
! I
I»J

I
Continuindu-și călătoria prin 

Moldova, Maiestățile Lor Bau
douin, regele belgienilor, și re
gina Fabiola au fost joi oaspe
ții județului Bacău.

La Combinatul petrochimic 
Borzești, înalții oaspeți au fost 
intimpinați de Gheorghe Roșu, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean Bacău, de alți repre
zentanți ai organelor locale de 
stat. Pe parcursul vizitei, su
veranii belgieni au avut prile
jul să cunoască preocupările e- 
xistente în vederea dezvoltării 
unei puternice industrii chimi
ce care să valorifice superior 
resursele naturale ale subsolu
lui țării.

Un popas Ia liceul cu speci
fic sportiv din orașul chimiști- 
lor a prilejuit o emoționantă 
întîlnire cu citeva reprezentan
te ale echipei olimpice de gim
nastică a României, printre ca
re Nadia Comăneci și Teodora 
Ungureanu. Suveranii belgieni 
și persoanele oficiale care i-au 
însoțit au urmărit un program 
de gimnastică executat de ele
vele antrenorilor Marta și Bela 
Karoly- tnalții oaspeți s-au în
treținut apoi cordial cu sporti
vii și s-au interesat îndeaproa
pe de programul lor complex 
de învățătură și antrenament.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, au oferit, joi, 
un dejun în onoarea Maiestă
ților Lor Baudouin, regele bel
gienilor. și regina Fabiola.

în timpul dejunului, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de caldă cordialitate, președin-

tcle Nieolae Ceaușescu și re
gele Baudouin au 
toasturi.

rostit scurte I
portuPROLETARI OIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VĂ!

★
Joi după-amiază 

vizita oficială pe 
tățile Lor Baudouin, regele bel
gienilor, și regina Fabiola, au 
efectuat-o in țara noastră Ia 
invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

Desfășurată sub semnul prie
teniei tradiționale româno-bel- 
giene, vizita a reprezentat o 
nouă si importantă contribuție 
la dezvoltarea relațiilor de co
laborare și cooperare dintre 
România și Belgia, in intere
sul celor două țări și popoare, 
al păcii și securității in Europa 
și in lume.

Ceremonia plecării a avut 
Ioc pe aeroportul internațional 
Otopeni.

Tnalții oaspeți au fost înso
țiți, pină la aeroport, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

La sosirea președintelui Re
publicii Socialiste România și 
a regelui Belgiei Ia aeroport, o 
gardă militară a prezentat ono
rul.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu și-au 
luat un călduros rămas bun de 
la maiestățile lor regale.

Numeroși cetățeni ai Capita
lei veniți Ia aeroport, au aplau
dat cu însuflețire pe președin
tele Nicolae Ceaușescu și pe 
regele Baudouin. Cei doi șefi 
de stat au răspuns cu prietenie 
caldei manifestări făcute de 
bucureșteni.

s-a încheiat 
care Maies-
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inUcapital’â HOCHEIUL LA START!
sfîrșitul 
bucureștenii 

cu hocheiul :

acestei 
se

săptă- 
reîntîl- 

duminică 
al compe- 
sezonului,

La 
mini, 
nesc 
începe turneul final 
tiției de debut a 
„Cupa României".

Patinoarul artificial „23 Au
gust" a fost pregătit cu grijă 
in vederea evenimentului, aș- 
teptîndu-și oaspeții în haine 
noi. Perioada de vară a fost 
folosită intens de harnicul co
lectiv al acestei baze sportive 
pentru reparații și amenajări. 
Spațiul afectat vestiarelor a 
fost redimensionat, s-au insta
lat două noi grupuri de refa
cere, au fost vopsite gradenele, 
s-au amenajat noi căi de ac
ces spre gheață. Și s-a luat o 
măsură binevenită care — spe
răm — se va bucura de asen
timentul spectatorilor : în in
cinta patinoarului FUMATUL 
ESTE CU----- - -------------  —
TERZIS !

DESAVÎRȘIRE IN-

★
(deținătoarea tro-STEAUA

feului), DINAMO (eterna ei ri
vală), SPORT CLUB MIERCU
REA CIUC și DUNĂREA GA
LAȚI (cu ioturi considerabil 
întinerite) sînt cele patru for
mații care își vor disputa

Debut surprinzător în campionatele naționale de tineret

ORADEANUL N ILLE-ÎNVINGĂTOR LA FLORETA
Azi, de la ora 8, proba de floretă fete

Dinamoviștii la until din ultimele lor antrenamente
Foto : N. DRAGOȘ

„Cupa României" într-un turneu 
ciublu-tur. Partidele decisive 
STEAUA — DINAMO vor a- 
vea loc miercuri 20 și simbătă 
23 octombrie, ultimul meci 
mînd să fie televizat, de 
ora 17.

Cele două fruntașe ale
cheiului nostru și-au continuat 
pregătirile, susținînd turnee 
peste hotare. Steaua a evoluat 
în U.R.SS., iar Dinamo în 
R. F. Germania, unde au sus
ținut partide de antrenament.

ur
la

ho-

La Dinamo, 
cest sezon, 
este fostul 
Constantin 
luat rolul 
intens de 
dar nu a 
mind să apere buturile dina- 
moviste în meciurile dificile, 
cele cu Steaua, desigur.

Componenții echipelor parti-
Vuleriu CHIOSE

începînd cu a- 
antrenor secund 

multiplu internațional 
Dumitraș. El și-a 
în serios, se ocupă 

pregătirea echipei 
renunțat la joc, ur-

(Continuare in pag. 2-3)

Reportajul nostru

Proba de floretă băieți care 
a deschis ediția ’76 a campio
natelor naționale de scrimă 
pentru tineret, a stat sub sem
nul surprizelor. începută cu 
eliminarea timpurie din con
curs a unuia din marii favo- 
riți. Florin Nicolae, fost com
ponent al lotului olimpic, și 
continuată cu suita înfrîngeri- 
lor din finala de 6 a celor trei 
reprezentanți ai României la 
ediția din acest an a C.M- de 
tineret : Roșu, Mătușan și Roca 
care au pierdut în fața out- 
sider-ilor Iile, Baciu și Orha, 
întrecerea floretiștilor s-a în
cheiat, după un baraj drama
tic. cu victoria celui care era 
acreditat înaintea finalei cu 
șansa... a șasea : Nicolae Iile 
(Școala sportivă Oradea, 16 ani, 
antrenor F. Gyulafalvi) !
MOMENTUL PSIHOLOGIC

Momentul psihologic al fina
lei a intervenit la penultimul 
asalt dintre Mătușan și Iile, 
primul intrînd pe planșă cu o 
singură înfrîngere. adică fiind 
virtual campion. Pierzînd insă 
cu 5—3, proaspătul student ie
șean a ratat cîștigarea titlului 
si, acționînd apoi debusolat în 
barajul de 4 (Mătușan. Iile, 
Roșu și Baciu, toți cu cîte 3v), 
n-a mai reușit nici o victorie, 
clasindu-se in final doar pe 
locul 4. în schimb, elevul oră- 
dean. propulsat psihic. s-a 
autodepășit, dobîndind titlul de 
campion în urma ultimului a- 
salt, cu Roșu, cînd a remontat 
de la 0—4 ! „Fără a minima
liza meritele Învingătorului, fi
nala a relevat incapacitatea ac
tuală a principalilor favoriti 
(Mătușan, Roșu. Roca, eompo-

IERI LA POLO,
RAPID-PROGRESUL 10-1
Ieri, la Ștrandul tineretului 

din Capitală, evoluînd în ca- 
arul turului 3 al Diviziei A — 
seria I, echipa de polo Rapid 
București a repurtat victoria 
cu 10—1 (1—0, 3—0. 3—0. 3—1) 
asupra formației Progresul 
București. Cu excepția primei 
reprize, ceva mai echilibrată, 
întrecerea a fost dominată de 
feroviari. Aceștia se află pe 
locul 1 în clasament, avînd un 
avans de două puncte față de 
Dinamo, dar și un meci mai 
mult jucat. 

nenți ai lotului de perspectivă) 
de a se impune în fața stilului 
bătăios” — apreciază Șt. Hau- 
kler. antrenor al lotului repre
zentativ masculin de floretă.

PERSPECTIVA OLIMPICĂ 

„Finala la care am asistat a 
fost mai disputată decît cea 
de anul trecut, chiar dacă a- 
tunci titlul a revenit unui cam
pion mondial de tineret, Petru 
Kuki. Șansele competitorilor din 
această seară au fost mai echi
librate decît Ia ediția prece
dentă, diferența de tehnică în 
favoarea celor cu participări 
pe planșele internaționale fiind 
compensată de excelenta dis
poziție de luptă și moralul de 
concurs pilduitor ale „anoni
milor" Iile și Baciu, prezenți 
pînă în ultimele asalturi în 
lupta pentru primul loc. Pers

Tactica a decis in turneul final de oină

DINAMO BUCUREȘTI, 0 MERITUOASĂ CAMPIOANĂ■» 7

Jucătorii care au adus clubului Dinamo București al 8-lea titlu de 
campioană (de la stingă la dreapta) : Tr. Perșinaru, N. Păsă

rică, G. Voicu, C. Iancu (antrenor), Gh. Vlase (căpitanul echipei), 
FI. Dincă, Gh. Ciulinaru, M. Ursu (rindul de jos) — Al. Bobeică, 

I.Fundățeanu, I. Minac, E. Munteanu, M. Andrușcă

După o întrerupere de 10 ani, 
echipa Dinamo București a re
cucerit titlul de campioană a 
tării la oină în acest răstimp, 
în care supremația a fost deți
nută de formația Combinatului 
poligrafic București, dinamo- 

pective pentru echipa reprezen
tativă masculină de floretă ? 
Evident, finala a inmănunchiat 
ce avem mai bun la această 
oră printre tinerii floretiști. Ca 
să fiu sincer, nu văd încă 
printre ei pe marele campion 
de mîine, dar cred că împreună 
cu Petru Kuki vor alcătui peste 
un an, doi, o echipă superioară 
valoric celei care a evoluat la 
J.O. de Ia Montreal. Oricum, 
pentru Jocurile Olimpice din 
1980, de Ia Moscova, trebuie să 
ne bazăm exclusiv pe tineret”.

Clasamentul final : 1. N. Iile 
(Șc. sp. Oradea) 3 v d.b., 2.
E. Roșu (C. S. Școlarul Bucu
rești) 3 v d.b.. 3. R. Baciu 
(C. S. Baia Mare) 3 v d.b., 4- 
E. Mătușan (Poli Iași) 3 v d.b., 
5. S. Roca (Șc. sp. S. Mare) 
2 v, 6. Gh. Orha (C.S.S. 
Mare) 1 v.

Paul SLĂVESCU

vistii s-au numărat în perma
nentă printre animatorii di
verselor concursuri. Anul a- 
cesta însă, ei s-au anunțat 
chiar de la începutul sezonului 
competitional ca principali can
didați la locurile fruntașe ale

CÎND 0 SCOALĂ MICĂ
5

ADĂPOSTEȘTE 0
„Aici este terenul de handbal, 

bituminizat", spune omul din 
preajmă-ne. Este un bărbat tî- 
năr. îmbrăcat lejer, în maiou, 
profesează educația fizică la 
Școala generală 190 șl fusese 
desemnat să ne fie ghid în pe
rimetrul sportiv al școlii. Și 
continuă: „Fiind mai mare de
cît un teren obișnuit, poate fi 
folosit și pentru minifotbal. 
Acum traversăm pista de zgu
ră, lungă de 200 metri (oho, cît 
am luptat pină ne-a venit zgu
ră de calitatea întii, de la Tîr- 
goviște). Iar ceea ce se vede 
drept înainte sint două terenuri 

celor două mari competiții : 
„Cupa României" și campiona
tul național. Odată cu venirea 
maestrului emerit al sportului. 
Coslel Iancu. la conducerea 
tehnică a secției de oină de la 
Dinamo. în jocul campionilor 
s-a observat un evident salt 
calitativ. Urmarea : Dinamo 
București a cîștigat în primele 
zile ale lunii iunie „Cupa 
României", iar acum și-a în
scris în palmares un nou titlu 
(al 8-lea). Afirmăm, fără teama 
de a exagera, că succesul din 
recentul turneu final de la 
Focșani a fost cel mai valoros, 
întrucît dinamovistii au avut 
de înfruntat adversari mai pu
ternici ca orieînd. în plus, a- 
cum a fost nevoie, pentru de
semnarea învingătorilor, de un 
meci dublu de baraj între di- 
namoviști și foștii campioni ai 
tării, oiniștii de la C.P.B.. în
cheiat cu următoarele rezul
tate : 15—9 și 14—14. Această 
victorie se datorează unor 
scheme tactice bine concepute, 
unui joc în care dinamovistii

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

MARE PASIUNE
de tenis de cîmp, și la stingă 
lor se află sectorul de aruncări. 
Lingă gard avem două supra
fețe pentru volei, care așteaptă 
bituminizarea, iar acolo, după 
tufele acelea, se ascunde por
ticul de gimnastică. Cred că 
am inventariat zona aceasta, 
așa că propun să ne întoarcem 
ca să vedem și gropile pentru 
sărituri”. Pistele lor de elan, 
puse cap la cap, taie în lățime 
curtea școlii, fiind despărțite de 
o potecuță pe care te strecori 
spre sala de sport. Una este 
de zgură, și acum este invada
tă de prichindei uniformizați 
de tricourile albe ca laptele și 
șorturile negre și lucioase ca 
antracitul, cealaltă, de 45 de 
metri, de recortan, este săgeta
tă de silueta cunoscută a unui 
campion la lungime: Ștefan 
Lăzărescu, și el profesor al 
școlii, lansat într-un mic antre
nament. între două „ore”. Tn 
drum spre sală, se ocolește te
renul de baschet și apoi intri în 
clădirea mică, cochetă, curată, 
unde un atlet sau un gimnast 
poate găsi tot ce-i poftește 
inima. într-un colț, dăm față 
în față cu o ghiară uriașă de 
oțel. Pare o poartă de handbal, 
dar e prea înaltă, și ce poate 
fi cu halterele aninate în lă
turi, dar cu arcul de cerc mar
cat cu orificii la distanțe egale? 
Profesorul Gheorghe Medeșan, 
ghidul, ghicindu-ne nedumeri
rea. zice: „Este... capodopera 
mea", și zîmbește parcă pentru a 
pune ghilimele la „capodope
ră". „Aparatul l-am prezentat Ia 
lucrarea de diplomă, în faculta
te, și se numește „Cadru mobil 
cu încărcături și unghiuri vari
abile". Folosește la lucrul 
cu haltera, în orice poziție, 
pentru toate grupele musculare.

Ieșim din sală și vrem să 
lansăm o întrebare: cum a fost 
posibilă amenajarea unei baze 
materiale atît de complexe în 
curtea unei școli generale, fie 
ca și cu profil de atletism? 
Dar Gheorghe Medeșan ne îm
pinge ușor de la spate, spre 
colțul clădirii, semn că spațiul 
sportiv nu se epuizase. Și dăm

Ion CUPEN

(Continuare in pag. 2-3)



SPORTUL, BUN PRIETEN
AL CONSTRUCTORILOR DE AUTOTURISME

TURNEE MEMORIALE
LA TENIS UITÎNDU-NE SI

9 LA ALȚII l
Ne-am aflat in aceste zile la 

întreprinderea de autoturisme 
Pitești pentru a cunoaște mai 
îndeaproape activitatea asociației 
sportive „Dacia". Ceea ce tre
buie spus incă de la început — 
după cele văzute și constatate 
aici — este faptul că A.S. Dacia 
(președinte directorul comercial 
Gh. Bușu) este o asociație pu
ternică, cuprinzătoare, care a 
reușit să atragă în practicarea 
sportului mii de tineri și adulți 
din întreprindere.

Aici s-au organizat campiona
te ale asociației — pe linii de 
fabricație, ateliere, secții — 
care s-au întins pe cîteva luni. 
Au fost, mai intîi, turnee pre
liminare, apoi, turnee finale in 
care numai la fotbal s-au cali
ficat 34 de echipe, la handbal 
23, la volei 20. In plus, crosuri 
cu circa 1 500 de participant!. 
în total, la această activitate 
sportivă de masă au fost atrași 
peste 8 000 de constructori de 
autoturisme dintre care 850 au 
fost femei. Bineînțeles, la baza 
acestei reușite a stat o bună 
activitate organizatorică. Secre
tarul asociației, Ilie Fețeanu. 
ne-a pus la dispoziție documente 
din care reiese minuțiozitatea 
cu care s-a pregătit totul (re
gulamente care au fost difuza
te în secții, programul de folo
sire a stadionului pe zile și sec
ții, înscrieri nominale la între
ceri, foi de arbitraj etc.), pre- 
cizindu-ne că s-a acordat o mare 
atenție popularizării competi
țiilor și apoi a rezultatelor. Tot 
el ne-a „divulgat" un alt se
cret al succeselor : activitatea 
unui colectiv obștesc, harnic,

format din 36 de persoane, care 
a condus și organizat îndea
proape competițiile. Încă două 
precizări edificatoare : la me
ciuri au participat mii de spec
tatori entuziaști ; stadionul pe 
care s-au disputat întrecerile se 
află la circa... 15 km de uzi
nă, mulți sportivi ajungînd la 
el cu trenul.

Dar, cite altele nu se mai pot 
spune referitor la activitatea 
A.S. Dacia. Peste 1 200 de mun
citori au îndeplinit normele 
complexului „Sport și sănătate", 
s-au inițiat numai in acest an 
22 acțiuni turistice (la Brustu- 
ret, Păltiniș, Valea cu Pești, 
peste Transfăgărășan, la Porțile 
de Fier ș.a.), există 13 500 mem
bri cotizanți. Încă o precizare 
interesantă. In întreprindere, in 
afara sportului de masă, la loc 
de cinste se află sportul de per
formanță, practicat in secții de 
atletism, box, fotbal (Divizia C), 
lupte greco-romane, modelism, 
volei, handbal, oină, șah și tenis 
de masă, cu echipe în campio
nate republicane sau județene 
și — pină acum — două titluri 
de campion republican, un loc 
6 la Campionatele 
lupte.................. ..
țene. 
fi un

europene de 
titluri jude- 
Dacia poate

(juniori), 15
Evident, A.S. 
exemplu.

Modesto FERRAR1NI

FINALA CAMPIONATULUI
REPUBLICAN DE TALERE

AL VlNĂTORILOR
Poligonul Tunari din Capitală 

via găzdui sîmbătă și duminică 
tradiționalul concurs de talere 
al vînătorilor. Cei mai buni vî- 
nători din întreaga țară, se vor 
alinia pe standurile de skeet 
(talere lansate din turn) și trap 
(talere aruncate din șanț) pen
tru a-și disputa întîietatea în 
finala campionatului republican. 
Întrecerile sînt organizate de 
către A.G.V.P.S. în colaborare 
cu Federația română de tir.

Pe terenurile din Parcul 
sportiv Steaua din Capitală au 
început întrecerile primei edi
ții a competiției de tenis 
„Memorialul Marin Viziru". 
întrecerea — organizată de 
clubul Steaua — se va încheia 

pre- 
buni

duminică, la start fiind 
zenți unii dintre cei mai 
tenismani bucureșteni.

In Capitală sint 
desfășurare 
cursuri de 
Progresul se 
rialul Cornel 
pe 
tiv 
Iul

am

în curs 
două <

Astfel,

de 
con- 
, la

terenurile 
Dinamo are loc 
Mina Ilina”-

alte 
tenis.

dispută „Memo- 
Zacopceanu", iar 
din parcul spor- 

„Memoria-

PATRULATERUL INTERNAȚIONAL

ORGANIZAT

DE „TOT ÎNAINTE'

Ca-va începe în 
de desfășurare nu 
stabilit), cea de-a 
„Patrulaterului de

organizat de clubul
„Tot înainte”. Iau

Duminică 
pitală (locul 
a fost încă 
V-a ediție a 
tenis"
bucureștean 
parte tineri sportivi (cat. ju
niori și tineret) din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia și Româ
nia.

DINAMO, MERITUOASA CAMPIOANA
(Urmare din pag. I)

.bătaia mingii" 
jucători... locomotivă 

Andrușca și M. Păsă- 
care au tras după ei gru- 
și un jucător liber. M. 

care avea sarcina de a

au folosit la 
doi
(M. 
rică) 
pele 
Ursu, 
menține intacte cele două mari 
grupe. Campionii au realizat în 
turneul final și multe puncte 
suplimentare din ..bătaia min
gii". totalizind 70 de puncte 
față de cele 38 ale echipelor 
adverse. In reprizele de la 
..prinderea mingii", elevii antre
norului Costel Iancu au pasat 
derutant și au țintit apoi cu 
precizie 79 de jucători adverși, 
în timp ce oiniștii de la cele
lalte echipe au lovit doar 38 
de dinamoviști. Sînt cifre eloc
vente care demonstrează că

JOCURILE OLIMPICE S-AU ÎNCHEIAT,
DAR CAMPIONATUL NAȚIONAL DE FOTBAL

ESTE ÎN PLINĂ
de cam- 
vă adu-

tt In fiecare etapă 
pionat, micul ecran 
ce fotbalul la domiciliu.

Un televizor în căminul dv. 
vă oferă posibilitatea de a 
urmări 
diverse 
piese 
cursuri 
siuni științifice, emisiuni pe

emisiuni din cele mai
— filme, concerte, 
de teatru, operă' 

de limbi străine, emi-

DESFĂȘURARE
teme de circulație' emisiuni 
pentru școlari ș.a.

Televizoarele se vînd și cu 
plata în 24 de rate lunare.

Procurați-vă de la 
nele și raioanele 
zate ale comerțului 
un televizor care să 
facă exigențele. Vă propu
nem, spre alegere, cîteva 
tipuri :

magazi- 
speciali- 
de stat 

vă satis-

titlul de campioană a tării se 
află în mîini bune.

Cum s-au comportat cele
lalte favorite ale turneului fi
nal ? în pofida faptului că e- 
chipa C.P.B. nu a fost împros
pătată cu elemente tinere, ti
pografii s-au prezentat destul 
de bine, mai ales la ..prinderea 
mingii", unde și-au spus cu- 
vîntul maturitatea și experiența 
majorității jucătorilor. Păcat 
că la ultimul meci de baraj, 
pe care ar fi putut să-1 cîștige, 
nu s-au concentrat în momen
tele decisive, dînd dovadă de 
nervozitate, iar unii dintre ei 
chiar de o atitudine nesportivă.

O frumoasă impresie au lă
sat oiniștii de la Dinamo Tul- 
cea, Universitatea 
Betonul Roman și 
Baia Mare (situate. în ordine, 
pe locurile 3—6 în clasamentul 
final), ai căror antrenori (Ion 
Ritivoi, Gh. Drăghici, Vasile 
Andrușca și Viorel Bălin), sînt 
in același timp jucători de 
bază. O mențiune se cuvine 
maestrului sportului Viorel 
Bălin care, la Focșani, a jucat 
ultimul său meci oficial, pri
mind din partea federației o 
splendidă cupă onorînd cei 25 
de ani de activitate competițio- 
nală. Nu putem încheia fără 
a sublinia că — în general — 
arbitrajele au fost bune. re- 
mareîndu-se îndeosebi V. Der- 
șidan (Oradea). P. Istrate (Si
biu) și C. Căpățină (Buzău) 
prin prestații competente și 
autoritare.

București, 
Tricolorul

Denumirea Diagonala Preț lei Aconto Rata lunară 
ecranului 15% (24 rate)
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au o mare stabilitate în
funcționare imagine Și su-
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Prezentate în 
linie modernă, 
sint receptoare

o
televizoarele 

multicanal,

casete cu

Dintre celelalte minunății 
ale telesportului extern care 
ne privesc îndeaproape și se 
înscriu tot în acest sentiment 
de fraternitate sportivă, adi
că ,Ji se mai intîmplă și 
altora", notez și Schalke 04
— Bayern 7—0! Lipseau pa
tru titulari la campioni, știu
— dar ce echipă mare e 
aceea care încasează șapte 
goluri fără patru titulari ? 
întrebare spontană care are 
un răspuns mai echilibrat și 
mai elaborat. Aș prefera — 
fie și exagerînd — ca „Spor
tul studențesc" să fie convins 
că Bayern rămîne o echipă

Mi-a plăcut Bulgaria-Fran- 
ța de sîmbătă pentru că mi 
s-a părut un meci autobio
grafic, tonic și alinător, dacă 
se acceptă că din cînd în 
cînd e nevoie șl de alinare 
în sport.

Autobiografic fiindcă
regăsit în jocul ambelor 
echipe — ceva din jocul și 
oful nostru : finețea, subtili
tatea tehnică, cu care fran
cezii încercau să contracare
ze masivitatea fizică a celor 
din față, le știu și le-am 
„trăit" de atîtea ori în fot
balul nostru ; a conduce cu
2— 0, a ceda presiunii adver
sarului, a fi gata să 
ai 3—1, și a te tre
zi cu 2—2 (dintr-o 
lovitură fixă și o 
„bilbă" suspectă 
de ofsaid...), și 
peste toate să te 
vezi chiar învins cu
3— 2, pentru asta nu 
trebuie neapărat să 
fii francez ci poți
deschide și cărțile de basme 
ale altor latini. Francezii 
mi-au fost cum nu se poate 
mai simpatici. După cum 
i-am înțeles foarte bine și 
pe bulgari — conduși și ei 
acasă cu 0—2, ca noi într-un 
meci cu Spania — le-am în
țeles greutatea de a da gol 
aoasă, panica în fața rezul
tatului, tracul în șut, încă- 
păținarea în centrări, ca să 
nu mai spun de penalty-ul 
acela la 2—2, ratat incredibil 
de-ți venea să dudui... Cum 
te văd și. mă știu, francezi
lor nu le va fi însă ușor în 
meciul-retur cu bulgarii. Dar 
oricum alinarea că „se mai 
intîmplă și altora" ... e prea 
omenească pentru a nu fi și 
tonică, o clipă, o singură cli
pă — ceea ce nu e mult dar 
nici puțin. Adăugați și arbi
trajul acelui scoțian — și 
veți găsi un nou element 
„autobiografic", căci nimeni 
nu va nega că avem și noi 
arbitrii ca acel Foots care 
nu „văd" un 11 metri pen
tru oaspeți ca să vadă prea 
bine un penalty pentru gaz
de, în minutul 88, cu care 
vicia serios un rezultat.

mare și că Schalke 
ăsta (nu-i mai pun 
și cifrele că nu-mi 
plac ...) se anunță 
foarte tare. Pentru 
moralul echipei lui 
Angelo — în fața 
căruia din nou îmi 
scot pălăria — e 
mai bine că Schal
ke l-a „dat" șapte 

goluri lui Bayern decît in
vers.

Printre alte imagini se
rioase ale săptămînii spor
tive, remarc lecția de res
ponsabilitate morală a hand- 
baliștilor sovietici în fața 
rezultatului, ambiția cu care 
au limitat scorul înfrîngerii 
într-un meci evident pierdut 
după prima repriză ; a nu 
pierde la “ .........................
ci la 5, a 
bru și cît 
țat — iată 
ra li se 
„nuanțat", 
aceasta trăiește un sentiment 
grav și important pentru ori
cine face sport.

Și întoreîndu-ne iar la noi, 
vă spun încet două nume 
dintr-o echipă învinsă : Windt 
și Hergane. Și ceva mai pe 
larg : cînd vom vedea în di
rect un meci al acestei echi
pe plecate spre o mare per- 

europeană (8 vic- 
8 partide !), al că
ii deprindem din 
drag — Petrolul

8 goluri diferență 
pierde cît mai so
mai puțin deșăn- 
un gînd care uno- 
poate părea prea 

dar în „nuanța"

&

HOCHEIUL
(Urmare din pag. 1)

cipante Ia prima divizie au fost 
supuși unor norme de control. 
Bilanțul este, în general, satis
făcător, dar antrenorul lotului 
reprezentativ. Ștefan Ionescu, 
nu este total mulțumit de pre
gătirea fizică a selecționabili- 
lor. Cei mai mulți au avut di
ficultăți mai ales la „testul 
Cooper", care — fără să fie 
specific hocheiului — a relevat, 
totuși, o insuficiență în privin
ța rezistenței la efort a jucă
torilor noștri fruntași. Ceea ce 
este îngrijorător la începutul 
unui sezon atît de greu.

S-au pregătit și arbitrii de 
hochei. Ei s-au reunit timp 
de trei zile în Capitală, parti-
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I SL
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I
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I
I
I
I
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I
I

formanță 
torii din 
rei nume 
nou, cu 
Ploiești ?

BELPHEGOR

LA START!
la discuții pe marginea 
puncte din regulament,

cipînd 
unor 
au trecut o probă teoretică (în
trebări și răspunsuri), precum 
și teste practice, pe gheață. 
Din colaționarea acestor încer
cări reiese că hocheiul nostru 
dispune de un corp de arbitri 
bine pregătiți teoretic și fizic, 
apți să facă față întîlnirilor pe 
care vor trebui să le conducă. 
Faptul este, fără îndoială, 
îmbucurător pentru că la pro
gresul general 
și „cavalerii 
chemați să 
mod cu totul regretabil, arbi
trii din Brașov au absentat de 
la acest seminar, iar cei din 
Galați au venit abia în ulti
ma zi).

al acestui 
fluierului” 
contribuie. (în

GND O ȘCOALA MICA ADĂPOSTEȘTE O MARE PASIUNE
'l rmare din pag l)

cu oqhii de un bazin de înot 
de 25 pe 13 m. Dușurile, în număr 
de 5, sint însă în suferință: 
lipsesc robinete, paravanul de 
zid are ciupituri pe tot trupul; 
Profesorul Medeșan se scuză, 
parcă: „O, asta este isprava 
tristă a unor copii răi și ne
educați care sar din cînd 
cind,

în 
sub pavăza nopții, gardul”.

★
catedra de educație fizică, 
pedagogii care o alcătu- 
șeful ei, Gheorghe Teșu. 
Ileana Grigore, Doru Ba

La 
lingă 
iese: 
Apoi, .. __ ,____ ___
dini, Ștefan Lăzărescu și cunoș
tința mai veche, Gheorghe Me- 
deșan. Ticlulsem o întrebare pe 
care, în sfîrșit, o aruncăm. Ve
teranul catedrei, prof. Gh. Te
șu, care propune paradoxul 
unei distanțe de vreo 20 de ani 
între culoarea părului și fața 
fără brazde, rumenă și bătută 
de vînt, răspunde cu întrebarea, 
vrînd parcă să cîștige timp.

— „Cum a fost posibilă ame
najarea unei baze materiale atît 
de mari într-o școală atît de 
mică? Păi să vedeți. Acum doi 
ani, nu eram mai răsăriți decit 
alții. Aveam trei terenuri pen
tru baschet, handbal și volei și 
o pistă mititică, cît două de
gete de zgură neagră, care se 
termina într-o așa-zisă groapă, 
ca o palmă de nisip. Atunci, 
pentru a realiza ceea ce ați vă
zut astăzi, ne-am răspîndit, toți 
cei care sintem aici, de față, 
mobilizînd, demonstrind, solici- 
tînd apoi. Am declarat război 
rutinei, eliminind din stilul nos
tru de lucru telefoanele, cere-

rilc așternute pe hîrtie, demer
surile înglodate pe filiere bi
rocratice. Am găsit, într-adevăr, 
sprijin, la sectorul de partid, 
la Consiliul popular, la Inspec
toratul de învățămînt, la 
C.M.E.F.S., la Federația de at
letism, la întreprinderi din zo
nă cum ar fi I.S.P.I.F., „Pro
gresul", Automecanica, I.M.G.B., 
la comitetul de părinți și la 
elevii înșiși". Profesorul Teșu 
se îndreaptă spre fereastră și 
ne cheama lîngă el. „Uitați-vă 
acolo, sint doi bărbați ghemuiți, 
meșterind la gardurile cu înăl
țime reglabilă, de pe terenul de 
atletism. E tatăl lui Rodica 
Buri acu dintr-a V-a A și tatăl 
lui Cristian Dumitrescu dintr-a 
Vl-a A. Este doar un instanta
neu, dar vă rog să-1 ridicați Ia 
puterea 350 pentru a realiza a- 
portul părinților celor 350 de 
copii ai școlii noastre, celor 350 
de copii care împreună cu ele
vii liceului vecin, de mecanică 
fină, au prestat 120 000 ore de 
muncă patriotică. A rezultat 
astfel pe cap de copil, o supra
față de 4 m- de teren admira
bil amenajat, admițînd prin 
absurd ideea că toate clasele 
ar fi programate concomitent la 
aceeași oră de educație fizică”.

La plecare, mai îmbrățișăm 
o dată cu privirea baza sporti
vă, parcelată frumos, îngrijită, 
utilată, populată, ici-colo, de 
sportivi liliput. Sugerăm un ti
tlu lui Gh. Medeșan care ne 
conduce pînă la poartă; „Un 
Disney-land sportiv în inima 
Bercenilor”. Dar n-am nimeri
t-o. „Disney-land, Disney-land,

am 
bază 
im-

parcă nu merge, își dă dînsul 
cu părerea, s-ar putea crede că 
aici e numai joacă, dar e ceva 
foarte riguros și bine strunit. 
Aici plămădim sportivii de per
formanță de miine. Dar 
avut nevoie de această 
materială complexă, care
presionează atît. Știți care-i 
marele avantaj? Oferă posibili
tatea unei testări exacte a ta
lentului fiecărui prichindel, ii 
asigură, efectuînd sporturi com
plementare, o dezvoltare fizică 
armonioasă. Nu arunc vorbe în 
vint. Am comparat, deunăzi, 
parametrii fizici obținuți de 
copiii de aici intr-un an de zi
le, cu cei obținuți de alți copii 
de vîrsta lor, din Ploiești, unde 
am predat cindva, tot la o școa
lă sportivă, căreia i se pusese 
la dispoziție o suprafață nea- 
decvafă pe stadionul Petrolul. 
«Cifrele» de la «190» au luat-o 
cu mult înainte".
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LOTO DIN 5 OCTOMBRIE 1976 :

FAZA I : Extragerea I : Cat. 1 : 
variantă 10% autoturism „Dacia 1300"; 
a 2-a : 1 variantă 25% a 15.567 lei și 
2 variante 10% a 6.227 lei ; a 3-a : 2 
variante 25% a 6.368 lei și 6 variante 
10% a 2.547 lei ; a 4-a : 8.55 a 3.277 
lei ; a 5-a : 43,75 a 640 lei ; a 6-a : 
78 o 359 lei ; REPORT CATEGORIA 1 : 
51.104 lei.

Extragerea a ll-a : Cat. A : 1 va
riantă 25% a 41.614 lei și 1 variantă 
10% a 16.645 lei ; B : 3 variante 10% 
a 8.379 lei ; C : 8,55 a 2.940 lei ; D :

1

11,95 o 2.103 leii 
F : 104,05 a 242 I 
lei. Autoturismul I 
categoria 1, a r| 
ZLAVOG tyASlLE, 
de 41.614 lei del 
venit participantu 
GHE, din BUCUH

FAZA a ll-a : I 
5.000 lei, sau la] 
U.R.S.S., R.D.G., 
odihnă la Predea 
la Herculane, Afl 
merar ; I : 11^^ 
alegere, exoursîi| 
lio-n), bilete odih 
naia, bilete trata



In ajunul derbyului de toamnă al Diviziei A

PROBLEME DE REZOLVAT, DAR Șl AMBIȚII
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ganizarea 
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să fie 
ul ex- 
i de el. 
interna - 

ca regre- 
Bindea, 

au fost 
bili, ci 
seriozi- 

inută mo- 
raat, și 
noianul 

egretații 
poi pe 
icușor, 

R. Cîm- 
!tc„ au 
i, bune 
iar pen- 

i care nu

aveau nevoie de asistență spe
cială, de îndemnuri repetate, 
de măsuri riguroase spre a e- 
fectua pregătirea sau pentru a 
duce o viață pe deplin corectă. 
Nu e nici o mirare că cei a- 
mintiți au realizat îndelungate 
și reușite cariere de performan
ță. Să trecem și Ia generația 
de astăzi. Nu e greu de aflat 
de ce spre exemplu — Vigu a 
fost printre cei mai buni oa
meni de la Steaua in ambele 
meciuri cu Bruges, Vigu care 
e cel mai vîrstnic component al 
lotului actualei campioane. Ex- 
plicația stă în seriozitatea 
conștiinciozitatea pregătirii, 
sobrietatea vieții sale 
nale. Asemenea „secrete" o să 
găsim și in reușitele lui Luces- 
ou, Oblemenco sau Antonescu, 
și ei sportivi trecuți de prima 
tinerețe, dar rămînind mereu 
între primii jucători ai forma
țiilor lor de club sau ai Iotului 
reprezentativ.

Exemple s-ar mai putea da ; 
ne oprim aici pentru că urmă
rim să subliniem că numărul 
anilor nu contează cînd ești 
preocupat de pregătirea ta. de 
seriozitatea și 
vieții personale, 
zistență, apărută 
mod grav în partidele interna
ționale din acest sezon își are 
originea și în atitudinea jucăto
rului de performanță față de 
întregul proces de pregătire, în 
modul cum iși organizează pro
gramul extra-sportiv ; din pri
cina unor inadmisibile negli
jențe sau abateri, organismul 
slăbește, cedează și, astfel, ran
damentul coboară mult sub po
sibilitățile îndreptățite de talent, 
sub nivelul calităților tehnice și 
tactice cerute. Fără radicale 
modificări de comportare și 
sub acest aspect, in afara celor 
privind pregătirea propriu-zisă, 
deficiența semnalată nu va pu
tea fi înlăturată !

și 
în 

perso-

corectitudinea 
Lipsa de re- 
mereu și în

Eftimie IONESCU

ATÎT LA SPORTUL STUDENȚESC, CÎT Șl LA DINAMO
J

în ajunul veritabilului meci- 
derby al turului campionatu
lui : Sportul studențesc — Di
namo (locul 2 cu locul 1 din 
clasamentul „la zi"), am cules

deschis oricărui rezultat, acest 
derby al turului campionatului, 
ne spunea căpitanul echipei 
studențești. O. Ionescu. Cu 
toate că avem dificultăți în

Frații Nunweiller — Ion 
Lică — au lucrat intens cu 
treg efectivul. în momentul 
fată neexistînd accidentați, 
prim moment de constatări și
verificări l-a constituit jocul 
la două porti susținut miercuri 
după-amiază. în compania for
mației de juniori.

în
de
Un

Dinu (Dinamo) și O. Ionescu (Sp. studențesc), căpitanii echipelor 
care evoluează in derbyul de miine

pentru cititorii noștri informa
ții de ultimă oră din cele două 
tabere.

La SPORTUL STUDENȚESC, 
antrenorii Angelo Niculcscu și 
Ion Voica sînt confruntați cu 
probleme multe si dificile. Cea 
mai greu de rezolvat este a- 
ceea a postului de portar, de
oarece singurii specialiști pe 
care îi are lotul studențesc 
sînt accidentați : Bunea este 
de mai multă vreme indispo
nibil (artrită la genunchi. el 
avînd piciorul în ghips), iar la 
antrenamentul de marți s-a 
accidentat și Răducanu (care 
suferă de un traumatism la ge
nunchi și se află sub controlul 
dr. D. Tomescu spre a se de
cide măsurile medicale care se 
impun). In cazul indisponibili
tății lui Răducanu poarta stu
denților va fi apărată de juniorul 
Lazăr. Ciugarin, Rădulescu și 
Grigore sînt 
dar se speră 
lor. M. Sandu 
indisponibil.

alcătuirea formației, ambiția 
noastră pentru un rezultat bun, 
pentru menținerea invincibili
tății in campionat este foarte 
mare și sint convins că ne va 
ajuța să ne atingem acest 
scop".

Un popas, acum, la DINAMO.

Cum se prezintă situația în 
•perspectiva partidei de miine ? 
Dinamo nu va 
serviciile lui G. 
a totalizat trei 
bene si va sta o 
Soluția cea mai logică 
care probabil vor apela antre
norii — e trecerea lui Dobrău 
în linia de fundași. Un efect 
al acestei mutații va fi apari
ția lui Al. Moldovan în com
partimentul median. Atunci, a- 
tacul va avea — după toate 
probabilitățile — alcătuirea : 
Lucescu — D. Georgescu — 
Roznai, pentru postul de extrem 
stingă existînd si candidatura 
lui Vrînceanu. „Faptul că în
tâlnim singura echipă neînvinsă 
din campionat, formație care a 
demonstrat atâta constanță și o- 
mogenitate în joc, că ne vom 
afla in fața unui adversar care 
a reușit adeseori rezultate bune 
in fața noastră, iată tot atitea 
motive de a ne ambiționa Ia 
maximum spre a fi Ia înălți
mea derby-ului", ne spunea 
ieri antrenorul Ion Nunweiller.

beneficia
Sandu, 

cartonase 
etapă pe

de 
care 
£al- 

tusă. 
- la

ACTUALITĂȚI
• S-AU PUS ÎN VÎNZARB 

BILETELE pentru meciul Spor
tul studențesc — Dinamo (de 
miine) și pentru cuplajul pro
gramat duminică pe stadion 
nul „23 August" (Progresul —■ 
U.T.A. și Rapid — Steaua) 
la casele obișnuite de la sta
dionul „23 August", stadionul 
Republicii, stadioanele Dina
mo, Steaua și Ciulești, la a- 
gențiile C.C.A. și Loto-Prono- 
sport din strada Halelor și pa
sajul Universității, la patinoa
rul ,,23 August" și la C.N.E.F.S.

• ÎNLOCUIRI DE ANTRE
NORI. în ultimul timp la li
nele divizionare B s-au produs 
schimbări 
Iuliu Uțu 
echipei F. 
locuindu-1 
Gheorghe 
cum de , _
Unirea Alexandria, în locul lui 
I. Ceavdaridis, iar Teodor Pop
— fost „secund" la Jiul — a 
trecut la conducerea tehnică a 
echipei Mureșul Deva.

• ECHIPA ETAPEI. Alcă
tuită pe baza notelor acordate 
jucătorilor, echipa etapei a 8-a 
a Diviziei A are 
componență : WINDT 
mAreanu 
MORARU, 
ROȘCA, BOJIN,
— D. IONESCU. 
GESCU, APOSTOL.

• ECHIPA CAMPIONATU
LUI. întocmită pe baza adițio
nării notelor obținute de jucă
tori, echipa campionatului; 
după disputarea a 8 etape în 
Divizia A, se prezintă astfel 9 
POPA (58) — VIȘAN (55), OL- 
TEANU sau ANTONESCU (59),' 
SATMAREANU II (60). VIGU
(59) — ROMILA (60). BĂLĂCI
(60) , BOLONI (61) — MOLDO
VAN I (56). D. GEORGESCU 
(63), TURCU (52).

de antrenori. Astfel, 
a preluat conducerea 
C. Șoimii Sibiu, în- 
pe Liviu Coman,' 

Dungu se ocupă a- 
pregătirea formației

următoarea
SAT-* 

i. ciugarin; 
C1OCÎRLAN — 

S1MIONAȘ 
D. GEOR-

FATĂ DE
0 expunere a lui

ATITUDINE RESPONSABILĂ
PROBLEMELE MARI ALE JOCULUI

Ștefan Covaci a inaugurat „lectoratul” antrenorilor bucurcMcnl

ușor accidentați, 
în recuperarea 

este mai departe 
.Este un meci

04,0 ECHIPA DE MARE ANGAJAMENT
tubului Sportul studențesc, Viorel Kraus, _ despre adversara de 
miercuri a echipei noastre, în Cupa U.E.F.A.

cție Viorel 
al clubu-

îsc, care, 
urmărit la 
ke 04, ad- 

viitoare a 
, în cadrul 
i U.E.F.A. 
ut, firește,

.a 
deni. 
meciul Ba- 

e 04 pot să 
rmații au 
cepție. Pri- 
eckenbauer, 

1 secunda 
și simplu, 

portări di- 
reținut a- 

i ament al 
ersare. una 
lare echipe 
est-german, 
tă factură.

tete de acțiune în atac, cu 
preocuparea permanentă de a 
acoperi spațiile libere. Cind se 
află în ofensivă, se creează 
o anumită superioritate nume
rică cu cel puțin 5 jucători, 
cind pierd mingea toată echipa 
este preocupată de defensivă. 
Deci, după cum se vede, aproa
pe nimic nou, .intrucit toate ca
racteristicile de joc ale acestei 
echipe sînt realizate prin mij
loacele cele mai moderne și 
eficace, prezente în arsenalul 
fotbalului european.

— Care dintre jucători v-au 
impresionai ?

— Indiscutabil, Rolf Riissmann, 
un masiv fundaș central, coau
tor la 4 din cele 7 goluri, Klaus 
Fischer, vîrf de atac, portarul 
Enver Mărci, mijlocașul Han
nes Bongartz și fundașul cen
tral Bernd Thiele. Puneți la so
coteală și pe absentul-motivat 
Branko Oblak, prezent în echi
pa Iugoslaviei în meciul cu 
Spania, care însă va juca la 
București și o să vă dați sea
ma de valoarea lui Schalke. în 
ce ne privește, pregătind cu a- 
tenție dubla întîlnire cu aceas
tă formație valoroasă și ținînd 
seama de forma constant bună 
a echipei noastre, sperăm să 
trecem cu bine și acest exa-

numerar ; J : 
a 500 lei ;

men, deși nu este deloc ușor. 
Mai ales că Ciugarin este sus
pendat pentru jocul-tur, iar 
portarii Răducanu și Bunea au 
devenit și ei indisponibili de 
ultimă oră.

Lăudabilă inițiativa 
antrenorilor din 
București (președinte: 
Sfera), aceea de a inaugura „lec
toratul profesional" de toamnă, 
printr-o conferință ținută de 
Ștefan Covaci, vicepreședinte 
al F.R. Fotbal. Propunîndu-i-se 
să dezvolte un subiect general, 
dar tentant pentru auditori — 
„NOUTĂȚI ÎN FOTBAL" — Șt. 
Covaci a precizat, de la bun 
început, că în sportul cu balo
nul rotund noutățile apar des
tul de des (anual — prin des
fășurarea cupelor europene, sau 
oed mult la 4 ani, cu prilejul 
turneelor finale ale C.M.) și DE 
ACEEA ANTRENORUL ZILE
LOR NOASTRE TREBUIE SA 

CURENT 
MARILOR

Colegiului 
municipiul 

Lazăr

disputate 
celor mai

— In sfîrșit, o ultimă întreba
re. Cind sosesc oaspeții ?

— Delegația lui Schalke, com
pusă din 28 jucători, tehnicieni 
și oficiali și 9 ziariști, este aș
teptată în Capitală marți 19 oc
tombrie, pe calea aerului.

Stelian TRANDAFIRESCU

FIE MEREU LA 
CU CONCLUZIILE 
COMPETIȚII.

Recentele meciuri 
in cupele rezervate
valoroase formații de club ale 
continentului nostru au 
ținut... noutățile 
schaft“-ului : 1. fotbalul total ; 
2. interferența compartimente
lor ; 3. mișcarea mai largă, fără 
posturi fixe. Plecind de la a- 
ceste evidențe ale fotbalului ac
tual, marile probleme ale jocu
lui — care trebuie rezolvate — 
au rămas aceleași. Și, intrucit 
în sală se aflau numeroși an-

„NU A FOST CAZUL

men-
„Weltmeistcr-

trenocri tineri (oare activează pe 
lingă centrele de juniori și co
pii), dar și virstnici (tehnicieni 
ai formațiilor din eșaloane in
ferioare), Șt. Covaci a conside
rat necesar să le reamintească :
a) așezarea (sistemul de joc) ;
b) acționarea (dinamica) ; c) co
laborarea. îndeosebi la acest 
ultim punct — colaborarea — 
au intervenit noutățile, lucru
rile de finețe ale procesului de 
instruire-antrenament, cele care 
asigură distribuirea rațională 
a efortului pe întreaga echipă ; 
pentru că. a subliniat vorbi
torul, acum ÎN FAZA DE ATAC 
jucătorii din linia I primesc 
sprijinul celorlalți coechipieri 
(prin participarea fundașilor și 
a mijlocașilor la ofensivă), iar 
ÎN FAZA DE APĂRARE cei 
din ultima linie beneficiază de 
ajutorul tuturor celorlalți. Jucă
torul modern este de neconceput 
fără un dezvoltat simț al res
ponsabilității sau, altfel spus, 
al atitudinii față de obiectul 
jocului — mingea : cînd balo
nul este pierdut, toți jucătorii 
unei echipe se transformă 
LIDARI în apărători, iar 
mingea este recuperată, 
TOȚII devin atacanți.

Asupra atitudinii responsa
bile, oare caracterizează pe ju
cătorul modern, component al

echipei în actualul sens al cu- 
vîntuiui, Șt. Covaci a insistai 
și cînd a vorbit, detaliat, des
pre : jocul cu „libero", marca
jul, jocul fără minge, schimbul 
de ritm, combinațiile (adecvate 
la specificul jucătorilor, cele 
care conferă echipelor un stil 
propriu, o „culoare" aparte).

Un capitol distinct l-a consti
tuit. cum era și firesc, JOCUL 
MIJLOCAȘILOR. S-a arătat că, 
în timp ce toate echipele re
dutabile folosesc 3—4 mijlocași 
de „meserie" (ca și alți jucă
tori, fundași sau din linia 1, ca
pabili să îndeplinească tem
porar, în dinamica jocului, ase
menea roluri), formațiile noas
tre, chiar și echipa reprezenta
tivă, posedă, de regulă, un 
gur mijlocaș specializat — 
la deposedare, în stare să 
față 
lalți 
mă", 
tind 
însă,

SO- 
cînd 
CU

sin- 
bun 
facă 

—., cei- 
,de for- 

amin- 
lui Iordănescu, 

spunea Șt. Covaci, 
asemenea „mijlocași" constituie, 
din nefericire, o majoritate.

Făcînd, în continuare, deose
birea intre ceea ce se înțelege 
prin „mijlocul echipei" și „mij- 

' " ’ a
„Să 

mijloc cheia 
echipe".
toate aceste 
sau ale an- 

remediate

rigorilor postului - 
jucind mai mult „i 
Și a exemplificat, 
numele
cum

ria H : 5,<50 a 
e, excursii în 
ic, bilete de 
'ia, tratament 

erervța în nu
lei, sau la 

ngania (Reve- 
Predea-I, Si

ci Herculane,

Felix și diferența în 
32,90 a 1.000 lei ; K : 39,50 
L : 29,25 a 200 lei.

FAZA a Ul-a : Categoria 
riantâ 25% a 17.500 lei ; 
riante 25% a 12.500 lei și 
10% a 5.000 lei ; O : 10,60 a 6.000 lei 
sau, la alegere, o excursie în U.R.S.S., 
R.D.G., Ungaria sau bilete de odihnă 
la Predeal, Sinaia, sau bilete trata
ment la Herculane sau Felix și dife
rența în numerar ; P : 24,15 a 3.000
lei, sau la alegere, o excursie în Un
garia (Revelion), sau bilete de odihn-ă 
la Predeal, Sinaia sau 
ment la 
rența în 
lei ; S : 
300 lei ;
1.194,75 o 100 lei.

M : 1 vo- 
N : 2 va-
3 variante

. _ . bilete trata-
Herculane saa Felix și dife- 
numerar ; R : 18,55 a 1.000 
100,60 a 600 lei ; T : 164 a 
U : 105,80 a 200 lei ; V :

Mai mult ca oricînd, în. etapa 
trecută a Diviziei A arbitrii au 
folosit rubrica „Ce jucători s-au 
evidențiat?" pentru a face dife
rite observații privitoare la cali
tatea jocurilor pe care le-au con
dus. Din păcate, cu două-trei ex
cepții, aceste aprecieri nu sînt 
favorabile jocurilor respective, 
echipelor care s-au întrecut. Ilus
trativ în această privință este 
răspunsul arbitrului Alexandru 
Ene, care a condus partida Jiul 
Petroșani — Progresul, la între
barea de mai sus: „N-a fost ca
zul nici unei remarcări". Și el 
continuă astfel: „Jocul, a fost de 
slabă factură tehnică, mai ales 
din partea gazdelor. Cei de la 
Progresul au fost, oricum, mai 
lucizi".

• A existat, totuși, un lucru 
pozitiv la Petroșani, dar. . . după 
meci. Este vorba de atitudinea 
jucătorilor de la Jiul, care și-au 
felicitat adversarii. La fel s-au 
manifestat — scrie Alexandru 
Ene — și conducătorii echipei din 
Petroșani, primind cu demnitate 
înfrîngerea si strîngînd mina atit 
adversarilor, cît si arbitrilor.

a Referindu-ne la arbitraje și 
amintind faptul că loan Rus, care 
a condus meciul Rapid — Poli
tehnica Iași, a fost primul arbi-

ultimele etape a ob- 
maximă (cinci stele) 

vom

tru care în 
ținut notația 
din partea ziarului nostru, 
reproduce aprecierile observatoru
lui federal la acest meci, Con
stantin Cernăianu: „Hotărît si 
sigur, el a aplicat foarte bine re
gulile de joc, a interpretat exce
lent legea avantajului și a ținut 
tot timpul jocul in mină". In 
aceste condițiuni, n-a putut decît 
să ne surprindă nota pe care a 
primit-o arbitrul din partea unui 
observator al Colegiului de arbi
tri al municipiului București, 
Traian Floreanu : 7 (?!). Expune
rea de motive este cel puțin cu
rioasă, după o serie de apreci
eri favorabile la adresa arbitra
jului reproșîndu-i-se lui Ioan 
Rus că n-ar fi fost „la fel de 
drept" la două faze identice, în 
care la una a sancționat Rapi
dul, dar nu a făcut același lucru 
și la o neregularitate a ieșenilor. 
De aici, o notă, 7, care pune sub 
semnul întrebării obiectivitatea 
observatorului respectiv. Local- 
patriotismul este un fenomen ne
gativ, mai ales 
observator. . .

o în schimb, 
dintre arbitrii ... 
Otto Anderco, cu atitea prestații 
bune in actualul campionat, a

în activitatea unui

la Bacău. unul 
noștri fruntași,

f rinele meciului 
Steaua. Cu toate 
nu mai puțin de 
galbene, el, potri-

cam pierdut 
S.C. Bacău — 
că a Împărțit 
șase cartonașe _ ...
vit relatărilor observatorului fede
ral Traian Șerbănescu, „a con
dus sub posibilitățile sale, fiind 
adesea șovăitor, lipsit de fermi
tatea care se impunea". Observa
torul federal ii reproșează lui 
Otto Anderco neintervenția sa 
energică la abaterile lui Iordă- 
nescu și, mai ales, Agiu, care „a 
șutat violent cu mingea într-un 
adversar căzut la pămînt". In 
ambele cazuri, arată Traian Șer- 
bănescu, Otto Anderco se afla 
„alături de locul unde se produ
seseră infracțiunile". Asemenea 
„eclipse" de autoritate la un ar
bitru de talia lui Otto Anderco 
sînt mai supărătoare decît o de
cizie greșită din punct de vedere 
tehnic, un ofsaid oarecare sau un 
fault nesancționat.. .
• Un „cavaler al fluierului" de

butant în Divizia A: fostul ju
cător al Politehnicii Timișoara și 
al U.T.A.-ei. Ion Igna. Observa
torul federal Traian Moraru îi 
acordă nota 9 pentru modul cum 
a condus meciul A.S.A. — F.C.M. 
Reșița.

locul terenului", vorbitorul 
conchis, la acest capitol : 
facem din linia de 
de boltă a întregii

Nu încape vorbă, 
lacune, individuale 
samblurilor, pot fi 
doar prin antrenamente serioa
se, temeinice ; cu volum adec
vat (intrucit fotbalul este un 
joc și de rezistentă pentru 90 
de minute, nu doar pentru o 
oră cit au arătat că sînt în stare 
echipele noastre în cupele eu
ropene), cu intensitate sporită, 
deoarece fotbalul solicită ™ 
efort prelungit, 
forță. în sfirșit, 
la tablă variate 
ciții. menite să 
varea diferitelor 
jocului, separat

Timp de 90 de minute (exact 
cît o partidă de fotbal !) s-a 
putut audia o expunere de ți
nută, la obiect, a unui tehni
cian bine informat, dornic 
împărtășească din bogata 
experiență și colegilor lui, 
trenorii bucureșteni.

Puțini dintre ei, însă, au 
nit pregătiți la această 
de inaugurare a 
de toamnă". Adică, cu creion 
și hîrtie. Ceilalți, în majoritate, 
s-au declarat satisfăcuți să as
culte, precum antrenorii unor 
timpuri... trecute. îi acuză, în 
primul rînd, momentul actual 
— de impas — al fotbalului 
nostru.

un
în viteză și 

au fost arătate 
tipuri de exer- 
ușureze rezol- 
faze critice ale 
sau „legat".

să
sa

an-

ve-
- “■ j lecție 
„lectoratului 

cu

Jack BERARIU Gheorghe NICOLAESCU



Tineri jucători români la Șanhai ACTIVIIAȚII DT HANDBAL
Turneul internațional priete

nesc de tenis de masă de la 
Șanhai. disputat recent, a reu
nit. pe lingă binecunoscuții 
sportivi ai R.P. Chineze, repre
zentative cu un bogat palmares 
international, cum sint cele ale 
Japoniei. Iugoslaviei. Franței. 
Suediei. R.F. Germania, pre
cum și o echipă masculină din 
Nigeria. A Eost un concurs 
deosebit de puternic. în care au 
evoluat numeroși campioni 
mondiali si europeni în cadrul 
celor șapte probe clasice.

Echipele României au pre
zentat garnituri tinere atît la 
băieți cit si la fete, urmărin- 
du-se îmbinarea experienței u- 
nor iucători ca Gheorghe Teo
dor. Marin Firănescu. Lidia 
Zaharia si Liana Mihuț cu ela
nul unor copii abia porniți pe 
linia consacrării internaționale, 
ca Eva Ferenczi (15 ani). Si- 
mion Crișan (16 ani). Zsolt 
Bohm (15 anil

COMPORTARE POZITIVA
Tinînd cont de valoarea con

cursului. comportarea de an
samblu a sportivilor noștri poate 
fi apreciată pozitiv : victo
rii la echipele Franței și R.P. 
Chineze (B). atit la băieți cît 
și la fete, victoria echipei fe
minine în meciul cu R.F. Ger
mania. precum și înfrîngerea 
Ia limită a echipei masculine 
în întilnirea cu Iugoslavia, vice- 
campioană mondială. Cele mai 
bune rezultate le-a înregistrat 
Eva Ferenczi. Ea a reușit două 
victorii de răsunet la iaponeze- 
le Edano și Shinpo. precum si 
victorii apreciate la franțuzoai
ca Bergeret și vest-sermana 
Hirschmîiller. calificîndu-se în 
proba de simplu fete în etapa 
sferturilor de finală, unde a

BALCANIADA DE ȘAH
ATENA, 14 (Agerpres). — în 

turul 3 al Balcaniadei de șah 
de la Atena, echipa de seniori a 
României a întrecut cu scorul 
de 4'/2—l'/2 puncte formația Tur-

CAMPIONATUL FEMININ
DE ȘAH AL U.R.S.S.
MOSCOVA, 14 (Agerpres). — 

în campionatul sovietic feminin 
de șah, care se desfășoară la 
Tbilisi, s-au disputat unele din 
partidele întrerupte în rundele 
anterioare.

Campioana mondială Nona 
Gaprindașvili a remizat cu cea 
mai tînără participantă la tur
neu, eleva Nana Ioseliani (în 
vîrstă de 14 ani). Alte rezultate 
înregistrate : Zaițeva — Fomi
na 1—0 ; Mulenko — Levitina 
1—0 ; Saunina — Fomina și 
Belaveneț — Ioseliani remize.

în clasament, după 8 runde, 
conduc Lidia Semenova și Lud
mila Zaițeva, cu cîte 5*/2 puncte 
(1), urmate de Ana Ahșarumova 
— 5*/2 puncte, Nana Aleksandria 
și Nona Gaprindașvili — cîte 5 
puncte.

HNISUL Șl BASEBALLUL LA JOCURILE OLIMPICE ?
BARCELONA, 14 (Agerpres). 

Din Barcelona, unde se desfă
șoară lucrările Comisiei execu
tive a Comitetului Internațio
nal Olimpic, se anunța că fede
rațiile internaționale de tenis 
și baseball au cerut ca spor
turile respective să fie înscrise

PE SCURT • PE
AUTO • Raliul „San Remo* 

(contînd în C.M. de raliuri) a re
venit pilotului italian Sandro Mu- 
nari (pe ..Lancia Stratos").

CICLISM • ,,Marele Premiu al 
Națiunilor” s-a încheiat cu victoria 
rutierului belgian Freddy Maertens, 
cronometrat pe distanța de 90 km 
cu timpul de 2 h 3:26,2. Pe locu
rile următoare s-au situat olande
zii Roy Schuiten la 1:58,0 și Joop 
Zoetemelk la 2:04,0.

HANDBAL • La Budapesta, în 
,,Cupa Cupelor" (masculin) în pri
mul meci ; Elektromos — ASKO 
Linz (Austria) 27—20 (14—10). Gol- 
geterul echipei gazdă a fost Vass, 
care a înscris 9 puncte. • La Mos
cova. în C.C.E. (masculin) : 
Ț.S.K.A. Moscova — S.C. Leipzig 
21—17 (11—8).

HOCHEI > în campionatul 
U.R.S.S., două dintre fruntașele 
clasamentului au suferit înfrîn- 
geri : Spartak Moscova a pierdut 

fost întrecută de redutabila 
sportivă din R.P. Chineză, 
Cian Li, vicecampioană mon
dială. care a și cîștigat proba 
de simplu. Rezultate bune a 
obținut și Liana Mihuț : a în
vins. în meciul cu Suedia, pe 
Eva Stromwall. cedînd la mare 
luptă partida cu Heimann ; ea 
a contribuit decisiv și Ia victo
ria din jocul cu Franța. Dar 
lăsînd deoparte rezultatele pro- 
priu-zise, comportarea generală 
a tinerei noastre jucătoare a 
lăsat din nou de dorit la capi
tolul volitiv, acolo unde majo
ritatea sportivilor noștri au dat 
încă o dată dovada unor lip
suri ce vor trebui imediat re
mediate prin măsuri radicale, 
atît la nivelul loturilor republi
cane. cît și al tuturor secțiilor 
din țară.

SALT CALITATIV AȘTEPTAT
Sportiva Lidia Zaharia, pe care 

am folosit-o mai ouțin în pro
bele pe echipe, face fată din 
ce în ce mai greu cerințelor 
actuale. Jocul ei. bazat pe o 
defensivă șubredă si cu lovituri 
ofensive al căror nrorent de 
reușită este sub nivelul accep
tabil. nu-i permite obținerea 
unor rezultate suoerioare pe' 
plan internațional. Dintre băieți, 
cea mai bună comportare a 
avut-o Gheorghe Teodor. El a 
evoluat în multe partide la 
un nivel ridicat, care i-a per
mis obținerea unor victorii la 
jucători cunoscuti — Kosano- 
vici, Jurcici, Birocheau, Schir- 
rmeister — și a fost chiar Ia 
un pas de victorie în partida 
cu actualul campion al Europei, 
francezul Secretin. Dar dacă 
în întrecerea pe echipe Gheor
ghe Teodor a fost bine secun

dei, iar selecționata Bulgariei 
a învins cu 5—1 reprezentativa 
Greciei. Rezultate din turneul 
de juniori : Grecia—Bulgaria 
l*/2—72 (o partidă întreruptă) : 
România—Turcia l*/2—l*/2. în 
turneele feminine a fost zi de 
repaus.

în turul 4, echipa masculină 
a României întîlnește echipa 
Greciei, urmînd ca meciul deci
siv să-l susțină, în ultima zi a 
competiției, cu selecționata Bul
gariei.

BOXERI ROMÂNI VOR 
EVOLUA ÎN OLANDA
între 20 și 25 octombrie, la 

Rotterdam (Olanda), se va dis
puta un turneu internațional de 
box cu participarea unor spor
tivi din 9 țări. La întrecere vor 
fi prezenți și pugiliști din 
România : Alexandru Turei
(cat. semimuscă), Niță Robu 
(muscă). Dumitru Burdihoi (co
coș), Marian Lazăr (pană), Pe
tre Anton (ușoară). însoțiți de 
antrenorul Ion Popa.

în programul Jocurilor Olimpi
ce din anul 1984. Pe dex altă 
parte, s-a stabilit ca reuniunea 
de anul viitor a Comisiei exe
cutive a C.I.O. și a Comitete
lor olimpice naționale să se 
desfășoare între 27 martie și 
2 aprilie, la Abidjan.

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
cu scorul de 3—4 (0—2, 0—1, 3—1) 
meciul susținut în deplasare cu 
formația Traktor Celiabinsk, iar 
Aripile Sovietelor Moscova a fost 
învinsă cu 2—1 (1—0, 1—0, 0—1) la 
Gorki de echipa locală Torpedo.

KUGBY • La Hilversum în cam
pionatul european (grupa B) se
lecționata Olandei a învins pe cea 
a Suediei 32—3 (8—3). Din această 
grupă mai fac parte echipele 
U.R.S.S., Cehoslovaciei și R. F. 
Germania.

ȘAH • La Varese a început re
turul turneului de baraj pentru 
turneul candidațllor. Prima par
tidă. disputată între marii maeș
tri sovietici Tigran Petrosian șl 
Mihail Tal, s-a încheiat remiză. In 
clasament conduce Petrosian cu 
2 p, urmat de Tal 1V, p (ambii din 
trei partide) șl Portisch ’/s P (din 
două partide).

TENIS • In semifinale la Hil
ton Head, Arthur Ashe l-a între
cut cu 4—6, 6—4, 7—6 pe Ilie Năs- 

dat de Marin Firănescu, în 
schimb Ștefan Moraru n-a dat 
satisfacție, fiind de multe ori 
depășit, la toate capitolele pre
gătirii. Zsolt Bohm și Simion 
Crișan, cu evoluții curajoase, 
remarcate de specialiștii pre- 
zenti la Șanhai. au fost însă, 
firesc, mult sub nivelul unei 
competiții din care au avut nu
mai de învățat. Ca de altfel 
toți sportivii noștri, al căror 
salt calitativ îl așteptăm după 
această posibilitate care le-a 
fost oferită de a se întîlni cu 
elita tenisului de masă mondial 
în cadrul unei competiții orga
nizate ireproșabil de gazde. 
Spiritul de prietenie care ne-a 
insotit pe tot parcursul depla
sării în R. P. Chineză și fruc
tuosul schimb de experiență cu 
sportivi și antrenori chinezi, ca 
și cu toți ceilalți participanți, 
au fost cele mai de preț rezul
tate ale concursului de la 
Șanhai.

NICOLAE ANGELESCU
antrenor

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R.S. CEHOSLOVACĂ:

Marșuri populare de agrement
Cu cîtva timp în urmă, un 

grup de iubitori ai mișcării în 
aer liber, mari amatori de 
sport de la întreprinderea „Ji- 
tex“ din Pisek (Cehoslovacia) 
a avut ideea de a reface. în 
cadrul unei expediții populare, 
marșul „bravului soldat Svejk“. 
în acest fel. în aprilie 1967, din 
fata gării din Tabor, exact de 
acolo de unde a plecat si mu
calitul Svejk în căutarea regi
mentului său. un prim gruțj_de

R. S. VIETNAM :

SE PREGĂTESC
NOI CADRE

Au început școlile pe între
gul teritoriu al eroicului Viet
nam. La școala superioară de 
educație fizică din Hanoi, stu
denții și-au inaugurat activita
tea : iată-l pe antrenorul și 
profesorul Nguyen Van Truong, 
indrumindu-și elevii la lecția de 

gimnastică

tase. în finală, Ashe îl va’ întîlni 
pe suedezul Borg. , Titlul de 
campion al Franței a fost cucerit 
de Patrick Proisy. In finală, la 
Marsilia : Proisy — Jauffret 6—4, 
1—6, 4—6, 6—2, 7—5. * Surpriză în 
turul II la Madrid : suedezul Rolf 
Norberg a reușit să-1 elimine cu 
6—3, 1—6, 6—4 pe Tom Okker, u- 
nul dintre favorițli concursului. 
Alte rezultate : Vilas — Battrick 
6—2, 6—0 ; Dibbs — Meiller 6—4,
5— 7 7—5 ; Kodes — Robinson 6—1,
6— 0 ; Orantes — Pilici 6—1, 6—2 ; 
Alexander — Bertolucci 7—5, 6—4 ; 
Pecci — Pinner 6—1, 6—4 ; Fillol
— Zednik 6—3, 3—6. 6—3 ; Fibak
— Franulovici 6—0, 7—5.

VOLEI • Turneul feminin de Ia 
Lodz a fost ciștigat de formația 
locală Start, care a învins în fi
nală cu scorul de 3—2 (7. 12, —12. 
—17. 8) echipa Ruda Hvezda Praga. 
In partida pentru tocul trei, Dy
namo Berlin a dispus cu 3—1 (10. 
12, —7, 10) de echipa Tatran Praga.

Dominind activitatea hand
balistică internațională, Cupa 
campionilor europeni și Cupa 
cupelor reunesc la start a- 
proape 100 de echipe masculine 
și feminine.

în cele două întreceri, hand
balul românesc este reprezen
tat de STEAUA ȘI UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA — în 
C.C.E. — și de DINAMO 
BUCUREȘTI — în Cupa cupe
lor. Steaua a susținut meciul 
tur din prima rundă la Triest, 
întrecînd pe Duina Pallamano 
cu 38—21 (18—10). Returul în- 
tîlnirii va avea loc la 27 oc
tombrie, la ora 19,15, în Pala
tul sporturilor din Capitală. 
Dinamo București a dispus pe 
teren propriu de I. A. Moscova 
cu 25—20 (15—9) și va disputa 
returul la 23 octombrie, la 
Moscova. Universitatea Timi
șoara debutează direct în op
timi.

Următoarea fază a acestor 
întreceri, optimile, se desfă-

52 de membri ai acestei aso
ciații sportive a pornit în marș, 
pe o distantă de 50 de kilo
metri. Așa au apărut pe a- 
genda competițiilor sportive 
de mare popularitate din Ce
hoslovacia marșurile de masă, 
marea familie a turiștilor de
venind an de an mai largă.

Treptat, traseul a fost astfel 
modificat. îneît el să impună 
un grad tot mai ridicat de pre
gătire. Mărșăluind tot prin 
regiunea pe unde și-a plim
bat pașii Svejk. concurentii tre
buiau din acest motiv să treacă 
si peste unele obstacole natu
rale. prin păduri, peste cursuri 
de apă. peste mici urcușuri.

Succesul acestei acțiuni spor
tive de masă din Cehoslovacia 
este azi de netăgăduit. La ul
tima ediție au luat parte a- 
proape 5 000 de concurenti. din
tre care unii abia depășiseră 
limita inferioară a vîrstei (16 
ani), multi fiind trecuti. în 
schimb, de prima tinerețe.

PARTIDE PASIONANTE ÎN PRELIMINARIILE
CAMPIONATULUI MONDIAL

Miercuri seara s-au consumat 
noi meciuri din preliminariile 
C.M. (zona europeană), care se 
cuvin comentate pe scurt.

La Praga (33 000 de specta
tori), meciul dintre Cehoslovacia 
și Scoția, încheiat cu victoria 
gazdelor, prin cele două goluri 
marcate în primele 2 minute 
din repriza secundă (Panenka 
și Petras), a fost deosebit de 
indirjit, arbitrul italian Michelo- 
tti fiind nevoit să intervină cu 
fermitate în min. 43, Ondrus 
și Gray au fost eliminați de pe 
teren și ca urmare vor fi sus
pendați de către U.E.F.A.

Cu un rezultat surprinzător 
s-a încheiat partida de la Ro
tterdam, în care Olanda, vice
campioană mondială, nu a putut 
trece de reprezentativa Irlandei 
de Nord : 2—2 (0—1). Oaspeții 
au deschis scorul în min. 4 prin 
McGrath, iar gazdele au egalat 
prin Kroll abia în min. 63 și 
au luat conducerea în min. 65, 
prin Uruyff. Dar, nord-irlandezii 
au reușit să egaleze prin Spence 
în min. 88 ! De notat că în 
formația gazdelor au evoluat 
Neeskens, Cruyff, Rensenbrinck, 
Riesbergen, Jensen, Geels, în 
timp ce în reprezentativa oas
peților a revenit George Best ! 
Se pare că Olanda, cu „echipa 
de aur“ de acum cîțiva ani, nu 
mai prezintă aceeași valoare și 
deocamdată, după primele re
zultate, favorita grupei a 4-a 
este selecționata Belgiei, care la 
13 noiembrie, la Bruxelles, pri
mește replica nord-irlandezilor.

Pe „Wembley", la Londra, cei 
92 000 de spectatori au rămas 

șoară între 12 și 18 noiembrie 
— turul și între 10 și 16 de
cembrie — returul, în compe
tițiile masculine ; între 3 și 9 
decembrie — turul și între 10 
și 16 decembrie — returul. în 
întrecerile feminine.

Printre cei care conduc me
ciurile din Cupa campionilor 
europeni și Cupa cupelor se 
află și arbitri români. Astfel, 
în C.C.E., cuplul Vasile Sidca 
și Pantelie Cîrligeanu arbitrea
ză meciul S. C. Leipzig — 
Ț.S.K.A. Moscova, iar Con
stantin Căpățină și Romeo Ia- 
mandi conduc partida Ț.S.K.A. 
Cerveno Zname Sofia — Dozsa 
Debrețin. în Cupa cupelor, cu
plul Paul Radvany — Mihai 
Grebenișan arbitrează meciul 
Partizan Bjelovar — Tatran 
Preșov.

Pentru susținerea returului 
din Cupa cupelor, Dinamo 
București pleacă la Moscova în 
ziua de 22 octombrie

R. P. UNGARĂ :

CABINET DE CULTURĂ 

FIZICĂ MEDICALĂ
Zilele trecute a fost inaugurat la 

Budapesta un cabinet de cultură fi
zică medicală, pus la dispoziția ce
tățenilor care vor să-și întrețină sănă
tatea șl vigoarea. Cabinetul funcțio
nează zilnic, într-o mare sală a com
plexului comercial Skala și este înzes
trat cu cea mai modernă aparatură. 
Sub conducerea unor antrenori califi
cați, cetățeni de toate vîrstele vin 
aoi, o dată sau de două ori pe săo- 
tămînă, pentru a-și îngriji condiția fi
zică. Directorul cabinetului, Gyuki 
Engel, declară că ședințele de 60—70 
de minute sint extrem de utile pentru 
solioita-nți, care vin cu o plăcere deo
sebită în această sală, deoarece sta
rea lor fizică se îmbunătățește în mod 
spectaculos. „In zilele noastre, mișca
rea, activitatea fizică — spune Engel 
— a devenit o necesitate nu numai 
pentru cei care suferă de boli cardio
vasculare, obezitate, deficiențe fizice, 
ci chiar și pentru oamenii sănătoși".

In cursul actualului plan cincinal al 
Ungariei se vor construi în capitala 
tării încă 3 asemenea cabinete în 
scopul de a servi sănătății populației.

nemulțumiți de evoluția echipei 
gazdă. într-adevăr, Anglia nu a 
reușit decît o victorie la limită 
(2—1) în fața modestei selecțio
nate a Finlandei ! Clarke a des
chis scorul în min. 5, apoi, în 
ciuda presiunii la care a fost 
supusă poarta adversă, scorul a 
rămas neschimbat pînă în min. 
49, cînd, pe contraatac, finlan
dezii au egalat prin Nieminen ! 
Englezii insistă, dar nu reușesc 
să mai înscrie decît o singură 
dată prin Royle (min. 53). Pro
babil că în această grupă (2) 
calificarea se va decide între 
reprezentativele Angliei și Ita
liei. a căror primă confruntare 
va avea loc la 17 noiembrie, ia 
Roma.

în fine, din suita meciurilor 
amicale, vom consemna victoria 
echipei Ungariei, la Viena, asu
pra reprezentativei Austriei : 
4—2 (2—1). Nyilasi a marcat de 
două ori cu capul (în primele 8 
minute) pentru oaspeți, anoi 
Krankl a redus scorul din pe
nalty (min. 11) și tot el a ega
lat (min. 51). în continuare, fot
baliștii unguri au mai avut re
surse să înscrie de două ori 
prin Kereki (min. 52 și 65).

• în preliminariile C.M. (ju
niori) : Coasta de Fildeș — Gha
na 3—0 (în tur 0—2) • Meciuri 
amicale : Legia Varșovia — 
Banska Bystrica 4—2 ; Csepel 
Budapesta — Spartak Trnava 
1—0 ; Napredak Krusevac .(Iu
goslavia) — Tottenham Hotspur 
4—0 !
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