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IERI AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE CELUI DE AL lll-LEA
CONGRES A. I. T. ..TIMP LIBER SI TURISM

Prezidiul șadipțai festive di' deschidere a celui de al Ill-lea
„Timp liber și turism”, organi
zat de Alianța Internațională 
de Turism (A.I.T.) și de Auto
mobil Clubul Român.

La ședința festivă de deschi-

ECHIPA ROMÂNIEI
PENTRU „TOUR DE L’AVENI R“ 

A PLECAT LA PARIS

Congres al A.I.T.
dere au luat parte Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinto al Consi
liului de Miniștri, Dumitru Po
pa, primarul general al Capi
talei, Nicolae Bozdog, ministrul 
comerțului interior, Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Al. Sobaru. pre
ședintele Automobil Clubului 
Român, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere și or
ganizații economice centrale și 
de masă, ziariști români și 
străini.

Au participat, de asemenea, 
reprezentanți ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor ob
ștești, personalități ale vieții 
culturale, membri ai corpului 
diplomatic și cei peste 3G0 de 
delegați la congres, desemnați 
de 80 de organizații de turism 
și turism-automobilist ic din di
ferite țări ale lumii.

Cuvântul de deschidere a fost 
rostit de președintele Automo
bil Clubului Român, AI. So- 
baru, care și-a exprimat satis
facția pentru faptul că țara 
noastră a fost aleasă să găz
duiască acest congres dedicat 
problemelor actuale și da pers
pectivă- ale turismului indivi
dual și organizat.

Primarul general ai Capita-

Foto A. NEAGU
le:. Dumitru Popa, a adresat 
partidpanților la lucrările con
gresului un călduros salut, per
sonal ca și din partea popu
lației capitalei țării noastre.

în continuare, Victor de 
Pange, președintele Congresu
lui A.I.T., și Marc Eyrolles, 
vicepreședinte al A.LT., au 
schițat coordonatele lucrărilor 
acestei reuniuni a specialiști
lor din domeniul turismului.

Prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al Româ
niei, Ilie Verdeț, a adresat 
participanților la congres un 
cordial salut in numele guver
nului țării noastre.

Ședința festivă s-a încheiat 
cu un concert de muzică sim
fonică românească susținut de 
orchestra Filarmonicii „George 
Enescu”.

în curiul după-amiezii, au 
început lucrărilejiropriu-zise 
cu referatele prezentate de dr. 
O. Snack, directorul Direcției 
de studii a O.N.T., și prof. dr. 
H. Wagenffihr, de la Institutul 
pentru cercetarea economică a 
viitorului — Tubingen (R.F. a 
Germaniei) pe tema „Condițiile 
economice .oare uietermină re
lațiile dintre turismul indivi
dual și turismul organizat".

JOI-ST ART ÎN BALCANIADA DE BOX
Cicliștii români participanți la „Tour de l’Avenir 1969“, 

împreună cu antrenorul și mecani cui lotului, fotografiați 
teri pe aeroportul Băneasa înainte de plecarea tn Franța.

Foto i V. BAGEAG
Ieri după amiază a plecat 

la Paris echipa de ciclism a 
României care va participa 
între 11 și 21 septembrie la 
„Tour de l’Avenir*, — com
petiție de amploare ce 
desfășoară de-a lungul

se
a

SCRIMERII
DE LA R. E. I. KOBLENZ

LA IAȘI
In cadrul turneului ce-1 în

treprind în țara noastră, scri- 
mer'ii dș la R.E.I. Koblenz 
(R.F. a Germaniei) au evoluat 
la Iași. Rezultate t sabie 10—-6 
pentru (Politehnica Iași; indi
vidual t Dan Irimiciuc; spadă 
12—4 pentru R.E.I. Koblenz ; 
individual i A. Tapprogge ; 
floretă 9—7 petru oaspeți ; 
individual i E. Mehl.

ION LEIZERUC-coresp.

Organizarea unei competiții 
de amploare este încredințată 
unei țări nu in mod întimpiă- 
tor, ci țiatadu-se seama atît de 
posibilitățile materiale, rit și 
de valoarea sportului din țara 
respectivă. Anul acesta, Repu
blica Democrată Germană a 
fost desemnată de Congresul 
al X-lea al F.I.V.B. ca să or-? 
ganizeza ediția a doua a com
petiției care domină scena vo
ie ibaUeftică, „Cupa mondială”. 
Este o recunoaștere a presti
giului de care se bucură R.D. 
Germană pe tărîmul «portului 
in generel, șl al voleiului în 
special.

Dacă ne referim la acesta 
din urmă, trebuie să subliniem 
faptul că ei a înregistrat, în- 
tr-un timp scurt, salturi uimi
toare în Ierarhia internaționa
lă. Complet lipsit de tradiție 
(forul de specialitate a luat 
ființă în 1951), voleiul din R.D. 
Germană a făcut pași uriași 
și a reușit să ajungă din urmă 
pe cel din țările cu tradiție, 
îndelungată.

Deși handicapați în ceea ce 
privește masa de jucători și 
tradiția, tehnicienii federației 
de volei a R.D. Germane au 
reușit să formeze echipe na
ționale valoroase, utilizînd me
todele cele mai moderne de 
pregătire, adaptate la specifi

ARENA DUNĂREA

SE APROPIE NOUL AN ȘCOLAR!
„în ce condiții vor face sport, anul acesta, elevii dv. 2“

Apropierea începerii anului 
școlar aduce tn amalitare. 
pregătirea bazei materiale 
necesare desfășurării ore

lor de educație fizica șt a acti
vităților sportive ale elevilor. In 
cadrul raidulul-ancheU între
prins, am încercat — în primul 
rtnd să aCâm răspunsul Ia în
trebarea _lN ce condiții vor 
FACE SPORT ANCL ACESTA 
KI.l.Vil DV?— Rin durii e de mai 
Jos cuprind unele constatări și 
perspective la citeva școli din 
orașele Galați, Pitești.
Craiova și București.

INITIATIVE LĂUDABILE...

fondurile Învestite de CJX.F.S. 
<35 000 lei) șl de Inspectoratul 
școlar (25 009 lei) s-au procurat 
materiale șl echipament sportiv 
în cantități suficiente pentru 
școlile din oraș șl județ.

Majoritatea catedrelor de edu
cație fizică au ca titulari profe-

Rald-anchetâ realizat de

Tiberiu STAMA, loan VALEN
TIN și George DINU

La Brăila. în vederea noului an 
școlar, au fost bltuminizate trei 
terenuri de handbal (Șc. gene
rală nr. 33, Șc. prof. Progresul. 
Liceul nr. 3). De asemenea, din

sori calificați, cu o bună press
ure teoretioă șl practică. Totuși, 
mai există încă numeroase ca
tedre vacante. In special în me-

Raid-anchetă prin 

citeva școli din Ca- 

pifală și din fora 
diul rural (pentru anul acesta a 
fost anunțată sosirea- doar a opt 
proaspeți profesori) care vor fl 
ocupate, conform regulamentu
lui, de profesori suplinitori, re
crutați din rindul absolvenților 
de liceu. Trebuie să remarcăm 
că, avîndu-se în vedere experi
ența anterioară, absolvenții de 
liceu care vor să ocupe cate
drele libere vor trebui să sus
țină, în prealabil, un examen.

Este o măsură bi
nevenită, pentru căi 
în acest mod, se 
barează calea unor 
tineri (In majorita
te șlnt cei nereușiți 
la diferite institute 
de învățămînt su
perior) care, de cele 
mal multe ori, nu 
simt nici un fel de 
atracție pentru pro
fesiunea didactică.

CIND VOR FI 
CHELTUITE TOATE 

FONDURILE

Șl la Galați se 
vădește mult Interes 
pentru a asigura o 
bună desfășurare o- 
relor de educație 
fizică. S-a amenajat 
un complex la 
școala generală nr. 
5 (teren de hand-

— După mormanele de moloz, aici trebuie să fie terenul liceului _______________
din Pitești. (Continuare

Desen de NEAGU RADULESCU in pag. a 2-a)

SOFIA-BUCUREȘTI Șl... RETUR, 
LA CAIAC-CANOE JUNIORI

Lacul Pancerevo, din apro
pierea capitalei Bulgariei, a 
găzduit în zilele de 1 și 2 
septembrie întîlnitea de caiac- 
canoe dintf'e reprezentativele 
de juniori Sofia și București. 
Această tinerească dispută 
sportivă a fost echilibrată, 
dînd loc la numeroase curse 
foarte atractive. Reprezenta

tiva capitalei noastre a reușit 
să obțină șapte victorii (din 
cele 17 probe ale competiției). 
S-au cîștigat două probe fe
minine (la viteză) și alte cinci, 
masculine, la viteză și fond.

Revanșa acestor întreceri 
de perspectivă va avea loc 
în zilele de 13 și 14 septem
brie, la Snagov.

Cursuri de arbitri 
pentru judo!

C.M.E.F.S. București organi
zează, între 15 septembrie șl » 
octombrie, un curs de arbitri pen
tru Judo la sediul din str. Bi
serica Amzel. Se pot înscrie 
foști practicanțl al acestui sport 
sau absolvenți al cursurilor de 
judo organizate de diferite clu
buri șl asociații.

Tu- 
Ga- 

Clu- 
Ște-
So-

DIN GALAȚI 
ÎMPODOBITĂ
A

SĂRBĂTOREȘTE»

aproape 2 000 km pe traseele 
din Normandia și Bretania.

Reprezentativa țării noastre 
este alcătuită din Vasile 
dor, Constantin Grigore, 
briei Moiceanu, Nicolae 
meti, Theodor Puterity, 
fan Cernea, Alexandru 
fronie și Ion Cosma II.

Cicliștii sini însoțiți de an
trenorul prof. Nicolae Voicu 
și de Dumitru Negoi ță, me
canic.

Dintre rutieri, doar Nioo- 
Lae ©iumeti a mai luat parte 
La Tour de l’Avenir, ediția 
a V-a, 1965.

De la Paris, cicliștii noștri 
vor pleca la Le Mans, unde 
joi vor lua startul alături de 
celelalte 15 echipe invitate.

• 3000 de specta
tori vor putea urmări 
fiecare reuniune 
9 Spectacol in cin
stea balcanicilor 
9 înaintea finalelor, 
cu undifa Pe lacul

Medaliatul cu argint la C.E. de la București, Victor Silberman (in foto, în acțiune) 
ne va reprezenta și la Balcaniada de la Galați I

Citiți de mîine în „SPOR
TUL" cronici și comentarii 
de la trimisul nostru spe
cial, Hristache NAUM.

Brateș
GALAȚI, 8 (prin telefon, de. 

la trimisul nostru). - Este 
destul de greu să-l abordezi, jn 
aceste zile, pe președintele

CHIAR DACĂ METODELE
AU STÎRNIT ZIMBETE,A

REZULTATELE
LE-AU RATIFICAT...

cui și temperamentul jucăto-
rilor. Perseverența, entuziasmul
Și l - -priceperea celor care îiKHCr

Despre voleiul practicat 
in R.D. Germană, gazda

* apropiatei „Cupe
mondiale"

cau să dea străluciră acestui 
sport au început să-și arate 
roadele într-un timp record.

Nu este lipsit de inte
res să cităm, aici, declara
ția antrenorului federal, 
Horst Baake — numit, anul 
trecut, președinte al Colegiului 
internațional al antrenorilor — 
care spunea în acest sens : 
„Noi sîntem, acum, în măsură 
să exprimăm și să rezumăm 
performanțele fiecărui jucător 
in cîteva cifre. Astfel, noi cu
noaștem, cu exactitate, posibi
litățile fiecăruia, putem să de
pistăm elementele talentate 
care ar scăpa metodei vizuale. 
Chiar dacă, in ultimii ani, me
todele tehnicienilor noștri au 
stirnit, uneori, zîmbste, sucoe-

datsele obținute de ei le-au 
pînă la urmă dreptate". Mulți 
afirmă că echipa masculină de 
volei a R.D.G. u A «O echipa

(Continuare (n pag. a 4-a)

Consiliului județean pentru e- 
ducație fizică și sport din Ga
lați, tov. TEODOR OPRICĂ, 
și nu pentru că s-ar eschiva 
de Ia o discuție cu ziariștii 
sportivi ci, pur și simplu, da
torită faptului că, mai cu sea
mă acum, timpul său este foar
te drămuit. La Galați vor În
cepe joi întrecerile celor mai 
valoroși boxeri din Balcani și, 
firește, pentru buna organizare 
a acestei confruntări presti- 

1 gioase, toate cadrele sportive 
locate, inclusiv președintele 
C.J.E.F.S., lucrează intens. Și, 
totuși, ieri dimineață, am reu
șit să schimbăm citeva cuvinte 
cu acest inimos activist. »

Ni s-a spus că numeroase 
cadre tehnice au fost mobili
zate pentru a asigura compe
tiției o desfășurare cit mai 
bună. Arena clubului Dunărea, 
unde se va disputa Balcaniada, 
este gata să-ți primească oas
peții. Ea a fost complet re- 
amenajată, sub tribunele aco
perite puțind să ia loc apro
ximativ 3 000 de spectatori. 
Vestiarele, dușurile șl toate ce
lelalte accesorii au fost repa
rate, vopsite.

In centrul orașului, ca și in 
cartierele mărginașe, au apărui

i

afișe cu emblema Balcaniadei. 
Vînzarea biletelor a început do 
săptămina trecută și se crede 
că, Ia toate cele trei reuniuni, 
cifra de spectatori va fi re
cord. Miercuri seara. Teatrul 
de estradă va da un spectacol 
festiv in cinstea reprezentan
ților Iugoslaviei, Bulgariei, 
Turciei și României, iar joi 
dimineața, la ora 11,30, echipele 
participante vor fi primite de 
primarul orașului. Sîmbătă 
(in ziua do pauză), se va orga
niza o excursie pe lacul Brateș, 
prilej ca aceștia să-și etaleze 
și veleitățile în materie de... 
pescuit

R. CALARAȘANU

în pag. a 4-a

MEXIC 70: 
16 GRUPE 
TN
OBIECTIV

POLOISTII 
NOȘTRI 
JUNIORI 
PE 
LOCUL II 
LA 
SZOLNOK

ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ 
DE LUPTE LA MARGHITA

V

I
I
I
I
I
I
I
I

Orașul Marghlta (județul 
Bihor) a găzduit o înttt- 
nire internațională de lup
te greco-rouuute între for
mațiile Metalul, din locali
tate, șl Honved Debrețin. 
Bobîpa oaspe, fruntașă a

decampionatului maghiar 
lupte, divizia A, a Între
cut formația gazdă din 
campionatul de calificare, 
cu (corul 13,5—6,5.

A. PASCALAU—coresp.

RELACHE
rn avut o săptămînâ albă 
în tenis. Colorată doar de 
fiașii promițători ai junioru- 
ui Traian Marcu (fratele 

lui. Viorel) la primul său 
turneu de anvergură, peste

hotare. Fie ca el, stîngaciul pistruiat 
care visează să ajungă cîndva un al 
doilea Rod Laver, să nu mai dea înapoi 
nimic din terenul ce l-a cîștigat acum, 
oprindu-se doar în naționala mare, de 
seniori. Acolo unde este atîta nevoie 
de jucători pentru ziua de mîine.

Dar în rest aproape nimic. Sau — e 
drept — finala întîrziată a naționalelor, 
care i-a dat prilej lui Ionel Sântei să 
cîștige titlul de campion, mai de
vreme cu cîțiva ani. O anticipare pe 
care va trebui neapărat s-o justifice. 
Ceea ce, desigur, e greu, cînd acolo 
departe, pe gazonul udat de ploaie al 
Forest Hillș-ului, fostul campion, nede- 

‘"i, mai culegea □- 
la fileu pe marele

de campion, mai de-
care va trebui neapărat s-o 'justifice. 
Ceea ce, desigur, e greu, cînd acolo 
departe, pe gazonul udat de ploaie al p___x «_!• 11. . t • r . i . • . •
tronat prin luptă, 
plauze, pasîndu-1 i 
Ken Rosewall.

Relache... Unde 
promise ? Anulate, 
ca să sărbătorim 
calificării în finala

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I

iu iiiiuiu vupei uavis. oîranie g 
festivitate, situată la polul opus al nor- I 
malului. Tn loc ca succesele lui Tiriac ■

I

sînt internaționalele 
cum am mai spus, 
în liniște succesul 

Cupei Davis. Stranie

..._lului. Tn loc. ca. succesele lui Tiriac 
și Năstase să-i stimuleze pe cei ră
mași acasă, în dorința de afirmare și 
într-o replică mai dîrză dată oaspe
ților de peste hotare, la noi sînt șterse 
din program campionatele internațio
nale ale României, se trimite înapoi 
cartea de vizită a marelui campion 
maghiar Istvan Gulyas, care-și mani
festase expres dorința de a juca la 
Mamaia. N-avem timp pentru așa
ceva...

ISau n-avem jucători? Dar acești doi 
dîrzi finaliști luptînd pentru titlul de 
campion timp de două zile, sau „ve- 

| chea gardă” în frunte cu Bosch și Po-

I

Voleibaliștii parcă alunecă in stare de imponderabilitate pe podea Salturile acrobatice fac parte inte
grantă din arsenalul unui jucător perfect, Și cei din R.D.G. se aprop.e de perfecțiune, după cum se poate 

vedea H din imaginea alăturată

povici, sau cei trei Galea Cup-mani 
care au primit aplauze și medalii la 
Vichy, sau chiar acest frate mai mic 
al lui Viorel Marcu, care elimină pe 
turci la ei acasă..., toți aceștia nu sînt 
buni pentru un turneu international or
ganizat de Federația română de te
nis ? S-a renunțat atît de ușor la o 
competiție, care abia reintrase în firul 
tradiției și al cărei principal scop era 
tocmai rodarea, în concurență cu te- 
nismanii străini, a mai multor cadre 
de jucători.

Poate că anul viitor forul român de 
specialitate se va dovedi mai ospitalier 
cu invitații săi, punîndu-i să și joace, 
nu numai să facă corespondență ofi
cială. Poate că nu ne vom limita la 
organizarea unui singur turneu la Ma
maia, ci vom aduce măi multe rachete 
străine și în București, nu doar pe 
cele chemate obligatoriu de jocurile 
Cupei Davis. Poate că vom avea chiar 
citeva concursuri, mai ales dacă 
O.N.T.-ul nu se va pasiona atît în cons
trucția barurilor de zi și de noapte, ci 
va inaugura noi terenuri de tenis pe 
litoral, sprijinind organizarea unui a- 
devărat Circuit de turnee internațio
nale, ca pe orice coastă de mare, unde 
există plajă și vilegiaturiști.

De ce nu ?

I
I
I
I 
I 
I
I
I
I 
I 
I 
I
I
I
I

Radu VOIA
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SE APROPIE NOUL AN ȘCOLAR! REPREZENTATIVELE.>
(Urmare din pag. I)

•bal 0 baschet). Ia Liceul 
■ nr. t (un alt complex, pen- 
țtru a cărui construcție C.J.E.F.S. 
;« acordat 35 000 lei). De aseme- 
Wiea. a fost efectuată Instalația de 
'încălzire a sălii de sport care a 
aparținut Liceului nr. 4. cu pro
gram de educație fizică șl care 
a: fost trecută ta proprietatea 
Institutului pedagogic.

în ceea ce privește fondurile 
alocate de către Inspectoratul 
școlar, din totalul de 128 000 lei 
s-au utilizat doar 45 000, diferența 
urmînd Bă fie cheltuită pînă la 
sfirșitul anului financiar. Cre
dem, totuși, că ar fi fost mai 
bine dacă ea ar fi fost epuizată 
pină la Începerea anului școlar. 
Elevii din cele 194 de școli ale 
județului nu pot aștepta... înche
ierea anului contabil pentru a 
face sport, chiar dacă fabrica din 
Reghin — de exemplu — Intîr- 
zie cu livrarea comenzii.

O bună inițiativă ni s-a părut 
8 fl aceea a reorganizării cercu
rilor pedagogice, prin interme
diul cărora se urmărește activi
tatea didactică. A fost anunțată 
Boslrea a nouă absolvenți, nu
măr Insuficient pentru nevoile 
școlilor, fiindcă și în județul Ga
lați, la școlile din mediul rural 
se simt» penuria de cadre ca
lificate.

primească oaspeții. Nu aceleași 
lucruri se pot spune despre baza 
sportivă a școlii generala nr. 10, 
care nici pînă acum nu a fost 
dată In folosință (cu toate că 
această construcție a început cu 
doi ani ta urmă!). Ca sală «le 
sport este folosită o mică încă
pere de clasă, care nu poate face 
față numărului mare de elevi 
din școală (1133 cuprinși in 32 
de clase).

PLUSURI ȘI— MINUSURI I

NUMAI CONSTRUCTORII SA
POARTB VINA... 7

Știam că la Liceul nr. 1 din 
Pitești, exista de anul trecut în 
lucru un teren de baschet, iar 
conducerea școlii îșl propusese 
să dea în folosință tacă un teren 
de handbal care să fie asfaltat 
și întreaga bază să fie utilată cu 
o Instalație de nocturnă. Dar, 
la fața locului — surpriză! Gră
mezi de zgură (aproape 6 va
goane), sînt răspîndlte ld-colo, 
Iar așa-zisul teren de baschet 
este plin de Ierburi șt de cio
buri. Directorul Liceului, prof. 
N. Mltulescu, prezintă explica
țiile : „Pentru terenul de sport, 
am făcut încă din anul trecut 
comanda respectivă la I. C. Pi
tești, care ne-a asigurat că tere
nul va fi gata ta vara aceasta. 
După cum vedeți am rămas 
doar cu... promisiunea. De 
aceea, zilele acestea am mutat 
contractul la I.C.M. Pitești și am 
trimis devizul la bancă, fiind asi
gurați că în timpul cel mal 
scurt vor Începe lucrările (?!)“.

Așadar, vina tatîrzlerii lucră
rilor aparține I. C. Pitești Se 
naște Întrebarea : dacă între
prinderea nu are posibilități să 
execute la timp comenzile, de ce 
își la obligații ? Doar așa ca să 
se afle ta treabă, Totuși, din 
discuția cu directorul n-am în
țeles de ce măsurile preconizate 
n-au fost luate mal operativ. Ar 
fl fost poate, bine, ca tov. Ml
tulescu să fi vorbit și despre 
lipsa de Inițiativă din cadrul 
școlii, de a se repara, prin ac
tivități voluntare, unele Instalații 
Ta sala de sport, gardul ce în
conjoară terenul de sport șl de 
a fl întinsă zgura

O deosebită atenție a acordat 
pregătirilor, conducerea școlii 
generale nr. 1. Terenurile de 
baschet, handbal, volei și cele 
două săli de sport stat gata să-și

La 24 octombrie, Liceul „Frații 
Buzești" din Craiova (circa 1500 
elevi cuprinși în 24 da clase), 
își va sărbători, ca de altfel în 
fiecare an, ziua liceului 
acesta împlinind 84 de 
existență). Evenimentul 
tlmplnat cu însuflețire, 
turi sporite Îndreptate 
direcțiile de activitate. . .
printre rodnicele preocupări ale 
acestei Instituții de Învățămînt, 
sportul se află la loc de cinste. 
Dar să dăm cuvîntul faptelor. 
Pe lingă terenurile bltuminizate 
de handbal, volei, baschet am
plasate în curtea școlii (ta pri
măvară In locul acestor terenuri 
erau gropi șl bălării...) aici se 
află și o frumoasă sală de sport, 
modern dotată, ta care »-au În
treprins toate lucrările gospo
dărești de sezon. Bineînțeles că 
ta liceu mal există șl o sală de 
gimnastică. De altfel, mergînd pe 
linia tradiției sportului ta școală, 
conducerea acesteia a sprijinit 
cu multă Însuflețire lucrările de 
amenajare șl totodată acțiunile 
sportive. Ca urmare. In prima 
etapă a concursului „Cea mai 
frumoasă bază sportivă”, inițiat 
de Comitetul județean U.T.C. în 
colaborare cu C.J.E.F.S., Liceul 
„Frații Buzești" s-a situat în 
primele locuri, și încă ceva, care 
denotă preocuparea pentru creș
terea viitoarelor cadre de spor
tivi : un sprijin acordat direct 
celor două școli care tși au se
diul ta localul liceului : Școala 
sportivă și Liceul 1 economic.

La Școala sportivă, aceeași at
mosferă de lucru. Cantitatea de 
materiale existente ta magazie 
este suficientă, terenurile stat 
puse la punct. Totuși, nici în 
iarna aceasta, elevii nu vor avea 
o sală proprie de sport, fiind 
obligați să-și desfășoare activi
tatea ta aer liber. De asemenea, 
o situație deosebită «-a creat 
ora actuală datorită faptului 
numărul cadrelor didactice 
specialitate este insuficient.

La Școala profesională de con
strucții, pe lingă cara funcțio
nează Școala sportivă Olimpia, 
n-am găsit nimic care să ne su
gereze măcar Intenția amena
jării unei baze sportive. Deși, 
curtea școlii, destul de spațioasă, 
ar putea deveni cu investiții mi
nime un excelent teren de sport. 
Sala de gimnastică. Improvizată 
dintr-o clasă, nu poate acoperi 
activitatea a două mari colec
tive da elevi...

(anul 
ani de 

este în- 
cu efor- 
în toate 

Firește,

la 
că 
de

CONDIȚII ȘI OBLIGAȚII 
DIFERITEI

Raidul nostru a cuprins șl 
teva școli bucureștene, din 
cartiere diferite. Și lată ce 
găsit...

La Școala generală nr. 30 
cartierul Tel, totul este (

cî- 
tret 
am

din 
gata

pentru primele ore de educație 
fizică. T-U.’— ___
fotbal, handbal, baschet și volei 
a fost -----
Iile de sport — două la număr 
— au fost renovate șl reutilate. 
Doar cîteva retușuri mai sînt de 
făcut la pista de alergări și la 
sectoarele de sărituri și aruncări.

Grija față de atletism este 
justificată. Fiindcă în afara com
petițiilor tradiționale la jocuri 
sportive, anul acesta va fi inau
gurată șl o divizie atletică pe 
reprezentative de clase. Colecti
vul profesorilor de specialitate 
pregătește încă de pe acum pri
mele concursuri de selecție. 
După 20 septembrie se vor da 
primele starturi.

Șl încă un amănunt : girul 
pentru succese frumoase și în 
noul an școlar, 11 poartă inimo
sul director adjunct de la „30", 
profesorul de... matematici, Cor
nel Stănescu, precum și comite
tul de părinți, foarte sensibil ori 
de cite ori este vorba de iniția
tive frumoase.

Vizavi de complexul sportiv 
de la Drept se află sediul Lice
ului nr. 42. Și alei terenurile 
pentru baschet, handbal, șl vo
lei sînt gata pentru primele com
petiții. La fel ca șl sala de 
sport, specializată în baschet 
(nu mal puțin de 6 panouri). 
Este și firesc : pe elevele șl 
elevii de la „42“ îl aflăm printre 
fruntași în această ramură 
sportivă, ta întrecerile pe muni
cipiul București șl chiar pe țară. 
Ce mai rămîne de făcut pini 
la primul clopoțel care va vesti 
noul an școlar? Amenajarea 
sectoarelor de sărituri șl arun
cări. Conducerea școlii, (prin 
persoana prof. Eugen Blideanu) 
șl reprezentantul profesorilor de 
educație fizică, Nlcolae Stolșori, 
ne-au dat asigurări că la ora... 
startului totul va arăta sărbă
toresc. O Invitație pentru prac
ticarea tot mal mult a ........
mului, un răspuns la
manifestată de tot mai
elevi al acestui liceu de s 
tica cea mal completă 
disciplinele sportive.

La intrarea ta cartierul 
reasca, atenția Iți este atrasă de 
clădirea comună a liceelor 
„I. L, Caragiale" șl nr. 35. cu 
program de educație fizică. Două 
licee cu condiții pentru orele 
de sport diferite, primul bene
ficiind de două săli spațioase, 
bine întreținute precum șl de 
numeroase terenuri pentru jocuri 
sportive și atletism. „Liceul 
sportiv" limitat la sala comple
xului din str. Roma și la un 
spațiu minim pentru activitate 
în aer liber.

Cu alte cuvinte, șl în acest an 
elevii de la „35“ vor lucra în 
condiții improprii, deși preten
țiile față de ei sporesc de la 
an la an. Evident, reprezentanții 
acestei instituții de învățămînt 
vor beneficia și de alte baze 
sportive, dar din păcate aflate 
mult în afara perimetrului școlii, 
de unde va rezulta o pierdere 
apreciabilă de timp. Ideea pre
conizată de Inspectoratul școlar 
al Capitalei, cu „transplantarea" 
Liceului sportiv în incinta sta
dionului Tineretului, rămîne in 
actualitate fiind singura în mă
sură să aducă rezolvări Inte
grale.

Toaleta terenurilor de

încheiată din vreme, să-

atletls- 
dorința 

mulțl 
a prac- 

dlntre

Fio-

„SE IMPUNE ÎNTINERIREA RADICALĂ
A LOTULUI

ne declară I. Frincu — unul
In ultimii ani, am fost mar

torii unor profunde frămîntări 
produse In rîndurile repre
zentativei române de polo. 
Vechea generație care, de 
prin 1957, a dus bătălii care 
de care mai grele și a obți
nut performanțe uneori re
marcabile, aducînd echipa Ro
mâniei pînă aproape de vîr- 
ful ierarhiei mondiale. înce
puse să cedeze pasul față de 
selecționatele altor țări. Era 
cert că se impunea o trans
formare, o revitalizare a lo
tului. Lucrul acesta s-a petre
cut fparte timid In ultimii 
ani și doar în acest sezon 
s-a încercat o măsură care 
se voia radicală. Dar, a fost 
vorba, mai mult de un palea
tiv. Mal precis, s-a renunțat 
Ia Grințescu, Blajec, Kroner, 
Mărculescu (acesta însă, s-a 
retras singur din activitatea 
competițională) și Csiszer, în 
locul lor fiind promovați Mi- 
hăilescu, Zamfirescu, Popa, 
Novac și Chețan. De fapt, a- 
ceștia aveau cîțiva ani de ac
tivitate în lot, ca rezerve și 
chiar ca titulari. Singurele 
elemente cu adevărat noi în 
formația de seniori au fost 
Bogdan, M. Popescu și Ma- 
rica. S-au dovedit oare sufi
ciente aceste măsuri ? Noi 
considerăm că nu (și această 
opinie a mai fost osprimată 
în coloanele ziarului nostru), 
iar după comportarea nesatis
făcătoare din această vară 
(precizăm, ne referim la com
portare, nu la rezultate), se 
pare că și forurile dirigui
toare ale poloului nostru au 
ajuns la această concluzie, 
în acest sens, este interesantă

DE POLO“
din antrenorii naționalei
părerea exprimată de I. Frîn- 
cu, unul din antrenorii echi
pei naționale :

„A devenit clar că modifi
cările petrecute în reprezen
tativa României nu au avut 
eficacitatea scontată. Este 
drept că, în 1969, am învins 
de două ori reprezentativa 
Italiei, cu cea a R. D. Ger
mane a fost realizată o vic
torie. iar un meci s-a înche
iat la egalitate. Dar evoluția 
sportivilor noștri nu a fost 
în măsură să dea speranțe în 
obținerea unor performanțe 
ridicate la marile competiții 
internaționale oficiale."

— Ce anume preconizați 
pentru ca lotul român să re
intre în plutonul poloiștilor 
fruntași pe plan mondial ?

— O întinerire radicală 
prin promovarea In echipă a 
unor Jucători evidențiați în 
ultima vreme. Acest lucru s-a 
și efectuat, de altfel, prin in
troducerea în lotul pentru 
campionatul balcanic de la 
Izmir a juniorilor Huber, 
Frincu, Nastasiu și Bartolo
meu. Trebuie să precizez că 
și la Balcaniadă va fi prezen
tată o selecționată combinată, 
dar cred că va fi pentru ul
tima dată. Răgazul rămas 
pînă la meciurile de la Izmir 
ESTE PREA MIC pentru o 
schimbare totală. Din toam
nă. însă, înfățișarea lotului 
va fi alta și chiar dacă în 
viitorul apropiat el va rea
liza rezultate ceva mai slabe, 
am convingerea că nu peste 
multă vreme noul val ne va 
confirma încrederea.

— d. st. —

ÎNOTĂTORII DINAMOVIȘTIAO DEZAMĂGIT
întrecerile Dinamoviadei au 

reprezentat una dintre cele mai 
interesante competiții oferite 
(din păcate, atît de rar) iubito
rilor natației. Am văzut la lu
cru campioni ai continentului 
și i-am urmărit cum se pregă
tesc pentru concurs ; am asis
tat la un turneu de polo de 
mina întîi, desfășurat în lumi
na noilor modificări ale regu
lamentului de joc. în fine, or
ganizatorii (clubul Dinamo), 
merită toate felicitările pentru 
strădaniile depuse și reușita 
lor.

Dorim însă să ne oprim și a- 
supra comportării și posibilită
ților arătate de sportivii ro
mâni prezenți la startul Dina
moviadei.

Nu mai este pentru nimeni 
un secret că înotătorii din R. D. 
Germană și U.R.S.S. domină 
autoritar, la ora actuală, com
petițiile cu caracter continen
tal. Desigur, nimeni nu a pre

tins înotătorilor bucureșteni 
victorii asupra unor elemente 
deja consacrate pe plan inter
național ; dar o evoluție onora
bilă care să probeze un oare
care progres, o ușoară apropie
re de plutonul fruntaș, consfin
țită printr-o serie de cifre ac
cesibile sportivilor respectivi în 
acest sezon, era de așteptat. Cu 
două excepții (C. Balaban și T. 
Șerban), ceilalți dinamoviști 
s-au pierdut prin serii, sau au 
venit în finale, de regulă, pe 
ultimele locuri. Cît privește 
timpii realizați — aceștia sînt 
departe de rezultatele cu care 
acești sportivi au fost creditați 
în acest an. Situația este cu atît 
mai neplăcută, cu cît întreceri
le primei Balcaniade la înot, 
polo și sărituri bat la ușă, iar 
din partea lotului dinamovist 
se așteptau câteva serioase can
didaturi pentru echipele na
ționale. (a. v.)

Magazinul „CUTEZĂTORII"
din str. Cosmonauților nr. 9 

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

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

ROMÂNE DE VOLEI
ÎNVINGĂTOARE CU

LA MUNSTER
MtlNSTER (prin telefon), 

în localitate, au început tur
neele internaționale de volei 
la care participă și reprezen
tativele țării noastre. în prima 
zi echipa feminină a Români
ei a dispus de formația R.F. a 
Germaniei cu 3—0 (5, 6, 12), 
după un joc în care sextetul 
român nu a primit o replică 
hotărîtă decît în setul 3. and 
a jucat cu câteva rezerve. 
Astfel, jucătoarele din R.F. a 
Germaniei au condus cu 
10—2 I — profitând și de o 
relaxare a Jucătoarelor ro
mânce. Echipa noastră a evo
luat în următoarea alcătuire: 
M. Popescu (C. Bălășoiu), 
H. Bogdan, R. Popa, E. Re- 
bac, M. Szekelv (E. Klein), 
V. Zaharescu (G. Popa). In 
continuare, s-a desfășurat • 
partida masculină România-

R. F. a Germaniei, în care 
jucătorii noștri au cîștigat 
ușor, cu 3—0 (2, 5, 7). Deși 
nu a avut în față un adver
sar prea puternic, echipa a 
arătat o reintrare în formă, 
ceea ce nu poate decît să ne 
bucure, avînd în vedere fap
tul că peste cîteva zile va 
participa la .Cupa Mondială". 
S-au remarcat în mod deo
sebit Udișteanu, Drăgan și 
Schreiber. In ziua a doua, 
echipele noastre vor întîlni 
Japonia, la masculin, și din 
nou pe R. F. a Germaniei, la 
feminin. Aceiași adversari îi 
vor avea și în ultima zi, de
oarece echipele Cehoslovaciei 
nu s-au mai prezentat la 
turneu.

N. MATEESCU

MARIN DUMITRESCU A CIȘT1GAT

CUPA CONGRESULUI A. I. T.“

ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE CANOTAJ FEMININ

ÎNTRECERI DE 0 VALOARE
TEHNICA RIDICATA

Emanuel FÂNTÂNE'ANU

transmite din KLAGENFURT

★
n cadrul raidului întreprins 
în preajma deschiderii nou
lui an de învățămînt, prin 
cîteva școli din Capitală și 
tară, ne-am putut convinge 

există interes, preocupare, 
din partea 

dar

I
din 
că ______
spirit gospodăresc 
conducerii unor școli dar în 
același timp am constatat șl as
pecte negative — multe din ele 
menționate mai sus — ce trebuie 
grabnic soluționate, pentru a 
asigura condiții normale de des
fășurare a orelor de educație 
fizică șl a activității sportive a 
elevilor.

Duminici dimi
neață s-a desfășu
rat, pe serpentinele 
de la Mateiasu 
(Clmpulung Muscel), 
cea de a treia etapă 
a campionatului na
țional de viteză în

coastă. Traseul excepțional (riva
lizează cu cele mai bune din Eu
ropa) și vremea excelentă au 
creat condiții optime de concurs. 
Păcat că o defecțiune la sistemul 
de transmisie telefonică între 
start și sosire a prelungit com
petiția cu mai mult de două ore. 
Dintre cei aproape 50 de concu
renți prezenți la start s-au evi
dențiat, în afara celor clasați pe 
primele locuri, Simina Mezin- 
cescu, FI. Popescu, C. Pescaru, 
V. Topciu și A. Gaspar care, în 
ciuda unor mașini mai slabe sau 
a lipsei de antrenament pe acest 
traseu, au demonstrat o pregătire 
tehnică superioară.

CLASAMENTE pe clase : 850
cmc : 1. H. Graef (Brașov) F. 850 

2. E. Ionescu Cristea 
F. 850, 3. Gh. Florescu 
F. 850; 1 000 cmc : 1. Gh.
(Buc.) F. 850, 2. U. Kras- 

Topciu

(Buc.) F. 850; 1150 cmc : 1. A. 
Puiu (Brașov) R. 10, 2. I. Drăgol 
(Brașov) R. 10, 3. L. Borbely 
(Cluj) R. 10; 1300 cmc: 1. M. Du
mitrescu (Buc.) F. 850 coupO, 2. 
C. Pescaru (Brașov) R. 10, 3. Fl. 
Bran Băliban (Cluj) F. 1300; 
peste 1300 cmc: 1. Fl. Hăinăroșie 
(Buc.) F. 850 coupO, 2. A. Gaspar 
(Oradea) R. 16, 3. Gh. Taffet (Bra
șov) Ford Taunus. GENERAL: 1. 
M. Dumitrescu, 2. H. Graef, 3. E. 
Ionescu Cristea (I.D.).

ALPINISM

A. S. ARMATA-BRASOV
coupă,
(Buc.) 
(Buc.) 
Rotaru
ser (Sibiu), DKW, 3. V.

3. Gh.

MOZAIC INTERN Șl INTERNATIONAL

O
. La Sibiu s-a 
disputat dubla 
întâlnire amicală 
dintre selecțio-

. nata de băieți 
a școlii sportive 

din localitate și echipa C.K.D. 
Slany din Cehoslovacia. în 
ambele partide, victoria a re
venit sportivilor sibieni la 
scoruri categorice : 73—40
(38—18) și 59—43 (30—23).

• Lotul național de tineret 
și-a început pregătirile în 
vederea participării la tur
neul internațional care se va 
disputa la Plovdiv, cu prile
jul Tîrgului internațional. 
Pentru aceste întreceri, pro
gramate să înceapă la 25 
septembrie și la care vor lua 
parte opt reprezentative, 
fost 
lot: 
ana 
anu, 
Moldovan, Doina Buga, 
Popov, Gabriela Ionaș, Ana 
Deak, Liliana Rădulescu, 
Florica Bujduveanu, Luiza 
Tal (toate promovate din 
echipa de junioare), Angela 
Tita, Clara Szabo, Eugenia 
Salcu, Maria Nedelea și Floa
rea Trandafir. Antrenori : 
Emil Manea, Marius Băr- 
bulescu și Gheorghe Benone.

a 
selecționat următorul 

Liliana Popescu, Tati- 
Rădulescu, Maria Roși- 
Viorica Balai, Mariana 

Ana

•Cîteva din rezultatele 
primei etape a „Cupei Româ
niei" pentru echipele femi
nine : A.S.A. I Cluj — A.S.A. 
II Cluj 112—41 (53—11), Vo
ința Brașov 
tivă Brașov 
— Octavia 
44 puncte 
Universitatea Iași — Viitorul 
Dorohoi 49—56 (26—31). Du
minică va avea loc o nouă 
etapă eliminatorie, în cursul 
căreia vor evolua formațiile 
bucureștene, programate ast
fel : Rapid II București — 
Pedagogic Constanța. I.E.F.S. 
II — I.E.F.S. I, Olimpia — Șco
larul, Arhitectura — Con
structorul, Voința — Progre
sul și Universitatea — Poli
tehnica. In plus, se vor mai 
desfășura partidele Voința 
Tg. Mureș — Universitatea 
Cluj și Școala sportivă Satu 
Mare — Mureșul Tg. Mureș, 
aminate.

• Cîteva din „transferă
rile" antrenorilor din divizia 
A : Vasile Popescu la Steaua, 
Stela Rusu la Politehnica 
București (m), Emil Manea 
la Progresul București (f), 
Ladislau Bachner la Univer
sitatea Timișoara (m), Ion 
Dinescu la Voința Bucu
rești (m).

— Școala spor-
79—71 “

Sirnon a înscris 
pentru

(44—36)

Voința,

Ultima etapă a campionatu
lui național de alpinism s-a 
încheiat, în Bucegi, cu victo
ria echipei asociației sportive 
Armata—Brașov care își în
scrie, astfel, pentru a 10-a oa
ră numele ta palmaresul a- 
cestei competiții.

Câștigătorii titlului de cam
pioni au beneficiat de o echi
pă omogenă, alcătuită din al- 
piniștl experimentați ca maeș
trii sportului Chivu Dumitru 
și Schen Matei secundați de 
talentații Nicolaa Naghi și Ni- 
colae Sbircea. Antrenorul lor, 
maestrul emerit al «portului 
Emilian Cristea.

O comportare meritorie au 
avut alpiniștii echipelor Să
nătatea—București 
Petroșani, care au 
cest campionat pe 
și, respectiv, III.

și C.F.R.- 
terminat a- 
locurile II

. Duminică, la ora 11,25, crai
nicul concursului a anunțat so
lemn închiderea celei de a 
XVI-a ediții a campionatelor 
europene de canotaj feminin, 
urând tuturor participantelor 
succes la competițiile viitoare. 
De fapt, urarea de închidere a 
constituit-o semnalul de înce
pere a comentariilor pe margi
nea întrecerilor abia terminate. 
La numai cîteva minute de la 
încheierea festivității de pre
miere în ultima probă a cam
pionatului, președintele F.I.S.A., 
Thomas Keller, ne-a împărtășit 
opinia domniei sale în legătură 
cu actuala ediție a europenelor 
feminine : „A fost o competi
ție de mare amploare, desfă
șurată într-un cadru natural 
deosebit de pitoresc, cu o or
ganizare bine pusă la punct 
și cu participarea a tot ce are 
mai bun canotajul feminin în 
acest moment. Apreciez ca bună 
calitatea întrecerilor șl dorim 
ca pe viitor aceasta să crească 
din ce în ce mai mult. De ase
menea, este necesar să depunem 
toate eforturile pentru a con
tribui la dezvoltarea canotaju
lui feminin, disciplină sportivă 
care cunoaște o largă apreciere 
și un mare număr de simpati- 
zanți”.

în mijlocul grupului de tu
riști români, veniți să susțină 
pe sportivele noastre în lupta 
pentru ocuparea unui loc cît 
mai valoros în ierarhia euro
peană, am întîlnit-o pe Viori
ca Udrescu, apreciată specia
listă a acestei discipline nauti
ce. Răspunzînd cu amabilitate 
rugăminții de a comenta atît 
comportarea sportivelor noas
tre, cît și a celorlalte partici
pante, interlocutoarea ne-a 
spus : „Campionatele europene 
de anul acesta au avut o va
loare tehnică ridicată, inregis- 
trîndu-se performanțe remarca
bile. Una dintre acestea este 
și aceea înregistrată de echipa
jul R.D. Germane la 8+1. De 
asemenea, este de remarcat si
guranța de concurs a Geniei 
Shidagite, ciștigătoarea meda
liei de aur in cadrul probei de 
simplu, care a evoluat foarte 
bine. In ceea ce privește spor
tivele noastre, trebuie să mi 
refer la semieșecul echipaju
lui de la 4+1 vîsle. 
titlului, cucerit anul 
Berlin, nu cred că
un eșec total, deoarece fetele 
noastre au condus autoritar 
toată oursa, plerzind într-un 
moment cind nimeni nu se aș
tepta. Trebuie să ținem seama 
că anul acesta echipajul de 4+1 
visle a ieșit vietorioe in majo
ritatea concursurilor internațio
nale, iar ratare* titlului 1» nu
mai 40 de sutimi de secundă 
față de Învingătoare nu Înseam
nă că supremația in această 
probă nu a fost confirmată".

Canotoarele din U.R.S.S. nu 
obținut in acest an trei medalii 
de aur, una de argint și una 
de bronz, făcând dovada unei 
excelente pregătiri. Antrenorul

Pierderea 
trecut la 
înseamnă

principal Boris Smetladze, 
ne-a declarat : „Cel de al XVI- 
lea campionat de canotaj femi
nin s-a bucurat de o foarte 
bună organizare. Pista este 
admirabilă, toate echipajele a- 
vînd aceleași condiții de con
curs. Participarea numeroasă 
și deosebit de puternică a fă
cut ca, Ia majoritatea probelor, 
ciștigătoarea să fie desemnată 
în urma unei dispute dirze 
și spectaculoase. Remarc suc
cesul obținut de reprezentantele 
țărilor socialiste, care au ocu
pat primele trei locuri in cla
samentul pe națiuni, și au in
trai in posesia tuturor meda
liilor de aur. Cred că posibili
tățile sportivelor din România 
sînt mult mal mari”.

Unul din conducătorii dele
gației R.D. Germane, Verner 
Berg, a ținut să sublinieze că : 
„In toate probele caro s-au 
desfășurat în cele trei zile de 
concurs s existat o companie 
deosebit de puternică cu un 
sensibil echilibru de forțe, in 
urma căruia orice echipaj ar fi 
putut să intre în posesia titlu
lui suprem. Elementul surpriză 
a fost prezent, și in această 
direofle se înscrie pierderea 
titlului la numai cîteva sutimi 
de secundă, la proba de 4+1 
visle, de către România, și la 
dublu de către Bulgaria. In 
orice caz, campionatele au în
semnat, atît prin numărul mare 
de țări participante, cît și prin 
valoarea ridicată, un succes 
deplin."

Evident, acestea slnt doar 
câteva spicuiri din numeroasele 
discuții care se poartă aici.

Lucrările Congresului F.I.S.aJ^ 
au continuat azi dimineață 
(n.r. ieri) cu discuțiile privind 
modificările unor articole din 
Statut. Una din măsurile cele 
mai importante ni se pare aceea 
referitoare la oontrolul anti
doping.

Lucrările Congresului se în
cheie mline (n.r. azi).

>

LA SEMICERC...
Duminica trecută au început 

întrecerile de handbal ale cam
pionatelor categoriei B. In prima 
etapă s-au înregistrat următoa
rele rezultate : masculin seria I : 
A.S.A. Ploiești — Chimia Făgă
raș 14—21 (9—11), A.S.A. Tg. Mu
reș — Medicina Tg. Mureș 13—8 
(4—5). Politehnica Galați — Inst. 
Pedagogic Bacău 22—0 (13—5),
Tractorul Brașov — Cauciucul 
Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 14—12 
(4—10). Agronomia Iași — Voința 
M. Ciuc 23—10 (13—2); seria a 
Il-a : Independența Sibiu — Tex
tila Cisnădia 17—13 (6—7), Tehno- 
metal Timișoara — Știința Lovrin 
14—io (9—8), Chimia Tr. Măgurele 
— Știința Petroșani 25—20 (15—13), 
Universitatea Craiova — Timișul 
Lugoj 21—15 (8—7), (jocul C.S.M.

Reșița — Metalul Copșa Mică a 
fost anulat). Feminin, seria I : 
Chimia Oraș Victoria — Chimia 
Buzău 21—10 (14—6), Voința Bucu
rești — Universitatea lași 6—4 
(2—2), Politehnica Iași — Inst. Pe
dagogic Bacău 7—8 (2—4), Voința 
Rădăuți — Politehnica Galați 
10—14 (2—5), Spartac Constanța — 
Textila Buhușl 6—17 (3—10); seria 
a Il-a : Universitatea Cluj — 
Voința Sighișoara 17—12 (7—5),
Tricoul Oradea — Mureșul Tg. 
Mureș 9—13 (4—6), Știința Petro
șani — Constructorul Bala Mare 
10—6 (6—2), Chimia Făgăraș —
Universitatea II Timișoara 8—10 
(5—6); Spartac Mediaș — Zorile 
Bistrița 16—11 (9—5).

După patru etape 
categoriei A masculin 
toarea configurație :

*

clasamentul
are urmă-

★
După cum se știe, echipa Di

namo București nu a disputat 
două meciuri din cadrul acestor 
prime patru etape ale campiona
tului masculin. Aceste restanțe 
se vor disputa după cum urmea
ză: LA BAIA MARE cu Minerul, 
joi u septembrie șl la BUCU
REȘTI cu Dlnamo Bacău, 
miercuri 11 septembrie.

1. Steaua 4 4 0 0 84—52 8
2. Poli. Tlm. 4 3 0 1 55—40 6
3. Unlv. Buc. 4 2 0 2 53—49 4
4. Unlv. Cluj 4 2 0 2 41—52 4
5. Dlnamo Buc. 2 1 1 0 34—29 3
6. Dlnamo Bv. 4 1 1 2 56—53 3
7. Dlnamo Bc.
3. Rafinăria

3 1 0 2 51—54 2

Teleajen 4 1 0 3 44—52 2
». Voința Buc. 4 1 0 3 45—61 2

10. Minerul B.M. 3 1 0 1 39—60 1

-
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PE ANUL 1969

AVlNTUL CURCANI
ELIMINATA!

In absența (din motive pe 
care nu le cunoaștem încă) re
prezentantei județului Constan
ța, în faza de zonă a campio
natului republican de oină des
fășurată vineri, sîmbătă și du
minică la Călărași s-au Intîl- 
nit doar 5 echipe. Dintre a- 
cestea, trei formații, superioa
re celorlalte atât „la bătaie', 
cât și „la prindere’!, au concu
rat la primele două locuri, care 
dau dreptul da participare in 
finală.

B-a jucat tur-retur. In vervă 
deosebită, oinarii din comuna 
Olteni, județul Teleorman, au 
obținut victorie după victorie, 
cucerind sufragiile publicului 
pînă la ultimul meci el compe
tiției, decisiv pentru desemna
rea celei de a doua echipe in 
finala campionatului. Forma
ției Drum Nou Radu Negru 
(jud. Ialomița) fiindu-i nece
sar un meci nul spre a rămîne 
in campionat, jucătorii din Ol
teni și-au pătat onoarea, au 
cedat punctele respective, au
torii principali ai parodiei fi
ind Gh. Stanciu șl C-tin Basa
mac. Un act reprobat de 
tatorL

Rezultatele înregistrate 
cele trei pretendente la 
rile fruntașe : Viață Nouă Ol
teni— Avîntul Curcani (jud-Il- 
fov) 16-10, 15-17, Drum Nou 
Radu Negru—Avîntul Curcani 
9-4, 6-7, Viață Nouă Olteni- 
Drum Nou Radu Negru 12—7, 
12-12. CLASAMENTUL : 1.
Viață Nouă Olteni 29 p, 2. Drum 
Nou Radu Negru 25 p, 3. A- 
vintul Curcani 24 p, 4. Petro
lul Urlați 18 p. 5. Viitorul Tă- 
tăranl (jud Dîmbovița) 14 P- 
Prin urmare, fosta campioană 
a țării, Avîntul Curcani, cu o 
echipă întinerită 
a fost eliminată, 
întrecerilor a fost 
Iar arbitrajele 
(IR. L)

ClND APAR SANCȚIUNILE
Trecând la aplicarea unor 

drastice măsuri curative, de
terminate de cele petrecute în 
cadrul reuniunii precedente — 
abateri pe care noi le-am sem
nalat în cronica din săptămîna 
trecută — direcțiunea hipodro
mului a reușit să restabileas
că duminică echilibrul moral 
in rîndurile driverilor. S-a 
creat așadar paralelismul fi
resc dintre sensul și scopul 
mersului cailor în probe, pe 
de o parte și Intențiile cinstite 
ale celor ce i-au minat pe pis
tă, pe de altă parte ! Desigur 
că un atare climat este de 
sperat că va putea fi perma
nentizat. E vorba în esență nu
mai de fermitatea sancțiuni
lor 1 Dar cum asupra acestui 
subiect vom reveni In cursul 
săptămînil, acum, ne vom în
cadra in scopul firesc al ru
bricii noastre, analizarea va
lorii sportive a performanțelor.

Generația de 4 ani — „gene
rația fără șef” cum este re
cunoscută pe turf — n-a reu
șit să se impună nici în pre
miul Arcului de Triumf în 
care succesul l-a repurtat Se
ceriș, urmat de Mizantrop și 
Baletista, toți concurenți în 
vîrstă de 3 ani. învingătorul 
este cum s-ar spune „umbra" 
lui ti Ttiiton. da> in

■pec-
latre 
locu-

și nerodată, 
Organizarea 
ireproșabilă, 
competente.

f
fond, un element cu mari re
surse. Din ansamblul rezulta
telor consemnăm 
ces al driverului 
cu, care a oondus 
mos la victorie pe
vaia. Dacă duminica trecută 
„a uitat acasă" abonamentul, 
astăzi a mers la recuperare !... 
Din același antrenament a mai 
ciștLgat Nuga, condusă cu pre
cizia da Nacu. Din rest, du
blul succes al antrenorului Di
nu. In orice caz, alergările au 
fost spectaculoase și corecte, 
deci încadrate în calculele pre- 

i-au înregistrat 
mici abateri, acestea 
plan secund. Pentru 
asistent, spectacolul 
plăcut șl corect

zumtive. Că

dublul suc- 
Gh. Popes- 
foarte fru- 
Efor și Ri-

trec pe 
publicul 
a fost

1. Efor
Seringa

Rezultate tehnice : 
(Gh. Popescu), Tapir, 
38,5 ; 2. Reveria (D. Stan), Sim
patia, Osia 33 ; 3. Nuga (Al. 
Nacu), Fericita, Obraznic 32,2 ; 
4. Ina (I. Oană), Tipic, Tabun 
36,5; 5. Hortansa (FL Pașcă) 
Glod, Platon 29,5; 6. Seceriș 
(M. Ștefănescu), Mizantrop, 
Baletista 27 ; 7. Foratic (St. 
Teofil), Supapa, Orbita 28,5 ; 
8. Rivala (Gh. Popescu), Fres
ca, Zavera 42,8.

Hiddy DUAUUffiCU
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ETAPĂ AGITATĂ
ÎN .CUPA ROMÂNIEI

lad. rir-

Victoria Ineu — Metalul 
Salonta 2—0 (1—0)

Bradul Bacău — Minerul 
Comănești 3—1 (0—0)

Energia Slobozia — I.M.U.
Medgidia 1—3 (0—3)

Metalul Oțelul Roșu — Mi
nerul Ghelar I—2 (0—1)

Tractorul Galați — Șoimii 
Buzău 0—4 (0—2)

Unirea Dej —
Cluj 3—1 (1—0)

Minerul Baia de
Dermata Cluj 1—2

Tehnofrig

DESCHIZIND CATALOGUL...

PROGRESUL BUCUREȘTI »
YOUNG AFRICANS

(TANZANIA) 6-0 (3-0)
Rezultate înregistrate în 

etapa „Cupei României" dis
putată duminică i

TAROM București — Pra
hova Ploiești 2—1 (1—0)

Vulturii Textila LugQj — 
U.M. Timișoara 2—0 (1—0)

Metalul Copșa Mică — 
Carpați Brașov 2—0 (1—0)

C.I.L. Sighet — Constructo
rul Baia Mare 2—2 (1—1, 
1-1)

C.I.L. Gherla 
mei 2—1 (1-0)

Viitorul Vaslui — Victoria 
Roman 2—6 (L 4)

Ș.N. Oltenița — Autobuzul 
București 2—2 (1—1, 2—2)

Viitorul Rușețu — S.U.T. 
Galați 0—~ 0

Arieșul Cîmpia Turzii — 
Medicina Tg. Mureș 0—0

C.LL. Blaj — A.S.A Sibiu 
3—1 (1—1, 1—1)

Viitorul Săvinești — Letea 
Bacău 3—1 (0—0)

Marina Mangalia — Electri
ca Constanța 3—0 (3—0)

Foresta Gugești — Chimia 
oraș Gh, Gheorghiu-Dej 3—3 
(2—-0, 2—jp

Vagonul Ploiești — T.U.G. 
București 2—1 (2—0)

Chimia Victoria — Torpedo 
Zămești 0—0

Dunărea Calafat — Steagul 
roșu Plenița 1—5 (1—2)

Voința Oradea — Someșul 
Satu Mare 2—8 (1—2)

Delta Tulcea — Ancora Ga
lați 3-0 (1—0)

Metalurgistul Brăila — Glo
ria C.F.R. Galați 4—1 (0—1)

Cetatea Tg. Neamț — 
C.F.R. Pașcani 3—8 (2—2)

Progresul Sibiu — Tracto
rul Brașov 0—3

A.S.A. București — LOA-B. 
Arcuda 5—1 (3—0)

Arieș — 
. (1—0) 

înfrățirea Șiret — Textila 
Botoșani 3—1 (0—1)

Unirea Drăgășani — Elec
tronica Obor București 2—1 
(1-1)

Confecția Tg. Mures — 
Arieșul Turda 3—3 (2—2, 
3—3)

Stăruința Tg. Mureș — Glo
ria Bistrița 1—0 (0—0, 0—0)

Unirea Roman — Nicolina 
Iași 3—4 (1—3)

Foresta Năsăud — Chimis
tul Baia Mare 4—0 (2—0)

Minerul Baia Sprie — Vic
toria Cărei 1—2 (0—1)

Metalul Mija — Petrolistul 
Boldești 2—1 (2—0)

Dacia Pitești — Unirea 
Cîmpulung Muscel 2—1 (1—0)

Hușana Huși — Rulmentul 
Bîrlad 1—4 (0—0)

Carpați Sinaia — Tehno- 
metal București 1—0 (1—0)

C.F.R. Roșiori de Vede — 
Petrolul Videle 1—3 (1—0)

Constructorul Hunedoara — 
Minaur Zlatna 0—2 (0—1)

Progresul Smîrdioasa — O- 
limpia Giurgiu 0—1 (0—0)

Recolta Stoicănești — Pro
gresul Balș 1—3 (0—0)

Minerul Moldova Nouă 
Minerul Bocșa 4—1 (3—0)

Fotbalul este sportul In 
care satisfacțiile apar des
tul de rar. tndrăoostite de 
foibal, văzînd ir. el pe Făt- 
Frumos din poveste, masele 
— și termenul este la locul lui 
atunci cind se dimensionează 
popularitatea acestui sport — 
ii cer de fiecare dată virtuți 
deosebite, la temperatura 
dragostei pe care i-o poartă. 
Dar fotbalul, ca toate iubi
tele de pe lume, este capri
cios, trecindu-te prin toate 
stările sufletești, de icftericire 
la deznădejde, de la dra
goste la ură.

Duminică, după cum rezul
tă din cronicile apărute in 
ziarul nostru, fotbalul nu ți-a 
mai călcat jurămintele, dăru
ind tuturor celor care il iu
besc clipe de reală satis
facție. Aproape peste tot s-a 
jucat fotbal, etapa a patra a 
campionatului, incluzând 
meciul de simbătă 
Rapid ți Steagul roșu, 
indu-se cu un bilanț 
sub toate aspectele:
zelului tehnic al jocurilor, 
al notelor obținute de fot
baliști, al felului cum ți-au 
îndeplinit misiunea „cavalerii 
fluierului". Este de reținut, 
de asemenea spiritul de dis
ciplină in care s-au desfă
șurat, in general, partidele

acestei etape, rezultat indis
cutabil al 
principiale 
tat-o forul 
litote, dar, 
dele unei munci 
mai bune in rindurile fotba
liștilor. Ne bucură că nici pu
blicul n-a făcut notă disto
nantă, colaborind la reușita 
acestei etape, dar poate că 
ar fi trebuit să-fi aducă o

poziției ferme ți 
pe care a adop- 
nostru de specia- 
credem, fi roa- 

educaitve

reactorul Jiuhâ la o vtrstă 
(33 de ani) cind alți fotba
liști trăiesc de-acum, poate, 
in lumea amintirilor.

Referindu-ne la rezultatele 
meciurilor, 
spunem că
se lasă tentați să scrie de pe 
acum necrologul unei educe 
sau alta, înainte cu o săptă- 
mind, mulți nu-» vedeau nici

decit să 
cei care

■

COMENTARIUL NOSTRU

fi 
dintre 
inche- 
pazitiv 
al ni-

Wotoent de tensiune la poarta tricolorilor, rezolvat cu bine de Ghiță,

Deși învinși la scor, cam
pionii Tanzaniei au etalat • 
bogată gamă de cunoștințe 
tehnice. Lipsa unei concepții 
tactice și a unei pregătiri fi
zice corespunzătoare au Îm
piedicat însă și pe cele cîteva 
individualități remarcabile 
(extrema dreaptă Awadh șl 
vîrful de atac Kitwana) să 
fructifice măcar una din nu
meroasele ocazii pe care le-au 
avut (au ratat și un penalti 
prin Boy).

Pentru antrenorul Victor 
Stănculescu partida s-a do
vedit deosebit de utilă, per- 
mițîndu-i să verifice întregul 
lot. Se pare că, în sfîrșit, an
trenorul Progresului a desco
perit „omul de gol“ de care 
are atîta nevoie. Este vorba 
de... propriul mijlocaș Dudu 
Georgescu, jucător înzestrat cu 
calități fizice ideale pentru 
acest post Autorii golurilor i 
Dudu Georgescu (2), Neacșu, 
Pavlevici, Filipescu și Hon* 
tea.

samentului, semnele de între
bare sint tot atît de mari, cu 
toate că, prin infringerile 
suferite de U.T.A. și Univer
sitatea Craiova ji prin semi- 
eșecul studenților clujeni, pu
ternicul team dinamovist nu 
mai trebuie să alerge eu su
fletul la gură, ca altădată, 
pentru a recupera terenul 
pierdut. In aceeași situație se 
afli și Rapidul, care a âști- 
gat 3 din cele 4 puncte pen
tru care a luptat pînă acum 
pe teren străin. De altfel, 
punctele cucerite în deplasare 
vor hotărî soarta campiona
tului, atît in sferele lui înalte, 
cit fi în zona periferică. Iar 
faptul că nu mai este o re
gulă, fi cu atît mai puțin o 
obligație victoria echipei 
gazdă, deschide porți largi tu
turor ipotezelor, făcind să 
crească interesul in jurul a- 
cestui campionat, început sub 
auspicii promițătoare.

contribuție ți mai mare. Prea 
mulți de .7“ în lupta pentru 
cucerirea „Trofeului Pet- 
schowschi*, In timp ce notele 
mari, ale adevăratului fair- 
p’.ay, au rămas vacante.

Vorbind despre evoluțiile 
bune ale multora dintre jucă
torii care s-au întrecut in 
această etapă, trebuie să re
levăm faptul cd_ selecțione
rul unic al ziarului nostru, 
care alcdnuește echipa sdptd- 
minii, s-a gdsit de data a- 
ceasta intr-o situație pe cit 
de grea, pe atit de plăcută. 
De unde, cu alte prilejuri, el 
a trebuit sd recurgă ți la ju
cători care nu au excelat, 
pentru a putea prezenta ci
titorilor o formație completă, 
cu 11 oameni, de data a- 
ceasta sarcina lui a fost în
greuiată de faptul că, pentru 
același post au existat mc: 
mulți candidați cu aceleași 
note — foarte bune. Nu ne 
rămîne decit să-i dorim ți lui 
Angelo Niculescu inconve
niente" asemănătoare, atunci 
cind va trebui sd alcătuiască 
selecționatele noastre pentru 
meciurile cu Portugalia fi 
Grecia.

Oricum, în preajma acestor 
întîlniri este reconfortantă a- 
valanșa de note bune. Astfel, 
nu mai puțin de patru por
tari (Adamache, Coman, 
Stan și Vișan) au primit nota 
91 Personal, lui Adamache 
i-aș fi dat chiar 10 pentru 
lupta pe care a dus-o, uneori 
de unul singur, cu înaintașii 
Rapidului, iuți, incisivi, ame
nințători tot timpul. De re
ținut este revenirea lui Co
man, portarul de care s-au le
gat atitea speranțe, în care 
vedeam la un moment dat 
pe îngerul păzitor al buturi
lor noastre naționale. Să spe
răm că se va reîntoarce e- 
poca în care nota 9 acordată 
lui Goman constituia regula 
și nu excepția ei. Acest lu
cru nu depinde însă de cro
nicarii, ci de acest portar ta
lentat, dar...

Și pentru alte posturi, „e- 
chipa etapei" sau a săptămi- 
nii, cum vreți s-o numiți, a 
avut mai mulți pretendenți. 
A fost preferat Sălceanu, 
jolly-jockerul echipei Dinamo 
București, care a înscris două 
goluri in meciul cu Steaua, 
dar aceeași notă excelentă, 
9, au obținut și Grozea, de la 
Petrolul, și Peronescu, turbo-

o șansă de supraviețuire în 
divizia A echipei lui Petre 
Steinbach, A.S.A. SHrpu Mu
reș. Și iat-o, dupd un singur 
med dțtigct, pe locul 12, 
in imediata vecinătate a 
unei formații — este vorba 
de Steaua — cu o carte de 
vizită aurită. In fruntea cla-

ARBITRI ROMANI

IN C. C. E

Jack BERARIU

PRIMA EDIJIE A „CUPEI MĂRII NEGRE'"
MIERCURI LA CONSTANTA: FARUL-FENERBAHCE

De curind 
organizarea 
Negre"

a fost hotărîtă 
.Cupei 

la inițiativa 
li ului județean pentru 
cație fizică și sper; Constanța. 
La această competiție 
participa sportivi sau 
de categoria întu din 
stanța, Odesa, Vama,

Măr;î 
Cons:- 

edu-
vor 

echipe 
Con- 

Istan-

SCHIMBARE DE DATĂ
IN MECIUL

VITTORIA SETUBAL-RAPID
Prin acordul comun al 

cluburilor Vittoria Setubal și 
Rapid București s-a stabilit 
la cererea gazdelor, ca primul 
meci din cadrul .Cupei eu
ropene a tîrgurilor" dintre 
cele două echipe să se dis
pute joi 18 septembrie 
loc de 
brie).

(în
miercuri 17 septem-

iar de la ediția viitoarebul.
și din Burgas (R.P. Bulgaria), 
Samsun (Turcia), Simferopol 
și Yalta (UJLSJS.) etc. Vor 
avea loc întreceri de volei, 
baschet, atletism, box, lupte, 
haltere, yachting și fotbal. 
Ele vor fj conduse de un se
cretariat cu sediul la Con
stanța, avînd ca președinte 
pe Dumitru Ivan, iar ca se
cretar pe O. Căpriță. Se vor 
întocmi clasamente pe ramuri 
de sport, precum și un clasa
ment general. Cîștigătorii 
vor primi în fiecare an o 
Cupă transmisibilă.

Prima ediție va debuta 
miercuri 10 septembrie, cu 
meciul de fotbal dintre Farul 
și Fenerbahce. Peste o săp- 
tămînă va avea loc partida 
retur la Istanbul. La turneul 
de fotbal mai participă ®er- 
nomoreț (Odesa) și Cerno- 
more (Varna).

CAMPIONATUL NATIONAL

sep- 
va fi 
de ar- 
centru

Partida Real Madrid — 
Olimpiakos Nicosia, ce se va 
desfășura miercuri 17 
tembrie, Ja Madrid, 
condusă de o brigadă 
bitri români, avînd la 
pe AUREL BENTU.

Returul acestei partide se 
va desfășura tot la Madrid 
și va fi condus la centru de 
CORNEL NIȚESCU.

La aceeași dată va avea 
loc la Istanbul primul meci 
dintre echipele Galatasaray 
și Watterford (Irlanda de 
Nord). Partida va fi arbitrată 
de o brigadă românească 
formată din ANDREI RA
DULESCU, la centru, ajutat 
de Gh. Limona și Gr. Bîrsan.

MIERCURI, LA ORADEA

CRISUL
VASAS BUDAPESTA
Crișul Oradea va susține 

miercuri după amiază la 
Oradea, un meci amical in
ternațional în compania for
mației Vasas Budapesta. Par
tida este așteptată cu interes 
de către amatorii de 
din Oradea deoarece 
ocupă în prezent locul 
campionatul Ungariei.

I. GHIȘA-coresp. principal

fotbal 
Vasas 
IV în

AL JUNIORILOR Șl ȘCOLARILORcare, la faza 
Foto; I. MIHĂICÂ.

Ăfotoenț de tensiune la poarta tricolorilor, rezolvat cu bine de Ghiță, care, la faza 
respectivă, • avut o intervenție salutară Foto: I. MIHĂICĂrespectivă, a avut o intervenție salutară

ISTRE BELGRAD (3 SEPTEMBRIE) Șl BUCUREȘTIISTRt BELGRAD (3 SEPTEMBRIE) Șl BUCUREȘTI
cîteva rezultate înre- 

prima etapă a
Iată 

gistrate în 
campionatului național al ju
niorilor și școlarilor!

POPAS UTIL...
On prim element de esență, 

subliniat de noi pe marginea 
medului Iugoslavia — Româ
nia — * fost «cela că, din di
verse motive, antrenorii An
gelo Nlculescu și Em-erlch Vogi 
n-au mal avut posibilitatea să 
alinieze la Belgrad (test impor
tant înaintea jocului de la 12 oc
tombrie cu Portugalia), forma
ția folosită, cu mid variații, 
de-a lungul sezonului anterior. 
Astfel, ’ . ' ' ' _ '
(echipă mult restructurată și 
ea), în 
jucători 
Wembley, nid la’ Atena, nici 
la Lausanne ; trei dintre ei 
(Ghiță, Hălmăgeanu, Mocanu) 
aparținlnd sistemului defensiv 
al echipei, cel de-al patrulea 
(Creiniceanu) opărind în linia 
de atac.

INDISPONIBILITĂȚILE
SÎNT, UNEORI. NECESARE
Sînt momente, in viața unei 

echipe naționale, cind acciden
tele, indisponibilitățile de orice 
natură, li obligă pe antrenori 
să experimenteze noi formule 
și. apoi, aă tragă concluziile 
de rigoare. Cum a fost și după 
acest -.est belgrâdear., cu Învă
țămintele luL Una din multele 
Întrebări la care avea să ne 
răspundă jocul cu Iugoslavia, 
era și aceea dacă portarul 
băcăuan, Ghiță, debutant la... 
30 de ani, poate să îmbrace 
tricoul de mare răspundere, cu 
nr. 1, in cazul in care titula
rul postului, Răducanu, devine 
indisponibil.

Folosit în tot timpul celor 
80 de minute, In condițiile unui 
asalt cvasi-peimanent asupra 
buturilor sale, Ghiță a fost, 
intr-adevăr, extrem de solicitat. 
A făcut lucruri bune (remar- 
cîndu-se la acțiunile de mare 
curaj, plonjoane la picioare, 
ieșiri temerare pe toată supra
fața careului mic și dincolo de 
el), dar a comi3 și unele in
exactități : la duelurile înalte 
din fața porții a „boxat’’ defec
tuos, de cîteva ori și-a părăsit 
nedecis sau neinspirat buturile 
(la o asemenea gafă, in prima 
repriză, numai șutul imprecis 
al lui Petkovici a trimis min
gea alături de poarta goală), 
iar golul înscris de Muikici 
(șut nu prea puternic, expediat 
din afara suprafeței de pedeap
să) l-a găsit pe picior greșit, 
fiind defectuos plasat pe linia 
porții. Acțiunea personală a 
jucătorului iugoslav se petrecea 
undeva Înspre stingă terenului, 
într-o zonă din fața culoarului 
lui Hălmăgeanu, In timp ce 
Ghiță se afla mal aproape de 
bara verticală opusă direcției 
de atac. Cit privește unele erori 
de ordin tactic — degajări 
înalte, la întîmplare, In perioa
dele de presiune exercitate de 
adversar — acestea vor forma 
obiectul unui alt capitol, mai 
ales că de ele se fac, în bună 
măsură, părtași și coechipieri 
ai lui Ghiță din apărarea ime
diată, ca și din celelalte linii.

Am apreciat că este util să 
Insistăm și asupra defecțiuni-

Împotriva Iugoslaviei

națională au apărut 4 
neutilizați nici pe

♦

lor ivite In jocul portarului, 
intrudt concluzia generală este, 
totuși, aceea că Ghiță a meri
tat încrederea care i s-a acor
dat de către selecționeri. Și, 
cum s-ar putea ca el să mai 
apară In poartă cu prilejul 
unor meciuri, de astă dată cu 
miză...

Anul acesta, Hălmăgeanu a 
evoluat, alături de tricolori, 
doar o singură dată, la Paris, 
intr-un joc care, cum s-a con
venit de ambele părți, nu figu
rează în palmares. Reintrarea 
lui, la 3 septembrie, pe postul 
de fundaș central dreapta (în 
locul lui Barbu) o apreciem ca 
promițătoare, Hălmăgeanu re- 
zolvind mal mereu cu succes 
disputa directă cu Bjekovici și 
conlucrind, destul de bine, cu 
Dan, cu care, de altfel, a mai 
făcut cuplu de fundași centrali. 
O singură dată a ezitat Hălmă
geanu «ă-1 atace pe Muikici, 
sau măcar să-l jeneze, să-i în
chidă unghiul de șut, și noul 
introdus in formația iugoslava 
a Înscris nestingherit din afara 
careului. Oricum, doar cu~un 
meci în .
Cluj) înainte de Belgrad, prin 
jocul prestat. Bujor Hălmăgea
nu și-a semnat candidatura și 
pentru 12 octombrie, cind va 
putea să se prezinte in plenitu
dinea forțelor. Duminică, de 
pildă, in meciul cu Dinamo, la 
golurile 1 și 2, Hălmăgeanu își 
are, și el, partea sa de vină, 
lăsînd prea mare distanța în
tre el și D. Nicolae, sau ne- 
sărind împreună cu adversarul 
la mingile înalte, centrate în 
careu. Pare curios, dar lucru
rile stau astfel : fundașul ste- 
list se sincronizează mai bine 
în joc cu coechipierii de la na
țională, decit cu cei de La clu
bul său.

Trecînd mai departe, la fun
dașul stingă, Mocanu, trebuie 
spus că încercarea (determinată 
de accidentarea lui Deleanu) 
n-a reușit. La faptul că petro
listul resimte perioada, rela
tiv lungă, de stat pe tușă după 
operația de menise, se adaugă 
și o carență mai veche în jocul 
său și anume, plasamentul de
fectuos, defecțiune, din păcate, 
sesizată și speculată cu prom
ptitudine de adversar. Astfel 
stînd lucrurile, să ne bucurăm 
că Deleanu, titularul postului, 
a depășit, pare-se, perioada de 
rodaj la Dinamo, prestind, 
alaltăieri, un joc bun datorită 
căruia figurează in echipa eta
pei. în sfirșit, nici Creiniceanu 
nu ne-a făcut să-l uităm pe 
Lucescu. Aripa Stelei s-a stră
duit, 
cum 
date, 
ceva 
norii, _ _ ___
ora -ctuală, de restul echipei. 
Iată de ce repetatele acciden
tări suferite, în ultima vreme, 
de Mircea Lucescu sînt un mo
tiv de îngrijorare. Să ne gîn- 
dim, așadar, și la o altă idee, 
cu Radu Nunweiller în tricoul 
cu nr. 11, dar ca aripă falsă, 
plecind în a.uc de la mijlocul

picioare (cu C.F.R.

la Belgrad, să răspundă 
se cuvine încrederii aoor- 
dar el joacă cu totul all- 
față de ceea ce cer antre- 

față de lecția știută, la

terenului. De altfel, în trecut, 
lui i s-a mai încredințat acest 
rol și, in plus, dat fiind faptul 
că Întreaga parte stingă (De- 
leanu. Dinu, Dumitrache) este... 
dinamovistă, prezența lui R. 
Nunweiller ar servi mai bine și 
ideii de omogenizare. Să avem, 
deci, in vedere, și această po
sibilitate, dar, in același timp, 
să sperăm in recuperarea, la 
vreme, a lui Mircea Lucescu.
O ECHIPA mare se vede...

Am văzut cam pe cine trebuie 
să contăm — după „experiența 
Belgrad" — să vedem și cam 
cum ar trebui să jucăm la 12 oc
tombrie. în partida de acasă, cu 
Portugalia, unde, desigur — 
comparativ cu meciul cu Iugo
slavia — datele problemei sînt 
altele. Nu de mult, se ventilase 
ideea — și se părea că antrenorii 
o acceptă — că pentru sporirea 
randamentului ofensiv se va 
apela la două aripi clasice, de 
tipul Pircălab. însăși evoluția, 
in primele etape, ale extremei 
dinamoviste invita, parcă, la o 
asemenea soluție, rămasă în 
picioare, însă, foarte puțină 
vreme, pînă în clipa în care 
Pircălab s-a exclus singur din 
rindurile propriei sale forma
ții de club. Că trebuie jucat 
ofensiv (nu „deschis", să fim 
bine înțeleși, aceasta înseamnă 
cu totul altceva și, în nici un 
caz, nu pledăm pentru un ase
menea joc) este un lucru cert, 
în această concepție se poate 
juca, chiar dacă se pleacă de 
ia o altă așezare, fapt, de alt
fel, binecunoscut de către an
trenori, și aplicat destul de ra
țional de tricolori în meciurile 
disputate în primăvară nu nu
mai pe teren propriu, ci, pe 
alocuri, și în deplasare. Abor- 
dînd, în rindurile de față, pro
blema CUM JUCĂM, ne-am 
gindit mai mult la caracterul 
de construcție a jocului pe 
care trebuie să-1 imprime ul
timul apărător al echipei — 
portarul — și care trebuie să 
știe că atunci cind se află in 
posesia mingii, el devine pri
mul jucător de atac. Intr-o a- 
semenea manieră (de nonșa
lanță, dacă vreți, de mare efect 
psihic asupra întregului joc de 
ansamblu) acționa naționala 
noastră în alcătuirea din pri- 
măvară ; nu tot așa au înțeles, 
însă, să evolueze la Belgrad o 
parte dintre apărători și, în pri
mul rînd, cum am spus, por
tarul Ghiță. Faptul că printre 
primii cinci apărători au figu
rat trei nume, să le zicem noi 
(Ghiță, Hălmăgeanu, Mooanu) 
la nivel de component al na
ționalei nu poate constitui o 
scuză. Pentru că, o echipă, in
tr-adevăr mare, se cunoaște, 
în primul rînd, după modul in 
care știe să iasă din apărare, 
trecînd la declanșarea atacului. 
Să sperăm, însă, că o dată cu 
recuperarea jucătorilor absenți 
la Belgrad, echipa noastră na
țională 
care au 
cară,

Știința Bacău — Ceahlăul 
P. Neamț 0—13 (0—3)

Liceul cu profil de fotbal 
Bacău — Letea — - - -
(1-0)

Constructorul
—Someșul Satu Mare 0—7 
(0-5)

Bacău

Baia

3—1

Mare

Minerul Baia Mare — O- 
limpia Oradea 4—0 (2—0)

Dacia Pitești — Unirea 
Cîmpulung 5—2 (1—0)

F. C. Argeș III — Flacăra 
roșie București 2—2 (1—0)

Bihoreana Marghita — To- 
pitorul Baia Mare 0—4 (0—2)

Petrolul Tîrgoviște — O- 
limpia Giurgiu 2—3 (0—1)

Petrolistul Boldești — Ca- 
raiman Bușteni 5—1 (3—0)

„NAȚIONALA" IRANULUI
IN ȚARA NOASTRĂ ?
Se duc, în prezent, trata

tive pentru un scurt turneu 
al echipei naționale iraniene, 
în țara noastră. Turneul ar 
urma să se desfășoare între 
23 septembrie — 2 octombrie 
și ar putea cuprinde două 
partide cu două echipe de 
club divizionare A.

își va regăsi atuurile 
consacrat-o în primă-

G. NICOLAESCU

ION PIRCĂLAB
LA REDACȚIE

Aseară ne-a
Ion Pircălab. Vădit îngrijorat, 
jucătorul dinamovist și-a ma
nifestat dorința de a discuta 
situația sa actuală, față de clu
bul său fi de lotul reprezenta
tiv.

După cum se știe ți după 
cum ne-a relatat el însuși, re
cent, in urma unor abateri 
disciplinare, conducerea sec
ției de fotbal Dinamo a decis 
scoaterea sa din echipă. De 
atunci au trecut două săptă
mâni, timp in care internațio
nalul Ion Pircălab n-a mai 
fost chemat la nici un antre
nament. Dar să-i dăm cuvin- 
tul:

„Nu este pentru prima oară 
cind primesc o sancțiune. 
Dar cred că pentru prima 
dată o resimt atît de puternic 
Incit, neîndrăznind să dau 
ochii cu antrenorul Nicușor 
și, în plus, fiind animat de 
dorința de a rezolva situația 
critică nu numai față de club 
dar față de întreaga opinie 
publică sportivă, m-am decis 
să o fac prin intermediul zia
rului.

Am crezut că, așa cum s-a 
procedat de obicei, se va în
cerca doar să fiu speriat cu 
o pedeapsă pe care tot cei ce 
mi-o dăduseră aveau s-o re-

Clasamentul

vizitat redacția voce. îmi dau seama că așa 
nu mai pot reveni niciodată la 
forma sportiva care m-a con
sacrat mai de mult și, simțind 
că am o datorie față de club 
și de echipa națională în anul 
calificării pentru C. M. din 
Mexic, doresc să solicit con
ducerii tehnice a echipei mele 
dreptul de a participa la pre
gătiri. Nu am nici o altfel de 
pretenție, ci doar o dorință 
sinoeră de a fi crezut de cei 
cărora mă adresez, chiar dacă 
i-am dezamăgit pînă acum. 
Aceste zile de inactivitate 
mi-au produs multe ceasuri de 
frămîntări iar faptul că mă 
aflu la dv„ în redacție, 
vreau să fie înțeles în ade
vărata sa semnificație. Sînt 
sincer animat de ideea recîș- 
tigării încrederii antrenorului 
și coechipierilor mei, a selec
ționerilor și a respectului pu
blicului. De aceea, mi-am pro
pus să-i respect eu mai întîi. 
Vă rog să scrieți despre aceste 
intenții pe care le am".

îndeplinim dorința lui Ion 
Pircălab, fără a face în favoa
rea sa o pledoarie, deoarece 
considerăm că însuși gestul 
său constituie un serios anga
jament în care noi credem ca 
și el.

campionatului de tineret

I. AA.

rezerve
1. Crișul 4 4 0 0 10- 2 8 9. UnlV. Cv. 4 112 2-2 3
2. .U- Cluj 4301 6-46 10—11. U.T.A. 4 112 3-4 3
3. Farul 4220 6-46 10—11. Rapid 3 111 4-5 3
4. C.F.R. 4211 9-11 5 12. Jiul 4 112 4-8 3
5. Din. Bacău 4 2 0 2 8-3 4 13—14. Politehnica 4 10 3 4-7 2
C. Din. Buc. 4 2 0 2 10- 7 4 13—14. F.C. Argeș 4 10 3 2-5 2
7. Steaua 3 2 0 1 4-4 4 15—16. A.S.A. 4 0 2 2 4-8 2
8. Petrolul 2 110 4-11 15—16. St. roșu 4 0 2 2 4-0 2

DUMITRACHE SAU
Fază extrem de rapidă la 

cel de al doilea gol în meciul 
Dinamo—Steaua. Dumitrache 
și Dinu sar la cap și mingea 
este șutată în plasă. Cine a 
înscris ? Noi l-am văzut pe 
Dumitrache autorul golului. 
Se putea să ne înșelăm, dar i

D. NICOLAE-NICUȘOR, 
antrenorul echipei Dinamo i 
Mie mi-a făc- ‘ impresia că 
golul a fost al lui Dumitra- 
che. Băieții care erau pe fază 
sînt de părere că ultimul a a- 
atins mingea Dinu. Nu pot 
spune exact autorul, dar bine 
că a fost unul I...

LOTO-PRONOSPORT
In programul concursului 

Pronosport nr. 37 din 14 sep
tembrie a.c. sînt incluse me
ciuri din prima etapă a cam
pionatului italian de fotbal 
ediția 1969/1970. precum și 
capul de afiș al acestui con
curs, Cehoslovacia — Unga
ria, meci decisiv ce contează 
pentru calificarea în turneul 
final al C.M. 1970 din Mexic, 
cit și 4 meciuri din divizia 
națională B din campionatul 
nostru.

Dar iată programul com
plet al acestui concurși

I Cehoslovacia — 
II Bari — Roma: 
cia — Milan | IV
tina — Verona | V Inter — 
Bologna; VI Juventus — Pa
lermo; VII Lanerossi — Na-

poli; VIII Lazio — Torino;
IX Sampdoria — Cagliari;
X Portul Constanța — Știința 
Bacăuj XI Flacăra Cîmpina 
— Metalul București; XII 
Olimpia S. Mare — Vagonul 
Arad; XIII (3.F.R. Arad — 
C.F.R. Timișoara.

PRONOEXPRES

Premiile concursului nr. 36 
din 3 septembrie 1969

Ungaria; 
III Bres-

Fioren-

EXTRAGEREA I i 
ria Ii 1 variantă a 
lei; a II-a 156 a 810 lei; a 
III-a 3642,5 a 31

Catego-
100.000

lei.

DINU?
AUREL BENTU, arbitrul 

meciului i Pentru mine a fost 
clar i a înscris Dumitrache ! 
Așa am scris și în foaia de 
arbitraj. De altfel colegii l-au 
și sărutat pentru gol iar eu 
i-am spus, în glumă i acum 
poți să te scoli, ai marcat !... 
Să... tăiem golul pe din două ?

EXTRAGEREA 
tegoria Ai 3,5

A II-a: Ca- 
varlante a 

26.450 Iei; Bl 134 a 690 lei; 
Ci 2.893,5 a 31 lei.

Premiul de categ. I a fost 
obținut de Haberman Hart- 
muth din Brașov.

Plata premiilor a acestui 
concurs se va face astfel i

— în Capitală între 11 sept.
— 18 oct. 1969.

— in provincie între 14 
sept — 18 oct. 1969.



MEXIC 70: 16 GRUPE ÎN OBIECTIV
ECHIPE CALIFICATE Șl ECHIPE CARE SPERĂ...

După ce în lunile de vară continentul sud-american 
și-a desemnat prin grupele preliminare cele trei repre
zentante la turneul final al campionatului mondial, iată 
că teatrul operațiunilor Mexic 70 se mută acum pe cele
lalte continente pentru a se cunoaște și celelalte partici
pante la ultima manșă a Cupei lumii.

Publicăm cu acest prilej situația „la zi" în cele 16 
grupe preliminarii ale campionatului mondial, amintind 
totodată că în Mexic vor fi 
toarea „Cupei Jules Rimet", 
prezentativă a tării gazdă.gazdă.

prezente, din oficiu, dețină- 
echipa Angliei și echipa re-

GRUPA I : Portugalia, 
România, Elveția.

Elveția—Grecia 
Portugalia—România 
România—Elveția 
Grecia—Portugalia 
Portugalia—Elveția 
Portugalia—Grecia 
Grecia—România 
Elveția—România

CLASAMENT

G’recia,

1—0
3— 0
2—0
4— 2
9—2
2—2
2—2
0—1

CLASAMENT

Suedia 2 2 0 0 10: 2 4
Norvegia 3 10 2 3:10 2
Franța 10 0 1 0: 1 0

DE DISPUTAT :

CLASAMENT
Bulgaria
Olanda
Polonia
Luxemburg
DE DISPUTAT :
7. IX. Polonia—Olanda

12. X. Luxemburg—Polonia
22. X. Olanda—Bulgaria
9. XI. Polonia—Bulgaria
7.XII. Luxemburg—Bulgaria

GOLGETERI :
5 goluri : Lubanski (Polonia)
4 goluri : Asparuhov (Bulgaria)
3 goluri : Beyna (Polonia)

GRUPA A X-A : Peru, Bolivia și
Argentina
Bolivia—Argentina
Peru—Argentina

3 3 0 0
4 3 0 1
3 10 2
4 0 0 4

6
6
2
0

1—0
4—1
1-1
2—0

3
1
0

1
1
1

0
2
3

5:0 7
5:1 4
2:8 1

Salvador,

1-0
3—0
3—2
2—0
0—1

România
Grecia
Elveția 
Portugalia

4 2 1 1 5:5 5
4 1 2 1 8:7 4
4 2 0 2 3:3 4
4 1 1 2 7:8 3

DE DISPUTAT :

12. X. România—Portugalia
15. X. Grecia—Elveția
2.XI. Elveția—Portugalia

IU.XI. România—Grecia

10.IN. Norvegia—Franța
15. X. Suedia—Franța
l.XI. Franța—Suedia

GOLGETERI :

4 goluri : Kindv.-all (Suedia)
2 goluri : Larsson (Suedia), D. 

Olsen (Norvegia)
1 gol : Eriksson, Persson, Grahn. 

Grip (Suedia), Iversen (Norvegia)

GRUPA A VI-A : Iugoslavia, Bel
gia, Spania. Finlanda

Finlanda—Belgia 1—2

GOLGETERI:

3 goluri : Dumitrac’ne (Roma
s’goluri: Vullleumier (Elveția), 

Defies și Sideris (Grecia). Eusebio 
și Jacinto (Portugalia).

1 gol : Quentin (Elveția), Do- 
mide (România). Boutlnos. Pa- 
paioannu. Elefteriakis (Grecia). 
Jacinto Joao. Peres și Jose Au
gusto (Portugalia).

Autogol : Torres (Portugalia) in 
favoarea Greciei, Michaud (Elve
ția) în favoarea României.

DOCUMENTAR
Iugoslavia—Finlanda 9—1
Belgia—Finlanda 6—1
Belgia—Iugoslavia 3—0
Iugoslavia—Spania 0—0
Spania—Belgia 1—1
Belgia—Spania 2—1
Spania—Iugoslavia 2—1
Finlanda—Iugoslavia 1—5
Finlanda—Spania 2—0

FINAL :

calificată pentruGRUPA A II-A : Cehoslovacia, 
Irlanda, Ungaria, Danemarca.

Danemarca—Cehoslovacia 0—1
Cehoslovacia—Danemarca 3—0
Irlanda—Cehoslovacia 1—2
Ungaria—Cehoslovacia 2—0
Danemarca—Irlanda 2—0
Irlanda—Ungaria 1—2
Danemarca—Ungaria 3—2

CLASAMENT

Belgia
Iugoslavia
Spania
Finlanda

5 4 1 0 14: 4 9
5 2 1 2 15: 7 5
5 1 2 2 4: 6 4
5 1 0 4 6:22 2

CLASAMENT

Cehoslovacia 
Ungaria 
Danemarca 
Irlanda

4 3 0 1 6:3 6
3 2 0 1 6:4 4
4 2 0 2 5:6 4
3 0 0 0 2:6 0

DE DISPUTAT :

15.X. Spania—Finlanda
19.X. Iugoslavia—Belgia
GOLGETERI :

DE DISPUTAT :

10.IX. Cehoslovacia—Ungaria
7. X. Cehoslovacia—Irlanda

23. X. Ungaria—Danemarca
5.XI. Ungaria—Irlanda
De stabilit Irlanda — Danemar

ca 1—1 (întrerupt din cauza cetii).

5 goluri : Devrindt (Belgia)
4 goluri : Pelleunis (Belgia). 

Musemic (Iugoslavia), Tolsa (Fin
landa)

3 goluri : Giaici (Iugoslavia)
2 goluri : Van Himst, Puis (Bel

gia), Zambata, Bukal (Iugosla
via)

1 gol : Flink, Lindholm (Fin
landa), Semmelîng (Belgia), G’ue- 
des, Amancio, Bustillo, Garate 
(Spania), Osim, Pavlovl.c, Piric, 
Spreco (Iugoslavia)

GOLGETERI :

3 goluri : Soerensen (Danemar
ca)

2 goluri : Dunai II șl Bene (Un
garia), Jokl și Adamec (Ceho
slovacia)

1 gol : Lelevre șt Madsen (Da
nemarca), Albert șl Farkaș (Un
garia), Kuna și Rabat (Cehoslo
vacia), Rogers și Givens (Irlanda)

GRUPA A vil-A : Austria, Sco
ția, Cipru, R.F. a Germaniei

Austria—Cipru 7—1
Scoția—Austria 2—1
Scoția—R.F. a Germaniei 1—1
Scoția—Cipru 8—0
R.F. a Germaniei—Austria 1—0
R.F. a Germaniei—Cipru 12—0
Austria—R.F. a Germaniei 0—2
Cipru—R.F. a Germaniei 0—1
Cipru—Austria 1—2
Cipru—Scoția 0—5
CLASAMENT

Bolivia—Peru 
Peru—Bolivia 
Argentina—Bolivia 
Argentina—Peru
CLASAMENT
Peru 
Bolivia 
Argentina

•) Peru 
Mexic

GRUPA A XI-A : Brazilia, ' 
zuela, Columbia, Paraguay 

Columbia—Venezuela 
Venezuela—Columbia 
Venezuela—Paraguay 
Columbia—Brazilia 
Columbia—Paraguay 
Venezuela—Brazilia 
Columbia—Paraguay 
Paraguay—Brazilia 
Brazilia—Columbia 
Paraguay—Venezuela 
Paraguay—Columbia 
Brazilia—Venezuela 
Brazilia—Paraguay 
CLASAMENT
Brazilia 
Paraguay 
Columbia 
Venezuela

•) Brazilia 
Mexic.

GRUPA A XII-A : Chile, Ecuador 
și Uruguay

Ecuador—Uruguay 
Chile—Uruguay

FINAL
6
6
6
6

0 
o
1
1

o
2
4
5

6
4
1 
0

calificată

Vene-

3-0
1—1 
0—2
0—2
0—1
0—5
0—1
0—3
6-2
1—0
2—1
6—0
1—0

33: 2 12 
6: 5 8
7:12 3 
1:18 1 
pentru

0-2 
0—0

GRUPA A III-A : R.D. Germană,
Italia, Țara Galilor 

Țara Galilor—Italia 
R.D. Germană—Țara Galilor 
R.D. Germană—italia

0—1
2—1
2—2

CLASAMENT

Italia 2 1 1 0 3:2 3
R.D. Germană 2 1 1 0 4:3 3
Țara Galilor 2 0 0 2 1:3 o

DE DISPUTAT :

22. X, Țara Galilor—R.D. Germană 
4.XI. Italia—Țara Galilor

22.XI. Italia—R.D. Germană

R.F. a Germaniei 
Scofia
Austria
Cipru
DE DISPUTAT :

GOLGETERI :

3 goluri : Riva (Italia)
2 goluri : Vogel (R.D. G'ermană)
1 gol : Rock și Kriesche (R.D. 

Germană), England (Țara Gali
lor)

GRUPA A IV-A : Irlanda de
Nord, U.R.S.S., Turcia

Irlanda de Nord_Turc!a 4—1
Turcia—Irlanda de Nord o—3

CLASAMENT

Irlanda de Nord 
U.R.S.S.
Turcia

2 2 9 0 7:1 4 
u 0 o 0 0:0 9
2 0 0 2 1:7 0

DE DISPUTAT :

GOLGETERI:

10.IX. Irlanda de Nord-U.R.S.S.
15. X. U.R.S.S.—Turcia
22. X. U.R.S.S.—Irlanda de Nord
16. XI. Turcia—U.R.S.S.

2 goluri : Harkin (Irlanda de 
Nord)

1 gol : Best, Nicholson, McMor-
die. Dougan, Campbell (Irlanda
de Nord), Ogun (Turcia)

GRUPA a V-A : Franța, Suedia
și Norvegia

Franța—Norvegia 0—1
Norvegia—Suedia 2-5
Suedia—Norvegia 5—0

CHIAR DACĂ METODELE
(Urmare din pag. 1)

făurită în eprubetă", dar ceea 
ce contează mai mult nu este 
modul făuririi ei. ci rezultatele 
obținute.

Primele roade ale unei munci 
intense de pregătire s-au vă
zut la opt luni după turneul 
olimpic de la Tokio, cînd vo
leibaliștii R.D. Germane au în
vins, la Riga, cele 3 echipe 
care cuceriseră medalii olim
pice : U.R.S.S., Cehoslovacia și 
Japonia. Ca urmare, R.D. Ger
mană și-a pîștigat locul la pri
ma ediție a „Cupei mondiale”, 
găzduită. în 1965, de Polonia.

Dar marea încercare a fost 
trecută cu brio în 1966, la Cam
pionatele mondiale din Ceho
slovacia, cînd echipa R.D. Ger
mane a ocupat locul IV, in 
urma Cehoslovaciei, României 
și U.R.S.S., singurele ei învin
gătoare. Acest loc avea să-i 
asigure, de altfel, calificarea la 
turneul . olimpic din Mexic. 
Deși întrecerea olimpică a fost 
de un înalt nivel, poate fără 
precedent, echipa R.D. Germa
ne și-a păstrat poziția în ierar
hie (locul IV), fiind Învinsă, 
de astă dată, mult mai greu, cu

5 4 1 0 17: 1 9
4 3 1 0 16: 2 7
5 2 0 3 10: 7 4
6 0 0 G 2:35 0

22. X. R.F. a Germaniei—Scoția
5.XI. Austria—Scoția 

GOLGETERI ;
8 goluri : Mueller (R.F. a Ger

maniei)
5 goluri : Hof (Austria), Steln 

(Scoția)
3 goluri : Ove rath (R.F. a Ger

maniei)
2 goluri : Redl (Austria), Mur

doch (Scoția), Haller (R.F.G.)
1 gol : siber, Starek, Krenz 

(Austria), Law, Bremner, Gil- 
zean, Gemmel, McNeil, Hender
son (Scoția), Held, Lorenz, Hoet- 
tges (R.F.G.), Kantzilieris, Efthy- 
miades (Cipru).

Autogol ; Egeistiller (Austria) 
în favoarea R.F. a Germaniei, 
Kostas și Kureas (Cipru) în fa
voarea Scoției.
GRUPA A Vin-A: Bulgaria, Olan

da, Polonia, Luxemburg
Olanda—Luxemburg 2—o
Bulgaria—Olanda 2—0
Bulgaria—Luxemburg 2—1
Bulgaria—Polonia 4—1
Luxemburg—Olanda o—4
Polonia—Luxemburg 3—1
Olanda—Polonia 1—0

HOCHEI: J. S. K. A.
CÎȘTIGĂ TROFEUL 

„SOVIETSKI SPORT-
MOSCOVA, 8. — Tradiționala

competiție de hochei pe gheată, 
organizată de ziarul „Sovietski 
Sport", a revenit formației ȚSKA 
Moscova, care, în finală, a în
vins, cu 4—1 (1—0, 0—1, 3—0),
echipa Dinamo Moscova.

AU STlRNIT ZÎMBETE
3-2 de U.R.S.S. și Cehoslova
cia, dar mai clar de niponi 
(0—3), revelația turneului. în 
rest - victorii și perspective 
frumoase.

în fine, la Turneul continen
telor, care a avut loc anul a- 
cesta în America de Sud, vo
leiul din R.D. Germană și-a 
afirmat și mai pregnant înalta 
sa clasă. Toți „mai marii eli
tei” și-au plecat frunțile in 
fața lui. Și seriei marilor suc
cese s-a adăugat locul I obți
nut recent în turneul de la 
Constanța (România). Și - cine 
știe ? — poate se va adăuga și 
„Cupa mondială”, la care volei
baliștii din R.D. Germană sînt 
cotați drept mOri favoriți, ală
turi de sovietipi și japonezi.

în „Cupa mondială", antre
norul Herbert Jenter va utiliza 
un buchet de valori certe : 
Siegfried Schneider, Jurgen 
Freinald, Wolfgang Webner, 
Arnold Schultz, Edward 
Pietzsch, Peter Horst, Ekke- 
hard Tielscher, Rudolf Sdru- 
wann, Wolfgang Weise, Jurgen 
Manne, Bernd Gromeier, Rein
hard Seidet. (După „D.D.R.- 
Sport”).

- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX-
La Stockholm, In meciul atletic 
Suedia — Finlanda, Matti Yr- 
joelae a stabilit un nou record 
al Finlandei la aruncarea greută
ții : 10,45 m. Alte rezultate mal 
importante : 400 mg — Tuomlnen 
(F) 51,3 ; ciocan — Asplund (S) 
64,16 ; 400 m plat (f) — Karln 
Lundgren (S) 54,4.■
întâlnirea de hochei pe iarbă 
R. F. a Germaniei — Pakistan, 
disputată la Milnchen, s-a ter
minat la egalitate: 2—2 (1—1).■
In cadrul concursului de nata- 
țte de la Linkoepping, suedezul 
Ljunberg a cîștigat proba de 
200 m mixt în 2:13,4. Alte re
zultate : 200 m spate — Larsson 
2:12,9 ; 200 m bras — Jonsson 
2:28,3 • 200 tn bras feminin — 
Brage 2:45,6.

In cursa ciclistă de 6 zile, care 
se dispută la Londra, conduce pe
rechea Post (Olanda) — Sercu 
(Belgia), urmată la un tur de 
cuplurile Lawrie - Gilmore (Aus
tralia) șl Kempel - Budhal (RFG).

In turneul internațional mascu
lin de baschet de la Neapole, 
Italia a întrecut formația R.F. a 
Germaniei cu 77—67 (31—37), Iar 
Suedia a învins Austria cu 
77—70 (41—32).

Cîteva rezultate din concursul 
atletic de la Crystal Palace (Lon
dra) : 200 m plat — Toomey
(SUA) 21,2 ; lungime — Davies 
(Anglia) 7,63 ; prăjină — Bull 
(irlanda) 5,01 (pe locul 2 — vest- 
germanul Schiprowsk! cu 4,72).

Tiparul i.P. „Infermaiia**. »tr. Biezoianu m. 23—25. Uucuiești

Uruguay—Ecuador 
Chile—Ecu ador 
Ecuador—Chile 
Uruguay—Chile
CLASAMENT FINAL :
Uruguay 4
Chile 4
Ecuador 4

•) Uruguay calificată pentru 
Mexic.

GRUPA A XIII-A î
Haiti

Honduras—Salvador, 
Salvador—Honduras 
Salvador—Honduras 
Haiti—S.U.A.
S.U.A.—Haiti

•) între Haiti și Salvador ur
mează să se decidă reprezen
tanta grupei a XIII-a în tur
neul final din Mexic. Cele 
două echipe vor susține o în- 
tîlnire în două manșe la 21.IX 
în Haiti și la 28.IX în Sal
vador.

GRUPA A XV-A : Rhodesia, Ja
ponia, Israel, Australia. Coreea 
de Sud, Noua Zeelandă

Subgrupa I : (la Seul)
l.X. Coreea de Sud—Rhodesia 
l.X. Japonia—Australia
3. X. Coreea de Sud—Japonia
4. X. Australia—Rhodesia
6. X. Coreea de Sud—Australia
7. X. Japonia—Rhodesia
9.X. Australia—Coreea de Sud

10.X. Japonia—Rhodesia
12. X. Rhodesia—Coreea de Sud
13. X. Australia—Japonia
15.X. Japonia—Coreea de Sud 
15.X. Australia—Rhodesia
Subgrupa a n-a : (Tel Aviv)
28.IX. israel—Noua Zeelandă 

1. X. Noua Zeelandă—Israel
•) Conform unei recente 

hotăriri a F.I.F.A., întîlni nle 
din grupa a XV-a — subgru
pa I (cuprinzind reprezentati
vele Japoniei, Rhodesiei. Aus
traliei și Coreei de sud) se 
vor disputa în sistem turneu 
între 10 și 24 octombrie, la 
Seul (Coreea de sud).

Programul jocurilor
prezintă astfel : Coreea de
sud — Rhodesia, 10 și 24.X. ; 
Japonia — Australia, 10 și 24. 
X. ; Coreea de sud — Japonia, 
13 și 21.X. ; Australia — Rho- 
dezia, 12 și 22.X. : Australia 
— Coreea de sud. 15 și 18.X. ; 
Japonia — Rhodesia, 16 și 
19.X.

GRUPA A XVI-A : Maroc, Su
dan, Nigeria

Tunisia—Maroc 
Maroc—Tunisia 
Tunisia—Maroc 
Etiopia—Sudan 
Sudan—Etiopia 
Nigeria—Ghana 
Ghana—Nigeria

această

se

o—o 
0—0 
2—2 
1—1 
3—1 
2_1
U—0

•)In această grupă, 
trei reprezentative (ale Maro
cului, Nigeriei și Sudanului) 
urmează să se întâlnească în
tre ele în duble-partide, după 
următorul program :

Nigeria — Sudan 13.IX. și 
3.X. ; Maroc — Nigeria 21.IX. 
și 8.XI. ; Sudan — Maroc 10.X. 
șl 26.X.

Epistole din Peloponez

ACLAMAȚII PENTRU APORTUL
SPECIALIȘTILOR ROMANI

Victor BĂNCIULESCU transmite din Olimpia

OLIMPIA, 6 (prin telefon). — 
O dată cu seminariile conduse 
de Monique Berlioux șl Ale
xandru Șiperco, lucrările 
nii Academiei Olimpice 
ționale au intrat în faza 
mai activă.

Conferințele, dedicate 
giel olimpice, filozofiei, 
sau moralei olimpice au 
rește, urmărite cu interes inte
lectual, dar și cu o anumită pasi
vitate datorită faptului că majo
ritatea tinerilor pârtieiphnți (din 
30 de țări) nu sînt suficient înar
mați cu elementele necesare în
țelegerii, asimilării unor precepte 
care cer îndelungată meditație, 

în schimb, ei au devenit ex
trem de mobili în gîndire în mo
mentul în care li s-au oferit teme 
de actualitate, direct legate de 
problemele ' - - - -
Fermentul 
tudinea și 
am spune 
pregnanță 
participants au fost chemați să 
opinieze asupra structurii, com
poziției și administrației Comite
tului Olimpic Internațional. Orice 
basm — aflător......................
tor popoare — 
bătrîni, nu i-a 
să revendice o 
drelor C.I.O. Ei nu s-au referit 
atît la vîrsta membrilor înaltului 
for, cît la inamovibilitatea și la 
capacitatea lor de lucru. A fost- 
sugerată limitarea duratei man
datului membrilor (pînă acum 
cooptați pe viață) în așa fel, in
cit media de vîrstă a membrilor 
(actualmente 51 de ani), să devi
nă conformă sarcinilor privind un 
domeniu populat, în special, de 
tineret. S-a propus un mandat 
pe durata a două, trei olimpiade

Cu mult patos a fost susținută 
de asemenea, necesitatea unei 
mai strînse colaborări a C.I.O. 
cu comitetele naționale olimpice și 
cu federațiile internaționale în așa 
fel Incit soluțiile adoptate pentru 
întreaga lume a sportului să nu 
mai fie emanația exclusivă a 
unul singur for — generos și bine 
intenționat, fără îndoială — dar 
prea restrîns și conservator, ade
sea căzut în imobilism. înotătoa- 
rea, medaliată olimpică la Lon
dra (1948), iar astăzi directoarea 
relațiilor publice la C.I.O., Mo
nique Berlioux a notat totul, cu 
sîrg, pentru agenda și așa încăr
cată a Comitetului Executiv al 
C.I.O.

Expozeul despre problemele a- 
matorismului al membrului C.I.O. 
pentru România, Alexandru Și
perco. a fost primit cu aclamații 
care confirmă și ratifică munca 
serioasă, novatoare, plină de curaj 
a unei comisii internaționale în 
care aportul specialiștilor români și 
al ziarului „Sportul44 s-a dovedit 
substanțial. A fost foarte apre
ciat caracterul progresist al noi
lor propuneri vizînd situarea 
atletului olimpic (termen inge-

cesiu- 
Intema- 
lor cea

ideolo- 
lstoriei 

fost, fi-

acute ale virstel lor. 
tinerel generații, ati- 
mentalitatea ei activă, 
bătăioasă, au ieșit cu 
la Iveală atunci cînd

în folclorul mul- 
despre tara fără 
putut împiedica 
întinerire a ca-

nios al prof. V. Mazilii din Bucu
rești) în contextul social al rea
lităților vremii noastre.

Potrivit noilor propuneri (ce 
urmează a fi supuse votului 
C.I.O.) invitatul la Jocurile Olim
pice trebuie să aibă o profesie 
bine definită sau să fie în curs 
de a și-o crea (elev, student). 
Excluzînd, firește, orice profit, 
se propune admiterea asistenței 
materiale din partea comunității 
sociale pentru cei ce — cu sacri
ficiul unei vieți 'ascetice, a mul
tor privațiuni — se pregătesc să 
dovedească perfecționa oi li tat ea
speței umane prin performanțele 
lor fizice.

Cu totul originală a părut pro
punerea vizînd înființarea unui 
„ordin al sportivilor44 (un fel de 
juriu de onoare, ca al medicilor 
sau avocaților) format din vechi 
și noi olimpionici, pe lingă co
mitetele naționale olimpice, care 
să vegheze la respectarea regu
lilor olimpice și, în special, a ce
lor de etică sportivă.

Mult interes au suscitat, de 
asemenea, seminariile despre’ J.O. 
de iarnă (conduse de norvegia
nul Staubo) și cel despre valoa
rea pedagogică a jocurilor olim
pice, care a permis 
Owens să prezinte o 
splendidă, demnă de 
campion olimpic.

Cu toată oboseala,

lui Jesse 
dizertațle 
un mare

acumulată 
după un program extrem de în
cărcat, membrii acestui sat olim
pic în miniatură manifestă ener
gie și inițiativă în conciliabulele 
care însoțesc conferințele șl se- 
mlnarllle. Ne simțim, aid, ca la 
o Universitate liberă de vară, de 
tipul celei create de Nicolae Iorga 
la Vălenii de Munte. Delegația 
română, foarte activă, se remar
că prin desele ei intervenții in 
cursul discuțiilor.

Turneul de tenis 
de la Ankara

ANKARA, 8 (Agerpres). 
— Au luat sfîrșit întreceri
le turneului internațional de 
tenis (Juniori) de la Ankara. 
Proba de simplu feminin a 
fost ciștigată de jucătoarea 
cehoslovacă Kuzelova, care 
a dispus, în finală, cu 4—6, 
6—2, 6—1 de românca Feli
cia Bucur. Proba masculi
nă a revenit polonezului 
Merez, învingător cu 7—5,
6- 0, 6-1 în fața cehoslova
cului Sevcik.

In celelalte două finale 
disputate s-au înregistrat 
următoarele rezultate ; du
blu mixt : Merez, Wieczo
rek (Polonia) — Hărădău, 
Bucur (România) 6—3, 6-3 ; 
dublu bărbați : Janos, T - 
rbczy (Ungaria) — Merez 
Dobronolski (Polonia) 7-9,
7- 5, 6-3, 6-4.

VOLEIBALIȘTII
DIN R. P. D. COREEANĂ

CARESPORTIVI
BULGARIA SE MINDREȘTE

Vom cita
Petrov,
Liuben

Luptele se numără printre cele mai popu
lare sporturi din R.P. Bulgaria : nu există 
ramură în care reprezentanții Bulgariei să 
fi obținut atîtea succese, în care să le fi adus 
atîtea titluri și medalii de la J.O., campio
nate mondiale, europene și balcanice, de la 
mari turnee. Despre o adevărată dezvoltare 
a sportului luptelor în Bulgaria se poate 
vorbi, însă, abia după victoria populară de 
la 9 septembrie 1944. In cei 25 de ani care 
s-au scurs, a fost asigurată sportului o mi
nunată bază materială, au fost crescute ca
dre calificate de antrenori și specialiști, ac
tivitatea de instruire a fost pusă pe baze 
științifice. Iar acum, la a 25-a aniversare a 
victoriei de la 9 septembrie, luptătorii bul
gari sînt mîndri de a fi adus patriei 92 de 
meda|Ș.i de aur, 95 de argint și 44 de bronz 
la ..libere", precum și 60 de medalii de aur. 
48 de argint și 39 de bronz la „greco-roma- 
ne“.

Sînt oameni cărora le revin, de asemenea, 
mari merite pentru dezvoltarea acestui tra
dițional iubit sport în Bulgaria,
numele antrenorilor emeriți Raiko 
Mihail Borisov. Filip Kriviralcev, 
Brusev. Gospodin Valrev. Slav Slavov, Penko 
Ikonomov, Pantalei Boev, Mikola Marinov, 
Tvetan Kostov, Iovcio Enev și alțt Să-i ci
tăm, acum, și pe străluciții elevi ai acestora : 
Nikola Stanreg — primul campion olimpic 
al Bulgariei (Melbourne, 1956), Petko Șirakov, 
Dimităr Dobrev și lusin Metoedov — meda- 
liați cu argint olimpic tot în îndepărtata 
Australie ; apoi, la Roma, în 1960. Dobrev a 
mai urcat o treantă pe podiumul olimpic, cu
cerind medalia de aur, secundat de Bimbalov 
(argint) și de Petrov (bronz), în timp ce la 
„libere" Zalev și Kolev s-au înapoiat acasă 
cu argint, iar Vîlcev cu bronz. Din nou, după 
patru ani, la Tokio, luptătorii bulgari au re
purtat mari succese : Eniu Vîlcev și Prodan 
Gardjev la ..libere" și Boian Radev la greco- 
romane au cucerit titluri olimpice, iar Bul
garia a ocupat primul loc în clasamentul 
neoficial al stilului „libere". In sfîrșit, la 
Ciudad de Mexico, în 1968 Radev și-a apărat 
cu succes titlul olimpic, P. Kirov (greco-ro- 
mane) și-a adjudecat medalia de aur, iar 
alte medalii (trei de argint și una de bronz) 
au fost decernate unor luptători bulgari, în 
clasamentul neoficial pe națiuni Bulgaria 
ocupînd locul secund la ambele stiluri.

Și în campionatele mondiale prestigiul spor
tului luptelor din Bulgaria a fost apărat cu 
mare succes. Petro Șirakov, Liutvi Ahmedov, 
Eniu Vîlcev au cucerit, unii dintre ei de mai 
multe ori, titlurile supreme, în timp ce alți 
sportivi din Bulgaria au revenit cu medalii 
de la Toledo, Helsingborg, Manchester, Tam
pere, Delhi, București și Mar del Plata... Iar 
în campionatele europene, care au constituit, 
de asemenea, repetate prilejuri de succese, 
luptătorii bulgari și-au impus cu autoritate 
clasa ridicată. In 1968, la Skoplje, de exem
plu, Bulgaria s-a clasat pe locul I 1

Lotul național de „libere" al Bulgariei se 
află acum în preajma altei mari confruntări, 
campionatul european de la Sofia. Din nou, 
tribunele stadionului „Vasil Levski" vor 
găzdui mii’ și mii de pasionați, dornici să-și 
încurajeze favoriții și să urmărească între
ceri de înalt nivel tehnic. Și, desigur, tot atît 
de dornici să poată aclama din nou succese 
de prestigiu ale luptătorilor bulgari !

Toma HRISTOV

SE AFIRMA
In anii din urmă, reprezentanții mișcării 

sportive din R.P.D. Coreeană s-au afirmat 
cu pregnanță, prin remarcabile rezultate. Să 
amintim numai de succesele fotbaliștilor, pa
tinatorilor, jucătorilor de tenis de masă, atle
telor. Un deosebit avînt în „Țara dimineților 
liniștite' a luat și voleiul, atît cel masculin, 
cit mai ales, cel feminin. Este suficient să 
notăm că, în urmă cu mai multe luni, spor
tivii coreeni au primit vizita echipelor sovie
tice T.S.K.A. Moscova — campioana feminină 
a U.R.S.S., și S.K.A. Rostov-pe-Don și 
adesea confruntarea nu a fost în favoarea 
oaspeților, aceștia pierzînd unele meciuri cu 
scoruri categorice.

Voleiul a devenit un sport de masă în 
R.P.D. Coreeană. Oriunde îți îpdrepți pașii 
vei întîlni terenuri de volei pe care se dis
pută meciuri de diferite categorii. Din acest 
serios rezervor își trag seva echipele frun
tașe din țară : „8 Februarie" (clubul armatei), 
„M&bonsan", „Dinamo", „Lokorfbtiv", echi
pele studențești etc. Măiestria voleibalistelor 
coreene este foarte ridicată. Sportivele sînt 
foarte agile, rapide, cu calități fizice excep
ționale, deși de talie medie. Vedeta echipei 
reprezentative este Kim On Su. Băieții nu au 
ajuns, încă, la nivelul fetelor, dar se strădu
iesc să refacă handicapul. Avînd în vedere 
atenția cu care se antrenează, disciplina se
veră, atît la antrenamente cît și la jocuri, 
permanenta năzuință spre perfecțiune a fie
cărui jucător, este mai mult ca sigur că și ei 
vor atinge nivelul colegelor lor. O caracteris
tică a jocului voleibaliștilor coreeni, care 
poate fi și un neajuns, este lipsa aproape 
totală a blocajului. Cînd joacă între ei, se 
observă că atacurile sînt respinse destul de 
rar de blocaj. De fapt, din cauza rapidității 
acțiunilor, adesea adversarii nici nu au timp 
să-l construiască. Lipsa blocajului se com
pensează cu un joc plin de virtuozitate în 
apărare. Coreenii joacă foarte liber, ținînd 
seama de indicațiile antrenorului, dar fără 
să se teamă de improvizații. Prin calitățile 
lor fizice, ei se remarcă în mod deosebit, 
avînd o rezistență ieșită din comun, iar pre
gătirea lor morală și de voință se află la 
cel mai înalt nivel: în cele mai dramatice 
momente ale jocului, coreenii își păstrează 
sîngele rece.

In ritmul în care progresează voleibaliștii 
din R.P.D. Coreeană, este neîndoios că, în 
foarte scurtă vreme, ei vor fi capabili să dea 
o replică serioasă tuturor echipelor consacra
te ale voleiului mondial. Și nu va fi de loc 
surprinzător dacă voleibaliștii și voleibalis
tele coreene se vor găsi, foarte curînd, în 
primele rînduri ale acestui sport.

LA SZOLNOK
I

POLOIȘTII NOȘTRI JUNIORI
PE LOCUL II

BUDAPESTA, 8 (A- 
gerpres). — Turneul 
internațional de polo 
f>e apă (juniori) de 
a Szolnox s-a înche

iat cu victoria selec
ționatei Ungariei cu 
8 p. Pe locurile ur
mătoare : România

6 p, U.R.S.S. 4 p, Po
lonia 2 p, Bulgaria 
0 p. în ultima zi. Ro
mânia a dispus cu 
12—2 de Bulgaria, 
iar Ungaria a învins 
cu 5—4 
U.R.S.S.

formația

6 CAMPIONI MONDIALI Șl DOI CAMPIONI OLIMPICI 
LA STARTUL „TURULUI FRANȚEI" PENTRU AMATORI

I n eveniment de seamă în 
activitatea ciclistă internațio
nală îl constituie, fără îndoia
lă. desfășurarea celei de a 9-a 
ediții a competiției pe etape 
..Tour de l’Avenir” care în
cepe la 11 septembrie la Le 
Mans și se încheie la 21 sep
tembrie la Clermont-Fer
rand. întrecere organizată de 
ziarele 1’ Equipe și Le Parisien 
Libere. Printre cele 16 repre
zentative invitate se află și 
cea a României. In legătură 
cu această importantă mani
festație sportivă internaționa
lă, dl. Jacques Marchand — di
rector al cursei, redactor șef 
adjunct la ziarul TEquipe — 
a avut amabilitatea să ne dea 
o declarație:

„Tour de l’Avenir, fratele 
mic al Turului Franței, cons
tituie un mijloc eficient de a- 
firmare a talentelor din cic
lismul francez și din țările ale

căror reprezentative evoluează 
în „mica buclă”. Dacă ar fi să 
facem o apropiere între fotbal 
și ciclism, am putea spune că 
„Cursa Păcii" este turul, iar 
,Tour de l’Avenir" returul, 
unui 
mondial 
ceea 
din
— ea

veritabil
l al 
ce 

acest

campionat 
amatorilor. în 

privește ediția 
an — a 9-a 

va fi în aparență
ceva mai ușoară deoarece nu 
cuprinde urcușuri renumite 
prin dificultate. Cu toate a- 
cestea, „Tour de l’Avenir" va 
pune multe probleme celor a- 
proape 130 de alergători ce se 
vor alinia la startul de la Le 
Mans. Etapele lungi — cu o 
medie de 170—180 km, profilul 
variat al traseului, disputa 
unor valori incontestabile ale 
amatorismului — toate aces
tea vor constitui pe de o parte 
dificultăți pentru alergătorii 
mai puțin experimentați, iar

pe de alta 
buire la 
tehnic și spectacular al aces
tei competiții internaționale. 
Faptul că în acest an vor par
ticipa 6 campioni mondiali, 
laureați aj întrecerilor de la 
Brno (frații Petersson, danezul 
Mortensen și elvețianul 
Kurmann), precum și doi cam
pioni olimpiei (olandezii Zoet- 
emelk și Den Hertog), record
manul mondial al orei (la a- 
matori), mexioanul Ramades 
Trevino, nenumărați perfor
meri ai acestui sezon — con
tribuie la ridicarea Turului 
Franței pentru amatori pe o 
înaltă treaptă a competițiilor 
ciclismului mondial. Așteptăm 
cu plăcere evoluția rutierilor 
din România care, de multe 
ori, au reușit să realizeze per
formanțe spectaculoase.”

Emil IENCEC
Paris, 8 septembrie

mijloace de contri- 
ridicarea nivelului

gggy1

3 2 d, ț. . ..

Reeditînd victoriile din 1962 fi 1965, puternica jucătoare 
australiană Margaret Smith Gourt (27 ani) triumfă din nou 
la Forest Hills, dominîndu-fi adv ersarele de o manieră 

categorică

MARGARET
PRIMUL

SMITH COURT CUCEREȘTE
TITLU LA FOREST HILLS
— La ForestNEW YORK, 8.

Hills, in prezența a peste 10 000 
de spectatori, Margaret 
(Australia) și Nancy 
(S.U.A.) și-au disputat 
finală a campionatelor 
naționale de tenis ale 
După numai 50 de minute de 
joc, victoria a revenit campioa
nei australiene cu 6—2, 6—2.

In mult așteptata finală a 
probei de simplu bărbați se 
vor intilni cunoscuții jucători 
profesioniști australieni, Rod 
Laver și Tony Roche. în semi
finala, întreruptă în ajun, La
ver l-a invins, cu 8-6, 6-3,

Court 
Richey 
prima 
inter- 
S.U.A.

14—12, pe americanul Arthur 
Ashe. Roche a dispus, după 
aproape patru ore de joc, cu 
3-6, 6—4, 4—6, 6—3, 8—6 de com
patriotul său, John Newcombe.

Prima semifinală Ia dubiu 
bărbați : Stolle, Rosewall — 
Okker, Riessen 6-1, 10-8, 6-4.

La dublu femei (semifinale) : 
Franțoiso Durr, Darlene Hard 
— Mary Ann Curtis, Valerie 
Ziegenfuss 6-3, 3-6, 6-1; Mar
garet Court, Virginia Wade — 
Rosemary Casals, Billie Jean 
King 9—7, 9-7.

Baschetbaliștii din Tg. Mureș
au evoluat în

PRAGA, 8 (Agerpres). — 
La Kosice s-a desfășurat un 
turneu international de bas
chet (masculin și feminin) 
Ia care au participat și selec
ționatele orașului Tg. Mureș. 
Turneul feminin a fost cîști
gat de echipa Slovan Bratis
lava, urmată de VSZ Pres- 
zov. selecționata Tg. Mureș, 
VSS Kosice și Mavag Buda
pesta. In competiția mascu
lină, pe primul loc s-a clasat 
formația iugoslavă Radnicki 
Kraguievaț, urmată de VJKG

Cehoslovacia
(Cehoslovacia), Banik Ostra
va, selecționata Tg. Mureș, 
Mavag Budapesta și VSS Ko
sice.

în ultima zi a competiției 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : feminin i selecțio
nata Tg. Mureș — VSS Kosi
ce 48—35 ; Slovan 
67—29; masculin i
— VJKG 69—68: 
Selecționata Tg.
85—50 ; Mavag — 
sice 72—51.

— Mavag 
Radnicki 

Banik — 
Mureș 

VSS Kol

FOTBAL-MERIDIANE
• C. M.: Polonia învinge Olandei ■© Selec
ționabilii maghiari se pregătesc ® Real face
meci nul la Atena • Din campionatul R.F.G

La Chorzow, în prezența a 
peste 100 000 de spectatori, s-a 
disputat meciul dintre selecțio
natele Poloniei și Olandei, con
tând pentru preliminariile, C.M. 
Fotbaliștii polonezi au obținut 
victoria cu 2—1 (0-1).

Budapesta, un joc de verificare 
cu formația poloneză Odra 
Opole. Victoria le-a revenit se- 
lecționabililor maghiari 
rul de 2—1 (1—0), prin 
marcate de Dunai II și

CU sco- 
golurile 
Gdrocs.

Intr-un meci internațional 
amical, disputat la Atena, Pa- 
nathinaikos a terminat la ega
litate cu formația Real Ma
drid : 2—2 (0—0). Au marcat: 
Dirnitrlou. Elefierlakls, respec
tiv Fleitas |i Zoooo.

Selecționata Ungariei, oare 
se pregătește pentru meciul cu 
Cehoslovacia din cadrul preli
minariilor C.M., a susținut, la
---- ----- ■■ ..... .. ... .... ....

în cani
de iot-

Rezultate înregistrate 
pionatul vest-gcrman 
bal : Mâuchen 1860 — F.C. Kfiln 
1—0 ; MSV Duisburg — Hanno
ver 96 1—0 ; Eintracht Braun
schweig — Oberhausen 0-4 ; 
Werder Bremen — Hamburger 
SV 1—1 > Borussia Dortmund — 
Schalke 04 1—1 ; Alemannia
Aachen — VfB Stuttgart 4—2 ; 
Eintracht Frankfurt — Bo
russia Moenchengladbach 1-2 ; 
F.G. Kaiserslautern — Bayern 
Mdnchen 0-0.
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