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Trimisul nostru special, EMANUEL VALERIU, transmite:

rA 58-a finală a „Cupei Davis“ in plină desfășurare
Reprezentativa S.U. A. conduce cu 2 0

O zi de toamnă, aci la Cle
veland, cea mai rece din cele 
pe care le-am avut pînă acum, 
dar fără ploaie, ceea ce a fă
cut ca tribunele să se umple 
de lume, ih această ridicare 
de cortină în finala „Cupei 
Davis". Un protocol dintre cele 
mai alese a fost asigurat des
chiderii acestei întîlniri, pu
nând față în față reprezenta
tivele S.U.A. și României. La 
prezentarea echipelor, am as
cultat cu emoție fanfara in 
uniforme bleumarin cu fire
turi portocalii, împreună cu 
un cor de voci, care executau 
imnul nostru în limba română. 
Se anunță prezența în tribună 
a ambasadorului României la 
Washington, Cornel Bogdan. 
Faimoasa „Salatieră de argint" 
se află pe teren, încadrată de 
oficiali și arbitri. Totul este 
gata pentru marea întrecere.

Ora 13... Cu punctualitate 
extremă, își fac apariția pe 
teren Arthur Ashe și Ilie Năs
tase, protagoniștii primului 
meci de simplu. Americanul 
poartă un trening, in timpul 
mingilor de încălzire , care 
ni s-a părut o simplă forma
litate, amîndoi jucătorii exe- 
cutind mecanic doar cîteva 
servicii. Cînd Ashe își scoa-

• Ashe l-a învins pe Năstase, după un meci
de mare spectacol • Cinci seturi de luptă in
partida Smith

te treningul, avem surpriza 
să-l vedem opărind intr-un 
tricou galben. Deci excepții 
se admit și în riguroasele 
canoane ale sportului numit 
alb.

De sus, din tribună, de la 
locurile rezervate presei, a- 
rena pare o insulă in mij
locul unei mări de automo
bile, care au adus pe cei 
9 000 de spectatori. Oamenii 
de ordine, imbrăcați in 
time 
roșu și alb, cu pălării 
paie 
mult 
termezzo amuzant, se 
la microfon că unul 
spectatori este invitat 
șină, deoarece și-a uitat mo
torul deschis. Ceea ce demon
strează că nu numai jucă
torii au emoții în aceste moi 
mente.

Și iată jocul început...
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Ashe Năstase 6-2, 15-13, 7-5

Tiriac 0 Azi se joaca dublul
aceasta cu prilejul unor vii
toare comentarii — despre li
nele dezavantaje ale acestui 
teren de ciment, altele decit 
duritatea sa. Anume, apreci
erea mingilor căzute în zona 
imediată a tușei lasă o latitu
dine prea 'mare arbitrilor de 
lia ie care rămin cu o apre
ciere suverană. Arbitrul prin
cipal, francezul Philippe Cha- 
trier. n-a îndrăznit să inter
vină la unele decizii de a- 
cest fel. care ni s-au părut 
totuși dubioase.

Intrebîndu-1 pe Harry Hop
man, consilierul tehnic al e- 
chipei noastre, ce crede des
pre jocul lui Năstase. acesta

ne-a răspuns: „Am o serie 
întreagă de lucruri să-i repro
șez. dar nu o voi face desigur 
acum, în pragul altor jocuri 
importante, în care 
nevoie de tot calmul 
este capabil. A trecut 
o mare performanță.
a fost foarte aproape. Putea 
să-l bată, fără discuție, pe 
Ashe- Acum, sper că. alături 
de Tiriac și ajutat de expe
riența acestuia, el va reuși să 
asigure punctul atit de nece
sar echipei, in jocul de dublu".

Intre timp, începea al doilea 
meă al zile:, de care legam a- 
titea speranțe.

Ilie are 
de care 
pe lingă 
de care

SMITH-TIRIAC 6-8, 6-3, 5-7, 6-4, 6-4

' In primul ghem, al pri
mului set, servește Ashe. 
Cineva din colonia română 
remarcă și această șansă în 
plus pentru gazde. Dar Ilie 
nu pare impresionat de han
dicap și returnează foarte 
bine, de trei ori la rînd, pu
ternicele servicii ale negru
lui american. In următorul, 
însă, Ashe servește un as!
1— 0 pentru Ashe iar Năs
tase — care pare deosebit de 
sigur pe el — își cîștigă ser
viciul egalînd : 1—1. Apoi,
2— 1 pentru Ashe, care în ur
mătorul ghem reușește pri
mul break, distanțîndu-se la
3— 1 și 4—1. Ilie a încercat 
mereu să nu-i lase adversa
rului inițiativa din prima 
minge, dar pentru aceasta a 
riscat uneori prea mult. Cî
teva greșeli ale sale au ușu
rat sarcina americanului 
care cîștigă această primă 
manșă cu 6—2, dar mai puțin 
comod decit pare la simpla 
citire a scorului.

Urmează un long-set, cu 
prelungiri de mare luptă. Din 
nou Ashe servește primul și 
conduce cu 1—0. Dar Ilie îl 
egalează cu un ghem cîștigat 
la 0 ! Imediat apoi — surpriză. 
Românul realizează primul 
break și ia conducerea: 2—1. 
Este egalat însă imediat de 
Ashe, foarte concentrat în joc, 
foarte decis să nu lase să-i 
scape nici o șansă. Scorul se 
menține strîns în continuare 
și nici unul dintre jucători 
nu mai reușește să ia avans.

La 5—5 se intră în prelun
girile ce aveau să fie drama
tice. Din nou Năstase este cel 
care reușește un break, con- 
ducînd cu 8—7, dar Ashe este 
tot atît de prompt în a-1 egala 
De cîteva ori, românul ajunge 
]a nivel de 40 contra serviciu
lui, dar nu mai poate trece de 
adversar. Lui Ashe îi revine 
șansa ultimului break și ame
ricanii) își adjudecă setul cu 
15—13.

Al treilea set părea să adu
că o răsturnare de scor, Ilie 
Năstase conducînd cu 3—1 și
4— 2. Publicul asistă la schim
buri de mingi excepționale, 
o adevărată partidă de zile 
mari. Aici s-au vădit însă slă
biciuni în jocul lui Ilie. Inca
pacitatea sa de a se concentra 
în momentele decisive, încer
cările sale prea dese de a-și 
juca lovitura preferată de lif
turi cu efect, care poate nu 
erau recomandabile pe o vre
me cu vînt destul de puternic, 
iată cîteva scăderi, care l-au 
făcut să piardă avantajul din 
mină, ca apoi să nu mai poată 
recupera în fața unui Arthur 
Ashe în mare formă. Setul a 
mers din nou în prelungiri,

dar ia sfîrșit mai curînd. ame
ricanul încheind victorios la 
7—5.

Declarația lui Ilie Năstase, 
imediat după meci, a fost 
scurtă și poate sinceră : ..Am 
jucat prost!“ Credem totuși 
că jucătorul nostru se referea 
mai mult la evoluția scorului 
și mai puțin la calitatea teni
sului prestat, care a fost ade
sea de un nivel remarcabil. 
Dovadă, desele ropote de apla
uze pe care tenismanul român 
le-a smuls tribunelor, entu
ziasmate de calitatea specta
colului oferit.

E drept, Năstase n-a reușit 
să dea o notă mai eficace jo
cului său, a fost poate prea 
nerăbdător să se impună prin 
mingi decisive în lupta cu un 
adversar care cunoaște toată 
gama răspunsurilor. Ar mai 
fi de spus — și ne rezervăm

Așa cum a debutat această 
partidă, era evident că acest 
admirabil luptător pe terenu
rile de tenis care este Ion 
Tiriac va pune în joc toată 
forța, toate resursele sale. El 
începe exceptional făcînd 
break chiar din start, distan
țîndu-se la 3—1. Smith reviDe 
cu greutate, dar se arată și el 
un dirz adversar. Ghemurile 
se rezolvă mereu după egali
tăți disputate cu ardoare și a- 
mericanul reușește și el un 
break, care-1 aduce la 3—3. 
Din acest moment intervine și 
capacitatea de fin tactician a 
lui Țiriac. Jocului în forță, cu 
serii de ași care-i reușesc, îi 
urmează lovituri variate ca
re-1 derutează pe Smith. Setul 
continuă sub semnul unei e- 
galități de forțe pînă în pre
lungiri unde cel care va reuși 
primul break trebuie să și cîș- 
tige. Reușește aceasta Țiriac, 
punînd capăt luptei la 8—6.

Setul doi decurge în defa
voarea românului, duelurile 
de mingi fiind rezolvate ra
pid prin contribuția substan
țială a cimentului. Un aut 
discutabil în al șaselea ghem

oferă lui Sr h un foarte pre
țios break (4—2), după care 
eforturile lui Țiriac par a se 
concentra doar asupra obține
rii dreptului de a servi pri
mul, în setul următor. 
6—3 pentru american, 
ceasta secvență — am 
— neconvingătoare.

Jocul este greu și în 
nuare. Fiecare punct 
smuls cu prețul unor eforturi 
deosebite, după maximă con
centrare a Jucătorilor. Cînd 
Țiriac ia conducerea cu 1—0, 
jucîndu-și excepțional servi
ciul, ne gîndim din nou că a- 
mericanii pot fi totuși învinși 
pe propriul lor teren... Min
gile lui Țiriac demonstrează 
aceasta. Iată-1 conducînd cu 
3—1, apoi 5—2, Setul este al

Deci, 
In a- 
spune

cont
este

(Continuare în pag. a 4-a)

Pregătiri...

Peste puține 
zile, scrimerii no
ștri fruntași vor 
da din nou asalt 
titlurilor mon
diale, la întreceri
le programate în 
capitala 
Imaginea 
rată surprinde un 
aspect din tim
pul pregătirilor, 
băiețelul O Ig ăi 
Orban-Szabo pă
rând a fi mulțu
mit de forma mă
micii...

Cubei 
alătu-

i

s *

rr

/

1

TIMIȘOARA 700“
Zilele acestea Timișoara ser

bează 700 de ani de existență.
In cadrul manifestărilor 

consacrate acestui eveniment 
se vor desfășura, pe lingă ac
țiuni cultural-științifice, o sui
tă de întreceri sportive dotate 
cu „Cupa Timișoara 700“. Ast-

avea loc competiții 
la volei, fotbal, po-

DE CE NU S-AU DECERNAT
MEDALIILE CAMPIONILOR LA ÎNOT?

fei, vor 
de masă 
pice, orientare turistică și atle
tism, întreceri organizate de 
Consiliul municipal al sindi
catelor, Comitetul municipal 
U.T.C. și C.M.E.F.S.

Trofeul „Timișoara 700“ și-l 
vor disputa și formațiile divi
zionare ale orașului de pe 
Bega, precum și o serie de e- 
chipe fruntașe din țară și din 
Iugoslavia.

Întrecerile se vor disputa 
între 18 și 21 septembrie.

P. ARCAN- coresp. principal
Citiți amănunte asupra finalelor de ieri în pag. a ll-a

Foto ; V. BAGEAC
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In orice sezon. Delta Dunării rămîne un punct 
de atracție pentru turiști. O ciorbă pescărească, 
după o zi petrecută în peisajul de o neasemuită 
frumusețe al Deltei iar o amintire de neuitat pen
tru vizitatorii acestui frumos colț al naturii.

I
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CAMPIONATELE INDIVIDUALE OE POPICE
IN FAZA SUPERIOARA

I
I

Campionatele republi
cane individuale de po
pice au ajuns în fa
za de zonă. Iată 
programul i 19—21 sep
tembrie — Rm. Vîlcea, 
Ploiești, Reșița și Bucu
rești (probe pentru se
niori, juniori și perechi);

26—28 septembrie — 
Bacău, Pitești, Brașov, 
Cluj (probe pentru se
nioare, junioare și pe
rechi). Participă campi
onii și campioanele de 
județ. La aceste între
ceri intră în concurs și 
maeștrii sportului.

I
I
I
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SPECTACOL ?
f

n plina desfășurare, campiona
tele naționale — mai ales la 
jocurile sportive — dar și unele 
întîlniri internaționale disputate 
în ultima vreme (turneul echi
pei franceze de rugby — R. C. 

Toullon sau meciul amical de fotbal 
România — Iugoslavia) au reactuali
zat discuția, purtată nu numai în tri
bune, despre primordialitatea rezulta
tului sau a spectacolului sportiv.

Ce este mai bine: să cîștigi ORI
CUM, jucînd chiar modest, fructificînd 
la maximum avantajul terenului pro
priu, bizuindu-te pe șansă și uneori — 
e drept mai rar în ultima vreme — I 
pe... arbitraj, sau să pierzi onorcbil, | 
după un meci care a îneîntat tribu
nele și care a transmis fără opreliști 
toată frumusețea și fair-play-ul spor
tului ?

Fără îndoială, cea de a doua situa
ție este cea mai apropiată de etica și 
de spiritul sportiv. Dar, să nu ne amă
gim ! N-am auzit încă de o primire 
entuziastă, cu flori și îmbrățișări, fă
cută, de exemplu, unei echipe de fot
bal învinsă cu 5—0 ori cu 7—0, după 
un meci în care „a jucat frumos".

Cam așa se înfîmplă de la forma
țiile din campionatele județene pînă 
la echipele reprezentative. Rezultatul 
nu este și, poate, nici nu trebuie ex
clus din cintarul unei evoluții sportive. 
Bineînțeles, cu condiția ca nimeni să 
nu pretindă absurdul, dar de fiecare 
dată să nu fie admise scuzele deve
nite puerile.

Și, atunci ? Credem că obiectivul 
maxim, spre care ar trebui să tindă 
oricare echipă — indiferent de treapta 
competițională pe care o străbate — 
trebuie să fie realizarea VALORil, atît 
cît o permite capacitatea de ansam
blu a pregătirii, talentului, puterii de 
luptă, dorinței de afirmare etc.

Fără o valoare reală, constante, ori
ce rezultat bun obținut accidental va 
rămîne o „rara avis' în palmaresul 
echipei, va crea false iluzii și va pro
voca inevitabil mari decepții. O echipă 
MARE își. poate permite să piardă

■ ne sta- 
_ la sce- 

oferi zeci- 
contribujia 

spectacol
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FOTBAL (pagina a 3-a) FOTBAL (pagina a 3-a) FOTBAL *

Avancronica etapei
a VI diviziei A
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Cînd Rapidul Presa scoțiană 1
1

nu-și dispută despre meciul 11
șansa

____________ 1
de pe ,,IBROX‘fc 1 

L

fără a fi huiduită la ieșirea de pi 
dion ci, dimpotrivă, aplaudată Ic 
nă deschisă. Și, 
lor de mii de 
sa egală la 
sportiv.

Să nu căutăm , . ..
și să ne amintim doar de acel splen
did derby al fotbalului nostru Steaua— 
Dinamo cînd două echipe, luptînd a- 
prig pentru rezultat, au îneîntat tri
bunele făcînd poate cea mai frumoasă 
propagandă acestui sport și convin- 
gîndu-ne — înainte de a ne arăta 
care dintre ele este mai bună — câ 
fotbalul nostru nu se află chicr la 
periferia continentală și că avem echi
pe de certă VALOARE.

Este îmbucurător faptul că exemplul 
nu e singular, că destule — dar încă 
puține — asemenea împliniri totale se 
petrec și în lumea rugoyului, handba
lului, voleiului ș.a.

Ce-ar fi, însă, ca în toate sportu
rile, în toate echipele, să se reconsi
dere mentalitatea obținerii cu orice 
preț a „punctelor" în campionate și 
să se pornească ferm pe drumul, poate 
mai spinos, poate la început cu unele 
insatisfacții, al valorii care să rezolve 
fericit atît problema rezultatului cît și 
pe cea a spectacolului sportiv ?

în plus, va 
spectatori 

superbul

exemple în altă parte

Dan GARLEȘTEANU

• •Trimișii noștri speciali la ATENA transmit

AÎLETII DIN R. D. GERMANA SI U. R. S. S
J 5

AU CUCERIT CITE 8 TITLURI
0 Viorica Viscopoleanu medalie de argint, iar 
Lia Manoliu locul 4 0 Ștafeta feminină 4x400 m 
a R. F. a Germaniei — record mondial 0 Astăzi —
ziua finalelor

Tînăra sprinteră Petra 
Vogt, din R- D. Germană, 
este singura atletă care a 
reușit să-și adjudece două 
titluri la această a IX-a edi
ție a Campionatelor europene 
de atletism. Startul său în 
forță i-a dat din nou cîștig 
de cauză, într-o finală de 200 
m de un echilibru deosebit. 
Campioana noastră. Mariana 
Goth, a făcut tot ce era po
sibil pentru o comportare 
onorabilă, dar vechea ei me
teahnă, plecarea slabă, a lip
sit-o. poate, de un meritat loc 
5. Ca de obicei. Goth a por
nit „au relanti" și tot ca de 
obicei, a terminat puternic, 
dar a început acest lucru tîr- 
ziu. pentru că principalele ei 
adversare se detașaseră de 
ea încă de la jumătatea tur
nantei. în orice caz. apreciem 
că locul 6 ocupat de Mariana 
Goth este meritoriu. REZU' 
TATE 200 m (f) : 1. PETRA 
VOGT (R.D. Germană) 23.2, 
2. Renale Meissner (R. D. 
Germană) 23.3, 3. Valerie
Peat (Marea Britanie) 23.3, 4. 
Vilma Van de Berg (Olanda) 
23.5, 5. Gabrielle Meyer
(Franța) 23,7, 6. Mariana
Goth (România) 23.9, 7. Else 
Hadrup (Danemarca) 24,0.

Junioara Maria Lincă a lua’ 
startul, de dimineață, în pre 
liminariile cursei de 1 500 m 
Deși ea a înregistrat cu acest

prilej un nou record național, 
cu 4:24,6, clasîndu-se pe locul 
9, nu s-a calificat pentru fi
nală. E interesant de‘subliniat 
că rezultatul său în seria 
cealaltă i-ar fi acordat acest 
drept.

Aruncarea suliței a prilejuit 
reputatului sportiv sovietic 
Janis Lusis, ex-recordman 
mondial, înregistrarea unei 
veritabile performanțe : aceea

de a fi cîștigat a treia oară 
consecutiv titlul continental, 
și aceasta, 
extrem de valoroasă 
Kinnunen — actualul dețină
tor al recordului lumii, 
Carlo Lievore și Ianus Sidio 
— și ei ex-recordmani mon
diali etc.)-

Explicația trebuie pusă pe 
seama vîntului care la în
ceput a bătut din spatele 
concurenților, fiind deci aju
tător, pentru ca o dată cu 
începerea finalei să-și schim
be direcția și intensitatea, 
devenind o piedică. REZUL-
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într-o companie 
(Jorma

Romeo VILARA

VIORICA VISCOPOLEANUin pag. a 4-a)

Satisfacții și decepții
Inimile noastre au bătut 

astăzi mai tare, pentru că a- 
tleții români au fost prezenți 
pe stadion din faptul zilei 
pînă la stingerea proiectoare
lor, luptînd pentru un loc 
mai bun și pe coridoarele de 
tartan roz, și în gropile cu 
nisip sau cu imense pernă de 
burete plastic, și în cercurile 
de aruncare betonate, adică 
practic în aproape toate fina
lele zilei Și dacă, dimineața, 
tinăra Maria Lincă nu a reu
șit să termine decit a noua 
in seria ei de 12 alergătoare, 
pe 1500 m, in schimb ea are 
satisfacția de a fi stabilit un 
nou record național în aceas
tă proaspătă probă feminină. 
Tot într-o probă feminină, 
200 m, Mariana Goth a ocu-

compania celorpat locul 6 în
mai bune sprintere din Eu
ropa. și cu această ocazie 
(gîndindu-ne și la locul IV al 
lui Corbu la triplusalt) tre
buie să începem să prețuim 
mai bine, nu numai medaliile, 
ci și pozițiile, pentru că un 
atletism ca al nostru, limitat 
adesea la cîteva individuali
tăți, se poate bucura de orice 
progres în orice probă. Este 
cazul — cu același prilej — 
să medităm la munca 
masă, la educația atletică in 
profunzime, prin școli, și nu 
numai la cultivarea unor vir- 
jnri. Așa se explică, probabil, 
excepționalul succes al atle
tismului din R. D. Germană, 
creație a unei școli atletice

de

cu

să- 
la

de mare răspîndire, ieșită 
totul din comun.

Spre deosebire de aria 
riturii în înălțime, care 
ambele sexe a dat loc unor
bătălii acerbe și a fost în
frumusețată de curioasele 
imitații ale stilului Fos- 
bury-flop, sectorul săriturii 
feminine în lungime a decep
ționat prin modestia rezulta
telor, în așa fel incit 
campioană olimpică de 
Vioricăi 
jenată 
precară, 
impună

și o 
talia 
vădit 
fizică 
să se

Viscopoleanu,
de starea ei 
a putut ' totuși 
printre primele, ur-

Vidor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)
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Campioni fără medalii!
V. Costa — 69,9 la 700 m bras — performerul reuniunii

Graba strică treaba!...
Principiul dialectic potrivit 

căruia acumulările cantitative 
duc în mod nemijlocit la sal
turi calitative se potrivește, 
firește, și antrenamentului 
tinerilor înotători. Dar cînd 
acest principiu este forțat — 
copiilor de 8—9 ani li se im
pune un antrenament de mare 
intensitate — rezultatul poate 
fi opus Tînărul se plafonează 
repede și nu mai confirmă 
speranțele puse în el. Nici nu 
este de mirare. Unii antre
nori obligă copiii 
de 11—12 ani să 
înoate la antrena
mente mai mult 
decît seniorii. 
Oare ce distanțe 
li se vor mai im
pune cînd vor 
ajunge la 18 ani ?

Privind din punct de vede
re psihologic problema, vom 
desprinde altă eroare. Copiii 
au ajuns să facă antrena
ment zilnic, iar în unele peri
oade li se pretind chiar două 
ședințe (aproximativ 4—5 or?) 
într-o zi. Cu un asemenea re
gim de muncă ei vor ajunge 
mult mai repede la saturație, 
pierzînd plăcerea de a înota.

Apariția fenomenului mai 
este cauzată Și de faptul că 
mulți antrenori ignoră dezvol- 
tareă fiziologică și fizică a 
copiilor. Antrenamentele ex
cesive de forță și rezistență, 
în perioada de creștere, pot fi 
fatale pentru dezvoltarea ul
terioară a sportivului. Efor
tul intensiv nu este indicat 
înaintea perioadei de puber
tate, și el trebuie precedat 
de un lung stadiu de înot- 
joacă, înot-tehnică.

La aceste tendințe de grabă, 
unii antrenori au fost împinși 
și de actuala împărțire a 
copiilor, pe grupe de vîrstă. 
Am căutat să copiem expe
riența țărilor avansate în 
acest domeniu, fără să ne 
gindim mai profund la con
dițiile de aplicare a învăță
mintelor, și azi avem 4 ase
menea grupe care cuprind 
școlari de la 7 la 14 ani. Fap
tul că federația de speciali
tate acordă titluri de cam

pioni, că ține o 
evidență a recor
durilor fiecărei 
grupe a împins De 
unii specialiști, 
dornici de o afir
mare rapidă, să 
forțeze copiii, să-i 
obișnuiască cu

performanța la o vîrstă 
cînd de fapt ei ar trebui să 
se joace în apă, să deprindă 
cit mai bine tehnica fiecărui 
procedeu. Mult mai normală 
mi s-ar părea o împărțire a 
tinerilor înotători in numai 
trei categorii: una pînă ia 
12 ani, a doua pînă la 15 ani 
și a treia, de juniori, pînă 
la 18 ani. Aceasta ar duce la 
o pregătire mult mai temei
nică pe o perioadă îndelun
gată.

In fine, aș vrea să mai sub
liniez că lipsa de documen
tare, izolarea forțată de tot 
ce este nou în metodică și 
tehnică, prin inexistența unor 
publicații de specialitate, re
prezintă o altă cauză esen
țială. Lucrul la întîmplare nu 
a dispărut încă din practic i 
multor antrenori.

Vrernea umedă și răcoroasă 
din după-amiaza de ieri nu i-a 
incomodat prea mult pe cei 
cîțiva înotători fruntași aflați 
in bazinul Dinamo pentru a-și 
disputa titlurile de campioni ai 
țării. Cei care s-au dovedit mai 
bine pregătiți în acest sezon, și 
au abordat competiția cu ma
ximum de seriozitate, au avut 
satisfacția de a-și vedea încu
nunate eforturile cu „cronome
tra’’ meritorii. I-a deranjat, 
mai mult ca sigur însă, faptul 
că s-au văzut puși în situația 
de a cobori treptele podiumului 
de premiere fără medalii ! La 
început, am crezut că, analizind 
situația creată în actuala edi
ție de numărul penibil de re
dus al participanților, federa
ția de specialitate a hotărit să 
nu deceamă titluri de campioni. 
Și fără îndoială au existat u- 
nele probe, unde o atare măsu
ră ni 6-ar fi părut justificată. 
Spre stupoarea generală insă, 
am aflat că organizatorii nu 
dispuneau ieri după-amiază de- 
cit de medaliile ce s-ar fi cu
venit probelor feminine și in 
această situație a apărut hotă- 
rirea bizară de a lipsi pe în
vingători, la festivitățile de 
premiere, de medaliile la care 
ar fi avut tot dreptul. O mă
sură tristă, care instalează fo
rul diriguitor al natației (mai 
precis pe cei responsabili 
organizarea campionatelor) 
tr-o penibilă postură...

Finalele celei de a doua
uniuni au debutat cu o verita
bilă surpriză : cursa de 100 m 
liber rezervată înotătoarelor nu 
a revenit nici Cristinei Balaban 
- marea favorită — și nici Li- 
lianei 
tantă 
ar fj 
Noua
este Agneta Șterner, o înotă
toare care s-a pregătit in tot 
anul cu cea mal mare conștin- 
ciozitate, și care culege acum, 
in final de sezon, roadele efor
turilor depuse in lunile prece
dente. Șterner a întors la 50 de 
metri concomitent cu adversa
rele sale, pentru ca pe a doua 
lungime să sprinteze puternic 
și să încheie proba în 66 de se
cunde.

Fără o concurență serioasă,

Marian Slavic (la 200 m liber) 
și Vasile Costa (100 m bras) au 
luptat totuși pentru a înregis
tra timpi cit mai buni. Cifra 
obținută de timișorean, în spe
cial (69,9), are o cotă bună pe 
plan internațional. în 6fîrșit, 
cea mai interesantă dispută a 
zilei ne-a fost oferită de cursa 
spatiștilor (200 m). După prima 
lungime, în frunte se afla M. 
Movanu ; în continuare însă. 
Z. Giurasa, cel mai in formă 
dintre competitori, a preluat 
conducerea pe care nu avea s-o 
mai cedeze pînă la sfîrșit Ar
bitrii au indicat primilor patru 
clasați cele mai bune rezultate 
înregistrate în acest an. Tabloul 
noilor campioni poate fi com
pletat cu numele Cristinei 
laban (400 m mixt) și Zitei 
deli (100 m spate), ultima, 
vingătoare fără glorie, în 
sența principalelor 
la titlu.

(Polit Timiș.) 1:15,8; 4X200 m 
liber (m): 1. STEAUA 9:04,6, 2. 
Mureșul 9:12,8; 4X100 m liber 
(f): 1. DINAMO 4:59,4.

FTNAT-EKE DE AZI

oraBazinul Dinamo, de la
18 : 400 m liber (m) — rec. na
țional 4:27,3; 200 m delfin (D
— rec. național 2:35,4; 100 m 
delfin (m) — rec. național 61,2 ; 
200 m bras (f) — rec. național 
2:56,7 ; 200 m mixt (m) — rec. 
național 2:18,2 ; 800 m liber (f)
— rec. național 10:29.0

TURNEUL
JUNIORILOR

Adrian

★

prof. Sanda GRINȚE3CU 
maestră a sportului

cu 
in

re-

Dan, singura reprezen- 
a tinerel generații, care 
putut emite pretenții, 
campioană a sprinterelor

Ba- 
Er- 
în- 
ab-

candidate

VASILIU

REZULTATE 
100 m liber (f): 1, 
STERNER (Steaua) 
Cristina Balaban 
66,8. 3. Gabriela Gonos (Polit. 
Cluj) 68.2 ; 200 m liber (m): 1. 
MARIAN SLAVIC (Steaua) 
2:05,4, 2. S. Cosmescu (Steaua) 
2:09,5, 3. Fr. Rolik (Șc. Sp. Ti
miș,) 2:09,6; 100 m spate (f): 
1. ZITA ERDELI (CSM Cluj) 
1:18.5. 2. Georgeta Dragnea
(CSS) 1:20,8, 3, Ioana Cartojan 
(Rapid) 1:22,3 ; 200 m spate (m):
I. ZENO GIURASA (Steaua) 
2:21.5, 2. M. Movanu (Șc. Sp. 
2) 2:23.7 rp_ 3. L. Copcealău 
(Dinamo) 2:24.1—record juniori
II, 4. Gh. ' ----- -----
rec. copii ; 
CRISTINA 
mo) 5:49.6.
namo) 6:04.6; 100 m bras (m) : 
1. VASILE COSTA (Polit. Ti
miș.) 1:09.9. 2. P. Teodorescu 
(Steaua) 1:12.9, 3. V. Marcovici

TEHNICE. 
AGNETA 

66.0, 2. 
(Dinamo)

Lupu (CSS) 2:24.9— 
400 m mixt (f): 1.
BALABAN (Dina- 

2. Anca Groza (Di-

CRITERIUL OLIMPIC
Lacul Snagov a găzduit o nouă 

competiție nautică de amploare : 
„CRITERIUL OLIMPIC” la caiac- 
canoe. întrecerea a reunit la 
start 190 de tineri din numeroa
se cluburi sportive : Steaua, Di
namo. Olimpia București, Con
structorul Hunedoara, C.S.O. Brăi
la, Constructorul Timișoara. An
cora și Dunărea Galați, Mureșul 
și Voința Tg. Mureș.
• Competiția putea. Insă, reuni 
mult mai mulți caiaciștl și ca- 
noiști. Cu o singură condiție : 
să-și fi trimis reprezentanții la 
Snagov șl secțiile nautice de la 
Voința și U. T. Arad, Olimpia 
Satu Mare, Avîntul Reghin, Voin
ța București, C.S.M. Reșița etc. — 
cluburi care aveau "tot interesul 
să-și verifice tinerii într-o 
tă ce finaliza primul an 
ciclul olimpic — 1972. Spre 
tu) tuturor, nu au făcut
lucru. Ne apropiem, neîndoielnic, 
de sfîrșltul sezonului în aer liber, 
dar nu Intrăm de pe acum la 
bac 1

Concursul a programat 7 pro
be, desfășurarea întrecerilor fă- 
cîndu-se după sistemul olimpic : 
serii, recalificări, semifinale, fi-

nale. Așadar, Ieri după-amiază, 
in ultima zl a .Criteriului” șî-au 
disputat întiietatea cel mal buni 
dintre cei buni. Intr-adevăr, fi- 
nallștli acestor reușite șl utile 
întreceri au evoluat la înălțime, 
culegînd aprecieri laudative din 
partea specialiștilor prezer.țî la 
competiție. Cel mai bine pregă
tiți s-au dovedit a fi eaiaciștii și 
canoiștll clubului Dinamo Bucu
rești, care au ieșit învingători în 
5 probe : K 2 fete. C 1, C 2. K 2 
șl K 4 băieți. O comportare fru
moasă au avut ș! tinerii 
Steaua — două victorii la 
șl K1 (b).

Rezultate tehnice : K
500 m : 1. Maria Ivanov (Steaua) 
2:16,5, 2. Natalia Mangea (Steaua) 
2:16,7, 3. Silvia Comlșan (Dinamo) 
2:17,5 : K 2 (F) 500 m : 1. Dinamo 
(Lovin Maria — Panachița Ma
nea) 2 3)0,9, 2. Steaua (Harepina 
Evdochimov — Florica Dltcov) 
2:01,9, 3. Dinamo (Aglala Răutu — 
Maria Humă) 2:04.0 ; C 1 —loOOm: 
1. Afanase Butelchin (Dinamo) 
4:31,4, 2. Gheorghe Sidorov (Di
namo) 4:33,5, 3. Ion Ștefan (Din.) 
4:36,0 ; C 2 — 1000 m : L Dinamo

(Ivan Patzaichin — Petre Nâsta- 
se) 4X11.2, 2. Steaua (Ion Nlciu- 
tov — Gh- Slmlonov) 4*M> 3.
Steaua (Gh. Danielov — L Sebas
tian) 4 04.2 ; K 1 <B) MM m : 1.
Vasile Simlocenco (Steaua) 3J#-6.

(Din)
Reșița) 
L Dl-

Negra-

de la 
K 1 <t)

1 (F)

X Cuprtan Macarencu 
4:06,”, 3. A. Ratz (Olimpia
4 :#6.7 ; K 2 (B) MM m : 
namo (Roco Rujan — Ion
ia) 3:41.2, 2. Steaua (A. Verba — 
I. Dragulschi) 3:43.1, 3. Dinamo 
(M. Nemeș — N. Nemeș) 3:45,4 ; 
K 4 (B) 1M0 m : 1. Dinamo (Roș
ea — Iacob — O. Rujan — Zafiu) 
3:13,7, z. Steaua 3:17,4, 3. Dinamo 
3:18,0.

dispu
din 

regre- 
acest

V. Tf.

MOZAIC
DE SEZON

AZI
BASCHET. Teren Floreas

ca, de la ora 16,30: Arhi
tectura — Constructorul (Cupa 
României - feminin). Acade
mia militară — Petrolul Plo
iești (Cupa României - mas
culin), Universitatea — Pro
gresul (Cupa României - 
masculin) ; teren ICHF, de la 
ora 17 : Școala sportivă nr. 
3 — Politehnica II (m),
Steaua II — CPMB (m), me
ciuri tn cadrul Cupei de 
toamnă.

FOTBAL, Stadionul Dina
mo, ora 14.30 : Dinamo Bucu
rești — Petrolul Ploiești (ti
neret - rezerve) ; ora 16.15 : 
Dinamo București — Petro
lul Ploiești (divizia A).

RUGBY: Teren “
(Gheancea), de la ora 16: 
Steaua — Vulcan (divizia A).

VOI EI : Sala Floreasca, de 
la ora 16,00: România — 
Italia (f). România I — Ro
mânia II, Franța — Ita
lia (m).

HANDBAL. Teren 
tului, ora 16: Rapid 
sp. Școlar București 
ora 17 : Rapid — 
(A f).

Steaua

Tinere- 
— CI. 
(J f). 

I.E.F.S.

MÎINE
BASCHET. Teren 

ca, de la 
nr. 2 — 
tehnica I 
<f). Rapid 
(f) ; teren

sp.

Floreas-
Șc. sp.ora 8,30 :

BNRSR (m), Poli-
— Liceu] nr. 35
1 — Progresul I 

1CHF, de la ora 9 : 
Sc. sp. nr. I — PTT (m), 
Liceul nr. 35 — IPROMET 
(m) ; teren Dinamo, de la 
ora 8,30: Progresul — Șco
larul (f), Șc. sp. nr. 2 — 
Șc. sp. nr. 3 (f), Dinamo — 
Electrificarea (m), meciuri în 
cadrul Cupei de toamnă.

VOLEI : Sala Floreasca, de 
la ora 16,30 : România — Ita
lia (f). România II — Italia, 
România I — Franța (m).

RUGBY i Teren Grivița 
Roșie (Parcul Copilului), de 
la ora 9: Dinamo — Progre
sul. Grivița Roșie — Univer
sitatea Timișoara (divizia A).

FOTBAL : Stadionul Repu
blicii. ora 14,30 ■ Rapid Bucu
rești — C.F.H. (‘lui (tineret- 
rezerve) ; ora 16,15 : Rapid

București — C.F.R. Cluj (di
vizia A). Stadionul Progre
sul, ora 10,00: Progresul 
București — Chimia Sucea
va (divizia B). Stadionul 
Metalul — Pantelimon, ora 
10,00: Metalul București — 
Ceahlăul P. Neamț (divizia
B) ; ora 12,00 ; Metalul Bucu
rești — Petrolistul Boldești 
(juniori). Teren Electronica, 
ora 10,00 : Electronica Obor— 
Metalul Buzău (divizia C). 
Teren 
Voința 
dențesc 
10,00 : 
Unirea
C) Teren Laromet ora 10,00 : 
Tehnometal București — 
Marina Mangalia (divizia C); 
ora 12,00 : Tehnometal Bucu
rești — Marina Mangalia (ju
niori) ; ora 13,30: Laromet 
București — Farul Constanța 
(juniori). Teren Autobuzul, 
ora 10,00: Autobuzul Bucu
rești — Chimia Tr.
rele (divizia C); ora 12,00: 
Autobuzul București — Chi
mia Tr. Măgurele (juniori). 
Teren Sirena, ora 10,00: 
Sirena București — Unirea 
Cimpulung (divizia C). Sta
dion Dinamo, ora 13,00: Di
namo București — Flacăra 
Moreni (juniori). Teren 
T.U.G., ora 11,00: T.U.G. 
București — Progresul Bucu
rești (juniori). Teren „23 Au
gust" IV, ora 12,00: Șc. sp. 
Energia Buc. — Petrolul Vi
dele (juniori). Stadion Giu- 
Iești, ora 13,00 : Rapid 
rești — Chimia Rm. 
(juniori).

HANDBAL: Teren 
ța, ora 9: Șc. sp. 
București — Șc. sp. 
(j m), ora 10: Voința — 
Politehnica Galați (B f); te
ren Dinamo, ora 9: Confec
ția — Progresul (A f), ora 
10,10 : Dinamo — Universi
tatea Cluj (A m), ora 11,25 : 
Steaua — Rafinăria Teleajen 
(A m); teren Tineretului ora 
9: Rapid — Lie. 
Jiu (j m) ; ora 
sp. nr 2 București 
Brăila (j f), ora 
sp nr 3 București — Sc. 
sp Brașov (j f), ora lfi.:i0 : 
Universitatea Biieure-ti — 
Rulmentul Brașov (A f).

Voința, ora 8,30: 
București — Sp. Stu-

Buc. (juniori); ora 
Voința București — 

Mănăstirea (divizia

Mâau-

Bucu- 
Vilcea

Voin- 
nr. 1 
Galați

nr. 2 Tg. 
14,30: Șc.
— Voința 
15,30: Șc. 

nr. 3 București 
Brașov (j f).

RAPIDIȘTI
ÎN R.D. GERMANĂ
De curînd, echipa de juni

ori Rapid București, compu
să în majoritate din elevi ai 
liceului „Aurel Vlaicu" (di
rector : prof. N. Ionescu), au 
întreprins un turneu în R.D. 
Germană, obținînd rezultate 
frumoase și prestînd un joc 
care a făcut o bună propa
gandă rugbyului românesc.

La Berlin, Rapid a întrecut 
echipa de seniori „Vorwărts" 
cu 17—0 (11—0), prin punc
tele înscrise de FI. Dumitru 
(6) și Gali (11). La Jiiteborg, 
rapidiștii au întrecut o altă e- 
chipă de seniori, Dinamo Pots
dam, cu 12—3 (9—3),. prin 
punctele înscrise de Mihalache 
(3). Zamfir (3), Vasilescu (3) și 
Gali (3). în ultima partidă, la 
Hennigsdorf, Rapid a fost 
întrecută de selecționata de 
juniori-tineret (7 jucători pes
te 19 ani) a R.D. Germane 
cu 12—8 (3—3), punctele 
bucureștenilor fiind realizate 
de FI. Dumitru (3), Constanti- 
nescu (3) și Gali (2).

PE VELODROMUL DINAMO

S AU ÎNCHEIATLUCRĂRILE
SinPOLIONULUI STllNȚine

INTERNATIONAL
MAMAIA 19 (prin telefon). 

Vineri seara s-au încheiat lu
crările Simpozionului interna
tional cu tema „Bazele științi
fice ale sportului de perfor
mantă". In cursul dimineții, 
organizatorii au oferit parti- 
cipanților o excursie de-a lun
gul litoralului românesc, lip
sit din păcate de soare în 
această perioadă de agonie 
a verii.

După amiază, în ultima șe
dință de lucru, au avut loc co
municări și discuții. Au pre
zentat comunicări și referate: 
Tiberiu Ardeleanu — Româ
nia : „Contribuții privind apli
carea metodelor sociometrice 
în sport" ; Victor Cătină și co
laboratorii — România : „Con
tribuții la studiul temperatu
rii cutanate ca test de apre
ciere a capacității de efort" ; 
Antonio Dai Monte și colabo
ratorii — Italia : „Măsurarea 
răspunsului respirator la faze
le inițiale de efort fizic" ; ZoI- 
tan Fejes — Ungaria: „Fac
torii componentelor fizice și 
constituționale în performan
ta atleților săritori" ; Andrei 
Iliescu și colaboratorii — Ro
mânia : „Studiul grupelor _ și 
lanțurilor musculare în statica 
și dinamica unor probe și ra
muri sportive. Importanța a- 
nalizei musculare pentru îm
bunătățirea metodicii antrena
mentului sportiv" ; Leon Le-

willie — Belgia: „Analiza te- 
lemetrică a diverșilor para
metri fiziologi în timpul e- 
fortului" ; Radovan Medved și 
colaboratorii — Iugoslavia: 
„Unele corelații între dimen
siunile antropometrice și ca
pacitățile motrice" și Laszlo 
Nadori — Ungaria : „Metode 
de anchetă psihologică a spor
tivilor".

în încheierea Simpozionu
lui, rectorul I.E.F.S., Leon Țe- 
odorescu, a rostit un cuvînt 
de sinteză, evaluînd impor
tantele realizări de ordin ști
ințific ale Simpozionului și 
aducînd mulțumiri tuturor 
participanților.

Opiniile acestora sînt în una
nimitate excelente. Vom in
sera, deocamdată, punctul de 
vedere al lui Arthur Sheedy. 
rectorul Departamentului de 
educație fizică al. Universită
ții din Montreal, Canada : 
„Simpozionul a avut o ținută 
impecabilă, numărul specia
liștilor de renume mondial 
conferindu-i notorietatea lor. 
Lucrările și dezbaterile au 
fost de nivelul celor mai bune 
manifestări de această factu
ră care au avut loc în lume. 
Organizatorii români se pot 
considera mîndri pentru o ase
menea realizare".

Sîmbătă, la prînz, va avea 
loc un dejun oficial.

Romulus BALABAN

A DISPĂRUT SALA
DE SPORT „CARPAȚI" ?

4

prof. N. VIZITIU

• Viciu — antre
nor la copii • Va 
dispare foaia ro
mâneasca de ar
bitraj ? • La Bo
toșani, reușit tur

neu de juniori
• Noi antrenori la baschet din

rindul foștilor și chiar actualilor 
Jucâtori. Printre 1
sportului Nicolae Viciu, care a 
promis o muncă intensă cu co
piii din Timișoara, maestrul spor
tului Ion Dinescu care a și luat 
în primire divizionara A Voința 
București, Mihai Voroneanu și 
Li viu Bvzan.
• Surpriză neplăcută cu prile

jul meciurilor din Capitală pen
tru Cupa României : foaia româ
nească de arbitraj, apreciată de 
antrenorii și specialiștii străini, 
un document util pentru antre
nori și jucători prin complexi
tatea ei. a fost înlocuită cu foaia 
internațională, mult mai simplă, 
este drept, dar incompletă și de
parte de a constitui un act de 
analiză a unei partide. Cauza : 
simplificarea notațiilor de către 
scoreri și evitarea greșelilor ; e- 
fectul : îi vor simți antrenorii. 
$i cînd te gîndești că acum ciți- 
va ani antrenorii echipelor oas
pete își manifestaseră entuzias
mul pentru foaia românească și 
se zvonea chiar câ F.I.B.A. va 
modifica foaia internațională după 
modelul nostru... Chiar nu mai 
e nimic de făcut pentru a nu 
se renunța la ceva dovedit de-a 
lungul anilor de mare utilitate ?

• Competiție de juniori de 
mare succes Ia Botoșani. Repre
zentante a cinci orașe și-au dis
putat întiietatea într-o întrecere 
care s-a dovedit binevenită. Cla
sament final ; 1. Școala sportiva 
Botoșani, 2. Școala sportivă Pia
tra Neamț, 3. A.S.A. Bacău. 4. 
C.S.M. Iași, 5. Școala sportivă 
Suceava. Ce bine ar fi să putem 
consemna săptămînal desfășura
rea unor turnee asemănătoare 
și nu să așteptăm cite un an 
pentru a scrie despre competi
țiile organizate numai de fede
rație. (D. ST.).

ei. maestrul

De citeva zile, pe velodro
mul Dinamo se desfășoară 
campionatele naționale de ju
niori. Numărul mare de pâr
tiei panți, ca și prezența La 
start, după o absență de mai 
mulți ani, a cicliștilor din Bră
ila și Ploiești, au prilejuit 
dispute interesante. Și chiar 
unele surprize. De pildă. Bră
ila, deș: nu are velodrom, a 
reușit totuși să cucerească ti
tlul la viteză (juniori mari) prin 
STEFAN ENE. fapt care arată 
că brăilenii pot fi ți sprinteri 
buni, nu numai fondiști de 
prim plan, cum au demon
strat-o de atitea ori pînă acum. 
Pe locul al doilea s-a clasat 
P. Cimeanu (Steaua), iar M. 
Hrisoveri (Brăila), tot fondist, 
ciștigător al „Turului Dobro- 
gei”, a ocupat locul al treilea.

La juniori mici, victoria a 
revenit lui I. Gavriîă (Steaua) 
urmat de colegul său de club, 
Gh. Voiculescu, și dinamovis- 
tul M. Roșu.

în proba de 500 m, cu start 
de pe loc, la juniori mari, P. 
Cimeanu (Steaua) a cucerit 
titlul cu timpul de 36,1 sec, 
urmat de P. Dolofan (Steaua)
36.2 s. și M. Hrisoveri (Brăila) 
cu 37,3 s. La juniori mici a 
ciștigat A. Neagoe (Dinamo)
37.3 s, urmat de Gh. Pîrvulescu

(Steaua) 37,5 s și Gh. Voicu- 
lescu (Steaua) 37,8 s.

Specialist al curselor soli
tare, „stelistul” P. Dolofan a 
dominat, la juniori mari, cursa 
de urmărire individuală (2.000 
m.), obținind titlul. în aceeași 
probă, de urmărire, la ju
niori mici, Vasile Miu (Șc. sp. 
nr. 3), un talent în plină as
censiune, a ciștigat categoric.

Campionatele continuă as
tăzi. de la ora 16, și miine, de 
Ia ora 9.30.

In centrul Capitalei, la 
parterul blocului „Carpați", 
de pe Bd. Gh. Gheorghiu- 
Dej, se afla pînă de curînd 
cea mai bună sală de edu
cație fizică a Universității 
București. Aici, Ia cîțiva 
pași de mai multe facultăți . 
ale Universității, de dimi
neață pînă seara tîrziu sute 
de studenți participau la 
lecțiile de educație fizică și 
la diferite activități sporti
ve. Devenise o tradiție orga
nizarea în zilele de sîmbătă 
și duminica a unor intere
sante și atractive întreceri 
sportive studențești. Sala 
de sport „Carpați", cum se 
obișnuiseră să o denumeas
că studenții, era pentru ei 
de mulți ani un minunat 
loc de petrecere folositoare 
și plăcută a timpului liber, 
o bază in care făceau an
trenament diferiți sportivi, 
echipe fruntașe și chiar 
loturi naționale.

O dată cu începerea nou
lui an de invățămint, stu
denții Universității Bucu
rești vor avea insă neplă-

cuta surpriză să constate 
că sala „Carpați” nu mai 
are destinație pentru sport, 
ci pentru ședințe, la dispo
ziția Ministerului Metalur
giei.

Indiferent de ce înțele
geri au intervenit între re
prezentanții Ministerului 
Metalurgiei și Ministerului 
învățămintuiui, studenții 
neprimind altă sală in 
schimb, s-a ajuns la încăl
carea prevederilor Hotări- 
rii Consiliului de Miniștri 
din martie 1967, care pre
cizează că „desființarea u- 
nei baze sportive se va pu
tea efectua numai cu asi
gurarea construirii unei alte 
baze în locul celei supuse 
desființării".

Cum pînă la începerea 
cursurilor în invățămîntul 
superior nu a rămas prea 
mult timp, considerăm că 
este necesar ca tovarășii 
din conducerea Ministerului 
Metalurgiei și Ministerului 
învățămintuiui să acțio
neze pentru respectarea le
gislației in vigoare, care 
protejează bazele sportive.

Em. I.

ARCAȘII S AU ÎNTRECUT
ÎN PRIMUL CAMPIONAT REPUBLICAN

Stadionul munici
pal din Cluj a 
fost gazda primu
lui campionat re
publican la tir cu 
arcul, in cadrul
căruia s-au întrecut 29 arcași 
și 11 ancașe.

Competiția a dat ciștig de 
cauză arcașilor din Tg. Mureș 
care au ciștigat 'cele 8 titluri

DINAMOVIADA LA TIR
W St. Caban a realizat o performanță 
egală cu recordul mondial • Dinamo 

București pe locul III pe echipe

puse în joc (6 individuale și 2 
pe echipe).

Iată rezultatele tehnice. Dis
tanța de 30 m băieți : 1. I. 
Heitman (C.S. Mureșul) 272— 
285 = 557 p — campion republi
can ; 2. A. Gyorfl (P.T.T.R.) 
279-277 = 556 p ; 3. N. Kelemen 
(Voința) 263-290 = 553 p ; fete: 
1. Mărgărit lazăr (C.S. Mure
șul) 246—244 = 490 p. — campioa
nă republicană ; 2. Mariana
Pop (C.S. Mureșul) 237-228=465 
p ; 3. Stela Fensedi (Armata 
Cluj) 241-215 = 453 p ;

Distanța de 50 m băieți : 1. 
I. Heitman 202—189 = 391 p ; 
campion republican ; 2. I. Opriș 
(Armata Cluj) 183—202 = 385 p; 
3. N. Kelemen 178—194 = 372. 
Fete : 1. M. Lazăr — campi
oană republicană, 164-138=302

p ; 2. Magdalena Naghi
(P.T.T.R.) 133-162 = 295 p ; 3.
M. Pop 137-118 = 255 p. Dublu 
FIT A distanță scurtă 2 <504- 
30 m) băieți : 1. I. Heitman 
948 ; campion republican ; 2.
1. Opriș 930 ; 3. N. Kelemen 
925 ; echipe : 1. P.T.T.R. Tg. 
Mureș 25^4 p.—campioană R.S.R.;
2. Mureșul Tg. M. 2569 p ;
Voința Tg. M. 2557 p ; 4. Ar
mata Cluj 2479 p ; 5. Sanita
rul Tg. M. 2239 p ; 6. Olim
pia Buc. 1849 p ; Fete 1. M. 
Lazăr 792 p. campioană repu
blicană, 2. M. Naghi 728 p ;
3. M. Pop 720 p.; echipe: 1. Mu
reșul Tg. M. 2034 p ; campi
oană republicană ; 2. P.T.T.R. 
Tg. M. 1857 p ; 3. Armata Cluj 
1594 p ;

3.

TAROM

Recent, s-a încheiat la Su- 
humi cea de a XII-a ediție a 
Dinamoviadei de tir, la care 
au participat reprezentanți ai 
cluburilor similare din 8 țări.

Trăgătorii de la Dinamo 
Buc. au avut o comportare 
meritorie, ocupînd locul UI 
cu 53 p, în clasamentul ge
neral pe echipe, după U.R.SB. 
80 p, R.P. Polonă 54 p. și 
Înaintea R- S. Cehoslovace 49 
p și R. P. Ungare 49 p.

Dintre trăgătorii dinamo- 
viști s-au impus S. Caban, 
care a ocupat locul I la ar
mă liberă culcat 60 f cu per
formanța de 598 p, cifră care 
egalează recordul mondial al 
probei, precum și M. Fereca- 
tu, locul II la aceeași probă 
cu 596 p, D. Juga, locul I la 
pistol viteză cu 590 p. Reți
nem și recordul republican 
de juniori realizat de Marina 
Vasiliu la armă cu aer som-

primat cu cifra de 560 p 
(V.R. 558 p).

Iată cele mai importante 
rezultate tehnice: Armă li
beră trei poziții : 1- M. Ge- 
rasimenok (U.R.S.S.) 390—375 
—389 =. 1154; 3. S. Caban 
398—365—386 = 1149 ;... 5. M. 
Ferecatu 398—367—382 =
1147. Armă standard 3x20 f. 
femei: 1. T. Cercasova
(U.RSS.) 565 p 3. Maria
na Borcea 561 p. Juniori: 1. 
M. Schleziger (R.D.G.) 555 p ; 
2. M. Vasiliu 554 p. Pistol 
viteză 60 f : 1. D. Juga 590 p 
(baraj 144, 146); 2. I. Alexin 

rf(U.RJS-S.) 590 p (baraj 144, 
143); 3. I. Tripșa 589 p ; 14. 
M. Roșea 583 p ; 16. G. Ma
ghiar 586 p. Pistol liber 60 f : 
1. D. Muradov (U.R.S.S.) 563 
p ;... 6. G. Maghiar 549
Pistol calibru mare t 1. 
Mitiusin (U.RSS.) 593 p 
I. Tripșa 580 p.

o.
K.
8.

Absolvenții liceelor de 
tură generală cu sau 
examen de bacalaureat

Grupul școlar construcții și materiale de construcții— 
București

cui-
fără 

se
pot prezenta la cursul de ad
mitere pentru :

ȘCOALA DE SPECIALIZA
RE POSTLICEALA — CURS 
DE ZI — în specialitățile :

— laborator construcții
— electromecanic întreținere
— instalații încălziri cen

trale
— instalații electrice în con

strucții
— devize și 

construcții
— construcții 

dustriale.
înscrierile se 

septembrie a.c. 
mătoarelor acte :

— certificat de naștere
pie legalizată)

— diplomă sau certificat de 
studii

— certificat medical
ȘCOALA DE SPECIALIZA

RE POSTLICEALA —CURS

măsurători In

civile și

tac Intre 
pe baza

in-

1—22
ur-

(co-

URI SERALE — In specialită
țile :

— construcții civile șl in
dustriale

— instalații tehnico-sanitare
— instalații electrice
— laborator construcții
înscrierile se fac între 1—22 

septembrie a.c. pe baza ur
mătoarelor acte :

— diplomă sau certificat stu
dii

— certificat de naștere
— certificat medical
— adeverință de încadrare 

în producție
Examenele se dau între 25— 

30 septembrie a.c. la :
Pentru laboranți : chimie — 

scris și oral ; fizică — oral.
Pentru celelalte specialități 

— matematică — scris și oral; 
fizică — oral.

Informații suplimentare Ia 
secretariatul școlii, telefon 
21.76.99.

(2614)

CONCURS
pentru

ÎNSOȚITORI DE BORD
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 limbi străine (engleza, 

franceza, germana, rusa, italiana)
— vîrsta femei 18—2S ani.
— vîrsta bărbați pînă la 28 ani cu stagiul 

militar satisfăcut.
înscrierile se fac Ia serviciul personal TAROM — 

Aeroportul Băneasa, zilnic, între orele 13,00—15,30 pînă 
la data de 30 septembrie 1969.
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CIND RAPIDUL
NU-ȘI DISPUTA ȘANSA.

AZI ȘI MÎINE, ETAPA A VI-a
DINAMO BUCUREȘTI 

PETROLUL 
Dinamo București vrea 

se răzbune...
sa

dinAfectați de înfrîngerea 
miz 90 de la Brașov, dina
moviștii bucureșteni, s-au an
trenat cu îndîrjire săptămâna 
premergătoare meciului cu 
Petrolul. Antrenorul Nicușor 
speră într-un joc bun al echi
pei sale și într-o victorie bo
gată în goluri. Este posibilă 
reintrarea lui Dumitrache, re
făcut după accidentul suferit 
în meciiul ou Steaua.

® Liderul încearcă să obțină puncte și la Bacău 
* Derby feroviar la București • Vor marca, oare, ieșenii 
primul gol in acest campionat ? • Petrolul și C.F.R. Cluj 
debutează in... Capitală • Derby-ul codașelor la Tg. Mureș
Campionii vor să-și spele 

„păcatele" în mare
Profund afectați de claca- 

jul de miercuri. campionii

Peștele mic...
pă-

STEAUA

Furii

Petrolul debutează 
în Capitală

Conștienți de valoarea ad
versarilor pe care îi întâlnesc, 
(jucătorii ploieșteni s-au pre
gătit în această săptămînă cu 
asiduitate, vrînd să facă 
o bună impresie spectatorilor 
bucureșteni. Miercuri, petro-

sînt hotărîți să-și spele 
cățele în mare. Lucrul nu e 
prea ușor, mai ales că Farul 
se află în creștere de formă, 
în plus, antrenorii arădeni 
mai au dificultăți și în al
cătuirea formației datorită 
accidentărilor lui Lereter și 
Regep.

liștii au jucat cu divizionara 
C, Prahova, pe care au 

fintrecut-o cu 2—0. (AL. VLAS- 
CEANU — coresp. principal).

RAPID C.F.R. CLUJ
Rapid aliniază formația 

standard
După meciul susținut la 

Lisabona, în cadrul „Cupei 
europene a tîrgurilor", rapi- 
diștii s-au îmbarcat a doua 
zi în avion, sosind aseară

JIUL
Ion Constantin la Jiul ?

Deși în cursul săptămînii 
Jiul nu a reușit decit un 
„egal" în fața Metalului din 
Hunedoara, Titus Ozon nu 
poate admite decit un sin
gur deznodămînt în jocul cu 
Steaua: victoria gazdelor. 
„Vrăjitorul din Obor" speră 
să fie ajutat în acest meci 
de oboreanul Ion Constan
tin, care, dacă reușește 
examenul de admitere 
școala de subingineri, 
primi drept de joc.

STAICU BALOI — 
coresp. principal

la
la
va

Creiniceanu și Sătmăreanu 
indisponibili I

De-abia sosiți de la Glas
gow, steliștii și-au pregătit 
bagajele pentru Petroșani. 
„Totdeauna Jiul ne-a ridicat 
probleme — ne-a declarat 
antrenorul Șt. Covaci — dar 
de data aceasta cele mai 
mari dureri de cap mi le dă 
accidentarea lui Creiniceanu 
și Sătmăreanu. Primul nu

Cursă feroviară.
tîrziu în Capitală. Nu sînt 
de semnalat indisponibilități, 
așa că antrenorii Bărbulescu 
și Cristescu vor putea alinia 
formația standard.

C.F.R. s-a pregătit atent 
pentru derbyul feroviar

Evoluînd, pentru prima 
dată în fața publicului bucu- 
reștean, echipa clujeană va 
întîlni formația din Giulești 
în primul derby... feroviar al 
anului. C.F.R. Cluj s-a pre
gătit cu multă atenție în a- 
ceastă săptămînă. Nu se a- 
anunță nici o modificare în 
„ll“-le victorios la Dej.

Ca pe Jii, cu floare 
ureche !

la

va juca sigur la Petroșani. 
Pe cel de al doilea s-ar pu
tea să-1 recuperăm. în orice 
caz, vom juca deschis, la 
victorie".

FARUL U.T.A DINAMO BACAU
Lui Marian nu-i plac 

surprizele I
victorie la Oradea, un 

nul la

F.C. ARGEȘ
Istanbul (cu 
iată ultimele 
constănțenilor. 
a luat toate

Doar luptînd cu mare 
ambiție...

O 
meci 
Fenerbahce !), 
isprăvi ale 
Bazil Marian
măsurile pentru a nu avea 
vreo surpriză din partea lui 
Nicolae Dumitrescu, care 
desigur, va căuta să obțină 
o... „gură" de apă (citește un 
punct) de mare.

C. POPA — 
coresp. principal

VOR JUCA
PE ALTE TERENURI
Comisia centrală de disci

plină și competiții a Federa
ției române de fotbal a ho
tărît să ridice dreptul de or
ganizare a partidelor oficiale 
pe teren propriu echipelor 
Textila Buhuși și Torpedo 
Zărnești, deoarece la meciuri 
din cadrul campionatului sus
ținute de aceste formații au 
avut loc incidente.

...pot dinamoviștii să cuce
rească cele două puncte puse 
în joc. Argumente : echipa

După cavalerii de Malta, 
cavalerii de Pitești.

OMOLOGARE
CU 3-0

Deoarece echipa Prahova 
Ploiești, la meciul cu Comer
țul Alexandria, nu a avut 
trecuți pe foaia de arbitraj 5 
jucători în vîrstă de 23 ani 
sau mai tineri, Comisia cen
trală de competiții și disci
plină a Federației române de 
fotbal a hotărît să omologhe
ze această partidă cu rezulta
tul de 3—0 în favoarea for
mației Comerțul Alexandria.

trenorului P. Steinbach au 
efectuat antrenamente zilni
ce Toți jucătorii 
aducă o alinare 
lor profesor. Joi. 
susținut o partidă 
nament cu propria 
tineret.
bine (3—0), dar s-a 
tat Lucaci.

N. PAUȘ,

doresc să 
bătrînului 
A.S.A. a 

de antre- 
echipă de

Atacul s-a mișcat 
acciden-

este îp faza căutărilor, pre- 
zentînd încă destule sălbi- 
ciuni care pot fi „acoperite" 
doar printr-un angajament 
total. Numai astfel poate fi 
depășit super-betonul piteș- 
tean condus de excelentul 
Barbu. în afara meciului cu 
Floriana F. C., băcăuanii s-au 
antrenat zilnic.

La Steagul roșu nu va juca 
Jamaischi

coresp.

F. C. Argeș va încerca să 
repete figura de la 

Mureș...
Tg.

toa- 
încă

...la Bacău, atacînd cu 
tă convingerea o echipă 
nepusă bine la punct. încer- 
cînd să surprindă pe băcă
uani, fotbaliștii argeșeni au 
șansa lor, contraatacurile — 
bazate în special pe aportul 
lui Radu — fiind 
poate cîntări în 
zultatului.

un atu care 
balanța re-

POLITEHNICA IAȘI
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Studenții ieșeni se gîndesc 

la primele goluri

Deși după cinci etape stu
denții ieșeni nu au înscris 
nici un gol, moralul lor încă 
nu s-a zdruncinat complet. 
Ei speră ca în meciul cu fot
baliștii olteni să realizeze pri
mele goluri. La antrenamen
tul de miercuri (o repriză cu

— Mănînci calule ovăz ?
— Păi de la începutul 

campionatului numai asta 
fac!

echipa de tineret și alta cu 
cea de juniori) cuplul Lupu- 
lescu-Cuperman s-a mișcat 
bine, dovedind un apetit ne
obișnuit pentru goluri, pe care 
toată lumea le așteaptă la 
Iași.

Formația probabilă • Cons- 
tantinescu—Pal, lanul (Alecu), 
Stoicesou, Gavrilă, Ailoaiei, 
Romilă, Marica (Dănilă), 
Lupulescu, Cuperman, Goleac 
(Simionaș). ,
V. DIACONESCU — coresp.

Oltenii au exersat jocul... 
la ofsaid !

în cursul săptămînii, univer
sitarii craioveni au jucat la 
Rm. Vîlcea, cu Chimia (0—0). 
Inexplicabil, apărarea a exer
sat jocul la... ofsaid. Atacul nu 
a dat satisfacție. în legătură 
cu meciul de la Iași, antreno
rul Șt. CoidHm ne-a declarat: 
„Ne așteaptă un meci foarte 
greu. Ieșenii, obsedați de do
rința firească a înscrierii pri
mului gol in acest campionat, 
vor arunca în luptă potente 
neobișnuită. Bineînțeles că ei 
trebuie să spargă odată ghea
ta, dar de ce ar face acest lu
cru tocmai cu noi ?“ Iată 
„ll“-le probabil: Oprea (Ga- 
boraș) — Niculescu, Mincă, 
Popa, Bîtlan, Strîmbeanu, 
Ivan, Martinovici, Dașcu, Oble- 
menco, Bălan.

D. ROȘIANU — coresp.

„U" CLUJ
STEAGUL ROȘU

„U" Cluj crede 
în victoria sa

în acest 
studenților

Neînvinsă încă 
campionat, echipa 
din Cluj privește cu optimism 
meciul cu Steagul roșu. în a- 
ceastă săptămînă, studenții au 
efectuat, sub conducerea ma
estrului Ștefan Cîrjan, antre
namente zilnice, cu accent pe 
menținerea pregătirii fizice.

JUCĂTORI SUSPENDAȚI
în ultima sa ședință, Co

misia centrală de competiții 
și disciplină a Federației ro
mâne de fotbal a analizat 
abaterile unor jucători și a 
luat următoarele măsuri :

— Bogdan (Tehnometal 
București), Andrei (Caraima- 
nul Bușteni). Cincan (Carpați 
Sinaia), Papuc (Rarăul Cîm- 
pulung), Florea (Minerul Gu
ra Humorului), pentru lovi
rea adversarului au fost sus
pendați pe cîte trei etape :

— Filimnn (Minobrad Va
tra Dornei), Ungureanu (Ful
gerul Dorohoi), Grigorescu,

(Minerul Baia de Arieș), pen
tru injurii aduse arbitrilor au 
fost suspendați pe cîte două 
etape ;

— Moldovan (Dinamo Bucu
rești), Cristache (Dunărea 
Giurgiu), Goga (Oltul Șf. 
Gheorghe), Olteanu (Electrica 
Constanța), Gerea (Autobu
zul București), Carasmana- 
chis (Chimia Oraș Gh. Gheor- 
ghiu-Dej), Haneș (Minaur 
Zlatna), Harangoz (Dinamo 
Zalău), și Mocanu (Tehnofrig 
Cluj), pentru proteste la de
ciziile arbitrilor au fost sus
pendați pe cîte o etapă.

Victoria realizată asupra di- 
namoviștilor bucureșteni a sti
mulat întreaga activitate de 
pregătire a brașovenilor. în
crezători în forțele proprii, ju
cătorii de la Steagul roșu, mai 
puțin Jamaischi (accidentat în 
jocul cu Dinamo), s-au pre
gătit intens, iar în drum spre 
Cluj au făcut o escală, joi la

la TgV. Vlad : Numai 
Mureș să nu fi jucat 

duminică...

„Aș fi preferat să jucăm 
duminica aceasta cu oricare 
altă echipă decit cu A.S.A. 
După acel incredibil 1—10, 
va face totul sâ ciștige**. 
Iată părerea noului antrenor 
al Crișului, V. Vlad, despre 
meciul de la Tg. Mureș. 
Miercuri, Crișul a jucat la 
Satu Mare, cu Olimpia, pe 
care a învins-o cu 1—0 (au
torul golului, Balogh). An
trenorul Vlad va începe me
ciul cu următorii jucători : 
Baumgartner — Balogh, Să-

C. GRUIA — 
coresp. principal

încercarea puterii
Gheorghieni, unde echipa bra- 
șoveană a susținut o partidă 
de verificare în compania divi
zionarei C — Viitorul — din 
localitate. Scor 6—0 (3—0), 
prin golurile înscrise de Flo- 
rescu (3), Gane (2) și Necula.

A.S.A. TG. MUREȘ — Zău că nu sîntem noi 
de vină !.

CRIȘUL

Reîntorși acasă după „ca
tastrofa" de sîmbăta trecută, 
de la București, elevii an-

rac, E. Naghi, Popovici, Co- 
ciș, Tomeș, Suciu, Kassai, 
Kun II, Harșani (Arnoțki).

L GHIȘA — coresp.

Ilustrații de
Neagu RADULESCU

MsSKR

Mc Kinnon și... un buchet de jucători bucureșteni: Hăl- 
măgeanu și Voinea în luptă directă cu fundașul lui 
Rangers, Vigu, Negrea și Tătaru II — gata să intervină.

Foto ; SCOTTISCH DAILY Express

PRESA SCOTIANA DESPRE
MECIUL DE PE „1BROX“

termi- 
Ibrox, 
„Scot- 
„După 
Stelei,

La dteva ore după 
narea partidei de pe 
Willie Waddel scria în 
tish Daily Express" : 
ce vicepreședintele 
Gheorghe Popescu, a urmărit 
pe Rangers în două meciuri, 
a numit pe Johnston drept 
cel mai periculos jucător. Și 
a avut multă dreptate pentru 
că rapidul Johnston a valori
ficat două șanse tocmai atunci 
cind Rangers avea mai multă 
nevoie de ele. Cind în min. 
38 a venit primul gol, John
ston a fost, probabil, cel mai 
mirat om de pe Ibrox, văzind 
mingea odihnindu-se în plasă. 
Șutul lui, din colțul suprafeței 
de pedeapsă, nu însemna ni
mic mai mult decit „speranța 
spre mai bine”... Patru minute 
mai fîrziu, Rangers a primit al 
doilea cadou și din nou John
ston a fost cel care l-a luat. A- 
cum jucătorii de la Rangers 
pot merge la București pentru 
manșa a doua din „Cupa cu
pelor”, la 1 octombrie, încre
zători că au făcut destul pen
tru a-și apropria victoria. Deși 
românii au fost îndemînatici

o
nedînd

și competenți, ei au avut 
eclipsă de inspirație, 
prea mult de furcă celor de 
la Rangers".

„Daily Record", sub semnă
tura lui Ken Gallacher, este 
însă mai circumspect : „Meciul 
retur de la București nu va fi, 
desigur, ușor. Aș fi fost fericit 
dacă i-aș fi văzut pe cei de la 
Rangers înscriind un gol mai 
mult... Românii au demonstrat 
seara trecută că pot juca. Du- 
mitriu și Tătaru sint jucători 
excelenți. Rangers va avea 
mult de furcă în manșa a 
doua”.

Și același ziar conchide, prin 
opiniile celor doi antrenori, în 
vederea meciului retur : Da
vid White : „Va fi greu pen
tru noi și in continuare. Ro
mânii au o echipă bună, pe 
care personal o clasez alături 
de Vojvodina și ne amintim 
incă de replica puternică a a- 
cesteia din anul trecut” ; Ște
fan Covaci : ..Rangers are ju
cători buni, dar socoteala nu 
e încheiată Două goluri nu în
seamnă prea mult”.

LISABONA, 19 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru special). După 
felul în care luase startul Rapi
dul în această partidă cu Vi
toria Setubal, disputată in man
șa I a „Cupei Europene a Tirgu- 
rilor", se părea că cei aproxima
tiv 10 000 de spectatori, prezenți 
în tribunele stadionului Jose Al- 
valade, vor apela... la pachetele 
lor cu țigări. Intr-adevăr, abia 
se scurseseră 10 minute din Joc 
cind Neagu avea deja la „activ 
două ratări copilărești din apro
pierea careului mic, 'în poziții 
din cele mal favorabile de a mar
ca. Gafele înaintașului rapidist mi 
le explicam prin starea de inhi
biție care pusese stăplnire pe 
fotbaliștii feroviari incă din mo
mentul sosirii autobuzului la a- 
renă, stare manifestată și în ju
mătatea de oră petrecută înain
te de joc în cabină.

Același lucru se petrecea insa, 
probabil, șl în tabăra adversă, 
la jucătorii Iui Setubal, al căror 
început slab în noul campionat 
îi obliga să abordeze partida cu 
o mare prudență. Cu ajutorul 
publicului și — de ce să n-o re
cunoaștem ? — al unui grad spo
rit de tehnicitate, primii care 
au reușit să se descotorosească 
de trac au fost jucătorii lui 
Setubal. Mai rapizi, mal bine 
articulați în spațiul de joc, ei 
au preluat conducerea ostilități
lor „legind”, evident, mai ușor 
la mijlocul terenului și dlrijînd 
ofensiva spre Joao Jacinto, Ar- 
canjo, punctele forte, înaintași 
cu personalitate, ale atacului. Ac
țiuni colective, insidios concepu
te, alternînd cu cele individuale, 
au dezechilibrat în repetate rîn- 
duri apărarea Rapidului și nu
mai unele intervenții in extre
mis (Lupescu — min. 15, Dan 
miri. 19. Răducanu — min. 22, 
24 și 31) ca și tirul greșit al 
lui Jose Maria, Vagner, Guerrei- 
ro si Arcanj o au făcut ca ta
bela să rămînă în continuare ne
modificată.

Evident, la dominarea netă a 
formației Setubal își aducea con
tribuția și... adversarul, care, în 
loc să temporizeze prin pase 
scurte la mijlocul terenului, pre
fera să mizeze aproape totul pe 
cartea jocului la angajament fi
zic. Incepînd cu Răducanu, care 
a degajat numai mingi lungi, la 
întîmplare, continuînd cu apă
rătorii și chiar mijlocașii (ex
cepție f’ăcînd Dumitru), mai toți 
au folosit pasa lungă (și aceasta 
nu pe spații libere, ci în zone 
aglomerate) spre izolatele vîrfuri 
(Năsturescu — Neagu — Petrea- 
nu), ale atacului rapidist.

Precedat de o lovitură liberă 
(min. 40, de la aproximativ 20 
m) executată de Dan și respin
să cu dificultate de portarul Vi
tal, golul înscris de Josă Maria 
(în min. 41, mingea ricoșează în 
plasă din capul lui Dan, care 
încercase s-o respingă) a căzut 
cum nu se putea mai rău pen
tru jucătorii Rapidului care — 
debusolați complet în teren — 
așteptau pauza (odihnitoare și 
bună sfătuitoare) ca pe o mană 
cerească.

Abordînd partea a doua a me
ciului cu un gol la pasiv (puțin, 
totuși, față de marea presiune 
exercitată în apropierea buturilor 
lui Răducanu), rapidiștii au pă
răsit vestiarul la fel de neîncre
zători în forțele lor. Ca în re
petate rînduri în repriza I, Năs
turescu a greșit din primul mi
nut de la reluare o pasă simplă 
la mijlocul terenului, invitînd 
formația gazdă să-și reia ofen
siva încheiată cu puține mo
mente înainte. Am asistat, așa
dar, în continuare, la o suită de 
atacuri ale setuballștilor, orien-

partea lul 
naționalei 
seara,

l-a 
__, _ _ cele 
grele. Șl din nou un gol 
formației gazdă avea să fie pre
cedat de o fază critică la poarta 
lui Vital : în min. 63, o acțiune 
reușită (cit de rare au fost a- 
cestea), Dumitru — Neagu — Pe- 
treanu, l-a creat ultimului un 
culoar liber înspre marginea ca
reului de 16 m lateral dreapta ; 
tînărul înaintaș rapidist a pă
truns impetuos în suprafața de 
pedeapsă, de unde a pasat lul 
Năsturescu (trecut în această re
priză pe aripa stingă) ; mingea, 
săltată puțin -și lovită destul de 
defectuos, din colțul careului mic, 
de către Năsturescu, a ocolit 
poarta. La 1—1 — desigur, îm
potriva cursului jocului — poa
te că și adversarii ar fi simțit 
șocul psihologic. Așa însă, a ve
nit, în min. 64 și cel de-al doi
lea gol, cel înscris de Guerreiro 
și care l-a găsit pe Răducanu 
(joi nelnspirat, desigur, cu ieșiri 
inoportune), undeva în apropie
rea liniei de 16 metri. Și totuși, 
cind nimeni nu se mai aștepta, 
Neagu, omul de gol al Rapidului, 
a redus din handicap : urmărind 
atent (min. 71) balonul trimis 
de către Pop, el a pătruns în 
careu și, de la aproximativ 14 
m, l-a săltat în plasă peste por
tarul ieșit în întîmpinare. Ce 
prilej nimerit — în acele mo
mente de cădere ale Vitoriei Se
tubal — pentru jucătorii 
dului, de a apăsa măcar 
pe accelerator. Șl totuși, ei 
veau s-o facă, dovedind, 
felul în care au jucat în ultimele 
20 de minute, că nu sînt în stare 
să păstreze cel puțin ... . _
O asemenea manieră se întoarce 
însă — în multe din cazuri — 
împotriva celui care o practică 
și, astfel, golul al treilea, semnat 
de Josă Maria cu trei minute 
înainte de finiș, a fost cvasi- 
iminent ; la o lovitură de colț, 
executată de pe aripa stingă, 
Joao Jacinto șl-a permis și lu
xul de a pasa cu călcîiul cole
gului său de echipă Jose Maria 
(plasat bine în interiorul careu
lui) care a trimis, cu sete, ba
lonul în plasă.

Trist dar... just. Just, deoarece 
Vitoria Setubal a fost superioară 
Rapidului cu cel puțin 2 goluri ; 
trist pentru că jucătorii Rapi
dului (exceptînd pe Dumitru. Lu
pescu, Petreanu șl oarecum Grea- 
vu) se vor întoarce acasă 
însoțiți de sentimentul că 
pe terenul Jose Alvalade, 
fi disputat șansa...

O vor face mal bine la Bucu
rești ? Să sperăm.

tate cu precădere pe 
Joao Jacinto, aripa 
portugheze, care, joi 
terenul lui Sporting, 
lui Pop clipe dintre

, pe 
făcut 

mal 
al

Rapi- 
acum 
nu a- 

prin

acest 1—2.

ne- 
aici, 
și-ar

G. NICOLAESCU

F.C. ARGEȘ 
AVERTIZAT

Comisia centrală de com
petiții și disciplină a Fede
rației române de fotbal a 
hotărît să avertizeze pe 
F.C. Argeș pentru insufici
entă muncă de disciplinare 
a jucătorilor din echipa di
vizionară A.

LOTO • PRONOSPORT
ULTIMELE 3 ZILE PENTRU PROCURAREA BILETELOR 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO
DIN 23 SEPTEMBRIE

Tragerea excepțională Loto 
din 23 septembrie a.c.. oferă 
participanților posibilitatea de 
a cîștiga apartamente cu 3 
camere (confort gradul I), 
apartamente cu 2 camere 
(confort gradul I), precum și 
premii fixe în bani de 10 000 
lei, 5 000 lei, 1 000 lei ș.a., 
număr NELIMITAT.

Se atribuie premii și pentru 
2 numere cîștigătoare. Prețul 
biletelor de 10 lei, 15 lei și 
25 lei.

Rețineți !
pot cîștiga apartamente.

Și cu 10 lei se

în
Luni, 22 septembrie 1969, 

este ULTIMA ZI pentru pro
curarea biletelor.

★ -

• Publicăm mai jos pro
gramul concursului Prono
sport nr. 39 etapa din 28 sep
tembrie a. c. : I. Crișul — Di
namo Buc. : II. Petrolul — 
Jiul ; III. A.S.A. Tg. Mureș — 
Farul ; IV. Steagul roșu — 
F C. Argeș ; V. C.S.M. Reșița 
— Vagonul ; VI. Bari — Na
poli ; VII. Brescia — Caglia
ri ; VIII. Fiorentina — Samp- 
doria ; IX. Internazionale — 
Torino, X. Juventus — Bo
logna ; XI. Lăzio — Milan ; 
XII Palermo — Lanerossi ; 
XIII. Verona — Roma.

Numerele extrase
gerea LOTO din 19 
brie

la tra-
septern-

8
89 15 56

516.907 lei.

EXTRAGEREA I :
22 84 5 42 63 71
FOND DE PREMII:
EXTRAGEREA a Il-a :

1 74 56 62
FOND DE PREMII : 

269.070 lei
premiilor de 

tragere se va 
în Capitală de

82 60

Plata 
ceasta 
astfel : 
septembrie la 3 noiembrie 
1969 inclusiv • în provincie 
de la 30 sept< nbrie la 3 no
iembrie 1969 inclusiv.

la a- 
face 

la 27



La box, echipe de tineret

România
a surclasat

Ungaria: 16-6
BRĂILA, 19 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Selecționa
tele de tineret ale României și 
Ungariei s-au întilniț vineri 
seara pe arena „Unirea Trico
lor” într-o partidă cu caracter 
amical. Deși timpul a fost ră
coros, totuși confruntările din
tre speranțele boxului românesc 
și maghiar au „încălzit” pe cei 
aproape 2 000 de spectatori pre
zenți în tribune.

Șt. Boboc a boxat excepțio
nal o repriză și jumătate. Din 
păcate el nu a menținut ritmul, 
„obosind" vizibil de la jumăta
tea rundului II, permițînd ast
fel lui Kisnemet să preia ini
țiativa și să cîștige la puncte. 
M. Dumitrașcu a fost necruță
tor cu adversarul său Fodor, 
pe care l-a trimis la podea in 
fiecare repriză, iar în ultima 
maghiarul a fost abandonat de 
antrenorul său. N. Păpălău nu 
i-a lăsat lui Teglaș nici un mo
ment de răgaz punîndu-1 k.d. 
de 3 ori în primul rund, astfel 
că sportivul oaspete a fost a- 
bandonat de arbitrul 
Popescu. Celelalte 1 
Sallay (Ungaria) 
D. Giugea (România) ; 
raru (R) b.p. Simon 
Mihalcea (R) b.p. Karl 
Mih aicea (R) 
yacs (U) ; I. 
Csizmadia (U) 
ab. TI Siklosi o-u , iu/
b.p. I. Siliște (R) ; V. Lehăduș 
(R) înv. ab. I Haniș (U). Du
minică la Buzău cele două se
lecționate se vor întilni în me
ciul revanșă.

Victor 
rezultate : 

înv. ab. II 
A. Mo- 
(U) ; S. 
(U) : D. 
III
(R)
(R)

înv. ab. 
GySrffi 
; I. Ilie
(U) ; Naghy

: D. 
Ko- 
bp. 
inv. 
(U)

R. CALARAȘANIU

INTERMEZZO LA HOTEL ..WARSZAWA"»î
VARȘOVIA, 19 (prin telefon de 

la trimisul nostru special) — 
De cîteva zile, marele hotel 
„Warszawa", din capitala Polo
niei, s-a transformat într-un 
„cartier general" al celor mal 
puternici oameni din lume. In a- 
ceastă clădire gigantă, cu 17 e- 
taje, aproape toate camerele sînt 
ocupate de halterofili

După ce-ș! termină antrena
mentele îl vezi pe culoare, mal 
inalți, mai scunzi, după categoria 
de greutate, dar toți niște pache
te de mușchi Iar cînd pe corl- 

Tior apar 
Stanislav 
cîntăresc 
(I). simți 
parte și 
altfel n-ar putea trece...

In orele de relaxare, după a- 
mlază mai ales, locu! de întîlnlre 
al concurenților veniți este ho
lul mare al hotelului, unde se a- 
flâ instalate mai multe televi
zoare. Halterofilii urmăresc eu 
deosebit interes campionatele eu
ropene de atletism. Sovieticii a- 
plaudă pentru Saneev. polonezii 
pentru Werner, mica delegație a 
românilor admiră săriturile lui 
Corbu si regretă eșecul neaștep
tat al Ilenei Silai.

Si cu toate că în orele dinain
tea competiției este greu să 
smulgi cuiva vreo vorbă, âm în
drăznit să schimbăm cîteva cu
vinte cu persoanaiele mai de sea
mă ale actualei ediții a campio
natelor.

— întrecerile se anunță deose
bit de echilibrate, foarte anrlge, 
și tocmai aceasta mi îndeamnă 
să prevăd că numeroase recor
duri mondiale vor fi dohorîte. 
Sportivii sovietici sînt bine pre
gătiți și cred că vor reuși o fi
gură mult mai frumoasă decît 
aceea a Jocurilor Olimpice mexi
cane. Noul antrenor, Robert Ro-

Leonid Jabotluski și 
Batușev. care împreună 
peste 300 de kilograme 
nevoia să te dat la o 

să le faci loc, fiindcă

numit în această funcție 
retragerea lui Arkadi Voro- 

, a alcătuit un lot de 11 a- 
tleți care au făcut deplasarea la 
varșovia, urmînd să alcăiuiasca 
echipa. Reprezentanții Uniunii 
Sovietice vor participa la toate 
categoriile, mai puțin ușoară șl 
semigrea.

In continuare colegul moscovit 
ne-a făcut cunoscut lotul U.R.S.S. 
(în paranteză sînt trecute cele 
mat bune rezultate din acest an):

52 kg : V. Krișișin (332.5 kg) și 
V. Smetanin (327.5). 60 kg : D. 
Sanidze (380), 75 kg : V. Kuren- 
kov (472,5) și E. Simionov (470) 
82 kg : B. Selitki (487.5) și V. 
Sării (480), 90 kg : I. Iablonovski 
(510). cat. grea (pînă la 110 kg) : 
J. Talțs (542.5), supergrea (peste 
110 kg) : L. Jabotinski (550) și S. 
Batușev (542.3).

★

man, 
după 
Oiov,

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

TATE SULIȚA (b): 1. JAN1S 
LUS1S (U.R.S.S.) 91.52. 2.
Pauli Nevala (Finlanda) 89.58, 

(Polonia)
Kulczar 

Wieslaw 
79.74. 6. 

) 79,10.

3. Janus Sidlo
82,90, 4. Gergely
(Ungaria) 81.14, 5. 
Sieianski (Polonia) 
Jan Donin (U.R.S.S.

m g, Nicolae Perla 
curajos și s-a men- 
apropierea fruntași- 
aproape de penulti-

5.

în „Tour de l Avenir

Japonezii sînt cei mai veseli 
dintre locatarii hotelului „Wars
zawa". Atrase atenția optimis
mul lor. nepăsarea cu care pri
vesc apropiata întrecere, iată-1 
pe Myake. Dar nu campionul și 
recordmanul mondial, Josinobu, 
ci fratele său mai mic, Joshio- 
chi. La 34 de ani, după o carieră 
strălucită cum numai Tommy 
Kono a avut-o. Josinobu s-a re
tras, lăsîndu-i mezinului misiu
nea de a apăra onoarea sportivă 
a familiei. Iar acesta ne asigură 
că o va face cu toată hotărîrea.

Prin intermediul mai multor 
translatori am stat de vorbă cu 
liderul halterofililor niponi, sim
paticul Masahi Ouchi, clasat ne 
locul II la J. O. de la Mexico. 
Are 25 de an! si este funcționar 
civil la Politia din Tokio.

— Cînd venim in Europa — ne 
spune Ouchi — intîmpinam mai 
multe greutăți. Ne acomodăm 
greu cu fusul orar dar. mai cil 
seamă, cu alimentația. Văd că 
europenii (se referă la haltero
fili) sînt carnivori. în timp ce 
noi. vegetarieni. Aici ne lipsește 
orezul preparat ,ă la nipon" și 
fructele exotice.

Iată o noutate în alimentația 
halterofililor. Teoriile clasice so
cotesc că proteinele trebuie să 
constituie alimentul de bază în 
condițiile marelui efort. Japone
zii infirmă această părere.

★

CHÂTEAUROUX, 19 (prin 
telefon). — „Tour de 1’Avenir" 
a mai consumat o porție pan
tagruelică — 219,5 km — spiil- 
berînd altor rutieri speranța 
de a mai ajunge duminică la 
Clermont-Ferrand cu pluto
nul.

Plecînd din Angărs, am a- 
vut cîteva clipe impresia că 
măcar vremea nu se va mai 
pune în calea cicliștilor. Soa
rele blind, de toamnă, crea o 
atmosferă plăcută, veselă. 
După cîțiva kilometri, însă, 
totul a devenit o iluzie. Vîntui, 
la început adietor, apoi puter
nic, în rafale, i-a luat în pri
mire pe cicliști și nu i-a lăsat 
pînă la Châteauroux. Chiar 
și vremea neprielnică este însă 
un prilej de răfuială pentru 
alergători. Prima evadare a 
fost inițiată, ca de obicei, ime
diat după ce starterul a dat 
semnalul de plecare. Cei care 
atacă sînt Stachura. Kaczma
rek. Ducreux, Ciumeti. Wiles, 
Spetgens, Duchemin. în mo
mentul cînd cei 7 au avans 
de 2 min 25 s (km. 44), o ba
rieră de cale ferată situată la 
ieșirea din Montreuil-Bellav 
îi oprește din efort. Dar di
ferența față de pluton le este 
cronometrată și reiau cursa cu 
avansul inițial. Vîntui devine 
tot mai puternic, solicitînd e- 
forturi tot mâi mari. La km. 
81, fugarii sînt ajunși de Van 
De Vyver, Soucek, Den Her- 
tog. Plutonul forțează. în timp 
ce fugarii dau evidente semne 
de oboseală. Sfîrșitul acțiunii 
se produce la km. 85. După 
8 km, o nouă evadare i se des
prind din grupul masiv Ma- 
giera. Zelenka, Hoekstra, Le
chatelier, Daley, Rodriguez, 
Paranteau, Dury, Alcantara. 
Punctul de cățărare de la km. 
1115, COte du Grenadier, este 
cîștigat de Alcantara. Este și 
punctul unde Al. Sofronie 
sparge. El reușește însă să 
prindă plutonul.

La km. 138, pe urmele fu
garilor pornește un grup de 
19 alergători, condus de Zoe- 
temelk, în care se află și T. 
Vasile. După 8 km ei fac 
joncțiunea cu grupul avansat, 
însă după alți 6 km plutonul 
neutralizează întreaga acțiune. 
Apele nu se liniștesc însă, 
Magiera dă semnalul unei noi 
acțiuni. îl urmează De Muynk, 
Besnard, Helion, Den Hertog, 
Hubschmid, Paranteau apoi 
Bilsland și Lievens și ceva

mai tîrziu Stec, Stachura, Cra
pez, Thevenet, Delepine. Ze
lenka și Spetgens. Evadarea 
va fi decisivă. Avansul fuga
rilor crește la peste un minut 
si doar atunci cînd Zoetemelk 
.trage furibund, fărîmițînd 
plutonul, el se diminuează. 
Tricoul galben nu insistă prea 
mult, și fugarii își redobîndesc 
diferența de peste un minut 
pe care o vor mări pînă la so
sire. La km. 167 mașina teh
nică a României este din nou 
solicitată : a spart N. Ciumeti. 
El schimbă bicicleta și, cu a- 
jutorul colegilor de echipă 
Cernea și Puterity, prinde 
plutonul. Sosirea la Château- 
roux prilejuiește un sprint de
osebit de spectaculos pe care 
ciclistul francez Thevenet îl 
cîștigă detașat.

Etapa a VlII-a : Angers— 
Châteauroux. 219,5 km : 1.
Thevenet (Franța centru) 5 h 
17:02 
km), 
17:03,
4. De
celați 
lonia) 
(Franța centru) 5h 17:12— 27. 
St. Cernea 5h 18:57, 34. Al. So
fronie, 48. Moiceanu. 53. 
Puterity, 66. T. Vasile, 74. 
Ciumeti — același timp, 
clasament mai figurează 
alergători. Clasament gene
ral individual după 8 etape: 
1. Zoetemelk (Olanda) 34h 

50:38. 2. Va» De Wiele (Bel
gia) 34h 53’41, 3. Den Hertog 
(Olanda) 34h 54:06, 4. Jolly 
(A»iglia) 34h 55:21, 5. Crapez 
(Belgia) 34h 55:30, 6. Zubero 
(Spania) 34h 55:47, 7 Labus 
(Cehoslovacia) 34h 55:57, 8.
Blawdzin (Polonia) 34h 55:59, 
9. G. Petterson (Suedia) 34h 
56:01, 10. Lașa (Spania) 34h 
56:21,... 35. Al. Sofronie 35h 
02:12. 50. T. Vasile 35h 05:29, 
61. N. Ciumeti 35h #7:24. 79. 
St. Cernea 35h il>:20, 84. T. 
Puterity 35h 18:56, 88. G.
Moiceanu 35h 21:23. Qlasa-
ment general pe echipe: !. 
Olanda 105h 06:16, 2. Belgia 
105h 15:46, 3. Franța " ' 
20:47, 4. Spania 105h 23:30,
5. Anglia 105h 25:42, 6. Fran
ța vest 105h 27:56... 14, Ro
mânia 105h 53:14, 15. Iugo
slavia 106h 04:52.

Astăzi, are ioc etapa a IX-a 
Châteauroux — Riom, 221,5 
km.

Tn prima 
întrece cei 
campionatului 
Pe podium va urca și reprezen
tantul nostru Ton Hortopan. Ti 
așteaptă o misiune dificilă, el 
avînd de înfruntat aproape 20 de 
sportivi de mare valoare. Favo- 
riți incontestabili — cei doi re
prezentanți ai echipei U.R.S.S.

zi de concur.*? se vor 
mai ușori atleți ai 

(pînă la 52 kg).
1 Ton Hortopan. 
misiune dificilă.

Ion OCHSENFELO

La 110 
n luptat 
tinut în 
lor pînă 
mul gard, cînd a cedat pasul. 

El a obținut 14.3- 
neutru titlu a fost 
de dîrză. doi valoros* 
Hemery și Drut, 
să-și împartă locul T.
TATE 110 m g: 1—2. DAVID 
HEMERY (Marea Britanie) 
și GUY DRUT (Franța) — 
13,8, 3. Betge (R.D. Germană) 
14.1. 4. I.iani (Italia) 14,1, 5 
Fimland (Norvegia) 14,2.

O cursă de .0 intensitate 
deosebită a prilejuit-o finala 
probei masculine de 830 m, 
la startul căreia era prezent 
— nrintre alți specialiști ai 
sprintului prelungit — șl 
Manfred Matuschewski, câș
tigătorul ultimelor două edi
ții ale europenelor. Specia
liștii pronosticau victoria tî
nărul ui alergător ceh Josef 
Plachy. neînvins în acest se
zon. cîștigător și în meciul 
de la Stuttgart, dintre Euro
pa — America. Dar cei trei 
alergători din R.D. Germană, 
prezenți în finală, au ales 
tactica cea mai potrivită, ți- 
nîndu-1 la respect pe Plachy. 
Sprintul final, de veritabilă 
cursă de viteză, i-a revenit, 
fără drept de apel. unuia 
dintre aceștia. Iui Dieter 
Fromm. REZULTATE SOO m 
(b): 1. DIETER FROMM
(RD. Germană) 1:45.9. 2. Jo
sef Plachy (Cehoslovacia) 
1:46,2. 3. Manfred Matuschew
ski (R.D. Germană) 1:46.8, 4. 
Evgheni Arzanov (U.R.S.S.) 
1:47.1, 5, Hansruedi Mumen- 
thaler (Elveția) 1:47,2. 6

Disputa 
deosebit 
hurdleri. 
trebuind 
REZUL-

Satisfacții și decepții

Andrj Ktipczik (Polonia) 
1:47,5. 5. Noel Carrol (Irlan
da) 1:49,1, 8 Erhard Schulze 
(RD. Germană) 1:55,4.

Cursa de 5.000 m a revenit 
favoritului principal, engle
zului Jan Stewart, care a 
controlat-o cu autenticitatea 
unui campion de clasă, a- 
vînd în finiș suficiente re
surse pentru a cîștigă fără 
emoții. în ciuda atacului fon- 
distului sovietic Sarafedinov. 
REZUITATE 5 000 m: 1. JAN 
STEWART (Marea Britanie) 
13:44,8. 2. Rashid Sarafedi
nov (U.R.S.S.) 13:45.8, 3. Alan 
Bl in stan (Marea Britanie) 
13:47,6, 4. Bernt Diesner
(R.D. Germană) 13:50.4. 5.
Daniel Korica (Iugoslavia) 
13:51.4. 6. Giuseppe Artizzo- 
ne (Italia) 13:51,8.

De săritura în lungime te
mei ne legam, evident, mul
te speranțe Aceasta, în ciuda 
faptului că știam că Vio
rica Viscopoleanu nu se 
prezenta la același nivel su
perior de pregătire cu adver
sarele sale, din cauză că ac
cidentul din ianuarie i-a im
pus o pauză în antrenament 
de mai multe 
Totuși. Viorica 
a luptat — așa 
felul — pentru • 
dacă aceasta a i 
din urmă,
— faptul se datorează (de ce 
să n-o recunoaștem ?) evolu
ției superioare a polonezei. 
Cele 6 sărituri ale Sarnei au 
măsurat: 6,48 — 6,49 — 6.45
— 6,36 — dep- — 6.41 ; în
timp ce Viscopoleanu a înre
gistrat 6.45 — 6.19 — 6.35 — 
6,15 — 6,33 — 6.23. Subliniem 
că între primele săritoare de 
pe continent nu și-a găsit lo
cul medaliata cu argint de la 
Ciudad de Mexico. Sheila 
Sherwood, principala favorită 
a probei. REZULTATE LUN
GIME (f) : 1. MIROSLAVA
SARNA (Polonia) 6,49,* 2.
Viorica Viscopoleanu (Româ
nia) 6,45, 3. Berit Bertelsen
(Norvegia) 6,44, 4. Diana lor-

gova (Bulgaria) 6,31, 5. Ta
tiana BîcikOva (U-R.S.S.) 6,29, 
6. Maureen Barton (Marea 
Britanie) 6,28, 7. Eva Kucma- 
nova (Cehoslovacia) 6.21, 8.
Kristina Hauer (R. D. Ger
mană) 6.19.

Săritura în înălțime la bă
ieți a fost 
mare surpriză.
landez Văhălă, care 
nea un rezultat mai
2,13 m, s-a impus,

la un pas de o 
Tînărul fin- 

nu obți- 
bun de 

trecînd

Azi,

16,00
18,00

20 septembrie, la Atena
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m 
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F-FINALA 
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(Urmare din pag. 1)

în absența superfa- 
Liesel Westermann, 

mulți dintre comenta- 
atletism, prezenți aci 

o investeau cu

■ săptămîni. 
Viscopoleanu 
cum îi este 
victorie, dar 
suris, în cele 

Miroslavei Sarna

din prima 
înălțimile, inclusiv cea deci
sivă, la 2,17 m- Victoria i-a 
revenit însă lui Valentin 
Gavrilov, care a avut inspira
ția să renunțe pe parcurs la 
o încercare (2.14). Al treilea 
clasat, italianul Azzaro, a fost 
la înălțimea celor care l-au 
precedat în clasament. Cam
pionul nostru, Șerban 
după o evoluție 
în concursul de 
joi, a dezamăgit. 
ÎNĂLȚIME (b) .-
TIN GAVRILOV
2.17, 2. Reijo 
da) 2,17, 3.
(Italia) 2,17, 
(Franța) 2,14,
(Ungaria) 2,14, 
Celion (Suedia) 
Tihani (Ungaria) 2,11. A ur
mat grupul săritorilor de 2,08 
m, între care — pe locul 13 
— și Șerban loan.

Discul a fost ultima dintre 
probe la care mai nădăjdu
iam într-o victorie a culorilor

încercare toate

loan, 
promițătoare 
calificare de 
REZULTATE

1. VALEN- 
(U.R.S.S) 

Văhălă (Finlan- 
Erminio Azzaro
4.
5.

Henri Elliot 
Istvan Major 
6- Christen 

2,14, 7. Josef

noastre. 
voritei 
cei mai 
torii de 
la Ateha, 
titlul european pe campioana 
olimpică Lia Manoliu, deși 
ea se prezenta la cerc cu re
zultate inferioare unor adver
sare. Aceste pronosticuri 
aveau în vedere — în primul 
rînd — experiența ei de con
curs și apoi ascendentul nor
mal pe care i-1 conferea vic
toria mexicană. Lia a lăsat 
impresia că se va conforma 
așteptărilor, înscriind din 
prima încercare un promițător 
57,38 m. Dar, au urmat 56,88 
— 56,08 — 55,32 — dep. — 
dep., în timp ce mai tinerele 
ei adversare au reușit în ur
mătoarele încercări perfor
manțe mai bune. Tamarn Da
nilova, pînă la ultima arun
care pe locul 4, a înregistrat 
59.28 m, cu care a intrat în po
sesia medaliei de aur. O mică 
mențiune pentru Olimpia Ca
taramă, clasată pe locul 6, 
cu record personal. REZUL
TATE DISC (f) : 1- TAMARA 
DANILOVA (U.R.S.S.) 59.28, 2. 
Ludmila Muravieva (U.R.S.S.) 
■59,24, 3. Karin lllgen (R. D. 
Germană) 58,66. 4. Lia Mano
liu (România) 57.38, 5. Anto
nina Popova (U.R.S.S.) 56,66, 
6. Olimpia Cataramă (Româ
nia) 56,62, 7 Gabrielle Hinz- 
mann (R. D. Germană) 52,32, 
8. Iudith Stugner 
52.00.

In preliminarele 
ale ștafetei 4X400 
zentativa R. F. a 
a marcat 3:33,9, timp superior 
recordului mondial al acestei 
probe, de curînd introdusă în 
program. Rezultate: seria Ii
1. R. F. a Germaniei (Czekay, 
Gleichfeld, Eckhoff, Frese) 
3:33,9 — nou record mondial,
2. Marea Britanie 3:34,3, 3.
U.R.S.S- 3:34,5 ; seria a Il-a : 
1. Franța 3:37,9, 2. R. D. Ger
mană 3:38,8-

(Ungaria)

feminine 
m, repre- 
Germaniei

(media orară 41.546 
2. Crapez (Belgia) 5h
3. Spetgens (Olanda), 
Muynek (Belgia) — a- 
timp. 5. Stachura (Po- 
5h 17:08. 6 Besnard

T. 
N. 
In
98

105h

Hristache NAUM

cind pe podiumul de pre
miere.

Decepțiile sînt intr-un fel 
la modă aci. la Atena. Necaii- 
ficarea în finală a săritorului 
italian cu prăjina Dionisi a 
produs stupoare, ca și situa
ția similară în care s-a aflat 
medaliata cu argint de la 
Ciudad de Mexico, Sheila 
Shenvood (Anglia), la săritura 
in lungime. Alte celebrități 
ale sezonului (finlandezul Kin- 
nunen la suliță, sovieticul 
Skvorțov și Ritta Schmidt la 
săritura în înălțime) nu au 
reușit de loc să confirme re
zultatele anterioare. Fără să

mai pomenim de suspensurile 
pe care le-au produs pro
bele de sprint, în care unii 
ridicau mîinile la sosire, in 
chip de victorie, pentru ca — 
după developarea filmelor — 
alții să suie pe treapta ma
joră a podiumului, lăsindu-și 
adiersarii in lacrimi: Așa au 
pățit francezul Snrleur și 
compatrioata sa Colette Bes
son.

Decepțiile au fost insă com
pensate, apoi, de mulțimea 
întrecerilor de un înalt ni
vel, lie tehnic fie spectacular, 
dintre care putem cita cursă 
superbă pe 5000 m și emo
ționantul final la săritura băr
baților peste ștachetă.

„CUPA MONDIALA" LA VOLEI

DECALAJ VALORIC ÎN ZIUA
A DOUA A TURNEULUI FINAL

BERLIN, 19 (prin telefon, de ia 
trimisul nostru special). —

Ziua a doua a turneului final 
al „Cupei mondiale" nu a oferit 
spectacole sportive la nivelul ce
lor din seara precedentă. Aceas
ta, pentru că joi diferența dintre 
adversari a fost mai pregnantă 
și, prin urmare, disputa a fost 
lipsită de acel „ceva” care 
place In primul rînd spectatoru
lui.

Bineînțeles, revelația zilei au 
fost niponii care, în fața bulga
rilor, au oferit o lecție demon
strativă de virtuozitate, de per
fecțiune, de abilitate și acroba
ție. convingînd, încă o dată, că 
pentru ei voleiul nu are secrete. 
Este adevărat, bulgarii n-au gă
sit o modalitate de exprimare la 
înălțimea partenerilor lor, re
plica fiindu-!e destul de timidă. 
Strădaniile căpitanului Karov de 
a contracara jocul japonezilor 
nu au fost susținute decît de Zla- 
tanov, ceea ce a fost prea puțin.

A urmat meciul U.R.S.S. — 
Cehoslovacia, întrecerea dintre 
campionii olimpici și cei mon
diali. Victoria sovieticilor se da
torează mai mult greșelilor pue
rile ale adversarilor care au ce
dat multe puncte din serviciu. 
Apărarea, care forma un element 
de bază în jocul campionilor 
mondiali, a decepționat și. astfel, 
randamentul de ansamblu al e- 
chipel a fost mult diminuat. De 
asemenea, în atac Senk a 
lipsit de vlagă, a efectuat 
timpul defectuos blocajul, 
Petlak
— nu a corespuns pe deplin.

în ultimul joc, brazilienii 
luptat cu mai multă ambiție 
fața gazdelor, dar n-au reușit

fost 
tot 
iar 

cel mai înalt jucător

A 58-a finala a „Cupei Davis"
(Urmare din pag. t)

său, \ incontestabil. Dar după 
alte emoții... Smith își cîștigă 
serviciul (5—3), apoi face 5—4 
ajutat și de neșansele lui Ti
riac. De aci 5—5 și din 
nou prelungiri. Românul luptă 
cu o dîrzenie nemaipomenită i 
6—5 pentru el, după ce adver
sarul nu reușește să răspundă 
decît la o singură minge. Și 7—5 
după anihilarea serviciilor lui 
Smith printr-o contraofenșivă 
admirabil condusă de Țiriac.

Debut slab, însă, în setul 
patru. Jucătorul nostru este 
condus cu 2—0 și această dis-

tanță se menține pînă la final, 
cu toate eforturile lui Țiriac 
de a egala. 6—4 pentru Smith 
și scor egal pe tabela seturi
lor 5 2—2.

Decizia trebuie să survină 
doar în setul Cinci. El este dis
putat cu aceeași ardoare, deși 
amîndoi jucătorii se resimt 
după eforturile depuse. Tine
rețea și vigoarea lui Stan 
Smith sînt ambele decisive în 
această partidă epuizantă. A- 
mericanul se distanțează în

ultimele ghemuri și cîștigă cu 
6—4, aducînd reprezentativei 
S.U.A. al doilea punct.

Tenismanii americani con
duc cu 2—0, după prima zi a 
finalei.

★
Miîine (n.r. azi), o nouă zi de 

întrecere pe cimentul vopsit 
în verde de la „Harold T. 
Clarke" — Stadium. Se întîl- 
nesc formațiile de dublu ale 
celor două reprezentative, un 
examen tot atît de dificil pen
tru Ion Tiriac și Iile Năstase.

DUBLĂ ÎNFRÎNGERE...
OLIMPIADA FEMININA

DE SAH>

După 9 runde, în clasamen
tul Olimpiadei feminine de 
șah pe echipe de la Lublin 
(Polonia), pe primul loc se 
află U.R.S.S. cu 14'/2 p, urmată 
de Ungaria, Cehoslovacia — 
131/? p. România, Iugoslavia 
— 10'/2 p, Polonia, Bulgaria — 
10 p etc. In runda a 9-a, Ro
mânia a pierdut eu V2—IV2 
ântîlnirea cu Iugoslavia (Stad
ler a cîștigat la Polihroniade, 
iar Konarkowska-Sokolov a 
remizat cu Makai).

Gunoscutul jucător spaniol 
de tenis Manuel Santana a 
fost condamnat joi la două 
luni închisoare cu suspendarea 
pedepsei, acuzat de a fi acci
dentat mortal un ciclist în 
ziua de 1 decembrie 1968, în 
timp ce se deplasa cu auto
mobilul său de la San-Sebas- 
tian la Madrid. Totodată, el a 
fost condamnat la plata unei 
amenzi de 50 000 de pesetas 
drept despăgubiri. în baza a- 
celeiași sentințe, tribunalul a 
dispus ridicarea dreptului lui 
Santana de a mai conduce. 
Soarta a fost crudă pe toată 
linia cu nefericitul Santana, 
care în aceeași zi a înregistrat

și o înfrîngere competițională, 
pierzînd cu 0—3 întîlnirea cu 
compatriotul său Orantes.

au 
in 
sâ 

obțină mal mult de la un adver
sar ce nu este dispus în nici 
un moment să facă compromi
suri. De fapt, puternica echipă 
a R. D. Germane, învingătoare în 
fața sud-americanllor cu 3—0 
15, 8, 7), luptă cu constanță șl 
înverșunare, chiar atunci cînd 
conduce la diferențe zdrobitoare, 
dovedind că la ora actuală este 
mult superioară tuturor adver
sarelor.

In turneul de la Schwerin, Ro
mânia a dispus joi seara cu 3—0 
(7, 3, ...............................
R. D. 
minat 
lonia,

tn cea de a treia zi, inaugura
rea programului au făcut-o e- 
chipele clasate pe ultimele locuri, 
Cehoslovacia șl Brazilia. Partida 
s-a caracterizat printr-o dispută 
echilibrată, în care campionii 
mondiali au obținut prima vic
torie din turneul final, cu 3—1 
(12, —10, 7, 12). De remarcat fap- 

; tul că în setul trei, brazilienii, 
care conduceau cu 7—4, au pier
dut pe cel mai bun jucător al 
lor, Coehlo, accidentat in urma 
unei sărituri la blocaj. în conti
nuare. echipa și-a pierdut echi
librul șl pînă la sfîrșitul setului 
n-a reușit să mal acumuleze nici 
un punct. Deși au condus deta
șat șl * 
reușit 
gători, 
riență a jucătorilor de rezervă.

In grupa de la Berlin, s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Japonia — U.R.S.S. 3—0 (7, 12. 5). 
în grupa de la Schwerin : R.F. a 
Germaniei — Tunisia 3—0 (7, 14, 
12). România — Cuba 3—0 (7, 
6, 5).

Sîmbătă este programat derbyul 
Japonia — R. D. Germană, care 
va hotărî pe cîștigătoarea Cupei 
Mondiale.

2) de echipa de tineret a 
Germane. Turneul este do- 
de derbyul România — Po- 
programat sîmbătă seara.

în șeful următor, ei n-au 
să termine, totuși, învin- 
datorită lipsei de expe-

Aurelian BREBEANU

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
• La Belgrad s-a disputat 

primul meci dintre echipa lo
cală Partizan și formația ma
ghiară Ujpest Dozsa, contend 
pentru primul tur al „Cupei 
europene a tîrgurilor". La ca
pătul unui joc echilibrat, vic
toria a revenit fotbaliștilor 
iugoslavi cu scorul de 2—1 
(0—0). în cadrul aceleiași com
petiții, echipa Jeunesse Lu-

xemburg a întrecut cu scorul 
de 3—2 (0—1) formația irlan
deză Coleraine.

• Turneul triunghiular de 
la Ankara a fost cîștigat de 
echipa Turciei, care, în ulti
ma partidă, a învins cu 4—0 
(2—0) echipa Iranului. Pe locul 
trei s-a clasat formația Pa
kistanului.

UMBRELA ATLETISMULUI
Aici, la Atena, 

atletismului conti
nental ii lipsește, o 
mare umbrelă, pen
tru a-i feri pe par
ticipant de același 
soare care a cauzat 
moartea primului 
maratonist, soldatul 
grec Philipides. As
tăzi, stadionul Ka- 
raiskakis devine in 
fiecare zi un oval 
încins, insuporta
bil. In această at
mosferă se scurge 
campionatul, în con
formitate 
program 
tins, ce 
spectacolul
In rest, asistăm la 
marșul triumfal al 
atleților din R. D. 
Germană. In pri
mele trei zile de 
concurs ei și-au ad
judecat șase meda
lii de aur! îndeo
sebi tripla lor reu
șită la aruncarea 
greutății bărbați îmi 
amintește de victo
ria de aceleași pro
porții a americani
lor, cu cîțiva ani în 
urmă.

Fără a fi subiec-

cu un 
prea în- 

diluează 
atletic.

tivă, mi se pare că 
elementul întrecere 
a dominat în spe
cial la săritura în 
înălțime femei. Pa
tru atlete au egalat 
recordul campiona
telor (datind din 
1962 — Belgrad),
iar după consuma
rea ultimelor încer
cări nereușite, cînd 
aveam impresia că 
s-au terminat între
cerile, spre stupoa
rea spectatorilor — 
două dintre con
curente, Lazareva- 
Okorokova (URSS) 
și Miroslava Rezkova 
(Cehoslovacia), au 
beneficiat de o a 
patra încercare ! 
Motivul I la termi
narea concursului 
nu a putut fi cu
noscută campioana, 
cele două atlete 
fiind la perfectă e- 
galitate. Deci ba
raj, un lucru uitat 
de multe generații 
de atleți. Ultima 
oară medalia de 
aur a fost decerna
tă, după baraj, în
tr-o zi de august a 
anului 1936, la

Jocurile Olimpice de 
la Berlin. Atuțici, 
egalitatea era la 
1.62 m. Acum, cele 
mai bune atlete ale 
noii generații, Ritta 
Schmidt și llona 
Gusenbauer, nu au 
fost prezente la 
baraj. Ca la Ciudad 
de Mexico, nervii 
Rittei au cedat...

Pentru noi, sur
priza neplăcută a 
zilei a treia a fost 
înfrîngerea 
Silai.
Board a fost mai 
bună, cu gîndul a- 
cesta — deși greu 
— trebuie să ne de
prindem pentru mo
ment. Dar că Ileana 
a fost întrecută și 
de Damm - Nielsen, 
Vera Nikolici sau 
Barbara Wieck, ne 
întărește 
confirmată 
antrenorul 
Biro, că 
are curaj 
nalitate în marile 
competiții,' că nu 
știe ce este lupta 
pozițională în tim
pul cursei. Pe scurt, 
latura ei slabă este

a 
aici la 

Intr-o at- 
binecunos- 
el de ia 

Leoni- 
a adus o prima 

delegației

Ilenei
Că Lilian

părerea,

ei,
Silai 
și perso-

de 
Gh. 
nu

tactica. Acum, pen
tru Ileana etapa ur
mătoare va fi Hel
sinki 1971.

Marșul corect al 
lui Caraiosifoglu 
triumfat 
Atena, 
mosferă 
cută de
Balcaniade, 
da 
medalie 
noastre. Un loc în. 
elita europeană și-a. 
cucerit, la 
salt, Carol 
cu sărituri 
vechiul său 
personal. Așadar, de 
data 
merg 
Este 
că, 
scriu, 
Viorica Viscopolea
nu, Mariana Goth 
și Olimpia Catara
mă mai au încă un 
cuvînt de 
Campionatele 
pene sînt în 
desfășurare...

triplu 
Corbu, 

peste 
record

aceasta băieții 
mai bine, 

însă adevărat 
la ora cînd 

Lia Manoliu.

lolanda

spus, 
euro- 
plinS

BALAȘ

Atena,
18 septembrie

Au început campionatele europene de lupte libere

Sportivii români au concurat 
meritoriu în prima zi

SOFIA, 19 (prin telefon) .— 
într-un cadru festiv, în fața 
a peste 10 000 de spectatori, 
au început întrecerile celei de 
a XlV-a ediții a campionate
lor europene de lupte libere. 
După defilarea celor 127 de 
sportivi din 18 țări europene 
pe pista de tartan a stadionu
lui Vasil Levski și după alo
cuțiunea d-lui Roger Coulon, 
președintele Federației Inter
naționale de Lupte, delegați
ile participante la marea com
petiție internațională au fost 
salutate de Pincio Kobadins- 
ki, președintele comitetului de 
organizare a europenelor găz
duite de capitala Bulgariei.

Apoi, pe cele trei podiu
muri amenajate în fața tribu
nei principale au fost chemați 
primii concurenți. Imensele 
cronometra și tabelele electro
nice Omega au intrat în func
țiune. Iancu Vangheliei (cat. 
48 kg) a inaugurat, împreună 

•cu adversarul său, R. Dimitri- 
ev (U.R.S.S.), concursul pe u- 
nul dintre patrulatere. Sorții 
însă au decis ca reprezentan
tul nostru să-l întilnească 
chiar în primul tur pe campi
onul lumii. Deci șansele lui 
Vangheliei erau destul de re
duse. Cu toate acestea el a 
luptat cu mult curaj pînă în 
ultima repriză, cînd Dimitriev 
și-a impus superioritatea cîș-

tigînd detașat: 8—1 p. în con
tinuare a urcat treptele po
diumului de concurs ' Petre 
Cernău (cat. 52 kg) avîndu-1 
adversar pe polonezul Y. Mys- 
zak. Sportivul român a început 
prudent disputa, astfel că în 
repriza I pe tabelele de punc
taj nu au apărut cifre. în ur
mătoarele însă, Cernău și-a 
pus în valoare intrările la pi
cioare acumulînd punct după 
punct. La sfîrșitul partidei, 
punctajul a fost net favorabil 
luptătorului nostru: 11—0.
Astfel, Petre Cernău a primit 
numai o jumătate de punct 
de penalizare. La următoarea 
categorie, 57 kg, Nicolae Du
mitru ne-a decepționat pur și 
simpiu. Deși conducea, după 
prima repriză, cu 2—0 în fața 
bulgarului I. Patrikov, la în
ceputul următoarei a intrat 
total neatent direct în... bra
țele adversarului, căruia nu 
i-a mai rămas decît să înde
plinească o formalitate fixîn- 
du-1 pe Dumitru în, cîteva se
cunde cu umerii pe saltea. 
Arbitrii, firește, au consemnat 
pe dată tușul.

Tot prin tuș s-a âncheiat și 
întîlnirea de la categoria 62 
kg dintre Petre Coman și O. 
Caiantoni (Italia). Numai că, 
de astă dată, victoria înainte 
de limită a realizat-o luptă
torul nostru, care, după ce a

PETROSIAN Șl
După opt runde, în campio

natul unional de șah conduc 
Petrosian și Savon cu cite 
5>/2 p, urmați de Polugaevski, 
Smîslov — 4l/2 p (1), Gufeld, 
Lutikov, Platonov, Holmov —

SAVON LIDERI
4'/î p etc. în runda a 8-a, Ju- 
hovițki l-a învins pe Liberson, 
iar Gheller a cîștigat la A. 
Zaițev. Partidele Țukmanov- 
Taimanov și Balașov-Kuprei- 
ciuk s-au încheiat remiză.

condus cu 8—0, în repriza a 
II I-a l-a „împachetat" pe Ca
iantoni fără posibilitate de 
scăpare. Succesul lui Coman a 
fost răsplătit cu caldele îm
brățișări ale tuturor celorlalți 
luptători români.

Francisc Ambruș (cat. 74 
kg) a condus cu 3—2 pînă în 
ultimele zece secunde ale 
partidei sale cu Seger (R. F. 
a Germaniei). O mică neaten
ție însă și Ambruș s-a vă
zut în „parter" și de aici în- 
tr-o centurare laterală care 
i-au adus sportivului vest- 
german victoria la puncte. 
La cat. 82 kg Vasile Iorga a 
fost frustrat de către arbitri 
de obținerea unui rezultat fa
vorabil primind un avertis
ment total gratuit în meciul 
cu bulgarul V. Uiev. Astfel 
Iorga a fost declarat învins 
în urma 
Iliev I-â 
facil.

După o 
de spectaculoasă Atila Balogh 
(cat. 90 kg) a ieșit învingător 
în fața elvețianului J. Mar- 
tineti cu 8—1. Mult mai 
strînsă a fost disputa de la 
cat. 100 kg dintre Andrei 
Maindt și turcul O. Yldiz. 
Luptătorul român a forțat în 
ultima repriză asigurîndu-și 
succesul cu 3—2.

Cei mai tineri concurenți 
de la categoria grea Enachc 
Panait și cehoslovacul Burik, 
ambii în vîrstă de 20 de 
au furnizat una dintre 
mai frumoase partide, 
toate că adversarul 
Enache cîntărea' cu 30 
mai mult, meciul s-a încheiat 
în favoarea sportivului nos
tru (6—2).

punctului pe care 
acumulat atît de

întrecere deosebit

ani, 
cele
Cu 
lui 
kg

Toma RABȘAN


