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lui Pierre de Coubertin (I)
Rend Maheu, director general al UNESCO, a inclus deseori 

în evantaiul preocupărilor sale problema sportului contempo
ran. Meditațiile și invitațiile sale la meditație în jurul feno
menului sportiv, integrat cu toate datele în tabloul societății 
moderne, pornesc din credința profundă în umanismul spor
tului și în rosturile sale de a modela trăsături de noblețe pe 
fizionomia morală a fiecărui sportiv.

El a înțeles vitalitatea și mobilitatea fenomenului sportiv, 
declanșate și întreținute atît de forțele interioare ale acestuia, 
cît și de influențele ansamblului social, dominat de către le
gea corelației.

Elanuri multiple l-au determinat pe Rend Maheu să evoce, 
cu ocazia comemorării centenarului nașterii lui Pierre de 
Coubertin, spiritul gîndirii generoase a părintelui olimpismu- 
lui modern, esență ce trebuie salvgardată de rugina pe care 
timpul o așază inevitabil peste expresia ei concretă, vremel
nică, o dată cu schimbările profunde petrecute tn universul 
modern, al civilizației și sportului.

. In discursul ținut la Casa UNESCO, la 28 octombrie 1963, 
după ce s-a referit la seducătoarele laturi ale personalității 
lui Pierre de Coubertin, reflectate în activitatea, în forța 
ideilor și în opera sa, Rend Maheu inaugurează o dezbatere 
Impresionantă prin stringenta ei actualitate și prin sinceri
tatea sa. Se cuvine să ne apropiem cu toată deschiderea inte
ligenței și conștiinței dd rîndurile următoare (R. B.).

„...Iar visurile sale sînt a- 
devărurile noastre.

Da, sportul ește un rang 
cavaleresc, căci reprezintă o 
onoare, o etică și o estetică, 
dar el își recrutează mem
brii din toate clasele ți din 
rindul tuturor popoarelor, 
contopindu-l frățește pe tot 
•pământul. Da, sportul e un 
răgaz: în societățile noastre 
tehnologice, supuse asprei 
legi a muncii, în care nu re
prezinți decît ceea ce ai și 
in care nu ai decît ceea ce 
ciștigi, el e jocul divin care 

er cu o a- 
i epoca noa- 
me fi son
de voința 

i, el e ră- 
are lealita- 
desăvîrșește 
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•amriă edu- 
ncretă, cea 
ia caracte- 
l înseamnă 
ai prin cu- 1 
c răbdare a 
tvul se poa
la, sportul 
i: fiindcă
’femere pe 
în timp și 
nimic, pen- 
spune Pla- 

isă la lumi- 
-le, valorile 
atare, dar, 
, cele mai 
extinse ale 
speciei în- 

■șit, fiindcă 
frumusețe, 

cei care au 
posibilitatea 
irii estetice.

Pentru toate acestea, pen
tru atîtea intuiții esențiala șl 
demonstrații definitive pe 
care ni le-a lăsat ca moște
nire impunătoare și ca mi
siune 
iPierre 
tarele 
re ca

exigentă, îl cinstim pe 
de Coubertin. La ho- 

epocii noastre, el apa- 
unul dintre acei eroi

fondatori sau legislatori al 
antichității, In tara genera
țiile ce s-au succedat recu
noșteau cu pietate izvorul 
marilor destine ale Cetății*.
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Există o serie de activități 
adiacente la orice mare mani
festare sportivă, activități me
nite să faciliteze desfășurarea 
competiției, să-i facă imediat

ADIACENTE

universitarilor

HNTR 0 GREȘEALA
DE TIPAR...
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ii mijlocașu- 
a apărut, pe 
Iui SATMA- 
deci, cuve-

1 în același 
:ă, în urma 
/urile de du- 
ător din LOT 
.tre selecțio-

(Continuare în pag. a 3-a)

ere, faptul 
ervat, și, ne 
de către an- 
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dintre cei aleși să ne repre
zinte în viitoarele 
ternaționale.

Din rîndurile 
Intrați in vederile 
A. Niculescu, Em.
Mărdărăscu, foarte 
după părerea noastră, au co
respuns în etapa desfășurată 
alaltăieri.; Coman, de pildă, ca 
sâ respectăm ordinea posturi
lor, a avut o comportare ne-

partide in-

fotbaliștilo» 
antrenorilot 
Vogi și V. 

pufini,

e astăzi, o dată cu deschi
derea anului universitar, toate 
categoriile de vîrsto • ale 
populației tinere a României 
se află angajate în marea 
competiție a învățămîntului. 

Statistica arată că un sfert din locui
torii patriei asaltează fortăreața miri
fică a cunoașterii șî științei.

Cifra stîrnește admirație. Tn ’ țara 
noastră erudiția a fost ridicată la rang 
de principiu..

Premiera universitară 1968—1969, ca 
și aceea școlărească, aplaudată cu 
două săptămîni mai devreme, oferă 
prilejul unor consemnări tonice, ple
nare. Astăzi își deschid porțile, pentru 
un nou an de studii, 47 INSTITUȚII 
DE TNVÂTÂMINT SUPERIOR, CU 187 
DE FACULTĂȚI, SITUATE IN 16 ORAȘE 
ALE ȚĂRII. Numărul celor care pe 
prima foaie a caietului de notîjie vor 
scrie data de 1 octombrie se ridică 
la APROAPE 150000 STUDENȚI înscriși 
la cursurile de zi, serale și fără frec
vență. Populația unui întreg muni
cipiu >

Studiu! universitar debutează In acest 
an sub cele mai favorabile auspicii, 
întreaga activitate din instituțiile de 
învățămînt superior va urmări înfăp
tuirea cu succes a măsurilor pentru 
dezvoltarea necontenită a școlii româ
nești, stabilite potrivit Directivelor C.C. 
al P.C.R. în noua Lege a învățămîntu
lui. Valorifîcîndu-se tradițiile glorioase 
ale cărturarilor înaintași, racordîndu-le 
stadiului actual de dezvoltare și nece
sităților de perspectivă, se creează pre
misele înarmării generației tinere cu 
marile cuceriri ale științei și gîndirii, 
pregătindu-se eșaloane de intelectuali 
cu o înaltă calificare, devotați trup și 
suflet poporului, patriei, cauzei nobile 
a socialismului și comunismului.

în contextul înnoirilor majore prefi
gurate în învățâmîntul superior, nu a 
fost omis exercițiul fizic, ca un ele
ment de o deosebită însemnătate pen
tru înfăptuirea cetățeanului complet, 
necesar prezentului, absolut indispen
sabil viitorului.

Trebuie consemnate înnoirile din în- 
vățâmîntul specific sportiv, dar și mo
dificările în concepția despre sportul 
universitar ca atare, entitate chemată 
să joace un rol tot mai important în 
viața stadionului românesc.

Sînt cu totul notabile eforturile, stu
diile care se fac în acest sens, expe
rimentele întreprinse, reunind în atin
gerea telului propus pedagogi emi
nent, medici și psihologi cu experien
ță, antrenori și tehnicieni încărunțiți pa 
terenul de sport.

Simbolic, cu 3 zile înaintea începerii 
anului universitar, dar cu un scop emi
namente practic, prin aria de investi
gații, catedra de educație fizică a Uni
versității București a organizat o masă 
rotundă, propunîndu-și să dezbată teme 
atît de actuale și de acute, cum ar fi : 
îmbunătățirea conținutului lecțiilor de 
educație fizică cu studenții anului I ; 
forme noi de organizare a activității 
sportive; particularități în procesul de 
instruire sportivă a studenților; con
tribuții Ia îmbunătățirea calendarului 
competițional universitar ; probleme ac
tuale în activitatea cluburilor sportive 
universitare.

Asemenea preocupări frămînlă toate 
centrele universitare, masele de cadre 
didactice.

Desigur, în elucidarea tematicii le
gată de problemele sportului studen
țesc mai sînt de străbătut labirinturi, 
mai sînt de înlăturat obstacole și 
greutăți. Dar, drumul pe care s-a por
nit este, în mod/ indiscutabil, bun și 
își are ia capăt reușita.

Startul universitar s-a dat. Să urăm 
studențimii noastre o cursă victorioasă !

cunoscut, în lumea întreagă, 
orice episod (chiar ți din cele 
mai puțin semnificative), să 
desăvârșească, uneori, ambianța 
generală care se creează în ju
rul respectivei manifestări.

La Ciudad de Mexico — 
după cum se știe — se desfă
șoară, încă de pa acum, o 
„olimpiadă culturală" care cu
prinde concerte (de la cele de 
muzică simfonică pînă la cele 
de jazz), spectacole de teatru, 
de folclor, expoziții, simpozioa
ne etc.

Zilele acestea, Comitetul de 
organizare a Jocurilor Olimpice 
a anunțat că împreună cu A- 
sociația Națională a Actorilor 
(A.N.D.A.) vor prezenta spor
tivilor olimpici un mare spec
tacol, Srs ziua de 12" octombrie, 
la cîteva ore după ce va avea 
loc festivitatea de deschidere 
a Jocurilor Olimpice. Festiva
lul artistic destinat participan- 
ților la J.O. va fi oferit de 
președintele Comitetului de or
ganizare, arh. Pedro Ramirez 
Vazquez.

Jn același timp s-a comuni
cat că, tot. cu sprijinul mem
brilor A.N.D.A., se vor orga
niza zilnic în satul olimpic, 
spectacole de cîte 90 de minute. 
Acestea vor angrena aproxi
mativ 3 000 de artiști în afară 
de orchestre și grupuri folclo
rice. După cum se vede, orga
nizatorii caută să ofere cît mai 
plăcute mijloace de deconec
tare sportivilor angrenați in 
acerbele dispute olimpica.

In ceea ce privește activi-

satul olimpic a în- 
funcționeze șl cen- 
hotelul Maria Isabel, 

că primii ziariști

tatea celor ce vor transmite tn 
lumea întreagă relatările lor 
privind competițiile olimpice — 
redactori de ziare, de radio și 
televiziune — trebuie să ară
tăm că, tn afara1 centrului d» 
presă din 
ceput să 
trul de la 
Se spune
străini care l-au vizitat (după 
cite sîntem informați, aici își 
va desfășura activitatea și re
prezentantul ziarului românesc 
SPORTUL) au rămas deosebit 
de plăcut impresionați nu nu
mai de eleganța rafinată a in
terioarelor dar și de condițiile 
— tehnice, le-am spune. — care 
li se oferă: dactilografe cu
noscătoare de limbi străine, 
mașini de scris cu diferite ca-

Alberto SANCHEZ

Ciudad de Mexico, 
septembrie 1968

•pă a canalului 
artificial de la 
Xochlmllco — un 
Snagov al capi

talei mexicane — 

au loc. 
te zile, 
menteie 
riior, canoiștilor 

și caiaciștilor ve- 
niți din diferite 

părți alo lumii. 

Pe margini, oblș- 

nuițil curioși, 
dornici să-i vadă 
pe candidați! la 
mult rfvnitele 
medalii olimpice

In aces-
antrona-
canoto.
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CĂLĂTORIND SPRE PITEȘTI i
Echipa Leixoes I

l
Vcileriu CHIOSE

Cristian MANTU

Foto : I. ADRIAN

afirmînd că, împreună cu Boc, 
au concurat prin greșelile lor 
la înfrângerea echipei dinamo- 
viste în fața Rapidului. Coman

MARGINALII LA „TRIUNGHIULAR"

I

nu

Foto : F. BRANDRUP

O fotografie „protocolara" la cîteva minute după ieșirea din aeroportul Băneasa.

Un comentariu asupra întîl- 
nirii atletice dintre echipele 
secunde ale României, R. D. 
Germane și Bulgariei, desfă
șurată pe stadionul Republicii 
la sfîrșitul săptămînii trecute.

Tn imaginea de mai sus : 
Vasile Sărucan sare în stilul 
său caracteristic 7,63 m la 
lungime, probă în care a o- 
cupat primul loc.

Orașul Cluj va 
găzdui — miercuri 
și joi — înlîlnirea 
internațională de te
nis dintre echipele

(mascuhna și femi
nină) Politehnica Cluj 
și formațiile simila
re Inter Bratislava.

a sosit ieri in Capitala

DE CE NU IN... DECEMBRIE?
Oricît s-ar strădui pistarzii. 

nricîte încercări ar tace ini
mosul lor suporter Octavian 
Amza pentru a ridica nive
lul spectacular al reuniunilor, 
actualele întreceri ale „națio
nalelor" de velodrom provoa
că, totuși, un sentiment d« 
tristețe. Pentru că, niciodată, 
o cursă a băieților pe 100 m 
nu va entuziasma — chiar 
dacă lupta va fl aprigă — a- 
tunci cînd cronometrele se 
vor opri la 13 s, iar o sări
tură la înălțime, efectuată 
într-un stil spectaculos, 
va stîrni aplauze atîta timp 
cît ștacheta se va afla înăl
țată doar la 150—160 cm... Așa 
stau lucrurile și cu întrecerile 
pisțarzilor. Este evidentă do
rința lor de a ti la nivelul 
exigențelor impuse de o com
petiție care decerne titluri de 
campioni al țării, este real 
efortul pe care-1 fac pentru 
creșterea spectaculozității pro
belor. Dar, rezultatele, per
formanțele înscrise pe foile 
arbitrilor sînt atît de slabe 
îneît umbra lor întunecă 
toată bucuria celor ce vin pe 
ovalul de beton de la Dina
mo. Cu 1:12,2 la 1000 m cu 
start de pe loc (recordul țării, 
fără a avea o ridicată valoare 
pe plan internațional, este de 
1:10,9), cu 4:52,4 la urmărire 
pe echipe (italienii îșl propun 
să realizeze în acest sezon 
4:20,0) și 5:16,0 la urmărire 
individuală (la aproape 12 se
cunde de recordul nostru — 
pentru a nu pune în discuție 
decît cele n>al bune rezul
tate —) nu poți fi optimist 
la încheierea probelor; atunci 
cînd se împart tricourile de 
campioni naționali.
Desigur, o primă (și, poate; 

cea mal Importantă.) expli
cație este valoarea scăzută 
a multora dintre fruntarii v»- 
lodromulul nostru. Atestă a-

cest lucru ușurința cu care 
fondlștii se impun în fața 
specialiștilor pistei, încetineala 
cu care sînt îmbunătățite per
formanțele într-o serie de 
probe clasice. Geneza lipsuri
lor în acest domeniu este cu
noscută. Păcat, însă, că nu se 
întreprinde nimic serios pen
tru a se înlătura cauzele. Mal 
există însă și o altă explica
ție a penuri’ei de performan
țe la campionatele naționale. 
Dintr-un conservatorism greu 
de înțeles, forul de speciali
tate nu vrea să renunțe la 
programarea acestor întreceri 
toamna. Li se oferă pisțarzilor 
o perioadă de timp (sfîrșitul 
lui septembrie — începutul 
lui octombrie) cînd condițiile 
meteorologice sînt în general 
nefavorabile. Aerul rece, vîn- 
tul și ploaia devin astfel prin
cipalii adversari ai tuturor 
coneurenților, Iar rezultatele 
sînt evident influențate de 
aceste dificultăți. Și astfel, 
competiția care ar trebui să 
încununeze sezonul, devine o 
întrecere oarecare, cu perfor
manțe la fel de slabe ca ace
lea din primele concursuri 
ale anului. Argumentul orga
nizatorilor (numai la încheie
rea sezonului pot fi „prinși" 
șl fondiștii) este pueril. So
licităm F.K.C. să revadă, ca
lendarul șl pentru anul 1969 
să programeze campionatele 
naționale la o dată convena
bilă. Firește, nu în... decem
brie (nu sînt liberi clclocrosiș- 
tii...), ci în iulie sau august. 
Aceasta cu atît mal mult cu 
cît în 1969 campionatele mon
diale vor avea loc tn luna au
gust și campionatele naționale 
ar fi cea mal potrivită veri
ficare a forțelor noastre pen
tru această mare confruntare.

Hristache NAUM

In drum spre Pitești, unde 
vor întîlni miercuri după amia
ză echipa F.C. Argeș, în „Cupa 
orașelor tîrguri" (în primul 
meci 1—1), fotbaliștii de la 
Leixoes Porto au poposit asea
ră în Capitală. Deși drumul a 
fost lung șî obositor, compo- 
nenții delegației sportive por
tugheze au coborât din cursa 
TAROM de Frankfurt cu 
aer de optimism, de bună 
poziție.

Mal abătut ni «-a părut 
trenorul Jose Aguaa : 
biul local de duminică

un 
dis-

an- 
,In' der- 
— ne-a 

chips mea

a pierdut cu 1—0 în fața for
mației F. C. Porto. Am fi pu
tut însă obține un rezultat de 
egalitate, dar în repriza a doua 
Lazaro a ratat un penalti. De 
asemenea, au fost ratate alte 
cîteva ocazii. După antrena
mentul de acomodare pe ca- 
re-l vom face marți la Pitești 
și după odihna obligatorie pe 
care o voi impune jucătorilor 
mei, sper ca echipa să reintre 
în plenitudinea posibilităților 
ei fizice. Ne dezavantajează 
diferența orară dintre Portu
galia și România, mai ales că 
la Porto jucăm, de obicei, t«

nocturnă. Meciul, din această 
cauză, este foarte dificil pen
tru noi. Sper, însă, că vom o- 
feri spectatorilor un joc bun și 
vom obține un rezultat merito
riu".

Antrenorul portughez nu s-a 
fixat încă asupra „ll“-lui de
finitiv pe care-I va alinia 
miercuri dar în formația din me
ciul. cu F. C. Porto (Fonseca— 
Geraldo, Adriano, Râul, Nicolau 
II —Gentil, Bene — Neca, Al- 
bertino, Horacio, Lazard) va fl 
operată cel puțin o schimbare. 
Gentil, eliminat la Porto în 
partida cu F. C. Argeș, nici nu

a făcut deplasarea, și sînt po
sibile și alte modificări.

Interesul deosebit manifes
tat de oaspeți față de partida 
retur este reflectat, între alte
le, de faptul 
este însoțită 
președintele 
le clubului, 
meciul de la Pitești vor fl 
transmise cititorilor și ascultă
torilor din Portugalia de Justi- 
no Lopez, redactor Ia ziarul 
„A Boia", precum și 'de craini
cul Jose Barroso, trimis spe
cial al postului de radiu JJortOj 
(C.M.)

l că echipa Leixoes 
i in România de 

și vicepreședinte- 
iar detalii despre 

la Pitești vor
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FINALELE „CUPEI SPERANȚELOR"
ÎN UVERTURĂ...

MARGINALII LA „TRIUNGHIULAR

GHEORGHE BURLEA (PROGRESUL) Șl MIHAELA ȘTEFAN 
(VIITORUL) — PE LOCUL I ® ADRIANA MOROȘAN — INDIS
PONIBILA • SPADASINI! SI SABRERII ÎȘI VOR DESEMNA 

ECHIPELE IN A DOUA JUMĂTATE A LUNII

Scrimeril bucureșteni, flo- 
retiști șl floretiste, au fost 
prezenți la o primă confrun
tare în „Cupa speranțelor". 
Scopul: fixarea echipelor care 
vor reprezenta primul oraș 
al țării la finalele competi
ției.

A fost o întrecere edifica
toare, și ca număr de trăgă
tori (peste 70 !), și ca pregă
tire a celor mai mulți dintre 
scrimeri, cărora calificativul 
„bine" li se cuvine pe merit.

Floretișfii l-au desemnat pe 
locul I pe Gh, Burlea (Pro
gresul). în finală, el a ter
minat neînvins : 5—2 la 
D. Cristian, 5—0 la Ursovici 
și 5—1 la A. Ștefan. Gabriel 
Ursovici (Progresul) n-a 
„punctat" decît o singură dată, 
în asaltul cu D. Cristian s 
5—1. Tot cu cîte o victorie 
au încheiat finala și Dinu 
Cristian (5—3 la A. Ștefan) și 
Aurel Ștefan (5—4 la G. Ur
sovici). Cei patru finaliști ră- 
mîn în vederile antrenorilor 
pentru prima garnitură a 
Bucureștiului.

Cea de a doua echipă n-a 
fost încă cristalizată. In orice 
caz, după întrecerile de la 
„Floreasca II", Alexandru 
Micloș, Tudor Petruș, Con
stantin Ionescu și Ștefan 
Neagu par să aibă cele mai 
multe șanse.

Dintre floretiste — în lipsa 
Adrianei Moroșan, bolnavă — 
S-au detașat Mihaela Ștefan 
(Viitorul) și Ana Gârbea (Pro
gresul). Ambele au încheiat

turneul final cu cîte două 
victorii: Mihaela Ștefan a 
cîștigat la Luminița Popescu 
cu 4—2 și la ...Ana Gârbea 
cu 4—0, în timp ce Ana 
Gârbea și-a adjudecat șl ea 
două victorii, la același scor, 
4—2, la Luminița Popescu și 
Gabriela Ștefănescu. în asalt 
de baraj, Mihaela Ștefan a 
întrecut-o, din nou, pe Ana 
Gîrbea, de data aceasta cu 
4—1. Pe locul 3 Luminița 
Popescu (I.C.F.), cu o victo
rie — 4—2 la Gabriela Ște
fănescu iar pe locul 4 Ga
briela Ștefănescu (I.C.F.), tot 
cu o victorie, la limită, 4—3 
la... cîștigătoare (Mihaela Ște
fan). Ca și în cazul băieților, 
dintre cele patru finaliste se 
vor alege titularele pentru 
prima echipă a Capitalei. De 
asemenea, în discuție rămîne 
și Adriana Moroșan care spe
răm să se restabilească.

în ceea ce privește echipa 
feminină secundă, trei flore- 
tiste au cele mai mari șanse 
să reprezinte Bucureștiul la 
finale: Irimie (Progresul),
Doară (Școala sportivă 1) și 
Ostafi (Viitorul). Pentru cea 
de a patra trăgătoare rămîne 
să hotărască viitorul concurs, 
care va avea loc la jumătatea 
lunii.

La celelalte probe — spadă 
și sabie — echipele se vor 
stabili după concursul pro
gramat în zilele de 17 și 18

octombrie. La finalele națio
nale vor participa, în afara 
echipelor Bucureștiului, cite 
două formații reprezentînd 
primele clasate la „zonele" de 
la Timișoara și Craiova.

Deși în tribunele stadionu
lui Republicii n-au fost mai 
mult de 200 de spectatori, ne- 
numârați iubitori ai sportului 
au luat parte la triunghiula
rul de atletism prin interme
diul televiziunii. Toți și-au 
putut da seama de frumuse
țea spectacolului ce li s-a 
oferit. Dovezi ale echilibrului 
sub care s-au desfășurat în
trecerile reies atît din clasa
mentele individuale (la femei, 
și atletele românce și cele din 
R.D.G. au cîștigat cîte 5 pro
be), cît si din cele pe echipe : 
R.D.G.—România 110—110 la 
masculin (!) și 65—52 la fe-

începe turnarea promisu- 
gumasfalt ?), ceea ce a

va 
lui _ 
impietat asupra evoluției con- 
curenților în cele mai multe 
probe. în plus, pe linia 
dreaptă de la sosire a suflat 
în permanență un vînt din 
față de puterea 1—2 m/s, care 
i-a jenat vizibil pe alergători.

în probele individuale, at- 
leții români au repurtat 13 
victorii (8 la bărbați și 5 la 
femei), cele mai multe dintre 
acestea neputînd fi anticipate 
nici de cele mai optimiste 
calcule. Ește drept că o serie

>.

■l l :

au dominat cursa de 800 m,Gheorghe Vngureanu (dreapta) și Mircea Neamțu (stingă) 
clasindu-se pe primele două locuri

BRAȘOVENII

ÎNVINGĂTORI
BRAȘOV, 30 (prin telefon). 

; — Pe terenurile de sub 
Tîmpa s-au desfășurat jocu
rile din cadrul campionatului 
național pe echipe, opunînd 
formațiile Steagul roșu Bra
șov și Politehnica Cluj. Bra
șovenii au înregistrat o vic
torie comodă, dispunînd de 
adversarii lor cu scorul final 
de 20—4. Singurele partide 
Cîșt.igate ale. oaspeților au fost 
obținute de jucătoarele Vera 
Rado (6—2, 6—2 cu Heide
Negrea), Lucia Tănăsescu 
(6—4, 6—1 cu Elena Micu) și 
amîndouă la dublu (6—4, 
6—1 cu Felicia Bucur, An
gela Rodeanu), ca și de tînă- 
rul C. Hulpe, care a dispus 
surprinzător de Tr. MarCU 
(1—6, 6—4, 6—2).

în formă s-au dovedit pri
mele rachete ale gazdelor, în 
special I. Kerekes, G. Bosch 
și C. Dumitrescu.

• In Capitală, pe terenu
rile Progresul, continuă jocu
rile din cadrul întîlnirilor în
trerupte în cursul săptămînii 
trecute.

în „Cupa Carpați“

Sportivii români au obținut 3 victorii
iar cei iugoslavi una singură

BRAȘOV, 
In sala de 
iana Brașov s-au încheiat în
trecerile de tenis de masă 
ale celei de a VII-a ediții a 
„Cupei Carpați". într-o or
ganizare excelentă, asigurată 
de C.J.E.F.S. Brașov și co
misia județeană de speciali
tate, concursul a reunit la 
start jucătoare și jucători din 
București, Brașov și două e- 
chipe din Iugoslavia: STK 
Senta și Banat. Zrenianin.

Rezultate: echipe femei: 
Rapid Brașov cu Banat Zre
nianin 5—0, STK Senta 5—1, 
STK Senta — Banat Zre
nianin 5—2. Clasament: 1. 
Rapid Brașov, 2. STK Senta, 
3. Banat Zrenianin. Echipe 
bărbați: Voința Brașov cu 
Banat ZreniahTn "’5—2, STK 
Senta 5—1, STK Senta —

30 (prin telefon), 
sport de la Po-

X

minin, după ce în prima zi 
conducea România cu 25—19 !

în ceea ce privește rezulta
tele, sîntem datori să arătăm 
că acestea nu s-au ridicat 
decît în puține cazuri la un 
înalt nivel internațional. Nu 
putem însă trece cu vederea 
nici condițiile care au in
fluențat obținerea lor : pista a 
fost serios muiată de ploile 
săptămînii precedente (cind

de valoroși performeri din 
după ce nu au fost 

au
R.D.G., 
selecționați pentru J.O. 
concurat total decontractați; 
dar ținînd cont de rezultatele 
lor anterioare nu putem mi
nimaliza victoriile obținute în 
fața acestora de reprezentan
ții culorilor românești. Vom 
comenta deci, foarte pe scurt.

cîteva succese ale atleților 
noștri :

200 m: Gheorghe Zamfi- 
rescu își reeditează cel mai 
bun rezultat al său din acest 
an (21,5), întrecînd însă trei 
alergători de sub 21 s! 
400 m : Emil Tobias, la prima 
sa afirmare internațională, 
lasă în urmă trei atleți cu 
recorduri superioare, dintre 
care unul cu 47,7 s; 800 m: 
Gheorghe Ungureanu își la 
revanșa asupra lui Zlati Val
eev, campionul balcanic de 
la Atena ; 110 m g: Dan Hi- 
dioșanu și Nicolae Perța, pe 
primele două locuri, întrec pe 
Richard Stotz, cotat cu 13,8 
în acest sezon! 
Naghi depășește 
nul european din 
Thorith (60,16 în 
Ulrich Brembach 
.Cînd totodată și 
revenire 
divă din 
al doilea 
recordul 
aprilie. Suliță : Gheorghe Po
pescu se retrage din atletism 
în mod onorabil, revanșîn- 
du-se în fața lui Mitenski 
pentru înfrângerea de la J.B. 
în același timp, înscrie prin
tre învinșii săi pe Siegfrid 
Hinzrriann, „om de 80 metri". 
100 și 200 in femei : Mariana 
Goth o întrece în ambele pro
be de sprint pe Rebate Meis
sner, de care fusese învinsă 
recent
400 m 
cîștigă 
pioanei 
Waltraud Birnbaum, dețină
toarea unei cifre de 54,0 s! 
800 m femei : Cecilia Berna 
se impune în fața unei per
formere mai buna cu 4 se
cunde (Gertrud Schmidt — 
2:03,1 record al R.D.G.). Lun
gime femei: Elena Vintilă 
(6,24 m record personal) o în
trece pe Christine Hauer, co
tată cu 6,43 m.

Disc : Iosif 
pe campio- 
1966, Detlef 
1968) și pe 

(60,10), mar- 
o frumoasă

de formă, cam tar- 
păcate. 59,54 m este 
rezultat al său, după 
de 59,96 m din luna

la Leipzig și Lublin, 
femei: Mariana Filip 
cursa, în dauna cam- 
europene de junioare

Banat Zrenianin 5—1. Clasa
ment : 1. Voința Brașov; 2. 
STK Senta, 3. Banat Zrenia
nin.

Simplu femei: 1. Viorica 
Ivan (M.C.F.T. București), 2. 
Maria Corodi (Rapid Brașov), 
3. Elisabeta Korpa (STK 
Senta); simplu bărbați: 1.
Laslo Turjo (STK Senta), 2. 
Motija Granici (Banat Zre
nianin), 3. Lucian Teodores- 
cu (Voiața Brașov).

G. CAROL, cores, principal

Rapid București și Voința Tg. Mureș
vor juca în divizia feminină

Arena Flacăra din Brașov 
a găzduit recent un baraj 
pentru calificarea în cam
pionatul feminin divizionar, 
la care au participat trei 
formații : Rapid — 
Voința Tg. Mureș 
Craiova. în urma 
lor înregistrate. 
Voința Tg; Mureș 
nut dreptul de a participa în 
divizie. Pe primul loc s-au 
clasat bucureștencele, care au 
totalizat 2 315 pd (Alexandra 
Novac 
sifescu
zulatu
cu 379 
Pd și
pd) urmate de mureșence, 
care au realizat 2163 pd 
(Maria Szokovi 353 pd, Eli- 
sabeta Balogh 382 pd, Mar-

București, 
și Voința 
rezultate- 
Rapid și 
au obți-

p

REZULTATE, CLASAMENTE
Rezultatele Înregistrate în 

categoria secundă a campio
natului național de handbal. 
MASCULIN, SERIA I : Medi
cina Tg. Mureș — Inst. Ped. 
Bacău 12—10 (6—6) ; Politeh
nica București — A.S.A. Tg. 
Mureș 16—19 (8—7) ; Voința
București — Tractorul Brașov 
19—14 (8—5) ; Știința Palatul 
Culturii Ploiești — Chimia Fă
găraș 16-15 (10-5) ; Cauciucul
Or. Gh. Gheorghiu-Dej—Agro
nomia Iași 18—10 (9—3) ; SE
RIA A II-A : Tehnometal Ti
mișoara — Electroputere Cra
iova 25—16 (10—7) ; Minerul
Baia Mare — Știința LoVrm 
29—22 (13—10) ; Știința Petro- 
șeni — Universitatea Craiova 
19—14 (7—3). FEMININ, SERIA 
I : Chimia Or. Victoria — Inst.

Fed. Bacău 10—8 (5—3) ; Po
litehnica lași — Școala 
tivă Hr. ă București 8-10 
Liceul 2 Iași —• Școala 
tivă BUZăU 12—9 (8—3) ; 
la sportivă Ploiești —
București 4—5 (2—3) ; Spărtac 
Constanța — Politehnica Ga
lați 9—6 (6—4). SERIA A II-A:

spor- 
(5-7); 
spor- 
$coa- 
I.C.F.

K<î

CLASAMENTE
DIVIZIA A MASCULIN

1. steaua 5 4 10 104— 57 9
â. Din. București 5 4 1 0 83— 63 9
3. Din. Bacău 5 2 ă i 59— 50 6
4. „V‘ Cluj 5 2 â j 92— 88 6
5. Poli. TimijȘ. 5 2 1 2 82— 74 5
6. Raf. Teleajen 5 2 1 2 97— 92 5
7. București 5 2 0 3 75— 84 4
8. Din. Brașov 5 2 0 3 70— 85 4
0. Poli. Galati 5 1 0 4 71— 89 2

10. Timișul Lugoj 5 0 0 5 56—107 jO

feminindivizia A

13
13
11
13

130—134 
153—127 
140— 93 
124— 93

20
20
19
19

Haț>id
Confecția 
„U« Timiș.
„U“ Buc.

1. 
ă.
3.
4.
5. Cdnstructorul

TURNEU FRUCTUOS

Școala Sportivă Tg. Mureș — 
Școala sportivă Petroșehi 8—6, 
(4—4) ; Zorile Bistrița ■— Con
structorul Baia Mare 8—6(5—1);
C.S.M. Sibiu — „U“ Cluj 14—9 
(6—4) ; Universitatea Craiova 
— Mureșul Tg. Mureș 8—8 
(3—3) ; Voința Sighișoara — 
Universitatea II Timișoara 8—8 
(2—4).

io o 3 
0 2 2
9 11
9 i 3

Timișoara 
13 5 i

6. Rulmentul Brașov
o 
o7. Progresul

8. Voința

9. Liceul

10. Textila

13 5
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13 4

4 Timiș
12 3

Buhuși
13 1
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7
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7

9

12

125—145

147—153
133—150

134—158

79—114

130—178

11

10
10

7

2
Astăzi are loc la Timișoara, 

partida restantă Universitatea — 
.Liceul 4 din localitate.

pd, Cristina Io- 
pd, Valeria Am- 

pd, Maria Popes- 
Elena Cernat 393

401
367
376
Pd.

Florica Lăpușan 399

Rezultate înregistrate in divizia B
în etapa inaugurală a cam

pionatului diviziei secunde s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : masculin: C.F.R. Cluj — 
Pedagogic Tg. Mureș 3—1 (—9, 
14, 11, 14), Industria sîrmei C. 
Turzii — C.F.R. Timișoara 3-1 
(7, —9, 13, 5), Minerul B. Mare 
— Voința B. Mare 3—0 (8, 3, 9), 
A.S.A. Sibiu — Cooperatorul Ș. 
Silvaniei 3—1 (5, —8, 7, 14),
Universitatea Timișoara — Glo
ria Arad 3—0 (9, 11, 13), Uni
versitate» București — Politeh
nica Iași 1—3 (—10, —5, 10, —11), 
Medicina București — Vagonul 
Ploiești 2—3 (11, 12, —12, -15, 
—6), I.C.F. București — Pro
gresul Suceava 3—0 (7, 6, 5), Se
mănătoarea București — Ști
ința Petroșeni 3—1 (6, —11, 11, 
12), Politehnica Brașov — Con
strucții București 3—0 (9, 11, 8), 
Electroputere Craiova — Uni-

versitatea Craiova 1—3 (9, —6, 
—5, —12) ; feminin : Medicina 
Cluj — U.T. Arad 3—2 (8, —5, 
12, —7, 13), Corvinul Deva — 
Tricotajul Brașov 3—0 (nepre- 
zentare), Pedagogic Oradea — 
Voința M. Cluc 0—3 (—7, —9, 
—12), Politehnica Brașov — 
Medicina Tg. Mureș 0—3 (—0, 
—5, —6), Drapelul roșu
— Sănătatea Arad 3—0 
7), Viitorul București — 
versitatea Iași 3—2 (—8, 
—7, 4), A.S.E. București —
greșul București 0—3 (—4, 
—0), Constructorul București
— Flacăra roșie București 2—3 
(—13, 0, 4, —9, —13) Progresul 
Rm. Sărat — Universitatea 
București 1—3 (—11, —11, 10, 
—4), Politehnica Galați — Să
nătatea Tîrgoviște 0—3 (—5, 
-4, -1).

Sibiu 
(o, e, 
Uni-
9, 5,

■ Pro- 
-7,

Inivcrsitatea Timișoara (1),
cîștWătoarca turneului international

Turneul internațional femi
nin de volei de la Timișoara, 
dotat cu «Cupa Universității", 
a fost cîștigat de formația lo
cală Universitatea, care a ter
minat competiția neînvinsă. 
Iată rezultatele ultimelor me
ciuri : Univ. Craiova — Par
tizan Rijeka 3—0, Universlta-

tea Timiș. — Șc. sp. Timișoara 
3—0. Clasament final: 1. Uni
versitatea Timișoara 2. Univer
sitatea Craiova 3. C.S.M. Si
biu 4. Șc. sp. Timișoara 5. Par
tizan Rijeka.

P. ARCAN—coresp. princ.

garetă Szemanyi 364 pd — 
un rezultat cu totul nesatis- 
făcător pentru o jucătoare cu 
titlul de maestru emerit al 
sportului ! — Erica Szasz
355 pd, Ana Albert 350 pd 
și Minodora Chețan 359 
pd). Voința Craiova a obți
nut 2 063 pd și nu s-a cali
ficat.

ECHIPA LICEULUI NR. 4 DIN 
TIMIȘOARA, ÎNVINGĂTOARE 
LA KATTOWICE, CHORZOW 

Șl BIELSKA

SA NU NE JUCAM CU

C. GRUIA, coresp. principal

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni vor susține un baraj 
pentru intrarea în divizie — 
care începe la 20 octombrie 
— cinci formații masculine: 
Voința Cluj, Laminorul Brăi
la, Gloria București, Cetatea 
Giurgiu și Voința Craiova, 
întrecerile vor avea loc sîm- 
bătă și duminică pe arena 
Rafinăriei Teleajen' din Plo
iești.

★
Arena Voința din Capitală 

va găzdui începînd de vineri 
finalele campionatelor indi
viduale și perechi ta femei 
și individuale la juniori.

TOAMNA SE

avut 
vic- 
Ca- 
pri- 
da-

Vremea a menajat și dumi
nică activitatea de pe hipo
dromul ploieștean. Și aceasta 
e — Intr-un fel — o consolare 
pentru pasionații curselor de 
cal. Din punct de vedere spec
tacular, însă, asistența n-a 
prea multe satisfacții. Dacă 
toriile lui Zagreb, .Fidibus, 
dîr sau Petunia au fost 
mite cu multă animație,
torită spectaculozității, succe
sele realizate de Hindus, Plu
taș și Kama au stîrnlt o vă
dită iritație. Motivul? Acești 
învingători nu și-au confirmat, 
cu nimic, performanțele sau 
recordurile anterioare. După o 
veche 
atunci 
trunde 
tențel 
verii sînt cuprinși de o febră 
deosebită, dublîndu-și atribuții
le profesionale, cu un interes

variantă, se afirmă că 
cînd mitingul hipic pă- 
în ultimul sfert al exls- 
sale, antrenorii și dri-

Cele arătate mai sus atestă 
faptul că, în întrecerile de pe 
stadionul Republicii, echipa 
noastră a avut o comportare 
bună, chiar dacă din formația 
care — conform protocolului 
— a concurat sub numele de 
România B au făcut parte 
numeroși titulari ai primei 
echipe, practic doar cei 11 
„olimpici" lipsind din dispută 
(R.D.G. are la Olimpiadă 50 
de atleți). Nu putem însă tre
ce cu vederea că destui atleți 
și atlete nu au evoluat nici 
măcar mulțumitor, ocupînd 
ultimele locuri în probele 
respective, cu rezultate mult 
sub posibilități : 
(100 m), 
M. Petra 
(greutate) 
lipsa de
cei doi reprezentanți ai Româ
niei a dus la pierderea a nu
meroase puncte și chiar la în-^, 
frîngerea echipei feminine.

C. Nichifor 
I. Ciooa (5000 m), 
(suliță), Elena El ia . 
și alții. De altfel, 
omogenitate dintre

Adrian IONESCU

Nu așa, Șerbane!
Intilnirea dintre echipele 

secunde ale României, R. D. 
Germane și Bulgariei s-a des- 
făi.irat într-o notă de spor
tivitate deplină, intr-o ambi
anță plăcută, familială chiar, 
în acest context, un fapt a 
făcut notă discordantă, lăsîn- 
du-ne o impresie amăruie.

Festivitatea de premiere a 
primilor clasați la săritura în 
înălțime. Pe podium, pre
zenți doar atleții de pe locurile 
I (iordanov) și III (KOppen). 
Clasat al doilea, Șerban loan 
a refuzat să se prezinte la 
premiere ! Copilul răsfățat al 
săriturii în înălțime, marea 
noastră speranță in urmă cu 
numai un an-doi, a ajuns să 
privească de sus 
lumea, să-și sfideze 
de întrecere, 
reguli element/ăre

Atitudinea de sim. 
este ÎZOU^ă, ci constituie do 
0 veriga dintr-un lanț de cot 
porkamente depărtate de cei 
ce trebuie să dovedească u 
maestru al sportului. Tov. Fia 
rian Laslău, secretar genere 
adjunct al F.R.A., ne spunet 
că, recent, într-o vizită , (i 
sediul federației, Șerbah șt 
adresa cam așa : „Ce vreți 
Vă sar 2,04 metri și gata 
Să fiți mulțumiți /“. ,

Este păcat ca un atlet tinăt 
și atît de talentat să nu-și 
realizeze marile posibilități, 
datorită modulul superficial 
in care tratează anumite pro
bleme. Credem că 3j slaba 
muncă de educație a.usă de 
antrenorul Constantin Dumi
trescu a contribuit la iii ■ 
rarea situației descris 
sus.

pe toată 
partenerii

SANCȚIUNill

In cadrul unui turneu între
prins recent în Polonia, echipa 
feminină de handbal a Liceu
lui nr. 4 Timișoara a repurtat 
o suită de victorii, remarcate 
și elogiate de presa poloneză 
de specialitate.

La Kattowice, elevele timi- 
șorence au susținut trei jocuri, 
în care au învins detașat : 18-7 
(9—5) cu selecționata școlară 
a Silcziei, 20—1 (10—1) cu se
lecționata de junioare a ora
șului Lodz și 12—-3 (2—2) cu 
selecționata de junioare a ora
șului Kattowice.

Solicitate pentru tn.că două 
jocuri amicale, tinerele hand
baliste românce au jucat apoi 
la Chorzow, cu echipa Ruch, 
pe care au întrecut-o cu 12-5 
(5—5), șl în stațiunea de munte 
Bielska, cu formația locală 
M.K.S. de Care âu dispus cu 
scorul de 14—7 (4—3).

Recent, clubul Steaua ă ana
lizat activitatea de performanță 
din acest an a secției de înot. 
Cu acest prilej ău fost subli
niate unele succese 
dar în același 
serios criticați 
cu comportări 
sezon, care nu 
bieCtivele propuse.

Ca urmare, biroul 
propus (conducerea clubului 
fost de acord) federației de 
specialitate, ca pentru absențe 
repetate de la antrenamente, 
superficialitate în pregătire, 
desconsiderare a indicațiiloi 
date de antrenori, acte de in
disciplină și subordonare a ac
tivității sportive intereselor 
personale, înotătorii Agneta 
Șterner, Gerhard Gotter, Zeno 
Giurasa, Angel Șoptereanu șl 
Vladimir Moraru să fie scoși 
din lotul reprezentativ pe o 
perioadă de 3 luni cu începere 
de Ia data de 18 septembrie

Dacă, în general, preocupa
rea conducerii clubului militar, 
printr-un control permanent și 
analize periodice, pentru conti
nua îmbunătățire a activității 
secțiilor sale este remarcabilă

timp 
toți 

slabe 
și-au

evidente, 
au fosl 
sportivii 
în acesi 
atins

secției

(și poate fi dată de exemplu 
și altor cluburi), surprinde însă 
ușurința (cel puțin în acest 
caz) cu care sînt luate unele 
măsuri de sancționare a celoi 
care nu fac cinste culorile' 
clubului. In cazul celor 5 îno 
tători, sancțiunea propusă este 
pur simbolică, întrucît asta 
bine știut că... lotul reprezen
tativ, din care mal mult ca

sigur vor lipsi cel mai sun 
numiți, nu are nici un fel de 
activitate în următoarele SASE 
LUNI !

Să presupunem însă că acest 
lucru nu era cunoscut (deși e 
greu de crezut) conducerii clu
bului Steaua. Cum rămîne 
însă cu forul diriguitor al na- 
tației noastre, care prin per
soana antrenorului federal, 
prof. Aurel UrmuzeScu, ratifică 
întocmai sancțiunea propusă 
Și în acest caz superficialitatea 
este evidentă. Credem că o 
mai judicioasă analiză a acti
vității celor citați, cît și a altor 
sportivi din cluburile buoureș- 
tene, care în ciuda condițiilor 
de care au beneficiat au evo
luat mai slab ca în anul tre
cut, se impune de urgență. Cu 
măsurile (eficiente) de rigoare, 
bineînțeles...

a.v.

LOTO-PRONOSPORT
• INTRODUCEREA PARTI 

CIPARIX ÎN COLECTIV

NUMABĂ... LOVITURILE?
subit pentru chiverniseala gos
podărească, reclamată de apro
vizionările sezonului de toam
nă !... De obicei, față de ase
menea simptome maladive, co-

1.36.9, Sonia, 
5 victorii, a 
s-a situat al 
al generației

LI
11

re-

Za- 
Jir- 

(F.

misarii alergărilor se grăbeau 
să administreze antidoturile de 
rigoare. Șl n-am pomenit nici
odată ca oficialii să riu-șl jus
tifice activitatea pentru... in
ventar sau repaus duminical. 
Dacă acum nu e așa, vina nu 
e a noastră I Cîteva cuvinte 
despre folosirea unor cal. în-

cepîndu-și cariera în acest an 
cu recordul de 
după ce a cules 
ajuns la 1.27.6 și 
cincilea exemplar
de 3 ani. Ca o recompensă i 
s-a impus regimul abuziv de 
a fi silită să alerge în 4 
uniuni consecutive !

Rezultate tehnice: 1.
greb (Gh. Avram) 1.37.3, 
lău (Supeu) ; 2, Fidibus
Pașcă) 1.37.1, Străjac, Dioda; 
3. Hindus (Gh. Vasile) 1.31.1, 
Ricșa, Eleșteu; 4. Cadîr (I. 
Toderaș) 1.30.1 Aura, Ocarina; 
5. Plutaș (I. Nicolae) 1.29.4, 
Rampa, Cartuș ; 6. Petunia (D. 
Stan) 1.36.5, Mizantrop, Supa
pa ; 7. Predeal (S. Onache) 
1.28,2, Vama, Nehoiu II j 8, 
Kama (I. Toderaș) 1.39.2, Obraz
nic, Floridor.

Niddy DUMITRESCU

Pentru a veni în sprijinul 
părticipanților, Administrația 
de Stat Loto-Pronosport a 
luat măsura introducerii par
ticipării în colectiv la Loto, 
Pronosport și Pronoexpres.

Participanții care sînt de 
acord cu schema respectivă 
se pot înscrie pentru parti
cipare cu cotele pe care le 
doresc (56/o, 7%, 10%, 25%, 
50%, etc.) fără să existe o 
delimitare minimă sau ma
ximă.

Această măsură se aplică 
începînd cu concursul Prono- 
expres din 2 octombrie 1968, 
tragerea Loto din 4 octom
brie 1968 și concursul Prono
sport din 6 octombrie 1968 ; 
deci de la datele mai sus 
enumerate se poate participa 
în colectiv la sistemele prefe
rate.

Amănunte puteți afla la 
agențiile Loto-Pronosport.

Astăzi este ultima zi în 
care vă mai puteți procura 
biletele pentru concursul Pro
noexpres de mîine mierauri 
2 octombrie 1968. Tragerea 
va avea loo în sala Clubului

Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere de 
la ora 19,00, Tragerea va fi 
radiodifuzată.
(urmează 8 rînduri pre> 
Pi-ondexpres)

413.557 LEI REPORT 
LA CONCURSUL PRO 
EXPRES NR. 40 DE Mh

Premiile concursului prom 
expres nr. 39 din 25 septem
brie 1968.

Extragerea I : categoria a 
Il-a : 4 variante a 11.469 lei ; 
categoria a III-a : 32,5 a 1.520 
lei; categoria a IV-a : 201 a 
316 lei; categoria a V-a : 717 a 
88 lei; Categoria a Vl-a : 3.396 
a 25 lei.

REPORT CATEGORIA 
373.203 lei.

Extragerea a Il-a : categoria 
a Il-a: 13,5 variante a 2.624 
lei; categoria a III-a : 36 a 
1.060 lei; categoria a IV-a: 
264 a 185 lei; categoria a V-a: 
612 a 80 lei; categoria a Vl-a : 
2.970,5 ă 22 lei.

REPORT CATEGORIA I s 
70.354 lei.

I:



DE IA SEP IIROULUI F.R.F.
® Me a va avea Bacău ® Etapa de campionat
din 3 lisputa cu o zi mai devreme • lancu Ceaureanu - noul președinte

Tribunele arhipline ale stadionului din Ploiești sînt gata să exclame: gol! Dar mingea șutată 
de Grozea (absent din imagine) va ocoli de puțin poarta apărată de Solyom. portarul 
echipei A.S.A. Tg. Mureș Foto : ion POPESCU

COMENTARIUL NOSTRU
(Urmare din pag. 1)

a fost „spectator" la un șut 
fără pretenții care a poposit 
în plasă. Ca să nu mai vorbim 
că la unul din cele trei goluri 
ale lui Codreanu, apărarea di- 
namovistă a fost prinsă desco
perită, Boc aventurat undeva 
în față n-a mai avut suflul 
necesar să revină în propriul 
careu... Cu o oarecare indul
gență, dintre dinamoviștii care 
figurează în lot au corespuns 
doar Lucescu și Ghergheli. Mai 
puși la punct, ni s-au părut: 
cuplul fundașilor centrali, ste- 
liș' ^ălmăgeanu și D. Nico- 
1< "'ortarul Suciu. Din
’ ’•» deținem, pl-

''*in, deși 
' ai 

ei la fața locului. Sîntem con
vinși că selecționerii urmăresc 
meciurile de campionat, dar 
tot atît de convinși sîntem (ex
cepție : la Dinamo București și 
Steaua), că ei participă mai 
puțin la antrenamentele echi
pelor în care au mai puțini 
selecționați.

Vremea se scurge cu repezi
ciune. Vom avea săptămîna vi
itoare o primă verificare mai 
serioasă a lotului: meciul cu 
Polonia, apoi jocul oficial cu 
Portugalia. La această dată, 
partidele de campionat ar fi 
trebuit, prin forma selecționa
ților, să contureze o formație 
asupra căreia antrenorii să 
efectueze mici retușuri. Cînd 
vor face aceasta ? Nu intențio
năm să intrăm în amănunte 

de ordin tehnico-tactic, aceasta 
fiind în exclusivitate treaba se
lecționerilor și, în ultimă in
stanță, a F. R. Fotbal. Totuși, 
acalmia care domnește, faptul 
că majoritatea fotbaliștilor NO
MINALIZAȚI în lot nu au atins 
forma cea mai bună ne face 
să credem că lucrurile scîrțîie, 
sau, de ce n-am spune-o, sînt 
lăsate la voia întîmplărli, 
adică Ia bunul plac al fotba
liștilor. Căci altfel nu se poate 
explica de ce unii dintre ei 
joacă așa cum i-am văzut du
minică. Și atunci ? Să ne mai 
mire evoluțiile acestora care 
se lasă întrecuți de alții (unii 
chiar anonimi) și care nu pot 
pătrunde în „echipa săptămî- 
nii“ decît datorită unei greșeli 
de tipar

Mini-statistica în JT
• în meciurile disputate în 

cele 8 etape ale campionatu
lui diviziei A s-au marcat 
183 de goluri. Duminică s-au 
înscris 31 de goluri.

• Meciurile disputate în 
actualul campionat au fost 
conduse la centru de 26 ar
bitri români și unul de peste 
hotare. Singura partidă con
dusă de un arbitru străin a 
fost Steaua — Universitatea 
Cluj. Numele cavalerului flu
ierului : Mitko Ciukov, din 
R. P. Bulgaria, căruia i s-au 
acordat 4 stele.

• dele mai eficace înain
tări : Universitatea Craiova 
19 goluri, Universitatea Cluj 
17 goluri, Vagonul 16 goluri, 
Steaua 15 goluri, U.T.A. și 
Dinamo București cite 14 go
luri.

® Cele mal slabe apărări : 
Vagonul 21 de goluri primite. 
Universitatea Cluj 15 goluri, 
Universitatea Craiova 14 go
luri, F. C. Argeș 13 goluri, 
Politehnica Iași, Dinamo 
Bacău și Rapid cite 12 go
luri.

• Pe foile de arbitraj au 
fost consemnate trei eliminări. 
Iată numele pelor trimiși pe 
tușă : Moldoveanu (Petrolul) în 
meciul cil Rapid (etapa I), 
Mustățea (Universitatea Cluj) 
—- cu F. C. Argeș (etapa a 
Vil-a) și Marinescu (Progre
sul) — cu Steaua (etapa a 
VlII-a).

• în 8 etape s-au acordat 
11 penaltiuri. Au transfor
mat : Petescu (U.T.A.), Cîrciu- 
mărescu și Oblemenco (Uni
versitatea Craiova), Adam 
(Vagonul), Codreanu (Rapid) 
și Deleanu (Politehnica Iași). 
Au ratat: Tătaru II (Steaua), 
Melenco (Farul), D. Ene (Di
namo Bacău), N. Alexandru 
(Crișul) și Dobrin (F. C. Ar
geș).

• De la începutul actualu
lui campionat două formații 
n-au acceptat „compromisu
rile" : ori au cîștigat, ori au 
fost învinse. Acestea sînt Di
namo București și F. C. Ar
geș.

• O singură partidă este 
încă âmînată : F. C. Argeș— 
Dinamo București din etapa 
a IlI-a.

al
In ultima sa ședință, Bi

roul federației de fotbal a 
avut de făcut față unei agende 
încărcate.

Pe primul plan s-au situat, 
cum era și firesc, problemele 
legate de pregătirea echipei 
naționale în vederea meciuri
lor internaționale din această 
toamnă. Mai întîi, Biroul a 
ascultat o informare a antre
norului Angelo Niculescu, asu
pra comportării lotului re
prezentativ în partida amicală 
disputată la Novi Sad. Apoi 
și-au expus observațiile cele
lalte persoane ce au însoțit 
lotul în Iugoslavia, după care 
au urmat discuții.

Biroul a apreciat ca bună, 
evoluția echipei, atrăgînd tot
odată atenția asupra unor de
ficiențe semnalate și care tre-

Trimisul nostru special, CĂLIN ANTONESCU, transmite:

ÎN DRUM SPRE TRNAVA, 
CU STEAUA IN EXPRESUL „BALT ORIENT"

TRANAVA, 30 (prin telefon).
La cîteva ore după încheie

rea meciului cu Progresul, fot
baliștii de la Steaua se 
aflau în trenul internațional 
„Bait Orient Expres".

Locul era ideal pentru inter
viuri. Timp aveam suficient, 
așa că prima relatare din ora
șul ce va găzdui manșa a doua 
a întîlnirii Steaua—Spartak 
Trnava am realizat-o încă îna
inte de a ajunge acplo, în a- 
companiamentul real și mono
ton al... roților de tren. Pri
mul interlocutor, antrenorul 
ȘTEFAN COVACI, foarte con
cis cînd este vorba de echipa 
lui și extrem de volubil atunci 
cînd își deapănă amintirile, pe 
care le presară cu glume și în- 
tîmplări hazlii. Să-i dăm cu- 
vîntul : „Meciul va fi greu 
pentru noi. Avem un avantaj 
pe care va trebui să-l apă
răm. Nu este prea mare, dar 
nici prea mic. Dacă avantajul 
nostru era mai mare, acum aș 
fi dormit liniștit. Așa..."

La fereastra vagonului, 
CONSTANTIN și JENEI stă-

Colegiului central al arbitrilor
buie grabnic remediate. S-a in
sistat îndeosebi asupra lipsu
rilor manifestate de linia de 
atac, a cărei componență ri
dică încă serioase semne de 
întrebare. Luîndu-se în discu
ție abaterea săvîrșită de ju
cătorul piteștean Barbu, care 
s-a prezentat la lot cu o întâr
ziere de mai multe ore, s-a 
hotărît sancționarea sa pecu
niară. Totodată, avîndu-se în 
vedere că nu este pentru pri
ma oară cînd se petrec astfel 
de situații cu jucătorii de la 
F. C. Argeș chemați la lot, Bi
roul a dat un avertisment pu
blic vicepreședintelui clubului, 
Rapaport, și antrenorului Bă- 
IMnescu. în continuare, au fost 
stabilite noi măsuri privind 
pregătirea lotului în perioada 

teau de vorbă. I-am tulburat 
pentru cîteva clipe. CONSTAN
TIN este optimist și ne decla
ră că, după opinia lui, Steaua 
se va califica în turul urmă
tor : „Am încredere în băieți, 
știu ce pot și, așa cum îi cu
nosc, sînt convins că vor face 
totul pentru ca echipa noastră 
să fie miercuri seara pe lista 
de tragere la sorți a U.E.F.A. 
pentru etapa următoare a 
C.C.EA

Dimineața am trecut prin 
Budapesta și după prînz, prin 
Bratislava, unde delegația 
noastră a fost întîmpinată cu 
multă căldură de reprezentan
ții clubului Spartak Trnava. 
Spre seară, după o călătorie cu 
autobuzul, am ajuns în acest 
mic, dar cochet oraș, unde 7 din 
10 locuitori sînt susținători ai 
lui Spartak. Din păcate, ora 
târzie m-a împiedicat să intru 
în contact cu antrenorii și ju
cătorii campioanei cehoslovace. 
Ni s-a spus însă că gazdele 
noastre privesc cu optimism 
meciul de miercuri. 

care a mai rămas pînă la jocu
rile cu Portugalia și Anglia.

în legătură cu întâlnirea a- 
micală dintre echipele națio
nale ale României și Poloniei, 
de la 9 octombrie, s-a stabilit 
ca ea să aibă loc la Iași (dacă 
se va constata că terenul de 
joe din acest oraș se prezintă 
în condiții bune) sau la Bacău.

S-a hotărît, de asemenea,, ca 
etapa de campionat prevăzută 
pentru 3 noiembrie să aibă 
loc cu o zi mai devreme, pen
tru a lăsa timp pregătirilor în 
vederea meciului cu Anglia, de 
la 8 noiembrie.

Trecîndu-se la un alt punct 
de pe ordinea de zi, a fost 
dezbătută propunerea ca în pe
rioada de iarnă (luna decem
brie) antrenorii echipelor din 
divizia A să fie trimiși pentru 
un schimb de experiență în 
străinătate. Asupra acestei 
chestiuni se va mai reveni în
tr-o viitoare ședință a Biroului 
F.R.F.

în continuare, a fost discu
tată situația Colegiului central 
al arbitrilor. Biroul a accep
tat demisia tovarășului Andrei 
Răduleșcu din funcția de pre
ședinte al Colegiului. In locul 
său a fost numit cunoscutul 
arbitru internațional IanCu 
Ceaureanu, care s-a retras de 
mai mulți ani, datorită vîrsteî, 
din activitatea de cavaler al 
fluierului. Ca vicepreședinte al 
Colegiului a fost numit un alt 
fost arbitru internațional —■ 
retras și el din activitate — 
Emil Kroner, iar ca secretar 
tovarășul Emil Bogea. Ceilalți 
membri ai Colegiului urmează 
să fie desemnați în viitoarea 
ședință a Biroului federal.

In legătură cu aceasta, zia
rul nostru își permite a su
gera ca din Colegiu să facă 
parte numai arbitri care și-au 
încheiat activitatea pe stadioa
ne, oameni onești, Care să nu 
aibă alte interese de apărat 
decît cele ale fotbalului. In 
cazul adoptării altei soluții, 
propunem să se facă o selec
ție riguroasă a celor ce-i vor 
reprezenta pe arbitrii activi, 
astfel ca din Colegiu să facă 
parte cu adevărat cei mai buni 
cavaleri ai fluierului, cunos- 
cuți și apreclațî pentru com
petența, obiectivitatea și co
rectitudinea lor.

In . 
obișnuim BULETINUL DIVIZIEI C
Bibilități, deș. 
tăți pe care „ba,- 
și luni de zile sînt ai., 
cute, fotbaliștii noștri, șl 
special cei de care ne ocupăm,, 
nu fac eforturi să le depă
șească, mulțumindu-se să su
praviețuiască, alături de cei
lalți, într-o cruntă mediocri
tate.

Observațiile de la care am 
plecat (notele), în unele cazuri 
not fi subiective, meciurile de 

ar avînd un 
Iu putem fi, 

jucători de 
iută ca Pîr- 
îmitrache și 
tă de la un 
1 de formă. . 
1 dureri de

at publicat 
1. Fotbal s-a 
JUCĂTORII 
N LOTUL 
.ECTA SUB- 
i'EDERAȚIEI 
OTBAL.' IN 
IILOR FATA 
JUCĂTORII 

RĂSPUND 
FORUL DE

De atunci au trecut aproape 
trei săptămîni, evoluțiile aceș- | 
tora sînt așa cum le vedem 
cu toții, iar în ce privește răs
punderea lor față de F.R.F., 
nu Vedem cum se manifestă. 
Nu avem nici o veste. Să de
ducem din această tăcere că 
selecționerii sînt mulțumiți de 
felul în Care se comportă ju
cătorii aleși de ei ? Sau, între 
timp, au renunțat la propriile 
hotăfîri 7 Adevărul este, cre
dem, pe undeva, la mijloc. Se
lecționerii se complac (iarăși) 
într-o activitate de birou, de 
concluzii asupra formei jucă
torilor după ureche, după co
municările observatorilor fe
derali, din discuțiile cu antre
norii echipelor sau... citirea 
ziarelor. Elemente de loc ne
glijabile, dar mai puțin după 
ceea ce ar trebui să constate

—- Penicilina 
1-1)

Tex,.- uși — Viitorul
Botoșăn, l—0 (C—0)

Cimentul Bicaz — Minerul
Gura Humorului 2—2(1—1) 

Letea Bacău — Știința Ba
cău 0—2 (0—1)

Minobrad V. Dorneî — Ful
gerul Dorohoi 3—0 (0—0)

Victoria Roman — Foresta 
Fălticeni 1—3 (1—1)

Rarăul Cîmpulung — Uni
rea Negrești 2—0 (0—0)

Petrolul Momești — Foresta 
Ciurea 6—1 (3—0)

(Corespondenți : L. Antohi, 
I. Vieru, Șt. Ghimpe, I. lan
cu, P. Spac. C. Groapă, A. 
Rotaru, A. Stoianovici).

Etapa viitoare : Letea Bacău
— Textilă BiihUși, Nicolina Iași
— Petrolul Moinești. Victoria 
Roman Penicilina Iași, Foresta 
Fălticeni — Minobrad V. Dor- 
nei, Viitorul Botoșani — Cimen
tul Bicaz, Minerul Gura Humo
rului —- Știință Bacău, Fulgerul 
Dorohoi — Unirea Negrești, Fo
resta Ciurea —- Rarăul Cîmpu
lung.

1. Știința Bacău 7 5 1 111— 111
2. Foresta Fălt. 7 5 1 1 14— 9 11
3. Min. V. Dor. 7 4 2 1 10— 6 10
4. Viit. Botoșani 7 4 1 2 12— 6 9
5. Penicilina ’lași 7 3 3 1 10— 7 9
6. Textila Buh. 7 3 2 2 18— 7 8
7. Min. G. Hum. 7 3 2 2 13—10 8
8. Rârătil C-lung 7 3 1 3 11—10 7
9. Cim. Bicaz 7 2 3 2 9— 8 7

10. Pet. Moinești 7 3 0 4 12— 7 6
11. Foresta Ciurea 7 3 0 4 9—13 6
12. Viet. Român 7 2 2 3 7—12 6
13. Nicolinâ Iași 7 1 3 3 10—13 5
14. Letea Bacău 7 2 1 4 4—15 5
15. FUlg. Dorohoi 7 1 2 4 9—14 4
16. Unirea Negr. 7 0 0 7 5—26 0

SERIA A ll-a

Șoimii Buzău — Metalul 
Buzău 1—0 (1—0)

Petrolul Berea — Stuful Tul- 
cea 4—1 (2—0)

Rapid Plopeni — Gloria 
C.F.R. Galați 5—0 (3—0)

Petrolistul Boldești — Uni
rea Focșani 0—1 (0—1)

Ancora Galați — Metalul 
Brăila 2—0 (1—0)

Ș.U.T. Galați — Rulmentul 
Bîrlad 1—1 (0—1)

Chimia Oraș Gh. Gheorghiu- 
Dej — Chimia Mărășești 
2—1 (0—1)

E SEMNE DE ÎNTREBARE
puțin timp 
iedului Di- 
Greavu l-a 
b, infracțiu- 
,ată de con- 

Radu Buz- 
linamovist a 
e cazul să-l 
>e Greavu și, 
nd jocul ERA 
•cutarea lovi- 
■ovit INTEN

ȚIONAT pe fundașul rapidist. 
Gest reprobabil, care trei aia 
să aducă excluderea, din joc a 
lui Pîrcălab. Arbitrul s-a mul
țumit, însă, să-i dea un aver
tisment.

Se rid 
de între''
dacă R. i
nu ceea
Am avu l
fiind înt -
zul aces i lS'
fo rmeze 9

— Gheoi l

făcut ac
ce bază ;<

Pîrcălab 7 Numai pe conside
rentul că, întoreîndu-se, l-a vă
zut pe Greavu la pămînt ? 
Poate, însă, că impresia noastră 
a fost falsă, arbitrul Buzdun 
avînd posibilitatea să vadă aba
terea lui Pîrcălab. De ce, a- 
tunci, nu l-a eliminat de pe 
teren ? Fiindcă. era începutul 
jocului — minutul 4 7 Dar mi
nutul 4 nu face parte și el din 
joc 1 Regulamentul prevede 
sancțiuni grave numai de la un 
anumit... minut în sus ?

Gîndindu-ne la toate aces
tea, la hențul involuntar al 
lui Boc, sancționat cu o lovi
tură de la 11 metri, la cîteva 
neatenții la semnalizările tușie- 
rilor, ne punem încă o 
întrebare: dacă nu cumva am 
căzut și noi în greșeală, acor- 
dîndu-i lui R. Buzdun 3 stele, 
ceea ce corespunde calificati
vului satisfăcător ?

Jack BERARIU

Gloria Tecuci — Flamura 
roșie Tecuci 1—1 (0—0)

(Corespondenți: P. Flores- 
cu, M. Plopeșanu, I. Tătiă- 
sescu, N. Dincă, V. Ștefă- 
nescu, $t. Victor, Gh. Grun- 
ju, V. Doruș).

— Metalul Buzău, Ancoră Ga
lați — Gloria C.F.R. Galați, Uni
rea Focșani — Petrolul Beteă, 
Metalul Brăila — Rapid Plopeni^ 
Chimia Mărășești — $.U.T. Ga
lați, Șoimii Buzău — Chimia O- 
raș Gh. Gheorghiu-Dej, Gloria 
Tecuci — Petrolistul Boldești, 
Rulmentul Bîrlâd — Flamură 
roșie Tecuci.

1. Un. Focșani 7 5 1 1 17— 6 11
2. Rapid Plop. 7 5 1 1 15— 6 11
3. Chim. Or. Gh. Gheor-

ghiu Dej 7 3 3 1 7— 7 9
4. Met. Buzău 7 3 2 2 17—16 8
5. Gloria CFR Gl. 7 4 0 3 14—11 8
6. Ancora Gl. 7 3 1 3 13—10 7
7. Șoimii Buz. 1 3 1 3 8— 9 7
8. Rulmentul Bd. 7 2 3 2 8— 9 7
9. Petr. Berea 7 2 3 2 10—13 7

10. S.U.T. Galați 7 14 2 9—10 6
11. Stuful Tulcea 7 2 2 3 6— 9 6
12. Petr. Boldești 7 2 2 3 8—12 6
13. Fi. r. Tecuci 7 2 1 4 11—13 5
14. Met. Brăila 7 13 3 6—10 5
15. Gloria Tecuci 7 2 1 4 6—1? 5
16. Chim. Mărăș. 7 2 0 5 9—13 4

Etapa viitoare : Stuful Țuicisâ

SERiA A lll-a
Flacăra roșie București — 

Petrolul Videle 3—1 (1—0) 
Celuloza Călărași — Autobu

zul București 0—2 (0—1)
T.U.G. București — Ș. N. 

Oltenița 1—2 (0—0)
Cimentul Medgidia — Elec

trică Constanța 2—0 (1—0) 
Ideal Cernavodă — Sirena 

București 0—0
Unirea Mănăstirea — I.M.U. 

Medgidia 0—0
I.T.C. Constanța — Marina 

Mangalia 2--2 (1—1)
Olimpia Giurgiu — Coope

ratorul Urziceni 3--0 (2—0) 
i 

(Corespondenți: D, Bănicăi

gidla — I.M.U. Medgidia, Coope
ratorul Urziceni — Marina Man
galia, Flacăra roșie București — 
Autobuzul București, Ș.N. Olte
nița — Celuloza Călărași, Petro
lul Videle — Ideal Cernavodă., 
I.T.C. Constanța — Electrica Con
stanța, T.U.G. București — Si
rena București, Olimpia Giur
giu — Unirea Mănăstirea.

A. Ioniță, N. Tokacek, ,4.
Mavlea, N. Radu . Gh. Tuf-
cea, L. Bruckner,, A. Fană).
1. I.M.U. Med. 7 4 3 0 15— 3 u
2. FI. r. BUc. 7 5 1 1 16— 6 11
3. Ș.N. Oltenița 7 4 2 1 1&— 4 10
4. Ideal C.-vodă 7 2 4 1 8—10 8
5. Ollmp. Giurgiu 6 3 1 2 15— » 7
6. Autobuz. Buc. 7 2 3 2 11— 8 7
7. I.T.C. C-ța 7 2 3 2 7— 8 7
8. Celuloza Căi. 6 3 1 2 7—10 7
9. T.U.G. Buc. 7 1 4 2 9— 8 8

10. Cim. Medgld. 6 2 2 2 5—8 6
11. Sirena Buc. 7 2 1 4 10—12 5
12-13. Petr, Videle 7 2 1 4 8—13 5
12-13. Elect. C-ța 7 2 1 4 5—10 5
14. Unirea Măn. 7 2 1 4 3—14 5
15. Marina Mang. 6 0 4 2 5-dl 4
16. Coop. Urziceni 7 1 2 4 7—17 4

Etapa viitoare : Cimentul Med-

SERIA A IV-a

Metalul Tîrgoviște — Voința 
București 1—0 (0—0)

Caraiman Bușteni — Carpați 
Sinaia 1—1 (1—1)

Chimia Tr. Măgurele — Pro
gresul Balș 2—0 (2—0)

Muscelul Cîmpulung — Mi
nerul Cîmpulung Muscel 
0—0

C.I.L. Rm. Vîlcea — Comer
țul Alexandria 2—1 (0—0) 

Mașini Unelte București — 
I.R.A. Cîmpina 1—1 (1-—1) 

Tehnometal București — 
Prahova Ploiești 1—2 (0—1) 

Progresul Corabia — Unirea 
Drăgășani 4—1 (2—1)

(Corespondenți: M. Avane, 
V v Parcea, D. Gruia, D. Ră-

Fază din meciul T.U.G. București — Ș. N. Oltenița
Foto : N. TOCACEK

dulesCu, D. Roșianu, A. Pă
pădie, D. Diaconescu, C. Fi- 
lip).

vram, M. Bobei, Gh. Mana- 
fu, M. Mutașcu și Șt. Zvîg- 
nea).

Baia de Arieș 2—0 (0—0) 
A.S.A. Sibiu — Victoria Că

lăii S—1 (2—1)

(Corespondenți: FI. Opri
tă, P. Lazăr, I. Borgovan, 
Gh. Tăutan, A. Slăbii, N. To- 
doran, I. Simion, I. Ionescu).

Etapa viitoare : Minerul Raia 
de Arie$ — A.S.A. Sibiu, Progre
sul Sibiu — Tehnofrig Cluj, A- 
fieșul Cîmpia Turzii — Știiiițâ 
Petroșeni, Mureșul LudUș — A- 
rieșui Turda, Metalul Âiud — 
Victoria Călan, Metalul Copșa 
Mică — AufUl Zlatna, Sodă Ocna 
Mureș — Aurul Brad, MirierUl 
Gheiar — Mureșul Deva.

1. A.S.A. Sibiu 7 5 1 1 16— 4 11
î. VIOL Călan 7 5 0 2 18—i» 16
3. Mureșul Deva 7 5 0 2 9— 8 10
*. știința Petr. 7 3 3 1 11— 7 9
5. Aurul Zlatna 7 3 2 2 11— 7 8
8, Metalul Âiud 7 3 2 2 16—16 8
t: Aurul Brad 7 4 0 3 11—13 8
i. Meh Copșa M. 7 3 1 3 17—13 7
9. Min. Ghelar 7 3 1 3 9— 9 7

16. Ârieșul Turda 7 2 2 3 11— 9 6
ii. Tehnofrig Cluj 7 2 2 3 7— 7 6
12. Sodă o» Mureș 7 2 2 3 9— Î2 6
13. Arieșul C. T. 7 0 5 S 5— 7 5
14. Mureșul Luduș 1 1 3 â 6—11 5
15. PrOgî* Sibiu 7 i i 5 4—13 3
16. Mih. B. Arieș 7 1 1 5 4—18 â

Colorom Codleâ — Minerul 
Bălan 3—1 (2—1)

Unirea Cristurul Secuiesc — 
Oltul Sf. Gheorghe ă—2 
(2-2)

Voința Tîrnăveni — Chimia 
Făgăraș 2—1 (1—1) i

Vitrometan Mediaș — Car
pați Brașov 1—0 (1—0)

— ColOrom Codleâ, Carpați Bra
șov. — Chimică Tîrnăveni, C.F.R. 
Sighișoara — Vitrometan Mediaș, 
Torpedo zărnești — Chimia Ora
șul Victoria, Unirea Cristurul Se
cuiesc — Tractorul Brașov, Mi
nerul Bălan — Medicina Tg. Mu
reș, Oltul Sf. Gheorghe — A- 
vîntul Reghin, Voința Tîrnăveni
— Lemnarul Odorheiul Secuiesc.

(Corespondenți : L , Maior,
I. Păuș, Gh. Corcodel, A.
Pialoga, N. Seceleanu. V.
Lofîntzi, 1. Oltean, 2F Rîșno-
veanu).

1. Chim. Tlrn. 7 5 0 2 21- 9 10
2. Avîntul Reghin 7 5 0 2 13—12 10
3. Chim. Făgăraș 7 4 1 2 13— 8 9
4 Lemn. Odorhei 7 4 1 2 12— 7 9
5. Oltul sf. Oh. 7 3 3 1 12— â 9
6. Med. Tg. M. 7 2 5 0 9— 5 9
7. Chim. or. Vict. 7 4 1 2 10—11 9
8. Torpedo 2ăt. 7 3 2 2 12— 8 8
9i Tract. Brașov 7 3 1 3 14— 6 7

10. Colorom Codi. 7 3 1 3 10—12 7
n. C.F.R. Sigh. 7 3 1 3 7— 9 7
12. Carpați Sr. 7 2 2 3 5— 7 6
13. Vitrom. Mediaș 7 3 0 4 7—14 6
14. Utii'rea Cristur 7 1 2 4 10—11 4
15. Voință Tîrnăv. 7 1 0 6 6—15 2
16. Minerii! Bălan 7 0 0 7 7—23 0

Etapa viitoare î 'Chimia Făgăraș

1. Met. Tîrgoviște
2. Carpați Sinaia
3. Progr. Corabia
4. I.R.A. Cîmpina
5. Caraiman Bușt.
8. Voința Buc.
7. Prahova Pl.
8. Mașini unelte 

București
9. Progresul Balș

10. Comerț. Alex.
11. Muscel. C-lung
12. Chim. Tr. M. 
IS. C.I.L. Rm. VI.
14. Tehnomet. Buc.
15. Unirea Drăg.
18. Minerul C-lung 

MUșcel

7 4 3 0 17— 9 11
7 5 11 12— 9 11
7 4 2 1 11— 5 10
7 3 2 2 13— 6 8
7 3 2 2 13— 9 8
7 3 13 18— 8 7
7 3 13 13—11 7

7 15 1 11— 8 7
7 3 1 3 7— 9 7
7 2 2 3 11—11 8
7 1 4 2 7—10 6
7 2 2 3 7—11 6
7 2 2 3 8—15 8
7 2 1 4 9-13 5
7 2 0 5 5—21 4

7 0 3 4 5—11 5

I. Voința Lugoj
2.-3. Mln. Anina
2.-3. Min. Lupenl
4. U.M. Timiș.
5. Met. Topleț
6. Vlct. Tg. Jiu
7. St. r, Plenlța
8. Dunărea Cal.
9. Vlct, C-șebeș

10. Progr. Streh.
II. Minerul Bocșa
12. Autorapld Cr.
13. -14. Energia Tr.

Severin
13.-14. Mln. Motru
15. Șoimii Tlm.
18. Furnirul Deta

7 5 11 11— 3 11
7 3 3 1 5-3 9
7 3 3 1 6— 4 9
7 3 2 2 16— 8 8
7 4 0 3 16—18 8
7 3 13 17— 9 7
7 3 13 11— 7 7
7 3 13 10—10 7
7 3 1 3 7— 9 7
7 3 1 3 7—14 7
7 3 13 10—18 7
7 2 2 3 6—9 6

SERIA A Vll-a

C.I.L. Sighetul Marmației — 
Victoria Cărei 0—0

Steaua roșie Salonta — Bra
dul Vișeu 2—1 (0—0)

Unirea Dej — Someșul Satu 
Mare 6—0 (4—0)

Olimpia Satu Mare — Uni
rea Oradea 2—0 (2—0)

C.I.L. Gherla — Constructo
rul Baia Mare 3—0 (1—0) 

Topitorul Baia Mare — Da
cia Oradea 1—0 (0—0)

Minerul Baia Sprie — Gloria 
Bistrița 2—0 (1—0)

Dinamo Oradea — Bihorea
na Marghita 1—0 (0—0)

(Corespondenți: V. Godja, 
Gh. Cotrău, T. Prodan, Z. 
Kovacs, A. Szabo, L. Chira, 
Al. Domuța, S. Vasile).

ȘTIRI

ARBITRU ROMÂN
PESTE HOTARE

Etapa viitoare : Prahova Ploiești 
— Chimia Tr. Măgurele, Unirea 
Drăgășani — Muscelul Cîmpu
lung. I.R.A. Cîmpina — Progre
sul Balș, Caraiman Bușteni — 
Metalul Tîrgoviște, Mașini unelte 
București — Voința București, 
C.I.L. Rm. Vîlcea — Tehnometal 
București, Minerul Cîmpulung 
Muscel — Progresul Corabia, Co
merțul Alexandria — Carpați Si
naia .

SERIA A V-a

Voința Lugoj — Furnirul 
Deta 2—0 (0—0)

Șoimii Timișoara — Minerul 
Lupeni 1—2 (1—1)

Progresul Strehaia — Mine
rul Bocșa 2—1 (1—1)

Metalul Topleț — U. M. Ti
mișoara 2—1 (1—0)

Autorapid Craiova — Victo
ria Tg. Jiu 1—1 (0—0)

Energetica Tr. Severin — 
Minerul Anina 0—1 (0—0) 

Victoria Caransebeș — Stea
gul roșu Plenița 2—0
(0-0)

Dunărea Calafat — Mfaetul 
Motru 3—1 (1—1) 
(Corespondenți: I, Leș, Șt»

Marton, Gh. Dobreanu, C. Ă-

7 114 11—13 8
7 81* 8-10 5
7 1 3 3 5—8 I
7 2 0 5 8-12 4

Etapa viitoare: Minerul Motru 
— Progresul Strehala, Minerul 
Anina — Voința Lugoj, șoimii 
Timișoara — Metalul Topleț, 
Furnirul Deta — Autorapid Cra
iova, Minerul Lupenl — U.M. 
Timișoara, Steagul roșu Plenlța
— Dunărea Calafat, Victoria Tg.
Jiu — Energetica Tr. Severin, 
Minerul Bocșa — Victoria Caran* 
sebeș. — Dlnamo Oradea, Bradul Vi

șeu — Bihoreana Marghita, To
pitorul Bala Mare — Construc
torul Baia Mare. Victoria Cărei
— Minerul Bala Sprie, Someșul 
Satu Mare — Olimpia Satu Mare, 
Unirea Dej — C.I.L. Gherla, 
C.I.L. Sighetul Marmației — 
Steaua roșie Salonta.

1. Olimpia S. M. 1 B 2 0 13— 5 12
1. C.I.L. Gherla 7 5 8 1 11— 8 10
3. Vlct. Cărei 7 4 12 14— S 9
4. Unirea Oradea 7 4 12 8— 8 9
5. Unirea Dej i 11 J 28—18 a

». Gloria Bistriț* 7 3 2 1 1»- * a
?. Steaua r, sal. 7 3 13 10-11 7
8. Constr. S. M. 7 3 13 10-12 7
9. Topitorul B.M. 7 3 13 13—18 7

10. Din. Oradea 7 3 0 4 8—10 8
11. C.I.L. Sighet 7 2 2 3 5— 8 6
12. Min. B. Sprie 7 2 14 8-11 5
13. Bih. Marghita 7 2 14 4— 9 5
14. Someșul S. M. 7 2 14 10—18 5
15. Dacia Oradea 7 2 0 5 8—14 4
16. Bradul Vișeu 7 2 0 5 5—18 4

Etapa viitoare : Unirea Oradea
— Gloria Bistrița, Dacia Oradea

SERIA A VllUa

Luni după-amiază, arbitrul 
Ilie Drăghici a plecat cu avio
nul în R. P. Polonă, unde va 
conduce miercuri, la Cracovia, 
meciul dintre speranțele olim
pice ale U.R.S.S. și Poloniei.

Valentin Stănescu 
a plecat la Brașov...,

Am aflat că, ieri dimineață, 
Valentin Stănescu a plecat la 
Brașov. Se presupune că 
fostul antrenor al Rapidului 
va purta tratative cu repre
zentanții clubului Steagul 
roșu, privind o eventuală nu
mire a sa la conducerea teh
nică a echipei brașovene.

SERIA A Vi-a
Cristian Stătescu

Minerul Ghelar — Metalul 
Copșa Mică 3—0 (2—0)

Arieșul Turda — Arieșul 
Cîmpia Turzii 0—0

Mureșul Luduș — Aurul 
Zlatna 0—0

Soda Ocna Mureș — Meta
lul Aiud 3—2 (1—0)

Știință Petroșeni — Progre
sul Sibiu 2—0 (1—0)

Tehnofrig Cluj — Aurul 
Brad 2—0 (1—0)

Mureșul Deva — Minerul

Avîntul Reghin — C.F.R. Si
ghișoara 1—0 (0—0)

Medicina Tg. Mureș — Tor
pedo Zărnești 1—1 (1—0) 

Tractorul Brașov — Chimia 
Or. Victoria 2—0 (0—0)

Lemnarul Odorheiul Secu
iesc — Chimica Tîrnăveni 
3—0 (2—0)

Duminică a încetat din viață, 
în urma unui infarct cardiac, 
Cristian Stătescu, component al 
echipei Politehnica Galați. Năs
cut la 14 aprilie 1939, la Bucu
rești, Stătescu, exemplu de 
modestie șl seriozitate, s-a nu
mărat printre fotbaliștii noștri 
fruntași, în anul 1957 făcînd 
parte din lotul național de ju
niori.

Toți Cei cară 1-ăii cunoscut 
și apreciat îi vor păstra S 
pioasă amintire.
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DE LA SPRINTERUL BAMBUCK LA FLORETISTUL MAGNAN
ȘANSELE SPORTIVILOR FRANCEZI LA JOCURILE OLIMPICE

ȘCOLARII DIN SIN CIUN
Îndrăgesc fotbalul

®u o delegație cuprinzînd 
209 sportivi, Franța va fi re
prezentată la Mexico în toa
te disciplinele olimpice, cu 
excepția baschetului, a po- 
'loului și a voleiului. Natu
ral, atletismul deține cel mai 
mare număr de selecționați: 
41. Fără ca vreo medalie să 
fie asigurată dinainte, din 
cauza prodigioasei evoluții a 
performanțelor mondiale, în 
frunte cu cele ale atleților a- 
mericani de culoare, atletis
mul dă cîteva speranțe fran
cezilor.

Este vorba în primul rînd 
de Bambuck, negrul din Gua
delupa, care a alergat „suta* 
în 10,0 s cu prilejul istori
cului concurs de la Sacra
mente. Dar, mai mult decît 
o medalie individuală, ar fi 
posibilă, datorită aportului 
său, și una de argint la șta
feta de 4x100 m. Printre cei
lalți candidați se află Saint 
Rose, un alt atlet de culoa
re, originar din Martinica, 
deținător al recordului Fran
ței la săritură în înălțime 
cu 2,19 m, săritorul în lun
gime Pani, creditat cu 8,08 
m și care ar avea, după a- 
precierea specialiștilor, „în 
picioare" chiar 8,20 m. Vom 
mai cita și ștafeta de 4x400 
m, al cărui nr. 1 se dovedește 
a fi Nallet, în progres con
stant. Mai rămîne „cazul" 
Wadoux. E de dorit ca el să 
nu comită aceeași greșeală 
ca Jazy la Tokio preferind 
cursa de 5 000 m celei de 
1500. Alt caz 
torului 
causse, 
culmile 
.5,37 m), 
fconstant.

Dintre 
o are Maryvonne Dupureur, 
care a cucerit medalia de ar- 
'gint la Tokio. „Cota" ei, ca 
și cea a lui Wadoux, a cres
cut serios prin ultimele per
formanțe obținute la antre
namente. In fața iugoslavei 
Vera Nikolic, ea poate fi

cel al sări- 
cu prăjina D’En- 
capabil de a atinge 

(recordul său — 
dar teribil de in-

femei, unica șansă

Roger Bambuck într-o probă de ștafetă
Foto! MIROIR SPRINT

considerată drept outsideră, 
revelația probei fiind, după 
părerea noastră, românca 
Silai.

Antrenamentele francezilor 
au luat sfîrșit după un stagiu 
discontinuu de una pînă la 
două luni la altitudine, la 
Font-Romeu, în Pirineii Ori
entali. Această regiune, a 
cărei așezare și al eărei de
cor amintesc oarecum pe cele 
ale regiunii Poiana Brașov, 
a fost bine aleasă în ceea ce 
privește altitudinea sa. Au 
fost însă uitate condițiile cli
matice, care nu sînt de loc 
asemănătoare celor din Me
xic, în special în luna sep
tembrie, Sezonul fiind deose-

bit de prost, au existat te
meri cauzate de pericolul 
răcelilor și al clacajelor. în- 
tr-adevăr, totul va depinde 
de condițiile de aclimatizare 
la fața locului, în timpul ce
lor două sau trei săptămînl 
pe care le vor petrece com
petitorii înaintea intrării lor 
în scenă.

Franța va mal prezenta, de 
data aceasta, o excelentă 
echipă de fotbal, capabilă să 
furnizeze surprize. Franța va 
mai fi, ca de obicei, puter
nică la ciclism, în special cu 
rutierul 
vtagător 
nir", cu 
Morelon.
care a devenit, surprinzător, 
campion mondial al anului 
trecut la categoria 78 kg, își 
păstrează intacte șansele, ca 
și călărețul Jonqueres d’Ori- 
ola, care a și obținut, de alt
fel, singura medalie de aur 
franceză Ia Tokio. Boxul nu 
are, printre cei șase repre
zentanți ai săi, decît un sin
gur campion de nivel inter
național, .pana' Anton.

Boulard, recent în- 
în .Tour de l’Ave- 
pistarzii Trentin și 
Luptătorul Robin,

(Urmare^din pag. 1)

ale în-

Hagbloom 
(R. D. 
(Belgia)

Natația franceză este în net 
progres. Ea ocupă un rang 
onorabil pe plan european, 
dar în fața înotătorilor ame
ricani, sovietici și a celor 
două echipe germane, pe 
probe „de specialitate", nu 
va aspira decît la locuri în 
finale, afară de cazul în care 
Mosconi se va autodepăși pe 
400 m, Gît despre Christine 
Garon, medaliată eu argint 
Ia Tokio (100 m spate), ea a 
scăzut sensibil în valoare.

Rămîne scrima, care Ie-a 
prilejuit întotdeauna frumoase 
satisfacții francezilor, 
situa în prim plan pe 
Claude Magnan, învins 
mită în finala de la 
de polonezul Franke, dar 
mas printre favoriți. El 
șanse . de victorie și în 
trecerile pe echipe. Ne-a 
clarat, în acest sens, 
„...vom lupta de la egal Ia 
egal cu sovieticii, polonezii și 
românii pentru medaliile a- 
cordate".

Vom 
Jean- 
la li- 
Tokio 

ră- 
are 
în- 
de- 
că

Robert BARRAN 
redactor-șef al revistei 

Miroir-Sprint“-Paris

ADIACENTE UTILE
Șl AGREABILE LA J.O.

lor ca și informarea operativă 
a amatorilor de sport din 
toate țările lumii. Totul este 
pus la punct. Jocurile Olim
pice pot începe !

Clipe de repaus în satul olimpic ! Boxerul olandez:
Mexico", Perla A(bers discută cu „Miss

Lub-

Telefoto 1 U.P.I.-AGERPRES

FLASHUBI OLIMPICE
ultima oară 
la Jocurile 

în formă 
să mă com-

meci mai

antrena- 
de la Ciu-

© In turneul preolimpic 
de baschet, care are loc Ia 
Monterrey, echipa Uruguay- 
ului a învins cu scorul de 
65—63 (30—25) echipa Polo
niei. Echipa Indoneziei a 
întrecut cu 58—51 (32—18)
echipa Australiei. In clasa
ment, continuă să conducă 
echipa Poloniei, cu 5 p din 
3 meciuri, urmată de forma
ția Spaniei cu 4 p (un joc 
mai puțin) și de cele ale 
Indoneziei — 4 p, Uruguay- 
ului — 3 p și Australiei — 
2 p, însă cu un 
puțin jucat.

© Cu prilejul 
mentelor atleților,
dad de Mexico, se anunță 
că semifondistul sovietic 
Raiko a realizat pe distanța 
de 1 500 m plat timpul de 
3:45,8. Cehoslovacul Odlozil 
s-a clasat pe locul trei cu 
3:47,8.

• Săritorul de triplusalt 
Nelson Prudencio (Brazilia) 
a realizat la antrenament 
16,45 m. Prudencio este în 
vîrstă de 24 de ani și speră . 
să cîștige o medalie olim
pică.

© Echipa olimpică de fot
bal a Mexicului a susți
nut în orașul Leon o în- 
tîlnire de verificare în 
compania echipei Etiopiei. 
Fotbaliștii mexicani au ob
ținut victoria cu scorul de 
3-0

„Este pentru 
cînd particip 
Olimpice. Sint 
bună și sper
port remarcabil la Ciudad 
de Mexico. Altitudinea va 
juca un rol primordial. Am 
convingerea că recordurile 
mele nu vor fi doborîte. In 
proba de 10 000 m cel mai 
dificil adversar al meu . va 
fi tunisianul Gammoudi. 
Șanse serioase are și atletul 
kenyan Kipchoge Keino, La 
5 000 m acord o șansă și 
francezului Jean Wadoux".

© Cunoscutul mărșălui
tor italian Pamich, în vîr- 
stă de 36 de ani, speră să 
reediteze succesul de la 
J.O. — Tokio unde a cîști- 
gat medalia de aur în pro
ba de 50 km cu timpul de 
4h 11:12,4. Pamich s-a an
trenat intens în ultimul an. 
El a parcurs pe jos, în 
fiecare zi, distanța de acasă 
pînă la serviciul său (30 
km). In ultimele două luni 
el s-a antrenat la altitu
dine. Pamich este căsăto
rit șl 
pionul 
că se 
mod 
scăpa

O Cu prilejul unui concurs 
de atletism desfășurat la 
Victoria,' sprinterul ameri
can de culoare John Carlos 
a realizat în proba de 
100m plat timpul de 10,1. 
Tot la Victoria el a reali
zat pe 200 m plat timpul 
de 20,4.

are doi copii. Cam- 
italian a declarat 

simte bine și că în 
normal nu poate 
una din medalii.

viu, 
lian

(2—0).
In cadrul unul inter- 
renumitul atlet austra- 
Ron Clarke a declarat:

radere, cabine telefonice, in
stalații de telex etc. Directo
rul centrului de presă de la 
hotel Maria Isabel, dl. Luis F. 
Morales, a și făcut onorurile 
de gazda mai multor trimiși 
speciali, gazetari cunoscuțl ca 
Maurice Vidai și Hansenne 
(Franța), Cottar (Olanda), So
bolev (U.R.S.S.), 
(Finlanda), Lehmann 
Germană), Herbauts 
ș.a.

Imaginile fotografice 
trecerilor olimpice vor fi asi
gurate de un „pool" fotografic 
alcătuit din reporteri experi
mentați ai agențiilor interna
ționale de presă United Press 
International, Associated Press, 
Uniunea europeană 
și revista Life, 
tea acestui grup, 
prinde peste 100 de 
este coordonată de 
ney, conducătorul 
fotografic al U.P.I. 
Francisco.

Pool-ul fotografic 
lor Olimpice dispune de 20 a- 
teliere de lucru, instalate la 
centrul de presă de la Ma
ria Isabel, în satul olimpic și 
la toate bazele sportive unde 
se desfășoară întrecerile olim
pice.

Un important serviciu pus 
la dispoziția sportivilor olim
pici este cel care le 
asistența medicală de 
urgență. în acest scop, 
olimpic a fost afectat 
treg 
care 
pere 
posedă toate serviciile necesare 
(medicină internă, traumatolo
gie, chirurgie, radiologie, etc.) 
precum 
made, 
medical 
dispune 
interpreți, deși toți medicii de
tașați 
gleza

In 
nează 
care este utilată cu instalații 
de hidromasaf, 
lete, ultrasunete, 
roșii ș.a.

Iată, așadar, 
torii Jocurilor 
acordat atenția < 
ror problemelor 
creierea și sănătatea sportivi-

de presă 
Activita- 

care cu- 
persoane, 

Lay Maro- 
serviciului 
din San

al Jocun-

asigură 
primă 

în. satul 
un în- 

imobil Clinicii medicale 
funcționează fără întreru- 
ziua și noaptea. Clinica

șt laboratoare, far- 
Pe lingă personalul 
de specialitate, clinica 
de un corp propriu de

aici vorbesc curent en- 
ți franceza.
aceeași clădire funcțio- 
o unitate de fizioterapie

raze ultravio-
raze infra-

că organiza- 
Olimpice au 
cuvenită tutu- 

privind re-
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Pentru tinerii școlari din 
R. P. Chineză, una din disci
plinele sportive preferate este 
fotbalul. Pretutindeni, in șco
lile de la orașe și sate, ei 
se dedică acestui pasionant 
spart, în orele lor libere. Se 
folosește o minge de dimensi
uni mai mici decît cele re
gulamentare, specială pentru 
copii și juniori.

Cei mai buni dintre fotba
liștii școlari iau parte le cam
pionate orășenești și pe pro
vincii, competiții urmărite cu 
deosebit interes. Una dintre 
echipele care s-au remarcat 
in asemenea întrecere este și 
cea aparțintnd școlii din Sin 
Ciun, in provincia Hebei. 
Încă de la deschiderea' acestei 
școli, în anul 1963, mai mulți 
micuți elevi, amatori de fot
bal, au cerut constituirea 

unei echipe a lor. Membri- 
fondatori au fost 30 de mici 
fotbaliști, puși sub îndruma
rea lui Van leh-tun, un pro
fesor care practicase în tine
rețe sportul cu balonul rotund.

Pentru micii fotbaliști și 
antrenorul lor a început de 
atunci o pasionantă experien
ță. Profesorul Van a devenit 
la rîndul său elev, studiind cu 
sîrguință principiile moderne 
ale fotbalului. Ele au fost 
transmise membrilor echipei, 
fără a uita scopurile gene
rale ale acestei activități. 

„Utilitatea jocului de fotbal 
— spunea antrenorul echi
pierilor săi — constă în aceea 
că el ajută la dezvoltarea 
fizică armonioasă a celui care 
îl practică. Apoi un jucător 
trebuie să știe să cîștige un 
joc, sau să accepte în mod 
cinstit înfrîngerea. Iată va
loarea educativă a oricărui 
sport".

Elevii lui Van leh-tun 
învățat bine lecția. De 
terenul din curtea școlii, 
au pășit pe stadioanele 
tribune, obținînd victorii 
șir. „ll"-le din Sin Ciun 
dovedit cel mai bun în recen
tele întreceri școlare ale pro
vinciei Hebei, desfășurate la

au 
pe 
ei 
cu 
în 

s-a

Tianjin, cîștigînd primul loc 
in campionatul de fotbal.

Succesul micuților fotbaliști 
școlari din Sin Ciun a fost 
cu atît mai frumos, cu 
toți membrii echipei se 
vedesc nu numai abili 
nuitori ai balonului, ci și 
sesori ai notelor celor 
bune în catalogul școlii.

cit 
do- 
ml- 
po- 
mai

In cei 19 ani, cîți au trecut de la victoria revoluției și 
proclamarea Republicii Populare Chineze, printre mul
tiplele activități care înfloresc în marea țară de Ia 

răsărit se numără și cele legate de educație fizică și sport, 
tot mai mult îndrăgite de masele largi ale poporului chinez. 

Fotografia alăturată înfățișează un grup de muncitori ai 
unei mari întreprinderi industriale din Pekin, executînd cu 
voie bună exercițiile înviorătoare de gimnastică, în aerul pur 
al dimineții, cu prilejul pauzei de lucru zilnice.

O imagine cotidiană, întîlnită pretutindeni în uzinele, fabri
cile, școlile și universitățile din cuprinsul R. P. Chineze.

Trimisul nostru special
la Istanbul, FELIX ȚOPESCU,
transmite i

^telex-radlodelBfnn^

Final tragic pe „Aya Zaga“
Pe frumoasa arenă hipică 

situată pe malul Bosforului, 
s-au încheiat întrecerile pri
mei ediții a campionatului 
balcanic de călărie.

Proba pe echipe gen „Cupa 
Națiunilor" a atras un număr 
mare de spectatori, care au 
fost martorii unei dispute 
dramatice. După prima manșă, 
cînd efectivul echipei noastre 
era încă complet, la săriturile 
de „încălzire" pentru manșa 
secundă, calul Gratis, încăle
cat de Vasile Pinciu, a căzut 
și, suferind o fractură la baza 
craniului, a murit. Reprezen
tativa noastră, descompletată, 
a ocupat în final locul 3 după

formațiile Turciei șl Bulgariei.
La accidentul mai sus rela

tat s-a adăugat și decesul 
calului Stejar, care, în urma 
unei puternice crize intesti
nale, cu toate eforturile făcu
te, nu a putut fi salvat. Pier
derea acestor cai valoroși 
produce un nou gol în poten
țialul nostru cabalin, duipă ce, 
în anii trecuți, caii Clasia și 
Gicu au fost victimele unor 
accidente asemănătoare.

Comportarea călăreților ro
mân; la această balcaniadă 
inaugurală poate fi calificată 
ca FOARTE BUNĂ la dresaj 
și proba completă și SLABĂ 
.la probele de obstacole.

„Cupa campionilor europeni" la tenis de masă

C.S.M. Cluj a făcut scor la Copenhaga

PESCARII ROMÂNI—
LOCUL 3 ÎN LUME

(Ager-
Dane- 

întîlni- 
dintre 
Și Vi-

COPENHAGA 30 
preș). — In capitala 
mareei s-a disputat 
rea ce tenis de masă 
echipele C.S.M. Cluj 
rum Copenhaga, contînd pen
tru „Cupa campionilor euro
peni". Sportivii români au 
obținut o victorie categorică, 
cu scorul de 5—0. Iată re
zultatele tehnice înregistrate : 
Dorin Giurgiucă — Niels

Ramberg 21—17, 21—17 ; 
Șerban Doboși — Brian Pe
tersen 21—15, 21—12 ; Radu 
Negulescu — Knud Petersen 
23—21, 21—13 ; Giurgiucă — 
B. Petersen 21—15, 21—18 ; 
Radu Negulescu — Ramberg 
21—8, 21—19. în urma aces
tei victorii, formația C.S.M. 
Cluj s-a calificat pentru tu
rul doi al competiției.

S-a Încheiat campionatul mon- 
dîal de pescuit sportiv-staționar. 
desfășurat Ia Cork (Irlanda). 
Victoria a revenit vest-germanu- 
lul Gunther Grebenstein care a 
prins 20 de pești cu o greutate 
totală de 3 kg. Pe echipe p pri
mul loc s-a clasat Franța 
urmată de R. F. a . Ger. 
(24 p.) și România (25 p.).

CIOCÎLTEA r/~ bLASAl 
MQDESt

■
Turneul piternațLonal de ț,ah .1 

Ia KisIoy.ifisW a fost cîștigat li
niarele ..rfîht,wi’u sovietic Efin 

care a totalizat 10 punct, 
14 posibile. Pe locurile ur- 

-'mățoare s-au clasat Vasiukov 
(U.R.S.S.), Gurghenidze (U.R.S.S.) 
(9 p„ Gufeld (U.E.S.S.) 8 1/2 p„ 
Hasin (U.R.S.S.) 8 p.- Șahislul ro- 

: ’■ mân Victor Ciocîltea a ocupat lo
cul 6—7, la egalitate de puncte 
(7 1/2) cu Ignatiev (U.R.S.S.).

MOTOCROSISTUL PUIU 
PRINTRE PREMIANȚI

In împrejurimile orașului Buda
pesta s-a desfășurat un concurs 
internațional de motocros. La 
clasa 500 cmc pe primul loc s-a 
clasat Pogrebnik (U.R.S.S.). Puiu 
(România) a ocupat locul 4. Pri
mul loc la clasa 250 cmc a fost 
ocupat de Kavinov ttl.R.S.S.).
K

Tenlsmanul spaniol . Manuel 
Orantes a cîștigat turnetl inter
național desfășurat pe _te/enurUe 
---------- ' .a în-

5—7, 
1 său

clubului Real Madrid. E’ 
vins în finală cu 6—2. ia 
6—3, 3—6 pe compatriot
Manuel Santana. €

Cicliștii belgieni Merckx șl Gp 
defroot au cîștigat duminică pe 
velodromul municipal djn Paris? 
competiția pentru trofeul „Ruta 
de aur“. Cei doi cicliști, care f 
participat într-o probă cu ant 
nament mecanic, au realizat p- 
76 km rezultatul de lh 24:11.

FT

fotfcal pe glob «fbtbali pe glob
© în meci retur contînd 

pentru .Cupa Cupelor", echi
pa Sliema Wanderers a în- 
tîlnit la La Valetta formația 
Dudelange (Luxemburg). Gaz
dele au obțifiut victoria cu 
scorul de 1—0 (în tur 1—2). 
Conform regulamentului com
petiției, golurile marcate în 
deplasare contează dublu, 
astfel că echipa Sliema Wan
derers s-a calificat pentru e- 
tapa următoare.

CEHOSLOVACIA : 
Spartak Trnava pe primul loc

Etapa a 4-a a campionatu
lui : Spartak Trnava — 
Dukla Praga 2—1 ; ZVL Ji- 
lina — Union Teplice 1—1 ; 
Jednota Trentin — Slavia 
Praga 2—0 ; Banik Ostrava 
— Slovan Bratislava 1 
Sparta Praga :— VHZ 
dubice 1—0 ; Lokomotiv 
sice
trica 1-—0. în clasament 
duce

i—o ;
Par- 

' Ko-
Bys- 
con- 

Spartak Trnava cu 8 
puncte, urmată de Slovan 
Bratislava 7 puncte, Banik 
Ostrava, Lokomotiv7 Kosice 6 
puncte etc.

Dukla Banska

IUGOSLAVIA :
Vojvodina a învins liderul

Etapa a 7-a: Olympia — 
Dynamo 0—0; Proletar — 
Vardar 0—1 ; Sarajevo — 
Vojvodina 2—3 ; Hajduk — 
Velez 1—1; Zagreb — Mari- 
bor 1—1 j Radnicki — Steaua 
roșie 2—1 ; OFK Beograd — 
Rijeka 5—1 ; Bor — Celik 
1—1. în clasament conduce 
Sarajevo cu 10 puncte.

SPANIA : 
Trei scoruri albe

în cadrul etapei a 3-a a 
campionatului = Pontevedra — 
Atletico Madrid 0—0 ; Sara
gossa—Valencia 3-1; Elche — 
SabadeJI 3—0; Malaga —

Mîine în cele trei europene va avea loc un adevărat
maraton fotbalistic. In aceste competiții sint programate 
aproape 50 de meciuri !

In fotografie, o fază 
Ajax Amsterdam 1—1 
sterdam.

din primul meci F. 
(în C.C.E.). Revanșa,

C. Nilrnberg — 
mîine la Am-

4—3 pe Lausanne, iar F. C. 
Ziirich a dispus cu 6—3 de 
Chaux de Fonds. Alte rezul
tate ’ Lugano — Winterthur 
3—0 ; Lucerna — Grasshop
pers 2—2 ; St. Gall — Bien
ne 1—1 ; Basel — Servette 
2—0 ; Sion — Bellinzona

BELGIA : Anderlecht 
a realizat scorul etapei

Etapa a patra : F. C. Liege 
— S. K. Lierse 2—2 ; An
derlecht — Racing White 

Daring — Beveren 
Charleroi — Standard 

2—0 ; F. C. Bruges — Be- 
eringen 3—1 ; St. Trond — 
Waregem 3—0 ; Beerschot — 
La Gantoise 1—0. în clasa
ment conduce Charleroi cu 7 
puncte, urmată de Standard, 
F. C. Bruges 6 puncte etc.

SUEDIA :
Djurgaarden învinsă acasă!

: Elfsborg—
Goteborg — 
Djurgaarden 
Ilaelsingborg

Etapa
Oester
Malmoe 
Orebro 
— Aix

Atletico Bilbao 4—0 ; Real 
Madrid — Cordoba 2—0 ; 
Granada — Real Sociedad 
0—0 ; Espanol Barcelona — 
Coruna 4—0 ; Las Palmas — 
Barcelona 0—0. Primul loc 
în clasament este deținut de 
Real Madrid cu 6 puncte, 
urmată de Las Palmas, El- 
che, Malaga 5 puncte etc.

Ziirich 9
Young Boys
Duminică, Young Boys .a în
vins pe teren propriu cu

puncte, Basel, 
8 puncte etc.

a 19-a : 
0—3 ; <
2-3 ;
1-3;

1—0 ; Norrkoeping — 
Aatvidaberg 1—0. în clasa
ment conduce Djurgaarden 
cu 25 de puncte, urmată de 
Malmoe, Norrkoeping, Orebro 
24 puncte etc.

ELVEȚIA î
Conduce Lausanne

După șase etape, în clasa
ment conduce Lausanne cu 
10 puncte, urmată de F. C.

LUPTĂ STRlNSĂ LA EMMEN
ÎN TURNEUL FEMININ DE SAH

■>

în runda a 4-a a turneului 
Internațional feminin de șah 
de Ia Emmen, trei partide (Jiv- 
kovic-Masnjak, Tuk-Dobson șl 
Timmer-Baumstarck) s-au în
cheiat remiză. Partida een-

trală a
Polihroniade,
în
șl
hroniade 0(1), Eretova 21/2 
(1).

rundei, 
s-a 

clasament:
Timmer

Eretova — 
întrerupt 

Baumstarck 
B 1/2 p, Poli-

40369
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