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trimișii noștri speciali la Atena transmit!

Carol Corbu la un pas
ECHIPELE ROMÂNEȘTI DE FOTBAL

de medalia de bronz la triplusalt
ÎN COMPETIȚIILE CONTINENTALE:

U. T. Arad — Legia Varșovia 1-2 (1-0)

• Campionul olimpic Victor Saneev și-a confirmat clasa • Vasile Sărucan - 
vin finală la lungime • Norocul nu i-a surîs nici acum lui Danele

Dinamo Barau — Floriana F. C. 6-0 (3-0)

OLIMPIADA
FEMININĂ

DE ȘAH

î' Nu țin minte să fi văzut 
tetflte concursuri atletice în 
care rezultatele unei probe să 
ti fost un Joc al hazardului, 
la discreția capriciilor vîntu- 
lui, ața cum s-a întîmplat Ia 
triplul 6alt aici, pe stadionul 
Karaiskakis. Suflînd din spate, 
cu o intensitate variind îj^re 
0,20 m ți 6,40 m/s, vîntul și-a 
ales favoriții cărora, după bu- 
tu-i pflac, le-a facilitat săritu
rile. Din acest motiv, Eol (doar 
ne aflăm pe meleagurile... ze
ilor) a contribuit substanțial 
La trierea valorilor. Primul loc 
a revenit, indiscutabil, celui 
mai bun dintre cei 12 săritori 
reuniți In concurs, campionu
lui olimpic Victor Saneev. El 
a marcat în prima înaercare 
17,34 m (vlnt 4,10 m/s), după 
care tn mod practic nu mai 
avea altceva de făcut decît 
să aștepte liniștit decernarea 
medaliei de aur. în aceste 
qgpdiții, a mai interesat doar

Glasgow Rangers — Steaua 2-0 (2-0)

NĂSTRUȘNICELE
iNTÎMPLĂR!

încet, încet, pe măsură ce 
soarele se pitea printre coloa
nele ionice al Parthenonului, 
adîncind umbra pe stadion, în 
jurul curbelor turtite (care 
favorizează paradoxal culoa
rele exterioare), spectatorii 
s-au înmulțit, așteptind ca pe 
o binefacere aprinderea celor 
200 de lanterne ce ornează— 
ciorchine — pilonii inalți de 
50 m. Dar, dacă publicul iși 
satisface gustul pentru frumo
sul efort atletic, urmărind pa
sionat și destul de competent 
întrecerile în toate sectoarele, 
suportind cu stoicism pauzele 
uneori prea lungi dintre probe 
(in așa fel incit ieri am stat 
pe stadion de la orele 14,30 
pină la 21,30) — în schimb 
lumea specialiștilor (formată 
din conducători, oficiali, an
trenori, arbitri și mai

l

(Continuare in pag. a 4-a)

Romeo VILARA

VASILE SĂRUCAN (Continuare în pag. a 4-a)

Trimisul nostru special,

MR. HOPE"

Azi, la Lisabona, Rapid intilnește pe Vitoria Setubal

(Citiți in pagina a lll-a relatării» trimișilor noștri 
la aceste partide)

ziariști) este tulburată și fră- 
mintată aci de două eveni
mente ieșite din comun.

In primul rînd este vorba 
de atitudinea cel puțin ciudată 
a federației de atletism din 
R. F. a Germaniei. Deși i s-a 
notificat din vreme, de către 
federația internațională, că 
alergătorul Jiirgen May nu în
deplinește condițiile de cetățe
nie (minimum trei ani de rezi
dență in noua țară), federația 
vest-germană a încercat să-l 
înscrie pe listele de concurs, 
iar cind i s-a respins cererea 
a declanșat o suită de fapte 
de o inconsecvență de neînțe
les. Deși anunțase că se va re
trage, echipa R-F. a Germaniei 
a luat parte la defilare, pe 
urmă însă nu fi-a prezentat 
concurența la start în prima 
zi, pentru ca miercuri să co
munice presei că totuși cele 
patru ștafete vor participa, a- 
pelind astfel la un compromis 
care încurcă și mai mult lu
crurile, lipsind un număr de 
atleți valoroși (de loc vino- 
vați) de posibilitatea de a-și 
apăra șansele. Considerăm că 
— in această ocazie — condu
cerea lotului vest-german, lip
sită de fermitate, nu a făcut 
un serviciu sportului.

ln al doilea tind, am avut 
prilejul cu totul inedit să ve
dem pe podiumul de premiere 
un atlet care pe teren nici nu 
a obținut calificarea în finala 
probei. Este vorba de disco
bolul suedez Rickard Bruch, 
care — potrivit foilor de arbi
traj — a ratat toate cele trei 
aruncări din calificări (două

Victor BANCIULESCU

(în pagina a

De astăzi, la piscina Dinamo

2-o)

PORNIM ÎN LARG
SBARCEAr

în runda a 8-a a Olimpiadei 
feminine de șah pe echipe de 
la Dublin, România a învins 
Irlanda cu 2—0 t Polihroniade 
a cîștigat la Noonan, iar Ma- 
kai la Shaughnessy. AMe re
zultate i U.R.S.S.-Sehoslovacia 
2—0 (Gaprindașvili a învins-o 
pe Eretova, iar Kușnir pe 
Malypetrova); Ungaria-Iugo- 
slavia 1—1 ; R. D. Germană- 
Belgia 2—0 ; Austria-R.F. a 
Germaniei 1—1. în clasament, 
pe primul loc se află U.R.S.S. 
cu 13'/2 p, urmată de Ungaria 
— 12>/î p, Cehoslovacia — 
Ills p. România — 10 p (un 
meci mai puțin șl o partidă 
întreruptă), Iugoslavia — 9 p, 
etc. I

[ 10 MINUTE DE... țI
| REGULAMENT!!IIII I
III IVasile Costa, cel mai bun brasist 

din Balcani
Fotoi A. NEAGU | |

NAȚIONALELE SENIORILOR ÎNCHEIE

SUITA MARILOR COMPETIȚII REPUBLICANE
FINALELE ZILEI

100 m liber (m) i Cam
pion in 1968 I H. Schi er 
55,6; Rec. naț. i 55,2;

200 m liber (f): Cam
pioană în 1968 : Cr. Bala- 
ban 2:26,1; Rec. naț.! 
2:20,8; 100 m spate (m): 
Campion național 
1968 i V. Belea 64,9 ; Rec.

naț: 64,2; 200

în

EMANUEL VALERIU, transmite din Cleveland

OMUL SPERANȚEI

II
naț: 64,2; 200 m 

• spate (f): Campioa
nă națională în 1968:
A. Andrei 2:38,0;
Rec. naț. t • 2:32,9 ;

400 m mixt (m): campion 
național în 1968: D. Naghi 
5:06,2 ; Rec. naț.: 5:06,2 ;
100 m bras (f): Campioa
nă
Cr. Stănescu 1:21,1 ; Rec. 
naț. i 1:20,9; 4x100 m
liber (m): Campioană 
națională în 1968 t Steaua 
3:55,3; Rec. naț. 1 3:45,4.

națională în 1968 :

II III
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flfim — și vestea aceasta are 
darul să ne bucure cu pre
cădere, venită fiind dintr-un 
fief renumit cîndva pen*ru 
recalcifranța Spectatorilor săi 
— că pe stadionul din Plo

iești au fost instalate, în văzul tutu
ror, panouri, care îndeamnă publicul 
la ținută demnă și sportivitate...

Este aceasta, indubitabil, o idee sus
ceptibilă expansiunii, idee care, pla
sata în contextul general al acțiuni
lor de educare a publicului, ar putea 
da rezultate deosebite, contribuind în 
mod plenar la crearea, în incinta are
nelor noastre, a atmosferei celei mai 
propice spectacolului sportiv, aflat în 
perimetrul legilor elementare ale fair- 
play-uluî.

Plecînd de „.la vestea de mai sus, 
este, poate, inutil să mai dezbatem 
aici, în puține rînduri, ce influență are 
publicul spectator asupra psihicului ju
cătorilor din gazon și, implicit, asupra 
manierei — fidelă sau nu sportivită
ții — de desfășurare a partidei pro- 
priu-zise.

Recunoscînd, însă, bona fide, in
fluenta de care vorbeam și făcînd o 
cît de succintă trecere în revistă a tri
bunelor noastre fotbalistice — trecere 
în revistă care, dincolo de caracterul 
eterogen al asistentei, permite funda
mentarea unor concluzii certe —, tre
buie să semnalăm, cu regret, că ma
rea majoritate a spectatorilor turbu
lent! își manifestă indignarea în vir
tutea unui argument care nu ține — 
cum se crede întotdeauna — cu orice 
preț de patriotismul local, ci aparține 
altuia, mai prozaic : NECUNOAȘTE
REA REGULAMENTULUI 1 |

A nu accepta câ mulți din obișnuiții 
stadioanelor nu sînt la curent cu li- I 
tera inflexibilă a regulamentului — I 
evident, între coordonatele unui pu
blic în general informat, pertinent — I 
ni se pare a nu accepta o realitate I 
de fapt...

Dovezile, culese duminică de dumi
nică din tribune — „ofsaid I" la re
punerea mingii de la margine, „ce-are 
dom’le cu ai noștri de-i împinge?!", 
cînd zidul nu vrea să se deplaseze la 
cei 9 metri, „ce fluieră, nebunul 
ăsta?", cînd arbitrul sancționează, cu 
justețe, al cincilea pas al portarului, 
si qîte altele — sînt, credem, inataca
bile, ele demonsfrînd, fără putinră de 
tăgadă, cît de puțin cunosc litera legii 
fotbalistice unii dintre spectatorii 
noștri...

Dacă pomenitele panouri îndeamnă 
la disciplină și respect în incinta sta
dionului, ne întrebăm dacă pregăti
rea teoretică a spectatorilor nu tre
buie sâ preocupe, cel puțin în egală 
măsură, pe gospodarii stadioanelor 
noastre, ei fiind interesați în menți
nerea unei atmosfere cît mai favora
bile jocului de pe gazon?'

Nu ne gindim numai la afișe, pa
nouri, broșuri sau alte mijloace care 
ar necesita investiție materială și de 
timp, ci credem că ideea — sugerată 
și altădată — a utilizării pauzei me
ciurilor în scopul informării spectato
rilor, prin intermediul stațiilor de radio- 
ficare, pe marginea paragrafelor celor 
mai dificile ale regulamentului, ar fi 
deopotrivă eficientă pe cît realizabilă.

Ni se pare aceasta o soluție simplă, 
menită să impulsioneze fair-play-ul 
stadioanelor, și aflată totodată la în- 
demîna tuturor echipelor-gazdâ...

i iÂ DOUA ZI A LUCRĂRILOR SIMPOZIONULUI

O fotografie din albumul tur
neului internațional de tenis 
le la Mamaia, 1968 : Harry 
Hopman, Ia o cafea, pe te
rasa de la „Modern**.

POATE FI Șl OMUL VICTORIEI ?
interviu cu celebrul antrenor australianUn

HARRY HOPMAN, care pregătește echipa de tenis 
a României pentru Challenge-round

Ieri a fost prima zi de toam
nă, la Cleveland. De diminea
ță. ni s-a părut curios să nu 
mai vedem soarele pe cerul o- 
rașului, aceasta făcindu-ne să 
ne gindim in primul rînd nu 
la plăceri personale, ci mai 
ale6 la condițiile in care se 
va desfășura Challenge-round- 
ul. Din cauza vremii nefavo
rabile. antrenamentele au fost 
stânjenite, jucătorii noștri reu
șind totuși să-și facă pregă
tirea în două ore de dimineață, 
ln timp ce partenerii lor a- 
mericani au stat aproape tot 
timpul la teren, așteptind za
darnic ca ploaia intermitentă 
Eă le îngăduie efectuarea pro
gramului, după orarul stabi
lit.

Cu toată această schimbare 
de decor, Harry Hopman era 
mai bine dispus aseară (N.R. 
marți), la ora 10, cînd iși făcea 
obișnuitul tur prin camerele 
băieților pentru a-i invita la 
culcare. Așa cum ne promi
sese, el ne-a acordat o convor
bire, făciridu-i în schimb să 
aștepte pe reprezentanții te
leviziunii de la New—York, 
după ce în prealabil blocase 
un măre grup de ziariști in 
restaurantul hotelului Somer
set Inn, fără ca aceștia să-și 
dea ’ măcar seama, prin inter
dicția comandată telefonistei 
de a nu da nici o legătură in 
camerele locuite de echipierii 
noștri.

Bucurîndu-ne, astfel, de o 
adevărată exclusivitate pentru 
moment și uzînd de amabili
tatea celebrului nostru inter
locutor, am început discuția 
cu rugămintea de a ne explica 
ce anume l-a atras spre echipa 
română.

— în primul rind, a spus ma
rele specialist australian, tre
buie să știți că urmărind me
ciul Anglia—Brazilia, din se
mifinala inter-zone a Cupei 
Davis, mi-am dat seama că 
echipa României are șanse să 
Învingă pe cea britanică. De 
aceea, l-am căutat imediat prin 
telefon pe Țiriac la București, 
în timpul meciului ci India, 
pentru a-1 determina să vină 
cit mai repede in insulă, pen-

trn a juca pe gazon. Aceasta 
fiindcă eram convins că româ
nii au șanse să meargă în Chal
lenge-round. N-am reușit să-l 
găsesc pe Tiriac, dar l-am 
contactat, tot telefonic, după 
cîteva zile, la Hamburg. Prima 
reușită a fost să-1 fac să ac
cepte ideea acestei șanse și 
să influențez acea concepție 
prealabilă potrivit căreia echi
pa sa trebuia să cedeze ne
condiționat la Wimbledon. Mi 
s-a părut că sub raport psi
hologic, dar și în abordarea u- 
nei pregătiri corespunzătoare, 
aceasta era absolut necesar.

Deci, la început, a fost un 
calcul al șanselor. Dar — răs- 
punzlnd mai direct la întreba
rea dv. — pot spune că vizita 
făcută acum un an in Româ
nia și felul deosebit de căldu
ros in care am fost primiți atit 
eu cit și tenismanii din echipa 
Australiei, mă fac să am o 
afecțiune aparte pentru echipa 
României. încă de la Londra 
mi-am îngăduit să dau jucă
torilor români cîteva mici su
gestii în ceea ce privește abor
darea discuțiilor din ședința 
tehnică dinaintea intîlnirii cu 
Anglia, apoi unele puncte pri
vind antrenamentul etc. (N.N. 
discutind cu jucătorii noștri 
despre aportul lui Hopman în 
meciul de la Londra, ne-am 
dat seama că se cere subliniată 
modestia acestuia).

— Nu înțelegem totuși, am 
insistat, cum urmărind un 
joc în care echipa României 

nu evolua, ați ajuns la con
cluzia că ea poate merge în 
Challenge-round... Și, pe de 
altă parte, sîntem curioși să 

știm dacă, asociindu-se unei 
formații considerate ca out
sider,' celebrul om de tenis 
Harry Hopman nu s-a gindit 
oare la un risc de prestigiu.

— Chiar astăzi am fost în
trebat despre acest lucru, dar 
cu alte cuvinte, de către re
dactorul Iui „New York Times”. 
Iată ce i-am răspuns : Dacă 
i-aș fi cunoscut pe tenis
manii indieni tot atit de 
bine ca pe cei rc~âni și dacă 
aș fi fost solicitat, i-aș fi asis
tat pe aceștia. Căpitanul echi-

pel americane, Donald Dell, a 
și discutat cu mine posibilita
tea upei colaborări prin anga
jament în S.U.A. pe perioada 
următorilor 10 ani. Cu toate 
că s-ar părea normal să caut 
a evita prezenta mea alături 
de tenismanii României, in ra
port cu interesul meu personal, 
nu am ezitat să continui ce în
cepusem. La meciul Anglia— 
Brazilia, în urma victoriei lui 
Koch asupra lui Cox și a e- 
voluțiej lui Mandarino aproa
pe ele o victorie, am căpătat 
certitudinea că Țiriac și Năs- 
tase îi pot infringe pe fiecare 
dintre englezi, chiar fără ca 
aceștia să joace neapărat prost. 
Pe lingă aceasta, consideram 
că românii vor avea un punct 
sigur la dublu. Sînt convins și

(Continuare in pag. e 4 a)

ȘIIINJIIIC INTERNAJIONAL I
MAMAIA, 17 (prin te

lefon). Lucrările Sim
pozionului internațional 
cu tema „Bazele științi
fice ale sportului de per
formanță” au continuat 
în saloanele hotelului 
„București" de la Ma
maia.

In cea de a doua zi a 
lucrărilor au prezentat 
comunicări și referate : 
Kurt Tittel — R. D. Ger
mană : „Presupuneri a- 
natomo-funcționale și 
fenomene cantitative și 
calitative ale muscula
turii striate” ; Ferenc 
Bakonyi — R. P. Ungară: 
„Marea performanță și 
selecția* ; Petre Cișmi- 
giu — România : „Consi
derente metodico-științi
fice ale perfecționării 
tehnicii trăgătorilor de 
pistol viteză” ; Ella Con- 
stantinescu — România : 
„Aspecte privind rapor
tul dintre volum și in
tensitate și efectul rit
mului de joc asupra ran
damentului tehnic în te
nis de masă" ; Jan Ja
worski, Zenon Wazny — 
R. P. Polonă : „Cercetări 
asupra criteriilor de se
lecție a tinerilor pentru

sportul de performanță 
— după exemplul atletis
mului și natației” ; Ka
rol Stranai — R. S. Ce
hoslovacă : „Explicația
științifică a fenomenelor 
sportive" ; Leon Teodo- 
rescu — România : „Con
tribuții la teoria și 
practica utilizării meto
dei modelării în jocurile 
sportive”.

Ieri la prinz, partici- 
panții români și străini 
la lucrările Simpozionu
lui au fost invitați la un 
coctail oferit de Consi
liul popular al munici
piului Constanța. — 
rășul Ion Popa, 
vicepreședinte al 
Jiului municipal 
stanța, a rostit un 
de 6alut, exprimind sa
tisfacția forurilor locale 
pentru faptul că litoralul 
românesc începe să fie 
ales tot mai frecvent 
drept gazdă a unor ma
nifestări științifice im
portante. Domnia sa a 
urat succes lucrărilor 
Simpozionului și un se- 
jour plăcut tuturor par- 
ticipanților.

Tova- 
prim- 

Consi- 
Con- 

cuvînt

Romulus BALABAN

I II II IIIIIIIIII Ovidiu iOANIȚOAIA
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SCURTE ȘTIRI EXTERNE • SCURTE ȘTIRI EXTERNE
A

• Cea de a 49-a ediție a Turului 
ciclist al Catalonlei a luat sfirșit, 
la Manresa, cu victoria rutieru
lui spaniol Mariano Diaz, urmat 
de italianul Bitossi.
• Virginia Rickard (13 ani nelm- 
pllniți !), copilul teribil al nata- 
ției australiene, a reușit, la Syd
ney, să parcurgă distanța de 100 
m liber in 1:05,8 (bazin de 50 m). 
Ea a realizat în probele de 200 
și 400 m liber timpurile de 2:21,8 
și respectiv 4:52,l.
• Cu prilejul campionatelor de
atletism ale Ugandei, care au a- 
vut loc la Kampala, sprinterul 
Dralu a parcurs distanța de 100 
m plat în 10,1. ----
necunoscut, s-a 
doi cu 10,2.
• „Memorialul
încheiat la Havana 
marilor maeștri sovietici 
Suetln și Viktor Korcinoi, clasați 
pe primul loc la egalitate cu 
cite 11 p din 15 posibile. I-au ur-

Nathan, un atlet 
clasat pe locul

Capablanca** s-a
cu victoria 

Alexei

mat tn clasament șahiștii Gligo- 
rici (Iugoslavia) — 10'-/> p. Donner 
(Olanda), Uhlmann (R. D. Ger
mană) — 9‘/» p, Radulov (Bulga
ria) — 9 p, Farma (Iugoslavia) — 
8*/« o etc. Maestrul român Dolfl 
Drimer a ocupat locul 11 cu 6 p.

In runda a 8-a a campionatului 
unional de șah, Savon a cîștigat 
la Tal, Lutikov la Furman și 
Tajmanov la Zaițev. A fost con
semnată remiza în partidele Ghel- 
ler — Petrosian, Liberson — Po- 
lugaevski, Smtslov — Averkin, 
Platonov — Stein, Holmov — Gip- 
slis, Vaslukov — Balașov și Gu- 
feld — Juhovițki. Partid.. Kuprei- 
ciuk — Tukmakov s-a întrerupt.
• Pe traseul Bridgehampton 

(S.U.A.) s-a desfășurat un con
curs internațional automobilistic 
de viteză. Pe primul loc s-a 
clasat Denis Hulme (Noua Zee- 
landă). urmat de compatriotul 
său Mc Laren șl de elvețianul 
Siffert. Hulme a realizat pe un

traseu in lungime de 321 km o 
viteză medie orară de 190,424 km.
• A început cel de al 24-lea 

campionat unional de hochei pe 
gheață, participă 12 echipe, care iși 
vor disputa între ele patru tururi. 
In etapa inaugurală. T.S.K.A. 
Moscova a întrecut cu 8—2 pe 
Spartak Moscova. Alte rezultate : 
Dinamo Moscova — Hlmik 5—3 ; 
Torpedo Gorki — SKA Leningrad 
4—1 ; Sibir Novosibirsk — Avto- 
mobillst Sverdlovsk 7—3.

ÎN MARILE COMPETIȚII
EUROPENE DE FOTBAL
In competițiile europene 

fotbal s-au 
tntilniri. In 
ttrgurilor** : 
10—0 ( !) ; 
Gyor 1—2 ;
marnock 3—2 ;
— Altay

de 
disputat numeroase 
„Cupa europeană a 

Liverpool — Dundalk 
Lausanne — Vasas 

F. C. Ziirich — Kil- 
Carl Zeiss Jena

Izmir 1—0 ; Wiener

Sport Club — Ruch Chorzow 
4—2 ; J. S. K. Slavia Sofia — 
Valencia 2—0 ; Dunfermline — 
Bordeaux 4—0 (toate meciuri 
tur) ; Skeitd Oslo — Miinchen 
I860 1—2 (în tur 2—2) ; Ander- 
Jecht — Reykjawik 2—0 (în tur 
6—0). In „Cupa campionilor 
europeni“ : J.S.K. Sofia — Fe- 
rencvaros Budapesta 2—1. Steaua 
Roșie Belgrad — Lynfiekl Belfast 
8—0 ( !) : Vorwaerts Berlin — Pa- 
nathinaikos Atena 2—0 în „Cuoa 
cupelor“ : Dukla Praga — Olym- 
pique Marseille 1—0 : F. c. 
Magdeburg — M. T. K. Buda
pesta 1—0.

DATELE FINALELOR
Comitetul executiv al U.E.F.A.-, 

întrunit la Stockholm, a stabilit 
ca finala actualei edilii a „Cupei 
campionilor europeni" să se 
desfășoare Ja Roma sau la Mi
lano în ziua de 6 mai 1970. S-a 
mai hotărît ca finala „Cupei 
cupelor» ediția 1969—1970 să albă 
loc la 29 aprilie la J/iena.
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LUPTĂTORI ROMANI TURNEU INTERNAȚIONAL
LA CAMPIONATELEarg EUROPENE DE LIBERE

AUTOMOBILISTI ROMÂNI
IA RAillîL BALCANIC

CU
Echipa feminină de tenis de masă Voința București, campioana de junioare a 
țării. De la stingă la dreapta: antrenorul formației, Vicentiu Tulcea Ji jucătoa
rele Cornelia Alexandre seu, Gabriela Tulcea, Mihaela Lunțeanu, Mariana Stoian 

și Elvira Maeron

amintesec de 
tinerețea lor; 
dimineață de 
toamnă, 
pe toate ză-

52 
Ti-
N.
62

■■
iț

După trei luni de feri
cită pribegie prin peripe
țiile vacanței, școlile și-au 
deschis porțile pentru un 
nou an de tnvățămtnt. 
Erupție, pregătiri, ambiții 
și speranțe la elevi, das
căli și părinți deopotrivă. 
Cirțe lipsește oare de la 
acest eveniment ? Nici 
măcar generațiile vtrstni- 
ce, care tși 
copilăria și 
era înfx-o 
început de 
soare blind 
rile, cîndj cei ce nu mai 
sînt tineri au cunoscut a- 
celeași emoții, pe care le 
încearcă școlarii de azi. 
Unii dintre ei mai evocă 
cuvintele unui mare das
căl român. Vasile Părvan, 
care tși inaugura cursu
rile, acum citeva decenii, 
astfel i

— Ieșim, 
larg!

Cam asta 
învățătura: 
tr-o lotcă, 
de apă cu draperii de săl
cii, pe urmă lotca se 
schimbă în barcă, o dată 
cu dilatarea, pîrîului în 
rîu, barca devine corabie 
pe fluviile tot mai largi, 
pînă cînd ajungi să scru
tezi pragurile depărtate 
ale mării de pe puntea 
unui adevărat transatlan
tic. Numai că spre a pu
tea naviga trebuie să cu
noști o mulțime de lu
cruri și să mai fii și o 
leacă viteaz pe deasupra.

Școala nouă are meri
tul de a cuprinde multe 
discipline și de a le pre
da sistematic tineretului, 
pentru ca acesta să-și în
sușească nu numai cunoș
tințe, date, cifre, ci și o

Foto i T. ROIBU

din

Ulllllll
iN CAMPIONATELE NAȚIONALE DE JUNIORI

Aseară au plecat la Sofia 
luptătorii români care vor 
participa, în zilele de 19—21 
septembrie, la campionatele 
europene de lupte libere. 
Iată echipa: cat. 48 kg — 
I. Vangheliei (Steaua) : 
kg — P. Cernău (C.F.R. 
mișoara); cat. 57 kg — 
Dumitru (Steaua); cat 
kg — P. Coman (Steaua); 
cat. 68 kg — P. Poalelungi 
(Dunărea Galați); cat 74 kg 
— L. Ambruș (Steagul roșu 
Brașov) ; cat. 82 kg — V. 
Iorga (Progresul Brăila), cat.

Balogh (Olimpia 
cat 100 kg — 
(Steaua), cat. 
Panait (Dună-

DE VOLEI
Sala Floreasca, din Cap’-» 

tală, va găzdui în zilele da 
20, 21 și 22 septembrie, în- 
cepînd de la orele 18, un 
turneu internațional de volei 
cu participarea echipelor 
masculine de tineret ale 
Franței și Italiei. România 
va fi prezentă cu două e- 
chipe.

împreună, tn

este, de fapt, 
pornești în- 

pe-un jiricel

concepție despre om și 
lume, cu ajutorul căreia 
fiecare să poată „ieși tn 
larg' și si călească tala
zurile. Concepția pe care 
o propune școala modernă 
este cu atît mai practică și 
mai vie, cu cit se îmbină 
tot mai mult cu educația 
fizică și jocurile^ sportive, 
bunul ocrotitor al sprin
tenelii corporale și spiri
tuale. Fără gimnastică, 
fără mica arenă a exer- 
cițiilor și competițiilor 
școlare tineretul n-ar fi 
in stare să guste nici vo
ioșia soarelui de diminea
ță, năpădind tn valuri de 
lumină pe ferestrele cla
selor, nici molcoma ca
dență a unui vers
Eminescu sau severa lo
gică a unei ecuații alge
brice.

Nu cunosc exact numă
rul sălilor de gimnastică, 
nici al terenurilor de 
sport amenajate tn incin
ta școlilor de toate gra
dele din țara noastră, dar 
știu că numărul acesta e 
mare și că el crește de 
la un an la altul. Și, o 
dată cu el, crește și ela
nul 
care 
doar 
le, ci 
cultivarea 
multiple ale omului de 
mîine. Alături de orele 
consacrate lecturii și re
zolvării temelor, toate 
școlile rezervă ore pen
tru cultura vioiciunii și a 
sprintenelii tinerești, ceea 
ce împrumută învățămân
tului nostru de azi pleni
tudinea misiunii lui so
ciale.

CALITATEA

90 kg — A. 
Satu Mare), 
A. Maindt 
grea — En. 
rea Galați).

„CUPA PROGRESUL"
LA TENIS DE MASĂ

tineretului, 
școala nu 
buchea din manua- 
e și mișcare, avtnt, 

dexterităților

pentru 
mai e

George SBÂRCEA

Iâtă cum arătă clasamentul dl* 
viziei A după
1. Dinamo
2. Steaua
S’. Grivița Roșie
4. Știința
5. Universitatea
6. Rulmentul
7. Farul
8. Agronomia
9. Vulcan

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

în ce privește cului, — —
cu 87 și, respectiv. 72 de puncte 
înscrise, dețin întîietatea. Tn a- 
părare, Dinamo, care n-a primit 
nici un punct, arată o valoare 
care va conta serios în campionat. 
Cea de a treia protagonistă a 
luptei pentru titlu, Steaua, are un 
punctaveraj sub așteptări.

Cel mai slab atac este al Po
litehnicii Iași, care are la activ 
doar 3 puncte, iar cele mai pe- 
netrabile apărări — ultimele două 
clasate, C.S.M. Sibiu și Progre
sul București, care sînt „debi
toare" cu 67 și. respectiv, 59 de 
puncte.

Numărul punctelor înscrise în 
primele trei etape este de 325 
(55 înc.-, 19 l.p., 15 d.g., 29 tr.). 
Etapa a II-a deține „recordul", 
cu 142 p (22 înc., 9 l.p., 7 d.g., 
14 tr.), urmată de etapa I cu

3 etape :
3 3 0 0 72- 0 9
3300 27-11 9
3210 87-17 8
3210 31-11 8 

' 3 2 ’
3 1
3 1
3 1
3 1
3 0
3 0
3 0

o 1
1 1
0 2
O 2
0 2
1 2
6 3
0 3

eficacitatea ata-
Grivita Roșie și Dinamo,

95 p (16 inc., 7 l.p.) 4 d.gi 7 tr.) 
și de a III-a Cu 86 p (Î7 inc.. 
3 l.p., 4 d.g., 8 tr.).

In clasamentul marcatorilor fi
gurează 55 de jucători, avîndu-1 
în frunte pe Nica (Dlnamo) cu 
32 p, Țîbuleac (Grivița Roșie) cu 
19 p, Simion (Grivița Roșie) 16 p, 
Durbac (Steaua) șl Dragomir 
(Dinamo) cu cite 15 p, Bâlcan 
(Grivița Roșie) șl Balint (Agro
nomia) cu cite is p etc. cele 
mai multe încercări au fost în
scrise de Dragomir (5). cele mal 
multe lovituri de pedeapsă ău 
fost transformate de Balint (3) : 
Durbac și Peter (Univertltatee) 
au reușit cele mai multe drop- 
goaluri (cite 2). iar Nica a reu
șit cele mal multe transformări 
(7).

prof. Valeric 1RIMESCU

De curfnd, Ia lași au avut loc 
campionatele republicane de ju
niori pe echipe (returul) și 
individuale.

Opt formații masculine, 
atltea feminine și peste 150 
curențl la probele individuale 
și-au disputat, cu o ardoare spe
cifică virstei, cele 7 titluri.

Juniorii de la C.S.M. Cluj au 
cucerit titlul la echipe, iar la 
feminin cele mal bune s-au do
vedit junioarele de la Vofnța 
București. Ambele formații, va
loroase șl omogene, și-au asi
gurat încă din tur un avantaj 
substanțial, fapt care le-a per
mis ca, la Iași, să cucerească 
titlurile respective fără prea 
multe emoții. Remarc, de ase
menea, evoiuția foarte bună, la 
băieți, a Politehnicii București, 
neinymsă in retur (5—3 cu C.S.M. 
Cluj !) merituosul loc doi ocu
pat de junioarele de la spartac 
București, precum și promiță
toarea evoluție a jucătoarelor 
(Școala sportivă din Buzău) care, 
deși situate undeva la periferia 
clasamentului, au reușit. In ulti
ma zi de concurs, să Întreacă 
eu 5—2, echipa campioană, Vo
ința București.Peste 150 participant! au fost 
prezențl lâ probele individuale. 
Cifra reprezintă, cred, un re
cord In materie. Din păcate, in
să, calitatea a fost mult, mult, 
In urma cantității. Un număr 
redus de juniori — ți, cam tot a- 
cOiași pe care ii știam — șl îngri
jorător de puține junioare s-ău 
ridicat pînă la valoarea cerută 
unei flfiale de campionat re
publican.

Gheorghe Teodor (Politehnica 
București) este noul șl meritu
osul campion de juniori. Pu
țini au prevăzut victoria iul fi
nală ți drumul pînă la titlu nu 
l-a fost de loc ușor. Cert este, 
insă, faptul că el merită din 
plin titlul cucerit 16 lași. Apă
rut ca o speranță a tenisului 
de masă romănesc, acum 3—4 
*ni, Gheorghe Teodor a marcat, 
pe parcurs, o continuă și si
gură linie ascendentă. Sînt Con
vins că succesul de acum este 
doar preludiul unei frumoase ac
tivități sportive. Celălalt fina
list al probei de aimplu băieți. 
Nicolae Stellan (Politehnica 
București), a furnizat marea sur
priză a acestor campionate, e- 
Umlntnd. In semifinale, pe Șer- 
ban Doboșl (C.S.M. Cluj) — 
campionul de anul trecut șl ma-

cele
tot 

con-

plăcut să con- 
realizat de Ni- 

cărui evoluție 
mai ales din 
psihologic, ri-

rele favorit. Este 
semnez progresul 
colae Stellan. a 
de pînă acum, 
punct de vedere 
dica multe semne de Întrebare. 
Și un amănunt nu lipsit de in
teres : ambii finaliști au fost 
la un pas de eliminare in pri
mele tururi ale competiției. 
Gheorghe Teodor. In lntilnirea 
cu Bobocicâ (Dlnamo Craiova), 
a pierdut clar primul set șl a 
fost condus cu 20—16 în cel de 
al doilea. El a refăcut însă, a 
ciștigat setul, apoi și meciul, 
atunci cind și cei mal entu
ziaști susținători ai lui se re
semnaseră cu ideea înfrlngerii. 
Nicolae Stelian a fost condus de 
către Naftali (Comerțul Tg. Mu
reș) cu 15—11. după care a în
scris 10 puncte la rind, asigu- 
rfndu-și o calificare chinuită 
pentru turul următor !

Am mal arătat și cu alte oca
zii că jocul lui Doboșl este 
unilateral. fapt care îl ex
pune mereu la infringerl ne
prevăzute. Cunoscind insă se
riozitatea cu care el se pregă
tește. sînt sigur că Iși va re
media această lacună și va de
veni un om de nădejde al e- 
chipel naționale de seniori. O 
surpriză plăcută pentru toți a 
fost nivelul ridicat al jocului 
prestat de către Gh. Bozga 
(C.S.M. Cluj). Jucător complet, 
cu o sănătoasă concepție de joc, 
Bozga se anunță ca unâ dintre 
cele mai autentice speranțe ale 
noastre.

La făte, orădeanca Carmen 
Crițan, legitimată la Cluj, a a- 
duS orașului ei adoptiv trei ti
tluri republicane (simplu fete, 
dublu fete șl dublu mixt). 
A cîștigat net, fără emoții, situ- 
îndu-se mult peste valoarea ce
lorlalte concurente. Ea ml s-a 
părut, totuși. In oarecare regres 
față de evoluțiile anterioare. 
Mai poate fi de evidențiat jo
cul destul de bun prestat de 
Marilena Tomescu (Dlnamo Cra
iova), Nicoleta Spiridon (C.S.M. 
Iași)» Monica Hariea (Rapid Bra
șov), Camelia Filimon șl Ml- 
nodora Popescu (Școala sporti
vă Buzău), Cornelia Alexandres- 
cu (Voința București). Toata a- 
ceste sportive mai trebuie însă 
să depună multă muncă pentru 
a atinge un nivel internațional 
acceptabil.

în concursul de la Iași o im
presie neplăcută și o nedumeri-

re pentru toți a lăsat absența de 
la start a echipelor Metalurgis
tul Cuglr, Metalul Bocșa șl Sin
teza Oradea. Este greu de jus
tificat un asemenea gest.

Șl ctteva cuvinte de laudă 
pentru antrenori, Intre care Ar- 
deleanu, Bălan, Tulcea, Bledea, 
Luci Slăvescu, Simionescu, Bă- 
cioiu. Cu competență șl mult 
entuziasm, el muncesc neobosit 
pentru a 
mline al 
mânesc.

ei muncesc 
asigura schimbul de 

tenisului de masă ro-

Ion POP -antrenor

în zilele de 19, 20 șl 
septembrie, clubul sportiv 
Progresul organizează, în 
sala Floreasca, o competiție 
internațională de tenis de 
masă, dotată cu -„Cupa Pro
gresul". La întreceri parti
cipă jucători și jucătoare din 
R.S. Cehoslovacă, R.P. Bul
garia, precum șl reprezen
tanți ai cluburilor bucureș- 
tene. Maria Alexandru va 
concura în... turneul mas
culin.

Un nume care dă

După aproape zece ani 
de cvasi-letargie, șahul 
nostru juvenil cunoaș

te un moment de relansare 
spectaculoasă care, risipind 
nostalgiile, îndeamnă la în
credere și optimism.

Recent, la campionatul 
mondial pentru juniori des
fășurat la Stockholm, un re
prezentant al României, 
AUREL URZICA, s-a numă
rat printre laureații unei 
competiții grele reunind 39 
de concurenți (din 38 de 
țări), toți dornici de afir
mare și de glorie. Urzică s-â 
clasat, după cum se știe, pe 
locurile 2—3 (cu ungurul 
Adorian), după sovieticul 
Karpov, irezistibil tn turneul 
final, autor al unui procen
taj record de 10 puncte din 
11 posibile.

Deși a obținut un frumos 
succes, Aurel Urzică nu a

ECHIPELE
CALIFICATE
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LOTO
PRONOSPORT

CU 10 LEI, 
UN APARTAMENT 

LA LOTO
I

Ne găsim în plină vînza- 
re la TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA LOTO cu atribui
re de apartamente din 
septembrie a.c.

La această tragere, se 
cîștiga apartamente cu 3 
mere (confort gradul 
apartamente cu 2 camere 
(confort gradul I) și premii 
fixe în bani de 10.000 lei, 
5.000 lei. 1.000 lei ș.a., în 
număr NELIMITAT.

Se atribuie premii pe 8 
categorii.

Se efectuează 5 extrageri 
a cite 12 numere din 90. în 
total 60 de numere.

Se atribuie premii și pen
tru 2 numere cîștigâtoare.

Prețul biletelor este de 
lei. 15 lej și 25 lei.

Rețineți 1 Și cu 10 lei 
pot cîștiga apartamente.

Luni 22 septembrie 1969, 
este ULTIMA ZI pentru pro
curarea biletelor.

23

pot 
ca
ii.

10

se

Numerele extrase Ia concursul 
PRONOEXPRFS nr. 38 din 17 
septembrie :
EXTRAGEREA I : 36 43 31
20 18 3
FOND DE PREMII : 332.144 
lei
EXTRAGEREA a II-a : 11 3 
39 13 15 31 34
FOND DE, PREMII : 276.755 
lei.

Plata premiilor pentru a- 
cest concurs se va face ast
fel :

în Capitală începînd de la 
25 septembrie — 1 noiembrie

în provincie de la 29 sep
tembrie — 1 noiembrie 1969 
inclusiv.

Premiile întregi și 
de la tragerea LOTO 
septembrie 19G9

EXTRAGEREA I: 
ria I : 1 variantă 
54.418 lei ; a II-a : 
lei ; a III-a : 74 a 
51 variante sfert

IV-a : 181 a 616 lei și 158 
154 lei ; a V-a 535 a 252 lei 
449 a 63 lei.
EXTRAGEREA a II-a : Ca

tegoria B : 1 variantă sfert 
a 100.000 lei ; categoria C : 
2 variante întregi a 32.610 
lei și 6 variante sfert a 8.152 
lei ; categoria D : 364 a 100 
lei și 1292 a 25 lei.

Premiul de 100.000 lei a 
revenit participantei CHI- 
RIAC ECATERINA din Su
ceava. --------- ----------

sferturi 
din 12

Catego- 
întreagă ă 
4 a 20.406 

1.254 lei și 
a 313 lei ;

a- 
a

CĂLĂREȚII LA BALCANIADA DE LA SOFIA
IN DIVIZIA A

Marți dimineața a părăsit 
, țara îndreptîndu-se spre Is- s 
I tanbiil lotul de automobiliștl 
’ români care va participa la 

4 cea de a V-a ediție a Raliului 
ț Balcanic. Competiția are loc 

pe teritoriul Turciei, între 25—( 
i28 septembrie, pe un traseu 
Ha Vrr* 'Rnhina. nnac—

I 
1
I
I

o Cpit 11-U11 v, pv UU l luuvu ; 
de 2500 km. Echipa țării noas-’ 
tre este compusă din urmă-j 
toarele echipaje : Marin Vio- 
rel-FIorln Popescu (R. 8. Gor-1 
dini), Aurel Puiu-Constantin- 
Pescarii (R 8 Gordini), ~ 
Ionescu Cristea-Teodor 
naru (R 8 Gordini), 
Graef-Octavian Rizescu 
850 Coupă). In raliu va lua 
startul și echipajul brașovean! 
Laszlo Kovacs-Ion Drăgoi (FC1 
10 Major), care va conta insă 
numai in clasamentul indivi
dual. 1 în« zilele următoare vor 
mai. face deplasarea in Turcia,

Eugen 
Băje- 
Horst 
(FiatȚ

t pentru - aceeași competiție, șlț 
1 alte citeva echipaje lndividu-f! 
ț ale t din țara; noastră. I

speranțe: AUREL URZICA*
Gheorghiu - a ajuns tn pose-' 
sta titlului* tot după douH 
tentative). A învățat șahul 
la ,8 ani, de la bunicul săuj 
parcurgînd apoi școala soli-1 
dă a Palatului pionierilorJ 
sub'.îndrumarea maestrului 
Traian Ichim, tn aceeași pro* 
moție-cu Ghindă și Ghizda-I 
vu, altetdouă talente de per* 
spectivă ale eșicherului ro* 
mânesc. |

Este iun băiat firav, timid, 
căruia) doar ochelarii îi dau 
un aer de maturitate. Vor
bește /puțin1 și cu vădită jenit, 
despreț el.t Evident, e încă „ti 
suflet j pur, neatins rle m6r-l 
bul J - -
avea^ puterea de caracter s<9 
nu ^urmeze exemplele relet 
pe care le vede tn jur, atunci 
i se-poate prezice cu adevă-l 
rat , o mare carieră șahistăj

Pentru că tn privința sti-l 
lului de joc este cu totul alt-l 
fel dectt •< tn viață t agresiv} 
îndrăzneț, nepregetînd în 
fața celor mai mari riscuri^

Idolul său i Boris SpasskiJ 
Obiectivul sportiv apro-i 

piat i Campionatele europe* 
ne de*'juniori din Olanda.

...Și, I a adăugat Aurel Ur* 
zică, școala.

Este elev tn clasa a Xl-a 
la Liceul „Nicolae Bălcescu" 
din București.

Valerio CHIOSE

■tj . , '
^infatuării și dacă va' 

'■țp '* ’ ._

venit glonț la ziar (cum fac 
foarte mulți alții) spre a 
face aluzia unui interviu ți 
a-și arăta, eventual, medalia 
ori diploma.

Dimpotrivă, noi l-am cău
tat și l-am găsit la biblioteca 
C.N.E.F.S., unde conspecta 
ultimele reviste șahiste de 
peste hotare.

Performanța lut, dar mai 
ales modestia, merită o pre
zentare.

Aurel Urzică are 17 ani, 
așa că și tn 1971 tși va mai 
putea tncerca norocul la 
„mondialele' de juniori. (Să 
ne reamintim că și Florin

La sfirșitul săptămînii tre
cute, s-au disputat — la 
Cimpina și Sf. Gheorghe — 
întrecerile de baraj pentru 
divizia A la popice.

La Cîmpina s-au întrecut 
formațiile feminine Voința 
Constanța, U.T. Arad, Stă
ruința Tg. Mureș și Gaz me
tan Mediaș. Primele două 
echipe au obținut punctaje 
superioare și s-au calificat. 
Rezultate: Voința Constanța 
4727 pd (în cele două parti
de) cu 102 bile în gol, U.T.A. 
4647 pd 114), Stăruința Tg. 
Mureș 4641 pd’98), Gaz metan 
Medias 4573 pd/130)
(C. VÎRJOGHIE — coresp.)

★
Dintre cele patru echipe 

masculine care s-au întrecut 
la Sf. Gheorghe (Gaz metan 
Mediaș, Voința București, 
Gloria București și Băimărea- 
na Baia Mare) și-au cucerit 
dreptul de a participa în di
vizia A formațiile din Me
diaș și București. Rezultate : 
Gaz metan Medias 10046 pd, 
Voința București 9996 pd, 
Gloria București 9916 pd, 
Băimăreana Baia Mare 9704 
pd. (GH. BRIOTĂ — coresp.).

La proba completă, concu
rează multicampionul națio
nal, Oscar Recer, E. Boian
giu, Gh. Moișeanu și C. 
Vlad.

Cît privește formația de 
obstacole seniori, ea pleacă 
handicapată de lipsa lui 
Dan Mihăilescu și Aurel 
Stoica (ambii accidentați la 
antrenamente). Ne reprezin
tă E. Ionescu, Al, Bozan, C. 
Ilin și D. 
națiunilor", 
tărită cu 
concurează 
pletă.

La juniori, echipa 
formată din : Gioconda 
zaru, Irina Ciocmata, 
Munteanu și Marian Simion.

tembrie să concureze cu e- 
chipe complete la probele 
balcanice de obstacole (ju
niori și seniori), dresaj 
proba completă.

Lotul de dresej are 
frunte pe Iosif Molnar, 
cel de probă completă 
Constantin Vlad — campio
nii balcanici de anul trecut 
la individual. La dresaj, e- 
chipa este completată cu N. 
Mihalcea și D. Velicu.

DINAMO
DINAMO

în 
iar 
pe

care 
com-

este 
Pin
ion

Velea. La „Cupa 
echipa va fi în- 
O. Recer, 
și la proba

PE RINGUL DIN BRĂILA:

VINERI, ROMÂNIA-UNGARIA (tineret)

TAROMți

Sofia va gâz- 
dui anul a- 
cesta a doua 
ediție a cam
pionatelor bal
canice de c4-

lărie, la care vor participa 
cei măi buni călăreți, seniori 
și juniori, din Bulgaria, Tur
cia, România ți Iugoslavia. 
Delegația țârii noastre va 
părăsi Capitala Joi seara, ur- 
mînd ca între 21—28 sej>-

Noua echipă național* de 
tineret va susține vineri sea
ra, la Brăila, cea de a treia 
întîlnire internațională de 
box din cariera sa. Se știe 
că de curînd speranțele bo
xului românesc au întilnit In 
Finlanda, într-o dublă con
fruntare, selecționata de ti
neret ă acestei țări. Acum, 
reprezentativa de tineret a 
țării noastre va fi opusă 
echipei similare a Ungariei. 
Vă fi interesant de urmărit 
evoluția tinerilor noștri pu- 
giliști, care, încă din vara 
acestui an, au început pre
gătirile în vederea campio
natelor europene de tineret 
din 1970. Sîmbătâ dimineață, 
caravana pugilistică a boxe
rilor români și maghiari se 
va deplasa cu un autobuz.

la Buzău, unde este progra
mată cea de a doua întîlnire. 
Atît la Brăila, cît și la Bu
zău confruntările dintre cele 
două formații sînt așteptate 
cu mare Interes.

Antrenorii Eugen Furesz șl 
Șerbu Neacșu ne declarau, 
ieri, că tinerii noștri pugi- 
liști se prezintă bine pregă
tiți la aceste examene. Ei au 
și alcătuit formația : semi- 
muscă: Dinu Giugea ; muscă: 
Ștefan Boboc ; cocoș : Gheor- 
ghe Ciochină ; pană : Marin 
Dumitrescu : semiuțoară : Ni- 
colae Păpălău ; ușoară : San
du Mihalcea ; semimijlocie: 
Dumitru Mihalcea ; mijlocie 
mică : Ion Gybrffi; mijlocie : 
Ilie Ion ; semigrea: Ion Si
liște ; grea: Vasile Lehăduș. 
Rezerve i A. și D. Moraru.

BUCUREȘTI -
BACĂU 19-13
Ieri, s-a disputat, 

pe terenul Dlnamo 
din Capitală, întll- 
nirea restanță din 
campionatul mas
culin de handbal, 
dintre formațiile Di
namo București șt

Dlnamo Bacău. Cum era de aș
teptat, victoria a revenit bueu- 
reștenllor cu scorul de 19—13 
(11—3). După evoluția dinamovlș- 
tilor bucureștenl din prima re
priză ne așteptam la Înregistra
rea unul Scor de proporții. După 
pauză, însă, băcăuanii și-au or
ganizat mai bine apărarea, reu
șind să recupereze din diferență. 
Principalii realizatori de la În
vingători • au fost Dlnea (6 go
luri) șl Dumitru (4 goluri).

Gh. RANGU

CONCURS
pentruÎnsoțitori de dord

MODELE NOI 
DE CONFECȚII 

ELEGANTE, MODERNE, 
LEJERE SI PRACTICE, 

COMBINAȚII DE CULOR’ 
PENTRU TOATE 
PREFERINȚELE.

întreprinderea de Transporturi Aeriene TAROM 
organizează concurs de admitere pentru cursul de înso
țitori de bord.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții:

— sănătate perfectă
— prezentare; fizică plăcută
— domiciliul/; stabil în Municipiul București
— studii medii (cu sau fără diplomă de ba

calaureat)
— cunoașterea, a două limbistrăine (engleza, 

franceza, germana, rusa, italiana)
— vîrsta femei Î8—26 ani.
— vîrsta bărbați pînă la 28 nnl cu stagiul 

militar satisfăcut.
înscrierile se fac la serviciul personal TAROM — 

Aeroportul Băneasa, zilnic, între orele 13,00—15,30 pînă 
Ia data de 30 septembrie 1969.
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Doar o singură victorie 
în cele trei partide

Evoluția Rapidului așteptată 
cu interes la Lisabona

disputate ieri de echipele noastre în competițiile continentale

Replica decepîionantă a campionilor noștri UN SCOR CARE NU SPUNE,
U.T.A LEGIA VARȘOVIA 1-2 (1-0)

ARAD, 17 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Departe 
de noi g.ndul de a face pro
ces de intenție cuiva, dar 
o întrebare se impune de la 
sine, pe marginea înfringe- 
rii arădanilor în prima man
șă a „Cupei Campionilor 
Europeni": diferența netă din 
teren, favorabilă oaspeților, 
s-a datorat sau nu formei 
de moment a echipei noastre 
campioane ?

La cabine, după meci, se 
acredita ideea că superiori
tatea tehnică incontestabilă a 
jucătorilor de le Legia (au 
pasat și au controlat mai 
bine balonul, au jucat în 
continuă mișcare) a retezat, 
de la început, elanul echipei 
noastre. Dar să nu uităm că 
în min. 8 Domide deschi
sese deja scorul, e adevărat 
în urma unei faze fixe — 
a preluat cu capul mingea 
trimisă de Lereter dintr-o ■ 
lovitură liberă executată de 
la 20 m —, dar mult mai 
repede decit sperau cei care 
credeau Jn șansa arădanilor. 
Deci un suport moral capa
bil să slăbească chingile e- 
moției debutului, ale necu
noașterii adversarului. Dar, 
în pofida acestui 
care putea cîntări decisiv, 
jucătorii din Arad au evo
luat, in continuare, anchilo
zat. Pasele nu se legau, pur
tătorul balonului nu era spri
jinit prin demarcări rapide, 
iar linia de mijloc, handica
pată de invaliditatea eviden
tă a lui Lereter și de neho- 

: tărirea lui Petescu, nu apro- 
' viziona cu mingi utile fira- 
; vjjI și de loc dispusul la 

„bătaie" trio ofensiv: Sima- 
Domide-Axente.

Așa incit, din min. 15 (ul
tima acțiune periculoasă a 
echipei campioane în prima 
repriză: Axente centrează la 
Sima, care șutează, portarul 
polonez respinge înapoi și 
Broșovschi expediază o ,.bom- 

. bă° care trece puțin pe 
lingă bară), polonezii au 

! preluat frînele jocului (dear 
, aparent surprinzător, pentru 
’ că de fapt gazdele le-au ce

dat...), conducîndu-le pînă în 
final de așa manieră incit 
au putut pleca de la Arad 
cu o victorie puțin scon
tată.

După meci, antrenorul

avantaj,

Zientara ne spunea că pri
ma repriză a jocului l-a e- 
dificat mai mult asupra e- 
chipei U.T.A. decît cele cî
teva zile petrecute la Arad 
de antrenorul său secund. 
Și astfel, treptat, excelenta 
linie mediană Blaut-Deyna- 
Brychcsy (toți internaționali) 
a avansat, iar mingile diri
jate pe extreme, unde ac
ționau în viteză două aripi 
autentice, căutau cu tot mai 
multă insistență culoarul de 
gol. Și dacă echilibrul pe 
tabela de marcaj nu s-a res
tabilit pînă la pauză, aceasta 
s-a datorat imDreciziei în 
șut a jucătorilor polonezi.

După pauză, arădanii fac 
o ultimă tentativă de des
prindere, dar în min. 51 
Petescu, Axente, Domide și 
Sima nu-și asumă răspunde
rea șutului, rezultînd doar 
un corner, dintr-o situație 
excelentă, iar în min. 55 
Axente, bine lansat de Pe
tescu, în loc să pătrundă în 
eareu și să șuteze decis, îl 
deschide pe Sima, aflat în 
poziție de ofsaid. Pentru că, 
în continuare, jocul lui Lere
ter este tot mai marcat de 
recentul său accident, iar 
atacul practic nu mai există, 
așa incit, val după val. ofen
siva Legiei continuă opera 
de eroziune. Și ceea ce lo
gica partidei indica mai de 
mult s-a întîmplat în de
cursul a mai puțin de zece 
minute: preambul — minu
tul 66, ctnd Zmijewski șu
tează în bară; un minut mai 
tîrziu, Zmijewski egalează 
printr-o lovitură cu capul, 
iar în min. 75 același jucă
tor îl deschide excelent pe 
Gadocha, care- șutează sec 
de la 18 metri în poarta Iui 
Gornea.

Tardivele 
tuate de N. 
le-am făcut 
căci cunosc
velor!“...), nu au mai putut

schimbări efec- 
Dumitrescu („nu 

mai devreme 
valoarea rezer-

schimba nimic, la ieșirea din 
teren cei aplaudați cu multă 
obiectivitate și sportivitate 
fiind jucătorii oaspeți.

Bineînțeles că victoria ob
ținută in deplasare va în
semna mult pentru califica
rea în turul următor al com
petiției și că debutul echipei 
U.T.A. în „C.C.E." n-a avut 
loc sub bune auspicii. Dar 
aceasta nu înseamnă că ju
cătorii arădani trebuie să 
depună armele. Cred că în 
meciul cu Legia ei n-au evo
luat la nivelul lor obișnuit 
și că, dincolo de handicapul 
tehnicii individuale și cel al 
mai restrînsei experiențe in
ternaționale față de echipa 
adversă, ei puteau obține pe 
teren propriu un rezultat fa
vorabil, dacă acționau mai 
viguros, mai decis, mai de- 
contractat, așa cum a făcut 
prin eforturi solitare Bro- 
șovschi, unul din cei mai 
buni jucători de pe teren. 
Dar ca jucătorii arădani să 
întoarcă rezultatul final al 
calificării în meciul retur 
de la Varșovia, ei vor tre
bui să joace cei puțin la fel 
de bine ca Legia la Arad... 
Și abia atunci totul va de
pinde de replica adversaru
lui, pentru că azi replica e- 
chipei noastre campioane a 
fost decepționantă.

Brigada de arbitri austrieci, 
avîndu-1 la centru pe Schil
ler și la linie pe Niesner și 
Bauer, a condus satisfăcă
tor următoarele formații i

U.T.A.: Gornea-Birău, 
coș, Pojoni, Brindescu, 
tescu, Lereter (min. 76 
Dumitrescu), Broșovschi, 
ma (min. 69 Șchiopu), 
mide, Axente.

LEGIA : Grotinschy - Sta- 
churski, Niedziolka, Zyg- 
munt, Trzaskowski, Blaut I, 
Deyna, Brychczy, Zmijewski, 
Piesko, Gadocha.

TOTUȘI, PREA MULTE» 1

DINAMO BACAU FLORIANA F.C. 6-0 (3-0)

IN SERIA I
A DIVIZIEI C 

AU RĂMAS

din

15 ECHIPE
Formația Foresta Ciurea, 

seria I a diviziei C, s-a retras
din campionat, intrucît asociația 
sportivă nu are posibilități fi
nanciare pentru a suporta chel
tuielile de participare. Conform 
regulamentului competiției, re
zultatele echipei Foresta Ciurea 
din cele patru etape se anulează. 
Acestea sînt : Petrolul Molneștl — 
Foresta Ciurea 2—1 (etapa I), 
Foresta Ciurea — Minobrad Vatra 
Dornei 1—3 (etapa a Il-a), Tex
tila Botoșani — Foresta Ciurea 
6—0 (etapa a IlI-a), Foresta Ciurea 
— Nicotină Iași 0—3 (neprezenta- 
re — etapa a IV-a).

Azi, la Timișoara:

RIPENSIA - SELECȚIONATA 
DIVIZIONARĂ A SERBIEI
In cadrul serbărilor organizate 

eu prilejul sărbătoririi a 700 de 
ani de la Înființarea orașului Ti
mișoara, azi va avea loc in lo
calitate partida amicală interna
țională de fotbal dintre Klpensia 
și Selecționata divizionară a Ser
biei.

Meciul va Începe la ora 16.30.

STEAGUL ROȘU JOACĂ
LA GHEORGHIENI

AZI

va e- 
etapel 

_ ___ _______ , azi o
escală la Gheorghieni, unde va 
Intllnl echipa locală Viitorul, din 
campionatul diviziei C.
C. GRUIA — coresp. principal

în drum spre Cluj, unde 
volua duminică In cadrul 
a Vl-a, Steagul roșu fad»

Ba- 
Pe- 
FI. 
Si- 

Do-

Paul SLAVESCU

BACĂU, 17 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). — 
O zi aurie de toamnă a ono
rat prima partidă a echipei 
băcăuane — din întreaga 
istorie a existenței sale — 
într-o competiție europeană. 
A fost un soare cald, în tri
bune a fost bună dispoziție 
— creată de „joaca" fotba
liștilor români cu neexperi- 
mentații fotbaliști maltezi — 
balcoanele și geamurile ele
gantelor blocuri-turn din 
cartierul Cornișa (vecin sta
dionului) au fost pline de 
spectatori... la domiciliu, dar 
fotbal a fost destul de pu
țin. Sau a fost de „ca
libru" foarte ușor, de genul 
celui pe. care îl vezi la 
jocuri-școală sau la partide 
de antrenament. Vina apar
ține mai puțin simpaticilor 
tineri maltezi (între care 
doar un puști de 16 ani, 
Raymond Xuereb, a vădit 
un talent evident), care au 
făcut și ei ce au putut, și 
mai
care trei sferturi din meci 
S-au 
loc să practice fotbalul de 
care îi bănuim că sînt în 
stare. Interesant de remar
cat este faptul că la acest 
joc au asistat și fotbaliștii 
de la F.C. Argeș (adversarii 
de duminică ai băcăuanilor), 
veniți să descopere din 
„avanpremieră" defecțiunile 
jocului dinamoviștilor și 
care, în pofida scorului (care 
nu spune prea multe), au 
fost destule. Atacanții joacă 
la întîmplare, improvizînd 
de cele mai multe ori și reu
șind prea puține momente 
de concepție, fundașii cen
trali nu se sincronizează, iar 
mijlocașii au minute de dis-

mult dinamoviștilor,

„jucat" cu mingea în

Două greșeli de apărare și... 2-0 pentru
Rangers, iar speranțele de calificare
ale echipei Steaua au devenit incerte!

GLASGOW, 17 (prin tele
fon, de la trimisul nostru 
special). Astă seară (n.n. ieri), 
pe Ibrox Park, în prezența 
a 60.000 de spectatori, echipa 
Steaua a debutat în noua edi
ție a „Cupei Cupelor", evo- 
luînd în compania formației 
locale Rangers.

La fluierul arbitrului spa
niol Jose Ortiz de Mendebil, 
ajutat la linie de Francisco 
Casdas și Joaquim Vilamaa, 
s-au aliniat formațiile :

STEAUA: Suciu — Cris
tache. Sătmăreanu, Hălmăgea
nu, Vigu, Dumitriu III, Ne
grea, Pantea, Tătaru II, Voi
nea, Creiniceanu.

RANGERS: Neef — Jo- 
hanssen, Provan, Greig, Mc 
Kinnon, Baxter, Henderson, 
Jardine, Steine, Persson, John
ston.

Jucătorii noștri au avut lo
vitura de începere și, în min. 
1. Creiniceanu a făcut prima 
incursiune pe partea stingă, 
a centrat, însă apărătorii sco
țieni au rezolvat situația. Pu
blicul încurajează frenetic 
echipa sa favorită și, în mi
nutele următoare, înaintașii 
scoțieni au creat cîteva faze 
periculoase la poarta lui Su
ciu. în min. 8, Persson de
marează irezistibil pe extre
mă, de unde centrează în 
urmă, la Johnston ; Vigu, 
însă a reușit în ultimul mo
ment sâ degajeze. Peste două 
minute, același Johnston dă 
emoții lui Suciu, de data 
aceasta Hălmăgeanu fiind cel 
care a salvat situația. Ste- 
liștii fac eforturi susținute 
pentru a temporiza jocul la

mijlocul terenului cu pase 
laterale, însă fără prea mare 
succes. în min. 19, Creini- 
ceanu a fost înlocuit cu 
Manea. După două minute, 
Baxter încearcă poarta, dar 
fără succes. în urma unei ac
țiuni Tătaru — Dumitriu III 
— Voinea, Steaua obține pri
mul corner la poarta iul Ran
gers. A executat Manea, ba- 
lpnul a ajuns Ia Dumitriu III. 
acesta încearcă cîteva dri
blinguri, pasează lui Negrea, 
care a fost deposedat și- 
contraatac al scoțienilor. Săt- 
măreanu îl oprește pe Jonh- 
ston la circa 40 m de poartă, 
dar lovitura liberă rămîne 
fără rezultat. Fotbaliștii de 
la Steaua ies Ia atac și pu
blicul aplaudă o acțiune a 
lor, terminată cu un. șut- 
volă al lui Dumitriu III, de 
la circa 18 m.

Atacurile scoțienilor slnt 
însă din ce In ce mai puter
nice, apărătorii români făcînd 
cu greu față situației. în mim 
33 și 35 gazdele au două bu
ne ocazii de a deschide sco
rul. dar Hălmăgeanu inter
vine de fiecare dată cu multă 
hotărîre. în echipa Rangers 
se efectuează o schimbare: 
Smith ia locul lui Person 
(min. 36) și atacurile echipei 
scoțiene capătă mai multă 
culoare. în min. 40 Steaua 
primește un gol gratuit. Sco
țienii execută un corner, iar 
Negrea degajează spre centrul 
terenului. Greig a interceptat și 
a pasat în adîncime lui Jonh- 
ston, care de la 20 m de

poartă a șutat încet, la firul 
ierbii. A fost un șut obișnuit, 
care nu ridică nici un fel de 
probleme portarilor. Suciu, 
însă, a plonjat tardiv și min
gea s-a rostogolit, ușor, pe 
sub el In plasă : 1—0 pentru 
Rangers. în minutele urmă
toare, scoțienii atacă în trom
bă, dar și cel de al doilea 
gol cade tot ca urmare a 
unei gafe a apărătorilor noș
tri. De data aceasta cel care 
a greșit a fost Cristache. El 
a încercat să retrimită min
gea portarului, dar șutind 
prea încet același Jonhston 
țîșnește din spatele lui, face 
cițiva pași și șutează în poar
ta goală: 2—0 pentru Ran
gers.

în repriza a doua, spectaco
lul fotbalistic a scăzut oalita- 

- tiv. Și în această parte a întil- 
nir'ii, scoțienii au avut peri
oade lungi de dominare, au 
încercat de multe ori vigilența 
lui Suciu, dar, paradoxal, cei 
care erau să-l învingă pe apă
rătorul buturilor noastre au 
fost... propriii fundași, Cris- 
ta'che (min. 53) și Vigu (min. 
80). In afara acestor ocazii, 
scoțienii au mai ratat situații 
favorabile prin Provan (min. 
83) și Johnston (min. 85).

Spre sfîrșitul partidei, înain
tașii echipei Steaua au acțio
nat mai incisiv și, în min. 74, 
Tătaru II, de la 18 m, a trimis 
balonul în bară! Dar, cum 
barele nu se iau în seamă, 
meciul a luat sfîrșit cu rezul
tatul de 2—0 în favoarea lui 
Rangers.

pariție din joc... Evident, 
aceste observații nu au pre
tenția de a constitui un ver
dict, jocul din primul tur al 
„Cupei europene a tîrguri
lor" nepunînd probleme deo
sebite, dar tocmai într-0 a- 
semenea partidă ușoară, de
monstrativă chiar, vezi cum 
își învață „lecțiile" fotba
liștii.

Revenind la partida cu 
Floriana, vom nota faptul că 
în prima repriză oaspeții au 
trimis un singur balon spre 
poartă, reținut de Ghiță cu 
ușurința cu care ar fi prins 
un măr aruncat spre el. In 
această parte a jocului, gaz
dele au punctat de trei ori 
prin ...Grima (autogol în min. 
1). Dembrovschi (min. 12) și 
Băluță (min. 28), gol marcat, 
după părerea noastră, din 
ofsaid. După pauză, băcăua
nii au jucat cu fundașii pe 
linia de centru, oaspeții și-au 
...dublat șutul la poartă din 
prima repri2ă (au trimis două 
șuturi !), iar băcăuanii au 
mai marcat trei goluri prin 
Dembrovschi (min. 70 — din 
11 m — și în min. 85) și prin 
Ene Daniel (min. 86), ultimul, 
al lui Ene Daniel (care a fă
cut o adevărată cursă printre 
jaloane), fiind cel mai spec
tacular.

Dacă jocul de la Bacău ne 
dă certitudinea calificării în 
turul doi al „Cupei europene 
a tîrgurilor" a echipei dina- 
moviste, evoluția fotbaliștilor 
localnici nu ne-a convins de 
fel, ea trebuind să dea se
rios de gîndit antrenorului 
Valeriu Neagu, care are mul
te probleme de rezolvat Ia 
această echipă ce nu și-a 
găsit încă în actualul cam
pionat cadența, suflul șj for
ța pe care le 
cut.

Arbitrul C. 
cia), ajutat la 
de A. Bentu 
trescu, a condus destul de 
bine următoarele formații:

DINAMO BACĂU: Ghiță- 
Kiss, Nedelcu, Velicu, Da
vid, Vătafu, Duțan, Băluță, 
Dembrovschi, D. Ene, Comă- 
nescu (min. 46 Neumayer).

FLORIANA F. O.: Zerafa- 
Galeia, Grima, Camilleri, De- 
bono, 
(min. 
Arpa,

LISABONA, 17 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Gata, gata să hu ne ținem de 
cuvint în legătură cu întilnirea 
proiectată cu fotbaliștii Rapi
dului pentru astă-seară în tri
bunele vestitului stadion lisa- 
bonez „Luz“. La Paris, greva 

. lucrătorilor de la metrouri și 
autobuze a paralizat întreg tra
ficul de circulație din marea 
metropolă, făcînd extrem de 
dificil transportul spre aero
portul Orly, de unde urma să 
decolăm în dimineața zilei de 
astăzi. Prima cursă Paris — 
Lisabona fiind pierdută, în ca
pitala Portugaliei am ajuns cu 
puține ore înaintea jocului 
Benfica — B. K. Copenhaga, 
răgaz de timp pe care l-am 
petrecut. în redacția ziarului 
„A Boia” pentru a afla ultime
le amănunte despre meciul 
Vitoria Setubal - Rapid Bucu
rești, din cadrul „Cupei euro
pene a tîrgurilor", pentru care 
am efectuat deplasarea. „Jucă
torii români — îmi spune con
fratele Carlos Miranda, redac
tor al ziarului mai sus amintit, 
au efectuat marți seara un an
trenament pe stadionul lui 
Sporting Lisabona, care va găz
dui joi, la lumina reflectoare
lor. cu începere de la orele 
22,45 (ora României), întilnirea 
cu Vitoria Setubal. Timpul lor 
liber și l-au petrecut fie pentru 
odihnă in elegantul hotel Espe
ranza din Setubal, fie pentru 
relaxantele plimbări efectuate 
pe pitoreasca plajă a Atlanti
cului. Antrenorii Rapidului au 
anunțat presei că — mai mult 
ca sigur — vor alinia echipa 
folosită în repriza a 2-a a me
ciului cu U.T.A., campioană a 
României, cind experimentalii 
Năsturescu și Codreanu au de
monstrat o mai mare forță de 
joc decit tinerii pe 
locuiseră”.

Ceea ce înseamnă 
va aborda meciul cu 
tubal cu următorul 
ducanu — Pop, Lupescu, Dan, 
Mușat, Angelescu, Dumitru, 
Codreanu, Năsturescu, Neagu. 
Straț.

Să mai spunem că ziarele de 
aici. „A BOLA", MUNDO DE- 
PORTIVO”, „RECORD", publi
că printre altele fotografia lui 
Dan („adversarul de care nici 
Eusebio n-a reușit să treacă” - 
„RECORD"), precum și scurte 
interviuri cu Răducanu („por
tarul care va apăra buturile 
românilor la 12 octombrie, la

care îi in-

că Rapidul 
Vitoria Se- 
„11“ : Ră-

București, tn meciul nostru aJ 
proape decisiv” — „ MUNDO 
DEPORTIVO”), antrenorii Bâr- 
bulescu și Cristescu, precum și 
cu Emeric Vogi („unul din se
lecționerii în miinile căruia 
stă... o parte din soarta celor 
care în 1966 Ia „World Cup”, 
au urcat pe podium" — „A 
BOLA").

Să trecem la Vitoria Setu
bal, adversară Rapidului. An
trenorul emerit Emeric Vogi, 
care a urmărit ultimul joc din 
campionat al fotbaliștilor de la 
Vitoria (0-2 cu Sporting Lisa
bona pe teren propriu), ne-a 
declarat : „Echipa din Setubal 
practică un fotbal de elan și in 
meciul cu Sporting Lisabona a 
avut In prima repriză inițiati
va. Acțiunile jucătorilor de la 
Vitoria au fost insă neclare și 
fără finalitate. La începutul re
prizei secunde, jucătorul Pe
dros (Sporting) a speculat bine 
o situație pe contraatac și a în
scris pentru echipa sa. După a- 
cest gol, așa cum mărturisea 
și antrenorul de la Vitoria Se
tubal. Pedroto, echipa gazdă 
s-a prăbușit psihic și forța ei 
de joc a scăzut teribil. Cu toate 
că in continuarea meciului Vi
toria a atacat cu 5 jucători, pa
sele decisive au fost greșite și 
pînă la sfirșit viitorii adver
sari ai Rapidului au mai primit 
un gol”. Citeva completări la 
declarațiile lui Vogi. Vitoria 
Setubal ocupă în clasament lo
cul 11 din 14 echipe, acumulind 
un singur punct din două jocuri. 
Antrenorul Pedroto nu s-a ho- 
tărit asupra formației pe care o 
va alinia în partida cu Rapid, 
așa incit ceea ce vă pot comu
nica este doar „ll”-le pe care 
Vitoria Setubal l-a 
partida cu Sporting 
Vital — Conceițao, 
Herculano (Petita), 
Tome (Figuelreido), 
Josă-Maria, Guerriro, Areanjo, 
Jacinto Joao. Desigur că din 
această echipă l-ați recunoscut 
după nume pe Jacinto Joao, 
care a evoluat în formația Por
tugaliei în meciul pe care a- 
ceasta l-a ciștigat cu selecțio
nata noastră pe teren propriu.

La ora la care transmit, nu 
se cunosc încă numele celor 
trei arbitri spanioli care vor 
conduce această partidă, aș
teptată cu un mare interes in 
Portugalia.

G. NICOLAESCUCÎTEVA AMĂNUNTE

Dan GARLEȘTEANU

avea anul tre-

Xanthos (Gre
cele două tușe 
și V. Durni-

Faruggia, Alamango 
46 Xuereb), Vasallo, 
Mikallet, Caruana.

Marius POPESCU

FENERBAHCE
se știe, partida 
— noaptea tir- 
un scor alb.

folosit în 
Lisabona :

C'ardoto, 
Carigo — 

Vagner,

DE IÂ MECIULFARUL
După cum 

s-a încheiat 
ziu — cu ___ __
Miercuri dimineața am luat 
din nou legătura cu unul 
din conducătorii echipei con- 
stănțene, 
care ne-a 
mănunte 1 
fășurarea

Iată ce 
ing. O. Căpriță : 
mele minute ale 
eonstănțenii au atacat, au 
avut perioade mai lungi de 
dominare și au creat cîteva 
ocazii de a înscrie. în min. 
24, Tănase, din poziție favo-

ing. O. Căpriță, 
furnizat cîteva a- 

referitoare la des- 
meciului.

s ne-a comunicat 
„Din pri- 

partidei,

rabilă, a trimis balonul 
lingă bară, iar în min. 
Sasu a expediat mingea 
bară !

După pauză, aspectul 
cului s-a schimbat. Jucătorii 
turci, încurajați frenetic de 
public și în dorința de a-și 
lua revanșa în urma eșecu
lui suferit săpiămina trecută 
la Constanta, au atacat sus
ținut. înaintașii echipei Fe
nerbahce au initat multe ac
țiuni ofensive, însă apărarea 
Farului a fost la post, rezol- 
vînd cu calm situațiile cri
tice".

pe
39
în

jo-

BALONUL, ROTUND g

După tfei partide, dintre care 
două pierdute la limită și o vic
torie clara asupra uneia dintre 
fruntașele clasamentului (Univer
sitatea Craiova) echipa pe care 
o antrenez _ A.S.A. Tirgu-Muteș 
— arăta o formă ascendentă și 
nimeni n-ar fi putut să prevadă 
catastrofa de slmbătă după-amia- 
ză de pe stadionul Republicii.

știu ca unii vor considera sco
rul ca fiind dubios, alții vor sus
pecta loialitatea jucătorilor sau 
vor considera că aceștia au or
ganizat un sabotaj tacit Împotri
va propriului lor antrenor...

Dacă aș fi un orgolios sau un 
temperamental aș părăsi de În
dată clubul, rezolvarea cea mai 
comodă, de altfel.

Sau aș lua două măsuri ime
diate :

— aș cere o anchetă federală 
asupra Întregii formații ;

— aș Înlocui Întreaga echipă cu 
formația de tineret-rezerve pe 
toată durata campionatului de 
toamnă, spre a fi o lecție dure
roasă șl exemplificatoare pentru 
toți cel care nu-și apără cu ener
gie și cu dăruire șansa sportivă 
intr-o competiție națională de 
fotbal.

Insă nu vreau să recurg la nici 
una din aceste soluții.

Voi face, firește, o anchetă per
sonală și voi aplica măsuri, dacă 
și unde va fi cazul.

Dar nu vreau să fug.
Poate că aceasta este firea mea,

poate că am învățat ceva și de 
Ia antrenorul echipei Arsenal — 
Londra, Champman, al cărui elev 
am fost In tinerețea mea : să fiu 
mai aspru, mai exigent, mai re- 

echipa 
în 
ca 
în

nici tn demonstrațiile 
cartier.

ținut in efuziuni cind 
merge bine și mal Înțelegător 
clipele grele, pipăind pulsul, 
unui bolnav, jucătorilor intrațl 
derută.

Aceiași jucători care cu 148 
ore in urmă lncintau tribunele 
din orașul lor, au avut compor
tarea unor Începători timizi, in
capabili de luptă, complet străini 
de concepția de joc ce le-a fost 
dată.

De la 2—0 cu studenții olteni Ia 
1—10 in fața Stelei, a fost pentru 
mine un drum străbătut cu iu
țeală cosmică pe ruta Pămtnt — 
Cer _ Infern, ta mal puțin de 
șase zile...

Voi cerceta amănunțit spre a 
afla cauzele adevărate, trebuie să 
ajung să pot Înțelege tot ce 
s-a petrecut, voi căuta să înlătur 
panica, voi trece peste grava jig
nire pe care mi-a adus-o echipa 
și nu voi da bir cu fugițil.

La sfirșit de carieră am luat ta 
primire un lot mal modest, n-am 
internaționali și „star“-uri ta for
mație. dar vreau să construiesc 
o echipă și trebuie să reușesc.

Mă voi dispensa de unele pseu- 
do-vedete locale și plafonate, o- 
blșnulte să substituie cerințelor 
de efort ale fotbalului modern 
otteva „flțe“ ieftine, care nu mai

de

merg astăzi 
desculțe . de

Slot zilnic pe stadion, de Ut 
7,30 dimineața pină la ora 9 seară, 
așa cum obișnuiesc, dar voi bara 
toate intrările spre terenul de joc 
pentru aceia dintre fotbaliști cari» 
nu tnfeleg să se conformeze re
gulilor morale de viață ale spor
tivului de performantă.

Am trecut peste ofensa perso
nală care mi s-a adus, voi igno
ra zimbetele ironice ale unora, 
bucuria răutăcioasă a altora și 
voi atinge telul dorit.

voi face tot ceea ce am făcut 
toată viața, cu răbdare și perse
verență, in condițiile pe care ie 
am.

Aș rămlne orlcind ultimul tn 
mijlocul pericolelor ce-mi ame
nință echipa, — dar asigur pe toți 
cei interesați că nu mă aflu pa 
un vas care se scufundă !

...Vreau să trăiesc ziua ctnd ju
cătorii mei vor șterge cu lacri
mile lor de bucurie aceăstă pată 
pe care au așternut-o nu numai 
pe propria lor activitate, ci șl pe 
prestigiul meu profesional.

Petre STEINBACH
P. S. Cer Iertare cititorilor că 

nu au găsit tn aceste coloane, Că 
de regulă, dezbaterea unei proble
me de interes general — dar mă 
bizui pe înțelegerea și îngăduința 
lor, în aceste clipe de amărăciune 
omenească, explicabilă.

In ultimul tlmo, primim 
tot mal multe vești des
pre dezafectarea unor baze 
sportive. Firește, schimba

rea destinației lor este puternic 
motivată de Înnoirile ce se fac 
la orașe șl sate. Receptiv, iubi
torul de sport salută din inimă 
aceste nobile transformări. El 
știe că, Intr-o perioadă relativ 
scurtă, va primi — conform unei 
Hotărâri a Consiliului de Miniș
tri — o altă arenă de sport. Așa 
este firesc, așa spune legea.

Se întâmplă, Insă (șl se întîm- 
plă foarte des), să nu primească 
compensația necesară. Un singur 
exemplu, dintre atitea altele : In 
municipiul București, din anul 
1960 și pînă ta prezent s-au dez
afectat un număr de 17 BAZE 
SPORTIVE, cuprinzind : 16 te
renuri de fotbal, 20 terenuri de 
volei, 4 piste de atletism, 9 te
renuri de baschet etc. Adică, o 
suprafață de 257 000 m p, din care 
au fost compensați doar 80 000 
m p.Sesizate și îngrijorate de aceste 
stări de lucruri, unele consilii 
populare au luat măsurile cores
punzătoare. Astfel, în cadrul u- 
nei ședințe de lucru cu un sin
gur punct la ordinea de zi — 
SPORTUL — Comitetul Executiv 
al Consiliului popular al munici
piului București a luat în dis
cuție îmbunătățirea bazei mate
riale necesare dezvoltării activi
tății de educație fizică și sport 
a Capitalei. Ca urmare, la scurt 
timp. Comitetul executiv al 
C.P.M.B. a semnat DECIZIA NR. 
1729 din 2 august 1968, privind 
hotărlrile luate In această im
portantă problemă. Pentru tra
ducerea lor tn viață a fost con- 
stituif si un colectiv menit .aă • -A f

vegheze la respectarea șl Îndepli
nirea obiectivelor cuprinse In de
cizia amintită.

Dîndu-l-se importanța cuvenită, 
Decizia nr. 1729 punea stop — chiar 
din primul articol — dezafectă
rilor. Cităm : „Ca urmare a dez
baterilor ședinței Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului popular al 
municipiului București din 2 au
gust 1968 șl În baza adresei nr. 
22112/120 din 21 mai 1968 a comi
tetului pentru Problemele Ad
ministrației Locale ; avlnd în ve
dere dispozițiile Legii nr. 29/1967 
șl H.C.M. nr. 629 din 9 aprilie 
1968, In baza Legii nr. 6/1957 șl 
a Legii nr. 3/1958... ART. 1 — 
Se interzice dezafectarea bazelor 
sportive de pe teritoriul munici
piului București și comunele su
bordonate. In cazul cind necesi
tățile dezvoltării orașului impun 
dezafectarea unei baze sportive, 
aceasta se va face cu respectarea 
strictă a art. 12 din H.C.M. nr. 
629/1968, tn sensul de a se con
strui ÎNAINTE (sublinierea noas
tră) de dezafectare o altă bază 
sportivă, la cel puțin dimensiuni
le, capacitatea și numărul de ele
mente componente ale bazei des
ființate, ta scopul asigurării con
tinuității desfășurării activității 
sportive ; Răspund : arhitectul 
șef al municipiului București și 
institulul Proiect București".

Decizia, după cum ați remar
cat, a fost semnată la 2 august 
1968. La 15 august 1968, adică 
după numai 13 zile, buldozerele 
intrau pe frumoasele terenuri ale 
bazei sportive I.T.B. din Turtu
rele. desființlnd pur șl simplu 
totul. Respectiv : o tribună de 
2 000 de locuri, terenurile de fot
bal, handbal, volei, baschet etc. 
Se Înțelege, fără a se construi

ÎNAINTE de dezafectare o altă 
bază sportivă (conform Deciziei), 
fără a se avea in vedere dispo
zițiile legii nr... și nr... Interesant 
este că valoarea lucrărilor acestui 
splendid complex (tribuna avea 
și vestiare) se ridica la suma de

jări pentru atletism. Lucrări, 
însă, numai In valoare de... 
300 000 lei.

Afectat de aceste noi dezafec
tări, Consiliul pentru educație 
fizică șl sport al municipiului 
București trimite C.P.M.B. o a-

bâza sportivă aparținând liceului 
„Al. Sahia" din Șos. Pantelimon 
nr. 355 sector 3, unde pe lingă 
că se asigura programa de invă- 
țămlnt a catedrei de educație 
fizică, tșl desfășura activitatea și 
un important număr de asociații

PE PRINCIPIUL

„A LUA Șl A NU DA 
NIMIC ÎN SCHIMB"

400 000 lei. Dar mai interesant 
este faptul că dezafectarea s-a 
făcut cu numai trei zile înainte 
de data fixată pentru inaugura
rea oficială a bazei (18 august).

La 1 septembrie 1968, asistam cu 
strîngere de inimă (și tot cu de
cizia în mină) la dezafectarea 
unei alte baze sportive : cea a 
liceului „Al. Sahia« din Șos. Pan
telimon. Tot terenuri de fotbal, 
baschet, voleii handbal, amena-

dresă (3722/1968). Spicuim : „La 
data de 15.VHI.1968 a fost de
zafectată baza sportivă I.T.B. 
situată în vecinătatea Casei do 
cultură a tineretului din sectorul 
4 (Turturele). La ea s-a muncit 
doi ani consecutiv, iar atunci 
cind trebuia să i se facă inaugu
rarea au intrat buldozerele. Mai 
mult : după anunțarea Deciziei 
nr. 1729/1968 s-a dezafectat — fără 
Bă fim cel țuțin consultați w- și

sportive. Vă rugăm să luați mă
surile ce se impun pentru reme
dierea situațiilor ivite $1 evitarea 
lor în viitor*.

Prin „măsurile ce se Impun", 
Consiliul pentru educație fizică 
și spdrt al municipiului Bucu
rești înțelegea construirea a două 
noi baze sportive în locul celor 
dezafectate. Aceasta, pentru fi
rescul și simplul motiv că — 
conf. Deciziei -- nu se mai pu<

teau construi „ÎNAINTE" de 
dezafectarea... efectuată alte te
renuri sportive la cel puțin di
mensiunile, capacitatea $i numă
rul elementelor celor desființate! 
Așadar, cei de la C.M.E.F.S. au 
fost realiști. Realiști și nu prea, 
deoarece le-a scăpat din vedere 
lucrul cel mai important : posi
bilitatea de a nu primi nici măcar 
un răspuns — chiar și nefavora
bil — din partea C.P.M.B. ! Un 
optimist, desigur, ar fi tentat să 
creadă că, poate, în locul obliga
toriului răspuns la adresă, s-au 
primit niște terenuri. NICI UNA, 
NICI ALTA !

Curios este altceva în această 
relație „iau și nu dau nimic în 
Schimb" de care răspund — conf. 
Deciziei amintite — arhitectul-șef 
al municipiului București și In
stitutul Proiect București : 
Preferința de a se construi pe 
terenuri sportive, nivelate, gazo- 
nate, înzestrate cu instalații de 
lumină, apă etc. și de a se ocoli 
terenurile neospitaliere, cu gropi, 
fără măcar un branșament pen
tru apă. Și fiindcă tot sîntem la 
capitolul „preferințe" : cind se 
vor... dezafecta și în favoarea 
mișcării sportive bazele folosite 
în alte scopuri ? Fiindcă Hotă- 
rîrea Consiliului de Miniștri nr, 
629/1968 precizează clar la art. 
13 : BAZELE SPORTIVE CARE 
SÎNT FOLOSITE ÎN ALTE SCO
PURI DECÎT PENTRU ACTIVI
TATEA DE EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPORT ȘI CARE POT FI 
UTILIZATE VOR FI REDATE 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE LA CE
REREA... etc.

Și cereri în acest sens s-au fă
cut către C.P .B. Vezi adresa 
nr. 1344 din 8. 968 prin care se
solicită ștrandul izvor (fost Br«-

gadiru) pentru « fî folosit atît 
de sportivii de performanță ai 
clubului Progresul, cit și de ele
vii liceelor cu program de edu
cație fizică. Vezi adresa nr. 1117 
din 16.V.1968 prin care se cerea 
ca fosta bază nautică Metropola 
să fie redată proprietarului ei dă 
drept (I.D.E.B.-ul), ea fiind con
struită în anul 1936 prin contri
buția personală a salariaților res
pectivi. Aceasta, ca să nu mai 
vorbim de „justificarea" folosirii 
fostelor hangare : vara — diferife 
expoziții mai mult sau mai puțin 
vizitate, iarna — depozit de fructe 
și legume. în sfîrșit. vezi atîtea 
și atîtea alte baze (Sala Mica, 
spre exemplu) scoase din circui
tul mișcării sportive.

Acestea sînt faptele, astfel stau 
lucrurile. Se impun măsuri efi
ciente și concrete care să pună 
stop acestor abuzuri, să redea — 
necondiționat — mișcării sportive 
alte baze în locul celor dezafec
tate. Există o lege în acest sens 
și — cum spune o vorbă înțe
leaptă — UNDE-I LEGE NU-1 
TOCMEALA !

Vasila TOFAN

P. S. Materialul de față s-a re
ferit, în mare, la bazele sportive 
dezafectate tn anul 1968. Iată ți 
un exemplu din 1969 : la 11 au
gust a. c. a fost dezafectată — 
fără consimțămînul C.M.E.F.S. 
București — baza sportivă „Au
rora" din șos. Alexandriei : un 
teren de fotbal gazonat, vețtiare, 
dduă terenuri de velei Ctc. Lu
crări în valoare de 535 009 lei, 
dezafectate tot in virtutea princi
piului „iau si nu • dau nimic in 
.chimb", . - "



„MR. HOPE" - OMUL SPERANȚEI ’* ti»
‘ (Urmare din png. 1)

acum că dacă Ion și llie joacă 
de cinci ori la rînd cu cuplul 
englez, ei ciștigă de patru ori 
pe brice teren. Victoria dv. in 
Anglia a constituit, în general, 
o mare surpriză, dar nu pen
tru mine. Secretul acestei per
formanțe a fost adaptarea ro
mânilor intr-o perioadă de 
timp foarte scurtă la condiți
ile gazonului. Ion Țiriac ră- 
mine pentru mine conducăto
rul moral al echipei și dacă el 
ar fi jucat în prima zi cu Stil
well avea șanse să-l bată și 
pe acesta. Rezultatul său din 
a treia zi a meciului trebuie 
privit cu înțelegere. Ion Șter
sese din el tot ce se putea in 
primele două meciuri, punind 
temelia unei victorii pe care 
llie a dus-o la desăvirșire.

în privința primejdiei de a 
risca alături de români, vreau 
să precizez că am acordat și 
în trecut asistență tehnică u- 
nor echipe foarte diferite ca 
valoare, cum au fost cele ale 
Suediei, Indoneziei, Filipine- 
loy, Elveției, Angliei, Mexicu
lui, Noii Zeelande, Malaeziei 
etc. Foarte des primeam in 
Australia solicitări de Ia per
sonalități sportive importante 
pentru a îndruma jucători din 
alte țări pe calea tenisului aus
tralian. Fac aceasta din anul 
1939. Și sper că mi-am adus o 
contribuție pentru binele și 
progresul tenisului. Pentru 
mine, singura preocupare ră- 
mîne tenisul. Poate, dacă en
glezii m-ar fi solicitat să-i 
pregătesc, după eliminarea 
Australiei de către Mexic, i-aș 
fi ajutat pe ei. Totuși, reve
nind la cele spuse anterior, 
subliniez că ceea ce m-a adus 
alături de echipa României a 
fost fără îndoială cunoștința 
recentă cu această țară și im
presiile neșterse ce mi le-a 
oferit.

— Cum veți aborda, în a- 
cest caz, o eventuală vic
torie a echipei României, 
pentru că — după cite înțe- 

. leg — dv. nu excludeți o a- 
semenea posibilitate ?

— Intre cei doi adversari de 
miine nu se poate face acea 
deosebire de la o super-echi- 
pă la o echipă oarecare. llie 
Năstase, ca să iau exemplul 
său, are tot ce-i trebuie, din 
toate punctele de vedere, in
clusiv cel material, pentru a 
ciștiga un Wimbledon. După 
cum ion Țiriac este și el un 
jucător de nivelul celor mai 
buni din lume. Nu vreau să 
afirm prin aceasta că la anul, 
sau peste doi ani, llie va ciș
tiga neapărat VVinbledon-ul, ci 
doar că el o poate face îd

oricare din edițiile viitoare. 
Aceasta depinde numai de el. 
în acest sens, vreau să amin
tesc situația de acum cîțiva 
ani, cînd spaniolul Arilla și 
francezul Goven erau cei mai 
buni jucători tineri din lume. 
Dar ei s-au pierdut, din cauză 
că alții s-au dovedit mal vred
nici și au fost dispuși să mun
cească mai mult. Din categoria 
acestora din urmă face parte, 
am speranța, tocmai llie Năs- 
tase.

— Evitați totuși, pe cit se 
pare, să vă pronunțați asu
pra șansei acordate echipei 
noastre ?
— Dimpotrivă. Despre aceste 

șanse sint convinși acum și 
băieții dv. E drept, detalii des
pre felul cum se poate între
zări acest succes pot fi date 
numai după ce voi cunoaște 
exact componența echipei a- 
mericane și succesiunea în- 
tilnirilor. în privința condiți
ilor in care se joacă finala, am 
chiar o părere opusă celei a 
lui Țiriac. Anume, consider că 
această suprafață de joc de la 
Cleveland este mai convena
bilă românilor decît america
nilor... Deși niciodată nu poți

spune cu certitudine : „acesta 
este un teren pentru noi și o 
să jucăm pe el foarte bine

— Aceasta face parte din 
tratamentul psihologic fa
miliar oricărui antrenor ?
— Nu, este o convingere pro

prie pe care o și pot argumen
ta. llie Năstase l-a învins la 
Forest Hills pe Smith și erei 
că nu trebuie să recurg la psi
hologie pentru a-1 convinge de 
propria sa valoare, de care el 
este perfect conștient acum. 
Dacă llie va juca cu Smith in 
prima zi, el îl va bate din nou. 
Iar dacă Țiriac — să punem 
ipoteza - pierde primul set 
la Ashe, am să-1 indic să lup
te pentru puncte atît cît va 
crede el necesar, astfel ca la 
dublu să fie cit mai odihnit. 
Dacă insă Țiriac joacă cu 
Smith in prima zi, el va da to
tul, ca la Wimbledon, pentru 
a marca primul punct, foarte 
necesar. După cum nu văd să 
fie exclus ca Năstase sau Ti
riac să-l bată chiar pe Ashe 
în prima zi. Concluzia mea 
este următoarea : dacă o e- 
chipă s-a arătat atit de bună 
pentru a se califica în Chal
lenge-round, ea este, fără în

doială, tot atît de bună ca să-l 
și poată ciștiga !

. — Domnule Hopman, aveți 
ocazia să vă adresați prin 
intermediul ziarului nostru 
publicului român care 

v-a găzduit acum un an. 
Ce doriți să-i comunicați 7 
— Aș vrea ca publicul dv. 

să se considere fericit că ar* 
o echipă care a ajuns pe treap
ta cea mai înaltă a competi
ției supreme in tenis și să nu 
aștepte victoria ei ca ceva o- 
bligatoriu. Sint convins că Iu
bitorii de sport din țara dv, nu 
consideră o obligație pentru 
echipierii lor să ciștige oricînd 
și oricum. Aceasta ar constitui 
o frînă pentru jucători, le-ar 
scădea in ultima analiză șan
sele practice pe care le au. 
Cred că publicul dv. privește 
finala cu un interes deosebit, 
dar și cu sportivitatea cores
punzătoare. Doar In acest fel 
echipa sa poate să se prezinte 
relaxată și pregătită pentru 
marea confruntare.

Au fast ultimele cuvinte ale 
lui. „Mister Hope", omul spe
ranței, purtător al unor pro
vizii de optimism nesecate.

ION TIRIAC
PRIMEȘTE ASALTUL GAZETARILOR

Ziarul „THE PLAIN DEA
LER" din Cleveland a publicat 
marți, în prima pagină a fas
cicolului rezervat vieții spor
tive, un reportaj cu Ion Țiriac. 
Materialul este însoțit de o 
caricatură-desen, infățișind pe 
fostul nostru campion de te
nis, una dintre cele mai reu
șite pe care am avut ocazia 
să le văd. Articolul, intitulat 
„Asul român al fileului" este 
semnat de Bill Nichols, croni
carul de specialitate al mare
lui ziar american.

După ce descrie interesul 
deosebit cu care este înconju
rat Ion Țiriac de către gaze
tarii sosiți la Cleveland in 
vederea finalei „Cupei Davis“, 
autorul se scuză intr-un fel 
pentru faptul că, la începutul 
interviului, a pus o întrebare 
banală sportivului român, ce 
i-a fost probabil adresată de 
o mie de ori pînă acum. Anu
me, problema particularită
ților terenului de joc de la 
„Harold T. Clarke" - Sta-

Un articol dedicat fostului campion român de ziarul
„THE PLAIN DEALER" din Cleveland

diurn. „Arată frumos, are o 
culoare frumoasă" — a răs
puns Țiriac, cu o privire die 
rectă adresată interlocutorului 
său. „în general, așa vorbește 
Țiriac, aproape zîmbind, dar 
fără să schițeze de fapt 
acest zîmbet vreodată, scrie 
gazetarul american. Este un 
băiat delicios și către el își 
îndreaptă acum privirile toți 
românii.

La 30 de ani, Țiriac este 
purtătorul de cuvînt al echipei 
române pentru finala „Cupei 
Davis", din acest sfîrșit de 
săptămînă. Și este normal să 
fie așa, pentru că Țiriac ar 
putea figura în echipa oricărei 
alte țări în care tenisul este 
jucat foarte bine. Vorbește 
cîteva limbi, situind engleza la 
urmă, deși ar putea să ne dea 
lecții despre consoanele și 
vocalele noastre. Desigur, a

llie NĂSTASE 
(23 ani), 
maestru emerit 
al sportului, 
29 de meciuri 
în „Cupa Cavis 
19 victorii.

Sever DRON (25 ani), 
maestru al sportului, 
1 meci
în „Cupa Davis*.

Harry HOPMAN (66 ani), 
a reprezentat Australia 
în „Cupa Davis" 
la edițiile 1930 și 1932. 
devenind 
din anul 1938, 
căpitan al echipei 
australiene 
pe care a dus o 
la victorie 
(în finala) de 16 ori. 
Este consilierul tehnic 
al echipei române.

Gheorghe COBZUC
(51 ani), 
antrenor emerit, Sș
căpitanul nejucător 
al reprezentativei
de tenis a României 
în „Cupa Davis*.

Ion ȚIRIAC (30 ani), 
maestru emerit al sportului, 
54 de meciuri în „Cupa Davis 
33 victorii.

Tiparul I.P^,,Informația", jir. Brezoianu ur. 23—25, Bucuiești

Campionatele europene
de atletism

fost întrebat tot de o mie de 
ori cum îi place Clevelandul. 
Răspunsul : „Nu știu, nu-l cu
nosc. Tot ceea ce facem, aci 
este să mâncăm, să ne an
trenăm, să dormim. Echipa 
noastră progresează în acomo
dare și totul mi se pare să 
fie O.K.!“ Cînd a fost între
bat dacă crede că România 
va câștiga, Ion a răspuns : 
„Iată, intr-adevăr, o întrebare 
dificilă.." Șj nimic mai mult. 
Este un băiat solid, care ar 
putea să facă orice alt sport. 
A și jucat hochei pe gheață. 
„Nu mai joc hochei". — a 
spus el arătîndu-și urmele 
unor fracturi vizibile la nas 
și la maxilarul inferior. „Deși 
nu mi-am rănit niciodată 
mâinile".

Cu părul său abundent și 
negru, cu favoriții săi stufoși, 
el face parte din acea catego
rie de tuciurii, cei mai simpa
tici jucători de tenis din lu
me. Are farmecul propriu eu
ropenilor din centrul conti
nentului și este un adept al 
ringurilor de dans în aceeași 
măsură ca al terenurilor de 
tenis. La balul de la New 
York, din timpul campionate
lor „open“ ale S.U.A., Tiriac 
n-a scăpat nici un dans, plă- 
cîndu-i mai ales rock-ul. Dar 
aci la Cleveland nu există 
pentru el ' decît să mănînce, 
sa se antreneze și să doar
mă..." — încheie articolul său 
cronicarul lui „The Plain 
Dealer".

, (Urmare din pag. f) 

lupta pentru cucerirea argin
tului și a bronzului, pentru 
că era evident că nici unul 
dintre' adversarii săi nu emi
tea pretenții la supremație. 
Saneev și-a continuat însă 
săriturile, obținînd 16,30—16. 
61—16,86 și de două ori 16,94. 
La ultimele trei încercări am 
avut iluzia că își va îmbună
tăți perfonmanța, dar el a că
zut de fiecare dată pe spate. 
Marea surpriză a produs-o 
însă maghiarul Zoltan Czifra, 
cu rezultatul său de 16,85 (vînt 
6,40 m/s), cu care s-a clasat 
al doilea. Speranța noastră, 
Carol Corbu, s-a comportat 
bine, deșt nu la nivelul cali
ficărilor din ajun. El a obținut 
16.56 dar — din păcate — nu 
s-a numărat printre favoriții 
lui Eol, la încercările sale vîn- 
tul suflînd cel mai ușor. Do
vadă și această minuțioasă 
diagram’■: 16,11 m (1,20 m/s)— 
16, 34 (1,40)—16,56 (2,80)—16,47 
(3,60) —16,24 (1,10) depășită. 
Cert, nu este o scuză de cir
cumstanță. Locul 4 ocupat de 
el îl considerăm remarcabil, 
ținînd mai ales seamă de cei 
pe care i-a lăsat în urmă, din
tre care Gheorghi Stoikovski, 
campion european la ultima 
ediție, și Henrik Kalocsay nici 
măcar nu au intrat în finala 
de 8. Rezultate triplusațt:
I. VIKTOR SANEEV (U.R.S.S.)
17,34, 2. Zoltan Czifra (Unga
ria) 16,85, 3. Klaus Neumann 
(R.D. Germană) 16,68, 4. Carol 
Corbu (Romănia) 16,56, 5. Ni
colai Dudkin (U.R.S.S.) 16,46, 
6. Jorg Drejmel (R.D. Germa
nă) 16,23, 7. Giuseppe Genti
le (Italia) 16,03.

Hotărit lucru, nu-i este dat 
lui Ludwig Danek să cuce
rească locul I la o competiție 
de mare amploare. învins la
J. O. din ’64 și ’68, el a pierdut 
titlul și la C. E. de la Buda
pesta (cînd era mare favorit), 
ca și pe cel de aici, de la Atena,

Zoetemelk continuă să fie
lider in „Tour de l’Avenir"

(prin tele- 
de concurs 
etape dis- 

- Reguiny

PLOERMEL, 17 
fon). — A șasea zi 
a programat două 
tinete, Quimper - 
(120 km) și Reguiny - Pldermel 
(43,5 km, contratimp indivi
dual), reunite formal în- 
tr-una singură.

Cursa în bloc a fost foarte 
rapidă (medie orară: 43,524 
km), ritmul fiind impus de o 
evadare realizată la km 16 de 
Van De Wiele (Belgia), Tho
mas Peterson (Suedia), Cze- 
chowski (Polonia) și Sarabia 
(Mexic), cărora li s-a adău
gat Bilsland (Anglia), Ooster- 
hof (Olanda), Cuevas (Spania) 
și Dury (Belgia). Cei 8 aler
gători se înțeleg de minune 
la trenă și în curînd (km. 19) 
au 30 s avans față de plutonul 
urmăritor.

Vînătoarea dintre evadați și 
urmăritori devine aprigă. Ci
cliștii au uitat de ploaie și de 
frig. Ei se avîntă ca niște cas
cadori pe serpentine, forțează 
pe urcușuri. Punctul de căță- 
rare de la Câte De Moulin — 
Tranchâe este trecut, în ordine, 
de Oosterhof, Cuevas, Cze- 
chowski și ceilalți, plutonul 
aflîndu-se la 1:10 de plutonul 
de avangardă. Hărțuiala con
tinuă. Diferența dintre cei 6 
și plutonul de 100 alergători 
crește, apoi scade, stabilizîn- 
du-se la un moment dat, la 
două minute, pentru ca In fi
nal să crească din nou. Belgia
nul Van De Wiele, aflat la 
3:08 de Zoetemelk, își adună 
ultimele resurse și le aruncă 
în lupta pentru dobîndirea 
tricoului galben. Va fi la un 
pas de împlinirea visului, dar 
numai atît, pentru că diferența 
finală dintre fugari și pluton 
este de numai 2:14.

Sprintul final este cîștigat 
de Thomas Peterson.

Pentru prima oară, cicliștii 
noștri s-au bătut cu ardoare 
la sprintul final, unii dintre 
ei ocupînd locuri onorabile. 
Iată clasamentul etapei de di
mineață : 1. T. Peterson (Sue
dia)’2h 40:36, 2.‘ Oosterhof (O- 
landa), 3. Van De Wiele (Bel
gia), 4. Czechowski (Polonia), 
5. Dury (Belgia), 6. Cuevas 
(Spania) — același timp... 13. 
T. Vasile, 24, St. Cernea, 27. 
Al. Sofronie, 34. T. Puterity, 
68. N. Ciumeti, 89. G, Moi- 
ceanu — toți cu timpul de 2h 
42:29.

După amiază, pe un traseu 
deosebit de dificil și pe un 

i timp nefavorabil a avut loc 
etapa contratimp, care a dat 
naștere unei lupte deosebite, 
încheindu-se cu rezultate de 
excepțional nivel tehnic: 1. 
Den Hertog (Olanda) a par
curs 43,5 km în 59:59 (medie 
orară 43,508 km), 2. Morten
sen (Danemarca) Ih 00:03. 3. 
Lașa (Spania) Ih 00:05. 4. G. 
Peterson (Suedia) ?.h 00:16, 5. 
ZPetemelk (Olan-’ 1)' lh 00:25...

43. Sofronie lh 03:58, 52. T. 
Vasile lh 04:49, 59. T. Puterity 
lh 05:28, 85. Ciumeti lh 07:00, 
101. Șt. Cernea lh 08:50, 104. 
G. Moiceanu lh 09:53.

Clasament general indivi
dual după 6 etape: 1. Zoete
melk (Olanda) 25h 11:12, 2. 
Van De Wiele (Belgia) 25h 
14:15, 3. Jolly (Anglia) 25h 
15:55, 4. Zubero (Spania) 25h 
16:21, 5. Den Hertog (Olanda) 
25h 16:25, 6. Blawzdin (Polo
nia) 25h 16:33, 7. G. Peterson 
(Suedia) 25h 16:35... 32. Al. So
fronie 25h 22:46, 53. T. Vasile 
25h 26:03, 66. Ciumeti 25h
27:58, 89. St. Cemea 25h37:04, 
92. T. Puterity 25h 39:30, 97. 
G. Moiceanu 25h 41:57. Clasa
mentul general pe echipe după 
6 etape: 1. Olanda 76h 11:37, 
2. Belgia 76h 23:01, 3. Spania 
76h 26:01. 4. Franța 76h 26:48... 
14. România 76h 54:56, 15. 
Iugoslavia 77h 06:34.

Astăzi 
VII-a 
176 km.

cînd se prezenta ca superfavo- 
rit. Danek, care se pare nu este 
un luptător în adevăratul sens 
al cuvîntului, n-a avut nici 
;măcar satisfacția de a urca 
pe podium. Rezultate disc (b): 
1. Hardmut Losch (R. D. Ger
mană) 61,82, 2.Rickard Bruch 
(Suedia) 61,08, 3. Lothar Milde 
(R.D. Germană) 59.34, 4. Lud
wig Danek (Cehoslovacia) 

' 59,30 5. Vladimir LihacioV 
(U.R.S.S.) 59,10, 6. Ferenc Teg- 
la (Ungaria) 58.18.

Ca și la ultimele două ediții 
ale campionatelor continenta
le, cursa masculină de 100 m 
a fost decisă numai după de
veloparea fotografiei sosirii. 
La Atena, victoria a revenit 
atletului, sovietic Valeri Bor
zov, un sprinter cu statură 
herculeană, care ni l-a amin
tit pe Vladimir Suhariev. El 
a cîștigat cursa înaintea fran
cezului Alain Sarteur, care lă
sase impresia victoriei și fu
sese prematur sărbătorit de 
suporteri, de connaționalii pre- 
zenți pe stadion. Rezultate 100 
m (b): 1. VALERI BORZOV 
(U.R.S.S.) 10,4, 2. Alain Sar
teur (Franța) 10,4, 3. Philipp 
Clerc (Elveția) 10,5 4. Gerard 
Fenouil (Franța) 10,7, 5. Her
man Burde (R.D. Germană)
10.7, 6. Barrie Kelly (Marea 
Britanie) 10,7. în timpul fi
nalei — vînt din față cu 2,70 
m/s.

Ultima finală a zilei a reu
nit pe sportivele de la 100 m. 
Impunîndu-se încă de la ju
mătatea distanței, Petra Vogt 
a cîștigat de o manieră indu
bitabilă. Rezultate 100 m (f): 
1.PETRA VOGT (R.D. Germa
nă) 11,6, 2. Wilma Van der 
Berg (Olanda) 11,7 3. Anita 
Neil (Marea Britanie) 11,8,4. 
Valerie Peat (Marea Britanie)
11.8, 5. Karin Balzer (R. D. 
Germană) 11,8 6. Regina Hef- 
fer (R.D. Germană) 11,8. Vi
teza viatului — 0,40 m/s. Ma
riana Goth nu a luat parte la 
semifinale, rezervîndu-se pen
tru proba de 200 m. Participa
rea ei (un timp bun) în seriile 
acestei curse a fost conside
rată doar o lecție pregătitoare.

în calificările probei de să
ritură în lungime băieți, cele 
mai bune rezultate le-au în
registrat; Ter Ovanesian 7,87, 
Beer 7,82, Barkovski 7,79, Va
sile Sărucan 7,66 și Davies 
7,64. Proaspătul nostru record
man, Mihai Zaharia, sărind 
doar 7,23, nu s-a calificat în 
finală.

Și acjim (pentru că am ră
mas datori cititorilor, din ca
uza orei târzii a precedentei 
transmisii telefonice), iată și 
rezultatele oficiale al probei 
de 10 000 m, de marți seara i 
l.Jurgen Haase (R.D. Germa
nă) 28 : 41, 6, 2. Michael Tagg
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Șerban Ioan-tnălțime (record 
personal 2,14-1969)

Csaba Dosa-înălțime (2,13 m— 
1969)

Viorica Vlscopoleanu-lunglme 
(6,82 m — 1968 ; 6,43 m — 
1969)

Mariana Goth — 200 m (23,6 s 
1969)

Vasile Sărucan-lungime (7,85 m 
- 1969)

Nleolae Perța — 110 mg (133— 
1969)

Ueana Silal — 800 m (2:01,8—
1968 î 2:03,2 - 1969)

Britanie) 28 :43,2, 3. 
Sviridov (U.R.S.S.) 

4. Drago Zuntar (Iu- 
5. Gaston

(Maree 
Nikolai
28 :45,8, 
goslavia) 28 :46,0,
Roelajits (Belgia) 28 :49,8, 6. 
Michael Freary (Marea Brita- 
nie) 28 :49,8. j

Năstrușnicele intimplări
(Urmare din pag. 1)

depășite și una în afara sec
torului). Abia marți seara de
legația suedeză a putut dovedi 
cu ajutorul telerecordingului 
(iată Belphegor, un nou pri
lej de mândrie!) că la una 
dintre aruncările lui Bruch ar
bitrul s-ar fi grăbit să anunțe 
depășirea și că aruncarea mă
sura... vreo 60 m, suficient deci 
pentru calificare. Iată-i astfel 
pe suedezi ajungind la medalia 
de argint, fără să aibă nici 
măcar o aruncare înregistrată 
în faza calificărilor.

Cu asemenea năstrușnice în- 
tîmplări, nu e de mirare că no
bilele încercări ale celor ce în
truchipează chintesența genu
lui atletic — decatloniștii — 
sint adesea trecute cu vederea, 
deși unii dintre ei sar 7,62 în 
lungime sau 2,13 în înălțime! 
Sublimul stă in efortul lor pre
lungit, de două zile, in tenta
tiva de a produce, pe par
cursul a 10 probe, modelul 
ideal al atletismului multilate
ral, complet, superb și sta
tuar. Ceea ce este firește va
labil 
niște...

și pentru pentatlc-

Campionii
BERLIN, 17 (prin telefon). 

— Ziua de pauză în care 
echipele participante- la Cupa 
mondială s-au deplasat la 
locurile de desfășurare a tur
neelor finale — Berlin și 
Schwerin — a cuprins o 
nouă reuniune a reprezen
tanților F.I.V.B. Printre cele 
14 puncte care au figurat pe 
ordinea de zi s-a aflat și cel 
privitor la afilierea de noi 
membri, discutîndu-se cere
rile federațiilor Noii Zeelan- 
de, Scoției, Zambiei și Irlan
dei. Primele două au și fost 
afiliate. De asemenea, a fost 
prezentat un raport al comi
siei zonale, întocmit la pro
punerea președintelui comi
siei sud-americane, Luis Ma
teo Fernandez (Mexic), prin 
care se cere ca președinții 
comisiilor de zone să fie 
din oficiu vicepreședinți ai 
F.I.V.B. pentru a se bucura 
de un mai mare prestigiu 
în țările lor. Cererea a fost 
susținută și de președintele 
comisiei zonale africane și 
malgașe, Chadly Zoniten.

O serie de alte informații, 
prezentate în ședință, merită 
a fi menționate: Polonia și

„Cupa mondială" la volei

lumii din nou învinși
Chile și-au pus candidatura 
organizării următoarei ediții 
a Cupei mondiale, iar Mexi
cul pentru organizarea C.M. 
din 1974; Japonia a propus 
organizarea unei Cupe mon
diale rezervate echipelor de 
club.

★
Sala Sportforum din Ber

lin a găzduit prima etapă a 
turneului final pentru • locu
rile 1—6. în deschiderea pro
gramului, s-au întîlnit echi
pele Japoniei și Cehoslova
ciei. Niponii, într-o vervă 
deosebită de joc, au obținut 
o meritată victorie cu 3—1 
(13, 4, — 6, 12). Voleibaliștii 
cehoslovaci, probabil epuizați 
de cele două partide din 
serie, au dat o replică ui
mitor de slabă adversarilor 
lor, care i-au depășit dese
ori prin combinațiile la fi
leu și prin forța loviturilor 
de atac ale lui Sato, Yokota și 
Morita. Deosebit de inspirați 
hi s-au părut ridicătorii Koi
zumi și Nekoda, care au di
rijat derutant acțiunile la 
fileu. Ne-a surprins în spe

cial jocul slab prestat de 
trăgătorii cehoslovaci Petlak 
și Schenk, precum și de co
ordonatorul Koudelka.

Cu foarte mare interes au 
fost așteptate întîlnirile Bra
zilia — Bulgaria și R. D. 
Germană — U.R.S.S. Prima, 
în special pentru faima pe 
care și-au creat-o sud-ame- 
ricanii în seria de la Leip
zig, unde i-au surprins pe 
specialiștii europeni. A doua 
pentru că era considerată 
derbyul turneului pentru 
locurile 1—6, iar echipa în
vingătoare își crea o șansă 
în plus la ciștigarea trofeu
lui.

Rezultate: la Berlin, pen
tru locurile 1—6: Brazilia— 
Bulgaria 3—0 (7, 10, 8). Re
zultatul meciului R.D. Ger
mană — U.R.S.S., pînă la 
închiderea ediției: 2—1 (5,

—6, 10). La Schwerin. în tur
neul pentru locurile 7—12: 
Polonia — Tunisia 3—0 (12, 
8, 2),, România — R.F. a 
Germaniei 3—0 (5, 13. 10), 
Cuba — R.D. Germană (ti
neret) 3—1 (5, 5, —12, 1).
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