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TURNEUL ECHIPEI YOUNG AFRICANS
Ieri după-4uaiază ■ sosit in Capitală echipa campioană a 

i Tanxaniel •— Young Africans. Fotbaliștii africani vor 
5 Juca la București, cu Progresul (8 septembrie) și la Bra-
’ șov, cu Steagul roșu (10 septembrie). Este posibil ca

turneul echipei africane in țara noastră să se prelun
gească 0 după jocul de la Brașov.

iTURUL AERIAN
f SIBIU, S (prin tetefon, de 
la trimisul nostru). Astăzi 
urmează să sosească pe ae
roportul Turnișor din locali
tate cei aproape 150 de pi- 
loți sportivi, participanți la 
Turul aerian european. Ei 
sînt așteptați de numeroși 
iubitori ai sportului aviatic 
din orașul Sibiu care țin să 
fie prezenți la aterizarea te
merarilor oaspeți.

Caravana aviatică a celui 
de al Vl-a Tur aerian euro
pean a decolat ieri de pe 
aeroportul Tuzla din Con
stanța. Prima escală s-a fă
cut la București, pe aero
dromul Clinceni. De aici, in 
cursul aceleiași zile, spor

tivii urmau să zboare în 
continuare, peste munți, la 
Sibiu. Din cauza timpului 
nefavorabil însă (ploaie, pla
fon jos pe Valea Oltului) se- 
mietapa București—Sibiu va 
fi parcursă In dimineața a- 
ceasta.

în centrul atenției, firește, 
vor sta cele două echipaje 
românești aflate, pentru pri
ma oară. Intr-o asemenea 
competiție de anvergură. Este 
vorba de Constantin Mano- 
lache — Constantin Goș-

EUROPEAN

de ateri-

așadar o 
bune re-

IA ORADEA

Concursul
t

centrelor

man (pe un aparat Wi’ga) 
și Ștefan Calotă — Gheorghe 
Zavate (pe un „Meta-Sokol"). 
Sportivii noștri au ocupat 
locuri fruntașe in ultimele 
două etape, primul echipaj 
obținînd 200 puncte — deci 
nota maximă, iar al doilea, 
190 p In semifinala Novi-Sad- 
Clinceni, cu proba 
zare la punct fix.

Se preconizează 
repetare a acestor
zultate, o nouă ierarhizare 
(favorabilă desigur, reprezen
tanților noștri) în clasamen
tul general al acestui ade
vărat campionat european de 
turism aerian, întrecere la 
care participă elita pilotaju
lui de pe continentul nos
tru. Intr-un concurs aviatic 
insă și mai ales in această 
competiție, Întâietatea sporti
vă depinde, conform unul 
complicat dar riguros regu
lament, de nenumărați fac
tori printre care șt acela al 
departajării fctiuor clasați 
in funcție de tipul, greuta
tea aparatului etc. Să spe
răm Insă 
românești 
înălțime.

că aripile sportive 
vor ti și aici la

Vasil. TOFAN

de copii la tenis
Cu începere de duminică, 

timp de o săptămână, la 
Oradea se va desfășura con
cursul centrelor de copii la 
tenis. Vor fi prezenți jucă
toare și jucători (între 8 
și 15 ani) din Constanța, 
Galați, Iași, Ploiești, Buș
teni, Cîmpina, Rm, Vîlcea, 
Craiova, Tg. Jiu, Reșița. 
Baia Mare.

CONCURSUL INTERNUIONNl DI LUPTE - UN FESTIVAL LI ATLETICII GRELE
• Meciuri viu disputate in turul I • Azi, două re-

Debut spectaculos. Așa se 
întrecerile 

a 
de 
au 
în

pot caracteriza 
celei de a VlII-a ediții 
Concursului internațional 
lupte al României, care 
început ieri după-amiază
sala Dinamo din Capitală. 
Intr-adevăr, cei 130 de luptă
tori din Bulgaria. Cehoslova
cia, Elveția, Finlanda, R.D. 
Germană, Greeia, Italia, Iugo
slavia, Polonia, Ungaria și 
România au oferit celor pre
zenți la reuniunea inaugu
rală meciuri interesante, mul
te dintre e.e pline de dina
mism, spectaculoase. Atit la

I. AUonescu unul dintre favo- 
riții categoriei 62 kg (greco- 
romane), asistat in pauză de 
antrenorul său, D. Cuc.

greco-romane, cit și la libere, 
concurenții au abordat parti
dele cu multă ardoare. A- 
ceasta se explică și prin fap
tul că majoritatea concu- 
renților sînt tineri, dornici 
de afirmare.

In primul tur. reprezen
tanții nfștri. au fost solici
tați din plin, fiind nevoiți 
să apeleze la toate cunoștin
țele lor tehnice pentru obți
nerea victoriei.

C. Turturea insă a fost în
trecut de un tinăr component 
al echipei cehoslovace, Mi
roslav Zeman. După felul 
cum s-au desfășurat meciu
rile primei reuniuni sîntem 
siguri că vom asista în con
tinuare la intilniri deosebit 
de atractive.

O notă bună, chiar din 
Prim*  zi, arbitrilor, care au 
fost ccmpetenți și obiectivi. 
Arbitrii delegați de către fe
derația internațională 
A. Merdogan (Turcia) 
G. Desmazes (Franța).

Iată 
turul I 
cat 48 
b. tuș
52 kg - 
mânia) b. tuș Frgik (I),Alker 
(U) b.p. Șt. Badea (R), 57 kg 
— Zapremov (Bulgaria) b.p. 
Kolitopoulos (Grecia), Vukov 
(I) b. dese. Mlejnec (Cehoslo
vacia), 62 kg — I. Aliones- z 
(R) b. tuș A. Maghiran (R), 
Saarinen (Finlanda) b.p. Ko- 
varas (G). 68 kg — E. Hupcâ 
(R) b.p. Bem (I), S. Popescu

citeva rezultate
— GRECO-ROMANE: 
kg — Gal (Ungaria) 
Superov (Iugoslavia).

C. Ciobctaru (Ro-

sint i

nr
Adversarul lui

Foto: THEO MACARSCHI
-V. Cristea (libere) tnrinpe intr-un meci spectaculos pe Gonda (Ungaria). 
Cristea intr-un dificil „pod".
(R) b. ab. 
(Polonia), 
(C) b.p. 
Vlad (R) 
LIBERE : 
fî

j-----------------
ÎN PAG. A 2-a: r

PERFORMANȚE EXCELENTE
XV __ ____________ ______ _____ _________ ___ __ÎN ÎNTRECERILE DINAMOVIADEI

București

a Europei m probele 
Foto : A. NEAGU

Lekveișvili — performera nr. 1 
de spate
T~'3I nW 43KS8 BETH iSdS# 9E2SS IBM I

• Matyas Borloy, Roswitha Krause și Tina Lekveișvili 
la a 2-a victorie • Dynamo (R. D. G.) — Dinamo 

10-4 la polol
Ploaie la propriu și figurat 

ieri, la bazinul Dinamo. Pe 
cele 8 culoare ale piscinei au 
curs fără încetare stropi mari 
și... cronometre de valoare eu
ropeană. La cinci din cele șase 
finale individuale, am notat 
cei mai buni timpi realizați 
vreodată la noi in țară. Auto
rii lor : Prokopenko, un vul
poi veritabil al brasului mon
dial (68,0—100 m), Borloy, im
batabil și in probele de spate 
(2:14,1—200 m), Beliz—Gei-
man, care a luat un prim a- 
peritiv (2:02,0 la 200 m) pen
tru cursele care l-au consa
crat, Roswitha Krause (62,6) 

'o sprinteră care promite mult 
și, împreună cu ea, o altă re
prezentantă a școlii germane, 
Evelvne Stolte, căreia proba 
tetratlonului (5:26,1) i se po
trivește ca o mănușe. Printre 
laureați, o singură prezență 
românească — Cristina Ba- 
laban, clasată pe locul III cu 
1:13,6 la 100 m spate.

Astăzi, rolurile s-au inversat, 
elevii luînd locul profesori
lor. De altfel, partida dintre 
naționala germană și echipa 
clubului Dinamo București, 
desfășurată ieri in piscina din 
Ștefan cel Mare, ne-a edificat 
deplin asupra acestei proble
me. Oaspeții — și acest lucru 
nu a surprins pe nimeni — 
au ciștigat cu 10—4 (2—0. 
3—1, 2—2, 3—1), înscriind din 
orice poziție de cite ori au 
vrut. Și scorul de pe tabela 
de marcaj nu reflectă întru- 
totul marea diferență (din toa
te punctele de vedere) care 
a existat în acest meci. Polo- 
iștii din R.D. Germană înoată 
„suta" in 56,0, pasează cu 
mare precizie și se demarcă 
cu multă ușurință. Cu aceste

r. II Doigovicz 
74 kg — Janota 

I. Catană (R). M.
b.p. Hegedus (U), 
48 kg — Trianta-

is (G) b.p. Mustafa (I), 
Nîcev (B) b. tuș I. Arapu 
(R), 52 kg — Dihowsky (I) 
b.p. St. Varadi (R), Bognani 
(Italia) b.p. L Viădescu (R), 
P. Cernău (R) b. tuș Petkov 
(B), 57 kg — N. Cristea (R) 
b.p. Gonda (U), Kirkor (B) 
b.p. Mehlhom (R.D.G.), D. 
Cran tea (R) egal Donat 
(R.D.G.), FI. Moț (R) b.p. Za- 
firopoulos (G), 62 kg —
Rusznyak (U) b.p. C. Lupu 
(R), Lumatainen (F) b.p. L. 
Birt (R), Pfortsch (R.D.G.) 
b.p. C. Moldovan (R), P. 
Coman (R) b.p. Marinkov (I), 
68 kg — Djemil (B) egal En
gel (I), V. Albu (R) b.p. Ma- 
lipidis (G).

întrecerile continuă sîmbă- 
tă de la ora 9 — turul II 
și de la ora 16,30, turul II 
și III. Primele meciuri de 
după-amiază vor fi din nou 
televizate.

T. RABȘAN

START
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Ad. VASILIU

(Continuare în pag. a 2-a)

DE LA
HEMINGWAY
LA ȘTIM NOI 

CINE
de Al. Mirodau

CU 5 ZILE
ÎNAINTE DE
PRIMUL
GONG AL
BALCANIA
DEI DE BOX

IN PRAGUL
TOAMNEI
CICLISTE

IN CAMPIONATUL
FEMININ DE HANDBAL

Treptat, treptat și 
handbalul își reintră in 
drepturi. După băieți,

ETERNUL DEBBY 
STEAUA - DINAMO

DOMINĂ ETAPA A IV-A

care au început noul 
campionat încă de la 
24 august, iată că acum 
vine și rîndul fetelor. 
Cinstea de a inaugura 
ediția 1969/1970 a cam
pionatului feminin de 
handbal, categoria A, 
revine și de data aceas
ta bucureștencelor.

Astăzi, pe terenul 
Progresul, incepînd de 
la orele 17, se va desfă
șura partida dintre Pro
gresul București 
I.E.F.S.

A

«a

SI 0... ANATEMA!>

Pe fundalul unei discuții asupra economiei de ■ efort în 
fotbal, găzduită de revista franceză „Miroir du football", 
sportul cu balonul rotund este însumat unei sfere mai 

largi de activitate umană, în general, căutîndu-se cîțiva para
metri comuni și, totodată, particularitățile respective. Avînd ca 
puncte extreme opinia cunoscutului antrenor Albert Batteux, 
partizan al economiei de efort pe baza unei tehnicități cres
cute, și cea contrară, exprimată de instructorul național 
Georges Boulogne, care asi
milează această economie de 
efort cu dorința de eschivare, 
cu tendința de chiul și lene
vie în teren, Pierre Lameigne
re argumentează, într-un am
plu articol publicat de revista 
„Miroir du football", că „e- 
conomia de forțe este o nece
sitate a epocii noastre".

Pornind de la premisa că 
„economia de forțe înseamnă, 
la nivelul societății, a produce 
mai mult printr-un efort fizic 
mai mic, cu ajutorul tehnicii", 
dar că „această economie de 
forte pur fizice va fi compen
sată, la nivel individual, prin-

tr-o dezvoltare tot mai accen
tuată a propriilor forțe in
stinctuale și intelectuale", au
torul încearcă, pe consideren
tul încadrării fotbalului în 
rîndul fenomenelor sociale, o 
mișcare de translație.

Combătînd ambele opinii 
extreme, pe motivul că prima, 
supralicitînd tehnica indivi
duală, uită că ea nu se poate 
exprima integral decît prin 
jocul colectiv, iar cea de-a 
doua, minimalizînd factorul 
tehnic, transformă întrecerea 
într-o bătălie oarbă, Pierre 
Lameignere este de părere că

I „ORFANII"
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ICAMPIONATULUI DIVIZIEI

APLAUZE PENTRU POLO- 
IȘTII DIN R.D. GERMANA

Acum cinci ani, jucătorii 
din R.D. Germană mai învă
țau din tehnica și tactica po- 
lo-ului de la sportivii români.

I ran mwK HTSC :'JS2

A

IFLORIANA (MALTA) SOSESTE LUNI

economia de forțe în fotbal 
trebuie să se realizeze doar la 
nivelul echipei privită ca un 
colectiv. întocmai ca în pro
cesul de muncă: „economia de 
forțe a lucrătorului nu se 
poate exprima în afara celei 
ce implică spiritul de echipă, 
raționalizarea pe ansamblul 
producției". De aceea tehnica 
precum și forțele fizice tre
buie să vizeze jocul colectiv, 
tot mai rațional. Aceasta ar 
însemna, spune el, să-l pla
sezi pe jucător într-un cadru 
adecvat evoluției sale firești 
într-o societate modernă, care 
se străduiește să înlăture chel
tuirea inutilă de forțe, „luptă 
la baionetă", războiul.

Ziaristul francez combate, în

Paul SLAVESCU

în vederea meciului din 
Cupa europeană a tîrgil- 
rilor, cu Dinamo Bacău, 
echipa malteză 
din orașul cu 
nume, sosește în
luni 15 septembrie.

Arbitrul întîlnirii de la

Bacău va fi Constantin
Xanthos '/TreciaX

Dinamoviștii bucureș- 
teni exersează condu
cerea balonului spre o... 
poartă imaginară, 
exercițiu special 
tru Suciu...

pen I

(Continuare in pag. a 4-a)

Floriana, 
același 

Capitală.

• • • IAR LEGIA VARȘOVIA, MARȚI
I

Campioana Poloniei va 
sosi direct la Arad, marți 
16 septembrie, cu un 
avion special, în vederea

jocului de a doua zi, din 
Cupa campionilor euro
peni, cu U.T.A.

I
I
* 4

I 
Ixistâ astăzi, în ceea ce nu

mim, în mod curent, activitatea 
sportivă, adevăruri care, pi' 
repetatele confirmări ale fc 
telor cotidiene, < , 
de legi, aproape de neclintit. 

Admitem unanim, spre pildă, că valoa
rea unei performanțe, se află prin re
zolvarea unei ecuații cu trei principale 
„necunoscute" : talent, muncă, perseve
rență. De asemenea, sîntem convinși că 
echitatea competițională, cu, alte cu
vinte eliminarea conștientă a oricărui 
avantaj, chiar și infim, conferit unui 
competitor, acordă rezultatului și va
lori de ordin etic.

De asemenea, azi nimeni nu mai 
ooate contesta rolul antrenorului în 
edificarea marilor performanțe spor
tive. Hazardul sau meșteșugăreala de
suetă în pregătirea celebrităților spor
tive sînt evident de neconceput. Cu atît 
moi mult cu cît știința pune la înde- 
mîna antrenorilor atît de variate ele
mente, îneît uneori și ei sînt depășiți 
și apare imperios necesar ajutorul me
dicului sau al altor specialiști.

Lesne de înțeles cît de șocante sînt j 
situațiile, din nefericire de loc de negii- I 
jat numeric, din mișcarea noastră spor
tivă în care sportivi sau echipe n-au 
antrenori, fiind, ca să zicem așa, „or
fani". Sau cu părinți vitregi, cum se 
întîmplă în multe cazuri cînd un an
trenor cumulează atribuții pe lîngâ mai 
mulți sportivi și echipe, sau cînd este 
plătit cu ora (1). Exemplele sînt multe, 
chiar îngrijorător de multe. In hand
bal, de pildă, un sport pe care întrea
ga sa dezvoltare și rezultatele reali
zate pe plan internațional s-ar părea 
că-l exclud din discuție, suferă, totuși, 
de o penurie de antrenori. Echipe va
loroase ca Universitatea București, Di
namo Bacău (masculin) și Rulmentul 
Brașov (feminin) apelează la improvi
zații, la soluții de compromis, absolut 
nepermise cînd este vorba de formații 
de primă categorie, cum sînt cele 
citate.

In volei și în rugby moda antreno
rului plătit cu ora își găsește din ne
fericire, numeroși adepti. Numai expri
marea singură: „antrenor plătit cu ora" 
și produce nedumerire. Ce antrenor 
poate fi acesta ? O muncă migăloasă, 
care cere pasiune, pricepere, ^imț pe
dagogic, perseverență poate fi socotită 
cu... ora ? Oare rezultatele nu capătă 
atunci viabilitatea fatidică a celor 60 
de minute, nu devin la fel de șubrede 
ca și „meditația" cu ora a așa-zisului 
antrenor ?

Există fără ^iscuție și cauze obiec
tive care au generat o asemenea stare 
de fapte. Dar, dacă avem curajul să 
privim dincolo de mult obișnuitele cau
ze obiective care scuză frecvent lipsa 

. serioasă de preocupare, comoditate, 
incapacitatea de a prevedea și, deci, 
de a preveni asemenea situații, vom 
cădea de acord că este inadmisibil să 
se accepte astfel de rezolvări în pro
blema esențială în fond, a pregătirii. 
Cu atît mai mult (și mai grav I) cu cit 
în orașe cu vechi tradiții în sport sau 
cu suficiente cadre calificate (Bucu
rești, Sibiu, Brașov, Craiova, Timișoara, 
lași, Buzău etc.) sînt numeroși profe
sori de educație fizică care antrenează 
cite două echipe de handbal sau volei, 
participante la competiții cu program 
asemănător. Să trecem și tendința de 
căpătuială tot în rîndul cauzelor obiec
tive ?

Soluții ar fi, prima și cea mai impor
tantă rămînînd preocuparea pentru o 
mai bună reparlizare a cadrelor exis
tente, incepînd cu deplina lor folosire 
pe plan locol. A doua, poate la fel 
de importantă, s-ar putea . cristaliza 
într-o atenție deosebită pentru „orfani". 
Dar nu numai atunci cînd adpce cineva 
vorba despre ei. Ci în tot timpul, pen
tru ca ei să-și găsească părinții — fie 
și adoptivi — de care au atîta nevoie.

trin 
ap- 

capâtâ valori

Călin ANTONESCU
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Au trecut 20 de ani de cind, 
Împreună cu ceilalți scrimeri din 
generația mea, debutam in com
petițiile internaționale, întrerupte 
multă vreme de cel de al doilea 
război mondial. îmi amintesc cum 
priveam, plini de admirație, la 
Christian D’Oriola, Edoardo Man- 
giarottl, Aladar Gerevltch Bau 
Ilona Etek, marile vedete ale 
planșelor mondiale de atunci, și 
mă gîndeso că acum, cu aceeași 
admirație, sînt priviți Ileana și 
Ionel Drîmbă, Olga Szabo, Tă- 
nase Mureșanu sau Ecaterina len
ei c.

Scrima românească a urcat, In 
ultimii ani, culmi din cele mal 
Înalte In arena mondială, impu- 
nindu-se prin cucerirea a 37 de 
medalii (10 de aur, 13 do argint 
și 14 de bronz) Ia Jocurile Olimpi
ce, campionatele mondiale de se
niori și tineret, la campionatele 
mondiale universitare sau In Cu
pele campionilor europeni. In a- 
lara acestora, scrlmerll noștri s-au 
mai impus șl In celelalte compe
tiții de anvergură, pe care, din 
lipsă de spațiu, nu le voi men
ționa, dar care au contribuit la 
fixarea poziției scrimei românești 
In virlul piramidei.

Dar, dacă mă uit Înapoi, văd 
că și atunci, ca și acum, numărul 
trăgătorilor activi, în disciplina 
noastră, era tot în jurul cifrei de 
1000, Iar numărul antrenorilor, tot 
pînă la 30. De aci, prima conclu
zie ; performanțele obținute se 
datoresc în primul rind entu
ziasmului și perseverenței ou care 
„o mină de scrimeri" au muncit, 
au luptat, urcind treaptă cu treap
tă. pe scara valorilor mondiale.

Dar, prestigiul cîștigat trebuie 
menținut, chiar întregit. Pornind 
de Ia această Idee, voi arăta, prin 
comparație, condițiile pe care le 
avem, față de celelalte țări cu 
care luptăm pentru primele 6 
locuri în lume, în care ne aflăm 
(șl nu pe ultimul). Mă voi folosi 
de unele cifre statistice ale Fede
rației române de scrimă, care, 
cu procentul respectiv do rela
tivitate, exprimă suficient de 
concludent raportul de forțe.

In U.R.S.S. există circa 45 000 
scrimeri cu 3000 antrenori; în Ita
lia 16 000 scrimeri cu 400 antre
nori ; în Franța 14 000 scrimeri cu 
400 antrenori ; în Ungaria 6000 
scrimeri eu 100 antrenori ; în Po
lonia 4000 scrimeri cu 120 antre
nori.

Cred că un comentariu al cifre
lor, prin comparație, ar fi inutil. 
Am să mal arăt însă că și situa
ția materială e departe de a ti 

g DINAMOVIADA DE NATAȚIE

roză. Aici, cel mai elocvent exem
plu il constituie faptul că Ionel 
Drîmbă, campion olimpic, într-una 
din evoluțiile sale de succes, în- 
tr-o competiție peste hotare, a fost 
nevoit, ca să-și poată termina 
proba, să împrumute două florete 
de Ia sportivii italieni.

Situația existentă scoate in re
lief carențe care se cer neapărat 
rezolvate:

1. PROBLEMA CADRELOR. Nu
mărul de aproape 30 antrenori 
care activează, în scrima româ
nească, prin comparație cu cele
lalte țări' e total insuficient. Și 
dacă voi adăuga că in fiecare din 
țările enumerate există școli de 
creștere și perfecționare a ca-' 
drelor de specialitate (Joinville, 
in Franța, Academia di Scherma, 
in Italia, Școala superioară de 
maeștri, iu Ungaria, Institutele 
de cultură fizică, in U.R.S.S. șl 
Polonia), se va naște justificat 
Întrebarea: cum rezolvă I.E.F.S 
din București această necesitate 
și care este colaborarea federa
ției de specialitate cu institutul, 
pentru rezolvarea problemei 7 E 
un subiect vast, care va necesita 
reluări, dar, sper, nu numai in 
coloanele ziarului.

2. PROBLEMA MATERIALELOR. 
Este, Intr-adevăr, foarte dificilă, 
pentru că scrima constituie un 
sport costisitor, in țară nu s-a 
reușit să se fabrice material feros 
și electric șl, în consecință, tre
buie să-l importăm. Iată de ce, 
in situația noastră, e necesară o 
mai atentă distribuție a fondu
lui planificat pentru import, pre
cum și a realizării la timp a co
menzilor. Aspecte apar încă mul
te și in această problemă, iar 
concluzii tot atitea. De aceea, și 
aici vor mai fi necesare reluări.

Dar, pină atunci, prima conclu
zie, șl cea mai importantă,*  * e a- 
ceea că cele două probleme sint 
VITALE șl că eer Imperios o re
zolvare URGENTA.

•) sParls est uns tete" (Pa
risul este — o sărbătoare) 
pag. 110—11 — Editura Galli- 
mard.

atuuri nici nu le-a fost prea 
greu, să se impună de o ma
nieră categorică în fața unei 
echipe jucînd bătrînește, fără 
nici un fel de orizont. Nu știm 
ce indicații tactice au primit 
înaintea partidei jucătorii 
bucureșteni, dar în bazin ei 
ni s-au părut total dezorien
tați. Plecînd de la organiza
rea sistemului defensiv și pînă 
la desfășurarea acțiunilor o- 
fensive — totul ni s-a părut 
confuz. Adăugind și faptul că 
puterea de concretizare a 
echipei a scăzut simțitor vom 
avea în linii mari explicațiile 
acestui eșec.

Practic, meciul nu a avut 
istoric, oaspeții demonstrînd 
întreaga gamă a cunoștințe
lor cu o spectaculoasă dezin
voltură. Au înscris 1 Schuller 
4, Lange 4, Rusche, Zein de la 
învingători și Kroner. Zamfi- 
rescu, Mihăilescu, Bădinici de 
la învinși.

Alte rezultate: Dozsa — 
Gwardia 7—3 (0—0, 1—2, 4—1, 
2—0). Dinamo (U.R.SS.) — 
Ruda Hvezda 6—0 (2—0, 2—0, 
II—0, 1—0); R. Ilvezda—Gwar
dia 6—5 (2—1, 1—1, 2—1,
1—2).

i
rezultate TEHNICE — 100 m 

liber (f): R. KRAUSE (R.D.G.) 
62.8, Z. Dus (U.R.S.S.) 64,0, A. 
Kwasebarth (R.D.G.) 64,2, T. Zo- 
lotnickala (U.R.S.S.) 64,4. ...7. G. 
Sovago (România) 67,6; 200 m li
ber (b): S. BELIZ — GEIMAN 
(U.R.S.S.) 2:02.0. E. Spiridonov
(U.R.S.S.) 2:03,1, L. Unger
(R.D.G.) 2:04,5, C. Csatlos (Ung.) 
2:04,9,.. 7. Z. Oprițescu (Româ
nia) 2:00,5; 100 m spate (f); T.

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, radioamatorii din țara 
noastră s^vor întrece într-un 
interesant și inedit concurs. 
Este vorba de campionatul 
republican de unde ultra- 
scurte. •

După cum se știe undele 
ultra-scurte au o „bătaie* li
mitată. Pentru a fi recepțio
nate cît mai departe, aparatul 
de emisie trebuie să se^fle 
la o înălțime cît mai mare. 
Din această cauză, concurenții 
se urcă pe cele mai înalte 
vîrfuri de munți spre a obține, 
în acest fel, performanțe va
loroase. Iată-i deci pe radio
amatori transformați și în al-> 
piniști !

Dăm în continuare cîteva 
dintre piscurile unde, în zile
le de 6 și 7 septembrie, se 
vor afla radioamatorii : Omul 
(echipa radioclubului Central), 
Pietrosul (Radioelubul Sighet), 
Gutin (Radioelubul Baia Ma
re), Vlădeasa (Radioelubul 
Cluj), Ceahlău (Radioelubul 
P. Neamț), Semenic (Radio- 
clubul Craiova), Postăvarul și 
Negoiui (Radioelubul Brașov) 
etc.

Clasamentul se stabilește 
printr-o metodă foarte pre
cisă, măsurîndu-se pe hartă, 
în linie dreaptă, distanța tu
turor legăturilor reușite de 
concurenți. Pentru fiecare 
kilometru se acordă un punct. 
Rezultatele definitive vor fi

Cu entuziasmul și calitățile spe
cifice trăgătorilor români a fost 
posibil să atingem culmi nebănui- 
te. Și, poate, e posibil chiar mai 
mult. Dar trebuie să privim prac
tic și lucid condițiile noastre, prin 
comparație cu acelea ale adver
sarilor, să Încercăm energic să 
ne punem în condiții cit de cit 
egale, pentru ca succesele obți
nute să nu rămînă doar apariții 
meteorice.

Cornel GEORGESCU

ÎN PRAGUL TOAMNEI CICLISTE
„Cupa Voința*  — una din

tre puținele satisfacții de
pline ale actualului sezon ci
clist — a readus optimismul 
necesar în tabăra rutierilor. 
Media orară bună a cursei 
— 40 km, nenumăratele faze 
ofensive creata de reprezen
tanții cluburilor noastre, do
rința manifestată de majori
tatea cicliștilor români si e- 
forturile făcute pentru dina
mizarea întrecerii — toate a- 
cestea ne indică un reviri
ment al rutierilor la începu
tul toamnei. Logic este să fie 
așa. După un sezon bogat, 
după o serie de curse variate 
si pauze binevenite, fruntașii 
ciclismului nostru obțin for
ma maximă pe care le-o per
mite valoarea lor. Si acest 
lucru capătă importanță deo
sebită dacă ținem seama de 
faptul că peste puține zile 
ei se vor prezenta la star
tul uneia dintre cele mal 
mari competiții cicliste ama
toare ale lumii: ..Tour del’A- 
venir“. La a IX-a ediție a 
acestei întreceri de lung ki
lometraj se vor prezenta 16 
reprezentative naționale, to- 
talizînd anroape 130 de aler
gători. Mulți dintre rutierii 
prezenți la startul de la Le 
Mans (11 septembrie) sînt 
veritabile vedete ale sportului 
cu pedale, cicliști care aspiră 
la cele mai înalte onoruri 
ale acestui sport. Confrunta
rea cu valorile de vîrf ale 
ciclismului constituie un fe
ricit prilej pentru stabilirea 
treptei pe care ne aflăm, 
pentru a învăța lucruri noi 
din tehnica și tactica ciclis
mului.

Din lotul fixat inițial, an
trenorul Nicolae Voicu a a- 
les ce i s-a părut mai bun, 
mai util pentru o competiție 
de peste 1 900 km, cu un 
traseu care cuprinde atît 
plat cit și urcuș. Desigur, 
din această echipă nu puteau 
lipsi cicliștii care s-au dove
dit și în acest sezon lideri 
ai sportului nostru cu pe
dale : Vasile Tudor și Con
stantin Grigore. Alături de 

ei, alți alergători și-au cîști
gat prin muncă dreptul de a 
îmbrăca tricoul naționalei: 
Nicolae Ciumeti, Gabriel 
Moiceanu, Teodor Puterity. 
Echipa este completată cu 
Alex. Sofronie, Ștefan Cer
nea șl Ion Cosma. Poate că 
în discuția privind selecția 
în echipa pentru „Tour de 
1'Avenir*  ar mai fi trebuit 
să intre, alături de ultimii 
trei, Vasile Burlacu, Vasile 
Selejan, Ion Ardeleanu. Teo
retic se pot spune multe. Mai 
ales despre Vasile Burlacu 
care, la primul său sezon pe 
șosea a impresionat în mod 
deosebit. Este însă dificil să 
discuți hotărîrea selecțione
rilor. Ei documentează cu 
întregul sezon votul de în
credere dat celor trei.

Atîta timp cit pentru 
formarea echipei naționale nu 
se vor Stabili exact compe
tițiile de selecție va fi foarte 
dificil de stabilit criterii ju
dicioase. După părerea noas
tră. Ion Cosma n-a dat sa
tisfacție în ultimele între
ceri. La campionatele mon
diale el a abandonat cu o 
ușurință greu de calificat, 
iar în „Cupa Voința*  a fost 
un simplu om de pluton. 
Numai tinerețea luf și faptul 
că participînd la întreceri de 
amploare va putea să învețe, 
sînt argumente care pledează 
în favoarea selecționării lui 
Ion Cosma.

Antrenorul prof. Nicolae

(băieți) - campioane
IAȘI (prin telefon). Returul 

campionatului republican al 
celor mai bune echipe de te
nis de masă alcătuite din ju
niori s-a încheiat. Titlurile de 
campioane ale țării au reve
nit formațiilor Voința Bucu
rești (fete) și C.S.M. Clui 
(băieți).

Clasamente definitive (tur- 
retur), echipe fete : 1. Voința 
București (Cornelia Alexan- 
drescu, Mariana Stoian, Ga
briela Tulcea, Mihaela Lun- 
țeanu, antrenori: Ion Pop și 
Vincențiu Tulcea) 28 p, 2. 
Spartac București 26 p, 3. 
C.S.M. Iași 26 p, 4. Tehnolemn 

Voicu a cîntărit cu atenție 
și seriozitate toate argumen
tele pro și contra atunci cînd 
a stabilit echipa pe care o 
va conduce în „Turul Fran
ței" pentru amatori. Să-1 a- 
cordăm, deci, credit, să aș
teptăm confirmarea părerii 
sale în timpul competiției.

„Tour de l'Avenir*,  compe
tiție care începe la 11 sep
tembrie la Le Mans și se în
cheie la 21 septembrie la 
Clermont-Ferrand, . deschide 
sezonul întrecerilor de toam
nă. Participarea la cursă se 
face pe baza Invitațiilor a- 
dresate de organizatori — 
ziarele l’Equipe și Le Parl- 
sien Liberi — diferitelor fede
rații naționale. Dintre nume
roasele formații care ar fi 
dorit să fie prezente la în
trecere au fost alese 1G. Vo
tul de încredere dat ciclis
mului nostru ne onorează. 
Amabila invitație trebuie însă 
onorată la rîndul ei printr-o 
comportare care să confirme 
buna părere de care se 
bucură sportul nostru cu pe
dale peste hotare. în com
pania numeroșilor campioni 
mondiali și olimpici care vor 
evolua în „Tour de l’Avenir*  
rutierii români au posibili
tatea să se afirme, să dove
dească că merită eforturile 
ce se fac pentru pregătirea 
lor. Această confirmare o aș
teptăm cu emoție, cu nerăb
dare.

Hrittacha NAUM

5.
de juniori

Timișoara 21 p,
' zău 19 p, 6. C.S.O. Pitești 19 p, 

7. Sinteza Oradea 10 p, 8. Me
talul Bocșa 10 p; echipe bă
ieți : L CJS.M. Cluj (Doboși, 
Bozga, Kurko, Nagy, antre
nori: F. Paneth, M. Bled ea) 
27 p, 2. Politehnica București 
26 p, 3. Dinamo Craiova 23 p, 
4. CB.M. Iași 20 p, 5. Comer
țul Tg. Mureș 19 p, 6. Voința 
București 19 p, 7. Sănătatea 
Tg. Secuiesc 16 p, 8. Metalur
gistul Cugir 10 p.

Au început și întrecerile in
dividuale

D. DIACONESCU 
coresp. principal

DE LA HEMINGWAY
LA ȘTIM NOI CINE

Se vorbește mult tn ul
tima vreme despre destinul 
talentului sportiv (și în
deosebi al fotbalistului, a- 
cesta practicînd cel mai 
popular dintre jocuri), des
pre evoluția valorilor (care 
echivalează obositor de a- 
d^sea cu involuția lor), 
despre distrugerea și auto
distrugerea carierelor.

S-a vorbit mult în ulti
ma vreme despre „cazurile’’ 
ce se transformă inevita
bil tn necazuri, despre Ian- 
cu 6au Boc, sau Mu- 
reșan, despre jucători 
excelenți care-au ieșit, la 
23 de ani, din echipă intrînd 
în alte locuri.

Și, ca un șlagăr devenit 
familiar pînă la obsesie, 
s-a vorbit — de fiecare da
tă cînd comentatorul anun
ța o criză sau o cădere to
tală — despre prieteni. Prie
tenii lui Iancu, prietenii lui 
Mureșan, prietenii lui Boc... 
Niciodată despre dușmani. 
Presupun că cititorului, mai 
ales foarte tipăr, fenome
nul îi va fi părut bizar: 
unde-i logica ? Presupun de 
asemenea că lectorului mai 
cu fire albe, fenomenul îi 
va fi apărut cit se poate 
de firesc : el știe că în 
materie de viață a Indivi
dului, logicul este acolo 
unde se află psihologicul. 
Și mai știe, dintr-o expe
riență povestită cu scriș- 
nete că niciodată răul în
durat din partea inamici
lor n-a cunoscut intensi
tatea dramelor secretate de 
amid. Dar nu numai tn ma
terie de fotbal, box sau 
handbal in 7. Ci, oriunde șl 
oricând cineva are primej
dioasa tărie de a ieși din
tre rindurt

Hemingway • detectat cu 
precizie, la Începuturile •- 
Urinării sale, tipul aparent 
„neinteresat" al personaju
lui care se apropie, se a- 
gață și se încleștează de 
„oameni cu stea tn frunte", 
căutînd a-1 scufunda.

„Cînd două ființe se iu
besc, sint fericite și vesele 
și fac într-adevăr treabă 
bună, fie unul dintre ei, 
fie celălalt, fie amîndol - 
scrie Hemingway citind o 
iarnă petrecută cu soția și 
manuscrisul lntr-o cabană 
din Tirol1), oamenii se 
simt atrași Înspre ei, la 
fel de sigur cum sînt atrase 
păsările migratoare, noap
tea, de-un far puternic. 
Dacă cei doi sînt tot atit 
de solid construiți precum 
farul, atunci nici o primej
die : decît doar pentru pă
sări. Numai că cei ce-i a- 
trag pe semenii lor prin 
fericire sau valoare stnt> in 
genere, cam lipsiți de ex
periență. Ei nu știu să su
porte șocul și nici să-l es
chiveze. Ei nu știu să-i pri
vească cu destulă suspiciu
ne pe cei bogați (adică in 
traducere liberă contempo- 
raneizată și localizată de 
al. m. — persoanele care te 
invită veșnic la un- șpriț), 
atît de buni, de simpatiei, 
de fermecători, de seducă
tori, de generoși, de înțe
legători, care n-au nici un 
defect sau care se pricep 
să dea fiecărei zi un aer 
de sărbătoare, dar care, 
după trecerea lor, cind au 
mușcat din hrana ce le era 
necesară, lasă-n urmă fiece 
lucru mai mort decît ră
dăcina oricăruia dintre fi
rele de iarbă pe care le-au 
strivit vreodată potcoavele 
cailor iul Attila”.

„.De aceea, poate că n-ar 
fi rău ca, după ce explică 
științific înaintașului cen
tral cum să evite atacurile 
adversarului de pe gazon, 
antrenorii, președinții, vi- 
oe-președinții și secretarii 
generali de cluburi sări în
vețe arta de a evita atacu
rile fără crampon și cu su- 
rîsul pe buze, ale „stoppe- 
rului” din afara stadionului.

AL MIRODAN

(Urmare din pag. 1)

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE UNDE ULTRA SCURTE

Magazinul „CUTEZĂTORII*
din str. Cosmonauților nr. 9 

OFERĂ MICILOR CONSTRUCTORI DE AERO — NA- 
VOMODELE, posibilitatea de a se aproviziona cu acce
soriile necesare acestor instructive1 îndeletniciri.

MAGAZINUL ESTE. DE ASEMENEA, APROVI
ZIONAT CU JUCĂRII MECANICE din import și indii- 
gene, oferite spre vînzare pe bază de probe practice.

LEKVEIȘVIBI (U.R.S.S.) 69,8, T.
Savelieva (U.R.S.S.) 72,5, C. Ba- 
laban (România) 73,6, S. Ignatova 
(Bulg.) 73,8,... 6. C. Kokay (Ro
mânia) 75,4; 200 m spate (b): M. 
BORLOY (Ung.) 2:14,1 — record, 
V. Dvorkin (U.R.S.S.) 2:17,9, G'.
Davidov (U.R.S.S.) 2:19,0; 400 m
mixt (f): E. STOLTE (R.D.G.) 
5:26.1, L. Milenina (U.R.S.S.) 
5:32,3, R. Breuer (R.D.G.) 5:40.1, 
I. Pozdniakova (U.R.S.S.) 5:40,4:
100 m bras (b): G. PROKOPENKO 
(U.R.S.S.) 68,0. I. Podoprigora
(U.R.S.S.) 69,9, R. Hradetzki
(R.DG.) 71,7, C. AII (Ung.) 72.5. 
A. Șoptereanu (România) 73.0; 
4x200 m liber; U.K S.S. 8:25.6, 
R.D.G. 8:46,3, România 1:55.6;

CINE VA CIȘTIGA „CUPA UNGARIA"?

în slptâmina ce urmează, cele 
mal bune formații de polo din 
lume (5 din primele 6 clasate la 
J.O. din Mexic) se vor relntilni 
la Budapesta In cadrul unul mic 
campionat mondial neoficial, .Cu
pa Ungaria". La ancheta noastră 
fulger, privind șansele favoritelor 
la acest turneu, ne-au răspuns in
ternaționalii Peter Rund. Borș 
Grlșln șl Tlvadar Kanlzsa (actual
mente antrenor și arbitru), care 
a jucat in echipa de aur a Un
gariei.

B, GR1ȘIN (U.R.S.S.): Meciul 
Ungaria — U.R.S.S. va decide pe 
ctțtlgătoare. Iugoslavii nu se aco
modează cu noile schimbări ale 
regulamentului șl deocamdată nu 
pot emite pretenții. Echipa sovie
tică mult întinerită, are probleme 
în jocul de apărare, șl de acest 
lucru mă tem cel mai mult.

P. RUND (R.D.G.): Prima șansă 
aparține gazdelor. Ungurii au o 
formație foarte bună la ora ac
tuală, șl el știu să folosească a- 
vantajul propriului teren. Cit pri
vește echipa R.D. Germane, după 
părerea mea, ea este in momentul 
de față cea mal redutabilă pe 
care am aliniat-o în ultimii 6 ani. 
Cu puțină șansă putem spera la 
locul II sau III.

însă cunoscute mai tîrziu, 
după ce comisia de arbitri va 
verifica toate fișele de con
curs.

DASCAL FRICEPUT. 
CORESPONDENT HARNIC

Printre cele 105 cadre di
dactice cărora li s-au acordat 
recent distincții în semn de 
prețuire pentru activitatea de
pusă pe tărîmul instruirii și 
educării tineretului, se află și 
corespondentul nostru pentru 
județul Covasna, GHEORGHE 
BRIOTA, distins cu titlul de 
.învățător emerit*.

El se bucură de multă apre
ciere și de un frumos presti
giu în mijlocul concetățenilor 
săi, care-1 cunosc ca pe un om 
harnic, onest, pasionat de pro
fesiunea sa, desfășurată cu a- 
celași succes la catedră, ca in
spector școlar, ca activist pe 
tărîm obștesc.

De aproape 20 de ani 
Gheorghe Briotă se numără 
printre colaboratorii ziarului 
nostru. în calitate de cores
pondent el este la fel: con
știincios și punctual, obiectiv 
și integru.

Sincere felicitări I
A DOUA PASIUNE
Corespondentul nostru Ion 

Ardeleanu îl descrie în cuvin- 

4x100 tn liber (f): U.R.S.S. 4:18,0, 
R.D.G. 4:18,2, Ungaria 4;23,1, Ro
mânia 4:33,2; CLASAMENT : 
U.R/S.S. 156 p, R.D.G. 93 p, Un
garia 71 p, România 32 p, Ceho
slovacia 23 p, Bulgaria 13 p, Po
lonia 6 p.

tn programul de azi : de Ia ora 
9: Dozsa — Dynamo (R.D.G.) și 
Gwardia — Dlnamo (U.R.S.S.) 
polo; de Ia ora 11,45: serii la 
400 m liber (b), 200 m delfin (f), 
100 m delfin (b). 200 m bras (I). 
200 m mixt (b). 800 m liber (f) șl 
4x100 m mixt (b); de la ora 16 : 
R. Hvezda _ Dsnamo Buc. și 
Dynamo (R.D.G.) — Dinamo
(U.R.S.S.) la polo ; de la ora 19 : 
finalele de înot.

T. KANIZSA (UNGARIA): în 
ultima vreme nu am mal pier
dut pe insula Margareta. Dacâ 
arbitrii vor aprecia jocul mal teh
nic și vor fi severi fațâ de acțlu- I 
nlle în forțâ. vcm putea ciștga. 
Altfel, echipele R.D. Germane și 
UJLS.S. vor avea șansele cele 
mal mari.

— "I -I

In curind — 64.0 la 100 m i 
și 2:20,0 la 200 m bras I ;

Aceasta este părerea fostului re
cordman al lumii GH. PROKO
PENKO. oaspete de seamă al Dl- 
namoviadei. Șl cifrele respective 
vor fi atinse Înainte de Olimpiada 
de Ia Milnchen !

— Cine credeți că va fi autorul 
unor asemenea rezultate 7

— Personal am mare încredere 
in Nikolai Pankin. E a venit cu 
ceva nou in brasul mondial: cu o 
perfects coordonare a mișcărilor, 
pe care o adaugă forței neobiș
nuite a brațelor și picioarelor.

— De ce nu reușesc sportivU so
vietici șl la celelalte procedee re
zultate de cea mai înaltă va
loare 7

— La bras avem deja o puter
nică tradiție, lieșkov, Minlaschin. 
Dosaev, Kolesnikov, Kosinskt. 
Pankin au dominat ani in șir a- 
ceste probe.

— Și. desigur, Prokopenko !
— Eu am avut o mare ambiție

șl m-am pregătit întotdeauna cu 
multă conștiinciozitate. Este exact 
ce le lipsește tinerilor care alcă
tuiesc azi echipa noastră repre
zentativă. în plus, cred că ei mal 
sînt deficitari șl din punct de ve
dere tehnic. Deocamdată nu au ; 
șanse să ajungă la nivelul brasiș- 
Hlor. 1

te pline de admirație pe învă
țătorul CONSTANTIN ROPO- 
TARU, din comuna Vulcan, 
județul Brașov.

„Trecînd nu de mult cu tre
burile pe acolo, m-a surprins 
marea animație de oe terenul 
de sport al comunei, invadat 
pur și simplu de tineri și ti
nere. Peste 100 de băieți și 
fete, muncitori, elevi si stu- 
denți aflați în vacanță, se 
pregăteau pentru viitoarele 
competiții. Vreo 30 de atleti 

DIN BLOC-NOTESUL CORESPONDENȚILOR

CURIERUL SĂPTĂMlNII
îșj făceau încălzirea sub în
drumarea unui bărbat în vîr- 
stă, cu părul alb, dar sprinten 
ca un tînăr. Si astfel l-am cu
noscut pe .nea Costică*.  în
vățător fruntaș (în 1965 a fost 
distins cu un premiu special 
republican pentru activitatea 
sa), el este în același timp un 
pasionat sprijinitor al activi
tății sportive, instructor de 
atletism La școala din Poiana 
Mărului (județul Brașov), un
de a fost director, se află si 
acum, la Colțul pionierului, o 
cupă strălucitoare si trei' di
plome pentru succesele obți
nute de elevii școlii în între
ceri raionale, regionale și re-

ION ALEXE

Cu 5 zile 
înainte

de primul
gong

al
Balcaniadei

publicar.e. Printre elevii săi 
din bancă și de pe stadion se 
numără Ncculai Gredean, au
torul unei performante de 
9.28.0 pe 3000 m plat. Vasile 
Marcu, ci-ecitat pe aceeași 
distanță cu 9:32.0, Dumitru 
Morar și Ion Dumitrescu, care 
aleargă 800 m în jur de 2:10.0. 
ștafeta de 4x100 m compusă 
din Dan Currubâtă, loan Lupu, 
Adrian Secelean și Eugen 
Țintea, deținătoarea unui re
cord de 46.0 sec.

La despărțire, am comis o 
mică indiscreție. întrebîndu-1 
pe învățător cîți ani are. Cînd 
mi-a răspuns „55“ nu mi-a 
venit să cred I

VIE ACTIVITATE ȘAHISTA

Canicula cam a coborît 
în ultimele zile, prelungind 
vara și gonind toamna, n-a 
reușit să-i miște pe șahiști 
din fața tablelor, deși tenta
țiile ștrandului trau foarte 
mari.

Dorind să reînvie vechea 
și tradiționala rivalitate din
tre Timișoara și Arad, două 
municipii cu pondere în șahul

Ultimele pregătiri ale bo
xerilor noștri fruntași 
în vederea întrecerilor 

balcanice se vor desfășura la 
Galați, unde selecționabilii au 
și sosit. Ațenția amatorilor de 
spectacole pugillstice din ora
șul dunărean (și nu numai a 
acestora) este ațintită îndeo
sebi asupra tinerilor Calistrat 
Cuțov și Ion Alexe, campioni 
ai europenelor de la Bucu
rești.

ION ALEXE : MAI BINE 
SA VORBEASCĂ FAPTELE

„Nu știți cine vor fi adver
sarii mei la Balcaniadă?" — 
ne-a întrebat deunăzi cam
pionul european al greilor Ion 
Alexe.

românesc, timișorenii au or
ganizat un mecj tur-retur în
tre echipele celor două orașe. 
Cîștigînd la Arad cu 5—4 iar 
pe teren propriu cu 6'/a—3'/., 
ei au obținut victoria cu sco
rul general de ll’/j—7%. De 
notat că în cele două echipe 
au evoluat cîtiva dintre vete
ranii șahului nostru. Tocăniță. 
Stepan, Gross, în formația 
Timișoarei, Halic, în cea a 
Aradului

Anul viitor — revanșa
★

La Curtea de Argeș s-a des
fășurat etapa finală, pe tară, 
a concursului popular de sah, 
competiție organizată de Co
mitetul Central al U.T.C. Au 
participat 40 de fete și 40 de 
băieți, campioni ai județelor 
si ai municipiului București. 
După semifinale și finale au 
fost cunoscuti campionii : 
ANA BODAE (Botoșani) la 
fete și OCTAVIAN CAZAN 
(Olt) la băieți Organizatorii 
au ținut să pregătească con- 
curenților o plăcută surpriză : 
întîlnirea cu msestrii interna
ționali ALEXANDRA NICO- 
LAU și TEODOR GHIȚESCU, 
care le-au povestit din viata 
Și din activitatea lor profe
sională și sportivă. în încheie
re. cei doi ași ai șahului ro
mânesc au susținut simultane, 
soldate cu următoarele rezul
tate •

ALEXANDRA NICOLAU 
—18 victorii s*  o rețniză cu 
Angela Demian (Sălaj).

TEODOR GHIȚESCU —18 
victorii, două remize cu Oc
tavian Carzan (Olt) și Gavrilă 
Conesag (Harghita) o înfrân
gere la Vicrel Stancu — 
Iași.

CALISTRAT CUȚOV
Din păcate, n-am putut să-i 

furnizăm decit un singur nume) 
Vukusic (Iugoslavia). Știu, 
greul nostru ar fi vrut să-l 
aibă ca partener pe Nedelko- 
vici, cel care a participat la 
europenele de la București 
dar, antrenorul sîrb Prokjc 
vrea să încerce o formație 
complet nouă.

Ion Alexe este mai puțin 
vorbăreț decît Cuțov, de pildă. 
Dar in privirea sa citești am
biția, dtrzenia. N-a vrut să ne 
dea un pronostic, din cauză 
că nu-și cunoaște adversarii, 
dar ne-a promis că după fi
nala Balcaniadei ne va sta 
„la dispoziție". Eu cred, ni se 

ISTANBUL, 1967: CU 4 CAMPIONI,
ROMÂNIA DIN NOU IN FRUNTE
Ediția a V-a a Balcaniadei de box a avut loc la Belgrad, 

la întreceri participînd pugiliști din Turcia, România, Bulgaria 
și Iugoslavia. Din cauza unor erori de arbitraj, reprezentativa 
țării noastre s-a retras din competiție.

Iată lista campionilor balcanici din anul 1966: muscă; 
Amzic (Iugoslavia); cocoș: Petrici (Iugoslavia); pană : Vese- 
linovici (Iugoslavia); semiușoară : Vujin (Iugoslavia); ușoară : 
Stoicev (Bulgaria); semimijlocie: Radev (Bulgaria); mijlocie 
mică: Gheorghiev (Bulgaria); mijlocie: Premuz (Iugoslavia); 
semigrea : Keler (Iugoslavia); grea : Pandov (Bulgaria).

Pentru a doua oară în decurs de 7 ani, Turcia a găzduit, 
în 1967, confruntările celor mai buni boxeri din Balcani. Erați 
prezente selecționatele României, Iugoslaviei, Bulgariei și 
Turciei. In prima gală Gruiescu a încrucișat mănușile cu bul
garul Botcev, obținînd decizia ca urmare îndeosebi a directelor 
de stingă și a contrelor de dreapta, trimise cu precizie. Ovidiu 
Gorea, a fost învins de Tatar (Turcia) cu 2—1. Antoniu Va
sile a încheiat în favoarea sa dualul cu Petrovici (Iugoslavia), 

■iar Covaci a pierdut tn fața stîngaciului Todorovici (Iugosla
via). Pugilistul turc Ciacaloglu l-a depășit pe V. Trandafir.

In cea de a doua reuniune au urcat între corzi cinci bo
xeri din țara noastră. Toți au coborît din ring cu fruntea sus 
Gîșu a obținut decizia în unanimitate, în partida cu bulgarul 
Garvalov. Tot cu 5ț—0 l-a întrecut și Goanță pe cel mai ta- 
loros pugilist turc, Sevinli, Hodoșan și-a luat revanșa asu 
lui Kiriakov (Bulgaria), de care fusese învins la București' iu 
1966. Expediat la podea în ultima repriză, bulgarul Kirkov 
(care și pînă atunci fusese inferior lui Chivăr) s-a recunoscut 
învins de reprezentantul nostru, tn sfîrșit, în drumul spre 
medalia de aur. Mariuțan l-a învins pe bulgarul Petrov.

Așadar, 7 boxeri români s-au calificat în finalele Balca
niadei. Peste 8 000 de spectatori au aplaudat frenetic pe cei 
3 pugiliști turci (Engyn, Tatar și Sandal) care au reușit să-și 
adjudece titlurile balcanice, răsplătind cu aplauze și pe re
prezentanții noștri — Gîju. A. Vasile, Chităr și Mariuțan — 
campioni balcanici la categoriile respective. Gruiescu, Goanță 
și Hodoșan au obținut medalii de argint, iar Gorea si Covaci 
de bronz. REZULTATELE FINALELOR: muscă: Engyn (T) 
b.p. Grbiescu (R); cocoși Giju (R) b.p. lbrahimovici (I); 
pană : Tatar (T) b.k. 0.3 Dolev (B) ; semiușoară : Vujin (1) b.p. 
Goanță (R); ușoară i A. Vasile (R) b.p. Daracttev (B); semi
mijlocie : Sandal (Ț) b.p. Hodoșan (R): mijlocie mică : Todo
rovici (I) b.p. Sekerel (T); mijlocie: Chivăr (R) b ,. Premuz 
(1); semigrea : Stankov (B) b.p. Ciacaloglu (T); grea : Mariuțan 
(R) b. ab. 3 Stretenovici (I); CLASAMENT PE NAȚIUNI : 
1. România ; 2. Turcia ; 3. Iugoslavia; 4, Bulgaria.

Borneo CALARAJANU

destăinuia Alexe, că în box 
este mai bine să vorbească 
faptele. Ele pot fi judecate și 
cîntărite mai bine, decît vor
bele. Campionul greilor euro
peni va face, cu siguranță, tot 
ct depinde de el pentru a-și 
adjudeca titlul balcanic.

Tricolorii noștri sînt che
mați la autobuz. Snagovul. lo
cul unde s-au pregătit cîteva 
zile, rămîne in urmă. Direc
ția : Galați, orașul care va 
găzdui cea de a 7-a ediție a 
Balcaniadei

CALISTRAT CUȚOV: DAȚI-MI 
PUȚIN RĂGAZ

L-am revăzut în momentul 
în care se pregătea să plece 
la Galați. Chiar de la primul 
schimb de cuvinte, Calistrat 
Cuțov ne-a spus că abia 
așteaptă să înceapă bătălia 
pentru ciștigarea titlului bal
canic la categoria ușoară. „De
sigur, Balcaniada nu este o 
competiție de talia europe
nelor, dar pentru mine parti
ciparea la această întrecere 
e, poate, la fel de importan
tă. Voi ataca pentru prima 
oară un titlu balcanic și 
vreau &u tot dinadinsul să-l 
cuceresc. Mai cu seamă că 
boxez la Galați, printre du
nărenii mei".

— Spune-mi, te rog, la ca
tegoria ușoară te acomodezi 
mai bine decit la 60 kg, unde 
ai cîștigat centura continen
tală ?

— Incomparabil mai bine. 
La semiușoară eram nevoit să 
slăbesc multe kilograme, și, 
de aceea, în ultimul timp îmi 
scăzuse forța de lovire. Acum 
nu cîntăresc decît 1—1,5 kg 
peste Urnita impusă de cate
goria ușoară. Sînt convins că 
peste puțin timp, cînd voi 
susține mai multe partide la 
această categorie, voi obține 
succese atît în țară cît și peste 
hotare. Dați-mi numai puțin 
răgaz...

%25e2%2580%259e.De
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ETERNUL DERBY STEAUA-DINAMO CE GÎNDESC PURTĂTORII
DOMINA ETAPA A IV-A A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A

STEAUA—DINAMO BUCUREȘTI
REINTRĂ VIGU

Steliștil s-au pregătit în mod 
deosebit în vederea „marelui 
derby“. Antrenorul Covaci a 
urmărit în mod special îmbu
nătățirea jocului apărării, care 
i-a dat cele mai multe dureri 
de cap pînă acum. Prin rein
trarea lui Vigu — a cărui 
suspendare a expirat —,

Steaua va alinia apărarea 
„stas' : Sătmăreanu, D. Nico- 
lae, Hălmăgeanu, Vigu.

i

R. NUNWEILLER i „VREM 
SĂ FACEM O PARTIDĂ DE

MARE SPEGTAGOL*
„Vrem sil facem o partidă 

de mare spectacol, care să-i 
incinte pe suporterii noștri și 
nu numai pe ei. Și, dacă joci 
bine, nu-i așa că ai dreptul 
să speri intr-o victorie 7" — 
iată părerea lui Radu Nun- 
weiller despre derbyul de du
minică.

Idee» internaționalului di- 
namovist e dară, nu t

A. S. I -
UNIVERSITATEA CRAIOVA

STEINBACH E TOV 
OPTIMIST-

Deși, in trei etape, AJS.A. 
nu a reușit să cucerească nici 
măcar un punct, noul ei an
trenor, P. Steinbach, este mul
țumit de evoluția elevilor săi 
în ultimul meci și est*  In con
tinuare optimist.

„Pe lingă victorie, — a ți
nut să precizeze Siko — vrem 
să realizăm și o partidă spec
taculoasă, pentru a mai des
creți frunțile inimoșilor noștri

namente s-a pus accentul în 
această direcție

VICTOR MOREA- 
coresp. principal

DEBUTEAZĂ...
ANTRENORUL VLAD

Sub îndrumarea noului an
trenor, Ladislau Vlad, oră- 
denii și-au continuat antrena
mentele, în tot cursul săptă
mînii, stăpîniți de dorința de 
a se reabilita în fața supor
terilor localnici. O veste îm
bucurătoare i Alexandru Na- 
ghi — care a fost în cursul 
verii supus unei operații de 
menise — și-a reluat antre
namentele. Joi, Crișul (fără 
jucătorii selecționați în lotul 
de tineret) a Jucat cu echipa 
de tineret. Scor i 9—0 (4—0).

(I. GHIȘA-coresp. principal)

RAPID - STEAGUL ROȘU
RAPIDUL MENȚINE „U’-LE 
CARE A DETRONAT FOSTUL 

LIDER
După ce a reușit duminica 

trecută performanța de a în
vinge — net — liderul în

-NEAVZLEHnst.,1 
vi Ne RAPiDUUUU»

suporteri, atit de încercați in 
ultimele săptămini". (I. PAUS 
— coresp. princ.ț.

I
VN NOU CUPLU DE ATA- 
CÂNȚI CENTRALI LA CRA

IOVA I
După victoria de la Oradea, 

băieții lui Coidum aînt hotă- 
rîți să încerce repetarea fi
gurii și la Tg. Mureș. Pentru 
aceasta, ei s-au pregătit cu 
multă atenție, efectuînd cite 
dpuă antrenamente pe zi. în 
jocul de verificare de la mij
locul săptămînii (6—1 cu 
Steagul roșu Plenița) Ștefan 
Coidum a prezentat un nou 
cuplu de atacanți centrali i 
Velea — QblemencoU Primul a 
evoluat excelent (a înscris trei 
goluri) și se pare că va face 
„carieră" lingă tunarul de pe 
Jii. în schimb, linia de mijloc 
va apărea într-o nouă formulă, 
Tacoi-Ivan, daca Strîmbeanu 
(a suferit o întindere) nu va 
fi complet restabilit (V. POPO- 
VlCI-coresp.)

CRIȘUL - CFR CLUJ
„STĂTU QUO*

LA C.F.R. CLUJ
Din tabăra feroviarilor clu

jeni se anunță „statu quo' 
pentru meciul cu Crișul. Men
ținerea aceleiași formații nu 
înseamnă însă că C.F.R. nu ar 
avea probleme pentru meciul 
de la Oradea, cu atît mai 
mult eu cit în meciul cu 
Stepuct compartimentul apără
rii a fost destul de nesigur. 
De aceea, la ultimele antre

fief-ul propriu, Rapidul pri
vește cu seninătate partida cu 
echipa fostului său antrenor 
(Valentin Stănescu), întrecută 
în etapa trecută la poalele 
Tîmpei de „U“-le altui fost 
rapidiat (Titus Ozon),

Ce-au făcut rapîdiștii în 
această săptămînă ? Antrena
mente zilnice, dintre care u- 
nul — joi — la pădurea Bă- 
neasa.

„ll“-le victorios la Pitești va 
începe jocul cu echipa „ste
garilor".

VALENTIN STĂNESCU
SONTRA... RAPIDULUI
Antrenamentele zilnice ale 

brașovenilor au alternat cu 
jocuri de verificare i miercuri 
la Bușteni, cu Caraimanul 
(scor 3—1) și joi în compania 
echipei de tineret.

întîlnirea este privită cu 
rezerve de V. Stănescu și a- 
ceasta datorită lotului „sub
țire" pe care îl are Steagul 
roșu la ora actuală, adăugîn- 
du-se, în plus, o serie de in
certitudini în folosirea unor 
titulari. Astfel, Gane are en
torsă, Rusu este nerefăcut încă, 
iar Necula acuză dureri inter- 
costale.

„U“ - F. c. ARGEȘ
ȘTEFAN C1RJAN
E CIRCUMSPECT...

Partida de la Cluj înseam
nă de fapt a doua repriză a 
meciului Cîrjan—Teașcă. Pri
ma, în primăvară, s-a soldat

LOTO — PRONOSPORT
ASTĂZI, ULTIMA, zi PEN
TRU PROCURAREA BILE
TELOR LA CONCURSUL 
EXCEPȚIONAL PRONOEX- 
PRES DIN 7 SEPTEMBRIE 
1989

Numai astăzi 6 septembrie 
se mai pot procura bilete la 
concursul excepțional Prono- 
expreș d? mîipe 7 septembrie 
a..,, ectn'urs la care se atri
buie apartamente, autoturis
me și excursii peste hotare.

Se vor acorda apartamente 
eu 2 și 3 camere (confort gra
dul I) și autoturisme Dacia 
11G0 si Skoda 1000 MB, în 
număr NELIMITAT.

De asemenea, vor fi acor
date — prin tragere la sorți 
— 6.0 excursii (categoria lux) 
în R P Ungară, cu petrecerea 
Revelionului la Budapesta.

Se mai pot cîștiga premii în 
bani de valoare fixă și va
riabilă.

Rețineți 1 cu 30 lei se poate 
aarticipa la toate extragerile.

NUMERELE extrase 
EA TRAGEREA LOTO 

IUN 5 SEPTEMBRIE 1969

EXTRAGEREA V: 56 40 33 53 16 
31 30 20 60 81 73 42

Fond de premii : 521 733 lei.

EXTRAGEREA A II-A : 9 șa 86 
49

Fond de premii : 270 663 lei

Plata premiilor la această tra
gere va începe :

In Capitală de la 13 septembrie 
a.c. pînă la 20 octombrie a.c. in
clusiv, iar in provincie de la 16 
septembrie a.c. pînă la 20 octom
brie a.c. inclusiv.

Tragerea concursului excepțio
nal PRONOEXPREȘ din 7 sep
tembrie ac- va avea iac ia Bucu
rești în str. poamnei nr. 2 ora 
18,45. Tragerea va fi radiodifu
zata.

cu... aruncarea secundului pe 
„promontoriul disperării". Va 
reuși ambițiosul Teașcă. acum, 
în preajma celei de a 50-a a- 
niversări a lui „U", să le facă 
o surpriză „șepcilor roșii"?

Clujenii vor prezenta for
mația standard, incertă fiind 
doar reintrarea lui Pexa.

CONSTANTIN TEAȘCĂ: 
„NU ȘTIU ÎNCĂ ECHIPA r

Joi, după un „amical*  cu e- 
chipa de tineret, antrenorul 
Teașcă ne-a declarat : „La 
Cluj, plecăm cu șanse foarte 
mici, căci „U“ se află intr-o 
formă deosebită!“

— Sînteți mulțumit de e- 
chipă ?

— Nu! Startul bun al „Ar
geșului" se datorează mai de
grabă formei slabe a forma
țiilor pe care le-a întilnit..

întrebat asupra echipei de 
duminică, antrenorul Teașcă a 
fost lapidar : — „încă nu o 
știu !“

I. UDRESCU — coresp.

unde se contează pe Grozea, 
Cotigă, Stănescu și Oprișan.

A. VLĂSCEANU- 
coresp. principal

DIHAMO BACÂU-POLITEHNICA
INFR1NGEREA 1N ^AMICA
LUL' CU ȘTIINȚA BACĂU 
A FOST UN AVERTISMENT^

Avertizată de înfrângerea 
severă. în jocul amical de 
miercuri, în compania echipei 
studențești locale, Dinamo 
Bacău a continuat cu intensi
tate sporită antrenamentele 
zilnice.

în formația băcăuană sint 
posibile reintrarea lui Rugiu- 
Dei — care așteaptă doar a- 
vizul medicului — și debutul 
tinărului Neumaver (fost la 
Minerul Baia Mare). (ILIE 
IAN CU — coresp. principal).
IANUL INCERT PENTRU 
JOCUL DE LA BACĂU
Miercuri, Politehnica a sus

ținut un joc amical cu Gloria

SPERANȚELOR NOASTBE
ț 15 membri ai lotului reprezentativ de fotbal răspund la trei 

întrebări £ Cit mai multe metuiri-test înaintea partidei 

cu Portugalia • 0 pregătire optimă in vederea celor două 

importante Beciuri internaționale din toamnă cere, de pe acum, 

sacrificit-

Fane de calendar zboară ea 
franzele moarte»

Vortnm sau nu despre cea mal 
importantă — In orice caz cea 
mai fierbinte — temă actuală a 
fotbalului nostru, gindurile re
vin la polul magnetic al imagi
nației. dorințelor ți speranțelor 
noastre, bisUablc-.il ți. pentru 
mulți iubitori ai fotbalului ro
mânesc. deja legendarul nume 
.Mexic" 1 «im—, fără 1rKi.ua1. 
pe puntea care unește legeni» 
fantastică de legenda-fapt. Ne a- 
propie.m de extremitatea a doua 
a punții la care, acum un an. 
nici nu îndrăzneam să privim.

Dar azi T Ce glndețte marele 
public ? Ce gindesc tebmcenii ro
mân! ? Ce gindesc ei, fotbalișm. 
purtătorii speranțelor noastre r

pe totul depinde de înaintarea e- 
chipei noastre, care la București 
trebuie oă fie vioara I.

2. Avem nevoie de ci: mai mul
te meciuri de pregătire cu echipe 
tari.

3. Lucre: mult la mingile pe 
jos, la colțuri. Acolo sin: prins 
uneori pe picior greșit.

GHITA _
1. Vom juca pe... viațd^i P® 

moerte șt nu se poate «ă nu cis- 
tigdm ceie două meciuri cu Por
tugalia »i cu Grecia

(N-A. — Să Știi, Ghlțâ, că voin
ța. angajamentul total nu înseam
nă totul... Adeseori, ignorind im
perative tehnico-tactice poți să 
lupți — degeaba — pinâ la ulti
ma picătură de energie).

2. Avon nevoie de jocuri pre
gătitoare cu echipe care să ne 
InttruU serios.

3. Antrenamente tari

trebuie si facă sacrificii, ca ni
ciodată, pentru ca si fim — fizic 
— In plenitudinea forțelor. Nu 
vreau sd mai aud de baruri, de 
gridinl-restaurant, de terase... Nu 
avem dreptul sd ne mai batem 
ioc de noi I (N.A. Cită dreptate 
ai. Gherghell !)

3. Trebuie sd-mi reciștig în
crederea in trasul la poartă.

NUNWEILLER VI
L Cred tn băieți I Adică cred 

in noi l N-o sd stricăm acum tot 
ce am făcut.

2. Muncă cu abnegație.
X La fel, munci, munci șl atit.

DOMIDE
1. La București jucăm bine. 

(N.A. — Dar dacă Joacă bine șl 
adversarii, Flaviule T)

2. îmi doresc seriozitatea — din 
primăvara — a echipei.

3. Trebuie să-mi corectez pla
samentul. Nu sint la gol. Mă gin
desc numai sd construiesc șl uit 
că trebuie si marches și eu.

LUCESCU
1. Am muncit prea mult ca 

sd dăm cu piciorul la tot ce am 
realizat.

2. Echipa trebuie să fie preocu
pată de triplarea numărului de 
acțiuni de atac. Construim încă 
prea puține faze de gol.

3. îmi trebuie pregătire fizică.

JIUL - UTA
JIUL 11 AȘTEAPTĂ 

PE CAMPIONI-
Joi, în meci de antrenament: 

Jiul — Victoria Tg. Jiu (div. 
C) 3—0 (au înscris Naidin, 
Cotormani și Sandu) — meci 
întrerupt în min. 48, din cau
za ploii torențiale.

După rezultatele bune înre
gistrate de echipă, în noul 
campionat, antrenorul Ozon 
așteaptă cu încredere pai ti da 
cu formația campioană. (ȘT. 
BĂLOI — coresp. principal).

UTA ȘTIE CĂ O AȘTEAPTĂ 
UN MECI GREU—

Evident că postura de lider 
obligă în plus pe campionii

Gh. Săvulesea. inginer la 
M.T.N.A.. ne scrie : --.Acum, când 
in fața fotbalului românesc a a- 
pârot un țărm pe care l-am vi
sat peste 34 de ani, mâ întreb 
ce se petrece In mintea fotbaliș
tilor noștri. Ce și cum gindesc 
Dumitracbe, Dan. Dinu, Băducanu 
et co 2 Nu, serios, nu credeți că 
ar fi interesant un sondaj, a- 
proape psihologic dacă vreți, in 
glodurile băieților f

Răsptmsul la această întrebare 
E constituie rtndurile de mai 
Jos. Startul lor i-au dat urmă
toarele trei cbestrunl .la temă*  :

„en titre" să evolueze bine la 
Petroșani. Dar cum în Valea 
Jiului multe echipe au jucat 
bine, dar n-au luat puncte 
(vezi returul campionatului 
trecut), U.TA.. este conștientă 
de dificultatea meciului. (ȘT. 
IACOB — coresp. principal)

FARUL - PETROLUL
FARUL NU POATE FACE 

NICI UN CADOU
După patru antrenamente și 

un joc „în familie", antrenorii 
Farului se vor opri probabil

la următoarea formație: Ște- 
fănescu — Antonescu, Stoica, 
Măreț, Pleșa, Koszka, D. Po
pescu, S. Avram, Sasu, Tufan, 
Kallo

O. POPA-coresp. principal

TOTI JUCĂTORII PLOIEȘ- 
TENI SE SIMT BINE!
Miercuri, la Cîmpina: Pe

trolul — I.R.A. din localitate 
(div. C) 2—0, în urma unui 
joc-școală „foarte util" — 
după aprecierea antrenorului 
C. Cernăianu.

A doua zl, petroliștii au sus
ținut un nou meci amical — 
în compania echipei de tine- 
ret-rezerve a clubului — în 
care s-a urmărit îndeobște o- 
mogenizarea liniei de atac,

AZI'
FOTBAL. Stadionul Republicii, 

ora 16.30 : Rapid — Steagul roșu 
(div. A) ; ora 14.43 : Rapid — Stea
gul roșu (tineret-rezerve). Sta
dionul Politehnica, ora 16.30 : 
Spartul studențesc — Metalul 
Buc. (Div. B).

NATAȚIE. Ștrandul Tineretului, 
de la orele 10 și 16, .Cupa Pro
gresul" la sărituri.

HANDBAL. Teren Progresul, de 
la ora 17 : Progresul — I.E.F.S 
(A. f.).

MÎINE
FOTBAL. Stadionul „23 August", 

ora 16.30 : Steaua — Dinamo Buc. 
(div. A) ; ora 14.45 : Steaua — 
Dinamo București (tineret-rezer
ve) ;; Teren C.P.B., ora 10 : 
TAROM Buc. — Prahova Ploiești 
(Cupa României) ; Stadionul Po
litehnica, ora 11 : Metalul Tîrgo- 
Viș.te — Progresul Brăila (div. B); 
Teren Ghencea. ora 10 : A.S.A. 
Buc. _ I.C.A.B. Arcuda (Cupa 
României).

Prima etapfi a campionatului

Bîrlad. Scor i 2—1. Au în
scris Marica și Lupulescu, res
pectiv, Mustețea. Antrenorul 
Șerban Justin a încercat toți 
jucătorii din lot

Este posibil ca lanul să nu 
facă deplasarea la Bacău, re- 
simțindu-se după o întindere 
musculară contractată la jo
cul de duminica trecută. (D. 
DIACONESCU — coresp. prin
cipal).

Ilustrații de Neagu RADULESCU

1. CUM VEDEȚI TOAMNA 
INTERNAȚIONALA ’69 A E- 
CHIPE1 ROMÂNIEI?

2. CE CREDEȚI CA AR TRE
BUI SA ÎNTREPRINDĂ ECHIPA 
NAȚIONALA PENTRU A SE 
PREZENTA IN ZIUA MECIULUI 
CU PORTUGALIA IN CONDI
ȚII OPTIME?

3. CE CREDEȚI CA TREBUIE 
SA FACEȚI — PERSONAL — 
PENTRU A AJUNGE LA 12 
OCTOMBRIE IN FORMA MA
XIMA?

■ 
lată răspunsurile selecllonab1- 

Ulor :

RADUCANU
1. Nu pot să mă gindesc că vom 

rata calificarea in Mexic. Aproa-

SATMAREANU
1. Ne așteaptă meciuri foarte 

grele, dar vom cîștiga. Am mare 
încredere tn» gol'urue lui Dumi- 
trache.

2. Avem vital neveie de cit mai 
multe jocuri-test ca sd na vedem 
lipsurile.

X N-cm Incd meciuri In picioa
re. Asta-mi lipsește.

BARBU
L Ar fi o rușine sd ne înecăm 

la mal. Trebuie sd ciștigăm 
ambele jocuri.

2. Meciuri, meciuri, meciuri.
3. Fac seci, sute de sprinturi. 

N-am incd viteza de care simt 
cd am nevoie.

DAN
1. Nu Barnard, ci noaptea a- 

eeea de la Lausanne mi-a .gre
fat*  o intmd» mexicană. Ome
nește vom da totul pentru împli
nirea celui mai mare vis al vie
ții noastre.

Z. Un joc sdptimlnal. Pentru ju- 
durd. Și ar mai fi ceva. Adio 
baruri, adio .viață invizibili*  le
jeri. Pentru toată lumea.

3. Si recuperez perfect energia 
pe care o cheltuiesc la meciuri 
și la antrenamente.

DELEANU
1. Văd două victorii. Portughe

zii nici eu echipa lor 3IARE n-au 
avut o apărare de netrecut (N.A. 
Să nu te bazezi niciodată pe slă
biciunile adversarilor, Delene I).

2. Jocuri cu echipe străine 
bune.

3. Trebuia sd-ml ctșttg încre
derea In campionat. La națională 
joc mai relaxat, dar la Dinamo 
mi-e încă greu și, moralmente, 
mă clatin puțin...

GHERGHELI
1. Sint opttmtst. Acasă jucăm 

bine.
(N. A. Ai uitat de Irmscher, 

Gherghell ? Gol în primele 15 
minute, la București, șl apoi 75 
de minute de atacuri disperate 
n-au mal întors acel 0—1 cu e- 
chipa R. D. Germane).

2. Echipa are nevoie de două 
extreme de meserie. Tot lotul

DINU
1. Succesele noastre ne-au... îm

bătat la început, dar apoi ne-au 
maturizai. Echipa națională are 
azi altă conștiință I

2. Multe jocuri de omogenizare.
3. Pregătire fizică bazată pe 

viteză.

DUMITRACHE
1. Vom face ultimii doi pași 

spre Mexic dacă.,.
2. ^..apărarea va fi la fel da 

puternică ca astă-primăvară.
3. Trebuie să mai lucrez la 

capitolul „forță* 1.

TUFAN
1. Nici In gind nu pot accepta 

ratarea Mexicului. Voința noastră 
este de neinfrint. (N.A. — Tre
buie. Insă, ca și forța da joc 
să fie la fel).

2. Multe meciuri de omogeniza
re.

3. Trebuie să mă pregătesc per
fect la club.

DEMBROVSCHI
1. Vom zbura tn Mexic dacă 

vom marca cel puțin două goluri 
tn fiecare din cele două meciuri 
de calificare.

2. Ca sd ajungem Ia acest ran
dament, trebuie ca atacul nos
tru să aibă 13—3» de acțiuni fi
nalizate.

3. Șutul da la distanți.

LUPESCU
1. Nu zic hop, dar trebuia să- 

sărim tn Mexic. Chiar daci vom 
fi conduși, vom egala și vom 
bate. Moralmente, slntem deja 
pregătiți pentru aceste două mari 
bătălii.

2. Trebuie să păstrăm atmosfe
ra de lucru (de viață) a ultime
lor șase luni.

3. Pregătire ca la carte.
Acestea ar fi gîndurile băieți

lor. Ieșind din simplul act de
clarativ, spusele lor — majorita
tea dintre ele — exprimă inten
sa trăire a momentului crucial 
al fotbalului nostru de către 
componențil lotului reprezenta
tiv.

Anchetă realizată de
Marius POPESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

JUCĂTORI SUSPENDAȚI
■4

UN NOU ECUSON PENTRU ARBITRII ROMÂNI?
Comisia centrală de compe

tiții și disciplină a F.R. Fotbal 
a analizat, în ultima sa șe
dință, abaterile unor jucători 
și a hotărît următoarele i

— Iacab (Arieșul Cîmpia 
Turzii) și Husar (S.U.T. Ga
lați) suspendați pe cîte patm 
etape ;

— Dudaș (Dinamo Zalău) 
Mezinger țSoda Ocna Mureș) 
— suspendați pe cîte trei w- 
tape ;

— M. Gheorghe (F.C. Argeș), 
Foca (Minerul Ghelar), Popes
cu (Aurul Brad) — suspendați 
pe cîte două etape;

— Mazurachis (Rapid Bucu
rești), Boiangiu (Știința Bacău), 
Ciutac (Chimia Făgăraș), Po
pescu (T.U.G. București), Cse- 
fan (Crișul Oradea) — suspen
dați pe cîte o etapă ;

— Dașcu (Universitatea 
Craiova), Gero (Olimpia Satu 
Mare), Borcău (Chimia Sucea
va), Tănăsescu și Mureșan 
(Politehnica Galați), Nea<ru 
(Minerul Bala de Arieș), Bor- 
deianu (Rarăul Cîmpulung), 
Poiană și Popa (Unirea Mî-

năstirea), Doloca (Steagul roșu 
Plenița), Drăghici (I.T.C. Con
stanța, Ciorănică (Dunărea 
Brăila), Gheorghiță (Unirea 
Focșani), Martin (Colorom 
Codlea) și Perca (Laromet 
București) — suspendați pe 
cîte o etapă pentru proteste 
la deciziile arbitrilor.

Am aflqj că F.R.F. studiază 
posibilitatea de a înlocui ac
tualul ecuson al arbitrilor noș
tri cu unul mai reușit din 
punct de vedere artistic. Noul 
model, realizat de talentatul 
grafician ... VICTOR PADU- 
REANU (binecunoscutul și a- 
preciatul ... arbitru de catego-

NOUTĂȚI LA LOTUL DE TINERET

Marți, la Cluj
UNIVERSITATEA-SALGOTARJAN

In cadrul întrecerilor spor
tive care vor continua pînă în 
ziua Semicentenarului „U*.  
marți 9 septembrie a.c., orele 
16,45, „șepcile roșii" întîlnesc 
echipa maghiară din prima 
divizie,® Salgotarjan

Săptămînă aceasta, timp de 3 
zile, 26 de jucători s-au pregătit 
in comun sub conducerea antre
norilor V. Mărdărescu (principal) 
ți T. Macri (secund) și apoi au 
participat ia jocul de selecție pen
tru reprezentativa de tineret a 
țării.

Cele trei zile au prilejuit im
portante teste de cunoaștere re
ciprocă. Totodată, cu sprijinul dr. 
Șerban Florian, s-a făcut șl o 
bună recuperare fizică. Aceasta 
s-a oglindit in evoluția jucători-

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
OJELUL GALATI 

3-0 (FĂRĂ JOC)
După cum am mai anunțat, 

echipa Oțelul Galați a fost sus
pendată pe o etapă. Din această 
cauză, meciul Progresul Bucu
rești — Oțelul Galați, care urma 
să se dispute miine in cadrul 
etapei a IV-a a campionatului 
Diviziei B — seria I, pe terenul 
Progresul, nu va mai avea loc.

Partida este omologată cu re
zultatul de 3—0 în favoarea echi
pei Progresul.

lor în repriza secundă a meciu
lui de miercuri, cînd au imprimat 
un ritm demn de invidiat. De alt
fel, trialul a scos în evidență do
rința celor mal mulți dintre jucă
tori de a se încadra total pe li
nia imprimată de noul antre
nor al lotului de tineret, V. Măr- 
dărescu.

După această primă selecție a 
fost stabilit următorul lot: Catona 
(Crișul), Oprea (Universitatea Cra
iova), Pop (Rapid), Cheran (Di
namo București), Bădin (Petrolul), 
Popa (Universitatea Craiova), 
Stoicescu (Politehnica Iași), Po- 
povlci (Crișul), Mușat (Rapid), 
Broșovschl (U.T.A.), Dlncuță (Pe
trolul), Duțan (Dinamo Bacău), 
Beldeanu (Progresul București), 
Petreanu (Rapid), Lucaci (A.S.A. 
Tg. Mureș), Neagu (Rapid), Kun 
II (Crișul), Caniaro (A.S.A. Tg. 
Mureș). Tătaru II (Steaua), Turcu 
(Metalul Tirgoviște) șl ștefănescu 
(Steaua).

Antrenorul V. Mărdărescu ne-a 
declarat că pentru meciul cu R.F. 
a Germaniei vor fi reținuți din 
acest lot 18 jucători, în funcție 
de comportarea lor în campionat. 
De asemenea, jucătorii remarcați 
vor fi selecționați, fiindcă porțile 
lotului sint deschise.

rie republicană), are, după pă
rerea noastră, toate șansele tă 
fie omologat.

Meciul Metalul Tirgoviște — 
Progresul Brăila se dispută 

la București
Deoarece secția de fotbal 

Metalul Tirgoviște este sanc
ționa^ cu ridicarea dreptului 
de oi^anizare a unei partide 
oficiale pe teren propriu, e- 
chipa Metalul va juca cu Pro
gresul Brăila, meci din etapa 
a IV-a a campionatului divi
ziei B — seria I, pe stadionul 
Politehnica din București.

Partida va avea loc mîine, 
de la ora 11.

PARTIDĂ OMOLOGATĂ 
CU SCORUL DE 3-0

Meciul Minerul Bălan — 
Viitorul Gheorghieni, din cam
pionatul diviziei C, a fost con
testat de prima echipă deoa
rece în formația Viitorului 
Gheorghieni, trecută pe foaia 
de arbitraj, nu au figurat 5 
jucători în vîrstă de 23 de ani 
sau mai tineri.

Comisia centrală de compe
tiții și disciplină a Federației 
române de fotbal a admis con
testația și a omologat partida 
cu rezultatul de 3—0 în fa
voarea echipei Minerul Bălan.

In acest sezon — modele noi de confecții

DE LA COLEGIUL CENTRAL AL ARBITRILOR
• Pentru că au trimis cu în- 

tirziere rapoartele »înt sancțio
nați cu suspendarea pe cite o 
etapă următorii arbitri : M. Ro
man și E. Patai (Brașov), N. 
Crețu (Zimnicea), D. Carigoiu 
(Tg. Jiu), C. Dragu (Ploiești) 
și C. Caramitru (București).

• Se ridică suspendarea pe 
patru etape a arbitrului G. Duțu 
(Piatra Neamț) deoarece nepre- 
zentarea sa la un meci a fost 
justificată.

• Se precizează că suspenda

rea pe patru etape, publicată 
în ziarul Sportul din 20 august, 
privește pe arbitrul Petre Bodea 
(Sighet) și nu pe Petre Badea 
(Brașov).

• Arbitrii M. Marinciu, E. 
Păunescu (Ploiești) și G. Ștefă
nescu (Galați), care au condus 
meciul Portul Constanța — Pro
gresul București, sint invitați 
să participe 1a ședința Colegiu
lui central al arbitrilor din ziua 
de 11 septembrie, ora 18.

național al juniorilor și școlarilor 
— în paranteză ora de începere 
a meciurilor.

Teren Steaua : Steaua Teh- 
nometal (10) ; .teren Dinamo II : 
Electronica — Marina Mangalia 
(13) ; teren Gloria : Mașini unel
te — Celuloza Călărași (13) ; teren 
Metalul î Metalul — DinamQ Buc. 
(10) ; teren FJS.B. : Șc. eportivA

— S. N. Oltenița (13) ; teren 
„23 August*  IV : Centrul „23
August" — Dunărea Giurgiu (13); 
teren Laromet s Laromet — Ci
mentul Medgidia (13) ; teren Pro
gresul ; Progresul — Unirea Mî- 
năstirea (13) ; teren Rapid î Ra
pid —- Unirea Drâgășani (13) : 
teren T.U.G. s T.U.G. — Petrolul 
Videle (13) ; teren Autobuzul : 
Autobuzul — Voința Buc. (13).

NATAȚIE. Ștrandul Tineretului, 
de la orele 10 și 16, „Cupa Pro
gresul" la sărituri.

HANDBAL. Teren Voința, de 
la ora 9 : Voința — Universita
tea Iași (B, fem.) ; teren Giulești, 
de la ora 9 : Rapid — C.S.M. Si
biu (A. fem.) ; teren Tineretului, 
de la ora 11 : Universitatea — 
Constructorul Timișoara (A, 
fem.) ; teren Dinamo, de la ora 
15.15 : Confecția — Rulmentul 
Brașov (A, fem.) ; Steaua — U- 
niversitatea București (A, mase.); 
Dinamo — Voința Buc. (A. mase.).

RUGBY. Teren Parcul Copilu
lui, de la orele 15.30 : Vulcan — 
Dinamo și Grivița Roșia — Pro
gresul (div. A).



Felicia Bucur
și Dumitru Hărădău 

se califică

la Ankara

CAMPIONATUL BALCANIC DE BASCHET

România învinsă (in prelungiri)

ECHIPAJUL FEMININ DE 8-1, Suctin conduce

CALIFICAT IN FINALA EUROPENELOR
A la Havana

în pitoreasca stațiune austria
că Klagenfurt a avut loc joi 
după-amiază, în prezența cîtor- 
va mii de spectatori, deschide
rea festivă a campionatelor eu
ropene de canotaj feminin.

După defilarea reprezentan
telor celor 15 țări participante, 
președintele F.I.S.A., Thomas 
Keller, a declarat deschisă cea 
de a XVI-a ediție a campiona
telor europene de canotaj fe
minin.

Vineri, la ora 9,10, pe un timp 
admirabil pentru concurs, s-a 
dat primul start oficial al cam
pionatelor, care au debutat cu 
proba de simplu. în prima se
rie. reprezentanta Franței, Ca- 
imu Rennee, s-a impus cîștigînd 
detașat cu timpul de 3:57,08 a- 
nunțîndu-se ca una dintre pre
tendente la o medalie. Concu
renta noastră, Elisabeta Lazăr 
va trebui să participe simbătă 
la recalificări, pentru a încerca 
din nou calificarea în finală, 
deoarece ea a ocupat locul III, 
în prima serie cu 4:03,18. în 
seria a doua, Genia Șidagite 
(U.R.S.S.), cu ’3:56,48, s-a clasat 
pe primul loc în urma unei 
curse în care și-a dominat în 
permanență adversarele, reali- 
zînd totodată și cel mai bun 
timp al zilei la această probă.

Iată, rezultatele înregistrate, 
seria I: Franța 3:57,08, R.F. a 
Germaniei 4:00,27,— România 
4:03,18, Anglia 4:05,69, Belgia 
4:11,77, Iugoslavia 4:13,89 ; se
ria a II-a: U.R.S.S. 3:56,48, 
R.D. Germană 4:00,04, Austria 
4:01,40, Ungaria 4:10,40, S.U.A. 
4:15,17.

Cea de a doua probă — 4+1 
vîsle — a reunit la start con
curente .din 10 țări. Sportivele 
din R.D. Germană au terminat

Emanuel FÂNTÂNEANU
transmite din KLAGENFURT

învingătoare în prima serie, în 
urma unei lupte strînse, ele de- 
tașîndu-se în cîștigătoare abia 
pe a doua parte a traseului. 
Nici la această probă, canotoa
rele noastre nu au reușit să se 
califice direct în finală. Repre
zentantele noastre Ioana Tudo- 
ran, Mitana Botez, Doina Bar- 
daș, Ileana Nemeth și Ștefania 
Borisov — campioane europene 
în 1968 — n-au reușit să întrea
că echipajul sovietic, clasindu-se 
pe locul doi în serie cu 3:30.99. 
Iată de altfel, rezultatele aces
tei probe: seria I: R.D.G. 3:29,28, 
Ungaria 3:33,27, Cehoslovacia 
3:33,94, R.F. a Germaniei 3:36,38, 
Olanda 3:38,05: seria a II-a: 
U.R.S.S. 3:27,86, România 3:30,99, 
Bulgaria 3:34.69, Franța 3:40,12, 
Austria 3:57,12.

Canotoarelor de la 4+1 visle, 
te-au urmat cele de la dublu. In 
prima serie am asistat la o luptă 
deosebit de strinsă, din care 
victorioase au ieșit sportivele 
din R.D. Germană, care, — s-au 
impus abia cu un vîrf de bar
că în fața celor bulgare. Repre
zentantele noastre au ocupat 
locul 4. S-au înregistrat urmă
toarele rezultate, seria I: R.D. 
Germană 3:40,87, Bulgaria 
3:41,16, Cehoslovacia 3:48,03, 
România 3:50,39, Franța 3:50,64; 
seria a n-a: U.R.S.S. 3:12,16, 
Olanda 3:46,89, Danemarca 
3:51,66, Iugoslavia 3:52,93, Aus
tria 4:07,08.

Ultima probă a zilei —8 + 1 
avea să aducă bucuria în rîndul 
delegației române. Echipajul 
României, format din Ecaterina 
Trancioveanu, Stana Tudor, E- 
lena Necula, Elena Dragomir, 
Viorica Crețu, Mariana Singior- 
zan, Viorica Lincaru, Doina Bă- 
lașa, s-a impus în fața puterni
celor reprezentante ale R. D. 
Germane reușind să se califice 
in finală și, totodată, să reali
zeze și cel mai bun timp al 
probei. în seria a II-a sporti
vele sovietice au ciștigat cate
goric.

Rezultatele înregistrate: 
ria I: România 3:13,30, 
Germană 3:13,89, 
3:23,89, S.U. A. 3:37,39; 
II-a: U.R.S.S. 3:15,40,
3:19,07, Cehoslovacia 3:29,57. ■

Proba de 4+1 rame, nu 6-a 
mai disputat din cauza numă
rului mic de echipaje înscrise 
in concurs, urmind să se desfă
șoare direct finala. Simbătă, 
vor avea loc recalificările in 
urma cărora sperăm să consem
năm și alte prezențe românești 
in finalele programate dumi
nică.

se-
R.D. 

Ungaria 
seria a 
Olanda

EPISTOLE DIN PELOPONEZ

Aceste jocuri ale spiritului •••

Victor BÂNCIULESCU
transmite din OLIMPIA

OLIMPIA, 5 (prin telefon).- 
Drumul de 500 km, care ne-a 
purtat de la Atena la Olimpia, 
îl putem numi, fără teamă, o 
croazieră pentru că, din momen
tul trecerii canalului corintic 
de-a lungul coastelor nesfirșite 
de nord și de veet ale Pelopo- 
nezului, am avut, mai curînd, 
impresia că plutim decit că 
rulăm pe banda de asfalt E 
mai greu să spun ce se vedea 
pe partea stingă a parbrizului, 
în schimb ne-au incintat de cea
laltă parte, cind infinitatea a- 
pelor verzi și albastre, cînd țăr
murile vecine limitînd orizon
tul, dîndu-i contur, pînă ce tra
gicul Missolonghi al lui Byron 
s-a pierdut din vedere.

N-am pornit, însă, în croazie
ră înainte de a vedea puținele 
ruine dezgropate ale stadionu
lui de la Isthmia, aproape de 
vechiul Corint al curtezanelor. 
Un bătrîn arheolog cu fantezie 
ne-a pus, cu rîndul, să repetăm 
startul antic al jocurilor istmi- 
ce de pe un postament de pia
tră pornind printre «ăplazuri 
mobile, comandate de o rețea 
de sfori îngropate. Și nu am 
ajuns la țintă înainte de a face 
— la invitația gazdelor — pri
ma baie în marea Ionică, pe 
plaja de la Tiramare.

Și iată-ne în preajma Olim
piei ! Nici orizonturi imense, 
nici munți gigantici, nici teri
bile stînci abrupte, nici catarac
te. Aici totul respiră calm și 
pace sub ușoara și rara adiere 
a zefirului, printre blîndele co
line înverzite variat cu mă
slini, pini, platani, smochini. 
Flori de mirt și de oleandru în
veselesc peisajul. Acesta este 
cadrul natural al Olimpiei. Ne 
cuprinde emoția și ne simțim 
ca pelerinii la Mecca sau me
lomanii la Salzburg. Idealul 
olimpic este indestructibil le
gat de imaginea dumbravei sa
cre pe cărările căreia și-au lă
sat urmele pașilor Milon din 
Crotona, Herodot sau Demoste- 
ne. Dar despre toate acestea, cu 
altă ocazie.

Lucrările sesiunii Academiei 
Olimpice Internaționale sînt, 
în plină desfășurare. Am ascul
tat conferințe suculente în date 
și idei cu o pregnantă notă fi
lozofică despre ideologia olim
pică, despre fiziologia forței în 
atletism, despre Olimpia anti
că și învățămintele ei morale. 
De ieri au început și semina- 
riile consacrate ideilor lui Pierre • 
de Coubertin în perspectiva 
vremii.

Tn acest forum internațional 
în care domină efebii moderni, 
intr-un Babilon — tot modern - 
de limbi, se confruntă opinii 
adesea contrastante, se discută 
probleme controversate. Iolanda 
Balaș—Soter care se bucură aici 
de multă simpatie — pe deplin 
meritată — ne mărturisea că 
dacă Jocurile Olimpice la care 
a participat 1 s-au revelat ca 
înalte jocuri sportive, aici, la 
Olimpia, are impresia că se des
fășoară similare jocuri ale spi-

ritului, ceea ce este perfect ade
vărat.

în ordinea interesului pentru 
personalitățile aflate aci, tre
buie să amintim prezența, prin
tre conducătorii de seminar, a 
fostului campion olimpic de tri
plu salt, In 1928 la Amsterdam, 
Mikio Oda, azi profesor la Uni
versitatea Waseda, din Japo
nia.

Dintre oratorii de pină a- 
cum, o excelentă impresie au 
lăsat profesorul atenian Clean- 
this Palaeologos, curatorul de 
anul acesta al Academiei și fi- 
zlologul Nicolas Aspiotis, fost 
lector la Universitatea din Sa
lonic. Acesta din urmă ne-a vor
bit cu multă simpatie și despre 
București pe care l-a vizitat cu 
ocazia centenarului Universității 
din capitala noastră.

HAVANA, 5 (Agerpres). — 
După consumarea a 7 runde 
în turneul internațional de 
șah de la Havana conduce 
Suetin (U.R.S.S.) cu 6 p, ur
mat de Korcinoi (U.R.S.S.) și 
Gligorici (Iugoslavia) cu cîte 
5 p. Maestrul român Drimer 
ocupă locul 11 cu 3 p.

ANKARA. 5 (Agerpres). — 
La Ankara în cea de-a 4-a zi 
a turneului internațional de 
tenis rezervat juniorilor s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : dublu mixt: Felicia
Bucur, Dumitru Hărădău— 
L. Ambar, B. Ambar (Tur
cia) 1—6, 6—3, 6—4 j Merez. 
Wieczorek (Polonia)—-Giirsoy, 
Ugan (Turcia) 6—1, 6—4; sim
plu băieți: Sevcik (Cehoslo
vacia) — Hărădău (România) 
3—6, 7—5, 9—7, 8—6; Velev 
(Bulgaria) — Janos (Ungaria) 
7—5, 6—2, 3-6, 6-2.

In „pauza" de la

HARRY HOPMAN VA Fl
ECHIPEI ROMÂNIEI

CHALLENGE
NEW YORK, 5 (prin telefon). — 

Pauza impusă organizatorilor tur
neului internațional de tenis de 
la Forest Hills, de către ploile 
torențiale care s-au abătut asupra 
coastei de est a Statelor Unite, 
continuă pentru a treia zi conse
cutiv. Se pune acum problema 
dacă întrecerile marelui „operi4* 
vor putea fi încheiate luni.

între timp, comentariile culi
selor se concentrează asupra unor 
elemente din afara turneului. Din 
nou, în centrul atenției se află 
apropiata finală a „Clipei Davis44, 
care va opune în zilele de 19, 20 
și 21 septembrie, la Cleveland, re
prezentativele S.U.A. și României. 
Donald Dell, căpitanul echipei a- 
mericane, revine la nota de opti
mism, declarind că „...in forma 
în care se află, Arthur Ashe 
poate asigura victoria gazdelor, în 
două partide de simplu, ca și în 
dublu". El mai speră ca și Clark 
Graebner să fie apt pentru a dis
puta challenge-round-ul.

CUPA MONDIALĂ
Cele mai mari competiții 

care reuneau voleiul mon
dial masculin la nivel de e- 
chipe naționale erau, pînă în 
anul 1965, campionatele mon
diale, campionatele continen
tale și, din anul 1964, cînd vo
leiul a fost inclus în cadrul 
J.O., turneul olimpic. In ciclul 
olimpic rămînea, astfel, un an 
fără o competiție de mare am
ploare.

De aceea, F.I.V.B. A HOTĂ- 
RÎT ÎNFIINȚAREA „CUPEI 
MONDIALE" PENTRU ECHI
PELE MASCULINE. LA 
CARE SA POATĂ PARTI
CIPA CELE MAI BUNE FOR- 
MATn DIN LUME.

Anul acesta, la ediția a 
doua. găzduită de orașele 
Berlin, Leipzig și Halle din 
R, D. Germană, participă 12 
echipe: U.RSS. — campioană 
olimpică și deținătoare a Cu
pei mondiale. Cehoslovacia — 
campioană mondială. Japonia
— locul II la Olimpiadă, Re
publica Democrată Germană
— țară organizatoare și re
centă cîștigătoare a Turneului 
continentelor, Polonia — lo
cul III la europenele din 1967, 
România — locul II la ulti-

ma ediție a Campionatelor 
mondiale, R.P.D. Coreeană — 
campioana Asiei, Tunisia — 
campioana Africii, Republica 
Federală a Germaniei — ca 
țară organizatoare a J.O. din 
1972, Brazilia, Bulgaria și 
Cuba.

După cum am mai anunțat, 
ECHIPA ȚÂRII NOASTRE 
EVOLUEAZĂ IN SERIA I 
LA BERLIN, ALĂTURI DE 
CEHOSLOVACIA, R.D. GER
MANĂ ȘI TUNISIA.

Congresul federației 
fotbaliștilor profesioniști

HAMBURG, 5 (Agerpres). 
— Federația internațională a 
fotbaliștilor profesioniști, în
trunită în congres la Ham
burg, s-a pronunțat, între al
tele, pentru o strictă delimi
tare a fotbalului profesionist 
și amator, pentru interzicerea 
vînzării jucătorilor fără asen
timentul acestora și garanta
rea unui contract de asigurări 
sociale tuturor fotbaliștilor 
profesioniști.

Forest Hills

CONSILIERUL
PENTRU

ROUND
Pe de altă parte o Impresie de

osebită a făcut-o declarația lui 
HARRY HOPMAN, căpitanul re
prezentativei Australiei, prezent 
la Forest Hills, care anunță că 
a acceptat să fie CONSILIERUL 
TEHNIC AL ECHIPEI ROMANE, 
pentru întrecerile de la Cleveland. 
După cum se știe, Hopman a fost 
prezent șl la Wimbledon, cu pri
lejul recentei finale lnter-zone, 
asistînd la pregătirile lui Ion Ti
riac șl Ilie Năstase, înaintea me
ciului disputat cu echipa Angliei 

ciștigat cu *—1 de români.

de Iugoslavia
SALONIC, 5 (prin telefon). Ju- 

cînd în cadrul celei de a iv-a e- 
tape a campionatului balcanic de 
baschet al echipelor de seniori, 
reprezentativele României și Iu
goslaviei au furnizat cea mai dis
putată partidă de pînă acum. 
Sportivii români au evoluat bine, 
au luptat de la egal cu prestigio
șii lor adversari și au fost la un 
pas de a obține succesul. El au 
pierdut pînă la urmă, în pre
lungiri, cu scorul de 78—83 (32—43, 
72—72). începutul meciului a fost 
favorabil echipei noastre, care a 
condus cu 15—9 (min. 7). Baschet- 
baliștil iugoslavi au echilibrat 
treptat jocul (min. 10 ; 20—22) și 
apoi și-au valorificat evidentul 
avantaj de talie (Ciosicl 2,09 m, 
Rajkovld 2,04 m, Jelovac 2,08 m, 
Marianovlci 2,04 m, Tvetkovicl 
2,00 m), înscriind majoritatea co
șurilor prin voleibolări. în min. 
20, Iugoslavia avea un avans de 
11 puncte, iar în min. 23 de 15 
puncte. A venit, însă, rîndul se
lecționatei române să-și îmbu
nătățească jocul, prin aplicarea 
tot mai corectă a presingului și a 

^apărării combinate în fața co
șului, fapt care a provocat în 
repetate rînduri pierderea mingii 
de către adversari. Din ultimele 
cinci minute, evoluția scorului a 
devenit dramatică, diferența de 
un punct alternînd de la fază 
la fază. în ultimul minut, la sco
rul de 71—70 pentru România, 
Diaconescu este faultat după ce 
interceptase o minge. înscrie 
prima aruncare și o ratează pe 
cea de a doua. La 72—70, Tvet- 
kovici marchează dintr-o pozi
ție cu totul imposibilă. Atacăm 
din nou șl, în ultima secundă. 
Radu Diaconescu aruncă la coș, 
înscriind de la semidistanță, după 
care se aude fluierul arbitrilor. 
Au urmat discuții prelungite și. 
repetîndu-se situațiile de la Bal
caniadele de Ia Sofia șl Izmir, 
arbitrii decid anularea coșului și 
continuarea partidei. în prelungiri,

iugoslavii au cîștigat cu 11—8 
(scor final 83—78), fiind avanta
jați de faptul că nu aveau nid 
un jucător eliminat, în vreme ce 
din formația română pârâsiserâ 
terenul Jekely, Czmor, Tarău șl 
Novac. Punctele au fost înscrise 
de Albu 8, Nosievicl 10, Diaco
nescu 21, Jekely 13, Czmor 10, 
Dimancea 2, Novac 7, Tarău 5, 
Georgescu 2, Chivulescu pentru 
România, respectiv Rajkovici 12, 
Ciosici 13, Maroevicl 6, Jelovao 
6. Tvetkovicl 29, Cermak 6, Sl- 
monovld 4, Plekas 2, Solman, 
Kapicicl. Arbitri : Topuzoglu
(Turcia) șl Alifraghls (Greda) — 

în celălalt med : Bulgaria — 
Turcia 92—68 (45—39). în ultima 
zi a turneului, sînt programate 
jocurile România — Bulgaria șl 
Iugoslavia — Greda.

prof. DRAGOȘ HADIRCA 
conducătorul lotului

Schimb de experiență 

intre arbitrii de hochei
Arbitrii sovietici de hochei 

pe gheață Lev Gusev și Iuri 
Karandin au plecat în Ca
nada pentru a lua parte la un 
seminar consacrat probleme
lor de arbitraj în hochei, 
după care vor conduce mai 
multe meciuri din campiona
tul canadian. Ca răspuns la 
această vizită în curînd vor 
sosi la Moscova doi arbitri 
canadieni care vor conduce 
întîlniri ale turneului orga
nizat de ziarul „Sovietskt 
Sport".

ATLETICO BILBAO 
ÎNVINGĂTOARE

în turneul internațional de 
fotbal de la San Sebastian 
formația spaniolă Atletico 
Bilbao a învins cu 2—1 (2—1) 
echipa iugoslavă Dinamo 
Zagreb.

VOLEI: R. D. G. —
UNGARIA 3-0

Disputat la Berlin, meciul 
internațional de volei dintre 
echipele R.D. Germane și Un
gariei a revenit gazdelor cu 
scorul de 3—0 (12, 8, 4).

Multiplul campion 
polonez

Jerzy Pawlowski 
(37 ani) este unul 
dintre fruntașii 
scrimei mondiale. 
Dar va mai fi în 
anul Olimpiadei 
de la Miinchen ?

CORESPONDENTĂ DIN VARȘOVIA

ȘANTIERUL
SUCCESE

VIITOARELOR
OLIMPICE

Nu de mult, dr. Boguslav 
Riba, director al Departamen
tului de cultură fizică și 
sport din Ministerul învăță- 
mintului a făcut o expunere 
în care a arătat principalele

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
Epicentrul fotbalului se mută, 

încet-încet, în Europa. Desigur, 
întîlnirile contînd pentru prelimi
nariile C.M. dețin întîletatea : 
Irlanda — U.R.S.S., spre exem
plu, poate fi hotăritoare, întru- 
cît Irlanda a ciștigat net cele 
două meciuri susținute împotriva 
Turciei, iar reprezentativa so
vietică debutează abia acum. Un 
meci nul le-ar da fotbaliștilor 
irlandezi o opțiune foarte se
rioasă asupra biletelor pentru 
Ciudad de Mexico, iar o victorie... 
chiar mai mult decit atît. Apoi, 
partida Polonia — Olanda (în 
prima confruntare a învins Olan
da cu 1—0); chiar în caz de vic
torie șansele gazdelor apar re
duse, o victorie în deplasare le 
poate da însă sportivilor din 
Țara Lalelelor satisfacția de a 
încheia anul 1969 cu mare vese
lie. Evoluția echipei Ajax în 
C.C.E. poate să nu fi lost decit 
un punct de plecare. în sfîrșit, 
meciul Norvegia — Franța (care 
amintește de surprinzătorul și 
mult comentatul 1—0 eu care nor
vegienii au învins la Paris) le 
mai acordă francezilor o ' ultimă 
șansă. De fapt, tot Suedia, lidera 
grupei, e cea care așteaptă re-

zultatul cu mare nerăbdare...
Destul de căldurosul început de 

septembrie cuprinde, în săptămî- 
na ce-1 revine panoramicului, 
două mari competiții de natație. 
Este vorba de prima Balcaniadă, 
care va avea loc în Turcia. Pen
tru reprezentanții noștri, con
cursul de la Izmir constituie un 
bun prilej de a confirma rezul
tatele bune din acest sezon șl, 
evident, de a le... infirma pe cele 
proaste, desigur în măsura în 
care selecția a ținut cont, în sfîr
șit, de forma de moment. In orice 
caz, această. primă întrecere bal
canică poate contribui substan
țial la dezvoltarea natației din 
țările acestui colț de lume. A 
doua confruntare de mare interes 
este cea care va reuni la start 
în piscina de la Blackpool echi- 

t pele „celor 6“ _  concursului i se
mal spune și „Cupa Eurovision'1... 
— și anume Anglia, R. F. a Ger
maniei, Olanda, Franța, Suedia și 
Italia. Trofeul se dispută, pe e- 
chipe (cite un om de probă, ca 
în Cupa Europei), dar rezultatele 
individuale luate in considerare 
sînt acelea care ne vor furniza 
prilej de comentarii, întrucît se-

zonul europenilor a fost marcat 
de progrese serioase.

Sarabanda roților și pedalelor 
nu a încetat, ba, mai mult încă, 
tinde să consume mult spațiu 
în rubricile de specialitate. Ama
torii încep mica „buclă" fran
ceză — Tour de l’Avenir. iar 
printre participanți se află și 
rutierii români. Ei au ocazia de 
a-și ameliora palmaresul 1969. 
Profesioniștii au în program o 
„mare clasică" : Bordeaux — Pa
ris, autentic maraton ciclist (ce 
e drept, mai mult de jumătate 
se aleargă cu antrenament me
canic), trofeu de imensă și jus
tificată popularitate. Mai bine de 
500 km dintr-un foc... asta chiar 
că e ceva'1!

în calendarul săptămînii figu
rează și „europenele" masouline 
de canotaj. Alt sport în care 
speram într-una... E drept, am 
avut și satisfacția unor medalii, 
dar, din 1954 (Gând), „aurul" 
ne ocolește cu o insistență dem
nă de o cauză mai bună. Cine 
știe, poate săptămîna ce vine, 
la Klagenfurt...

Piloții bolizilor, de formula 1 
iau startul în Marele Premiu al

„Scoțianul zburător4*,  Jac
kie Stewart, conducînd 
plutonul în cursa de la 
Niirburgring.

Italiei, cu paradoxalul avantaj de 
a lupta degajați pentru locurile 
de onoare : Jackie Stewart este 
lider mult prea autoritar în cla
samentul anului pentru, a mai 
putea pierde titlul. Asta nu în
seamnă insă că interesele de fir
mă nu vor determina parcurgerea 
panglicii de beton de la Monza 
cu maximum de iuțeală. Rămîne, 
însă, la ordinea zilei speranța 
ca disputa să nu mai îndolieze 
lumea automobilismului de com
petiție.

în atletism, ca și în săptămînile 
precedente, ultimele starturi îna
intea europenelor de la Atena. 
Vom insera doar meciul Suedia— 
Finlanda, in care e de urmărit 
forma a doi atleți din „Țara ce
lor 1 000 de lacuri", sulițașul 
Kinnunen și alergătorul de 3 000 
m obstacole, Kuha.

Să așteptăm, deci, rezultatele 
tehnice.

G. RUSSU ȘIR1ANU

Tiparul l.P. „Informația", str. Brezoiauu nr, 23—25, București

direcții de dezvoltare a spor
tului din Polonia, în perspec
tiva viitoarei ediții a Jocu
rilor Olimpice.

Pe baza unei scrupuloase a- 
nalize a succeselor și înfrîn- 
gerilor de la ultima Olim
piadă, conducerea tehnică a 
sportului polonez a trasat 
planul de pregătire pentru 
viitoarea participare la cea

mai importantă dintre compe
tiții. Deși, în general, „olim
picii" polonezi au evoluat în 
Mexic cu succes, mai bine de 
jumătate dintre ei nu vor mai 
fi apțl pentru performanțe la 
următoarea ediție. Vîrsta își 
spune cuvîntul.» Iată de ce 
principala atenție este îndrep
tată spre căutarea și pregăti
rea unor tinere talente, în 
toate disciplinele sportive. Cu 
curaj și luciditate, se va re
nunța la orice „senator da 
drept", oricare ar fi faima sa 
sportivă. în ce privește nu-, 
mărul disciplinelor sportive la 
care se prevede participarea,' 
dr. Rîba consideră necesar să 
se îndrepte atenția nu numai 
spre sporturile tradiționale 
sau care aduc rezultate, ci și 
spre ramurile sportive mai 
puțin dezvoltate.

Pentru a da un mai mare 
avînt participării la activita-j 
tea sportivă, s-a luat hotărî-^ 
rea de a se disputa cu regulai 
ritata spartachiade republicai 
ne la toate niveleles școlare,' 
studențești, seniori. La fina-j 
lele Spartachiade! din anul ai 
cesta, care s-au desfășurat în 

perioada il—8 august 
în orașele Wroclaw 
și Poznan, au luat 
parte peste 6 000 de 
tineri și tinere, ca
lificați din rîndul 
zecilor de mii. în
treceri de asemenea 
anvergură nu s-au 
mai desfășurat In 

Polonia. Scopul lor e clar i 
explorarea masei de sportivi, 
descoperirea unor posibile 
„vîrfuri", formarea unei re
zerve cit mai largi pentru 
sportul de performanță.

Cu alte cuvinte, pregătirile 
pentru J.O. 1972 au reînceput, 
în Polonia, sub semnul tine
reții.

JAN WOJDIGA
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acest sens, jocul de „angaja
ment fizic" pe care-1 consi
deră primitiv, purtat sub sem
nul încrîncenării și luptei in
dividuale care înlătură inteli
gența, bucuria de a juca. Aici 
se desparte, după opinia lui 
Pierre Lameignere, fotbalul 
de rațiunea sa sportivă și e- 
tică.

Ziaristul francez, exprimîn- 
du-și dezacordul față de abso
lutizarea celor două compo
nente esențiale ale jucătorului 
— capacitate fizică și abilitate 
tehnică, absolutizează, la rîn
dul său, trăsătura colectivă a 
jocului.

Fotbalul modern, ca să ne 
exprimăm tot în termenii pre- 
dilecți ai autorului articolu
lui citat, corelează, asemenea 
vieții cotidiene, capacitatea și 
inteligența creatoare a indi
vidului cu cea a colectivității 
în care activează, fără a de
personaliza, fără a sacrifica 
temperamentul jucătorului pe 
altarul unei concepții, chiar 
dacă aceasta afirmă că pro
movează un fotbal „colectiv, 
constructiv, ofensiv". Fotbalul 
modern nu se poate dispensa 
de inițiativa, de spiritul in- 
treprid și de inteligența ju
cătorului. Teleghidajul tactic 
de pe margine, fuga de răs
pundere la adăpostul sarcini
lor colective ni se par desuete 
și dăunătoare.

De altfel, chiar unul dintre 
specialiștii citați, Albert Ba- 
tteux, într-un interviu acor
dat lui Eric Batty în .„World 
Soccer" nu-și mai reduce pre
tențiile la tehnică : „Numai 
dacă dispui de jucători corn- 
pleți — dotați fizic, cu o bună 
tehnică. pentru care pasa nu 
mai are secrete și dacă ace
știa sînt și inteligenți, poți 
juca fotbal adevărat"...

în prezent, deci, cînd pro-
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cesul de antrenament nu-și 
permite să eludeze nici un 
factor al pregătirii: fizic, teh- 
nico-tactic, psihic, cînd cele 
90 de minute înseamnă o în
fruntare bărbătească, pe de
plin angajantă, nu putem da 
rețete pentru organizarea jo
cului, pe baza unui „parti- 
pris“.

De aceea, referirile la pro
cesul muncii, la spiritul socie
tății moderne, nu sînt sufi
ciente pentru a limita, în vir
tutea unui paralelism cel pu
țin subiectiv, mijloacele de 
exprimare ale fotbalului, și cu 
atît mai puțin nu permit arun
carea anatemei asupra unui 
sistem sau altul de joc, pe 
criteriul... amoralității !

In fond, regulile jocului (fot
balul este totuși un joc...) și 
fair-play-ul (fotbalul este to
tuși un sport...) sînt aceleași, 
indiferent de sistem.

PREGĂTIRI PENTRU 
C.E. DE ATLETISAA
• La campionatele europene da 

la Atena, R. F. a Germaniei va 
fi reprezentată de 49 de atleți 
și 24 de atlete. Din lotul mascu
lin fac parte, printre alții, Eigen- 
herr (200 m), Jellinghaus (400 
m), Tummler, Norpoth (1 500 m), 
Girke, Norpoth (5 000 m), Lutz 
(10 000 m), S ie g hart (înălțime), 
Engel, Schiprowski (prăjină). Lo
tul feminin are în frunte pe cu
noscuta campioană Heide Ro- 
sendahl, care va lua startul în 
trei probe : 100 m garduri, lun
gime și pentatlon.
• A fost definitivată și echipa 

Elveției, la europenele de atle
tism. Din lot fac parte 21 de 
sportivi (16 atleți și 5 atlete). 
Meta Antenen (100 m garduri, 
lungime și pentatlon) și Beat 
Rechner (înălțime) vor concura 
la probele feminine. .
• Un nou record unional la 

200 m garduri a fost stabilit cu 
timpul de 26,7 s de atleta Boza 
Babici din Tașkent. Vdchiul re
cord deținut de Galina Mitrohlna 
era de 26,9.

FOTBALIȘTII BRAZILIENI ÎNVINȘI
LA BELO HORIZONTE

V

de fotbal a 
obținut re-

Reprezentativa
Braziliei, care a 
cent calificarea în turneul fi
nal al campionatului mondial, 
a fost învinsă cu 2—1 de for

mația Belo Horizonte din sta
tul Minas Gerais.

în primul meci al finalei 
Cupei Braziliei : Botafogo 

(Rio de Janeiro) — Fortaleza 
(Ceara) 2—2.
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