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In „Cupa Europei0 

la fotbal

PROLETARI DIN TOATE ȚÂRILE. UNIȚIVÂ!

Constantin a intervenit cu capul, dar Vicente refine balonul.

Cinci minute după meci...
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Echipa R.P. Romine salută publicul înainte de meci.

Aplauzele cu care publicul îi sa
lută pe învingători și învinși se mai 
aud încă în tunelul care duce spre 
cabine... Jucătorii romini și spanioli, 
arbitrii se grăbesc spre dușurile 
calde. După ei „armata1* de repor
teri, cu creionul și carnetul în mînă 
își completează cronicile. Destul de

~ 0 victorie a
„O lună grea" . 

rioada dintre 1 și 
nu era zi să nu 
30—40 de ori la 
întrebafi : „Cînd 
Cu ce formație I 
Collar fac 
cest» zeci 
adăugat și 
cititorii — 
întrebau :

am putea numi pe-
25 noiembrie, cînd 

i sune telefonul de 
redacție și să fim 
sosesc spaniolii ! 

Gento, Veloso și 
parte din echipă I". La a- 
și zeci de telefoane s-au 
sutele de scrisori 
pe bună dreptate 
„Cine alcătuiește echipa 

noastră națională ! Cine stat 
rii I Ce... retușuri s-au făcut lotului !" 

Miile de iubitori ai sportului do
reau din inimă să-și dea părerea la 
alcătuirea formației, se interesau de 
mersul pregătirilor ta vederea intîl- 
nirii de la București cu echipa Spa
niei, doreau o revanșă asupra puter
nicei formafii iberice.

Ultimele zile au fost și mai încor
date. Pentru grija ce s-a acordat în 
selectionarea și pregătirea jucători-

în care
— ne

jucăto-

puterii de luptă și a fotbalului ofensiv
• ECHIPA NOASTRĂ A DOMIHAT PUTERNICA REPREZENTATIVA A SPA. 
NIEI • 2—0 IN MINUTUL 8 I • TÂTARU, MANOLACHE, CONSTANTIN 
Șl VELOSO, AUTORII GOLURILOR • O PARTIDA SPECTACULOASA, DE 
BUNA FACTURA TEHNICA • UN SUCCES CARE NE BUCURA • — DAR 

SA NU UITAM LIPSURILE I

lor echipei 
Popescu și 
felicitări.

Ieri, chiar 
fluierul de 
văzut clar 
pusă pe fapte mari. In timp ce echi
pa noastră asalta poarta Spaniei, tri
misul special Manuel Rosson de la 
„Hoja 
rișfiior 
spus : 
echipa 
cea care

noastre, antrenorul Gh. 
colaboratorii săi merită

din primele clipe, de 'a 
începere a partidei s-a 
că echipa romînă es*e

del Lunes", adresîndu-se zia- 
romîni aflafi la masa presei, a 
„Este o mate diferență între 
care

a

0 intervenție reușită a lui Vicente.

joacă acum pe teren și 
jucat la Madrid". Nici nu 
sfîrșise bine fraza șl ca 
un resort zecile de mii 
de spectatori, din tribu
nele stadionului „23 Au
gust", în picioare, iz
bucniră în urale- Tabela 
de marcaj a făcut o 
nouă întoarcere Și fata 
ei cu cifra arăta : R.P.R., 
2 — Spania, 0 I Echipa 
spaniolă nu este Imbata
bilă! Echipa Spaniei nu va 
pleca cu o victorie de pe 
teren — gîndeau și vor
beau între ei spectatorii.

Așa a și fost. Fotbaliș
tii noștri dovedind o 
mare putere de luptă, 
au învins și au dovedit 
tuturor scepticilor că la 
orice „bătălie" se plea
că de la început cu 
ideea că trebuie să în
vingi. Cine pune pe 
„nu" înainte, cina își 
face păreri preconcepute, 
va pierde sigur. La sfîr- 
șiful partidei, tabela de 
marcaj arăta 3—1 pentru 
Romînia. Tn „Cupa Eu
ropei" inferțări, la Ma
drid am pierdut pentru 
că de la început am 
plecat la „bătălie” cu 
ideea că nu vom cîști- 
ga, că trebuie să ne a- 
părăm (!) să „realizăm" 
o... înfrîngere la o dife
rență de scor minimă I 

costat această experiență.

specialișfi în fotbal — care acope- 
rindu-și slăbiciunile afirmau că „noi 
nu putem învinge Spania", că „ace- 
sta-i fotbalul nostru"; adică slab, lip
sit de tehnicitate, fără perspectivă.» 
Rezultatul de 3—1 vine să sublinieze 
din nou (pentru a cîta oară ?) un 
mare adevăr și anume acela că a- 
tunci cînd se muncește cu pasiune, 
cu răspundere, în colectiv din par
tea antrenorilor și a federafiei, (for
marea echipei și pregătirea ei este 
rodul unei munci colective) fără să te 
aventurezi în formule care mai de 
care mai năstrușnice, ai de cîșfigat, 
se pot obține rezultate pozitive. De 
data asta a cîșfigat fotbalul nostru. 
Am dovedit specialiștilor, oaspeților 
străini, spaniolilor, că fotbalul romî- 
nesc este altul, că avem jucători ta- 
lentafi, că avem perspectivă. Trebuie 
însă să muncim și iar să muncim. Cu 
răbdare, cu mult simf de răspundere, 
hotărît și activ, fără 
Victoria de ieri de 
August" ne-a adus 
Aceasta nu trebuie
țească. Asociațiile, cluburile și consi-

liile UCFS sint datoare să-și întă
rească munca de îndrumare și con
trol, să lucreze asiduu, perseverent, 
pentru ca fotbalul nostru, ca și alte 
ramuri sportive rămase în urmă, să se 
ridice la nivelul cerințelor actuale pe 
plan international.

Jocul de ieri ne-a arătat în plus 
că atunci cînd fotbaliștii noștri pri
vesc cu seriozitate lucrurile, cînd au 
o pregătire morală ridicată, pot ob
ține succese importante.

Cum s-a jucat ieri ? Chiar din pri
mele minute se vedea clar că echipa 
este hofărîtă să obfină victoria. Se 
joacă extrem de rapid, cu schimburi 
de locuri, cu deschideri lungi pe ex
treme. S-a crezut la început că va 
fi doar un foc de 
noastre, o _
s-a mișcat însă foarte rapid și ușor, 
în tot timpul jocului, s-a repliat bine 
în apărare. Tn această primă perioadă 
Constantin s-a remarcat ca un bun 
conducător de joc și pasele lui mi
limetrice, cu adresă, |a— întîlnire, au 
creat spărturi în apărarea spaniolă, 

creat posibilitatea infiltrării extre-

des „fulgeră11 blițurile și se rotesc 
rolele cu benzile de magnetofon. 
Ziariștii, foto și radioreporterii nu 
și-au încheiat încă misiunea...

Sintem în fața cabinei jucătorilor 
noștri. Să intrăm și să notăm pen
tru cei care nu sînt prezenți aici, 
cele mai interesante „evenimente" 
din primele 5 minute de după meci...

Nunweiller III ne observă primul: 
„Saludo"! Excepțional. îmi pare rău 
pentru faza în care au marcat spa
niolii. Altfel, 
toți băieții."

Pîrcălab își 
ieșit de sub 
am eiftigat și
in care am îmbrăcat tricoul naționa
lei. încă o 
Constantin 
inter care 
la spanioli 
și Veloso".

Manolache se îndreaptă spre doc
torul Nicolae Stănescu și zîmbind 
obosit îl îmbrățișează epunîndu-i : 
„Ce zici, doctore, cum am debutat I 
Dacă ai ști ce fericit sint! A fost 
și mama la meci!“ în 
fac apariția venind de la 
stantin și Voinescu.

„Sînt foarte bucuros 
să ne luăm revanșa 
Constantin. Maniera in 
echipa noastră astăzi 
și faptului că pentru
existat o mobilizare deosebită a tu
turor băieților. Aș putea spune o 
mare ambiție".

Convorbirea noastră cu Constantin 
a fost întreruptă de intrarea în ves
tiarul jucătorilor noștri a domnului 
Frederico Gil Garda — vicepreșe
dinte al Federației Spaniole de Fot
bal, venit pentru a-i felicita pe fot
baliștii noștri pentru victoria obți
nută. După aceasta l-am rugat pe

toate laudele centru

șterge fața, de-abia 
duș: „Sint fericit că 
in cel de al doilea joc

dată s-a dovedit că lingă 
pot să joc bine. Este un 
te servește impecabil. De 
mi-au plăcut mult halfii

au

f»aie al echipei 
nfreaga echipă

Cronică redactată de :
VASILE GRADINARU 

RADU URZICEANU 
IOAN CHIRILA

Mult ne-a
In partida de la București a fost

spiril de paradă, 
pe stadionul „23 
multă satisfacție, 

însă să ne ame-

Fotografii de :
I. MIHAICA

T. CHIOREANU

(Continuare în pag. 4-a)

cabină își 
duș Con-

că am reușit 
ne spune 

care a jucat 
se datorește 

acest meci a

VALENTIN PAUNESCU 
ION OCHSENFELD

(Continuare 'in pag. a 2-a)

Dona victorii nete ale hocheișliior noștri 
în intilnirile cu reprezentativa Franței: 18-3 și 10-2
Atît sîmbătă cît și aseară, numeroși 

iubitori de sport au făcut deplasarea 
la patinoarul artificial din Parcul „23 
August11 pentru a urmări partidele 
inaugurale ale sezonului internațional 
de hochei pe gheață, dintre forma
țiile reprezentative ale R.P. Romîne 
și Franței. Reîntîlnirea cu sportul lor 
favorit le-a prilejuit amatorilor ho
cheiului o dublă satisfacție: aceea 
de a fi martorii unor categorice vic
torii romînești și, totodată, de a con
stata că jucătorii noștri fruntași se 
prezintă destul de bine pentru un 
început de sezon. în ambele jocuri 
susținute împotriva echipei franceze, 
jucătorii noștri au dominat autoritar,

tru o bună bucată de vreme riva
litatea sportivă dintre cele două 
reprezentative. Pînă acum, scorul în- 
tîlnirilor R.P.R. — Franța este de 
5—0 pentru noi!

Meciurile de sîmbătă și de ieri au 
arătat că turneul de pregătire între
prins de lotul nostru reprezentativ 
în R.S. Cehoslovacă a fost util. Dar, 
să nu uităm că echipa Franței s-a 
prezentat la București sub așteptări, 
că ea n-a fost adversarul scontat și 
pe care-1 prevedeam după ultimul 
5—3 de la Chamonix. Jucătorii noștri 
au manifestat o serie de lipsuri teh- 
nico-tactioe asupra cărora trebuie in
sistat, pentru că în fața echipei noas-

ghea{ă stă un dificil sezon de întîl- 
niri internaționale.

SIMBATA : R.P. ROMÎNĂ—FRANȚA
18-3 (4-0, 8-3, 6-0)

în Capitală doar cu 3—4 ore 
de începerea meciului, ho- 
francezi au arătat că resimt 

voiajului, comportarea

Sosițî 
înainte 
cheiștii 
oboseala ____
fiind din ce în ce mai slabă, 
cît se apropia sfîrșitul jocului. în 
prima repriză, echipa noastră a 
minat mai mult «dar n-a înscris 
cît de patru ori, prin Czaika,- Varga, 
Szabo II și Szabo I, în minutele 3,

lor 
cu

do- 
de-



Terminind la egalitate cu Steaua: O—O

Grivița Roșie a luat o serioasă opțiune asupra tiilulai
Pentru a fi ferită de eventuale sur

prize, echipa Griviței Roșii a adop
tat ieri — in partida derbi a cam
pionatului de rugbi — stricte mă
suri defensive. înfrîngerea „neplani
ficată" de la Cluj (3—6 cu Știința 
în cursul săptămînii) impunea și jus
tifica, în același timp (față de .obiec
tivul grivițenilor: cîștigarea titlului) 
o asemenea tactică. Așa se face că 
încă de la început Grivița Roșie a 
intrat pe teren cu o nouă formulă 
de echipă: căpitanul formației Vio
rel Moraru, apărînd în postura de 
mijlocaș la deschidere (post care-i 
place atît de mult) — în locul său 
în linia a treia a evoluat Mircea Ili
escu — ceea ce a determinat depla
sarea întregii linii de trelslerturi spre 
margine; adică Oblemenco și Iri- 
mescu au trecut la centru, iar Wusek 
pe aripă. Viorel Moraru, ori de cite 
ori a avut balonul (șl l-a avut des, 
datorită în principal lui Radu De- 
mian, asul tușei) a șutat în margine 
pentru a cîștiga teren și desigur— 
timp. Echipa Griviței s-a apărat ferm, 

spre sfîrșit, Moraru a mane- 
„la mină" și a ieșit la 

cu linia de treisferturi, adică

a ieșit de partea Griviței Roșii și mij- 
(Grivița Roșie—Steaua 0—0).

Foto: V. Bageac

0 luptă dirză Intre înaintări. Balonul 
locașul Stănescu va degaja.

Cinci minute după meci...
(Urmare din pag. 1)

Abia 
vrat balonul 
atac 
atunci cînd eventualitatea unei infrin- 
geri se depărtase. Dar, grivițer.i: no 
au putut 
scorul alb 

a 
defensiv ’ 

corespunzătoare. 
Și da, și nu. 
toate baloanele

• în margine. A 
lauda ei

i aspectul bun pozitiv, al pro-

fructifica. Oricum Insă, 
le convenea.

contracarat Steaua
A luat

acest 
măsurile 

care să dea 
A atacat pe 
talonate sau 

jucat deschis
rapid, agresiv.

Cum 
sistem 
tactice < 
roade ? 
aproape 
cîștigate 
— spre 
Acesta-i 
blemei. Dar — spre dezarmăg-ea e: 
și a numeroșilor suporteri — nu a 
fructificat nici ea nimic. Nici o ac
țiune nu a fost dusă pină la capăt. 
Defecțiunea constă in ineficacitate.

Am asistat așadar la succesul tac
ticii Griviței Roșii și ia eșecul con- 
tratacticei formației Steaua. Deci, o 
partidă in care cuvintul și l-a spus 
tactica, pentru că. pe plan tehnic și 
fizic există un sensibil echilibru de 
valoare intre cele două echipe, echi
libru evident de mul ți ani ia rug- 
biul nostru. Așa stind lucrurile, vom 
preciza dintru început că iriuitdd 
apare echitabil, in ciuda superiori
tății teritoriale a rugtș+lcr militari, 
care pe alocuri mai ales spre 
șit, a devenit netă.

Dar, lăsind Ia o parte aceste 
siderațiuni de ordin general, să 
semnăm rezultatul tehn 
subliniem că am asist, 
tidă pasionantă, 
mulțumitor.

XV-le Griviței 
va reintra, după 
în posesia titli 
cut 
înd 
tui 
pra 
mărul victoriilor 
dial în alcătuirea clasamentului la

sfîr-

ic :

coo- 
eon- 

și 
par- 

ehnic

Ro^ii — sc pare — 
o pauză de un an. 

ilui (pierdut anul tre- 
in favoarea echipei Steaua) lu- 
o serioasă opțiune, in urma aces- 
rezultat egal care-i convine asu- 
principalei sale adversare. Nu- 

lucru primer-

rugbi — este mai mare de partea 
Griviței Roșii: 15, față de 14 cite 
are 
fiind 
nil or
două
Iași și Otimpia-Steaua (2 decembrie), 
Grivița Roșie-Știința București și 
Steaua-Șuința Petroșeni (9 decembrie), 
netrebu:nd să ridice — in mod normal
— probleme deosebite.

Arbitrul Vxsilr Georgescu n-a fost 
suficient de curajos și de ferm in 
sancționarea unor infracțiuni.

GRIVIȚA ROȘIE : Tibuleac — Teo- 
doreaeu. Irimescu. Oblemenco, Wusek
— Moraru. Stănescu — M. Rusu, De- 
mian. Ui eseu — Posmoșanu. Stoenescu
— Radulescu. Iatan (Manole). Șerban.

STEAUA: Penciu — Cojocaru, Na- 
nu. Ghiță. Ciobănel — Nica, Merghi- 
șescu — St. Constantin. Manea. Bâr- 
bălău — Preda. Blâgescu — Ionescu, 
Căpușan (Șerban). Daneiu.

Sublinieri speciale se cuvin jucă
torilor : C»«b**eL Demian. Țibuleac. 
Pred* și Wusek.

XV-le militar. punctaverajul 
de asemenea favorabil grivițe- 
(203:63 față de 166:44). Ultimele 
etape : Grivița Roșie-C.S.M.S.

DINAMO—ȘTIINȚA TIMIȘOARA
19—6 (9—3). O partidă agreabilă, în 
care dinamoviștii — superiori sub 
toate aspectele — au cules o victorie 
comodă, după ce au înscris cîteva 
spectaculoase încercări. Punctele oas
peților au fost realizate din lovituri 
de pedeapsă (Celea și Naca).

UNIREA-ȘTIINȚA CLUJ 0—3 (0—0). 
Confirmind victoria asupra Griviței 
Roșii din cursul săptămînii, studenții 
clujeni au jucat din nou bine, cîști- 
gind, în deplasare, 3 puncte preți
oase. A înscris Cordoș o lovitură de 
picior căzută.

• In meciuri de baraj pentru pro
movarea in categoria A, Rulmentul 
Birlad a întrecut Minerul Lupeni cu 
6—0 (3—0), iar Farul Constanța pe 
Rapid București cu 6—5 (6—0). Așadar 
au promovat in A Rulmentul și Fa
rul.

dl. Garcia să-și spună părerea despre 
joc. „Ceea ce spuneam adineaori ju
cătorilor romini este valabil și pen
tru ziar și pentru public. Reprezen
tativa 
pe cit de meritată pe atît de fru
moasă, 
ținem 
Madrid, 
ați aliniat-o azi 
cese frumoase pe 
dacă va juca la 
diferență intre ce 
și ce a fost aici.
ționez că n-am venit la București 
pentru a... semna de prezență".

Același lucru ni l-a mărturisit, cî
teva minute mai tîrziu, mijlocașul 
stingă Glaria, care remareînd jocul 
bun aî aripei noastre drepte, ne spu
nea :

„In primele minute am fost uluiti 
de ritmul impus, și speranțele de 
a obține șj la București un succes 
s-au transformat in dorința de a nu 
pierde la o diferență prea mare".

In cabina fotbaliștilor spanioli 
domnește liniștea. Antrenorul Villa- 
longa ne răspunde cu amabilitate: 
„A fost un fotbal bun, în care vioara 
intii a fost, de data aceasta, echipa 
romînă. Formația de astăzi a Ro
mîniei a fost incomparabil mai bună 
decît aceea care a evoluat pe sta
dionul Bemabeu din Madrid. A prac
ticat un fotbal modem, derutant, cu 
pase în adîncime care au surprins 
apărarea noastră. Cu un asemenea 
joc ea se poate afirma pe plan in
ternațional. Mi-au plăcut Manolache, 
Ghergheli și Pircălab. Echipa 
a fost oarecum incomodată de 
moale. Rezultatul este just, 
rominilor pe deplin meritată, 
bitrajul corect".

Pe Gento l-am găsit scuturîndu-și 
ghetele. „îmi pare 
rit publicului și 
se aștepta de la mine. M-au împie
dicat terenul și apărarea romînă în 
care Nunweiller III a excelat. Echipa

Romîniei a cucerit o victorie

Ea este și mai valoroasă dacă 
seama de

Această
rezultatul de la 

formație pe care 
poate obține suc- 
plan internațional, 
fel. Este o mare 
a fost la Madrid 
Aș vrea să men-

Spaniei 
terenul 
victorie 
iar ar-

rău că n-am ofe- 
echipei mele cit

D. CAIL1MACHI

Ia:ă și citev* amănunte despre ce
lelalte meciuri ale etapei :

PR(X.RESI L-C.S.M+. IAȘI : 3—6
(9—31. Partidă echilibrată, in care oas
peții au obținut o victorie meritată, 
datorită încercărilor realizate de Mă- 
nescu și Vizitiu. Pentru gazde, P- Nt- 
culescu a reușit o lovitură de picior 
căzută.

METALUL—STIINTA PETROȘENI 
3—0 (3—9). A fost un joc al înain
tărilor. in care tr.etalurgisri: au fost 
superiori. A transformat Lascu o lo
vitură de pedeapsă.

Echipele de floretă băieți și spadă
ale clubului sportiv Steaua, campioane republicane

Atît la floretă băieți cit și la spadă. 
Întrecerile au fost dominate de sportivii 
clubului Steaua, care s-au dovedit mai 
bine pregătiți tehnic și tactic, prezen- 
tîndu-sc ca echipe omogene. De-a lungul 
întrecerilor ei sau arătat hotăriti de 
«-și asigura titlul de campioni ceea ce 
eu și reușit din plin. Alte cluburi care 
«u prezentat echipe la ambele arme au 
fost Petrolul, Progresul București și

(jg'onosport
Așa arată o variantă cu 12 + 1

«uitate exacte:
I. R.p. Romînă

II.
III.
IV.

V.
VI.
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R.P. Bulgaria — Austria 
Reims — Monaco 
St. Francais — Sedan 
Atalanta — Genoa 
Catania — Juventus

VII. Milan — Mantova
VIII. Napoli — Lanerossi
IX. Sampdoria — Bologna
X. Spal — Modena
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XII. Venezia — Palermo 
Sp, Fiorentina
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Intemazionale

Știința Tg. Mureș. Ce pateul spune des
pre ele ? Ploieștenii an avut o compor
tare constant buni. însă fârs sclipiri, 
reușind să facă onorabil față la ambele 
arme în acest veritabil „maraton" al 
scrimei. Progresul a prezentat la flo
retă o echipă (oarte ttnără, cu elemente 
<le perspectivă, care a evoluat cu curaj 
pe planșe. >n fa|a unor adevărați maeștri 
ai floretei. La spadă, introducerea lui 
Victor Teodorescu in locul lui Coman 
s-a dovedit inspirată. Știința Tg. Mureș, 
de la care ne am fi așteptat la mai mult, 
a venit cu formații slab pregătite, în 
special la spadă. Remarcăm buna com
portare a spadasinilor de la C.S.M. Cluj, 
Haukler și Șinko. Ei au ocupat locul 2 
la egalitate de puncte și tușe cu echipa 
Steaua, dar nu și la totalitatea victoriilor 
individuale. Știința Cluj (floretă). Știin
ța Timișoara (floretă) și C.S.O. Craiova 
(spadă) au avut o comportare medie.

CLASAMENTELE PE ECHIPE. Flore, 
tă băieți: 1. Steaua (I. Zilahi, I. Drimbă, 
S. Poenaru, C. Nicolae) campioană 
R.P.R. 5 puncte; 2. Petrolul Ploiești 
4 p. ; 3. Știința Cluj 2 p. ; 4. Stăruin
ța Timișoara 2 p.; 5. Știința Tg. Mu
reș 1 p ; 6. Progresul București 1 p.; 
Spadă: 1. Steaua’ (N. Marinescu, D. lo- 
nescu, R. Dobroscu, C. Stelian) cam
pioană R.P.R cu 4‘/2 p. ; 2. C.S.M. 
Cluj 4“/2 p. ; 3. Petrolul Ploiești 2 p. ; 
4. Progresul București 2 p. ; 5. C.S.O.

jucătorilor".
vestiarul fotbaliștilor 

întîlnit pe domnul Au- 
delegat oficial din par
ia această partidă : 

fost de un foarte bun 
Spun aceasta avind în

săptă- 
astăzi 

Doresc

romînă m-a surprins prin viteza de
rutantă, din prima parte a meciu
lui, prin ritmul de joc impus. 
A fost pentru mine o surpriză față 
de cum am cunoscut-o la Madrid".

„Mi-e, ne spune Collar, căpitanul 
echipei, mi-â plăcut jocul in ansam
blu al formației romînești, spiritul 
de luptă al

Ieșind din 
oaspeți l-am 
gustin Pujol, 
tea U.E.F.A.,

„Meciul a 
nivel tehnic,
vedere dificultățile ridicate de teren. 
Fotbalul romînesc s-a prezentat as
tăzi intr-o altă haină decît cea pe 
care am văzut-o acum trei 
mini, la Madrid. Echipa de 
poate obține multe succese, 
succes fotbalului romînesc!"

Și acum o declarație de Ia con
ducătorul jocului, arbitrul grec Gior
gios Pelomis: „Romînii au avut o 
superioritate evidentă in prima re
priză, cind scorul ar fi putut lua 
proporții 
spaniolii 
trece de 
gazdelor, 
tilor romini nu comportă nici un fel 
de discuții".

Ultimul întîlnit pe culoarele vestia
relor a fost antrenorul Gică Popescu, 
înconjurat de cei care-1 felicitau pen
tru victoria obținută :

„A fost frumos ! Toți băieții 
muncit fără precupețite și au o 
tot ce-au putut. Dintre ei s-au re
marcat in mod deosebit Nunweiller 
111, Petru Emil, Constantin. Pircălab 
și Ghergheli. Cred că scăderea rit
mului din ultima porte a joculni se 
datorește și relaxării survenite 
urma 
care 
încă 
dar,
avem 
lingă 
nem 
rile competiții:

neașteptate. După pauză, 
s-au regăsit dar n-au putut 
apărarea bine organizată a 
Justețea victoriei fotbaliș-

în
golului înscris de Constantin, 

intr-un fel asigura victoria, 
o dată spun: a fost frumos, 
nu trebuie să uităm că mai 
multe de făcut pentru ca pe 
o victorie frumoasă, sil obți- 

in viitor și... calificări in ma-

ECHIPELE FRUNTAȘE ANUNȚĂ UN CAMPIONAT „TARE"
CAMPIOANA MASCULINA A 

ȚARII. R APID BUCUREȘTI, ÎNVIN
SA LA GALAȚI

Campionatele republicane pe 1962— 
1963 au început în capul listei de re
zultate figurează infringerile suferite 

! de echipele masculine bucureștene 
Rapid, campioana țării, la Galați și 
Progresul in fața 
tona obținută in 

; ții ieșeni in fața 
I noii promovate
I roșu Brașov împotriva voleibalistelor 
de la P^og-esul București și infringe- 
rea studentelor clujene ța Craiova. 
Etapa inaugurală promite un sezon 

I extrem de animat Jocurile de simbă- 
' tă și de duminică anunță ca bine mar- 
■ cată însușirea cu temeinicie a învă
țămintelor amare din ultima vreme 
și umplerea din nou, la fiecare reu
niune de volei, a tribunelor din sălile 
și terenurile noastre.

O asemer.-ea făgăduială Si o astfel 
de invitație la volei au conținut tn 
orice caz majoritatea meciurilor pe 
care le-a găzduit Capitala și în spe
cial intilnirea masculină dintre bucu- 
reștenele Steaua și Progresul. Un joc 
deosebit de viu și foarte frumos. în 
care combativitatea și execuțiile teh
nico-tactice de calitate au stat în ra
port de sensibilă egalitate. Și o meri
tată și grăitoare victorie a echipei mi
litare (3—1: 15-8. 15-13. 14-16, 15-10), 
căreia îi servește explicația în largă 
măsură superioritatea din apărare a 
învingătorilor. In echipa învinșilor, 
absența lui Miculescu s-a făcut serios 
simțită. Cei mai buni de pe teren : 
Stănculescu și Mincev de la Steaua și 
Cherebețiu de la Progresul.

în primul joc feminin din București, 
Dinamo a întrecut cu 3—0 (4, 8, 6) 
Voința București, dar după o dispută 
mai puțin calmă decît arată scorul și 
în care învinsele au demonstrat un 
salt serios față de valoarea lor din 
anul trecut. îmbunătățirea în primul 
rind a preluărilor ne va îngădui să 
vorbim mai mult despre această

n*i

formației Steaua. vic- 
deplasare de ștuden- 
C.S.M. Cluj. succesul 
feminine Partizanul

Prima fotografie, de la primul meci al 
București—Voința București.

Echipa feminină Ferul s-a întors la 
Constanța cu un prețios succes, la fi
nele unei întreceri în care a ilustrat 
— independent de deta'iile scorului — 
o bună pregătire și evidentă superio
ritate: 3—1 (15-7. 3-15. 15-4. 15-12) 
cu C.P. București. S-au remarcat: Ada 
Tones și Elisabeta Goloșie de la Farul, 
Tatiana Avacum și Dorina Sokal de la 
C.P.B., care a jucat fără Elena Florea 
și Niculina Gabor. Bune în genere 
la acest meci atacurile, deficitară — 
primirea serviciilor, din care s-au cîș- 
tigat 28 de puncte: 17 de către Farul, 
11 de către C.P. București.

C. FAUR

In al treilea meci feminin din Capi
tală, întîlnire între bucureștene: Rapid 
— Metalul 3—0 (4, 1, 10). Diferență de 
valoare perfect reală. Pe de o parte 
o echipă (Rapid) care s-a arătat bine 
pregătită, pe de alta, o formație (Me
talul) cu multe deficiențe, atît în pre
gătire, cît și în orientarea în teren. 
Dar, mai presus de toate, ca punct ne
gativ pentru secțiile de volei ale am
belor cluburi — faptul că — practic —

.,,.hriecit sase 3-2 (10-15. 15-9. 15-6, 11—15, 15-7).

campionaiului pe 1962—1963 : Dinamo 
In aloc — dinamovistele.

jucătoare! Un semnal de alarmă pen
tru activitatea (sau, mai bine zis: 
inactivitatea) formațiilor de junioare.

(M. T.)

Iată rezultatele celorlalte meciuri 
ale primei etape, din țară, asupra des
fășurării cărora vom reveni in numă
rul de mîine, completîndu-le cu 
țările corespondenților noștri:

CAMPIONATUL MASCULIN: 
ința Galați — Rapid București 
(15-13, 14-16. 14-16, 15-10.
C.S.O. 
(15-13, 
C.S.M.
18-16,
Brașov — Olimpia București 3—0 (3, 
11, 7); Dinamo Oraș Dr. Petru Groza 
- Fulgerul Suceava 3-0 (10, 11, 11); 
Farul Constanța 
3-1 (15-5, 11-15,

rela-

Ști- 
3-2 

15-9);
Baia Mare — Știința Cluj 2—3 

7-15, 16-14, 14-16, 9-15);
Cluj — C.S.M.S. Iași 2-3 (11-15, 
11-15, 15-7, 11-15); Tractorul

- Petrolul Ploiești 
15-12. 15-9).

FEMININ: Parti-
— Progresul Bucu-

Craiova — Știința Cluj 3—1
16-14, 12-15, 15-9); C.S.M.

CAMPIONATUL 
zanul roșu Brașov 
rești 3-1 (0-15, 15-11, 15-4, 16—14); 
C.S.O.
(17-15,
Cluj — Știința București 3—2 (15—13, 
7-15. 12-15, 15-11, 15-11); C.S.M. Sibiu 
— Olimpia Brasov 3—0 (4, 9, 1); Voința 
Miercurea Ciuc — C.S.O. Timișoara



" @Wgî ra~g ——
ouă mari surprize în etapa de ieri a campionatului lemininj

Două victorii nete ale hocheiștilor noștri 
în întîlnirile cu reprezentativa Franței: 18-3 și 10-2

nirea învinsă de S.S.E. Constanta, 
iar Știința Cluj de Mureșul!

K>ouă mari surprize au fost înregis- 
■te în etapa de ieri a campionatu- 
I republican feminin de baschet : 
Bi mal tînără participantă la cam- 
■>nat, S.S.E. Constanța, a învins 
■tipa Unirea București, iar Știința 
Kij a pierdut pe teren propriu, în 
Ba Mureșului Tg. Mureș. In rest, 
Bultate așteptate, mai puțin poate 
■crența minimă cu care a cîștigat 
Bința București în fața Voinței Bra- 
■v. Să trecem însă pe scurt în re- 
Btă partidele acestei a doua etape
■ campionatului.

I SERIA I

■S.S.E. CONSTANȚA—UNIREA
■1CUREȘTI 43—41 (15—18). Tinerele 
■i Constanța au confirmat compor- 
Irea bună din prima etapă (în care
■ dispus de Progresul București) și 
I înregistrat a doua victorie. Suc- 
■sul, pe deplin meritat, se datorește 
Icului colectiv in apărare, unde toată 
Ibipa a luptat cu deosebită energie 
8 importării excelente în atac a 
Hcătoarei Hristn care a înscris 26
■ Au condus bine arbitrii 
| SCT.rfu și V. Vasiliu (București). 
I. BRUCKNER-coresp).

IvOINȚA BRAȘOV — ȘT. BUCU- 
IeȘTI 45—47 (20—24). Baschetbaliste- 
I de la Voința nu s-au intimidat de 
lartea de vizită" a bucureștencelor și. 
Iptînd cu multă energie, au reușit 
n recupereze un handicap de 13 
amcte. Știința a condus in minutul 
I cu 35—22, dar presingul bine apli- 
fet de brașovence a făcut ca in minu
ni 38 scorul să devină egal : 41—41. 
lictoria a fost decisă în ultimele 
fecunde, datorită plusului de expe- 
lență a bucureștencelor. (P. DUMI- 
iRESCU-coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA— RAPID 
tUCUREȘTI 28—71 (8—31). Timișo- 
lencele au pierdut din nou la dife- 
pnță mare. Jucînd fără orientare in 
[tac, făcînd multe greșeli de tehnică 
p fiind imprecise în aruncările la

I SOFIA 25 (prin telefon de la eo- 
■espondentul nostru). Pe stadionul 
IVasil Levski” din capitala R P. 
Bulgaria, în fata a 45.000 de specta- 
lori, s-au întîlnit astăzi. într-un meci 
Internațional amical, reprezentati
vele de fotbal ale R. P. Bulgaria și 
[Vustriei. Partida a constituit o re
vanșă. In primăvară, la Viena. fot
baliștii austrieci au obținut victoria 
feu scorul de 2—0. In meciul de as
tăzi cele două reprezentative au ali
niat următoarele echipe : R. P. BUL. 
CARIA: Naidenov - Metodiev, Kir- 
feev, Vuțov — Kitov, Kovacev — 
piev, Abadjiev, Asparuhov (Soko
lov), Iliev, Kolev; AUSTRIA : Frayd! 
I— Hasenkopf, Glechner, Oberparlei- 
Ler — Gager, Koller — Fldgel, Ga
ter, Nemec, Sabetzer, Rafreider. In- 
Itîlnirea a luat sfîrșit cu un rezultat 
pe egalitate : 1—1 (1—0), deși fotba
liștii bulgari au dominat mai mult și 
[au avut mai multe ocazii de a În
scrie, îndeosebi în repriza întii. Re
prezentativa Austriei (a cărei medie 
pe vîrstă este de 23 ani), remaniată 
Idupă ultimele insuccese, n-a justi
ficat speranțele care s-au pus în ea. 
Apărarea a fost compartimentul bun 
al echipei (Hasenkopf anihilîndu-1 
complet pe Kolev). Atacul, în schimb, 
nu și-a găsit cadența, trăgînd doar 
de cîteva ori la poarta lui Naide
nov.

Scorul a fost deschis de Kolev, 
care în minutul 40 a transformat o 
lovitură de la 11 metri, acordată la 
un fault în careu asupra lui Diev. 
In min. 61 echipa bulgară obține din 
nou o lovitură de pedeapsă, dar a. 
celași Kolev trimite în bară, apă
rarea austriacă degajînd terenul. E- 
galarea survine în minutul 73 : Ra
freider execută o centrare bună de 
pe stînga, iar centrul atacant Ne
mec țîșnește dintr-un grup de apă
rători bulgari și înscrie cu capul: 
1—1. Cu acest rezultat s-a încheiat 
partida, bine arbitrată de Giiru (Tur
cia).

TOMA HRISTOV

La Tel Aviv, echipa selecționată a 
Turciei a învins cu 2—0 (2—0) selec- 
tionata Izraelului.____________________ 

coș, baschetbalistele de la Știința nu 
au rezistat impetuozității atacurilor 
campioanelor țării. (ION IOANA și 
T. ȚARANU-coresp.).

CRIȘANA ORADEA—PROGRESUL 
BUCUREȘTI 72—34 (31—14). Intîlnirea 
a satisfăcut doar prin buna compor
tare a orădencelor care și-au între
cut adversarele printr-un joc mai 
matur. Baschetbalistele de la Progre
sul au greșit numeroase pase și nu 
au avut finalitate în acțiuni. Meciul 
a fost bine arbitrat de G. Fulop și I. 
Balas. (GH. și P. LORINCZ-coresp.).

SERIA A Il-a

ȘTIINȚA CLUJ—MUREȘUL TG. 
MUREȘ 46—57 (23—26). Cu excepția 
pimelor trei minute de joc, mureșen- 
cele au condus in permanență, uneori 
la diferențe chiar de 14—15 puncte. 
Ele au obținut o victorie pe deplin 
meritată. Știința Cluj s-a comportat 
inexplicabil de slab. Cele mai bune 
jucătoare : Pircan, Varga, de la Mu
reșul, Demetrescu și Dumitrescu, de 
la Știința. Au condus bine arbitrii L ■ 
Krasznai și M. Martin (P. RADVANY- 
coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI—OLIMPIA 
BUCUREȘTI 74—61 (42—28). învingă
toarele au impresionat in primele 10 
minute prin orientarea tactică In a- 
tac și prin precizia in finalizarea ac
țiunilor. Datorită comportării excelen
te din această perioadă. Voința a 
condus în minutul 10 cu 30—10 ! A- 
poi, jocul pozițional a devenit con
fuz. iar baschetbalistele de la Voința 
n-au mai respectat disciplina de joc. 
Sperăm insă că in viitoarele întilniri 
vom vedea această echipă, care se 
anunță candidată la un loc fruntaș 
în clasament, comportindu-se la va
loarea ei pe parcursul întregului 
meci. Și, in primul rînd, prin res
pectarea disciplinei de joc. Olimpia 
are meritul de a nu se fi descurajat 
Acționînd organizat, componentele e- 
chipei Olimpia au reușit să se apro-

- pie la un moment dat la numai 6 
puncte (46—52). Au arbitrat bine: 
P. Marin și A. Berger.

C.SALS. LAȘI—LOF. 30—50 (17—15). 
leșencele au făcut o partidă slabă, 
contribuind alături de I.C.F. (care s-a 
comportat sub valoarea ei) Ia un spec
tacol nesatisfăcâtor. In plus, arbitrii 

: M. Vodă și Gr. Birsan au dat decizii 
anapoda, aducînd și ei un aport nega
tiv. (A. SCAUNAȘ-coresp.).

VOINȚA TG. MUREȘ—VOINȚA
ORADEA 26—34 (11—15). Un meci de 
slabă factură tehnică, cîștigat pe me- J 
rit de orădence. (I. VULCAN-coresp.). |

DINAMOVIADA DE VOLEI

Sofia 23 (prin telefon de la cores- 
| pondentul nostru), tncepînd de luni, 
sala Universiada din Sofia găzduiește 
din nou o importantă competiție in
ternațională de volei. Este vorba de 
Dinamoviada, la care și-au anunțat 
participarea echipe de club din Uni
unea Sovietică (Dinamo), R.P. Ro- 
mînă (Dinamo), R.P. Ungară (Dozsa), 
R.D. Germană (Dynamo). R.P. Polonă 
(Gwardia), R.S. Cehoslovacă (Ruda 
Hvezda), R.P. Mongolă (Aldar) și 
R.P. Bulgaria (Spartak). Cu excepția 
echipelor Ruda Hvezda și Aldar (nu
mai băieți), toate celelalte selecțio
nate participă atît în turneul mas
culin cit și cel feminin. întîlnirile 
vor avea loc zilnic — dimineața și 
după-amiază — în sala Universiada 
din Sofia.

Cu mult interes este așteptată 
echipa feminină sovietică, în rindurile 
căreia figurează sportive cunoscute 
ca Ciudina, Konovalova, Strelnikova, 
Buldakova și altele. Publicul sofiot 
așteaptă cu interes pe sportivele ro- 
mîne, vechi cunoștințe ale spectato
rilor din capitala Bulgariei. învin
gătoarele Dinamoviadei vor fi cu
noscute duminică 2 decembrie.

DINAMO BUCUREȘTI S-A REVAN
ȘAT IN FATA LUI BUREVESTNIK 

TBILISI: 15-13 (9-6)

Simbătă seara a avut loc în Pa- 
latul sporturilor din Tbilisi intîlnirea

(Urmare din pag. 1)

10, 16 și 19. După prima pauză,
oaspeții reduc handicapul la 4—1, prin 
Bozon (min. 22). în continuare însă, 
echipa R.P. Romine imprimă jocului 
un ritm susținut, pucul circulă cu 
o rapiditate care-i derutează pe

Portarul francez Sozzi re spui țe pucul. dar Szabo II to relua in poartă.

oaspeți și In interval de cinci mi
nute scorul de-rine 10-1 prin golu
rile realizate, in ordine, de Varga, 
Varga, Takacs. Pană, Szabo I, Ca- 
lamar. A fost perioada ta care se
lecționata noastră a făcut ce! mai 
bun joc. Oaspeții reduc scorul prin 
Lacarr-.ere (min. 31: 10-2). apoi Ca- 
lamar înscrie din nou (min. 15). în 
penultimul minut al reprizei secur.de. 
echipa R.P.R. mai marchează prin 
Varga iar francezii prin Boion. După 
două reprize, dec. 12—3 pentru 
R.PR.

Ultima repriză debutează cu o suită 
de trei goluri in poarta oaspeților, 
realizate de Szabo IR Szabo I și 
Biro. Apoi, ritmul disputei scad’ iar 
CSobotaru. Fogoroș și Andrei iși rea
lizează ambiția de a se număra și 
ei printre marcatorii acestui meci cu 
multe goluri.

Așa cum spuneam mai sus. echipa | 
noastră n-a avut probleme in par-

I
Steaua București și C.S.O. Craiova 

au cîștigat semifinalele 
campionatului pe echipe

Simbătă seara la Tg. Mureș (Steaua 
—U.S O. Galați și la Sibiu (Dinamo 
Buc.—C.S.O. Craiova) s-au disputat 
semifinalele campionatului republican 
pe echipe. Pentru finală s-au califi
cat boxerii de la Steaua, care au în
vins pe gă'.ățeni cu scorul de 25—15 
și pugiliștii eraioveni care au furni
zat o surpriză, dispunind de dinamo- I 
viștii bucureșteni cu 21—19.

II IR II IE
revarsă dintre echipa locală Bure- 
restnik, campioana U.R.S.S., și Di
namo București. De data aceasta, 
handbaliștii romîni au terminat în
vingători, cu scorul de 15-13 (9—6).

Dinamoviștii au jucat foarte bine, 
mai ales în prima repriză, cind ta 
min. 25 conduceau cu scorul de 9—2. 
în partea a doua a jocului, lupta a 
fost mai echilibrată, dar gazdele nu 
au mai putut recupera întregul han
dicap. S-au remarcat Mozer de la 
Dinamo și Abalișvili de la Burevest- 
nik.

VIITOARELE CAMPIONATE MON
DIALE DE BASCHET MASCULIN 

— LA RIO DE JANEIRO

Milnchen 24 (Agerpres). Federația 
internațională de baschet amator 
(F.I.B.A.), întrunită în ședință extra
ordinară la Miinchen, a hotărit ca 
viitoarele campionate mondiale mas
culine de baschet să se desfășoare 
între 10 și 25 mai 1963 la Rio de 
Janeiro. După cum se știe, inițial 
această competiție fusese programată 
în luna decembrie a acestui an la 
Manilla. Autoritățile filipineze au re
fuzat însă acordarea vizelor de in
trare echipei Iugoslaviei și în con
secință F.I.B.A. a ridicat federației 
filipineze dreptul de organizare.

Totodată, F.I.B.A. a decis să aplice 

tida de simbătă. francezii fiind des
tul de buni patinatori dar slabi cu
noscători ai tehnicii crosei și, mai 
ales, ai șutului la poartă. Din echipa 
noastră s-a impus prima linie de 
atac. De subliniat, in plus, contribu
ția ofensivă a lui Varga, cel mai in 
formă fundaș la ora actuală.

Arbitrii cehoslovaci Pokorny și 
Cerny au condus echipele:

R.P. ROM IN A: Sofian - Ionescu. 
Czaka. Varga. Fogoroș — Szabo IL 
Ferenczi, Szabo I, Biro. Calamar. Ta
kacs I, Pană. Andrei. Ciobotaru.

FRANȚA: Sozzi — Ranzoni. Pau- 
pardin. Hurvoy, Rayon, Gilloe, Bo
zon. Guennelon, Chappot. Larrivaz. 
Dufour, Chai Her, Brunet, Lacarriere, 
Itzicson.

R. U.

In meci internațional de fotbal

FARUL CONSTANȚA—SPARTAK PLOVDIV 1-0 (1-0)
CONSTANȚA 23 (prin telefon). 

După succesul de la Ploiești, echipa 
Spartak Plovdiv era așteptată cu jus
tificat interes la Constanța. Cu toate 
acestea, intîlnirea Farul — Spartak 
nu a corespuns așteptărilor. Cele două 
formații au desfășurat un joc modest 
in comparație cu locurile pe care le 
ocupă in clasamentele campionatelor. 
Principalele lacune in evoluția celor 
două formații au fost de ordin tehnic. 
Terenul greu, alunecos, a supus pe 
fotbaliști la un examen greu, trecut 
numai de acei jucători la care balanța 
anilor nu înclina prea mult (Moroianu. 
Stancu. Boțev. Stoianov), care, chiar 
în condițiile grele impuse de teren, 
au condus mai bine balonul. In rest, 
execuții greșite, pase la intimplare. 
suturi in afara spațiului porții etc. 
Farul deși a dominat mai mult (ra
port de coraere 12—1), nu a fructificat 
decit o ocazie.

Echipa bulgară a luptat mult 
pentru obținerea unui rezultat fa- 

« ir E IR! % IE
o amendă de 2000 de dolari fede
rației din Filipine pentru a se acoperi 
cheltuielile suplimentare impuse de 
schimbarea locului de disputare a 
campionatelor.

Un purtător de cuvint al Federa
ției internaționale de baschet a de
clarat că la apropiata sesiune a Co
mitetului olimpic internațional se 
va cere ca Filipinele să fie excluse 
de la Jocurile Olimpice din 1964. Fe
derația de baschet, împreună cu alte 
federațif internaționale, vor cere ca 
țările care practică discriminarea față 
de sportivii înscriși la diferite com
petiții internaționale să nu mai fie 
primite pe viitor Ia Jocurile Olim
pice.

R.P. UNGARA - RD GERMANA 
12—8 LA BOX

Peste 5000 de spectatori au urmă
rit la Budapesta intîlnirea interna
țională de box dintre echipele selec
ționate ale R.P. Ungare și R.D. Ger
mane. Au cîștigat cu 12-8 pugiliștii 
maghiari. Campionul olimpic Torok, 
care a trecut la cat. cocoș, a dispus 
prin abandon de Poser. O neașteptată 
victorie a realizat la cat. semigrea 
maghiarul Benigni, care l-a întrecut 
la puncte pe Witkowski. Greul Sieg- 
mund (RDG) și-a făcut reintrarea

DUMINICA : R.P. RCMINA—FRAN
ȚA 10—2 (2—0, 3—1, 5—1)

Cea de a doua partidă dintre ho- 
cheiștii noștri și cei francezi desfă
șurată aseară, a fost diferită ca as-- 
pect de precedenta In primul rînd 
pentru că francezii s-au prezentat 
mai bine decit au făcut-o simbătă. 
De data aceasta ei au fost mai 
prompți și mai atenti în apărare, 
străduindu-se — ca prin aglomera
rea spațiului din fața porții — să 
oprească șuturile noastre puternice 
de la treime, care le făcuseră multe 
clipe grele în primul meci Se poate 
spune că tactica aceasta le-a reușit 
din moment ce jucătorii noștri n-au 
mai putut înscrie nici un gol din 
astfel de acțiuni ! Pe de altă parte, 
francezii au fost mai agresivi și în 
orice caz mai periculoși în acțiunile 
ofensive pe care le-au întreprins.

Echipa noastră deși a dominat, u- 
neori categoric, cea mai mare parte 
a timpului, totuși n-a reușit să se 
impună decit în partea a doua a în- 
tilnirii. Prin acțiuni foarte rapide 
hocheiștii noștri au „măcinat" rezis
tenta adversarilor lor și au supus 
poarta, de altfel bine apărată de 
Ranzoni, unui asalt foarte puternic. 
In felul acesta au și reușit să În
cheie cu șapte goluri o serie de ac
țiuni foarte frumoase.

Cele 12 puncte ale întilnirii au 
fost înscrise ta ordine de : Takacs 
(min. 6). Ferenezi (16) Chappot (25), 
Pană (28), Biro (36). Czaka (36). Pană 
(43). Szabo II (44). Chappot (43), Fe
renezi (50), Szabo I (55 și 59)

Cei mai buni au fost : Varga. Fe
renezi. Bir» și Pană, respectiv, Ran
zoni. Hnrvoy. Chappot. Guennelon.

Excelent arbitrajul cehoslovacilor 
Cerny și Pokorny.

vorabil, uneori trecind chiar peste 
limitele regulamentului. Din fil
mul jocului reținem ocaziile Iui 
Moroianu (min. 6. 12 și 66). Di-
nulescu (min. 9), Bilkosi (min. 
67). Ciosescu (min. 5, 23. 38). Statev 
(min. 17) și Dișkov (min. 24 si 59). 
Golul victoriei a fost înscris dintr-o 
lovitură liberă de la 17 metri execu
tată de Stancu in min. 27 Același 
Stancu a ratat în min. 74 o lovi tu-â de 
la 11 metri acordată de arbitrul 
Stavru Nicolau la un fault comis de 
Manolov asupra lui Moroianu

FARUL: Ghibănescu - Florescu,
Brinzei, Gref — Stnr.ru Bibe-e - Mo
roianu, Bilkosi, Cioșescu. Dinulescu, 
Mănescu.

SPARTAK PLOVDIV: Stoianov II 
— Ivanov, Manolov, Momin — Todorov^ 
Boțev — Stoianov I, Dișkov, Statev, 
Mitkov, Lazarov.

L. BRUCKNER
C, POPA — coresp.

cu acest prilej, dispunind la puncte 
de Buday. ț|

TREI NOI RECORDURI MONDIALE 
LA NATATIE ✓

Cu prilejul Jocurilor Britanice de 
la Perth au fost stabilite 3 recorduri 
mondiale la natație. înotătoarea 
australiană Dawn Fraser a parcurs 
distanța de 110 yarzi liber în 59,6. 
Vechiul record era de 59.9 si apar
ținea aceleiași sportive. Un nou re-' 
cord mondial a fost realizat în nroba 
de 220 yarzi bras de către Anita 
Lonsbrough (Anglia). Ea a obținut 
pe această distanță timpul de 2:51,8. 
(V. r. era de 2:52.2 și era detinut de 
aceeași sportivă). Echipa masculină 
a Australiei a realizat în proba de 
ștafetă 4x220 yarzi liber timpul de 
8:13,5 (nou record mondial)

HOCHEIȘTII SOVIETICI DIN NOU 
ÎNVINGĂTORI IN CANADA

Selecționata de hochei pe gheață 
a U.R.S.S. a susținut o nouă intîl- 
nire îh Canada, avind ca adversar 
selecționata provinciilor Ontario și 
Columbia Britanică. Hocheiștii so
vietici au obținut victoria cu scorul 
de 6—0 (2—0; 2-0; 2-0). prin punctele 
marcate de Kuzin (2), E. Maiorov, 
B. Maiorov, Firsov și Iurzinov.

secur.de
Stnr.ru


O victorie a puterii de luptă și a fotbalului ofensiv
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(Urmare din pag. 1)

melor noastre Pîrcălab șl Tălaru în 
suprafafa apărată de Vicente. Spanio
lii au încercat să se apere la un mo
ment dat cu 4—6 jucători folosind 
pe Gento, Veloso și Amancio ca vîr- 
furi de atac. Jucînd aproape fără 
greșeală, la intercepție, dub!îndu-se 
unii pe alții, apărătorii noștri Popa, 
Nunweiller, Ivan au destrămat orice 
atac, au trimis mingi în adîncime 
înaintării.

Scorul la repriză putea fi și mai 
mare, dacă echipa nu rata cîteva o- 
cazii splendide de a înscrie. S-a vă
zut la reprezentativa noastră ten- 
dinfa de a practica un joc de con
cepție, cu acțiuni simple dar hotă- 
rîte, orientate pe poartă. Echipa n-a 
folosit diverse broderii care să în- 
cîlcească jocul, ci a acționat la ni
velul maxim al voinței și posibilită
ților ei, atletic, cu pase precise. Se 
poate spune că toți’ components na
ționalei noastre au făcut risipă de e- 
nergie, au luptat pentru fiecare ba
lon, iar cînd au pierdut mingea, 
s-au Jinut „scai" de adversari, împie- 
dicîndu-i să șufeze sau să paseze. 
Pregătirea moral-volitivă a jucători
lor noștri a fost excelentă și aceasta 
a fost un factor important în înscrie
rea primelor două goluri, în ritmul 
susținut impus ia început.

în repriza a ll-a spaniolii încearcă 
să modifice scorul. Ei practică un 
fotbal tehnic, cu pase „la firul ier
bii", cu traiectorii derutante. Lansîn- 
du-l în adîncime pe Gento, un ju
cător mic de statură, dar extrem de

rapid, spaniolii sperau să se infil
treze cu ajutorul acestuia și mai 
mult în dispozitivul nostru. în unele 
perioade, au și reușit acest lucru. 
Echipa Spaniei s-a dovedit posesoa
re a unei tehnici desăvîrșite, însă cu 
serioase slăbiciuni în apărare. Jocui 
pe teren moale nu i-a convenit, fapt 
ce s-a văzut și în modul cum spa
niolii controlau balonul, cum trimi
teau pasele coechipierilor.

în general, meciul a fost de un 
nivel tehnic ridicat, disputat Cu ar
doare, cu faze palpitante cînd la o 
poartă cînd la alta. A învins echipa 
mai bună, echipa romînă, care în 
prima repriză n-a lăsat adversarul 
să... răsufle, aproape sufocîndli-l, iar 
în repriza a doua — ca urmare a 
efortului făcut — a prestat un joc 
prudent în apărare cu contraatacuri 
cînd pe centru, cînd pe extreme.

Pentru victoria de ieri fotbaliștii 
noștri merită un călduros bravo. Ei 
au dovedit dragoste fată de culorile 
patriei, o dăruire totală în lupta pen- 
iru victorie. Rezultatul obținut în fa(a 
puternicei echipe spaniole nu în
seamnă numai o revanșă și un suc
ces de prestigiu pe plan internatio
nal, ci acesta trebuie să-i stimuleze pe 
toți jucătorii noștri spre o pregătire și 
mai temeinică, mai plină de răspun
dere, să constituie pentru ei un im
bold în procesul de instruire și an
trenament. în echipele la care ei ac
tivează, învingătorii de ieri trebuie 
să lucreze cu toată seriozitatea pen
tru înlăturarea lipsurilor în pregăti
rea lor tehnică, să fie exemple de 
comportare și disciplină sportivă.

la Ghergheli, dar șutul acestuia g| 
șește ținta. După un minut, Pîrcăl 
îi trimite o pasă excelentă „pe culoa 
lui Manolache, dar acesta întîrziel 
țîșnească și balonul iese din teri 
Majoritatea acțiunilor se poartă | 
dreapta, de unde Pîrcălab trimite dJ 
centrări periculoase. I

După o jumătate de oră de joc, I 
chipa noastră scade ritmul atacurill 
In min. 36, Voinescu reține balonl 
la o lovitură liberă executată de Ga 
to. După un minut, Manolache iJ 
sește o bună ocazie, preferind I 
tragă de la 16 metri, din poziție 1 
certă, în loc să paseze lui Pîrcăla 
aflat în situație mai bună. In min. I 
Emil Petru se intercalează în atj 
și primește o pasă „la întîlnire" 1 
la Pîrcălab, cu care făcuse schin 
de locuri. Mijlocașul nostru șuteai 
periculos, jos, la „rădăcina1* barei, d 
Vicente blochează balonul. U! 
mele minute aparțin spaniolii» 
care execută (min. 44) o lovitură ] 
beră de la 25 m (Voinescu reține) 
obțin un corner, rămas fără rezuld

Repriza secundă a fost mai echil 
brată în prima sa parte, pentru 
în final oaspeții să domine mai mu 
mai ales după ce noi am înscris c 
de-al treilea gol.

In min. 48, Gento are o acțiui 
care îi scoate în evidență
trecînd cu balonul printre 
noștri, de la centru pînă în 
careului. Șutul lui e insă apărat 
Voinescu. In min. 51, Emil I^^fc 
cută o lovitură liberă peste 
apărător spaniol luftează, dar 
tantin nu sezisează la timp și 
se pierde o nouă ocazie. După 
minute, Pîrcălab centrează, 
se plimbă prin fața porții, dar 
întîi Manolache și apoi Tătaru 
zâ intervenția, așa că mingea iese 
aut de poartă. După acest început 
repriză furtunos al echipei 
spaniolii devin mai periculoși, 
min. 56, Veloso trimite balonul cu 
pul spre poartă dar Voinescu 
Urmează un nou corner la 
noastră (min. 58), dar apărarea e 
post.

Cel de-al treilea gol e marcat 
min. 61 : Popa execută o lovitură 
beră de la 35—40 de metri de 
trimițînd balonul cu precizie la C( 
STANTIN. Acesta reia cu capul 
la colț, Vicente atinge mingea, 
n-o poate împiedica să se 
în plasă : 3—0. In min. 62, 
șutează de la distanță, Voinescu 
ține, apoi scapă balonul și îl 
tocmai cînd atacanții adverși 
găteau să intervină. In min. 63 
cornere consecutive la poarta 
țllor. Terenul greu, alunecos (care

De-a lungul celor 90 de minute

Cele trei goluri ale echipei noastre.
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Stadionul „23 August" este plin pînă 
la refuz. Zecile de mii de spectatori, 
veniți să-și ocupe locurile cu multe 
ore mai devreme de ora fixată pentru 
începerea jocului, așteaptă cu nerăb
dare desfășurarea partidei.

„Vom reuși să ne luăm revanșa a- 
supra spaniolilor ? Va reuși noua 
noastră echipă să șteargă impresia a- 
celui penibil 6—0 și să ne aducă sa
tisfacția unui joc bun și a unei vic
torii ?“

Iată întrebările care fac ocolul tri
bunelor și la care se dau răspunsuri 
ce reflectă optimismul și încrederea 
în noua formulă de echipă, în felul 
cum a fost ea pregătită.

In aplauzele vii ale publicului, cele 
două echipe își fac apariția pe teren.

Spaniolii, în tricouri roșii și chiloți 
albaștri, aliniază formația : Vicente— 
Rivilla, Rodri, Calleja—Paquito, Gla- 
ria—Collar, Amancio, Veloso, Guillot, 
Gento.

Echipa noastră, în echipament de 
culoare galbenă, aliniază următorul 
„unsprezece" : Voinescu—Popa, Nun
weiller III, Ivan—Emil Petru, Koszka— 
Pîrcălab, Constantin, Manolache, Gher
gheli, Tătaru.

...Ș i despre jucători
felul în care a jucat echipa 
se poate spune că ea a intrat 
cu o singură idee preconcepută: 
luptă pentru a șterge impresia 
de eșecul de la Madrid. Jucă-

După 
noastră, 
pe teren 
totul în 
produsă 
torii noștri au uitat (și bine au făcut !) 
că spaniolii i-au condus pe brazilieni tn 
Chile pînă în minutul 72. El au pășit 
pe teren cu convingerea că la Madrid 
s-a desfășurat — din păcate — un meci 
de selecție, căruia nu i-au rezistat 7 din 
semnatarii timorați ai 
Spania.

De la 
nici unul 
nif est at, 
complex

în poartă, VOINESCU a readus 
crederea în liniile de apărare, prin nerv 
și vitalitate. Totuși, un pic de întîrziere 
din partea lui 
de satisfacția
POPA, soluția de ultimă oră, a jucat 
curajos, deși îl avea în față pe faimosul 
Gento. Plasamentul bun al dinamovistu- 
lui a neutralizat mult din viteza și exu
beranta acestui necontestat as al balo
nului.

NUN17EILLER III și KOSZKA, remar
cați și la Madrid, au jucat ca doi vechi 
colegi de club barînd cu siguranță dru
mul spre poartă, tn plus, arădeanul a 
sprintat de cîteva ori șl a realizat tn- 
tercepții de mare eficacitate. IVAN, hăr- 
țuit mereu de Collar, jucător cu o vastă 
zonă de acțiune, a muncit mult, puntn- 
du-și în valoare calitățile fizice remar
cabile. PETRU EMIL, mai puțin colorat

insuccesului din

pînă la Tătaru, 
noștri nu a

V oinescu și 
din jucătorii 

o singură clipă, cel mai 
de inferioritate.

ma-
mic

fn-

a privat echipa noastră 
unei victorii la zero.

ca altădată, a ajutat mult atacul și nu 
a permis crearea golurilor în mijlocul 
terenului. GHERGHELI a fost cel mai 
bun jucător al nostru. A acoperit o marc 
zonă a terenului, a „scos* numeroase 
mingi din picioarele adversarilor, nu 
s-a lăsat surprins, nu s-a sustras nici 
unei faze, a „găsit* parteneri și culoare, 
ajunglnd de multe ori In fața porții ad
verse. Intr-un cuvînt, Ghergheli s-a dove
dit a fi un jucător complet. Ne permi
tem acest calificativ pentru că vedem 
în Ghergheli un jucător sobru și mo
dest.

PÎRCĂLAB și-a etalat din nou calită
țile — viteză, suplețe, reacție — depă- 
șindu-și aproape cu regularitate adver
sarul direct, care a recurs deseori la... 
placaje, mai ales în 
Credem că Pîrcălab a 
ca sportiv — de pe 
a fost ținut un timp
vel or* echipei naționale. CONSTANTIN 
s-a regăsit, a manevrat In prima parte 
a jocului ca In zilele sale cele mai bu
ne, servind mingi ideale partenerilor. 
0 notă în plus pentru voința interului 
nostru, care a învins handicapul terenu
lui greu. Debutantul MANOLACHE, a 
știut ce vrea. Nu credem că greșim tre
cînd — deocamdată — pe planul doi 
unele carențe tehnice ale centrului timi
șorean, pentru a scoate în evidență rolul 
deplasărilor sale ample și agresive tn 
destrămarea apărării adverse. TĂTARU, 
mai puțin inspirat, a făcut cîteva curse 
utile și, mal ales, a arătat spaniolilor că 
în Romînia se joacă și cu... extremă

repriza a doua, 
cîștigat mult — 

urma faptului că 
pe „banca rezer-

stingă, ceea ce nu s-a tnttmnlat la 
Madrid.

Jucătorii spanioli au demonstrat ex
celente calități tehnice. Foarte surprinși 
la 2—0, ei și-au revenit cu greu, dar în 
partea a doua a jocului au realizat ac
țiuni frumoase, care dovedesc multă 
școală fotbalistică. Cel mai bun, mijlo
cașul PAQUITO, un jucător complet, 
care a evoluat fără greșeală. îl urmează 
GENTO, centrul atacant VELOSO, mij
locașul GLARIA și fundașul dreapta 
RIVILLA. Se remarcă la spanioli o ma
re gamă de procedee tehnice cu conținut 
tactic, pe care numai lucrul individual 
o poate asigura.

...Am spus destule lucruri bune des
pre jucătorii noștri. Le merită, fără în
doială. Dar am vrea să punem și cîteva 
întrebări, cu titlul de amendament:

Poți, tu, Pîrcălab. să ne asiguri că 
dacă duminica viitoare am avea un nou 
meci internațional, te-ai prezenta în a- 
ceeași formă

Emile,
șl cel

bună ? Poți să ne încredin
eu dușul rece de la Ma- 
cald de la București vor 
unui stimulent asupra ca-

țezi, 
drid 
avea efectul 
parității tale de muncă tn timp ? Poți, 
tu, Ivane, să ne promiți că șase 
de acum încolo ai să lucrezi fără 
re pentru ca tn cronica viitorului 
Internațional să nu remarcăm „mai 
aptitudinile tale fizice“ ? Și așa, tuturor 
celorlalți autori ai frumoasei victorii de 
Ieri. Sîntem încredințați că liniștea rela
tivă din tribune, de la sftrșitul meciului, 
se datorează faptului că spectatorii și-au 
pus aceleași întrebări, sperînd că jocu
rile cu Spania vor însemna o cotitură 
hotărttoare pentru fotbalul nostru.

lunl 
opri- 
meci 
ales

porții dar Manolache a intervenit tîrziu.

de-al doi-

pe 
și 
In

de poartă, 
o mare o-

Imediat după fluierul de începere, 
jucătorii noștri atacă viguros și chiar 
în primul minut obțin un corner. A- 
părarea spaniolă respinge balonul 
spre centru, unde se mai schimbă cî
teva pase și apoi mingea ajunge la 
Constantin. Acesta îi pasează lui 
Ghergheli, care îl lansează pe Pîrcă
lab. O cursă spectaculoasă pe aripă, 
o centrare „ca la carte", învălmășea
lă în apropierea porții lui Vicente și 
TATARU introduce balonul în poar
tă. Sîntem în minutul 2 și echipa ro
mînă conduce cu 1—0 !

Acest gol este salutat cu ropote 
nesfîrșite de aplauze, ceea ce dă aripi 
echipei noastre. Ea păstrează iniția
tiva, dar în min. 4, la o lovitură li
beră executată de Collar, Amancio 
șutează spre poartă („foarfecă" peste 
cap), dînd emoții tribunelor. Atacurile

Pîrcălab a centrat prin fața 

noastre se dezvoltă cu precădere 
aripa dreaptă, unde Constantin 
Pîrcălab se înțeleg de minune,
min. 6, Pîrcălab centrează la semi- 
înălțime, la cîțiva metri 
dar Tătaru alunecă, ratînd 
cazie.

Minutul 8 ne aduce cel
lea gol : Constantin îi pasează lui 
Pîrcălab, acesta combină cu Gherghe
li și ultimul îi servește o minge ex
celentă lui MANOLACHE. Impetuosul 
nostru centru atacant șutează pe jos. 
printre picioarele lui Vicente care 
îi ieșise în intîmpinare pentru a-i mic
șora unghiul, și balonul poposește din 
nou în plasa porții spaniole : 2—0 1 I 
Oaspeții reacționează prompt și în 
min. 12 Popa lămurește o situație di
ficilă, „sufiîndu-i“ mingea din picior, 
în ultima instanță, lui Guillot. In 
min. 13, o nouă mare ocazie pentru 
noi: centrează Ghergheli, dar din 
nou Tătaru pierde posibilitatea de a 
marca. Echipa noastră se remarcă 
printr-un joc combinativ bun, în care 
preocuparea principală este crearea 
spărturilor în apărarea adversă. Linia 
noastră de 
se remarcă 
cît’ de-abia 
primul șut 
mult apărarea pe mijlocul terenului, 
în timp ce Petru susține neobosit a- 
tacurile. In min. 15. Manolache con
duce balonul pînă în apropierea liniei 
de fund, de unde centrează în urmă,

fund joacă calm, hotărît, 
prin plasament, astfel în- 
în min. 15 oaspeții trag 
pe poartă. Koszka ajută

influiențat ieri deplasarea 
jucătorilor și controlul balonului) 
spune tot mai mult cuvîntul. Ecl 
noastră dă semne de oboseală 
min. 66 primește un gol.
descurcă cu pricepere dintr-un buchet 
de apărători și șutează pe jos, destul 
de lent, la colț, dar Voinescu — prins 
pe picior greșit — nu poate apăra: 3—1 
Spaniolii fac acum un frumos joc 
de pase, care arată clasa ridicată a 
jucătorilor oaspeți. Ei aduc cu multă 
măestrie mingea pînă în 
careului nostru, 
bine organizată 
cercărilor lor de 
pozitiv. La un 
al echipei romîne, în minutul 77, Vi
cente respinge cu piciorul un șut al 
lui Ghergheli, iar în min. 84 Constan
tin trimite balonul, cu capul, razant 
cu bara transversală. Spaniolii fac 
eforturi pentru a reduce scorul dar, 
la un corner în min. 85, Pacquito șu
tează peste bară, în situație favorabi
lă, de la 7—8 metri. Două minute mai 
tîrziu, Ivan intervine salvator, în 6 
metri, scoțîndu-i balonul din picior, 
lui Amancio.

Fluierul final al arbitrului grec G. 
Pelomis (care a condus foarte binF. 
avînd utili 
trioții săi C. 
dis) găsește 
în atac.

apropierea
dar apărarea noastră 
se opune tuturor în- 
a crea „breșe" în dis- 
periculos contra-atac

colaboratori în compa- 
Menandos și J. Michaili- 
din nou echipa noastră


