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APLAUZE SI FLORI PENTRU OLIMPICII NOȘTRI!

Olimpicii răspund entuziastelor ovații ale nenu mărâților admiratori care i-au întimpinat 
amiază la sosirea pe aeroportul Băneasa. A fost o caldă manifestație adresată celor ce 
duit și au reușit să reprezinte cu cinste sportul românesc la Ciudad de Mexico.

★ *
Moment emoționant : din aeronava TAROM coboară — întîmpinați cu flori și aplauze —

ieri după 
s-au stră-

Ieri a fost o zi de toamnă generoasă, cu soare mult și cer ca sineala. A 
plăcută, parfumată de aromele roadelor anotimpului. Buna dispoziție creată 
-iidnmn6 c-.j» f raîl snra

o zi

olimpicii !

Deși suprasolicitat de repre
zentanții presei și radiotelevi- 
ziunii, tovarășul ANGHEL A- 
LEXE, președintele Consiliului

7 „mondiali" in echipa Angliei
pentru jocul cu România

Bobby Chariton și Bobby Moore fac deplasarea la București
O telegramă primită ieri 

din partea federației engleze 
de fotbal ne face cunoscut 
lotul de 17 jucători pe care 
reprezentativa Angliei îl de
plasează la București în ve
derea meciului, de la 6 no
iembrie, cu echipa țării noa
stre.

Lotul cuprinde nu mai pu
țin de 7 jucători din „ll“-le 
care, cu doi ani în urmă, a

cucerit 
dial:
Charlton și Bobby Moore, pe 
Banks, Ball, Hurst, Hunt și 
Peters.

Dar iată 
sosește, la 
noiembrie ’.
Wright, K. 
lery. B. Labonne, R. Moore, 
A. Ball, R. Hunt, R. Charl
ton, G. Hurst, M. Peters, G.

campionatul mon- 
pe celebrii Bobby

lotul complet care 
București, luni 4

G. Banks, T. 
Newton, A. Mul-

West, R. McNab, N. Hun
ter, C. Bell, P. Thop, E. 
Thompson.

Echipa va fi însoțită de re
numitul antrenor al naționa
lei engleze, sir Alfred 
sey.

Cu prilejul meciului 
București doi jucători 
tează în prima echipă

Ram-

CĂLĂRIE

de la 
debu- 
a An

gliei. Este vorba de fundașul 
Bob McNab (Arsenal) și de 
portarul Gordon West (Ever
ton), care a mai jucat de 
trei ori în selecționata de ti
neret a Angliei.

SIBIENII - ASPIRANȚI
LA „CUPA ROMÂNIEI"

Ieri, pe baza hipică din 
calea Plevnei au continuat în
trecerile din cadrul competi
ției dotată cu „Cupa Româ
niei", cu probe rezervate ju
niorilor, fetelor și seniorilor. 
Pentru desemnarea cîștigăto 
rului Ia juniori au fost nece
sare două baraje. în ultimul, 
în care se ia în considerare 
și timpul, șansele au fost 
disputate de sibienii Nicolae 
Filip (cu Luminiș) și Ion 
Munteanu (cu Strop) și de 
reprezentanta clubului Stea
ua, Irina Cicomata (cu Ger
minai), clasați în această or
dine pe primele trei locuri, 
primul cu 0 p, ceilalți doi 
cu 4 p, dar sibianul cu un 
timp mai bun.

în disputa amazoanelor a 
fost, de asemenea, necesar un 
baraj, cîștigat de sibianca E- 
dith Wărmescher cu Giea 
0 P.

Mult mai disputate au fost 
întrecerile celor 16 concu-

renți seniori. Dintre ei, 7 au 
terminat parcursul cu 0 p și 
s-au calificat în primul ba
raj, ca apoi să fie necesar al 
doilea baraj pentru a stabili 
cîștigătorul. Deși Steaua a in
trat cu toți cei trei repre
zentanți ai săi, nu a reușit 
să cucerească primul loc, 
care a revenit detașat maes
trului sportului C. Vlad (Di
namo). Iată clasamentul : 1. 
C. Vlad (Dinamo) cu Spirt 
0 p (timp 20,4), 2—3. C. Ilin 
(Steaua) cu Viteaz și Alex. 
Bozan (C.S.M. Sibiu) cu Ri
val 0 p (22,3), 4. D. Velea 
(Steaua) cu Păunaș 0 p (22,5), 
5. A. Costea (Steaua) cu Ze
fir 0 p (24,4), 6. O. Cormâ- 
nenco (C.S.M. Iași) 4 p etc.

Astăzi, de ia ora 10, se 
dispută proba pe echipe, 
care va decide cîștigătorul 
competiției și al trofeului 
„Cupa României".

B. AURELIAN

fost
. , de atmosfera

— autumnală, s-a transformat spre sfirșitul zilei in bucurie, in entuziasm pentru toți cei ce 
iubesc sportul, pentru toți cei ce au fost cu gîndul și cu inima alături de olimpicii noștri 
în marea confruntare din îndepărtatul Mexic. Spre aeroportul internațional Băneasa s-au 
îndreptat nenumărați pasionați ai atletismului șî scrimei, ai boxului și luptelor, ai caiacu
lui și canoei, ai disciplinelor care alcătuiesc, împreună, marea familie a sportului. Frea
mătul și-a atins apogeul Ia ora 16,50 cînd aeronava TAROM, purtînd însemnele YR/IML, a 
aterizat pe pista de beton în uralele celor prezenți.

Pe olimpicii, care în Mexic au adăugat noi și strălucitoare galoane sportului româ
nesc, ii așteptau reprezentanți ai Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, 
ai unor organe și organizații obștești și de stat, ai federațiilor și cluburilor sportive, rude 
și prieteni, admiratori ai marilor noștri campioni, ziariști. Momentul mult așteptat a so
sit. în atmosfera de entuziasm general, in aplauzele celor veniți să-i întîmpine, au co- 
borit din avion surizători, fericiți, cei ce ne-au adus din Mexic 15 medalii de aur, ar
gint și bronz, cei ce au înscris in nemuritoarea carte a sportului o pagină glorioasă. Eia 
Manoliu, Viorica Viscopoleanu, Ionel Drîmbă, Ivan Patzaichin, Serghei Covaliov, purtând 
atît de simbolicul și prețios trofeu al Olimpiadei— ramura de măslin a învingătorului, cei
lalți sportivi care au contribuit la strălucita performanță a sportului nostru sînt îmbră
țișați și felicitați pentru comportarea și performanțele lor!

Ii avem, așadar, din nou in mijlocul nostru. Le 
citi impresiile, vom consemna tot ce poate intra in 
mai înainte de toate, să ne unim glasul cu toți acei care 
mexicane au exclamat de nenumărate ori :

BRAVO, DRAGII NOȘTRI! DIN INIMA BRAVO!

vom asculta destăinuirile, le vom 
patrimoniul sportului nostru. Dar, 
în neuitatele zile ale Olimpiadei

'lungime. Momentul a fost con
semnat la loc de cinste de ple
nul corespondenților de presă 
din lumea întreagă. La această 
primă . reușită românească s-a 
adăugat și recordul olimpic al 
Liei Manoliu care, în condițiile 
unui traumatism la cot, a găsit 
nebănuite resurse de energie și 
voință pentru a lupta, pentru a 
învinge. Nu pot să trec peste 
fenomenalele recorduri înregis
trate la atletism, înot, tir și ci
clism, care au uluit, pur și 
simplu. Cred că la unele probe 
vor trec© ani și ani pentru ca 
alți strașnici sportivi, atingînd 
poate perfecțiunea, să depă
șească cifrele stabilite la Ciu
dad de Mexico

OLIMPIADA DIN MEXIC

A DEPĂȘIT CELE MAI

Național pentru Educație Fizi
că și Sport și al Comitetului 
Olimpic Român, a găsit 
necesar pentru a da 
răspunsuri la întrebările 
terului nostru

— Cu ce impresii 
toarceți din Mexic ?

In pag. a 3-a

O ETAPĂ

PUNTE

ÎNTRE

DOUĂ

EVENIMENTE...

Campionatul republican feminin de șah

MARGARETA TEODORESCU
SE DETAȘEAZA

ORADEA, 31 (prin telefon) 
—- Cîștîgînd, în runda a 13-a, 
partida-derbi cu deținătoarea 
titlului la precedenta ediție, 
Gertrude Baumstarck, actuala 
fruntașă a finalei, Margareta 
Teodorescu, a mai făcut un 
pas spre victorie. Ea are acum 
un avans substanțial față de 
învinsa sa și de cealaltă prin
cipală pretendentă la titlu, 
Elisabeta Polihroniade, astfel 
că îi este suficientă doar o 
remiză în ultima partidă pe 
care o susține în compania 
Măriei Pogorevici, pentru a , 
se detașa în cîștigătoare a 
turneului.

Partida Baumstarck — Teo
dorescu a fost un Caro Kann 
cu schimburi pe coloana „ia,

ceea ce a permis negrului un 
atac la rocada adversă, în
cheiat cu succes. în altă par- 
tidă-cheie. Elisabeta Polihro
niade făcea remiză cu Marga
reta Perevoznic, elucidînd și 
mai mult problema luptei 
pentru primul loc.

Celelalte rezultate ale run
dei i Solomonovici — Chiș 
0—1, Simu — Juncu 1—0, Pe
tri — Reicher 0—1, Răduca- 
nu — Makai 1/2—1/2, Pogo
revici — Desmireanu 1/2—1/2.

Clasamentul, înaintea run
dei a 14-a i Teodorescu 10—3, 
Polihroniade și Baumstarck 
8—4, Pogorevici .7 1/2—4 1/2, 
Desmireanu 7 1/2—5 1/2, Rădu- 
canu 7—5, Keicher, Perevoznic 
și Makai 61/2—5 1/2 etc.

proftipt cit cere un interviu. =■ 
Totuși, mă voi strădui.

— Ce caracteristici prin
cipale ați desprins din ma
rea confruntare sportivă a 
tineretului lumii ?

— Ca martor ocular la ul
timele trei ediții ale Jocu
rilor Olimpice, ce elemente 
de comparație puteți 
in evidență, acum, 
consumarea celei 
XlX-a Olimpiade ?

scoate 
după 

de a

timpul 
ample 
repor-

vă in-

— Sînt covîrșit, pur și 
piu, de lucrurile văzute, 
splendidele întreceri la 
am asistat. Sînt atît de multe 
de spus încît trebuie să încep 
cu o scuză, aceea de a nu pu
tea sistematiza bogatul material 
faptic înregistrat, atît de

sim-
de 

care

— Mai întîi, faptul că la 
Ciudad de Mexico au fost în
registrate recorduri de nebă
nuit în privința participării. 
Stau mărturie cei 8 000 de com
petitori, reprezentînd un număr 
de țări cu mult peste cele 94 
care au fost prezente Ia pre
cedentele Jocuri. Este un fapt 
cu atît mai pozitiv cu cit, știm 
cu' toții, Mexicul are o poziție 
oarecum excentrică față de zo
nele de intensă activitate spor
tivă internațională. Alt aspect 
pregnant al întrecerilor de cu- 
rînd încheiate este acela al su
medeniei de performanțe, de 
noi recorduri mondiale și olim
pice. Ne bucură nespus de mult 
că primul dintre, acestea, inau
gurarea cum s-ar zice, a apar
ținut României, prin strălucita 
performanță a Vioricăi Visco- 
poleanu — 6,82 m la săritura In

— Străvechea țară a 
lor a depășit copios pînă și cele 
mai optimiste așteptări. Gaz-

azteci-

Emoții (poate chiar mari
decît cele din concurs) pentru 
Ionel Drîmbă : clipa revederii 

cu familia

(@entinuare tn nao. a 4-al

................................................................................................................................................................. . .......................................... ............................................................................................... ........................

RENDEZ VOUS OLIMPIC
știm _ încă cum s-a întîm- 

lat prin alte părți de lume, 
oate că decorul a fost a- 

celași. Sau mai impunător. Este 
chiar posibil ca numărul oa
menilor să fi fost dublu, sau 

mai mare. Nu avem termeni de com
parație nici pentru buchetele de flori, 
nici pentru caldele îmbrățișări și săru
tări ale revederii.

Știm, în schimb, cum a fost ieri, lâ 
noi, la primirea tricolorilor, înapoiați 
din marea și epuizanta bătălie olim
pică de la Ciudad de Mexico.

Emoționantă, pe alocuri poare cu nu
anțe romantice, dar bogată, generos 
de bogată în semnificații ni s-a părut 
splendida după-amiază din această zi de 
sfîrșit de octombrie I

Ne-am dus la aeroport, sute și sute de 
prieteni ai stadionului, pentru a-i sărbă
tori pe eroii încordărilor- olimpice, pentru 
a strînge mîna celor care la mii de 
kilometri de patrie și-au demonstrat ta; 
lentul și și-au revărsat întreaga forță și 
energie a tinereții lor pentru ca, în gran
diosul final de pe Stadio Universitario, 
delegația României să primească aplau
zele meritate și respectul _ celor o sută 
de mii de spectatori. Privirile i-au căutat 
insistent pe campioni. Din avionul care a 
străbătut lumea de la un capăt la celălalt 
n-au coborîf vedete. Viorica Viscopoleanu 
e aceeași fată timidă care acum nu-și 
putea reține lacrimile bucuriei. Lia_Mano: 
liu n-a pierdut la Ciudad de (Mexico nici 
un dram din modestia cu care i-a cucerit 
pe toți cei care au cunoscut-o. Familia 
Drîmbă nu seamănă deloc cu perechea 
de mușchetari care a uimit lumea spor-

tivă. Cîț
Cov°,ioY. , .. .......
ca la Snagov după obișnuitele victorii ; 
sînt ca doi oameni care, deși înfăptuiesc 
lucruri mărețe, li se pare că, de fapt, 
n-au făcut decît un lucru firesc și cînd au 
terminat își caută pagaiele și pleacă a- 
casâ fără să aștepte aplauze sau elogii.

Ieri, iubitorii sportului prezenți la aero
gara Băneasa au dovedit câ tribuna nu 
este o școală a ingratitudinii. S-au bu
curat ca niște copii atunci cînd s-au aflat 
pentru o clipă în preajma celor care au 
adus cu ei din «Țara aztecilor" ramurile 
de măslin, dar nu i-au uitat nici pe cei
lalți care au făcut totul, dar fără să 
poată urca podiumul medaliațiior. Firește, 
unii au reușit mai mult, alții mai puțin. 
Dar sîntem mîndri de ei deopotrivă ; sîn- 
tem mîndri de întreaga această echipă 
de tricolori care au purtat și acum cu 
cinste ștafeta performanțelor olimpice. Să 
mărturisim că ne-a fost dor de toți acești 
sportivi și 
și pentru 
ziua cînd 
stadioane.
gOSte, CU niunw uutuiio, vw 
si gînduri prietenești la rendez-vous-ul cu 
olimpicii români. A fost poate mai mult 
decît o festivitate oficială, pe deplin 
meritată de altfel. A fost o neuitată în- 
tîlnire cu solii sportului românesc, cu a- 
ceste fete și acești băieți minunați cărora 
trebuia să le mulțumim pentru profunda 
lor dăruire și săje dorim sincer multe și 
frumoase alte c..... .  , ..
tivă a patriei.

despre I. Patzaichin și Serghei 
— sînt aceiași. pe care îi știm,

că am venit să-i întîmpinăm 
ca ni se părea prea departe 
îi vom reîntîlni în săli sau pe
De aceea am venit cu dră
muită bucurie, cu atîtea fiori

afirmări, spre gloria, spor- .

• Dan GARLEȘTEANU
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Pledoarie NOTA
pentru 
sportul 
nostru 

național
Ce se poate spune despre 

întrecerile primei 
campionatelor de 
școlilor generale 1 

în primul rînd, 
micii oinari

ediții a 
oină ale

că 
că

fapțul 
au arătat 

stăpînesc temeinic elemen
tele de tehnică ale jocului. 
Ardoarea cu care s-au între
cut elevii echipelor finaliste 
(15 lai număr), îndeminarea 
manifestată de ei în circula
ția TBÎngii, abilitatea cu care 

'țți-au țintit adversarii, pre
cizia în „bătaia mingii", 
iată alte „piese" din arse
nalul cunoștințelor posedate 
de itirierii oinarî. Sînt argu
mente care spulberă, pur și 
șimiHu, concepția greșită 
exist» antă pînă acum, și anu
me aceea că șportul nostru 
național n-ar prezenta in-i 
teres pentru copii, că elevii 
ar fi «trași către alte disci
pline .(sportive. Dimpotrivă, 
echipei»; profesorilor Sma- 
randa Vasiliu (corn. Olteni, 
jud. Teleorman), Ion Mă- 
girescu (Mărgineni, jud, Ba
cău), Pant etimon Contora 
(Turnu roșu, jud. Sibiu), 
Maria Stanctu (Tițești, jud. 
Argeș), Nicolae Nichilciuc 
(Avrămejni, jud. Botoșani) 
ș.a. au demonstrat cu pri
sosință că oină se poate 
practica cu bune rezultate 
în școala, că atunci cînd se 
întîlnesc formații bine pre
gătite, acest sport te face să 
tresalți de încântare. în plus, 
specialiștii prezenți la Man- 
galia au fost de părere, în 
unanimitate, că ni na reușeș
te să dezvolte viteza, forța, 
inițiativa, personalitatea și 
spiritul de orientare a co
piilor. A fost o adevărată 
pledoarie pentru sportul ci
nei.

Scoțînd în evidență suc
cesele, nu putem trece însă 
cu vederea carențele care, 
s-au făcut simțite în cele 
țrei zile ale finalei. Astfel, 
d serie de școli s-au pre
zentai în echipament pes
triț, iar alte echipe au fost 
neveste să joace cu baston 
și minge de... seniori. După 
aceea,, unele formații au fo
losit în finală jucători de
pășiți ca vîrstă, făcînd ast
fel inegală confruntarea cu 
celelalte echipe, fapt care nu 
trebuia îngăduit ! ? în fine, 
este de apreciat că data pro
gramării acestui ultim act al 
competiției n-a fost bine a- 
leasă, vremea rece influen- 
țînd înte-o apreciabilă mă
sură calitatea unor meciuri. 
Mutarea finalei în. vacanța 
de vară s-ar impune...

Lipsurile menționate țin, în 
parte, de conducerile școli
lor respective. Ministerul în- 
vățămîntului, Consiliul 
țional al Organizației 
nierilor și Federația 
mână de oină, foruri 
mate să impulsioneze, 
eforturi conjugale,
tarea oinei în rîndurile ele
vilor, au datoria să spri
jine buna desfășurare a 
acestui campionat, care s-a 
dovedit util și are menirea 
să reînvie în școli tradiția 
sportului nostru național.

Na- 
Pi o- 

ro- 
che- 
prin

dezvol-

Tr. IOANIȚESCU

A FOST 0 ZI DE SĂRBĂTOARE
Duminică, elevii și pionie

rii din orașul nostru au trăit 
o zi minunată. O zi de plă
cută destindere, în aer liber, 
măsurîndu-și talentul și vi
goarea, într-o suită de între
ceri sportive. Pentru ei. Con
siliul municipal Sibiu al Or
ganizației pionierilor a or
ganizat un festival sportiv de 
la care n-a lipsit nici una 
din cele peste 25 de școli 
generale din localitate.

Festivalul a avut loc în 
marginea Sibiului, la Șelim- 
băr, în apropierea unui loc 
istoric i troița lui Mihai Vi
teazul, care amintește — pes
te veacuri — victoria neînfri
catului voievod muntean.

întrecerile sportive pro

priu-zise au cuprins îndeosebi 
probe atletice. Sprintul, sub 
forma unei alergări pe dis
tanța de 80 m pentru băieți 
și 60 m pentru fete, a dat 
cîștig de cauză elevilor A- 
drian Toma (Șc. gen. 2) și

INIȚIATIVE
111 ■'.........."........ " 't 1 11

Ecaterina Ungar (Șc. gen. 10). 
La fond — 600 m băieți și 
400 m fete — victoriile au 
revenit lui Waiter Stuber 
(Șc. gen. 15) și Ecaterinei 
Huber (Șc. gen. 10). Dintre 
țintași, cei mai iscusiți s-au

400000 lei vor...

Există la Timișoara, pe unul 
din malurile canalului Bega, 
un hangar. Adăpostește am
barcațiunile Școlii sportive. 
Aproape 100 de caiace și canoe, 
în fiecare seară, după antre
namente sau concursuri, 
rnarangozul le rfnduiește cu 
grijă pe stative, ajutat de elevi 
și de antrenori. Nu înafinte însă 
de a le face toaleta. Ele sînt 
șterse de apă, să nu rămînă 
nici măcar un strop, iar din 
cînd în cînd sînt ceruite. Este 
de-a dreptul impresionant efor-

Cazul relatat mai sus, 
condamnabilă indiferentă, 
este singular. Tot la Școala 
sportivă din Timișoara, atelie
rul secției de ciclism este adă
postit într-o magazie improvi
zată, gata să se dărîme. Cele 
30 de biciclete, plus aparatura 
atelierului de reparații și în
treținere (aproximativ 80 000

de
nu

501 

dovedit a fi Gheorghe Maca- 
vei (Șc. gen. 5) și Viorica 
Ciobanu (Șc. gen. 13). Proba 
de... voinicie, o frumoasă de
monstrație de trintă (sport 
cu puternice tradiții in sa
tele patriei noastre) a rele
vat calitățile 
Borzea de la 
nr. 15.

Cu legitimă 
fost urmărite 
fotbal. Pe locul I, reprezen
tanții Școlii generale nr, 12. 
Nota de inedit a competiției 
a constituit-o faptul că pe 
teren au apărut și echipe 
de... fete. Și, ca să spunem 
adevărul, ele n-au fost mai 
prejos decît colegii lor. Mi
cile fotbaliste de la Școala 
generală din Șelimbăr au 
realizat cele mai multe vic
torii.

Un clasament general a si
tuat pe primul loc pe repre
zentanții Școlii generale nr. 
10. Au fost decernate premii 
celor mai merituoși din cei 
aproape 1000 de 
școlari prezenți 
competiției.

Iată o acțiune 
care și-au adus 
numeroși profesori de educa
ție fizică. O acțiune pe care 
intenționăm 
primăvară...

elevului loan 
Șc. generală

nerăbdare au 
meciurile de

pionieri și 
la startul

reușită, la 
contribuția

să o repetăm la

VINTILA
Consiliului Mu-

Ana
președintele 
nicipal Sibiu al Organizației 

pionierilor

BLOC**
NOTES
• Din inițiativa tovarășului pro

fesor de educație fizică Nicolae 
Ciobanu, în cadrul Școlii generale 
.din comuna Uimeai, județul Bu
zău. a fost organizat un reușit 
concurs atletic eu participarea e- 
levilor și pionierilor. Iată cîteva 
din rezultatele tehnice. FETE : 
60 m s Viorica Bratu și Alexan
drina Ion 8.8 sec, lungime s Va
leria Pănăloiu 3,96 m, înălțime J 
Valeria Pănăloiu 1,31 m ; 500 m : 
Elena Răduță 1:39.8 : aruncarea 
mingii de oină : Viorica Căpățînă 
45 m. BĂIEȚI : lungime : Nico
lae Popa 4,41 m ; aruncarea min
gii de oină : Marin Stoica 55 tn; 
1 000 m: Ion Stoica 3:35,7. Re
zultatele au fost influențate de 
starea pistei (înmuiată după 
ploaie)..

PETRICA TATU
elev el. a Vll-a, Școala 
generală din corn. Ulmeni» 

Buzău

de 
din 

i 29 
serii. 
Serii

• A reînceput campionatul 
fotbal a.l școlilor generale 
municipiul Ploiești. Participă 
de echipe grupate în 5 s 
Pînă acum fruntașe In 
sînt Școala generală nr. 23 (I), 
Școala generală nr. 15 (II), Școa
la generală nr. 17 (III), Școala 
generală din corn. Negoiești (IV) 
și Școala generală nr. 14 — fos
ta campioană județeană — în 
seria a V-a.

Aflată la vîrsta proiec
telor, cînd oricare ado
lescent schimbă de la o 
zi la alia profesia viitoa
re, oscilind între temera
rele zboruri astrale și 
nostalgicele călătorii trans
atlantice, Virginia Nepru- 
șel se dovedește un ca
racter hotărit și, mai ales, 
consecvent: „Pentru că
iubesc handbalul, pe ca
re-1 practic de 5 ani, mă 
voi devota integral cu
noașterii și practicării lui. 
Voi urma, desigur, Insti
tutul de educație fizică 
și sport", ne dezvăluie ea 
intențiile.

Virginia este o cunoș
tință mai veche a noastră. 
Anul trecut, cînd echipa 
de handbal a Școlii spor
tive nr. 1 a cîștigat cam
pionatul republican al șco
lilor sportive, antrenorul 
ei, profesorul Nicolae 
Nenu, catalogînd perfor
merele în ordinea medi
ilor, ne-o prezența pe 
Virginia ca pe o principa
lă realizatoare a victori
ilor din campionat. Ne 
releva, totodată, deosebi
tele calități fizice cu care 
este înzestrată această tî
nără speranță, attribute 
care, „sprijinite de o con
știincioasă pregătire, nu-i 
pot aduce decît satisfac
ții".

Aprecierilor trecute, pe
dagogul le adaugă astăzi 
sublinieri noi: „o sporită 
preocupare pentru apro
fundarea cunoștințelor, o
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matură a ]o- 
sporită 
mobili-

înțelegere 
cui ui, o capacitate 
de concentrare și 
zare, un deosebit spirit de 
echipă". Calități 
recomandat-o, de 
lotului 
niori.

Elevă
Liceului
Cuza, Virginia Neprușel 
este și o performeră a 
școlii.’ Ultimul său suc
ces : cununa de lauri ob
ținută la finele anului 
trecut. Iată o excelentă 
mărturie a compatibilității 
celor două activități — 
ÎNVĂȚĂTURĂ și SPORT 
— o minunată concreti
zare a dictonului de stră
veche circulație „mens 
Sana in corpore sano".

național

care au 
altfel, și 
de ju-

a X-a aîn clasa
Alexandru loan

N. MfCATALOGUL ETAPEI
BASCHET

FEMININ : Liceul Huedin 
Șc. sp.
Mediaș

sp.Oradea 28—57, Șc.
, - Liceul Salonta 61—37.

Liceul N. Bălceseu Craiova — Ll- 
Pitești 51—64, Șc. sp.

— Liceul Zalău 49-30, 
.. i - Li-

Oradea 65—34, Șc. sp. 
Liceul nr. 4 Galați

ATITUDINI
tul care se face pentru a asi
gura longevitate zveltelor am- 
barcații.

Dar, din păcate, acest lăuda
bil efort nu este general. Cînd 
afirmăm aceasta ne gîndim la 
Consiliul popular al municipiu
lui Timișoara. De luni de zile 
conducerea școlii sportive din 
localitate a întreprins demer
suri pentru amenajarea unui 
nou hangar, cel existent fiind 
literalmente degradat: șipci pu
trezite, prin care se infiltrează 
frigul, și mai ales, apa, doi 
dușmani de moarte ai ambar
cațiunilor școlii. însă, nici un 
răspuns.

în acest fel se acceptă de
liberat ea aproape 400 000 de lei 
(la atît se ridică prețul celor 
100 de caiace și canoe precum 
și a numeroaselor accesorii a- 
flate în hangar) riscă să- 
curgă pe apele Begăi.

Cum ar putea fi justificată o 
asemenea stare de lucruri ? Ca 
o lipsă de înțelegere la cerin
țele școlii (perfect îndreptăți
te) ? Ca o lipsă a simțului 
răspundere ? Poate și una 
alta.

Oricum, cineva va trebui
suporte o pagubă din bunul ob
ștesc, care se anunță a fi imi
nentă I

de 
si

să

MASCULIN : Șc. sp. Bacău — 
Lieeul nr. 1 Vaslui 42-12, Șc. 
sp. Orașul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Liceul nr. 2 Suceava 26—15, Șc. 
sp. 3 București — Șc. sp. Sighi
șoara 35—8, șc, sp. Brașov — 
Dinâmo București 14—29, $c. sp.

Ei, drăcie ! Și eu eram convins că 'ajară plouă mai tare! 
Desen de Neagu RADULESCU

lei)- n-au, cu alte cuvinte, o 
existență mai fericită decit 
aceea a ambarcațiunilor. O sesi
zare în acest sens făcută de 
ziarul nostru a rămas fără 
ecou. Poate, de data aceasta, 
tovarășul Leonida Tămaș, vice
președinte al Consiliului popu
lar al municipiului Timișoara, 
în a cărui sferă de activitate 
intră și asemenea obiective va 
avea amabilitatea să ne răs
pundă. Mai mult, să ajute la 
îndepărtarea unor astfel de ne
ajunsuri, la rezolvarea unor 
probleme care nu mai comportă 
NICI o amînare.

Tiberiu STAMA

Laromet București-
Ferencvaros Budapesta

Sistemul competițional 
în centrul... indiferenței
Sesizîndu-se că unii antre

nori, tehnicieni, arbitri și alți 
activiști în domeniul baschetu
lui ridicau tot mai insistent 
problema îmbunătățirii siste
mului competițional, Colegiul 
central al antrenorilor a ana
lizat, în primăvară, sistemul în 
vigoare, a preluat unele pro
puneri și a prezentat Biroului 
F.R.B. o serie de sugestii. La 
rîndul său, Biroul federal a 
analizat propunerile, le-a com
pletat și sintetizat, luînd hotă- 
rîrea să supună măsurile adop
tate discuției tuturor cadrelor 
din baschet și de-abia după ce 
vor fi primite noi sugestii, me
nite să contribuie la îmbunătă
țirea sistemului competițional, 
acesta să fie definitivat pentru 
sezonul 1969-—1970. în acest 
scop. Biroul Federal a înaintat 
un material amplu, cuprins în 
Buletinul informativ nr. 3, tu
turor consiliilor județene pen
tru educație fizică și sport, co
misiilor locale de baschet, sec
țiilor de baschet ale cluburilor 
și asociațiilor sportive din Ca
pitală și din țară.

Firesc ar fi fost ca, ținindu-se 
seama de importanța problemei 
îmbunătățirii sistemului com
petițional, cei interesați să stu
dieze profund materialul (ex
trem de documentat și cu idei 
de principiu de mare utilitate) 
și să răspundă solicitudinii Bi
roului federal prin propuneri 
concrete, menite să contribuie 
la rezolvarea unei probleme pe 
cit de actuale, pe atît de nece
sare progresului baschetului ro
mânesc.

Au trecut de atunci aproape 
șase luni dar, așa cum se pe
trece de altfel cu multe din a- 
pelurile F. R. Baschet, și acesta 
a rămas fără răspuns. Fină r.-

cum au sosit la sediul F.R.B. 
sugestii doar de la cîteva con
silii județene pentru educație 
fizică și sport (Satu Mare, Să
laj, Bacău, Iași, Prahova, Dolj, 
Argeș, Vaslui, Neamț, Botoșani 
și Bistrița-Năsăud), de la co
misia județeană Timiș și de la 
secția de baschet a Clubului 
Crișul Oradea. Atît. Nici O pro
punere din Capitală, din Cluj, 
Tg. Mureș și din alte centre 
cu o veche și puternică tra
diție în acest joc sportiv. Nici 
o sugestie din partea antrenori
lor echipelor fruntașe, tehnici
eni cu o vastă experiență și, 
de ce să n-o spunem, direct 
interesați în modificarea sau 
menținerea actualului sistem de 
desfășurare a principalelor 
competiții republicane. Nici o 
sugestie din partea arbitrilor, 
în special a celor internaționali 
care, în cursul deplasărilor pe 
care le fac în diverse țări, s-ar 
fi putut documenta asupra sis
temelor de desfășurare a cam
pionatelor naționale și ar fi pu
tut veni cu idei utile.

Deși nu rezolvă în profun
zime multiplele probleme ale 
baschetului, sistemul competi
țional își poate aduce o con
tribuție însemnată la efortul 
comun (sau care ar trebui să 
fie comun) de dezvoltare a a- 
cestui joc sportiv, de ridicare 
a calității sale. Cu condiția, 
însă, ca cei interesați să ma
nifeste deschis doleanțele, su-

RECORD REPUBLICAN IA ATLETISM
într-un concurs desfășurat 

pe stadionul Tineretului din 
București, maestrul sportului 
Silviu Hodoș (C.A.U.) a rea
lizat un nou record republic 
ean Fde seniori la pentatlon,

totalizînd 3628 p. Rezultatele 
pe probe! lungime — 6,63 j 
disc — 45,90 j 200 m — 23,3 1 
suliță 58,30 ? 1500 m — 
4123,0.

cetii nr. 2
Tg, Mureș ----------- -
Liceul nr. 2 Tg. Mureș 
ceul nr. 4 ’ —
Bacău —
80—41, Liceul Al. Ioan Cuza Foc
șani — Liceul Moinești 22—21, Li
ceul economic Tg. Jiu — Liceul 
nr. 2 Mihail Eminescu Buzău 45— 
25.

MASCULIN : Șc. sp. Sibiu - 
Șc. sp. Timișoara 82—69, Liceul 
Huedin — Șc. sp. Cluj 45—64, Li
eeul N. Bălceseu Craiova — Șc. 
SP. Arad 50—62, Șc. sp. Brașov 
— Liceul nr. 1 Buzău 74—15, Li
ceul nr. 4 Oradea — Șc. sp. Satu 
Mare 40—39, Șc. sp. Tg. Mureș — 
Liceul Gheorghieni 114—73, Liceul 
Tudor Vladimirescu Tg. Jiu — 
Liceul nr. 1 Caransebeș 74—30, 
Șc. sp. Botoșani — Liceul nr. 1 
Roman 106—17, Șc. sp. Oradea — 
Liceul nr. 2 Tg. Mureș 41—58.

HANDBAL

Siblu — Liceul Curtea de Argeș 
20—14, Steaua — Liceul nr. 1 Sla
tina 26—26, Șc. sp. Ploiești — Li
ceul nr. 2 Brașov 25—14, Șc. sp. 
Craiova — Lieeul nr. 2 Pitești 
15—10, Liceul nr. 4 Timișoara — 
Șc. sp. Oradea 16—12, Șc. sp. Tg. 
Mureș — Liceul Miercurea Ciuc 
41—22. Șc. sp. Cluj — Liceul nr. 
I Baia Mare 17—14, Șc. sp. Buzău 
— Sc. sp. nr. 2 București 12—8.

FEMININ : C.S.Ș. București — 
Liceul nr. 5 Brăila 23—3, Rapid 
București — Șc. sp. Galați 11—4, 
Liceul nr. 2 C-lung Muscel — 
Șc. sp. Sf. Gheorghe 4—5, Șc. sp. 
3 București — Șc. sp. Brașov 
11—1, Șc. sp. nr. 1 București — 
Liceul Curtea de Argeș 9—1, Șc. 
sp. Cluj — Șc. sp. Arad 8—S, 
Liceul Bolyai Tg. Mureș — Șc. 
sp. Sighișoara 21—2.

VOLEI

FEMININ : Penicilina Iași — 
Liceul Pedagogic Bîrlad 3—0, Șc. 
sp. Bacău 
3-1, Șc. 
Botoșani 
cu Brăila 
lăți 3—0 
București 
(neprezentare), Șc. sp. Constan
ța — Șc. sp. Ploiești 3—0 (seria 
a Ii-a), Șc. sp. nr. 3 — Șc. sp. nr. 
1 0—3, Șc. sp. nr. 2 — Construc
torul București 3-0, Rapid — Cu
tezătorii Buc. 3—2, Viitorul —

Șc. sp. P. Neamț 
sp. Buzău — Confecția 
3—0, Liceul N. Bălces-
— Liceul Pedagogic Ga- 

(seria I), Progresul
— Liceul Olteni 3—0

„liga europeană" de tenis de masă

0 competiție atractivă
In concernul concursurilor con

tinentale (campionatele europe
ne, Criteriul de juniori, „C.C.E.". 
„C.O.T.") organizate sub egida 
Uniunii de tenis de masă, „Liga 
europeană" este competiția cea 
mai tînără. Aflată abia la a doua 
ediție, întrecerea reunește șapte 
reprezentative de țări : U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Ungaria, Anglia, 
R.F. a Germaniei, Suedia și Ro
mânia.

Selecționata țării noastre ca și 
adversara ei de luni după amia
ză, Suedia, participă pentru pri
ma oară in acest concurs. întru- 
cît „Liga europeană" este o 
competiție puțin cunoscută, vom

eteri, in cele ce urmează, cîteva 
amănunte asupra formulei de 
disputare.

Este vorba de un turneu între 
formațiile a șapte țări, programat 
pe etape (numai tur) și prevăzut 
a se încheia spre sfîrșitul primă
verii anului 1969. In cadrul unei 
întîlniri inter-eehipe, se joacă un 
total de șapte partide individuale, 
indiferent de evoluția scorului, 
care poate fi și 7—0, dar și 4—3. 
Iată ordinea desfășurării meciu
rilor individuale : mai întîi, două 
partide de simplu băieți, apoi, 
un simplu femei, urmat de dublu 
băieți, dublu mixt și două sim-

Șc. 
vn- 
șc.

C.P.B. 3—1 (seria a ni-a), 
sp. Craiova — Lieeul 2 Rm. 
cea 0—3, Liceul 1 Tg. Jiu - .
sp. Timișoara 0—3, Liceul nr. 2 
Pitești — Medicina Craiova 2—3 
(seria a IV-a), Șc. sp. Tg. Mureș
— Șc. sp. Brașov 1—3, Șc. prof, 
agricolă Sibiu — Liceul Simeria 
3—2. Liceul 2 Făgăraș — Șc. sp. 
Sibiu 0—3 (seria a V-a).

MASCULIN : Liceul 1 Galați — 
Diriamo Buc. 0—3, Liceul 3 Brfil- , 
la — Liceul Cuza Vodă Huși 3—1, 
Șc. sp. Bacău — Șc. sp. P. Neamț 
3—0, Șc. sp. Buzău — C.S.M. Iași 
3-0 (seria I), Șc. sp. 2 Buc. — 
Liceul Găești 3—0, Gr. șc. prof. 
23 August — Liceul Videle 3—1,- 
Liceul Tr. Măgurele — Șc. sp. 
Constanta 2—3, Petrolul Ploiești
— Șc. sp. Ploiești 0—3 (seria a 
II-a), Clubul sp.’ șc. Buc. - Vii
torul 2-3, Șc. sp. 1 — Progresul
2— 3, Rapid — Șc. sp. 3 Buc. 3—1, 
steaua — Sănătatea Buc. 3-0 
(seria a IlI-a), Șc. sp. Craiova — 
Gr. șc. cooperație Rm. Vîlcea
3— 0, Liceul 2 Tg. Jiu - Șc. sp. 
Timișoara 0—3, Gr. șc. siderurgic 
Hunedoara — Liceul 2 Rm. Vîl- 
cea 0—3 (seria a IV-a), Liceul 
Horia, Cloșca și Crișan Alba Iu- 
lia — Liceul N. Bălceseu Cluj 
0—3, Șc. sp. Brașov — Șc. sp. Si
biu 2—3 (seria a V-a), Șc. sp. O- 
radea — Liceul 2 Bistrița 3—0, 
Minerul B. Mare — Liceul I 
Dej .0—3, Liceul Zalău — C.F.R. 
Timișoara 3—2 (seria a Vl-a).

pluri masculine. De menționat că 
în meciurile de dublu pot fi uti
lizați și alți sportivi decît cei fo
losi ți la simplu. In schimb, la 
simplu bărbați concurează numai 
doi jucători, iar în partidele nr. 
6 și 7, ordinea în care se intîl- 
nesc jucătorii va fi inversă față 
de cea din meciurile nr. 1 și 2. 
De exemplu : A—X, B—Y (nr. 1 
și 2) și A-Y, B-X (nr. 6 și 7).

O întrecere individuală se va 
disputa după sistemul „cel mai 
bun din trei seturi".

Uniunea europeană va alcătui 
clasamentul o dată pe lună, ast
fel : pentru o victorie se vor a- 
corda două puncte. In cazul cînd 
două sau mai multe echipe se 
vor găsi la egalitate de puncte, 
va conta meciaverajul, setavera- 
jul sau puncta veraj ui.

Datorită valorii echipelor, a fap
tului că sînt angrenate reprezen
tative de țări, ca și formulei 
(mixte) de joc, „Liga europeană" 
tinde să devină o competiție deo
sebit de interesantă și atractivă.

A, f

să

2252-2348

IN FAȚA FILEULUI

PENICILINA iași invi
tata IN POLONIA

st Divizionara B, I.G.O. Hu
nedoara, prin trecerea sa la 
clubul Metalul, va purta denu
mirea Metalul Hunedoara.V.™

ABSENȚI

gestiile sau criticile, adică 
arate că fac parte din marea 
familie a baschetului și că-i 
doresc progresul. Și nicidecum 
să răspundă prin nepăsare sau 
printr-un negativism complet 
și vehement, manifestat însă... 
pe la colțuri, pe șoptite.

Iată de ce adresăm un apel 
celor care iubesc baschetul, 
pentru a-i invita să-și aducă 
contribuția la organizarea vi
itoarei activități competiționale. 
Și, cum pînă atunci nu a mai 
rămas multă vreme, nu mai 
este îngăduită nici un fel de 
așteptare.

D. STANCULESCU

In prima partidă a turneului 
pe care îl întreprinde în țara 
noastră, formația feminină Fe
rencvaros Budapesta a întîlnit 
echipa Laromet București. Ju
cătoarele bucureștence, deși au 
avut în rîndurile lor pe campi
oana țării, Elena Trandafir, ău 
pierdut meciul la un scot 
destul de sever : 2252—2348 p d. 
De la Laromet cele mai multe 
popice au doborît Elena Tran
dafir — 399 (rezultat slab pen
tru această sportivă care Ia 
ultimele concursuri a trecut de 
regulă cu mult peste 400 p d) și 
Anișoara Ologoiu — 397. Dintre 
componentele echipei campi
oane a Ungariei s-au detașat 
Gyorkos și Hallaki cu 419 p d, 
respectiv 409 p d.

Astă-seară Ferencvaros 
juca la Ploiești cu Petrolul, iar 
duminică dimineața la Bucu
rești cu Voința.

DE LA COMISIA DE COM
PETIȚII

De-abia a început sezonul 
oficial și cițiva arbitri au ținut 
să se facă remarcați prin... ab
sență. Astfel, V. Sturz (Baia 
Mare) nu s-a prezentat la Tg. 
Mureș, T. Beldea (Brăila) — 
la Pitești, iar T. Baloș (Iași) — 
la Galați, punînd pe organiza
torii partidelor în situația deli
cată de a le găsi, ad-hoc, în
locuitori. Colegiul central al 
arbitrilor trebuie să la măsuri 
grabnice pentru a evita repe
tarea acestor abateri.

Lidera clasamentului divizi
ei A (feminin), Penicilina Iași, 
a fost invitată să participe la 
un turneu internațional care 
va avea loc la todz (Polonia) 
Intre 18 șl 25 noiembrie.

• Partida C.F.R. Timișoara 
—A.S.A. Sibiu (div. B seria I, 
masculin), din etapa a IV-a, a 
fost reprogramată șl va avea 
loc la 15 decembrie, după ul
tima etapă a turului.

ATENȚIE, ORGANIZATORI!
In primele meciuri din actua

lul campionat au fost constatate 
unele deficiențe de ordin orga
nizatoric care se cer imediat în
lăturate, pentru asigurarea bu
nei desfășurări a jocurilor. Ast
fel, sălile din lași, Ploiești, Bra
șov (Armata), Sibiu, Zalău, A- 
rad și Botoșani sînt neîncâlzite, 
Sn schimb la Hunedoara și Ga
lați e cald pentru că... se fu
mează din belșug, făcînd atmos
feră irespirabilă. La Craiova, 
Brașov (Tractorul), Buzău, Ora
dea, Arad și Pitești lipsesc ta
bele de marcaj ; la Galați, Iași, 
Cluj, Timișoara, Ploiești, Sibiu 
și Craiova stațiile de amplificare 
tac cu încăpățînare, iar în orașele 
Cluj, Galați, Timișoara, Plo
iești, Făgăraș, Brașov, Buzău, 
Oradea, C. Turzii și Arad publi
cul nu este informat despre par
tidele programate în aceste loca
lități, deoarece afișele sînt ra
risime sau... lipsesc cu desăvir- 
șire. Tn rest,-... toate bune 1
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ERORI...
Jocul cu reprezentativa Portugaliei, de la Lisabona, 

a scos în evidență nu numai lipsuri în multe domenii 
ale pregătirii fotbaliștilor români, dar și o serie de 
erori. Or. erorile pot fi evitate dacă există o conducere 
tehnică competentă, în stare să prevadă și a conduce 
înseamnă în primul rînd a prevedea.

O ETAPĂ - PUNTE ÎNTRE DOUĂ EVENIMENTE...
A 12-a etapă a campiona

tului diviziei A intervine în 
viața internă fotbalistică în 
condiții cu totul speciale. De
vansată cu o zi, în vederea 
cîștigării unui timp de odih
nă înaintea prestigioasei în- 
tîlniri cu reprezentanta Albio- 
nului, prima solistă a lumii» 
această etapă succede unei 
„bătălii" pierdute destul de 
neonorabil pe gazonul repre
zentativei lusitane. Fiind, prin 
situarea ei în timp, o punte 
între două marcante eveni
mente ale soccerului român, 
etapa a 12-a nu trebuie și nu 
poăte fi considerată, totuși, un 
moment neglijabil, un antract 
între două „acte", pentru mai 
multe motive. 1) Viabilitatea 
fotbalului din orice țară de
pinde, în mare măsură, de 
atenția acordată campionatu
lui intern. 2) întîmplător, eta
pa de sîmbătă programează

Programul jocurilor din Capitală
SÎMBĂTĂ 2 NOIEMBRIE
Stadionul 23 August

ora 13,00 Progresul—Dinamo 
București divizia A

ora 14,45 Rapid—Steaua di
vizia A

Terenul Laromet
ora 14,30 Tehnometal Buc.— 

Mașini Unelte Buc. divi
zia C

DUMINICĂ 3 NOIEMBRIE
Stadionul Giulești

ora 10,30 Rapid Buc.—Steaua 
Buc. tineret 

unul din gustatele capete de 
aîiș ale campionatului, cupla
jul intprbucureștean. 3) Cî- 
teva din partidele etapei se 
anunță foarte pasionante. 4) 
Jocurile de sîmbătă ar trebui 
să constituie pentru antrenorii 
echipei noastre reprezentative 
(care în meciul cu Portuga
lia au greșit evident în titu
larizarea cîtorva jucători) un 
test decisiv pentru alcătuirea 
„ll“-lui care va fi opus cam
pionilor lumii.

Cum privim meciurile eta
pei și de ce le considerăm, 
în majoritatea lor, foarte in
teresante ?

F.C. ARGEȘ — II.T.A.: A- 
cum un an, ambiția, vitalita
tea, forța, VALOAREA echi
pei piteștene n-ar fi lăsat Ioc 
decît unei singure întrebări: 
„Cu cît ?“ Cu cît, ia ce scor 
va învinge F. C. Argeș ? Anul 
acesta, însă, F. C. Argeș este

Terenul Electronica Obor

ora 11,00 Electronica Obor—Me
talul București divizia B

Terenul T.U.G.

ora 11,00 T.U.G. București—
FI. roșie Buc. divizia C

Terenul Autobuzul

ora 11,00 Autobuzul Buc.—Si
rena București divizia C 

DEZIDERATE NEÎMPLINITE IN DIVIZIA 0

propria sa umbră, în schimb 
U.T.A. pare lansată să rede
vină marea echipă de altă
dată. La Arad, acest joc ar 
însemna un „1“ solist, la Pi
tești, însă, intră în •discuție 
și forța mobilizatoare a unui 
public foarte cald, dinamizant.

DINAMO BACĂU — POLI
TEHNICA IAȘI: Derbyul 
Moldovei. în disputa „Bis
trița — Bahlui". credem că 
prima șansă este a Bistriței. 
Nu numai pentru faptul că 
apele sale sînt mai puternice, 
mai năvalnice, ci și pentru 
motivul că... ofensiva fotba
liștilor băcăuani n-a putut fi 
zăgăzuită „at home11 de nici 
un baraj.

A.S.A. TG. MUREȘ — „U" 
CRAIOVA : Coidum — Frîn- 
culescu își joacă sîmbătă una 
din ambițiile lor din această 
toamnă : echipa lor să ajungă 
lidera turului. Cine-1 va opri, 
însă, pe irezistibilul Mureșan. 
care în orașul său face adevă
rate furori ?

VAGONUL — PETROLUL : 
Echipa lui Jurcă are nevoie 
vitală de victorie. Două punc
te cîștigate în fața Petrolului 
nu i-ar asigura, deocamdată, 
supraviețuirea în „A", dar 
pierderea unuia singur ar în
semna un nou pas spre con- 
citadina sa C.F.R.

JIUL — CRIȘUL: La pri
ma, a doua și a treia vedere. 
Jiul este marea favorită. N-ar 
fi mare mirare, însă, dacă 
echipa de pe Criș ar încerca 
a doua sa „lovitură" din acest 
campionat.

„U“ CLUJ — FARUL: 
După patru înfrîngeri conse

cutive și un golaveraj (în a- 
ceste jocuri) de 1—10, echipa 
lui Teașcă se prezintă în fața 
suporterilor proprii cu un bla
zon foarte șifonat. Față de ul
timele evoluții, universitarii 
clujeni, n-au sîmbătă, altă 
soluție (de reabilitare) decil 
victoria. Să vedem, însă, ce 
părere au Cosmoc, lancu, Tu- 
fan, et. comp...

în sfîrșit, capul de afiș al 
etapei, cuplajul interbucureș- 
țean.

RAPID — STEAUA : Steaua 
pleacă favorită, exact așa cum 
a plecat și Dinamo București 
în partida cu giuleștenii...

Pentru a realiza un joc e- 
chilibrat, Rapidul n-are decît 
o singură șansă : să compen
seze volitiv diferența valorică 
care este favorabilă Stelei.

PROGRESUL — DINAMO 
BUCUREȘTI: Echipa lui Dră- 
gușin are marea calitate și- 
marele defect că se AGAȚĂ 
extraordinar de orice joc și, 
pină să cedeze, iși supune ad
versara Ia adevărate chinuri.

Dacă atacul dinamovist 
poate tranșa soarta jocului, 
nu-i mai puțin adevărat' că 
„lupta" bancarilor poate fi și 
ea răsplătită printr-un „X“ 
sau, cu „amestecul" Fortunei, 
printr-un „1“.„

Marius POPESCU

Arbitrii etapei a Xll-a 
a diviziei naționale A

„U” CLUJ—FARUL: C. PE- 
TREA — la centru, Gh. Li- 
mona și I. Dancu, la tușă (toți 
din București).

JIUL—CRIȘUL : V. DUMI
TRESCU — Ia centru, C, Băr- 
buleseu și N. Mihăilescu, la 
tușă (toți din București),

RAPID—ȘTȘAUA: R BUZ- 
DUN — la centru, I. Drăghici 
și Gh. Popovici, la linie (toți 
din București) — stabiliți cu 
comunul acord al celor două 
cluburi.

DINAMO BACĂU—POLI-
TEHNICA IAȘI: Z. DRAGHI- 
CI — la centru, N. Negoiță și 
Gh. Manolg, la tușă (toți din 
Constanța).

F. C. ARGEȘ—U.T.A. : M. 
ROTARU (Iași) — la centru,- 
V. P.uimistriuc (Iași) și N. Rai- 
nea (Bîrlad), la tușă.

PROGRESUL—DINAMQ BU
CUREȘTI : A. BENTU (Bucu
rești) — la centru, E. Vlaicules- 
cu (Ploiești) și Al. Pîrvu (Bucu
rești), la tușă. Stabiliți cu co
munul acord al celor .două 
echipe.

VAGONUL—PETROLUL : 
V. PADUREANU - la centru, 
Șt. Lazăr și Gh. Vasilecu I, la 
tușă (toți din București).

A.S.A. TG. MUREȘ—UNI
VERSITATEA CRAIOVA: P. 
BADEA — la centru, O. Calu- 
gherovici și C. Pop, la tușă 
(toți din Brașov).

ERORI 
DE ORDIN 

PSIHOLOGIC

Principiul fundamental 
al oricărei pregătiri psi
hice în materie de sport 
este ca cei însărcinați cu 
această pregătire să fie 
crezuți necondiționat de 
jucători.

Să fie crezuți cînd spun 
elevilor lor că sînt de 
valoare egală cu adversa
rul ; cînd spun acestora 
Că au posibilitatea să în
vingă cu condiția să lupte 
mai bine decît adversa
rul ; cînd le prescrie o 
tactică corespunzătoare cu 
raportul valoric față de 
adversar. Or, cei chemați 
să facă această pregătire 
se pare că nu s-au bucu
rat în suficientă măsură 
de această autoritate ab
solută, care nu se poate 
baza decît pe o compe
tență necontestată de ju
cători. Prea inulte reco
mandări tactice s-au do
vedit greșite, prea multe 
judecăți au fost contrazise 
de fapte. Deosebit, de grav 
și total contraindicat este 
și procedeul de a se în
cerca acreditarea unei în
crederi în forțele proprii, 
pe de o parte, și de" a se 
prescrie o tactică emina
mente defensivă pe de 
altă parte. Contradicția a- 
ceasta subminează com
plet orice ascendent mo
ral și intelectual al teh
nicienilor față de jucători.

Rezultatul ? O echipă 
complexată, fără substrat 
moral, care nu a știut să 
lupte din moment ce a 
pășit pe teren cu conști
ința înfrângerii. Or, în 
sport, cînd începi lupta 
fără să vrei să învingi — 
ești înfrînt cu siguranță, 

chiar dacă adversarul se 
dovedește slab pînă la 
urmă.

ERORI 
DE 

SELECȚIE

Conducerea echipei na
ționale se cramponează 
de multă vreme de o 
serie de „nume" care no 
mai reprezintă în acest 
moment chintesența fot
balului românese.

în orice selecție există 
un element subiectiv, căci 
performanțele din fotbal 
nu se pot măsura în cen
timetri și secunde. Dar de 
aci pornind, nu se pot 
ierta erori fundamentale, 
previzibile chiar și de 
nespecialiști. De exemplu, 
este inadmisibilă selecțio
narea lui Pîrcălab, care 
în nici un joc în DEPLA
SARE nu a dat satisfac
ție în ultimii ani. Nu mai 
puțin gravă este selecțio
narea lui Coman, care a 
dat dovadă de lipsuri se
rioase în echipa sa de 
club, în ultimul timp.

Există în fotbalul nostru 
jucători de care selecțio
nerii noștri nu vor să știe, 
deși dovedesc calități teh
nice cel puțin egale cu 
cei selecționați și care pe 
deasupra ar prezenta anu
mite avantaje prin spiri
tul de luptă de care sînt 
animați.

Am da ca exemplu ju
cători ca Dumitrache, Ța- 
rălungă, Grama, Mureșan, 
Solomon, Pojoni, Domide 
etc... Din astfel de jucă
tori „neglijați" s-ar putea 
alcătui, după părerea noa
stră, o echipă cel puțin 
egală valoric cu cea prefe
rată de selecționeri, dar 
care în plus ni se pare 
mai eficace sub raportul 
calităților de luptă, mai 
ales într-un joc disputat 
în deplasare.

Totul este să învățăm 
din aceste erori.

N. BRAȘOVEANU

' Hotărîrea federației de spe
cialitate de a mări conside
rabil numărul echipelor din 
divizia C, de la 4 serii a 14 
echipe la 8 serii a 16 echipe, 
a fost primită cu. bucurie de 
către iubitorii fotbalului. 
Acum, o serie de orașe miei 
și de comune, chiar, au echipe 
în campionatul republican, 
iar numeroși tineri, fotbaliști 
au posibilități sporite de a- 
f irmare.,

După consumarea a mai 
mult de jumătate din turul 
campionatului diviziei C, pu
tem constata că nivelul cali
tativ al jocurilor nu este, 
însă, cel dorit. Multe meciuri 
au un nivel tehnic foarte 
scăzut. Noi, cei care activăm 
Ia echipele de „C“, ca antre
nori sau instructori, avem da
toria de a analiza în amă
nunțime lipsurile existente 
și de a lua măsuri pentru a- 
meliorarea pregătirii tehnice 
a echipelor.

Lărgirea diviziei C trebuie 
privită, în primul rînd, prin 
prisma următoarelor obiecti
ve : a) creșterea de jucători 
faianțați pentru echipele di
vizionare A și B ; b) oferirea 
unor meciuri de bună cali
tate.

Să vedem în ce măsură au 
fost îndeplinite aceste dezi
derate.

în primul rînd, trebuie să 
arătăm că doar doi jucători, 
foști divizionari C, Bădin 
(Șoimii Buzău) și Florea II 
(Rapid Ploipeni) au fost pro
movați pînă acum în echipe 
de „A“, în speță la Petrolul. 
Să menționăm . totuși numele 
unor jucători tineri talentați, 
de perspectivă, care activează 
în divizia C: Mușat, Vasiles- 
cu. Stamanichi, Tone (Șantie
rul Naval Oltenița), Roman, 
Nicula, Hedrea, Lazăr (Uni
rea Focșani), Ardeleanu, Ro
taru (Olimpia Giurgiu), Teo- 
doru, Pătrașcu (Chimia Mă- 
rășe&ti), Ioniță, Bădin (Meta
lul Buzău), Hizo (Progresul 
Sibiu), Damian (Gloria Bis
trița) și alții.

Cele mai multe echipe nu 
sînt preocupate de practicarea 
unui fotbal de calitate, sin
gurul lor obiectiv fiind cele 
două puncte care . se atribuie 
echipei învingătoare. Și nu o 
dată, victoriile sînt obținute 
cu orice preț, trecîndu-se 
1
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peste limitele regulamentului 
și ale sportivității. Se observă 
că atît avantajul terenului, 
cît și contribuția arbitrilor 
sînt hotărîtoare în realizarea 
victoriei de către echipele 
gazde.

Problema arbitrajelor în di
vizia C este „călcîiul lui 
Achile". Au fost, din păcate, 
numeroase cazuri cînd unii 
arbitri âu influențat în mod 
direct rezultatele, prin favo
rizarea uneia dintre echipe. 
Printre aceștia putem cita pe 
Paladescu, Trofin, Constanti- 
nescu — Galați, Șerbănescu, 
Păunescu și Stanciu — Bu
zău și alții. Nu putem spune, 
însă, că nu avem și arbitri 
obiectivi. Dintre aceștia îi nu
mim doar pe Cr. Teodorescu 
— Buzău, Al. Boceanu — 
Ploiești și I. Munteanu — 
Sibiu.

în instruirea unor echipe, 
constatăm că se pune accen
tul numai pe pregătirea fi
zică, latura tehnică fiind ne
glijată aproape complet. De 
aici rezultă nivelul tehnic 
scăzut al meciurilor. Adevă
rat este și faptul că unele 
echipe au un inventar foarte 
sărac (mingi insuficiente, te
ren necorespunzător etc). Or, 
se cunoaște că antrenamentul 
poate fi eficace numai atunci 
cînd jucătorul are la dispo
ziție toate cele necesare și în 
primul rînd mingea lui, cu 
care să execute procedeele la 
care este deficitar. Din pro
prie experiență am constatat 
că antrenamentele fără minge 
sînt plictisitoare. Balonul sti
mulează pofta de pregătire a 
jucătorilor, antrenamentele 
devin mai plăcute, sportivii 
suportă mai ușor eforturile 
de intensitate maximă dacă 
sînt încadrate în exerciții cu 
mingea.

Desigur că instruirea echi
pelor divizionare C diferă de 
pregătirea celor divizionare A. 
De aceea, trebuie să existe o 
deosebire în conținutul mun
cii de instruire. întrucît lu
crăm cu jucători tineri, în 
formare și în perioada de 
dezvoltare generală, este 
foarte importantă consolida
rea corectă a elementelor teh
nice. Deprinderile greșite 
greu se pot corecta mai tîr- 
ziu.

Un cicilu săptămînal de an

^ZAgpRSKIi
VALENTINA ZIMNIAIA

DUMITRU MARGINE, IURI DEDOVICI

UZINA „AUTOBUZUL"
București, str. Ostrov nr, 3, Sectorul §

ANGAJEAZĂ DE URGENȚĂ
TINICHIGII AUTO, LĂCĂTUȘI, STRUNGARI, SUDORI, 

VOPSITORI, ȘLEFUITORI Șl CONDUCĂTORI AUTO

Pentru orice relații, telefon 23.55.05
-l 4S_________________

trenamente în perioada com- 
petițională poate cuprinde 
următoarele obiective:

MARȚI — 120 minute, in
tensitate maximă, sarcini: 
menținerea calităților fizice la 
un nivel superior, exersarea 
deprinderilor tehnice speci
fice postului;

MIERCURI — 150 minute, 
intensitate medie, sarcini î 
consolidarea bagajului tehnic, 
îmbunătățirea factorului psi
hologic ;

JOI — 90 minute, joc ami
cal, sarcini: încadrarea echi
pei în sistemul mediu și con
cepția proprie de joc, impu
nerea jocului propriu

VINERI — 150 minute, in
tensitate medie, sarcini: îm
bunătățirea acțiunilor de atac 
ți apărare, perfecționarea fi
nalizării în condițiile jocului, 
îmbunătățirea vitezei de exe
cuție, joc-școală de 60 mi
nute cu juniorii;

DUMINICA — joc de cam
pionat.

Un rol mare în pregătire 
trebuie să-1 aibă jocuri le- 
școală, care nu pot lipsi din 
ciclul săptămînal. Este bine 
ca aceste meciuri de antrena
ment să. fie arbitrate de an
trenori, pentru ca aceștia să 
oprească jocul ori de cîte ori 
e nevoie, în momentele ivirii 
unor faze confuze.

O atenție mărită trebuie 
acordată atît ședințelor de 
pregătire cît și analizei jocu
lui, cu contribuția activă la 
discuții a componenților echi
pei. Nu este bine ca la ședin
țele de pregătire a jocului să 
participe mai multe persoane, 
ci numai antrenorul. Sînt 
cazuri cînd conducători de a- 
sociații sau de întreprinderi, 
pe lîngă care activează echi
pele, confundă fotbalul și 
principiile lui, devenind peste 
noapte specialiști în acest 
domeniu, permițîndu-și să 
dea recomandări antrenorului 
și echipei.

Revenind la situația mate
rială a echipelor, trebuie șă 
spunem că ea diferă de la 
o asociație la alta. Sînt unele 
asociații cu posibilități ma
teriale foarte reduse, care 
fac eforturi mari pentru ca 
echipele lor să supraviețu
iască. Ar fi bine să se gă
sească modalitatea ajutorării 
acestor echipe de către foru-

Uneori — din păcate, cam rar — divizia C cunoaște partide spectaculoase, cu faze de 
poartă de un real dinamism, cum demonstrează imaginea de mai sus, surprinsă de colabora

torul nostru I. Popescu la meciul Rapid Plopeni — Gloria C.F.R. Calați (5—0)

rile competente, în special cu 
materiale sportive.

în încheiete, o propunere' 
pentru F.R.F.: organizarea de 
trialuri între selecționatele 
celor 8 serii ale diviziei C, 
pentru depistarea elemente
lor talentate.

Pentru înregistrarea progre
sului dorit în divizia C, ar fi 
necesar ca echipele, cît și cei 
care conduc procesele de in
struire, să primească un spri
jin mai substanțial, în pri
mul rînd din partea meto- 
diștilor de la consiliile jude
țene pentru educație fizică 
și sport, care răspund de 
fotbal în județele respective. 
De asemenea, este nevoie de 
reactivizarea colegiilor de 
antrenori.

Constantin SUCIU 
antrenor de fotbal

METALUL HUNEDOARA—
C.S.M. SIBIU

SE JOACĂ LA BRAD
Meciul Metalul Hunedoara 

— C.S.M. Sibiu, programat în 
etapa a Xll-a a diviziei B, 
seria a II-a, se dispută la 
Brad, deoarece terenuldin Hu
nedoara este suspendat pentru 
o etapă.

ÎN PRAGUL NOULUI SEZON DE IARNĂ

MEMENTO BBAȘOVEO
A • mal rămas puțin Și 

vom fi în pragul unui nou se
zon : cel al sporturilor de iarna. 
In așteptarea lui brașovenii se 
pregătesc asiduu. Veștile pe care 
le avem sînt îmbucurătoare, nu 
numai pentru localnici, ci și 
pentru toți amatorii sporturilor 
de iarnă care vor poposi în 
această perioadă pe meleagurile 
„Țării Bîrsei". Să parcurgem 
cîteva din realizările obținute 
pînă acums

• Am anunțat la timp despre 
construcția patinoarului artifi
cial din Poiana Brașov. Lucră
rile Ia acest patinoar sînt avan
sate. Țevăria a fost întinsă pe 
întreaga suprafață de 1800 nu 
(60x30 m), au fost făcute probe 
tehnologice pe o treime a pis
tei și ele au corespuns întruto- 
tul, iar acum se lucrează la in
stalațiile frigorifice și la ame
najarea cabanei anexă. Sînt 
speranțe ca la jumătatea lunii 
noiembrie patinoarul artificial să 
fie dat în folosință. (Bravo, 

constructorilor, care, în ciuda 
timpului nefavorabil, au mun
cit cu rivnă, reușind să obțină 
succese importante în construc
ția patinoarului 1).

• Tot în Poiana Brașov s-a 
depus o muncă susținută pen
tru amenajarea noii pîrtii de 
sub teleferic. Pe întreaga dis
tanță din Poiana Brașov pină 
în Cristian s-a curățat traseul 
viitoarei pîrtii de slalom spe
cial, indepărtîndu-se — prin
tr-un efort colectiv — toate... 
buturugile ce stăteau neatinse 
de zeci de ani

« Și pentru că sîntem la ca
pitolul amenajări vom aminti 
că este aproape gata și trambu
lina amenajată în cartierul 
Șefiei din Brașdv, care va pet- 
mite viitorilor săritori să pă
șească cu entuziasm la învăța
rea acestei frumoase ramuri a 
schiului.

® Evidențiem, de asemenea, 
cu satisfacție și inițiativa Admi
nistrației Bazelor sportive din 
Brașov cu privire la amenaja
rea viitorului patinoar natu
ral care-și va găsi locul pe 
baza sportivă de tenis Olimpia. 
Pentru a i se da o înfățișare 
cît mai frumoasă șl, în același 
timp, pentru a se mări spațiul 
existent, au început lucrările de 
nivelare a malului stîng, de 
unde vor fi excavate porțiuni 

, de pămînt. Astfel, viitorul pa
tinoar Olimpia, pe care se va 
amenaja și terenul de hochei, 
va fi mult mai încăpă
tor, urmtnd a i se schimba 
curînd și instalația pentru noc
turnă.

® Sportivii secțiilor de schi 
și patinaj sînt și ei in pe
rioada unor febrile pregătiri. 
Deocamdată pe uscat, însă cu 
o mare intensitate. Schiorii 
cluburilor Dinamo, Steagul ro- 
(u, Tractorul, Politehnic® st cei

Metalul Tlrgoviște - Bonsucceso 
2-0 (0-0)

TlRGOVIȘTE, 31 (prin te
lefon). — După un joc viu 
disputat, cu faze spectaculoa
se, victoria a revenit gazde
lor cu scorul de 2—0, am
bele goluri fiind înscrise de 
Casandra (min. 75 și 80).

M. AVANU-coresp.

Duminică, pe „Republicii'* 

Progresul-Bonsucceso 
Rio de Janeiro

Deși sîmbătă joacă în ca
drul diviziei naționale A, cu 
Dinamo București, a doua zi, 
Progresul va întîlni în meci 
revanșă, formația braziliană 
Bonsucceso Rio de Janeiro. 
Partida, care va începe de la 
ora 15,15 ‘ fiind precedată de 
întîlnirea dintre echipele de 
tineret-rezerve Progresul — 
Dinamo, va constitui ultima 
apariție publică a formației 
braziliene la capătul turneu
lui pe care îl întreprinde în 
țara noastră. .

de la A. S. Armata și Școala 
sportivă, sînt de multă vreme 
în pregătire. Pe aleile de sub 
Tîmpa, pe cele de pe Warthe, 
în Poiana Brașov și în alte 
locuri adecvate, întîlnești zil
nic schiorii cluburilor și asoci
ațiilor din localitate, muncind 
cu perseverență, făcînd crosuri 
sau imitînd figuri specifice ra
murilor pe care le practică.

• Cu aceeași rîvnă muncesc 
și patinatorii. Viteziștii de la 
Dinamo răspund „prezent" Ia 
antrenamente de mai multe 
luni. Fruntașii secției, Crista 
Tracher, Anelise Ștefani, An
drei Okoș și Laurențiu Căples- 
cu, împreună cu antrenorul 
Ernest Ulrich, și-au mutat pen
tru moment centrul de pre
gătire în Capitală, contlnutn- 
du-și antrenamentele pe pati
noarele artificiale care și-au 
deschis porțile. Cit privește 
„artisticii”, reprezentanții aso
ciației „Petrolul", sub îndru
marea antrenorului Bert Heu- 
chert, sînt și ei prezenți la pre
gătirile 'pe uscat, așteptînd cu 
nerăbdare deschiderea patinoa
rului artificial propriu, De ase
menea, pregătiri se fac și Ia 
centrul de inițiere al Școlii 
sportive, care a luat ființă la 
începutul acestui an, și de care 
se ocupă cunoscutul patinator 
profesorul Carol Hertl.

® Și încă două noutăți : la 
A. S. Armata a fost creat un 
centru de hochei pentru copil, 
pe care-1 conduce fostul jucă
tor internațional Peter, iar Ia 
clubul Dinamo sînt avansate 
„lucrările" pentru înființarea 
unui centru pentru patinaj ar
tistic, de care ar urma să se 
îngrijească multiplul campion 
național, Roman Turușanco.

C. GRUIA 
coresp. principal



APLAUZE Șl FLORI PENTRU OLIMPICII NOȘTRI!
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OLIMPIADA DIN MEXIC

A DEPĂȘIT CELE MAI

OPTIMISTE AȘTEPTĂRI
(Urmare din pag. 1)

dele, se. vede bine, s-au pregătit 
cu minuțiozitate, în dorința 
fierbinte de a organiza pină la 
ultimul amănunt întrecerile 
sportive, ca și celelalte mani
festații, de a ne face să ne sim
țim aproape ca la noi acasă. 
Le adresez, și pe această cale, 
călduroase și sincere mulțumiri 
dm partea delegației olimpice 
a României socialiste.

— Desigur, nu este mo
mentul și nici locul de a vă 
solicita o analiză a compor
tării sportivilor noștri la 
J. O, Am dori să ne expri
mați, insă, in cîteva cuvinte, 
părerea de ansamblu asupra 
evoluției lotului român.

— După cum se știe, am luat 
startul la 9 ramuri sportive, 
dintre care la 7 cu obiectivul 
clasării între primele 10 locuri; 
la ciclism și înot participarea 
fiind mai mult simbolică. La 6 
dintre aceste sporturi au fost 
obținute medalii ; 26,55 Ia sută 
din totaiul competitorilor ro
mâni înapoindu-se acasă cu 
astfel de trofee, iar 53 dintre ei 
înscriindu-și numele în palma
resul primilor 10 sportivi din 
lume. 15 medalii realizate și 
punctajul de 100,5 — cele mal 
mari cifre de pină acum — ne 
dau dreptul să considerăm în 
ansamblu, ca reușită participa
rea noastră la Olimpiada me
xicană. Este, desigur, meritul 
sportivilor, al antrenorilor, al 
tuturor celor care, într-un fel 
sau altul, au contribuit la a- 
cest succes. Tuturor le mulțu
mim și le adresez urări de să
nătate, de prosperitate în mun
ca profesională și de pe tere
nurile de sport.

— Dacă se poate, vsm 
ruga cîteva sublinieri..,

— ...Mi-e destul de greu să 
discern pe loc. Totuși, Viorica, 
Li a, Ileana Silai, o fată cu o 
ambiție extraordinară (ce bine 
ar fi să aibă și fotbaliștii noștri 
o ambiție asemănătoare!), je
nată în două rlndurî de adver
sare în drumul spre linia de 
sosire; Marcel Roșea, un e- 
xemplu de stăpînire de sine in 
momentele cheie ale concursu
lui de pistol viteză (mă refer in 
special la barajul pentru locul 
doi) ; Ionel Drîmbă, calm, lucid, 
tenace și exploziv în situații 
hotărîtpare ; Ion Baciu care a 
susținut nu mai puțin de 8 
partide foarte grele în. decurs 
de 4 zile, fără a fi pierdut 
vreuna ; Patzaichin și Covaliov, 
prin dîrzenia cu care și-au ,a- 
părat șansele de a obține au
rul la canoe, ca și alții, alcătu
iesc un catalog de nota 10.

Și o evidențiere, suplimenta
ră, pentru contribuția fetelor, 
decisivă Ia recolta noastră »• 
limpică.

— Această recoltă putea 
fi și mai bogată 7

— O spun cu toată convin
gerea, da! Iată, de pildă, ca-

PROMISIUNI
Mariana Baciu și micuțul 

Cristinel își fac cu greu loc 
prin mulțime.

— Mă bucur mult pentru 
Ionel, ne-a spus emoționată 
fosta jucătoare de tenis de 
masă, Mariana Jandrescu, și 
sper că la Miinchen va reuși 
să cîștige primul loc.

Iată-1, însă, și pe Ion Ba
ci u

—- Văzusem prețioasele tro
fee cucerite de ceilalți spor
tivi români și noi, luptătorii, 
încheiam competiția. Toate 
privirile, deci, se îndreptau 
spre noi. Și, o dală cu ele, și 
speranța de a îmbogăți tezau
rul delegației. Trebuia să-mi 
apăr prestigiul cucerit la 
„mondiale" și nu-mi puteam 
permite decît acțiuni calcula
te pină în cele mai mici a- 
mănunte. Pe lingă aceasta, 
i-am întîlnit pe cei mai redu
tabili adversari chiar din pri
mele tururi. Dacă în semifi
nale, în meciul cu fostul cam
pion mondial, Ianoș Varga 
(Ungaria) îmi stăteau în spate 
mai puține puncte „rele", in
tram la risc și sînt sigur că-l 
învingeam. Așa însă, cu un 
bagaj nedorit de 5,5 puncte, 
îndrăzneala exagerată mi-ar 
fi periclitat medalia de ar
gint pe care, oricum, o a- 
veam asigurată.

Masivul Nicolae Martines- 
cu cu mersu-i puțin legănat, 
ne-a spus că în finala cu Ra- 
dev a fost prins într-o centu- 
rare laterală și pentru că nu 
a trecut cu „pod", arbitrul din 
centrul saltelei a fluierat tu
șul. „Or, — a încheiat Marți- 
nescu — după cum se știe, 
noul regulament prevede că 
acest procedeu se execută în
tr-un timp controlat..."

Cel de-al treilea medaliat 
la lupte, Simion Popescu, a 
avut la categoria sa nu mai 
puțin de 23 de concurenți, 
dintre care 11 erau de aceeași 
valoare. „Meciul cu japonezul 
Hideo Fujimoto — spunea S. 
Popescu — l-am pierdut în 
ultimele 3 secunde și astfel 
am fost nevoit să mă mulțu
mesc cu medalia de bronz. E 
vina mea, și acum nu mai 
pot schimba nimic.'In viitor, 
însă..." 

zul floretiștilor care au pier
dut, Ia limită, șansa de a evo
lua măcar în finala probei, ca 
să nu spun mai mult. In semi
finale, în meciul cu echipa so
vietică, formația noastră con
ducea cu 8—5. La scorul de 
4—4, în asaltul cu Șisikin, lui 
Haukler i-a scăpat floreta din 
mină și a pierdut. Au urmat 
asalturile Iui Țiu și Mureșan, 
din care echipa noastră avea 
nevoie pentru calificarea în fi
nală nici măcar de o victorie, 
ci doar de... 5 tușe. Ei bine, 
spre regretul nostru și al lor, 
desigur, floretiștii nu le-au 
putut realiza. Un alt argument: 
Nicolae Rotaru. El a pierdut, 
la „gabarit", o medalie. Nicolae 
Neguț, la lupte greco-romane, 
a fost și el aproape de aur. In 
meciul susținut cu Lothar Metz, 
trei din cei patru arbitri au 
dictat avertismentul descalifi- 
cator pentru adversarul său. 
Fără această unică excepție, 
curioasă de altfel, l-am fi văzut 
și pe Neguț campion. Așa, el a 
trebuit să se mulțumească cu 
locul 4. Sau poate i-ați urmărit 
și dv. prin intermediul televi
ziunii pe cei patru de la caiac, 
întrecuți chiar pe linia de sosi
re. dună ce conduseseră aproa
pe toată cursa ! Exemple s-ar 
mai putea da, cu Constantin 
Ciueă la box, învins de arbitri 
în partida cu Olech, dar nu 
vreau să fie considerate ca 
scuze. Știm că în sport aseme
nea situații au existat și vor e- 
xista. Pentru â învinge trebuie 
să dispui nu numai de o pre
gătire tehnică superioară, dar 
și să fii și stăpîn pe nervi, să 
demonstrezi o rezistență deose
bită.

In această privință vreau să 
mai evidențiez pe Ion Monea, 
pe Ion Covaci, care ș-a bătui 
„ca un leu”, pe Antoniu 
Vasile.

Avem sportivi valoroși, plini 
de talent. Din păcate, însă, nu
mărul lor nu este încă cel do
rit, cel solicitat de anvergura 
întrecerilor internaționale din 
zilele noastre. De aceea, va tre
bui să depunem eforturi și mai 
mari pentru a pregăti încă de pe 
acum participarea sportivilor 
români la ediția jubiliară a 
Jocurilor Olimpice, care, vâ 
dați seama, este și firesc, va 
întrece memorabilele Jocuri din 
Mexic.

în încheiere, țin să mulțu
mesc; în numele consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, tuturor celor care 
au contribuit la prezentarea 
promptă, competentă a mani
festațiilor sportive din capitala 
Olimpiadei a XlX-a, și în mod 
special colectivului redacțional 
al ziarului Sportul, Vreau să 
mulțumesc, de asemenea, echi
pajelor avionului TAROM pen
tru grija și siguranța cu care a 
dirijat nava, pe un traseu deo
sebit, de „maraton aerian", ca 
și numeroșilor iubitori ai spor
tului, a căror prezență pe ae
roportul Băneasa și manifesta
ție spontană de dragoste ne-au 
emoționat profund.

Primul care l-a felicitat pe Ion Baciu și i-a 
băiețelul său Bucuria a fost,

oferit flori a fost Cristinel, 
deci, deplină.

Radiograma: „BRAVO ROMÂNI A
In iureșul bucuriei generale, 

cîțiva oameni s-au strecurat în 
liniște din avion spre clădirea 
aerogării. Nu i-a așteptat ni
meni, nu li s-au oferit flori, 
nu li s-a strîns mina, deși o 
meritau. Cei 15 oameni care au 
scăpat atenției generale sînt 
membrii echipajului, piloții, 
naviganții și stewardesele care 
le-au asigurat olimpicilor noștri 
o călătorie plăcută de la Acca
pulco pină acasă. Au scăpat 
atenției generale este un fel de 
a spune, pentru că unul dintre 
reporterii noștri i-a abordat cu 
tradiționalul :

— Bun sosit 1
— Bine v-am găsit! ne-a 

răspuns comandantul aeronavei, 
TITI ENU.

— Sîntem pregătiți sâ notăm, 
pentru cititorii noștri, impre
siile dv. din această călătorie 
peste Atlantic.

— Ne-a făcut o deosebită plă
cere să fim primii dintre cei 
de-acasă care-i felicită pe o-

Un „trio" de aur : Viorica Viscopolfeanu/ Iolanda Balaș (venită In întîmpinarea olimpicilor la aeroport) 
și Lia Manoliu.

ATLETELE NOASTRE AU FOST EXTRAORDINARE
Viorica Viscopoleanu coboa

ră sprintenă scara avionului. 
La jumătatea drumului, dînd 
cu ochii de mulțimea care a- 
clamă, o podidește plînsul și 
se oprește. Nici Lia Manoliu, 
aflată alături, nu e mai... vi
tează. Lacrimile curg șiroaie 
și pe fața ei.

Lîngă scară, marea noastră 
campioană Iolanda Balaș-So- 
ter, este vădit emoționată. 
Printre lacrimi de bucurie, 
Toii mărturisește: „Retrăiesc 
parcă primirea entuziastă 
care mi s-a făcut și mie cu 
ani în urmă. Mă bucur din 
suflet pentru succesul priete
nelor și colegelor mele de 
stadion. Sînt fericită că atle
tismul feminin românesc a 
devenit o constantă majoră, o 
prezență și o mîndrie la J.O. 
Trebuie să menținem sus 
steagul victoriei!“

Campioana săritoarelor în 
lungime abia se mai vede de 
sub buchetele de flori: „Nici 
nu mi-aș fi putut închipui 
vreodată că pot primi atitea 
gingașe atenții"... Și, izbuc
nind din nou în plîns, la 
pieptul Iolandei, Viorica ne 
mai face o mărturisire para
doxală. „încerc acum mai 
multe emoții decit in ziua de 
14 octombrie, la finala de 
pe stadionul olimpic !“

înconjurată de familie, Lia 
Manoliu își îmbrățișează ma
ma cu multă efuziune : ' „A 
fost greu, neînchipuit de greu, 
aproape că nici nu-mi vine 
să cred. De n-ar fi medalia 
aceasta de aur și ramura de 
măslin, de n-ar fi puzderia 
de scrisori pe care le-am pri
mit acolo, mai-mai, aș crede 
că totul e un vis. Așa însă..."

— Dacă ai ști, Lia mamă, 
ce noapte am avut pină am 
aflat rezultatul tău. Nici după

Floreta de aur se desfăinuie
Campionul olimpic Ia floretă 

coboară printre primii din a- 
vion. Iată-1 răspunzînd cu căl
dură felicitărilor. Sint colegii 
de club, de la Steaua, mulți 
prieteni. Pare puțin obosit.

II rugăm să ne împărtășească 
primele impresii. Ezită. Nu știe 
cum să înceapă. încercăm să-l 
ajutăm: 

limpid pentru excelentele lor 
rezultate. Am făcut-o alaltăieri 
la Accapulco. Sint fete și băieți 
deosebit de simpatici, oameni 
cu un farmec aparte, tn timpul 
celor 20 de ore de zbor efec
tiv, în care am parcurs aproape 
15 000 km, au constituit o so
cietate veselă, exuberantă. Au 
cântat, au rîs și, firește, au co
mentat întrecerile care abia se 
terminaseră la Ciudad de Me
xico. I-am auzit vorbind des
pre cei dragi de-acasă, despre 
dorul care li se cuibărise în 
inimă, despre nerăbdarea cu 
care așteptau să le comunic că 
am trecut frontiera și am a- 
juns deasupra pământului ro
mânesc.

— Cum a fost, în general, 
zborul?

— Bun, chiar foarte bun. 
Doar ieri noapte, cînd traver
sam Atlanticul, am intimpinat 
o furtună. Aeronava s-a com
portat însă admirabil și pasa
gerii n-au avut emoții... 

aceea n-am avut liniște !
Gheorghe Zîmbreșteanu, an

trenorul federaj la atletism, 
apărat de un... uriaș sombre
ro, nu știe cui să-i răspundă, 
fiului său Cătălin (învoit spe
cial de la grădiniță pentru a 
fi prpzent la sosire), soției 
care a venit cu toată clasa la 
care, este dirigintă, sau ne- 
număraților iubitori ai atletis
mului care-1 felicită. „Român- 
cuțele noastre au fost extra

După 12 ani!
Nedespărțiți, ca și în barcă, 

cei doi consăteni ai vestitei 
așezări pescărești Mila 23, 
Ivan Patzaichin și Serghei Co
valiov luntresc cu greu, îm
preună, prin apele umflate 
ale entuziasmului. Lipsiți de 
pagaie, parcă sînt dezorien
tați. Ne folosim de un ostrov 
al liniștei pentru a scoate și 
de la acești proaspeți cam
pioni ai Olimpiadei cîte o de
clarație.

Patzaichin,. mezinul laurea- 
ților noștri, este atlt de sfios 
că aproape nici nu realizează 
marea sa performanță, la că
pătui unui singur an de acti
vitate competițională : „După 
dușul rece de la canoe sim
plu, m-am ambiționat și am 
tras din răsputeri, cu Serghei, 
să nu facem Delta de rușine. 
Am pornit-o primii și tot așa 
am terminat-o !“■

Covaliov, un. sportiv mai 
rodat cu succesele (e doar 
campion mondial la Griinau).: 
„Am plecat tare, așa cum, se 
cerea, am menținut strocul 
ridicat și am știut să depășim 
momentul oarecum critic de 
la 750 m, cînd canoiștii ma

— De pildă, spune-ne două 
vorbe despre turneul final la 
individual...

— A fost mai ușor decît e- 
tapele intermediare. Eram 
ferm convins că dacă ajung în 
finală, nu mai pierd titlul. 
Mi-am propus de la primul a- 
salt să... nu mă mai joc, să fiu 
serios. Era prea mare miza pen
tru a risca. De aceea am tras 
prudent cînd a fost cazul, m-am 
retras tactic cînd lupta de pe 
planșă Impunea acest lucru. 
Magnan, care nu era obișnuit 
cu acest mod al meu de a abor
da asalturile, a rămas total 
descumpănit. $i, la fel. Reve- 
nu și Kamuti.

— Ai avut în vreun moment 
senzația că te îndepărtezi de 
țel ?

— Nu, în nici o clipă. Nici 
chiar atunci cînd, față in față 
cu Revenu, îmi jucam ultima 
șansă. Am gvut necontenit ini
țiativa, am fost mai calm decit 
adversarul meu, mai lucid și 
mai tenace. V-aș ruga să-mi 
iertați lipsa de modestie...

★
O felicităm pe Maria Vicol 

Este puțin stînjenită.
— S-ar fi putut mai mult 

decît o medalie de bronz...
_  ???
— Nu-i suficient, insă, să 

vrei să cîștigi. Meciul nostru 
cu floretistele Ungariei, o a- 
devărată finală olimpică, a stat 
prea mult la discreția arbitru
lui, polonezul Pawlas. Altfel, 
in condițiile unui arbitraj o- 
biectiv....

— Fără îndoială că aerona
va singură n-a putut să învin
gă vitregia vremii. Avem con
vingerea că măiestria echipaju
lui a fost cea care a avut pri
mul cuvînt de spus. (Coman
dantul a zîmbit și, cu modestia 
care-i caracterizează pe acești 
ași ai văzduhului, a trecut 
peste observația mea). Care a • 
fost itinerarul ?

— La ducere: București — 
Londra — Gander — Detroit 
— Accapulco, iar la întoarcere 
Accapulco — Detroit — Mont
real — Gander — Londra — 
București. AM AVUT ȘI BU
CURIA SA RECEPȚIONAM 
RADIOGRAME, TRANSMISE 
DE STAȚIILE DIN DIFERITE 
PUNCTE ALE ITINERARU
LUI SAU DE AVIOANELE A- 
FLATE IN ZBOR 1N APRO
PIEREA NOASTRĂ, CU ME
SAJE DE FELICITARE : 
„BRAVO ROMANIA „FE
LICITĂRI OLIMPICILOR RO
MANI !’’

I-am solicitat milionaru

ordinare, într-o Olimpiadă 
extraordinară !“

L-am lăsat la urmă pe Ion 
Soter, taciturn recunoscut, pe 
care-1 incomodează, de obicei, 
manifestările exuberante pri
lejuite chiar de marile vic
torii. „Sînt bucuros de succe
sul repurtat de întreaga de
legație, dar în special de cel 
al atletelor. Ștafeta medaliilor 
continuă și cred că nu este 
un simplu joc al hazardului!“ 

ghiari Petrikovics și Wich
man ne-au atacat cu hotărire. 
Eu eram odihnit. Mai tînărul 
meu tovarăș de barcă venea 
obosit, după o decepție. Cum 
aveam să cucerim aurul olim
pic. atit de mult dorit '? După 
primele lovituri mi-am dat 
seama să Ivan este refăcut 
și că nu putem pierde me
dalia. Bravo lui

în preajma canoei campioa
ne, „aurul" de la Melbourne, 
Simion Ismaileiuc se destăi- 
nuie : „Mă bucură sincer că 
s-a. reinnodat șirul succeselor 
la canoe, început în urmă cu 
12 ani in Australia. Rotman, 
Alexe și cu mine nu mai sîn- 
tem singuri!“

fi luptat în finală 
cu toată, dîrzenia

Ne facem loc cu greu pină 
la ’ scara avionului, printre 
sutele de prieteni, rude și- 
buchete de flori. Linca este 
la scara avionului și prima 

Lui Ion Monea Olimpiada me
xicană i-a lăsat vizibile urme... 
Ele se vor șterge însă repede, 
de neuitat rămînînd doar satis
facția cuceririi medaliei de argint.

sa grijă a fost aceea de a se 
uita atent la bandajul alb, 
care acoperă o bună parte 
din figura cunoscutului nos
tru pugilist. îl smulgem pen
tru cîteva momente pe Ion 
Monea, și-i luăm un scurt 
interviu: „Am suferit acci
dentul în meciul cu polone
zul Dragan. Directa sa de 
dreapta, plasată în ultima 
repriză, mi-a fracturat osul 
nazal. Dar, și el și-a rupt 
metacarpienele. A doua zi am 
făcut radiografia. Fractură 
sau numai fisură? Din nefe
ricire a fost fractură, așa că 
am fost transportat la spital 
și operat. Intervenția chirur
gicală m-a făcut să... transpir 
mult. Dacă aș fi fost valid, 
aș fi luptat cu toată dîrzenia 
în finală, știind că era ulti
ma mea participare la J.O. 
Probabil, ea urmare a a- 
cestui accident voi abandona 
boxul".

lui (comandantul a parcurs 
pină acum 3 500 000 km cu ae
ronavele TAROM-ului) să ne 
prezinte echipajul.

— M-au însoțit Vasile Do- 
garu, A. Cristian și V. Ionescu 
— comandanți, Gh. Tulbure și 
T. Paradescu — navigatori, Gh. 
Nica și T. Podoleanu — me
canici navigatori, V. Hlușcu si 
A. Paul — radiotelegrafiști de 
bord, N. Ghegeliu, Alina Kraus, 
D. Totîlcă, V. Bazan și Eudmi- 
la Ogrinjeanu — însoțitori de 
bord.

Reportaj realizat des

Romeo Vilara, Hristache 
Naum, Neagoe Mardan, 
Tiberiu Stama, Romeo Că- 
lărășanu ți Costin Chi- 
riac.

Fotografii de : Aurel 
Neagu, Theodor Roibu și 
Vasile Bageac.

LA CIUDAD 
A VENIT RÎNDUL
CIUDAD DE MEXICO 31 

(Agerpres). — Competiția au
tomobilistică „Marele pre
miu al Mexicului", ultima 
probă din cadrul campiona
tului mondial (formula 1), se 
va desfășura duminică pe

CAMPIONE OLIMPICI DE NATAȚIE 
INVITAȚI LA MARSILIA

PARIS 31 (Agerpres). Uni
unea de natație din Marsilia 
a anunțat organizarea unui 
mare concurs internațional 
de înot ce urmează să se des
fășoare în luna decembrie 
la Marsilia.

Printre cei invitați să ia 
startul se numără australia
nul Mike Wenden (campion 
olimpic și recordman mondial 
la .100 m liber) și americanii 
Douglas Roussel! (campion o- 
limpic la 100 m fluture) și 
Michael Burton (campion o-

FINLANDA-CANADA 
3-2, LA HOCHEI

HELSINKI 31 (Agerpres). 
La Țampere s-a desfășurat 
întîlnirea internațională ami
cală de hochei pe gheață din
tre selecționatele Finlandei și 
Canadei. După un joc echi
librat victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 3—2 (1—1, 
1—0, 1—1). Golurile învingă
torilor au fost înscrise de 
Oksanen, Peltonen și Matti. 
Pentru oaspeți au marcat 
Heindl și McMillan.
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ECHIPELE FRUNTAȘE OBȚIN NOI VICTORII
LUGANO, 31. — Echipa

României vădește o sensibilă 
scădere de potențial, în tur
neul final al Olimpiadei. A 
treia sa înfrîngere consecuti
vă a fost consemnată pe fi
șele rundei a 6-a, șahiștii ro
mâni fiind întrecuți, la limită 
de cei ai Ungariei: 11/2;—2 1/2. 
După trei remize, la primele 
mese, partida decisivă a fost 
pierdută' dA Drimer Tn fața 
maestrului internațional Csom 
(actualul campion maghiar, în 
absența lui Portisch). La în
trerupere, Csom păstra un 
pion în, plus, în finalul de 
turnuri, ceea ..ce a pecetluit 
soarta luptei. Partidele Szabo
— Gheorghiu, Ciocîltea — 
Lengyel și Barcza — Ghițescu 
s-au încheiat toate înainte de 
30 de mutări, certificîndu-se 
egalitatea prezentă pe tablă.

Șahiștii sovietici, fruntași ai 
clasamentului, au obținut un 
avans substanțial în primele 
partide încheiate din confrun
tarea cu echipa S.U.A. Petro
sian l-a învins pe Reshevsky, 
Smîslov pe D. Byrne, în timp 
ce Spasski făcea remiză cu 
Evans. Continuă partida Ghel- 
ler — Benko. Scor: U.R.S.S.
— S.U.A. 2 1/2—1/2 (1).

O victorie la scor a înscris 
și a doua clasată, echipa Iu
goslaviei, învingătoare cu 4—0 
în fața Filipinelor. La prima 
înfrîngere se află formația 
Bulgariei, învinsă cu 2 1/2-1 i/2 
de către Argentina. Bulgarii 
au făcut remize la primele 
trei mese (Boboțov — Najdorf, 
Panno — Tringov, Pîdevski
— Sanguinetti), pierzînd la 
ultima, unde Radulov a fost 
întrecut de Rossetto.

în revenire de formă. Ce
hoslovacia s-a distanțat cu 
3—1 în fața Danemarcei (Lar-

Fotbal pe glob
BRAZILIA — REPREZENTA

TIVA LUMII

La 6 noiembrie, la Rio de 
Janeiro va avea loc meciul in
ternațional de fotbal dintre 
echipa Braziliei și o reprezen
tativă a lumii. Din echipa oas
pete va face parte numai un 
jucător englez s George Best.

CUPA ORAȘELOR TIRGURI

In turul II (prima manșă) a 
Cupei orașelor tîrguri s-au în
registrat următoarele rezultate t 
Glasgow Rangers—Dundalk
6—1 (2—1): Sporting Lisabona 
—Newcastle United 1—1 (0—1) s 
Vittoria Setubal—Olympique 
Lyon 5—0 (2—0). în turul II 
(a II-a manșă): Real Saragos
sa-Aberdeen 3—0 (2—0). In 
tur, 2—1 pentru Saragossa. 
DWS Amsterdam—Chelsea 0—0. 
(In tur tot 0—0), DWS 
Amsterdam s-a calificat prin 
tragere la sorți pentru turul 
III.

POLONIA - IRLANDA 1-0

La Chorzow, în meci amical, 
reprezentativa Poloniei a dis
pus de selecționata Irlandei cu 
1—0 (0—0) prin golul înscris de 
Lubanski.

DE MEXICO 
AOTOMOBIIIȘIILOR

circuitul de la Magdalena 
Mixhuca. La startul acestui 
concurs hotărîtor vor fi pre- 
zenți principalii pretendențî 
la titlu: englezii Graham. 
Hill, Jacky Stewart ți neo
zeelandezul Denis Hulnae.

limpic la 400 m liber). în 
fruntea listei invitatelor se 
află multipla campioană și 
recordmană Debbie Meyer.

„Cupa Europei” 
la atletism 

la Stockholm îu 1970
Federația internațională de 

atletism a anunțat că ediția 
din anul 1970 a „Cupei Eu
ropei" pe echipe va avea loe 
în Suedia, la Stockholm.

Herein amină 
tentativa...

Ciclistul belgian Eddy 
Merckx a anunțat că nu va 
face anul acesta tentativa de 
a corecta recordul mondial 
al orei deținut de danezul 
Ritter. Merckx a declarat c" 
va încerca doborîrea recordu
lui, anul viitor, pe - velodro
mul din Ciudad de Mexico.

sen a fost din nou învins, de 
Hort). Tot cu 3—1, Polonia — 
revelația incontestabilă a fi
nalei — termină învingătoare 
in meciul cu Canada.

O singură întîlnire s-a în
cheiat egal : R F.G, — R.D.G. 
2—2. De asemenea, Portisch 
a cîștigattoitima întreruptă, cu 
Hort, a meciului Ungaria — 
Cehoslovacia din runda pre- 
eedenta, egalînd scorul 2—2.

în clasament, după 6 runde, 
s-a. creat o distanță între pri
mele două clasate și restul 
echipelor fruntașe: U.R.S.S. 
18 1/2 (1) p, Iugoslavia 17 p, 
Argentina și Polonia 13 1/2 p, 
Bulgaria și R.F.G. 13 p, S.U.A. 
121/2- (1) p, Ungaria 12 1/2 p. 
Echipa României totalizează ** 
10 1/2 p,

în al doilea turneu final 
(pentru locurile 15—28), con
duce Olanda cu 161/2 p, ur
mată de Anglia 15 (1) p, El
veția 14 1/2 p, Austria 14 (2) p, 
Spania și Finlanda 14 p etc.

IN CADRUL CAMPIONA
TULUI de hochei pe gheață 
al U.R.S.S. s-au disputat 
două întîlniri: la Sverdlovsk, 
Avtomobilist — Dinamo 
Moscova 3—3 (2—0, 1—2,
0—1): la Celiabinsk, Traktor 
a obținut o surprinzătoare 
victorie asupra echipei ȚSKA 
Moscova cu 5—1 (2—1, 1—0, 
2—0).■
LA BUDAPESTA s-a desfă
șurat un turneu internațional 
de judo. Iată cîștigătorii s 
categ. 63 kg j Bechenbech 
(Dynamo Berlin); categ. 70 
kg: Hetger (Dynamo Ber
lin) ; categ. 80 kg : Ipacs (Un
garia) ; categ. 93 kg 3 Kris- 
tof (Ungaria).■
IN TURNEUL internațional 
de tenis de la Aberavon 
(Țara Galilor) s-a înregistrat 
o mare surpriză: cunoscutul 
•jucător olandez Tom Okker 
a fost eliminat în sferturi de 
finală cu 6—3, 7—9, 12—14 de 
tînărul englez Gerald Bat-

trick. Alte rezultate s Kukal 
(Cehoslovacia) — gangster 
(Anglia) 11—9, 7—9, 6—1 j
Davidson (Australia) — Ho- 
lecek (Cehoslovacia) 13—11, 
2—3 (abandon).

în proba de simplu femi
nin (sferturi de finală), aus- 
tralîanca Margaret Court a 
dispus cu 6—2, 6—0 de R. 
LIoyo (Anglia), iar Patty 
Walkden (R.S.A.) a întrecu
t-o cu 6—3, 6—4 pe C. Mo- 
tesworth (Anglia).

ECHIPA DYNAMO TIRANA 
are cele mai mari șanse de 
a cuceri în acest an campio
natul _ masculin de volei al 
Albaniei. în ultimul meci 
disputat, Dynamo Tirana a 
învins cu 3—0 formația Scan- 
derbeg și continuă să se afle 
neînvinsă în. fruntea clasa
mentului.

în campionatul . feminin, 
conduce echipa „17 Nendori", ȚVelefyn
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