
Bălan a șutat puternic și Caval a fost învins l Foto : Dragoș NEAGU
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ZIAR AQ. CON SI LI ULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI

IN DERBY-UL DE LA CRAIOVA AL DIVIZIEI A DE FOTBAL

Stadionul Central ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — aproxi
mativ 35 000. Au marcat: LUCESCU 
(min. 13) și BALAN (min. 87). Ra
port de cornere : 12—3. Raportul șu
turilor la poartă : 19—9 (pe spațiul 
porții : 11—3).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Man
ta — Niculescu. Boc. Deselnlcu. VE- 
LEA — STRIMBEANU, Niță (min. 64 
BĂLĂCI) — Țarălungă (min. 38 Ște
fănescu). Bălan, Oblemenco, MARCU.

DINAMO : Cavai — Deleanu, G. 
SANDU. Dobrău, LUCUȚA — DINU, 
SATMAREANU II, Nunwelller VI — 
Moldovan. D. Georgescu, LUCESCU 
(min. 74 Fl. Dumitrescu).

A arbitrat N. HAINEA (Bîrlad) 
*****. ajutat la tușă de C. Ghiță 
(Brașov) și I. Bus (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene : Dinu, Niță, 
Marcu. Deleanu, Bălăci.

Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret-rezerve : 2—0 (2—0).

UNIV.CRAIOVA 1(0)
DINAMO 1(1)

CRAIOVA, 20 (prin telefon). — 
Cum era de așteptat, derby-ul etapei, 
disputat în Cetatea Băniei a prilejuit 
un joc îndîrjit, opunînd, în această 
importantă confruntare două forțe 
diferite : de o parte craiovenii, cu 
dorința obținerii victoriei abordînd 
întîlnirea combativ și foarte avîntat, 
dar. fără acea claritate necesară în 
organizarea acțiunilor ofensive ; de 
cealaltă parte,, dinamoviștii, cu Lu- 
cescu în formă bună, s-au situat la 
un remarcabil nivel de maturitate 
tactică, bazată pe un joc variat, cu 
dese schimbări de direcție, confir- 
mîndu-și, și de astă dată, speciali-

AZI, OPT MECIURI ECHILIBRATE
lată programul partidelor :

CLASAMENTUL

1. UNIV. CRAIOVA 10
2. Dinamo 10
3. F. C. Constanța 9
4. Steaua 9
5. Poolitehnica Iași 9
6. C.S.M. Reșița 9
7. Poli. Timișoara 9
8. „U“ Cluj 9
9. Steagul roșu 9

10. S. C. Bacău 9
11. F. C. Argeș 9
12. C.F.R. Cluj 9

A.S.A. Tg. Mureș 9
Sp. studențesc 9
Petrolul 9
U.T.A. 9
Jiul 9
Rapid 9

13.
14.
15.
16.
17.
13.

7
6
6
5
5
3

0
2
2

3
2
1
1 3 15— 9 11
0 4 9— 9 10
3 3 16—13 9

11— 15
14—19
12— 13
14—11
10— 13
8- 1J

11— 13
9— 14

contraatacu-tatea în declanșarea
rilor.

După primele schimburi de mingi 
s-a văzut clar că universitarii au 
neglijat, în graba lor de a deschide

Gheorghe NERTEA

fContinuare în pag. a t-a)

AU LUAT SFÎRȘIT FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE BOX

• Campionul european Gruiescu, învins! • Aurel 

Mihai și Ion Alexe și-au recucerit titlurile iar Mircea 
Tone l-a pierdut • învingători neașteptați: Ibrahim

Faredin și Ștefan Florea • Pugiliștii de la Steaua —

5 titluri, Dinamo 4 și Farul

REZULTATE TEHNICE
CATEGORIA SEMIMUSCA 

AUREL MIHAl (Farul) b.p. Stefan Băiatu (C.S.M. Buc.)
CATEGORIA MUSCA

IBRAHIM FAREDIN (Farul) b.p. Constantin Gruiescu (Steaua)
CATEGORIA COCOȘ

MARIAN LAZAR (Steaua) b.p. Mircea Tone (Constr. Galați)' 
CATEGORIA PANĂ

GHEORGHE CIOCHINA (Steaua) b.p. Constantin Stefanovici (Dinamo) 
CATEGORIA SEMIUȘOARĂ

SIMION CUTOV (Dinamo) b.p. Augustin lacob (Farul)
CATEGORIA UȘOARĂ

CALISTRAT CUȚOV (Dinamo) b.p. Paul Dobrescu (Dinamo)
CATEGORIA SEMIMIJLOCIE

VICTOR ZILBERMAN (Steaua) b.p. Antoniu Vasile (Dinamo) 
CATEGORIA MIJLOCIE-MICĂ

ȘTEFAN FLOREA (Steaua) b.p. Sandu Tirilă (Constr. Galați) 
CATEGORIA MIJLOCIE

ALEC NASTAC (Steaua) b. KO rep. II Mișu Banu (Farul)
CATEGORIA SEMIGREA

ION GYORFFI (Dinamo) b.p. Marin Constantinescu (Met. Buc.)
CATEGORIA GREA

ION ALEXE (Dinamo) b.p. Ilie Dascălu (Farul)

C-LUJ 20 (prin telefon). Seară de 
gală în Sala sparturilor cu prilejul 
ultimelor întîlniri ale campionatelor 
republicane de box pe anul 1973. 
Peste 2500 de clujeni au onorat re
uniunea, apropiindu-se cu tot mai 
mult entuziasm de sportul cu mă
nuși. Acesta a și fost scopul primar 
al programării fazei superioare a 
competiției în orașul de pe Someș. 
Competența și pasiunea vor veni cu

ANULUI
2

CAMPIONII

MIHAl I. FAREDIN

M. LAZAR

V. ZILBERMAN Șt. FLOREACUTOV

I. GYORFFIA. NASTAC I. ALEXE

Impresionante au fost 
de premiere cînd me- 
primit însemnele per- 
lor pe un podium in- 

Sub aclamațiile

Gh. CIOCHINA S. CUTOV

siguranță ! 
momentele 
daliații au 
formanțelor 
stalat la înălțime, 
spectatorilor și răsplătiți de zîmbe- 
tele fermecătoare ale grupurilor de 
pionieri și ale frumoaselor codane 

.în costume naționale,.noii campioni 
s-au făcut cunoscuți, pentru prima 
oară, locuitorilor orașului Cluj.
•

CATEGORIA SEMIMUSCA. Fos
tul campion al țării, Aurel Mihai a 
început ultimul său meci din actua
la ediție a întrecerilor într-un ritm 
susținut ce avea să-1 accelereze din 
ce în ce mai mult spre final. Cam
pionul „en titre" Ștefan Băiatu 
(C.S.M. București), mai apatie ca 
niciodată s-a menținut într-p apă
rare exagerată și folosind destul 
de rar arma sa principală —• di
rectele, nu a lăsat nici un moment 
impresia că dorește să-și păstreze 
centura. După două reprize în care 
constănțeanul a acumulat un ușor 
avantaj, în ultimele trei minute e- 
levul antrenorului Adrian Teodo- 
rescu a expediat două croșee de 
stingă, care au însemnat două că
deri la podea ale lui Șt. Băiatu. 
învingător la puncte (5—0) și cam
pion pe anul 1973 : AUREL MIHAI 
(Farul C-ța).

— U.T.A.
— STEAUA
— STEAGUL ROȘU
— SFORT CLUB BACĂU
— PETROLUL
— POLITEHNICA IAȘI 
— A.S.A. ' ‘

(stadionul Giulești)
STUDENȚESC —

(stadionul Republicii)

Toate partidele încep

F. C. CONSTANTA
POLITEHNICA TIMIȘOARA
C.S.M. REȘIȚA 
„U" CLUJ
F. C. AR3ES
JIUL
RAPID TG MUREȘ

SPORTUL C.F.R. CLUJ

la ora 15. DE LA
de ieri, cu un sin-După runda 

gur joc care a polarizat, însă, in
teresul cit pentru o etapă întreagă, 
după derby-ul de la Craiova, vom 
asista, astăzi, la a zecea manșă a 
campionatului primei scene.

Derby-ul de duminică pare să

dispute pe Bega, între „Poli“ și

activitatii 
sportive 
de masa

14 ECHIPE DE FOTBAL ÎN
ÎNTRECERE I

se
Steaua. Bucureștenii sînt, se spune, 
în revenire de formă și nu vor să 
cedeze această strategică poziție a 
patra pe care o ocupă acum. Dar 
timișorenii știu, că nu au voie să 
mai piardă nici un punct acasă 
și înțeleptul Surdan amintea acum 
două zile, pentru stimularea ambi
țiilor mai tinerilor săi coechipieri, 
victoria de la 1 martie, anul tre
cut, cînd „Poli", pe atunci în Di
vizia B, scotea Steaua din Cupa 
României cu scorul de 2—0.

Orice s-ar spune, nici celelalte 
șapte meciuri nu pot fi trecute cu 
vederea, deși teoretic, toate cele 
șapte echipe gazdă au prima șansă. 
Este de așteptat însă ca echipele 
amenințate să dea o replică totală, 
cum e cazul U.T.A. la Constanța, 
pentru a evita ultirhul loc.

Dar cei care astăzi țintesc cel mai 
ardent izbînda sînt giuleștenii, cei

PLOIEȘTI

Asociația sportivă Gloria Baia 
Mare, în colaborare cu Comitetul 
U.T.C. al întreprinderii „Băimă- 
reana", au organizat „Cupa tinere
tului" pe asociație, competiție în 
care și-au măsurat forțele 14 e- 
chipe de fotbal.

Foarte mult au plăcut jocurile : 
Lăcătușerie — Strungul 5—0 (3—0) ; 
Turnătoria — Mobilierul comercial 
lemn 3—1 (2—0) ; Lemnul — Mo
bilierul prototip 3—2 (1—0) ; Tur
nătoria — Lăcătușeria 1—3 (0—0).

Finala s-a disputat între forma
țiile Lăcătușerie și secția Lemn, 
ambele echipe furnizînd un joc 
spectaculos, oglindit, de altfel, și în 
rezultatul partidei : 6—4 (5—1). 
Golgeterul competiției a fost E. 
Neuscheli cu 11 goluri, urmat de 
Vadai cu 6 goluri. Echipa învingă
toare, cîștigătoare a „Cupei tinere
tului", ca de altfel și golgeterul 
competiției, au fost premiați cu 
cupe Și medalii. L. CIIIRA, coresp.

„CROSUL STRUGURILOR"..

...a fost organizat de detașamen
tul de pionieri al elevilor clasei a 
V-a A de la Școala generală nr. 7 
din Focșani — Vrancea. Alergarea 
a avut loc pe frumoasele plaiuri ale 
Odobeștiului, pe valea Milcovului, 
acolo unde odinioară se înălța ce
tatea Crăciuna.

în întrecere au pornit 34. de 
concurenți, în fapt toți pionierii 
clasei, victoria revenind tinerei Ro
xana Vîlcji, la mare luptă cu co
lega sa de clasă, Gabi Frunză. Am
bele concurente au întrecut pe cel 
mai bun reprezentant al băieților : 
Cristinel Oprea...

Pe aceiași elevi, i-am întîlnit la 
sfîrșitul zilei, la ferma nr. 2 a 
C.A.P. Broșteni, după ce culeseseră 
4 600 kg de struguri...

A. AXENTE, coresp.

ÎN CAPITALĂ — CÎTEVA 
ACȚIUNI DE AMPLOARE

Astăzi, în Capitală sînt progra
mate trei mari acțiuni sportive de 
masă. în sala de sport din calea 
Victoriei nr. 52, o finală rezervată 
gimnastelor, participante 1$ „Cupa

(Continuare in pag. a 4-a)

PLOIEȘTI 20 (prin telefon). — 
în meciul triunghiular de haltere 
desfășurat sîmbătă seară în sala Pe
trolul din Ploiești, reprezentativa 
României a cucerit două victorii 
remarcabile : 8—1 cu R.S.S. Bielo
rusă și 8—1 cu Italia. Desigur, sco
rurile concludente se datoresc și 
faptului că la două categorii adver
sarele selecționatei noastre nu au 
prezentat concurenți. Oricum însă, 
comportarea generală a echipei 
noastre poate fi considerată bună, 
cu atît mai mult cu cit cu acest 
prilej au fost îmbunătățite 7 recor
duri naționale.

Categoria muscă : 1. L Galii — 
205' kg, 2. S. Berezin, ..
V. ianc'u — 75 kg (a ratat la arun
cat), cat. cocoș : 1. S 
kg, 2. E. Șablîko —
Polloni — 90 kg (a ratat la arun
cat) • cat. pană : 1. M. Grigoraș — 
245 kg, 2. J. Jamolda — 235 kg, 3- 
D. Christiani — 220 kg ; cat. ușoa-

— 187,5 kg, 3.

Dinică — 210 
195 kg, 3. A.

ră : 1. F. Balaș — 272 kg, 2. C. Pal- 
Jara — 255 kg (R.S.S. Bielorusă nu 
a prezentat concurent) ; cat. semi- 
mijlocie : 1. C. Dumitru — 287,5 kg, 
2. A. Ponomariov — 280 kg. 3. A. Ba- 
testa — 265 kg. (în afară de concurs, 
Gh. Bercea — 162 kg ia stilul a- 
runcat — nou record) ; cat. mij
locie ; 1. Gh. Mîinea — 302 kg 
(167,5 kg la aruncat — ambele 
recorduri naționale), 2. A. Lukia
nenko — 280 kg. 3. G. Rîcci — 
275 kg ; cat. semigrea : Șt. Pintilie 
— 282,5 (R. Meneguzzo și V. Bon
darev au ieșit din concurs la 
smuls) ; cat. grea : 1. S, Herghele
giu — 340 kg (145 kg, 195 kg — 
toate trei recorduri naționale). 2. 
R. Vezzani — 335 kg. 3. G. Tatar- 
ciuk — 315 kg; cat. supergrea: 
V; Deac — 305 kg (R.S.S. Bielorusă 
și Italia nu au prezentat concu
renți).

CATEGORIA MUSCA a produs 
prima decizie surprinzătoare a fi
nalelor. Noul campion al țării este 
tot un constănțean. Ibrahirh Fare- 
din, care l-a învins la puncte (3—2) 
pe campionul european Constantin 
Gruiescu (Steaua). Faredin a ata
cat în prima repriză cu violența 
tinereții, impunîndu-i lui Gruiescu 
— în ciuda experienței sale înde-

Ion OCHSENFELD

PENTRU TITLUL DE CAMPIOANA LA POLO
Cea de a doua rundă a întrece

rilor manșei secunde a turneului 
final a adus o
Industria lînii, 
de Mureșul Tg. 
în mod practic 
evita ultimul loc. Și aceasta după 
un meci pe care l-a dominat per-

primă clarificare : 
întrecută la limită 
Mureș nu mai are 
nici o șansă de a

' . ..............

.9;

fâs :r

prudență.lungate în ring — multă , 
ba chiar poate, prea multă. în con
secință, Ibrahim Faredin, boxînd’ 
fără gardă, deschis, aproape impru
dent, l-a silit pe Gruiescu să intre 
permanent în ofensivă, din păcate 
fără a lovi însă, ceea ce a trans
format ultimele două reprize în- 
tr-o mostră de non-combat. Arbi
trul clujean I. Szakacs, aflat în 
ring, nu. a sancționat fuga perma
nentă și retragerea într-un infruc- 
tuos dans în jurul ringului a con-

Dar nuri putem scutistănțeanului.
nici Fe campionul european, care 
nu a pus în joc toate cunoștințele 
sale tehnice pentru a-i aplica ad
versarului corecția Pe care ar fi 
meritat-o. în acest fel, beneficiar

Victor BANCIULESCU 
Paul IOVAN

Foto : S. BAKCSY

(Continuare în pag. a 4-a)

ÎN CADRUL ETAPEI A DOUA A DIVIZIEI A DE VOLEI

DINAMO (m) Șl CONSTRUCTORII (f) învingătoare nete

(Continuare în pag. a 3-a)

și după toate aparențele meciul pă
rea să se încheie la. egalitate. Po- 
loiștii eliminați au reintrat în ba
zin exact cînd acele cronometrului 
mai indicau trei secunde pînă la 
sfîrșit ; dar spre deosebire de ad
versarul său, timișoreanul ROTII 
a intrat în mod neregulamentar,

■ ;>

■x
o?

il

Unul din golurile dinamoviștilor înscrise de Zamfirescu în poarta 
Progresului Foto : V. BAGEAC

Cu victoria categorică asupra O- 
limpiei — 9—2 (3—1, 1—0, 2—0, 
3—1) Crișul și-a asigurat locul
IX în clasament. Un rezultat oa
recum surprinzător : Politehnica a • 
învins la limită pe I.E.F.S., a că
rui echipă nu s-a regăsit în nici un 
moment: 
0—1). Tot în turneul pentru locu
rile 5—8, 7 ~
cîștigat la scor în fața Unirii Arad, 
echipă cu o prezență extrem de 
modestă în întreg turneul final : 
10—3 (1—0, 1—1, 4—1, 4—1). Stu
denții clujeni, care întîlnesc as
tăzi pe Unirea Arad au astfel toa
te șansele de a ocupa locul V.

Cum era de așteptat, cele două 
pretendente la titlu, Dinamo și 
Rapid au ajuns în ziua derby-ului 
exact în situația în care se aflau 
cu 
te 
al 
de 
re 
cea Ștefănescu va decide pe noua 
campioană. Rapid a învins ieri pe 
Voința Cluj cu 9—6 (3—0, 1—0,
2—4, 3—2), iar Dinamo pe Progre
sul cu 8—2 (2—0, 3—0, 2—2,. 1—0)

Ultimele meciuri se desfășoară 
astăzi, la bazinul Dinamo, cu în
cepere de la ora 8. Jocul Dina
mo — Rapid va începe după toate 
probabilitățile în jurul orei 12,30.

2—1 (0—0, 1—0, 1—0,

Școlarul București, a

o săptămînă în urmă: egalita- 
de puncte și golaveraj superior 
dinamoviștilor. Astfel că, jocul 
azi, încredințat spre conduce- 
arbitrului internațional ÎMir-

manent și l-a avut' în mină pînă 
în ultima repriză.

Poloiștii timișoreni, care-și jucau 
ultima carte, au abordat partida cu 
multă ambiție. Ei au condus cu 
1—0, 2—1, 3—2, 4—3 și 5—4, dar 
nu au reușit niciodată să se des
prindă. Sportivii mureșeni, mai 
calmi, au reușit de fie'care dată 
să egaleze, ultima oară prin Ko
vacs în min. 18,15. La scorul de 
5—5, în ultimul minut, fiecare e- 
chipă a avut un jucător eliminat,

greșeală de neiertat în finalul unui 
asemenea meci decisiv. Roth a fost 
eliminat din nou, echipa sa — 
penalizată cu o lovitură de Ia 4 
metri, pe care același Kovacs a 
executat-o imparabil 
devenit 6—5 (1—2, 1—1, 2—1, 2—1) 
pentru Mureșul. Pentru ca Indus
tria lînii să mai rămînă în prima 
divizie ea ar trebui să întreacă as
tăzi pe Olimpia Oradea la un scor 
astronomic (14 p diferență), ceea 
ce practic este imposibil...

Adrian VASILIU

și scorul a

Fază din partida feminină Constructorul

Sala Dinamo a găzduit aseară 
partidele programate în Capitală, 
în cadrul etapei a doua a Diviziei 
A de volei. în primul joc au evo
luat formațiile feminine Construc
torul București și I.T.B. Meciul, 
cîștigat* cu 3—0 (4. 3, 8) de Con
structorul, a fost dominat categoric 
de voleibalistele acestei echipe, 
superioare în atac și în apărarea 
la fileu, datorită taliei lor mai 
ridicate, dar și unei pregătiri mai 
bune. I.T.B. nu a arătat decit spo
radic că poate face față primei 
divizii în care a promovat anul 
acesta. Cu o înălțime tnedie scă
zută, conștiente de aceasta, și prin

IERI, IN DIVIZIA A DE JUDO
în sala Giulești din 

avut loc ieri patru 
cadrul etapei a 3-a a diviziei A de 
judo. Iată rezultatele tehnice : Di
namo Brașov -r A.S.A. Tg. Mureș

Capitală, au 
partide din

4—1, Rapid București — Universi
tatea Cluj 3—2, Dinamo — Univer
sitatea 4—1 și A.S.A, — Rapid 
3-2,

urmare împăcate cu gîndul că nu 
pot lupta cu un blocaj înalt, ju
cătoarele antrenate de Mihai Che- 
zan au evoluat și fără elan, ușu- 
rînd astfel sarcina
Sandi Chiriță. Timp de 60 de mi
nute partida nu a avut istoric, 
nici chiar în cel de-al treilea set 
în care învinsele au realizat mai 
multe puncte. Au evoluat echipele: 
CONSTRUCTORUL — Victoria 
Caranda, Doina Rusu, Daniela Stc- 
riade, Paula Cazangiu. Ileana Teo- 
dorescu, Narcisa Natea; I.T.B. — 
Doina Ioneci (Rodîca Marinescu), 
Mioara Florescu, Cornelia Porumb 
(Marinela Olteanu), Ileana Iliescu, 
Iuliana Paul, Olimpia Ionașcu. Au 
arbitrat foarte bine Gr. Ned'elcu și 
Â. Nedelcu.

In continuare s-a desfășurat în
tîlnirea masculină Dinamo — Pro
gresul, în care valoarea ridicată a 
dinamoviștilor nu a lăsat nici o 
fărîmă de speranță „bancarilor", 
cu toate că aceștia din urmă s-au 
străduit din răsputeri pentru a da 
o ripostă onorabilă campionilor,

I.T.B., cîștigată clar de prima echipă
' Accidentarea lui Marius lorga, care 

trebuia să fie motorul Progresului, 
a produs o oarecare dezorientare în 
rîndul bleu-albaștrilor chiar de la 
începutul partidei. Dinamo, care 
dispune d'e atacanți irezistibili, dar 

. și de ridicători capabili să realizeze 
combinații derutante la fileu, a 
făcut un joc frumos, combinativ, 
eficace, dovedind în același timp 
multă precizie în execuții și o bună 
mobilitate în teren. Ei au supus 
permanent terenul adversarilor u- 
nui adevărat tir. Victoria campio- . 
nilGT eu 3—0 (3. 6, 8) reflectă e-, 
xact diferența de valoare dintre 
cele două echipe.

Iată formațiile aliniate în acest 
joo: DINAMO — Dumănoiu,
Schreiber (Băroiu), Marinescu, U- 
dișteanu, Tîrlici (Păușescu), Oros; 
PROGRESUL — Stoian. Qzun, Bo- 
sard (Iliescu, Hupoiu). Iorga (Picu)i 
State (Adam), Dumitrescu. Arbitra
jul cuplului Gh. Fortuna — V. Pa
vel a fost mulțumitor.

elevelor lui

Aurelign BRgBEANU
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componenți ai echipei campioane,
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*

aglomerări 
Traversăm

uriașului (Dent du Geant) 
a scris-o. D. Chivu pentru 
noștri.

*tA.W

în urmă „gara" Helbron-

în vara acestui an, 
și Dumitru Chivu —
A. S. Armata Brașov, au luat parte la o tradițională 
întîlnire internațională organizată de Școala națională 
de schi și alpinism de la Chamonix (Franța). Alături de 
reprezentanții a peste 20 de țări, cei doi sportivi ro
mâni au efectuat cu acest prilej ascensiuni pe Mont 
Slane (4 807 m) și pe alte trasee dificile din Alpii fran
cezi. De reținut că timpul nefavorabil l-a împiedicat 
pe partlcipanții la această reuniune să realizeze un pro
gram mai bogat de escalade. Totuși, alplniștii români 
au fost singurii oaspeți care au întreprins trei escalade 
în scurtul lor sejur. Mal trebuie amintit, de asemenea, 
faptul că sportivii noștri au făcut 
o impresie deosebită cu rapidita
tea deplasării lor pe pereții de 
stîncă. Schen și Chivu au parcurs, 
de exemplu, în numai o oră și 
45 minute un traseu pe care cei
lalți l-au străbătut în circa 8 ore(!) 

în cele ce urmează, redăm rela
tarea escaladei de pe fața sudică a 
Dintelui 
pe care 
cititorii •

Dumitru Chivu, 
într-un 
scurt
popas
pe drumul 
spre
„Dintele 
uriașului"

Foto :
Matei SCHEN

Sportul

NU S-AU LASAT AȘTEPTATE»

Firește, victorii la scor a mal cu
noscut fotbalul de cînd există. Și 
chiar mai mari de 9—0 (de pildă, în 
1882 Anglia a întrecut Irlanda cu... 
13—0 ! sau în 1947, tot Anglia, a în
trecut Portugalia, la Lisabona, cu 
10—0 !). Acest 9—0 înregistrat însă 
acum o săptămînă de reprezentati
va noastră, in confruntarea cu echi
pa Finlandei, va fi greu de uitat de 
orice iubitor al fotbalului din țara 
noastră, el constituind, de altfel, sco- 
rul-record realizat de naționala 
noastră. Niciodată în tei 51 de ani 
de existență, înaintașii reprezentati
vei nu s-au dovedit atît de prodi
gios!. Victorii la diferență mare au 
mai fost, dar chiar cu 9—0...

Primul scor de proporții este înre
gistrat în partida România — Bul
garia de la 25 aprilie 1926 : 6—1. Toți 
cei cinci atacanți folosiți (Strock II
— A. Guga — Kugelbauer — Auer II
— Csomag) au marcat, Kugelbauer 
semnînd două din golurile noastre.

Al doilea (în ordine calendaristi
că, așa cum le vom prezenta pe 
toate) s-a înregistrat tot la București, 
la 25 mai 1930 cu prilejul unui ami
cal susținut în compania Greciei : 
8—1. A fost ultima verificare a na
ționalei noastre înaintea participării 
la primul campionat al lumii, în 
Uruguay. Kudy VVetzer a deschis și 
a închis scorul mareînd de cinci ori 
(record în materie). Celelalte trei 
goluri le-au reușit Ciogli Vogi, Ra- 
finsky și Dobay, linia de atac ară- 
tînd astfel : N. Covaci — Deșu — 
Wetzer — Dobay — Barbu II.

Urmează „Balcaniada lui 13—0“, din 
1933, cucerită strălucit de formația 
noastră națională : 7—0 cu Bulgaria, 
1—0 cu Grecia și 5—0 cu Iugoslavia. 
In partida cu vecinii de la sud de 
Dunăre, Ciolac a marcat de trei ori, 
Dobay de două ori, iar Petea Vîlcov 
tot de două ori. In schimb, Bindea 
și Bodola, ceilalți componenți ai ata
cului, nu vor înscrie decît în jocul 
cu Iugoslavia (5—0). Bindea a deschis 
scorul. Ciolac l-a majorat. Bodola 
(de două ori) și Dobay dîndu-1 în
fățișarea finală, toate golurile fiind 
marcate în primele 45 de minute.

A trebuit să așteptăm 17 ani pen
tru a mai înregistra o victorie la 
scor : 6—0 cu Albania, la 8 octom
brie 1950, goluri reușite de patru din 
cei cinci atacanți : Fiiote — Mercea 
(1) — Andrei Rădulescu (2) — Pe- 
tschovschi (1) — Suru (1). Și au mai 
trebuit să treacă încă 17 pentru o 
altă victorie netă : 7—0 cu Cipru, la

Lăsăm 
ner (3 4S6 m), stația terminus ate- 
lecabinei ți ne îndreptăm spre Din
tele uriașu lui (4 013 m), 
dă semeață ce împunge 
pășind cu aproape 3/00 
ce leagă masivul Mont 
virful Grandes Jorasses. 
pusesem să urcăm „dintele' 
ța sudică.

Cerul albastru, fără scamă de 
nor, și zăpada tare ne îndemnau 
să grăbim pasul. Curind, ne aflăm 
la baza pantei pe care urmează să 
ajungem la ținta noastră. Ne mon
tăm colțarii la bocanci și ne legăm 
în coardă.

Timp de două ore urcăm lăsînd 
în urma noastră tot felul de ob
stacole de stincă sau de gheață. In 
cele din urmă, ocolim, till,, țgrț£, a- 
tingem creasta și iată-ne -p«. .micul 
platou de zăpadă aflat la baza pe
retelui sudic! Se and voci deasu
pra noastră și cercetînd cu privi
rea peretele zărim, în treimea lui 
superioară, citeva echipe de alpi
niști. Ii urmărim un timp, apoi în
cercăm „să citim" 
ne vom angaja.

Ne legăm, iarăși 
din saci „fierăria" 
lungime de coardă 
nu ne-am lansat bine în lupta cu 
Stinca și lui Matei îi cad ochelarii 
de soare (absolut indispensabili în 
ascensiunile la altitudini mari). Ce 
să facă ? E nevoit să coboare pînă 
aproape de bază pentru a-i recu
pera.

Reluăm cățăratul cu calm, dar 
în ritm alert și, în următoarele 
două lungimi de coardă, depășim 
pasaje surplombate dificile. Ne 
regrupăm, la un moment dat, pe 
un prag neobișnuit care încinge

o pirami- 
cerul da

rn creasta 
Blanc de 
Ne pro- 

pe fa-

drumul pe care

corzile, scoatem 
și atacăm prima 
a peretelui. Nici

peretele cu splendide 
de cristale de cuarț. 
vreo 30 de metri spre stingă, și, 
din nou ciștigăm înălțime străbă- 
tind, pe următoarele trei lungimi 
de coardă, pasaje artificiale alter- 
nind cu pasaje de cățărare libe
ră, de-a dreptul magnifice, 
cum numai granitul poate oferi. 
Eram atît de absorbiți de frumu
sețea traseului îneît pur și simplu 
ne-am pomenit că peretele „cade" 
înaintea noastră. Ultima lungime 
de coardă ne conduce în strunga 
dintre cele două vîrfuri. Alți cîțiva 
metri de cățărare ușoară și 
regrupăm pe virful 
șului", 
a madonei.

așa

ne 
„Dintelui uria- 

alături de celebra statuie 
Matei caută unghiuri 

"fotogenice și consemnează prezen
ța noastră (mai exact, a mea, el 

..fiind fdf^gfaful) pe această înălți
me semeață. •

După citeva clipe de răgaz cub 
soarele generos al acelei zile, înce
pem coborirea. Urmăm, un timp, 
creasta prevăzută cu cablu de si
guranță, apoi, plictisiți de ritmul 
lent-al celor din fața noastră, re
curgem la corzile de rapel și tre
cem înainte. Cu 6 rapeluri ajun
gem exact în locul de unde ple
casem cu citeva ore în țirmă.

In lumina strălucitoare a asfin
țitului reluăm coborirea și, mai 
înainte ca umbrele înserării să cu
prindă marea de gheață, de zăpa
dă și vîrfurile din jur, ne aflăn 
din nou la stația telecabinei. Ne 
mai rotim o dată privirea spre înăl
țimile cu contururi șterse. Simt 
cum mă încearcă o părere de tău. 
Regretul despărțirii de un splendid 
colț de natură.

DUMITRU CHIVU 
maestru al sportului

O FAMILIE A GIMNASTICII

Nr. 7570

puțin, 
care ea 
pentru

'itezei, rezistenței, îndemînării și

nu sînt 
evoluea- 

. ____,____ .___ _ câ așa-1
Nici ca fotbalist n-am fost 

De exemplu,

23 aprilie 1S67 pe „23 August", Pe 
un teren udat -de ploaie, echipa Ro
mâniei a înscris de șapte ori, fiecare 
jucător din cvartetul ofensiv punîn- 
du-și semnătura pe cel puțin un gol. 
Extremele Lucescu și Martinovici au 
marcat cite un punctf'ldar grosul a 
revenit tandemului rataSiist Dumitriu 
II—Ion Ionescu, aflat munci in mare 
formă. Dumitriu a marcat de trei ori, 
Ionescu, de două ori. Nu a mai fost 
nevoie de alți 17 ani pentru a aplau
da o nouă victorie la scor. Ea a ve
nit duminica trecută și scorul cu 
care s-a încheiat este unul dintre 
cele mai mari din actualele preli
minarii. Pe locul întîi se clasează 
acel 11—1 înregistrat anul trecut, Ia 
10 noiembrie, în partida dintre foar
te puțin cunoscutele Trinidad și An
tigua ; pe locul al doilea scorul de 
la 1 noiembrie 1972 : Olanda — Nor
vegia 9—0, egal cu acela dintre Ro
mânia și Finlanda.

E plăcut să-ți amintești de victorii. 
Dar au fost 
scor. Pentru 
Dar azi vrem 
bucurii... j

Și că 
să

infrîngeri. Chiar la 
așa este în sport, 

ne gîndim numai la

Mircea TUDORAN

INTILNIRE CU DWI
Didl 1 Fostul jucător din echipa Bra

ziliei și actualul» antrenor al lui Fener
bahce ne-a fost amabil interlocutor cu 
prilejul recentului meci de la pitești. 
Spuntndu-i că o serie de specialiști ro
mâni consideră echipa pe care o pre
gătește el cea mal bine pusă la punct 
dintre toate formațiile de club ce-au 
evoluat îh acest an în țara noastră, 
ne-a răspuns simplu :

— Nu cred. Eu, cel
mulțumit de modul în 
ză. Nu sînt_ mulțumit 
felul meu. ‘ .. “
mulțumit decît arareori, 
atunci cind âm devenit campioni mon
diali. A fost o culme a reușitei. Rămî- 
neau. Insă, — ca o preocupare perma
nentă — perfecționarea stilului de joc, 
descoperirea unei noi fente, a unor 
noi posibilități de atac, marcarea 
a cit mai multe goluri. șl cit 
mal frumoase... La acest capitol, fotba
lul nu se epuizează niciodată, iată de 
ee cred că el nu va muri ca spectacol 
și cu asta am anticipat o eventuală în
trebare.

— Totuși există unele păreri potrivit 
cărora fotbalul actual nu mai este de 
loc un spectacol...

— E adevărat, dar numai într-o mă
sură. In numai 10 ani, fotbalul a deve
nit, parcă, alt joc. Cine nu aleargă 90 
de minute încontinuu, ca un atlet pe 
1 500 m, cine nu sare ca un jucător de 
baschet sub coș, sau cine nu fuge sub 
12,4 pe sută, nu prea mal are ce căuta 
pe marile stadioane ale lumii, odini
oară, noi — echipa cea mare — ne 
antrenam bătlnd mingea pînă cădeam din 
picioare, 4. 5 sau S ore pe zi. Ignoram 
faptul că un meci ține doar 90 de mi
nute, dar nici nu ne Interesa. în ritmul 
In care se juca atunci se puteau susține 
două-trei meciuri unul după altul ! 
Acum, dacă nu lucrezi Ia haltere, dacă 
nu faci atletism, gimnastică, înot, schi, 
exerclțfl. ajutătoare pentru dezvoltarea

Vinătorul de cerbi

Vinătorul ademenește cerbii cu scoica (chemătoarea)

Satisfacțiilor de pe tărîmul spor
tului (și nu au fost deloc puține 
în acest an .'), campionul mondial 
universitar de la Moscova, meda
liatul cu argint de la Grenoble și 
proaspătul campion balcanic abso
lut de gimnastică, Dan Grecu, le-a 
mai adăugat, recent, încă una. Și 
nu minoră.

Zilele trecute, în fața ofițerului 
stării civile, Dan Grecu a rostit 
solemnul „da", unindu-și viața cu 
cea a gimnastei Elena State, de la 
Școala sportivă nr. 2. Numărul tro
feelor sportive din panoplia fami
liei Grecu a sporit astfel conside
rabil, pentru că foarte tînăra so
ție s-a afirmat în ultimii ani în 
întrecerile de „modernă", ocupînd 
locul întii la probele cu cerc și 
minge și locul II la individual 
compus în campionatul republican 
rezervat gimnastelor de categoria 
1. De asemenea, ea este 
tă a echipei Șc. sp. nr. 
campioană republicană.

Dan și soția sa Elena
de acum împreună pentru ăesăvîr- 
șirea măiestriei sportive, pentru 
performanțe sportive cit mal înalte. 
(c.m.)

★

lată și catrenul pe care colabo
ratorul nostru Nelu Quintus, din

componen-
2 (cat.' I),

vor lupta

lor, chiar cu S—0, nu-mi apare ca un 
lucru lipsit de probabilitate*4. Rîndurile 
acestea la scriați la 5 octombrie. Și, 
cum se spune, v-a fost gura aurită ! 
Așteptăm un nou pronostic, pentru 
meciul de la 3 noiembrie, dintre Alba
nia și R.D.G, Dacă indicați victoria 
albanezilor și iese meci egal, nu ne 
supărăm !

NICOLAE MARGINEANU, CLUJ. NU 
este cazul să angajați discuții pe mar
ginea unor povești bune de adormit 
copiii...

NICOLAE SIMIONESCU, DROBETA 
TURNU SEVERIN. Credeți că este su
ficientă adresa: 
rești ? De data aceasta, poștașii m-au 
căutat și i- -- Z--—. 
solidaritate ! Și acum, să vă dau

Ion Poștașu, Bucu- 

m-au găsit, din 'spirit de...
' cu-

GREORGHE RADULESCU, HUNE
DOARA. Și aici și-a băgat codița fot
balul ? în formația de dansuri a’C.J.H. 
Hațegana ? Răducanu a jucat și el în 
turneul final al C. M. de fotbal din 
Mexic. L-a înlocuit pe Adamache, in 
meciul cu Brazilia, în momentul cînd 
scorul a devenit 2—0 pentru brazilieni.

STAN FRANCISCO ILIE. PUCHENH 
MARI. Prin intermediul nostru, vreți 
să transmiteți echipelor U.T.A. și Pe
trolul, cele mai bune urări. ’*
transmiteați și niște... puncte, 
bine !

rîntul : ani în urmă, iu orașul
nostru se organizau mitinguri aviatice, 
la care își aduceau contribuția cei 
mai valoroși piloți sportivi, planonști 
și parașutiști. Și nu s-ar supăra ni
meni. dacă s-ar deschide și o școală 
de planorism, in care tinerii severi
neni Să se inițieze în tainele zborului 
fără motor, mai ales că o asemenea 
școală » mai existat în orașul nostru". 
Eu nu v-aș putea spune mare lucru. 
Mal interesant ar fi răspunsul unuia 
din numeroasele cluburi aviatice din 
țară. Și nu așteptați o șctisoare, ci 
un miting !

AUREL BOGDAN. DROBETA TURNU 
SEVERIN. „Victoria asupra fiulandezi-

Dacă le 
era mal

LUDOVIC BOBBELY, VLAHIȚA. 1. 
Nu vreau să-1 supăr pe Cassius Clay 
(nu e recomandabil !), dar nu cred că 
l-ar putea învinge astăzi (și accentuez 
asupra acestui cuvînt) pe George Fo
reman. Anii își spun cuvintul. 2. Să 
trăiască echipa Unirea din Cristurul 
Secuiesc, unde v-a(i născut dv ! Dar 
cu cele 7 puncte din 8 meciuri, viața 
e grea în seria a Xl-a a Diviziei C !

GHENDER. 
cu ,,motto“-ul :

AUREL
tren

In Bănie, strașnic luptă, 
Un tunar cu mare fală. 
Nu-i rezistă vreo redută. 
Doar... echipa națională !

Un ea-ARAD. 
.Oblemenco ’ :

ION MARINESCU. CRAIOVA. Denu
mirea completă este1: F. C. Petrolul. 
Dar, uneori, se recurge la denumirea 
mai... economicoasă de Petrolul. Vă 
place mai mult F. C. Petrolul ? Ca să 
fiu sincer, mie, nu !

MICUȚA APARASCHI VEI, COTUȘ- 
CA-BOTOȘANI. „Un fundaș execută o 
lovitură liberă din careul său și tri- ‘ 
mite mingea la portarul echipei sale, 
care o scapă în plasă. Eu spun că-i 
gol”. Și eu spun că-i gol, în cazul cînd 
portarul a atins mingea și apoi ea â 
intrat în plasă. Dacă. însă, la faza de 
mai sus, mingea ar fi intrat direct în 
plasă, fără ca portarul s-o fi atins, 
suporterii echipei în chestiune s-ar fi 
ales numai cu emoțiile. întrucît arbi
trul ar fi acordat o... inofensivă lovitură 
de colț.

Ploiești, l-a dedicat acestei perechi 
de gimnaști :

Tot lucrînd la aparate, 
Bîrnă, cal sau paralele, 
Folosindu-le pe toate, 
Au ajuns și la... inele !

Departe de noi intenția de a re
lua titlul ultimului roman al cele
brului Fenimore Cooper, dar tre
buie să folosim acest titlu sub 
care scriitorul a zugrăvit, cu peste 
130 de ani în urmă, un vînătorde 
cerbi. Nu știm dacă eroul nostru 
a citit acest roman, dar în fapte 
calcă fidel pe urmele traperului 
nord-american, curajos și cinstit 
pînă la naivitate.

L-am însoțit, de curind. la mun
te, pe vinătorul nostru de cerbi. 
Spre deosebire de un traper, ami
cul nostru vînează cerbi, am de an, 
nu pentru a trăi (el trăiește prin
și pentru mina în care lucrează), 
ci din nevoia de a respira aerul 
vîrfurilor de munte, drept compen
sație pentru zilele și nopțile petre
cute în măruntaiele acelorași munți.

Dar iată-ne depuși la capătul li
niei înguste a trenului forestier, a- 
proape de fondul de vînăloare 
Lunca Bradului. Ne potrivim bine 
pe umeri rucsacurile, curelele ar
melor și ale binoclurilor și pornim 
voinicește spre cabană. Cale de 
două ceasuri bune nu facem nici 
un popas, nu schimbăm o verbă.

RĂSFOIND ÎNGĂLBENITE FILE
DIN ISTORIA BOXULUI NOSTRU
Finalele campionatelor naționale de 

box, încheiate aseară la Cluj, au mar
cat împlinirea a 50 de ani de la dis
putarea primei ediții a acestei com
petiții. Este adevărat că a intrat în 
obișnuință menționarea anului 1924 ca 
dată a primelor campionate de box, 
dar date documentare, mai puțin cu
noscute pînă astăzi, vin să 
autenticitatea semicentenarului 
mai sus. Vi le oferim, într-o 
enumerare :

...înființată la 21 iunie 1921, 
Centrală de Box (amator) a 
să organizeze prima ediție a întreceri
lor, încă în același an, dar lipsa de 
posibilități materiale a obligat-o să 
amîne concretizarea inițiativei, pînă în 
1923 cînd, în luna noiembrie, au avut 
loc primele campionate, la București.

După cum relatează presa vremii, 
inclusiv publicația de specialitate ,,E- 
coul sportiv”, in numărul din 2 de
cembrie 1923. primii campioni au fost : 
Pompiliu Eliade („Boxing-Club”) la 
categoria muscă, Dan Chirilâ („Tir”) 
la ușoară. Constantin Dîrlău („Tir”) 
la semimljlocie și Teodor Dumitrescu-

confirme 
amintit 

succintă

Comisia 
încercat

CONSTANTIN PÎRVULET, BALȘ. 
Ozon n-a jucat niciodată la Petrolul. 
El a activat. în Divizia A, la Unirea 
Tricolor, Dinamo Brașov, Dinamo 
București, Rapid și Progresul București. 
Nu ajunge ?

SORIN ALEXANDRU CIOCAN, BUCU
REȘTI. Reflecția lui... Gîgă, despre ul
timul cuplaj bucureștean : „Echipele 
liucureștene au acumulat numai patru 
puncte în cuplajul interbucureștean. 
De ce numai atît 7“ >

UN TÎNÂR DIN ARAD. „De unde aș 
putea cumpăra o bicicletă de curse 7“. 
In cazul cind vă mulțumiți eu o bi
cicletă de ssmicurse, nu aveți decît 
puțin de așteptat. In curind. veți găsi 
asemenea biciclete, de fabricație ro
mânească. Și veți putea atinge cu ele 
viteze remarcabile.

GHEORGHE VIȘOIU, ADJUD. „De
geaba susțin cu câ meciul România — 
Cehoslovacia, din cadrul turneului fi
nal al C.M. n-a fost transmis „in di
rect" la televiziune, ci la citeva ore 
după terminarea lui, fiindcă eu sint 
singur și cei care mă contrazic sint 
mai mulțl14. Și atunci, v-ațl gindit la

bine,Poștașu 'Ion . ,
din această situație critică, printr-o con
firmai"’© a celor spuse de dv

Ilustrații : N. CLAUDIU

■ ■■

Vîrtej („Tir”) la mijlocie. Finala cate
goriei semigrea dintre Dumitru Teică 
și Ștefan, Vasilescu, ambii de la 
nu s-a disputat în întregime, ultimul 
— „supărat” de un avertisment al ju
riului — refuzînd să continue lupta, 
drept care ziartil menționat precizează 
că „nu va exista campion”. La cate
goria ------- — * ”■ - - — •

‘ziare
frații 
fost 
alțele 
Lazzare, ciștigâtorul 
la categoria muscă. Greu de stabilit 
adevărul, după o jumătate de secol...

Este • vorba, deci, de semicentenarul 
campionatelor naționale de box și, 
adăugăm, de împlinirea a 25 de ani de 
ta prima ediție postbelică a acestora 
(martie—1948).

Acest moment a coincis cu inițiativa 
federației de a programa ultimele fi
nale ale competiției într-un oraș pro
vincial, Clujul. Este pentru a treia 
oară într-o jumătate de secol cînd 
Bucureștiul a cedat acest ..monopol”, 
pe care l-a deținut fără întrerupere 
din anul 1938.

Era de altfel și timpul ca provincia, 
permanentă rampă de lansare a atîtor 
și ațîtor talente ale ringului — mar
tore ne sînt performanțele obținute în 
ultimii ani de boxul românesc — să-șl 
reia după 35 de ani șl... rolul de gazdă 
a celei mai importante întreceri pugi»- 
listice interne !

cocoș, altă... încurcătură ! Unele 
au menționat că disputa dintre 
Lazzare („stadiul Român") a 
„exhibiție amicală", in timp ce 
l-au anunțat campion pe Izzy 

‘ finalei regionale 
Greu

La urcuș, a vorbi, înseamnă oste
neală în plus. Am ajuns. Ne des
cotorosim de poveri și tocmai cînd 
vroiam să propun un ceai recon
fortant, amicul meu mă trăznește : 
„Hai să ascultăm puțin boncănitul 
cerbilor, ca să știm încotro pornim 
la noapte...“. Deci, o perspectivă 
deloc îmbucurătoare : nu ne odih
nim deloc acum, iar la noapte por
nim... Totuși nu zic nimic. Lăsăm 
armele și plecăm pe coastă în sus 
doar cu binoclurile...

Nu mi-a părut rău de osteneala 
în plus și de febra musculară con
tractată ; a fost o seară cum pu
țini au cunoscut. „Aauuoah ! Ouah! 
...Uaaah !...“ răsuna mugetul cerbi
lor de deasupra cabanei și primea 
răspuns furios de la un cerii aflat 
pe coasta dimpotrivă, apoi de la 
alți cerbi, din alte locuri...

Luceafărul era încă sus cînd am 
plecat de la cabană. Ne-am des
părțit, plecînd fiecare în altă di
recție, dar cu condiția să ne re- 
întilnim cel mai tîrziu 
cabană...

N-am împușcat cerb în 
ea. Am văzut mai mulți 
ori erau prea departe, ori nu erau 
buni pentru glonț. M-am înapoiat 
la cabană și am așteptat. Seara, 
noaptea, dimineața. Apoi o zi în
treagă am mers pe urmele lui, pe 
care, pînă la urmă le-am pierdut. 
A doua zi pe la prînz, vinătorul 
nostru de cerbi s-a înapoiat. Era 
sfîrșit. Abia mai punea un picior 
înaintea celuilalt...

— Ce era să fac! — ne-a răs
puns după o vreme. Cerbul a că 
zut .cînd am tras, dar apoi s-a ri
dicat și a plecat gheboșat, evțdent 
rănit !... L-am urrpărit pînă s-a în
tunecat și, ca să/ nu-i pierd urma, 
am însemnat direcția în care s-a 
dus și m-am culcat sub un brad... 
Dimineața am mers iarăși pe ur
me Și l-am găsit. Murise.

— Pe înserat, doi cai mărunți, 
dintre cei de la munte, au adus la 
cabană, pe sania improvizată din 
crengi de brad, o mîndrețe de cerb, 
cu un trofeu — medalie de aur 1

— Bine ai făcut că n-ai renun
țat la urmărise... am zis, așa într-o 
doară, ca să mai atenuez efectul 
reproșurilor făcute.

— Știi ce ! Dacă te mai îndo
iești de mine, nu te mai iau la 
vînătoare de cerbi! mi-a spus a- 
tunci vinătorul.

seara, la

ziua ace- 
cerbi, dar

Dorin ȘTEFLEA Ilie CARCIU

1 ,
ales, a forței, atunci se cheamă că nu 
faci altceva decît fotbal de distracție,.

— Cunoașteți fotbalul românesc ? Din 
tot ce ne-ați spus, ce se poate referi șl 
ta el ?

— Cam... tot. Fotbaliștii români tre
buie să urmeze, într-un fel. drumul 
brazilienilor din ultima vreme. V-am 
văzut reprezentativa în meciul de pre
gătire cu echipa Perului, apoi la C.M. 
din Mexic, în fine, cu ocazia celor două 
meciuri cu Fenerbahce, am urmărit-o 
și pe F.C. Argeș. Vreau să fiu sincer: 
dacă reprezentativa dv. actuală ar juca 
cu echipa noastră națională de acum 
10—12 ani, ar fi cu siguranță... meci 
nul. Știți la ce mă refer : la cantitatea 
de angajament fizic relativ scăzută. 
Cred, însă, că fotbalul românesc se află 
într-o situație inerentă dezveltării sale, 
în ciuda unei oarecari crize determinată 
de insuccesul de la Leipzig: ss află în 
perioada în care nu știi ce e binele pînă 
nu cunoști, pe viu, răul !...

— Credeți că fotbalul românesc apar
ține, încă, fotbalului romantic ?

— Nu spun asta. Spun că el aparține 
perioadei de trecere de la epoca roman
tică la cea realistă, modernă. Ca să mă 
explic, gîndesc așa pentru că dv. po
sedați jucători care reprezintă ambele 
stiluri : Dobrin și Dembrovschi _ sînt 
foarte buni tehnicieni, adică trăiesc., 
altfel spus, din practicarea fotbalului 
pur. în schimb, Dinu, Deleanu. Dumi
tru, Antonescu și, oarecum Dumitrache, 
au trecut deja cu cîțiva pași peste gra
niță, in teritoriul fotbalului actual, care 
nu înseamnă - numai tehnică, ci și atle
tism, un melanj de genul aceluia prac
ticat de Muller, Netzer, Kaiser, Moore, 
Davies, Jairzinho.

...Discuția cu Didl s-a încheiat la ca
pitolul marilor fotbaliști ai epocii ac
tuale. Parcă tocmai pentru a sugera 
jucătorilor noștri unul dintre scopurile 
pe care trebuie să le atingă...

Radu TIMOFTE

POK-TA-POK"
Șl „TCHLATCHLl11

UN BASCHET
DE ACUM 2 500 DE ANI

Jocul „Pok-ta-Fok“, practicat de 
către indienii vechii civilizații Ma
ya (locuitori ai actualului terito
riu al Mexicului) încă din seco
lul al VII-lea înaintea erei noastre, 
poate fi considerat strămoșul bas
chetului. Mingea cu care se juca 
era făcută din fire de ață. Mai tir- 
ziu, a apărut o minge făcută din 
amestec 
cauciuc 
ce“, pe care numai preoții aveau 
dreptul să le culeagă.' Diametrul 
mingii măsura 90 cm.

O formă avansată a acestui joc 
■a fost constatată la azteci care 4 
practicau „Tchlatchli“. Acesta se * 
practica pe un teren de formă 
dreptunghiulară, terminat la două 
extremități cu cite un semicerc.

Terenul măsura între 100 și 200 
de picioare in lungime- și 25—30 
picioare în lățime (1 picior egal cu 
0,324 m). El era înconjurat de un 
zid înalt de 10—12 picioare. Drept 
panouri erau folosite discuri de 
piatră, prevăzute la mijloc cu gă
uri avînd un diametru de 100 cm. 
între cele două panouri era trasa
tă o linie neagră 'sau verde, care 
despărțea terenul în două. Jocul se 
desfășura între două echipe alcă
tuite ' din trei sau patru „baschetba
list?1. Mingea trebuia lovită cu co
tul, șoldul, coapsa sau genunchiul, 
fără întrerupere c.u obligeția de 
a o trece, după fiecare lovitură, 
dintr-un teren în celălalt. Echipa
mentul era compus din tricouri 
groase, chiloți și mănuși din pie
le pentru a proteja jucătorii de 
căzături. „Meciurile" se desfășu
rau în zilele de sărbătoare și erau 
consacrate idolilor care patronau 
orașele. Ele începeau întotdeauna 
cu un ceremonial.

Arbitrul, întotdeauna un preot, 
trebuia să bată mingea de patru 
ori în pămînt și apoi începea în
trecerea. Disputele erau atractive, 
urmărite de un public numeros, 
iar la sfîrșitul lor jucătorii și an
trenorii erau premiați. Se făceau 
pariuri pe bijuterii, îmbrăcăminte, 
recolte sau chiar pe... înșiși pario- 
rii, care, pierzînd, deveneau scla
vii învingătorilor. Pentru încuraja
rea și răspîndirea „baschetului", 
dregătorii orașelor ofereau echipe
lor echipament și mingi. Un docu
ment precizează că, într-un singur 
an, au fost distribuite 16 000 de 
mingi.

de esența de arbore de 
și diferite ierburi „magi-

prof. STELIAN GHEORGHIU

SPORT ȘI ARTA
Fie ei sportivi sau spectatori, ama

torii da sport din Pitești au șoutut 
admira în fața stadionului din Tri- 
vale un grup statuar intitulat. „A- 
vînt“. Puțini știu. însă, că autorul 
acestei opere este Andrei Ostap și 
că artistul este un fost sportiv. De 
altfel, cei mai virstnici dintre noi își 
pot aminti că. în urmă cu aproape 
patru decenii, omul de artă de astăzi 
practica hocheiul și fotbalul de per
formanță. Nu este, deci.- de mirare 
că temele cu caracter sportiv au ră
mas o permanență a operei sculptu
rale a Iui Andrei Ostap. Am putea 
semnala la acest capitol sculptura 
intitulată „Inotătoarca". Tn momen
tul de față, -Andrei Ostap lucrează 
la un alt grup, Întitulat „Patinatorii", 
care va avea o dimensiune apreciabi
lă: 4,5 metri.

Dar sportul și multiplele sale as
pecte și idei pe 
constituie numai 
rație. In ciuda 
apelează des la 
care-1 practică mal ales sub forma 
drumeției. Această activitate îl ajută 
în munca de creație, îi menține a- 
proape nealterată sănătatea. Fără în
doială, avem de a face cu un minunat

care le implică nu 
un subiect de inspi- 
virstei ssle. artistul 

exercițiul fizic, pe

/ V '"■■■ Mi

exemplu în care munca de o viață 
a unui artist sensibil și atent la tot 
ceea ce este frumos în jurul său se 
îmbină armonios cu dragostea pen
tru mișcare și cu exercițiu' fizic.

Așteptăm, cu deosebit interes, noi
le manifestări artistice cu temă spor
tivă ale sculptorului Andrei Ostap.

Cheorghe RANETTJ
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LA „CLUJEANA"

SUTE DE PRACTiCANȚI Al TURISMULUI DE MASĂ
ȘI-FIRESC-0 SERIE DE PERFORMERI DE VAIOARE

Clujeana, una dintre cele mai 
puternice asociații sportive din o- 
rașul de la poalele Feleacului s-a 
evidențiat, printre altele, pentru 
rezultatele cu totul remarcabile 
obținute de membrii săi în cam
pionatul republican de orienta
re turistică. Titlurile de cam
pioni cucerite la individual și pe 
echipe, onorează nu numai aso
ciația sportivă a salariaților bine
cunoscutului combinat de 
țăminte dar, deopotrivă și 
șui pe care îl reprezintă, 
tîndu-i cu toată căldura 
succesele lor, pe ing. Laszlo Colo- 
man — președintele secției de o- 
rientare turistică și component 
de bază al echipei, pe Zoltan Sze- 
kcli — antrenor, dar și echipier, 
ca și pe Dumitru Ciobanu și Ti
beriu Kornreich, sportivi fruntași, 
să încercăm în .rîndurile care 
urmează să explicăm frumoasele 
realizări turistice ale acestei aso
ciații sportive.

Nu cunoaștem în țară multe a- 
sociații sportive cu o atribuție tu
ristică atît de bogată cum o are 
Clujeana. Sport cu tradiție pen
tru membrii asociației, turismul a 
cucerit la Clujeana sute și sute de 
simpatizanți. „La început ne-a fost 
greu sau relativ greu, pînă ne-am 
format un nucleu de excursioniști

încăl- 
ora- 

Felici- 
pentru

PROGRAM ATRACTIV, 
MIERCURI PE MICUL ECRAN

Așa cum sîntem informați, tratati
vele purtate de televiziunea română in. 
scopul realizării transmisiei, în direct, 
a meciului Standard Liege — Univ. Cra
iova au fost încununate de succes. în 
lelul acesta, miercuri, pe micul ecran, 
vor putea fi vizionate două partide :

ora 14,55 : Dinamo — Atletico Madrid 
(în Cupa camp, europeni)

ora 20,55 : Standard Liege — Univ.
Craiova (în Cupa U.E.F.A.)

statornici — ne spunea secreta
rul asociației sportive, Ion Zovani 
— pentru ca mai apoi să ne fie 
greu să ținem pasul cu... solici
tările. In prezent nu există sfîr- 
șit de săptămînă nemarcat de o ac
țiune turistică. Cu autocarul, 
participarea 
dar, de cele 
cînd, grupul 
numără, de 
drumeți. Excursiile noastre 
ajuns să se bucure de o popu
laritate, uneori zic eu, mai mare 
decit a unui cuplaj de fotbal pe 
stadionul Municipal".

La Clujeana, turismul ocupă in
tr-adevăr un loc de frunte și a 
ajuns 
țiative 
Astfel, 
dintre 
lăsată 
plare. Fie că a fost sau este vorba 
de o plimbare în pădurea Făget 
sau pe valea Pecichei. în pădurea 
Hoia sau la Cheile Baciului, ca 
să nu mai vorbim de excursiile 
cu autocarul sau cu trenul, la 
ghețarul de la Scărișoara, la Băi
le Bălța, Cojocna, Felix, Geoagiu 
etc, pretutindeni excursioniștii au 
fost însoțiți de ghizi ale căror cu
noștințe din istorie, geografie, 
geologie, folclor etc sîiit împărtă
șite cu tot dragul salariaților în
treprinderii. La toate aceste ex
cursii au fost invitați prorectorul 
Universității populare, profesor 
Alexandru Bartha, profesorul și 
colaboratorul universității popu-

cu 
a 40—80 de salariați 

mai multe ori pe jos 
celor de Ia Clujeana 

regulă, peste 500 de 
au

aici datorită cîtorva mi
ce s-au dovedit inspirate, 
în ultimii ani, nici una 

ieșirile turistice nu a fost 
să se desfășoare la întîm-

REPORTAJ DE LA CONCURSUL NAȚIONAL PE USCAT AL FONDIȘTILOR Șl B1ATL0NIȘTIL0R

SEMNE DE BUN AUGUR
• Afluență de participare • Calitate impusă de haremuri ® Emulația

F. C. CONSTANȚA 
EVOLUEAZĂ LA TIRANA 

SIMBATĂ 27 OCTOMBRIE

lare Ion Xantus și alții. In plus, 
pentru funcția de ghid au fost 
pregătiți — însușindu-și cunoș
tințele trebuincioase — și mulți 
dintre salariați! marelui combi
nat de încălțăminte ca de pildă 
Gheorghe Sarbadi — marochiner, 
Francisc Maior — lăcătuș etc.

Indiscutabil, excursiile organi
zate de către asociația sportivă 
Clujeana, cu sprijinul comitetului 
sindical și al Universității popu
lare din Cluj constituie un im
portant punct de atracție. Nu mai 

și ma- 
sportiv 
atleti- 

care vin

puțin apreciate sînt însă 
nifestările cu caracter 
(jocuri de volei, întreceri 
ce organizate ad-hoc etc.) 
să completeze în mod plăcut tim
pul liber pe care și-l petrec mun
citorii în aceste deosebit de a- 
preciate excursii.

Și acum, pentru că Ia începutul 
acestui material am vorbit de o- 
rientare turistică, despre succe
sele sportivilor de la Clujeana 
în acest domeniu, credem că nu 
este lipsit de interes în a 
că o parte dintre membrii 
ției de ' 
ciației 
tocmai 
învățat 
colinde 
cu prilejul excursiilor despre care 
am vorbit. Legătura directă a 
sportului de masă în activitatea 
de performanță nu mai are — în 
acest exemplu — nevoie de altă 
recomandare.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

arăta 
sec- 

orientare turistică a aso- 
amintit© au 
din rîndurile 
să iubească 
plaiurile și

fost recrutați 
celor care au 

natura, să 
munții țării.

CUPA FLACĂRA" LA MARȘ
Duminică începînd 

stadionul Tineretului 
va găzdui o interesantă competiție 
atletică. Este vorba despre „Cupa

de la ora 10, 
din Capitală

Flacăra" la marș. întrecerile se 
desfășura la trei categorii : 10 
seniori, 5 km juniori I și II și 
3 km juniori III.

vor 
km

Pe nesimțite, toamna a venit. 
Dacă verdele mai stăruie încă în 
coroanele arborilor, fiorul prime
lor adieri umede și reci stîrnește 
în frunzișul alarmat preludii de 
iarnă. E un semnal de adunare 
pentru schiori, pentru boberi, pen
tru- biatlo.niști. Risipiți peste vară 
la secții, lucrînd discret și în tăcere 
la modelarea și perfecționarea u- 
nor calități specifice, primele focuri 
aprinse de toamnă în frunzișul fa
gilor îi cheamă la confruntări ge
nerale, la norme și probe de con
trol centralizate, primele sisteme 
de referință pentru pregătirea tre
cută și ordinea valorică viitoare. 
Am asistat de curînd la concursul 
național pe uscat al fondiștilor și 
biatloniștilor de la Poiana Brașov. 
Nu este nici primul pe care-1 ve
dem și nici singurul organizat în 
această toamnă și în anii prece- 
denți de federația română de schi- 
bob. Dacă ne-am hotărît să vă re
ținem puțin atenția este pentru că 
această întrecere pe uscat săpîn- 
du-și tradiții, a început să stator
nicească și principii noi, de res
ponsabilitate, calitative, în măsu
rarea și compararea efortului.

în primul rînd au fost foarte 
mulți participant (150), sportivi 
nominalizați în secții, veniți de la 
Oradea, Cîmpulung Moldovenesc, 
Miercurea Ciuc, Gheorghieni, Bucu
rești, Sinaia, Predeal, Azuga etc., 
ceea ce reprezintă primul succes... 
organizatoric al acestei etape din 
sistemul de norme și probe de con
trol conceput de federație.

Se adaugă la acesta exigența 
impusă de obținerea unor norme 
obligatorii selecționării în loturile 
secțiilor sau în cele naționale, ceea 
ce constituie un criteriu obiectiv 
minimal de selecție și menținere 
în echipe.

în orice caz, acest concurs pe

uscat — și altele care fac parte din 
sistem — a avut darul de a sti
mula prin emulație, de a ambiționa 
prin exigența, baremului și a con
fruntării directe, cu efecte favori- 
zante asupra concepției moștenite 
despre pregătire și cu posibile vi
itoare răsturnări de ierarhii.

Apreciind pozitiv perseverența fe
derației în redimensionarea volu
melor de muncă și reconsiderarea 
intensităților, am constatat cu plă
cere o calitate superioară pe an
samblu, reflectată obiectiv în cen
timetri și secunde. în mod special, 
merită a fi menționate structurile 
sportive de la Miercurea Ciuc și 
Gheorgheni (școlile sportive) 
radea (Institutul Pedagogic) 
ror reprezentanți, excelent 
tițl, au pus în dificultate și
ori au și învins pe laureații obiș- 
nuiți, tradiționali, ai pîrtiilor albe, 
brașoveni și prahoveni. Am cita 
cîteva nume : Ana Szekely, Adal-

și Cl
ăi că- 
pregă- 
adese-

bert Janossj4, Csaba Columban (Șc. 
sp. Gheorgheni) ; Laszlo Markos, 
Benedek Kristo (Șc. sp. M. Ciuc): 
Nicolae Sfetea, Iuliana Demeter și 
alții (I. P. Oradea). Se anunță, ast
fel, dueluri noi, rivalități noi, por
nite din poziții calitative superioare, 
■din care schiul nu are decît de 
cîștigat. Și biatloniștii și-au testat 
pregătirea. Și aici „furtunile" in
terioare ale lotului prefigurează 
răsturnări valorice între generații. 
Concurenții sînt în alertă : Fon
tana, Voicu, Gîrniță trebuie să în
frunte și să reziste asaltului 
lui val". în care N. Cristolovanu 
este șef de promoție. Rezultatele și 
seriozitatea pregătirii unui candi
dat — I. Mirza, A-S.A. — prezintă 
federației și colegiului dă antre
nori argumentele unei valori care 
se cere a fi luată în considerare.

Iată că, acționînd cu fermitate 
la traducerea în viață a sarcinilor 
referitoare la sportul -de 'perfor
manță, se pot consemna și primele 
semne (și care trebuie continuate) 
ale unui - reviriment necesar în di
namica rezultatelor sporturilor de 
iarnă. Sînt semne de bun augur. 
Confirmările trebuie să vină pe ză
padă.

„nou

Ața .cum se știe, dintr-o știre pu
blicată anterior, echipa F.C. Constan
ta va evolua la Tirana, unde va servi 
drept sparing-partener reprezentati- 
3 ei Albaniei, care se pregătește pen
tru meciul ei cu selecționata R. D. 
Germane, programat să se desfășoare 
Ia 3 noiembrie, în cadrul prelimina
riilor campionatului mondial. Aflăm, 
că, la cererea forului de specialitate 
albanez, jocul amical Albania — F.C. 
Constanța se va disputa simbătă 27 
octombrie și nu duminică 28, cum 
fusese inițial anunțat.

Meciul pe care F.C. Constanța ur
ma să-l dispute, la 28 octombrie, în 
deplasare, cu S.C. Bacău a fost ami- 
nat pentru miercuri 31 octombrie.

MECIUL AMICAL BULGARIA — 
ROMÂNIA

SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII
\

După cum am mai anunțat, la tim
pul cuvenit, pentru ziua de 7 noiem
brie fusese perfectat un meci amical de 
fotbal Bulgaria—România. Cum, însă, la 
această dată jucători ai celor două 
reprezentative evoluează, în cadrul e- 
chipelor lor de club, in turul li al 
cupelor europene, federațiile respective 
au purtat tratative pentru găsirea celei 
mai convenabile soluții : amînorea me
ciului pentru o altă zi sau disputarea 
lui, la 7 noiembrie, fără fotbaliștii e- 
chipelor angrenate în cupele europene.

Negăsindu-se, pînă la ora actuală, 
nici o zi liberă convenabilă ambelor 

. părți, din cauza calendarului competiți-, 
onal oficial se pare că meciul Bulga
ria —» România nu se va mai putea 
desfășura anul acesta.

politehnica timișoara: EXISTĂ CONDIȚII PENTRU A SPURI

Mihai BARĂ

5 000 DE FOTBALIȘTI 
IN NOUA CALEDONIE I ?

ASTĂZI
ATLETISM. Staâionul Republicii, 

de la ora 9 : „Cupa Progresul", com
petiție deschisă seniorilor și junio
rilor.

CANOTAJ. Lacul Herăstrău, ora 8: 
„Cupa Voința" (seniori 4- juniori).
handbal. Teren Tineretului, ora 

11.30: I.E.F.S. — Textila Buhuși, 
(„Cupa de toamnă, i); teren Voința, 
ora 10 : Voința Buc. — Agronomia 
Iași (B, m): teren Dinamo, ora 11.30: 
Dinamo Buc. — S.C. Bacău („Cupa 
de toamnă", f).

JUDO. Sala Dinamo, de Ia ora
10.30 : Universitatea Craiova — Poli
tehnica București — se. sp. Unirea 
Iași — Dinamo București (partide in 
cadrul etapei a 3-a, divizia A).

LUPTE. Sala Floreasca, ora 10 : 
Rapid Buc. — C.S M. Reșița — Vul
turii Textila Lugoj; sala Progresul, 
ora 10 : Progresul Buc. — steagul 
roșu Brașov — Jiul Petrila (partide 
din cadrul campionatului diviziei A 
la lupte libere): sala de atletism a 
complexului „23 August", ora 10: Me
talul Buc. — Rapid Buc. — I.M.U. 
Medgidia (partide restante din etapa 
a IH-a a campionatului Diviziei A 
la lupte greco-romane).

POLQ. Bazinul Dinamo, de la ora 
8 : Crlșul Oradea — Mureșul Tg. 
Mureș, Industria Linii Timișoara — 
Olimpia Oradea, Vagonul Arad — 
Politehnica Cluj, I.E.F.S. — C.S. Șco
larul Buc., Progresul — Voința Cluj 
și Dinamo — Rapid (meciuri din ca
drul turneului final al campionatului 
republican).

POPICE. Arena Voința, ora 8: vo
ința — Rapid; arena Constructorul : 
Constructorul — Flacăra Cîmpina 
(intîlniri din cadrul campionatului 
masculin, divizia A).

RUGBY. Teren Steaua, de la ora
9.30 : Lotul reprezentativ — Steaua
și Vulcan — Dinamo („Cupa Fede
rației"); teren Olimpia, ora 11: O- 
limpia Politehnica Timișoara:
teren Giulești, ora 12 : Rapid — Ti- 
nărul petrolist Ploiești; teren Con
structorul, ora 10.30: Constructorul 
— Aeronautica (Div. B).

SCRIMA. Sala Floreasca 
ora 8 : „Cupa României" 
mele) •— finala fazei pe

TENIS DE MASĂ. Sala 
ora 9 : Progresul Bug. — Univ. Cra
iova (la); ora H : Progresul Buc. — 
Rovine Craiova (f) — meciuri din 
campionatul republican.

VOLEI Sala Giulești, de la ora 
10 : Confecția București — Delta Tul- 
eea (B, m). sala Institutului Peda
gogic, ora 10 : Universitatea — Pro
gresul Buc., (B. f) ;sala UREMOAS, 
ora 10: Confecția — Ceahlăul P. 
Neamț (B, 1).

Qrieît ar păm de ciudat, cei mai 
mulți fotbaliști legitimați din lume — 
cifră raportată la numărul respectiv de 
locuitori — se află în... Noua Caledonie, 
teritoriu francez din Oceanul pacific, 
numărînd ceva mai mult- de 100 000 de 
iQCUitoii J

Conform unei statistici, publicată re
cent de ziarul belgian „Les Sports", 
care apare la Bruxelles. în Noua Cale- 
donie ar exista peste 5 000 de jucători 
de fotbal legitimau, induși în circuitul 
competițiilor interne.

De altfel, statistica menționată adaugă 
alte cifre, care probează marea pasi
une pentru sport a localnicilor : 1 000 de 
tenismani, 200 de cicliști, peste 5 000 
de sportivi școlari, rugbyștl, canotori 
etc.

Aceasta fiind realitatea de necom
bătut — a cifrelor, să nu ne mire dacă 
într-o bună zi Noua Caledonie va juoa 
de la egal la egal cu... Brazilia 
Pele 1 ?

unde tocătorii moscovlțl au înscris un 
gol, perfect regulamentar. Arbitrul l-a 
anulat pentru motivul că nu a putut ur
mări condițiile în care a fost înscris.

Părerile asupra celor ce trebuia să 
facă arbitrul, in ultimă instanță, sjnt 
împărțite și despre acest caz continuă a 
se discuta in presa sovietică de specia
litate. Majoritatea înclină a crede că 
arbitrul ar fi trebuit să lase jocul să 
se desfășoare concomitent cu incidentul 
și să intervină după aceea cu cartona
șele sale. „Jqcul ar fi degenerat" — se 
apără serghie.nko.

Hotărît, nu e ușor să fii arbitru !

BALONUL ISTORIC

Biva s-a adresat arbitrului cerlndu-1 
mingea cu care se desfășurase partida 
și acesta i-a satisfăcut dorința, nu 
înainte ca el să aibă o scurtă explicație 
cu Anastasi, care de asemenea dorea 
acest balon ca autor al celuilalt gol în
scris. Lucrurile s-au lămurit repede și 
Riva a intrat în posesia a ceea ce urma 
să devină unul din cele mai prețioase 
trofee din cariera sa de fotbalist.

Meazza, care deținea acest record de 
mai bine de 30 de ani a adresat iui 
Riva o telegramă de felicitare și i-a tri
mis o cupă spre amintirea evenimentu
lui.

VECHII INTERNAȚIONALI, PE 
TEREN

lui

ți, de la 
(toate ar- 
Capitală. 
Progresul,

LOTULUI REPREZENTATIV DE SCRIMA
Scrima timișoreană și-a sărbăto

rit în 1972 100 de ani de existență 
atestată documentar. După Cluj, 
așadar, municipiul de pe Bega re
prezintă unul dintre ceîe mai vechi 
centre de scrimă ale țării, cu tra
diții recunoscute.

Asemenea tradiții au obligat și 
obligă Timișoara de a fi perma
nent prezentă în sfera performan
ței. Dar. din păcate condițiile n-au 
fost întotdeauna aceleași, iubitorii 
acestui sport olimpic s-au văzut 
nevoți să recurgă uneori la impro
vizații pentru a putea supraviețui. 
Avem în vedere perioada în care 
familia mușchetarilor timișoreni se 
afla grupată la Flacăra roșie, apoi 
Stăruința, adică perioada anilor 
1950 și următorii, legată de activi
tatea unor pionieri ai scrimei de 
pe aceste meleaguri — Victor Că
tină, Egon TSrok. Paul Munteanu, 
Doina Tenovlcj și mulți alții. Din 
această pleiadă de entuziaști ai 
scrimei a făcut parte și actualul 
antrenor al Pclitehnicii Timișoara, 
Oscar Feisthammel.

Sublinierea o considerăm nece
sară deoarece de numele lui Feist
hammel se leagă afirmarea scri
mei timișorene, începînd din anul 
1966 de cînd a luat ființă secția 
de la Politehnica. început plin de 
elan, cu ștudenți care au fost dis
puși să facă unele sacrificii, să ac
cepte unele renunțări, pentru a a- 
junge în prim-planul performanței, 
îi avem în vedere, îndeosebi pe 
Eugen Heim și Gheorghe Pordea,

fruntași în campionatele republi
cane de juniori și în „Cupa Româ
niei", ultimul aflat în vederile fe
derației pentru lotul reprezentativ? 
Doi floretiști de talent, doi trăgă
tori de nădejde în 4-ul Pclitehnicii 
Timișoara, care activează în divizia 
A. Feisthammel năzuiește la mai 
mult: aducerea echipelor de sabie 
(divizia B) și spadă (divizia C) ală
turi de cea de floretă. In sprijinul 
acestui obiectiv — Pe care noi îl 
apreciem ca realizabil în maximum 
doi ani — antrenorul și-a format 
nu mai puțin de 40 de trăgători, 
dintre care 17 posedă categoria I. 
în timp ce al ți 10 aspiră la obți
nerea acestei clasificări în cursul 
anului competițional 1974.

Trei echipe în sistemul competi
tions! divizionar poate părea puțin 
pentru un neavizat. în realitate, 
antrenorul Politehnicii Timișoara a 
realizat foarte mult acceptînd să 
lucreze de 4 ori pe săptămînă, în 
ore cape să convină studenților, re- 
nunțînd, însă, efectiv la timpul 
său liber. Fiindcă merită a fi no
tat faptul eă antrenorul Politehni
cii Timișoara este singurul tehni
cian al 
ales nu 
treagă... 
Un caz
B de la Satu Mare, echipa de sa
bie a Politehnicii ș plecat fără an
trenor ! De asemenea, pentru ali
mentarea continuă a secției se face 
simțită nevoia creării unor grupe 
de copii. Amatori există, școlile

secției de scrimă și mai 
este încadrat cu normă în- 
De aici destule neajunsuri, 
recent: la etapa de divizie

STUDIOUL CINEMATOGRAFIC AL ARMATEI
prezintă pe

ILIE NĂSTASE
Șl

Dominique Rodriguez-NĂSTASE
in

filmul

RACHETA
DE AUR

scenariul: IOAN CHIRILA și CEZARGRIGORIU 

imaginea : VASILE OGLINDĂ 

regia: CEZAR GRIGORIU

EASTMANCOLOR

Filmul rulează la cinematografele BUCUREȘTI și LUCEA 

FARUL din Capitală — începînd de luni 22 octombrie 

1973.
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GALA ZIARULUI 
„L’HUMANITE" 

MIREILLE MATHIEU Și... 
FINALA CAMPIONATULUI 

MONDIAL

Cu ocazia meciului dintre Italia si Sue
dia. unul din cele două goluri ale vic
toriei „squadrel azzurra" a fost sem
nat de popularul atacant Glgi Riva, A 
fost de fapt un gol istorie, al 31-lea În
scris de Riva sub tricoul reprezentati
vei naționale. El. i-a dat posibilitatea de 
a se situa in fruntea golgeterilor pe 
care i-a cunoscut reprezentativa penin
sulară. depășind recordul stabilit de 
Meazza.

Imediat după terminarea meciului,

La invitația federației bulgare de fot
bal și a asociației veteranilor sportului 
gin Bulgaria, echipa reprezentativă a 
orașului Moscova, alcătuită din gloriile 
de altădată ale fotbalului sovietic., a 
susținut un turneu in Bulgaria. Au avut 
loc trei intilniri in orașele Sofia, Bla- 
goevgrad și Plovdiv. La prima întilnire, 
in ciuda unei ploi torențiale căzute în 
dimineața întilnirii. disputată pe sta
dionul „Vâsli Levskl", au asistat cîteva 
zeci de ntli de spectatori, țn ambele 
formații au apărut internaționali CU 
nume celebre in fotbalul anilor trecu p.

■ In echipa Bulgariei au evoluat Kolev, 
Bojbov, Evtimov, Panaiotov, Iordanov 
ete., iar în eea sovietică Krijevski, Kru
tikov. Masleonkin, Netto, SalniKov, De
mentiev. strelțov șl Ponedelnik.

Primul meci s-a încheiat la egalitate : 
3—3. La Blagoevgrad fotbaliștii sovietici 
au cîștigat comod cu 3—0. iar ultima 
întilnire a aparținut gazdelor care au 
încheiat acest reușit turneu cișțigind 
eu l—0.

generale timișorene sînt dispuse să 
ofere elemente, dar antrenorul nu 
poate găsi întotdeanua timpul ne
cesar pentru efectuarea inițierii co
piilor. Ar însemna să neglijeze pre
gătirea formațiilor divizionare.

Se pot formula, deci, cîteva con
cluzii- Prima — necesitatea de a 
exista un antrenor cu normă în
treagă. Feisthâbimel este dispus să 
primească această însărcinare acor- 
dindu-i-se salarizare corespunzătoa
re calificării sale. Nu vedem de ce 
clubul sportiv Politehnica Timișoa
ra nu ar putea îndeplini o aseme
nea. condiție- Iar prezența 
antrenor legat ind’solubil de 
ar aduce o serie de rezolvări 
perios necesare ca: existența 
pepiniere puternice de copii, 
toate probele, atragerea unui 
măr mai mare de ștudenți în 
mă, asigurarea unui proces și 
complex de pregătire componen- 
ților loturilor de floretă, sabie și 
spadă, inițierea unor grupe de flo- 
retiste. ,

Un antrenor eu normă întreagă 
la Politehnica ar favoriza totodată 
o mai bună colaborare c-u scrime- 
rii de la Școala sportivă. S-ar pu
tea urmări mult mai riguros felul 
cum se face trecerea tinerilor din- 
tr-o unitate sportivă 
universitară capitol 
camdată. Timișoara 
rită.

în fine, ar fi de 
alt aspect : nu se referă strict la mu
nicipiul de pe Bega, dar interesează 
în general scrima 'din această zonă 
geografică. Este vorba de secția de 
la Cimentul Lugoj. O secție care 
debutase cu o frumoasă activitate 
la nivelul copiilor și juniorilor, 
reprezentanții ei păstrînd o bună 
legătură cu cei din Timișoara. Sec
ția — fără a exista o motivație — 
a fost desființată, deși instructorul 
care a condus-o, Lucian Popescu, 
și-a făcut datoria. Politehnica Ti
mișoara a pierdut altfel spus, o 
sursă de a-și primeni cadrele de 
sportivi. Poate că C.J.E.F.S. Timiș 
va realiza problema și va găsi 
soluții mai puțin comode, dar mai 
eficiente.

unui 
club 
im

unei 
Ia 

nu- 
scri- 
mai

școlară in alta 
la care, deo- 
este descope-

amintit și un

Tiberiu STAMA

i

ACTI

Ua gaia anuală organizată de ziarul 
parizian „UHumanite*» organul Parti
dului comunist francez, printre alte ma
nifestații de masă, a avut loc și un 
mare, concert popular, în cadrul căruia 
de un deosebit succes s-a bucurat re
numita cîntăreață Mireille Mathieu. Cum 
concertul era retransmis, pe rețelele E- 
uroviziunii, unul dip reporterii televi
ziunii vest’germane a întrebat-o pe tî- 
năra interpretă care este cea mai ar
zătoare dorință a sa. Răspunsul a fost 
total neașteptat : „Să pot asista la fi
nala Campionatului mondial de fotbal, 
de la Miinchen*.

Peste numai cîteva minute, prezen
tatorii concertului au anunțat in aplau
zele generale că președintele Comitetu
lui organizator al C. M. Hermann Neu
berger, care urmărise transmisia, a te
lefonat ziarului vE’țlumapite“ eă a re
zervat vedetei cintecului francez două 
bilete în tribuna de onoare penti-u 
întrecerea finală. Adăugind, bineînțeles, 
și felicitările sale pentru evoluția ar
tistei. In ovațiile publicului, Mireille 
Mathieu s-a revanșat, cintînd două me
lodii din repertoriul muzicii ușoare de 
dincolo de Rin...

GREA E VIAȚA DE ARBITRU I...
Un episod petrecut în cursul meciului 

dintre divizionarele sovietice Ararat Ere
van și Spartak Moscova (3—1) arată cit 
de greu îi este unui arbitru să se orien
teze bine în cursul unei partide și cîte 
se pot întâmpla, dacă el scapă măcar 
pentru cîteva clipe jocul de sub control.

După o fază confuză la mijlocul te
renului. jucătorul Papaev și Andrașian 
începuse™ o ceartă în' doi, fără prea 
mari urmări. Arbitrul Iuri Serghlenko. 
s-a îndreptat către dînșii căutînd a-i 
împăca cu ajutorul unor cartonașe gal
bene. Uitase însă esențialul — să fluiere 
întreruperea jocului, care se desfășura 
între timp la poarta echipei armene,

A

LA Sf. GHEORGHE

MASA ROTUNDĂ A PROFESORILOR
DE EDUCAȚIE FIZICĂ

DIN JUDEȚUL COVASNA
Casa corpului didactic în colabo

rare cu Inspectoratul școlar jude
țean Covasna, a organizat săptă- 
mîna trecută o masă rotundă cu 
profesorii de educație fizică din. ju
dețul Covasna în cadrul căreia s-au 
dezbătut probleme de mare actua
litate ale educației fizice școlare, 
între care aprecierea și notarea e- 
levilor, precum și planificarea ac
tivității de educație fizică.

S-a evidențiat necesitatea adop
tării unui sistem unitar, obiectiv 
și stimulativ de apreciere a elevi
lor la educație fizică, a unor cri
terii’ care să permită aprecierea 
progresului realizat de elevi și a 
individualizării pe cit posibil a ac
tivității de pregătire, de apreciere 
a elevilor.

în continuare s-a vorbit despre 
necesitatea folosirii unor probe-test, 
care să permită obiectivizarea apre
cierii rezultatelor elevilor cit și a 
programării judicioase a conținu
tului educației fizice bazate pe sis
teme de lecții, despre creșterea 
progresivă a efortului și verificarea

continuă a evoluției pregătirii ele
vilor.

Discuțiile purtate au relevat 
preocupările profesorilor din jude
țul Covasna de a găsi mijloace va
riate de atragere a masei largi de 
elevi în practicarea unor forme 
necompetiționale a exercițiilor fi
zice, de a stabili criterii de apre
ciere și notare a elevilor care să 
aibă un efect mobilizator asupra 
acestora.

în încheierea dezbaterii, profeso
rul Keresztes Laszlo, inspector șco
lar cu probleme de educație fizică 
și sport școlar, a subliniat utilita
tea unor astfel de întîlniri, dorința 
specialiștilor din județ de a fi in 
conțacț permanent cu noul, anga- 
jîndu-se totodată pentru 
rea a cît mai multor aci 
cest gen.

La masa rotundă 
Sf. Gheorghe a foșt. 
univ. Elena Firea care a prezen
tat o informare în legătură cu tema 
supusă dezbaterii.

i organiza- 
acțiuni de a-

organizată la 
invitată cont.

CONTINUĂ ÎNTRECERILE DE TENIS PENTRU TURNEUL DE CALIFICARE
Pe terenurile Progresul s-au încheiat 

primele partide ale turneului de cali
ficare. a. s. colțea a învins, detașat, 
cu 13—2. echipa Școlii sportive Nr. 2 
Constanța, iar Petrolistul Cîmpina a 
dispus cu 10—7 de Industria sirmei 

zCimpia Turzii. Azi, începind de la ora 
8,13 și da la 15,30 au loc întîlnirile : 
A. S. Colțea — Petrolistul Cîmpina și 
Școala sportivă nr. 2 Constanța — in
dustria sirmei Cimpia Turzii.

de ani) : Chivaru — Arjoca 6—4, 6—2 ; 
Hanganu — Ghslci 6-2, 6—3 ; T. Bădin 
— Turcu 6—3. 6—0 ; Stoicescu — Robea 
6—1, 6—4 ; categ. peste 55 de ani : Cob
zuc — Dabija 6—0, 6—1 ; Busuioc — 
Cîrjan 6—4, 6—3 ; Grad — Manoleseu 
6—0, 6—3.

„CUPA T.C.B." —
JUNIORILOR

AZI, FINALE IN CONCURSUL 
VETERANILOR

Pe terenurile Tenis club București, 
începînd de la ora 9, se vor disputa 
finalele la categoria 43—55 de ani și 
peste 55 de ani. se vor întilni învin
gătorii din partidele C- Chivaru — V. 
Hanganu, T. Bădin — N. Stoicescu (la 
prima categprie) și G’i. Cobzuc — A. 
Teodoreseu și D. Busuioc — T, Grad. 
Cîteva rezultate din „sferturi“ (45—55

— „„.egoria 43—55 de ani 
peste 55 de ani. "
gătorii din partidele C. Chivaru — 
Hanganu, T. Bădin — N. Stolces... 
prima categprie) și Gh. Cobzuc — 
Teodoreseu și D. Busuioc — T, Gi

Tenis clubul bueureștean a organizat 
ultima competiție in aer liber a sezo
nului, rezervată juniorilor. Au fost in
vitați cei mai buni jucători.

Rezultate din turuj III (13—16 ani) : 
Țiței (Șo. sp. nr. 2 Constanța) — Mol
dovan (Constructorul Hunedoara) 6—0, 
6—0 ; Tomescu (Steaua) — Nlculescu 
(Șc. sp. 3 București) 6—0, 6—0 ; Dîrzu

(Progresul) — Zancu (Cutezătorii) 6—4. 
6—0 J Popescu (Cutezătorii) — NisiparU 
(Cutezătorii) 6—2. 4r-6, 6—2 ; Pană (Cu
tezătorii) — Predescu (Progresul) 5—7, 
6—1, 6—1 ; s. Orășeanu (Constructorul 
Hunedoara) — Bucur (T.C.B.) 6—2,
6—2 ; Dumbravă (Sțeaua) — Crăciunesou 
(T.C.B.) 6—3, 6—4 ; Neuman (Dinamo 
București) — Cioclov (Steaua) 6—0, 6—3 : 
Soare (Steaua) — Zaharla (Dinamo) 
6—4, 4-6. 6—3 : Dabija (T.C.B.) — Flo- 
rgscu (Cutezătorii) 6—2, 6—2.

Rezultate, categoria 17—13 ani ; F. 
Manea (Dinamo) — C. Rădulescu (Șc. 
sp. 3 Constanța) 6—2, 6—2 : D. Mirza 
(Progresul) — B. Rusescu (T.C.B.) 6—0, 
6—6 ; 'L. Țiței — V. Popescu (Dinarno) 
6—2, 6—1 ; c. ionescu (Dinamo) — L. 
Țiței 6-2, 3-6, 7—5.

S. IONESCIJ

/

SPORTIVE DE MASĂ

(Urmare din pag 1)

Diana". Prilej de a cunoaște cam
pioanele pe municipiul București. 
Primele evoluții — de la orele 8,30.

Pe frumoasele amenajări sportive 
de la Lacul Tei aparținînd tinere
tului studios, tot astăzi — începînd 
de la orele 10 — vor avea loc 
întreceri de atletism, fotbal, volei, 
baschet etc. prilejuite de deschide
rea anului sportiv Ia Universitatea 
București, Acțiunea este organizată 
de catedra de educație fizică și 
sport a Universității, în colaborare 
cu factorii ce au atribuțiuni în do
meniul sportului din acest înalt 
for de cultură. Se contează pe o 
participare de circa 3 000 de stu- 
denți și studente.

în fine, și o acțiune pentru elevi, 
pentru cei din clasele III—VIII, un 
concurs de orientare turistică. Este 
organizat de Consiliul de educație 
fizică și sport al sectorului 6, în 
colaborare cu Consiliul pionierilor 
din acest sector, separat pentru

băieți și fete. Aproape 100 de e- 
chipe vor lua startul — de la - orele 
8 — în pădurea Pustnicul.

SUCEAVA : A TREIA EDIȚIE 
A „CROSULUI FETELOR"

Astăzi, la Suceava se . va desfă
șura cea de a treia ediție a „Cro
sului fetelor" — fâza finală pe ju
deț. întrecerile se vor desfășura pe 
trasee amenajate pe platoul cetă
ții. Organizatorii, Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport, în 
colaborare cu Consiliul sindicatelor, 
Inspectoratul școlar, Comitetul 
U.T.C. și Organizația pionierilor pe 
județ, preconizează desfășurarea 
curselor pe categorii de vîrștă. Pînă 
în momentul de față, la start s-au 
înscris peste 2 000 de sportive — 
eleve, salariate din întreprinderi și 
instituții etc.

Tot astăzi vor avea loc deschide
rile sportive ale anului școlar și 
universitar din municipiul Suceava.

0. ALEXA, coresp. județean

LA SEMNALELE ZIARULUI
„Q vacanță timpurie și urmările 
a fost titlul unui articol apărut 

de mult în ziarul nostru, în care

• 
el“, 
nu „„ _____ ... ____ _ __ ____ . .....
se semnalau unele deficiențe in activi
tatea motocielistă, reieșite în special la 
cursele Internaționale de la Brașov și 
Moreni. Federația română de moto 
ne-a răspuns că la baza deficiențelor 
stau, in primul rind, lipsa de pregătire 
a motocicletelor și comportarea nesatis
făcătoare a unor alergători. In conti
nuare, ni se arată o serie de greutăți 
obiective care frinează, în general, 
dezvoltarea acestui sport, ca de pildă, 
faptul că din cel 20 de antrenori cali
ficați, doar doi stat angajați (unul cu 
normă întreagă și altul cu ora), iar 
în cluburi și asociații întreținerea ma
șinilor s-a încredințat sportivilor, care 
nu sînt mecanici specialiști, iar eco
nomia ce se realizează pe această 
cale se pierde prin uzarea prematură 
a motocicletelor. Pînă la rezolvarea 
acestor probleme dificile și a vechiu
lui deziderat de a înființa pe lingă 
două cluburi puternice și centre de 
dirt-track și motocros — imperios ne
cesare sportului cu motor — F.R.M. 
Va lua O serie de măsuri, printre care 
Îndrumarea secțiilor de moto de către 
membrii biroului federal, selecționarea 
de noi alergători tineri și talentați în 
loturile naționale ș. a.
• Un abonat al ziarului nostru din 

Malnaș Sat (jud. Covasna) ni s-a plins că 
n-a primit „Sportul" mai multe zile 
la rind. Qficiul județean de difuzarea 
presei ne aduce la cunoștință că re- 
elamația abonatului a fost întemeiată.
„Vinovat pentru neservirea abonatului
— se arată în adresa primită de la 
Direcția județeană de poștă și tele
comunicații Covasna — se face factorul 
înlocuitor, care nu a adus la cunoș
tința dirigintelui oficiului respectiv ne- 
sosirga ziarului. Salariatul vinovat nu

mai este angajatul oficiului- Pentru 
evitarea cazurilor similare s-au luat 
măsurile necesare, iar reclamantului i 
S-au trimis ziarele respective",
• Cițiva tineri din comuna Oporelu 

au trimis redacției o scrisoare în care 
ne arătau situația precară in care se 
află sportul pe la ei. Sesizarea a avut 
ecoul dorit șl — după cum reiese din 
răspunsul primit de la Comitetul ju
dețean Olt al U.T.C., al cărui activist 
s-a deplasat la oporsiu — situația se 
va remedia in curînd. „Măsurile între
prinse de comitetul comunal U.T.C. au 
făcut ca asociația sportivă să dispună 
de o bază sportivă simplă (pentru 
fotbal și volei), iar in cadrul măsuri
lor de sistematizare a comunei este 
prevăzută amenajarea unei arene care 
va avea terenuri de fotbal, volei și 
handbal, toate acestea în centrul co
munei. Acum sportivii din Oporelu au 
la dispoziție echipament și materialele 
necesare practicării unor sporturi ca 
fotbalul, voleiul, handbalul și atletismul, 
iar, recent, din fondurile comitetului 
comunal U.T.C. ș-a procurat o masă 
pentru tenis» — se scrie în adresa pri
mită.

In urma măsurilor întreprinse, ia 
Pporelu, comună cu o frumoasă acti
vitate to ®mî trecuți, sportul va fi din 
nou la înălțime. Printre măsurile luate 
— ni se precizează în răspuns — se nu
mără șl acelea referitoare la amenaja
rea de terenuri sportive simple in sa
tele care aparțin de Oporelu, procura
rea de echipament șl material sportiv 
din fondurile C.A.P, și U.T.C., orga
nizarea de duminici cultural-sportive, 
reorganizarea cercurilor sportive și i- 
nițierea unui campionat al asociației 
sportive la cinci discipline.

Planuri frumoase !...



primește de învingător la puncte

REPUBLICANE DE BOX

SCRISOARE DIN HEIDELBERG

ECHIPA DE RUGBY A R. F. GERMANIA 
SE PREGĂTEȘTE PENTRU PARTIDA CU ROMÂNIA

{Urmare din pag. I)

al celor trei lovituri reușite din 
prima repriză, Ibrahim FAREDIN 
(Farul Constanta) devine un cam
pion neconvingător, totuși campion.

CATEGORIA COCOȘ. — într-un 
meci de o rară violentă, medaliatul 
cu argint la C.E. de la Belgrad, 
campionul de anul trecut, gălă- 
țeanul Mircea Tone (Constructorul) 
a fost întrecut, după o partidă e- 
puizantă de tînărul Marian Lazăr, 
oare a evoluat foarte bine din 
punct de vedere tactic, Bueureș- 
teanul a folosit cu eficientă direc
tele de stingă, a evitat, pe cît a 
fost posibil, lupta de aproape și 
astăzi a devenit campion al tării, 
învingător la puncte (3—2) Ma
rian LAZĂR (Steaua).

CATEGORIA PANĂ. In lipsa co
rifeilor (Pometcu. Nedelcea. Amă- 
zăroaie) titlul de campion urma să 
fie decis între un boxer Cu expe
riență. Gheorghe Ciochină, și altul 
tînăr. de bună perspectivă. Con
stantin Ștefanovici (Dinamo Bucu
rești). Foarte lucid în ring, Cio
chină a condus cu siguranță și a 
dominat lupta. In repriza secundă 
profitînd de scăderea mobilității 
■lui Ciochină, Ștefanovici își valo
rifică insistentele în atac. In ulti
ma repriză însă, încercările dezor
donate ale tînărului candidat de a-și 
valorifica tăria loviturilor eșuează 
în gol în fața unui adversar extrem 
de stăpîn pe mijloacele tehnice. 
Cîștigător la puncte (4—1) Gheor
ghe CIOCHINA (Steaua).

CATEGORIA SEMIUȘOARA.
Campionul european Simion Cu- 
țov a avut, contrar previziunilor, 
o misiune ușoară în fata lui Au
gustin Iacob (Farul Constanța). Di- 
namovistul a controlat în perma
nență lupta, și-a trimis de două ori 
adversarul la podea, în ultima re
priză, obținînd o confortabilă vic
torie Ia puncte (5—0), Astfel. Si
mion CUȚOV- (Dinamo Buc-) cfe» 
vine pentru •'prtnfa!• 3ară cămpifid' 
național.

CATEGORIA UȘOARA. Calistrat 
Cuțov și Paul Dobrescu (Dinamo 
Buc.) nu au înșelat așteptările, pur- 
tînd o admirabilă bătălie, cu des
fășurarea tuturor valențelor scri
mei pugilistice. în formă foarte 
bună, Calistrat Cuțov valorifică 

varietatea mai mare a loviturilor 
sale, Dobrescu nu rămîne însă da
tor la nici unul din asalturi. în 
repriza secundă. Cuțov întreprinde

CAMPIONATUL DE CONCURS COMPLET LA CĂLĂRIE

SCHIMBARE
LUGOJ 20 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru)
Conform prevederilor, proba de 

fond, desfășurată pe Dealul Viilor, 
în cea de a doua zi a campionatu
lui de concurs complet de oălărie, 
a produs modificări în clasament, 
concurenții fiind supuși unui serios 
examen.

Cei 35 de călăreți, prezenți la 
start, au trebuit să facă față unui 
traseu avînd obstacole de o difi
cultate destul de ridicată, majori
tatea, însă demonstrînd o bună 
pregătire. .

La categoria ușoară, concursul a 
fost dominat de dinamovistul Oscar 
Recer cu Banchet, care la capătul 
unei evoluții foarte bune, a reușit 
să treacă în fruntea ierarhiei, de-

DINAMO LA UN PAS DE 0 MARE SURPRIZĂ
(Urmare din pag. 1)

cît mai repede scorul, măsurile de 
siguranță în apărare. Deselnicu a 
ieșit deseori din dispozitivul defen
siv, fapt de care au știut să profite 
cu promptitudine bucureștenii. A- 
cestia s-au organizat foarte bine în 
apărare, cu Sătmăreanu II retras în 
fața lui G. Sandu, cu Nunweiller VI 
si Dinu, — sprijiniți, uneori, și de 
D. Georgescu Ia mijlocul terenului — 
reușind, în acest fel, să destrame, 
relativ ușor, încercările de pătrun
dere ale craiovenilor și obligîndu-i 
pe aceștia să arunce nenumărate 
mingi pe sus în interiorul careului, 
acolo unde fundașii centrali le_ res
pingeau cu regularitate. Odată cu 
scurgerea timpului, sterilitatea ofen
sivă a gazdelor i-a făcut pe aceștia 
să dea evidente semne de nervozi
tate si jocul s-a fragmentat adese
ori, din cauza a numeroase neregu- 
larități.

Primele minute, de tatonare, n-au 
adus nimic deosebit la cele două 
porți. Singura situație mai pericu
loasă a fost aceea din min. 12 cînd 
Lucescu, angajat pe partea stingă a 
terenului, l-a găsit liber pe Moldo
van si i-a pasat în interiorul careu
lui. Acesta a greșit însă preluarea, 
ratînd o bună situație de gol. După 
numai trei minute, Țarălungă l-a de
pășit în viteză pe Lucuță, a cen
trat, dar mingea a întîlnit, în traiec
toria sa, bara verticală a porții a- 
păratâ de Cavai și a ieșit din teren. 
In continuare dinamoviștii preferă 
jocul combinativ, alternat cu declan
șarea contraatacurilor rapide. In min. 

mai multe acțiuni ofensive, dar du
ritatea. loviturilor lui Dobrescu 
pare mai evidentă. Cuțov încheie 
repriza cu arcada stingă spartă. 
Același lucru, la arcada dreaptă, 
i se întîmplă lui Dobrescu, în re
priza a treia, tocmai în momentul 
în oare Cuțov părea să slăbească a- 
lura. Cei doi boxeri sîngerînd nu 
încetează bătălia de o rară fru
musețe. Cine ar putea-o opri? Nici 
măcar arbitrul din ring. V. Ca
zacii, atît de splendidă era lupta 
sportivă! Pentru finișul său mai 
convingător. Calistrat CUȚOV (Di
namo Buc.), obține decizia la 
puncte.

CATEGORIA SEMIMIJLOCIE. 
Victor Zilberman și Antoniu Vasile 
(Dinamo Buc.) au oferit o întîlnire 
foarte liniștită. în cele din urmă 
victoria la puncte i-a fost acor
dată (4—1) lui Victor ZILBERMAN 
(Steaua) care-și menține titlul de 
campion.

CATEGORIA MIJLOCIE—MICA. 
Un meci presupus a fi încîlcit, din 
pricina cunoscutei forțe excesive a 
combatanților, ne-a furnizat surpri
za unei confruntări curate, nu lip
site însă și de gama loviturilor tu
nătoare, în cursul ultimei reprize. 
Ceva mai insistent în acțiunile o- 
fensive Ștefan FLOREA (Steaua) 
învinge la puncte (4—1) pe Sandu 
Tîrîlă (Constructorul Galați) deve
nind. pentru prima oară campion 
al țării.

CATEGORIA MIJLOCIE. Alee 
Năstac l-a învins prin K.O. în run
dul secund pe Mișu Banu (Farul) 
după ce constănțeanul dăduse im
presia că va realiza una din ma
rile surprize. Dar, un croșeu de 
dreapta, năpraznic, expediat de 
Năstac a pus capăt îndoielilor. Așa
dar, campion național. Alee NĂS
TAC (Steaua).

CATEGORIA SEMIGREA. Lui 
Ion Gyorffi j-a reușit saltul peste 
două categorii. Lăsîndu-1 pe Marin 

. Consțamtinescu (Metalul Buc.) să se 
• iresească în vane -încercări de a-1 
atinge, Gyorffi eschivînd tot timpul, 
cu excelentele sale reflexe. Punctînd 
rar, dar precis. Ion GYORFFI (Di
namo Buc.) a obținut victoria la 
puncte (5—0).

CATEGORIA GREA. Un meci 
confuz, plin de iregularități. în 
care Ion Alexe, maestru al apără
rii, l-a întrecut la puncte (5—0) pe 
Ilie Dascălu (Farul). Ion ALEXE 
(Dinamo Buc.) cîștigă astfel cel 
de al șaselea său titlu de cam
pion republican.

DE LIDER
pășindu-l pe sibianul Dumitru 
Roșea cu Saray. Trebuie să evi
dențiem. de asemenea, și compor
tarea sportivilor Constantin Vlad 
(Dinamo) cu Prejmer, Eugen Io- 
nescu (Dinamo) cu Valchir. Nicolae 
Gheorghe (Petrolul Ploiești) cu 
Brebenel Alexandru Bozan (C.S.M. 
Sibiu) cu Cerbu și Dumitru Roșea 
(C.S.M. Sibiu) cu Saray.

La categoria mijlocie conduce 
acum Dumitru Loneanu (Steaua) ou 
Atlas, care a reușit să-1 depășeas
că pe O. Recer ’cu Petrișor.

Duminică, de la ora 14,30, se va 
desfășura ultima probă, obstacole, 
în urma căreia vor fi cunoscuți 
noii campioni la concurs complet.

Gabriel IGNEA

18, Boc, nesusținut de Deselnicu, ple
cat în față, se joacă cu mingea la 
mijlocul terenului, este deposedat de 
LUCESCU, care se îndreaptă singur 
spre poartă, îl driblează pe Manta și 
deschide scorul spre stupefacția în
tregului stadion.

Studenții acuză neașteptata „lovi
tură", se dezlănțuie și mai mult în 
atac, dar stereotipia acțiunilor lor o- 
fensive nu le aduce golul dorit. Mai 
mult chiar, în plină dominare cra- 
ioveană, două noi contraatacuri di- 
namoviste sînt lâ un pas de... majo
rarea scorului 1 cel din min. 26, cînd 
D. Georgescu a șutat însă imprecis, 
și acela din min. 36, cînd Moldovan 
â trimis, din apropiere, balonul în 
Manta.

La reluare, introducerea în forma-

OPT MECIURI
(Urmare din pag. 1)

care ocupă ultimul loc. Giuleștenii 
vor neapărat să cîștige meciul cu 
A.S.A. Tg. Mureș, dar oaspeții 
s-au dovedit, de cele mai multe 
ori, adversari dificili pentru ra- 
pidiști, în Capitală. Tot cu atenția 
expres îndreptată spre clasament 
va juca și Jiul, acasă, împotriva 
studenților ieșeni, autorii marii sur
prize a ultimei etape, cînd au cîș- 
tigat la Ploiești; cu același gînd 
va evolua și Petrolul la Pitești.

LA EUROPENELE DE LA LONDRA

42 DE GIMNASTE DIN 23 DE ȚĂRI 
ÎN LUPTA PENTRU SUPREMAȚIE

După ce, la Grenoble, gimnastica 
masculină europeană și-a desemnat 
■liderii săi pe 1973, iată că, săptămîna 
viitoare, la Londra, este rîndul gim
nastelor să-și dispute medaliile și 
locurile fruntașe în cadrul campiona
telor continentale.

Timp de două zile, vineri 26 și 
sîmbătă 27 octombrie, la Empire Pool, 
de lingă Wembley, cele mai bune 
maestre ale Europei se vor întrece 
pentru obținerea titlului de campioa
nă a continentului nostru intr-o 
dispută care prevede, ca și la prece
dentele ediții ale acestei competiții, 
numai exerciții liber alese. Prima zi 
este. rezervată concursului general, cu 
participarea tuturor gimnastelor care 
și-au anunțat participarea la această 
a 9-a ediție a campionatelor euro
pene. iar ziua de sîmbătă progra
mează finalele pe aparate, în care 
se reîntîlnesc cele mai bune șase de 
fiecare probă.

După cum am Consemnat și în pa
ginile ziarului nostru, ediția de la 
Londra a campionatelor europene a- 
duce din nou în fața publicului pe 
campioana olimpică absolută de la 
Miinchen. Ludmila Turișceva, precum 
și pe geniul incontestabil al gimnas
ticii, dubla campioană olimpică de la 
sol și bîrnă, Olga Korbut, ale cărei 
evoluții stîrnesc de fiecare dată ui
mirea nu numai a simplilor specta- 
tatori, ci și a specialiștilor. A fost 
nevoie, după cum am anunțat, de o 
aprobare specială a federației inter
naționale de specialitate, pentru a i 
se permite Olgăi Korbut să evolueze 
la europene cu programul prezentat 
de ea la precedentele concursuri in
ternaționale. Și aceasta pentru că. nu 
o dată, s-a afirmat de către specia
liști autorizați că unele dintre ele
mentele incluse în exercițiile Olgăi 
Korbut sînt atît de dificile incit pri- 
mejduiesc pur și simplu viața spor
tivei.

In atari condiții, gimnastele sovie
tice pornesc desigur cu prima șansă 
Ia campionatele de la Londra, și este

OKKER L-A ÎNVINS DIN NOU PE NĂSTASE
MADRID, 20 (Agerpres'- — Tur

neul internațional de tenis de la 
Madrid, dotat cu „Trofeul Melia" 
a continuat cu desfășurarea meciu
rilor semifinale ale probei de sim
plu masculin. Pe un teren desfun
dat, foarte mult îngreunat de ploaia 
care a căzut din belșug în cursul 
dimineții la Madrid, olandezul Tom 
Okker a izbutit să-1 elimine pe Ilie 
Năstase. Scorul partidei : 6—4, 1—6, 
7—5. Partida a fost extrem de în- 
dîrjită, tenismanul român, cîștigînd 
detașat setul al doilea, dar pier-

TENISMANI ROMÂNI LÂ TURNEE INTERNATIONALE
In săptămînile care urmează, mai 

mulți tenismani români vor fi pre
zenți la o serie de turnee interna
ționale.
- Campionul României, Toma Ovici, 
a plecat ieri în Argentina unde va 
lua parte la 5 turnee, ultimul din
tre ele disputîndu-se la Buenos 
Aires — Campionatele Americii de 
Sud — contînd pentru marele pre
miu FILT. Tot sîmbătă au părăsit 
Capitala, cu destinația Marea Bri- 
tanie, campioana de senioare a Ro
mâniei, Virginia Ruzici și Mariana

ÎN „INTERZONALUL" FEMININ DE ȘAH

ALEXANDRA NICOLAU ARE ÎN CONTINUARE 
UN PROGRAM FOARTE DIFICIL

MADRID, 20 (Agerpres). — După 
o zi de repaus și disputarea parti
delor întrerupte, turneul interzonal 
feminin de șah de la Caile Galdana 
de Ferrerias a fost reluat cu runda 
a 13-a. Alexandra Nicolau, care în 
ultimele runde are dificila misiune 
de a întîlni succesiv pe toate cele 
șase maestre sovietice prezente la 
concurs, a pierdut la Kozlovska. în 
schimb, celelalte două jucătoare 
românce au obținut victorii : Elisa- 
beta Polihroniade a învins-o pe

ție a tînărului Bălăci aduce un re
viriment în jocul formației gazdă. 
Atacurile acesteia sînt acum ceva mai 
clare și mai periculoase. Așa se face 
că, în min. 48 și 78, Cavai are două 
intervenții salutare, respingînd șu
turile puternice ale lui Oblemenco și 
Boc ; pentru ca în min. 79 portarul 
dinamovist să fie salvat de bara 
transversală, la șutul lui Strîmbeanu. 
Cu trei minute înainte de finalul 
partidei, atunci cind puțini mai spe
rau poate în înscrierea golului egali
zator, Oblemenco trimite o pasă laterală 
spre Bălăci, care șutează puternic, 
pe jos, Ia colț. Cavai respinge defec
tuos și BĂLAN reia balonul în plasă, 
aducînd egalitatea pe tabela de mar
caj. Ceea ce ni se pare echitabil, 
după aspectul general al întîlnirii.

ECHILIBRATE
Ultimele trei partide : „U“ Cluj

— Sport club Bacău, C.S.M. Re
șița — Steagul roșu și Sportul stu
dențesc — C.F.R. Cluj. La Cluj, 
din poarta băcăuanilor va lipsi 
Ghiță, rămas acasă pentru sinu- 
zită și otită ; la Reșița, brașovenii 
vin cu... amintirea remizei obținute 
anul trecut în Valea Domanului ; 
iar la București, formația studen
țească susține primul meci oficial 
sub bagheta lui Angelo Niculescu 
și Ion Voica. Așadar, alte elemente 
de interes pentru această a zecea 
etapă, începută ieri I (M. M. I.). 

mai mult ca sigur că ele vor domi
na competiția la toate aparatele. Ka
rin Janz, marea învingătoare din 
1969. de la Landskrona (Suedia), și 
dubla medaliată cu aur de la Olim
piada miincheneză s-a retras din ac
tivitatea competițională iar Kerstin 
Gerschau și Angelika Hellman nu 
au încă, după opinia noastră, expe
riența și forța necesare spre a le 
învinge pe reputatele maestre sovie
tice.

In ce privește finalele pe aparate 
și deci și lupta pentru locurile de

1957, București : 1. Larisa Latî- 
nina, 2. Elena Leușteanu, 3. Sonla 
Iovan ;

1959, Cracovia : 1. Natalia Kot, 2. 
Elena Leușteanu, 3. Sonia Iovan.

1961, Leipzig : 1. Larisa Latînina, 
2. Polina Astahova, 3. Vera Ceas- 
lavska ;

1963, Paris : 1. Miriana Bllici, 2. 
Solveig Egman, 3. Eva Rydell ;

1965, Sofia : 1. Vera Ceaslavska,.
2. Larisa Lattnlna, 3. Birgit Rado- 
chla ;

1967, Amsterdam : 1. Vera Ceas
lavska, Zinaida Drujinina, 3. Maria 
Kraicirova ;

1969, Landskrona : 1. Karin Jans, 
2. Olga Karasiova, 3. Ludmila Tu- 
risceva ;

1971, Minsk : 1. Ludmila Turișceva 
șl Tamara Lazakovici 3. Erika Zu- 
chold

pe podium, fără îndoială că gimnas
telor sovietice și celor din R.D. Ger
mană li se vor alătura și sportive 
din alte tari, între care ne-ar bucu
ra mult să se numere si reprezen
tantele țării noastre. Alina Goreac, 
cu săritura ei Tsukahara, tot mai 
bine executată de Ia un concurs la 
altul, are toate șansele să se afle 
printre sportivele care vor aspira la 
o medalie, după cum ea poate avea 
un cuvînt de spus și la paralele, cu 
condiția să se mobilizeze serios, să 
manifeste deplină stăpînire de sine.

zîndu-1 apoi pe cel decisiv, în pre
lungiri. în cealaltă semifinală, s-au 
întîlnit chilianul Jaime Fillol și 
englezul Christo Mottram. A cîști- 
gat Fillol, cu 4—6, 6—3, 6—2.

★
La Bogota, după prima zi » în- 

tîlnirii pentru „Cupa Davis“ eli
minatoriile zonei sud-americane — 
ediția 1973—1974 a competiției — 
echipa de tenis a Columbiei con
duce cu 2—0 în fața formației Ve- 
nezuelei .

Simionescu. Ele vor concura la tur
neele de la Aberavone, Billingham 
și Edinburgh, urmînd a fi prezente
— în cazul cînd se vor califica — 
la turneul final de la Royal Albert 
Hall din Londra. Jucătoarele ro
mânce sînt însoțite de antrenorul 
emerit Marin Bădin.

în sfîrșit, Dumitru Hărădău și 
Viorel Sotiriu au plecat la Tbilisi
— însoțiți de antrenorul Dumitru 
Viziru — pentru a lua parte la 
campionatele Internationale ale 
U.R.S.S.

fosta campioană a U.R.S.S., Nana 
Aleksandria, iar Gertrude Bauni- 
stark a ciștigat Ia Maddern. Alte 
rezultate : Hardston — Veroczi re
miză ; Donnelly — Aztulovskaia 
0—1 ; Jivkovici — Ferrer remiză.

Clasamentul după 13 runde : 1—2. 
Nicolau (România), Hardston (An
glia) 9 p ; 3—4. Lazarevici (Iugo
slavia), Șui (U.R.S.S.) 8 p (1) ; 5—7. 
Zatulovskaia, Aleksandria, Koz
lovska (toate din U.R.S.S.) 8 p ; 
8—9. Jovanovici (Iugoslavia), Ko- 
nopleva (U.R.S.S.) 7‘/a p (1) ; 10. 
Polihroniade (România) 7*/s p ; 11. 
Levitina (U.R.S.S.) 7 p (1) ; 12. Ve
roczi (Ungaria) 7 p ; 13—14. Baum- 
stark (România), Jivkovici (Iugo
slavia) 6‘/s p; 15. Ferrer (Spania) 
5‘/j p : 16. Karakas (Ungaria) 4‘A p 
(1) etc.

★ V

în turneul internațional de șah 
de la Manila, după 3 runde, lider 
al clasamentului este maestrul in
ternațional Stefano Tatai (Italia) cu 
2 puncte și o partidă întreruptă, ur
mat de iugoslavul Zvetozar Gligo- 
riciz— l‘/z p. Șahistul român Flo
rin Gheorghiu a pierdut în runda 
a 3-a la iugoslavul Liubojevici, iar 
primele două partide le-a întrerupt.

NOI RECORDURI MONDIALE
IN CELE MAI RAPIDE

PROBE DE CICLISM-VITEZÂ
CIUDAD DE MEXICO, 20 (Ager

pres). — Ciclistul danez Niels Fred- 
borg a stabilit, pe velodromul o- 
limpic din Ciudad de Mexico, două 
noi recorduri mondiale în probele 
de viteză, pe distanțele de 200 m 
și 500 m, cu timpurile de 10,35 sec 
și respectiv 27,05 sec. Recordurile 
anterioare aparțineau sovieticului 
Omar Phakadze (10,69) și france
zului Pierre Tretin (27,85). Fred- 
borg, fost campion mondial și olim
pic, va efectua o nouă tentativă 
de doborîre a recordului mondial în 
proba de 1 kilometru lansat.

Campioana absolută a tării noastre, 
Anca Grigoraș, are exerciții bune 
mai ales la bîrnă și paralele, iar 
constanța în execuții este o garanție 
că maestra noastră' poate semna o 
prezență onorabilă la aceste euro
pene. Să nu uităm că în primăvara 
acestui an, într-un concurs care a an
gajat mai multe campioane europene, 
tot la Londra, Anca Grigoraș, s-a cla
sat pe locul III

Dintre celelalte gimnaste care fi
gurează pe lista de participare la 
europene, cu șanse de a se număra 
printre protagonistele competiției a- 
mintim pe Uta Schorn (R.F. Germa
nia). Ilona Bekesi și Kristina Med- 
veczky (Ungaria), Sonla Brazdova 
(Cehoslovacia).

In ce privește participarea, se pare 
că ediția a 9-a a campionatelor euro
pene va consemna cifre record i 42 
de sportive din 23 de țări.

Constantin MACOVEI

Corespondență specială pentru „SPORTUL"

ADVERSARA UNIVERSITĂȚII CRAIOVA, ÎN CUPA U.E.F.A.

STANDARD LIEGE-o specialistă a meciurilor de cupă...
• Două prezențe in semifinalele „Cupelor europene" • In lotul echipei belgiene

figurează 5 jucători iugoslavi, plus antrenorul Markovici... • Mari dificultăți

pentru alinierea „11“-lui de
Deși a terminat pe locul al doilea 

în campionatul 1972—73. Standard Liege 
are totuși un rol de jucat și în acest 
an în fotbalul belgian. Echipa din 
Liege rămîne, împreună cu F.C. Bru
ges — formația campioană — și S C. 
Anderlecht, una dintre cele trei 
„mari" ale fotbalului belgian. Se poa
te aprecia pe drept cuvînt că Stan, 
dard Liege este o echipă „de cupă", 
cu temperament admirabil pentru e- 
forturile de o singură zi. Palmare
sul din Cupele europene este foarte 
grăitor în această privință, pentru că 
Standard — de 6 ori campioană a 
Belgiei — a reușit să alungă de două 
ori pină în semifinale.

în 1961—62 Standard a fost elimi
nată în semifinalele C.C.E. de către 
Rea! Madrid, iar în 1966—67, în Cupa 
cupelor, Tot în semifinale, a pierdut 
în fața lui Bayern Miinchen. Foarte 
adesea, ea a ajuns pînă în stadiul 
sferturilor de finală.

Standard Liege prezintă în acest 
an, indiscutabil, o înfățișare cu tră
sături ... iugoslave, pentru că a recurs 
la serviciile unui nou antrenor, iugo
slavul Viatko Markovici (care i-a 
succedat francezului Rene Hauss), 
ale unui nou centru' atacant, extrem 
de periculos, Josip Bukal, și în fine 
la un al treilea iugoslav. Rora. ac
tuala extremă stingă a echipei. Stan
dard se află în momentul de față pe 
locul al doilea în clasament, dar 
azi, la Liege, se joacă un derby 
foarte interesant. formația locală 
primind replica actualului lider al 
clasamentului, Racing White. Prin
tre victoriile sale din actualul cam
pionat le reamintim pe cele de pe 
stadionul Sclessin (cel al clubului 
Standard), în fața lui Anderlecht 
(1—0) si contra marelui rival local, 
F.C. Liege (2—1). Dar. însă, să nu 
uităm. Standard are și destul de mul
te probleme în clipa de față. Să le 
trecem în revistă, pe rînd i

— Căpitanul echipei, extrema

PREPARATIVE PENTRU MECIUL 

EUROPA — AMERICA DE SUD
ZURICH, 20 (Agerpres). — Laszlo 

Kubala, selecționerul echipei euro
pene, care va întîlni la 31 octom
brie, la Barcelona, o selecționată 
sud-americană, a efectuat două 
schimbări în lot, ca urmare a acci
dentării irlandezului Jennings și a 
spaniolului Juan Gallego. Primul va 
fi înlocuit cu spaniolul Irribar, iar 
secundul cu olandezul Barry 
Hulshoff. Pe de altă parte, Kubala 
a chemat în lot și pe cunoscutul 
internațional vest-german Gerd 
Miiller.

Iată lista completă a jucătorilor 
selecționatei europene: Ivo Vîktor 
(Cehoslovacia), Jose Irribar (Spa
nia), Petar Krivokucea (Iugoslavia),

AZI, LA ZAGREB, MECI DECISIV 
ÎN PRELIMINARIILE C.M.:

IUGOSLAVIA - SPANIA
Azi se va disputa la Zagreb întîl- 

nirea dintre selecționatele de fotbal 
ale Iugoslaviei și Spaniei, meci deci
siv pentru calificarea în turul final 
al C.M.

Ladislau Kubala, selecționerul unic 
al reprezentativei Spaniei, a anunțat 
că intenționează să înceapă acest joc 
cu următorul „11“ probabil i Iribar — 
Benito, Jesus Martinez, Capon — 
Pirri. Claramunt — Asensi. Becerra, 
Roberto Martinez, Garate, Valdez.

Vujadin Boșkov, selecționerul iugo
slav, a anunțat la rîndul său urmă
toarea formației Măriei — Krivoku
cea. Pavlovici, Katalinski, Boghice- 
vici — Acimovici, Oblak — Petrovici 
Bajcvici, Jerkovici. Bjekovici.

înaintea acestei partide decisive, 
clasamentul grupei a Vil-a europene 
arată astfel i
1. Spania
2. Iugoslavia
3. Grecia

3 2 1 0 8—5 5
2 110 3—2 3
3 0 0 3 3—7 0

Heidelberg, oraș așezat pe malul 
Neckarului, gazda meciului de 
rugby România — R. F. Germania, 
se pregătește să-și primească oas
peții. Vechiul centru universitar are 
o bogată tradiție sportivă, rugbyul 
numărîndu-se printre disciplinele 
favorite. De notat că aici activează 
echipa Heidelberg Ruder Klub 1872 
E.V. care este deținătoarea Cupei 
și, campioană a țării.'Nu este lipsit 
de interes să arătăm că — actual
mente — în R. F. Germania se 
manifestă o deosebită grijă pen
tru atragerea unui număr cît mai 
mare de copii spre sportul cu ba
lonul oval, fapt demonstrat de în
ființarea unor școli speciale de 
rugby, de contactele tot mai strînse 
cu echipe din Franța. La Heidel
berg, în 1974, va avea loc și viitoa
rea ediție a „Turenului F.I.R.A.“ 
pentru juniori, iar acum, la meciul 
România — R. F. Germania, copiii 
vor avea accesul gratuit.

Referindu-se la întîlnirea care 
polarizează, în aceste zile, atenția 
iubitorilor rugbyului, dl. H. Rein
hold, președintele forului de spe
cialitate, declara într-un recent in
terviul că : „meciul de la 27 oc
tombrie, cu echipa României este 
deosebit de dificil pentru formația 
R. F. Germania, chiar dacă anul 
trecut ea a reușit victoria la Bucu
rești".

Formația pentru meciul de sîm
bătă va fi cunoscută abia după în-

bază • Atenție la Bukal!
dreaptă Leon Semmeling se reface 
greu după o foarte gravă operație 
la genunchi, și n-a jucat în acest 
sezon decît o repriză. în meciul de 
duminica trecută, cel pierdut la Be- 
veren, fără să poată arăta nimic deo
sebit ;

— Fundașul central Jean Thissen 
a fost, de asemenea, rănit la un ge
nunchi la începutul actualului sezon 
(într-un meci din „Cupa de vară", 
contra lui St. Etienne) și abia și-a 
reluat antrenamentele în cadrul echi
pei de rezerve ;

— Rora, extrema stîngă. a fost sus
pendat pentru trei luni de zile și 
este puțin probabil ca el să poată 
juca contra echipei din Craiova, in 
Cupa U.E.F.A. ;

— Portarul echipei, Cristian Piot, 
este rănit ia mină, dar este foarte 
posibil ca el să fie restabilit pînă 
îa meciul de miercuri ;

— Se face simțită mai ales, ab
sența conducătorului de joc, strălu
citul Wilfried Van Moer, caie — a- 
tunci cînd joacă (pentru că foarte 
adesea este, din păcate, accidentat) 
— este adevăratul „mentor" al echi
pei. Aeum două săptămîni. Van Moer 
a jucat numai o jumătate de oră, 
după care a fost accidentat din nou, 
iar în etapa trecută nu a intrat în 
joc...

Standard Liege are numeroși in
ternaționali. Aceștia sînt: portarul 
Piot, fundașii Dewalque, Thissen și 
Dolmans, mijlocașul w Van Moer și 
înaintașul Semmeling. Au mai fost 
internaționali și Beurlet și Jeck. 
Din linia de atac se detașează „vîrful" 
Bukal, international iugoslav (ca și 
Rora. de altfel), posesorul unui șut 
teribil și al unei detente uimitoare.

Echipa de bază, atunci cînd nu sur
vin adeidentări. este următoarea : 
Piot — Gerets, Dewalque, Thissen, 
(Jeck), Dolmans — Govaerts, Van 
Moer. Henrotay — Semmeling, Bukal, 
Rora. Rezerve sînt Musovici, Schil-

Giacinto Facchetti (Italia), Bobby 
Moore (Anglia), Ruud Krol (O- 
landa), Gunther Netzer (R.F.G.), 
Ferreira Eusebio (Portugalia), Jo
han Cruyff (Olanda), Sandro Maz
zola (Italia), Luigi Riva (Italia), 
Johan Neeskens (Olanda), Barry 
Hulshoff (Olanda), Franz Becken
bauer (R.F.G.), Rolf Edstrom (Sue
dia), Gerd Muller (R.F.G.). Alți doi 
jucători vor fi desemnați săptămîna 
viitoare. Meciul Europa — America 
de Sud se va disputa în nocturnă, 
de la ora 20,30 (ora Barcelonei), și 
va fi condus de italianul Aurelio 
Angonese.

\ultimele știri * ultimele rezultate ^ultimele știri

SELECȚIONATA ITALIEI (2-0 CU ELVEȚIA) 
S-A CALIFICAT ÎN TURNEUL FINAL 

AL C. M. DE FOTBAL
Kuhn, Vielleumer, Odermatt — Miiller, 
Blaeter, Jeandupeux.

BOLOGNA, 20 (prin telex, de la co
respondentul nostru). — Un penalty, ca 
și inexistent, a deschis drumul selec
ționatei Italiei spre victoria în meciul 
cu Elveția, care a însemnat în același 
timp și asigurarea calificării în turneul 
final al campionatului mondial, de a- 
nul viitor, în R. F. Germania. . . Repre
zentativa italiană a jucat neașteptat de 
slab în partida decisivă pentru califi
care, nereușind să găsească drumul spre 
gol în fața defensivei foarte grupate a 
echipei Elveției. Lovitura de 11 m, acor
dată cu mare larghețe de arbitrul spa
niol Antonio Camacho, a fost transfor
mată de Rlvera, în min. 40, dar după nu
mai două minute căpitanul reprezenta
tivei a fost nevoit să părăsească tere
nul, fiind accidentat. Rezultatul s-a men
ținut incert pînă în minutul 79. cînd 
Riva (care a fost singurul înaintaș 
cu adevărat periculos) a reușit să mar
cheze al doilea gol. Au jucat formațiile:

ITALIA : Zoff — Splnosl, Facchetti — 
Benettl, Morini, Burgnich — Mazzola, Ca
pello, Anastasi, Rlvera (Causio), Riva.

ELVEȚIA : Deck — Wegmann (Stierlî), 
Hasler, Schlnd, Chapuisat (Luisier) — 

tîlnirea programată duminică (n.r. 
azi) La Verriers, cu Belgia. Oricum, 
este sigur că jucătorii gazdă vor 
oferi o replică dîrză rugbyștilor 
noștri, ei fiind hotărîți să încerce 
reeditarea succesului din 1972.

Cu prilejul partidei dintre re
prezentativele României și R. F. 
Germania se va organiza, timp de 
trei zile, și un colocviu pentru an
trenorii vest-germani, dezbătîndu-sg 
metodele moderne de pregătire a 
echipelor de rugby. Firește, întîl
nirea va constitui un moment im
portant de ilustrare practică a di
verselor teme ce vor fi supuse dis
cuției.

în încheierea acestei scurte cores
pondențe, cîteva amănunte de or
din organizatoric. Meciul se va des
fășura pe stadionul Universității — 
un excelent teren, dotat și cu in
stalație pentru nocturnă — și Va 
fi condus de un arbitru englez, ce 
urmează să fie desemnat. Să mai 
notăm că partida va fi integral 
transmisă la televiziune și că presa 
scrisă și vorbită, acordă importante 
spații acestui eveniment sportiv.

De asemenea, pentru rugbyștii ro
mâni a fost alcătuit un frumos 
program, ce include, printre altele, 
vizitarea localității și a celebrului 
castel, unul din punctele de mare 
atracție turistică din orașul Hei-, 
delberg.

prof. CAMIL MORȚUN
octombrie, 1973

lings, Lambrichts, Beuriot, Seivais, 
Takaci, Labarbe și Brkljacici. ultimul 
portarul de rezervă.

Punctele forte ? Un redutabil a- 
tac, o excelentă linie de mijloc, a- 
tunci cînd Van Moer joacă, precum 
și Piot, unul dintre cei mai buni 
portari din Europa la ora actuală. în 
spatele unei apărări solide, da?,,,care 
fără Thissen nu mai are siguranța 
obișnuită...

Marcel DE LEENER
Bruxelles, 20 octombrie

VA FI SCHIMBAT ALF RAMSEY 
DE LA „CÎRMA" REPREZENTATIVEI 

ENGLEZE ?
LONDRA. 20 (Agerpres). — După 

eliminarea echipei Angliei din cam
pionatul mondial de fotbal, antreno- 
ruj selecționatei britanice, Alt Ram
sey a fost criticat în termeni foarte 
severi de unii comentatori și specia
liști londonezi. In afara faptului că 
formația engleză nu a reușit pe teren 
propriu decît un meci nui cu echipa 
Poloniei, lui Alf Ramsey i se repro
șează declinul lent și continuu al fot
balului englez, de la victoria obținută 
în ediția 1965 a Cupei mondiale. 
Concepția de joc imprimată de Ram
sey este considerată învechită, mult 
prea defensivă, semnalîndu-se. totoda
tă, dispariția extremelor de valoare, 
care dădeau altădată eficacitate și 
dinamism jocului echipei engleze. 
Joe Mercer, antrenorul echipei Co
ventry, a declarat că antrenorii for
mațiilor britanice trebuie neapărat să 
asiste anul viitor la turneul final al 
campionatului mondial, pentru a ..în
văța cum se practică fotbalul mo
dern"..

In cercurile fotbalistice engleze se 
discută înlocuirea lui Alf Ramsey, 
citîndu-se numele unor antrenori ca 
Don Revîe (Leeds), Ron Breenwood 
(West Ham United), Jimmy Adamson 
(Burnley), Bobby Robson (Ipswich).

Cesare TRENTINI
în urma acestui rezultat, clasamentul 

grupei a II-a europene a preliminariilor 
C.M. arată astfel :
1. ITALIA 6 4 2 0 12— 0 10
2. Elveția 5 2 2 1 2—2 6
3. Turcia 5 1 2 2 3—3 4
4. Luxemburg 6 1 0 5 2—14 2

CLAY L-A ÎNVINS PE LUBBERS
Disputat la Djakarta, în fața a peste 

65 000 de spectatori, meciul dintre fos
tul campion mondial la categoria grea, 
boxerul de culoare Cassius Clay, și fos
tul campion european, olandezul Rudi 
Lubbers, a fost ciștigat la puncte, după 
12 reprize, de boxerul american. Cassius 
Clay efectuează în momentul de față, 
în vederea meciului pe care îl susține la 
28 ianuarie, la New York In compania 
lui Joe Frazier, un turneu prin mal 
multe țări ale Asiei. în care susține 
și mai multe meciuri demonstrative.
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