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REDESCOPERIREA ADEVĂRATULUI TENIS
y Reluind firul ultimelor re
latări de la arena celui de-al 
58-lea challenge-round, vom 
.porni de la secvența finală, 
cea a festivității de închidere. 
In forfota unor tribune ce 
discutau cu aprindere și — 
bineînțeles — cu satisfacție 
rezultatele partidelor abia în
cheiate, care definitivaseră 
succesul echipei gazdă, s-a 
procedat la luminarea „Cu
pei Davis" învingătorilor. De 
pe piedestalul pe care asis
tase la cele trei zile de în
treceri, faimoasa Salatieră a 
fost coborîtă pentru a poposi 
în brațele lui Donald Dell, 
căpitanul nejucător al repre
zentativei S.U.A., înconjurat 
de echipierii săi. Fotorepor
terii s-au grăbit să imorta
lizeze momentul, mai ales că 
Dell nu părea dispus să su
porte prea îndelung încărcă
tura de mai bine de 6 kilo
grame cu care fusese gratu
lat. Pînă atunci alintați în
tr-o tăcere respectuoasă, cei 
patru jucători români s-au 
apropiat de foștii lor adver
sari, felicitîndu-i pentru vie-

Emanuel VALERIU
transmite din WASHINGTON

torie. Și iată-ne asistînd la un 
moment emoționant, in care 
spectatorii aplaudă, ovațio
nează pur și simplu pe Ilie 
Năstase și Ion Țiriac, la ieși
rea de pe teren. Răsplată pen
tru jocul oferit spectatorilor 
din Cleveland, consolare în 
momentul amar al înfrîn- 
gerii.

Ultima zi trecuse și ea in 
amintire. Am descris mai pe 
larg episoadele pline de dra
matism ale luptei pe care o 
dăduse Ilie Năstase cu cam
pionul american Stan Smith, 
în acea nouă partidă-maraton 
a finalei. Aș adăuga la cele 
spuse doar că rar am avut 
ocazia să, văd un învins pe 
terenul de sport primind atî- 
tea aplauze. Prăbușit pe 
în vestiar, la câteva 
după încheierea celui

cincilea set, Ilie se lăsase 
pradă lacrimilor, în tâmp ce 
Țiriac, echipat pentru meciul 
cu Ashe, încerca să-l împace 
spunîndu-i: „...ai jucat cel 
mai bun meci al tău".

Ceea ce a urmat, partida 
dintre primul tenisman ama
tor al lumii și veteranul e- 
chipei noastre, a fost pentru 
toată lumea poate cea mai 
mare dintre surprizele fina
lei. Acest Ion Țiriac, cu mo
ralul marcat de două înfrin- 
geri consecutive și de insuc
cesul echipei sale, în a treia

zi de greu efort fizic și de 
hărțuială cu adversarii, ne-a 
oferit cea mai elocventă mos
tră de tenis american. Un 
spectator neavizat, care ar fi 
venit la partidă fără să știe 
că în teren se află Țiriac și 
Ashe, ar fi putut să parieze 
că asistă la o intîlnire între 
doi jucători de peste Ocean. 
A fost un meci de dueluri 
scurte, fulgerătoare, in care 
punctele s-au decis prin ași 
din serviciu, smeciuri și vo- 
leuri, în 2, 3 sau maximum 
4 schimburi, oferind toată ga
ma jocului rapid și în forță 
pe care-l pretinde și favori
zează un teren de asfalt. Ti
riac ne-a demonstrat, în a- 
ceastă partidă de închidere, 
uriașa sa capacitate de aco-
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ULTIMELE MINGI...

Interviul nostru cu ION MOINA

PRIMIREA ECHIPEI DE
DE CĂTRE PREȘEDINTELE S.U.A

scaun 
clipe 
de-al

. WASHINGTON, 22 — Corespondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Luni dimineața, președintele Statelor Unite, 
Richard Nixon, a primit Ia Casa Albă echipa de tenis a Re
publicii Socialiste România, finalistă a Cupei Davis, împreună 
cu cea a țării gazdă, deținătoarea trofeului.

Au participat Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, Corneliu Bogdan, ambasado
rul României Ia Washington, conf. dr. Emil Ghibu. vicepre
ședinte al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, 
iar din partea americană dr. Henry Kissinger, consilier special 
pentru problemele securității naționale. E. Swank, adjunct al 
asistentului secretarului de stat pentru Europa, funcționari 
superiori ai Casei Albe.

Președintele R. Nixon a felicitat echipa română și pe cea 
a Statelor Unite pentru spectaculoasa luptă sportivă desfă
șurată in cele trei zile ale Finalei de Ia Cleveland. Felicitând 
România pentru că a reușit să-și formeze o asemenea echipă, 
care atinge in prezent culmi înalte ale tenisului mondial. 
Richard Nixon a subliniat totodată importanța unor astfel de 
competiții sportive, care contribuie la apropierea între popoare 
și la crearea unui climat de pace în lume.

Oaspeții au luat parte apoi la un cocteil oferit în cinstea 
lor intr-unui din saloanele reședinței prezidențiale.

Din carnetul de notițe cu 
care am plecat de la Cleve
land, voi copia numai fazele 
cele mai importante ale ulti
mului meci de simplu, cel 
dintre Ion Țiriac și Arthur 
Ashe, cu care s-a încheiat 
întîlnirea de tenis S.U.A. — 
România.

A fost un meci desfășurat 
într-o atmosferă de tensiu
ne, în care fiecare dintre ju
cători voia parcă să dea de 
fiecare dată numai mingi de
cisive. Serviciu, retur, void— 
Această schemă am văzut-o 
repetată de zeci de ori pe 
parcursul jocului, purtat în
tr-o alură îndrăcită.

Ashe reușește primul break 
al meciului, luînd din start 
avans de 2—0. Țiriac se a- 
pără atacînd— Dar handica
pul este greu de recuperat 
și el cedează primul set la 
6—3. grăbindu-se poate ca în 
următorul să înceapă cu ser
viciul lui.

Și iată-1 pe român imitîn- 
du-1 pe Ashe. 1—0 și apoi 
break pe serviciul america
nului, 2—0. Țiriao conduce 
cu 3—0 și 4—1, părînd că-și 
va adjudeca acest set. Dar 
Ashe revine puternic. Ea 
4—2, el se concentrează fan-

tastic în retururi și reușește 
un nou break. 4—3, 4—4... 
De aci încolo fiecare își cîș- 
tigă serviciul (și așii abundă, 
numai Țiriac a dat 11...) se
tul mergînd în prelungiri 
La 6—6, pentru prima dată 
Țiriac dă semne de obosea
lă. Serviciile sale sînt ceva 
mai slabe și Ashe insistă. La 
o minge care ricoșează de 
două orj — vizibil — în te
renul lui Ashe, arbitrul de 
scaun acordă punct lui Ți-

(Continuare in pag. ■ 4-a)

In curind. clu
burile sportive 
universitare vor 
consemna trei ani 
de la înființarea 
lor.

Fără a consi
dera această pe
rioadă ca o epo
că a totalelor 
fundamentări, a- 
preciem că suita 
celor peste 1000 
de zile repre
zintă timpul su
ficient pentru 
cristalizări de an
samblu ale acti
vității sportive 
universitare și 
pentru prime 

„producții" de valoare 
să atingă nivelul internațional.

Contrar prezumțiilor, reali
tatea descoperă însă o latență 
a activității acestor nuclee 
sportive, un randament redus 
și un standard scăzut al re
zultatelor, fapte ce generează 
o întrebare de ansamblu i 
aceea a oportunității prezenței 
cluburilor universitare în for
mula organizatorică actuală — 
care presupune, automat, pe 
lingă fiecare institut de învă- 
țămint superior și club spor
tiv — precum și citeva „au
xiliare', probleme pentru elu
cidarea cărora am solicitat opi-

• Performanțele medii ale cluburilor sportive 
studențești

® Cluburile universitare — o - dispersare
a activității centrale

• „B"-ul: o categorie neproductivă
și condamnată

• Club atletic studențesc la Cluj ?
® Atletismul — sport universitar prin tradiție

și destinație
capabile niile mai multor cadre univer

sitare, elemente cunoscătoare 
ale fenomenului sportiv tn 
sine și factori răspunzători de 
bunul mers al sportului stu
dențesc.

Investigația noastră începe 
prin consemnarea declarațiilor 
și opiniilor șefului catedrei de 
educație fizică a Institutului 
politehnic Cluj, conf. univ. Ion 
Moina, maestru emerit al 
sportului la atletism, vicepre
ședinte al clubului sportiv 
Politehnica.

— Chiar cu riscul de a pă
rea mai puțin academici, pro
punem s-o pornim... școlă-

Componența lotului național

lafâ-i pe cei 18 component! 
ci lotului național, dintre 
care se va forma echipa 
ce va juca mîine cu Zelez- 
• dor Sarajevo : Răduccnu, 
Ghiță, Sătmăreanu, Hăl- 
mogeanu, Dan, Deleanu, 
lupeseu, Mocanu, Dinu, 
R. Nunweiller, Ghergheli, 
Dembrovschi, Dobrin, Du- 
mitrache, Lucescu, Domide, 
Tuf an, Kalle.

Gimnaste românce

aptul că „europenele” de 
atletism de la Atena s-au 
desfășurat la mal puțin 

de un an dd la acea euper-o- 
limpiadă ‘mexicană, care a pri
lejuit o veritabijă cavalcadă 
de recorduri mondiale, a deter
minat pe mulți specialiști să 
abordeze o poziție de scepti
cism atunci dnd făceau pro
nosticuri privind rezultatele 
campionatelor continentale. Se 
aveau în vedere și eforturile 
depuse în 1968 de atleți, ca și 
faptul că Atena este cea mai 
călduroasă dintre capitalele eu
ropene, atmosfera de cuptor 
Încins puțind influența pină șl 
comportarea atleților cit de cit 
familiarizați cu căldura. Pină la

celei' precedente de la Buda
pesta, la unele probe sltutn- 
du-se chiar pe un plan superior 
ultimelor Jocuri Olimpice (greu
tate și 400 m femei, ciocan etc.). 
Ca să nu mal amintim de aler
gările de fond și mare fond, ale 
căror „cronometre" au fost vi
ciate de. altitudinea capitalei 
mexicane.

La Atena, s-au corectat re
cordurile mondiale și europe
ne la ciocan, greutate (f), 400 m 
(f) și la noile curse feminine 
de 1500 m și 4 x 400 m (de 
două ori). In total, au fost în
registrate, deci, cinci noi recor
duri. Și un amănunt semnifi
cativ : la două dintre acestea 
(400 m și 4 x 400 m) pe tabloul

la campionatele mondiale
de la Vama

Romeo VILARA
transmite din ATENA

fost stabilită componența 
noastre la camplo-

5

A 
delegației _______ „ -------
natele mondiale de gimnastică I 
modernă, programate la Var-! 
na, în zilele de 27—29 septem
brie: Victoria Vilcu, luUa Za- 
haria, Livia Grama, Marilena 
Pegulescu, Ileana Nicolae șl 
Sabina Șerbănescu — care vor 
evolua in proba de ansamblu.! 
Dintre aceste gimnaste vor II 
selecționate cele trei sportive 
care vor concura la individual. 
Mihaela Solomonov (lndivl-1 
dual) și Gineta Stoenescu (an
samblu) vor face deplasarea, 
ca antrenoare, iar Viorica! 
Moclani ca arbitră. Delegația 
este condusă de Ileana Sima.

ATLETICĂ EUROPEANĂ

Fază din partida România Italia, ciștigată de prima
formație cu 3—0 

lotai A. «uau

rește t «b origi
ne. Să 
rațiunea 
generat 
avalanșă 
buri șl 
lor valoric 
tual.

stabilim 
care a 
această 
de ciu- 
niveluî 

ac-

— Se aprecia 
— declară distin
sul 'nostru con- 
locutor — că a 
autonomie acor
dată fiecărui club 
ti oferă acestuia 
posibilitățile și 
liniile de dezvol
tare dorite șî, im
plicit, ti creează 
o personalitate, 
acesta a funcțio-In sensul 

nat și recomandarea ca fie
care club să-și înființeze sau 
să.și fortifice disciplinele 
sportive care aveau tradiție 
în institut, care se bucurau 
de audiență printre studenții 
cursanți.

Ba ce nivel valoric se află 
ele astăzi ? Nedispunind de 
date statistice centralizate, nu 
pot face precizări. îmi permit 
însă să apreciez — din cele 
ce cunosc și din cele ce-mi 
oferă Slujul (nota bene f Slu
jul fiind unul dintre centrele

Nușa MUSCELEANU 
(Oontinuare în pag. « 2-aJ
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I
IUnul dintre performerii „europenelor' de 

la Atena, aruncătorul sovietic de ciocan 
Anatoli Bondarciuc

i ZIUA
ACEEA

I 
I 
r
i

® Valul recordurilor fi al surprizelor 9 Necruțătorul carusel 
al decepțiilor ® Pe firmamentul stadionului
urmă, ediția a IX-a a infirmat 
toate supozițiile pesimiste, ea 
nefiind cu nimic mai prejos

de onoare Iși vor împărți glo
ria cite două deținătoare (Du- 
dos și Besson, respectiv echi
pele Marii Britanii și Franței). 
Cu acest prilej, la 16 probe 
masculine și la 6 feminine au 
fost obținute noi recorduri ale 
campionatelor, la totalul cărora 
trebuie adăugate și cele patru 
noi probe feminine, aflate pen
tru prima oară pe programul 
competiției. în sfîrșit, Ia două 
probe rezultatele au fost egale 
celor mai bune performanțe 
ale C.E. (800 m bărbați și înăl
țime femei).

Din cei 36 de campioni conti
nentali din ’66 și-au reeditat 
victoriile Jurgen Haase la 10 000 
m, Eddy Ottoz la 110 mg, Wolf
gang Nordwig la prăjină, Janis

au apărut noi aștri
Lusis la suliță, ștafeta de 4x100 
m a Franței la bărbați, respec
tiv Karin Balzer (într-o probă 
nouă — 100 mg) și Nadejda Ci- 
jova (greutate). Bulgarul Stoi- 
kovskj n-a reușit să intre în 
finala de la triplu, Marion 
Liittge (R.D. Germană) s-a 
clasat a 7-a la suliță, iar ita
lianul Abdon Pamich a abando
nat în cursa de 50 km marș ! 
Toate acestea au f06t surprize, 
pe lista cărora se adaugă insuc
cesul lui Jorma Kinnunen, re
cordmanul lumii la suliță, care 
nu și-a găsit Ioc printre cei 8 
finaliști, sau ghinionul (al trei
lea) lui Ludwig Danek, record
manul european la disc, fără

(Continuare In pag. * 4-a)

ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL
DE VOLEI

ROMÂNIA A
(TINERET), 
ÎNVINGĂTOARE

Ultima zi a turneului inter
național de volei a progra
mat întrecerile România B 
— Franța și România A — 
Italia.

In prima partidă am asis
tat la un joc plăcut, cu mul
te faze dinamice, cîștigat de 
români cu 3—1 (—13, 4, 7, 
10). Totuși, evoluția voleiba
liștilor noștri n-a satisfăcut 
pe deplin. Ei au jucat, în spe
cial în setul întîi, destul de 
neinspirat în acțiuni, mani- 
festînd o stare de apatie a- 
cută, care a generat neaten
ție în linia a doua, preluări 
greșite, pase incorecte. O dată 
depășite aceste momente, au 
știut să se impună clar în 
fața adversarilor, care s-au 
bătut curajos pentru fiecare 
minge, reușind — cu un plus 
de vivacitate — să obțină 
chiar cîștig de cauză în pri
mul set.

Aspectul joculuj din parti
da a doua a fost diametral

opus celui dinainte. Aceasta, 
în special, datorită ritmului 
de joc, care a fost mai alert, 
mai plin de— viață. Acțiunile 
combative pe fileu ale româ
nilor, urmate de atacuri în 
forță, sau mingi ușor lif
ta te, au derutat aproape în 
permanență apărarea 
lienilor care au încercat 
uneori cu destul succes 
să facă față jocului impus 
de voleibaliștii noștri.

Dacă, în ansamblu, jocul 
practicat de sportivii noștri 
ar putea căpăta calificativul 
„bun“. totuși ei au prezentat 
neajunsuri la capitolul mo
bilitate. au 
xactități la 
la preluări 
momentului 
pentru 
3—0 (7. 8, 10) 
tidă. România 
pe locul I.

manifestat ine- 
efectuarea pasei, 

și Ia alegerea 
cel mai potrivit 

atac. Cîștigînd eu 
și această par- 

A a terminat

ără îndoială, atragerea tine
retului în practicarea diferi
telor discipline sportive ocupă 
un loc de frunte în preocu
pările tuturor. Se încearcă 
diferite formule, menite să

asigure un număr cresctnd de tineri, 
care să-și petreacă timpul liber pe 
terenul de sport și nu în cafenele, să 
primească educație și prin sport, pen
tru că legile acestuia presupun, înainte 
de toate, ceea ce numim într-un singur 
cuvînt fair-play.

La recent încheiatele campionate eu- 
ie malurile lacului 

t, organi
zatorii, pentru a-i atrage în jurul com
petitorilor și, implicit, pentru a-i intro
duce în lumea acestui sport au făcut 
ca prezența tinerilor să fie deosebit 
de numeroasă. Deși afluența spectato
rilor a fost extrem de mare, un sector 
al tribunei principale a fost rezervat 
elevilor. Veneau însoțiți de profesori, 
care nu aveau nu numai acest rol, ci 
și pe acela de îndrumători de specia
litate. Timp de aproape două săpiă- 
mîni, glasurile tinereții au încurajat cu 
ardoare favoriții. Si nu numai atît... 
Cum este și firesc, intrările trebuiau 
supravegheate, programele trebuiau îm
părțite în rîndul spectatorilor, buleti
nele oficiale, de asemenea, delegațiile 
trebuiau însoțite — și lucrurile acestea 
au fost făcute de elevi. In uniformele 
de școală, cu banderole speciale la 
mină, ei căutau să se achite cît mai 
conștiincios de misiunea încredințată., 
Și ce mîndri se simțeau cînd le solicitai i 
ajutorul I... I

Amintind de acestea toate, nu putem, - 
totuși, să nu ne ” 1 __ ,__
goalele peluze de la fotbal, volei, - 
fi................................... ‘

Iropene de canotaj, pe maturii 
Worther, de lîngâ Klagenfurt,

I i

ssrea. roare, nu putem, ■ 
gîndim la nespus de I 

. , de la fotbal, volei, ‘
INCEPÎND DE AZI PE POLIGONUL TUNARI: I ? andbal sau oricare alt sport practicat -

I la noi, la cerberii neîndurători ai por-1

Campionatele naționale • ?i lo “■ ',n
Ide tir

Incepînd de azi și 
pină duminică, poligo
nul Tunari din Capita
lă va găzdui campio
natele naționale de tir, 
pentru seniori și ju
niori, ediția 1969. în 
programul competiției 
figurează toate probe
le de armă cu glonț 
pentru seniori, senioa
re, juniori și junioa
re, precum și proba 
de talere aruncate din 
șanț pentru juniori. 
Competiția din acest 
an are și o probă ine
dită : cea de pușcă eu 
aer comprimat, la care 
participă atît băieții, 
cit și fetele. Deci, la

ediție a națio-'-| 
se vor decerna | 
titluri de cam- *

I
I

această 
nalelor 
primele 
pioni ai țării la proba 
de pușcă cu aer com
primat, probă la care, 
precum se știe, la edi
ția din acest an a „eu
ropenelor". trăgătorul 
român Petre Șandor a
devenit campion al I 
continentului.

Marți se vor disputa, s 
incepînd de la ora 9.30, g 
probele de armă stan
dard 60 focuri, poziția | 
culcat — senioare 
junioare, și pușcă 
aer comprimat 40 
poziția picioare — 
niori.

fața lor, jinduind a-i vedea pe Lu-| 
cescu sau Dumilrache, pe Gruia sau* 
Gațu, pe Corbeanu sau Udișteanu, pen- I 
tru a nu da decît cîfeva nume din I 
atitea cite numără sportul românesc.

Amintind de toate acestea, ne gîndim ’ 
că lumea de mîine a sportului nostru i 
ar căpăta — de asta sintem siguri — 
mulți admiratori, cunoscători ai 
lor de joc, capabili ca, de acolo di., 
tribune, să aibă puterea de a discerne, 
de a alege binele de răul de pe idien.

Amintind de toate acestea, ne gîndim 
la o zi frumoasă, cînd „cerberii" vor 
intra din nou în mitologie, cînd elevii 
însoțiți de profesori vor asista ia lecții 
practice de sport și etică, cînd îi vom 
vedea — acolo, în sectorul special re
zervat pentru ei — palpitînd de emoție 
pentru fiecare fază, cînd le vom auzi 
glasurile unite într-un năvalnic șuvoi, 
cînd...

Și, cum lotul este posibil pe lume, ■ 
așteptăm plini de speranje ziua aceea. I

Emanuel FÂNTÂNEANU i

JW. . 
reguli- I 
Io din I

I 
I 
I
I

Petre Șandor (Steaua), proaspăt campion european al probei de armă cu aer comprimat, 
poziția picioare, va încerca astăzi să îmbunătățească recordul național ol probei

Feței ST. SIOTLOȘValonlin IQAH
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discuțieFenomenul pus în 
are la bază, cîteva erori indu
bitabile- In primul rînd, o se
rie de antrenori au ținut cu 
orice' preț să-i imsțe pe colegii 
lor din alte țări, unde înotul 
cunoaște o largă dezvoltare, 
fără a ține seama de ansam
blul condițiilor de pregătire 
ale sportivilor noștri. Este, ca 
Să fiu mai plastic, ca și cum 
te-ai duce să împuști lei ți 
tigri cu o armă 
cu care nu poți 
vină decît 
puri !...

Copiii cate 
depășesc pe 
niori nu mai 
prezintă excepții. 
Performanțele lor 
se bazează pe o pregă 
purie specializată (ani 
ment pe intervale de la IC 
ani), pe condiții = uperioar 
antrenament atît vara ci 
iarna, și pe sprijinul neml 
nit al părinților, care iu 
sportul și trăiesc cu speranț 
de a-și vedea copiii ajuhgîndl 
mari campioni.

O dată ajunși la vîrstă ju
nioratului, acestor tineri ar 
trebui să li se pretindă o 
muncă și mai intensă, pentru 
ca rezultatele lor să poată

Ad. VASILIU
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După meciurile cu Lngaria

- ARBITRUL AHMET COMERȚ (Turcia): „OticC

formație de tineret din Europa
ar rezista greu românilor Foto i A. NEAGU

Așadar, speranțele boxolul ro- 
mânesii șl-au adăugat in palma- 

* res două noi succese internal - 
nalC. Rouă noastră se’.ecVona'ă 
de tineret începe să se 

în arena internațională. 
Văloril dovedite de mult: 
component:! ei, priceperii 
riotității cu care muncesc 
liorli Fiiresz șl Șerbu. Am 
rit această echipă. încă din prt- 
meie zile de la închegarea e.. dnd 
posibilitățile fiecărui pugihst e- 
rau cîntătite atent de antrenori. 
Ne-arn bucurat sincer văzir.d că 
primllfe examene internaționale 
(meciurile din Finlanda) au fost 
trecute Cu bine. Ne-am convins și 
m* *i  mult de valoarea acestei for
mații, în recentele confruntări 
de ia Brăila și Galati, cu „spe
ranțele" boxului din Ungaria. Se
lecționată noastră, elogiată căl
duros și de conducătorul echipe: 
Ungariei, dr. Szabo Joszif. are 
cîtevâ puflfctș forte, cu care — 
cel puțin teoretic — se poate con
ta pe victorii sigure. îl clasăm 
in frunte pe Nicolae Păpălău, 
acest băiat necruțător în ring, 
care punctează cu mare precizie, 
dovadă fiind Și faptul că majo
ritatea victoriilor sale le-a obți
nut .înainte âe limită. Incertă ră- 
mîhe insă prezența sa la catego
ria semiușoară. Pe locul următor 
II situăm pe sandu Mihalcea, al 
cărui stil de luptă Incintă. Mi
halcea are 17 ani și, pentru că el 
reprezintă o certă valoare, tre
buie să fie apărat, să 1 se creeze 
condiții pentru ca el Să facă In
tr-adevăr o carieră sportivă stră
lucită. Mihalcea nu trebuie încă... 
lansat spre mărea performanță, 
nit trebuie „forțat" ; tocmai de 
aceea, considerăm că prezența 
sa tn select jenata de tineret e 
prematură. Tjică doi ani de aci 
înainte el este junior. Să fie la- 
sat, deci, In reprezentativa de ju
niori. unde va obține — slntem 
convinși — multe victorii.

Clemența vremii 
a ajutat reuniunii 
de dtiminică să a- 

'tragă o asistență 
numeroasă și a per
mis totodată concu- 
renților să-și do
vedească capacitatea

în cele mai bune condiții. Măr
turie în acest sens sint multiplele 
ameliorări de recorduri, dintre 
care, cel mai important l-a reali
zat Jalba, cu 1:21.5 pe km. fiind
că _ prin conjunctura alergării
— n-a mai rămas în fruntea plu
tonului. ca să se mai oprească 
din acțiune, ca data trecută ! De
sigur, multi se grăbesc s-o insta
leze în fruntea generației de 4 
ani. Noi însă ridicăm rezervele 
necesare, deoarece evoluția de 
pînă acum a acestei iepe a fost 
neconcludentă, mai ales pe 
parcursurile medii de 2.100 m. 
Rezultatele reuniunii de duminică
— luate în ansamblu — n-au ri
dicat prea mari obiecții. Totuși, 
nu fte putem declara prea îneîn- 
tați că s-au încadrat in șansa 
hîrtiei. De pildă. Seringa — ne-o 
recomanda antrenorul său — 
j.trage spre dreapta", dar cînd a 
fost vorba să cîștige, mînza și-a 
uitat năravul !. . . în continuare, 
Frunzar — semnalat de mulți ci
titori ăi rubricii noastre — â fost 
data trecută condus cu un total 
dezinteres față de cursă, deși a 
realizat un record onorabil. Du
minică, același cal a devenit in
cisiv ți a cîștigat. După părerea 
noastră, manevra n-a fost clară- 
Ca atare, sugerăm celor în drept 
ca acolo unde moralitatea 
oasă din rindurile
evidentă, bisturiul 
gărilor trebuie să 
reticențe. în rest, 
rat lă justa ei valoare reîntoarce
rea din concediu a antrenorului. 
Jar Mister a completat — destul 
de straniu — lista ultimului cițti- 
gător al reuniunii. Dar. îl sfă
tuim pe antrenorul său să se gin- 
dească mal mult asupra reputa
ției sale, ca să nu-i atribuim în 
viitor calificative menite să-i ră
nească amorul propriu !.. .

Rezultate tehnice : 1. Nicușor 
(G. Avram), Cuc, Hortensiu 34,1,
2. Nuga (Al. Nacu), Halvlța, Cocă 
31,8, 3. Jalona (St. Teofil), Furiș, 
Colina 35, 4. Seringa (M. Ștefă- 
nescu), In». Tipic 38,3, 5. Frunzar 
(V. Gheorghe), Rarița, Glod 30,9, 
8. Jalba (Gh. Tănase), Arena, 
Felix <4,8, 7. Orbita (T. Marcu), 
Fetru, Rampa >8,8, 8. Mister (Gh. 
Tănase), Bimlgiu, Roșloru 38,5.

Niddy DUMDKESCU

în rîndul celor evidențiat! tre
buie incluși, neapărat, șt. Boboc 
(dar la categoria semimuscă). M. 
Dumitrescu (pentru splendidele 
sale acțiuni în lupta de aproape),
I. Gydrfi (pentru clarviziune șl 
precizia loviturilor), V. Lehăduș, 
I. Iile, D. Mihalcea.

Romeo CALARAȘANU 

MIOMMEIMM

dubl- 
driverilor este 
arbitrilor aler- 
opereze fără 
Orbita a ono-

crește în acefași ritm. Și iată 
intervenind oș a dc 
Antrenorii nejtliji 
tori care ap ar ( 
cu cerințe toi m; 
socială) și râm 
planuri de pregă 
dese m 
sportiv 
momer 
fără ac 
devin

pref. Felix HEITZ
mae

și-a păstrat titlul, la viteză

ținut să ne aecls
„Foarte puternic*,  foarte b oe 
pregătită această ecb1p*  rmnân*.  
Orice formație de tineret din 
ropa t-ar rezista greu. Sint si- 
gur că dispuneți ți de alți tineri 
talentați. Aș sugera totuși antre 
norilor, dac*-mi  permit, s*  basis 
te ca boxerii lor să acorde o aten 
țle mai mare Însușirii apărări 
Aveți nevoie de acești băieți șl 
peste 5—10 ani*.

Cupa Progresul'4

TURNEUL...
24 de băieți și 16 fete — 

printre care și reprezentanți 
ai R. S. Cehoslovace — au 
luat parte la întrecerile do
tate cu „Cupa Progresul". 
Competiția, desfășurată în 
sala Floreasca, a constituit 
un bun prilej de verificare 
a unora dintre jucătorii 
noștri, înaintea un O” întîl- 
niri internaționale (Maria 
Alexandru, care va participa 
la meciul Japonia — Europa, 
iar Luchian și Theodor ne 
vor reprezenta la Balca
niadă).

Concurînd în competiția 
masculină, Maria Alexandru 
s-a clasat pe primul loc, ob- 

(Urmare din pag. t) 

universitare fruntașe) — că 
valoarea rezultatelor este me
die, pe alocuri foarte scăzută, 
incit suprimă, oarecum, chiar 
noțiunea de performanță. Spe- 
cificind aceasta, trebuie să fac 
precizarea că sportul univer
sitar la care ne referim nu se 
reduce doar la „U“ Cluj, „Poli" 
Timișoara sau Sportul studen
țesc București, ci are în vede
re toate cluburile universitare 
născute în 1966.

— Preocupat fiind de efecte 
(rezultate) ați sondat, desigur, 
și cauzele acestei aurea me- 
diocritas.

— Această eflorescentă a 
cluburilor a dus la o disper
sare a forțelor atît pe ansam
blu — centre universitare și 
nivel republican — cit și pe 
unități — institute.

Cred, astfel, că este o ano
malie ca intr-un singur oraș 
să ființeze 3 sau 4 echipe uni
versitare de baschet sau volei, 
toate de o factură mediocră, 
numai ca să răspundă unor 
cerințe normative și unor muri 
— dar omenești — orgolii per
sonale care nu sprijină, însă, 
cu nimic sportul național. Tn 
plus, există tendința ca fiecare 
club mic să abordeze cit mai 
multe discipline sportive. Ur
marea ? Secții care trenează 
sau se zbat neputincios, clu
buri care nu pot sălta peste 
nivelul categoriei B.

— Să revenim. Momentul 
dinamizării activității spor
tive studențești sosise, desi
gur. Formele organizatorice 
existente la acea dată se do
vediseră improprii și incapa
bile să acopere eșaloanele atît 
de bogate de sportivi universi
tari și vulcanul de entuziasm. 
Trebuia, incontestabil, schim-

sportul

GUSTUL AMÂR AL UNOR APLAUZE POLITICOASE
Maestrul emerit al sportu

lui Alexandru Lascu a dat 
duminică după-amiază ulti
mul start oficial, trăgind 
cortina peste activitatea com- 
petițională a înotătorilor. 
Reuniunea de închidere a 
campionatelor naționale nu a 
reușit să scoată din anoni
mat nici tn cel de-al 12-lea 
ceas o întrecere ce s-ar fi 
vrut un corolar al întregului 
sezon, lisîndu-ne să părăsim 
piscina Dinamo cu gustul 
amar prilejuit de urmărirea 
unei piese de mina a treia, 
în care cei cîțiva autentici iu
bitori ci acestui sport aplau
dă politicoși eforturile solita
re ale unor actori talentați.

A fost un concurs penibil, 
cu finale care au reunit cite 

trurenți. seriile fiind 
utile.
!ie n 
idă f

fir5 Frr=-ar

și nefiindținînd 7 victorii 
învinsă decît o singură dată 
(în partida cu Silviu Dumi- 
triu). Ea i-a întrecut, printre 
alții, pe Gelu Păun (2—0), 
Gheorghe Theodor (2—1), Ser
giu LuChian (2—0) și ceho
slovacul Deak (2—0).

întrecerea feminină a dat 
cîștig de cauză Vioricăi Tvan, 
învingătoare în toate întîlni- 
rile susținute. Notăm victo
riile obținute 
haria (2—1), 
ciuc (2—1) și 
ru (2—0). Pe 
s-a clasat Elena Condicaru, 
care a dovedit reale calități.

la Doina Za- 
Victoria Babi- 
Elena Condica- 
locul al doilea

bat ceva. Și s-a preconizat 
formula actuală căreia, proba
bil, i se prevedeau efectele de 
care vorbiți. ȘI TOTUȘI, EA 
A FOST ADOPTATA.

— Vreți, după cum văd, să 
stabiliți înțelepciunea ei. In 
teorie, inițiativa a fost exce
lentă, dar cred că a fost pre
matur aplicată. Prematur pen
tru că nu existau condițiile 
obiective necesare pentru rea
lizarea ei. Lipsea baza mate
rială capabilă să satisfacă mul
tiplele cerințe pe care le pre
supunea o atare activitate de 
proporții. Să luăm ca exemplu

Clujul, oraș în care funcțio
nează șase cluburi universi
tare (ca să fac abstracție de 
cele sindicale și de mulțimea 
de asociații sportive), fiecare 
club însumind 5, 8 sau 12 dis
cipline sportive, în timp ce 
întreg centrul universitar dis
pune d o bază sportivă care 
de-abia ar acoperi fericit ac
tivitatea unui mare club de 
performanță. (Trebu e mențio
nat că Sala sporturilor, deși 
clujeană prin destinație, este, 
cel mai mult timp, ocupată de 
diferite loturi naționale, de 
partide cu caracter republican 
și de ... spectacole muzicale 
destul de des programate aici).

Revenind la momentul de 
față, vreau să consemnez și 
un alt mare neajuns: echipele 
de categorie B, care au proli
ferat îngrijorător și care con
sumă mult mai mult dealt for
mațiile de primă mină.

— AJuugifid la „producția 

iar cei mari vor fi vlăguiți 
de eforturile depuse in „Cu
pa Europei" și la Balcaniadă 
și, deci, cu posibilități redu
se de a mai modifica cifrele 
din tabele. Campionatele na
ționale ale copiilor au fost 
programate la începutul lunii 
august și de atunci au trecut 
aproape 7 săptămini. timp fn 
care unii au rămas in pregă
tire in vederea copfrunlărilor 
internaționale, dar majorita
tea au preferat să se odih
nească. pentru a relua pre
gătirile viitorului sezon cu 
forțe cit mai proaspete. Așa 
se face că numeroși tineri 
care s-au afirmat în acest 
an, și pe care i-âm fi dorit 
alături de fruntași in lupta 
pentru titlurile de campioni 
au absentat, văduvind cea 
mai importantă competiție 
republicani de culoarea pe 
cerne i-ar fi conferit-o elanul, 

in(a de afirmare și con
tă an'^depășire a noului

n inspirată s-a 
relarea actîui- 

rcmpetiltonale interne 
ticiparea la marile con- 
: internaționale ale a- 
Copiii, de pildă, s-au 

at in R. F. a Germa- 
a întoarcere au intrat 

focul naționalelor, 
nătoarele zile 
-u forțele bi- 
diminuate) la

tale,

ne. o formalftate, ca rerjRate 
dinainte știute. Și totuși, in a- 
c^"*e ano~‘e de cam-
p-.onat, dinanaovistul S’. Le.b- 
ner a comis erori tactice, ele
mentare. pentru un vitezis*  pe 
care, in mod normal, l-am fi 
văzut ajunând în semifinale, 
în semifinală. Ion Florea (Di
namo) cu FI. Negoescu (Steaua) 
a alunecat de pe viraj și a că
zut. Proba s-a reluat. Dinamo- 
vis’ui. insă, vădit influențat de 
căzătură și timora’, a alergat 
re-c-glementar. fapt care i-a 
adus eliminarea din concurs. 
Semifinala fusese ciștigată real
mente de FI. Negoescu.

Finala s-a disputat „în fami
lie". ;-.me FI. Negoescu ți fra
tele său, George, tot de Ia 
Steaua, ciș-igătorul celeilalte 
șem.ifmale, in care a depășit 
pe colegul său de club, P. Soa
re. O fir.ală, în două manșe, 
dreiașurată sub umbrele înse
rării. care a oferit un specta
col interesant. A cîștigat am
bele manșe FI. Negoescu, care 
astfel și-a păstrat titlul. ~ 
locurile următoare, colegii 
de club G. Negoescu și 
Soare.

în completarea programului 
s-a desfășurat o cursă de eli
minare pentru juniori ciștigată 
de I. Ajoghin (Șc. sp. 2) ur
mat de Gabriel Avram (Dina
mo) și Ion Nicolae (Șc. sp. 1).

Astăzi, cu începere de la ora 
16.30, se dispută campionatul 
municipiului București proba 
de. urmărire pe echipe.

Em. I.

Pe 
lui
P.

în sine" trebuie, cu inima 
strînsă, să consemnăm că 
loturile naționale cupriad prea 
puțini sportivi universitari, 
iar cele olimpice sînt cu totul 
parcimonioase în astfel de ele
mente. în fața unui astfel de 
tablou, întrebarea „Ce se în
tîmplă în cluburile universi
tare" ? solicită, pe lingă răs
punsurile dv. anterioare, și o 
explicație privind pregătirea 
efectivă a sportivilor studenți.

— Nu vreau să disculp cu 
nimic facultatea dar, pentru 
un astfel de răspuns, trebuie 
coborît „jos", în școli, și sub
liniat faptul că elementele pe

care aceste unități le oferă 
universităților au un nivel de 
pregătire nepermis de scăzut. 
Or, a începe la 19—20 de ani 
să corectezi elemente prima
re ale educației fizice, cînd 
tu vrei să faci înaltă perfor
manță, înseamnă eșec din 
start.

In discuție trebuie neapă
rat adus și timpul studentu
lui, din ce in ce mai strimt 
datorită solicitărilor . progra
mei universitare, mai încăr
cată și mai complexă de la 
an la an.

— Analizînd cauzele acestui 
neașteptat și nedorit statu quo 
in sportul universitar v-ați 
gîndit, desigur, și la soluțiile 
de remediere. Ni le împărtă
șiți ?

— Nu sub formă de soluții, 
ei sub formă de sugestii.

Văd, mai intli, o concen-

Nr. 673 (6107)

Za distanțe 
o săptămi- 
acestora a 
mai multe

cel mai important examen: 
europenele de la Viena. Se
niorii nu au participat (ex
cepție fac doar cei de la 
Steaua, care de altfel s-au a- 
firmat în mod deosebit în 
acest sezon) la nici un con
curs pînă la mijlocul lui au
gust, pentru ca apoi — dacă 
vom considera și întrecerile 
Dinamoviadei — să fie ne- 
voiți să se alinieze la 4 star
turi consecutive, 
care nu depășeau 
nă. Planificarea 
fost greșită din 
puncte de vedere, tn primul 
rînd. nu a existat nici o po
sibilitate de a se face o selec
ție mai serioasă a celor ce 
meritau să intre în echipele 
naționale (și acest lucru a 
fost uneori destul de scump 
plătit). Apoi, nu s-a avut în 
vedere penuria — pe care 
trebuie s-o recunoaștem — a 
înotătorilor de valoare, ceea 
ce a obligat pe selecționeri 
să folosească la maximum 
potentele cîtorva dintre spor
tivii fruntași, aducîndu-i la 
startul naționalelor aproape 
de capătul puterilor.

Iată explicația celor cîteva 
aplauze politicoase ce s-au 
pierdut aievea, timp de 4 
zile, în liniștea parcului din 
Ștefan cel Mare...

Victorii la scor in Cupa României
reliefat 
intere- 

participar.te- 
>ț_ mejorita- 

■țmriete. tru- 
au luptat cu 

pentru califi- 
superioarâ a 

Dar. au fost și ex- 
lintre ele fiind o- 

feritâ de echipa masculină U- 
niversitatea București. Deși 
era ..avertizată" de Reprezen
tarea, cu o săptămînă în ur
mă. a formației de fete, cea 

de băieți a venit la teren cu 
numai cinci jucători, dintre 
care unul, maestrul sportului 
Grigore Costescu, nu a mai e- 
voluat în partide oficiale de 
mai bine de doi ani. în plus, 
echipamentul reprezentanților 
Unversității București era 
murdar, decolorat, cu nume
rele scrise cu creionul. Să nu 
omitem: a existat și o rezervă, 
dar care nu și-a îmbrăcat echi

pamentul sportiv pentru că... 
nu îl avea ! Ce părere are con
siliul clubului sportiv Univer
sitatea despre ceea ce se pe
trece cu echipele sale de bas
chet ? Dar arbitrii P. Spiru și 
Gh. Benone de ce au permis 
disputarea meciului în astfel 
de condiții, cînd regulamentul 
este clar în ceea ce privește 
ținuta sportivilor ? Pînă vom 
afla răspunsurile, să relatăm 
rezultatele meciurilor :

ARHITECTURA — CONS
TRUCTORUL (f) 31—70 (16— 
26Ț In ciuda diferenței mari 
de scor, meciul a fost plăcut, 
rapid. Nivelul tehnic a fost, 

(rare a forțelor la nivelul cen
trelor universitare, astfel ca 
fiecare centru studențesc să 
aibă maximum două cluburi 
sportive unde să fie cumulate 
toate elementele dotate, de 
performanță.

Apoi, fiecare club să-și o- 
rienteze activitatea asupra 
unor discipline, nu multe la 
număr, și nu aceleași care 
funcționează și la omonimul 
lui din oraș.

Este necesară, în același 
timp, o purificare serioasă a 
divizionarelor secunde și a 
formațiilor județene și mu
nicipale și renunțarea la acele 
echipe care nu au nici o per
spectivă.

Trebuie instaurat un împru
mut tovărășesc și principial 
de cadre și renunțat la obli
gații venite de sus, sub formă 
de ultimatum ca, de exemplu, 
cel întâmpinat recent de Po
litehnica : „Dați, pînă la ora 
cutare, baschetbaliștii cutare 
clubului Universitatea".

Și, insistat mai mult pe 
sporturile studențești prin tra
diție și prin destinație, cum 
ar fi ATLETISMUL, spre e- 
xemplu.

★
ATLETISMUL. Punctul sen

sibil pe care marele record
man al României îl evitase 
din lunga noastră discuție 
dintr-o deferență față de spor
tul. iubit, dintr-o pietate față 
de performanța sa intangibi
lă timp de 20 de ani.

Mobilizat, marele Ion Moi
na de ieri, devotatul profesor 
de astăzi, avea să-și mărturi
sească doleanțele — expresii 
ale profesiunii sale de credin
ță, care este atletismul — 
vise legate de înființarea la 
Cluj a celui de-al doilea Club 
atletic studențesc din țară ți 
de izbînda unui discipol de-al 
său tntr-o arenă olimpica.

Așa încep toate poveștile 
— cu: „A fost odată"..- Așa 
încep toate poveștile : și cele 
vesele și cele triste. Eu am să 
vă spun o poveste tristă.

A fost odată o echipă femi
nină de volei — la Cluj — 
care se numea Someșul. Mai 
apoi, această echipă s-a numit 
C.S.M. Și această echipă, chiar 
dacă nu obișnuia să cîștige 
campionatul național, era o 
formație bună- Adică, forma
țiile fruntașe, chiar campioa
nele — cînd aveau ocazia să o 
întîlnească —, nu se simțeau 
tocmai la îndemînă. Deseori, 
această echipă — despre care 
vorbesc începînd cu „A fost 
odată".... — lua puncte de la 

campioane cu totală dezinvol
tură. Avea și jucătoare bune 
această echipă. Dar, vai, știți 
cum e : orice am face, timpul 
trece. Și, trecerea timpului nu 
iartă- Trecerea timpului face 
să apară tot soiul de proble
me. Antrenorii amintitei echi
pe. din pricini serioase sau, 
uneori neglijabile, au intrat 
în nefirești polemici. Polemi- 
cile sint bune, dacă sînt prin
cipiale —- adică, pe scurt, con- 
s'ructive. Polemicile sînt bune, 
dacă nu se uită că au fost ini
țiate pentru a servi adevă
rul. Dar, în cazul de față — 
nu era cazul. Atmosfera care 
domnea în cadrul amintitei 
echipe feminine de volei — o 
atmosferă rodnică — a în
ceput să fie viciată. Interese 
personale, de subiectivism du
bios, au dobîndit prioritate. 
In această situație, idei con
structive au venit 
..maselor". Adică, 
jucătoarelor bune 
tei formații- Ele, 
dragoste pentru culorile clubu
lui, intuind viitorul posibil — 
au solicitat dreptul de a pre
găti (adică de a ajuta să evo
lueze) jucătoare mai tinere. 
Inițiativă lăudabilă. Și, la noi, 
inițiativele lăudabile sînt ono
rate. în consecință, jucătoarele 

din rîndul 
din rîndul 
ale aminti- 
lucide, cu

însă, scăzut, ambele formații 
comițînd numeroase greșeli. 
Dacă pentru Arhitectura lu
crul es"e oarecum normal Cți- 
nind seama de timpul scurt 
de pregătire avut p’nă acum), 
pentru Constructorul este in- 

aoroisiPti. știind ce peste două 
sâptămîni va susține jocul de 
bara; pentru rămînerea in di
vizia A.

ACADEMIA MILITARĂ — 
PETROLUL PLOIEȘTI (m) 
89—53 (37—30). Tn cea mai 
frumoasă întrecere a etapei, 
am putut urmări evoluția a 
două echipe alcătuite din ele
mente tinere care au practicat 
un joc curat, de bun nivel 
tehnic. Trebuie felicitat în

deosebi antrenorul D. Leca 
(Academia militară), care a 

prezentat o formație cu o 
medie de vîrstă de 20 ani și 
de înălțime de 1,90 m.

LOTO • PRONOSPORT
De la etapă la etapă, con

cursurile Pronosport devin 
tot mai interesante, datorită 
numărului mare de surprize 
care se înregistrează. Ast
fel, la concursul Pronosport 
nr. 38, etapa din 21 sep
tembrie 1969, au „ieșit" pa
tru de 2. victorii în depla
sare înregistrindu-se la me
ciurile i

4. „U“ Ciuj—Steagul roșu
5. AS.A. Tg. Mureș—Crișul
9. Napoli—Fiorentina

10. Palermo—Inter
Trebuie să recunoaștem că 

fiecare din aceste mecuri a 
constituit, prin rezultatul 
său, o surpriză. Ce ne va 
aduce etapa de duminică, 28 
septembrie ? Pentru a avea 
posibilitatea să vă documen
tați din timp, vă reamintim 
programul concursului din 
această săptămînă i

1. Crișul—Dinamo Buc.
2. Petrolul—Jiul
3. A.S.A. Tg. Mureș—Farul
4 Steagul roșu—F.C. Argeș
5. C.S M. Reșița—Vagonul
6. Bari—Napoli
7. Brescia— Cagliari
8. Fiorentina—Sampdorla 

bune și mai în vîrstă au avut 
inițiativa și conducătorii echi
pei au fost premia’!. Nu este 
cazul să intru în detalii. Să 
rămînem la faptele esențiale

Echipa feminină de volei 
C.S.M.-Cluj a retrogradat 
în B. Ce să-i faci, vorba veche 
se mai întîmplă. Și, după cum 
se știe, cineva trebuie să Joa
ce și în B. Altfel, nu ar avea 
cine să promoveze în A. — s 
așa mai departe. Dar lucrurile 
au evoluat, pentru că, vai, în 
lumea aceasta nimic nu stă pe 
loc. Echipa amintită, după ce 
a jucat turul campionatului 
în B, a fost retrasă din com

petiție. Trebuie să recunoaș
tem că această realitate este o 

autentică realiza
re. Nimeni, însă, 
nu a fost sancțio
nat pentru aceas
tă autentică rea
lizare. Culmea : 
nici nu a fost 

premiat cineva ! Ceea ce, e- 
vident, constituie o nedrep
tate flagrantă.

La ora actuală, voleiul fe
minin clujean nu are nici o 
reprezentantă în A.

Teoria care se susține de că
tre cei în drept, atunci cînd 
vorbești cu ei despre destinul 

'echipei feminine de volei 
C.S.M. este : trebuie să se 
pună accentul pe sportul de 
mase. Teoria, desigur, e fru

moasă. Este justă. Numai că, 
datorită sportului de mase e- 
xistă posibilitatea, în toate ra
murile sportive — și nu spun 
nici o noutate — să se depiste
ze talente autentice, de pri
mă mărime. Talente care, mai 
apoi, în timp, să devină spor
tive de prestigiu și performan
ță. Se pare că acest umil ade
văr nu intră în vederile tova
rășilor despre care vorbeam. 
Și ’ faptul se petrece în Cluj, 
unde există nu puține între
prinderi în care numărul fe
meilor este deosebit de mare. 
Aceasta e povestea tristă pe 
care am vrut să o spun. între
barea este : cît va mai ține a- 
ceastă poveste ?

AL CAPRARIU

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI (m) 95—68 (41—32). A 
fost mai mult un meci de an
trenament, în care echipele 
s-au preocupat numai să în
scrie. neglijînd total apăra
rea sau aplicarea unor teme 
tactice.

F. S1MION - coresp.

ȘCOALA SPORTIVA ME
DIAȘ—POLITEHNICA CLUJ 
(m) 68—55 (27—29). O partidă 
viu disputată. în care s-a lup
tat mult. Ambele formații au 
fost deficitare, însă, în ceea 

ce privește controlul mingii și 
aruncările la coș. S-âu eviden
țiat Barna și Zdrenghea de la 
gazde, Moga si Balint de la 
oaspeți. (Z. KÎȘNOVfcĂNU — 

coresp.).
A.S.A. BACĂU — COMER

ȚUL TG. MUREȘ (m) 60—87 
(20—39).

9. Internazicnale—Torino
10. Juventus—Bologna
11. Lazio—Milan
12. Palermo—Lanerossi
13. Verona—Roma

*

Tragerea excepțională Loto 
cu premii în apartamente și 
premii fixe în bani de azi, 
va avea loc în Capitală, str. 
Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 18,30. Tragerea va 
fi radiodifuzată.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR. 38

DIN 17 SEPTEMBRIE 1969

EXTRAGEREA I : Catego
ria I : 0,5 variante a 100 000 
lei; a Il-a : 140 a 867 lei ; a 
III-a : 2 560,5 a 43 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Ca
tegoria A : 1,5 variante a
61 500 lei ; Categoria B : 224 
a 411 lei ; Categoria C : 3 950,5 
a 23 lei.

Premiul de 100 000 lei a re
venit participantului MORU- 
ȚAN LIVI'T din Cluj, Iar pre
miu! da 81500 lei a revenii 
participantului ULEA IONE& 
din Roman.
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St PREGĂTESC ’PENTRU SEMICENTENAR...

STEAGUL ROȘU SAU CRIȘUL

la Madrid 
români, 

BENTU, 
și CON- 
care vor

•••

/' ...A fost marea performeră 
te etapei a Vl-a ? La prima 
ivedere, în cvartetul rezulta- 
itelor „izbitoare" (Universita
tea Cluj—Steagul roșu 1—2, 
‘A.S.A.—Crișul 1—2, Politeh
nica Iași—Universitatea Cra^ 
[iova 1—1 și Dinamo Bacău— 
)F. C. Argeș 2—2), „barajul" 
senzaționalului (senzațional 
ia nivelul campionatului nos
tru) — pe care și l-ar dispu
ta Steagul roșu și Crișul — 
ar reveni orădenilor, victime, 
pînă acum, docile pe maluri
le Crișului si cu atit mai 
greu de ghicit ca autori ai 

x unei posibile lovituri de tea
tru pe malul mureșean, acolo 
tinde, în ultima săptămînă, 
orice om delicat a fost atent, 
tn clipa cînd vorbea despre 
fotbal, să nu fie prin preaj
mă vreun jucător de la A.S.A.

Vlad, antrenorul Crișului, 
a intuit perfect psihologia 
mureșenilor atunci cînd a 
declarat în avancronică „nu
mai la Tg. Mureș să nu fi 
jucat duminica aceasta !“ Știa 
el, cum bănuiam și noi, că 
orgoliul umilit al mureșeni
lor va irumpe ca vulcanul 
Etna... O dată în plus, a fost 
însă demonstrată una din le
gile fundamentale ale între
cerii : nu este suficient or
goliul, nu este suficient mo
ralul (oricît de aprig ar fi 
el), mai sînt necesare și ar
gumentele tehnice propriu- 
rise, în speță, cele fotbalis
tice.

Gîndindu-ne la plastica a- 
nalogie pe care Petre Stein
bach o făcea după „catastro
fa" cu Steaua, ne exprimăm, 
totuși, speranța că pe bâtrî- 
nul maestru nu-1 va aștepta, 
ca și pe Napoleon, după Wa
terloo, o insulă Sfînta Elena...

Revenind la cota surpri-

să. I-am văzut de multe ori 
pe universitari evoluînd la 
Cluj. Nu o dată am avut 
senzația că în fața publicu
lui lor acești băieți nu mai 
gîndesc ! Se năpustesc cu to
ții ca niște „roboți de fot
bal" (prototipuri i Anca, A- 
dam), domină copios terito-

COMENTARIUL ETAPEI

zelor, înclinăm să conside
răm performanța brașoveni
lor, dacă nu mai surprinză
toare, în orice caz mai va
loroasă. Argumente ? Destu
le, „U“, în preajma semicen
tenarului, urca duminică — 
în caz de victorie — pe pri
ma treaptă a clasamentului. 
Venită după un egal de ma
re spectacol de la Ploiești, 
echipa lui' Fane Cîrjan nu 
putea — aprioric gîndind — 
să aibă dificultăți în fața în
vinsei Jiului chiar la poalele 
Tîmpei. Nu putea, dar uite 
că s-a putut! Și explicația 
nu trebuie căutată
virtuțile lui Adamache sau 
GySrfi („care a trecut ca un 
expres printr-o haltă" —vor
ba regizorului Victor Tudor 
Popa) și ale celorlalți brașo
veni, ci și în incapacitatea 
fotbaliștilor clujeni de a fi 
lucizi atunci cînd (joacă aca-

numai în

dintre români, sau 
cuplului Iustin-Lau- 

confundă fotbalul cu 
sau cu altele ? Parcă

MECI INTERNAȚIONAL ÎN CAPITALĂ

Progresul București-Homeneimen 1-0 (1-0)
’ în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în țara noas- 

.tră. echipa Homenetmen, cam- 
țpioana Libanului, a întîlnit 
Ieri formația bucureșteanâ 
Progresul. Meciul a fost slab 
din punct de vedere tehnic, 

bjucîndu-se mai mult la cen- 
,trul terenului. Am remarcat 
[la libanezi o bună pregătire 
) fizică și o bună circulație a 
balonului. Victor Stănculescu 
a rulat cu acest prilej întreg 
lotul Progresului, folosind 

[multi jucători tineri. Faze de 
■ gol mai clare au fost în mi- 
nu tul 18 — Pavlovici, min. 
23 — Radu Ionescu, min. 55

— Raksl, care după ce a dri
blat întreaga apărare libane
ză a șutat puternic în bară. 
Unicul gol al partidei s-a 
marcat în min. 16 : Matei a 
executat o lovitură liberă, 
mingea s-a lovit de cîțiva a- 
părători, a ricoșat la Dumbra
vă care, urcat în atac, a în
scris sec un gol frumos, a- 
plaudat de cei prezenți. S-au 
remarcat Grama, Beldeanu, 
Radu Ionescu și Pavlovici de 
la Progresul, Agopic, Mikcy 
și' Habib de la libanezi. Bun 
arbitrajul lui Mircea Cîțu 
(București).

OCTAVIAN GUȚU — coresp.

rial, șutează de zeci de ori 
la poartă, au de nenumărate 
ori „golul pe tavă", dar în 
ultimul moment răstoarnă 
tava... Așa s-a întfimpfat cu 
F. C. Argeș, așa s-a întîm- 
plat, mai usturător chiar, cu 
Steagul roșu.

Trecînd la cele două draw- 
uri ale etapei, vom sublinia 
în primul rînd punctul obți
nut de fotbaliștii craioveni, 
care au întîlnit și ei un ad
versar „desperados", jurat să 
coboare de pe Copou în chip 
de gladiator (în sfîrșit!) vic
torios. O fi de vină roman
tica grădină a celui mai ro
mantic 
băieții 
rențiu 
poezia
ar fi păcat ca pasionatul ie
șean, cel care se omoară cu 
firea pe strada Lăpușneanu, 
să fie lipsit la anul de me
ciuri de divizia A...

La Bacău, „X“-ul nu este, 
totuși, o autentică surpriză, 
încă de la... joaca cu Flo- 
riana, am văzut că elevii lui 
Neagu se caută, dar nu se 
prea găsesc... Nu ne-a mirat, 
așadar, faptul că „fluturașii" 
Ene Daniel, Băluță, Comă- 
nescu, Duțan n-au reușit să 
dărîme „betonul" din fața 
lor.

Celelalte rezultate par sur
prinzător de normale...

Dimamo Bncurești trebuia, 
normal, să cîștige, Rapid cu 
atit mai mult, victoria 
U.T.A.-ei la Constanța ar fi 
fost aproape o anomalie după 
timiditatea arădenilor din 
meciul cu Legia, iar Steaua, 
fără Sătmăreanu, Voinea și 
Creiniceanu, (astro) navă 
fără căpitan și fără cîrmaci, 
nu putea emite pretenții se
rioase la Petroșani.

Se cade, poate, ca ultimele 
cuvinte să le consacrăm pri
mei clasate, echipei lui Dan, 
singura neînvinsă în campio
nat, lider cu un joc mai pu
țin ! Ei da, acest team, cu 
Stelian, Petreanu, Straț este 
de admirat pentru modestia 
și sobrietatea sa (cunoaștem 
echipe și antrenori care se 
autosupralicitează pe toate 
căile), pentru eficacitatea (de 

pînă acum) de „Simplon-70",

O punere la punct

— Răspuns unei încercări de mistiSicare —

Cu o întîrziere explicabilă, am primit Ia 
redacție, prin bunăvoința unui cititor din 
Pitești, articolul antrenorului C. Teașcă. 
publicat în numărul din 11 septembrie al 
ziarului local „Secera și ciocanul".

Cum, în general, respectivul antrenor ex
primă idei și puncte de vedere intere
sante în materialele sale destinate a vedea 
lumina tiparului, ne-am grăbit să lecturăm 
cele șase coloane ale noii sale intervenții 
scrise, care poartă sugestivul (dar agramatul) 
titlu : „F.C. Argeș a reconciliat parțial cu 
spectatorii".

Ne așteptam, firește, așa cum o indica 
și titlul câ actualul conducător tehnic al 
echipei piteștene se va ocupa de fondul 
problemei sugerate, că va da o motivare 
serioasă și convingătoare acestei „reconci
lieri", raportată nu numai la nemulțumirea 
publicului în urma înfrîngerii din jocul pe 
teren propriu cu Rapid, ci, mai ales, la 
îndelungata insatisfacție a spectatorilor lo
cali generată de slaba evoluție a „ll“-lui 
argeșean în ediția precedentă a campiona
tului. Credeam, (ce naivi am fost !) că antre
norul Teașcă a folosit spațiul foarte larg 
rezervat în „Secera și ciocanul" pentru a 
explica ce transformări a suferit „vasul- 
pirat" (după propria sa caracterizare, fă
cută cu numai citeva luni în urmă), ca să 
poată lua un start atit de fâvorabil în noul 
campionat și să reintre, astfel, în grațiile 
suporterilor.

In fapt. insă, am ăvut surpriza să con
statăm că’ autorul a dat rîndurilcr sale des
tinația unei cronici (cum singur o califică) 
a meciului susținut la Cluj de F. C. Argeș.

După cite știm, nu prea este în uz ca un 
antrenor să devină cronicarul propriei sale 
echipe și. cu atit mai puțin, de maniera 
lipsită total de modestie a iui C. Teașcă, 
ce caută a-i impresiona pe cititorii publi
cației care l-a găzduit vorbind de „gran
doarea fotbalului argeșean" (nota bene : cît 
de repede a făcut „vasul-plrat" saltul spre 
grandoare '). Dar să trecem peste acest 
„amănunt" ignorat și de colegii de la „Se
cera și ciocanul" și să ne oprim ceva mai 
mult asupra preambulului amintitei cro- 
:njCj __ ce se întinde pe jumătate din spa
hiul folosit de autor — în care C. Teașcă 
fîncearcă a-1 ponegri pe redactorul nostru 

“Marius Popescu, dar, pe un plan 'mai larg 
(cum a procedat și in recentul interviu acor
dat „României literare"), a arunca anatema 
ți asupra celorlalți slujitori ai presei spor
tive.

Că antrenorului echipei piteștene nu i-a 
fost pe plac (așa cum o afirmă în introdu
cerea materialului său) nici una din cro
nicile apărute în ziarul „Sportul" la meciu
rile susținute în noul campionat de elevii 
săi îl privește și nu avem dreptul de a ne 
Împotrivi să o spună.

Ceea ea am vrea să menționăm este doar 
.«a bunul simț trebuia «ă-1 împiedice pe 
hC. Teașcă de a mlatifica lucrurile, «cînd 
i» legătură (practic inexistentă) între aceste

cronici (chipurile, nefavorabile formației din 
Pitești) și așa-zisui caz Dobrin. Antrenorul 
Teașcă (la fel ca și ceilalți conducători ai 
clubului argeșean) știe foarte bine că nu a 
stat niciodată în intenția noastră a con
funda pe Dobrin cu F. C. Argeș și că, ex- 
ceptînd persoana acestui jucător, formația 
din Pitești s-a bucurat în ziarul „Sportul" 
de un tratament asemănător cu cel al tu
turor echipelor divizionare. Mai mult chiar, 
ziarul nostru o urmărit cu deosebită atenție 
situația clubului piteștean, i-a oferit spri
jinul, dezbătînd adeseori problemele vitale 
ale acestuia, încercînd să ajute la înlătu
rarea deficiențelor existente. Chiar și an
trenorul Teașcă a avut posibilitatea nelimi
tată de a exprima în „Sportul" tot ceea ce 
l-a frămîntat și tot ce a gîndit in legătură 
cu destinele acestui club și cu activitatea 
depusă de el acolo.

Cu atit mai grav, însă, ni se pare acum 
faptul că C. Teașcă — pentru o cronică pe 
care nu o consideră favorabilă, deși ea ex
prima fidel realitatea de pe teren — să 
arunce cu norci intr-un redactor al publi
cației ce i-a dovedit stimă și încredere, prin 
aceasta lezînd pe toți ceilalți colegi ai iui, 
ziarul însuși. Este adevărat că antrenorul 
pîteștenilor îi face, totuși, lui Marius Po
pescu hatîrul de a-1 recunoaște ca „onest 
și obiectiv" (deși, doar cu citeva rînduri mai 
jos, se contrazice singur, aducînd vorba 
despre cei care, asemeni lui M. P., trebuie 
sau ,.să se lase de scris" sau să „apuce pe 
poteca loialității"), dar îl declară... incompe
tent fiindcă a îndrăznit să spună în cronica 
meciului „U“ Cluj—F. C. Argeș (rezultat : 
1—1) că punctul echipei oaspe a fost cu
cerit și datorită șansei.. Nu știm ce ar “ fi 
dorit C. Teașcă să scrie Marius Popescu în 
cronica lui despre un meci în care — după 
cum afirmă martorii Ocular) — echipa pi- 
teșteanâ a fost supusă aproape tot timpul 
unui adevărat asediu. Cunoaștem, însă, alte 
opinii (despre această cronică și despre 
jocul d’e la Cluj. Iată citeva dintre ele :

1. Antrenorul emerit C. BRAUN-BOG- 
DAN, observator federal ia joc i „Cronica 
meciului Universitatea—F. C. Argeș a prins 
cu fidelitate fizionomia jocului, respeciînd 
cu deplină obiectivitate toate aspectele sale".

2. AUREL C. NEAGU (revista „Fotbal"): 
.....față de cronica' realistă și plastică a co
legului Marius Popescu de la „Sportul".

3. AL. CAPRARIU (revista „Tribuna1;): 
„Clasica formulă : rezultatul nu reflecta si
tuația de- pe teren — se potrivește, aici, 
mai mult decit orieînd. Studenții cluieni au 
ratat cam tot atitea ocazii clare de gol cite 
au avut de-a lungul a 50 de ani de exis
tență a clubului".

în fața acestor păreri se va grăbi antre
norul Teașcă lă-i declar» incompetenți și 
pe cei ce le-au emis ? Este evident că C. T, 
a cam sărit pesta cal.

G. FlRANEStU

cum l-au botezat neo-găra- 
rii, care la ancheta „Magazi
nului" au dat, pe toată li
nia, Rapid — campioană...

Trecînd de la umorul (po
zitiv) giuleștean la chestiu
nea cea mai ardentă — în 
această toamnă — a fotba
lului nostru, credem că este 
cazul ca, după contraperfor- 
manțele din cupele europene, 
să ne „reculegem" (mai pu
țin noi, mai mult antrenorii) 
în vederea partidei cu Euse
bio. Să sune tare clopoțelul, 
ca să nu pretindă nimeni, 
mai tîrziu, că nu l-ar fi 
auzit...

In cursul zilei de azi ur
mează să plece 
brigada de arbitri 
formată din AUREL 
CORNEL NIȚESCU 
STANTIN PETREA,
conduce meciurile Real Ma
drid — Olimpiakos (Cipru) 
din cadrul C.C.E. Ambele me
ciuri se vor disputa la Ma
drid și vor fi conduse, la cen
tru, de 
tur — 
Nițescu 
29.IX.).

Printre cei mai conectat! 
la rețeaua de înaltă tensiune 
a pregătirilor pentru semi
centenarul „U“ se află dina
micul TITUS LUCACIU, se
cretarul clubului, care, zi de 
zi, pregătește noi... surprize 
pentru apropiatul eveniment. 
O ultimă inițiativă, organiza
rea unei expoziții „U" (prin
tre autori se află șl Institu-

tul de arte plastice „Ion An- 
dreescu") care va reînvia în 
ochii tineretului clujean dru
mul pasionant parcurs de bu
nici și părinți.

Marius POPESCU

Aurel Bentu (meciul 
24.IX.) și de Cornel
(meciul retur —

ORAȘULUI ISMAIL (U.R.S.S.)

PORTARUL SĂPTĂMÎNII
2-0 (2-0)

Atenție arbitri!
Arbitrii jocurilor din divi

ziile A, B, C, tineret, ca și 
ai celor din campionatul de 
juniori și din „Cupa Româ
niei", sînt obligați a reține 
și trimite la F.R.F. carnetele 
de legitimare ale jucătorilor 
care în timpul desfășurării 
partidelor au fost avertizați 
pentru proteste la decizii.

S-A CĂSĂTORIT IERI!
După ce' a apărat senzațio

nal duminică, la Cluj, porta
rul brașovean Adamache, ti
tular al echipei săptămînii, a 
semnat ieri un nou... contract 
pe viață. S-a căsătorit.

Urăm tînărului cuplu Ada
mache multă fericire !

Miine, cuplaj internațional pe „23 August'"
Mîine, cu începere de la ora 

16, stadionul „23 August" va 
găzdui întîlnirea amicală de 
fotbal dintre echipa reprezen
tativă a României, care se 
pregătește în vederea meciu
lui cu Portugalia, și echipa 
iugoslavă de primă categorie 
F.C. ZELEZNICIAR dir» Sara
jevo' în deschidere, de la ora

14, echipa de tineret a Româ
niei va întîlni, într-o intere
santă partidă interțări, selec
ționata similară a R.F. a Ger
maniei.

la fotografie, formația stan
dard a echipei F.C. Zelezni- 
ciar, în care figurează și o 
serie de internaționali iugo
slavi cunoscuți : Osim, Bukal

ș.a. Rîndul de sus, de la stingă 
la dreapta (în paranteză nu
merele de pe tricouri): O.sim 
(9) — căpitanul echipei, Ra
dovici (1), Bukal (8), Katalinski 
(5), Derakovici (11), Hadziab- 
dici (3); rîndul de jos : Jelusici 
(7), Bratici (4), Spreco (10), 
Staka (2) și Kadrici (6).

Joc spectaculos, cîștigat de 
gazde gratie golurilor mar
cate de Bibu (min. 15 și 38).

ION TURSIE — coresp.

Un antrenor care
atrage fotbaliștii
in... restaurante!!■■■

După cum ne-a Informat 
conducerea clubului Progresul 
București, ex-antrenorul echi
pei de fotbal, P, Moldoveanu, 
și-a luat obiceiul de a pierde 
timpul prin restaurante. Ei 
bine, și ce e cu asta ? — vă . 
veți întreba pe bună dreptate. 
Fiecare are voie să-și petrea
că timpul liber cum vrea. 
Dacă ar fi, într-adevăr, nu
mai atîta poate că nu am fi 

l dat nici o atenție faptului.
Dar, P. Moldoveanu își pierde 
timpul prin restaurante în 
compania... foștilor săi elevi. 
Astfel, în una din zilele săp
tămînii trecute, putea fi văzut 
la restaurantul din parcul i 
sportiv Progresul, în compania' / 
lui V. Popescu, Șoangher și 
Țarălungă, care tocmai ieșiseră 
de la antrenament. Oare așa 
se recuperează efortul chel
tuit la antrenamente 7 Ne în
doim !

Conducerea clubului Progre
sul are datoria să ia, imediat, 
măsurile ce se impun, cu atit 
mai mult cu cît P. Moldo
veanu este antrenorul princi
pal... al centrului de copii și. 
juniori din dr. Staicovici !

Nu de alta, dar pe lingă 
greutățile pe care Ie creează 
primei echipe (și care nu sînt 
de loc de neglijat), s-ar pu-. , 
tea ca mîine-poimîine să a- 
flăm că șeful centrului de co
pii și juniori de la Progre
sul îi învață la „pahar" și pe 
puștii pe care-i pregătește (și 
cărora ar trebui să le facă 
și... educație).

ollf î '

IN CAMPIONATUL DIVIZIEI C

rrmvâ Ptefeștf și
performerele

C. F. R. Caransebeș, 
etapei a

SERIA I
Fulgerul Dorohol — Foresta 

Fălticeni 4—1 (1—0)
Minobrad Vatra Dornei — Tex

tila Buhuși 1—0 (0—0)
Rarăul Cîmpulung — Penicilina 

Iași 5—0 (2—0)
Nicolina Iași — Victoria Roman 

2—0 (1—0)
Letea Bacău — Petrolul Molneștl 

1—1 (0—0)
Textila Botoșani — Construc

torul Piatra Neamț 1—0 (1—0)
Minerul Comănești — Minerul 

Gura Humorului 2—1 (2—1)

(Corespondenți : I. Mandaehc,
P. Spac, A. Rotaru, V. Diacoues- 
cu, I. Iancu, T. Ungureanu, Șt. 
Costache).

1. C.F.R. 4 3 10 11— 1 7
2. Rarăul 5 3 11 15— 7 7
3. Foresta F. 5 3 11 9—6 7
4. Nicolina 4 3 0 1 8—4 6
5. Textila Bt. 4 3 0 1 6— 3 6
6. Minerul C. 5 3 0 2 11—12 6
7. Victoria 5 2 1 2 9— 4 5
8. Letea 5 2 12 10— 6 5
9—10. Petrolul M. 4 2 11 7—5 5
9—10. Minobrad 4 2 11 6—4 5

11. Fulgerul 5 2 0 3 9—11 4
12. Penicilina 5 2 0 3 4—16 4
13. Constructorul 5 113 6—11 3
14. Minerul G.H. 5 0 0 5 4—12 0
15. Textila Bh. 5 0 0 5 2—15 0

ETAPA VIITOARE (28 septem
brie) : Petrolul Moinești — Texti
la Botoșani, Foresta Fălticeni — 
Minobrad Vatra Dornei, Penicilina 
Iași — C.F.R. Pașcani, Construc
torul Piatra Neamț — Nicolina 
Iași, Textila Buhuși, Fulgerul 
Dorohol, Minerul Gura Humoru
lui — Letea Bacău, Victoria Ro
man — Rarăul Cimpulung.

SERIA A ll-a

Dunărea Brăila — Rulmentul 
Birlad 1—2 (1—1)

Petrolul Berea — S.U.T. Ga
lați 0—1 (0—0)

Petrolistul Boldești — Metalur
gistul Brăila 3—1 (1—1)

Electronica Obor — Metalul Bu
zău 2—0 (0—0)

Chimia Oraș Gh. Gheorghiu- 
Dej — Ancora Galați 1—0 (0—0) 

Șoimii Buzău — Metalul Plopeni 
1-1 (1-0)

Gloria C.F.R. Galați — Unirea 
Focșani 1—0 (0—0)

A.S.M. Tecuci — Locomotiva Ad- 
jud 4—0 (1—0)

(Corespondenți : Tr. Enache, M. 
Dumitru, N. Dinei, FI. Sandu, 
Gh. Grunzu, D. Mihai, T. Siriopol, 
C. Fiiiță).

1. Chimia 5 4 10 10— 3 9
2—3. Petrolistul 5 3 11 9—4 7
2—3. Metalul Bz. 5 3 11 12— 7 7
4. Șoimii 5 2 3 0 7— 4 7
5. Electronica 5 2 2 1 11— 3 6
6. A.S.M. 5 2 2 1 8— 4 6
7. Metalurgistul 5221 4—46

8. Gloria C.F.R 5 3 0 2 5- 7 6
9. Metalul P. 5 13 1 5—3 5

10. Rulmentul 5 2 12 10—15 5
11. Ancora 5 1 2 2 3— 4 4
12—13. Dunărea 5 113 8—10 3
12—13. S.U.T. 5 113 4—6 3
14. Unirea 5 113 4—8 3
15. Petrolul 5 1 0 4 4—13 2
16. Locomotiva 5 0 1 4 2—11 1

ETAPA VIITOARE (28 septem
brie) : Unirea Focșani — Șoimii 
Buzău, Locomotiva Adjud — Elec
tronica Obor, Metalul Plopeni - 
A.S.M. Tecuci, Metalurgistul Bră
ila — Chimia Oraș Gh. Gheorghlu- 
Dej, Metalul Buzău — Petrolul 
Berea, Rulmentul Birlad — Gloria 
C.F.R. Galați, Ancora Galați — 
ZXjnSre» Brăila. S.U.T. Galați — 
VSMroUstul Boldești.

SERIA A lll-a
Voința București— Unirea Mî- 

năstirea 2—2 (1—1)
Celuloza Călărâ’și — Electrica

Constanța 1—0 (0—0)
Petrolul Videle — Laromet

București 1—0 (0—0)
Tehnometal București — Marina 

Mangalia 3—2 (2—1)
Delta Tulcea — I.M.U. Medgidia 

0—0
I.T.C. Constanța — Olimpia 

Giurgiu 0—0
Cimentul Medgidia — Mașini 

unelte București 1—0 (1—C)
SI N. Oltenița — I.C.A.B. Arcu- 

da 3—0 (1—0)
(Corespondenți : A. Păpădie,

I. Achim, V. Pattcu, O. Gutu, 1.
Turșie, E. Petre, 
Predescu).

1— 2. Celuloza
1— 2. Cimentul

3. I.M.U.M.
4. Marina
5. Electrica
6. Laromet

7— 8. Tehnometal
7— 8. Delta

9. Voința
10. Unirea

11—12. Olimpia 
11-12. S.N.O.

13. J.T.C.
14. Petrolul
15. Arcuda
16. Mașini

K. Avram, I.

5 4 0 1 7—4 8
5 4 0 1 8—5 8
5 2 3 0 4—17
5 3 0 2 13— 7 6
5 3 0 2 6—3 6
5 3 0 2 8—6 6
5 2 12 10— 7 5
5 2 12 10— 7 5
5 13 1 7—8 5
5 2 12 8—10 5
5 12 2 5—4 4
5 12 2 6—5 4
5 12 2 5—8 4
5 2 0 3 4—9 4
5 10 4 5—17 2
5 0 14 4—9 1

ETAPA VIITOARE (28 septem
brie) : Delta Tulcea — Tehnome
tal București, Petrolul Videle — 
Olimpia Giurgiu, Cimentul Med
gidia — I.T.C. Constanța. I.C.A.B. 
Arcuda — Voința București, Uni
rea Mînăstirea — Celuloza Călă
rași, Laromet București — S. N. 
Oltenița, Electrica Constanța — 
Marina Mangalia, Mașini unelte 
București — I.M.U. Medgidia.

SERIA A IV-a

Autobuzul București — Chimia 
Tr .Măgurele 2—0 (1—0)

Unirea Drăgășani — Petrolul 
Tîrgoviște 3—2 (0—0)

Sirena București — Unirea Cim
pulung 3—2 (2—1)

Caralmanul Bușteni — T.U.G. 
București 3—2 (0—2)

Carpați Sinaia — I.R.A Cimpina 
2-o (2-0) .

Prahova Ploiești — Dacia Pitești 
8—0 (1—0)

Progresul Balș — Flacăra roșie 
București 1—0 (0—0)

Comerțul Alexandria — Progre
sul Corabia 2—1 (1—1)

ETAPA VIITOARE (28 septem
brie) : Progresul Balș — Prahova 
Ploiești, I.R.A. Cimpina — Auto
buzul București. Petrolul Tirgo- 
vlște — Carnațl Sinaia, Dacia Pi
tești — Sirena București, T.U.G. 
București — Comerțul Alexan
dria, Chimie Tr. Măgurele — Ca- 
raimanul Bușteni, Unirea Cimpu
lung — Progresul Corabia, Flacăra 
roșie Bucure®» — Unirea Dragă- 
faai.

(Corespondenți : H. Rudi, D.
Denghel, K. Haman, v Zbarcea,
P. Popa, Șt. Ionescu, D. Paras-
chiv, M. Bizon).

1. Autobuzul 5 4 1 0 12— 4 9
2. Comerțul 5 4 0 1 10— 4 8
3. Caraimanul 5 3 2 0 7— 3 8
4. T.U.G. 5 3 1 1 14— 7 7

5— 6. Chimia 5 3 0 2 7— 4 6
5— 6. I.R.A. 5 3 0 2 8— 5 6

7. Carpați 5 1 4 0 6— 4 6
8— 9. Unirea C. 5 1 2 2 8— 9 4
8— 9. Flacăra 5 1 2 2 3— 4 4

10. Progresul 5 1 2 2 4— 7 4
11—12. Progresul B. 5 2 03 5—94
11—12. Unirea D. 5 2 03 5—94

13. Prahova 5 1 13 9—8 3
14. Sirena 5 1 13 4—9 3
15. Petrolul 5 0 2 3 6—13 2
16. Dacia 5 1 0 4 2-11 2

SERIA A V-a
Minerul Motru — Electromotor 

Timișoara 3—0 (2—0)
Furnirul Deta — Energetica Tr. 

Severin 3—1 (2—0)
Victoria Tg. Jiu — Steagul roșu 

Plenița 4—1 (2—1)
Dunărea Calafat — Progresul 

Strehaia 4—1 (2—1)
U. M. Timișoara — Victoria Ca

ransebeș 2—1 (0—0)
Minerul Bocșa — Vulturii Tex

tila Lugoj 2—1 (1—1)
C.F.R. Caransebeș — Metalul 

Topleț 8—0 (2—0)
Unirea Orșova — Minerul Lu

pe ni 0—0
(Corespondenți : AI. Jirovean, 

M. Balaș, N. Săvulescti, Șt. Zvîc- 
nea, Șt. Marton, T. Isac, M. Mu- 
tașcu, I. Iacob).

ETAPA VIITOARE (28 septem
brie) : Minerul Lupeni — Furni
rul peta, Electromotor Timișoara 

Minerul Bocșa, Unirea Orșova 
— C.F.R. Caransebeș, Victoria 
Caransebeș — Victoria Tg. Jiu, 
Minerul Motru — Metalul Topleț, 
Steagul roșii Plenița — U.M. Ti
mișoara, Progresul Strehaia — 
Energetica Tr. Severin, Vulturii 
Textila Lugoj — Dunărea Calafat.

1. Electromotor 5 311 7—6 7
2. U.M.T. 5 3 0 2 12— 6 6
3. Minerul B. 5 3 0 2 9—5 6
4. Victoria C. 5 3 0 2 7—6 6

■ 6. Minerul L. 5 2 2 1 4—4 6
- 6. Viet. Tg. J. 5 3 0 2 10—10 6
7. Furnirul 5 3 0 2 9—12 6
8. C.F.R. 5 2 12 12— 6 5

-10. Unirea 5 2 12 6—4 5
■10. Dunărea 5 2 12 12—10 5
11. Energetica 5 2 12 T— 6 5
12. Vulturii 5 2 0 3 15— 9 4
13. Minerul M. 5 2 0 3 7—7 4
14. Steagul 5 2 0 3 4—9 4
15. Metalul 5 113 5—18 3
16i Progresul 5 10 4 6—14 2

SERIA A Vl-a

Victoria Căi an — 
Cluj 3—0 (1—0) Tehnofrig

Mureșul Deva — Minaur zlatna 
1—0 (0—0)

Industria sîrmei Cimpla Turzli — 
A.S.A. Sibiu 1—0 CO—C)

Aurul Brad — Arieșul Cimpia 
Turzii 1—o (1—o)

Independența Sibiu — Știința 
Petroșani 1—o (1—0)

Arieșul Turda — Minerul Baia 
de Arieș 1—0 (1—0)

Minerul Telluc — Minerul Ghe- 
lar 1—1 (1—0)

Soda Ocna Mureș — Metalul 
Aiud o—o

(Corespondenți : A. Gdnther, I.
Simion, L. Donciu, M. Susan, 1. 
Boțbcan, S. Popa).

1. Arieșul T.
2. Metalul
3. Minaur
4. Mureșul
5. Minerul T.

6. Aurul
7. Victoria
8—9. Știința
8—9. Arieșul C.T.
10. Independența
11. Soda
12. Ind. Siruiei
13. Minerul G.

14. Minerul B. A.
15. A.S.A.
16. Tehnofrig

5 3 2 0 7— 2 8
5 2 3 0 10— 2 7
5 3 11 9— 2 7
5 2 2 1 7— 6 6
5 2 2 1 5— 5 6
5 3 0 2 7— 8 6
5 2 12 7— 5 5
5 2 12 5- 4 5
5 2 12 5— 4 5
5 2 12 5— 7 5
5 2 12 3— 6 5
5 2 0 3 5— 4 4
5 12 2 3- 5 4
5 113 6—:10 3
5 10 4 1— 6 2
5 10 4 2— 11 2

ETAPA VIITOARE (28 septem
brie) : Soda Ocna Mureș — Arie 
șui Turda, Minerul Glielar — Min
aur Zlatna, Metalul Aiud — Vic
toria Călan, Știința Petroșani — 
Minerul Telluc, A.S.A. Sibiu — 
Mureșul Deva, MlnertȘ Bata de 
Arieș — Aurul Brad, Arieșul 
Cimpla Turxil — Independența Si
biu, Tehnofrig Cluj — Industria 
■trmgl Cimpla Turtii.

SERIA A Vll-a
Dinamo Zalău — C.I.L. Sighet 

1—1 (0-0)
Bradul Vișeu — Dacia Oradea 

1—0 (0—0)
Foresta Năsăud — Constructo

rul Baia Mare 1—0 (0—0)
C.I.L. Gherla — Someșul « IU 

Mare 2—1 (2—1)
Dermata Cluj — Gloria Bistrița 

2—1 (2—0)
Unirea Dej — Metalul Salonta 

5—0 (3—0)
Chimistul Baia Mare — Bihorea

na Marghita 2—0 (1—0)
Topltorul Baia Mare — Victoria 

Cărei 1—4 (0—2)
(Corespondenți : M. Bonțoiu, Al. 

Ghilezan, D. Nistor, A. Szabo, P. 
Radvani, T. Prodan).

ETAPA VIITOARE (28 septem
brie) : Gloria Bistrița — Bradul 
Vișeu. Bihoreana Marghita — 
Unirea Dej, C.I.L. Slghet — Fo
resta Năsăud, C.I.L. Gherla — To- 
pltorul Baia Mare, Constructorul 
Baia Mare — Dermata Cluj, Me
talul Salonta — Dacia Oradea, So
meșul Sat u Mare — Dinamo Za
lău, victoria Cărei — Chimistul ■ 
Baia Mare.

1. Unirea 5 3 11 13— 6 7
2— 3. C.I.L. Gherla 5 3 11 9—4 7
2— 3. Someșul 5 3 1 1 7— 2 7.

4. Dermata 5 3 11 8—5 7
5. Victoria 5 3 0 2 12— 5 6

6— 8. Gloria 5 2 2 1 7- 5 «
6— 8. C.I.L. Sighet 5 2 2 1 7— 5 6
6- 8. Dinamo 5 2 2 1 5— 3 6

9. Constructorul 5 2 1 2 8— 5 5
10. Chimistul 5 2 1 2 5— 4 5
11. Bihoreana 5 1 2 2 6—8 4
12. Foresta 5 1 2 2 3— 7 4
13. Topitorul 5 113 4-9 3
14. Dacia 5 0 3 2 1— 7 3

15—16. Metalul 5 1 0 4 2—12 2
15—16. Bradul 5 1 0 4 2—12 2

SERIA A Vlll-a

Metalul Copșa Mică — Torpedo 
Zărnești 2—0 (1—0)

Chimia Victoria — Oltul Sf. 
Gheorghe 0—2 (0—1)

Lemnarul Odorhei — Chimia' 
Făgăraș 3—1 (2—0)

Tractorul Brașov — Medicina 
Tg. Mureș 6—0 (3—0)

Viitorul Gheorghieni — Carpați 
Brașov o—o

VitrOmetan Mediaș — Avintul 
Reghin 3—1 (2—0)

Chimica Tirnăvenl — Colorom 
Codlea 3—0 (2—0)

Unirea Cristuru Secuiesc — 
Minerul Bălan 3—2 (2—1)

(Corespondenți : M. Faliciu. E. 
Aslan, Șt, Moșa, I. Maniu, L. 
Kattlii. z. Rășnovcanu, I. Ducan, 
V, LOrtncz).

1. Oltul 5 4 0 1 11— 4 8
2. Chimica 5 4 0 1 9— 3 8
3. Tractorul 5 3 1 1 12— 2 7
4. Metalul 5 3 1 1 8— 5 7
5. Chimia F. 5 3 0 2 8— 6 6
6. Lemnarul 5 3 0 2 10- 9 6
7t-8. Vltrometan 5 2 i 2 9— < 5
7—8. Carpați 5 1 3 1 5- 3 5
9. Co Ic rom 5 2 1 2 7— 9 510. Viitorul 5 2 1 2 5- 9 5

11. Unirea 5 2 0 3 8—10 4
12. Chimia “ V. 5 2 0 8 5— 8 413. Minerul 5 1 1 3 7—10 3

14. Torpedo 5 I 1 3 5— .9 3.
15. Avintul 5 1 0 4 5—11 2’
16. Medicina 5 0 2 3 3-12 2

(28 âeptem-
— Medicina 
Codlea — 

Oltul Sf.

ETAPA VIITOARE 
brie) : Minerul Bălan 
Tg. Mureș, Colorom 
Metalul Copșa Mică, 
Gheorghe — Unirea Cristuru Se
cuiesc, Carpați Brașov — Chimica 
Ttrnăvent, Chimia Făgăraș — 
Tractorul Brașov, viitorul Gheor
ghieni — lemnarul Odorhei, Chi
mia Victori» — Vltrometan Me- 

Torpedo Xărneșll - Avtatul 
«•ghin.
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modare, registrul vast al cu
noștințelor sale tn tenis. Ro
mânul Țiriac a jucat de la 
egal cu negrul american 
Ashe, i-a răspuns aces
tuia cu aceleași arme, a avut 
adesea inițiativa într-un joc 
care cerea o imensă dăruire 
fizică.

Dar surprizele aveau să 
continue. Iată că în fața a- 
cestui joc de k.o.-uri, de-a 
dreptul violent, spectatorii a- 
mericani au avut o reacție 
neașteptată. Publicul din tri
bune, nu numai cel neofit sau 
snob prezent pe locurile de 
15 dolari biletul, dar chiar și 
membrii Tenis-Clubului din 
localitate, pasionați și cunos
cători, care văzuseră timp de 
trei zile la lucru echipa ro
mână, au ajuns acum să-și 
exprime insatisfacția pentru 
spectacolul, pentru ei obiș
nuit, al tenisului rapid, ade
sea de o scurtime fragmenta
ră, oferit de cei doi adver-

«ari In preajma «Merii cor
tinei.

Am auzit lingă mine o voce 
spunîndu-mi: „Valeriu, aces
ta nu mal e tenis !...“. Era 
inginerul Jorgen Adressen din 
Cleveland, vechi membru al 
Clubului de tenis, care in 470 
de ore de muncă voluntară, 
alături de alți microbiști ai 
sportului alb, realizase tabela 
electronică de anunțare a re
zultatelor, pentru challenge
round. Cu o zi înainte — a- 
mănunt pitoresc — îmi măr
turisea dificultățile ce le-a a- 
vut la definitivarea aparatului 
său, în care trebuiau prevă
zute — cu luni de zile îna
inte — litere pentru numele 
jucătorilor și el studiase doar 
pe cele ale echipierilor Spa
niei și U.R.S.S., probabilii ad
versari ai echipei americane.

Nu-mi ascund satisfacția de 
a fi constatat cit de rapidă 
în eficacitate s-a arătat ple
doaria pro-tenis făcută de Ti
riac și Năstase, chiar în țara 
unde sportul alb și-a găsit 
a doua patrie și de unde și-au

ULTIMELE MINGI
(Urmare din pag. 1)

riac. Imediat intervine însă 
arbitrul principal Ph. Chat- 
rier, care modifică scorul, 
inversîndu-1 ! Țiriac este con
dus, totuși face 40—40. 
Schimb de avantâje și apoi 
breakul temut nu poate fi 
evitat, 
mează,

Setul 
aceeași 
mai că 
bombardament 
lovituri trimise 
tremă, Țiriac se dovedește 
mai bun ca Ashe ! Se ajun
ge la 5—2, apoi la 5—3. Ser
vește Țiriac. Este condus cu 
0—30, reface, apoi egalitate 
la 40. Două setbaluri sînt ra
tate consecutiv de jucătorul 
nostru. Alte două avantaje 
nu pot fi fructificate de ame
rican. în fine, la al treilea 
setbal, Țiriac cîștigă : 6—3.

în pauză, asistăm la un 
moment delicat, de consulta
re în rîndurile echipei noas
tre. Mai sînt puține minute 
pînă la epuizarea timpului 
regulamentar de joc (la 19,15 
se face întuneric) iar la 20,50 
avionul de Washington ne 
așteaptă, la distanță de 21 
mile, care trebuie parcurse 
pe o șosea aglomerată de tra
fic. Meciul nu poate fi între-

Ashe are 7—6 și ur- 
firesc, 8—6.
trei <" 

evoluție 
acum la

debutează cu 
de scor. Nu- 
4—1, într-un 
reciproc de 
cu forță ex-

rupt, pentru a doua zi (n. r. 
ieri), cînd sîntem așteptați în 
capitala Statelor Unite.

Deci, simplu act de pre
zență a lui Țiriac în minute
le de după pauză cînd. lip
sit de concentrarea sa obiș
nuită, el se lasă condus de 
Ashe. Acesta este declarat 
„in extremis“ cîștigător, în 
momentul în care tabela de 
scor arăta 6—3, 8—6, 3—6. 
4—0 în favoarea jucătorului 
american.

Finala „Cupei Davis*  luase 
sfîrșit. Reprezentativa S1U.A. 
învinge pe cea a României 
cu 5—0 și păstrează trofeul 
pînă la viitorul challenge
round.

Ion OCHSENFELD
transmite din VARȘOVIA

remarcabilun succes
obținut sportivulCum a

mal Dun
22 (prin telefon). 

la categoria cocoș

luat startul, cu șaptt decenii 
tn urmă, întrecerile pentru 
trofeul său suprem. Poate că, 
intr-adevăr, americanii redes
coperă acum tenisul, cel ade
vărat, în care nu numai forța 
brațului decide pe cel mai 
bun. Și poate că tocmai de

A

Ilie Năstase in timpul extraordinarei sale partide cu Stan Smith, din finala „Cupei Davis'.
Telefoto : A.P.-AGERPRESaci, de la Cleveland, ca porni 

acea atit de așteptată unifi
care a terenurilor de tenis, 
care va face ca marea com
petiție pentru Salatiera de 
argint, ca și toate celelalte 
turnee sinonime campionatu
lui mondial, să se desfășoare 
pe o suprafață de joc accep
tată de întreaga lume spor
tivă.

Hristache NAUM
transmite din PARIS

Și totuși,
NOTAȚII LA GRANDIOASA
CONFRUNTARE ATLETICA

(Urmare din pag. 1)

PRIMII CAMPIONI
BALCANICI

LA CĂLĂRII
SOFIA, 22 (prin telefon). 

După ce in prima zi a Balca
niadei de călărie clasamentul 
pentru titlul balcanic indivi
dual la obstacole seniori era fa
vorabil călăreților turci, in cea 
de a doua zi, cînd s-a disputat 
proba finală, situația s-a schim
bat in favoarea călăreților bul
gari și români. Favoriții din 
prima probă au acumulat un 
număr mare de penalizări, ast
fel că au ușurat victoria outsi- 
derilor.

Iată clasamentul : 1. Ștefan 
Șopov (Bulgaria) cu calul Feri 
7 p — campion balcanic, 2. Ale
xandru Bozan (România) cu ca
lul Picup 10 p, 3. Valentin Ka- 
t (Bulgaria) cu calul Vlasko 
10 p. Ceilalți călăreți români 
s-au clasat astfel : C. Ilin locul 
7 calul Viteaz), E. Ionescu lo- 
eU 11 (calul Rival), D. Velea 
locul 15 (calul Altai).

La juniori locul I și titlul de 
campion balcanic au revenit lui 
Pater Iankov (Bulgaria); 2. V. 
Rangigai (Iugoslavia), 3. M. Mi- 
îutinovic (Iugoslavia). Juniorii 
romani au ocupat : locul 9 Iri
na Ciocmata și locul 15 Ion 
Munteanu. S-au comportat sub 
așteptări Gioconda Pinzaru și 
Marian Simion care, pentru sto
pări repetate, au fost eliminați.

Călăreții de obstacole mai au 
de concurat la sfîrșitul săpță- 
mînii în proba pe 
valcada balcanică 
proba de dresaj și 
pletă.

ranul Gaston Roelants. un ur
maș la neșansă al lui Pietro 
Dorando (cel care a ciștigat 
maratonul olimpic 1908. de la 
Londra, fiind apoi descalificat 
pentru ajutorul primit pe ul
tima parte a cursei de la un o- 
ficial). Roelants a făcut totul, 
la modul cel mai corect, ca să 
ciștige 10 090 m. Si pentru că 
mai 
spulberat speranțele, 
din nou totul — ca 
carte - pe maraton, 
evadare solitară de 
de 20 km. Ați văzut, 
ecranele televizoare!

inerii săi adversari i-au 
el a mizat 

i o ultimă 
. A avut o 

mai bine 
poate, pe 

lor exore- 
une — dis- 
atunc: cindi Iui Ga 

i*a  St
dâ <3

15 
atit de aproape 

□i. în al doilea

Felix

echipe. Ca- 
continuă cu 
proba com-

ȚOPESCU

loro Fiat a repurtat

argint® Si marii campioni

VARȘOVIA.
— întrecerile
(56 kg) se anunțau foarte disputate. 
Dimineața au intrat în concurs 
sportivii din categoria A (grupa 
celor mai slabi), în care primul 
loc i-a revenit bulgarului Morair 
Nurikov cu 317,5 kg. După-amiază 
au urcat pe podium alți 7 spor
tivi din grupa B (grupa celor mai 
buni), printre care și Zoro Fiat. 
Aici se aștepta o luptă aprigă în
tre iranianul Nasiri și maghiarul 
Foldi. primii doi clasați la J.O. 
din Mexic, unde Nasiri a ocuDat 
locul I. datorită faptului că a fost 
mai ușor la cîntarul oficial. Apoi 
se mai anunța o altă dispută in
teresantă între polonezul Trebis- 
cky și portoricanul Baez. în fine 
și duelul Kirov—Fiat era în cen-

Dintre cel patru abandonați, doi 
au încheiat cursa înainte de a 
ajunge la Clermont-Ferrand din 
cauza unor busculade (I. Cosma — 
T. Puterity), unul fiindcă s-a îm
bolnăvit (C. Grigore), iar ultimul 
pentru depășirea timpului de con
trol (G. Moiceanu). Din cauza

bilanț satisfăcător

roman două medalii dd 

ratează • iranlannl Nasiri

pentru cicliștii noștri...

surprize vom 
unicul caz de 

de comisia me- 
clasat la decat- 

Edward De 
a fost 

astfel, 
Horst

nici o medalie. Tot fără me
dalii se întorc acasă doi din
tre actualii campioni olimpici 
- Lia Manoliu la disc și Gyula 
Zsivotski la ciocan, Sheilla 
Sherwood, locul secund la lun
gime la J.O., nu s-a calificat 
pentru finală, ca și săritoarele 
in înălțime Iordanka Blagoeva 
și Ilona Giisenbauer (in acest 
an cu rezultate de peste 1,80 
m). Alt gen de surprize pot fi 
considerate victoria lui Mihail 
Jelev (3 000 m obstacole) și 
triumful Jaroslavei Jehlichova 
la 1500 m, atleta care — până 
cu 120 m înaintea sosirii — a- 

| proape că nu-și făcuse simțită 
prezența in cursă.

Merită a fi subliniat și succe
sul campionului olimpic Hohne, 
la 50 km marș, deosebit de ca
tegoric (aproape 3 minuîe față 
de al doilea clasat, aproxima
tiv 10 minute față de a! treilea 
și circa o oră față de al 14-lea, 
ultimul sosit).

La capitolul 
mai include și 
dopaj constatat 
dicală. Al 6-lea 
Ion, olandezul
Noorlander (7 598 p) 
descalificat, cedîndu-și, 
locul sportivului austriac 
Mandl (7 579 p).

Dacă la Budapesta, ca 
referim doar la ultima 
a C.E., judecătorii de 
n-au fost puși în dificultate 
decit la 100 m (victoria lui Ma- 
niak asupra lui Bambuck fiind 
imposibil de sesizat cu ochiul 
liber), aici, la Atena, au exis
tat discuții pentru mai multe 
probe ale căror sosiri au fost 
atit de strînse, incit pînă și cu 
fotografiile în față, mărite la 
dimensiuni apreciabile, era greu 
să te pronunți la prima vede
re. Este cazul probelor de 100 
m (Borzov — Sarteur), de 4x400 
m (Marea Britanie — Franța) 
etc. Numai un aparataj perfec
ționat de înregistrare a sosi
rilor a stabilit ordinea exactă 
în cursele de alergări.

Acum, cînd întrecerile s-au 
încheiat, ' cîștigătorii scontați 
sau neașteptați, sorb mulțumiți 
nectarul victoriei din cupa în
chinată lor. Sint însă doi parti- 
cipanți la această ediție, de 
fapt doi eroi, care s-au găsit 
la un pas de victorie și au ra
tat-o, iar astăzi, în loc de nec
tar, sorb o băutură amară. Este 
vorba, în primul rînd, de vete-

să ne 
ediție 
sosire

rînd 
de două ori învinsă: Ia 4Ț0 m și 
la ștafeta de 4 x 400 m. Am pri
vit atent fotografiile sosirilor. 
Ambele erau aidoma, ca două 
copii ale aceluiași clișeu. Colette, 
care a triumfat la Mexico prin- 
tr-un finiș necruțător, a pier
dut, de data aceasta, fiind lip
sită tocmai de atuul succe
sului său olimpic. Am văzut-o 
la Stuttgart, la meciul Europa 
— America, întrecută pe ultimii 
metri de Nicole Duclos. La Ate
na ea a pierdut la fel, fiind 
ajunsă și învinsă chiar pe linia 
de sosire, după ce atit la 400 
m, cît și în schimbul său de 
ștafetă condusese de fiecare 
dată cu un avans care din tri
bună arăta irecuperabil.

La această cea mai însemna
tă ediție a „europenelor», Ro
mânia a fost reprezentată de 
o delegație de 17 atleți și atle
te. După cum se știe, doi din
tre ei (Leonida Caraiosifoglu 
și Viorica Viscopoleanu) au cu
cerit medalia de argint și alți 
5 au evoluat în finale. Dintr-un 
punct de vedere, bilanțul poate 
fi considerat ca satisfăcător, 
pentru că, în fond, este pentru 
prima oară cind la o competi
ție de o asemenea amploare, 
7 sportivi români se clasează 
printre fruntași. Dar cum aceas
ta nu este totul, comportarea 
generală a delegației ' noastre 
trebuie notată cu insuficient. De 
altfel, asupra acestei probleme 
de ansamblu, cit și referitor la 
alte aspecte prilejuite de cea 
de-a IX-a ediție a C.E. de atle
tism — vom reveni...

LA BUDAPESTA

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE MONDIALE

Ștafeta de 4x100 m a R. D. 
Germane (de la stingă spre 
dreapta: Regina Hofer, Ka
rin Balzer, Barbel Podeswa 
și Petra Vogt) are toate mo
tivele să zîmbească la unison: 
și-a adjudecat titlul european, 
la Atena, cu o performanță 

de 43,6

DE PENTATLON MODERN
BUDAPESTA, 22 (Agerpres). 

La Budapesta s-a deschis cea 
de-a 16-a ediție a campiona
tului mondial de pentatlon 
modern, la care participă 
sportivi din 19 țări.

Prima probă a competiției 
— călăria — a revenit concu- - 
rentului sovietic Boris Oniș- 
cenko cu 1075 puncte, urmat

de Balczo (Ungaria) — 1050 
puncte, Jerebicnik (Austria)—
1 040 puncte ți Beck (S.U.A)
— 1 030 puncte.

Pe echipe, primul loc este 
ocupat de formația U.R.S.S.—
2 975 puncte, urmată de An
glia — 2 945 puncte și Austria
— 2 835 puncte.

La Ostrava a avut loc un 
turneu internațional de box 
la care au participat sportivi 
din mai multe țări europene, 
printre care Anglia, R. D. 
Germană. Romania, Polonia,

TiparUU.P. 3uforma|ia“, atr. Brezoianu nr.23—25. București

CZ e rmoni—Ferran 
lefon). Despre Jc 
și locotenenții săi, 
lor într-o competi’ 
centrat pe parcu 
km mai tot ce i 
pot să pună in c 
despre peripețiile 
curselor, in care ; 
în primul, cit și ! 
ton, la tot pasul, 
diali și olimpici, 
mari curse interna 
pre ai IX-lea „Toi 
se va mai scrie i
me. Se va mai scrie pentru că, 
In competiția Începută la Le Mans 
și încheiată la Clermont-Ferrand 
— deputată sub semnul_ cailor
putere — in care zilnic s-au par
curs aproape 249 lx, media orară 
a fost fabuloasă — 44.539 km. iar 
cursa un iureș permanent, o gea

ce au strălucit

*3 (prin te- 
Zoetemelk 

spre îzbinda 
care i con- 
: a 1880,634 
ira și omul 
i c ic. 1st uliii, 
stei curse 3

îul piu
ai mon
itori de
— des- 

•Avenir-

printre cei 41 de abandonați e o 
performanță.

S puni nd despre Vasile Tudor că 
a terminat pe locul 30. deci In 
prima jumătate a clasamentului, 
nu voi reuși poate să dau noțiu
nea valorii performanței sale. Să 
adaug atunci, că el a întrecut în 
clasamentul final învingători de 
etapă ai acestei curse (Rollinson, 
Jolly, Alcantara și alții), actuali 
sau foști campioni ai lumii 
(Kurmann, Botherel), precum și o 
serie de rutieri cu bogate cărți 
de vizită : Thevenet, Hanusik, 
Sanchez. Magiera etc. Vasile Tu
dor a făcut o cursă de pluton. 
Necunoscind amploarea întrecerii 
și nici surprizele ce le poate oferi 
traseul, el s-a limitat la o strictă 
menținere In preajma vedetelor.

Al. Sofronie (locul 44) a fost 
multă vreme liderul echipei. Han
dicapat insă de o dublă căzătură 
ia etapa a 9-a, Sofronie a fost o- 
bUgat in ultima zi de concurs să 
facă eforturi considerabile pentru 
a nu abandona. N-a putut ocoli. 
•«■tf- p. cobcu’? ’n
care n

ne

"31
ved<

ii

multi dintre cel 
Ia aceastĂ mare 1 
ranțeicr vor t 
r.rimui-i și nu es 
s:bil ca Eddy 
tn acest plutoa u 
sa. Cu siguranță 
a <<*se*ei.  Gemi:
duminică Ia Charade numai pen
tru a aplauda spectacolul... Indi
ferent însă de ce se va întâmpla 

indiferent care va fi 
greul drumului pe care îl vor ur
ma eroii de astăzi ,,Tour de l’A- 
venlr" ediția 1969 va rămîne în 
istoria sportului cu pedale ama
tor, ca un etalon suprem. Citi
torii ziarului nostru sînt interesați, 
desigur, de toate acestea. Am însă 
convingerea că așteaptă, în primul 
rînd, o apreciere de aici, de la 
fața locului, a modului cum s-au 
comportat cel 8 rutieri români. 
Dintre ei, 4 au reușit să încheie 
cursa : Tudor Vasile, Al. Sofro
nie, Șt. Cernea și N. Ciumeti. Și 
numai faptul că nu s-au numărat

OLIMPIADA FEMININA
DE ȘAH

în runda a 12-a a Olimpia
dei feminine de șah, la Lu
blin (Polonia), România a 
terminat Ia egalitate 1—1 cu 
Polonia (remize în partidele 
Polihroniade — Radzikovska 
și Makai — Jurcinszka). Alte 
rezultate : R. D. Germană — 
Iugoslavia 2—0 ; Ungaria — 
Austria 2—0 ; R. F. a Ger
maniei — Danemarca 
l'/z—Uz; U.R.S.S. — Anglia 
2—0; Belgia—Irlanda l«/j—7sî 
Olanda — Bulgaria 1—1 (Tuk 
a pierdut la Asenova, iar 
Timmer a învins-o pe Gheor- 
ghieva).

Ierarhia piloților
de

Ștefaa Cernea (locul 65) este o- 
mul care și-a suprasolicitat pute
rile pentru a nu pierde contactul 
cu plutonul. Ajuns in munți, el 
șî-a vizat rezervele epuizate și a 
fost nevoit sâ coboare spre par
tea inferioară a plutonului- Te
nacele, optimistul N. Ciumeti, a 
vrut să dea marea lovitură în a- 
ceastă cursă. După cîteva etape 
în care rulajul în pluton, nu i-a 
pus mari probleme, a participat 
la evadare'a unui grup restrîns, 
muncind în 85 de km parcurși cu 
45—46 km/h, cît n^o făcuse în alți 
850. Temeritatea i-a fost fatală. 
Neavînd pregătirea și valoarea 
marilor vedete ale competiției, el 
nu și-a mai putut reveni după ?»- 
cest șoc pînă la sfîrșitul cursei. 
Este explicația locului 75 pe care 
l-a ocupat în final.

algradului ridicat de dificultate 
competiției, eforturile solicitate 
alergătorului au depășit uneori 
limita admisă. Este motivul pen
tru care au avut loc nenumărate 
busculade. Depășirea timpului de 
control a fost o chestiune de in
terpretare. Pe Czechowski, Ro
ques și Van Den Burg, Ravel și 
alții juriul i-a recalificat manifes- 
tind o indulgență bizară, în timp 
ce pe Schaer.Soucek, Hvasti și Moi
ceanu i-a eliminat. Desigur, fap
tul de a nu fi putut încheia ulti
ma etapă (!) în timpul cerut de 
regulament rămîne ca atare. La 
36 de ani, Moiceanu nu mai poate 
lupta de la egal la egal cu tine
retul. Este un lucru de care ar tre
bui să țină seama în primul rînd 
el. Felicitîndu-1 pentru excepțio
nalul palmares pe care și l-a 
realizat prin muncă, în cursul 
unei prodigioase cariere sportive, 
de 16 ar.i. îi urăm să-1 vedem cît 
mai curind printre cel ce 
dică activității de pregătire 
noi generații de rutieri.

Antrenorul prof. Nicolae 
a condus fără greșeală o 
eterogenă, a încercat să scoată tot 
ce putea prlntr-o abilă mobilizare 
s: distribuire a eforturilor. Cel 
mai important lucru pe care l-a 
obținut a fost acela că alergătorii 
au ajuns singuri la concluzia că 
pentru a fi la nivelul solicitat de 
o cursă de acest gen. pentru a 
putea susține șansele în compania 
marilor performeri este nevoie de 
o muncă fără preget, conștiin
cioasă, continuă. Acum nu mai 
trebuie să le demonstreze nimeni 
că volumul și intensitatea pre
gătirii trebuie să marcheze perma
nent o linie ascendentă. Au în
vățat-o în lupta cu așii pedalei, 
cu duritățile unei curse la cel mai 
înalt nivel, și este într-adevăr un 
cîștig...

FOTBAL

se de- 
a unor
Voicu. 
echipă

din lume
trul atețițlei. După prima mișcare 
— împins, Flat ocupa locul IV la 
„europene". Pe podiumul mondia
lelor la împins urcă Imre Fdldl 
125 kg, Mohammed Nasiri 120 kg, 
Fernando Baez 115 kg. Cu numai 
50 g a fost mai greu Zoro Flat 
decit adversarul său Kirovf fapt 
care l-a privat de o medalie de 
bronz la europene. Iată șl clasa
mentul la împins (europene) : 1. 
Imre Fdldi 125 kg, 2. H. Treblscky
112.5 kg, 3. Atanas Kirov 107,5 kg, 
4. Zoro Fiat 107,5 kg.

începe smulsul la 90 kg. Intră 
Baez șl Flat. încercări reușite. 
La 95 kg ridică Klrov (prima în
cercare), Baez (a doua încercare) 
și Flat (a doua încercare). La
97.5 kg Baez și Fiat ratează și ast
fel ambii rămln cu 95 kg. Fdldl 
reușește în continuare 105 kg, în 
timp ce Nasiri rămîne la 100 kg. 
Se para că revanșa îi suride halte
rofilului maghiar. Dar să vedem 
ce se va întimpla în continuare; 
Treblscky ridică 107,5 kg, cu care 
se încheie smulsul.

Clasament mondial: 1. Tre-
biscky 107,5 kg, 2. Imre Fold! 105 
kg, 3. Iroshl (Japonia) 105 kg. 
Clasamentul european este identic 
pentru primele două locuri, iar 
pe locul HI este clasat Klrov cu 
,102,5 kg. La aruncat Fiat obține
122.5 kg, apoi 127,5 kg dar ratează 
la 130 kg. Astfel el totalizează 
830 kg claslndu-se al patrulea la 
mondiale, și al doilea la europene. 
Locurile ocupate sînt fără îndoia
lă valoroase. Obțlnînd două meda
lii de argint la un campionat eu
ropean și un loc IV la mondiale. 
Zoro Flat reușește să obțină un 
succes fără precedent în Istoria 
sportului nostru cu haltere, la o 
competiție de o asemenea anver
gură, la care au luat startul 14 
concurenți din diferite țări als 
lumii. Cum firește, succesul lui 
Flat a surîs datorită unor împre
jurări deosebite pe care le vom 
vedea în 
mal mari 
constituit 
Treblscky 
gulamentului, concurentul trebuie 
să se prezinte Ia podium în de
curs de 3 minute de la chemarea 
arbitrului. La prima încercare 
Baez a ratat 127,5 kg la aruncat, 
apoi în decurs de 3 minute nu s-a 
prezentat consecutiv de 2 ori la 
bară, și astfel a părăsit concursul. 
Apoi, polonezul Trebiscky a ratat 
de trei ori greutatea de 132,5 kg 
și a ieșit din concurs. A treia 
„bombă" șl cea mal mare a serii 
a fost eliminarea lui Foldi — de astă 
dată foarte aproape de titlul mon
dial — care a udat de trei ori 
greutatea de 135 kg. Și marilor 
campioni li se poate întimpla să 
fie eliminați, fie din cauza unor 
nervozități, fie că sînt prea siguri 
pe forțele lor. fie că sînt prost 
conduși de antrenori. Iată clasa- 
meritul mondial la aruncat : 1. Na- 
stri 140 kg, 2. Kirov 137.5 kg. 3.' 
Ono (Japonia) 132,5 kg. Si clasa
mentul european : 1. Klrov 137 S 
kg, 2. Fiat 127.5, 3. Nurikov 125 kg. 
în urma acestor rezultate clasa
mentul categoriei cocoș la trlatlon 
se prezintă astfel : 1. Mohammed 
Nasiri (Iran) 360 kg, 2. Atanas 
Klrov (Bulgaria) 347,5 kg. 3. Ki- 
roki Ono (Japonia) 342.5 kg, 4. 
Zoro Fiat (România) 330 kg. 5. 
Morair Nurikov (Bulgaria) 317.5 
kg, 6. Mc Kenzie. (Anglia) 315 kg. 
Clasamentul european : 1. Atanas 
Kirov ^Bulgaria) 347.5 kg, 2. Zoro 
Ffat 330 kg, 3. Morair Nurikov
317.5 kg. 4. McKenzie 315 kg. 5. 
Karei Prohl (Cehosiovacial 300 kg» 
6. Mc Niven (Analia) 282.5 kg.

cele ce urmează : cele 
surprize ale serii le-au 
eliminările Iui Baez. 
șl Foldi, Conform re-

MERIDIANE

formula I
disputarea „Marelui 

automobilistic al Ca- 
(formula I), în care 
i-a revenit lui Jackie

După 
premiu 
nadei" 
victoria
Ickx, în clasamentul campio
natului mondial al piloților 
continuă să conducă englezul 
Jackie Stewart cu 60 p., ur
mat de Jackie Ickx (Belgia)
— 31 p., Bruce McLaren
(Noua Zeelandă) — 26 p.,
Graham Hill (Anglia) — 19 
p., Jean-Pierre Beltoise (Fran
ța) — 18 p„ Jo Siffert (Elve
ția) și Jochen Rindt (Austria)
— 13 p., Denis Hulme (Noua 
Zeelandă) — 11 p., etc.

în această competiție
mai rămas de disputat două 
mari concursuri : „Marele 
premiu al S.U.A." (5 octom
brie) și „Marele premiu al 
Mexicului" (2 noiembrie).

Pregătiri...
SOFIA, 22 (prin telex). — 

în vederea pregătirilor pen
tru întîlnirea amicală Bul
garia — R. F. a Germaniei, 
care se va disputa miercuri, 
în nocturnă, la Sofia, dumini
că nu s-au disputat meciuri 
din cadrul campionatului Bul
gariei. S-a jucat doar întîl- 
nirea amînată dintre noua 
promovată Etar și Levski- 
Spartak. Evoluția pentru pri
ma oară la Tîrnovo a forma
ției din Sofia a atras în tri
bunele stadionului peste 40 000 
de spectatori. Oaspeții au cîș
tigat cu 2—0 (0—0), prin punc
tele marcate de Mitkov și 
Kotkov. în urma acestei vic
torii, Levski-Spartak conti
nuă să conducă în clasament 
cu 14 p din 7 meciuri și un 
foarte bun golaveraj : 22—2.

Pentru meciul de miercuri 
lotul național s-a pregătit la 
Kiustendil, unde a susținut 
o partidă de verificare cu e- 
chipa Minior Buhoro. din di
vizia secundă. Selecționabilii 
au cîștigat cu 3—0 (2—0), go
lurile fiind înscrise, în ordi
ne, de Dermendjiev, Asparu- 
hov și Bonev. Antrenorul St 
Boșkov a folosit următorii ju
cători : Simeonov (Filipov), 
Salamanov (Gaidarski), Ivkov, 
Gaganelov, Jecev (Hristakiev), 
Davidov, Iakimov, Dermend
jiev, Bonev, Asparahov, Ko- 
țev (Jekov).

Toma HRISTOV

...Campionate...
PORTUGALIA. — După

au

. 3
etape, conduce Sporting cu 
6 p. urmată dfe Benfica cu 
4 p., însă cu urî joc mai pu
țin. Rezultate: Sporting — 
Tomar 5—0 ; Braga — Setu- 
bal 1—1 ; C.U.F. — Porto 

Academica — Varzim 
Belenenses — Benfica 
Leixoes — Guimaraes

2—1 ;
3—0 ;
0—1 ;
0—1.

CEHOSLOVACIA. — Etapa 
a 7-a s-a soldat cu următoa-

3

)

Bulgaria și Cehoslovacia. în 
reuniunea finală, pugiliștii 
români au avut o comportare 
bună, reușind să obțină două 
victorii. Evoluînd în limitele 
categoriei pană, fostul cam
pion e-'mppan la categoria

cocoș, Nicolae Gîju, l-a învins 
la puncte pe cehoslovacul 
Kerenidis, iar la categoria mij
locie Ion Olteanu l-a între
cut la puncte pe bulgarul 
Bonev.

rele rezultate : Lokomotiv 
Kosice — Sklo Union Tep- 
lice 2—1; Jednota Trencin — 
Inter Bratislava 0—0 ; Slovan 
Bratislava — Sonp Kladno 
0—0 ; T. E. Gotvzaldow — 
Spartak Trnava 0—2 ; Banik 
Ostrava — Dukla Praga 0—1; 
Tatran Preșov — V.S.S. Ko
sice 0—0 ; Sparta Praga — 
Slavia Praga 2—0; Bohemians 
Praga — Z.V.L. Jilina 0—0. 
în clasament: Spartak Trna
va 12 p., Slovan Bratislava 
și Lokomotiv Kosice — 11 p. 
etc.

U.R.S.S. — S-au disputat 
trei întâlniri : Zenit Leningrad 
a pierdut cu 1—2 în fața for
mației Ț.S.K.A. Moscova, Di
namo Tbilisi a învins cu 3—1 
pe Dinamo Moscova, iar Șah- 
tior Donețk a cîștigat în de
plasare cu 1—0 la S.K.A. Ros
tov pe Don.

FRANȚA. — Ultimele re
zultate : Angers — Bordeaux 
3—1 ; Sochaux — Nîmes 2—2; 
Olympique — Ajaccio 1—0 ; 
Bastia — Metz 2—2 ; Sedan
— Valenciennes 0—0 : Angou- 
leme — Rennes 3—0 ; Lyon
— Rouen 3—0 ; Strassbourg
— Nantes 2—1. în clasament : 
St. Etienne Up (un joc mai 
puțin). Angers — 10 p., Lyon 
9 p. etc.

BELGIA. — Rezultate 
înregistrate în etapa a 3-a: 
Anderlecht — St. Trond 4—0 ; 
Schaerbeek — St. Gilles 0—0; 
F. C. Bruges — Liege 1—0 ; 
Lierse — Racing White 0—0 ; 
Standard — Ostende 3—0 ; 
Beeringen — Ara Gand 1—3; 
Waregem — Beerschot 1—1; 
Beveren — Charleroi 3—1. 
în clasament conduce F. C. 
Bruges cu 6 p.

IUGOSLAVIA. — Rezulta
te înregistrate în etapa de

duminică : Velez — Sarajevo 
0—0 ; Bor — Zagreb 1—0 ; 
Celik — Steaua Roșie Bel
grad 3—2 ; Dinamo — Rad- 
nicki Kragujevaț 2—1 ; Rad- 
nicki Niș — Sloboda 0—0 ; 
Partizan — Hajduk 2—0 ;■ 
Zelesniciar — Vojvodina 3—1; 
O.F.K. Beograd — Maribor 
1—4.

SPANIA. — în etapa a 2-a, 
Real Madrid a învins în de
plasare, cu 2—0 pe Elche. 
Alte rezultate : Saragosa — 
Pontevedra 2—1 ; Celta — 
Sabadell 1—1 ; Atletico Ma
drid — Las Palmas 1—2 ț
Barcelona — Coruna 1—0 ; 
Granada — Atletico Bilbao 
0—0; Valencia — Sevilla 0—1; 
Mallorca 
3—2. în 
Saragosa 
cite 4 p.

— Real Sociedad 
clasament conduc 
și Las Palmas cu

• • • Alte competifii
© La Casablanca, în prelimi

nariile campionatului mon
dial, selecționata Marocului a 
învins cu 2—1 (0—0) repre
zentativa Nigeriei.

în cadrul aceleiași compe
tiții, la Bangkok, echipa Tai- 
landei a pierdut cu 0—3 
(0—1) in fața Noii Zeelande.
• în cadrul „Cupei Euro

pei" pentru echipele de ama
tori s-au întîlnit selecționa
tele Iugoslaviei și R. F. a 
Germaniei. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 
2—1 (0—1).
• Echipa bulgară „Cerno 

More", care se află în tur
neu în Japonia, a jucat la 
Tokio în compania selecțio
natei țării. Fotbaliștii bulgari 
au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (0—0).

TELEX- TELEX- TELEX - TELEX
• La Helsinki, selecționata mas
culină de baschet a Finlandei a 
întrecut-o pe cea a R.S.S. Estone 
cu 90—81 (42—38). Cei mai buni
jucători din echipa gazdă au fost 
Roenholm (14 p) și Pilkevaara 
(12 p).
• Tinărui tenisman maghiar S.

Baranyi a ciștigat turneul inter
național de la Torino, întrecîndu-1 
în finală pe sovieticul V. Korot
kov cu 6—3, 6—3, 6—3. Proba
masculină de dublu i-a revenit 
cuplului sovietic Volkov-Llhaciov, 
care a dispus cu 6—4, 3—6, 4—6, 
6—2, 6—1 de perechea maghiară 
Gulyas — Baranyi.
• După 10 runde și disputarea 
partidelor întrerupte, tn clasa
mentul campionatului unional 
masculin de șah conduce marele 
maestru Smîslov cu 7 p, urmat

de Polugaevski cu 6'/2 P (din 9 
partide), Petrosian și Savon cita 
6V2 P, Gheller 6 p etc. Rezultate 
din partidele întrerupte : Smîslov 
— Tal 1—0, Stein — Gheller re
miză, Zaițev — Polugaevski remi
ză, Piatonov — Tai 1—0.
• Cursa „Criteriul Așilor», rezer
vată rutierilor profesioniști, dis
putată la Le Havre, i-a revenit 
belgianului Walter Godefroot, cro
nometrat în lh 57:52 (medie orară 
50 km). El a fost urmat la citeva 
secunde de francezii Delisle și A ...Anquetil și belgienii Stevens 
Eric de Viaeminck. »
• Competiția internațională 
motociclism „Cursa de 6 zile"

de
— -___ de

la Garmisch Partenkirchen a fost 
cîștigată de echipa R. D. Ger
mane cu 0 p penalizare, urmată 
de Cehoslovacia și Anglia.
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