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Azi, la Galați

PRIMUL SUNET DE
GALAȚI, 10 (prin telefon). 

Pregătirile organizatorice In 
vederea întrecerilor balcanice 
de box s-au încheiat. Arena 
Dunărea, reamenajată com
plet, sub îngrijirea arbitrului 
Ștefan Ion (constructor de me
serie), arată acum ca o bijute-

Ion Popa să-l alerge, pe o căl
dură toridă, îmbrăcat în tre
ning și înfășurat în trei pă
turi groase. Prin transpirație, 
Negrea a ajuns la greutatea sa 
normală : 81 kg. In sfîrșit, o 
dată depășite emoțiile cînta- 
rului, se va proceda la trage-

Joi 11 septembrie 1969

Cea de a treia zi a lucrări
lor Congresului internațional 
A.I.T., „Timp liber și turism**, 
a fost consacrată determinării 
ansamblului de servicii spe
ciale pe care le necesită turis
mul individual și turismul or
ganizat, începînd cu informa
ția, continuînd cu transportul 
și cazarea, pentru a încheia 
cu elementele de divertisment.

Ședința s-a desfășurat sub 
președinția directorului 
ral al Turing Clubului 
al Olandei (A.N.W.B.), 
Blankert, și a avut ca
tori generali pe Joseph Brits- 
chgi (Elveția), secretar gene
ral de onoare al Alianței in
ternaționale de turism, și pe 
Robert Lonati (Elveția), secre
tar general al Uniunii Inter
naționale a Organismelor Ofi
ciale de Turism (U.I.O.O.T.), 
care au făcut o sinteză, primul 
pe problemele turismului in-

Start.' Împins cu putere de Focșeneanu, bobul pe rotile va lu
neca. Deocamdată cel mult 30 m. La iarnă însă...

In așteptarea sezonului hibernal

SCHIORII $1 BOBERII
NU CUNOSC ODIHNA

rie. Cîțiva oameni inimoși, ac
tiviști aț boxului din Galați, 
sortează acum premiile. Prin
tre ele se află și numeroase 
pliante, care oglindesc dezvol
tarea Impetuoasă a orașului 
dunărean. Pe străzi, din loc 
în loc, afișele amintesc gălă- 
țenilor că joi începe Balcania
da. (Apăruseră și două panouri 
mari în centrul orașului, foar
te atrăgătoare, dar din dispo
ziția nu știm cui, ele au dis
părut într-o noapte). Totul 
este bine pregătit aci, Balca
niada oonstituind un examen

Seyfi Tatar (Turcia), Simeon Gheorghiev (Bulgaria) și^ Vukușici 
(Iugoslavia)

IN FIECARE DIN CELE TREI 
ZILE DE ÎNTRECERI. Dar e- 
moțiile boxerilor vor începe 
în cursul dimineții de joi, 
cînd, după o riguroasă vizită 
medicală, ei vor da ochi cu 
cîntarui, acest... adversar de 
care se tem mulți pugiliști. 
Boxul nu admite, după cum 
se știe, nici o depășire a greu
tății regulamentare. Ne amin
tim cite emoții ne-a dat Gh. 
Negrea la „europenele** de la 
Belgrad din 1961, cînd cu o 
oră înaintea oficierii țânțaru
lui marca 200 de grame in 
plus. A trebuit ca antrenorul

Văzufi de Neagu RADULESCU
rea la sqrți, In prezența con
ducătorilor celor patru dele
gații sportive.

dividual, iar cel de al doilea 
pentru problemele turismului 
organizat.

In continuare, au luat cu- 
vîntul, pentru a sublinia a- 
numîte aspecte esențiale din 
rapoartele elaborate, autorii 
acestora prezenți la lucrările 
congresului: prof. dr. O. Kas
par, de la Universitatea St. 
Gallen (Elveția), J. Jager, di
rector în A.N.W.B. (Olanda), 
W. Laskowski, directorul Au
tomobil clubului din Polonia, 
Rudolf von Berger, membru 
în conducerea Turing Clubu
lui Elveției, H.F. Milller, mem
bru în comitetul Asociației in
ternaționale hoteliere (Elve
ția), ing. V. Iordăchescu, se
cretar general al Automobil 
Clubului Român.

Seara, primarul general al 
Capitalei, Dumitru Popa, a o- 
ferit o recepție participanților 
la congres.

PUNCTE FORTE IN 
ECHIPA NOASTRĂ

Antrenorul clubului Steaua, 
Mar cu Spakov, se îngrijește 
acum de tricolorii care ne vor 
reprezenta la cea de a VH-a 
ediție a confruntării balcani
ce. îl cunoaștem de mulți ani. 
Rareori ne-a fost dat să-1 ve
dem mulțumit „sută la sută" 
de evoluția boxerilor săi. Poa
te că-i mai bine așa.

Intrebîndu-1 ce șanse au pu-

VICTORIE INTERNAȚIONALĂ

A TINERILOR POLOIȘTI ROMANI

® Demonstrații de schi pe Siutghiol • Crosurile biatloniștilor 

ji fondiștilor • 60 de boberi in Parcul din Sinaia •! Schiorul

Paul IOVAN

Aseară, la bazinul de Ia 
ștrandul Tineretului, s-a dis
putat întilnirea internațională 
amicală de polo dintre echi
pele reprezentative de tine
ret ale Bucureștiului și So
fiei. Desfășurînd un joc mai 
atent în apărare și cu șuturi 
puternice de la distanță, ti-

nerii noștri jucători au în
vins cu scorul de 6—5 (2—0, 
2—0, 0—1, 2—4). Cele mai 
multe goluri au fost înscrise 
de Lazăr (4), din echipa Ro
mâniei, respectiv Todor (4) 
Bulgaria.

I. Zangor — bun pentru

Zilele în care zăpada și 
gheața vor domni, în care în- 
demînaticii schiori și teme
rarii boberi se vor avînta pe 
pîrtiile albe, sub privirile ad
mirative ale spectatorilor din 
țară sau de peste hotare, sînt 
încă depărtate. Nu însă atit 
de mult incit să nu se simtă 
apropierea lunilor în care cri
vățul îi va alunga pe frigu- 
roși în casă, dar va crea con
diții naturale de practicare a 
sporturilor de iarnă. Timizi, 
acești pași spre iarnă se simt 
în primul rînd în stadiul de 
pregătire a fruntașilor schiului 
și bobului de care ne vom o- 
cupa în rîndurile de față.

SCHI PE APA LA SIUTGHIOL

Liniștea lacului de la Ma
maia este tulburată zilnic de 
motoarele navelor cu motor 
care brăzdează în lung șl lat 
apa lină. Printre cei care â- 
trag privirile se află șl cîțiva 
tineri bronzați (de astă dată 
de combinația soare-apă și nu 
soare-zăpadă, cum sînt obiș- 
nuiți), adevărați 
schiului pe apă. 
este de mirare, cunoscînd că 
ei sînt componenți i lotului na
țional de schi-alpin, adică se
niorii Brenci, Cristea, Vulpe, 
Munteanu, Văideanu și ju
niorii Al. Bogdan, M. Bălan, 
Ivăneșcu, Konețchi și Trotsch. 
Sub supravegherea antrenoru
lui federal I. Berindei și a 
proaspătului antrenor al echi
pei de juniori, maestrul spor
tului Cornel Tăbăraș, ei îșl 
desăvîrșesc pregătirea speci-

artiști al 
Faptul nu

INTERVIU

CU JESSE

OWENS

(Continuare in pag. a 2-a) George DINU

bob • Primele transferări

D. STANCULESCU

La Munster
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DE SKEET,

noastre, menționăm 
Sencovici, Pintilie,

CARPAȚI"

fică sezonului de iarnă, urmînd 
ca săptămîna viitoare să pă
răsească litoralul și să-și con
tinue antrenamentele, de astă- 
dată pe uscat, în cadrul sec
țiilor cluburilor și asociațiilor 
sportive din care fac parte. 
Multitudinea și dificultatea în
trecerilor internaționale din 
sezonul care bate la poartă, 
printre care campionatele 
mondiale din Italia, Balcania
da din Turcia ș.a., impun o 
seriozitate și conștiinciozitate 
sporită, un volum mai mare 
de lucru, o devansare a antre
namentelor față de anii tre- 
cuți. Și, după cum am văzut, 
pe Siutghiol se lucrează in
tens, schiul pe apă constituind 
un mijloc important și eficace

ROMÂNIA A FĂCUT 0 VERITABILA 
DEMONSTRAȚIE

MUNSTER (prin telefon). - 
Presa locală continuă să comen
teze victoria obținută de echipa 
masculină a României în intîl- 
nirea cu naționala Japoniei. 
Ziarul „Munsterische Zeitung“, 
sub titlul ..ROMÂNIA, DUPĂ 
O VERITABILA DEMONSTRA
ȚIE DE VOLEI A ClȘTIGAT 
CU 3—0”, remarcă atît jocul 
desfășurat de Drăgan, CARE 
ȘI-A CONDUS CU MĂIESTRIE 
COECHIPIERII, CIT ȘI COLO
SALA FORȚA DE ATAC A LUI 
UDIȘTEANU, CARE A STRĂ
PUNS CU REGULARITATE 
BLOCAJUL JAPONEZILOR. 
Același ziar, referindu-se la 
evoluția niponilor, precizează 
că acești» au fost surprinși de 
jocul excelent al românilor, 
care l-au depășit la toate capi
tolele.

In ultima zi a turneului, echi
pa feminină a României a ob
ținut cea de a treia victorie

DE VOLEI...
asupra formației R.F’. a 
niei. Scor final : 3—1 
—15, 3), după un joc 
antrenorii noștri gu utilizat ti
nerele speranțe ce vor participa 
Ia C.E. Gazdele, mai active in 
acest joc, au reușit să cîștige 
cel de al doilea set diD întilni- 
rile cu româncele.

Băieții, avind zi de pauză, 
și-au continuat pregătirile, pen
tru „Cupa mondială” cfectuinzl 
un joc demonstrativ de două 
seturi.

In urma rezultatului Ja
ponia - R.F.G. 3-0 (1, 4, 6), 
clasamentul final se prezin
tă astfel : 1. România, 2. Ja
ponia. 3. R.F. a Germaniei. 

Formația noastră feminină va 
pleca spre Ilanovra, unde va 
reintilni echipa R.F.G., iar 
băieții spre Berlin, pentru _ a 
lua parte la „Cupa mondială”.

N. MATEESCU

Germa- 
fH. 6. 

in care

(Continuare in pag. « 2-a)

Campionul țării noastre, Gheorghe Sencovici, schim
bă primele impresii cu trăgătorul danez. Owe Fol- 

ting, după antrenamentul de ieri.
Foto ! Theo MACARSCHI

„SA TRANSMIȚI TOT CE ȘTII
CA UN BĂȚ DE ȘTAFETĂ...**

9

La 12 septembrie, în ultima 
zi de lucru a celei de a 9-a 
sesiuni a Academiei Olimpice 
internaționale, Jesse Owens va 
împlini 56 de ani, dar încă se 
antrenează de 3 ori pe săp- 
tămînă cite o oră și jumătate, 
alergînd și pedalînd, jucînd 
baschet sau baseball, fără a 
pune la socoteală week-end-ul 
dedicat exclusiv golfului. La

fel de suplu cum îl știam, cu 
fizicul atletic și mersul legă
nat, decontractat, pare o re
clamă vie pentru perenitatea 
educației fizice. Poloul alb îi 
scoate în evidență, prin con
trast. culoarea arămie a fe
ței, imperceptibil adumbrită 
de mustăcioara de tub nasul 
de boxer.

Ochelarii cu lentile verzi,

ridicați pe frunte, și țigareta 
cu filtru lung completează 
aerul de nonșalanță al omului 
care zîmbește continuu în re
lațiile de complezență (se 
fotografiază cu oricine, dă auto-

Jesse Owens fotografiat îm
preună cu Iolanda Balaș- 
Sbter, la Olimpia, cu prile
jul celei de a IX-a sesiuni 
a Academiei internaționale 

olimpice.
I

Amatorilor sportului 
cu arma de vînătoare le 
este oferită, în aceste 
zile, o interesantă com
petiție internațională de 
skeet și talere. Concursul 
dotat cu „Marele premiu 
Carpați” are și o semni
ficație specială. Este ul
tima verificare înaintea 
campionatelor mondiale 
de luna viitoare care vor 
fi găzduite la San Sebas
tian (Spania).

întrecerile se vor des
chide cu proba de skeet 
(talere aruncate din turn). 
Azi, (de la ora 9, pe po
ligonul Tunari) se va 
trage prima manșă de 
100 talere, cealaltă ur- 
mind să aibă loc miine. 
Participă trăgători din 
Liban (2), -Turcia (3), 
Spania (4), Danemarca 
(1), Ungaria (4), Bulga
ria (3), R.F. a Germaniei 
(1) și România (12). Din
tre reprezentanții culo

rilor 
pe 
Danciu, Diaconu, B. Ma
rinescu, Iurcenco, iar 
dintre cei străini pe Ko- 
rolkievicz, Wosliki (Po
lonia), Hohenthal (R.F. 
a Germaniei) și Castanon 
(Spania).

Vineri, în timp ce pe 
standurile de skeet se 
va disputa a doua manșă, 
se va da startul în con
cursul de talere care se 
va încheia duminică. Și 
aici vor fi prezenți țintași 
cunoscuți ca Bladas. 
Alonso, Capellon (Spa
nia), Hansen (Danemar
ca), Molnar, Ferencz 
(Ungaria), Florescu, 
povici, Dumitrescu, 
nescu, Bodnărescu, 
zeanu (România).

Se va concura la 
50 de talere (ziua I), 75 t 
(ziua a II-a) și 75 t (ziua 
a IlI-a).

Po- 
Io- 
Ve-

cite

Victor BANCIULESCU

(Continuare tn pag. a 4-a)

18 ATLEf! ROMÂN!
la europenele de la Atena

După cum se știe, între 
16—21 septembrie vor avea 
loc la Atena campionatele eu
ropene de atletism.

în cursul zilei de ieri a fost 
definitivat lotul de atleți care

vor reprezenta |ara la aceste 
întreceri. El cuprinde urmă
torii 18 sportivi : Mariana 
Goth, Mariana Filip, Ileana 
Silai, Lia Manoliu, Maria Lin
ca, Viorica Viscopoleanu, O- 
limpia Cataramă, Virginia

Bonei, Nicolae Perțea, Gheor
ghe Cefan, Leonida Caraiosi- 
foglu, llie Vasile, loan Șerban, 
Vasile Sârucan, Carol Corbu, 
Csabo Dosza, Victor Such și 
Mihai Zaharia.

Basctietlralirtii de la I.C.H.F. 
și Politehnica Galați, în Polonia

Turneul începc vineri, la Lodz.
Echipele masculine de 

baschet I.C.H.F.-București 
și POLITEHNICA-Galați 
au plecat în Polonia, 
la Lodz, pentru a lua

ri arhitectura sportului româ
nesc. scrima ocupă — de la 
Melbourne încoace — o po
ziție în prim plan. Titlurile 
olimpice, mondiale și conti
nentale cucerite prin d’Artag-

nanii de la floretă creează în inimile 
iubitorilor acestei discipline, ai sportu
lui în general, un sentiment de încre
dere că și în viitor scrimerii români vor 
fi prezențe stabile în ierarhia valorilor 
de pe glob, că șirul succeselor va 
continua.

Un asemenea tablou reconfortant 
este, într-un fel, întunecat însă în inte
rior de existența unei anomalii perpe
tue, care atenuează evident la aspi- 
rafia țirească spre echilibru, proprie 
oricărui sport. Este vorba de sistemul 
de arbitraj.

Literalmente, ceea ce se petrece în 
scrimă esfe fără precedent la nivelul 
altor discipline. De pildă, într-un cam
pionat naționdl, competiție supremă pe 
plan autohton — nu sînt cunoscuți nici
odată dinainte arbitrii, cum ar fi echi
tabil și cum este caracteristic TUTU
ROR sporturilor. Ei sînt fixați spontan 
(? I ?), cu cîteva minute înainte ca 
sportivii să urce pe planșe, la solici
tarea directoratului de concurs sau la 
intervenția vreunui membru delegat al 
biroului federal.

Cine sînt, în majoritatea copleșitoare 
a cazurilor, acești arbitri ocazionali? 
Antrenori, sportivi activi și, cîteodată, 
foști sportivi. De cele mai multe ori, 
oameni legați, într-un fel sau altul, prin 
interese de club sau simpatii nedisimu
late, de o echipă sau de un trăgător. 
Tn asemenea condiții, prezența unor 
astfel de arbitri la mijlocul planșei nu 

| poate provoca decît suspiciuni, iar la 
- ivirea unor greșeli — fie chiar și ne

intenționate — nemulțumiri. Cum s-a și 
întîmplat, de altfel la campionatele na
ționale individuale.

Tn pofida dificultăților pe care 
le presupune, o rezolvare radicală se 
face simțită. într-un sport de mare ten
siune cum esfe scrima și în care un 
asalt decisiv poate fi pierdut într-o 
fracțiune de secundă, un rezultat viciat 
poate deforma o ierarhie valorică. Și 
atunci, cine sitportă efectele ?

A sosit timpul să se iasă din zodia 
contemplării, a conservatorismului de
suet, a sosit timpul să se găsească so
luții. Principiul care trebuie să stea la 
baza acestui sistem — folosirea unor 
arbitri neangajați, foști antrenori sau 
foști sportivi, în toate cazurile oameni 
recunoscufi pentru capacitatea lor de 
orientare, prin competență și autoritate, 
prin cinste în primul rînd.

Asemenea oameni există și în Capi
tală, și în orașele care au secții de 
scrimă sau care au avut cîndva o acti
vitate în această disciplină. Trebuie 
doar detectați și apropiați de sportul 
cărora le-au dedicat, în prima tinerețe, 
ani rodnici de muncă, de satisfacții, de 
renunțări și de suferințe. Pentru spiritul 
de echitate ce trebuie să existe pe 
planșele de scrimă, ca pretutindeni de 
altfel în sport, acest efort trebuie în
treprins. S-ar elimina astfel o sursă 
permanentă de suspiciuni și de nemul
țumiri, ar dispare o anomalie cu rădă
cini adînci și, cum am văzut, cu impli
cații nedorife.

I
1

I
I 
I
I
I
I
I

parte la un turneu interna- întrecerile se vor desfă- I
țional, alături de formația „„„„ . . x,x • 1
divizionară din localitate șura. vmef'- simbătă și du
și o selecționată din Un- minică, sistem turneu. (F. 
garia. SIMION — coresp.). I

LA CLUJ

începe prima ediție a campionatului republican de tir cu arcul
Sfîrșitul acestei săptă- 

mîni va aduce iubitorilor 
tirului cu arcul un eveni
ment deosebit. Simbătă și 
duminică, la Cluj, se va

desfășura prima ediție a 
campionatului republican 
de tir cu arcul. Competi
ția cuprinde proba denu
mită dublu F1TA pe dis-

tanțe scurte 2 (50 + 30 m) 
pentru băieți și fete. Și-au 
anunțat participarea 
cași din orașele București, 
Tg. Mureș și Glu|.
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Tiberiu STAMA j



*

Pag. a 2-a ■ > poi^tul Nr. 661 (6095}

JOCURILE BALCANICE
liLs

A

ÎNTRECERILE DE LA SALONIC, 
0 PROMISIUNE PENTRU EUROPENE

A Xl-a ediție a campionatului 
balcanic de baschet pentru echi
pele de seniori, desfășurată timp 
de cinci zile la Salonic, a fost, 
după părerea tuturor specialiștilor, 
una dintre cele mai disputate de 
pină acum. Aceasta datorită in 
primul rînd faptului că, pentru 
patru echipe (Iugoslavia, Bulga
ria, G'recia șl România), întrece
rea a constituit o verificare seri
oasă efectuată cu puțin timp 
înaintea campionatului european 
pentru care s-au calificat în pri
măvara acestui an. Ca urmare, 
meciurile, pe lingă faptul că au 
oferit spectacole foarte atrăgă
toare șl o luptă pasionantă pen
tru cucerirea unui loc cit mal 

. bun în clasamentul competiției, 
s-au ridicat șl la un bun nivel 
tehnic.

Referitor la reprezentativa Ro
mâniei, trebuie spus, de la în
ceput, că ea a avut de făcut față 
unul evident handicap de înăl
țime. Soluția Inițială, apărarea 
presing, s-a dovedit bine pregă
tită, ea facilltînd disputa cu ju
cătorii de talie Înaltă prezențl în 
număr mare In echipele parti
cipante șl tn final, obținerea unor 
rezultate promițătoare. In ceea ce 
privește formele de atac, vom re
marca varietatea lor șl faptul că 
au fost efectuate in mișcare. Dar, 
dacă ar fi fost completate cu mal

multă precizie In aruncările la 
coș, cu contraatacuri șl cu mal 
dese acțiuni individuale, elemente 
constatate la celelalte partici
pante, eficacitatea echipei ar fi 
fost mai mare. Ne-a bucurat, 
insă, scăderea numărului greșeli
lor de tehnică (pași, dublu dri
bling, pase la adversar etc.) de 
la o medie de 23, In trecut, 
16 la acest turneu balcanic, 
plus, baschetballștil români

la 
In 

__________ ___________ au 
dovedit o remarcabilă pregătire 
fizică, el făclnd față cu succes, 
In toate jocurile, tuturor solici
tărilor apărării presing. Cît pri
vește inconstanța, manifestată de 
la un meci la altul sau In cadrul 
aceleiași partide, carență mai 
veche, ea s-a datorat unor scă
deri psihice care au avut drept 
consecință șl slăbirea colaborării 
între jucători.

Iată tn clteva cuvinte ilustrată 
comportarea fiecăruia dintre cel 
ce ne-au reprezentat la Salonic : 
Jekely a evoluat aproape de va
loarea lui, aducînd un aport la 
fel de eficient în atac și în apă
rare ; Tarău, deosebit de activ în 
defensivă, inconstant în ofensivă; 
Novac, de mare utilitate, dar din 
păcate nu a putut juca la valoa
rea obișnuită din cauza repetate
lor Îmbolnăviri din ultima pe
rioadă ; Czmor s-a comportat de 
la med la med mai bine șl mal

sigur; Dlaconescu a reușit ac
țiuni deosebit de spectaculoase șl 
folositoare formației, dar 1 se im
pune să dovedească o mai mare 
stăpînire de sine în anumite mo
mente decisive ; Noslevici, deși 
nu s-a aflat intr-o formă bună, a 
fost util datorită experienței și 
calmului său ; Albu, și el fără a 
fi în formă maximă, a vădit că 
este jucătorul care dă încredere 
șl calm echipei, conducîndu-șl 
partenerii cu luciditate, 11 este 
necesară. Insă, ridicarea potenția
lului fizic și a concentrării pentru 
a-și spori randamentul In apă
rare; Dimancea, cu agresivitate 
șl mobilitate deosebită, a impul
sionat șl a dat un bun ritm de 
joc formației, creînd prin aceasta 
o puternică revenire a selecțio
natei române în întrecerea cu 
Iugoslavia ; Rtlhring, ușor acci
dentat, nu a fost utilizat prea 
mult, el rămînînd. Insă, un ele
ment necesar : Chlvulescu, Dra- 
gomirescu și Georgescu au fost 
introduși In teren mal puțin, iar 
atunci cînd s-a petrecut acest 
lucru, au fost destul de timizi.

In sfirșit, nu putem să nu 
amintim despre arbitraj. In pri
mele întîlniri, sportivii noștri au 
fost surprinși de maniera destul 
de largă de arbitraj, pentru 
pe parcurs să se acomodeze 
să evolueze In consecință.

Apreciem că menținerea pregă
tirii fizice actuale, perfecționarea 
In continuare a aruncărilor la 
coș, • sistemelor de atac șl de 
apărare, precum șl Îmbunătățirea 
unor forme de contraatac, ar 
putea duce la o comportare re
marcabilă la campionatul euro
pean. Desigur, acestea slnt unele 
aprecieri generale, la care antre
norul șl jucătorii pot adăuga șl 
altele, toate urmărind realizarea 
unor performanțe cit mal valo
roase din partea reprezentativei 
României.

ca
«1

Primul sunet de gong
(Urmare din pag. I)

giliștii noștri, Spakov ne-a vor
bit îndelung despre: Gruiescu, 
Cuțov, Silberman, ~ 
Alexe.

— Dar ceilalți ?
— P. Dobrescu 

boxer talentat. El 
însă un accident serios la ar
cada stîngă (în recenta gală 
de selecție de pe stadionul Di
namo), motiv pentru care în 
ultimul timp nu l-am mai pu
tut forța la antrenamente, de 
teamă ca rana să nu se des
chidă din nou. A. Năstac a 
fost adus în lot în ultimul mo
ment pentru a-1 înlocui pe 
Stumpf. Să sperăm că-el va 
putea depăși acest handicap. 
Pușcaș n-a dat satisfacție la 
C.E., dar are calități și presu
pun că va face acum o figură 

. mai bună. P. Nedelcea deține 
o formă acceptabilă, însă nu 
stă bine cu greutatea. Aproape 
în permanență el cîntârește 
cu 2,5—3 kg peste categoria 
sa. A trebuit să luptăm pentru 
a-1 aduce la greutatea sa nor
mală (54 kg), dar aceasta poa
te avea consecințe într-un tur
neu de amploarea competiției 
balcanice. Cred totuși că Ne
delcea ÎȘi păstrează șansa lui. 
Cît privește pe semigreul M. 
Constantinescu, dacă și-ar da 
seama cît e de puternic, ar fi 
un boxer de mare valoare. El 
este foarte bine clădit, are vi
teză de execuție, lovește nă- 
praznic, dar în timpul meciu
lui nu gîndește suficient.

Gyorffi și

uneste
a suferit

NICI UN „EUROPEAN" 
ÎN ECHIPA IUGOSLA

VIEI

Marți seara au sosit, cu un 
autobuz, pugiliștii din repre
zentativa țării vecine și prie
tene. înainte de a-i întîmpina 
în fața hotelului Dunărea 
m-am întreținut insă, cu zia
riștii iugoslavi Dușan Mișici 
și Momcilo Dabici, precum și 
cu fotoreporterul Milenko Da- 
vici. Am aflat astfel că na-

ționala Iugoslaviei este com
plet nouă față de cea care a 
evoluat în luna iunie la euro
penele de la București. Oaspe
ții, nemulțumiți de vechea 
garnitură, consideră balcania
da un prilej excelent pentru 
a-și roda o nouă echipă în 
vederea viitoarelor campiona
te continentale Și Jocuri Olim
pice. Și iată că în timpul dis
cuției autocarul i-a adus pe 
reprezentanții boxului iugoslav 
în fața hotelului. Delegația 
este compusă din 16 persoa
ne, la care se adaugă și cei 
trei ziariști citați mai sus i 
Branko Todorovici și Nikola 
Petkovici — conducători, A- 
dam Sela — medic, Anton 
Pokman — arbitru, Bojko Ra- 
dunovici și Neboisak Prokici 
— antrenori.

Și acum, echipa : Zlatko Mi- 
loslavevici (muscă — 22 ani); 
lane Bahtiarevicî (cocoș — 23); 
Sandor Jivkovici (pană — 23); 
Risto Gazepov (semiușoară — 
26); Ivan Botici (ușoară — 25); 
Nedelko Ivankovici (semimij- 
locie — 24); Dragan Bojovici 
(mijlocie mică — 20); Rade 
Sirkovski (mijlocie — 19); Slo
bodan Stojanovici (semigrea — 
19); Anton Vukusic (grea — 
26).

Dintre sportivii iugoslavi se 
remarcă i cocoșul lane Bah- 
tiarevici, campion al țării sale 
în anul 1968, mijlociul Rade 
Sirkovski, campion de juniori 
pe anul 1969, greul Anton Vu- 
kusic, campion al țării în 1965 
și 1968. Actuala echipă națio
nală a Iugoslaviei cuprinde 
și patru debutanți I Sandor 
Jivkovici, Dragan Bojovici, 
Rade Sirkovski și Slobodan 
Stojanovici.

în discuția avută cu con
frații din țara vecină am des
prins faptul că ei acordă șan
se sportivilor lor Bahtiarevicî 
(cocoș), precum și ușorului Bo
tici.

Marți seara, tîrziu, au sosit 
la Galați și reprezentativele 
de box ale Bulgariei și Turciei.

praf. Drago; HADIRCA

A

DELEGAȚIA ROMÂNIEI LA PRIMA
BALCANIADĂ

Delegația țării noastre, în 
formație completă, cu 24 de 
înotători, 11 poloiști și doi să
ritori, a părăsit ieri Capitala, 
îndreptîndu-se spre Izmir, 
unde vor avea loc, începînd 
de vineri dimineața, întrece
rile primei Balcaniade.

Lotul înotătorilor are în 
frunte pe Marian Slavic, cel 
mai în formă craulist al țării. 
El va concura, cu șanse apre
ciabile, în cursele de 100 m 
liber. 400 m liber, 200 m mixt, 
precum și în cele două ștafete. 
Alături de el, Dionisie Naghi, 
(despre care antrenorul I. 
Tothpal ne-a declarat că este, 
în sfîrșit, pregătit pentru a 
coborî la 1 500 m sub 18 mi
nute), Vasile Costa și Adal
bert Covaci vor constitui oa
menii de bază ai formației 
masculine.

In delegația feminină sînt 
prezente Agneta Șterner și 
Cristina Balaban, singurele 
înotătoare cu șanse de a-și 
încununa activitatea din acest

Actuala ediție a Balcaniadei 
de motocros se va încheia du
minică, la Sofia. Lupta pentru 
supremație în cele două cla
samente ale competiției a de
venit și mai aprigă după 
penultima etapă, consumată 
cu două luni în urmă la Bucu-

DE LA UN BUT LA ALTUL
A fost format lotul național 

lărgit, care cuprinde nu mai 
puțin de 96 de jucători : Dinu, 
Baciu, Stoica, Bucur, Ciornei, 
Drăgulescu, A. Ionescu, Miha- 
lașcu, Lomnășan, I. Bică (linia 
I), Iorgulescu, Onuțu, Gh. Mir
cea, Barba, Caraiman, Postu 
(trăgători), Țuțuianu, Șerban, 
Veluda, Atanasiu, Dărăban, 
Forman, Ene, Barbu, Bălan (li
nia a II-a), Ciobănel, Rășcauu, 
Roman, Prosi, Postolache, Băl- 
tărețu, Achim, Miclescu, Pop, 
Dumitrescu, Ghelțu, Spiratos, 
Iftimie, Beianu, Moromete, A. 
Cristea, Șerbu, Mitan, C. Nico
lae, Marin Ștefan (linia a III-a), 
Florescu, Rădulescu, Șt. Io- 
neecu, Mateescu, Boiangian, 
Țața (mijlocași la grămadă), 
Nicolescu, Cristea, Bărgăunaș, 
Simion, Ghețu, Giugiuc, Bri
ceag (mijlocași la deschidere), 
Irimescu, Dragomirescu, Nioa, 
Braga, Marica, Popeț, Gheor
ghiu, Terbticzi, Sabău, A. Ilie, 
I. Iile, Abribula, Ghica, Con
stantinescu, Leșanu (centri), 
Suciu, R. Ionescu, Peter, O. Io
nescu, Țopa, Caragea, Hulă, 
Negoescu, Bater, Pavlovici, Is- 
tudor, Sas (aripi), Dălciulescu, 
Durbac, Marinescu, Oprea, Ne- 
delcu, Iordănescu, Comănici, 
Bumbu, Zamfir, Duță, Muntea- 
nu (fundași).

★
Inaugurăm o rubrică pe care 

am vrea-o... absentă : a sus-

In așteptarea sezonului hibernal
(Urmare din pag. 1)

de acomodare cu ceea ce se 
va efectua în timpul iernii.

RECORDURI PE VARTE

Biatloniștii și fondiștii, a- 
flați și ei într-un an compe- 
tițional deosebit de bogat, au 
beneficiat prea puțin de lunile 
de vară. Majoritatea zilelor 
le-au afectat antrenamentelor 
pe uscat, iar prima verificare 
au și susținut-o zilele trecute 
la Brașov, pe stadionul Trac
torul și pe Varte.

La Tractorul au avut loc 
probele de 400 m plat, salturi 
de pe loc, flotări în brațe, iar 
pe Varte cursele de cros.

Fiind o întrecere specifică, 
vom aminti numai de alergă
rile pe teren variat care au 
dat drept învingător, în aceas
tă dispută neoficială, pe Vic
tor Fontana, cronometrat pe 
distanța de 5000 m cu 18:08,0, 
urmat de D. Soiu și I. Șovă
ială cu același timp- 18:13,0. 
Și ei, ca mai toți ceilalți par- 
ticipanți, reprezentînd secțiile 
din Brașov, au înregistrat per
formanțe superioare celor ob
ținute anul trecut în aceeași 
perioadă. Dovadă că s-a lu
crat bine și că sînt speranțe 
ca și pe zăpadă cronometrele 
să indice rezultate care să-i 
claseze onorabil. La senioare, 
după parcurgerea a 3000 m, 
s-a produs o surpriză : Adria
na Barabaș a învins-o pe 
multipla noastră campioană 
Marcela Leampă. La juniori, 
pe aceeași distanță, a cîștigat 
I. Tudor, iar la junioare (2000 
■m) prima s-a clasat Rodica 
Clinciu.

Am 
masă 
veni, 
dar în același timp am se
sizat și unele absențe: N. 
Dudu s-a prezentat numai 
la probele de pe stadion 
(ce s-a petrecut cu el a 
doua zi, cînd trebuia să 
parcurgă cei 5000 m de 
cros, cursă cu adevărat 
specifică și edificatoare 
supra stadiului de pregă
tire a unui fondist?), iar 
ELENA BAȘEA și NTCO- 
LAE COJOCARU NICI NU 
AU TRECUT PE LA LOCU
RILE DE DESFĂȘURARE 
A PROBELOR DE CON
TROL.

întrebați, ANTRENORII

remarcat prezența în 
a schiorilor brașo- 
buna lor pregătire,

NU AU PUTUT JUSTIFI
CA ÎN NICI UN FEL AB
SENȚA ELEVILOR LOR. 
Regretabil, de asemenea, 
faptul că federația nu a 
primit pină acum nici un 
document care să ateste 
trecerea normelor de con
trol de către schiorii din 
Cîmpulung Moldovenesc, 
deși aici se află cîțiva 
membri ai loturilor națio
nale. De unde se POATE 
CREDE CĂ LA CÎMPU
LUNG TIMPUL A FOST 
IROSIT. Ceea ce ar fi foar
te trist.

ÎN PARCUL DIN SINAIA, 
BOBERII SÎNT ADMIRAȚI

60 de actuali și viitori bo- 
beri s-au prezentat în Parcul 
din Sinaia pentru a lua parte 
unii la verificarea pregătiri
lor, iar alții la concursul de 
selecție. Verificarea a fost fă
cută pentru piloți (maestrul 
emerit al sportului Ion Pan- 
țuru, D. Panaitescu, I. Nicules- 
cu ș.a. un total de 20 de con
ducători de bob), iar la selec
ția frînarilor au participat 40 
de consacrați și începători. 
Dintre aceștia din urmă, după 
disputarea probelor (alergări 
pe 30 m plat, împingerea bo
bului pe rotile pe distanțele de 
15 m și 30 m, împingeri și genu
flexiuni cu haltere), punctajul 
cel mai bun l-a realizat Du
mitru Focșeneanu, frînarul cu 
care Panțuru a cucerit meda
lia de argint la campionatele 
mondiale de la Lake Placid. 
Surpriza „competiției" a fost 
tînărul Dumitru Pascu, clasat 
înaintea lui Nicolae Neagoe, 
Raimond Țancov și Ion Puș
caș, componența de anul tre
cut ai lotului național. Prin
tre participanți, cu rezultate 
excelente care demonstrează 
mari calități, schiorul Ion 
Zangor, un adevărat atlet. 
Vom asista oare în viitorul 
sezon la o metamorfoză a ce
lui care pînă acum era nelip
sit dintre fruntașii schiului 
alpin ? Nu ar fi exclus.

In rest, vom mai remarca 
afluența de public, prezent în 
număr impresionant în Parc 
pentru a urmări acum, vara, 
pe cei pe care îi vor aplauda 
iarna, cînd bolizii vor luneca 
vijelios de-a lungul pistei de 
gheață.

PRIMELE
Începută 

perioada de

consemnat unele treceri spec
taculoase de la un club la 
altul, majoritatea fortuite de 
satisfacerea stagiului militar 
de către unii schiori.

Printre numele mai cunos
cute, vom aminti de Gh. Vul
pe, N. Horga, I. Șovăială (de 
la clubul sportiv Sinaia), I. 
Benga (Tractorul) la DINA
MO BRAȘOV, N. Secarea 
(Steagul roșu Brașov) și V. 
Bîrsan (Tractorul) la A. S. 
ARMATĂ BRAȘOV.

Deocamdată este vorbă doar 
de înaintarea primelor forme 
către federația de specialitate, 
așa că pină la 30 septembrie, 
cînd se va încheia perioada 
de transferări, vom putea 
afla și alte modificări în car
netele de legitimare ale jucă
torilor.

TRANSFERĂRI 
la 1 septembrie, 
transferări « și

pendaților. Ședința din 8 sep
tembrie a Comisiei de discipli
nă a ridicat dreptul de joc pe 
cite o etapă sportivilor I. Petcu 
(Vulcan) și G. Deak (Agrono
mia), pentru injurii reciproce, și 
pe 30 de zile lui N. Pătărhău 
(Rulmentul) pentru lovirea ad
versarului cu pumnul. Mai fi
gurează în evidențe cu o etapă 
... odihnă, C. Humeniuc (Știin
ța) pentru piedică intenționată 
pusă adversarului.

CLASAMENTUL

1. Grlvița Roșie
2. Dinamo
3. Știința
4. Steaua
5. Universitatea
6. Farul
7. Vulcan
8. Politehnica
9. Rulmentul

10. Agronomia
11. C.S.M.
12. Progresul

DIVIZIEI A

o 
o 
o o 
o

A NATAȚIEI
an cu un titlu balcanic. în ge
neral, team-ul fetelor este al
cătuit din sportive tinere, de 
perspectivă (Liliana Dan, Anca 
Mihăescu, Anca Groza, 
Gyongy Sovago), care au fost 
preferate unor înotătoare cu 
mai mare experiență, dar în 
formă mai slabă.

Cu perspective de a cuceri 
titlurile de campioni vor 
concura la această Balcaniadă 
cej doi săritori români, Mela
nia Decuseară și Ion Ganea. 
Cit privește formația de polo, 
ea reprezintă un adevărat 
amalgam, cu senatori de drept 
(Zahan, Szabo), jucători mai 
tineri care au devenit titulari 
în ultimii ani (Novac, Zamfi- 
rescu, Popa) și debutanți (Hu
ber, Frlncu, Nastasiu). Antre
norii C. Corcec și I. Frîncu 
au credința că au selecționat 
tot ce există mai valoros la 
ora actuală și că în această 
formulă vor putea izbîndi. Do
rim din toată inima să nu se 
înșele...

rești. In clasamentul pe nați
uni conduce reprezentativa 
țării noastre, la o diferență 
de numai 6 puncte de cea a 
Bulgariei, iar la individual în 
frunte se află sportivul bul
gar G. Serafimov, cu 59 de 
puncte, urmat fiind de aler
gătorul brașovean Otto Ște
fani, cu 56 p. In caz de victo
rie la Sofia, echipa României 
care a cîștigat ultimele două 
ediții va intra în posesia de
finitivă a Cupei balcanice.

Sportivii noștri s-au pregă
tit intens. Ei au participat — 
săptămîna trecută — la două 
concursuri în Iugoslavia. In 
primul (la Karlovac), dotat cu 
„Cupa Dunării", Cristian Do- 
vids, St. Chițu, Otto Ștefani 
și Aurel Ionescu au dus echipa 
României pe locul II, după 
reprezentativa Cehoslovaciei, 
fiind urmată în clasament de 
motocrosiștii din Ungaria, Iu
goslavia, R.F. a Germaniei, 
Bulgaria și Austria. Apoi, în 
orașul Maribor, evoluînd în
tr-un concurs individual cîș
tigat de sovieticul Pavel Ru- 
liev, Dovids s-a clasat pe lo
cul 7, Ștefani pe 15 și St. 
Chițu pe 16. In cursul zilei de 
astăzi, antrenorul Tr. Macarie 
va stabili lotul care va efec
tua deplasarea la Sofia.

TĂTARU ȘI
„MY FAIR LADY. /z

Voi fi scurt, așa cum se 
cuvine a fi orice om 
care face o propunere 

serioasă: ziua de duminică 7 
septembrie să intre ca o zi 
memorabilă în istoria tele- 
sportului nostru, să fie scrisă 
acolo cu litere — cu ce altfel 
de litere ? de foc. Căci în a- 
ceastă duminică, TVR a folo
sit pentru prima oară într-un 
meci oficial de fotbal dispu
tat în România, între două e- 
chipe românești, acel aparat 
minune care permite reluarea 
fazelor de gol, precum și a al
tor faze extraordinare. Pe soa
rele care strălucește mîndru 
după trei zile cu nori veniți 
din infern tocmai aici, la Man
galia, jur că a fost o dumi
nică de aur și nu o voi uita. 
Țopescu al nostru era emoțio
nat ca un copil căruia i se dă 
pe mînă un zmeu nou. El îi 
striga lui Călin Antonescu: 
„Atenție, Călin Antonescu, re
luăm faza!" Și, într-adevăr, 
faza se relua, ca în visele vă
zute pînă acum la englezi, 
suedezi și alte popoare avan
sate. Am avut patru goluri 
reluate și vreo două-trei faze 
fără gol, dar de o frumusețe 
cum numai fotbalul e în stare 
să nască pe Terra. Ce goluri, 
ce bare, ce meci! Căci, prin- 
tr-o obscură înțelegere între 
om și aparat, așa cum cioba
nul se înțelege cu clinele său 
ciobănesc, Steaua și Dinamo 
au jucat o partidă cum numai 
ele știu juca și aparatul mi
nune a avut ce relua. Dumi
tru Nicolae, cel puțin, în pri
ma repriză, a făcut pe dracul 
în patru ca să folosim cu fo
los aparatura. S-a jucat în
drăcit — pe goluri, la poezie 
și de aceea și la disperare, 
într-atît de al dracului că un 
gol adevărat n-a putut fi fil
mat fiindcă în acea clipă noi 
eram atenți la derularea unui 
gol precedent. Aparatul era 
sfidat. Dar pentru golul pier
dut, am avut două reluări pe 
care eu personal le voi lua în 
valiza pentru lumea cealaltă: 
cele două bare în aceeași se
cundă la poarta lui Suciu și 
„capul" lui Tătaru, poc!, în 
colțul stîng al lui Coman.

Mi se va putea răspunde că 
sînt prea exaltat și cheltuiesc 
prea multă imaginație pe 
marginea unei operații teh
nice. La urma urmei, prea mă 
copilăresc. La care eu vot în
treba: de ce nu ? Tehnica de
vine repede stupidă dacă nu 
stîrnești imaginația. Iar ima
ginația care nu cade de la 
sine și senin în copilărie, în 
farmec blind, e teroare cura
tă 1 De mic copil voiam să 
văd de două ori un gol mar
cat „peste zid" de Baratki. 
Numai rămînînd copil, poți în
țelege, frumusețea a două 
bare în aceeași secundă și a 
lui „My fair lady" — film pe 
care oamenii serioși, necopii, 
cu istoria filmului la bază, 
îl socotesc „o porcărie" (e vo
cabularul dur și matur al 
„oamenilor serioși") — dar 
pe care eu îl văd de trei ori 
fiindcă e cel mai frumos basm 
venit tn urbea mea de cîțiva 
ani încoace, cam de la 5—3-ul 
acela, în finala „Cupei",' tot 
între Dinamo și Steaua, Da, 
o obscură legătură unește „My 
fair lady" de pasa lui Voinea 
exact pe fruntea lut Tătaru... 
Cine nu știe să găsească bas
mul tn „My fair lady" și în
tr-un med de fotbal televizat 
ca duminică, acela e degeaba 
serios.

In sfîrșit, dacă e vorba să 
fiu și eu serios, să cobor din 
cer pe pămîntul atîtor păcate, 
voi deplînge că fie și derulată 
de trei ori, de patru ori, faza 
în care Crăciunescu degajează 
foarte clar mingea trecută de 
linia porții — aceasta nu va 
schimba rezultatul și Steaua 
va rămîne frustrată de un gol. 
Deocamdată arbitrii sînt mai 
suverani decât televiziunea. 
Doar într-o lume de basm — 
la care englezii se gîndesc 
serios — federația va modi
fica scorul și va face dreptate, 
după ce a văzut relatarea 
televiziunii. Dar, după un 
meci ca acel de duminici — 
nimic nu ne împiedică să cre
dem într-o lume feerică...

BELPHEGOR2 2 0
2 2
2 2
2 1
2 1
2 1
2 0 11 0—5 3
2 0 1 1 3—23 3
2 0 0 2 12—20 2
2 0 0 2 9—30 2
2 0 0 2 6—70 2

de atletism

DIN DOUĂ

BUCĂȚI

pe micul ecran
Marți 16 - orele 22 - 

Festivitatea de deschidere.
Miercuri 17 — orele 17,30

— 400 m (f) - semifinale ; 
100 m (b) finală ; 800 m (f) 
semifinale ; 400 m (b) semi
finale ; 100 m (f) finală.

Joi 18 — orele 17,30 — 
lungime (b) ; înălțime (f) ; 
200 m (f) semifinale ; 800 m 
(f) finală ; orele 19,30 - 
400 m (b) finală ; 800 m (b) 
semifinale ; 400 mg finală ; 
400 m (fj finală.

Vineri 19 — orele 17 — 
suliță (b) ; lungime (f) ; 
200 m (f) finală ; înălțime 
(b) ; 200’ m (b) semifinale ; 
îoo _ :: ■” '
110 mg (b) semifinale ; 800 m 
(b) finală ; 5 000 m — finală.

Simbălă 20 — orele 17.50
— prăjină ; 100 mg (f) fi
nală ; ciocan ; 1500 m (f) 
finală ; 200 m (b) finală ; 
110 mg (b) finală. Orele 19.30
— 4 x 100 m (f) ; 1 500 m (b)
finală ; 4 X100
4 x 400 m (b).

Duminică 21 —
— Finalul probei 
ton. 
miere, 
chidere.

Toate 
face în 
men ta te

mg (f) semifinale ;

m (b) ;
orele 17,45 
de mara- 
de pre- 

în-
Festivitatea 

Ceremonia de

transmisiile se 
direct și vor fi 
de Cr. Țopescu.

vor 
co-

rămîne, pentru mine, printre 
altele, tonul articolelor consa
crate acestui moment fotbalis
tic. Acest 1—1 privit numai ca 
rezultat în sine, privit unilate
ral — ca rezultat în fața unei 
formații cu mare cotă pe con
tinent. — ar fi putut să ne ia 
ochii, să ne împingă la noi 
erori. Dar, din fericire, lucru
rile nu s-au petrecut astfel. 
Vreau să cred, sînt chiar con
vins, că rezervele formulate în 
presa noastră nu sînt numai 
urmarea faptului că și specia
liștii din țara prietenă au ca
lificat partida în cauză drept 
mediocră. Sînt convins că vîn- 
tul înnoitor care, îmbucurător, 
se zbenguie în presa noastră 
sportivă, ne aparține și ne va 
aparține, înainte de toate, 
nouă. Numai acest fapt expli
că invitația pe care o așteptam 
de mai demult, făcută de săp- 
tămînalul Fotbal antrenorului 
naționalei, invitație prin care 
acesta este solicitat să mediteze, 
mai îndelung, asupra modului 
cum este alcătuită reprezenta
tiva noastră, asupra concep-

ției sale de .toc, asupra rațio
nalității schimburilor de fot
baliști ce se petrec în cadrul 
unei partide de mare amploa
re, asupra elementelor valo
roase — cp pot fi găsite la di
verse echipe, — dar care nu au 
intrat încă în atenția celor în 
drept. Ce să zic, o sumedenie 
de probleme, nu tocmai ușor 
de rezolvat, dar care se cer 
soluționate pentru ca nu nu
mai rezultatele naționalei să 
ne mulțumească, ci și modul 
în care sînt obținute aceste 
rezultate.

★
Ca orice microbist, nu-mi este 

deloc indifrent cum arată cla
samentele celor opt serii ale 
diviziei C. Mă interesează re
zultatele, mă interesează ce 
jucători de perspectivă acti
vează în această categorie, mă 
interesează echipele. Deci, 
cînd se publică „situațiile" 
C-ului le urmăresc cu atenție. 
Cu o atenție mereu pusă în 
derută, din pricina unei lipse 
de fantezie ostenitoare.' Pc 
scurt — despre ce este vorba ? 
Mă gîndesc, dacă este vorba

de prima serie a acestei cate
gorii, cum își încurajează unii 
suporteri echipa numită Pe
nicilina ? Strigătul t .Hai 
Penicilina 1 Hai Penicilina 1“ 
— mi se pare mai mult decît 
amuzant Pentru miorobîștii 
atașați sufletește de alte serii 
ale aceleiași divizii — lucrurile 
se complică. In cadrul seriei 
a Il-a, 
„Haide 
Metalul 
trebuie 
Unirea 
rea D, ,
B 1“ și .Haide Progresul C : 
în seria a V-a trebuie să stri
ge : „Haide Minerul B!“, 
„Haide Minerul M!“, „Haide 
Minerul L!“, „Haide Victoria 
Tg. Jiu!“ și „Haide Victoria 
C!“. Și mă opresa aici <u 
exemplele, deși nici seriile a 
Vl-a și a VII-a nu sînt fără 
probleme similare. Ce-ar fi să 
utilizăm o parte din fantezia 
ce o precupețim tn chiar jo
cul de fotbal, măcar o parte, 
zic, la botezul echipelor de 
fotbal 7

ei trebuie să strige: 
Metalul Bz!“ și „Haida 
PI"; în seria a IV-a 
să strige î .Haide 
C 1“, „Haide Uni- 

D l“, „Haide Progresul

AL CAPRARIU

DISCORDIA Șl CONSECINȚELE El
Ne așteptam ca cea de a 

doua întrevedere cu antreno
rul echipei noastre feminine 
de volei să ne aducă în față 
un interlocutor timorat sau, 
oricum, mai puțin dispus să 
vorbească, după cele 3 înfrîn- 
geri suferite la Varna. Ne-a 
surprins, deci, verva sa deose
bită. De fapt, ce i s-ar fi putut 
reproșa echipei sale — la ni
velul la care s-a găsit — în 
turneul de la Varna 1 în 
un caz că a fost învinsă
formația Japoniei și cu atît 
,mai puțin eșecul în 
R.P.D. Coreene, cîștigătoarea 
detașată a turneului. Rămînea, 
totuși, un semn de întrebare : 
partida cu Bulgaria, o echipă 
modestă, de care formația lui 
V. Surugiu a fost învinsă cu 
3—1. în plus, scorurile prea 
severe la care au cedat pri
mele întîlniri. Cum era și fi
resc, prima întrebare nu putea 
să se refere decît la echipa 
noastră.

nici 
de

fata

— Se pare că mai este 
încă mult de muncit pină 
să putem emite pretenții 
Ia calificarea pentru J. O. 
din 1972, mai ales că una 
dintre echipele care, în ca
drul C.M. de la Sofia, țin
tesc un loc la Jocurile Olim
pice este și Bulgaria.

— Nu, nu ! Infrîngerea 
noastră la Varna, în fața e- 
chipei bulgare nu reflectă nici 
pe departe raportul de forțe. 
Adevărul «stg că a«-am bătut

Am fost pus iarăși în 
de a da indicații...

singuri, 
situația 
pereților. Pe urmă, în echipă 
domnește o atmosferă încăr
cată : animozități, aere de ve
detism, lipsă voluntară de 
combativitate etc. Dacă ceva 
poate să pună în pericol cali
ficarea la Olimpiadă, apoi a- 
cest ceva nu poate fi decît o 
chestiune de ordin educativ, 
pe care sper să o rezolv cu 
sprijinul celorlalți colegi din 
federație.

poloneză și sovietică. Un sin
gur set pierdut în acest turneu 
în fața campioanelor olimpice 
nu știrbește cu nimic din su
perlativele pe care le merită 
cu prisosință această echipă. 
De altfel, pierderea acelui set 
este, mai degrabă, opera unui 
arbitraj care a lăsat de dorit.

— Să revenim la echipa 
noastră. V-a mulțumit evo
luția ei ?

. — Ce impresie v-au pro
dus coreencele ?

— O academie de volei. Am 
fost pur și simplu uluit. Joacă 
voleiul cel mai perfect din 
lume, au o pregătire fizică 
excepțională, o clarviziune a 
jocului puțin comună, o teh
nică ireproșabilă și o tactică 
infailibilă. Deși sînt cele mai 
scunde dintre toate, reușesc 
totuși să blocheze perfect, da
torită unei bune detente a tu
turor jucătoarelor. In apărare, 
nu p : fi învinse. Oriunde și 
oricît de tare ar ataca adver
sarul se găsește aproape întot
deauna o jucătoare care din 
preluarea atacului execută, 

, uneori, direct pase la fileu. 
Toate au o digitație perfectă 
— chiar trăgătoarele depășind 
la acest capitol pe cele mai 
bune ridicătoare europene — 
toate atacă la fel de bine și 
reușesc să învingă cele mai 
agresive și impozante blocaje, 
cum au test cala ala echipelor

— De loc. Dacă nu erau ani
mozitățile, dacă jucătoarele 
îmi urmau sfaturile, puteau 
face mai multe puncte în pri
mele întîlniri și nu pierdeam 
jocul cu Bulgaria. Ca dovadă, 
în partida cu echipa R.D.G. — 
mult mai bună ca cea bulgară 
— cînd indicațiile au fost res
pectate și certurile au încetat, 
rezultatul s-a văzutt 3—0 pen
tru noi.

Aurelian BREBEANU

P.S. La sediul federației, an
trenorul ieșean Nicolae Roi- 
bescu se interesa de datele la 
care antrenorii, lotului au ne
voie de voleibalistele de la 
Penicilina, pentru a le trimite 
urgent. în sfîrșit, s-a încheiat 
un conflict, care nu putea de
cît să prejudicieze comporta
rea echipei naționale. De-ar 
dura această atmosferă de co
laborare cît mai mult, spre 
cîștigul anUtAlMt gMH
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cluburilor
CRAII DE CURTE NOUA

este in-

Niki Mihail BURILEANU

MECIURI AMICALE

discipli
ne măr- 
tață de

au fost la noi, la 
fotbaliști inferna
le trecem numele 

tăcerii) și un dan-

orice numai fiindcă bat

acțiune de asanare au 
să participe în mod 
și antrenorii, și du- 
alături de federație.

scepticismul
că va lua vreuna. Și 
să ne mai mire dacă

transforme Intr-o „elită"

Așteptăm cuvîntu!

Una dintre caracteristicile 
noului campionat divizio
nar la toate eșaloanele 

este constituită de un plus de 
exigență față de factorul disci
plină. Și acest fapt — absolut 
necesar în contextul spectaco
lului sportiv — se manifestă 
atît la nivelul arbitrilor, cît și 
la acela al comisiei de discipli
nă a federației.

După disputarea fiecărei e- 
tape consumate pînă la ora 
actuală, au fo<st analizate și 
prompt sancționate actele de 
indisciplină, mai frecvent ca 
în trecut au fost dictate lovi
turi libere pentru că s-a vorbit 
pe teren ca de la tribună, au 
fost înregistrate eliminări din. 
joc ale unor fotbaliști care 
n-au găsit alt mod de a re
plica adversarului decît prin 
comiterea unor faulturi cane, 
chiar dacă n-au fost urmate 
de accidentări, ar fi pilțut ge
nera asemenea situații.

Ne surprinde însă pasivi
tatea care ilustrează conduce
rile unor cluburi și antrenorii 
respectivi. Pînă la ora actuală 
nu cunoaștem nici o măsură 
luată de antrenori față de cei 
ce s-au făcut culpabili de acte 
de indisciplină pe teren. Nici 
în declarațiile — și au fost des
tul de numeroase de la înce
putul campionatului — antre
norilor, acest aspect nu s-a re
flectat. Oare ei, educatorii ti
nerilor fotbaliști, se găsesc ex
onerați de această sarcină 7 
Oare asanarea moravurilor să, 
fie o treabă exclusiv de resor
tul federației 7

Sîntem tentați să atribuim 
cluburilor și antrenorilor o a- 
semenea optică, tocmai prin 
mutismul antrenorilor și lip
sa de măsuri disciplinare a 
cluburilor.

Dar, ceea ce apreciem 
un simptom deosebit de 
este faptul că pînă și la 
pele de tineret al căror
pionat este lipsit de miză — 
de ce oare ? — se produc ma
nifestări reprobabile, 
tivă in acest sens găsim 
tudinea portarului echipei 
tineret a Steagului roșu, 
recentul meci cu Rapid.

El, portarul, care face la 
actuală primii pași spre succe
siunea lui Adamache, și-a per-

mis atunci cînd arbitrul a dic
tat un penalti să arunce — și 
nu o dată — mingea în tribune. 
Nepermisă ieșirea, inadmisi
bilă dacă ținem seama că ges
tul l-a repetat și după con
sumarea fazei, încă de cîteva 
ori. Că arbitrul nu l-a sanc
ționat ne surprinde într-o mă
sură, dar faptul că antrenorii 
nu au procedat Imediat la scoa
terea lui de pe teren 
calificabil.

Nu știm ce măsuri 
nare va lua clubul și 
turisim 
faptul 
atunci 
mîine acest jucător în loc să 
arunce mingea în tribune o va 
proiecta în capul arbitrului ?

Apreciem că a venit mo
mentul ca exigența să cuprin
dă mai ales și manifestările 
tineretului și juniorilor, dacă 
dorim ca actele de indisciplină 
să fie eradicate pe viitor. Și la 
această 
datoria 
eficient 
burile, 
Altfel...

drept 
grav 
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cam-
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GLORIA BIRLAD

PROGRESUL BUCUREȘTI

SE VA JUCA SIMBATA
In urma acordului Interve

nit întae cele două echipe, 
partida Gloria Bîrlad — Pro
gresă București, din etapa a 
,Văa * campionatului diviziei 
B, H y» disputa aîmbătă, de 
ia ora 16,90.

RAPID— METALUL 2-1 (0-0)
Partida amicală, de ieri, de 

pe stadionul Giulești, a atras, 
ca de obicei, cîteva mii de în- 
focați susținători ai ferovia
rilor.

Remarcabil, Metalul a por
nit mai bine din start și a do
minai cu autoritate prima ju
mătate de oră a meciului, timp 
în care rapidiștii au fost ne- 
voițî să acționeze mai mult 
pe contraatac. Metalurgiștii 
s-au apărat bine, au plimbat 
mingea foarte cursiv, dar au 
ratat cîteva ocazii favorabile, 
printre care și un 11 m, prin 
Georgescu. în ultimul sfert de 
oră al primei reprize, meciul 
a devenit mai echilibrat, iar 
repriza secundă a aparținut, 
aproape în exclusivitate, rapi- 
diștilor. Golurile au fost în
scrise de Petreanu (min. 48) 
și Neagu (min. 70), pentru Ra
pid, respectiv Voinea (min. 81) 
pentru Metalul. Bun arbitra
jul brigăzii bucureștene con
duse de C. Manușaride.

D. GRAUR

CARAIMANUL BUȘTENI — DI
NAMO BUCUREȘTI 2-7 (0-4)

Bușteni, 10 (prin telefon), 
în drum spre Brașov, unde 
vor evolua sîmbătă în cadrul 
campionatului diviziei A, di- 
namoviștii bucureșteni au 
susținut o partidă de veri
ficare în localitate, avînd ca 
adversar echipa Caraimanul 
Bușteni. Partida s-a desfășu
rat în viteză majoritatea 
timpului ți a fost mult mai 
echilibrată decît o arată 
scorul. Dinamo a concretizat 
cea mai mare parte a ac
țiunilor ofensive, în timp ce 
gazdele au ratat 2-3 situații 
excelente, printre care și o 
lovitură de la 11 m. Punc
tele au fost marcate de Doru 
Popescu (3), Dinu (2), Săl- 
ceanu ți Moldovanu pentru 
Dinamo, Miîu și Mihăilescu 
pentru Caraimanul Bușteni, 
în echipa bucureșteană nu 
au evoluat Lucescu și Du- 
mitrache, folosirea lor în

partida de la Brașov fiind 
incertă.

V. Zbarcea-coresp.

C.F.R. CLUJ ÎNVINS LA CÎM- 
PIA TURZII

CÎMPIA TURZII, 10 (prin 
telefon). în meci amical, des
fășurat in localitate, echipa 
Industria sîrmel a dispus de 
C.F.R. Cluj cu 1—0 (0—0) prin 
golul marcat de Mîndruț în 
min. 73.

P. Țonea-coresp.

LEMNARUL ODORHEI—C.S.M. 
SIBIU 3—1 (3—1)

I

Odorhei, 10 (prin telefon). 
Meci frumos, cu faze intere
sante, încheiat cu victoria 
meritată a gazdelor. Au mar
cat: Laszlo (min. 11 și 36), 
Szel (min. 9) pentru Lemna
rul, respectiv Laufceag (min. 
39 — din 11 m) pentru si- 
bieni.

A. Pialoga-coresp.

RIPBEZINTATIVEIE A
de la
fede-

YOUNGSSTEAGUL ROȘU
AFRICANS 7-0 (3-0)
După un meci plăcut, fot

baliștii brașoveni au cîștigat 
prin golurile înscrise de Ivăn- 
cescu (2), Florescu (2), Balint, 
Pescaru și Necula.

CAROL GRUIA 
coresp. principal

CONSTANȚA 10 (prin telefon). 
Primul joc din cadrul „Cupei Mă
rii Negre" (Farul — Fenerbahce), 
soldat cu victoria meritată a gaz
delor a plăcut datorită ritmului 
sufocant in care s-a jucat — to
nul fiind dat de fotbaliștii oas
peți.

Echipa antrenată de Traian lo- 
nescu nu și-a dezmințit cartea 
do vizită, demonstrind calități

tehnice deosebite șl practicînd un 
joc frumos, mal ales la mijlocul 
terenului. Lipsa de finalizare a 
fost însă pregnantă, la ei, tot 
timpul. Păcat, însă, că jocul băr
bătesc practicat a întrecut uneori 
limitele regulamentare (Sorin A- 

dar 
lm- 
ra- 
pe- 
pe-

Sub privirile rapidiștîlor 
Neagu fi Hrupescu (venit in 
atac) portarul Metalului — 
Petre — prinde cu sigu
ranță balonul

Nu știu dacă multe din a- 
greatele „stele* ale fotbalului 
autohton au auzit de roma
nul lui Mateiu Caragiaie : 
„Craii de Curte Veche". Pro
babil că nu. „Stelele" nu prea
au timp să și citească.

Dar pe noi, urmărind scan
dalurile, chiolhanurile și chiar 
procesele acestor vedete, e 
imposibil să nu ne poarte 
gîndul la chefliii și zurbagiu 
eroi ai bizarului autor.

Craii de Curte „Nouă", iată 
cum l-am numi pe actualii 
și răsfățații „eroi“-clienți 
permanenți ai rubricilor de 
fapte diverse — din fotbalul 
nostru.

Și cum să nu-i numești ast
fel cînd preocuparea lor cea 
mal persistentă nu e să răs
pundă aplauzelor mulțimii cu 
un joc pe măsura entuzias
mului colectiv, ci să-și con
sume tinerețea intr-un huzur 
frenetic de superrăsfățați fe
ciori de bani gata.

In prag de campionat, res
ponsabilul unul mare restau
rant din Capitală mă informa 
amuzat :

— Aseară 
local, doi 
ționali (să 
sub scutul 
sator. De cit crezi, domnule, 
că au consumat, pină la trei 
noaptea de nu mai puteam 
«ă Închid localul 7

— De cît 7
— Trei persoane, nouă sute 

de lei I Numai vinul, două
sprezece kilograme. Cîte pa
tru kilograme de căciulă și 
ce este sub căciulă, în even
tualitatea că există acolo 
ceva 1! Nu mal spun că mi-au 
curățat bufetul, de Ia momițe, 
rotogoale, mușchiurl, mădu- 
vioare, clrnăclori șl pină la 
fudulii. Ce pipotă, domnule ! 
Probabil că se pregăteso pen
tru campionat t

Nici Hercule, cred, înainte 
de a Înfrunta fiorosul 
taur Cretan nu se ghlftulse 
in halul acesta !

Cum să nu-țl vină poftă 
după asemenea chiolhanuri să 
snopești in bătaie un cetă
țean pașnio sau chiar doi, să 
arunci cu sifonul de pereți 
șl să debitezi, spre ziuă, măs
cări pe uliți ca eroii de po
mină al Iul Mateiu Caragiaie 7 
Iată unde duce răsfățul exce
siv I

La vlrsta învățăturii, unii 
jongleri (mai mult sau mal 
puțin) al balonului iși fac de 
cap, uitlnd că dacă piciorul 
aurit te transformă intr-un 
Idol pentru un an sau doi, 
capul plin cu Ifose te pierde, 
conducindu-te, Inevitabil, a-

colo unde nu mal există 
aplauze, ci numai penibilul, 
dezarmantul dispreț.

Prea s-au Înmulțit; in ulti
ma vreme, aceste cazuri. ȘI 
intangibili pină mai ieri, 
„Crăișorii de Curte-Nouă“, 
prea își luaseră cimpli, ne
struniți’ de nimeni.

Ne-o fi plăcînd, nouă, fot
balul, o fi reprezentînd, pen
tru mulți dintre noi, fotbalul 
o preocupare zilnică, de luni 
pînă duminică și de duminică 
pină luni, vlsînd șl discutind 
numai fotbal, dar a Îngădui 
la infinit unor băiețandri să 
se :____ 2____  ~ .
de seniori cărora li se permi
te _____ 1
bine balonul și nu pot fi in- 
loculți oricind intr-un lot sau 
altul, ar fi o greșeală.

Căci, iată, și-au luat-o in 
cap și boxerii. Ies, și ei, la 
colț de stradă, cu pumnii (șl 
Încă ce pumni !). Ce, numai 
fotbaliștii slnt idoli 7

E cazul, deci, să mal frt- 
năm entuziasmul acorda* cu 
atita mărinimie acestor fu
duli „prințlșori* do ocazie șl 
moment.

Mal multă severitate, deci, 
conducătorilor de cluburi șl 
antrenorilor.

Mai puțin entuziasm eblar 
spectatorilor.

Șl, de ce să nu recunoaștem 
— chiar in casa noastră, a 
presei sportive, din partea 
unor cronicari furați de eufo
ria stilului — un răsfăț mal 
in surdină. In cronici, in ar
ticole prea abundă epitetele, 
diminutivele șl mieroasele po
recle. Or, la aburii încinși ai 
vedetismului se știe că nu 
prea rezistă oricine.

Și noi — mal mult ca ori
cind — n-avem nevoie pe te
renurile de fotbal numai de 
prețioase „vedete" holywood- 
lene, ci șl de buni „jucători" 
și de „OAMENI", care să 
nu-și precupețească sufletele 
in funcție de tejghea.

E lăudabil, deci, că în fine 
se iau măsuri legale împotri
va acestor nărăvițl răsfățațL 
(„Numai de-ar ține* ! — vor
ba, sceptică, sănătoasă șl În
țeleaptă a doamnei Bona
parte).

Petrecăreții, zurbagiii și 
zaiafetagiii, „Craii de Curte 
Nouă sau Veche", n-au ce 
căuta pe terenurile noastre de 
sport.

Să-1 lăsăm să-și depene hu
zurul și ghelirurile orientale 
in rafturile bibliotecii, in pl- 
toreștlle pagini de literatură 
ale iul Mateiu Caragiaie...

Neagu RADULESCU

IMPRESII DE PE IBROX

De vorbă cu iov. GH. POPESCU, vicepreședinte al clubului Steaua

Cu prilejul meciului 
Belgrad, președinții de 
rații ai țărilor balcanic* și-au 
4at acordul pentru reluata 
turneului balcanici pentru e- 
chipele reprezentative A,

Propuneri pentru proiectul 
de regulament, al primei edi
ții (1971). vor d trimise de fie
care federație pint la 1 no
iembrie Lt, la Belgrad.

UNIVERSITATEA CLUJ - SALGOTARJANI BANYASZ
2’2

JOC RESTANȚĂ
ÎN DIVIZIA C
Timișoara, 10 (prin telefon). 

— în localitate s-a disputat 
un joc restanță din cadrul di
viziei C, seria a V-a, în care 
U.M. Timișoara a învins cu 
scorul de 4—0 (0—0) pe Pro
gresul Strehaia.

ȘT. MARTIN-coresp.

CLUJ 10 (prin telefon). Ușu
rința boemă a fotbaliștilor de 
la „U“ i-a privat azi de o vic
torie pe care au avut-o în 
mînă în prima repriză a jo
cului, cînd clujenii ar fi putut 
marca lejer 5—6 goluri. Uni
versitarii s-au jucat, însă, cu 
ocaziile, Adam fiind de-a drep
tul exasperant în situații cla
re de gol. L-au „talonat" de 
aproape Oprea, Mustețea și 
Barbu.

Condusă cu l—0 la pauză 
echipa oaspe — destul de mo
destă valoric — a ieșit în re
priza a doua la joc, preluînd 
inițiativa Intr-o partidă consi
derată prematur cîștigată de 
către gazde.

In final, un meci care a lă
sat un gust amar spectatorilor.

Au marcat l Mustețea (min.

21), Coman (min. 74), respec
tiv Baranyai (min. 58) și Bașty 
(min. 85). Complezent oaspe
ților, arbitrajul lui I. Rus — 
Tg. Mureș. (M. P.)

vram accidentat In min. 13), 
constănțenli nu s-au lăsat 
presionați șl prin pătrunderi 
pide pe extreme și centrări 
riculoase au pus deseori In 
rieol poarta oaspeților.

Nu au lipsit nici ocaziile 
gol (min. 21 Sasu, 32 Kallo, 61 
Tănase, 33 Ologu), dar ele nu 
au fost fructificate decît în min.
62 etnd Ologu a demarat In sti
lul său caracteristio pe extremă, 
a centrat pe jos, Iar Tufan a re
luat In poartă printr-un șut sec. 

Oaspeții au ratat egalarea în 
min. 86, cînd Sallm șl Fuad, de 
la 6 m, au șutat slab, permlțînd 
Iul Ștefănescu s& respingă.

C. POPA—coresp.

de

J>

3-2
ORADEA, 10 (prin telefon). 

Numeroșii spectatori care au 
umplut pînă la refuz tribunele 
stadionului Crișul au plecat 
dezamăgiți de la teren. Moti
vul ? Jocul slab practicat de 
cele două echipe, mai ales 
cea a oaspeților care ocupă 
locul IV în

g/OONULeR0jUND
Antrenorii in criză de timp

clasamentul R. P.

Ungare și de la care se aștep
ta mult mai mult. în primele 
45 de minute gazdele au ata
cat susținut, iar după pauză 
jocul a devenit încîlcit, cu 
multe faulturi și greșeli. în 
min. 60 jucătorul Bakoși (Va- 
sas) a fost eliminat pentru in
jurii grave la adresa arbitru
lui Vasile Topan din Cluj, 
care a condus în nota jocului.

Au înscris Kun II (min. 2), 
Suciu (min. 59 — din 11 m) 
și Szbke (min. 87 — autogol) 
pentru Crișul, respectiv Far- 
kaș (min. 38 — din 11 m) și 
Toth (min. 67) pentru Vasas. 
ILIE GIIIȘA-coresp. principal

Prezent la ultimele două 
jocuri susținute de Rangers 
Glasgow — viitoarea adver
sară a echipei Steaua în Cupa 
Cupelor — în campionatul sco
țian, tov- Gheorghe POPESCU, 
vicepreședintele clubului bucu- 
reștean, ne-a împărtășit cu 
amabilitate cîteva impresii din 
această vizită de documentare.

— M-a impresionat extrem 
de plăcut primirea atentă fă
cută de oficialitățile clubului 
Rangers, interesul deosebit 
manifestat pretutindeni față de 
fotbalul românesc, în general, 
și explicabil, acum, față de 
echipa Steaua. De altfel, a a- 
vut loc și o conferință de pre
să în cadrul căreia numeroși 
comentatori de fotbal au soli
citat amănunte cu privire la 
palmaresul echipei, valoarea 
jucătorilor etc.

— Ce partide ați urmărit 
$i cum apredați evoluția 
lui Rangers 1

— Miercuri, Rangers a jucat 
cu Aberdeen (locul 5) în noc
turnă, iar sîmbătă — la ora 
15 — cu St. Mirren (locul 17), 
ambele partide desfășurîndu-se 
pe cunoscutul stadion Ibrox, 
cu o capacitate de 110 000 de 
locuri. Rangers a cîștigat cele 
două meciuri cu 2—0 (de fie
care dată beneficiind de cite 
o lovitură de la 11 m, impecabil 
transformată de fundașul stingă 
Frovan). în întîlnirea cu Aber
deen — echipă foarte valoroa
să, dar care a suportat handi
capul eliminării, din min 20, 
a unuia dintre cei mai buni ju
cători — Rangers a atacat sus-

ținut, șl-a creat nenumărate o- 
cazii de gol, dar n-a fructifi
cat decît o dată, prin Stein. 
Cel de al doilea joc, dominat 
autoritar de viitorii noștri ad
versari din Cupa Cupelor, dis
putat în fața unei formații 
mai puțin valoroase, a confir
mat in general concluziile trase 
după prima evoluție a viitori
lor noștri adversari.

— Cart vi s-au părut ca
racteristicile de bază ale 
celor două jocuri ?

putut aprecia valoarea porta
rului, prea puțin șolieitat în 
ambele meciuri. în rest; fun
dașul dreapta Johanssen, fun
dașul central Greig (un fel de 
„libero"), Baxter — coordona
torul de joc al lui Rangers —, 
Johnsston, care a jucat -extre
mă stingă (fiind cel mal bun 
dintre înaintașii lui Rangers) 
deși postul său este cel de 
înaintaș central, și Stein.

— Au fost și „minusuri" 
în cele două jocuri ale lui 
Rangers?

EMERICH VOGL
Unul dintre antrenorii echi

pei naționale de fotbal, Eme
rich Vogi, urmează să se de
plaseze în Portugalia, împreu
nă cu echipa Rapid (care după 
cum se știe va susține la 18 
septembrie partida din C.E.T., 
cu Vittoria Se tubal), pentru a

V. MĂRDĂRESCU, ANTRENOR AL ECHIPELOR

— La Rangers, impresionea
ză, poate și pentru că ambele 
meciuri le-a susținut pe teren 
propriu, stilul puternic ofen
siv, un atac la care participă, 
mulți jucători — mijlocașii în
totdeauna și uneori chiar fun-, 
dașii. Specificul acestui atac 
mi s-a părut a fi dirijarea lui 
foarte rapidă în profunzime, 
pe culoarele create deliberat 
de înaintași. Remarcabilă este, 
de asemenea, dorința — sus
ținută de o capacitate fizică și 
tehnică corespunzătoare — ju
cătorilor de a termina fazele 
de atac, la care — repet — 
participă, alternativ, și fun
dașii, cu excepția „centralului" 
Mackiimo.

în ansamblu, Rangers se pre
zintă ca o echipă bine con
struită, cu o echilibrare valo
rică a liniilor și deosebit de 
disciplinată în joc.

— Da, ca de altfel în jocul 
oricărei echipe. Sînt insuficien
țe care bine exploatate de ad
versar îi pot crea acestuia 
(deci și nouă) posibilitatea de 
a avea unele perioade de domi
nare, de a slăbi sistemul defen
siv al lui Rangers și chiar de 
a cîștiga. Tendința scoțienilor 
de a juca în atac prin „culoare" 
poate fi anihilată printr-o apă
rare în care marcajul trebuie 
făcut cu atenție iar dublajul 
cu precizie matematică. Pentru 
atac se impune o circulație ex
trem de rapidă a mingii, cu 
schimbări de direcție, pentru 
a evita faulturile de joc — 
frecvente — ale adversarului.

— Ce jucători v-au plă
cut mai mult ?

— înainte de a răspunde, se 
impune o precizare: nu am

In portugalia
vedea ia lucru mai mulți in
ternaționali portughezi, în ca
drul meciului Benfica-A.E.K. 
Copenhaga, programat la 17 
septembrie în C.C.E.

— Sînt recomandări pre
țioase fi ele privesc, bine
înțeles, în primul rînd, pe 
jucătorii români. în final — 
ce șanse întrevedeți echipei 
Steaua ?

— Este limpede că adversa
rul nostru din Cupa Cupelor 
are o valoare ridicată, unanim 
apreciată, recunoscută pe plan 
internațional. Jucînd la posibi
litățile ei reale, dînd dovadă 
de un puternic spirit de echipă 
și de o dorință deosebită de a- 
firmare, Steaua poate reuși la 
Glasgow un rezultat meritoriu 
— poate chiar acea mult aștep
tată victorie.

Dan GARLEȘTEANU

LOTO
Antrenorii de fotbal sînt la 

început de sezon și își fac di
ferite planuri de actualitate 
și de perspectivă... dar cine 
știe cîți dintre ei vor avea 
răgazul să le pună în. practică!

Și chiar dacă s-ar ivi as- 
tăii o nouă Pythia care să 
prevestească viitorul unui 
dresor de bocanci, sînt sigur 
că profețiile ei ar fi tot atît 
de echivoce ca și acelea ros
tite în templul lui Apollo 
la Delphi, fiindcă nimic 
s-a schimbat în materie 
oracole în ultimii trei mii 
ani...

O întîmplare recentă ne-a 
demonstrat cît de nesigură și 
aproximativă poate fi stabi
litatea unui conducător teh
nic în mijlocul lotului pe care 
îl dăscălește, chiar dacă a 
reușit într-un timp relativ 
scurt să-i dea o strălucire de
osebită, furnizînd jumătate din 
efectivul echipei victorioase la 
^ausanne și punînd la dispo- 
iția federației scheletul solid 

celei mai bune reprezenta
te naționale din ultimul 
rt de veac.

. fost suficient ea Dumitra- 
să rateze un 11 metri în- 
i final nefast de Cupă, 
ru ca Bazil Marian să țină 
ej£șie statuei lui Ovidiu, 
pe pentru culpe mai grave 
£u;^lurile aceluiași Pont 

Vf‘1 capricios al unei 
tăr; -1 crampoane poate ho-

Jt-o singură clipă des-

de 
nu 
de 
de

ținui unu; antrenor român... 
„Rezultatele" sînt necesare, 

ele dau oxigenul echipelor an
gajate în urcuș pe scara pres
tigiului, aduc aplauze, glorie 
și bani, de acord, dar aceste 
rezultate au semnificații în 
măsura în care ele sînt rodul 
unei pregătiri temeinice și nu 
explozii senzaționale, ori în- 
tîmplătoare, care nu exprimă 
potențialul real al unei for
mații.

O sumă întreagă de factori 
concură la succesul activității 
unui' antrenor, iar între 
acestea se numără și valoarea 
intrinsecă a lotului ce i s-a 
încredințat.

Să ni-1 închipuim, prin ab
surd, pe faimosul Helenio He- 
rerra multiplicat în 16 exem
plare, cîte un „mag" la fie
care club din campionatul ita
lian de fotbal. Oare într-o ast
fel de situație n-ar mai exista 
un clasament cu 16 echipe, 
situate pe 16 locuri diferite ?

Continuitatea aceleiași con
duceri tehnice a fost secretul 
unor afirmări definitive pe 
plan mondial. Tom Whittaker 
a funcționat 25 de ani ca an
trenor la Arsenal Londra, 
iar după pensionare a fost re
ținut în postul de doctor-ma
nager...

Matt Busby a încărunțit 
de-a binelea oferind Angliei 
mai multe generații de fotba
liști celebri la Manchester 
United, iar recent și-a desem
nat el însuși succesorul, îna-

inte de a se retrage definitiv... 
în funcția de consilier tehnic 
al clubului I

La noi, anul acesta n-au 
avut loc prea multe „mutații", 
de antrenori, s-au produs mai 
puține „divorțuri", schimbări
le de peisaj sportiv ale pro
fesorilor de fotbal au înregis
trat un fenomen de reflux.

Este un semn bun indicînd 
un plus de chibzuință a con
ducerilor de club și o dovadă 
de fermitate din partea fede
rației, care pare a nu mai fi 
dispusă să-i vadă pe antrenori 
într-o eternă postură de tu
riști.

Antrenorii, ca și muncitorii 
subterani, forează adine și fac 
operă de abataj, extrăgînd mi
nereul valoros din zăcămintele 
primare ale talentelor fotba
listice.

Ei sînt, totodată, și oameni 
de laborator — adică ,un fel 
de ființe ciudate și contempo
rane suferind de patima cer
cetărilor migăloase — care-și 
transportă aparatele pe un 
teren gazonat — și ar trebui 
lasați să-și facă în liniște ex
periențele și munca lor, fără 
a fi cronometrați ca niște cai 
de curse, fără a se simți per
manent zoriți de mobilitatea 
calendarului și fără teama de 
a intra în criză de timp, ca 
la ș; h.

REPREZENTATIVE DE
în ședința de marți, Biroul 

federal l-a numit, oficial, pe 
Vintilă Mărdărescu ca antre
nor al echipelor reprezentati
ve de tineret și olimpică.

Antrenorul V. Mărdărescu

STEAUA

Peiie SI uli4lîACH

TINERET Șl
a fost inclus

OLIMPICA
și în comisia de 

selecție alături de 
Vogi (coordonator) 
Niculescu (antrenor 
naționale).

Emerich 
și Angelo 
al echipei

SÎMBĂTĂ PE „REPUBLICII-

A. S. A. TG. MUREȘ
Meciul Steaua — A.S.A. Tg. 

Mureș, din etapa a V-a a cam
pionatului diviziei naționale 
A, se va disputa pe stadionul 
Republicii. Partida va începe 
la ora 16,30.

în deschidere, de la ora 
14,45 : Steaua — AS.A. (echi
pele de tineret-rezerve).

SCHIMBARE LA COLEGIUL

LA DEJ: C. F. R, CLUJ
CENTRAL DE ARBITRI

PRONOSPORT
• Astăzi este ultima zi în 

care vă mai puteți procura 
biletele pentru tragerea Loto 
de vineri 12 sept. a.c. care 
va avea loc Ia București în 
sala clubului Finanțe Bănci 

. din str. 
începere 
Tragerea

Doamnei nr. 2, cu 
de la ora 19,00. 
va fi radiodifuzată.

3 variante întregi a 20.869 
lei și 3 variante sfert a 5.217 
lei; categoria a III-a: 99 a 
897 lei și 69 a 224 lei; cate
goria a IV-ai 319 a 345 lei 
și 234 a 86 lei; categoria a 
V-ai 564 a 233 lei și 426 a 
58 Iei.

★
Numerele concursului PRO- 

NOEXPRES nr. 37 din 10 
septembrie 1969.

EXTRAGEREA Ii 11 20
31 4 18 41

FOND DE PREMII : 321.532 
lei.

EXTRAGEREA a II-a: 29
13 34 18 1 28 37

EXTRAGEREA a II-a: Ca
tegoria B i 1 variantă întreagă 
3 72.529 lei și 2 variante sfert 
a 18.132 lei; categoria C1 1 a 
36.264 lei și 8 a 9.066 lei; 
categoria D: 270 a 100 lei și 
1043 a 25 lei.

Premiul de categoria I a 
fost obținut de MOGA CON
STANTIN din Ploiești, iar 
premiul de categoria B de 
MUSTAȚA CONSTANTIN 
din București.

POLITEHNICA IAȘI
Deoarece terenul echipei 

C.F.R. este suspendat pe o e- 
țapă, feroviarii clujeni vor 
juca sîmbătă cu Politehnica 
Iași pe stadionul din Dej. Par
tida va avea loc sîmbătă, de 
ia ora 16,30. în deschidere se 
întîlnesc echipele de tinere t- 
rezerv©.

In ședința de marți seara a 
Biroului federal a fost numit 
un nou președinte — de astă 
dată salariat — al Colegiului 
central de arbitri, în persoana 
lui George N. Gherghe.

Tovarășului Iancu Ceaurea- 
nu, fostul președinte, î s-a 
mulțumit sincer pentru apor
tul adus în perioada celor eî- 
teva luni cît a funcționat la 
conducerea colegiului sus-a- 
minlit.

FOND DE PREMIIi 263.599 
lei.

LOTO

Premiile întregi și 
de Ia tragerea din 
tembrie 1969.

sferturi
5 sep-

catego-EXTRAGEREA I:
ria I: 1 variantă întreagă a 
52.173 lei; categoria a II-ai

Plata premiilor pentru a- 
ceastă tragere se va face ast
fel i

ÎN CAPITALA de Ia 7 
septembrie pînă la 20 octom
brie a.c. inclusiv;

ÎN PROVINCIE începînd 
de la 16 septembrie pînă la 
20 octombrie a.c. inclusiv.
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PLINI DE SPERANȚE, IN
J

TOUR DE L’AVENIR**
TARI. PORNESC ASTĂZI

S'in lume

După ce au făcut o lungă și plăcută plimbare pe Champs-Ely- 
s6et călcînd pe covorul moale al frunzelor de castan, cicliștii 
au părăsit Parisul înfiorat de primele adieri ale toamnei și 

s-au îndreptat spre Le Mans. Aici, in citadela automobilis
mului, poezia anotimpului reveriei este alungată de febra startu
lui în Tour de l’Avenir. Probă grea, vestitul maraton ciclist care 
în 10 zile străbate aproape 2000 km, mica buclă își recompensează 
partenerii temerari cu nimbul gloriei sportive. Este motivul pentru 
care — cunoscînd sarabanda dificultăților — rutierii așteaptă, 
totuși, cu nerăbdare invitația la start.

Caravana s-a constituit. Au sosit și Saviem-urile frigider, și 
Peugeot-urile 204, transformate în mașini-atelier, și automobilele 
roșii pe care sînt înscrise numele ziarelor organizatoare — 
,.1’Equipe", „Le Parisien Lib6r6“. Cicliștii, 120 la număr, constituiți 
în 15 echipe, reprezentând 13 țări, au făcut ultimele antrenamente 
sub privirile pline de admirație ale localnicilor și — Ia ora cînd 
citiți aceste rînduri — sînt gata 
care formează prologul cursei.

pentru a parcurge cei 9,150 km

I

I

Face parte 
Dinamo ;

Bou- 
ulti- 

echipa 
Oubron. 

fericit

parcurs 100 de
La Fert6 Mase,Francezul Jean-Pierre 

lard,. selecționat in 
mul moment în 
condusă de papa 

zburdă ca un ied,
că a obținut locul In acest .ca
rusel neîndurător (anul trecut 
Boulard Ișl sărbătorea în această 
cursă prima lui mare victorie de 
rutier), elvețianul Burki, amicul 
nostru din Turul României, ne 
întîmpină cu entuziasm : „Ah!
România, ce amintiri plăcute, ce 
cursă minunată !“, Iar mexicanii 
— dispuși să-ți facă oricînd ca
dou reclame de la Acapulco șl 
Vera Cruz — ’ și-l prezintă ca pe 
o carte de vizită colectivă pe 
recordmanul mondial al orei 
Radomeț Trevino. L-am interpe
lat și noi, mai mult din poli
tețe pe cel care eu cîteva luni 
în urmă parcursese pe velodro
mul olimpic din Ciudad de 
xlco 46.966 km într-o oră :

— Plănulești cumva 
învingi în această cursă 
campionul lumii, Leif 
tensen?

— O nu... La Mexico am aler
gat Intr-o oră aproape 47 de ki
lometri, dar aici trebuie să ru
lez vreo 2 000 km in circa SO de 
ore. Deci, recunoaște că este cu 
totul altceva. De aceea, orele 
de alergare de aici vor fi pen
tru mine ore de curs. Nu 
rușine, după părerea mea, 
un recordman al 
clare că mai are 
vățat.

Evident, Trevino
Are, chiar dacă antrenorul său, 
Luigi Casola, originar din Mi
lano, mexican prin... căsătorie, 
Ișl dorește prin Trevino un Ioc 
în palmaresul Turului Franței. 
Doar frații Petersson care tac 
și rulează pe bicicletele lor cu 
marca Monark, ca și cum ar ofi
cia o slujbă religioasă, privesc 
distant la exuberanța compatrio- 
ților lui Bahamontes.

Băieții noștri sînt numai ochi

și urechi. Ei au 
km spre șoseaua „. _ _____
și-au aranjat și lustruit fragilele 
mașini, ascultă sfaturile antre
norului și privesc cu vădită 
curiozitate (poate și cu invidie) la 
fiecare -------- — • •
Ai impresia că 
inoculeze puteri, 
puteri, pentru a 
cu acest balaur 
ce-și va părăsi ______ _____
la amiază. înainte însă ca tita
nica dispută să fi început, îna
inte ca Tour de l’Avenlr să fi 
pornit la drum, o scurtă prezen
tare a celor opt tricolori.

GABRIEL MOICEANU — căpi
tanul echipei : născut la 12 au
gust 1934 la Cîmpulung Muscel,

dintre vedetele Turului, 
încearcă să-și 
cît mai multe 

izbîndi în lupta 
capete 
astăzi

cu. 10 
vizuina

de profesie fotograf, 
din clubul sportiv 
172 cm înălțime și 71 kg ; căsă
torit ; are trei copii; a debutat 
in ciclism în anul 1953; **■ *'• 
de ori campion național, 
gător în Turul României 
a participat la J.O. de la 
(locul VI, cu echipa, în 
de 100 km contratimp) și 
la campionatele mondiale 
fășurate în R. D. Germană 
(1960). Italia (1962), Franța (1964, 
locul IV cu echipa României) 
și Olanda (1967); este selecționat 
pentru a 101-a oară în echipa 
națională.

CONSTANTIN GRIGORE : 28
martie 1947; funcționar: Dinamo; 
176 cm și 63 kg ; căsătorit; de
but în 1963; campion naționăl 
de fond pe 1969; locul II în tu
rul României în 1968: partici
pant la C.M. din Olanda «și Ceho
slovacia; la Cursa Păcii (1966, 
1967); selecționat pentru a 31-a 
oară.

VASILE TUDOR : 16 august 
1947, la Ploiești; constructor; 
Dinamo; 173 cm, 68 kg; necăsă
torit; debut în 1965; campion 
național pe 1969; participant la 
C.M. din Cehoslovacia ; selec
ționat pentru a 26-a oară.

TUDOR PUTERITY : 28 febru
arie 1947, la Arad; funcționar; 
Steaua; 183 cm și 75 kg; necă
sătorit; debut în 1968; campion 
național de contratimp indivi
dual pe anul 1969; participant la 
C.M. din Cehoslovacia șl la 
Cursa Păcii 1969; de cinci ori. 
selecționat reprezentativa

de 26 
învin- 
(1958); 
Roma 
proba 
Tokio, ' 

des-

ALEXANDRU SOFRONIE !
4 iunie 1947, la București; me
canic; Dinamo; 172 cm, ’66 kg; 
necăsătorit; debut în 1964; cam
pion național la urmărire indi
viduală (pistă) 1968; locul III în 
Turul României 1969; partici
pant la C.M. din Cehoslovacia; 
selecționat de 17 ori în echipa 
României.

NICOLAE CIUMETI î 21 august 
1943, la București; funcționar; 
Dinamo; 175 cm, 71 kg; căsăto
rit, are un copil; debut în 1960; 
campion al țării la semifond 
1966: participant la C.M. din 
Olanda; la Tour de l’Avenir 
(1965), la Cursa Păcii (1966 și 
1968) ; 31 de selecționări în echi
pa României.

ION COSMA II: 22 februarie 
1948, la Huedin; militar în ter
men; Dinamo; 178 cm» 67 kg; 
necăsătorit; debut în 1965; com
ponent al echipei Dinamo, cam
pioană națională de contratimp 
în 1969; participant la C.M. din 
Cehoslovacia* de 8 ori selecțio
nat în echipa României.

ȘTEFAN CERNEA: 20 martie 
1947, la București; matrițer; 
Steaua; 169 cm, 62 kg; căsătorit; 
debut în 1964; locul II la cam
pionatul național de fond 
1968; participant la C.M. 
Cehoslovacia; 12 selecționări în 
echipa României.

Echipa este condusă de antre
norul prof. Nicolae Voicu.

★
Joi după-amlazâ Tour 

l’Avenir, ediția a 9-a. debutează 
cu o probă individuală: contra- 

8,150 km.

din 
din

de

EMANUEL FÂNTÂNEANU, transmite din Klagenfurt

DOUĂ ECHIPAJE ROMÂNEȘTI (SCHIF 4+1 Șl 2+1)
ÎN SEMIFINALELE „EUROPENELOR" MASCULINE

lumii să 
multe de

are dreptate.

în „orașul grădină de pe la
cul Worther", cum mai este 
numită frumoasa capitală a 
landului Kamtner, Klagenfurt, 
în prezența a cîtorva tnii de 
spectatori, au început miercuri 
primele întreceri din cadrul 
campionatului european de ca
notaj masculin — ediția 1969 — 
la startul cărora s-au prezentat 
sportivi din 28 de țări, repre- 
zentînd Europa, America și 
Australia. Un veritabil campio
nat mondial.

La ora 9, starterul a dat sem
nalul de plecare în pritoa mau-' 
șă la 4+1. La această probă, 
datorită numărului mare de e- 
chipaje înscrise în concurs 
(15), s-au format trei serii. 
Confdnm regulamentului, pri
mele trei, clasate în fiecare 
grupă se califică în semifinale, 
celelalte urmînd să obțină a- 
oest drept în urma recalifică
rilor. în seria I reprezentanții 
noștri Reinhold Batschi, Dumi
tru Ivanov, Ștefan Tudor, Ște
fan Tarasov și Ladislau La- 
vrenschi aveau de înfruntat ca
notori din U.R.S.S. (campioană 
europeană la Amsterdam ta 
1964, la Duisburg în 1965 și 
Vichy în 1967), S.U.A., Italia 
și Olanda. în urma unei curse 
în care au evoluat foarte bine, 
deși s-au aflat pînă la jumă
tatea pistei ta poziția a treia, 
după Italia șl Olanda, ei reu
șesc, ta final, să treacă primii 
linia de sosire, taregistrind tim-

pul de 6:41,12. Pentru semifi
nalele de vineri s-au . calificat 
(în ordinea seriilor) : România 
6:41,12, U.R.S.S. 6:42,13, Italia 
6:43,80, R. F. a Germaniei 
6:34,69, Anglia 6:46,00, Elveția 
6:46,68, R. D. Germană 6:40,17, 
Cehoslovacia 6:43,18 și Franța 
6:43,23. Celelalte șase ambarca
țiuni urmează să tragă mîine 
(n.r. azi) ta recalificări.

Și ta cea de a doua probă, 
2 fără cîrmaci, s-au desfășurat 
trei manșe. în prima, campioa
na de la Vichy din 1967, S.U.A., 
a terminat învingătoare (6:54,78), 
echipajul R. F. a Germaniei 
(7:00,49) în seria a doua, și 
campioana mondială de la Bled 
și olimpică din Mexic, R. D. 
Germană (7:01,62), în ultima se
rie. S-au mai calificat în se
mifinale Danemarca, Polonia, 
U.R.S.S., Elveția, Austria și 
Ungaria. România nu a parti
cipat.

La 2+1, dta nou emoții pen
tru delegația română. La aceas
tă probă fiind înscrise 17 echi
paje, ta semifinale se califică 
numai prima clasată. După ce 
ta prima serie, Cehoslovacia își 
adjudecă victoria, depășind cu 
6,40 secunde echipajul belgian, 
asistăm la cursa reprezentanți
lor noștri Gheorghe Moldovan. 
Petre Ceapura și Gheorghe 
Gheorghiu. Ei concurau alături 
de U.R.S.S., R. F. a Germa
niei, Elveția, Olanda și Fin
landa. Avînd o evoluție foarte

bună, românii au reușit să ea 
mențină in permanență printre 
fruntașii cursei și în partea a 
doua s-au instalat la condu
cere. Intr-un finiș irezistibil el 
au întrecut ambarcațiunea so
vietică (singura de fapt care a 
constituit un real pericol pe 
ultima part» a traseului) cu 
mai mult de 5”, taregistaînd cu 
7:27,08 cel mal 
probei.

După cel de 
rîndul celor de 
pajul românesc 
Crtstian Georgescu, 
Cauni ți Gaza Herling) s-a cla
sat pe locul al doilea, după cel 
el U.R.S.S., urmînd să tragă 
în recalificări. Din celelalte se
rii s-au calificat: Ungaria cu 
6:30,36 și Olanda 6:24,8S.

Ultima probă la startul că
reia a fost reprezentată țara 
noastră a fost cea de dublu. 
S-au înscris 12 echipaje repar
tizate — prin tragere la sorți — 
în două serii, urmînd ca învin
gătoarele să se califice în fi
nală. Ivan Tcaoencu și Gheor- 
ghe Fritz au ocupat locul 3 în 
seria lor și var trebui să încer
ce calificarea in finală In reca
lificări.

Ziua Indi a concursului a 
fost Încheiată de canotorii de 
la 8+1. Din oele 12 ambarca
țiuni înscrise, cea a R. D. Ger
mane, cu 5:52,70 și cea a R. F. 
a Germaniei, cu 5:54,70, s-au 
codificat to finală.

bun timp ai

la 2+1 a fost 
la 4 t.c. Echi- 

(Pavd Cichi, 
Procopie

COMPETIȚIA VOLEIBALISTICĂ A ANULUI: CUPA MONDIALA

JAPONIA Șl POLONIA SE POT CONSIDERA
CALIFICATE ÎN TURNEUL FINAL?

25.000 krn LA VOLAN..
Ziarul „DAILY MIRROR" a 

dat publicității regulamentul 
raliului automobilistic ce va 
fi organizat anul viitor cu pri
lejul campionatului mondial de 
fotbal. Startul se va da de la 
stadionul Wembley din Lon
dra la 19 aprilie, sosirea la 
Ciudad de Mexico urmînd să 
se facă la 27 mai. Traseul ra
liului (deschis tuturor catego
riilor de automobile) măsoară 
peste 25 000 kilometri.

arătat o valoare 
nici In turneul de 

la 
CANDI- 

AL 
ASIGURA 

CERCUL 
acest 

la

cre
mă- 
fața

Se pare că Fortuna a hărăzit, 
în seriile ^Cupei Mondiale", cea 
mai ușoară soartă echipelor Ja
poniei și Poloniei, două dintre re
prezentantele „vîrfurilor" mon
diale. în special, reprezentativa 
niponă este apreciată în calculele 
hîrtiei ca sigur calificată în tur
neul final de la Berlin. îi vin în 
sprijin nu numai rezultatele cu 
care a uimit pe specialiști la tur
neul olimpic din Mexic, ci și cele 
mai recente victorii obținute la 
Moscova și la Viena unde, în 
fața Cehoslovaciei, a repetat figura 
de la Ciudad, de Mexico, de data 
asta însă în favoarea sa, luîndu-și 
revanșa după acel 2—3 care i-a 
costat pe niponi titlul olimpic.

Deși nu au 
Impresionantă, 
la Constanța, nici In cel de 
Moscova, POLONEZII " ‘ ’ 
DEAZA PENTRU CEL DE 
DOILEA LOC CARE 
PĂTRUNDEREA IN 
CELOR MARI. Spunem i 
lucru gîndindu-ne mal ales

făcut progrese evidente, nu 
dem că este, deocamdată, în 
sură să emită pretenții în 
unor adversari așa de puternici 
cum sînt japonezii șl polonezii. 
Fără îndoială, va încerca să cîș- 
tige seturi, și experiență comp?- 
tițională. Asta nu înseamnă, însă, 
că nu poate exploata ușurința cu 
care este privită de adversari. Se 
știe că această subestimare a ad
versarului poate să-i fie. uneori, 
fatală celei mai bune echipe.

în orice caz, în seria de ia 
Leipzig, ANTECEDENTELE 
PLEDEAZĂ PENTRU CALIFICA
REA JAPONIEI (care bănuim că 
a învățat din, „incidentul" de la 
Montevideo) ȘI POLONIEI. Și, 
pentru că, în cazul calificării — 
să sperăm — a echipei noastre în 
turneul final pentru locurile 1—6» 
cele două prezumtibile calificate 
de la Leipzig ne vor fi adversare, 
prezentăm loturile pe care le vor 
folosi acestea la „Cupa Mondială".

Japonia, care după lungul tur
neu european a ajuns în R.F. a 
Germaniei, dispune de următorul 
„12": Isao Koizumi, Kenji Kimura 
— prezenți în -naționala niponă 
la toate marile competiții înce
pînd cu campionatele mondiale 
din 1966 —, Junoko Morita (C.M. 
și J.O. din Mexic), Jasuaki Mitsn- 
mori, Tadayoshi Yosote, Seiji 
Oko, Tesuo Sato, Mamorn Shira- 
gami, Kenji Shimaoka (partici
pant! la J.O. din Mexic), Masikki 
Minami, Katsutoshi Nekoda și 
Matsakaksu Tamura. Antrenorii 
echipei sînt Iasutaka Matsudaira 
(principal) și Tsutomu Koiama.

Antrenorul polonez Tadeusz 
Szlagor a selecționat 17 jucători : 
Zdislaw Ambroziak, Bronislaw 
Bebel, Ryszard Bosek, Wiesaiv 
Gawowski, Zbigniew Jasukiewipz, 
Marek Karpacz, Romuald Pasz- 
kiewicz, Edward Skorek, Alexan
der Skiba, Maciej Tiborowski, 
Hubert Wagner, Stanislaw Zdun- 
czyk (iotul de baza), Marek Ba- 
ginski, Tomasz Miller, Wieslaw 
Radomski, Wodimierz Stefanski și 
Antoni Stradomski (rezerve). 
Pentru „Cupa mondială" va opera 
probabil cîteva modificări în cele 
două grupe, întrucît între cei „12“ 1 
unii jucători — și în special tră
gătorul principal Ambroziak, ex
celent la campionatele europene 
de la Istanbul — au marcat o 
gravă scădere de potențial la 
testele dinaintea marii competiții.

care continuă... singur !

O LOVII URA DIRECTA

,,RAMSES AL IV-LEA" S-A UDAT, dar astă nu l-a împie dicat să ciștige cursa de obstacole 
din cadrul Marelui Premiu al Flandrei, important concurs găzduit de hipodromul din Ware- 
gem (Belgia). Cit 'de aprigă a fost întrecerea, și cit i-a angrenat ea pe călăreți și pe cai, ne-o 
dovedește calul nr. 5 (dreapta),

„OM BUN LA TOATE

Jucătorul brazilian 
fotbal RIGUEIRO, care 
activează în echipa F.C. 

Tesinha, este considerat drept 
un „atotștiutor". în formația sa 
el a ocupat toate posturile, 
începînd de la portar șr pînă 
la extrem stînga. Cînd, în 
două rînduri, arbitrii desem
nați de federație nu s-au pre
zentat pentru a conduce me
ciuri ale formației saie, Ri
gueiro a îndeplinit și această

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX
La Budapesta a început un 

mare turneu internațional de polo. 
In prima zi a competiției, Unga
ria și R. D. Germană au termi
nat la egalitate : 7—7. Alte re
zultate : Italia — Iugoslavia 4—3; 
U.R.S.S. — Olanda 7—2.

proba masculină tie 400 m liber, 
pe primul loc s-a clasat Csaszari 
(Ungaria) în 4:28,1, iar compatrio
tul sâu Rozgony a terminat în
vingător în proba de 100 
ture cu 1:00,1.

m ■ fiu-

Campionul mondial de box la 
categoria mijlocie-mică, america
nul Fredie Little, și-a păstrat 
titlul, învingîndu-1 prin k.o. în 
rundul doi pe șalangerul său o- 
ficial, japonezul Hisao Minami.

La Glasgow, echipa de 
a Scoției a învins formația 
tinei cu 19—9

rugby
Argen-

sarcină, iar de patru ori a a- 
jutat ca tușier pe arbitrii de 
centru. în trei rînduri acest 
„om bun la toate" l-a înlo
cuit pe paznicul stadionului, 
care era bolnav, și de două 
ori s-a ocupat de curățenia 
vestiarelor în locul femeii de 
serviciu, aflată în concediu, 
în calitate de controlor de bi
lete, Rigueiro a /zactivat" de 
patru ori, iar pe lîngă toate 
acestea el pregătește săptă- 
mîna! corul susținătorilor clu
bului F.C. Tesinha, menit să 
ridice și să întrețină moralul 
jucătorilor de pe teren. „Nu 
știu ce ne-am fi făcut dacă 
nu l-am fi avut pe Rigueiră"
— a 
clubului

al continentului african 
vîrful Kibo — pe care au 
înălțat drapelul bulgar, lă- 
sînd, totodată, un bust al lui 
Lenin, de la a cărui naștere 
se vor împlini anul viitor, 
după cum se știe, 100 de ani.

FERIȚI CÎINII PE TERE
NURILE DE FOTBAL

(6-3).

hochei pe
a fost învinsă 
o selecționata

gheață 
la 

ca-

declarat conducătorul 
sâu.

ALPINIȘTI BULGARI

La Berlin, reprezentativa .-mas
culină de volei a R. D. Germane 
a dispus de cea a Bulgariei cu 
3—1 (15—6, 15—5, 14—16, 15—7).

■
Inolătoarea maghiară Turoczv 

a cîștigat la Rijeka proba de 100 
m liber, cu timpul de 1:00,8. In

Echipa de 
a Finlandei 
Tampere de 
nadiană cu 6—1 (2—1, 3—0, 1—0).

ÎN AFRICA

Nu de mult, un gr 
alpiniști bulgari 
cheiat o „excursi

Campionul mondial de box la 
cat. cocoș, mexicanul Ruben Oli
vares, a anunțat că-și va pune 
titlul In joc In fața englezului 
Alan Rudkin.

~ ~' de mult, un grup de
a în- 

_____  „ „excursie* de
110 zile, străbătînd deșerturile 
Arabiei și Nubiei. Alpiniștii 
au escaladat și cîteva piscuri 
din Etiopia și Kenya, cuce
rind și cel mai înalt munte

SĂ TRANSMIȚI TOT CE ȘTII

Ce trebuie să facă un 
arbitru cînd un jucător 
„lovește in mod inten

ționat un dine care a pătruns 
pe terenul de fotbal ?“. Aces
ta este ultimul caz care a 
venit spre dezbatere în fața 
Comisiei de arbitri a F.l.F.A. 
După consultarea regulamen
telor, a fost oferit următorul 
răspuns: ..S-a stabilit că nu 
poate fi dată nici o indicație 
oficială în legătură cu a- 
ceastă problemă și, de aceea, 
fiecare arbitru are latitudi
nea să o trateze după cum 
crede de cuviință". „Proble
ma" fiind ridicată în Anglia, 
și ținînd seama de faptul că 
este vorba de o țară in care 
animalele sînt iubite foarte 
mult, presa consideră că me
sajul adresat jucătorilor este 
deosebit de clar: „Nu loviți 
cîinii ce pătrund pe teren. 
Riscați o eliminare din joc".

spaniolă, mamă a șapte 
copii, a cîștigat recent 
premiul întîj la un con

curs de pronosticuri fotbalisti
ce, care s-a ridicat la suma 
de 28 milioane 
ce constituie un 
Spania.

Interesant este

pesetas, ceea 
record pentru
faptul că bu

letinul cîțtigător fusese întoc
mit de unul din nepo|ii aces
tei femei, care participa pen
tru prima oară în viafa ei la 
un asemenea concurs.

faptul că echipa Poloniei a știut 
întotdeauna să se mobilizeze 
atunci cînd a trebuit, oferind — 
după evoluții neconcludente în 
turnee și întîlniri amicale — mari 
surprize în competițiile oficiale, 
în al doilea rînd, la tumeițl de 
la Constanța au lipsit 3 oameni 
de bază (înlocuiți de rezerve cu 
complexe sau tineri talentați, dar 
nu îndeajuns de experimentați). 
Acestea fiind argumentele pro
nosticurilor noastre în favoarea 
celor două echipe, să vedem care 
sînt șl ce șanse au outsiderii în 
grupa de la Leipzig.

Desigur, CEL MAI DIFICIL AD
VERSAR ESTE BRAZILIA, echipă 
fruntașă a continentului ameri
can care, în Turneul continentelor 
și la Olimpiadă, a luptat, uneori 
de la egal la egal, cu cele mal 
bune echipe din ^ume. De pildă, 
la Mexico, campionii mondiali 
abia l-au învins^pe sud-americani 
cu 3—2 (î), iar la Turneul conti
nentelor de la Montevideo bra
zilienii au produs cea mai mare 
surpriză a acestei competiții prin 
victoria cu 3—1 asupra niponilor ! 
Necunoscută nouă în ca privește 
stilul de joc, și posibilitățile teh
nice ale jucătorilor, reprezen
tanta Americii de Sud va da, cu 
siguranță, mult de furcă preten
dentelor la calificare. Și, judecind 
după ultimele sale rezultate, n-ar 
fi de mirare ca ea să aibă o com
portare strălucită în seria de la 
Leipzig și să trimită pe una din 
favorite în turneul de... consolare.

Echipa Cubei — cealaltă parti
cipantă în seria a IU-a — deși a l A. B.

OLIMPIADA FEMININĂ DE LA LUBLIN

ȘUIISIIIÎ NOASTRE CONDUC

(Urmare din pag. 1)

grafe oricîte și oricui, răspun
de la toate întrebările, frivole 
și uneori indiscrete). Doar 
atunci cînd vorbește, cum ni 
s-a întîmplat nouă, la hotelul 
Spap din orășelul Olimpia, 
îl poți vedea, nu încrun- 
tîndu-se, dar apăsînd cu
vintele, înflăcărîndu-se și ple- 
dînd ca un avocat. Expresia 
curgătoare, frazarea stilistic 
excelentă ne dezvăluie, fără 
îndoială, un om inteligent, 
dar și pe rutinatul causeur 
care conduce azi operațiunile 
de public — relations ale mai 
multor firme din Chicago.

— Nu, n-am părăsit total 
sportul — ne preîntîmpină 
JESSE OWENS întrebarea fi
rească. Lucrez voluntar cu 
cîțiva tineri sportivi, dar mai 
ales le spun povestioare și le 
dau sfaturi, care se imprimă 
pe bandă de magnetofon și se 
transmit ulterior, o dată pe 
săptămînă, la radio și televi
ziune. Eu însumi am învățat 
să alerg pe play-grounds-urile 
din Cleveland (Ohio), ACOLO 
UNDE SPER CA TEN1SME- 
NII romani vor putea 
SA ARATE TOT CE ȘTIU, 
în CHALLENGE-ROUND.

Antrenorului de atunci, care 
m-a instruit chiar și cînd am 
pferdut prima cursă școlară, 
la 13 ani, lui îi datorez totul, 
inclusiv prezența mea aici la 
Academia Olimpică.

Astăzi pot judeca mai bine; 
știu că sportul mi-a dat multe 
satisfacții, mi-a dat posibili
tatea să mă educ și să-mi în
grijesc familia. Dar nu uit 
nici ce datoresc celor care au 
făcut sacrificii pentru mine.

A VENIT DECI VREMEA 
CA SI EU SA MĂ REVAN

ȘEZ, DUPĂ POSIBILITĂȚI. 
CA SFETNIC. CA PROPA
GATOR AL SPORTULUI.

Erou al J. O. din 1936, cînd 
a cîștigat 4 medalii de aur, 
James Cleveland (zis Jesse) 
Owens a rămas multă vreme 
prototipul atletului desăvîr- 
șit, nu numai pentru că recor
dul său mondial la săritura 
în lungime (8,13) a rămas va
labil din 1935 pînă în 1960, 
ci șl pentru calitățile lui mo
rale. Rugat să ne povestească, 
în legătură cu J. O. de la Ber
lin, ceea ce n-a povestit nicio
dată ziariștilor, Jesșe ne-a 
spus :

— Cînd devii învingător, 
ziariștii te descos, aflînd pînă 
și numărul măselelor. Totuși, 
vă voi spune ceva ce-mi vine 
acum în minte. Era într-o vi
neri dimineață, în satul olim
pic de la Berlin. Am întîlnit 
la antrenamente un tînăr 
mexican care nu sărise în via
ța lui în lungime mai mult de 
22 picioare, dar pentru califi
care era nevoie de 23,6 picioa
re. Timp de nouă zile am stat 
de vorbă cu el, l-am sfătuit 
și s-a calificat sărind cit nu 
sărise vreodată! Anul trecut, 
la Mexico, m-am trezit cu 
Pedro Ramirez — care aflase 
că sînt acolo — venind spe
cial să mă vadă, dintr-un oră
șel aflat la 100 km distanță ! 
Acest gest de prietenie în
seamnă pentru mine mai mult 
decît propriile mele victorii. 
Am considerat totdeauna da
tul mîinii cu partenerul de în
trecere mai important decît 
medalia. Prietenia e mai pre
sus de victoria personală.

— Ce probă ați prefe
rat dintre cele practicate ?

— Fără ezitare : sprintul și

anume suta de metri, prin 
scurtimea ei—suprema încer
care, oglinda vitezei, a reac
țiilor. De altfel, săritura în 
lungime nu este decît conti
nuarea firească a alergării.

— Apropo de săritura în 
lungime, ce părere aveți de 
Viorica Viscopoleanu ?

— Am văzut-o la Mexico. E 
o fată strașnică și îndrăznesc 
să sper că ea poate și mai 
mult. Dacă aș ști că soțul 
doamnei Balaș-Soter nu se su
pără, ca antrenor, I-AȘ RE
COMANDA VIORICĂI UN 
ZBOR ÎN ASCENSIUNE, NU 
PLANAT, PENTRU CA TOA
TE REGULILE BALISTICII 
DOVEDESC CA ASTFEL SE 
OBȚINE O ATERIZARE MAI 
DEPĂRTATA.

— Ce simțiți astăzi, după 
atîtia ani de glorie spor
tivă ?

— Cînd vrei să obții succe
sul, dai tot ce poți. După ace
ea, însă, nu mai este suficient 
să-ți amintești doar că ai de
ținut 11 recorduri mondiale. 
TREBUIE SA DAI. DIN NOU, 
TOT CE POȚI, SA TRANS
MIȚI. CA UN BĂȚ DE ȘTA
FETA, TOT CE ȘTII, CELOR 
CARE PESTE 4 ANI CALCĂ 
PE URMELE PAȘILOR TĂI. 
Nu e important faptul că in
tr-un anumit moment, tn- 
tr-un anumit domeniu, ai avut 
mai multă abilitate decît alții. 
Nici să-ți faci din glorie un 
tron. FIECARE PERFOR
MANȚA NU ESTE DEC1T O 
PIETRICICĂ PUSĂ LA EDI
FICIUL SPORTULUI.

Așa gindesc astăzi. Încolo, 
sînt un om obișnuit...
Olimpia, sept. 1969

CORESPONDENȚĂ

IN FATA DANEMARCEI
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VARȘOVIA, 10 (Agerpres). 
— în runda a doua a Olim
piadei feminine de șah pe 
echipe, care se desfășoară în 
prezent la Lublin (Polonia), 
formația României a întîlnit 
pe cea a Danemarcei. După 
expirarea timpului regulamen
tar de joc, 
conduce cu

echipa română
1—0, o partidă

fiind întreruptă. Elisabeta Po- 
lihroniade a învins-o pe Haar, 
iar Suzana Makai a întrerupt 
cu Larssen. Alte rezultate: 
U.R.S.S.-Irlanda 2—0; Bulga
ria ■— R.F. a Germaniei 1—0
(1) ; Olanda—Polonia 0—0
(2) ; Austria—Belgia 1—1 ; Ce
hoslovacia—R.D. Germană 1 . 
—’/z: Ungaria—Anglia 2—0.

în- 
in- 
ale 

Fo-Primul act consecutiv 
cheierii campionatelor 
terpaționale de tenis 
S.U.A., desfășurate la 

rest Hills, a fost consacrat selec
ționării definitive a echipei ame
ricane pentru apropiata finală a 
„Cupei Davis“. Moment 
tant, în care n-au lipsit 
pens“-urile. împotriva 
la Cleveland, nu va juca 
Graebner. Anunțîndu-și

impor- 
„sus- 

Românlei, 
Clark 

echipa,

;-V:

■ ■ ASEARA, IN PRELIMINARIILE CM. DE FOTBAL

în cursul zilei de 
federația americană 
tenis a anunțat 
componența reprezentativei 
Statelor Unite care va în- 
tîlni echipa României în 
finala „Cupei Davis". For
mația anunțată este urmă
toarea : Arthur Ashe, Cliff 
Richey, Stan Smith 
Lutz.

ieri, 
de 

oficial

și Bob

nejucător 
___ _____________ explicat : 

„Graebner va fi indisponibil încă 
6 sau chiar 8 săptămînl. în locul 
său l-am desemnat pe Cliff 
Richey, deoarece el a jucat bine 
la Forest Hills și este un tenis- 
man cu temperament". întrebat 
de ziariști despre ce vor face 
Smith șl Lutz, el a răspuns: „Vor 
juca probabil dublul...”.

Ultima surpriză o constituie eli
minarea din formație a portori- 
canuîui Charlitto Pasarell, dar 
despre acesta Dell afirmă că a 
fost pentru el „cea mai mare 
deziluzie". Rămlne de văzut, to
tuși, dacă în cele clteva zile care 
au rămas pînă la finală, nu se 
vor mai face modificări în ordi
nea echipierilor, deși aceasta pare

Donald Dell căpitanul 
al echipei S.U.A., a

ASHE
va fi in fruntea echipei ame
ricane pentru challenge-round

Aseară, la lumina reflectoarelor, 
s-au desfășurat alte două me
ciuri din preliminariile campiona
tului mondial de fotbal. La Bel
fast, în cadrul grupei a IV-a, e- 
chipa U.R.S.S. a susținut primul 
joc, în compania reprezentativei 
Irlandei de Nord. Meciul «-a în
cheiat 0—0.

La Oslo, în grupa a V-a, s-au 
întîlnit selecționatela Franței fi

Norvegiei. întâlnirea a luat sfîrșit 
cu victoria oaspeților : 3—1 (1—0).

In „Cupa europeană a orașelor 
tirguri" : Arsenal Londra — Glen- 
toran Belfast 3—0 (3—0). Au mar
cat Graham (2) șl Gould. ~ ~
Rouen — F. C. Twente (Olanda) 
2—0 (1—0). La Belgrad, în meci 
amical : Steaua roșie — F. C. San- 
tos 3—3 (1—3).

F. C.

DONALD DELL ANUNȚA ECHIPA S.U.A ■ FARA GRAEBNER
lui 
de- 

în 
___ ________ . din
ceilalți trei jucători. Iar campio
nul național Stan Smith, învins 
de Năstase la Forest Hills, greu 
mai poate fi desemnat pentru 
meciurile de simplu.

„Am spus jucătorilor mei 
dacă pierdem acum Cupa : 
va trebui să treacă multă 
pînă o vom recuceri" — a 
rat în continuare Donald 
„Ceea ce s-a întîmplat la 
Hills, trebuie să dea un 
imbold românilor. Pentru noi re
prezintă un regres, la care se 
adaugă și pierderea lui Graeb- 
ner...“.

După părerea specialistului Ste
ve Snider, „numeroasele dezas
tre" suferite de Davis-cup-manii 
americani la Forest Hills ;,vor 
trebui să unească echipa S.U.A., 
care se aflase într-un mare peri
col de a sucomba de o boală 
care deseori se dovedește fatală:

puțin probabil. Introducerea 
Ashe la dublu este dificilă, 
oarece el nu face pereche, 
mod obișnuit, cu nici unul

că
Davls 

vreme 
decla-

Dell.
Forest 
mare

automulțumlrea". Pînă la apariția 
lor la New York, Jucătorii ro
mâni erau aproape uecunoscuțl 
publicului american. Dar, victo
ria, considerată drept lurprinză- 
toare, asupra Marii Britanii 
finala interzonală și, mal 
jocul excelent practicat de 
Năstase la Forest Hills, au făcut 
ea românii să-și clștlg. mulțl ad
miratori.

In ce privește pa tenlimanll 
români, Hie Năstase și Ion Țiriac

in 
ales, 

Hie

Ultimele finale

se antrenează, începînd de lr 
de cîte două ori pe zi pe tere 
unde se va disputa Challer 
round-ul. Țiriac nu se mai 
simte deloc de pe urma acei 
tării sale. El a ținut să prec 
însă că „pe acest teren tar# 
asfalt, americanii au de pe 
un avantaj asupra noastră*

Totul rămîne să fie verifi 
jocurile care încep vineri 1 
tembrie, la Cleveland.

Paul Wl

la Forest Hil
teu 

NEW YOHK, 10. — Au luat sflrșit întrecerile tradiționalulu re
in ternațlonal « tenis da la Forest Hills. Proba de dublu barb cu 
venit cuplului australian Kan Bosewall — Fred Stolle, lnvina.-. — 
2—8, 7—5, 13—11, 6—3 In fața .wrechll Charles Pasarell (Porto.,arty 
Denis Balston (8.U.A.). In finala probei de dublu mixt, perecț g—3 
Riessen (S.U.A.) *— Margaret Court (Australia) a întrecut cu ’ 
cuplul Denis Railton (S.UJU) «- Franțolse Durr (Franța). j»n

Turneul da consolare a foit cîștigat de jucătorul neozeel." țnVyis 
Crookenden (eliminat tn primul tur de Die Năstase), care 
cu 6—4, 6—1 p« ipantolul Manual Orantei.

403«8


