor, după părerea noastră, 

. prea lent, iar realitățile, ca și ne
cesitățile de mișcare ale localnici
lor și ale celor în tranzit, recla
mă o înviorare. în afara acestui... 
viitor, „prezentul1* dispune de un 
teren de volei, în incinta lacurilor 
de margine, unul de handbal, în 
„Parcul băilor**, cîte un teren de 
handbal și volei în curtea liceului, 
precum și vechiul teren de fotbal 
al comunei, împrejmuit de curînd 
cu sîrmă. Iarna. în mica sală de 
antrenament a Casei de 
tură, secția de box (una din 
două existente) 
recare activitate.
tru Api

nivelată, îngrădită,

să capete destinații ferme- • țje

cul- 
cele 
oa- 

pen- 
tru zping-pong, toț la Casa de 
cultură, și una la liceu comple
tează inventarul. Sala de gimnas
tică medicală are solicitări curati
ve intense cărora le face față cu 
succes. Cam asta e tot. E mult, e 
puțin ? Ne dumirim discutînd des
pre activitatea propriu-zisă.

★
în oraș există o singură asocia

ție sportivă, Unirea, a' două 
secții ; fotbal și box. Fot 1. care 
activează în campionatul județean 
depinde de fabrica de tacîmuri, bo
xul își duce zilele, voluntar, pe 
lingă Casa de cultură. In cadrul 
liceului există și cîte o echipă de 
handbal și de volei. Se organizea
ză întreceri școlare, la aceste spor
turi, la tenis, de masă și la șah, 
care devin concursuri orășenești ; 
s-au făcut cîteva demonstrații de 
box, cîteva crosuri tradiționale (al 
tineretului, de 1 Mai etc). De cu-

încropește o 
Două mese

„Sărbătoarea
la care au participat 

Tălma-

rînd, s-a organizat 
tineretului** 
și invitați din Cisnădie, 
viu, Agnita, Avrig. Sărbătoarea a 
cuprins programe artistice, în aer 
liber, în „Parcul gării”, concursuri 
de înot și jocuri distractive în zo
na lacurilor, întreceri de fotbal, 
volei, șah și chiar o mică cursă 
ciclistă îptre localnici și oaspeți 
din Mediaș. Pentru turiștii veniți 
în stațiune la tratament sînt pre
văzute, în fiecare serie, excursii cu 
autocarul la Păltiniș, Rășinari și 
Dumbravă, drumeții în jurul Oc
nei, spre dealuri și păduri. Cîndva, 
asociația a mai avut și secții de 
handbal (cu echipă în campionat) 
haltere, 
lipsă de activitate, s-au autodizol
vat. Cîteodată se mai face cîte o 
demonstrație, așa ca amintire...

Adevărul este că sportul și miș
carea, exercițiul fizic sistematic 
sînt medicamentele cele mai efica
ce într-o stațiune balneară. N-o 
spunem noi, a dovedit-o medici
na. Mișcarea, sportul, pregătirea 
progresivă, completează și desă
vârșește tratamentul, grăbind însă
nătoșirea, întreținînd organismul, 
stimulînd funcțiile.

tenis de masă, dar, din

(Urmare din pag. 1)

cadrul propice pentru performanțe 
valoroase, pentru noi recorduri re
publicane.

Din echipa reprezentativă a Ro
mâniei vor face parte și trei dintre 
juniorii care au fost medaliați la 
recentele campionate continentale 
de la Duisburg. Este vorba de semi- 
fondiștii Ghorghe Ghipu și Nicolae 
Onescu, de sulițașul Gheorghe Me- 
gelea. De altfel, celor doi alergă
tori le-a fost acordată încrederea 
de a reprezenta România în cursa 
de 1 500 metri. x

Nicu Gingă ,(lupte greeo romane)
S-a născut la 10 martie 1953, în comuna 

Gostinu, județul Ilfov. înălțime 1,56 m. 
Greutate. 55 kg. Concurează la categoria 52 
kgz Profesia de bază — instalator calori
fere. A început să practice luptele greco- 
romane la grupul școlar construcții-montaj, 
descoperit fiind de prof. Virgil Stoian, iar 
din anul 1969 a activat la clubul sportiv 
Rapid, sub îndrumarea antrenorului Marin 
Belușica. în prezent face parte din clubul 
sportiv Dinamo, unde este pregătit de ion 
Cernea și Dumitru Cuc. La campionatele 
republicane de juniori din anii 1971 și 1972 
a ocupat locul 3. In acest an a cîștigat 
titlurile de campion național de juniori, ti
neret și seniori. La campionatele mondiale 
de juniori, de la Miami Beach (S.U.A.) a 
cucerit titlul de campion mondial, iar la 
Universiada de la Moscova a ocupat locul 
doi. La Teheran, în întrecerea celor 
valoroși luptători din lume, campionul 
mân și-a întregit colecția de medalii, 
ținute în acest an, cu cea de aur.

Cu patru ani în urmă, în sala 
de lupte de sub tribuna „Giuleș- 
tiului", antrenorului Marin Be- 
lușica i s-a prezentat un băiețel 
brunet, slăbuț (nu cîntărea mal 
mult de 43 de kilograme), ca-e 
și-a manifestat, cu timiditate, do
rința de a practica luptele. Nu 
după multă vreme, îndemînarea 
noului elev, rapiditatea deprinde
rii diferitelor procedee tehnice, 
i-au atras atenția tehnicianului de 
la clubul Rapid. Așa se și ex
plică atenția deosebită pe care a 
acordat-o pregătirii lui Nicu 
Gingă în perioada care a urmat. 
După doi ani de muncă, la prima 
participare la întrecerile republi
cane ale juniorilor, tînărul luptă
tor rapidist s-a clasat pe locul 3. 
Aceeași performanță a reeditat-o 
și un an mal tîrziu, dar maniera

sa spectaculoasă de luptă și, în 
special, viteza de execuție au fost 
remarcate de antrenorii lotului, 
Ion Corneanu și Ion Cernea. Anul 
1973 a însemnat pentru tînărul 
nostru luptător momentul consa- 

. crării. Cu o singură excepție (U- 
niversiada de Ia Moscova, unde 
a obținut medalia de argint) toate 
concursurile interne și internațio
nale la care a participat Nicu 
Gingă s-au încheiat cu victoria 
sa. Campion național de juniori, 
de tineret și seniori, campion mon
dial de juniori și medalia de aur 
în competiția pentru titlul suprem 
sînt performanțe aproape inegala
bile, realizate pe parcursul a nu
mai șase luni, timp în care tînă
rul junior român a urcat vertigi
nos pe seara valorică mondială, 
de la prima, la ultima treaptă.

SiMBĂTĂ, PE ARENELE DE POPICE

frumos, de mare luptă, în care am 
avut impresia, la un moment dat, 
că vom asista la prima mare sur
priză a campionatelor. După aproa
pe 3 ore de joc, scor : 6—8, 6—1, 
10—8 pentru Gohn. Greu a trecut 
și Mariana Simionescu (favorita nr. 
3) de rutinata Ecațerina Roșianu. 
De la un set pierdut și 1—3 în al 
doilea, dinamovista cîștigă cu 4—6, 
6—3, 6—2. în contrast absolut, a 
doua favorită, Virginia Ruzici, n-a 
avut nevoie decît de o jumătate de 
oră pentru a dispune de Valeria 
Balaj cu 6—1, 6—0. în fine, tot 
fără prea multe probleme a cîștigat 
Elena Trlfu partida cu Mariana 
Hadgiu : 6—3, 6—2.

Rezultate dublu băieți : V. Marcu, 
T. Marcu — Spătaru, Dumitrescu 
w.o. ; Mureșan, Ovici — Boldor, 

dublu 
Ruzici. Simionescu — Roma- 
Romanov 6—2. 6—3 ; Pura, 
— Trifu, Balaj 6—2, 9—7 ;
Mihai — Dudaș, Breda 6—2, 

6—2 ; dublu mixt: Mihai, Almăjan 
— Breda, Miilfay 6—1, 6—1 ; Balaj, 
Sotiriu — M. Romanov, Boaghe 
6—3. 6—3 ; Trifu, Rusu — Turea, 
Spătaru 6—3, 6—1 ; Nunweiller, Ke- 
rekeș — Roșianu, Nemeth 6—4, 
6—4 ; Mureșan, Simionescu —
Bucur, Dumitrescu 9—7, 6—4 ; Gohn, 
Hărădău — Pura, Boldor 
Astăzi, de la ora 14. au 
finalele de simplu băieți 
Hărădău ; Sotiriu — V.

VV • Vz. ,‘ XVJ Ui.vyC.ll,

Komoroczi 6—3, 8—6, 7—5 ; 
fete :
nov,
Suciu
Gohn,
6-2 ;

FAIR-PLAY“
pariu. Urmărind, 
două finale de la 
micul ecran, bin'e-

Am cîșttgat un 
zilele trecute, cele 
Forest Hills — pe 
înțeles — n-am văzut nici un singur 
protest împotriva vreunei greșeli de 
arbitraj. Deși au fost cîteva. Puține, 
dar au fost.

Nici o răbufnire nervoasă, din par
tea jucătorilor, întrecînd măsura. 
Deși era în joc o „miză", nu glumă.

Nici o abatere de la disciplină, de 
Ia buna cuviință. Deși aveam în fața 
campioni cu drepturi ciștigate, maeș
tri deplini ai jocului, nu tineri uce
nici obligați la adine respect.

Dacă pariam și acum, pentru cam
pionatele noastre, la Progresul, pier
deam la sigur. Fiindcă numai cu 
prea multă disciplină nu ne putem 
lăuda, in tenisul autohton.

CUPA ROMÂNIEI" ÎNCEPE
Ocna Sibiului are oarecari reali

zări în dezvoltarea sportului de 
masă, în amenajarea bazețor spor
tive, dar nu pe măsura posibili
tăților de care dispune, a necesi
tăților' tineretului localnic ș; ale 
celor veniți la tratament și refa
cere. Activitatea sportivă, în as
pectele amintite, e încă departe 
de ceea ce ar trebui și ar putea 
să fie. Forurile locale și O.J.T. Si
biu colaborează sporadic, eforturi
le nu sînt conjugate pentru ame
najările cultural-sportive necesare, 
dintre care unele se află înscrise în- 
tr-un plan de măsuri aprobat.

Oricum, tineretul din Ocna, tu
riștii de „serie”, sau de sfîrșit de 
săptămînă așteaptă un sprijin mai 
concret, un ritm mai viu, mai 
multă operativitate și inițiativă, 
din partea factorilor amintiți pen
tru ca viața sportivă a orașului să 
fie mult înviorată. Această părere 
cu privire la activitatea sportivă, 
încă neconcludentă, a Ocnei Sibiu
lui a fost împărtășită și de însoți
torul nostru, prof. Viorel Hărțău. 
secretar al CJEFS Sibiu. Sperăm 
că înviorarea de care se simte ne
voia nu va întîrzia prea mult.

După cum s-a mai anunțat, „Cupa 
României", la sfîrșitul căreia vom ști 
și componența celor două grupe va
lorice ale Diviziei A, se dispută anul 
acesta cu tur și retur. Prima parte a 
întrecerii are ioc la București și în
cepe sîmbătă, urmînd să se încheie 
după mai bine de o săptămînă, a- 
dică duminică 30 septembrie. în a- 
cest interval de timp sînt programate 
7 etape, în zilele de luni 24 septem
brie și vineri 28 septembrie fiind 
pauză. Flecară etapă programează 
cîte patru jocuri, cuplate cite două, 
o pereche de meciuri disputîndu-se 
dimineața, iar alta după amiaza. O- 
rele de începere ale partidelor sînt i 
9 11,30 — 17 și 19,30.

NOUTĂȚI Șl ÎN LUMEA

ARBITRILOR...

Concursul de la Constanța va în
cepe, sîmbătă și duminică, de la 
ora 16.

★
La Varșovia, echipa feminină 

susține o înîtlnire dificilă cu re
prezentativa Poloniei. Din punct de 
vedere teoretic balanța șanselor în
clină de partea echipei gazdă — 
la această oră — mai completă, o- 
mogenă în ansamblu și cu unele 

individuale confirmate. In 
este da, așteptat ca 
să lupte in corpore 
performanțe dîiitre 
Și ele au aceâstâ

valori
această situație 
atletele noastre 
pentru a obține 
cele mai bune, 
posibilitate !...

Apropierea datei la care se va inau
gura sezonul oficial de hochei deter
mină — așa după cum este lesile de 
înțeles — o febrilă activitate de pre
gătire nu numai în rîndul celor 8 for
mații participante la „Cupa României44, 
competiția de debut. De pildă, arbitrii 
bucureșteni (deocamdată, cei mai nu
meroși, de ce oare ?) s^-au antrenat și 
ei de două ori pe săptămînă» dorind, 
firește, ca primele jocuri să-i găsească 
puși la punct cu patinajul, în așa fel 
îneît fazele mai rapide să nu-i sur
prindă... „înotînd4* pe gheață.

Roadele unor astfel de pregătiri le 
vom vedea, însă, începînd de sîmbătă, 
cînd vor avea loc jocurile primei etape 
ă „Cupei României”. Deocamdată să 
consemnăm aci un element nou, inte
resant și anume acela că cei 11 cava
leri ai fluierului care vor ofjcia la a- 
ceastă competiție (delegați de colegiul 
centrai, pe care l-am ’ *
în tot timpul anului...) 
ROTAȚI, ca la marile 
naționale, pentru ca 
poată recunoaște mai ușor. Ordinea nu
merotării a fost cea alfabetică și ea 
este valabilă numai la această întrecere, 
urmînd ca 'în viitor, numerele —— 
tive să fie purtate de arbitri 
cursul sezonului competițional.

Iată acum pe cei 11 arbitri 
si numerele lor : Atila BALINT 
Oprea BARBU (2). Dumitru CRISTESCU 
(3). Radu CRISTESCU (4). Florin GU- 
BERNU (5). Paul KEDVES (6). Gheor
ghe MURESAN (7). Mihai PRESNEANU 
(8) Constantin ȘTEFANESCU (9). Gydr- 
ev TASNADI (10). Cornel ZGINCA (11). 
Odată du arest amănunt, nu ne rămîne 
decît să urăm succes cavalerilor flu
ierului in noul sezon.

dori mai activ 
au fost NUME- 
întreceri inter- 
spectatorii să-i

sâ
respec- 
în tot

delegați
““ (1),

PRIMELE JOCURI ALE SEZONULUI
OFICIAL 1973-1974

După
petițională
Apropierea
se simte pretutindeni, acolo unde < 
Iată cîteva vești legate de inaugurarea

cum am mai anunțat, sîmbătă se va relua \activitatea com- 
oficială, prin începerea campionatului divizionar de popice, 
startului în cea mai mare întrecere internă din țara noastră 

există echipe din prima categorie, 
a ediției campionatului 1973—1974.

O NOUTATE ÎN FORMULA DE DESFĂȘURARE

6—3, 7—5. 
loc semi- 

: Ovici — 
Marcu.

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

încă în țrîrriele zile ale „naționa
lelor", am putut admira zborul înalt, 
peste gard șl case, al mingilor arun
cate în -furie de un Toma Ovici, pe 
care l-am lăudat de mai multe ori 
în gazetă*. <iar acum îi facem cuve
nita critică. SaU un tinăr talentat, 
cum este Tjtaian Marcu, țipind pe 
teren, chemțid pe toți arbitrii •din 
lume pentrufa-i recunoaște o minge 
„furată". Sau pe învinsul său, Sever 
Mureșan, care — se pare — nu i-a 
întins mîna la terminarea meciului.

Am notat numai trei nume. Fiindcă 
sînt acelea ale unor jucători la care 
ținem, și-i apreciem. Dar, doamne- 
ferește, nu pentru asemenea gesturi...

Oare, fără așa ceva nu se poate ? 
, o dată, să încercăm !

Rd V.

rjjaian Marcu, țipind pe 
aid pe toți arbitrii •din 
ifa-i recunoaște o minge

Cuplajul 
ma etapă, 
întîlniri atractive, care în* ultimii ani 
au furnizat jocuri echilibrate, de 
mare luptă. Este vorba de meciul 
Dunărea Galați (locul III în campio
natul trecut) și I.P.G.G. (locul VI), 
care r ’ ' ■ " ’ ’ ’'

de după amiază din pri
de sîmbătă, cuprinde două

.M.vo. Ui VJJ,
are loc In deschidere, și de

MECIURI DE
cit au rămas mai puține zilele 
la primele partide oficiale cu atit

Cu 
pînâ _ _.. ___ ______
mai mult antrenamentele echipelor par
ticipante la „Cupa României** sînt înlo
cuite cu disputarea unor partide ami
cale de antrenament, de verificare a 
omogenității și eficacității perechilor de 
fundași sau liniilor de atac.

Miercuri a fost din acest punct de 
vedere o zi plină. Dimineața s-au în- 
tîlnlt într-un meci frumos cele două for
mații din Miercurea Ciuc, victoria re
venind „seniorilor**, adică echipei Sport 
Club care a învins elevii de la Liceul 
nr. 1. După amiaza am asistat la un 
interesant joc între 
la capătul căruia a

Steaua șl i.p.g.g., 
învins Steaua (sco-

După ce de anul trecut 
nit obligatoriu ca arbitrii 
să scrie tabela de marcaj, 
biroul federal a introdus o nouă 
clauză în regulamentul de desfășu
rare a campionatului și anume : 
jucătoarea sau jucătorul care ur
mează să fie schimbat. în timpul 
meciului va fi înlocuit numai cu

—rfn.

a deve- 
secunzi 
iată că

un 
sta 
natul 
chiar 
fiecare

sportiv care nu depășește vîr- 
de 23 de ani. Pentru campio- 

1974T.975 se preconizează 
introducerea obligatorie 
formație a doi juniori.

în

de la Petrolul Ploiești

INFUZIE DE TINERET LA CETATEA 
GIURGIU

Asociația sportivă Cetatea Giur
giu are cea mai tînără echipă din 
campionatul feminin. Apreciatul 
antrenor, Iulian Petrescu, ne-a 
spus că din cele 10 jucătoare,' care 
au intrat în pregătire încă de la 
10 august, 7 sînt la vîrsta juniora
tului, Ioana Buradel, Florica Tudor 
și Eugenia Popescu fiind deja ti
tularizate. Și un nume nou în lo
tul giurgiuvencelor : Mariana Tu
dor, promovata în formația de se
nioare.

Am mai aflat că arena din Giur
giu și-a schimbat complet înfăți
șarea. Au fost returnate pistele, 
sub conducerea tehnică a cunoscu
tului specialist al federației, ing. 
Ion David, s-au renovat și mărit 
vestiarele, s-au vopsit instalațiile 
auxiliare și s-a zugrăvit interiorul 
și exteriorul sălii.

TRANSFERĂRI

Forul de resort a avut de operat 
multe transferări. Printre cei care 
și-au schimbat cluburile sau aso
ciațiile se număra și o serie de 
sportivi cunoscuți în activitatea 
competitională. Astfel, Dumitru C. 
Dumitru a trecut de la Petrolul 
Ploiești la Dacia Ploiești, Gh. Sil-

ATRACTIVĂCU 0 ETAPĂ
o confruntare mai
aceea dintre
(locul IV) și Agronomia Cluj (locul 
V). Deci, „Cupa României", începe 
promițător, solicitînd atenția Iubito
rilor de sport chiar de la prima sa 
etapă.

s. c.
strînsă și anume

. Miercurea Ciur

VERIFICARE
rurlle contează mai puțin). Am notat, 
în schimb, verva de joc a formației în
vingătoare» care a folosit următorul lot: 
Morar (Netedu) — Varga, Mircioiu; Io- 
niță, Justinian; Saroși, Hîncu (Mardare); 
Gheorghiu, Szabo, Herghelegiu; Curela- 
ru, Kemenesy, Nistor; Bucur, Popa, M. 
Vlad. în echipa I.P.G.G., al cărei antre^ 
nor, șt. ioncscu ne-a spus că pregă
tirile lotului său au fost afectate într-o 
oarecare măsură de lipsa jocurilor de 
verificare, am remarcat prezența por
tarului Crișan si a ataranților Ștefanov 
și Mihăilescu, primii doi foști la Steaua, 
iar ultimul la Dinamo.

Rubrică redactată de
Călin ANTONESCU

lată și un aspect de la antrenamente Pe gheață se află cei mai tineri 
participanți la „Cupa flomâniei" componența echipei Liceului nr. 1 

Miercurea Ciuc,

vestru
Rafinăria Teleajen, Victor Ivan 
la Constructorul Galați la 
București, Iuliu Bice de la 
Cluj la I. C. Oradea.

La 
de 

Gloria 
Voința

FEROVIARII BUCUREȘTENIFEROVIARII BUCUREȘTENI VOR 
JUCA PRIMELE ETAPE IN DEPLASARE

Se știe că mai multe arene ce fa
vorizau obținerea unor rezultate mari 
și de care beneficiau, de regulă, 
gazdele, au fost supuse reamenajării, 
conform prevederilor regulamentare. 
Printre aceste baze sportive s-a nu
mărat și sala de sub tribunele sta
dionului din Giulești. Din motive pe 
care nu le cunoaștem încă, s-au în- 
tîrziat lucrările de returnare a piste
lor de joc și, ca atare, echipele fe
minine și masculine ale clubului 
Rapid nu vor juca acasă în primele 
etape. Sextetul feminin a reușit să 
găsească o arenă în București, si
tuată pe Calea Griviței nr. 347, în 
timp ce băieții vor jțjca primele eta
pe numai în deplasare. Deci rapi- 
diștii pleacă din start cu un handicap 
destul de serios.

Rubrică redactată de 
Traian IOANIȚESCU

PATiNAJ Începînd de luni 24 sep
tembrie, clubul Constructorul București 
organizează un curs de inițiere la pa
tinaj artistic destinat copiilor între 5 și 
14 ani. Lecțiile se vor desfășura zilnic 
între oreie 13—aurara cursului 
fiind de două săptămîni. pentru în
scrieri, doritorii se pot adresa zilnic în
tre orele 7—9 și 14—16.30 la secretariatul 
cursului, aflat la Patinoarul artificial 
„23 August”. Costul — 75 de lei, pentru 
întreaga durată a unui curs.

CIC^SM în cadrul ultimei probe 
(75 ture cu sprint la 3 ture) a campio
natului Municipiului București la se
niori, desfășurată marți după-amiază pe 
velodromul Dinamo, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : 1. G. Negoescu
(Steaua) 36 p, 2. M. Romașcanu (Di
namo) 32 p, 3. P. Dolofan (Steaua) 21 p.

MOTO Doi dintre motocrosiștii 
noștri fruntași. Paul Filipescu (I.T.A. 
Tg. Jiu) și Tr. Moașa (Steagul roșu 
Brașov), clasați în această ordine pe 
primele Ipcuri în proba de 500 cmc, la 
recent încheiatele campionate naționale, 
fac astăzi deplasarea la Budapesta, unde 
vor participa, alături de 
alergători de 
internațional 
nică.

ruGby
a șase 
„U“

o" serie de 
pe continent, la un concurs 
ce se va desfășura dumi-

de 
de 

a
în fața Științei Petroșani cu 3—11 (0—7) 
în „Cupa F.R.R.", în ciuda unei insis
tente dominări. Oaspeții au cîștigat prin 
punctele realizate de Martin (Iov. ped), 
Talpă și Ortelecan (cîte o încerc.). Pen
tru rugbyștii timișoreni a înscris Iacob 
(drop). A —' ------- " - ---------- ’—

VOLEI 
duit în 
a patra 
Sportive" __ _____ ,
echipe feminine. Pentru prima oară, la 
competiție au participat, alături de 7 
formații școlare, și echipe de categorie 
superioară din țară și străinătate. Este 
vorba despre C.S.U. Galați și Știința 
Bacău (divizia B) și Len Zyrardow din 
liga a Il-a poloneză. Cele 10 echipe au 
fost împărțite în două serii, cîștîgate 
de C.S.U. Galați și Len Zyrardow. ’Cupa 
a revenit formației C.S.U. Galați care 
a terminat competiția neînvinsă. Pe lo
curile următoare s-au clasat echipele : 
2. Len Zyrardow, 3. Știința Bacău, 
4. Șc. sp. Galați, 5. Șc. sp. Bacău, 6. 
Șc. sp. Buzău, 7. Șc. sp. P. Neamț. 8. 
Șc. sp. Toplița, 9. Șc. sp. Unirea Iași, 
10. Șc. sp. Botoșani. 4PDE CURlND s-a 
întors din Polonia echipa feminină a 
Școlii sportive Ploiești, care a susținut 
două partide amicale cu o echipă șco
lară din Lublin.. Voleibalistele ploieșten- 
ce au cîștigat ambele partide cu 3—1, 
remareîndu-se în mod deosebit tinerele 
Carmen Petrescu, Ana Grigorescu, Lu
minița Nicolae șl Monica Andrei.

LUPTE 
loc th 
zău si 
rile fazei de zonă a campionatului re
publican divizia A la greco-romane. Iși 
dispută șansele echipele Gloria Buzău, 
Știința și Energia Constanța și Unirea 
Focșani (la Buzău), A.S.A. Sibiu, Vo
ința — I.G.O. Baia Mare, Voința Jimbo- 
lia și Constructorul Marghita (la Baia 
Mare). Primele două echipe din fiecare 
grupă se vor califica pentru turneul fi
nal ce va avea loc, probabil, la înce
putul îunjj aeeembrlț,

Lipsită 
titulari, echipa 

din localitate

arbitrat corect FI.

Orașul 
zilele 

ediție 
din

aportul 
rugby 

pierdut

Tudorache.

Bacău 
trecute 

a „Cupei 
localitate,

a găz- 
cea de 

Școlii 
pentru

Duminică vor avea 
două localități — Bu- 
Baia Mare — tntrece-



BELFÂSTUL Â EVIDENȚIAT
și neîmplinirile

DINAM0V1ST(Urmare din pag. 1) „NOULUI VAL
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iova, Universitatea să obțină și ea 
victoria, fie chiar la un singur gol 
diferență, care-i este de ajuns pen
tru a avansa in Cupa U.E.F.A.

Referindu-ne acum la cele două 
meciuri jucate acasă (Chimia Hm. 
Vîlcea în Cupa Cupelor și A.S.A. 
Tg. Mureș în finala Cupei Bal
canice), ambele încheiate cu 
'ruri egale, nu putem să nu 
gretăm că superioritatea din 
ren a reprezentantelor 
fost materializată pe 

' marcaj, ceea ce face 
retur, în ambele cazuri 
să teoretică să fie de , ____
delor, Glentoran Belfast și Loko
motiv Sofia. Ceea ce, bineînțeles, 
nu înseamnă că meciurile de la 
3 octombrie sînt dinainte jucate...

In fine, pentru a încheia tre
cerea în revistă a evoluțiilor Za 
nivel de echipă de club, să con
semnăm singura înfrîngere a zi
lei, cea a lui F. C. Argeș, la Is
tanbul, la un scor — este drept 
— neașteptat de sever și care 
denotă că piteștenii au resimțit 
cel mai mult indisponibilitățile, 
provenind din accidentări sau din 
reținerea la București a selecțio- 
nabililor. Teoretic, nici ei nu sînt 
eliminați încă. O victorie cu 4—0, 
de exemplu, le-ar atrage califi
carea, pe baza golului înscris în 
deplasare, la un scor general de 
5—5! Rămîne însă de văzut dacă 
o vor obține... Participarea piteș- 

europene 
caz — o 
către ei a 
ani, cînd 
au învins 

Cupă a O-

de la tri-BELFAST, 20 (prin telex, 
misul nostru).

Incontestabil, Dinamo • a 
joc bun, aici, la Belfast, 
un gol în primul minut,
viștii gu dat tonul jocului, indife
rent dacă s-au aflat în atac sau

făcut un
Marcînd 
dinamo-

sco- 
re- 
te- 
n-a 
de

noastre 
tabela 
ca, pentru 
prima șan- 

partea gaz-

țenilor in competițiile 
cunoaște — în / orice 
frumoasă răsturnare de 
calculelor, acum cîțiva 
după 0—3 la Toulouse 
acasă cu 5—1, în fosta 
raselor Tirguri...

In fine, lotul reprezentativ. „Tri
colorii" au susținut un meci de 
verificare, în care, firește, obiecti
vul principal nu era rezultatul. 
Echipa (intr-o formulă care, după 
toate aparențele va fi utilizată și 
la Leipzig) a prestat un joc mai 
bun in repriza secundă decit în 
prima. Ca pregătire fizică, selec- 
ționabilii s-au prezentat bine, dar 
amicalul cu A.B.C, Natal a ară
tat că e nevoie să se mai insiste 
pentru corijarea unor nesiguranțe 
în fazele de apărare, ca Și pen
tru un joc mai mobil, mai variat 
al atacanților.

(Urmare din pag. 1)

pregătiți să o facă. Știind că gaz
dele nu excelează în jocul pe aripi 
— neavînd oameni bine specializați 
pentru aceste posturi — și că vor 
încerca să forțeze pătrunderile prin 
zona centrală (acolo unde urmau să 
acționeze cei mai vivaci și mai pe- 
netranți jucători din sistemul ofen
siv al Florentinei : De Sisti, Marlo, 
Speggiorin și Antognoni), oaspeții 
au luat măsuri de întărire în zona 
respectivă prin alcătuirea acelui 
„triunghi" Bădin — Deselnicu — 
Boc, pregătit și folosit cu succes 
și în prima jumătate a meciului 
de campionat, cu Rapid, în care 
Boc a avut rolul de „libero" în 
fața celorlalți doi fundași centrali. 
Cei trei, împreună cu mijlocașii, 
retrași, la rîndul lor, într-o zonă 
de așteptare, din apropierea pro
priului careu, au alcătuit astfel un 
baraj extrem de greu de trecut, 
căruia i s-au alăturat și fundașii 
de margine, deosebit de utili în a- 
nihilarea manevrelor de învăluire 
(o remarcă în plus pentru foarte 
tînărul Berneanu, care, la debutul 
său internațional, l-a suplinit cu 
destul succes pe Velea).

în acest fel, deși italienii — care 
au evoluat foarte bine în prima ju
mătate a meciului, imprimind jo
cului un ritm deosebit de rapid —■ 
au avut de partea lor superiorita
tea teritorială, ei nu au putut stră
punge defensiva adversă, n-au reu
șit să-și creeze decit cîteva situații 
mai clare de gol și acelea datorate 
unor rare și inerente greșeli ale 
apărătorilor craioveni. Dar și a- 
tunci, cînd deschiderea scorului pă
rea aproape, a fost rîndul portaru
lui Manta să-și arate măiestria, in
tervențiile sale, oportune și cura-

după 
celor

„Noi

Scurte declarații, 
meci, de la antrenorii 
două echipe:

HARY MEGALL: 
am avut o combativitate su
perioară. Dinamo, în schimb, 
a fost echipa mai lucidă din 
punct de vedere tactic, mai 
tehnică. Cred că în jocul a- 
cesta cîștigul 
a aparținut 
lor, în primul rînd, 
tă diferenței de clasă com- 
petițională dintre cele două 
formații".

ION NUNWEILLER: „Sînt 
mulțumit de victorie, 
tat care ne deschide 
pective pentru turul 
mai ales de faptul că 
tineri (Lucuță, Radu Pamfil, 
Custov și Vrînceanu) au tre
cut cu bine acest obstacol 
dificil numit debutul în „Cu
pa campionilor europeni" ■ 
Întreaga echipă a știut să 
lupte, să fie lucidă și să stă
vilească, astfel, iureșul gaz
delor, iar comportarea celor 
tineri a reușit să ne facă să 
nu simțim, cum ne temeam, 
lipsa titularilor, în meciul 
cu viguroasa formație Cru
saders".

de cauză 
bucureșteni- 

datori-

rezul- 
perș
ii ți, 
cei 4

în apărare. După deschiderea sco
rului, irlandezii au aruncat în pri
ma linie patru înaintași — Cullen, 
McQuillan, Lenox, Tod —, dar 
echipa lui Nelu Nunweiller a țe
sut’cu inteligență la mijlocul tere
nului, pregătind țîșnirile lui Du
mitrescu. Dudu Georgescu și Mol
dovan. în această primă repriză, 
dinamoviștii au stăpînit jocul timp 
de 30 de minute. Am remarcat în 
mod special evoluția lui Gabriel

joase, fiind aplaudate de tribune.
Bineînțeles, jocul 

seara al liderului campionatului 
nostru nu s-a limitat la o continuă 
defensivă. Așa cum ne-a obișnuit 
și în țară, la meciurile pe care le 
susține în alte orașe, Universitatea 
a încercat și aici, la Florența, să-și 
surprindă adversarul prin contra
atacuri, Ia unul dintre ele, în re
priza secundă, fiind extrem de a- 
proape de realizarea victoriei. Dar 
portarul Superchi a respins „in ex
tremis" — printr-un efort conside
rabil — mingea șutată foarte bine 
de către Oblemenco. Totuși, trebuie 
să recunoaștem că aceste contra
atacuri reușite, cu un grad sporit 
de periculozitate au fost cam rare 
și că, în general, acțiunile ofensive 
ale craiovenilor ni s-au părut mai 
puțin consistente ca de obicei. în 
condițiile, însă, în care. Țarălungă 
a muncit enorm, venind deseori în 
sprijinul liniilor dinapoi, iar Oble- 
menco s-a aflat mai tot timpul sub 
strictul marcaj din partea a cîte 
doi apărători adverși era, de altfel, 
greu să ne așteptăm la altceva, 
cu atît mai mult cu cît s-a resimțit 
și absența ca susținător al atacu
lui a tenacelui Niță, devenit indis
ponibil după meciul de sîmbătă, de 
la București.

Aceste cîteva rezerve pe care le 
avem în privința laturii ofensive 
nu ne pot împiedica să apreciem în 
mod favorabil comportarea de an
samblu a echipei craiovene, care a 
obținut un prețios rezultat de c- 
galitate — și o dată cu el mari 
șanse dc calificare în turul II al 
Cupei U.E.F.A. — în fața unei for
mații prestigioase, grație tacticii 
sale inteligente de joc, marilor e- 
forturi depuse de jucătorii ei în 
apărarea cu dîrzenie a culorilor pe 
care le reprezintă.

Sandu, care confirmă forma sa bu
nă din ultima vreme.

In partea a doua a meciului, 
Crusaders a apăsat și mai mult pe 
accelerator. Schimbarea lui Mc , 
Feely prin Woods s-a dovedit in
spirată. Combinațiile cu McPolin 
au pus la încercare apărarea oas
peților ; în aceste momente ale jo
cului, Custov și Pamfil și-au asu
mat rolul de neutralizatori, susți
nuți de decizia remarcabilă a pe
rechii Sătmăreanis-Sandu. în ca
drul acestei apărări active și agre
sive, dinamoviștii au pornit con
traatacuri puternice, avind trei 0- 
cazii frumoase în „gheata" lui Flo
rian Dumitrescu și o excelentă o- 
cazie finală ratată de Dudu Georges
cu. Spre sfîrșit, Crusaders a atacat în 
10 oameni, forțînd 
și prin intermediul 
trali. Dinamo, însă, 
reotipul... victoriei, 
cum avea să spună 
Nunweiller, „tinerii 
inima, iar bătrînii cu mintea", re
ușind să suplinească lipsa lui Du- 
mitrache, Dinu, Radu Nunweiller 
și Dobrău.

Foarte sugestiv pentru desenul 
tactic al jocului de pe Windsor 
Park ne pare a fi raportul rapor
turilor. în timp ce cornerele indi
că superioritatea gazdelor (4—2),

ofensiva chiar 
fundașilor cen- 
intrase în ste- 
pentru care, 
în final Nelu 

s-au bătut cu

raportul șuturilor Ia poartă este 
net favorabil dinamoviștilor : 13— 
7. Aceste cîteva cifre argumentează 
din plin asupra modului organizat 
și matur în care Dinamo a tratat 
meciul de la Belfast. Atacurile ir
landezilor au fost mai numeroase, 
în timp ce atacurile dinamoviști
lor au așteptat cu mult calm mo
mentele favorabile sau, dacă vreți, 
„.punctele moarte" în care fotba
liștii irlandezi încercau să-și regă
sească respirația după sprinturile 
lor prelungite.

Publicul irlandez, foarte sportiv 
și competent, a intuit cheia jocului 
și i-a răsplătit pe jucătorii noștri 
cu aplauze, pentru felul în care 
au înțeles să-și apere șansa.

Deși a obținut o victorie specta
culoasă, In deplasare, echipa Dina
mo e convinsă de dificultatea me
ciului retur, chiar dacă va putea 
beneficia de aportul celor patru 
internaționali absenți. Dinamoviș
tii, în frunte cu antrenorul lor, 
știu că în „Cupa campionilor" jo
cul de acasă nu seamănă de loc cu 
cel susținut în deplasare. Ceea ce 
pare a fi o frumoasă probă de ma
turitate...

NENUMĂRAȚII...
îmi place că echipa a învins fără marile vedete, 
cu jucătorii neconsacrați, 
nimeni. E o lecție bună,' 
dă apa la moară, fiindcă 
țin mai mult cu jucătorii 
Eu zic și repet că avem 
tați, buni, inl»ligenți decît 
vem mai multe vedete chiar, decît numărăm săptă- 
mînal. Nu sîntem însă conștienți — cum se zice 
în procesele-verbale.

Și cu asta mă apropii de imagi- 
JSSSSESSES nea mea dragă : Dumitriu II. M-am 

uitat sîmbătă la el, cu îneîntare. Nu 
sînt dispus la compătimiri și la „re
grete eterne* cînd discutăm fotbal. 
Daț. Nicky e unul din primii cinci 
jucători ai acestei țări și cine-l nu
mără la numărătoarea fie ea clasi
că. fie ea inversă ? Să nu discutăm 
acum de soartă, ghinion, boli și me
tafizică, în cazul lui Dumitriu II. Jo
cul lui e superb, inteligența pasei 
și a fentei absolut minunată, — 
cu nimic mai prejos decît la idolii 
zilei. Nu vom sări cu gura de ce 
Nicky Dumitriu nu a avut parte de 

națională... Soarta e soartă — dar mai ales arta e 
artă. Și acolo unde e artă, n-au nici un rost scan
dalurile. Să ne fie doar clar că în Nicky Dumitriu 
avem o mare vedetă, un mare fotbalist, pe care 
l-am cîntat prea puțin, — și nu e singurul din 
această categorie a „necîntaților* și nenumărați- 
lor.

Sting in cinstea lui ultima mea țigară „Snagov" 
— și cînd scriu „Snagov* mă gîndesc imediat la 
Dynamo Dresda și Lokomotiv Leipzig care au trăit 
o miercure de aur, după cum se vede.

Miercurea viitoare să ne aprovizionăm 
tiptil cu „Snagoave* șl „Mărășești*, va 
dar tiptil-tiptil, să nu creăm panică.

„.Nimic din cele văzute și auzite miercuri nu e de 
natură să întunece imaginea minunată care mi-a 
sărit sîmbătă după-amiază în ochi și care nu mă 
părăsește, spre binele meu, bucurîndu-mă și desfă- 
tîndu-mă.

Firește că putem să ne întindem la vorbă despre 
miercurea asta nici prea prea, nici foarte foarte, 
în care doar nota Argeșului mi s-a părut cam prea 
sărată, deși amicul Soare a mai avut puterea și 
a unei glume cu 5—0 la Pitești... Turcii se știe că a- 
casă sînt aprigi de tot, 
pe italieni. Incit să dai - -----
cu 0—4, după ce ai deschis scorul, 
te ia cu frig, dar nu e de necon
ceput. Se întimplă la orice case, e 
limpede că aici a f^st un k.o. nă- 
praznic, băiatul din față găsindu-te 
cu garda jos, prea liniștit cu 1—1 
la pauză. Vîlcenii rămîn simpatici, 
ceea ce mi se pare nostim la ei e 
că 
concepe 
cînd băieții 
bubuie... Ei

întrebați-i 
o repriză

foarte,

dupjj care nu aleargă 
mă unge pe inimă, îmi 
sînt acum în faza cînd 
decit cu echipele lor... 

mai mufți jucători talen- 
se crede și se scrie. A-

TEIE
fotbalul-asociație începe și se 

în acel orășel din clipa 
nu mai au putere s-o 
au început să constru

iască, să lege jocul, să paseze, să 
se gindea^că unul la altul din clipa 
cînd i-a lasat oxigenul. Cit au avut 
piept, au bătut „tare și cu forță”, cînd au obosit au 
ajuns „în cîmp" la fotbol-asociație dar n-a mai folo
sit în fața porții — semnul clasic al imaturității fot
balistice. Dar echipa e talentată și 
vedea în „A" 
au fost și ei simpatici, să mor dacă 
vidența a fost blîndă, dînd Chimiei ceva pe măsura 
ei. Pînă și golurile unora au fost exact pe măsura 
golurilor celorlalți. Cu Craiova — în afara plăcerii 
unui rezultat de prestigiu — nu mă pronunț, căci 
mă tem ca în retur Fiorentina, fiind ea la 
să nu joace la 0—0, tactică inventată acolo, 
peninsulă, unde nu 
doar unul, „afară", 
menco dacă nu se 
cheamă pe portarul 
namo, bucuria e și 
sură, 
aceia 
unde pot avea loc asemenea „bombe 
land
Budapesta iar Liverpool 1—1 în Luxemburg... Dar

forțe și aer in

dac-o vom 
nu va fi strigător la cer. Glentoraniî 

mint.„ Pro-

rînd, 
în 

se dau multe goluri acasă, ci 
ceea ce putea face și Oble- 
opunea Madona sau cum îl 

echipei lui Antognionl. Cu Di
ntâi mare, dar du peste mă- 

căci tot nu m-am lămurit cine-s „Cruciații 
și’ce reprezintă ei în cruciadele europene, 

'* ca Suritler-
Vasas 2—0 la(adică vîlcenii engleji)

Eftimie IONESCU

de miercuri

- ■

lată faza din care Gojgaru a deschis scorul. Dup# o cursă frumoasă, el l-a învins pe portarul Patersom 
Era min. 9 și tot stadionul se gîndea la victoria Ihimiei. FOTO : Dorel DEMETRESCU Rm. Vîlcea

A FOST CÎSTIGATĂ
Republicii din Capitală a 
după-amiază ediția a doua 

„Cupa memori-

DOUA GREȘELI AU ANULAT 0 VICTORIE
PE CARE CHIMIA RM. VÎLCEA 0 MERITA

Minutul 90 se consumase și ar
bitrul acordase .prelungiri pentru 
tragerile de timp și neregulamen
tarele înlocuiri pe care Glentoran 
încercase să le efectueze. Dar cele 
patru minute . aveau să se dove
dească. și ele, insuficiente pentru 
ca Chimia Rm. Vîlcea să-și a- 
proprie victoria pe care ar fi me
ritat-o cu prisosință. Așa că, odată 
cu fluierul final, a fost consemnat 
rezultatul de egalitate, după care 
în inimile jucătorilor, antrenorilor 
și conducătorilor clubului vîlcean, 
ca și în ale celor 8 000 de spec
tatori, ce înfruntaseră cu stoicism 
ploaia măruntă și rece, se cuibă
rise insatisfacția.

Chimia a trecut pe lingă o pre
țioasă victorie internațională, pe 
care nimeni, inclusiv oaspeții, n-ar 
fi putut-o contesta. Formația vîl- 
ceană a ținut să se prezinte ono
rabil în această atît de importantă 
competiție, și putem afirma, că ea 
a reușit acest lucru in prima man
șă a dublei întîlnirî cu formația 
nord-irlandeză. Chimia a făcut 
o primă repriză excelentă. A ju
cat ca o echipă de Divizia A. Dă
ruirii excepționale, marelui consum 
de energie, jucătorii săi i-au adău-

F. C. ARGEȘ LA ISTANBUL

și orientare 
perioade de 
n-au trecut 
făcînd față 

cu dificultate repetatelor atacuri 
ale gazdelor, în care Gojgaru s-a 
dovedit a fi un jucător excelent, 
dotat cu viteză și tehnică, cu de
tentă Și șut (toate c.ele șase șuturi 
ale sale au nimerit spațiul porții, 
dintre care două au însemnat și go
lurile echipei). în prima repriză, 
putem spune că aproape toți jucă
torii au. evoluat bine, remarcînd 
îndeosebi aportul fundașilor late
rali. Cincă și Lepădatu, al lui 
Haidu și Icnescu și al înaintașului 
Șutru. Raportul șuturilor din prima 
repriză (11—2) este semnificativ. 
Dar scorul la pauză a rămas doar 
2—1, pentru că s-au ratat 
ocazii mari (rezultat și al 
de experiență), pentru că 
primit este urmarea unei 
greșeli de apărare (în primul rînd 
a portarului Stana)

După pauză, însă. Chimia n-a 
mai avut aceeași bună comportare. 
Poate că eforturile din prima re
priză și-au spus cuvîntul. Dar a 
fost evidentă în evoluția echipei 
și o schimbare de tactică, neferici
tă : purtarea mingii prea mult, a- 
buzui de pase laterale, sărăcia de 
șuturi la poartă. Acest lucru a con
venit oaspeților. Glentoran a egalat 
printr-un gol plin de dubii și a 
plecat acasă cu. o remiză (șutind

gat o bună tehnicitate 
tactică. Au fost lungi 
timp în care oaspeții 
de centrul terenului,

cîteva 
lipsei 
golul 
grave

doar de 4 ori la poartă), prețioasă, 
dar neimpresionînd pe nimeni.

Dacă Chimia ar fi cîștigat. ne-am 
fi bucurat pentru succesul acestei 
echipe, ambițioasă și harnică. Vic
toria ei ar fi răsplătit, într-un fel, 
și grija cu care a fost înconju
rată la Rm. Vîlcea. Cu eforturi ex
cepționale, gazdele au ținut să asi
gure un cadru corespunzător unui 
asemenea meci. Și au reușit, meri- 
tind sincere felicitări. într-un timp 
record, stadionul a cunoscut mari 
transformări. S-a muncit zi și 
noapte ca totul să fie gata la ora 
meciului. In 40 de zile s-a ri
dicat un grup Social cu moderne 
cabine, vestiare, bazin de recupera
re, cu camere mobilate pentru odih
na jucătorilor. Iar 8 000 de specta
tori au acum locurile asigurate 
prin construcția noilor tribune.

Șansele de calificare ale Chimiei 
nu sînt pierdute. Glentoran nu e 
imbatabilă. Cu o condiție : mîhni- 
rea pricinuită de acest semi-insuc- 
ees să, nu estompeze entuziasmul, 
dăruirea în joc, ambiția jucători
lor și încrederea în forțele lor, 
atît de necesare în partida retur. 
Chimia poate face o figpră ono
rabilă și la Belfast, pentru ca par-' 
ticiparea inedită în „Cupa 
să rămînă la Rm. Vîlcea 
mintire frumoasă.

Constantin

v

9

tiptil — 
fi nevoie,

CORESPONDENȚA

AUREL ENESCU — str. AI. Odobescu
ȘOARA : Probleme mult prea complicate pentru 
mintea și cunoștințele mele. Dacă aveți plăcere să 
discutăm probleme mai simple, aș fi îneîntat, căci 
se vede cît de colo că sînteți plin de idei inteli
gente.

CORNEL DULGHERU — Roșiorii de Vede : Da, 
jucătorul acela poartă acel pseudonim.

BELPHEGOR

4, TIMI-

EDIȚIA A DOUA A „CUPEI MEMORIALE I0ACHIM POPESCU < 4

cupelor" 
ca o a-

ALEXE

DE LA 0 REPRIZĂ DE 1-1, LA ALTA DE 0-4! • ••

Stadionul 
găzduit ieri 
a competiției dotată cu ______  _______
ală Ioachlm Popescu". Conform regu
lamentului, deoarece ambele partide au 
luat sfîrșit cu aceeași diferență de go
luri, departajarea s-a făcut prin exe
cutarea de cîte 5 lovituri de la 11 m. 
Echipa F.C. Contanța, după executarea 
penaltyurilor, a cîștigat meciul cu 
Sportul studențesc cu o diferență de 
trei, goluri (în timp ce Progresul a 
cîștigat, tot după penaltyurl, cu un 
gol), a intrat astfel in posesia trofeului 
celei *de a doua ediții. Dar iată scurte 
relatări despre cele două partide :

PROGRESUL BUCUREȘTI — RAPID 
2—1 (1—0). Cu toate că clubul giuleș
tean a prezentat echipa de tineret (În
tărită cu Codrea, Petreanu șl Bartales), 
jocul a fost echilibrat, fiecare formație 
avind perioade de dominare. Divizio
narii B au deschis scorul în prima par
te prin Moraru (min. 30), ca apoi după 
pauză să-și mărească avantajul prin

DE F.C. CONSTANTA
Batacliu (min. 52). 
lui, feroviarii au 
mai periculoase și 
cap prin Bartales 
viturilor de la 11 
bine D. Predescu.

F.C. CONSTANTA - 
DENȚEȘC 1—0 (1—0). 
multe is'....-----
Constănțenii au avut

Spre sfirșitul 
inițiat cîteva 
au redus din 
(min. 76). Scorul lo- 

4—4. A arbitrat

meciu- 
acțiuni 
han di-

m ;

SPORTUL STU- 
Joc plăcut, cu 

.aze frumoase la ambele porți. 
” perioade de do

minare, însă portarul bucureștean Ver- 
șanschl a rezolvat multe situații criti
ce. Tn prima repriză, după ce Leșeanu 
(min. 14) a expediat balonul în bară, 
jucătorii de pe litoral au construit ata
curi periculoase și în min. 36, Vigu, 
de la 18 m, a finalizat o acțiune ofen
sivă. După pauză, ritmul jocului a ră
mas ridicat. Insă înaintașii n-au mai 
putut modifica scorul. După executarea 
loviturilor de 1* 11 m: 4—2 (Mărculescu, 
Turcu, Oprea, Vlgu, respectiv, Chlhala 
și Clocîrlan). A condus foarte bine 
A. Munich.

Sîmbătă, în Ciulești,

RAPID - LOTUL DE TINERET (SUB 23 DE ANI)
Sîmbătă, pe stadionul Ciulești, 

Rapid întîlnește, într-un meci de 
verificare, lotul de tineret (sub 
23 de ani), care se pregătește pen
tru partida din 25 septembrie, cu 
echipa similară a R.D.G., de la 
Halle.

Partida va începe la ora 16.
în deschidere, un meci de old- 

boys, între Rapid și o selecționată 
Sportul studențesc-Progresul.

SELECȚIE LA CENTRUL DE COPII 
$1 JUNIORI STEAUA (GHENCEA)
Centrul de 

ua (Ghencea) 
pere de la 25 septembrie, în fie
care marți, joi și vineri, între ore
le 8—10, și miercuri, între orele 
16—18, selecție pentru copiii năs- 
cuți în anii 1963 și 1964. Doritorii 
se vor prezenta la stadionul Stea
ua, de la capătul tramvaielor 3 și 
8, și al liniilor de autobuz 73, 118 
și 58.

copii și junioris Stea- 
organizează, cu înce-

SANCȚIONAREA UNOR ACTE 
DE INDISCIPLINĂ

- Luînd în 
negative din 
tate în cadrul Diviziilor A și B, Co
misia de disciplină a F.R.F. a apli
cat următoarele pedepse î

• Petreanu (Rapid) trei etape sus
pendare pentru injurii aduse arbi
trului.
• Codrea (Rapid), Sandu Mircea 

(Sportul studențesc) și Stoclier (Jiul) 
cîte o etapă suspendare.

0 Antrenorului Vladimir Grosaru 
(Metrom Brașov) i s-a interzis acce
sul în incinta terenului, pînă Ia ter
minarea ttirului.
• Echipei Metrom Brașov i s-a ri- 

dicaț dreptul de organizare pe o e- 
tapă.
• Gherghina (Ceahlăul ’Piatra 

Neamț) — două etape suspendare.

discuție unele aspecte 
ultimele meciuri dispu-

După cum ne anunță clubul 
giuleștean, cu această ocazie va 
avea loc festivitatea prilejuită de 
retragerea din activitatea compe- 
tițională a jucătorilor Codreanu și 
Dinu, care au activat ani în șir la 
Rapid.

JOCURI AMICALE
C.S.M. SIBIU — PETROLUL 

2—0 (1—0). AU marcat : Răduță 
(min. 43) și Cîmpeanu (min. 75).

GLORIA BISTRIȚA — UNI
VERSITATEA CLUJ 2—0 (0—0).
Au înscris : Kerekes (min. 48) și 
Bențic (min. 55).

LOTO-PRONOSPORT
• Tragerea Loto de astăzi va 

fi televizată direct din Studiul de 
Televiziune, cu începere de la ora 
18.05.

ISTANBUL, 20 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

La ora cînd transmitem aceste 
rînduri, ziarele din Istanbul, apă
rute de dimineață, salută în ter
menii cei mai elogioși victoria une
ia dintre răsfățatele campionatului 
turc. Fenerbahce. Didi și-a văzut 
astfel îndeplinită declarația, apă
rută în ajunul partidei, într-unul 
din cele mai mari ziare, MIL
LIYET : „Trebuie să învingem la 
3—4 goluri diferență, pentru a ne 
gîndj la calificarea în turul urmă
tor al Cupei U.E.F.A."

Dar cei peste 40.000 de suporteri 
ai galben-negrilor, care au creat 
miercuri seara pe Mithat Pașa o 
atmosferă parcă sud-americană. au 
trebuit, mai întîi, să sufere mai 
bine de o repriză pentru a ajunge 
să vadă cîștigînd echipa preferată.

Se impune, totuși, o comparație: 
F. C. Argeș a avut numeroase in
disponibilități (Dobrin, Troi, M. 
Popescu, Cîrstea și Barbu au ab
sentat), în timp ee Fenerbahce a 
jucat cu tot ce are mai bun la ora 
actuală, reținînd' în mod deosebit 
pe cei cinci titulari ai ,echipei 
reprezentative, fundașii Zya și 
Alpasan, pe atacanții Osman, En
der și Cepiil, acesta dip urmă, o-

mul care a croit victoria echipei, 
care a dirijat-o impecabil marcînd 
și trei din cele cinci goluri ale 
formației sale.

Chiar și în asemenea condiții, 
piteștenii au rezistat cu brio pri
mului sfert de oră, infernal, impus 
de gazde (Ariciu a apărat curajos 
în cîteva situații de gol,), au fost 
foarte exacți în apărare, reușind 
liniștirea tempo-ului de joc, prin 
pase la mijlocul terenului, și. în 
acel minut 31, au deschis scorul, 
prin Roșu, în urma unei faze ex
celent create de Radu. Conduși, 
jucătorii echipei gazde au devenit 
nervoși în atac, confuzi, nu s-au 
mai găsit cu atîta ușurință și nu
mai acea flagrantă poziție de of
said a lui Cemil (min. 43), nesem
nalizată de la tușă, din care s-a 
realizat golul egalizator, a fost de 
natură să-i relanseze, să le ordo
neze jocul, să le dea forță, pentru 
a relua repriza a doua cu același 
elan cu care au început primul 
sfert de oră al întîlnirii.

împrejurarea nefericită pentru e- 
ehipa argeșeană a fost aceea că a 
primit foarte repede (în trei mi
nute) două goluri decisive, la care 
bravul Ariciu din prima repriză 
a greșit enorm. Și nu numai el.

Din acest moment am avut în față 
o echipă subțire, care a acuzat 
flagrant lipsa pieselor de bază din 
toate compartimentele sale. Și 
ceea ce a urmat a fost aproape fi
resc.

Desigur, 5—1 este un scor ustu
rător, de care toți cei prezenți aici 
ne-am temut. în -cercurile ziariș
tilor din Istanbul se afirmă că 
Fenerbahce are și meriți^ de a Ii 
realizat cel mai. bun joc al său din 
acest sezon. Deci încă un element 
în plus, atașat la „dosarul" primei 
manșe a dublei întîlniri cu forma
ția turcă. Dacă Roșu, în min. 85, 
concretiza acea situație de gol. cit 
de mult ar fi cîntărit aceasta în 
balanța șanselor argeșene !

Sigur, că toate gîndurile se în
dreaptă acum spre returul de Ia 
3 octombrie cînd piteștenii^ vor a- 
duce în teren o altă echipă hotă- 
rîtă să recupereze terenul pierdut. 
Așa ceva este posibil, deoarece de
fensiva gazdelor nu ni se pare de 
netrecut. Și mai este o condiție, 
aceea a unei mobilizări și a unui 
angajament total, 
care să 
ordonată 
acțiunilor la poarta 
bahee,

a unui calm 
asigure desfășurarea 

și eficacitatea necesară 
lui Fener-

Șlelian TRANDAFIRESC'J

Surprinzătorul 1—1 înregistrat 
miercuri după-amiază pe stadionul 
din Tg. Mureș, are mai multe ex
plicații. în primul rînd, modul dife
rit cum au privit cele două echipe 
momentul (după cum s-a văzut mai 
tîrziu) psihologic al meciului și a- 
nume eliminarea de pe teren în 
min. 64 a atacantului bulgar Sokolov, 
pînă atunci unul dintre cei mai buni 
jucători din teren. Ei bine, elimina
rea i-a decontectat și mai mult pe 
fotbaliștii mureșeni, care conduceau 
cu 1—0, gol marcat ușor, în a 40-a 
secundă a partidei, în timp ce jucă
torii din Sofia, văzîndu-și șansele la 
cucerirea trofeului și mai mult peri
clitate, au luptat din acel moment 
cu forțe înzecite pentru a ieși cu 
fața curată. Și, cu toate că jucau 
numai în zece oameni, au reușit e- 
galarea la patru minute după elimi
narea lui Sokolov, trecînd chiar pe 
lingă victorie în penultimul minut 
de joc 1

Dar a pune totul numai pe acest 
element, ar însemna să greșim. A.S.A. 
a făcut miercuri foarte multe greșeli 
(în special de tactică) care au con
dus în cele din urmă la acel rezul
tat de egalitate. Este vorba, în pri
mul rînd, de greșita așezare în teren 
a echipei, o așezare 1—1—3—1—3—2, 
de parcă meciul s-ar fi disputat la 
Sofia ! în față au fost păstrați, ca 
atacanți centrali, doar Mureșan și Ca-

niaro, „extreme" devenind, din clr,d 
în cînd, Varodi pe dreapta și Czako 
pe stînga, infiltrați cu rîndul în li
nia ofensivă. Deci, de la bun început 
o deliberată reducere a potențialu
lui ofensiv. S-a adăugat jocul foarte 
slab prestat de Naghi și Ilajnal la 
mijlocul terenului (rru înțelegem de 
ce a fost schimbat Varodi ; unul din 
primii doi se impunea a trece pe 
tușă). In sfîrșit, apărarea și-a adus 
și ea „aportul" prin auto-complicarea 
fazelor atunci cînd fotbaliștii bulgari 
se aflau în careul lui Nagel, ezitlnd 
(în special Czako) să degajeze 
nul de dragul unui dribling, al 
fente în plus. Și, pînă la urmă, 
cum s-a văzut în cronica de 
dintr-o astfel de situație a 
egalarea.

S-ar putea ca spusele noastre să 
fie contrazise de cei ce au asistat 
la meci, și care ar putea aduce ca 
argument presiuneâ din repriza a 
doua la poarta lui Kostadinov. E a- 
devărat, A.S.A. a dominat uneori ca
tegoric, și-a Înghesuit adversarul In 
„corzile" careului, dar toată această 
ofensivă a fost haotică, nici un mo
ment gindită, acțiunile neglijent lu
crate, de cele mai multe ori baloa
nele au „plouat" în fața porții oaspe
ților, pradă ușoară fotbaliștilor bul
gari, buni jucători cu capul. Și iată 
de ce toate aceste ocazii nu s-au 
transformat în goluri... ----

tere- 
unei 

după 
ieri, 
teșit

Lokomotiv a 
cu gîndul de a 
Și a reușit nu ____  __ .......... .

. egalitate, dar să ia o opțiune serioasă 
asupra trofeului balcanic. Echipa din 
Sofia este alcătuită din jucători cu 
o tehnică bună, tenace, care știu să 
lupte pentru culorile clubului lor, 
dînd o frumoasă probă de maturi
tate în partida cu A.Ș.A. Jucătorii 
bulgari, dominați în cea mal mare 
parte a timpului, au găsit resurse să 
contraatace foarte periculos (în min. 
42 Szolosy a scos balonul de pe 
linia porții, iar în min. 89 a fost 
rîndul lui Bulon! să intervină cu 
hotărîre pentru a salva poarta e- 
chlpei sale de la un gol aproape si
gur). Acțiunile ofensive ale oaspeți- 

, '.lor, purtate în viteză și conduse " 
de internaționalul At. Mihailov 
de Sokolov, cel ce avea să fie < 
minat, au fost cu greu stopate 
mureșeni. Cît despre apărare, 
ceasta, spre deosebire de aceea _ 
militarilor, a aplicat cea mai mare 
parte din timp o apărare om la om.

La 3 octombrie, la Sofia, returul. 
Va fi un meci foarte greu pentru 
A.S.A. Echipa nu va putea obține 
un rezultat bun decît dacă, așa cum 
spuneam mal sus, va Înțelege să 
lupte din toate forțele.

. —r Mk£ea tvdoran

venit la Tg. Mureș 
scăpa cu fața curată", 
numai să termine la

fie 
fie 

eli
de 
a- 

l a

• Programul concursului Pro
nosport de duminică 23 septembrie 
a.c. este alcătuit în întregime cu 
meciuri din campionatul 
Dar, iată cum arată acest program: 
I; Foggia — Spăl ; II: Juventus
— Arezzo ; III : Varese — Roma ; 
IV : Lazio — Novara ; V Fioren
tina — Perugia ; VI : Verona — 
Palermo ; VII : Internazionale — 
Parma ; VIII : Catania — Samp- 
doria ; IX : Catanzaro — Torino ; 
X : Regina — Ternana ; XI : Reg- 
giana — Bologna ; XII : Cagliari
— Lanerossi ; XIII : Brindisi — A- 
talanta.

• Reamintim că în cursul lunii 
septembrie, continuă atribuirea de 
autoturisme la toate tragerile și 
concursurile obișnuite săptămînale, 
participanții cîștigători, la 
expres, Loto și Pronosport 
opta pentru un autoturism 
1300 și eventuala diferență 
merar.

Autoturismele se acordă — ca și 
pînă în prezent — în cadrul va
lorilor unitare ale cîștigurilor 
numerar, indiferent categoria 
care a fost obținut cîștigul (de o 
valoare cel puțin egală cu aceea 
a autoturismului DACIA 
70.000 lei), felul biletului 
letinului pe care a fost 
sau taxa de participare 
riantă.

Rubrică redactată de 
A LOTO-PRONOSPORT

italian.

Prono- 
putind 

DACIA 
în nu-

în 
la

1300 =
sau bu- 
reali'-.at, 
per va- ,



BALCANIADA FEMININA DE BASCHET
INSUCCES AL ECHIPEI ROMĂNE: 61-70 CU IUGOSLAVIA

SOFIA, 20 (prin telefon, de 
misul nostru).

Prima partidă oficială din 
ediției a Xl-a a 
de baschet feminin, 
miercuri seară în sala Slivnița, a 
opus formațiile Bulgariei și Iugosla- 
viei. Această întîlnire urma să sta- 
bilească pe una dintre pretendentele 
la locul I și anticipa o dispută a- 
prigă, echilibrată. De fapt, așa s-au 
și petrecut lucrurile pe teren. 
Baschetbalistele bulgare, încurajate 
frenetic de cei aproape 1.000 de 

. spectatori, au început jocul foarte 
, bine, cu acțiuni purtate în mare 

viteză. Drept urmare, tabela de 
marcaj le-a indicat scor favorabil: 
7—4 în min. 5 și 13—8 în min. 8. 
In această perioadă, sportivele bul
gare s-au remarcat p'rintr-o mare 
mobilitate în apărare, prin inter
cepții și aruncări precise de la 
sc-midistanță. De partea cealaltă, e- 
chipa iugoslavă a depășit destul de 
anevoios momentul debutului, com- 
plîcîndu-se 
apărare au 
petuoaselor 
trenorului 
existat pe 
ria Veger, care ar fi putut schimba 
soarta meciului, dar ea nu a: fost 
ajutată suficient de către coechi
piere decît în unele momente, 
a fost, de pildă, în • min. 10, 
sportivele iugoslave au egalat : 
14. în continuare, selecționata 
gariei a pus iar stăpînire pe 
impunîndu-se din ce în ce 
clar : 29—19 în min. 14 și 33—24 
în min. 17. La reluare, Veger și-a 
condus din nou, cu măiestrie parte
nerele și, treptat, lotul Iugoslaviei 
a echilibrat jocul, izbutind să ega
leze : 46—46 în min. 25. Din acest 
moment s-a „mers“ cap la cap, am
bele formații oferind un remarca
bil spectacol baschetbalistic, în care 
pătrunderile lui Veger au primit 
cele mai multe aplauze. Scorul s-a 
menținut egal pînă în min. 35 (66— 
66), cînd echipa Iugoslaviei lipsită 
de aportul a trei jucătoare (Pekici, 
DuraskoVici și Boskovici, eliminate 
pentru 5 faulturi) și greșind copi
lărește în apărare, nu a mai pu
tut ține pasul, astfel că baschetba-

la tri-

cadrul 
Balcaniadei 
desfășurată

inutil în atac, iar în 
făcut cu greu față im- 
atacuri ale elevelor an- 
I. Galabov. Totuși, a 
teren o jucătoare, Ma-

i

I

cum 
cînd
14— 
Bul-

jOC, 
mai

listele bulgare au cîștigat cu 76—73 
(37—30). Au marcat Boianova 16, 
Stoianova 15, Nikolova 15, Petrova 
9, Georgieva 6, Krastanova 6, Tu
zova 5, Nenkova 4 pentru Bulgaria, 
respectiv Veger .20, Zorici 15, Pe- 
kici 11, Boskovici 10, Tausan 6, 

tfiurisici 4, Duraskovici 5, Janici 2. 
Au arbitrat foarte bine I. Galoș 
(Grecia) și G. Dutka (România).

Joi seară, echipa României a sus
ținut primul său meci oficial din 
cadrul ediției a Xl-a a Balcania
dei, întîlnind reprezentativa Iugo
slaviei. Debutul partidei a fost fa
vorabil SDortivelor iugoslave care 
în min. 7 conduceau cu 8—5. Și 
în continuare inițiativa a aparținut 
formației Iugoslaviei, excepție fă- 
cînd min. 15, cînd selecționata ro
mână înregistrase 19—18. Aceasta a 
fost, de altfel, singura-- sclipire a 
formației țlrii noa, în' rest ea 
avînd o evoluție anostă, fără orien-

tare și cedînd, în final, cu 61—70 
(22—28). Lotul'român a fost domi
nat în acțiunile sub panou, iar 
riscul aruncărilor la coș și l-au a- 
sumat doar Ecaterina Savu și Su- 
zana Szabados, singurele care au 
evoluat Ia valoarea acceptabilă.

Âu marcat Szabados 19, Gugiu 2, 
Savu 24, Mihalic 2. Tita 8, Goian 3, 
Balai 1, T. Radulescu 2 pentru Ro
mânia, respectiv Taușan 12, Veger 
4, Janici 2. Kîrpovici 2, Boskovici 
3, Zorici 20, Duraskovici 18, Duri- 
sici 3, Pekici 6.

Au arbitrat bine I. Galoș (Gre
cia) și A. Stoianov (Bulgaria).

în cealaltă partidă a zilei, Bulga
ria A — Bulgaria-tineret 65—54 
(25—27).

Vineri se dispută meciurile Ro
mânia—Bulgaria A și Iugoslavia 
Bulgaria-tineret.

REZULTATE SCONTATE ÎN TURNEUL
Adrian VASILESCU

REINTEGRAREA R. P. CHINEZE
IN JOCURILE SPORTIVE ASIATICE

Excluderea Taivanului din organizație

Campionatele mondiale de haltere

BANGKOK, 20 (Agerpres) —
Comitetul executiv al Jocurilor 

sportive asiatice, reunit la Bang
kok, a hotârît să excludă Tai vanul 
din această organizație și să repri
mească în calitate de membră Aso
ciația federațiilor sportive din R.P. 
Chineză. Reuniunea s-a desfășurat 
în prezența prințului Gholam Reza

. Pahlavi al Iranului, președintele 
Comitetului executiv al Jocurilor 
sportive asiatice. Comentatorii de 
presă subliniază faptul că reintegra
rea R- P. Chineze în această orga
nizație sportivă este un pas impor
tant către revenirea Chinei popu
lare în cadrul Comitetului interna
țional olimpic.

DE TENIS DE LA LOS ANGELES
NEW YORK, 20 (Agerpres). 

Primele partide din turul II 
turneului internațional de tenis 
la Los Angeles s-au încheiat 
rezultate scontate. Astfel, america
nul
5-7, 
său 
nul
7—5, 
olandezul Tom Okker a dispus cu 
7—6, 6—3 de neozeelandezul Onny

al 
de 
cu

Arthur- Ashe (S.U.A.)
7—5,- 6—3 partida sus-

de suliță Ianis Lusis (U.R.S.S.) 
meci atletic triunghiular de la

Ultima victorie a celebrului aruncător 
a fost realizată cu prilejul recentului
Helsinki (Finlanda — U.R.S.S. — R.D.G.) Telefoto : A. P. — AGERPRES

KOLEV (Bulgaria)-RECORD MONDIAL

Stan Smith l-a eliminat cu
6—2, 6—3 pe compatriotul 

Richard Bohrstedt. australia- 
Ken Rosewall l-a învins cu
6—1 pe Alex Mayer (S.U.A.),

Parun, iar 
a cîștigat .cu 
ținută cu Tenny Svensson (Suedia). 
Alte rezultate : Ramirez (Mexic) — 
Tanner (S.U.A.) 6—3. 7—6 ; Riesșen 
(S.U.A.) — Dent (Australia) 4—6, 
7—6, 6—2 ; Pasarell '(Porto Rico) 
— Kreiss (S.U.A.) 7—6, 6—2 ; Bo- 
rowiak (S.U.A.) , — McMillan 
(R.S.A.). 6—3. 6—4 ; Emerson (Aus
tralia) — Hrebec (Cehoslovacia) 

'6—4, 6—0.

CONCURS INTERNATIONAL
LA CATEGORIA SEMIMIJLOCIE

TURNEUL FEMININ DE HANDBAL DE IA ZAPOROJE
ZAPOROJE, 20 (Agerpres). —

In localitate au început marți, în
trecerile ediției inaugurale ale 
„Trofeului U.R.S.S.". turneu inter
național de handbal feminin la

TELEX•TELEX•TELEX
După o zi de repaus^ turneul interna
țional de șah ,,Memorialul Cigorin“ a 
fost reluat, la Soci, cu disputarea par
tidelor din runda a 12-a. In singura 
partidă decisă a rundei, Hennings l-a 
învins pe Korenski. Liderul* clasamen
tului, marele maestru sovietic 
Spasski, a remizat cu Spiridonov, 
zultat consemnat și în partidele Smej- 

Filip, Rașkovski — Andersson și 
Rukavina. în 

conducă Boris

Boris 
re

kal — 
Szabo 
tinuă să 
puncte.

clasament con- 
Spasski cu 8,5

31-a ediție a „Marelul pre-Cea de-a __ _
miu automobilistic* de Ia Albi" a fost 
cîștigată de pilotul italian Vittorio Bram
billa. care a concurat pe o mașină 
„March BMW". învingătorul a parcurs 
203,616 km ( 56 ture de circuit) în 
lh 04 : 59,2 realizînd o medie orară de 
187,999 km. Pe locurile următoare s-au 
clasat francezii Jean Pierre
(„March BMW“) — lh 05:02,6 și 
Pierre Beltoise („March BMW") — 
lh 05 : 03. Pilotul veet-german Jochen 
Mass, unul dintre specialiștii curselor 
de formula II, a ocupat locul 8, la un 
tui:* $e învingător.,

Jarier 
jean

Alte rezultate : Clark Graebner (S.U.A.)
— Owen Davidson (Australia) 7—5, 6—7,
6— 3 ; Raz Reid (S.U.A.) — Terry Ryan
(R.S.A.) 6—3, 7—5 ; Gerard Baltrick
(Anglia) — Torben Ulrich (Danemarca)
7— 6, 6—2.■
Cea de-a 5-a etapă a turului ciclist 
al Bulgariei, disputată contracr^nome- 
tru individual, pe traseul Burgas-Sozo- 
pol (25 km), a fost cîștigată de po
lonezul Barczik în 33 :06, urmat de 
Kowalski (Polonia) — 33 :12, Vasiliev
(Bulgaria) — 33 : 26, Dimitrov (Bulga
ria) — 33 : 27. în clasamentul general 
se menține lider Ivan Vasiliev, secun
dat la 1 : 58 de Bartolczik (Cehoslova
cia). Clasamentul pe echipe : 1. Cerno- 
moreț (Bulgaria); 2. ~ 
vrisko Zname“ (Bulgaria) 
3. Belgia — la 1 : 35 ; 4.
— la 2:08; 5. Cehoslovacia

care iau parte unele dintre cele 
mai valoroase reprezentative de pe 
continent. Competiția constituie un 
important test în vederea campio
natului mondial care se va desfă
șura în luna decembrie, în Iugo-

—■ slavia.
în primele zile, au fost înregis

trate următoarele rezultate : Româ
nia — U.R.S.S. . 4—7. România 
U.R.S.S. — 'tineret 13—18, U.R.S.S. 
— R. F. Germania 9—6. Danemar
ca — R. D. Germană 10—10, Da
nemarca — R. F. Germania 11—8, 
R. D. Germană — tl.R.S.S. — ti
neret 18—12.

PORTISCtl-CAliFiCAT PENTRU

Ț.S.K.A. „Septem- 
— la 28 sec. : 

R.D. Germană 
la 3:37.

Forul internațional de box a 
ca titlul european Ia 
să fie disputat între 
Sterling și italianul
Meciul va avea -loc

După disputarea a trei etape, în cam
pionatul unional de hochei pe gheață 
conduce formația Ț.S.K.A. Moscova cu 
4 p, urmată de Dlnamo Moscova — 4 p 
și Spartak Moscova — 3 p (un joc mal 
puțin).

stabilit 
mijlocie 

Bunny 
Calcabrinl. 

ivxeuiui va avea ioc ia zo * -octombrie 
4a Romă.' După'1 fciiitr se ; știe; în pre
zent, titlul este vacant, deoarece dâ- 
nezub Tom Bogs a renunțat la ceiftură, 
trecînd la categoria semigrea.

categoria 
englezul 
Elio 
la 26

BELGRAD, 20 (Agerpres). — Cu o 
rundă înainte de terminarea turneu
lui de baraj de la Portoroz, pentru 
calificarea a doi jucători la meciu
rile turneului candidaților la titlu] 
mondial de 'șăh, îh clasament conduce 
marele maestru maghiar Lajos Por- 
tisch cu 5 puncte, urmat de Lev 
Polugaevski (U.R.S.S.) — 3 puncte,
Efim Gheller (U.R.S.S.) — 3 puncte 
(toate partidele încheiate). în ultima 
rundă se vor intilni Portisch și Po
lugaevski.

VARȘOVIA, 20 (Agerpres). — Pe 
stadionul .,Skra“ din Varșovia s-a 
desfășurat un concurs internațional 
de atletism, la startul căruia s-au 
aliniat sportivi și sportive din Ce
hoslovacia, R. D. Germană, R. F 
Germania, Ungaria și Polonia. în 
proba de 5 000 m, victoria a reve
nit fondistului polonez Bronislaw 
Malinowski, care a stabilit un nou 
record național cu timpul de 
13:32,8. Alte rezultate : masculin:

triplusalt : Joachimowski (Polonia) 
<— 16,62 m : săritura cu prăjina: 
Sliusarski (Polonia) — 5.20 m ; 110 
m garduri: Wodzynski (Polonia) — 
13,8 ; aruncarea suliței : Borcsz 
(Ungaria) — 79,02 m ; feminin ; 
100 m: Szewinska (Polonia) — 
11,5 ; 1 500 m : Franke (R. D. Ger
mană) — 4:28,8 ; săritura în înăl
țime : Pfeifer (R. D. Germană) — 
1,70 m; săritura în lungime: Rur- 
ka (Polonia) — 6,23 m.

20 (Agerpres). — 
mondiale de haltere 
la Havana cu între- 
categoria semimijlo-

HAVANA, 
Campionatele 
au continuat 
cerile de la 
cie. Titlul de campion al lumii a fost
cucerit de sportivul bulgar Mladen 
Kolev, care la totalul celor două 
stiluri, a stabilit un nou record 
mondial cu performanța de 337,500 
kg. Vechiul record era de 330 kg 
și aparținea aceluiași sportiv. Me
dalia de argint a revenit lui P. 
Wenzel (R. D. Germană) — 317,500

kg, iar cea de bronz lui Stark 
(Ungaria) — 312,500 kg.

ERNIE TERRELL ÎNVINS 
PRIN K.O.!

în meci de reintrare, fostul șaianger 
la titlul mondial al categoriei grea, bo
xerul american Ernie Terrell a suferit 
o surprinzătoare Infrîngere. In partida 
disputată la New York, el a pierdut 
prin k.o. In prima repriză In fața lui 
Jeff Meritt.

Au început întrecerile turneului in
ternațional feminin de tenis de la Hou
ston (Texas). In primul tur al probei 
de simplu, cunoscuta jucătoare ameri
cană Rosemary Casals a întrecut-o cu 
4—6, 6—2, 6—3 pe compatrioata sa Katy 
Kuykendall, iar Tory Fretz (S.U.A.) a 
dispus cu 6—2, 6—2 de Laura Rossouw 
(R.S.A.).
a
în primul tur al turneului Internațio
nal <le tenis de la Columbia (Carolina 
de Sud), jucătorul australian John New
combe, cîștigătorul recentului concurs 
de la Forest Hills, l-a învins cu 
6—1. 6—4 pe englezul Graham Stilwell.

Cursa ciclistă internațională desfășu
rată la Bordeaux s-a încheiat cu vic
toria rutierului belgian Godefroot, care 
i-a întrecut la sprint pe francezii Ovion 
și Lapebie — toți trei fiind cronometrați 
pe distanța« de 112 km cu timpul de 
2h 53 : 19. Olandezul Zoetmelk s-a situat 
pe locul 4. iar francezul Poulidor a 
ocupat locul 8.

OCANA ÎNVINS
f

In runda a 2-a 
onal de sah de 
estru iugoslav 
l-a Uhlmann, Iar 
Misevici. S-au încheiat 
toarele partide : Zuckermann — Parma, 
Krnicl — Ivkovici, Forlntos — Quinte
ros Ri Tringov — Radulov. In clasament 
conduce Parma (Iugoslavia) ou 1,5 
puncte.

a turneului Internați- 
la Vîrșeț, marele ma- 
Velimirovici a cîștigat 
Hecht l-a învins pe 

remiză urmă-

IN TURUL CATALONIEI
MADRID, 20 (Agerpres). — Turul ciclist 

al Cataloniei s-a încheiat ia Lerida cu 
victoria rutierului spaniol Domingo Pe- 
rurena, urmat de compatrioții- săi Man- 
zaneque — la 6 sec. și Martos — la 10 
sec.. Marele favorit al cursei, campionul 
spaniol Luis Ocana, s-a situat pe locul 
patru la 19” de cîștigător. Ultima etapă 
a competiției, desfășurată pe traseul 
Viella-Lerida, a revenit belgianului Van 
Springel, cronometrat pe distanța de 
193 km cu timpul de 5h 21 : 05.

9 Comportarea bună a echipelor din R. D. Germană

O Se vor revanșa formațiile italiene in meciurile retur?

MARILE SURPRIZE

©C.F. Barcelona întrecută net de O.G.C. Nice!

C.F. Barcelona (ce e drept, 
Cruyff) este învinsă net, la Nice 
(3—0), Espanol Barcelona este sur
clasată. tot pe teren propriu, de 
belgienii de la Racing White (0—3), 
Atletico Bilbao termină la un scot- 
alb cu Torpedo Moscova, și în fine, 
Real Madrid (cu Nelzer în forma
ție) pierde Ja limită meciul cu Ips
wich Town 1 în asemenea condiții, 
să nu ne mire faptul că, după jocu
rile din retur, unele echipe cu fai
mă din peninsula iberică vor spu- 

nu este clarificată, unele ne adio competițiilor, 
privind startul echipelor 
valoare se pot trage chiar 
incipientă a competițiilor.

Startul actualei ediții a Cupelor 
europene la fotbal a prilejuit cîteva 
rezultate surpriză, unele chiar au
tentice „lovituri de teatru". în rîn- 
durile de mai jos nu ne vom ocu
pa de comportarea echipelor româ
nești angrenate în competiții ea fiind 
comentată de trimișii noștri la me
ciurile respective, ci vom face o 
trecere în revistă a principalelor 
partide, a marilor surprize.

Deși situația calificărilor înaintea 
partidelor din retur (de la 3 oc
tombrie)- 
concluzii 
de certă 
din faza

Din noianul celot peste 60 de 
partide consumate, firește cele mai 
mari surprize le-au furnizat echi
pele spaniole și italiene învinse, sau 
victorioase la scoruri necon
cludente. Dacă, în parte, insuccesele 
unor formații italiene sînt explica
bile prin lipsa lor de rodaj (cam
pionatul nu a început, și deci, pre
gătirea jucătorilor este încă insufici- 
erit pusă la punct), ni se pare cu totul 
de neînțeles felul în care s-au com
portat echipele fruntașe din Spa
nia. Să recapitulăm : Atletico Ma
drid, campioana țării, nu poate tre
ce pe teren propriu de Galatasaray,

Deși sînt categoric favorite în me
ciurile din retur, două dintre e- 
chipele cu renume din Anglia au 
consemnat rezultate surprinzătoare, 
ambele terminînd la egalitate, în 
deplasare, cu formații foarte mo
deste : Liverpool la Luxemburg 
(1—1) și Leeds United — care n-a 
pierdut nici un punct în actuala e- 
diție a campionatului Angliei — nu 
reușește decit 1—1, cu norvegienii 
de la Stromsgodset ! Revenind la 
formațiile italiene, va trebui să 
menționăm că ele se pot pune la 
punct în timpul ce mai rămîne pînă 
la partidele din retur, mai ales că 
tradiția confirmă că formațiile pe
ninsulare joacă de multe ori mai 
bine în deplasare decît acasă !

COMPORTĂRI PESTE Șl SUB 
AȘTEPTĂRI...

Cu toate că a învins net, cu 3—0, pe Wacker Innsbruck, Ț.S.K.A. Sofia 
a trecut prin momente dificile in partida susținută pe teren propriu, în 
C.C.E. In imagine, portarul Iordanov reține balonul, la un atac al for- 

austriece.mafiei

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
. Știrea că hocheiștii echipei Tesla 

Pardubice au reușit să pună capăt 
lungii hegemonii a jucătorilor for
mației Dukla Jihlava și ,să obțină 
titlul de campioni a produs senzație 
și mulți au privit cu scepticism viitoa- 

evoluții. E adevărat că Tesla 
cîștigase titlul național din 
dar acest club cu mari po- 
organizatorice a fost întot- 

o pepinieră de prim ordin

rele lor 
nu mai 
1959—60, 
sibilități 
deauna 
pentru hocheiul cehoslovac, unul din
tre cele mai bune din lume. Aici 
și-au început cariera Dolan și Pryll, 
Nadrhal și Danda. La ora actuală, 
în echipă joacă o serie de tineri, în
tre 20 și 23 de ani, care au la acti
vul lor performanțe dintre cele mai 
meritorii în întîlnirile Internaționale. 
Să-i numim pe portarul Crha, pe 
Vohralik, Martinec, Stastny și Novak. 
In ce constă secretul ascensiunii ra
pide a echipei Tesla ?

Ea culege acum roadele unei per
severente campanii de depistare și 
formare a foarte tinerelor talente. 
Mai întîi, sînt aduși în secția 
hochei a clubului copii de șase 
care știu să patineze. Selecția 
mai severă este aceea medicală, 
oarece acești copii trebuie să fie 
solut sănătoși, mai mult, părinții 
trebuie de asemenea să aibă o 
medicală perfectă. Echipierii primei 
formații iau sub tutelă pe micii ho- 
cheiști și îi inițiază In tainele jo
cului preferat, împreună cu antreno-

rii. Perioada de adaptare durează 
trei ani, timp în care copiii se fa
miliarizează cu patinajul specific jo- 
cului de hochei. Cei care reușesc să 
se impună vederilor conducătorilor 
secției sînt trecuți în clasa „pregă
titoare", unde timp de cinci ani vor 
arăta tot ce știu, trecînd în fiecare 
an prin mîinile altui antrenor. A- 
tunci cînd a ajuns în rîndurile pri
mei echipe, tînărul jucător este per
fect pregătit pentru sarcinile ce îl 
așteaptă. Nu e de mirare astfel că 
echipa care, în 1969, a cîștigat cam
pionatul de juniori al Cehoslovaciei, 
a dobîndit' în 1973 și titlul național 
la seniori.

O altă caracteristică a clubului 
Tesla este aceea de a nu se fi servit 
niciodată de antrenori străini, ci de 
a fi utilizat propriii jucători, bare 
au absolvit cursuri speciale.

care copiii se fă-

de 
ani, 
cea 
de- 
ab- 
lor 

fișă

UN CANAL PENTRU 
vIsle le varșoviei
în Polonia se construiesc în ulti

ma vreme foarte multe terenuri și 
săli de sport. Cea mai originală din
tre noile dotații dedicate sportului 
este pista de canotaj durată între 
barajul de la Zegjinski și Vistula.

Lungimea acestui canal — 
2240 m, ca și lățimea sa de 4 m 
— corespund cerințelor celor mai 
variate probe internaționale ale ge- 

‘ nului. De-a lungul țărmului, în a- 
fara respectivelor tribune și peluze, 
se mai găsesc hangarele pentru am
barcațiuni, moteluri și restaurante. 
Cu vremea, acest canal este desti
nat a fi încorporat într-un bogat 
și întins sector al Varșoviei. în a- 
cest fel, foarte mulți tineri vor avea 
prilejul să se ocupe de canotaj, fără 
a se deplasa în afara cartierului 
lor.

1

Telefoto I A. P. — AGERPRESCine a urmărit rezultatele și-a 
Putut da seama că unele formații 
sînt în plină ascensiune ; ne refe
rim la cele din R.D. Germană, 
Turcia, în timp ce altele, în frunte 
cu echipele din Ungaria (cu excep
ția lui Ujpesti Dozsa), au evoluat 
sub valoarea obișnuită. Firește, tre
buie avută în vedere comportarea 
remarcabilă a echipelor din R.D. 
Germană, cu atît mai mult cu cit 
ne aflăm înaintea partidei de la 
Leipzig Dynamo Dresda cu Kreis- 
che, Sammer și Watzlich întrece pe 
Juventus (cu efectiv complet), 
internaționalul Lowe înscrie două 
goluri la Torino și formația sa Lo
komotive Leipzig ciștigă cu 2—1 ; 
F.C. Magdeburg termină la egalita
te în deplasare cu NAC Breda (Nor-

vegia) ; jar F.C. Carl Zeiss Jena în
vinge cu 3—0 păstrînd . ca și toate 
celelalte, mari șanse de calificare în 
turul următor.

Foarte bine au evoluat unele for
mații din Cehoslovacia, Turcia, Po
lonia, U.R.S.S., care se pot conside
ra calificate în etapa următoare a 
competițiilor.

meciuri în R.F. Germania, cu 
V.F.B. Stuttgart, care, după victo
riile realizate (9—0 și 4—0), s-a ca
lificat pentru etapa următoare a 
Cupei U.E.F.A. și Standard Liege a 
trecut în etapa următoare a com
petiției, eliminînd pe Ards Belfast 
cu 2—3 și 6—1.

Celelalte așteaptă cu mai mari, 
sau mai puține emoții, ziua returu
lui...

Pe malul Sihsaihaiului/
Beneficiind de sprijinul material al 

organelor de partid și de stat, com
plexul sportiv de pe malul Sihsai- 
haiului dispune de o sală de gim
nastică cu o suprafață de 1 000 mp, 
de trei bazine de înot, de o sală de 
ping-pong cu 15 mese de joc și de 
numeroase terenuri pentru sporturile 
cu mingea. De asemenea, în perioada 
sezonului de iarnă, pe malul lacului 
se amenajează o pistă necesară pa
tinajului și săniușului. Posedînd ca
dre didactice cu o înaltă pregătire 
profesională — mai mult de jumă
tate din cei 56 de antrenori salariațl 
sînt foști sportivi de performanță, 
mafeștri . ai sportului —, Școâla orga
nizează, anual, în diferite alte unități 
de mvățămînt, stagii de antrenament 
de scurtă durată, în ultimul an fiind 
astfel 
elevi.

La 
cului 
bine 
fruntași la învățătură 
timpul liber, 
de atletism 
gimnastică, 
nîndu-și la 
severența.

La Pekin, pe malul (vestic al la
cului Sihsaihai, se află o mare bază 
sportivă dată în grija elevilor din 
capitala Chinei - populare. Peste 1 000 
de copii amatori de sport, recrutați 
din 180 de școli elementare și medii, , 
practică aici numeroase discipline 
sportive, timpul lor liber coincizînd 
cu antrenamente și concursuri de 
tenis de masă, baschet, volei, gim
nastică, atletism, fotbal, scrimă etc.

Din anul întemeierii. 1958, Școala 
tinerilor sportivi din Pekin a pregă
tit mii de sportivi, tineri îndrăgos
tiți de exercițiu șl mișcare, viitori 
scrifneri, fotbaliști, atleți de perfor
manță, dintre care mulți-'au repre
zentat — și reprezintă — culorile 
naționale, în' întreceri de mare an? 
vergură. „școlarizați" peste 4 000 de

ECHIPE PENTRU CARE PRIMA ETAPA 
S-A ÎNCHEIAT

Deși 
văzută 
chipe au fost de acord ca în decurs 
de numai cîteva zile să susțină am
bele partide. Așa, de pildă, Olym- 
piakos Nicosia a susținut ambele

data retururilor este pre- 
pentru 3 octombrie, unele e-

•ir
întîlnirile tur dintre Belenenses 

Lisabona — Wolverhampton Wan
derers, Lokomotiv Plovdiv — Slie
ma Wanderers și Panachaiki Patras 
(Grecia) — Grazer A.C. urmează să 
se desfășoare în cursul acestei săp- 
tămîni.

STENOGRAAAA MECIURILOR AAAI IMPORTANTE
Iată cîteva amănunte de la principalele partide din pri- 

mul tut al cupelor europene, desfășurate miercuri seara :

PIESE DE SAH TADJICE
Producția sovietică de suveniruri 

s-a îmbogățit cu acest original joc 
de șah, conceput și executat în Tad
jikistan. Frumusețea stilului și acu
rateța finisajului au făcut ca jocu
rile executate de fabrica ,,Armu- 
gon“ să fie imediat comandate în 
Italia, R.F.G., Cipru și Danemarca.

Pictate de mină, în gama multi
coloră specifică costumației tadjice, 
lucrate -în lemn . de abanos și chih
limbar, noile jocuri de șah — care 
au o producție relativ redusă de 
600 de seturi anual — sînt foarte 
apreciate și căutate în toată lumea.

Pekin, pe malul vestic al 
Sihsaihai, într-un modern 

utilat complex sportiv, elevii 
își petrec

întrecîndu-se pe pista 
sau în concursurile de 

oțelindu-și trupurile, 
încercare talentul și

la
și

pu
pe r-

f

1
■9®3b88888£:’w®': ' - -

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Dynamo Dresda — Juventus Torino 2—0 (2—0). Dresda — 
30 000 de spectatori. Au marcat,: Kreische (min. 29) și 
Schade (min. 40). Arbitrul elvețian Bueheli a condus echi
pele : DYNAMO : Boden — Helm. Ganzera, Geyer, Watz
lich. Hafner. Schade. Kreische, Neidler, Rau, Sachse (Sam
mer). JUVENTUS: Zoff — Spinosi, Longobucco, Marchetti, — ------ ■- ------- ------- . . Capelio,Morinl, Salvadore, Causio, Cuccuredu, ĂnastasL 
Bettega (Altafini).

Steaua Roșie Belgrad — Stal Mielec 2—1 (1—0).
— 30 000 de spectatori. Au marcat: Petrovlcl și 
respectiv Lato.

Waterford — Ujpesti Dozsa 2—3 (1—1). Waterford — 
de spectatori. Au marcat : Zambo, Fazekas șl Nagy, 
pectlv Kirby, O’Neill.

Bayern Miinchen — Aatvidaberg F.F. 3—1 (1—0). MUnchen
— 28 000 de spectatori. Au marcat : Milller (2) și Olsson (in 
proprie poartă), respectiv Diirnberger.

Benfica Lisabona — Olympiakos Pireu 1—0 (0—0). Lisa
bona — 60 000 de spectatori. A marcat Massias (min. 53).

Jeunesse d’Esch Luxemburg — F.C. Liverpool 1—1 (0—1). 
Au marcat : Brian Hall (min. 44) pentru oaspeți, respectiv 
Dussier (min. 75) pentru gazde. Liverpool a aliniat formația 
completă : Clemence — Lawler. Lloyd. Thomson. Smith, 
Hughes. Keegan, Hall, Kelghway, Boersma. Callaghan.

Belgrad 
Karasi,

io ooo 
res-

CUPA CUPELOR
Milan — Dinamo Zagreb 3—1 (1—0). Au marcat : Bigon 

(min. 11 și 53). și Chiarugi (min. 62), respectiv Lalici (min. 
69).

Anderlecht — F.C. ziirich 3—2 (0—2). Bruxelles — 30 000 
de spectatori. Oaspeții au condus cu 2—0 prin golurile în- - , j- „.= .. ... ... . dupâ pau-scrise de Stierli (min. 26) șl Katlci (min. 43), Iar 
ză. Rensenbrinck a marcat 3 Dunete !

Banik Ostrava — Cork Hibernians 1—0 (1—0). 
10 000 de spectatori. A înscris Albrecht.

CUPA U.E.F.A.
Ruch Chorzow — Wuppertaler S.C. 4—1 (1—0). 

cat : Bula, Marx, Herisz și Maszczyk, respectiv 
Internazionale 1—0 (1—0).

Ostrava

Au mar- 
, - _____ ______ _______  Kohle.

Admira Wacker — Internazionale 1—0 (1—0). Viena —
20 000 de spectatori. A înscris Swojarovsky (min. 53).

Stromsgodset (Norvegia) — Leeds United 1—1 (0—1). Au 
marcat : Alan Clarke (min. 15), respectiv Amundsen (min. 
88) dintr-un șut de la 20 m.

F.C. Torino — Lokomotive Leipzig 1—2 (0—0). Torino — 
35 000 de spectatori. Au înscris Ldwe (min. 67 și 78), res
pectiv Bui (min. 50).

O.G.C. Nice — C.F. Barcelona 3—0 (1—0). Nice — 12 000 
de spectatori. Au înscris : Van Dijk (min. 3), Molitor (min. 
67 și 80).

Espanol Barcelona — Racing White Bruxelles 0—3 (0—2). 
Barcelona — 35 000 de spectatori. Au marcat : Coen, Polle- 
eunis și Teuguels.

Ipswich It»wn — Real Madrid 1—o (0—0). Ipswich — 
25 000 de spectatori. A înscris Mills (min. 53).

LA BASCHET, ROMÂNIA — 
O SELECȚIONATĂ A ALBANIEI 

84—59
BRAȘOV. 20 (prin telefon, de la 

respondentul nostru C. GRUIA).
Joi seară s-a disputat, în sala Trac

torul din localitate, întîlnirea amicală de 
baschet diritre echipa masculină a Ro
mâniei și o selecționată a Albaniei. 
Prestînd un joc eficace, sportivii ro
mâni au obținut victoria cu scorul de 
84—59 (37—26). Cele mai multe puncte 
au fost înscrise de Tarău 20, Popa 12, 
Riihring 10, Novac 8, pentru România, 
respectiv Zace 17 și Păci 12. Au arbT-

co-

trat D. Crăciun și Șt. Palici (ambii din 
Brașov).

Vineri, la ora 19, are Ioc al 
meci dintre aceste echipe.

doilea

IN „CUPA DE TOAMNA" 
HANDBAL UNIVERSITATEA 

STEAUA 20—14 (9—6)
Joi după amiază, pe terenul de hand

bal al bazei sportive Ghencea. s-a dis
putat întîlnirea de handbal dintre Steaua 
și Universitatea București, meci contînd 
pentru etapa a IlI-a a competiției do
tată cu „Cupa de toamnă”. întîlnirea a 
fost viu disputată, tonul dîndu-1 tinerii

LA

Jucători de Ia Universitatea. Aceștia, 
bine conduși de pe margine de antre
norul emerit Eugen Trofln, au combinat 
frumos, au șutat precis la poartă con- 
ducind tot meciul. De remarcat eâ 
studenții au ratat și o lovitură de la 
7 m, prin Trăiniceru. Steaua, deși avea 
în formație jucători cu o mare expe
riență competițională (Goran, Dincă, 
Coasă, Marinescu) a Jucat slab, fiind 
în final întrecută net (20—14) de tinerii 
lor adversari. Au înscris : Trăiniceru 8, 
Schibschid 3, Savenco 2, Vărgălui 2, 
Szabo 2, Roșu 2, Man 1. pentru Univer
sitatea și Coasă 7, Goran 4, Marinescu 
1, Niculescu 1, Jenea I. Au condus C. 
Burcă și I. Păunescu.

Daniel DIACONESCU
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