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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 

NICOLAE CEAUSESCU, ÎN IRAN
. Teri dimineață a părăsit Ca

pitala, plecînd spre Teheran, 
^președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu soția, Elena Ceaușescu, care, 
la invitația Majestății Sale Im
periale Șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr și a 
Majestății Sale*împărăteasa Ira
nului va face o vizită oficială 
tn Iran.

Președintele Consiliului de 
Stat este însoțit de 'Ilie Verdeț, 
jprim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Corneliu Mă- 
inescu, ministrul., afacerilor exter
ne, loan Avram,41 ministrul indus
triei construcțiilor de mașini și 
Alexandru Albescu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Paul 
i Nicfulescu-Mizil, G h e or g h e 
Pană, Gheorghe Rădulescu,

Virgil Trofin, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănescu, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, general-colonel Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Dumitru 
Popa, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri, membri ai Con
siliului de Stat, miniștri, condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești, generali, 
ziariști români și corespondenți 
ai presei străine.

Erau de față Yahya Mohamed- 
Vaziri, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Iranului la Bucu
rești și membri ai ambasadei 
Iranului, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în țara 
noastră.

Pe aeroportul Băneasa era 
arborat drapelul de, stat al Re
publicii Socialiste România.

Un mare număr de cetățeni ai 
Capitalei aflați pe aeroport au 
salutat cu deosebită căldură pe 
președintele Consiliului de Stat.

Ieri, la ora 15, avionul în care 
se afla președintele Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, a aterizat pe pista 
aeroportului Mehrabat.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Consiliului de Stat și 
soția au fost întîmpinați cu cor
dialitate de Majestatea Sa Impe
rială Șahinșahul Iranului Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
și de împărăteasa Farah.

Pe întregul traseu de la aero
port și pînă la intrarea în Te
heran, președintele Nicolae 
Ceaușescu și Șahinșahul Iranului 
au fost salutați cu entuziasm 
de locuitorii orașului, care au 
făcut, o călduroasă primire soli
lor poporului român, ovaționînd 
pentru prietenia româno-iraniană.

(Agerpres)

„Am adoptat maniera 
modernă de joc"

Scurt interviu cu antrenorul echipei naționale
feminine de volei. Victor SURUGIU

întors de la turneul in
ternațional de la Constan
ța și înainte de a pleca 
la turneul de la Varna, 
antrenorul lotului feminin. 
Victor Surugiu,vizi
tat la redacției Nimerit 
prilej de a-i adresa cîteva 
întrebări.

Ie de la mondiale, care 
țintesc ca șl noi cali
ficarea la Olimpiadă...

— Mulțumit 
pă ?

de echi-

da. Deși— Deocamdată, 
am pierdut 3 meciuri, am 
satisfacția că arti impus 
— și a fost acceptată ma
niera modernă de 
Manieră dezaprobată 
mulți sceptici care, 
la sfirșitul ■ •
înțeles — sper — ci 
avut dreptate.

joc. 
de 

însă, 
turneului au 

n-au

des- 
mai 
To-

— Echipa este 
tul de tînără șl 
poate progresa, 
tuși, două înfrîngeri tn 
fața Poloniei șl Ceho
slovaciei — adversare-

Caravana Turului aerian european a poposit, ieri, pe aerodromul Clinceni.. Foto î Aurel NEAGU

TURUL AERIAN EUROPEAN

Marea competiție a temerarilor
Ne aflăm, împreună cu 

mulți iubitori ai sportului a- 
viatic, pe aerodromul Clin- 
ceni, în așteptarea sportivilor 
piloti, competitori în cel de al 
6-lea TUR AERIAN EURO
PEAN. Vremea este splendi
dă, Aeroclubul „Aurel Vlaicu" 
a îmbrăcat haine de sărbătoa
re, parașute multicolore trans-

formate ingenios în uriașe 
umbrele adăpostesc zeci de 
suporteri. în dreptul pistei 
de aterizare flutură drapelele 
țărilor prticipante la această 
interesantă întrecere: Anglia, 
Austria, Elveția, Iugoslavia, 
Peru, R.F. a Germaniei, 
S.U.A., România.

înainte de sosirea aparate-

ÎN „CUPA VOINȚA *

DAR VASILE TUDOR CONTINUA SÂ FIT LIDER
1 (prin telefon, 
trimisul nostru).

SIBIU, 
de la 
Similitudinile dintre ediția tre
cută și cea actuală a „Cupei 
Voința*1 s-au încheiat în orașul 
de la poalele Tîmpei. în timp 
ce anul trecut cursa se ter
minase practic acolo, după o 
etapă zbuciumată, dominată 
de caniculă, acum întrecerea 
s-a relansat cu o vigoare dem
nă de toată lauda. Etapa a 
doua. Brașov — Sibiu (138 km), 
a fost deosebit de animată, 
frumoasă cum am dori să fie 
toate competițiile rutiere din 
țara noastră. Zeci de acțiuni, 
încercări susținute cu toată 
energia și evadări spectacu
loase au punctat această agi
tată secvență a tradiționalei 
competiții organizată de 
UCECOM și A. S. Loto-Prono- 
sport. Doar în final, protago
niștii, epuizați de atacuri și 
contraatacuri, s-au i dovedit in- 
dulgenți cu out-siderii, dîn- 
du-le posibilitatea să exploa
teze finalul. Nervii lor încor
dați au cedat, acceptînd aceas
tă situație de compromis care 
asigura — înaintea etapei con
tratimp individual — un li
niștitor statu quo în fruntea 
clasamentului general indivi
dual.

Din Brașov s-a plecat la ora 
8,52, pe o vreme închisă, răco
roasă. In scurt timp, soarele

a încălzit însă atmosfera, a- 
lungînd primele semne ale 
toamnei. La Codlea (km 11), 
după alte încercări eșuate, un 
grup de trei alergători (Arde- 
leanu, Chima, Haller) se des
prinde, cucerind avans față de 
pluton. Cățărarea de la Vlă- 
deni (km 16) îi revine vest- 
germanului Haller. Plutonul se 
află la 400 de metri, în timp 
ce Chima, ajuns la capătul re
surselor, cedează. Ardeleanu 
se încăpățînează și cu toate

Hristac'ne NAUM

lor aflate în concurs, își fac 
apariția pe Clinceni avioanele 
organizatorilor. Dintr-un su
perb bimotor de turism co
boară dr. Iosif Gaisbacher, 
președintele de onoare al Fe
derației Aeronautice Interna
ționale, inițiatorul acestui tur 
aerian. D-sa este întîmpinat 
de către Petre Istrate, secre
tarul general al Federației 
Aeronautice Române. Apoi, 
oaspetele este prezentat tova
rășului Ion Cosma, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București, 
președintele comisiei române 
de organizare a Turului 
aerian european, tovarășul 
Vasile Drăgoiescu, secretar al 
Comitetului Executiv al 
C.P.M.B., precum și altor per
soane oficiale aflate pe ae
rodrom.

Un grup de pionieri oferă 
oaspeților flori. Din partea 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, dr. 
Iosef Gaisbacher este salutat 
de către tov. 
vicepreședinte 
general maior

Marin Bîrjega, 
al C.N.E.F.S., 
Laurian Med-

V. TOFAN

(Continuare tn pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 4-a)

Prof. Gh. Dimeca și 
elevul său Sebastian 
Cosmescu refac grafi
cul cursei de 400 m 
liber la capătul căreia 
bucureșteanul și-a cu
cerit un loc în echipa 

națională

Foto : N. AUREL

LA PISCINA TINERETULUI

Juniorii nu reușesc să-și găsească cadența
Nici cea de a treia reuniu

ne, desfășurată aseară la pis
cina Tineretului, nu a reușit 
să confere cît de puțină stră
lucire actualei ediții a na
ționalelor de juniori. Am a- 
sistat, în continuare, la fina
le (în special la categoria 
superioară) cu cîte 3—4 com
petitori și, în asamblu, cifrele 
înregistrate de cronometrori 
au confirmat — dacă mai 
era nevoie — golul mare exis
tent in natația noastră la

categoriile de juniori. Doar 
cîțiva dintre participanți — 
îi putem număra pe degete 
— au reușit să scoată din 
anonimat aceste întreceri. Cu 
prețul unor eforturi deose
bite și a unei seriozități lău
dabile cu care au abordat în
treaga competiție.

într-un clasament, neoficial 
desigur, primul Ioc ar trebui 
atribuit tînărului craulist de 
la Steaua, Sebastian Cosmes
cu. Ieri, bucureșteanul s-a

impus fără dificultate și în 
proba de 400 m liber, pe care 
a încheiat-o după 4:31,8, timp 
superior cu aproape 5 secun
de față de cel obținut de re
cordmanul țării, Eugen Ai
mer, cîștigător în cursa ju
niorilor mici. Cu performanța 
sa, Cosmescu atrage în mod 
serios atenția selecționerilor, 
stelistul dovedindu-se la ora

Ad. VASILIU
(Continuare in pag. a 2-a)

[DE la vanves
LA TALIN
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— Stntem în stadii di- 
ferite de pregătire. Am 
convingerea că la mon

diale nu va mai exista 
vreo diferență... mai ales 
că cea constatată la Cons
tanța a fost mai degrabă 
legată de unele circum
stanțe .• a lipsit trăgătoa- 
rea Itu, jucătoarele s-au 
oierdut în momentele de
cisive, n-au rezistat 5 se
turi. Dar aceste defec
țiuni sînt ușor remedia bi
le.

au 
ca- 

cele

— Ce părere v-au fă
cut japonezele ’

— Anul acesta au reușit 
să-mi clatine puțin mitul 
invincibilității. Pot fi bă
tute de îndată ce o echi
pă bine pregătită ignorea
ză faptul că are tn față 
pe japoneze. Totuși, 
preciez munca imensă pe 
care o depun la lungile 
lor antrenamente, ca și 

1 dăruirea completă tn joc. 
Ne-au învins datorită 
deosebitei lor rezistențe ia 
efort prelungit, datorită 
faptului că noi n-am mai 
rezistat în setul cinci. Că
derea fizică, dar și neres- 
pectarea de către unele 
voleibaliste a sarcinilor de 
joc pe care le-am indicat 
au contribuit la înfrînge- 
rea noastră.

a-

— V-ațl Interesat de 
modul cum lucrează 
antrenorii campioane
lor mondiale ?

— Desigur. Jucătoarele 
lor lucrează zilnic cîte I

ore tn producție la între
prinderea respectivă și fac 
cite 5 ore de antrenament. 
Două zile pe lună le 
libere, tn funcție de 
lender le revin, din
341 de zile de antrenament 
sau competiții și antrena
ment, circa 60 de zile de 
pregătire in vederea mari
lor competiții internaționa
le. tn această perioadi. 
antrenamentul este de 9 
ore pe zi ! Ar fi absurd 
să cerem - --
noastre un 
gtm. Eu cred, tnsd, 
pentru 
chtpele 
pul de 
putem 
echipei 
ficient. 
că, chiai 
renți temporală de 
gătire. japonezele nu-s in
vincibile.

jucătoarelor 
asemenea re

ci 
a putea învinge e- 
nipone nici tim- 
pregătire pe care 
să-l impunem noi 
române, nu-i 

Vreau să ( 
la această i

i su- 
spun 
dife- 
pre-

— Ce părere aveți 
despre șansele noastre 
la mondialele 
viitor ’

de anul

— Crea că ne 
lifica. Mai mult 
apreciez că este 
să nu ne calificăm pentru 
J.O. de la Munchen.

vom ca
ca atit, 

imposibil

— Ceilalți antrenori 
vă sprijină 3

— Unit da. aiții nu. Mai 
ales In privința concepții
lor tactice. Unii, poate din 
invidie mai mult sau mai 
puțin mascată, caută cu 
fel și chip de argumente 
să-mi puni bețe-n roate. 
Dar cred că vom trece șl 
peste asta.

A. BREBEANU
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LA RUGBY

DUPĂ PATRU ORE DE JOC

Campionul de tenis al României
nu esle încă cunoscut!

Mai mult decit un meci 
în „Cupa Davis“ această 
partidă dintre Viorel Mar
cu (Dinamo) și Ion Sân
tei (Construcții), contind 
ca finală a campionatului 
republican ! 
pentru desemnarea 
pionului României, 
lipsa celor -patru 
aflați ' - —
oferit o întiinire 
spectaculoasă și 
După patru ore 
meciul nu s-a 
incă : Marcu
8—10, 6—4, 6—4, 
în setul decisiv, 
rarea a impus 
rea Jocului. El 
luat azi, de la ora 17, tot 
pe terenul central de 
Progresul.

Confruntarea celor 
tineri tenismani a 
deosebit de interesantă, 
atit ca evoluție a scorului 
— cu multe răsturnări — 
cît și prin prisma marii 
risipe de energie fizică ți 
nervoasă la care au fost 
solicitați finaliștii.

Ion Santel s-a dovedit 
același jucător tenace care 
luptă pentru fiecare 
minge. El a demonstrat o 
bună mobilitate și a avut 
numeroase execuții reușite 
la fileu, prin 
smeciuri. El a 
asemenea, cu 
temice șl de 
fund a terenului. Dar efi
cacitatea jocului său a 
avut deseori de suferit din
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slabe, 
prima 

Insă, 
un 
de

întrecerea 
căm

in 
mari" 

la Forest Hills, a 
extrem de 
disputată, 
de joc, 

încheiat
— Sântei 
6—8, 3—2 

cînd lnse- 
întrerupe- 
va fi re

ia

doi 
fost

voleuri și 
acționat, de 
lovituri pu
pe linia de

cauza serviciilor 
mai ales cele din 
minge. In generai, 
evoluția lui a arătat 
progres evident față
precedentele iul apariții. 
Păcat că ascensiunea teh
nică a elevului profesoru
lui Ștefan Georgescu (ale 
cărui merite sint incontes
tabile In acumulările ca
litative ale lui Sântei) a 
fost umbrită de unele ati
tudini nesportive (recalci
trant și protestatar la de
ciziile arbitrilor).

Celălalt competitor, Vio
rel Marcu. a realizat nu
meroase lovituri executate 
cu multă indeminare și 
precizie. El a servit une
ori cu adresă și tărie șl a 
plasat serii de mingi la 
milimetru, dar a marcat 
și dese fluctuații, aburind 
de artificii care s-au sol
dat, firesc. eu multe 
puncte pierdute. Cu o mai 
bună concentrare. Marcu 
ar fi putut eventual ter
mina In Învingător, 
continuarea de azi 
nunță extrem de 
brată. deschisă 
rezultat. Oricum.

fie urmărită.

Așa. 
se a- 
echili-

oricârul 
ea me-

rită să

c. COMARNISCHI
Viorel
are avantaj de un 
în setul decisiv din finala 
campionatului republican, 
împotriva lui Ion Santel. 
Foto: T. MACARSCHI

Mareu (in foto) 
ghem

pleda azi pentru necesitatea 
educației fizice ar părea un 
lucru depășit. Ar însemna să 
aștepți la porțile Brăilei sosi
rea Dunării. Căci politica 
partidului nostru a deschis de 

mult cale larga răspîndirii educației fi
zice în toate colțurile țării. Norme pre
cise și măsuri cuprinzătoare fundamen
tează practica educației fizice în toate 
poturile populației.

Și totuși, mai există teritorii necu
cerite pentru ideea educației fizice, mai 
există conștiințe în care necesitatea 
educației fizice, ca act cotidian, nu a 
pătruns suficient. Mai sînt intelectuali 
care opun un veto practicării exerciți- 
itor fizice și a sportului sau iau în de- 
rîdere pe practicanți, uneori de la înăl
țimea unei catedre, de pe scenele cîte 
unui teatru, cîteodată din paginile unei 
publicații.

Mai gravă este rezistența unor părinți 
față de activitatea de educație fizică a 
copiilor lor. Un motiv care se indică 
curent ar fi sustragerea copiilor de la 
învățătură. Alți părinți consideră timpul 
petrecut cu sportul ca timp pierdut. Ca 
urmare, avem numeroși copii cu defi
ciențe organice și funcționale remedia- 
bile prin educație fizică. Acești părinți 
nu înțeleg că astfel frustrează pe co
pii de satisfacțiile oferite de un corp 
sănătos și armonios dezvoltat și le ră
pesc posibilitatea de a aborda cu pu
teri sporite viata lor productivă.

Tn această situație, găsirea unor noi 
argumente mai convingătoare 
necesitatea educației fizice nu 
să-și fi pierdut actualitatea.

Vrem să vorbim aci de două expe
rimente cu educație fizică cotidiană în 
școală puse la cale tocmai la Vanves, 
în Franța, iar cealaltă la capătul opus 
al Europei, la, Talin, în Uniunea Sovie
tică. Ambele experimente, inițiate după 
concepții diferite (și independent una 
de alta), au dus la rezultate asemănă
toare. Nu surprinde că numai după 2 
ani starea de sănătate și dezvoltare fi
zică a elevilor, în comparație cu cla
sele „martor",
cea veche, s-a îmbunătățit simțitor. Mai 
interesant* este însă că clasele 
experimentului s-au ameliorat la învă
țătură. Specialiștii au ajuns la conclu
zia ca acest rezultat se datorește creș
terii capacității de muncă a elevilor, 
cît și faptului că alternarea orelor teo- I 
retice cu cele de educație fizică rupe * 
monotonia programului școlar și contri-

Ibuie la înlăturarea oboselii. în aceste 
clase s-a redus numărul absențelor, iar 
atașamentul elevilor față de școală și 
activitatea școlară a crescut.

lată dar rezultate înregistrate cu o 
exactitate științifică. Ele dovedesc că în
cărcătura suplimentară a unor lecții de 
educație fizică zilnice nu numai că nu 
dăunează dezvoltării elevilor, ci, dim
potrivă, contribuie în măsură simțitoare 
la realizarea obiectivelor urmărite de 
școală și de părinți.

Aceste experimente de- la Vanves si 
de la Talin oferă tuturor propagan
diștilor educației fizice și a sportului un 
argument deosebit de prețios pentru a 
putea dovedi tuturor celor încă necon- 

Ivinși că randamentul activității școlare 
și intelectuale, în general, poate fi spo- 

Irit dacă este alternat cu o pregătire 
fizică corespunzătoare.

pentru 
pare

unde programa a rămas

supuse

I

I

Desigur că experimentele la care ne 
referim sînt prețioase îp multe privințe 
pentru orientarea activității de educație 
fizică în viitor. însă ceea ce ne intere
sează, acum și aci din acest 
ment, este că el ne permite să 
dem porți pînă acum închise 
derii ideii de educație fizică ca 
sitate a vieții moderne.

experi- 
deschi- 
pătrun- 
o nece-

N. BRAȘOVEANU

MECIUL DE FOTBAL ROMANIA-IUGOSLAVIA
ESTE AȘTEPTAT CU MARE INTERES

GH. NICOLAESCU
transmite din BELGRAD

• Plecarea cu o intirziere de trei ore de pe aeroportul Bă
neasa ♦ Amintiri, amintiri • Formația probabilă • 0 primire

caldă, prietenească, in capitala țării vecine

Sosiți la ora 16 pe aeroportul 
Băneasa, fotbaliștii din lotul 
nostru reprezentativ și-au îm
brățișat soțiile sau rudele, au 
primit flori și urări de succes 
pentru amicalul ce urmează să-1 
susțină miercuri cu selecționata 
Iugoslaviei și au zîmbit încre
zători în fața obiectivelor foto
reporterilor. Apoi, au așteptat 
să fie invitați la avion. Și au 
tot așteptat... O oră. două, trei! 
Abia la 19.30 avionul special a 
decolat, pornind in direcția 
Belgrad și ducind cu el un 
grup de sportivi obosiți de atita 
așteptare, cu nervii întinși la 
maximum. Vina pentru această 
neglijență o poartă, după cite 
am aflat, funcționarii de la ser
viciul comercial al TAROM, 
dintre care unul a uitat pur și

simplu să întocmească formele 
pentru comanda avionului.

Noi, ziariștii, am profitat, totuși, 
de această intirziere, care r.e-a 
dat posibilitatea să discutăm pe 
îndelete cu antrenorii lotului și 
cu jucătorii. Cel mai căutat de 
reprezentanții presei și radiou
lui a fost antrenorul emerit 
Emerich Vogi. Motivul acestei 
solicitări ? Acest vechi interna
țional a jucat de 9 ori in echipa 
noastră națională împotriva re
prezentativei iugoslave. Prima 
oară in 1926 la Zag eb, cind ro
mânii au invins cu 3—2 și ulti
ma oară in 1934, Ia București, 
cind victoria a revenit tot team- 
ului nostru (2—1). Și pentru că 
tot a venit vorba de jocuri și

(Continuare In pap. a 4-a)

Echipa de fotbal a României 
a plecat ieri — pe calea ae
rului — la Belgrad, unde ur
mează să întîlnească miercuri, 
în meci amical, „ll-le“ Iugo
slaviei.

Citiți în pag. a 3-a scurte 
declarații ale selecționabililor 
Înaintea plecării din Bucu
rești.
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O realitate
ternă?

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL? „CUPA
ORAȘELOR 

LA TIR

;,De ce voi, publiciștii, vă 
tnghesuiți numai la realități 
spectaculoase ? De ce umblați, 
mereu, numai după marile 
semnificații ale sportului ? 
De ce nu vă coborîți privirea 
și înțelepciunea la fapte care, 
înainte de a dezvălui sensuri 
foarte înalte, se cer dezeojite 
mai ÎMelung și cu multă răb
dare ? „Nu înțeleg" — i-am 
răspuns interlocutorului meu. 
„Totuși, faptele sînt foarte sim
ple. Eu sînt actor și între 
munca mea și cea a sportivu
lui găsesc un numitor comun 
esențial". Am replicat: „Mă 
iei cam pe departe, amice". Și 
amicul mă privi cu neîncre
dere, surprins că nu înțele
geam ceva ce pentru el se 
înfățișa nespus de clar. „Voi 
spectatorii — pentru că așa 
vi se spune —, continuă el, 
așteptați și de la actori și de 
la sportivi spectacol. In teatru 
se zice : baza, spectacolului 
este textul dramatic. în sport, 
rolul textului dramatic tre
buie să-l joace instruirea 
sportivului de către antrenor. 
De fapt, în cadrul competiției, 
Sportivul nu face altceva de
cît să încerce reluarea, la cel 
mai înalt nivel, a rolului pe 
care l-a repetat de zeci de 
ori în condițiile antrenamen
tului..." „Ei și, l-am între
rupt eu. Ce-i cu asta ? Ceea 
ce-mi spui tine, cred, de o 
clasică banalitate". „Nu ți-am 
spus eu?! Dacă nu pot să-ți 
povestesc cine știe ce șocantă 
ispravă a vreunui sportiv

nas". „Lasă teo-strîmbi din
ria. Dacă vrei să mă cultivi 
— treci la concret." „Bine, 
am să trec la o realitate ternă, 
îți amintești cîți nervi ne-am 
făcut și cit am transpirat, azi 
iarnă, pînă cind am fost si
guri că echipa noastră de 
hochei rămine în grupa B a 
mondialelor?! Și, zice înțe
leptul, cel care-i bintuit de 
călduri iarna, trebuie să se 
doftoricească încă din timpul 
verii"... „Teorii, teorii. în
țeleg că vrei să-mi vorbești 
despre hochei. Fii, deci mai 
direct." „Da, vreau să-ți vor
besc despre hochei. Dar nu 
despre mici amănunte. Nn 
vreau să zic nimic despre 
faptul că, din pricina unor 
forme birocratice stupide, 
unii jucători de hochei pri
mesc „sțupraalimentația", în 
lunile de vară! Nu, vreau să-ți 
spun altceva, 
„Iar povești!" 
mate publicist în ale sportu
lui. Ascultă povestea. Se zice 
că, la Cluj, ar fi fost cîndva 
un cartier nou numit Gheor- 
ghieni. Se zice că aici, in a- 
cest cartier nou și frumos, ar 
fi existat și o fabrică de ghea
ță, iar , lingă această fabrică 
s-ar fi întins un teren pe care 
ar fi fost plantate două porți 
de handbal"... 
întrerupt?" — 
pe amicul meu. 
ai putea 
vestea".„ 
continuat 
ar putea

o poveste"... 
„Răbdare, sti-

„De ce te-ai 
l-am întrebat 
„Mai departe, 

singur po- 
să zici, am

spune
„Vrei
eu, că terenul acela 
fi amenajat, nu cu

multe cheltuieli, pentru ho
chei ? Vrei să zici că pe acel 
teren s-ar putea face antre
namente. s-ar putea disputa 
interesante confruntări între 
echipele care, acum, vegetea
ză pînă cînd se vor întilni, 
la iarnă, în București ? Vrei 
să spui că. datorită unui ase
menea teren, s-ar reîntoarce 
zilele bune ale hocheiului și 
patinajului artistic clujean, a- 
cele zile care au cam încetat 
de aproape un deceniu? Vrei 
să spui că nu s-ar mai întîm- 
pla cd anul trecut cînd. dacă 
nu mă înșel, la Cluj nv. s-a 
disputat nici o partidă de ho
chei mai acătării ? Vrei să 
spui că antrenorii specialiști 
în hochei sînt gata să se o- 
cupe de puștii din licee, să-i 
învețe să patineze și să mî- 
nuiască bine crosa — dar că 
nu au această posibilitate ?..." 
„Da, vreau să spun toate a- 
cestea și încă multe altele ! 
Vreau să spun că, dintr-o rea
litate ternă se pot scoate „e- 
fecte" mari in foiletoanele pe 
care le scrieți voi, publiciștii 
în ale sportului"...

Am tăcut. De altfel, ce i-aș 
mai fi putut spune amicului 
meu. Mi se părea că, acum în 
august, aud foșnetul împăcat 
al fulgilor de zăpada ce vor 
cădea în iarna viitoare. Po
vești ! Imagini gratuite! Și, 
totuși, dacă povestea asta cu 
terenul din cartierul Gheor- 
ghieni, din Cluj, este adevă
rată?!

Jucătorii din cele 10 formații 
care alcătuiesc elita handba
lului nostru masculin au sus
ținut, public, două „examene" 
și șe pregătesc acum pentru 
cel de al treilea, care va avea 
loc chiar mîine. cînd este pro
gramată o etapă intermediară.

Partidele ce au avut loc 
pînă în prezent, deși puține la 
număr ne-au oferit 

, cîteva satisfacții.
dintre acestea a venit 
Brașov, unde echipa 
Dinamo, recunoscută prin ti
miditatea ei competițională, a 
realizat un draw în fața pu
ternicului team al dinamoviș- 
tlior bucureșteni, pentru ca 
după o săptămină să fie la un 
pas de a obține un rezultat

Al. CAPRARIU

totuși 
Prima 
de la 

locală,

valoro» In deplasare la Cluj. 
După progresele, «tunel încă 
neconcludente, din timpul 
turneelor de iarnă de anul 
trecut, Dinamo Brașov confir
mă acum drumul ascendent 
pe care merge. Așteptăm ca 
în etapele viitoare această 
formație să furnizeze, în con
tinuare, surprize la fel de plă
cute.

In altă ordine de idei, vom 
sublinia că principalele „fur
nizoare" ale lotului reprezen
tativ (Steaua și Dinamo Bucu
rești) au împlinit doar pe ju
mătate speranțele cu care 
erau așteptate evoluțiile. lor. 
Jumătatea pozitivă aparține e- 
chipei Steaua, care deși este 
pregătită de un nou antrenor

Cupa Flacăra roșie" la judo 
a revenit organizatorilor

Prima competiție de judo, 
organizes de A. S. Flacăra 
roșie Râurești, a marcat un 
punct pozitiv în popularizarea 
acestei discipline sportive. 
Pe patrulaterul de concurs, 
în fața a numeroși spectatori, 
au, evoluat o serie de judo- 
cani bucureșteni, printre care 
și componenți ai lotului na
țional de juniori, precum și 
reprezentanți ai asociațiilor 
Vagonul Arad, Olimpia Satu 
Mare și Sănătatea Miercurea 
Ciuc.

Competiția a fost dominată 
de bucureșteni, care au și

ocupat primele locuri în cla
sament. Iată cîștigătorii : cat. 
56 kg. — M. Tamaș (Flacăra 
roșie) 5 v. ;
R. Boboc (Fl. r.) 6 v.
70 kg.'— D. Căproiu
6 v. ; cat. 75 kg. — N. 
ghe (I.O.R.) 6 v. ; cat.

cat. 63 kg. — 
; cat. 
(Fi. r.) 
Gheor- 

„ , v V. , vau. 80 kg.
— I. Lazăr (Vag.) 6 v. ; cat. 
85 kg. — L. Csibi (Sănătatea 
M. Ciuc) 3 v. ; Cat. -ț- 85 kg.
— V. Aghint (I.O.R.) 2 v. Pe 
echipe : 1. Flacăra roșie 36 p, 
2. I.O.R. 25 p, 3. Sănătatea 
M. Ciuc 15 p.
A. PĂPĂDIE și FL. SANDU

coresp.

Măsuri salutare
Ieri a avut loc ședința Birou

lui F. R. Box. Un punct important 
de pe ordinea de zi l-a constituit 
discutarea unor abateri comise de 
sportivi, antrenori și arbitri. 
Membrii Biroului federal au ana- 

. lizat comportarea unor boxeri 
fruntași care în ultimul timp 
s-au făcut vinovațl de săvîrșirea 
unor acte de indisciplină. Astfel, 
Alex. Matius și Gh. Chivăr au 
refuzat să participe la reuniunea 
rie selecție in vederea Balcaniadei 
de la Galați : H. Stumpf a pro
vocat un incident la restauran
tul Miorița : A. Dumitrescu a 
manifestat o atitudine ireveren
țioasă față de antrenori și ac
tiviștii F. R. Box, iar V. Mariu- 
tan, provocat fiind de un cetă
țean. a folosit forța pumnului.

Fată de aceste abateri, Biroul 
F. R. Box a luat următoarele 
hotfiriri ; Al. Matius și Gh. Chi-

văr — suspendare de la orice ac
tivitate competițională pe timp 
de o lună de zile ; H. Stumpf — 
trei luni suspendare și scoaterea 
din lotul reprezentativ ; A. 
mitrescu — suspendare pe o 
de zile. în plus, tuturor li 
dat un avertisment public, 
ceea ce-1 privește pe • 
r—• 
rea de la activitatea 
pînă la elucidarea cazului de că
tre organele in drept. Totodată, 
s-a dat un avertisment public 
antrenorilor Victor Alexandru, 
Constantin Nour și Eugen Furesz . 
pentru pregătirea necorespunză
toare a elevilor lor la turneul 
memorial „Dobo Istvan- din Un
garia. De asemenea, au fost aver
tizați arbitrii V. Cazacu și 
Șchiopu pentru decizie 
în recentul meci dintre A. 
mitrescu și P. Nedelcea.

Du- 
lună 

s-a 
în 

..... ... Mariuțan, 
Biroul federal a decis suspenda- 

sportivă

v.
eronstă

Du-

Secvențe din filmul Balcaniadelor de box

București, 1961: bilanț excelent
pentru boxul românesc
1561. Este rtndul țării noastre să organizeze întrecerile pugiliștl- 

lor din Balcani. Deasupra ringului Instalat în potcoava stadionului Re
publicii se aprind luminile. 8 000 de spectatori iau loc în tribune, aș- 
teptînd cu emoție Sunetul gongului. Ca și la Istanbul, sint prezente se
lecționatele orașelor București. Sofia, Istanbul ți Atena.

tn echipa noastră reprezentativă apar nume noi • tinerii Clucă, 
Pătrașcu, Dinu. Baciu, Enache, Ivan $î I. Alexandru. O formație re
maniată aproape total, dar care n-avea să ne facă de rușine.

Turneul este deschis de meciul dintre Panaitov (Sofia) și Theo- 
tokatos (Atena), în care bulgarul se evidențiază prin croțee excelențe, 
ctstigind partida. Lipsit de experiență, Ciucă îl depășește greu pe turcul 
Sadettyn. ale cărui acțiuni ofensive purtate in viteză ti surprind pe re
prezentantul nostru. Vulpoiul Mindreanu trece de Ismet (Istanbul), dar 
marea revelație o Constituie tînărul Pătrașcu, care, învingîndu-1 pe bul
garul Traikov, obține prima sa victorie internațională. Superior sub 
toate asnectele, turcul O. Tus îl depășește ne Karahalios (Alena).

încă de atunci, eonstănțeanui Ion Dinu se anunța un puncheur 
de temut. E drent. adversarul săli. rtaginikolan (Atena), a rezistat a- 
proape două ronduri, dar în minutul 6 de luptă, lovit puternic în plex, 
a căzut pe prelata ringului, de unde ira s-a mai ridicat decît după ce 
arbitrul a numărat 10 secunde. Deci, k.o. Tn meciul următor, Ovidlu 
Baciu îl obligă pe bulgarul Anghelov să abandoneze In ultima repriză, 
superioritatea românului fiind netă. Deși a fost deseori în dificultate, 
totuși Yalcinkava (Istanbul) a obținut decizia de învingător tn fata 
grecului Hossakos.

frul directelor de stingă plasate de Dimitrov (Sofia) țintește 
precis, fiircnl Ismet este vulnerabil Ia aceste lovituri si se recunoaște 
învins. Hossakos (Atena) și Anghelnv (Sofia) se angajează de la Pri
mul sunet al gongului in schimburi dure, (otusi. meciul nu se încheie 
înainte de limită, ambii boxeri fiind foarte fezistenți. Hossakos lovește 

Mikail. unul dintre cei 
ii învinge net pe Gri
de luptă a recepționat

un-doiuri Ireproșabile, 
(Atena), tar I. Alexan-

nftpraznic cu crosee la corp și cîștigă detașat, 
mai comnleți pugiliști ai selecționatei ateniene, 
gore Enache. care ne parcursul celor 9 minute 
multe lovituri la stomac.

Folosind excelent directe de Stingă si 
tînărul semigreu Ion Ivan trece de 'Stoimenidis ........................ .. .
dru a obținut verdictul prin descalificarea lui Samovoîschi (Sofia), 
caro a ohstrucționat exasperant.

Finalele s-au disputat in fata a 12 009 spectatori. Turneul bal
canic s-a încheiat eu un strălucit succes al boxerilor noștri, care și-au 
adjudecat o medalii de aur. 3 de argint și una de bronz. Clasamentul 
pe echine : 1. Scl. București : 2. Sofia : 3. Atena : 4. Istanbul.

Campioni balcanici : C. Ciucă rin finală b.p. Fanaiotov — Sofia); 
N. Mindreanu (b.p. Costarelos — At.enal ț Fl. Pătrașcu țb.n. Tuș — 
Istanbul) : Pilicev (b. dese. 2 I. Dinu). Reamintim că descalificarea S-a 
datorat unui truc comis de Pilicev, care, punctat sec în plex, a simu
lat lovitură sub centură. EI s-a sculat imediat de la podea, dar s-a 
răzetndit și s-a culcat din nou, preferind o victorie sigură prin des
calificare. uneia mai puțin probabilă, dacă ar fi continuat lupta. 
Yalcinkava (b.p. O. Baciu) ; Mikail (b.p. Paev — Sofia) : N. Stoenescu 
(b.ab. 2 Altpiev — Sofia) : P. Decs (b.P. Manolov — Sofia) j Pandov 
(b.p. I. Ivan) ; I. Alexandra (b.ab. 3 Policandriotis).

R. CALARAȘANU

LA LIMITA RĂBDĂRII!
2. Simpatia (D. Popa). Stmeria, 
Oglinda 33.4, 3. Furiș (G. Solcan), 
Oracol, Orator 29,9, 4. Florid 
(I. Moldoveanu), Mira, Islaz 41.5, 
5. Platon (Gh. Tănase), Hîrtop, 
Făclia 27,3. «. Osia (I. Oană),
Kandia. Supeu 33, 7. Cartuș
(I. Oană), Zănatec, Jiu 30.1. R. 
Hera (Tr. Marinescu), Pupila. 
Florican 46.

Prima etapă, primele constatări

(maestrul emerit Otto Telman) 
a început campionatul mulțu
mitor. Cealaltă jumătate, 
adică Dinamo București, a în
registrat în prima etapă un 
semi-eșec (meci nul în de
plasare la Brașov) și acum 
absentează efectuînd un 
turneu în R. F. a Germaniei. 
Dacă această deplasare peste 
hotare are ca principal scop 
pregătirea, este bine. Dar tare 
ne este teamă că acolo se va 
urmări doar obținerea unor 
rezultate, necesare poleirii 
„firmei" acestei formații, ceea 
ce nu va contribui nici la ri
dicarea baremului de formă 
al handbaliștilor dinamoviști 
și cu atit mai mult la crește
rea valorică a lotului național.

Legat de acest aspect vom 
sublinia din nou (poate pentru 
a zecea oară...) că în timpul 
desfășurării campionatului ui
tăm foarte repede interesele 
echipei reprezentative, pentru 
ca la ora marilor și dificilelor 
confruntări internaționale, 
printre alte argumente-scuză 
să-1 invocăm și pe acela că în
trecerile interne, îndeosebi 
campionatul, nu pot contribui 
Ia îmbunătățirea valorii hand
balului masculin. Acum, cam
pionatul este în plină desfă
șurare. Deci, tot acum să pu
nem bazelș — dacă nu toate 
așa cum ar fl normal, cel pu
țin o parte din ele — conso
lidării echipei reprezentative. 
Acest lucru impune. înainte 
de orice, PREGĂTIREA ȘI 
PARTICIPAREA REGULATA 
LA CEA MAI IMPORTANTA 
COMPETIȚIE INTERNA, 

CAMPIONATUL. Ultimele cu
vinte le-am scris cu majuscule 
ca să poată fi mai bine citite. 
Si eventual, înțelese...

clasament
(c. a.)

auspiciile 
toride zile

Dar ruleta nu ține cont 
impresiile „ochiului" :

Disputată sub 
unei neașteptat de 
de sfîrșit de august, jocurile 
primei etape a campionatului 
divizionar A de rugby 
au pus în actualitate unele 
probleme de ordin organiza
toric și tehnic.

Mai întîi, cîteva cuvinte 
despre programarea meciu
rilor. Evident, nu se poate 
prevedea exact starea vremii 
cu mult timp înainte, incit 
orele de disputare a meciuri
lor nu sînt sută la sută ne
corespunzătoare. Totuși, a- 
.ceastă primă duminică rug- 
bystică a Sezonului 1969—1970 
a scăzut mult din calitatea 
partidelor, mai ales în Capi
tală. Chiar ■ meciurile cupla
jului de pe terenul Vulcan 
au avut de suferit, canicula 
punînd la grea încercare re
sursele fizice și psihice ale 
tuturor. Cît despre meciul de 
pe terenul Progresul, și mai 
nefericit programat... Noroc 
că s-a mai întîrziat cu un 
sfert de oră. Altfel; instala
țiile ar fi dat de lucru! Iu joritatea partidelor. Se cre-
general se mai prevăd cîteva ează impresia că în lunga

vară fierbinte manevrarea 
balonului a stat la umbră..- 
Nu de alta, dar rămasajele 
balonului oval s-au efectuat 
la un nivel extrem de scăzut 
(de unde și ratarea unor 
faze frumos construite tactic), 
iar pasele imprecise sau de
fectuos recepționate, la rîn- 
dul lor, 
muncă și 
problema 
tice. Iar 
panții la 
— totodată 
asemenea greșeli (uneori ele
mentare) sînt printre cei

joc. 
de 
terenul se înscrie în limitele 
regulamentului și numai im
presia de „înghesuit", cauza
tă de redusul spațiu liber 
împrejmuitor, poate determi
na o asemenea opoziție. în 
afară de asta, instalațiile a- 
nexe, ca și serviciul de or
ganizare și de ordine, 
funcționat foarte bine. 
vivat „Vulcan" !

Nu se poate spune 
ceputul de campionat 
deficitar pe plan tehnic, tac
tic sau fizic. în general, am 
avut fericitul prilej de a 
consemna in coloanele ru
bricii certe progrese de ordin 
concepțional, ca și prezențe 
in curs de afirmare. Privind 
însă lucrurile prin prisma 
îndatoririlor pe plan interna
tional, vom manifesta preten
ții ceva mai mari decît ar 
părea normal. Iar precizarea 
ne-o prilejuiește aspectul de 
neglijare a tehnicii indivi
duale pe care l-au avut ma-

au
Deci :

că în- 
a fost

eventual selecționabili, ba 
chiar printre membrii lotu
lui național, am semnalat, 
încă de pe acum, faptele...

Exemplele nu ar avea, de 
data aceasta, nici un rost. 
Toate cele trei partide din 
Capitală ne-au furnizat pilde, 
iar meciul de pe terenul 
Progresul a abundat în faze 
lipsite atît de orientare tac
tică, cit și de resursele teh
nice necesare finalizării. In 
plus, acest meci Progresul — 
Știința Petroșani a mai stîr- 
nit o undă de îngrijorare. 
Cumva, echipa din str. Dr- 
Stalcovici s-a menținut în 
divizia A. Meritele principa
le —* să ne fie cu iertare 
dacă greșim ! — considerăm că 
le revin celor din vechea 
gardă. Iată, însă, că dumi
nică pînă și reputatul spirit 
de echipă, de sacrificiu, de 
mobilizare totală a resurse
lor a absentat în petecitul 
..XV" al rugbyștilor de la 
Progresul. Să-i fie dat, oare, 
Bucureștiului să mai piardă 
peste cîteva luni încă un loc 
din divizia A ? Ar fi păcat...

1.
2.

Steaua 
Univ. Buc.

3. Polit. Timișoara
4. Voința Buc.
5. Univ. Cluj
6. Minerul B. M.
7. Dinamo Buc.
8. Din. Brașov
9. Din. Bacău

10. Raf. Teleajen

La ftflrșitul acestei săptâ- 
mîni, poligonul din Arad va 
găzdui, timp de trei zile (5—7 
septembrie), competiția de tir 
dotată cu „Cupa orașelor'*. Se 
va concura la probele de armă 
sport și armă standard 3x20 
focuri.

0 săptămină
ML. > J de tenis

de masa la lași

între 2 și 4 septembrie, Ia 
Iași, se va disputa returul 
campionatului republican de 
tenis de masă al echipelor de 
Juniori. Apoi, vineri, sîmbătă 
și duminică, tot în acest oraș 
se va desfășura finala cam
pionatului național indivi
dual al Juniorilor.

de instructori-arHtri
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Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport Bucu
rești organizează, începînd de 
astăzi, ora 17, cursurile de 
instructori-arbitri la tir cu 
arcul și culturism-haltere.

Scopul acestor cursuri este 
de a forma tehnicieni care să 
poată pune bazele unor secții 
noi în asociațiile sportive din 
Capitală.

Cursul de tir cu arcul se 
desfășoară la Grupul Școlar 
Construcții Montaj (B-dul Să- 
lăjean), iar cel de culturism- 
haltere la sala de atletică grea 
de la Stadionul Republicii.

La ambele cursuri se mai 
primesc înscrieri. Adresa: 
C.M.E.F.S., Strada Biserica 
Amzel nr. 6.

Sancțiuni dictate l

de federația de tenis

zile călduroase și pentru în
ceputul lui septembrie : ' e 
oare neapărat nevoie să se 
joace ca în cuptor 7

Terenului Vulcan ' din Bd. 
Ghencea i-a revenit, pe me
rit, cinstea de a găzdui, o 
dată cu debutul în „A" al 
propriului „XV", primul cu
plaj din București- S-au pur
tat numeroase discuții cu pri
vire la acest teren, în ma
joritate opoziția la programa
rea partidelor fiind legată 
de dimensiunile suprafeței de

au stricat multă 
au repus pe tapet 
eficacității auten- 

pentru că partici- 
astfel de faze și 

autorii unor

G. RUSSU-ȘIRIANU

★

Marți 1 septembrie, la se
diul C.M.E.F.S. (ora 18,30), se 
reia activitatea Comisiei Mu
nicipale București de rugby. 
Reamintindu-le antrenorilor, 
tehnicienilor, activiștilor și 
jucătorilor acest lucru, ne 
permitem să le urăm succes. 
Și le mai amintim ceva: 
mai mult de 70 la sută din 
rugbyul românesc se bazează 
pe activitatea lor...

După Balcaniada de baschet

Jucătoarele de rezervă nu pot avea credit?

Cu ocazia desfășurării fi
nalelor campionatului repu
blican de tenis, au avut loc o 
serie de manifestări nespor
tive. Analizînd abaterile să- 
vîrșite de unii jucători, biroul 
Federației române de tenis a 
aplicat următoarele sancțiuni: 
pentru atitudine nesportivă 
și lipsă de respect față de 
bunurile obștești, jucătorul 
Toma O viei, de la clubul 
Mureșul Tg. Mureș, a fost 
suspendat pînă la 31 decem
brie a. c. ; de asemenea, pen
tru atitudine nesportivă, ner
vozitate excesivă și acte repe
tate de indisciplină, jucătorul

Codin Dumitrescu, de la clu
bul Steagul roșu Brașov, a 
fost suspendat pe timp de 
două luni, cu începere de la 
1 septembrie.

Totodată, biroul federației 
de specialitate atrage atenția 
antrenorilor Tiberiu Ovici și 
Ion Racoviță pentru slaba 
muncă educativă desfășurată 
cu sportivii respectivi. Fe
derația de tenis consideră că 
antrenorii, arbitrii și birourile 1 
secțiilor trebuie să întărească 
munca educativă cu sportivii 
pentru a se preveni situațiile 
care au determinat măsurile 
de sancționare.

A

(Urmare din pag. 1)

ÎN „CUPA VOINȚA

„O reuniune nefericită" ar tre
bui Să fie titlul relatărilor despre 
reuniunea hipică de duminică. în 
care — culmea ! — deși 
un echilibru între șansa 
și examenul practic — 
probele au dat loc la 
spectaculoase — prețul 
s-a obținut spectaculozitatea de
pășește cele mal pașnice intenții ■ 
și a pulverizat șansa hîrtiel. Por
nind cronologic. Hormon a În
vins în prima cursă mediocritatea 
adversarilor și a obținut un nou 
succes, pentru că trebuia să-1 
acopere pe cel precedent 1... Apoi 
a venit „recitalul D. Popa". Pe 
căi foarte ocolite, el a obținut o 
surprinzătoare victorie cu Simpa
tia. a Învins cu Harpa — dar cra- 
vaștnd pe linia dreaptă neregu
lamentar și-a atras, meritat, 
descalificarea după mulți ani, 
datorită reclamației — șl a În
cercat un disperat salt valoric 
cu Mira, pe care 1 l-a contraca
rat, din fericire, Florid, condus 
ou precizie de Moldoveanu. In 
felul acesta, din „țrlpla Iul ten
tativă a rezultatelor mari" s-a 
ales, foarte bine, praful... Ne În
trebăm, Insă, cum poate tolera 
antrenorul Gherase Avram en 
în formațiunea sa toți colabora
torii să-și facă de cap, chiar 
admlțind ippteza că el însuși este 
bine intenționat ? Pe varianta 
dezgustului s-au Înscris șl victo
riile antrenorului Oană cu Osia 
șl Cartuș, la recorduri dubioase 
față de valorile adversarilor. N-or 
fi curse de cal, dar sînt probe 
de calificare a cailor 1 Dacă ase
menea „mostre" satisfac pe cei 
ce sint p*ușl să le orpanizeze. 
noi ar trebui să ne incetăm 
rolul 1 Care iubitor de cal poate 
să spună că astea sin' Întreceri 
care să merite o deplasare pe 
hipodromul plbieștean 2 Și dacă 
nu se fac — nPrmale — pe un 
hipodrom bucureștean, de ce să 
persiste — anormale — pe un 
cîmp de curse la Ploiești 7 Mai 
bine lipsă...

Rezultate tehnice : 1. Hormon 
a. Olteanu), Filament, Miner 33,3,

a existat 
teoretică 

fiindcă 
întreceri 
cu care

Niddy DUMITRESCU

Timișoarei i-a rfevenit cinstea 
de a fi gazda celei de a VII-a 
ediții a campionatului balcanic 
de baschet rezervat senioarelor. 
Alegerea nu a fost întîmplă- 
toare. Timișoara este un centru 
cu o veche tradiție in basche
tul românesc, Iar deschiderea 
Balcaniadei a coincis cu un alt 
eveniment deosebit pentru ora
șul de pe Bega : inaugurarea 
noii săli a sportului — o ade
vărată bijuterie arhitectonică.

Ne-am așteptat ca fetele din 
naționala de baschet să onoreze 
această inaugurare oficială cu 
un loc I, posibil de realizat 
avind In vedere că pregătirea 
efectuată a fost 
bună, că Bulgaria a 
un lot mult întinerit, 
gură individualitate 
bilă — Stoianova — 
recentului campionat 
rezervat, junioarelor, 
in R.F. a Germaniei.

Dar nu s-a întîmplat așa, 
deoarece jucătoarele noastre 
nu au știut să profite de unele 
momente 
meciul cu 
Dacă în 
româncele au realizat jocuri 
bune, unele chiar valoroase din 
punct de vedere tehnico-tactic, 
în întilnirea respectivă ele au

considerată 
prezentat 
cu o sin- 
remarca- 
coșgetera 
european 
disputat

favorabile ivite • in 
formația Bulgariei, 

partidele anterioare

fost timorate în permanență 
(de ce ?), au făcut greșeli in
admisibile. Surprinzător — chiar 
și jucătoarele cu experiență 
(Taflan, Savu, Ciocan, Diaco- 
nescu, Vasilescu). Absența din 
formație a Ancăi Racoviță și 
Octaviei Bițu nu poate consti
tui o scuză pentru evoluția mai 
mult decit penibilă din meciul 
cu selecționata Bulgariei. Intre- 
bînd pe antrenorii Grigore Cos- 
tescu și Teodora Predescu de 
ce n-au întrebuințat și jucătoa
rele de rezervă, aceștia au răs
puns : ..Dacă titularele nu dau 
randament, la ce ne putem aș
tepta do la celelalte ?“

Vinovatele principale pentru 
insucces sînt înseși baschetba
listele. Taflan a fost ca și in
existentă, Ciocan excesiv de 
nervoasă, inconstantă, Diaco- 
nescu nu s-a mobilizat de loc, 
Savu a făcut lucruri bune, dar 
a greșit nepermis de mult și 
in momente decisive, Vasilescu 
s-a dovedit lipsită de încredere 
în posibilitățile proprii, Ghiță 
a reconfirmat stagnarea din 
tima vreme. Doar Szabados 
zbătut, singură, și a dorit 
arțioare victoria. Antrenorii 
Uitat de Trandafir, Desk, Pe
trie și celelalte sportive care, 
încercate, ar fi schimbat poate 
situația partidei.

ul- 
s-a 
cu 
au

Jucătoarele de pe banca 
rezervelor au fost chemate aco
lo doar pentru prezența fi
zică 7 Dacă în afara lui Raco
viță și Bițu s-ar fi accidentat 
încă o jucătoare cu state mai 
vechi în echipa națională, a- 
tunci nu ne-am mai fi prezen
tat în competiție ? De ce este 
un lot format din 12 jucătoare ? 
Pentru a fi întrebuințate doar 
5—6 dintre ele ? Oare tinerele 
jucătoare cind vor fi încercate ? 
Atunci cind Taflan, Racoviță, 
Savu și celelalte vor spune 
adio baschetului ? Va fi — desi
gur — prea tirziu.

La actuala ediție a Balcania
dei au participat trei echipe. 
De echipa Iugoslaviei jucătoa
rele noastre au mai trecut și 
cu alte prilejuri, deci răminea 
de susținut un singur meci di
ficil. Dar« după cum s-a văzut, 
el nu a fost ciștigat.

Insuccesul de la Balcaniada 
de la Timișoara nu trebuie să 
ducă însă la o demobilizare. 
Din contră, antrenorii, jucătoa
rele, toți factorii care răspund 
de destinele acestui joc spor
tiv trebuie să se mobilizeze, să 
muncească mai mult, mal bine, 
și atunci sintem siguri că și 
rezultatele vor fi cele dorite.

că pe urcușul de la Perșani 
(km 32) grupul masiv se află 
în spatele său (după ce îl în
corporase pe Haller) nu ce
dează decît după ce cîștigă 
cățărarea. Liniștea nu se in
stalează nici o clipă în pluton. 
Alte acțiuni solitare sau în 
grup hărțuiesc în permanență 
grupul masiv. La km 55 atacă 
îngînduratul Nicolae Ciumeti. 
susținut de cîțiva rutieri. Ilu
ziile — cite va fi avut — se 
spulberă însă repede pentru 
că plutonul — aidoma unui 
șarpe uriaș — se zbate pe 
panglica șoselii, vine val-vîrtej 
din urmă. Sprintul de la Fă
găraș (km 61) îi revine lui 
Cernea. Cîteva minute mai tîr- 
ziu, „bătrînul" Moiceanu se 
avîntă, iscînd o puternică e- 
fervescență în pluton. Pe por
țiunea neutră dintre el și gru
pul urmăritor reușesc să trea
că numai cei foarte buni. Se 
declanșează o vînătoare îndră
cită, care, după 10 km, se în
cheie cu regruparea tuturor 
forțelor. După două ore de 
rulaj se parcurseseră aproape 
86 km. Cursa este agitată de 
alte tentative. Cea mai inte
resantă aparține lui Al. Sofro
nie, plecat din mijlocul cole
gilor de alergare la km 103 
și prins după 17 km, nu înain
te ca dinamovistul să fi cîști- 
gat cățărarea de la Hula Bra
dului (km 119). Cu 11 km 
înainte de Sibiu, fruntașii 
cursei, vlăguiți de eforturile

depuse pînă atunci, acceptă 
liniștiți plecarea lui Vasile 
Selejan (aflat în clasament la 
12 minute de tricoul galben) 
și, apoi, la evadarea lui Nem- 
țeanu, pe care la scurtă vre
me îl urmează bulgarul Cea- 
ctrov. Astfel, problema pri
melor trei locuri a fost lă
sată spre rezolvare out-sideri- 
lor. Clasamentul etapei : 1. 

V. Selejan (Dinamo) 3 h 14:30; 
2. D. Nemțeanu (Steaua) la 28 
sec; 3. Geani Ceacîrov (Ț.S.K.A. 
Septemvri Sofia) la 33 sec; 4. 
Șt. Cernea (Șteaua) la 1:01; 
5. Jurg Haller (Stuttgart); 6. 
D. Ferțelea (Voința) ; 7. Gh. 
Toader (Voința) : 8. I. Miculan 
(Metalul Plopeni) ș.a. printre 
care V. Tudor, C. Grigore și 
V. Burlacu — în aqelași timp 
cu Șt. Cernea. Clasamentul ge
neral după două etape: 1. 
Vasile “ 
25:20;
la 15
(Steaua) la 30 sec; 4. C. Cio
can (Dinamo) la 31 sec; 5. Șt. 
Cernea (Steaua) la 1:23 ; 6. 
G. Moiceanu (Dinamo); 7. 
F. Gera (Steaua); 8. C. Po
pescu (Voința); 9. N. Ciumeti 
(Dinamo); 10. Al. Sofronie 
(Dinamo), toți același timp.

Azi au loc două etape: a 
III-a și a IV-a. Dimineața, 
cei 50 de rutieri vor evolua 
într-o probă de contratimp 
individual pe ruta Sibiu - 
Cristian - Sibiu (25 km), ’ar 
după-amiază vor parcurge 
traseu] penultimei etape. Si
biu—Rm. Vîlcea, 96 km.

TudOr (Dinamo) 7 h
2. C. Grigore (Dinamo) 

sec. ; 3. V. Burlacu

LOTO • PRONOSPORT
Paul IOVAN

CREȘTE ATRACTIVITATEA 
CONCURSURILOR PRONO

SPORT

Juniorii nu reușesc să și găsească cadența
(Urmare din pag. 1)

actuală, după Marian Slavic, 
cel mai în formă craulist al 
țării.

Un 
tean, 
ținut 
cifra 
400 m mixt nu a fost '•'tim
pi ătoa re. Datorită în special 
lungimii de bras, pe care a 
parcurs-o în mai puțin de 40 
de secunde, Teodorescu a rea
lizat la capătul probei de 200 
m mixt 2:23,5, timp mai mult 
decît promițător pentru de
butul său în această specia
litate. Și cîștigătorul probei 
similare rezervată juniorilor 
mici, Zeno Oprițescu, a cîști- 
gat secunde prețioase față de 
ultima sa evoluție de la „eu
ropene". Ieri, clujeanul a 
oprit cronometrele la 2:26,0, 
cu aproape patru secunde mai

alt înotător bucureș- 
a 

că
Petre Teodorescu, 
să ne convingă 
realizată în proba de

repede decît a reușit s-o facă 
în marea competiție conti
nentală în urmă cu două săp- 
tămîni. confirmînd destul de 
tardiva sa revenire în formă.

Printre performanțele ce 
merită a mai fi reținute se 
află cele ale Georgetei Cer- 
beanu (2:41,8 la 200 m del
fin), care pare să se fi de
barasat de complexul de in
ferioritate căruia l-a fost mult 
tributară în ultirhii doi ani, 
Carol Rolik cu 65,8 la 100 m 
delfin și Adriana Pupăzan cu 
10:54,6 la 800 m liber, timp 
cu care dinamovista a do- 
bindit norma de maestră a 
sportului. în rest, multe, mul
te cifre modeste, mai ales 
pentru unii dintre compo- 
nenții 'loturilor reprezentative 
(Ion Miclăuș, Cristina Stă- 
nescu). Și acum rezultatele 
tehnice:

JUNIORI MICI 400 m

liber (b): E. ALMER (Șc. 
Sp. Reș.) 4:36.8, A. Spinea 
(Din.) 4:50,7, V. Ghivnic (Șc. 
Sp. 1) 4:51,9; 4x100 m liber 
(f): DINAMO 4:46.6, Șc. Sp. 1 
5:05,0: 200 m delfin (f): S. 
SLECIAN (Sc. Sp. Res.) 
2:50.8. A. Anton (Din.) 2:56.7. 
G. Miloglav (Din.) 3:09.4; 
100 m delfin (b): C. ROLIK 
(Șc. Sp. Timiș.) 65,8 r.p., T. 
Nicolae (Din.) 67,9, Gh. Je- 
leru (Met. Turda) 70,8; 200 tn 
bras (f): R. PATRUICA (Șc. 
Sp. Reș.) 3:01.0, A. Mihăescu 
(Din.) 3:01,2 “ *
(Șc. Sp. 2) 3:14,3;
mixt (b):
(CSM Cluj) 2:26,0 r.p., E. Ma- 
nolescu (Șc. Sp. 2) 2:31,4, A 
Spinea (Din.) 2:38.5; 800 ni li
ber (f): A. PUPAZAN (Din.) 
10:54,6, L. Radu (Din.) 10:56,6, 
E. Cristescu (Din.) 11:33,5.

JUNIORI MARI — 400 m 
liber (b): S, COSMESCU (Ste.)

G. Constantin
200 m

Z. OPRIȚESCU

4:31.8 r.p., Fr. Rolik (Șc. Sp. 
Timiș.) 4:34,7 r.p., D. Gheor- 
ghe (CSS) 5:01,2: 4x100 tn 
liber (f): Șc. Sp. REȘIȚA 
4:54,3, Sc. Sp. 2 Buc. 4:56,0, 
Șc. Sp. 1 Buc. 5:14,6; 200 
delfin (f): G.
(CSȘ) 2:41.8 r.p., M. Hahanu 
(Șc. Sp. 2) 2:49,0 r.p., A. Hi- 
doș (Din.) 3:14.9; 100 m delfin 
(b): I. MICLAUȘ (Șc. Sp. Si
biu) 65,2, Gh. Pop (Rap.) 69,8, 
M. Rău (CSȘ) 70,3; 200 ’
(f): C. STANESCU
3:01.8, C. Vîjeu (Șc. Sp. 1) 
3:01,9, L. Burlacu 
3:03,1; 200 m mixt (b): 
TEODORESCU (Ste.) 
r.p., D. Țurcanu (Sc. 
2:28.7, S. Moraru (Sc. 
2:34,2; 800 m liber (f): 
ROIU (Șc. Sp. Reș.)

Bucu-
m

CERBEANU

m bras 
(Din.)

(Din.)
P.

2:23,5 
Sp. 2) 
Sp. 1) 

D. CO- 
10:56,6. 

întrecerile se încheie astăzi 
cu serii de la ora 9,30 și fi
nale, după-amiază., de la ora 
17,30.

De la etapă la etapă con
cursurile Pronosport devin tot 
mai atractive datorită faptului 
că se înregistrează multe rezul
tate surpriză. Astfel, la con
cursul Pronosport Nr. 35 (etapa 
din 31 august 1969) 6-au înre
gistrat cinci „2“ și un „x”.

Programul concursului Pro
nosport Nr. 36 (etapa din 7 
septembrie 1969) este urmă
torul :

I. Steaua — Dinamo
rești ; II. Rapid—Steagul roșu; 
III. Farul—Petrolul ; IV. „U“ 
Cluj—F.C. Argeș: V. Crișul—CFR ' 
Cluj ; VI. A.S.A. Tg. Mureș- 
„U“ Craiova ; VII. Jiul-U. T. 
Arad ; VIII. Dinamo Bacău— 
Politehnica Iași ; IX. Chimia 
Suceava—Portul Constanța ;
X. Metalul Tirgoviște—Progre
sul Brăila ; XI. Minerul Baia- 
Mare—Olimpia Oradea ; XII. 
CFR Timișo a—Vagonul ; XIII. 
Metalurgistul Cugir — Ripensia.

★
începînd cu concursul Pro

nosport Nr. 36 — etapa din 7 
septembrie 1969 
experimental și 
gențiile proprii 
un nou tip de 
ținui indigouat, 
losit în paralel 
actuale.

Amănunte la agențiile Loto- 
Pronosport.

★
La 7 septembrie se organi

zează un concurs excepțional 
Pronoexpres la care se atri
buie : apartamente, autoturis
me și excursii.

Se atribuie apartamente cu 
3 camere (confort gradul I), 
in număr nelimitat ; 
mente cu 2 camere (confort 
gradul I), în număr nelimitat ; 
autoturisme „Dacia 1100” șl 
„Skoda 1000 MB" ; 60 excunsii 
cu petrecerea Revelionului la 
Budapesta (circa 6 zile) și pre
mii în bank

aparta-

PRONOEXPRES
Premiile concursului nr 35 

din 27 august 1969 :
EXTRAGEREA I : Categoria 

1: 3,5 variante a 34.012 lei ; 
a ÎI-a : 109.5 a 1.087 lei ; a 
IlI-a : 2504 a 47 lei.

— se introduce 
numai la a- 

din București, 
buletin, bule- 

care va fi fo- 
cu formularele

EXTRAGEREA a Il-a : Ca
tegoria A : 2 variante a 48.760 
lei ; B : 182.5 a 534 lei ; Ci 
3370,5 a 28 lei.

Plata premiilor acestui 
concurs se va face astfel;

— în Capitală de la 4 sep
tembrie — 11 octombrie a.o.

— în provincie de la 8 sep
tembrie — 11 octombrie a.a.
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Cu cîteva ore înainte de „decolare
Ce ne declara selecfionabilii

încă un atac 
echipei gazdă res
pins de oaspeți. 
Cum ar fi ciștigat 
Petrolul, dacă nu 
beneficia de un 
penalty T

t
l

^ 'Așadar, ptnl Ia deschid»- 
rtea noului sezon internațio
nal — pentru tricolorii noș
tri — a mal rămas o sin
gură eL Miine. la Belgrad, 
echipa națională a ROMÂ
NIE! întîlnește — într-o 
partid! prin ear» fotbalul 
din țar* vecină și prietenă 
sărbătorește o Jumătate de 
secol de existență — puter
nica selecțlanatâ a IUGO
SLAVIEI, Am dorit si profi
tăm de ocazie șl să-i Invităm 
pe seleețlonabill în mijlocul 
nostru, la redacție, pentru a 
le afla gîndurila înaintea a- 
cestei Importante .campanii 
de toamnă", înțelegători, 
însă, față de programul lor, 
încărcat înaintea plecării (di
mineață, baie șl ''masaj, la 
amiază, „decolarea* de pa a- 
eroportul Băneasa) am căutat 
alte căi pentru a-1 găsi și a 
sta de vorbă cu ei. Și l-am 
găsit.. îaU ce ne-au decla
rat !

— C. DAN i .Pentru fotba
liștii Iugoslavi medul de 
miercuri constituie o sârbă' 
toare, un jubileu, pentru noi 
el este, în primul rind, un 
prilej de verificare înaintea 
importantelor jocuri din pre
liminariile campionatului 
mondial. Pînă la meciul cu 
Portugalia n-a mal rămas 
multă vreme și este cazul ca 
după partida cu Iugoslavia 
să se profileze șf ll-le nos
tru reprezentativ. Oricum, în 
compania valoroșilor fotba
liști iugoslavi echipa noastră 
va trebui să se comporte la 
înălțimea prestigiului cucerit 
în ultimul timp",

— GHBRGHELI i „Meciul 
eu Iugoslavia este bine venit, 
în formația noastră s-au ivit 
niște .găuri", la fundașii 
centrali și la înaintare, mă 
refer la extreme. Dacă mă 
gîndeso bine, cred că un a- 
semenea joo ar fl fost mai 
(folositor pentru noi să se 
dispute acasă. Pentru a „re
peta", de pildă, cum trebuie 
să atacăm cu 5—6 oameni, 
ceea ce la Belgrad va fi mai 
greu de realizat".

— DINU : .Iugoslavia este 
o echipă cunoscută In socce- 
rul internațional, cu o va
loare bine definită. Cred că 
toți jucătorii, conștlenți de 
importanța acestei partide — 
chiar dacă ea este amicală —, 
vor da randamentul dorit. 
Avem de-acum un nume de 
apărat și nimeni dintre noi 
n-are voie să ignoreze acest 
adevăr".

— RADUCANU i „Ca să 
fiu sincer, dac-aș fi atacant 
m-aș strădui să marchez 
miercuri o grămadă de goluri! 
Știți de ce ? Pentru că fotbali
știi sîrbi îmi datorează — ca 
rapidist — o revanșă la acel 
1—6 cu care O-F.K. Beograd 
pe-a eliminat din .Cupa Cu
pelor" acum vreo 2 ani... Ce

va fl miercuri t Eu „merg" 
pe meci egal, cu gîndul că 
băieții vor face totul pentru 
a întreține buna dispoziție 
înaintea meciurilor din cam
pionatul mondial. Am o sin
gură temere: partea stingă a 
apărării, unde Coco Deleanu 
s-a accidentat șl va rămîne 
acasă, dar cum lîngă tricoul 
cu numărul 4 răsare adesea 
Dan, parcă nu-mi .mai e 
teamă- Deci, meci egal 1“

— LUPESCU 1 „De obicei 
ghinionist — înainte de fie-

— DUMITRACHE t Mier
curi joc pentru prima oară 
în cariera mea împotriva 
jucătorilor sîrbi și am cre
dința — In ciuda medului 
mai slab făcut în compania 
colegilor din Bacău — că voi 
marca un gol.„ Pe ce mâ 
bazez cînd fac această afir
mație ? Mă simt foarte bine 
șk — lucru, zic eu, destul 
de important — adversarii 
nu-mi cunosc Jocul, ceea ce 
îmi va da șansa suplimen-

Foto :
I. POPESCU

DOMIDE
văzut de Al. Clenciu

< GOLGETERII
5 GOLURI : Dobrin (F. C. 

Argeș) — 2 din Hm;
4 GOLURI : Dumitrache 

(Dinamo București), Oblemen- 
co (Univ. Craiova) ;

3 GOLURI : Peronescu

Turneul reprezentativei 
de juniori a Cubei
După cum s-a mai anunțat, 

selecționata de juniori 
bei va întreprinde un 
în țara noastră.

Oaspeții vor susține 
partidă în compania 
ției de tineret Steaua, 
va avea loc duminică, în des
chidere la întîlnirea de cam
pionat Dinamo București — 
Steaua.

a Cu- 
turneu

prima 
forma- 
Meciul

In nou antrenor 
la Crișui

ORADEA, 1 (prin telefon). Luni, 
într-o ședință comună a biroului 
eiubului Cri$ul și a biroului sec
ției de fotbal, s-a analizat com
portarea nesatisfăcătoare a echi
pei de fotbal în noul campionat. 
După discuții, antrenorul A. Fe- 
renezi a fost eliberat din funcție, 
la cererea sa, urmînd ca de pre
gătirile formației divizionare să se 
ocupe actualul antrenor al echi- 

'pei de tineret-rezerve, Vasile 
Vlad.

V. SERE-coresp.

MIERCURI
RAPID - STEAUA

în cadrul pregătirilor pen
tru întîlnirile de campionat 
și internaționale, Rapid 
juca mi ine în compania 
mației Steaua.

Meciul va avea loc 
stadionul Giulești, de la 
16,45.

va 
for-

pe 
ora

Dem brovschi.Zîmbitori, pe aleile Centrului 23 August, 
Domide, Dumitrache și Creiniceanu.

Foto :

al naționalei mă 
și— pierdeam 

de data aceasta 
să joc. Și dacă 

veți

care mec! 
accidentam 
trenul —, 
s-ar putea 
voi juca, voi face — 
vedea — o figură frumoasă... 
Dacă vă mai spun că toți 
ceilalți băieți gindesc la fel 
ca mine, atunci se pare că 
victoria nu aparține, aprio
ric, gazdelor".

— DOMIDE : „Sper într-un 
meci frumos ! Mergem la o 
aniversare și, sînt convins, 
atmosfera festivă care încon
joară meciul va genera în 
teren un cadru propice fair- 
play-ului. Poate că 
teresează rezultatul 
grad — sau, mai 
nu ne interesează 
rind —, dar nu trebuie să 
uităm că, în prezența preșe
dinților tuturor federațiilor 
europene, invitați la meci, 
partida respectivă va repre
zenta pentru fotbalul ro
mânesc o chestiune de onoa
re... Și-apoi, testul de la Bel
grad va fi foarte important 
pentru ceea ce va urma 
— sub aspect psihic — îna
intea meciurilor cu Portu
galia și Grecia".

nu ne în
de la Bel- 
bine zis, 

în primul

I
Au făcut deplasarea 

următorii 17 jucători : 
GHIȚA, RADUCANU, — 

portari ;
SATMAREANU, HAL- 

MAGEANU, DAN, MO- i 
CANU, LUPESCU — fun- j 
dași ; GHERGHELI. DINU, 
ANCA, RADU NUWCTr 
LER — mijlocași ; DEM
BROVSCHI, DOMIDE, DU- • 
MITRACHE, CREINI- | 
CEANU, TUF AN, C. ’ 
RADU

Conducătorul 
tov. Mircea __ _____ ,
președintele F. R. Fotbal.

Antrenori : Angelo Nicu- 
lescu și Emeric Vogi.

Medic : dr. Dumitru
Tomescu. „

Q Masor: Andrei Tudose.

TUF AN, 
înaintași.

lotului : 
Angelescu,

1

DIVIZIEI A
(Jiul), Domide (U.T.A.), Voi- 
nea (Steaua) ;

2 GOLURI : Axente (U.T.A.), 
D. Ene și Dembrovschi (Dina
mo Bacău) — unul din. 11 m, 
Prepurgel (F.C. Argeș), Nea- 
gu (Rapid), Dinu (Dinamo 
București), Adam și Barbu 
(„U“ Cluj) ;

1 GOL : Doru Popescu (Di
namo Bacău), Neagu, Strîm- 
beanu și Bălan (Univ. Cra
iova), Nuțu (F. C. Argeș), 
Kun II și Arnoțchi (Crișui), 
Jamaischi și Gyorfi (Steagul 
roșu), Al. Vasile, M. Popescu, 
Soo și Stîncel (C.F.R. Cluj), 
Naidin, Cotormani (Jiul), Bă- 
luță (Dinamo Bacău); Koszka 
și Sasu (Farul), Naghi (A.S.A). 
— din 11 m, Tătaru și Crei- 
niceanu (Steaua), Sima și Le- 
reter (U.T.A.), Grozea (Petro
lul) — din. 11 m, Strat (Ra
pid) ;

AUTOGOLURI : Boțea
(Farul) pentru Steagul roșu ; 
David (Dinamo Bacău) pentru 
Dinamo București ; Lupescu 
(Rapid) pentru F. C. Argeș.

Badea a rămas la Farul
Mai mulți cititori ne-au în

trebat unde activează fotbalis
tul Badea, care în sezonul tre
cut a jucat Ia Farul Constanța.

Adresind această întrebare 
clubului constănțean, prof. Eu
gen Mocanu — președintele con
siliului — ne-a furnizat amă
nunte despre situația lui Ba,- 
dea. în perioada de vacanță, 
fostul internațional Badea a 
solicitat clubului dezlegarea 
pentru a activa Ia o altă echi
pă. în ultimul moment însă 
Badea a renunțat Ia intenția 
sa de a părăsi Constanța, ră- 
mînind în lotul Farului. De 
altfel. Badea a jucat în echipa 
de tineret, manifestind o for
mă bună și este posibil ca în 
curînd să-și reia 'ocul în prima 
formație a Farului,

V. BAC-EAC

,mâ i 
spre

tară de a , 
măcar, o dată 
gazdelor—

Aș vrea tare mult 
tigăm, căd o victorie

să 
la 

grad ne-ar întări mult 
ralul pentru partida 
Portugalia".

SI A FOST ZIUA A TREIA...
9

ExactA treia zi a cam
pionatului de fotbal. La ea 
ne-am glndit Și, sincer vor
bind. ne-am gindit cu plăcere, 
pentru că, dincolo de pasi
uni sau simple preferințe, 
deci In afara faptului că luni 
dimineața rimbeați sau erați 
încruntați, trebuie să recu
noaștem cu toții că în acea
stă anuală cursă după tradi
ționalele tricouri cu dungă 
tricoloră s-a schimbat ceva. 
Un lucru ce vizează struc
tura întrecerii, un 

cu pondere în mai 
afirmare 
tice.

element 
ușoara 

valorii fotbalis- 
Mai preâs, etapa de 

duminică ne-a adus, la ora 
cînd crainicii de radio Iți 
Incheiau emisiair.ea, confir
marea faptului că 
terenului propriu'" 
este intangibil în 
nostru.

Evenimentul se 
liniat din foarte multe con
siderente. Mai ales plăcerea 
de a consemna progresul ne 
Îndeamnă să așezăm printre 
aceste considerente la loc de 

a ceea ce 
rimîtiL'isrnul 

perioada 
întreceri 
absolută 
pe teren

javantaiul 
nu mai 

fotbalul

cere fub-

frunte lichidarea 
am numi: 
competițional, adică 
din istoria oricărei 
in care domnește 
regula că jocurile 
propriu se ciștigă fără discu

ție. Iar In cazul (rar 0 unul 
aeddent vina o poartă nu
mai și numai arbitrul. Sau, 
poate, dteodată, .ghinio
nul" —

Astăzi ne face plăcere să 
ne gin dim că într-o singură 
etapă echipele vizitatoare au 
cucerit 50’ » din punctele puse 
in joc, obținind nu mai pu
țin de 
renuri 
seamr.ă 
in speță campionatul, a in- 
ceout să depășească o etapă 
și a pornit pe calea unei 
maturizări cu roade certe în 
viitor.

Că lucrurile stau așa o 
dovedește, dincolo de rezul
tatele 
lorile
să se 
oaspe. 
înaintare. De la veșnicele a- 
precieri : „portarul X și-a 
salvat echipa de la o cata
strofă'' sau „apărarea oaspe
ților a luptat cu tndirjire 
pentru a scoate un rezultat 
egal", am ajuns în sfîrșit să 
consemnăm că atacanții oas
peți au evoluat excelent și 
că — așa cum a fost cazul la 
(ași — portarul formației gazdă 
ca și apărătorii din imediata sa 
apropiere, au făcut adevă
rate mi-uni pentru ca fot-

patru victorii pe te- 
strâine- Aceasta în
că fotbalul românesc.

seci, și faptul că va- 
notațiilor au început' 

mute, la echipele 
de la apărare spre

baliștii clujeni să nu cîștige 
la un scor mai mare. O ilus
trare cifrică — „pro memo
ria" — se impune.

Iată notele ataeanților din 
cele patru partide în care 
oaspeții au ieșit învingători ! 
Steagul roșu (6, 5 (6), 5, 7) 
— Jiul (9, 8, 9, 8); Politeh
nica Iași (5, 5, 5, 4) — 
Cluj (8, 8, 9, 8); C. t 
Cluj (5. 8, 5 (6), 6) — 
ua (7. 8, 9, 7) : F. C. 
(5, 4, 8, 5) — Rapid (8, 
8). Așadar, se poate juca în 
deplasare și ofensiv! Este 
un cîștig pentru fotbalul ro
mânesc, un pas, poate timid 
încă. înainte, care-și va pune 
amprenta pe evoluția și 
pe rezultatele selecționatei 
naționale. (Apropo! Tot sînt 
bune notele la ceva...)

Am afirmat acest lucru 
conștienți, mai întîi, că pe 
măsură ce valoarea intrinsecă, 
pregătirea tactică și fizică 
sau, in definitiv, chiar forma 
de moment vor fi mai corect 
răsplătite prin rezultate și 
preocuparea pentru intensifi
carea antrenamentelor la 
cluburi va fi mai mare. Iar 
luni dimineața, antrenorii 
sau jucătorii se vor întreba 
nu „cine ne arbitrează du
minică ?“ sau „cu ce călăto
rim spre orașul X“, ci „cum

„U" 
F- R. 
Stea- 

Argeș 
8, 10,

să pregătim meciul ?“ Muta
ția preocupării la nivelul e- 
chipelor de club va opera, 
cert, o schimbare și în at
mosfera selecționatei națio

nale, care va scăpa definitiv 
să sperăm, de neliniștea di
naintea jocurilor pe terenuri 
străine.

Intr-un
acestei - 
strică ! — 
balului i 
simțite încă din primăvară, 
cînd în campionat victoriile 
în deplasare au apărut tot 
mai frecvent în coloanela 
săptămînale de rezultate și 
cînd echipa națională a spart 
„lacătul elvețian“, încheind 
obsedanta tradiție a succese
lor în jocuri oficiale numai 
pe teren propriu.

Etapa de duminică o con
siderăm, însă, revelatoare 
prin semnificațiile ei- Acea
sta indiferent de ce se va 
întîmpla miine la Belgrad 
sau duminica viitoare 
campionat. Important este 
începutul a fost făcut 
mai important, este că 
vem datoria să apărăm 
viz arbitrilor, conducătorilor 
de secții și, îndeosebi, spec
tatorilor) ... începutul

t fel, sitmptomele
— repetăm, că nu
- maturizări a fot- 
nostru s-au făcut

în 
că 
Și, 
a- 
(a-

Calin ANTONESCU

în divizia C, doar 6 echipe
cu punctaj maxim, dupâ trei etape

SERIA I SERIA A IlI-a
Minerul Comănești—Textila

Buhuși 5—1 (3—1)
Nicolina Iași-Mtnobrad Va

tra Dome!
Textila 

Ciurea 6—0
Foresta

Cîmpulung 
(1-0)

Minerul
Victoria Roman 0—1 (0—0)

Petrolul Moinești-Penicilina 
Iași 2-0 (1-0)

Letea Bacău—Constructorul
Piatra Neamț 7—1 (4—0)

Fulgerul Dorohoi—C.F.R.—
Pașcani 0—2 (0—0)

(Corespondenți : St. Costa- 
che, V. Diaconescu, T. Ungu- 
reanu, D. Crăciun, D. Bolohan, 
AL Stoianovici, I Iancu).

2-1 (1-0)
Botoșani—Fore sta 

(4-0)
Fălticeni—Rarăul 

Moldovenesc 2—0

Gura Humorului—

Delta Tuirea—Electrica Con
stanța 1—0 (1—0)

I.M.U. Medgidia—Tehnome- 
tal București 1—0 (0-0)

Mașini unelte București—O- 
limpia Giurgiu 1—1 (0—0)

Marina Mangalia—Unirea 
năstirea 3—1 (0—1)

I.T.C. Constanța—Voința 
curești 1—1 (1—0)

S. N. Oltenița—Celuloza 
lărași 0—1

I.C-A.B.
Videle 2-1

Laromet 
tul Medgidia 1-2 (0-1)

(Corespondenți : L Turșie, 
R. Avram, O. Guțu, L Cioboa- 
tă, P. Oprea, M. Voicu, 
niță, N. Tokacek).

(0-0)
Arcuda—Petrolul

0-1)
București—Cimen-

SERIA A VH-a

(Corespondenți : L. Chira, D. 
Vatau, V. Săsăranu, A. Verba, 
D. Nistor, A. Pașcalâu, T. Pro-

M. Di-

CLASAMENT £ CLAS AMENT

1. Textila 3 3 0 0 11— 1 6 1. Cimentul 3 3 0 0 6—16
2. Foresta F. 3 3 0 0 7—1 6 I.M.U.M. 3 2 1 0 4— 1 5
3. C.F.R. 3 2 1 0 9—1 5 3. Delta 3 2 0 1 9— 5 4
4. Victoria 3 2 0 18—1 4 4. Marina 3 2 0 1 6— 4 4
5. Leteîi 3 2 0 19—3 4 5—7. Electrica 3 2 0 1 2— 1 4
B. Nicolina 3 2 0 16—4 4 5—7. Celuloza 3 2 0 1 5— 4 4
7. Petrolul 3 2 0 15—4 4 5—7. Laromet 3 2 0 1 5— 4 4
8. Minerul C. 3 2 0 17—8 4 8. Tehnometal 3 1116—43
9. Minobrad 3 1 1 16—5 3 9. I.T.C. 3 1113—53

10. Rarăul 3 1 1 1 5— 5 3 10. Petrolul 3 1 0 2 3— 4 2
11. Fulgerul 3 1 0 2 3—5 2 11. Voința 3 0 2 1 3— 5 2
12. Penicilina 3 1 0 2 1—9 2 12. Unirea 3 1 0 2 3— 6 2
13. Constructorul 3 0 1 2 2—9 1 13. Arcuda 3 1 0 2 5—10 2
14. Minerul G.H. 3 0 0 3 2—6 0 14-16. S.N.O. 3 0 1 2 3— 5 1
15. Foresta C. 3 0 0 3 2—11 0 14-16. Mașini 3 0 1 2 3— 5 1
16. Textila Bh. 3 0 0 3 1—11 0 14-16. Olimpia 3 0 1 2 2— 4 1

Etapa viitoare (14 septem- Etapa viitoare (14 septem-
brie) : Victoria Roman—Foresta 
Fălticeni, Constructorul Pia
tra Neamț—Minerul Gura Hu
morului, Minobrad Vatra Dor- 
nei—Textila Botoșani, Rarăul 
Cîmpulung Moldovenesc—Ful
gerul Dorohoi, Textila Buhuși— 
Petrolul Moinești, Penicilina 
Iași—Minerul Comănești, C.F.R. 
Caransebeș—Letea Bacău, Fo
resta Ciurea—Nicolina Iași.

brie) : Marina Mangalia—Petro
lul Videle. Olimpia Giurgiu— 
Cimentul Medgidia, Tehnotae- 
tal București—Voința București— 
I.M.U. Medgidia—S. N. Olteni
ța, Mașini unelte București— 
Laromet București, Electrica 
Constanța—I.C.A.B. Arcuda, U- 
nirea Minăstirea—I.T.C. Con
stanța, Celuloza Călărași—Del
ta Tulcea.

Focșeneanu (Carpați) 
bara transversală.

Autobuzul București).

trimite
(Fază din meciul

Foto : VICTOR ZBARCEA

Sa-

Constructorul Baia Mare— 
Bradul Vișeu 3-1 (2-0)

C.I.L. Gherla—Metalul 
lonta 2—0 (2—0)

Chimistul Baia Mare—C.I.L.
Sighetul Marmației 2—0 (0-0)

Someșul Satu Mare—Dada 
Oradea 0—0

Foresta Năsăud—Gloria Bis
trița 0—0

Bihoreana Marghita—Topito
rul Baia Mare 2—0 (1—0) 
Unirea Dej—Victoria Cărei 2—0 
(1-0)

Dermata Cluj—Dinamo Za
lău 1-0 (0-0)

CLASAMENT

1. C.I.L. Gherla 3 2 1 0 7— 1 5
2. Someșul 3 2 1 0 5— 0 5
3. Unirea 3 2 1 0 8— 4 5
4. Constructorul 3 2 0 1 8— 4 4
5. Dermata 3 2 0 1 6— 4 4
6. Bihoreana 3 1 2 0 5— 3 4
7. Gloria 3 1 2 0 3— 2 4
8. Dlnamo 3 1113—23

9—10. C.I.L. Sighet 3 1114—43
9—10. Chimistul 3 1113—33

11. Victoria 3 1 0 2 6— 4 2
12. Topitorul 3 1 0 2 3— 5 2
13. Foresta 3 0 2 1 2— 6 2
14. Dacia 3 0 2 1 1— 6 2
15. Metalul 3 0 0 3 1— 7 0
16. Bradul 3 0 0 3 1—11 0

Etapa viitoare (14 septem-

mingea peste portar și peste 
Carpați Sinaia —

brie) : C.I.L. Sighetul Marma- 
ției—Unirea Dej, Dacia Ora
dea—Dermata Cluj, Topitorul 
Baia Mare—Constructorul Baia 
Mare, Bradul Vișeu—Someșul 
Satu Mare, Gloria Bistrița— 
Bihoreana Marghitla, Metalul 
Saionta—Chimistul Baia Mare, 
Victoria Carei-C.I.L. Gherla, 
Dinamo Zalău—Foresta Năsăud.

SERIA A Il-a SERIA A IV-a SERIA A V-a SERIA A Vl-a SERIA A VIII-a
Șoimii Buzău—Gloria C.F.R. 

Galați 3-1 (1-0)
Petrolul Berea—Metalurgis

tul Brăila 1—2 (1—0). S-a jucat 
la Rm. Sărat.

Metalul Plopeni—Electronica 
Obor București 0—0

Locomotiva Adjud—Ancora
Galați 0-1 (0-0)

Dunărea Brăila—Metalul Bu
zău 1-3 (0-2)

, S.U.T. Galați-Rulmentul Bîr- 
lad 2-2 (2-0)

Unirea Focșani—Chimia Oraș 
Gh. Gheorghiu-Dej 0-2 (0-0). 
S-a jucat la Buzău.

A.S.M. Tecuci—Petrolistul 
Boldești 1-0 (1-0)

(Corespondenți : M. Dumi
tru, P. Florescu, A. Vlăsceanu, 
E. Stan, Tr. Enache, V. Ștcfă- 
nescu, D. Marin, V. Doruș).

CLASAMENT

Unirea Cîmpulung 
I.R.A. Cimpina 1—2

Comerțul Alexandria—Sirena 
București 2—0 (1-0)

Progresul Balș-Petrolul Tîr- 
goviște 3—2 (1—1)

Carpați
București 1—1 (1—1)

Chimia Țr. Măgurele—Pra
hova Ploiești 3—0 (1—0). S-a 
jucat la Roșiori de Vede.

Flacăra roșie București—Ca
raimanul ~

Dacia 
șani 2—0

T.U.G.
Corabia 2—2 (2—2)

(Corespondenți : D. Rădules- 
cu, M. Bizon, D. Paraschiv, P. 
Popa, T. Negulescu, Fl. Sandu, 

Fețeanu, D. Diaconescu)I.

Muscel— 
(1-0)

Sinaia—Autobuzul

Bușteni 1-1(0—1)
Pitești—Unirea Drăgă- 
(0-0)
București—Progresul

C.F.R. Caransebeș—Minerul 
Lupeni 0—0

Vulturii Textila Lugoj—Fur
nirul Deta 7—1 (4—1)

Dunărea Calafat—Electromo
tor Timișoara 1—1 (0—0)

Unirea Orșova—Minerul Me
tru 3-1 (1-0)

Steagul roșu Plenița—Vic
toria Caransebeș 1—0 (0—0)

Minerul Bocșa—Metalul To- 
pleț 5-0 (2-0)

Energetica Tp. Severin—Vic
toria Tg. Jiu 2—0 (2—0) 
U. M.
Strehaia (amina t)

Timișoara-Progresul

(Corespondenți : M. 
C. Olaru, F. Junca, 
I. Julea, T. Isac și 
nafu)

Mutașeu. 
I. Iacob, 
Gh. Ma-

1. Chimia 63 0 0 7—1

8-
8-

CLASAMENT
3

CLASAMENT

1. Chimia 3 3 0 0 8— 2 • 2. T.U.G. 3 2 1 0 10—4 5 î. Electromotor 3 2 1 0 6— 3 5
2. Metalul Bz. 3 2 1 0 8— 4 5 3. Autobuzul 3 2 1 0 7—3 5 2. Vulturii 3 2 0 1 12— 3 4
3. Șoimii 3 2 1 0 5— 2 5 4. Caraimanul 3 2 1 0 4—1 5 3. Minerul B. 3 2 0 1 7— 2 4
4. Metalurgistul 3 2 1 0 3— 1 5 5—7. Flacăra 3 1 2 0 3—1 4 4. Unirea 3 2 0 1 6— 3 4
5. Petrolistul 3 2 0 1 5— 2 4 5—7. Comerțul 3 2 0 1 5—3 4 5. Victoria C. 3 2 0 1 3— 2 4
6. Electronica 3 1 1 1 8— 2 3 5—7. I.R.A. 3 2 0 1 5—3 4 6. Steagul r. 3 2 0 1 3— 3 4
7. Metalul P. 3 1 1 1 3— 1 3 8—9. Unirea C. 3 1 1 1 5—5 3 7. Energetica 3 1 1 1 4— 3 3

?—9. A.S.M. 3 1 1 1 4— 4 3 8—9. Carpați 3 0 3 0 4—4 3 8. Dunărea 3 1 1 1 6— 6 3
J—9. Ancora 3 1 1 1 2— 2 3 10. Dacia 3 1 0 2 2—2 2 9. C.F.R. 3 1 1 1 2— 3 3

10. Dunărea 3 1 0 2 6— 7 2 11. Progresul B. 3 1 0 2 4—6 2 10. Minerul L. 3 1 1 1 2— 4 3
11. Unirea 3 1 0 2 3— 6 2 12. Progresul C. 3 0 2 1 2—5 2 11. U.M.T. 2 1 0 1 5— 2 2

>-13. Gloria C.F.R. 3 1 0 2 3— 7 2 13-14. Prahova 3 0 1 2 1—5 1 12. Minerul M. 3 1 0 2 4— 5 2
2-13. Petrolul 3 1 0 2 3— 7 2 13-14. Sirena 3 0 1 2 0—4 1 13. Vict. Tg., Jiu 3 1 0 2 3— 8 2
1-15. Locomotiva 3 0 1 2 1— 3 1 15. Petrolul 3 0 1 2 3—9 1 14. Furnirul 3 1 0 2 4—:LI 2
L-15. S.U.T. 3 0 1 2 3— 5 1 16. Unirea D. 3 0 0 3 1—7 j 15. Metalul 3 0 1 2 1— 8 1

2— 4

12-
12-
14- 
14-

16. Rulmentul
Etapa viitoare 

brie) : Metalurgistul 
A.S.M. Tecuci, Ancora Galați— 
Metalul Plopeni, Metalul Bu
zău—Locomotiva Adjud, Glo
ria C.F.R. Galați-S.U.T. Ga
lați,. Petrolistul Boldești—Șoi
mii Buzău, Chimia Oraș Gh. 
Gheorghiu Dej—Electronica O- 
bor București, Rulmentul Bîr- 
lad—Petrolul Berea, Unirea 
Focșani—Dunărea Brăila.

3
(14

0 1 2 3—>13 1
septem-

Brăila—
septem-

Petroșani—MinaurȘtiința
Zlatna 0-0

Soda Ocna Mureș—Victoria 
Călan 2—1 (1—0)

Arieșul Turda—A.S.A. Sibiu 
1-0 (1-0)

Aurul Brad—Minerul Ghe
lar 2-1 (1-0)

Independența Sibiu—Industria 
sîrmei Cîmpia Turzii 2—1 (0-1) 

Minerul Baia de Arieș—Mu
reșul Deva 1—1 (0-0)

Arieșul Cîmpia Turzii—Teh
nofrig Cluj 3—1 (2—1)
Minerul Teliuc—Metalul Aiud 
1-1 (0-1)

(Corespondenți : B. Staicu, 
Gh. Tăutan, P. Lazăr, M. Su
san, I. Boțocan, I. Abrudeanu. 
L. Donciu și I. Vladislav)

Tractorul Brașov-Minerul 
Bălan 4—0 (0—0)

Chimica Timăveni—Unirea
Cristuru Secuiesc 2-1 (1-0)

Metalul Copșa Mică-Chimia 
Făgăraș 0-2 (0-1)

Coiorom Codlea—Avîntul Re
ghin 2-0 (1-0)

Chimia Or. Victoria—Carpați 
Brașov 1—0 (0—0)

Viitorul Gheorghieni—Vitro
metan Mediaș 2—0 (0-0)

Medicina Tg. Mureș-Oltul 
Sf. Gheorghe 1-2 (0—1)

Lemnarul. Odorheiul Secu- 
iesc-Torpedo Zărnești 2-0 (1-0)

(Corespondenți : G. Carol, I. 
Ducan, M. Faliciu, N. Sece- 
leanu, E. Aslan, L. Karda, C. 
Albu și A. Pialoga).

CLASAMENT

(14
Corabia—Da-

Etapa viitoare 
brie) ; Progresul 
cia Pitești. I.R.A. Cimpina— 
Progresul Balș, T.U.G. Bucu
rești—Flacăra roșie București, 
Prahova Ploiești—Comerțul A- 
lexandria, Autobuzul 
rești—Sirena București, 
lui Tîrgoviște—Unirea Cimpu- 
lung Muscel, Caraimanul Buș
teni—Carpați Sinaia, Unirea
Drăgășani—Chimia Tr. Măgu
rele.

Bucu- 
Petro-

0 0 2

septem-
0

1—2. Arieșul T.
1—2. Minaur

3. Arieșul C.T.
4. Metalul
5. Soda
6. Aurul

7—8. Minerul B. .
7—8. Știința

9. Mureșul
10. Minerul T. 

Ind. sîrmei
12. Victoria
13. Independența 
* * Tehnofrig

Minerul G. 
A.S.A. Sibiu

11.

14.
15.
16.

A.

3 2
3 1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

1 0 
1 0 
1 0
2 0 
0 1 
0 1
1 1
1 1
1 1
1 1 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2
1 2 
0 3

5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
0

1. Viitorul
2. Tractorul
3. Chimia F.
4. Lemnarul

5— 7. Coiorom
5— 7. Chimica

7. Oltul
Chimia V. 
Metalul 
Unirea 
Medicina 
Carpați

16. Progresul

Etapa viitoare 
brie) ; Energetica 
Minerul Bocșa, 
ransebeș—Dunărea 
Metalul Topleț—Vulturii Tex
tila Lugoj, Victoria Tg. Jiu— 
U. M. Timișoara, Minerul Lu
peni—Steagul roșu Plenița,.
Furnirul Deta—Minerul Motru, 
Electromotor Timișoara—Unirea 
Crșova, Progresul Strehaia— 

Caransebeș.

2

(14
Tr. Severin—
Victoria Ca-

Calafat,

(14
Deva—Inde-

septem-Etapa viitoare 
brie) : Mureșul 
pendența Sibiu, A.S.A. Sibiu— 
Aurul Brad, Industria sirmei 
Ctmpia Turzii-Știința Petro
șani, Tehnofrig Cluj-Minerul 
Teliuc, Metalul Aiud—Minerul 
Baia de Arieș, Minaur Zlatna— 
Soda Ocna Mureș, Victoria Că
lău—Arieșul Turda, Minerul 
Ghelar—Arieșul Cîmpia Turz-'i.

CLASAMENT
3 :
3 :
3 :
3 :
3 1
3 :
3 !
3 :
3 1
3 1
3 <
3 <
3 1
3 1
3 0
3 0

(14
Tg.

Tîrnăveni,

3 0 0
2
2
2
2
2
2
2

0 1 5—2 4 
0 15—3 4 
0 1 6—5 4 
0 t 4—3 4 
0 1 4—3 4 
0 1 4—4 4
1 1 3—4 3 
0 2 5—5 2
2 1 3—4 2 
2 1 2—3 2 
0 2 4—6. 2 
0 2 3—5 2 
1 2 1—4 1 
0 3 2—8 0 
septem- 
Mureș— 
Avîntul

5—
8.
9.

10.
11—12.
11—12.
13—14. Torpedo
13—14. Avîntul

15. Vitrometan
16. Minerul

Etapa viitoare 
brie) : Medicina 
Chimica
Reghin—Metalul Copșa Mică, 
Torpedo 7“
Brașov, Oltul Sf.
Viitorul Gheorgliieni, Chimia 
Făgăraș—Chimia Or. Victoria. 
Minerul Bălan—Coiorom Cod- 
lea, Carpați Brașov—Unirea 
Crifituru Secuiesc, Vitrometan 
Mediaș-Lemnarul Odorheiul 
Secuiesc.

Zărnești—Tractorul
21 Gheorghe-1



Vizita delegației CNEFS in U.R.S.S
Ieri s-a înapoiat în Capitală delegația Con

siliului Național pentru Educație Fizică si 
Sport, condusă de ANGHEL ALEXE, preșe
dintele CNEFS, care la invitația lui S. P. 
PAVLOV, președintele Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., a făcut o vizită in 
Uniunea Sovietică.

Cu acest prilej au avut loc convorbiri 
tre președinții organizațiilor sportive 
cele două țări. în cadrul discuțiilor s-a 
cut un schimb larg de opinii în privința
laborării reciproce și a principalelor pro
bleme ale vieții sportive internaționale. A 
fost stabilit, în principiu, planul schimburi
lor de delegații sportive intre Uniunea So
vietică și România pe anul 1970.

Sportivii sovietici—primii oaspeți 
ai Dinamoviadei

Au sosit primii oaspeți ai 
Dinamoviadei de înot și să
rituri. Este vorba de selec
ționata sovietică, care are în 
alcătuirea ei mai mulți spor
tivi de certă valoare, și care 
se anunță printre competitoa
rele cu mari șanse. Lotul 
înotătorilor cuprinde, printre 
alții, pe Semen Beliz-Gojman,

P010IȘTI1 ROMÂNI 
ÎNVINȘI IA DUBROVNIK
în primul meci al turneului 

internațional de polo de la 
Dubrovnik, reprezentativa 
Iugoslaviei a întrecut forma
ția României cu scorul de
8—5 (2—1, 0—1, 4—1, 2—2).
Au înscris : Jankovici 4, 
Belamărici, Rudici, Perisici și 
Bonacici de la învingători, 
respectiv Popa 2, Zamfirescu, 
Rusu, Mihăilescu de la în
vinși. Un alt rezultat : Italia
— Iugoslavia B 6—3 (2—0,
0—2, 1—0, 3—1).

★
A luat sfîrșit turneul de 

juniori de la Vrnjacka Banja, 
în ultima reuniune : Iugosla
via — România 5—5 (1—1, 
1—1, 2—1, 1—2) și U.R.S.S.
— Algeria 18—1. Clasament 
final: 1. Iugoslavia 6 p, 2. 
U.R.S.S. 6 p, 3. Italia 5 p, 4. 
România 3 p, 5. Algeria 0 p.

Dinamo București

la Syracusa
Echipa de polo a clubului 

Dinamo București s-a întors 
de la Syracusa, unde a luat 
parte Ia un turneu interna
țional. Campionii țării, lipsiți 
de aportul jucătorilor din na
țională (Zahan, Novac, Zam- 
firescu, Popa, Mihăilescu), au 
realizat două meciuri ega
le, 7—7 cu Jadran Split și
7—7 cu Nervi, clasindu-se pe 
locul secund in grupa a 
doua. Apoi, în finala pentru 
locurile 3—4, dinamoviștij au 
întrecut pe Canottieri Napoli 
cu 5—3. Cei mai buni jucători 
ai echipei : Grințescu, Kroner, 
Blajec și Culineac.

Voleibalistele 
noastre invinse
SOFIA 1 (Agerpres). — în 

cadrul turneului internațional 
feminin de volei de la Varna, 
echipa U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 3-r-l (15—8, 15—6,
5—15, 15—8) selecționata Ja
poniei. Intr-un alt joc, re
prezentativa Bulgariei a dis
pus cu 3—1 (15—10, 15—6,
12—15. 15—11) de formația 
României.

TURUL AERIAN EUROPEAN
(Urmare din pag. 1)

Clinceni.

vedoyici, vicepreședinte al 
FAR., de numeroși piloți, 
tehnicieni, activiști ai Aero
clubului „Aurel Vlaicu" din 
Capitală. în cinstea distinsului 
oaspete și a celorlalți membri 
din conducerea F.A.I. tova
rășul Ion Cosma oferă un coc- 
tail.

Din înălțimi, pe pistele al
bastre ale Aeroclubului încep 
să-și facă prezența echipajele 
aflate în concurs. O buclă 
deasupra aeroportului, o tra
versare în linie dreaptă, 
pentru ca aparatul să fie luat 
în evidență de arbitri, cîteva 
retușări spre a îndrepta a-- 
vionul perfect pe linia mar
cată și aterizare la punct 
fix... Aceasta fiind proba e- 
tapei Novi Sad 
Și astfel, rînd pe rind, prin 
fața spectatorilor bucureșteni 
trec cele aproape 60 de a- 
vioane de diferite tipuri, par
ticipante la această tradițio
nală competiție sportivă. O 
scurtă paranteză în legătură 
cu numărul piloților aflați în 
întrecere. „Pină acum — 
mărturisea la sosire președin
tele de onoare al F.A.I. — 
obișnuiam să vin in România 
singur. De data aceasta am 
sosit în frumoasa dv țară cu... 
peste 150 de piloți sportivi 
care, prin mine, vă mulțu
mesc pentru ospitalitate, 
pentru călduroasa primire."

Escala de la Clinceni fiind 
doar o etapă intermediară, 
caravana aviatică (după ali
mentarea aparatelor) își ia 
zborul imediat spre Constanța 
(punct final — aeroportul

O TRIBUNA DE LEMN SE PRĂBUȘEȘTE
3 SPECTATORI IȘI PIERD VIAȚA!

PRETORIA 1 (Agerpres). — 
Pe stadionul „Loftus Vers- 
feld“, din apropierea capitalei 
Republicii Sud-Africane. în
tr-o partidă internațională de

Tiparul I.P. „Informația”, str. Bcezoiauu ut. 23—25, București 40368

în- 
din 
fă- 
co-

■i

Gheorghi Prokopenko, foști 
recordmani mondiali și euro
peni, Tina Lekveișvili, Iuri 
Podoprigora, Tatiana Zolot- 
nicka, Iuri Gromak, Evgheni 
Spiridonov, Grigori Davidov, 
Lidia Milenina, Tatiana Sa
velieva, care au făcut recent 
parte din reprezentativa 
U.R.S.S. pentru „Cupa Euro
pei". Echipa de polo este al
cătuită pe scheletul formației 
Dinamo Moscova, finalistă la 
ultima ediție a „Cupei cam
pionilor europeni", și are în 
componența ei pe Grigorovski, 
Kartasev, Grișin, Cikvanaja, 
jucători cu numeroase selec
ționări în prima reprezenta
tivă sovietică.

FOREST HILLS: Ilie Năstase și Kerry MelviUe 
s-au calificat in turul doi, la dublu mixt

RUBEN OLIVARES,

COCOSUL CU PUSCH DE GREU**
NEW YORK, 1. — în ca

drul turneului internațional 
de tenis „open" de la Forest 
Hills a început desfășurarea 
probei de dublu mixt. Pere
chea Kerry Melville (Australia) 
— Hie Năstase (România) a 
eliminat cu 7—5, 6—4 cuplul 
Carole Graebner — Gene 
Scott (S.U.A.).

în completarea turului trei 
al probei de simplu masculin 
s-au mai înregistrat urmă-

Tuzla). în acest scurt interval 
ne interesăm, firește, de re
zultatele înregistrate pină 
acum în etapele Graz și Graz- 

Novi Sad. Aflăm că echipa
jul condus de Ștefan Calotă 
Se află pe locul 18 în clasa
mentul general (526 p — a 
venit cu... 3 secunde mai
tîrziu la Graz), iar Constantin 
Manolache — Constantin Goș- 
man ocupă locui 34. Sîntem, 
însă, abia la începutul turu
lui, avem de parcurs mai 
multe etape pe „teren pro
priu", deci ordinea finală 
in acest clasament va suferi 
— cu siguranță — modificări 
în bine pentru sportivii noș
tri — competitori întîia oară 
în acest maraton aviatic. Pină 
în prezent, conduce în Turul 
aerian european pilotul iugo
slav Râisp, urmat de Wag
ner, Kropp, Beck și Schmid 
(R.F. a Germaniei).

Etapa următoare se va des
fășura, vineri, pe traseul Con
stanța—Clinceni—Sibiu. Pină 
atunci, zi de verificare a apa
ratelor, zi de odihnă. „Zi de 
meritată 
ținut să 
de vîrstâ 
cest tur, 
pilot încercat, recordmană a 
S.U.A. la mai multe probe a- 
viatice feminine, temerară a- 
viatoare sportivă care, în 1959 
pe un bimotor, a traversat 
singură Oceanul Atlantic, de 
la Boston la Paris. Viitoarea 
etapă a turului, Constanța— 
Clinceni—Sibiu, va fi un exa
men de regularitate, de ade
vărată măiestrie și tehnică 
sportivă.

odihnă" — cum a 
completeze decanul 
al sportivilor din a- 
d-na Grace Harris,

nord a 
învins

rugby, selecționata de 
regiunii Transvaal a 
cu 13—3 echipa Australiei. La 
sfîrșitul jocului, una din tri
bunele de lemn montate cu

Din partea sovietică au participat la dis
cuții I .A. Kazanski, vicepreședintele Comite
tului pentru Cultură Fizică, V. I. Koval, șe
ful secției internaționale și S. N. Novojilov, 
șeful sectorului țările socialiste din cadrul 
organizației sportive sovietice, iar din par
tea română : Anghel Vrabie, membru în Co
mitetul executiv al CNEFS, Ion Păun, șeful 
secției relații internaționale a CNEFS și 
Valeriu Chiose, redactor al ziarului Sportul.

Convorbirile s-au desfășurat într-o at
mosferă sinceră, prietenească.

Anghel Alexe, președintele CNEFS, l-a 
invitat pe Serghei Pavlov să viziteze 
România.

Invitația a fost acceptată cu multă plă
cere.

Grecia, campioană
balcanică

la baschet-juniori
ATENA, 1 (Agerpres). în 

ultimele două zile ale cam
pionatului balcanic de bas
chet rezervat echipelor de ju
niori, au fost înregistrate 
următoarele -rezultate: - Iugo
slavia — România 77—69 
(37—31), Grecia — Bulgaria 
74—64, Turcia — Bulgaria 
58—51, Grecia — Iugoslavia 
78—70. Competiția a fost 
cîștigată de reprezentativa 
Greciei — neînvinsă — care 
a totalizat 8 p. Urmează în 
clasament: 2. Turcia 7 p, 3. 
Bulgaria 6 p, 4. Iugoslavia 5 
p, 5. România 4 p.

— Richey (S.U.A.)
6—4, 7—5> Roche
— Ayala (Chile) 

6—1.

toarele rezultate: Newcombe 
(Australia) — Barthes (Fran
ța) 6—8, 6—1, 6—2 6— 2; Gon
zales (S.U.A.) — T. Ulrich 
(Danemarca) 3—6, 6—4, 4—6, 
8—6, 6—2; Gimeno (Spania) 
— Rouyer (Franța) 6—1, 6—4,
6— 3; Riessen (S.U.A.) —Loyo 
Mayo (Mexic) 6—3, 6—2, 6—4; 
Bucholtz (S.U.A.) — Cox (An
glia) 13—11, 6—4; 6—4; Tay
lor (Anglia) — Addison (Aus
tralia) 6—4. 8—6, 6—2; Stolle 
(Australia)
7— 5, 6—8, 
(Australia) 
6—2, 6—3,

în proba de simplu femei 
(turul III) s-au înregistrat re
zultatele : Julie Heldman 
(S.U.A.) — Valerie Ziegenfuss 
(S.U.A.) 6—2, 6-4; Karen
Krantzke (Australia) Christi
ne Truman (Anglia) 7—5, 
6—2; Margaret Smith Court 
(Australia) — Jane Burrer 
(S.U.A.) 6—0,-6—2- Virginia 
Wade (Anglia) — Lesley Hunt 
(Australia) 9—7, 6—0.

în optimi de finală, 
Năstase a fost învins de 
stralianul Ken Rosewall cu
6—1, 7—5, 4—6, 6—3.

Ilie 
au-

A MURIT ROCKY MARCIANO
Fostul campion mondial de 

box la categoria grea, italo- 
americanul Rocky Marciano a 
decedat în urma unui accident 
de avion. Rocky Marciano a 
cucerit titlul mondial în 1952

SUEDEZUL BENGT ABERG
CAMPION MONDIAL DE MOTOCROS
BERLIN. 1 (Agerpres). — 

Cea de a 12-a și ultima man
șă a campionatului mondial 
de motocros (clasa 500 crr.c), 
disputată la Schwerin (R.D. 
Germană) a fost cîștigată de 
sportivul suedez Arne Kring 
care a concurat pe o moto
cicletă „Husqvarna". Pe locu
rile următoare s-au clasat 
belgianul Roger Decoster pe 
„C.Z.“, suedezul Bengt Aberg 
pe „Husqvarna" și englezul 

acest
Trei 
viața, iar mai 
grav răniți.

Prilej, 
spectatori

s-a prăbușit, 
și-au pierdut 

mulți au fost

Tinerețea fotbalului iugoslav, semicentenar MECIUL DE FOTBAL
La doi ani după ce fotbalul 

nostru a marcat începutul ce
lui de al 50-lea campionat na
țional, fotbalul iugoslav își 
aniversează semicentenarul, 
invitând echipa României să 
evolueze la Belgrad, în meciul 
jubiliar.

Este, poate, o replică acor
dată peste decenii faptului că 
debutul internațional al echi
pei noastre reprezentative a 
avut loc tot la Belgrad, în 
anul 1922. Și este, cu siguranță, 
o dovadă că tradiționalele le
gături sportive româno-iugo- 
slave găsesc acum un nou și 
fericit prilej de relaxare.

La sfîrșitul anului trecut, 
revista belgrădeană „FOT
BAL* publica un interviu cu 
secretarul general al F.R.F. ca 
apei, peste cîteva sâptămîni, 
selecționerul unic iugoslav 
Rajko Mitici să reia cîteva din 
problemele ce vizau intensifi
carea contactelor dintre fot
balul românesc și ce! din țar,- 
vecmă și prietenă. Și iată că 
acum, cu ocazia semicentena
rului fotbalului iugoslav, cele 
două reprezentative se reîn- 
tilnesc după un interval de 
5 ani. Atunci. în 1964, fotba-

oc

Cei peste 10 000 de me-rcar.. 
n-au mai dat foc fotoliilor 
de ring de la „Forum* e.n 
Los Angeles. De data aceas
ta. marele lor favorit, Ruben 
Olivares, l-a surclasat pe 
australianul Lionel Rose, 
răpindu-i centura de campion 
mondial al „cocoșilor". Pe 
drept cuvînt, Olivares a de
venit marele idol al amato
rilor de sport mexicani, care 
văd în el un demn urmaș al 
celebrilor săi predecesori 
Ortiz și Becerra, la vremea 
lor campioni mondiali.

Meciul, desfășurat recent pe 
ringul californian, a fost lip
sit de istoric. Rose, o altă ce
lebritate a boxului, care-și 
apără pentru a 5-a oară ti
tlul mondial, a fost expediat 
la podea chiar în rundul dot 
Mexicanul a „lucrat" tot 
timpul în „forcing", ridicu- 
lizîndu-1 pe australian, care 
nu a avut rezistența necesară 
pentru a putea face față se- 

cîr.d l-a învins prin ko în 
rundul 13 pe Joe Walcott. El 
și-a apărat cu succes centura 
mondială de 6 ori. A abando
nat activitatea competițională 
fără să cunoască înfrîngerea.

John Banks pe „B.S.A.". în 
urma acestor rezultate, titlul 
de campion mondial a revenit 
lui Bengt Aberg, care a tota
lizat 112 p, urmat de Banks 
72 p și Friedrichs (R.D. Ger
mană) 67 p.

ANQUETIL ÎNVINGE PE MERCKX!
de 

s-a

PARIS, 1 (Agerpres). — Pe 
pista velodromului „Bois 
Vincennes" din Paris 
disputat un meci omnium în
tre cunoscuții cicliști Jacques 
Anquetil (Franța) și Eddy 
Merckx (Belgia), care anul a- 
cesta a cîștigat Turul Franței. 
Victoria a revenit lui Anque
til. Acesta, în cele 4 probe 
desfășurate a totalizat 6 punc
te. Același număr de puncte a 
realizat și Merckx, însă el a 

liștii noștri au evoluat de două 
ori în compania echipelor re
prezentative iugoslave: echipa 
națională a jucat la Belgrad, 
învingînd cu 2—1, in timp ce 
la Osaka, în cadrul Jocurilor 
Olimpice, România a învins 
cu 3—0. De remarcat faptul 
că în meciul primelor repre
zentative, echipa României a 
fost alcătuită pe scheletul for
mației Rapid, așa cum în anul 
1956 echipa C.C.A. a furnizat 
9 titulari echipei naționale 
care a reușit o . senzațională 
victorie asupra unor celebri
tăți din soccerul european al 
epocii, ca de pildă Beara, Mi
tici (actualul selecționer unic), 
Bașkov, Milutinovici, Vukas. 
Bobek, Zebec.

Punctele de contact dintre 
fotbalul celor. . două, țări au 
fost de-a lungul anilor într-o 
continuă diversificare, ele re- 
flectind atît participarea ac
tivă a soccerelor respective la 

'"TSmqâUțiile internaționale ca 
și dorința factorilor interesați 
de a spori legăturile bilate
rale, de a întări activitatea 
fotbalistică în Balcani. Astfel, 
fotbaliștii români și iugoslavi 
s-au întilnit în cadrul preli- 

riilor dezlănțuitului Olivares.
Mexicanul cochetează de doi 

ani cu marile performanțe ale 
pugilatului. El este în vîrstă 
de 21 de ani și a susținut 
51 de meciuri, fără a cunoaș
te înfrîngerea (50 de victorii 
și un „nul"). Specialiștii con
sideră că este unul dintre 
cei mai teribili puncheuri 
mondiali. în lumea boyulur 
profesionist, Olivares este 
numit „cocoșul" cu punch de 
„greu" !

în foto : epilogul meciului 
de la Los Angeles ; austra
lianul Rose rămîne la podea, 
in timp ce teribilul puncheur 
mexican trăiește clipa marii 
victorii.

80 echipaje In „Turul

Europei11 — auto

80 de echipaje, alcătuite din 
165 de piloți vor participa la 
cea de-a 13-a ediție a „Tu
rului Europei". Startul se va 
da la 11 octombrie de la Er
bach—Oldenwald, urmînd ca 
partieipanții să treacă prin 16 
țări.

Itinerariul va purta ca
ravana automobilistică prin- 
tr-o serie de orașe ca Bolzano, 
Ljubljana, 
Teheran, 
Budapesta,
Concurenții sînt așteptați să 
sosească din cursă la 24 oc
tombrie. Competiția este des
chisă claselor 1150, 1200,
1 600, 2 000 și peste 2.000 cmc.

Belgrad, Istanbul, 
Izmir, București.

Praga și altele.

pierdut ultima probă a me
ciului. Conform regulamentu
lui a fost declarat învingător 
Anquetil.

Rezultate tehnice: viteză
— Anquetil 13,6; Merckx 
13,7 ; urmărire (4 000 m) — 
Mefckx 4:59,3: Anquetil 5:03.2; 
cursa cu adițiune de puncte
— Merckx 26 p ; Anquetil 22 
p; 10 km cu antrenament 
mecanic — Anquetil 21 p, 
Merckx 19 p.

miuarjâlor Campionatului 
Mondial (în 1934, cînd Româ
nia a cîștigat grupa în fața Iu
goslaviei și Elveției și în 1958 
cînd Iugoslavia s-a calificat 
în dauna echipei noastre și a 
Greciei), la Jocurile Olimpice 
(Tokio — 1964), în Cupa bal
canică (România cîștigînd 3 
ediții t 1931, 1933, 1936 iar iu
goslavia 2, în anii 1934 și 
1935), în Campionatul balca
nic (edițiile 1946 și 1947), Cupa 
țărilor vecine (1937) și CUpa 
Dunării (1940).

Demnă de menționat prin 
caracterul ei simbolic este și 
„Cupa prieteniei româno-iu- 
goslave”, pusă în joc, pentru 
început, de federația vecină și 
care a reunit cele două repre
zentative pe terenul de joc în 
decursul a nouă ani (1922—30), 
ea revenind, conform stipu
lației inițiale, echipei iugo
slave în urma a patru victorii 
consecutive. Trofeul similar, 
oferit de federația noastră în 
anul 1936, a revenit în 1940, 
după trei victorii alternative, 
edhipei României.

Bineînțeles că în afara par
tidelor disputate între primele 
reprezentative și echipele na
ționale B, de tineret și juniori 
ca și cluburi din cele două 
țări prietene s-au întîlnit cu 
nenumărate prilejuri, dintre 
care amintim Cupa Europei 
Centrale, Cupa balcanică (in- 
tercluburi) și tradiționalele 
meciuri amicale organizate pe 
plan local.

în cei 50 de ani de existență, 
fotbalul iugoslav a evoluat 
ferm pe coordonatele jocului 
tehnic, spectaculos, care i-a și 
adus consacrarea pe meridia
nele globului. Emisarii acestui 
soccer — echipe, jucători, an
trenori — au de ani de zile 
o cotă înaltă la „bursa" valo
rică a fotbalului mondial. Nu 
de mult se propunea chiar ca 
pentru alcătuirea celui mai 
bun 11 reprezentativ să se 
facă un trial care să opună 
o echipă alcătuită din jucă
tori ce evoluează în Iugoslavia 
și alta formată dintre cei care 
joacă in străinătate, la echipe 
prestigioase. Acest fapt, ca și 
solicitarea intensă a antreno
rilor iugoslavi, acreditează 
școala fotbalistică din țara ve
cină. De altfel prezența echi
pei Iugoslaviei la turneele fi
nale ale campionatelor mon
diale a fost dintotdeauna con
siderată ea ceva firesc, locu
rile de semifinalistă în 1930 
și IV obținut la ediția 1962, 
marcând în timp, clasa 
națională a fotbalului 
slav.

In prezent, Rajko 
pregătește lansarea 
val" pe firmamentul socceru- 
lui european. Chezaș îi stă 
rezervorul inepuizabil de ti
nerețe și talente pe care îl 
posedă fotbalul iugoslav se
micentenar.

inter- 
iugo-

Mitici
„noului

Paul SLAVESCU

FOTBAL
BRAZILIA CALIFICATĂ...

Aproape 200 000 de spectatori 
au urmărit pe stadionul „Ma- 
racana" din Rio de Janeiro me
ciul dintre echipele Braziliei 
și Paraguayului. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 
1-0 (0—0). în urma acestei vic
torii, echipa Braziliei și-a cîș
tigat dreptul de , a juca în 
turneul final al campionatului 
mondial. Golul victoriei. a fost 
marcat în minutul 78 de Pele : 
„Perla neagră" a avut 'un 
schimb de pase cu Edil, după 
care, de la marginea careului 
de 16 m, a șutat puternic, tri- 
mițînd balonul sub bara trans
versală. Brazilienii au domi
nat net acest meci, însă oas
peții s-au apărat supranume- 
ric și, în plus, portarul Agui
lar s-a dovedit foarte bine in
spirat în mai multe ocazii, evi- 
tînd mărirea scorului.

în această grupă, Brazilia are 
12 p din 6 jocuri, fiind urmată 
în clasament de Paraguay 
8 p (6 jocuri), Columbia—3 
(6 jocuri) și Venezuela 1 
(6 jocuri).

P 
P

...IAR ARGENTINA ELI
MINATA !

La Buenos Aires, tot în pre
liminariile campionatului mon
dial, Peru a terminat la ega
litate : 2—2 (0—0) cu reprezen
tativa Argentinei. Peste 85 000 
de spectatori au urmărit acest 
meci. Au marcat Ramirez (2) 
pentru Peru. Albrecht (din 
11 m) și Rendi pentru gazde.

Ca urmare a acestei „remi
ze”, Peru s-a calificat pentru 
turneul final, totalizind 5 punc
te din 4 jocuri. Urmează în 
clasament Bolivia cu 4 p și 
Argentina cu 3 p.

U.R.S.S.—POLONIA 0—0...

La Moscova s-a disputat me
ciul amical dintre selecționa
tele U.R.S.S. și Poloniei. La 
capătul unui meci echilibrat, 
scorul a fost egal : 0—0. Par
tida a fost urmărită de peste 
70 000 de spectatori

REAL MADRID A ÎNVINS PE 
ESTUDIANTES

Echipa Real Madrid a în
vins cu scorul de 3-1 (1—0) for
mația argentiniană Estudiantes, 
intr-un joc desfășurat la Ca- 
dix. Pentru gazde au marcat 
Amancio (2) și Gento (din 

11 m), iar pentru argentinieni 
Suarez. Jocul s-a disputat în 
nocturnă, in prezența a peste 
25 000 de spectatori. In meciul 
următor, Estudiantes va întîl-

ROMÂNIA-IUGOSLAVIA
ESTE AȘTEPTAT

9

CU MARE INTERES
(Urmar^din pag. 1)

rezultatele lor,’să amintesc pen-* 
j tru amatorii de statistici că par

tida amicală de miercuri, ce se 
desfășoară cu prilejul aniver
sării a 50 de ani de existență 
a federației de specialitate din 
țara vecină șl„ prietenă, este a 
30-a din palmaresul tntllnirilor 
fotbalistice româno-iugoslave. 
Demn de remarcat este și fap
tul că in primul său joc inter-/ 
național formația română a a-' 
vut ca partener selecționata iu
goslavă (1922, scor 2—1 pentru 
echipa română).

Și în timp ce „Ciogli-baci“ își 
depăna unor colegi de la alte 
ziare amintirile, i-am solicitat 
antrenorului federal Angelo 
Niculescu amănunte despre for
mația pe care o va alinia la 
Belgrad și părerea sa despre 
acest joc. Cunoscutul tehnician 
român s-a arătat optimist, so
cotind partida cu fotbaliștii iu
goslavi drept un excelent test 
în vederea apropiatelor și deci
sivelor confruntări cu selecțio
natele Portugaliei și Greciei.' 
Cit privește formația, el mi-a 
comunicat următorul „11”, care 
va putea suferi una sau două 
modificări : GHIȚĂ - SĂTMĂ- 
REANU, HĂLMĂGEANU, DAN, 
MOCANU - GHERGHELI, DI
NU - DEMBROVSCHI, DO- 
MIDE, DUMITRACHE, CREI- 
NICEANU. Rezerve : Răduca- 
nu, Lupescu, Anca, Radu Nun- 
weiller, Tufan și C. Radu.

★
după o lungă aș- 
fost invitați la a- 
jurul orei 21, ora 
ajuns la Belgrad,

în sfirșit, 
teptare, am 
vion și, în 
locală, am 
unde fotbaliștii români au fost 
întîmpinați cu multă căldură și 
prietenie. în numele federației 
iugoslave de fotbal, delegația 
noastră a fost salutată de Mi
hai Andreevici, președintele fo
rului iugoslav, care ne-a spus 
că meciul, programat la ora 20 
(ora României), pe stadionul 
J.N.A., este așteptat cu un ma
re interes la Belgrad.

Puțin mai tîrziu. în holul ho
telului Metropol, am putut 
schimba cîteva informații cu 
colegii iugoslavi ce luaseră cu 
asalt pe fotbaliștii români, so- 
licitîndu-le declarații sau pro
nosticuri. Specialiștii au fost 
unanimi în a aprecia pozi
tiv fotbalul românesc, părere 
generată, firește, de recentele 
succese pe plan internațional și 
de poziția reprezentativei noas
tre în grupa preliminară a C.M. 
Cit privește ultimele noutăți din 
tabăra adversarilor noștri de 
miercuri, locul de frunte îl o- 
cupă în continuare absența din 
lot a temutului Giaici, suspen
dat de federație. Pasionații fot
balului din Belgrad se conso
lează însă cu faptul că Rajko 
Mitici, severul selecționer iugo
slav, va arunca în luptă cîțiva 
noi jucători, de care, așa cum 
știm, soccerul iugoslav nu duce 
lipsă. Dar, despre noutățile din 
lotul iugoslav, ca șl despre alte 
amănunte referitoare la meciul 
Iugoslavia — România de 
miercuri seara voi relata în co
respondența următoare.

l

MERIDIANE

GENTO 
(Real Madrid)

Fotba-ni pe Atletico Madrid, 
liștii argentinieni se pregătesc 
in vederea dublei întîlniri pe 
care o vor susține cu A.C. Mi
lan, la 8 și la 28 octombrie, 
în finala „Cupei interconti
nentale”.

TN CAMPIONATUL BUL
GARIEI

în derbiul etapei a patra a 
campionatului Bulgariei, cam
pioana, Ț.S.K.A., a dispus de 
J.S.K.—Slavia cu 1-0 prin 
punctul marcat de Jekov. Tra- 
kia a surclasat pe Spartak 
Pleven cu 5-0, iar fără nici un 
punct in clasament continuă să 
rămînă recent promovata Ma- 
rița, care a suferit o nouă în- 
fringere : 1-2 cu Lokomotiv. 
O primă victorie a înregistrat 
Marek, care a întrecut pe Bo
tev cu 2—0. Alte rezultate : 
Beroe—Dunav 1-0, Akademik- 

1-1, Cemo More— 
Meciul Etar—Lev- 
s-a amînat din cau- 
vicecampionilor în 
clasament : Trakia 

Levski—Spartak, Cemo

Cemomoreț 
Krakra 1-0. 
ski Spartak 
za plecării 
Islanda. în
7 P, L„ v .r.i—ujjaL cerno
More, I.S.K.—Slavia 6, T.S.K.A. 
5, Etar, Lokomotiv și Krakra 
4 etc. (T. H ).

LEVSKI-SPARTAK ÎNVINGĂ
TOARE LA REYKJAVIK

Intr-un meci contind pentru 
„Cupa cupelor", desfășurat la 
Reykjavik, echipa bulgară Lev- 
ski—Spai-tak Sofia a învins cu 
scorul de 4-0 (4-0) echipa lo
cală Vestmannoeme.


