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„PRIMELE 
EXAMENE" 
ALE ECHIPELOR 
NOASTRE

...în marile competiții
fotbalistice 

internaționale

Glasgow, Arad, Bacău 
și mîine noaptea tîr- 
ziu Lisabona — iată cele 

patru orașe ta care forma
țiile noastre „fanion" sus
țin examene dlftaile ta pri
mul tur al unor tradițio
nale competiții europene. 
Nu este deipo greu.de bă
nuit că evoluțiile lor sint 
așteptate cu' un deosebit 
interes, cu o curiozitate, 
amplificată de aprecierile 
favorabile primite, în ulti
ma vreme, de fotbalul nos
tru, consecință a rezultate
lor bune realizate de echipa 

[ națională. Așa că, dincolo 
c de culorile clubului lor — 

fără îndoială dragi celor <4 
i de fotbaliști ce vor pătrun

de pe terenurile din Glas
gow, Arad, Bacău și Lisa
bona — intră în joc, mai 
mult ca in alte ocazii, 
prestigiul fotbalului româ
nesc, astăzi cotat superior 
pe plan continental.

In atari condiții, misiu
nea echipelor Steaua, U.T.A., 
Rapid și Dinamo Bacău nu 
este deloc ușoară. Tehnici
enii și specialiștii de peste 
hotare vor privj cu alți 
ochi — in mod cert mai 
exigenți — comportarea a- 
cestor primi „ambasadori" 
de toamnă ai fotbalului nos
tru. Și nu numai specialiș
tii din alte țări. Iubitorii 
jocului cu balonul rotund 
din țara noastră așteaptă 
și ej ou încredere și spe
ranță evoluțiile acestor pa
tru formații, în rîndurile 
cărora activează fotbaliști 
cunoseuțl, mulți dintre ei 
componenți ai loturilor re
prezentative.

Veștile primite pînă în 
prezent (citiți în pagina a 
IlI-a relatările trimișilor 
noștri speciali în cele pa
tru orașe) generează opti
mism. Este bine așa. Dar 
și mai bine ar fi ca miercuri 
și joi seara acest optimism 
să fie confirmat prin re
zultate. Ceea ce dorim din 
toată inima.
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Aspect de la ședința inaugurală a Simpozionului științific internațional.

EMANUEL VALERIU transmite din CLEVELAND

CU TREI ZILE ÎNAINTE DE FINALA
SALATIERA DE ARGINT A FOST ADUSĂ LA CLEVELAND • O PARTIDĂ MEMORABILĂ : DWIGHT F. DAVIS 
CONTRA HARRY HOPMAN ! • CELE 100 DE SERVICII ALE LUI ION TIRIAC • UN SPECTATOR INSOLIT: 

GRAEBNER • SCRISORI DIN TARĂ • ILIE ESTE FABULOS !CLARK

Cu cît se apropie ziua fi
nalei, o serie întreagă de 
noi elemente vin să se adau
ge celor de pînă acum, în- 
chegînd o atmosferă proprie 
marilor dispute sportive, ce 
va ajunge desigur la o ten
siune deosebită la ora pri
melor întîlniri.

De pildă, aflăm că trofeul 
pus în joc — FAIMOASA 
SALATIERA DE ARGINT — 
A FOST ADUSA IN ORAȘ, 
ST1RNIND O CURIOZITA
TE EXPLICABILA DIN 
PARTEA TUTUROR CELOR 
DE AICI. De asemenea, 
mim informația că, așa 
se obișnuiește, UNUL 
MEMBRII FAMILIEI 
VIS VA FI PREZENT
flNALA. Este vorba despre 
Peet Davis, fiul donatorului 
cupei, DWIGHT FILBY DA
VIS, această figură aproape 
legendară a sportului alb, A 
FOST DUPĂ CUM ȘTIȚI 
PROBABIL, COMPONENT 
AL PRIMEI ECHIPE AME
RICANE CARE A CUCERIT 
SALATIERA. Un fapt ilus
trează calitățile acestui spor
tiv remarcabil și longevita
tea carierei sale. Așa cum 
ne mărturisea Harry Hop-

man, antrenorul australian 
care supraveghează pregăti
rile jucătorilor noștri, acesta 
a susținut, în 1935, o partidă 
demonstrativă 
Dwight Davis,

chiar cu 
care a reușit.

)■

dintre citito-Pentru acei
rii noștri care doresc să 
scrie echipei române, le 
dăm adresa :

jucătorii americani care toc
mai își încheie pregătirile de 
dimineață. Apoi, deplasîn- 
du-ne la club pentru masaj 
și baie, îi întîlnim din nou 
pe jucătorii gazdă, gata să 
plece la arenă pentru antre
namentul de după amiază. 
Același șablon se repetă 
peste alte 2 ore șî jumătate 
cînd românii reiau drumul 
spre terenul de tenis, tocmai 
părăsit de americani.

AU ÎNCEPUT lucrările
SIMPOZIONULUI MUNȚI UE

INTERNATIONAL

pri- 
cum 
DIN 
DA
LA

SOMERSET INN
3 550 NORTHFIELD ROAD 

SHAKER HEIGHTS 
CLEVELAND, OHIO 44122 

S.U.A.

Ca să vă dați de 
vâ

seama 
volumul efortului depus, 

dimineața

cu toată vîrsta sa înainta
tă, să dea o replică deosebit 
de puternică adversarului de 
dincolo de fileu.

Pentru cei 8 tenismani ai 
celor două echipe, progra
mul are o oarecare monoto
nie, elementul primordial fiind 
antrenamentul. Intr-un ritm 
care ne-a devenit familiar, 
mergem la ora 12 la arenă 
pentru a începe un nou an
trenament și întîlnim acolo pe

Trimișii noștri speciali la Atena transmit

LA INAUGURAREA C. E. DE ATLETISM 
LEONIDA CARAIOSIFOGLU

DE ARGINT, LA 20
MEDALIE 

KM MARȘ
TRADIȚIA 

IN STRĂLUCITOR 
VEȘMÎNT

Fastul, grandoarea nu au 
lipsit la ceremonia de des- . 
chidere a campionatelor — de 
la parada folclorică, in sune
te de melopee populari grea- 
că, pînă la cele 6 fanfare re
unite ale tuturor armelor, 
de la salvele de tun, din por
tul Phaleiron, pini la miile 
de baloane multicolore care 
s-au încrucișat pe bolta ima
culată cu elicopterele și cu 
parașutele purtînd stindardele 
tuturor țărilor. De pe culmea 
gradenelor, 18 trompeți-heralzi, 
precum helanodicii in antichi
tate, au vestit începerea jocu
rilor. o pronunțată grijă pen
tru păstrarea tradițiilor a în
soțit toată festivitatea. Repre
zentanții celor 30 de țări par
ticipante și-au desfășurat defi
larea încadrate de mici gărzi 
simbolice, formate din palicari 
în fustanele, aceiași care fac 
deliciul turiștilor la schimba
rea gărzii palatțulul din cen
trul Atenei. Delegația Româ
niei, urmînd — în ordinea 
alfabetului francez — Portu
galiei șl fiind urmată de de
legația Vnlunii Sovietice, a 
avut port-drapel pe atletul 
Gheorghe Cefan și o repre
zentativă de trei fete (în 
frunte cu Lla Manoliu) și trei 
băieți, conduși cu toții de an
trenorul federal Petre Zlm- 
breșteanu. In coloana defilan- 
ților, prezența delegațiilor mai 
puțin obișnuite, din Gibral
tar, Liechtenstein saru Malta, 
a stat mărturie răspîndirii at
letismului în Europa.

Peste 30 000 de spectatori au 
urmărit cu entuziastă partici
pare, spectacolul festiv, in- 
vldllnd adesea pe acei dintre 
ei care au găsit răcoarea la 
umbra imenselor panouri elec
trice de informație japono-ma- 
ahiare „Seiko—Elektroimpex". 
Sprijinit in baston, marchizul 
de Exeter, fostul campion 
olimpic David Burghley, pre
ședintele Federației internațio
nale de atletism, a rostit — 
In contextul unor discursuri 
de circumstanță — cuvintele 
potrivite unui mare fost spor
tiv. Apoi, celebrul săritor cu 
prăjina, grecul Christos Papa- 
nicoiau, a pronunțat jurămîn- 
tul de lealitate, în numele 
atleților.

Dar, poate cel mai mult 
ne-a impresionat desfășurarea 
mijloacelor tehnice ' 
(de la electrocarele 
așezarea gardurilor 
zaplasul de protecție 
carea discului), care

locurile 
bună 
cută, 
rabil 
m/s), 
sur, ambianță deosebită... Ochii 
noștri îl caută pe Carol Cor- 
bu, care primește primul dintre 
români botezul focului. Cei 18 
săritori de triplu luptă, în ca
lificări, repartizați în două gru
pe. Corbu face parte din grupa 
A și sare chiar în fața tribunei 
principale. Este înscris cu nr. 
1 pe foaia de concurs. După ce 
și-a măsurat elanul, el a por
nit hotărît, a făcut trei pași 
de chinogramă și pe tabela e- 
lectrică apare imediat rezulta
tul : 16,76 m — nou record na
țional român și cel dintîi re
cord al stadionului Karaiskakis 
la actuala ediție a C.E. N-a- 
vem însă satisfacția deplină a 
acestei performanțe, pentru că 
pe un alt tablou se arată că 
vîntul a suflat din spate cu

de concurs. Vreme 
întreceri, căldură plă-de 

nemoleșitoare, vînt favo- 
sâritorilor (pînă la 5,60 
pistă de tartan fără cu-

tul de rigoare (datorită asisten
ței vintului), 
sint
(R.
Corbu
neev
(U.R.S.S.) 16,65 (din ultima în
cercare !), Wadhams (Marea 
Britanie) 16,49, Firea (Franța)

Stoikovski (Bulgaria) 
Au obținut calificarea

informez că ieri 
Ion Tiriac a jucat 100 de ser
vicii în fața lui Dron (ceea ce 
înseamnă că practic el a 
efectuat 150 de lovituri de 
serviciu) propunîndu-și să 
realizeze un punctaj de mi
nimum 60 la sută, ceea ce ar 
echivala cu un joc bun. Ti
riac a cîștigat de 65 de ori, 
iar Dron numai de 35.

După o scurtă pauză, Ti
riac schimbă terenul și par
tenerul, primind 100 de ser
vicii expediate cu putere de 
Petre Mărmureanu. Scor : 
55—45 pentru Mărmureanu. 
In tot acest timp, llie Năstose 
s-a antrenat succesiv cu Pe
tre Mărmureanu, Sever Dron 
și... Harry Hopman. în plus, 
față de Tiriac, llie a mai 
susținut un set înainte de a 
încheia antrenamentul.

Din ce 
rioși, din 
tenis, vin 
«Harold 

și asistă, 
tăcere, la eforturile extraor
dinare depuse de cei 8 fina- 
liști. Ieri — O SURPRIZA — 
A FOST PREZENT Șl JUCĂTO
RUL AMERICAN CLARK GRA-

Ți-

în ce mai mulți cu- 
rîndul amatorilor de 
în tribunele de la 

T. Clarke"-Stadium 
într-o respectuoasă

moderne 
pentru 

pînă la 
la arun- 
a trans

format rapid un ctmp de pa
radă într-o arenă atletică 
impecabil pregătită.

La ora 16 fix, primul săritor 
de triplu se îndreaptă spre 
groapa cu nisip, sare și sta
bilește cel dinții i------- ■"
stadionului. Numele 
Carol Corbu.

Din punctul nostru 
re, întrecerile 1 au 
bine.

CAROL CORBU

record al «du este

da vede- 
început

Ih

telefon).i ATENA, 16 (Prin
Cu o punctualitate exemplară 
(ne aflăm doar... In patria lui 
Cronos), atleții au intrat pe 
pista stadionului Karaiskakis la

3,1 m/s. Ce păcat ! Poate că 
mîine, in concurs, Corbu își va 
reedita performanța, cu sau 
fără vînt, dar ar fi mai bine... 
fără. După ce a primit_ felici
tările adversarilor, săritorul 
român s-a îmbrăcat și a plecat 
la vestiar.

Această probă, care a atins 
la J. O. din Mexic punctul cul
minant al evoluției sale, n-a 
fost mai prejos nici la Atena, 
demonstrînd convingător creș
terea spectaculoasă a atletis
mului european, Făcînd raba-

EBNER, CARE ESTE „MARE” 
NU NUMAI LA FIGURAT, 
DAR CHIAR Șl LA PROPRIU. 
Scos pe tușă de accidemul 
suferit la Forest Hills, el ore 
fticiorul drept în ghips pînă 
a genunchi, se deplasează 

destul de greu și cu atît mai 
mult gestul său ne-a impre
sionat.

Jucătorii americani folosesc 
materiale diferite. Astfel, AR
THUR ASHE are o rachetă con
fecționată din material com
binat cu metal și fibre de 
sticlă. Tn general, se pare că 
aci RACHETELE METALICE, 
UȘOARE SI PROBABIL RE

ZISTENTE,” ÎNCEP SA SE IM
PUNĂ ÎN RÎNDUL CELOR 
MAI PUTERNIC! JUCĂTORI.

Un amănunt privind felul 
cum se. desfășoară antrena
mentele — și care își va avea 
importanța sa și în zilele de 
joc — este acela că la teren 
nu există vestiare. Jucătorii 
trebuie să se 
bază sportivă 
CLEVELAND 
CLUB — la 
depărtare.

Un alt amănunt interesant 
este acela că plasele de sîr- 
mă din fundul terenului nu 
sînt de înălțimea obișnuită, 
ci depășesc abia statura unui 
om. Aceasta oferă o vizibi
litate perfectă din toate păr
țile.

Băieții noștri au început 
să primească scrisori din 
țară, adresate de adfnira- 
torii lor direct Ia Wim
bledon sau la Forest Hills. 
Alții, ingenioși, au recurs 
la adrese sumare ca de 
pildă: ION ȚIRIAC, CUPA

Ieri dimineață au începuT 
la București, în sala mică a 
Palatului, lucrările Simpozio
nului Științific Internațional 
pe tema „Bazele științifice 
ale spartului de performanță” 
organizat de către Consiliul 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport și Consiliul In
ternațional pentru Educație Fi
zică și Sport de pe lingă 
UNESCO.

La lucrările primei zile a 
participat tovarășul Miron 
Constantinescu, ministrul în- 
vățămintului.

Lucrările au fost inaugurate 
prin cuvintul de salut adresat 
participanților de către tova
rășul Anghel Alexe, președinte 
al C.N.E.F.S. și prin alocuțiu
nea domnului Ernst Jokl 
(S.U.A.), președintele Consi
liului Internațional de Cerce
tări Științifice pentru Educa
ție Fizică și Sport, de pe lingă 
UNESCO. Printre altele, dl. 
Jokl a subliniat stima de care 
se bucură România în fața în
tregii comunități umane și a 
mulțumit guvernului țării noas
tre pentru eforturile conver
gente cu idealurile UNESCO, 
întreprinse spre binele omeni
rii, prin promovarea spiritului 
sportului și organizarea aces
tei importante manifestări ști
ințifice.

Au fost expuse următoarele 
rapoarte : Principalele cerințe 
ale antrenamentului sportiv 
modera”, Emil Ghibu—Româ
nia ; „Bazele teoretico-meto- 
dice ale sportului de mare per
formanță", L. P. Matveev — 
U.R.S.S. : „Metode științifice 
de selecție a tinerelor talente 
sportive", Marcel Hebbelinck — 
Belgia ; „Observații cu carac
ter medical efectuate cu oca
zia Jocurilor Olimpice de la 
Mexico”, Ernst Jokl, Peter 
Jokl (S.U.A.) ; „Cercetări car- 
diologice asupra sportivilor de 
performanță”, H. Reindell — 
R. F. a Germaniei ; „Studii an
tropologice asupra sportivilor 
participanți la Jocurile Olim
pice Mexic — 1968“, Alfonso L. 
de Garay — Mexic ; „Probleme 
și perspective în fiziologia an
trenamentului sportiv contem
poran", Andrei Demeter, Mi
ron Georgescu - România; 
precum și alte comunicări des
pre aspecte de psihologie și so
ciologie sportivă făcute de F. 
Antonelli — Italia, Emma Gue- 
ron — Bulgaria, M. Vanek — 
Cehoslovacia, Mihai Epuran — 
România, A. Vohl — Polonia, 
Alexe Nicu — România.

De astăzi, lucrările Simpo
zionului continuă la Mamaia.

echipeze la o 
apropiată — 
SKATING 

cîteva minute

ION ȚIRIAG

(Continuare in pag. * 4-a)

Romeo VILARA 
Victor BANCIULESCU

cifrele înscrise 
remarcabile : Neumann 
D. Germană) 16,78, 

(România) 16,76, Sa- 
(U.R.S.S.) 16,66, Dudkin

(Continuare In pag. a 4-a)

Mann Slavic in acțiune Foto i A. NEAGU

IMIINE, START CAMPIONATELE DE ÎNOT ALE SENIORILOR

16,40, 
16.39. 
pentru finala de miercuri 12 
sportivi.

După una caldă, alta re
ce ! La înălțime fete, Vir
ginia Bonei n-a realizat 
standardul de calificare 
(1,74 m) și, la fel ca la Ciu
dad de Mexico, va urmări 
concursul din tribună. Ea a 
trecut ștacheta la 1,71, în 
timp ce 13 atlete au realizat 
norma concursului.

Ileana Silai n-a încercat nici 
un fel de emoție pentru califi
carea în finală (s-a renun
țat ia semifinalele programate 
miercuri), ciștigind autoritar 
prima serie, in care a luat star
tul alături de Nenzell (Suedia) 
2:06,0, Schmidt (R. D. Germa
nă) 2:06,0, Ramstad (Norvegia) 
2:07,1, Kolakowska (Polonia) 
2:07,4. Campioana noastră a în
registrat timpul de 2:05,0. Deși

INO TUL
o ricine știe să înoate îmi dă 

senzația unui învingător.
Acest umblet peste ape 

exprimă o biruință a condi
ției noastre terestre. Aduce 
cu o laicizare a legendei bi

blice, cu o desacralizare și intrare a 
omului în mit.

E greu de crezut că doar necesita
tea a fost cuprinsă în primul impuls 
care l-a ajutat pe om să descopere 
înotul. Sîntem tentați să presupunem 
că o abia îngînată voință de autode- 
pășire și o presimțită voluptate au stat 
alături de trebuință.

Nu știm cum a reacționat întîiul om 
în clipa cînd a observat că mișcarea 
brațelor și ----- 1 1 " '
mai ușor

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ÎNVINGĂTORII DE LA IZMIR FAȚĂ ÎN FAȚĂ
Inotătorii români, victo

rioși la prima Balcaniadă 
a natației s-au întors în 
Capitală în cursul nopții 
de luni spre marți, plini 
de trofee și medalii, ma
rea majoritate a acestora 
au luat de la Izmir drumul 
Bucureștiului. Din păcate, 
însă, nici unul dintre ei 
nu-și poate oferi măcar 
un respiro de cîteva zile.

Campionatele naționale 
de seniori, care vor înce
pe mîine dimineață la ba
zinul Dinamo, îi vor reu
ni din nou pe blocstarturi 
într-o dispută mai aprigă 
parcă pentru titluri și re
corduri. De data aceasta,

I

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR — ZIUA I (18 
septembrie) : 100 m liber (b), 200 m liber (f), 100 m 
spate (b), 200 m spate (f), 400 m mixt (b), 100 m 
bras (f), 4x100 m liber (b) ;

ZIUA A ll-a (19 septembrie) : 100 m liber (f), 
200 m liber (b), 100 m spate (f), 200 m spate (b), 
400 m mixt (f), 100 m bras (b), 4x200 m liber b , 
4x100 m liber (f) ; '

ZIUA A lll-a (20 septembrie) : 400 m liber 
200 m delfin (f), 100 m delfin (b), 200 m I___ .
200 m mixt (b), 800 m liber (f), 4x100 m mixt (b) ;

ZIUA A IV-a (21 septembrie) : 400 m liber (f), 
1500 m liber (bl, 200 m delfin (b), 100 m deltin (f), 
200 m bra» (b), 200 m mixt (f), 4x100 m mixt (fȚ

iber !b), 
bras (f),

I

Slavic și Schier, Costa și 
Teodorescu, Giurasa și Be- 
nedek nu vor mai fi to-

„CRITERIUL OLIMPIC” LA CAIAC-CANOE
Finala concursului re

publican „Criteriul O- 
lirnpic" la caiac-canoe 
se va desfășura — după 
cum ne comunică fede-

rația de specialitate — 
pe lacul Snagov, în zile
le de 18, 19 și 20 sep
tembrie a.c.

varăși de echipă, încura- 
jîndu-se reciproc pentru 
obținerea unui punctaj cît 
mai mare. Ei vor dori — 
și este normal să fie așa 
— să dovedească tuturor 
că victoriile obținute la 
Izmir nu sînt de loc in
tim) ’ătoare și că drumul 
pe,care s-au înscris de la 
începutul acestui an, 
in mod nemijlocit 
marile performanțe.

Totodată, sîntem con-

vinși că și cei care nu 
reușit de această dată 
obțină selecționarea 
pierdut timpul în ____ ,
gîndindu-se, în continuare, 
la onoarea de a deveni 
campioni ai țării. De ace
ea, nu excludem nici posi
bilitatea ca în cele 4 zile 
de concurs să fim marto
rii unor surprize — gîn- 
dindu-ne la marele con
sum de energie risipită de 
fruntași în întrecerile Bal
caniadei.

Iată numai cîteva amă
nunte care vor oferi, în 
mod neîndoielnic, acestei 
ediții a naționalelor, o pu
ternică notă de atractivi- 
tate. O cursă de 55 de se
cunde a lui Slavic, cam
pionul campionilor la Iz
mir, sau două lungimi de 
bras ale timișoreanului 
Costa în 69 de secunde 
(și poate chiar mai repede) 
vor reprezenta în mod cert 
un spectacol, pe care vă 
sfătuim , să nu-1 pierdeți.

au 
să 

n-au 
zadar,

I
I
i
I
I
I
I
I
I
I

picioarelor sale îl fac parcă 
aecît apa și-i asigură pro

pulsia. Bănuim că a fost uimit, cum 
avea să fie în fața tuturor descoperi
rilor sale. Din clipa aceea, omul a 
început să șe joace cb legea lui Ar- 
himede, deși au trebuit să se perinde 
apoi sute ae generații pînă la venirea 
omului care avea să o scoată din 
neființă și să-i ofere numele său.

Ideea înotului i-au dat-o peștii, deși 
peștii n-au avut niciodată vreo idee.

Se știe că VIAȚA a apărut în apă, 
iar înotul pare o fraternizare a omu
lui cu mediul în care s-a născut viața.

Cînd se culcă pe patul apei, mai 
mătăsos decît paturile regilor, și se 
acoperă _ cu valuri, omul pare neștiu
torului și înfricoșatului de apă o mică 
zeitate descinsă din Neptun.

Trupul înotătorului are o plastică 
desăvîrșită fiindcă e dăltuit de apă, 
marele sculptor care se joacă de mi
lenii cioplind fiorduri, corali și pești.

Deși se numește Pămînt, peste aouă 
treimi din suprafața planetei noastre 
e cuprinsă de ape. în pofida acestei 
proporții oamenii învață numai să 
meargă, cînd tot atît de elementar ar 
fi și să știe a înota. Metoda de a I 
deprinde înotul, prin aruncarea în apă I 
a copiilor mici mi se pare un aest 
demn de vechea Sparta, și o splen- | 
didă lecție ț pentru părinți. Viața e o I 
apă pe care trebuie să o străbatem 
onest, prin propriile noastre puteri, 
obișnuindu-ne de mici fără plute, co- 
lacuri de salvare, sau bărci cu motor.

Un popor în care toate generațiile 
ar înota de două ori pe săptămînă ar 
avea, credem, cel mai mic număr de 
cardiaci, de obezi, de trupuri flasce 
și deformate prin sedentarism și hi- 
pernutriție.

Alături de atletism, înotul e celă
lalt sport care conferă unei națiuni 
vigoarea fizică, absolut necesară pen
tru efervescența valorilor morale, inte
lectuale și artistice.

Romulus BALABAN
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SURPRIZE ÎN CUPA ROMÂNIEI

Tușă... la baschet ? Nu, ci o dispută pentru balon în 
cursul meciului Olimpia—Școlarul,

Foto : P. ROMOȘAN

ECOURI LA BALCANIADA PUGILISTICĂ DE LA GALAȚI

POLITEHNICA SI 
„U" BUCUREȘTI, 

DUBLU ' 
FORFAIT I!

in teresante 
eliminatorie,

Cîteva lucruri 
în etapa a Il-a, 
a Cupei României pentru echi
pele feminine. La Satu Maie, 
formația elevelor din locali
tate, pregătite de pasionata 
antrenoare Gabriela Both, 
dispus de o divizionară A 
Mureșul Tg. Mureș, iar la

a •

București, Politehnica și Uni
versitatea s-au auto-eliminat 
(!) prin dublu forfait, deoarece 
carnetele de legitimare nu a- 
veau viza medicală la zi. Iată 
unde duce neglijenta...

Progresul București — Voin
ța București 69—41 
Evoluînd într-un 
nut, cu mai multă 
runcările la coș 
orientate tactic, 
tele de la Progresul au învins 
detașat. (FL. SANDU-coresp.).

Olimpia București — Școla

(37—18). 
ritm susți- 
adresă în a- 
și mai bine 
baschetbalis-

LÂ SEMICERC
Rezultate înregistrate în e- 

tapa a doua a campionatelor 
categoriei B de handbal.

MASCULIN, seria I : Agro
nomia Iași—A.S.A. Ploiești 
23—11 (12—7), Institutul peda
gogic Bacău—Tractorul Brașov 
14—15 (12—6), Medicina Tg. Mu- 
reș-Politehnica Galați 16-19 
(6—10), Chimia Făgăraș—A.SfA. 
Tg. Mureș 21—12 (9—5) : seria 
a H-a : Timișul Lugoj—Tehno- 
imetal Timișoara 12-13 (8—8), 
Știința Petroșani-Universita- 
tea Craiova 24-20 (12-9), Tex
tila Cisnădie—Chimia Tr. Mă
gurele 28-13 (12-10). Metalul
Copșa Mică—Independența Si
biu 28-14 (16-7)

FEMININ, seria I : Textila 
Buhliși—Voința Rădăuți 27-11 
(10—5). Politehnica Galați—Chi
mia oraș Victoria 6-6 (4-2), 
Universitatea Iasi-Politehnica 
Tași 13-8 (6-2), Institutul pe
dagogic Bacău—Spartac Con
stanța 14—10 (5—5), Chimia Bu- . 
zău—Voința București 12—24 
(9-11) ; seria a Il-a : Univer
sitatea II Timisoara—Sparta 
Mediaș 9-11 (6-3), Voința Si
ghișoara—Mureșul Tg. Mureș 
11—8 (5-3), Constructorul Baia 
Mare—Universitatea Cluj 11—3 
(6—3). Tricoul Oradea—Chimia 
Făgăraș 14-19 (6—13), Zorile
Bistrita-Știința Petroșani 12-7 
(7-4). *

După disputarea a cinci e- 
tape clasamentele echipelor de 
categoria A se prezintă astfel: 
MASCULIN

1. Steaua 5 5 0 0 106-70 10
2. Pol. Timișoara 5 4 0 1, 73-54 8

FEMININ

1. Univ. Timișoara 2 2 0 0 27-16 4
2. Univ. Buc. 2 2 0 0 18-14 4
3. Confecția Buc. 2 2 0 0 27-24 4
4. Rulmentul Braș. 2 1 0 1 32-29 2
5-6. I.E.F.S. 2 1 0 1 12-10 2

C.S.M. Sibiu 2 1 0 1 20-18 2
7. Rapid 2 1 0 1 22-26 2
8. Cons. Timiș. 2 0 0 2 21-27 0
9. Progresul 2 0 0 2 18-25 0

10. Voința OrIRa 2 0 0 2 20-28 0

campionatu-

rul București 70—34 (23—15). 
A fost o partidă anostă, lipsită 
de spectaculozitate, încheiată 
cu succesul clar al formației 
Olimpia. Dar, nu trebuie uitat 
că la Școlarul nu a evoluat 
nici una din jucătoarele cu
noscute, pe cale de a fi trans
ferate la Progresul, lotul fiind 
acum alcătuit din junioare de 
categoria a Il-a.

I.E.F.S. I — I.E.F.S. II 89— 
52 (43—31). Deși aflate la în
ceput de pregătire și își dispu
tau un joc „în familie", cele 
două echipe au oferit o între
cere Interesantă de bun nivel 
tehnic. Au înscris Szabados 10, 
Farkas 2, Trandafir 14, Schrei
ber 2, Salcu 10, Deak Î0, Po- 
pov 5, Pajtek 9, Corondi 8, 
Petric 9 pentru I.E.F.S. I, res
pectiv Novac 15, Băcilă 4, 
Ivany 2, St&nciulescu 5, Rusu 
18, Kercso 8.

Rapid II — Pedagogic Con
stanța 51—37 (24—17). Ambele 
echipe au oferit o dispută a- 
tractivă, în care scorul s-a 
menținut strîns pînă în min. 
34, după care constănțencele 
au rămas „în patru", deoarece 
s-au prezentat doar cu cinci 
(!) baschetbaliste. Au înscris 
Nicola 24, Văleanu 2, Tal 8, 
Basarabia 9, Dumitrescu 8, 
pentru Rapid II, respectiv 
Drăgan 2, Opriș 16, Frîncu 4, 
și Nedelcu 15. (F. SIM1ON- 
coresp.).

Școala sportivă Satu Mare— 
Mureșul Tg. Mureș 73—58 
(25—23). După o evoluție exce
lentă tinerele baschetbaliste 
din Satu Mare au repurtat un 
succes meritoriu asupra unei 
formații care nu și-a găsit ca
dența. (A. VERBA-coresp.).

MOZAIC
DE SEZON

• După două săptămtni de 
așteptare, la federație au Început 
să sosească primele transferări 
mai spectaculoase. Capul de a- 
fiș : trecerea maestrului sportului 
Armand Novacek, fost echipier 
al naționalei și cel mal vechi 
jucător al multiplei campioane 
Steaua, la divlzionarea B Pro
gresul. Preocupat tot mai mult 
de problemele profesionale, me
dicul Novacek «u mai putea face 
față ritmului de pregătire tot 
mai susținut și, in consecință, 
s-a retras intr-o formație mai 
modestă, dar in cadrul căreia va 
putea să practice sportul atit de 
îndrăgit. In rest, în afara con
firmării transferărilor anunțate 
de ziarul nostru ca posibile (Ha- 
neș la Dinamo, Barău la I.C.H.F., 
lotul de 13 jucătoare la I.E.F.S. 
etc.), mai menționăm trecerea 
Ursuiei Fierlinger de la Politeh
nica București și Virginiei Spînu 
de la Liceul nr. 35, la Voința 
București.
• A început reexaminarea ar

bitrilor de baschet, necesară in 
urma ultimelor modificări ale 
regulamentului de » joc. Testele 
arbitrilor bucureștenl se vor tn- 
cheia la 20 septembrie, conform 
programărilor afișate la avizie
rul C.J.E.F.S.

Cluj 
Buc. 
Bacăp

5 3 0 2
5 2 12
5 2 0 3
5 2 0 3

3. Unlv. Buc.
4. Din. Brașov
5. Voința Mic.
6. Univer.
7. Dinamo
8. Dinamo
9. Ratin. Teleajen 

10. Minerul B. M.

66-60

70-76

★
în clasamentul 

luj masculin nu este trecut re
zultatul jocului restanță din
tre Minerul Baia Mare și Di” 
namo București. Partida, care 
a avut loc joi 11 septembrie 
la Baia Mare, nu a beneficiat 
de arbitrajul celor doi condu
cători delegați.» Ea a început 
cu 
cu 
7 
de arbitraj și pînă la omolo
garea rezultatului acest rezul
tat lipsește din clasament.

întîrziere și s-a încheiat 
victoria bucureștenilor : 17— 
(5-4). Pînă la sosirea foii

★
Astăzi, pe 

de la ora 17, 
meci restanță, 
pre întîlnirea ____ _____r__
Dinamo București și Dinamo 
Bacău, amînată din etapa a 
Il-a.

terenul Dinamo, 
are loc un alt 
Este vorba des- 
dintre echipele

Cft E 5 MEDALII WIRMÂ SUCCESUL BUMAMSC DE LA EUROPENE
• Țările balcanice, puteri de prim rang in boxul
• Cruiescu: ,,Mulțumesc antrenorului Spakov"

A 7-a Balcaniadă de box din 
seria acestei tradițional® con
fruntări este, de acum, de do
meniul trecutului. Noii campioni 
ai sud-estului continentului își 
admiră acum trofeele, iar în
vinșii se gîndesc cu tristețe, pro
babil, că au ratat șansa de a 
urca pe prima treaptă a po
diumului de premiere. Au fost 
boxeri care s-au recunoscut în
vinși de adversari mai 
alții însă au p&r&slt 
convinși că el erau 
îndreptățiți să devină 
balcanici. Cînd facem 
afirmație ne referim 
Gydrffi (România) și Kirll Pan- 
dqv (Bulgaria). Gydrffi fusese 
într-adevăr mal bun decît bul
garul Nalden Stancev, pe car® 
l-a temperat în permanență cu 
directe de dreapta și croșee pre
cis® la figură, dar doi dintre 
arbitri nu i-au recunoscut 
pețioritatea. Cît privește 
Pandov, acesta l-a dominat 
deosebi în ultimul rund pe 
goslavul Vukusici, plasînd 
trem de multe serii la < 
(spre surprinderea tuturor, 
nînd seama de înălțimea sa de 
Goliath). Așa se întîmplă însă 
în meciurile de box, opiniile ar
bitrilor fiind deseori diferite...

Rezultatele obținute de repre
zentanții noștri la Balcaniada de 
la Galați confirmă marele suc
ces al boxerilor români la (LE. 
de la București. Deși din echipa 
noastră au lipsit oameni de bază, 
ca Ciucă, Dumitrescu și Monea, 
totuși ea a evoluat bine, înche
ind Întrecerile cu un bilanț re
marcabil : 5 titluri balcanice.

Cîteva cuvinte despre fiecare 
dintre boxerii noștri, Aurel Mi
hai s-a prezentat mult schim
bat în bine, știind — de data 
aceasta — să-și dozeze bine e- 
fortul, astfel că ultima repriză 
a meciului cu bulgarul Atanasov 
(un adversar dur, care n-a de
pus armele nici o clipă, deși 
a făcut de 3 ori cunoștință cu 
nodeaua) a terminat-o în forță. 
Dacă la marea 
constănțeanul va 
ge un plus de 
putea aspira la 
mai valoroase.

înlocuitorul campionului eu
ropean al „muștelor", Constan
tin Gruiescu, a fost o adevă
rată revelație prin boxul clar 
și tehnic pe care l-a practicat 
în ambele partide. Succesul său 
este cu atît mai remarcabil, cu 
cît adversarii săi, Denizer 
(Turcia) și Miloslavevici (Iugo
slavia), s-au dovedit foarte in
comozi. Știam că Gruiescu este 
un stilist, dar aveam rețineri în 
ceea ce privește rezistența sa. 
De data aceasta, însă, ne-a dat 
satisfacție și din acest punct de 
vedere. DÎscutlnd cu ei după 
finală, ne-a declarat că succesul 
său se datorește antrenorului 
Marcu Spakov care-1 pregătește 
cu o grijă deosebită.

Absența campionului european 
al „cocoșilor**, A. Dumitrescu, a 
dus la titularizarea reșițeanu- 
lui Pavel Nedelcea. Din păcate, 
acesta n-a răspuns așteptărilor, 
ară tind câ nu este un boxer „de 
turneu". Credem că experimen
tul cu Gh. Pușcaș a-a încheiat.

bunl ; 
Galațlul 

cel mal 
campioni 

această 
la Ion

sa vitalitate, 
reuși să adau- 
tehnicitate, va 

performanțe tot

european

Stellstul, un boxer de... salon, a 
arătat din nou că nu poate face 
față meciurilor grele. Din pă
cate, la categoria pană se re
simte de mai multă vreme lipsa 
lînor boxeri de nădejde.

Trecerea lui Cuțov la catego
ria ușoară l-a deschis cale li
beră lui Paul Dobrescu, in e- 
chipa națională. La Balcaniadă, 
Dobrescu a dovedit că poate 
ține frtnele categoriei semiușoa- 
ră. Beneficiind de o mare vita
litate, dinamovistul este o ade
vărată mașină de pumni, in fața 
căreia mulți adversari vor în
clina steagul. Victoriile sale nu 
se datoresc insă numai vitali
tății, ci și realelor cunoștințe 
tehnlco-tactice de care dispune. 
Porțile marilor performanțe li 
sint larg deschise.

Este plăcut uneori să repeți 
cuvinte măgulitoare, ceea ce și 
facem. în seara finalelor zia
riștii Iugoslav Momcilo Dablct 
spunea entuziasmat: «Fenome-

demînă in acel moment** — ne 
spunea Ațev), ca semn de adîn- 
că prețuire pentru spectacolul 
oferit miilor de gălățeni prezenți 
în tribune, precum și specialiș
tilor din țările participante. 
Ce-am mai putea adăuga noi ? 
Numai un Îndemn la o seriozi
tate deplină în viața sportivă.

Victor Silberman n-a cîștigat 
titlul balcanic, așa cum ne aș
teptam.* El n-a mai avut forța 
de lovire datorită căreia deve
nise temut, explicația constînd 
în faptul c& In ultima perioadă 
de pregătire a fost bolnav. Vic
tor rămine totuși un boxer de 
clasă, pe care îl vom aplauda 
cu * siguranță In meciurile viitoa
re. Nu vom comenta din nou 
cauza insuccesului Iul Ion Gy- 
Crffi. Credem însă în talentul 
său, care șlefuit In continuare, 
ii va putea duce spre perfor
manțe superioare.

Deși beneficiem de un mă
nunchi de boxeri dotați, totuși

cipat la aceastâ importantă con
fruntare pugilistică. Iată cîteva 
păreri autorizate :

NEBOISAK PROKICI (antre
nor, Iugoslavia) : „Țările bal
canice au arătat din nou că s nt 
puteri de prim rang în arena 
boxului european. Dovadă că a 
campionatele continentale de la 
București, acestea au recoltat 
cele mai multe medalii de aur, 
argint și bronz. Eu urmăresc de 
mult boxul din țara dv și am 
boxat cu cel mai mare cam
pion român, Nicolae Linca. 
Mulțumită școlii românești de 
box, șl noi, în Iugoslavia, am 
făcut progrese. Referindu-mă ’a 
Balcaniadă, vreau să spun că 
unele meciuri au fost mai spec
taculoase decît cele de la euro
pene. Aveți în Cuțov un mare 
maestru (lucru pe care l-a re
cunoscut și elevul meu Ivan 
Boțici), iar în Paul Dobrescu un 
tînăr pugilist de real talent. Do
resc să salut publicul mărinimos

Aurel Mihai (categoria semi muscă) declarat învingător — și 
in meciul cu bulgarul Atanasov 
nai, acest Cuțov". După meciul 
cu turcul Hakki Sozen, în care
Cuțov S__  2__ ! "
norul bulgar Ațev a ținut să ' 
ofere ” ”
signă

a fost irezistibil, antre-

campionului nostru o in- 
Gn-aveam altceva la In

MERSUL DE LA SINE...
Mijlocul lunii 

găsește înotătorii 
jumătatea calendarului com- 
petițional de vară. Rezultatele 
în ansamblu sint mediocre, 
alarmant fiind în special fap
tul că pînă acum nu se re
marcă nici o performanță in
dividuală care să ne dea spe
ranțe de participare la cam
pionatele europene din '70 sau 
la Jocurile Olimpice.

Copiii, care anul trecut erau 
considerați la nivelul celor 
mai buni copii americani, 
n-au reușit să se califice în 
finalele campionatelor euro
pene rezervate vîrstei lor. în 
ultima cronică — de învăță
minte — după europenele de 
juniori, se citează un antre
nor care spune : „tineretul se 
afirmă cu vigoare". Dar în 
echipa noastră care ne repre
zintă la 
doar doi 
la aceste 
joacă un

în acest an noi am luat 
parte la a patra ediție a cri-

septembrie 
români la

Bateaniadă întîlnim 
sportivi participanți 
campionate și care 
rol secundar.

Concursurile internaționale ale pompierilor

ITATE Șl MĂIESTRIE
Alămurile fanfarei fulgeră 

în soare. O comandă energjcâ 
și sportivii militari pășesc pe 

V stadionul Dinamo din Capi
tală. Sînt echipele participan
te la cea de a doua ediție a 
frumoaselor concursuri inter
naționale ale pompierilor. în 
aplauzele asistenței, prin fața 
tribunelor trec formațiile com
petitoare din Bulgaria, Ceho
slovacia. R.D. Germană, Po
lonia, Ungaria, U.R.S.S., Ro
mânia.

Acum, pe pista de zgură ro
șie a stadionului și-au făcut 
apariția primii concurenți. 
„SCARA DE FEREASTRA" 
este proba de debut a acestor 
întreceri ale curajului și mă
iestriei. Urmărim stai tul co
rect al sportivilor, îndeniîna- 
rea, avîntata lor cursă spre 
etajul III al unui imobil ima
ginar cuprins de flăcări. De
clanșate. cronometrele mă
soară timpul pe care militarii 
pomnieri îl obțin în această 
cursă profesională. Iar timpul 
este bun, la nivelul pregătirii 
lor.

Crainicul stadionului anunță 
proba următoare „PISTA CU 
OBSTACOLE". Pe distanta a 
100 m. un gard de 
înălțime se vrea a fi 
în calea vajnicilor 
sportivi nompieri. El
cut în timp record și tot .în 
timp record este traversat un 
alt obstacol (o bîrnă de 10 m 
lungime și 18 cm lățime), iar 
greutatea probei este accen
tuată de purtarea a două role 
de furtun în brațe si racorda 
rea lor cu maximă celerit -te 
la aparatele distribuitoare de 
ană. instalate pe traseu.

r'('n mai spXctaculonsă pro
bă de concurs a fost, totuși, 
„ȘTAFETA 4x100 m". în pri-

de 2 m. Acesta o în- 
celui de al treilea co- 
(sportivul trebuie să 

în echilibru dificila

CLASAMENTUL GENERAL 
al acestor concursuri interna
ționale : 1. U.R.S.S., 2. Ro
mânia, 3. Cehoslovacia, 4. R.D. 
Germană, 5. Bulgaria, 6. Po
lonia, 7. Ungaria.

V. Tf.

teriiior sau campionatelor eu
ropene pentru juniori, de fie
care dată fiind aleși să ne re
prezinte cei mai valoroși din
tre tinerii înotători ale căror 
perspective erau indiscuta
bile. Dintre aceste valori în 
devenire, doar jumătate se 
mențin în activitatea compe- 
titională, fără să mai amin
tim că la ultima ediție sin
gurul sportiv — Gheorghe 
Lupu — care putea să cîștige 
o medalie nu a fost selecțio
nat. Reiese suficient de clar 
că activitatea cu copiii a de
venit un scop în sine și faptul 
este posibil datorită muncii 
la întîmplare. Fiecare face 
ceea ce crede de cuviință, ce
rințele față de conținutul 
muncii unui antrenor fiind ca

• și inexistente. De aci o acti
vitate de performanță cu ca
racter întîmplător, de aici re
gresul nostru.

Nu este doar un aspect al 
muncii cu copiii faptul că lax 
ultima ediție a campionate
lor europene ne-am prezentat 
slab. Consider că Ia toate 
marile competiții, începînd 
din 1962, nu am reușit să pre
zentăm oameni în formă ma
ximă (singura excepție, la 
Utrecht, confirmă regula), iar 
Jocurile Olimpice au fo"St un 
fiasco pentru noi. După Olim
piadă, se vehicula ideea că 
noul val va rezolva toate pro
blemele, și iată-ne acum în 
fața rezultatelor de la Viena 
și după Cupa Europei, la care 
o parte din sportivi au parti
cipat nepregătiți. Lipsa unei 
Idei de pregătire comune și 
caracterul hilar al concursuri
lor de selecție premergătoare

n-au făcut decît să scadă răs
punderea sportivilor pentru 
competițiile la care participă. 
Cauza acestei stări de lucruri 
este în primul rînd superfi
cialitatea cu care se fac a- 
nalizele acestor competiții. 
De unde și măsurile paleative, 
în aceste analize, de fiecare 
dată se vorbește prea mult 
despre disciplină, uitîndu-se 
faptul că Indisciplina este 
doar o consecință a modului 
în care se face pregătirea.

Bunul mers al natațiel nu 
se poate rezolva cu cîte o șe
dință trimestrială sau anuală, 
la care participă de obicei cîte 
o persoană influentă, între 
alte două ședințe. Rezolvarea 
realistă a situației precare în 
care se găsește înotul româ
nesc trebuie să plece de la 
condițiile materiale existente. 
Măsurile judicioase de orga
nizare a activității în cele cî
teva bazine trebuie să fie în
soțite de o îndrumare perma
nentă a pregătirii, la toate 
nivelele și reglată cu un ca
lendar competițional adecvat. 
Pregătirea timpurie a copi
ilor este un adevăr ce se pro
bează și în alte discipline 
sportive. Ar fi greșit să se 
renunțe. Printre măsurile care 
se impun trebuie să fie mai 
curînd elaborarea unor criterii 
echitabile de apreciere a mun
cii antrenorilor. Cea mal im
portantă cerință pentru re
dresarea înotului nostru este 
să nu lăsăm activitatea de 
pregătire la întîmplare, pen
tru că mersul de la sine va 
accentua rămînerea în urmă.

la categoria mijlocie nu reușim 
să ne Impunem in arena inter
națională. Chivăr nu se pregă
tește suficient datorită prea 
multor „probleme** personale ; 
Stumpf s-a autoexclus din echi
pa națională din -------
nesportive pe care o duce 
teanu — dotat cu certe calități 
fizice și tehnice — dar fără un 
psihic adecvat, a dispărut cam 
de mult din vederile selecțione
rilor. Rămăsese Năstac, care să 
salveze onoarea categoriei. Și 
el, insă, nu dă randamentul aș
teptat de antrenori. Deficitar ia 
capitolul apărare, boxerul de la 
Steaua este — deocamdată — 
vulnerabil chiar șl in fața unor 
adversari rudimentari.

Singurul semigreu care II poa
te Înlocui onorabil pe Ion Mo- 
nea este Marin Constantinescu. 
Noul campion balcanii s-a do
vedit un puncher de temut. Ră- 
mine ca la forța sa fizică re
cunoscută, antrenorii să adauge 
mai multe cunoștințe tehnico- 
tactice. Ion Alexe are circum
stanțe care explică înfrîngerea 
sa de către bulgarul Pandov, 
deoarece la fel ca Silberman, a 
fost suferind In ultima perioadă.

★
Oaspeții noștri la Balcaniada 

de la Galați au ținut să-șl ex
prime .atisfacțla da a 11 partl-

LA J.O

Remus DRAGUȘANU

cauza vieții 
; 61-

totodată campion balcanic —
Foto: N. AUREL

al Galațiulul, care a aplaudat pe 
boxeri, indiferent că aceștia erau 
români, iugoslavi, turci sau bul
gari. Ireproșabilă, organizarea. 
Ia care federația dv, dar și or
ganele sportive locale și-au adus 
din plin contribuția".

șefik TETIK (președintele fe
derației turce) : „Am participat 
cu multă plăcere la Întrecerile 
balcanice. Acum, cînd sîntem 
gata de plecare acasă, țin să 
vă spun că sîntem impresionați 
de primirea ce ni s-a făcut la 
Galați. Remarc cu mare plăcere 
faptul că președintele federației 
române, dl. Guriev, se strădu
iește să amplifice contactele pu- 
giliștilor din Balcani. Și eu voi 
continua să-mi dau concursul, 
pentru ca Balcaniadele să se 
desfășoare cu regularitate. Ple
căm în Turcia fericiți că am 
cîștigat două medalii de aur și 
trei de argint. Am văzut, Ia J.6. 
din Mexic boxeri mai modești 
decît aici, la Galați. Felicit pe 
conducătorul sportului gălățean, 
dl. Teodor Oprică, pentru tot 
ceea ce a făcut pentru noi. De 
asemenea, pe campionii balca
nici ai României, Îndeosebi pe 
Mihai Aurel șl Cuțov*.

Romeo CALARAȘANU 
Paul IOVAN

Pentru campionatele europene de la Sofia

0 ECHIPĂ TÎNĂRĂ,
CU PERSPECTIVE
DE LA MUNCHEN

2 metri 
obstacol 
milita ri 

este tre-

mul schimb, sportivii au a- 
săltat — cu o scară... baston — 
o machetă de casă. Ștafeta 
este predată, apoi, schimbului 
următor, care are de trecut 
un gard 
minează 
echipier 
treacă
bîrnă îngustă de numai 18 
cm), după care — ultimul 
component al ștafetei — stin
ge, penultima sută de metri, 
pojarul dezlănțuit de 6 litri 
de petrol lampant și 500 gr 
benzină. Operația este făcută 
rapid, cu ajutorul unui stin- 
gător manual cu spumă. Pu
blicul răsplătește cu aplauze 
măiestria, curajul și... LOCUL 
I ocupat ’e sportivii pompieri 
români în această „probă de 
foc". Cu îngăduința dv vă 
prezentăm echipa cîștigătoare: 
fruntaș Marin Lupu, caporal 
Tudor Cristea, fruntaș Marin 
Covaci și fruntaș Ion Eftimie.

în pauzele dintre probe (ul
tima a fost „desfășurarea de 
luptă"), demonstrații de sal
vări și stingere, jocuri... pom
pieristice. Bunăoară, meciul 
de jet-bol inițiat și condus de 
prof, de educație fizică maior 
loan Nedelescu. O minge mare 
de plastic la mijlocul terenu
lui. un șut cu ajutorul jetului 
de apă la poartă și... ;>ol. A- 
ceasta în mare, întrecerea a- 
vînd regulile și subtilitățile ei 
menite, desigur, să comple
teze arta mînuirii jetului con
tra neiertătorului foc.

Am asistat, așadar, la două 
■zile (simbătă și duminică) de 
concursuri atrăgătoare orga
nizate — ca și in alti ani — 
cu prilejul ..ZILEI POMPIE
RILOR" din (ara noastră.

Și pentru a respecta adevă
rata cronică sportivă, notăm

Ultima competiție de anver
gură a anului — campionatele 
europene de lupte libere — 
se află în preajma gongului 
inaugural. La 19 septembrie, 
în capitala Bulgariei, cei mai 
buni luptători din țările con
tinentului vor începe marea 
lor întrecere.

Tocmai de aceea, la recen
tul concurs internațional al 
României, desfășurat în 6ala 
Dinamo, atenția antrenorilor 
și a tu-turor specialiștilor pre- 
zenți, a fost îndreptată cu de
osebire spre salteaua unde se 
disputau partidele de lupte li
bere. Atît loturile oaspe (ale 
Iugoslaviei, Greciei, Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Elveției, R. D. 
Germane, Finlandei, Italiei, 
Poloniei, Ungariei) cât și cel 
al țării noastre cuprindeau 
mulți sportivi de perspectivă 
aflați în vederile selecționeri
lor pentru apropiata confrun
tare de Ia Sofia.

în ce mă privește, î-am ur
mărit stăruitor pe cei 32 de 
concurenți români din rîndul 
cărora trebuiau să fie aleși 
cei 10 componenți ai formației 
care va participa la europene. 
Părerile privind participarea 
cu o echipă completă la a- 
ceastă confruntare au fost, și 
mai sînt încă, diferite. Unii 
tehnicieni, de pildă, susțin că, 
dată fiind dificultatea deose
bită a întrecerilor, nu ar tre
bui să deplasăm decît pe unii 
dintre luptători, care au șanse 
reale de succes.

Personal nu împărtășesc o 
asemenea opinie, deși, la a- 
ceastă ediție a campionatelor 
europene lupta pentru cuceri
rea unui loc pe podium va 
fi extrem de grea. Dar, sîn- 
tem datori să facem totul, și 
încă de pe acum, pentru a 
pregăti, în vederea Jocurilor 
Olimpice de la Miinchen, o 
echipă de „libere" puternică 
și omogenă, care să se poată 
apropia de valoarea aceleia de 
la „clasice". In această ordine 
de idei, campionatele europe
ne constituie un prilej exce
lent pentru a-i verifica pe ti
nerii luptători, pentru* a-i 
roda, pentru a-i obișnui cu

dificultățile marilor întreceri. 
Pe aceste considerente îmi 
fondez punctul de vedere, a- 
cela de a deplasa în Bulgaria 
o echipă completă, formată 
îndeosebi din tineri cu pers
pectiva de a ne reprezenta 
la Olimpiada din 1972. Perso
nal n-aș pregeta să includ în 
lot unii luptători chiar dacă 
ei nu au cucerit medalii de 
aur la concursul de la Bucu
rești. De pildă, la cat 48 kg, 
Iancu Vangheliei, care deși nu 
a urcat pe podium, a făcut 
totuși partide foarte curajoase 
cu primii clasați, pierzînd de 
justeță. Enache Panait (cat. 
-f-100 kg), care de asemenea, 
nu a cucerit un loc fruntaș, 
a luptat însă cu mult curaj 
și aplomb și doar lipsa de 
experiență l-a privat de pe un 
loc pe podium. O situație oa
recum asemănătoare s-a ivit 
și la cat. 57 unde a fost pro
pus Nicolae Cristea. în clasa
mentul categoriei respective 
Cristea nu figurează printre 
primii trei (1. L. Kirkov, 2. 
N. Dumitru, 3. FI. Moț), dar 
el a terminat la egalitate cu 
Kirkov, în timp ce Dumitru 
și Moț au pierdut detașat în 
fața luptătorului bulgar.

La celelalte categorii s-a a- 
cordat credit cîștigătorilor 
medaliilor de aur, aceștia a- 
vînd perspective să întru
nească și sufragiile selecțio
nării pentru Jocurile Olim
pice de la Miinchen s 
Cernău (cat. 52 kg), 
Coman (cat. 62 kg), Valeriu 
Albu (cat. 68 kg), Ludovic 
Ambruș (cat. 74 kg), Vasile 
lorga (cat. 82 kg), Atila Balog 
(cat. 90 kg), și Andrej Maind 
(cat. 100 kg).

Surprinde poate faptul că 
lipsesc, din formație Petre 
Poalelungi și Francisc Bolla. 
Primul a luptat slab, a fost 
lipsit de inițiativă, și a mani
festat o teamă exagerată. Ia 
concursul de la Dinamo, fiin- 
du-i preferat tînărul Valeriu 
Albu, iar ce* de-al doilea, nu 
a fost prezent la această ui
tucă verificare.

Petre 
Petre

Vascul POPOVIC1
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VEȘTI DE PE CELE PATRU „FRONTURI" INTERNAȚIONALE 
IN CARE SlNT ANGAJATE ECHIPELE ROMÂNEȘTI

STEAUA, ÎN FAȚA UNUI 
TEST DIFICIL, AȘTEAPTĂ CU OPTIMISM 
1NTILNIREA CU GLASGOW RANGERS

»

LA ARAD DINAMOVIȘTII DIN BACĂU PRIVESC

GLASGOW, 16 (prin tele
fon de la trimisul nostru 
special).

Cei 15 fotbaliști ai echi
pei Steaua sînt de cîteva ore 
în acest oraș primitor, situat 
în nordul insulei engleze, 
acolo unde de veacuri își are 
vatra un harnic și ospita
lier popor. Scoțienii, căci 
despre ei este vorba, ne-au 
făcut să uităm repede obo
seala unei lungi călătorii 
prin amabilitatea cu care 
ne-au întîmpinat, prin căl
dura cu care ne înconjoară 
peste tot, prin prietenia pe 
care o manifestă față de 
sportivii clubului Steaua. 
Există în această atmosferă 
cordială și un justificat iz 
de curiozitate, deoarece for
mația Steaua este primul 
team (ca să folosesc un ter
men insular) românesc ce 
evoluează pe un gazon... 
scoțian.

înainte însă de a vă vorbi 
despre „momentul" Glasgow 
vă propun un scurt popas 
alături de echipa Steaua, pe

SVEIN (Hangere)

aeroportul londonez Gat
wick, unda am Intîlnit, spre 
surprinderea și bucuria 
noastră o altă formație de 
fotbal t A.S. ROMA și pe 
atît de cunoscutul său antre
nor, HELENIO HERRERA.

„AVEȚI O SARCINA 
EXTREM PE GREA**

Simpaticul șl volubilul 
„mag“ s-a angajat imediat 
jntr-o discuție amicală cu 
antrenorul bucureștean Ște
fan Covaci. Firește, înainte 
de orice schimb de impresii, 
a existat întrebarea i În
cotro ? Auzind cu cine va 
fiuca Steaua în primul tur 
al „Cupei Cupelor", competi- 

> ție în care evoluează și ele
vii săi, însă în Irlanda, 

I a schimbat brusc 
tonul i „Nu vă fericesc. Cu
nosc bine echipele scoțiene, 
care mi-au lăsat întotdeauna 
amintiri greu de uitat. Să 
știți că pe terenurile lor 
sînt aproape imbatabile. Un 
meci nul cu o formație sco
țiană pe terenul ei poate fi 
considerat o victorie. Eu 
cred că și o înfringere la un 
gol diferență este un rezul
tat onorabil pentru orice e- 
chipă europeană**.

Cele spuse de Helenio Her
rera ne-au amintit de declara
țiile făcute, nu cu mult timp 
în urmă, de celebrul Stanley 
Matthews, cu ocazia unei vi
zite făcute la redacție. Veș
nic tînărul sir Stanley ne 
mărturisea atunci că fotba
lul scoțian este, mai ales la 
el acasă, cu totul altceva de- 
cit fotbalul englez. In sfîr- 
șit, vom vedea miercuri 
seara...

PRIMELE VESTI 
DESPRE RANGERS

Sosiți pe aeroportul inter
național din Glasgow, fotba
liștii de la Steaua au fost 
întîmpinați extrem de cor
dial de o delegație a clubu
lui Rangers, in frunte cu 
președintele său, dl. John 
Lawrence. In drum spre ho
tel autocarul a făcut un po
pas la IBROX STADIUM, 
arena cu 50 000 de locuri

care va găzdui întîlnirea de 
miercuri începînd de la ora 
19,30 (20,30 la București).
Aci, în timp ce fotbaliștii 
luau un prim contact cu te
renul de joc, eu am purtat 
o discuție cu managerul se
cund al' echipei Glasgow 
Rangers, Wiliam Tronton, 
fost centru atacant al aces
tei formații. Puțin supărat 
din cauză că echipa sa a 
pierdut ultimul joc în Liga 
Scoțiană (1—2 cu AYR Uni
ted, pe terenul acesteia) și 
că în momentul de față ocu
pă locul 9 în clasament, dl. 
Tronton mi-a prezentat to
tuși lotul lui Rangers. Am 
aflat astfel că în echipa sco
țiană joacă un fotbalist din 
R.F.G. (portarul titular 
Neef), un danez (fundașul 
dreapta Kai Johanssen) și 
un suedez (extrema stingă 
Orjan Persson). In afară de 
aceștia, din formația standard 
a lui Rangers mai fac parte 
numeroși internaționali sco
țieni (Provan, Greig — că
pitanul echipei —, Mc Kin- 
non, Baxter, Henderson, 
Stein). Problema principală 
care stă acum în fața ma
nagerului principal, David 
Withe, este aceea a unor 
schimbări ce se impun ca 
urmare a startului slab luat 
de echipă în Liga Scoțiană. 
Din acest motiv, cu scuzele 
de rigoare, el nu ne-a putut 
oferi decît lotul din care va 
alege pe cei 11 ! Neef, Mar
tin (portari), Johanssen, Pro- 
van, Mathieson (fundași). 
Greig, Mc Kinnon, Baxter, 
Smith (mijlocași), Hender
son, Penman, Watson, Stein, 
Mc Donald, Jardine, Pers
son, Johnston.

STEAUA LA ANTRENAMENT

Evenimentul era așteptat 
marți dimineața cu mult in
teres. O armată de reporteri 
fote și radio au înconjurat 
pe cei 15 fotbaliști bucu- 
reșteni, în centrul atenției 
lor fiind Creiniceanu, Săt- 
măreanu și Voinea. Expli
cabilă forfota de la acest 
antrenament. Și lată de ce. 
Luni seara, imediat după so
sire, toți gazetarii ne-au în
trebat despre ultimul rezul
tat al echipei în campionat. 
Cînd au auzit de acel 10—1 
au crezut că-i o glumă, iar 
apoi, pur și simplu, s-au spe
riat. Marți ziarele publicau 
această știre, comentînd-o 
copios. în felul acesta și cei 
mai comozi dintre confrații 
scoțieni s-au grăbit să vină 
pe IBROX STADIUM pen
tru a vedea la antrenament 
pe realizatorii unui aseme
nea scor.

Și, în timp ce fotbaliștii 
de la Steaua suportau asal
tul „echipei" de ziariști sco
țieni, am putut sta cîteva 
minute de vorbă pe îndelete 
cu Ștefan Covaci, antreno
rul principal al formației 
noastre. El ne-a spus că este 
optimist în ciuda faptului că 
nici în acest joc nu îl va 
folosi pe Dumitru Nicolae, 
care continuă să fie lipsit 
de formă. Așa că pentru 
miercuri seara Steaua va în
cepe jocul cu Rangers în a- 
ceeași alcătuire de la me
morabilul „10—1“ : Suciu — 
Cristache, Sătmăreanu, Hăl- 
măgeanu, Vigu — Dumitriu 
III, Negrea — Pantea. Tă- 
taru, Voinea, Creiniceanu.

în încheiere un ultim a- 
mănunt. Partida va fi con
dusă de b brigadă de arbi
tri spanioli, avînd la centru 
pe Jose Ortiz Pe Mendebil, 
iar la cele două tușe pe 
Francisco Casdas și Joaquim 
Vilamaa. Să așteptăm, deci 
cu încredere, primul fluier 
al d-lui De Mendebil...

Dan GÎRLEȘTEANU

ORELE INCERTITUDINILOR, ORELE SPERANȚEI
piro (simbătă seara) al acestei 
perioade încărcate, jucătorii a- 
rădeni, reuniți duminică, au 
efectuai luni după amiază ul- 
tunul antrenament înaintea 
partidei de miercuri, lată și 
echipa probabilă pe care an
trenorul N. Dumitrescu speră 
s-o poată alinia : Gonea — 
Birău, Bacoș, Pojoni, Brindes- 
cu. Peîescu. Lereter. Broșov- 
schi, Axente, Domide, Sima. 
Iar pronosticul căpitanului e- 
chipei, Bacoș. 6ir.tetizind o- 
pinlile coechipierilor lui, este: 
„Meci greu, dar î—« pentru 
noi .*”

Lotul campioanei poloneze. 
Legia, sosit cu o cursă specială 
pe calea aerului marți la a- 
miază, direct de la Varșovia 
la Arad, este găzduit Ia noul 
și modernul hotel Astoria. Sub 
conducerea antrenorului Ed
mund Zientara au făcut depla
sarea 16 jucători, din care nu 
lipsesc internaționalii Bry- 
chczy, Zmijewski, Deyna. Bia- 
ut, Grotinschy. De altfel, ul
timii 3 au evoluat in echipa 
națională in meciul victorios 
susținut la 7 septembrie con
tra Olandei, in preliminariile 
C.M. Legia Varșovia a pornit 
lansat ți in noul campiona:. 
după 6 etape conducind ne
învinsă in clasament, cu 10 
puncte, in ultimele două me
ciuri ciștigind cu Wisla Cra
covia (3—0) ți cu Odra Opoie 
(4-0). Iată formația proba

bilă a oaspeților :
Grotinschy — Stachurek:. Nied- 

ziolka, Zygmunt. Trzaskowski. 
Blaut L Deyna, Brycbczy. 
Zmijewski, Piesko, Gadocha.

Iată ți o relatare pe care 
noi o posedăm de aproape o 
săptămină, de cind faptul era 
împlinit : epuizarea tuturor 
biletelor in fața cererii ce în
trece capacitatea maximă a 
stadionului U.T.A.. care a ți 
impus organizatorilor suspen
darea gratuităților. Și cum, 
desigur, fiecare dintre miile 
de suporteri veniți din cele 4 
zări ale țării dorește cu ar
doare o frumoasă victorie a 
echipei arădene la debut, să 
ne alăturăm și noi. din toată 
inima, acestui deziderat.

CU... REALISM MECIUL CU FLORIANA F. C
ARAD, 16 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Departe de 
a liniști, avanpremiera cu Ra
pid a produs aci, la Arad, mai 
multă efervescență decit s-ar 
fi cuvenit. Primul factor ne
liniștitor îl constituie acum, la 
citeva înaintea primului

BRYCHCZY (Legia)

fluier al cunoscutului arbitru 
austriac Schiller, incertitudi
nea ce planează asupra „U”-lui 
ce va debuta în „Cupa cam
pionilor europeni**. Pentru că 
indisponibilității lui Pojoni 
(care n-a evoluat în ultimele 
două etape) i s-a adăugat — in 
urma partidei cu feroviarii 
bucureșteni — și accidentarea 
lui Lereter, care are o entorsă 
la piciorul drept. Acuzind du
reri după meci (in care, să 
nu uităm, a înscris unicul gol 
al echipei arâdene), Lereter 
n-a putut participa nici la an
trenamentul de luni, avind 
glezna mult umflată.

Deci, două piese de rezis
tență din angrenajul campio
nilor vor aștepta verdictul de 
ultimă oră al dr. Albu. Să 
sperăm că ei vor 
un aviz favorabil, 
absență din teren 
jucători grevind 
damentul echipei.

După unicul moment de res-

primi totuși 
o eventuală 
a celor doi 
serios ran-

Paul SLAVESCU

LA SETUBAL

RAPIDUL N-A PLECAT IN EXCURSIE
LA CAPĂTUL CONTINENTULUI

SETUBAL, 16 (prin telefon 
de la trimisul nostru special).

Cu cîteva ore înaintea îm
barcării subsemnatului în a- 
vionul pentru Lisabona, am 
reușit să-1 prind la telefonul 
hotelului Fsperanța, din Se- 
tubal, pe ing.' E. Spirea, pre
ședintele secției de fotbal a 
clubului Rapid, care ne-a

RADUCANU (Rapid)

alatat următoarele: „Rapid 
sosit luni, la ora 17, la Se- 
tubal, un orășel cu 60—70 000 
de locuitori, situat pe malul 
Oceanului și aflat la 40 km 
de Lisabona. Pe aeroportul 
capitalei portugheze am fost 
intimpinați de reprezentanți 
ai Federației de fotbal și ai 
clubului Vitoria din Setubal, 
ca și de antrenorul federal 
Emerich Vogi, venit cu cîte
va zile inainte in Portugalia, 
spre a asista la pregătirile 
jucătorilor portughezi pentru 
meciul cu România, 
rind, de asemenea 
formațiilor Benfica 
care dă cei mai mulți jucă
tori naționalei) și Vitoria Se
tubal, adversara 
Printre altele,

urniă- 
jocurile 
(clubul

Rapidului, 
antrenorul 

Vogi a urmărit partida Spor
ting Lisabona — Vitoria Se-

u

detubal, încheiată cu scorul 
2—0 în favoarea primei echi
pe. După cum ne-a spus an
trenorul Vogi, Vitoria prac
tică un joc bazat pe forță, pe 
viteză, pe schimburi derutan
te de locuri, pe angajări ra
pide și incisive ale atacanți- 
lor.“

— Ce ne puteți spune des
pre Rapid ?

— După o călătorie^ plăcută 
pe ruta București-Frankfurt- 
Lisabona, fotbaliștii noștri au 
ajuns bine dispuși pe pămin- 

lusitan, unde sînt hotăriți 
întreprindă mai mult de- 
o simplă... excursie. Toți 
gindesc la calificarea in 

turul II al „Cupei europene 
a tîrgurilor".

— Care este formația pe 
care o va alinia Rapidul ?

— După toate probabilită
țile : Răducanu — Pop, Lu- 
pescu, Dan, Mușat, Angeles- 
cu, Marin Stelian, Dumitru, 
Petreanu, Neagu, Ștraț (Co- 
dreanu).

— Cînd și unde se va dis
puta partida ?

— Joi. La Lisabona, nu la 
Setubal, pe stadionul Spor
ting, în nocturnă, începînd 
de la ora 22,30, o oră neobiș
nuită — chiar de nocturnă 
— pentru noi.

— Cine va conduce parti
da ?

— O brigadă de arbitri 
spanioli.

— Ați aflat, cumva, forma
ția Vitoriei ?

— Deocamdată nu. Iată în
să lotul ei: Arcanjo, Hercu- 
lano, Guerreiro, Victor Batis
tă. Figueiredo, Petita, Jacinto 
Joao, Jose Maria, Alfredo, 
Cardoso, Conceicao, Wagner, 
Vital.

— Ce ne puteți spune 
încheiere ?

— Ceea ce au spus și băie
ții : Rapid n-a plecat la ca
pătul continentului in ex
cursie...

în

G. NICOLAESCU

Desene de Neagu RADULESCU

GOUSETERII CAMPIONATULUI DIVIZIEI
„CUPA ROMÂNIEI"
etapa din 24 septembrie 1969

7 GOLURI : Dobrin 
Argeș) — 2 din llm

BACAU, 16 (prin telefon de 
U trimisul nostru speri el).

Nu-i un secret pentru ni
meni faptul că dintre ceie 4 
echipe românești angajate în 
competiții europene, sarcina 
echipei Dinamo Bacău este — 
aparent — cee .mai ușoară. 
Ușoară, gtndir.du-ne că fotba
lul maltez, chiar dacă in ulti
ma vreme a făcut progrese ooo- 
siderabile. nu poate fî compa
ra: cu cel englez, portughez sau 
polonez. De aia, insă și pî- 
r.ă la aprecierea calificării in 
turul II al „Cupei 
a tirguriicr* ca o 
aprioric asigurată 
drum mai lung p

europ

lucra: pqblicarea... scorului cu 
care am învins. Personal, cred 
că partida are dificultățile ei. 
Ne intilnim cu fotbaliști pe 
care nu i-am văzut în viața 
noastră, care vor ți ei să se 
afirme, care vor încerca la 
Bacău imposibilul. Nici nu 
știi and iți „ghicește** careva 
un gol de la 35—40 m și abia 
apoi te trezești (vezi meciu
rile din „Cupa României** in
tre echipe de categoria I și 
a IlI-a). Nu vreau să spun, 
doamne ferește, 
mă de joc. Am 
băieți. îmi dau 
vem net prima
sint pentru tratarea cu toată 
seriozitatea a acestei partide. 
„Ieșim" ți noi pentru prima 
dată intr-o competiție euro-

eă mi-e tea- 
încredere in 
seama că a- 
țansă, dar

peană și avem, în sfîrșit, oca
zia să ne facem o „firmă". 
Măcar 2—3 tururi să trecem 
și noi“.

După cum se poate vedea, 
rezerva căpitanului 
băcăuane este plină 
cernămînt. Oricît de 
părea meciul cu 
F.C., pe dinamoviști 
teaptă o simplă formalitate, 
o... semnătură pe un meci ga
ta cîștigat. Iată dina-
moviștilor băcăuani (care s-au 
antrenat zilnic în vederea 
meciului cu Floriana F.C.) i 
Ghiță — Kiss, Nedelcu, Veli- 
cu, David, Vătafu, Duțan, Ene 
Daniel, Dembrovschi, Băluță, 
Comănescu (Neumayer).

Jocul de azi de la Bacău 
începe Ia ora 16.

echipei 
de dis- 
ușor ar 
Floriana 
nu-i aș-

Marius POPESCU

ECOURI... ECOURI... ECOURI...
al arCciegl-

conducă meciul Steaua — AS.A. 
Un altul s-ar fi încurcat, poate .a 
numărătoarea golurilor—

a Poiitehmca Iași se află pe 
ultimul loc in clasamentul divi
ziei A. Faptul in sine nu cere o 
subliniere specială, intr-o între
cere sportivă locul ultim trebuind 
să fie totuși ocupat de cineva. 
Este, probabil, concluzia la care 
au ajuns și fotbaliștii de la 
.Poli- Iași. Altceva merjtâ insă 
remarcat : in 5 meciuri. Politeh
nica n-a înscris NICI UN GOL ! 
In asemenea condițiuni, echipa 
s-ar putea dispensa de linia de 
atac, trăgindu-i înapoi pe cei 4 
oameni din față și intârjndu-și 
măcar apărarea...

• La sflrșitul partidei F. C.
Argeș—Jiul, sollcitindu-j arbitru
lui Ion Hrisafi numele jucători
lor notați pe un carnețel în 
timpul jocului — ne gîndeam 
mai ales la „vorbăreții" pe care 
arbitrul îl admonestase, cu jus
tețe, de cîteva ori. Am avut însă 
ocazia să citim, cu surprindere, 
pe coperta carnetului cu pricina: 
CURAJ. ATENȚIE LA TUȘIERI, 
NU VORBI CU JUCĂTORII, FII 
CINSTIT.-: .

Trepuie să recunoaștem că la 
debutul său ih divizia A, arbi 
trul Hrisafi a ținut cont de „în
semnările" amintite, prestînd un 
arbitraj corect și competent, 
care ne-a făcut să-1 uităm pe 
tușierul — cu un gol pe conști
ință — din meciul Dinamo—Stea
ua de săptămina trecută.
• In meciul cu Dinamo Ba

cău. la Universitatea Craiova un 
Jucător și-a făcut debutul In di
vizia A. Este vorba de tînărul 
Dașcu, a cărui comportare a 
fost meritorie, mai ales după ce 
a trecut vîrf de atac, lingă O- 
blemenco. Dar, poate că ceea ce 
a impresionat cel mai mult la 
acest jucător a fost falr-play-ul 
de care a dat dovadă la mult 
discutata fază din minutul 27, 
După cum ne-a declarat arbitrul 
întîlnlril, Dașcu nu a protestat 
absolut de loc la decizia sa. ri- 
dicind mîinile in sus în semn că 
hotărirea a fost corectă. Iată un 
debutant de la care au multe de 
învățat chiar și colegii săi de 
echipă cu vechi state de servi
ciu in divizia A.

• Pe marginea partidei de la 
Craiova, cîteva extrase din ra
poartele arbitrului și observato
rului federal.

„După terminarea jocului 
scris arbitrul Limona — în 
ce părăseam terenul, am 
intimpinați de o parte din 
tatori — certați cu morala
țenească — prin huiduieli șl în
jurături (imposibil a fi repro
duse aici), cei mai înrăiți arun- 
cinrt cu pietre, nisip și pămint. 
astfel incit subsemnatul și cole - 
gul M. Rotaru nu mai aveam In-

Lușare-a vestimentară normală. 
Ajunși in tunel, alțl spectatori 
■e-au tmimpinat cu pietre, arun
cate prin ochiurile dc slrmă și 
de la zidul tribunei. Menționez 
că unii jucători ai echipei gazdă 
au Încercat să liniștească spiri
tele".

Iată acum și ce a notat obser
vatorul federal. Florin Dumitres
cu. in raportul său : „Publicul 
s-a manifestat nesportiv, cu su 
Mectivistn exagerat. La sflrșitul 
focuiiti. arbitrii erau plini de ni- 
SÎp fl p*minta

...Toate acestea, in orașul care 
a cucerit, anul trecut, „Trofeul 
Petschowschi", oferit de ziarul 
nostru ca răsplată a obiectivită
tii șl sportivității publicului I

• O partidă atit de importan
tă. STEAGUL ROȘU — DINAMO 
BUCUREȘTI, a fost programată 
pe stadionul Tineretului din Bra
șov. La meci *u asistat mai bine 
de X5 000 de spectatori. O bună 
parte dintre aceștia au vizionat 
partida In condiții improprii. Pe 
bană dreptate, oamenii se În
trebau : de ce nu s-a programat 
meciul pe Stadionul Municipal, 
construcție nouă și modernă, cu

000 de locuri ? Conducerea clu
bului brașovean ne-a spus că 
„nu-și permite să joace aici pen
tru că trebuie să plătească chi
rie, pentru că are nevoie de două 
puncte, pentru că ar pierde... a- 
vantajul terenului". Și atunci ce 
se va face cu noul stadion 7 Poa
te va fi... demolat șl reclădit 
lingă uzină, ca echipa să joace 
„acasă", sau poate că va fi... 
transplantat altundeva, fiindcă 
multe alte orașe s-ar bucura să 
aibă un asemenea stadion. Ce 
părere aveți tovarăși din condu
cerea sportului brașovean 7 Ar fi 
o soluție 7
• Cu Titus Ozon, 10 minute 

inainte de fluierul Inaugural al 
meciului de la Pitești :

— Mi-e frică de finalul parti
dei, cind băieții mei s-ar putea 
să „cadă"...

— ? !
— Am făcut ieri o călătorie e- 

pulzantă... Vreo 10 ore intr-un 
autobuz in care, legal. încap 10— 
12 persoane mai puțin decît sin- 
tem noi... Un autobuz care mat 
muie stă, decit merge ! In mod 
firesc, băieții sînt obosiți, și toc
mai de aceea mi-e teamă de ul
timele minute...

Previziunile antrenorului Ozon 
s-au adeverit. Cît despre „perfor
manța" autobuzului divizionarei 
A Jiul Petroșani, autobuz cu ca
pacitatea de 28 de persoane, care 
transportă în mod curent vreo 
10—12 în plus, 
are darul să ne

aceasta nu mai 
mire... La urma

1$
— a 
timp 
fost 

spec- 
cetă-

urmei, am citit undeva despre 
niște student! originali care au 
încăput 30 într-o limuzină, așa 
că, in ceea ce-1 privește, fotba
liștii din Petroșani mai au Încă 
de învățat !

• Acum doi ani, în echipa 
Școlii profesionale „23 August" 
București ; azi. în divizia A. A- 
cesta este drunjul parcurs de ta-
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Clasamentul a fost întocmit 
după noul sistem — adoptat săp- 
tămîna trecută de F. R. Fotbal — 
de acordare a punctelor ; 3 pen
tru victorie, 1 punct meci nul și 
*/s pentru fiecare gol marcat.

1. înfrățirea Siret-Foresta 
Fălticeni ; 2. I.R.A. Suceava- 
C.F.R. Pașcani ; 3. Nicolina
Iași—Rulmentul Birlad ; 4. Vi
itorul Săvinești—Chimia Oraș 
Gh. Gheorghiu-Dej ; 5. Bradul 
Bacău—Victoria Roman ; 6.
Șoimii Buzău—Metalurgistul 
Brăila ; 7. S.U.T. Galați-A.S.M. 
Tecuci ; 8. Voința Constanța- 
Marina , Mangalia ; 9. I.M.U.
Medgidia—Delta Tulcea ; 10.
TAROM București—Olimpia
Giurgiu ; 11. A.S.A. București- 
Petrolul Videle ; 12. Vagonul
Ploiești-Sirena București ; 13.
Metalul Mija-I.R.A. Cîmpina ; 
14. Victoria Moreni—Carpați Si
naia ; 15. Dacia Pitești—Auto
buzul București ; 16. Progre
sul Balș—Unirea Drăgășani ; 17. 
Metalurgistul Sadu-Steagițl 
roșu Plenița ; 18. C.I.L. Tg. 
Jiu—Energetica Tr. Severin ; 
19. Minerul Ghelar—Știința Pe
troșani ; 20. Minerul Moldova 
Nouă—C.F.R. Caransebeș ; 21 
Furnirul Del" Vulturii Texti-, 
la Lugoj ; 22. Victoria Ineu-

Minaur Zlatna ; 23. Gloria
Arad—Victoria Cărei ; 24. Con
structorul Baia Mare—Someșul 
Satu Mare ; 25. Dinamo Za- 
lău-Unirea Dej ; 26. Dermata 
Cluj-Arieșul Turda ; 27. Fo- 
resta Năsăud—C.I.L. Gherla ; 
28. C.I.L. Blaj—Metalul Copșa 
Mică ; 29. Stăruința Tg. Mu
reș—Medicina Tg. Mureș ; 30. 
Viitorul Gheorghieni—Unirea 
Cristur ; 31. Torpedo Zărnești- 
Chimia Făgăraș : 32. Tractorul 
Brașov—Oltul Sf. Gheorghe.

Toate meciurile vor incepe 
la ora 15,30.

Comisiile județene de fot
bal vor lua măsurile organiza
torice corespunzătoare, difu- 
zind programul de mai sus e- 
chipelor respective.

La jocurile dintre>echipe di
vizionare C, colegiul central al 
arbitrilor va delega brigăzile 
de arbitri ; la celelalte jocuri, 
numai pe cei de centru, ur- 
mind ca arbitrii de linie sâ 
fie <' ' ti de colegiile ju- 
dețcue respective.

(F. C.

6 GOLURI : Creiniceanu 
Voinea — 1 din 11 m (Stea
ua) ;

5 GOLURI : Dumitrache (Di
namo Buc.), Tătaru II (Stea
ua) ;

4 GOLURI : Neagu (Rapid), 
Oblemenco (Univ. Craiova) ;

3 GOLURI : Barbu și A- 
dam („U“ Cluj), D. Ene (Di
namo Bacău), Sălceanu (Di
namo Buc.), Peronescu (Jiul), 
Domide (U.T.A.);

2 GOLURI : Naghi — am
bele din 11 m (A.S.A.), Soos 
(C.F.R.), Nuțu (F.C. Argeș), 
Grozea — unul din 11 m 
(Petrolul), Cociș și Kassai 
(Crișul), Sasu (Farul), Bălan 
(Univ. Craiova), Denibrovschi 
— unul din 11 m (Dinamo 
Bacău), Dinu (Dinamo Buc.), 
Lereter (U.T.A.), Ștraț (Ra
pid), Axente (U.T.A.), Prepur- 
gel (F. C. Argeș) ;

1 GOL : NaiiJn, Cotormani 
și Libardi (Jiul), Stănescu și 
Dincuță (Petrolul), Suciu, Kun 
II și Ărnoțchi (Crișul), Kallo, 
Tufan, Koszka și Ologu (Fa
rul), Neagu și Strîmbeanu 
(Univ. Craiova), Florei ci, Ne- 
cula, Jamaișțht și Gyiirfi 
(StCi'.gul roșu), Sima (U.T.A.),

Și

(A.S.A.), 
Al. Vasile, 
și Stincel 

(C.F.R.). Băluță și Vătafu (Di
namo Bacău), Doru Popescu 
(Dinamo București) ;

AUTOGOLURI : N. Ionescu 
(Petrolul) pentru „U“ Cluj ;

Trăznea și Ciutac
Radu (F.C. Argeș), 
M. Popescu, Soo

Nedelcu (Dinamo Bacău) pen
tru Univ. Craiova ; Lereter 
(U.T.A.) pentru Jiul ; Boțea 
(Farul) pentru Steagul roșu ; 
David (Dinamo Bacău) pen
tru Dinamo București ; Lu- 
pescu (Rapid) pentru F. C. 
Argeș.

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A Vl-a
A DIVIZIEI A

• „U” CLUJ-STEAGUL 
ROȘU :' C. Bărbulescu, ajutat 
la linie de Gh. Vasilescu I și 
C. Dinulescu (toți din Bucu
rești) ;

• POLITEHNICA—UNIVER
SITATEA CRAIOVA : N. Pe- 
triceanu (București), ajutat la 
linie de P. Badea (Brașov) 
și T. Leca (Brăila) ;

• A.S.A.—Crișul : D. Isăces- 
cu, ajutat la linie de I. f 
ghici și D. Ghețu (toți 
București) :

• FARUL-U.T.A. : G. 
povici (București), ajutat 
linie de N. Cursaru și M. 
siliu (ambii din Ploiești) ;

• RAPID—C.F.R. : N. Rai- 
nea (Birlad), ajutat la linie de 
V. Liga (Galați) și C. Ma- 
nole (Constanța) ;

f DINAMO BUCUREȘTI— 
PETROLUL : P. Sotir (Mediaș), 
ajutat la linie de C. Pop 
(Brașov) și Z. Drăgl ci (Con
stanța) ;

O DINAMO
ARGEȘ : V. Pădureanu 
rești), ajutat la linie 
Popa (București) și G. 
(Galați) :

• JIUL—STEAUA : A.

Dră- 
din

Po- 
la

Va-

BACAU-F.C. 
(Bucu- 
de C. 
Birsan

Alexe 
(Rm. Vilcea). ajutat la linie 
de N. Mognroașe (Craiova) și 
1. Rus (Tg. Mureș).

lentatul fundaș central Olteanu, 
debutant la Steagul roșu. Jocul 
bun de simbătă așteaptă insă 
confirmarea.

a Catona, vinovat incontesta
bil pentru al doilea gol primit 
de Crișul, a trecut prin momente 
penibile la Oradea. După ce a 
fost înlocuit cu Baumgartner, 
propriii săi suporteri, care îl a- 
plaudaseră pînă atunci, l-au fă
cut să treacă tot drumul spre 
vestiar pe sub „furcile caudine" 
ale fluierăturilor și huiduielilor...

Catona a plins ca un copil la 
vestiar, gîndlndu-se, probabil, cît 
de efemeră e adulația publicului 
șl cit de scurt e drumul de la 
glorje la... decadență.

a începînd de luni, lotul Fa
rului s-a mărit cu un nou ju
cător : Cojocaru, care a primit 
dezlegarea. E așteptată și clari
ficarea situației lui Pilei. în plus, 
se profilează două noii nume în 
lot : portarul Popa și Înaintașul 
Caraman, de la Portul.

Antrenorii Marian și Florescu : 
— Vrem sA avem două echipe 

șl de fiecare dată să joace cel 
„XI* care slnt mal in forma :...

a Farul a plecat la Istanbul 
cu un singur jucător de rezervă 
(antrenorii Marian șl Florescu 
spuneau, in glumă, că-șl vor lua, 
pentru orice eventualitate, echi
pamentul de jucători...).

Există insă șl un motiv. în

cînd s-a definitivat e-momentul __________ _
chipa pentru această deplasare, 
cu o Lună jumătate în urmă, 
Badea, Tîlvescu și Pleșa fuseseră 
scoși djn lot !... Sîmbâtă, la O- 
radea, au jucat tustrei... On 
revient toujours...
• înaintea începerii meciului 

Petrolul — Universitatea Cluj, 
conducerea clubului ploieștean a 
oferit formației studențești, cu 
prilejul apropiatei aniversări a 
50 de ani de la înființare, un fa
nion și buchete de flori. Un gest 
prietenesc, pe care am ținut să-l 
subliniem cu atît mai mult, ca 
cît — spre deosebire de alte o- 
cazii similare — prjetenia și căl
dura manifestate față de oaspeți 
înainte de începerea jocului s-au 
păstrat pînă în minutul 90. Par
tida, echilibrată și dîrză, s-a dis
putat într-o notă de corectitudine 
aproape perfectă, ceea ce merită 
un sincer BRAVO !

a Pe stadionul djn Ploiești au 
fost montate numeroase panouri 
care îndeamnă publicul să păs
treze o atitudine sportivă, să nu 
comită acte de huliganism. N-ar 
fi râu dacă s-ar instala un pa
nou și la cabina jucătorilor plo- 
ieșteni cu un text care ar suna 
aproximativ așa : JUCĂTORI ’
ÎNVAȚAȚI BINE ȘI RESPEC
TAȚI ÎNTOCMAI REGULILE DE 
JOC ’ VEȚI EVITA ASTFEL 
SANCȚIUNILE NEDORITE ALE 
UNOR INFRACȚIUN’ ELEMEN
TARE. Poate că, atuncj, porta
rul Vișan va învăța bine regula 
celor patru pași la degajarea ba
lonului și nu-și va mai aduce e- 
chipa în situația de a fi sanc
ționată cu o lovitură liberă din 
interiorul careului de 16 m. după 
care la cornerul ce a urmat oas
peții au egalat. Un asemenea pa
nou ar fi util, credem, în ves
tiarele tuturor echipelor divizio
nare de fotbal. Și nu numai un 
panou, ci chiar lecții șl semina
li cu subiect : regulamentul de 
joc.

Desene de AL. CLENC1U
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La 23 septembrie a.c., A.S. 
Loto-Pronosport organizează 
o nouă tragere excepționala 
LOTO cu atribuire de apar 
tamente în număr NET IM’ 
TAT și premii fixe în bani

Se pot cîștiga apartamente 
cu trei camere (confort gra
dul I), apartamente cu 2 ca- 
'mere (confort gradul I) și 
premii fixe în bani de 10.000 
lei, 5.000 lei. 1.000 lei ș.a. în 
număr NELIMITAT. Se atri
buie premii pe 8 categorii.

Se efectuează 5 extrageri a 
cîte 12 numere din 90, în to
tal 60 de numere.

Se atribuie premii și pen
tru 2 numere cîștigătoare.

Prețul biletelor este de 10 
lei, 15 lei și 25 lei, Rețineți ! 
Și cu 10 lei se pot cîștiga a- 
partamente.

Luni 22 septembrie 1969 
este ULTIMA zi pentru pro
curarea biletelor.

★
Tragerea la sorți a excursi

ilor atribuite la concursul ex 
cepțional Pronoexpres din 7 
septembrie a.c., va avea loc 
astăzi 17 septembrie 1969 în 
sala Clubului Finanțe-Bănci 
din strada Doamnei nr. 2, cu 
începere de la ora 17,30, îna
intea tragerii concui suini 
Pronoexpres. Tragerea va fi 
radiodifuzată.

rezul-CATEGORIA I : (13 
tate) 94,5 variante a 882 lei ; 
CATEGORIA A II-A : (12 re
zultate) 1 252.5 variante a 79 
lei; CATEGORIA A III-A : 
(li rezultate) 8 289,5 variante 
a 20 lei.

DE LA I.E.A.B.S
Biletele penîru jocu’ 

internațional cîe fotbal 
România — Portugalia, 
din cadrul preliminarii
lor campionatului mon
dial de fotbal, care va 
avea loc în ziua de 1? 
octombrie a.c., pe sta
dionul „23 August", se 
oun în vînzare începînd 
de azi 17 septembrie 
1969, la noua casă de 
bilete din Pasajul Efo
ria din B-dul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej și la casa sta
dionului „23 August" 
din B-dul Muncii.



SA NE CUNOAȘTEM ADVERSARII 
DIN CHALLENGE-ROUND...

Marea finală a „Cupei Davis" este aproape ți totuși 
încă nu se știe cu exactitate cine va sta față în față pe 
terenul de la Cleveland. Incertitudinile privesc echipa ame
ricană, ai cărei component! nu vor fi anunțați, probabil, 
decît după tragerea la sorti oficială, programată |oi. Pină 
atunci, continuă semnele de întrebare. Va apare Arthur

Ashe în trei meciuri, la simplu ți la dublu ? Va juca Stan 
Smith ? Sau Richey ? Pînă la elucidările așteptate, vă pre
zentăm pe toți cei patru echipieri ai reprezentativei S.U.A. 
probabilii adversari ai lui Ion Țiriac ți llie Năstase, titularii 

echipei României.

ARTHUR ASHE

-

Născut la Richmond (Vir
ginia, S.U.A.) la 10.V.1943. 
Și-a început studiile la St. 
Louis. Termină Academia mi
litară de la West Point. Loco
tenent în armata S.U.A. A de

butat în echipa S.U.A. pentru 
Cupa Davis în 1963, fiind pri
mul sportiv de culoare in 
naționala americană de tenis. 
In 1965 — semifinalist al cam
pionatelor S.U.A. In 1966 și

cr-
O' ■■

1967 — finalist în campiona
tele Australiei (pierde la 
Emerson). In 1968 este al 2-lea 
(după R. Laver) în clasamen
tele mondiale ale tuturor ma
rilor specialiști. Ciștigă titlu
rile de campion al S.U.A. la 
amatori, la Chestnut Hill (în
vinge pe Lutz în finală) și in 
turneul „open" de la Forest 
Hills (elimină pe Emerson, 
Drysdale, Graebner și — în 
finală — Okker). Readuce în 
S.U.A. „Cupa Davis", contri
buind decisiv la victoriile a- 
supra Spaniei (învinge pe San
tana), asupra Indiei (învinge 
pe Lall și Krishnan) și — în 
finală — asupra Australiei 
(ciștigă la Ruffels, pierde la 
Bowrey),

LEONIDA CARAIOSIFOGLU - MEDALIE
DE ARGINT, LA 20 KM MARȘ

CLIFF 
RICHEY

Născut la St. Angelo (Texas). 
Descinde dintr-o familie de 
tenismani; tatăl este tenis- 
man profesionist. Sora ' sa 
Nancy, nr. 3 in clasamentul 
mondial 1968. Campion de 
juniori al S.U.A. în 1963. A 
debutat in „Cupa Davis" din 
1966, cînd echipa S.U.A. a fost 
eliminată de Brazilia, jucind 
apoi și in 1967 (S.U.A. elimi
nată de Ecuador, dar Richey 
și-a cîștigat amândouă meciuri
le de simplu). Campion inter
național al Americii de Sud in 
1966—67. Campion „indoor" al

ROBERT LUTZ

STAN SMITH

S.U.A. în 1968. Cunoscut ca un 
foarte dîrz jucător (în 1967 
învinge pe Tony Roche într-un 
meci de 89 ghemuri!). Al 4-lea 
în clasamentul S.U.A. pe anul 
trecut (după Ashe, Graebner, 

i Smith).

(Urmare din pag. 1)
n-a fost cel mai bun rezultat 
înregistrai marți, totuși ușurin
ța alergării atletei clujene ne 
face să-i acordăm pe deplin 
creditul unei victorii în finala 
de .joi. în celelalte serii au fost 
consemnate următoarele rezul
tate : Nicolici (Iugoslavia) 2:04,2, 
Lowe (Marea Britanie) 2:05,9, 
Kade (U.R.S.S.) 2:06,7 și, res
pectiv, Board (Marea Britanie) 
2:04,2, Damm — Nielsen (Dane
marca) 2:04,5, Kaizer — Laman 
(Olanda) 2:04,8, Wieck (R. D. 
Germană) 2:05,4.

Iată și un scurt film al În
trecerilor din transmisia noas
tră telefonică de noapte. In- 
tr-una din seriile probei de 100 
m, Mariana Goth a reușit să se 
califice in semifinale (cu 12,2), 
dar trecînd linia de sosire după 
Balzer (11,9), Hadrup (12,0) și 
Sarna (12,0).

Cu bucurie pentru lotul atie- 
ților români s-a încheiat și 
cursa de 20 KM MARȘ, care a 
inaugurat de fapt cele trei fi
nale ale zilei. Campionul nos
tru balcanic Leonida Caraiosi- 
foglu a cucerit medalia do ar
gint a „europenelor”, perfor
manță de autentică valoare. El 
a condus majoritatea traseului, 
fiind întrecut pe ultima parte 
a cursei de englezul Paul Nihill. 
După terminarea dificilei dispu
te, la o scurtă conferință de 
presă, Caraiosifoglu a declarat 
că ar fi putut obține chiar și 
titlul european dacă ar fi avut 
posibilitatea unei zile în plus 
de antrenament pe traseu. Re
zultate : 1. PAUL NIHILL
(Marea Britanie) lh 30:49,0, 2. 
Leonida Caraiosifoglu (Româ
nia) lh 31:06,4, 3. Smaga
(U.R.S.S.) lh 31:20,2, 4. Sperling 
(R.D.G.) lh 32:04,0, 5. Reimann 
(R.D.G.) lh 33:04,0, 6. Pamich 
(Italia) lh 37:04,0, ...11. Victor
Such, ...14. llie Vasiie.

La finala de la GREUTATE 
FETE, sovietica NADEJDA CI- 
JOVA, într-o formă excelentă, 
a înregistrat un nou record 
mondial, cu 20,43 m, obținut în 
ultima încercare. după ce în 
prima realizase 20,10 m, egalînd

LEONIDA CARAIOSIFOGLU

vechiul record al Marghitei 
Gummel (R.D.G.), marți cla
sată pe locul al doilea, cu 19,58, 
Au urmat : 3. Marita Lange
(R.D.G.) 18,56, 4. Ivanka Hris- 
tova (Bulgaria) 18,04, 5. Renate 
Boy (R.D.G.) 17,59, 6. Van
Noordouyn (Olanda) 17,28.

In fine, cea de a treia finală
— 10 000 M — a revenit fondis- 
tului JURGEN HAASE (R.D.G.)
— timp neoficial 28:41,6. Cei
lalți medaliați : Tagg* (Marea 
Britanie) și Sviridov (U.R.S.S.).

încheiem scurta noastră re

22- ani. S-a remarcat in ca
drul echipei de tenis a Uni
versității South California. In 
1965, campion de juniori al 
S.U.A. In 1966, ciștigă proba 
de dublu (cu Stan Smith) a 
campionatelor naționale „in
door" ale S.U.A., învingînd în 
finală cuplul Pilici—Lund
quist. 1966 — campion uni
versitar al S.U.A. Se remarcă 
in competițiile de dublu (cu 
Smith și cu Rosemary Casals).

In 1968, dispută finala cam
pionatelor naționale, la Chest
nut Hill, pierzînd în fața lui 
Ashe, după ce-l condusese cu 
2—1 la seturi. In acest an, 
elimină pe Ashe în semi
finală, apoi pierde finala, la 
‘Smith, Debutează în „Cupa 
Davis", anul trecut, alături de 
Ștan Șmith, disputând meciu
rile de dublu din finala inter- 
zone și challenge-round.

Născut la Pasadena ((Să
li] ornia) la 14. II. 1946. A 
început tenisul la Universita
tea South California, după ce 
fusese refuzat in secția de 
baschet. In 1964 devine cam
pion de juniori al S.U.A. Se 
remarcă in competițiile „in
door" din 1966, in special in 
proba de dublu, făcind pereche 
cu Bob Lutz. In 1967, cam
pion al S.U.A. pe teren tare 
(hardt-court). In 1968, semifi- 
nalist al campionatelor națio
nale ale S.U.A. și finalist. în

proba de dublu (cu Lutz)..De 
două ori campion universitar 
al S.U.A. Debutează in Cupa 
Davis in finala interzone a 
anului 1968, învingînd la 
dublu (cu Lutz) pe Krishnan— 
Mukerjea (India). In challenge
round i Smith, Lutz—Ruff els, 
Alexander 6—4, 6—4, 6—2. In 
acest an câștigă titlul de cam
pion al S.U.A.,' învingînd in 
finală, la Chestnut Hill, pe 
Bob Lutz cu 9—7, 6—3, 6—1. 
In semifinală, fl eliminase pe 
Ch. Pasarell (15—13 in setul 
cinci).

CU TREI ZILE ÎNAINTE DE FINALĂ
(Urmare din pag. I)

DAVIS, AMERICA. Și 
scrisorile au ajuns Ia des
tinație...

Iată de pildă ce a scris 
echipierilor noștri un iu
bitor de tenis din Ora
dea, Gheorghe Sabău:

„Dragă Ioane și llie, îmi 
permit să vă spun așa, de
oarece sînt cu șapte ani mai 
bătrîn decît Ion. O caldă 

strîngere de mînă pentru fru
moasa voastră performan
ță. In legătură cu finala, 
trebuie să vă spun că toa
tă România ține pumnii 
strînși pentru voi. Sînt un 
microbist de fotbal, dar 
parcă aș sacrifica calificarea 
pentru Mexic, dacă voi ne 
aduceți acasă Cupa Davis. 
Un singur lucru trebuie să vă 
preocupe în aceste zile: cal
mul. Ceea ce ați reușit pînă

acum este extraordinar, așa 
că de aci încolo nervozitatea, 
timiditatea și frica trebuie 
să-i preocupe numai pe ad
versari, iar voi să lăsați toate 
acestea în sacul de antrena
ment în locul rachetei. Iar 
o dată cu ea să scoateți de 
acolo calmul, eleganța, buna 
dispoziție și încrederea în 
forțele proprii".

Aseară, Țiriac și Năstase 
au fost la cinema și buna 
lor dispoziție, cu care s-au 
întors la hotel, m-a făcut 
să cred că efortul depus în 
două antrenamente consecu
tive, foarte tari, n-a avut 
darul să-i obosească. De alt
fel, miercuri (n.r. azi) va fi 
ultima zi de antrenament 
sever. Pentru joi,' HARRY 
HOPMAN ANUNȚA CA SE 
VA JUCA CEL MULT O 
JUMĂTATE DE ORĂ, AST
FEL CA VINERI DUPĂ

AMIAZĂ JUCĂTORII SĂ 
FIE CÎT MAI ODIHNIȚI.

în timp ce llie Năstase face 
să inunde arena cu buna sa 
dispoziție, cucerindu-i de pe 
acum pe spectatorii americani, 
Țiriac impresionează prin te
nacitatea și luciditatea cu 
care se pregătește. Ar trebui 
să aveți ocazia să-l vedeți 
— pentru moment acest privi
legiu îmi revine în exclusivi
tate — pentru a vă da sea
ma cit de sever este cu el 
însuși Țiriac la antrenament.

Adeseori îl aud cumrȚși 
teproșează, spunîndu-și : 
„Bătrîn neputincios I', „Ra
molit', „Nepriceput...* Sau 
face complimente omului 
din față.

Marea sa pasiune este 
acum llie Năstase, pentru 
jocul căruia Țiriac se ex
primă cu un singur ter
men, acela de: FABULOS.

„Pe cît este de repede te
renul de ciment, pe atît 
de încet sînt eu, se ne
căjește Tiri. DAR ILIE ESTE 
LA FEL DE RAPID CA SI 
TERENUL, JOACA FABU
LOS !"

Intr-adevăr, ne-am con
vins de specificul de vi
teză al jocului de teșis 
pe aceste terenuri tari care 
fac ca, de fiecare dată, 
duelul dintre jucători să 
se rezolve în cel mult 3 
sau 4 schimburi de mingi. 
Este un joc dinamic, în 
forță, iar' mingile cata
pultate din, rachetă produc 
faze cu adevărat electri
zante.

Să sperăm că tuturor a- 
cestor caracteristici de joc, 
Ie vor face față cu suc
ces tenismanii noștri în 
cele trei zile de întreceri.

latare cu știrea îmbucurătoare, 
credem, că Virginia Bonei, deși 
sărise numai 1,71 la înălțime, a 
fost admisă în finală, alături 
de alte atlete, în urma unei ho- 
tărîri de ultimă oră a organi
zatorilor.

★
întrucît comisia tehnică a 

campionatelor a refuzat ad
miterea în concurs a aler
gătorului Jurgen May, ho- 
tărire confirmată și de Co
mitetul european, atleții din 
echipa R. F. a Germaniei 
au decis să nu participe la 
întrecerile primei zile. O 

. hotărîre definitivă urma să 
fie luată de conducerea de
legației in cursul nopții.

Azi, 17 septembrie, la Atena
>,00 Decatlon — 100 m 

lungime B — calificări 
(7,65 m) greutate B — 
calificări (18,80 m)

8,40 pentatlon _ 100 m gar
duri

10,00 decatlon — lungime
10,40 pentatlon — greutate 
12,00 decatlon — greutate
15,00 DISC B — FINALA 

TRIPLU SALT B —
FINALA

15,20 decatlon —' Înălțime
15,40 100 m F — semifinale
16,00 800 m B — serii
16,40 400 m F — semifinale

I 17,00 100 tn B — FINALA
17,30 400 m B — semifinale

• 17,45 100 m F — FINALA
pentatlon — înălțime

18,00 5000 m B — serii
19,00 decatlon — 400 m

Tricolorii In întreceri :
Mihai Zaharia _ lungime (re
cord personal 8,01 m — 1969) 
Vasiie Sărucan — lungime 

! (7,85 m — 1969)
Carol Corbu — triplu salt (re
cord personal 16,76 m —• 1969) 
Mariana Goth — 100 m (11,6 s 
— 1968 ; 11,6 ■ — 1969)

„CUPA MONDIALA" LA VOLEI

ECHIPA ROMÂNĂ ÎN TURNEUL DE CONSOLARE
Luni seara, în meciul cu Ce

hoslovacia, echipa română a a- 
vut un început excelent, în timp 
ce campionii mondiali nu evo
luau la valoarea arătată cu o 
zi înainte în fața formației R.D. 
Germane. In această situație, 
ei au fost surprinși de jocul com- 
binativ al echipei române, care 
a determinat publicul berllnez 
— în general foarte zgîrcit cu a- 
plauzele — să ovaționeze mai 
mult decît o făcuse în toate cele 
trei partide susținute de forma
ția sa favorită. Și, imparțial cum 
este, nu a aplaudat, desigur, fără 
să fi simțit că jocul românilor 
conține acea poezie ce te chea
mă în sala de sport pentru a 
gusta spectacolul voleibalistic.

Ce s-a întimplat însă mai apoi? 
O mare greșeală comisă de... an
trenorii echipei noastre. prin 
menținerea în teren, în setul II. 
a lui Crețu (în evidentă eclipsă 
de formă), a dereglat puțin me
canismul perfect, în rest, al e- 
chipei. S-a permis, astfel, o dis
tanțare considerabilă a adversa
rilor, care a fost redusă în final, 
prin efortul colectiv, la numai 
un punct. Dar noul Introdus în 
locul lui Crețu, Rotaru, a trimis... 
arbitrului principal pasa ce tre
buia să fie destinată lui Udiștea- 
nu, făcind ca în loc de 2—0 pen
tru echipa noastră, scorul să de
vină egal. Deci, o primă șansă 
de a obține victoria în fața cam
pionilor mondiali a fost ratată. 
Rotaru, însă, s-a integrat per
fect In „sextet" (dacă era intro
dus mult mai înainte, cum tre
buia, finalul setului ne-ar fi 
aparținut fără îndoială), care a 
cîștigat de o manieră categorică 
setul IH. Nimeni nu-șl Imagina, 
după diferența clară existentă în
tre cele două echipe, că poate 
fi totuși altă învingătoare decît 
aceea a României. Combinațiile 
reușeau, pasele scurte magistra
le șl derutante servite de Drăgan 
lui Udișteanu sau lui Barta ge
nerau atacuri ce nu-și aveau răs
punsul în terenul advers. Dar 
echipa cehoslovacă este recunos
cută pentru forța ei de concen
trare, pentru dîrzenia cu care 
luptă în momentele mai puțin 
prielnice și pentru siguranța în 
apărare. Astfel că, în setul IV, 
riposta ei a fost mult mal ho
tă rită, s-a menținut tot timpul 
aproape, spre final chiar dls- 
tanțîndu-se. Dar sala a început 
din nou să vuiască : jucătorii ro
mâni refăceau punct după punct 
terenul pierdut. Au luat con
ducerea cu 15—14, apoi cu 17—16, 
avînd la aceste scoruri de ne
numărate ori med-bol. La 17—16, 
s-a produs însă o gravă eroare 
de arbitraj. Autori ? Arbitrul de 
linie șl cel principal, Nakaima 
care, după ce meciul era pentru 
toată lumea încheiat cu 3—1 în 
favoarea noastră și publicul se 
ridicase cu intenția de a părăsi 
sala, a apreciat că mingea tri
misă clar în afara terenului de 
atacul advers a fost, totuși, in

teren. Faza a fost atît de clară, 
Incit nici nu era nevoie să re
curgă, pentru întărirea acestei 
decizii eronate, la sprijinul tu- 
șierului, bănuit de a nu fi urmă
rit măcar jocul în acel moment. 
Și a venit acel fatal set V, pe 
care jucătorii noștri nu știu să-1 
cîștige. După refuzarea victoriei, 
în setul precedent, toți au pus 
capetele în pămînt. A fost parcă 
o lovitură de trăznet, care a 
imobilizat întreaga echipă înce- 
pmd cu, pînă atunci, excelentul 
Drăgan și terminînd cu Schrei
ber — de data asta sub posibili
tățile arătate în primele jocuri. 
Echipa părea cu totul alta, dez
orientată, demoralizată, lipsită 
de vlagă.

L-am întrebat după meci pe 
Drăgan care este explicația a- 
cestei schimbări bruște. Răspun
sul nu mai necesită comentarii : 
„Noi sintem niște firi influența- 
bile și n-am putut rezista șocu
lui pe care ni l-a produs arbi
trajul. Dacă Cehoslovacia ar fi 
cîștigat acel set pe merit, fără 
îndoială că echipa ar fi luptat 
din răsputeri pentru cîștigarea 
partidei. Dar moralul strivit de 
o decizie a arbitrului ne-a făcut 
să nu ne mai putem concentra".

Așadar, pentru prima oară e- 
chipa de volei masculină a Ro
mâniei lipsește din turneul fi
nal al unei competiții mondiale

șl este nevoită să participe la 
un turneu de consolare. Turneul 
pentru locurile 7—12 va începe 
(n.r. azi) în orașul Schwerin, unde 
formația României participă ală
turi de echipele Poloniei, Cubei, 
R. F. a Germaniei. Tunisiei și 
R. D. Germane (tineret). In se
ria de la Leipzig, Brazilia a fur
nizat o nouă surpriză prin vic
toria cu 3—1 asupra Japoniei, 
clasîndu-se astfel pe primul loc 
în serie.

Alte rezultate : Berlin : R. D. 
Germană — Tunisia 3—0 ; Halle : 
U.R.S.S. — R. F. a Germaniei 
3—0, Bulgaria — R.D.Germana (ti
neret) 3—0.

Iată clasamentele înaintea tur
neelor finale : grupa A, Berlin : 
1. R. D. Germană 6 p, 2. Ceho
slovacia 5 p, 3. România 4 p, 4. 
Tunisia 3 p ; seria B, Leipzig :
1. Brazilia 6 p, 2. Japonia 5 p, 
3. Polonia 4 p, 4. Cuba 3 p ; 
seria C, Halle : 1. U.R.S.S. 6 p,
2. Bulgaria 5 p, 3. R. F. a Ger
maniei 4 p, 4. R. D. Germană (ti
neret) 3 p. In turneul final pen
tru locurile I—VI s-au calificat : 
R. D. Germană, Brazilia, U.R.S.S. 
(care pornesc cu o victorie asu
pra celei de a doua calificate 
în serie), Cehoslovacia, Japonia 
și Bulgaria.

Aurelian BREBEANU

TURNEUL DE BASCHET DE LA PALERMO:
ROMÂNIA — OLANDA 49—46
PALERMO, 16 (prin tele

fon). în ultima zi a turneu
lui internațional de baschet 
masculin desfășurat în locali
tate, reprezentativa României 
a învins echipa Olandei cu 
49—46 (21—24), după un meci 
de slabă valoare tehnică. 
Pentru formația română au

înscris Diaconescu 18, Novac 
10, Albu 8, Czmor 4, Georges
cu 4 și Kiihring 5. In celă
lalt joc, Italia a dispus de 
Polonia cu 71—53 (32—30).

CLASAMENT FINAL: 1. 
Italia 6 p, 2. Polonia 5 p, 3. 
România 4 p, 3. Olanda 3 p.
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Turneul masculin de baschet 

de la Lodz s-a încheiat cu 
victoria echipei Politehnica 
Galați, care a învins în finala 
cu 88—75 (49—26) L. K. S.
Lodz. Locul trei a fost ocu
pat de echipa I.C.H.F. Bucu
rești, care a învins cu 84—71 
(36—40) pe W. Z. Lodz.■

La Chaux de Fonda s-a dispu
tat înt&nlrea da hochei pe gheață

dintre selecționatele Elveției și 
Canadei, cîștigată de oaspeți cu 
10—5 (2—1, 6—1, 2-3).

■
Campionul mondial de box 

la cat. mijlocie, italianul Nino 
Benvenuti, își va pune titlul în 
joc în fața danezului Tom Bogs, 
în cazul că va termina victorios 
meciurile pe care urmează să le 
susțină cu Scott și Rodriguez. 
Bogs l-a învins recent la puncte 
pe Duran, devenind campion al 
Europei.

FOTBAL - MERIDIANE
Fenerbahce Istanbul — 
Farul Constanța 0—0
Mărfi seara, la Istanbul, în 

meciul retur din cadrul „Cupei 
Mării Negre" la fotbal. Fa
rul Constanfa a terminat la 
egalitate cu Fenerbahce : 0—0.
• Echipa braziliană F. C. San

tos și-a continuat turneul în Iu
goslavia, jucînd la Kraguevaț cu 
echipa locală Radnicki. Meciul

Paimpol — Quimper, 172,5 km, 
etapă dură cu nesfîrșite urcușuri 
și coboriri cu drumuri înguste, 
periculoase pe serpentine, cu 
ploaie și vînt. Și poate că pen
tru majoritatea rutierilor toate 
acestea ar fi suportabile, dacă 
n-ar exista extraordinara bătă
lie pentru tricoul galben, care 
transformă fiecare sr*"ență a 
acestui „Tour de l’A. _-nlr“ în- 
tr-un infern. Prea multe vedete 
s-au strîiis în pluton pentru ca 
alergătorii de nivel mediu să 
poată rezista zi de zi la necru
țătorul semifond care începe la 
start și se termină sub fîșia de 
pînză pe care scrie „Arrive?1. 
Joop Zoetemellț este de pe acum 
un mare performer, chiar șl 
numai pentru faptul că a reușit 
să țină pe umerii săi tricoul 
galben timp de două etape,

Pentru tabăra noastră, marți a 
fost o zi nefavorabilă. După a- 
bandonul de luni al lui I. Cosma 
(accidentat într-o busculadă) un 
alt alergător român a încheiat 
cursa înainte de a fi ajuns la 
Clermont-Ferrand. Este -mrba 
de C. Grigore, căruia nu avem 
a-i face nici o imputare. El s-a 
îmbolnăvit de stomac, și, îm
preună, l-am căutat toată dimi
neața pe medicul cursei, dr. 
Robert Boncour, pentru a-i da

De la trimisul nostru special în „Tour de l’Avenir“

Mexicanul Alcantara a cîștigat etapa încheiată la Quimper
• Zoetemelk

îngrijiri. A fost însă de negăsit. 
A apărut doar la prlnz, la vre
mea startului și atunci i-a dat 
în grabă cîteva medicamente 
care, desigur, nu și-au putut 
face imediat efectul. Cninuit de 
dureri, Grigore a abandonat

Moiceanu, marcat evident d,e 
efortul zilelor precedente, a ce
dat pasul pe unul d:n ultimele 
urcușuri ale zilei și a sosit cu 
întîrziere mare la Quimper.

Fazele cele mai importante 
ale cursei s-au petrecut astfel :

Km 10 : evadarea unui grup 
de 9 alergători conduși de en
glezul Daley ; plutonul îi ajunge 
după 4 km ; Km. 12 : se des
prinde de pluton cehoslovacul 
Soucek, dar este repede ajuns ; 
Km. 19 : o nouă acțiune solitară 
inițiată de mexicanul Sarabia și 
încheiată după un km ; Km. 21 :

(Olanda) se menfine lider !
un grup de 7 alergători, printre 
ei aflîndu-se și Șt. Cernea, reu
șește să devanseze plutonul timp 
de 8 km ; Km. 48 : cîteva gru
puri de fugari se unesc în frun
tea cursei, formînd un pluton 
de 57 alergători cu care grupul 
următor face joncțiunea după 
8 km ; Km. 64 : alergătorii fran
cezi Ducreux, Paranteau și 
Rouxei, împreună cu cehoslova
cul Zelenka și polonezul Cze- 
chowski, reușesc să se detașeze 
și au la km 82 un avans de 
1:25. Czechowski nu rezistă și 
va fi înghițit de pluton ; Km. 
89 : punct de alimentare la Car- 
haix — Plouguer ; venind în iu
reș și dorind în același timp să 
se alimenteze, ciclișții produc 
trei busculade în oare sînt an
gajați printre alții și Danguil- 
laume. Hobschimd și Testier ;

Km. 102 : N. Ciumeti are o de
fecțiune la schimbător și se o- 
prește pentru a i se da altă 
bicicletă ; forțează și după 6 km 
reprinde plutonul ; Km. 104 : 
abandonează C. Grigore ; Km. 
130 : începe să plouă ; cei patru 
sînt ajunși de un grup alcătuit 
din 14 alergători ; Km. 140 : 
plutonul face joncțiunea cu gru
pul fugarilor : G, Moiceanu 
rămîne pe un urcuș ; Km. 153 : 
din plutonul masiv încep să eva
deze alergători care vor forma 
un grup avansat și își vor dis
puta sprintul final ; este un 
atac la adresa olandezului Zoe
temelk, dar purtătorul tricoului 
galben răspunde prompt.

Clasamentul etapei a V-a : 1. 
Alcantara (Mexic) 4h 12:21, 2. 
Andresen (Scandinavia) 4h 12:30, 
3. Sture Petersson (Suedia) 4h

12:32, 4. Bilo (Cehoslovacia), 5. 
Gosta Petersson (Suedia), 6. Den 
Hertog (Olanda) — același timp 
7. Zoetemelk (Olanda) 4h 12:45, 8. 
Colex (Mexic) 4h 12:49, ... 40. Al. 
Sofronie 4h 13:32; 57. Șt. Cernea ; 
71. T. Vasiie ; 89. N. Ciumeti, toți 
4h 16:01; 97. T. Puterity 411 16:21; 
101. G. Moiceanu 4h 27:00. Clasa
mentul general individual după 
5 etape : 1. Zoetemelk (Olanda)
21h 28:16, 2. Blawdzin (Polonia) 
21h 30:20, 3. Jolly (Anglia) 211i 
30:36, 4. Rollinson (Anglia) 21h 
31:00, 5. Zabera (Spania) 21h 31:11, 
6. Van Del Wyver (Belgia) 21h 
31:22, 7. Van De Wiele (Belgia) 
21h 33:13.

Cu toate intervențiile făcute 
pînă la ora închiderii ediției, ju
riul de arbitri nu ne-a comuni
cat clasamentele generale indivi
duale și pe echipe integrale. Din 
această cauză nu le putem 
comunica cititorilor noștri, motiv 
pentru care ne cerem scuze.

Astăzi au loc două semi- 
elape care formează împreună 
etapa a Vl-a: dimineața Quimper- 
Reguiny. 116,5 km, iar după-amia- 
ză Reguiny — Ploermel, 43,5 km 
contratimp individual.

Hristache NAUM

s-a încheiat cu un rezultat de e- 
galitate : 4—4 (2—1).
• La Dundee, Intr-un meci con

tend pentru „Cupa europeană a 
tîrgurilor" s-au întîlnit Dundee 
United și Newcastle United. Vic
toria a revenit fotbaliștilor en
glezi cu scorul de 2—1 (0—0).
• La Sochaux, echipa maghia

ră Tatabanya a întrecut cu sco
rul de 1—0 (1—0) formația F. C. 
Sochaux.

PORTUGALIA. — După două e- 
tape, conduc Sporting și Tomar 
cu cite 4 p fiecare. Sporting a 
învins pe teren propriu cu 2—0 
pe Setubal, iar Tomar a cîștigat 
cu 4—2 partida cu Boavista. 5—0 
a obținut Benfica Lisabona în 
fața echipei Guimaraes. Alte re
zultate : Braga — Leixoes 3—1 ; 
C.U.F. — Barreirense 4—3 ; F. C. 
Porto — Academica 3—3 ; Varzim 
— Belenenses 1—1.

BULGARIA. După șapte etape, 
în fruntea clasamentului conti
nuă să se afle Levski-Spartak. 
care pînă acum nu a pierdut nici 
un punct și are un meci mai 
puțin. In ultima etapă, Levski- 
Spartak a dispus de Academik cu 
2—1 (0—1).

AUSTRIA. — Etapa a 5-a : Wie
ner Sport Club — Wattens 1—0; 
Voest Llnz — Rapid Viena 1—0 ; 
Eisenstadt — A.K. Graz 0—3 ; 
Wacker Innsbruck — Admira 
Energia Viena 0—2 ; Sturm Graz 
— Austria Salzburg 2—0. Pe pri
mul loc — Wiener Sport Club 
cu 10 p.

S.U.A. — Anul acesta, titlul de 
campioană a S.U.A. l-a revenit 
formației Kansas City, urmată 
de Atlanta și de Dallas. In echi
pa Kansas City evoluează jucă
tori din Olanda, Uruguay, Peru, 
Costa Rica, Iugoslavia, Ungaria 
și R.F.G.

SAHISTEIE NOASTRE PRINTRE FRUNTAȘELE 
OLIMPIADEI DE IA LUBLIN

VARȘOVIA, 16 (Agerpres). — După 7 runde, în clasamentul 
Olimpiadei feminine do șah pe echipe de la Lublin, conduce 
U.R.S.S. cu ll(/2 p, urmată de Cehoslovacia, Ungaria 11 (1) p, 
România 8 p (un meci mai puțin ți o partidă întreruptă), Po
lonia 7>/2 p etc.

Tn runda a 6-a, echipa României a învins cu P/2—*/z puncte 
formația Olandei (Elisabeta Polihroniade a cîștigat la Tuk, iar 
Suzana Makai a remizat cu Heemskerk), iar în runda a 7-a 
țahisfele românce conduc cu 1—0 în fața selecționatei Bulga
riei (Polihroniade a învinso pe Asenova, iar Baumstark a între
rupt cu Gregorieva).
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