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ECHIPA DE GOLF 
A ROMÂNIEI 

LA CAMPIONATELE
MONDIALE

ieri 
ment 
reprezentativă de golt 
mâniei a plecat spre 
pore pentru a lua parte la 
campionatele mondiale, ce se 
vor desfășura ta acest ân intre 
2 și 6 octombrie.

La invitația Asociației pro
fesorilor de golf din Statele 
Unite ale Americii au făcut 
deplasarea profesorul Pavel 
Tomlță și asistentul său 
Dumitru Munteanu. Deși 
profesorul Pavel Tomlță a 
mai participat la C.M. șl la 
ediția din anul trecut, de la 
Roma, țara noastră participă 
pentru prima dată, cu acest 
prilej cu o echipă reprezen
tativă.

dimineața, un 
sportiv inedit :

evenl- 
echipU 
a Ro- 
Singa-

i La naționalele de tir PE VELODROMUL* DINAMO

FINALA
CUPEI METALUL

LA BOX
Sîmbătă da la ora 18 se va 

disputa pe arena Gloria, din 
strada Luca Stroicl nr. 13 
(tramvaiele 5 ți 17) finala Cu
pei Metalul

DOUĂ NOI RECORDURI LA ARMĂ STANDARD
Ieri am asistat la un nou 

concurs de pistol viteză, pe 
poligonul Tunari, de data 
aceasta la proba eliminatorie, 
probă introdusă de un an în 
programul naționalelor. la 
standurile de tragere s-au 
prezentat 8 perechi de pisto
lari, dintre care s-au califi
cat pentru semifinale I. Trip- 
șa — V. Atanasiu 293 p — 
281 p (din 30 focuri), M. Roș
ea — D. Iuga 300 p — 295 p. 
Deci, în finala probei s-au 
întîlnit cei doi dinamoviști, 
Roșea și Tripșa.

După consumarea celor 3C 
de focuri, cei doi pistolari 
se aflau la egalitate, ambii 
realizînd cite 295 de puncte. 
Pentru departajare s-a tras 
un baraj de 15 focuri, trei 
serii la 4 secunde, care s-a 
încheiat cu un punct avantaj 
în favoarea lui Marcel Roș
ea (146 p). Pe parcursul con
cursului, Roșea a obținut ur
mătoarele rezultatei 296 
297 p, 300 p, 295 p, 
(baraj) iar Tripșa i 
295 p, 293 p, 295 p. 
(baraj).

Clasamentul probei 
astfel: 1. M ROȘCA
mo) 300 p (!) — campion na
țional pe 1969, 2. I. Tripșa 
(Dinamo) 297 p, 3. D. Iuga

146
297
145
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arată 
(Dina-

FLORIAN NEGOESCU (Steaua)

Marcel Roșea — ciștigâtorul probei eliminatorii la pistol viteză — in fața siluetelor. 
Foto: T. MACARSCHI

(Dinamo) 296 p, 4. V. AU- 
nasiu (Steaua) 296 p, 5. G. 
Maghiar (Dinamo) 295 p.

La proba de armă standard 
3x20 focuri, atit la individual 
cit și pe echipe, titlurile au

C. E. de juniori, un excelent prilej 

tie lansare a speranțelor boxului nostru
Așadar, incepînd de anul 

viitor, boxerii juniori ijî 
vor disputa și ei titlurile 
de campioni ai Europei! 
Federația maghiară de box 
este aceea care va organi
za, pentru tinerii pînă la 
vîrsta de 20 de ani, primul 

| campionat al Europei.
Recent, conducătorul dele- 
ției boxerilor maghiari care 

veluat în țara noastră, dr. 
o Iozsef, ne-a vorbit cu 

ldură despre noua confrun- 
e europeană, aprobată 

AIBA. Este sigur că de 
înainte, pugiliștii Juniori 
care se întîlneau numai 
campionatele naționale și, spo
radic, în una-două partide pe 
an — vor avea un program 
internațional bogat, cu un țel 
foarte precis : campionatele 
continentale. Va exista deci 
un criteriu sigur de promo
vare a valorilor spre echipe
le „mari", un stimulent pen
tru antrenorii care și-au făcut 
o profesiune de credință din

LEHĂDVȘ 
văzut de Neagu RADULESCU

activitatea migăloasă, de des
coperire și creștere a Juniori
lor talentați.

Prima ediție a confruntări
lor europene nu bate, cum

ANTRENAMENTUL SPORTIV
ȘTIINȚA CE ASPIRĂ LA PRECIZIE

se spune, la ușă. Dar pentru 
o reprezentare cît mai ono
rabilă, socotim că este cazul 
ca încă de pe acum forul no
stru de specialitate să ia mă
surile corespunzătoare. Boxul 
românesc are „firmă-, și toc
mai de aceea urmărirea înde
aproape a viitorilor selecțlo- 
nabili se impune stringent A 
vem și cîțiva antrenori destoi
nici (cum sînt P. Pop, E. F0- 
resz, Gh. Bobinaru, G. Do- 
brescu, E. Douda, I. Dumitru, 
Șt. Iordache, D. Gheorghiu 
etc.) care au dovedit că îl 
pasionează munca cu JunloriL 
Pe umerii lor va cădea, cu 
siguranță, pregătirea repre
zentativei pentru întrecerile 
de la Miskolc. Creîndu-li-se 
condiții bune la cluburile în 
care-și desfășoară activitatea 
zilnică, este foarte probabil ca 
și elevii lor să obțină rezul
tatele așteptate.

Alegerea celor 11 reprezen
tanți care vor apăra culorile 
noastre la europenele din 1970 
nu este o treabă ușoară. Dis- 

. punem de vreo 80 pugiliști 
(juniori mici și mari) care pot 
îmbrăca tricoul reprezentativ. 
Tocmai de aceea, selecția va

SI LA ELIMINAREA CANOANELOR I

cu

R. CALARAȘANU

(Continuare in pag. < 2-a)

revenit trăgătorilor de Ia 
clubul Steaua, care, pe echi
pe, la seniori, au stabilit un 
nou ți valoros record națio
nal. T. Ciulu ți P. Sandor 
aa ocupat primele două 
locuri, depășind la diferență 
apreciabilă pe următorii cla
sați. întrecerea juniorilor a 
a fost «iștigatâ ce_ e Juni
oară, ți anume de Magda 
Borcea, de la clubul studen
țesc Arhitectura.

La femei, spre surprinderea 
generală, titlul a revenit re
prezentantei • clubului bocu- 
reștean Olimpia, Aoa Goreti, 
care, pregătindn-se eu mul
tă ambiție, și-a adjudecat 
primul lac. Confruntarea ju
nioarelor s-a încheiat cu vic
toria destul de «omodâ a Ma
rinei Vasiliu, de la Dinamo, 
care. împreună cu colegele 
ei de clab, au stabilit, pe 
echipe, ua aeu record al 
țării

Iată rezultatele probei de 
armă standard 3x20 focuri— 
seniori : 1. I. CIULU (Steaua) 
573 p (196 p la poz. culcat, 
187 p la poz. în picioare, 190 
p la poz. genunchi) — cam
pion național pe 1969, 2.
P. Sandor (Steaua) 572 p. 3. 
N. Rotaru (Steaua) 568 p, 4. 
Șt. Alerhand-Tamaț (6.F.R. 
Arad) 567 p, 5. T. Coldea 
(Steaua) 565 p, 6. St. Gaban 
(Dinamo) 565 p, 7. Gh. Vasi- 
lescu (Olimpia) 565 p

Pe echipe: L STEAUA I 
2274 p — nou record (v.r. 
2265 p — campioană naționa
lă pe 1969. 2. Dinamo 2227 p, 
3. Arhitectura I 2220 p.

Juniori : 1. MAGDA BOR
CEA (Arhitectura) 555 p — 
campioană națională pe 1969,
2. L Codreana (Steaua) 552 p,
3. N. Coliban (Activul Bra
șov) 552 p. Pe echipe: L 
STEAUA 1630 p — campioa
nă națională pe 1969, 2. Ar
hitectura 1622 p. 3. Activul 
Brașov 1613 p. Senioare t 1. 
ANA GORETI (Olimpia) 561 p 
(199 p Ia poz. culcat. 168 p 
la poz. în picioare. 194 p la 
poz. genunchi) — eampioană 
națională pe 1969, 2. Mariana

Antonespu (Arhitectcra) 560 
p, 3. Georgeta Șerban (Me
dicina Iași) 559 p. 4. Marina 
Vasiliu (Dinamo) 559 p, 8. 
Arftina Bițicâ (Steaua) 558 p, 
6. Veronica Stree (Di na me) 
556 p. Pe echipe: 1. DINAMO 
1570 p — campioană națio
nală pe 1969. 2. Arhitectura 
1657 p. 3. OS.M. Cluj I573o. 
Junioare: L MARINA VASI
LIU 559 p — campioană na
țională pe 1969. 2. Magda
Bortea 555 p. 3. Victoria Sa- 
vovici (Dicama) 547 p. Pe 
eebipe: L DINAMO 1636 p 
— nou record national (v.r. 
1635 p) — campioană națio
nală — 
1537 
1522

Pe 1969, 2. Olimpia
p, 3. Medicina Iași 

p.
întrecerile se încheie mîine 

după-amiază.

T. RABȘAN

A CUCERIT ÎNCĂ UN TITLU

DE CAMPION
Alergările contra cronometru 

nu oferă spectacol sportiv. Este 
ți firesc. în arenă se află cite 
un singur sportiv, care gonește 
solitar, în maximum de efort, 
luptînd cu un mare și invizibil 
advensar : timpuL

Și, totuși, cursa aceasta de 
imul singur, examenul acesta 
de voință, în care ciclistul dă 
totul, merită a fi văzută. Și 
asta pentru că de fiecare dată 
cînd evoluează cite un concu
rent, îți poți da seama de se
riozitatea pregătirii Iul în acest 
sens, dacă are sau nu calități 
reale pentru o astfel de între
cere ; dacă s-a antrenat judi
cios, după un anumit grafic, și 
dacă — mai ales — știe să ru
leze rectiliniu (ca „tras de sfoa
ră*, cum se spune), fără zmu- 
cituri inutile și fără să chinuie 
bicicleta. De asemenea, ceea ce 
este Important, dacă știe să-și 
distribuie eforturile „matema
tic’ ți nu pornește ca din puș
că, sufocindu-se apoi. Așa cumj 
din păcate, au făcut aproape' 
Jumătate din cei 15 concurenți 
participant la campionatul na-

țional pe distanța de 1 000 me
tri, cu start de pe loc. Timpu
rile slabe obținute de aceștia 
au arătat că participarea lor la 
acest campionat a fost un sim
plu act de prezență, care putea 
lipsi din program.

Victoria a fost decisă la di
ferență minimă : o zecime de 
secundă. Primii trei clasați, Fl. 
Negoescu, P. Soare și Șt. Leib- 
ner au dovedit că știu să a- 
lerge mia de metri, au un rulaj 
„întins", suplu și cu aspect plă
cut (în special P. Soare). Pe o 
vreme mal caldă, rezultatele 
lor ar fi fost, desigur, mai bune.

CLASAMENTUL ; 1. Florian 
Negoescu (Steaua) 1000 metri 
în 1 min. 11 sec. 5/10, campion 
national pe 1969 ; 2. Paul Soa
re (Steaua) 1.11:6/10; 3. Șt. 
Leibner (Dinamo) 1.11:8/10 ; 4. 
Mircea Virgil (Steaua) 1.12:5/10; 
5. C. Gonțea (Steaua) 1.12:7/10.

Campionatele naționale con
tinuă astăzi, ca începere ele la 
ora 16 : proba de urmărire in
dividuală.

em. L

UN TURNEU DE VOLEI
AL ECHIPELOR

O sugestie care merită a fl re
marcau a fost tăcuu ieri Fede
rației romtne de voie! de către 
antrenorul timișorean N. Mihâi- 
lescu. Ea se referă la organizarea, 
ta orașul de pe Bega — cunos
cută pepinieră a țării — (sau 
ta oricare altul, beneficiind de 
condiții adecvate) — a unui tur
neu înaintea campionatului, la 
care să participe toate echipele 
masculine și feminine din prima 
divizie. Această competiție, 
ar urma să devină

ZURICH, 30 SEPTEMBRIE

STABILIREA GRUPELOR

După cum am mai 
anunțat, cea de-a XXIII-a 
ediție a turneului U.E.FJL. 
centru juniori se va des
fășura în a doua jumă
tate a lunii mai 1970, în 
Scolia. Cele 16 echipe 
care îți vor ciștiga drep
tul de participare la tur
neul final vor fi împăr
țite în patru grupe — 
repartiția urmând să fie 
stabilită la sfârșitul aces
tei luni la Zurich, in pre-

zența comisiei de juniori 
U.E.F.A. In ceea ce pri
vește locurile de dispu
tare a i " . ~ ' 
rația scoțiană a anuntat 
următoarele patru centre 
de găzduire ; L_.
Bridge of Allan, Aber
deen ți Inverness —, 
precizând totodată că 
n-ar fi exclusă ți organi
zarea unor partide 
alte localități.

ce
tradițională,

*

DIVIZIONARE ?
are drept scop o amplă verificare 
a stadiului de pregătire a for- 
mațiitor din prima divizie, con
stituind și un prilej de urmărire 
a jucătorilor susceptibili de se
lecționare tn loturile naționale, se 
preconizează ca In viitor, iu caz 
că F.R.V. acceptă ideea, să (ie 
invitate șl citeva echipe valoroa
se din străinătate, contrlbuindu-se 
astfel la menținerea și pe 
tă cale a contactului cu 
european șl mondial.

aceaS- 
voleiul

as h

• Pregătirea psihologică, 
viitorul combustibil nuclear 
al performanței sportive

i © Ideile bune sint, din 
păcate, respinse la început...
• Intr-un anumit sens, pe
rioada de refacere e tot

; antrenament • Rezultatul 
' sfințește sau blamează me

toda... * lucrăm relativ 
bine, dar nu reușim să ne 
depășim... • Pregătirea fi- 

I zică sou tehnico-tacticâ — 
unde punem accentul ?
• Să economisim timpul
sportivului, energia lui fizi
că și nervoasă ® Sportivii 
nu se vor putea antrena 
24 de ore din 24 1 • Ma
șinile cibernetice vor ajun
ge să conducă antrena
mentul ? • Uzura biolo
gică nu este echivalentă

cu pierderea sănătății

are in centrul său emul — 
multiplele sale valențe.

Necesitatea de ■ cunoaște 
flecare etapă care sini reperele 
actualității Io antrenamentul spoi- 
tiv are o rațiune mult mal pro
fundă decit dorința de a fl me
reu In ton „avec le deraiere cri*. 
Justificările sint atlt de evidente 
Inct' devin de prisos. Vrem să 
subliniem numai obligativitatea 
unui deosebit efort intelectual 
pentru a parcurge și Înțelege lite
ratura de resort, pentru a Împleti

in Citiți în pag. a 3-a t

Astăzi și mîine în divizia A de fotbal :

MECIUL-DERBY LA CRAIOVA : 
UNIVERSITATEA—RAPID

(Continuare in pag. a 2 a)
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• Steagul roșu împotriva betonului lui... Teașcă
• Va obține Dinamo primul punct pe teren străin ?
• Ozon speră să cîștige din nou la Ploiești

Scrimerii români in Cuba

Antrenamentul sportiv este un 
concept cu o substanță în plină 
evoluție. Proces pedagogic desfă
șurat sistematic și gradat progre
siv pentru adaptarea organismu
lui uman la eforturi fizice și psi
hice intense, el a devenit obiect 
de studiu în sine, a fost și este 
intr-o continuă ameliorare dato
rită asimilării datelor unui mare 
număr de științe adiacente (bio
logie, pedagogie, psihologie). Spor
tivul de elită de azi este aproxi
mativ egal ca potențial biologic 
cu omul deceniilor trecute, cu 
toate semnele de acumulare in
trate în patrimoniul generațiilor 
noi, datorită urbanizării, hetero- 
zisului (amestecului de populație) 
și îmbunătățirii condițiilor de 
trai. Ceea ce a împins insă atît de 
sus limita superioară a perfor
manței sportive au fost modali
tățile de antrenament, tot mai 
apropiate de structura optimă, 
capabilă să sporească potențialul 
general al individului. Distanța 
uluitoare dintre rezultatele atleți- 
lor și înotătorilor de ieri și de 
azi a fost parcursă prin restruc
turarea continuă a procesului de 
antrenament. Noi metode, mai 
intensive, au pus mai bine în va
loare posibilitățile ființei umane; 
procesele de oboseală și de re
facere prin jocul cărora se mo
delează o nouă capacitate de 
efort au fost mai profund cunos
cute și influențate. Prefacerea 
neîntreruptă a științei antrena
mentului este o reaiitate probată, 
recunoscută și urmărită cil asi
duitate de către toți specialiștii 
de marcă. Mereu ceva se peri
mează și ceva nou apare. Con
servatorismul și diletantismul sint 
atitudini desuete și incompatibile 
cu responsabilitățile unui profe
sionist într-un domeniu care re
fuză dogma, mai ales fiindcă

I
I
I
Iirați, parcă nevenindu-ne a 

crede, citeam deunăzi, într-un 
jurnal de aiurea, o știre tele
grafică, înghesuită în iosul 
paginii i o inspecție efectuată 
într-o școală americană — 

■ a constatat, CU 
- ----- era termenul), că 
din sutele de elevi înscriși în cataloaae, 
trei NU ȘTIAU SA ÎNOATE .și, drept 
măsură punitivă, profesorii de sport 
funcționînd între zidurile școlii cu pri
cina au fost iremediabil concedidți...

Poate că măsura pare vecină cu dra
conicul — dacă nu și este —, dar ceea 
ce ni se pare remarcabil în făptui rela
tat, în toată nuditatea lui, de ziarul 
.La Stampa’ este, dincolo de asprimea 
regulamentului, mentalitatea aceea de 
a trimite în bazine și pe plaje întregul 
tineret, de a-l căli și,' implicit, de a-l 
feri, încă din anii școlii, de pufin|a de 
a se abandona fricii față de apă...

Mentalitate sănătoasă, menită să asi
gure, la maniera perpetuă, generalii 
luvenile armonios clădite — inutil, de
sigur, a zăbovi acum asupra bineface-

icurile de dispu- I 
meciurilor, fede- |

_nunt ț oricare, de a|ffe| _ 
centre I CONFUZIE (ocesfa e 
tatgs, | jjj,, SUfe|e eiev: »n

in

MECI INTERNATIONAL
DE TENIS LA CLUJ

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

Tenismanii de la Po
litehnica s-au fntilnit 
eu cei de la Spartac 
Subotiea (Iugoslavia), 
repurtind victoria eu 
scorul de 9—8. Meciu
rile au fost, in gene
ral, de un bun nivel 
tebnic și au prilejuit 
o luptă dirză pentru 
victorie.

In eea mai frumoasă 
partidă. Rado (Politehni
ca Cluj) a întrecut pe

Zebl (Spartac Subotica) 
cu 3—6, 6—3, 6—3. Și 
Negru (P) a pierdut 
primul set in fața lui 
Covaci (S), dar, după 
un 8—6 în favoarea 
adversarului său, el a 
cîștigat celelalte două 
seturi cu 6—1 și 7—5, 
Jucind cu multă am
biție.

P. RADVANI-coresp.

CU CE ȘANSE CREDEȚI CA VEȚI CONCURA LA CAMPIONATELE MONDIALE
9

DE LA HAVANA?“
Microinterviuri cu... • IOSIF SEPEȘIU, unul 

dintre cei mal valoroși spa
dasini din lotul national

• Maestrul sportului OC
TAVIAN VINTILA, cam
pionul țării la sabie

I
Irilor înotului —, înzestrate cu bizuința 

capacităților proprii în fața nemărgi
nirii apei, generații amenințate cît mai

I

I
Imrn apei, generații amenințate cît mai 

puțin de pericolul — îndeobște social, 
— al jertfirii în valuri.

Din păcate, însă, întîmplarea pome
nită s-a trăit undeva, la mii de kilo
metri depărtare, și trecînd în sistemul 
de referință obișnuit, trebuie să men
ționăm, cu părere de rău, că aici, pe 
meleagurile noastre, străbătute pretu
tindeni de rîuri și fluvii ademenitoare, 
înotul — și ne referim eu precădere 
la latura, de masă a acestui sport și 
mai puțin la zecimile de secundă 
smulse recordurilor — rămîne cufundat 
într-o inadmisibilă indiferență.

Cursurile de Învățare a înotului sînt 
tot mai rare — paradoxal, majoritatea 
orașelor de pe Dunăre nici n-au auzit 

Ide acest .fenomen', bazinele de înot 
se desființează, spre altâ destinație, 
ca la. Brașov, Turda, sau Giurgiu, pro- 

Ifesorii de educație fizică n-au auzit 
și nu vor să audă de un asemenea 
sport, care nu se. practică nici în sala 

Ide la parter, nici în curtea asfaltată, 
aflată la doi pași. Lipsesc din școli — 
aceasta a devenit o stare de fapt una- 

Inim recunoscută — orice fel de ma
nuale de specialitate, orice fel de plan- 

Ișe, de fotografii sau chinograme, iar 
concursurile populare de înot — infai
libilă metodă de încurajare a luptei cu 

_ apa — au devenit apanajul amintirii

I
I

I 
I
I

I
I
I
I
I
I
I— Am avut intr-adevăr, 

citeva rezultate bune. Vic
torie tn deplasare la ethipa 
Republicii Federale a Ger
maniei, apoi locul 2 la Tur
neul speranțelor olimpice și 
la Campionatele mondiale 
de tineret de la Genova, 
prin Dan Irimiciue, marea 
speranță a acestei probe, in 
fine, la tntrecerile din „Cupa 
campionilor europeni*, am 
ocupat locul 5, tntrecind e- 
chîpe cu pretenții, ca ace
lea ale Poloniei ți Bulga
riei ți terminînd la egalita
te cu campioana R.D, Ger
mane.

— Deci, optimism!
— Da. După toate calcu

lele noastre, o reeditare a 
rezultatului din „Cupa 
pionilor europeni* nu 
exclusă. i <

I
I— Așteptăm cu multă 

moți» primei» asalturi
e- 
în

— Peste handicapul de 
fus orar și de temperatură,

• Maestrul emerit al 
sportului IONEL DRAMBA, 
campion olimpic la floretă.

• Maestra emerită a spor
tului OLGA SZABO, fostă 
campioană mondială la Bue
nos Aires.

suporte încă unul 5 cel al 
debutului într-o competiție 
mondială...veți cea mai dificilă misiu

ne. ..
Ies pentru floretistele eu
ropene. ..

(Continuare în pag. a 2 a) (Continuare in pag. a 2-a) (Con'inuare in pag. « 2-a)

Cu emoție, dar și cu nă
dejdi I

— Dv, sabrerii, ați reușit 
să vă afirmați destul de 
convingător, îndeosebi în 
acest an.

cam- 
este

pro- 
totodată

Consemntnd aceste 
nosticuri, urăm 
scrimerilor români succese 
care să dej ițească aștep
tările lor șl... ale noastre 1

★
La data cînd citiți aceste 

rînduri, LOTUL 
ZENTATIV DE

REPRE- 
SCRIMA

Tiberiu STAMA

((Sontinuare tn pag. « 2-a)

I
I

I îndepărtate, 
între ace

I
I
I
I
I
I 
I
I
I

..... - aceste coordonate, specialiștii
din Ministerul Învățămîntului și orga
nele locale ale mișcării sportive, forurile 
cele mai îndrituite în a depune efor
turi întru popularea cu copii a încă 
puținelor bazine existente, nu depun 
încă, așteptatele eforturi...

Primii cred — probabil — că gim
nastica este suficientă pentru fortifi
carea elevilor eludînd, din comoditate, 
sporturile complementare, iar ceilalți 
se acoperă — subțire manta — cu 
timpii oblinufi la diverse concursuri de 
către rarii sportivi de performantă.

Intr-o asemenea ipostază, amintind 
ca fapt divers de concedierea profe
sorilor amintifi, poate că trebuie totuși 
să ne întrebăm — și să nu ni se ia în 
nume de rău *— dacă, pentru profilul 
fizic al unei generații, merită să se 
acorde o importantă sporită secundelor 
înregistrate înlr-un concurs sau faptului 
că la o școală dintr-un oraș aflat în 
buza Dunării nici o elevă nu știe să 
înoate..,

lată, aceasta-i întrebarea...
Ovidiu lOANIfOAIA

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



Antrenamentul sportiv EXPERIMENTULUI DINAMOVIST

știință ce aspiră la precizie I SE POT ADUCE ÎMBUNĂTĂȚIRI

și la eliminarea canoanelor
(Urmare din pag. 1)

ideile altora cu cele proprii, pen
tru a stabili un permanent dia
log Intre idei și practică. Dorind 
să ofere tuturor tehnicienilor din 
țară citeva elemente cardinale 
care definesc momentul prezent 
al antrenamentului sportiv, ziarul 
SPORTUL a organizat o masă ro
tundă, la care au participat spe
cialiști cu notorietate in acest 
domeniu: conf. dr. EMIL GHIBU, 
conf. unlv. MARIN BÎRJEGA, 
vicepreședinți ai C.N.E.F.S., conf. 
univ. GH. GHIȘOIU, conL univ. 
ION KUNST GHERMANESCU, 
secretari al C.N.E.F.S., conf. dr. 
NICU ALEXE, directorul Centrului 
de cercetări științifice pentru e- 
ducație fizică și sport, conf. dr. 
MIRON GEORGESCU, ‘ —
THE Z1MBREȘTEANU, 
GHEL VRABIE, prof. 
TRATE.

Dezbaterea a pornit_ __ __
trebarea : CARE SÎNT TRASA
TURILE ACTUALE ALE METO
DICII ANTRENAMENTULUI
SPORTIV 7 PE CE DIRECȚII 
PREVEDEȚI DEZVOLTAREA LUI 
VIITOARE 7

EMIL GHIBU : Problematica 
propusă spre dezbatere de către 
ziarul Sportul 
de Importantă 
tru specialiștii 
datoria să se 
mult de esența_______________
mentulul sportiv.

Elementele de actuallute, pre
cum șl direcțiile de dezvolure 
ale metodicii antrenamentului 
sportiv trebuie să orienteze în 
flecare etapă activitatea practică. 
Voi enunța acele elemente care 
mi se par mal importante. Pri
mul constă In aceea că metodica 
actuală Începe, din ce tn ce mai 
mult, să lege antrenamentul de 
concurs, cele două părți consti
tuind un tot uniUr al pregătirii 
sportivului de performanță. Cu 
alte cuvinte, antrenamentul șl 
competiția se apropie tot mal 
mult, profilul primului fiind in
tens influențat de cerințele com
petiției. Metodica actuală șl cer
cetarea științifică a diferitelor 
planuri 5 biologic, psihologic, so
ciologic, caută să lege aceste două 
aspecte nu numai teoretic, ci și 
practic. Citeva dintre componen
tele importante ale pregătirii 
sportivului, volumul, Intensitatea, 
complexitatea antrenamentului, țin 
tot mai mult seama de volumul. 
Intensitatea șl complexitatea 
competiției. De asemenea, com
petiția lntegrindu-se în procesul 
general de pregătire este tot mal 
mult corelată cu volumul, inten
sitatea și complexitatea perioa
dei respective a antrenamentu
lui.

în a doua linie menționăm că 
Intensificarea pregătirii multila
terale a Influențat pozitiv creș
terea performanței, dudnd la 
îmbogățirea mijloacelor de pre
gătire fizică șl tehnlco-tactlcă, ou 
un număr considerabil de exer
ciții. în momentul de față este 
necesar ca din multitudinea de 
mijloace existente să fie selec
ționate cele mal eficiente ; fap
tul nu trebuie înțeles ca o ten
dință la simplificarea antrena
mentului, ci ca o expresie a evo
luției spre raționalizare, esenția- 
lizare, în căutarea unei eficacități 
sporite. Cred că antrenorii noștri 
trebuie să se orienteze acum spre 
selecționarea acelor exerciții de 
bază, cu cel mal mare randa
ment din noianul existent. Tim
pul de antrenament este limi
tat și se cuvine din ce în ce mai 
bine folosit. Realizarea optimă a 
sarcinilor antrenamentelor va fi 
obținută numai prin folosirea 
acelor exerciții strict corespun
zătoare temelor și aspirațiilor. 
Va trebui ca în flecare probă de 
atletism, sau la jocurile sportive, 
de exemplu, specialiștii să elabo
reze pentru toate procedeele teh
nice de bază, exerciții complexe, 
legate direct de cerințele compe
tiției.

Al treilea principiu de mare 
actualitate ar fi atacarea simulta
nă a factorilor antrenamentului 
în sensul de a se realiza propor
ția specifică fiecărei ramuri de 
sport ; în cadrul atacării simul
tane există etape în care unii 
dintre factori trec pe primul 
plan, dar, în proporții variabile, 
sînt vizați toți.

MARIN BÎRJEGA : Aș zice ata
carea relativ simultană.

EMIL GHIBU : Relativ simul
tană cred că este termenul cel 
mai just.

Redacția : Considerați că au 
apărut elemente noi în știința an
trenamentului, sau este vorba, 
mai degrabă, de principii cunos
cute mai «le mult, astăzi mai bine 
elucidate, interpretate șl aplicate ? 
Ideea apropierii antrenamentului 
de structura competiției este, de 
pildă, o idee enunțată de cîțiva 
ani. Dar, se pare că abia acum 
a primit un gir mal puternic In 
urma înțelegerii superioare a tu
turor Implicațiilor ei. Se poate 
spune că în știința antrenamen
tului sportiv s-a impus de curînd 
ceva inedit, necunoscut pînă acum 
2—3 ani, sau trăsăturile lui ac
tuale sînt constituite de principii 
cunoscute mal de mult, adindte 
suplimentar, dezvoltate șl core
late altfel dectt înainte 7

ANGHEL VRABIE : Nu cred să 
se poată afirma apariția recentă 
a unor idei care au răsturnat 
ceea ce se cunoștea șl se aplica 
acum 2—3 ani tn domeniul antre
namentului pentru performanță. 
Ar fi vorba mai mult de amelio
rări, datorate în mare măsură 
noilor cuceriri ale științei.

Tendințele actuale ale antrena
mentului sportiv ml se par a fl : 
realizarea măiestriei tehnico-tac- 
tice : respectul deosebit acordat 
volumului de antrenament (fără 
mare volum de muncă nu se mal 
poate ridica cineva la cota per
formanțelor actuale): lucrul tn e- 
chipă (antrenor și diverși specia
liști). formație alcătuită șl dotată 
astfel, încît se poate verifica și 
măsura lucrul și efectele lui, pe 
zile, săptămîni șl etape.

Dr. MIRON GEORGESCU ; Nici 
eu nu cred că lucrurile s-au 
schimbat brusc în ultimii ani tn 
sfera concepție! de pregătire a 
sportivilor. în prezent, asistăm 
mai mult la o generalizare a 
ceea ce era considerat cu ani 
In urmă drept avansat tn știința 
antrenamentului. înaintea Olim
piadei de la Tokio se punea pen
tru prima dată problema Instau
rării a două vîrfuri de formă 
sportivă. Au fost multe discuții, 
considerîndu-se drept greșeală 

metodică încercarea de a crea 
două vîrfuri de formă, în com
parație cu opiniile clasice, care 
nu admit decît posibilitatea unul 
singur vîrf.

Au mai trecut cițiva ani șl ceea 
ce părea atunci în conflict cu ca
noanele șl deci neavenit a fost 
recunoscut ca valabil devenind 
concepție curentă pentru mulți 
specialiști. Vreau să arăt că lu
crurile merg tn mod tradițional. 
Ceea ce este avansat, recunoscut, 
aplicat Intr-un cerc restrtns șl 
întîmplnat cu opoziție la început, 
se generalizează ulterior.

In legătură cu prima întrebare 
cred că metodica antrenamentu
lui a trecut prin etape iatorice 
bine precizate. Depășirea unei 
etape printr-un salt, s-a realizat 
atunci cînd au fost obținute mari 
progrese științifice. La Început, 
metodica antrenamentului era in
tegrală, individul se pregătea par- 
ticlpînd la competiții. A urmat 
a doua etapă, marcată de începe
rea unei pregătiri speciale pen
tru factorul tehnic. Ea a dus la 
creșterea performanțelor. Ulte
rior a început să se afecteze 
timp șl mijloace pentru pregăti
rea tactică, orientare urmată de 
un nou reviriment ș.a.m.d.

Generația noastră a cunoscut 
ultimul salt, cînd factorul priori
tar al antrenamentului devenise 
pregătirea fizică. Eu consider că

prof. PE- 
prof. AN-
ILIE IS-
de la ia-

ne pare extrem 
șl oportună pen- 

noștri, care au 
apropie tot mai 

metodicii antrena-

saltul următor, trecerea tntr-o 
nouă etapă, va veni atunci cind 
mențlnlndu-ie toate achizlțUle 
precedente se va acorda un mare 
respect pregătirii psihologice. 
Cind echipa de specialiști va 
stăpînl bine modalitățile de pre
gătire psihologică, tot așa cum 
sînt cunoscuțl tn prezent ceilalți 
trei factori, se va efectua un nou 
șl mare pas înainte. Trebuie 
create mijloace speciale pentru 
pregătirea psihologică. în 1962, 
acest Imperativ a fost refuzat 
principial. Greșeala ar trebui cit 
mal grabnic rectificată. Este ca
zul ca, prin toate mijloacele, să 
stimulăm cercetarea științifică în 
direcția ~—..----- • —
deoarece ea 
salt.

Al doilea 
tă actualitate 
perioadei de 
prezent, doar bazele generale a’.e 
procesului de refacere sînt cu
noscute. Antrenamentul propriu- 
zls a devenit un fenomen dirijau 
în schimb, perioada de refacere 
este un fenomen încă. spontan. 
El trebuie să fie elucidat șl să 
ajungă tot atlt de bine condus 
ca și procesul solicitării. Antre
norul care va reuși să stăpineas- 
că și să dirijeze această perioa
dă va ajunge în stare să dozeze 
efortul în mod obiectiv și real.

pregătlril psihologice, 
va condiționa viitorul
element de stringen
ți reprezintă studiul 

refacere post efort. în

sport șl mal ales în timpul com
petiției. în evoluția antrenamen
tului sportiv s-au făcut mari pro
grese pe seama volumului. S-a 
lucrat tot mai mult, dar nu se va 
putea merge pînă la limita abso
lută in această direcție (24 ore de 
antrenament din 24). Trebuie gă
site alte căi de progres. Cea mal 
probabilă ți __ ' t"' I
speranță ml se pare a fi sporirea 
exactității procesului de antrena
ment. pe viitor, toate științele 
ajutătoare : fiziologia sportivă, 
igiena, biomecanica, pedagogia 
sportivă etc., vor trebui să-și 
concentreze eforturile spre eluci
darea acestui aspect. Despre mine 
se spune că slnt un antrenor bun, 
dar, dacă m-ar fi întrebat cineva 
acum cîtva timp, să-i spun exact 
de ce am ales cutare exercițiu 
și nu altul n-aș fi știut să-i mo
tivez dectt cu oarecare aproxima
ție. Trebuie depășită această fază 
cit mal repede. O nouă calitate a 
antrenamentului nu vom 
decît prin 
sale.

mal dătătoare de

atinge 
sporirea exactității

red. • cu 
de laudă s-a 
ce se știe, precum șl ceea ce nu 
se cunoaște încă de către un bun 
specialist in problemele antrena
mentului. Se observă că multe 
aspecte sir.t doar parțial eluci-

MASA

tot 
sau

o sinceritate demnă 
recunoscut aid ceea

etapă cîr.d te cuvlr.e eliminat 
ce t-a dovedit a ti Inutil, 
aproximativ,' trebuie reținute nu
mai mijloacele șl exercițiile de 
maximă eficiență. Scientifizarea 
antrenamentului este o realitate 
care se va impune, Insă, rolul an
trenorului nu va ajunge niciodată 
insignifiant,

GH. GHIȘOIU : După mine, pri
ma trăsătură de mare actualitate 
ar fi precizarea dominantelor in
dividuale ale fiecărui sportiv. La 
valori egale ele devin determinen- 
tul lntlletAții. Precizarea domi
nantelor Individuale pe care tre
buie mizat pentru maximum de 
randament, mi se pare o atitu
dine de mare perspectivă. Aș sub
linia, de asemenea, necesitatea u- 
nei activități creatoare permanente 
din partea antrenorilor, precum 
și apUcarea tuturor noutăților 
promovate de către alții.

ANGHEL VRABIE : Se observă 
in știința antrenamentului tendin
ța salutară de trecere treptată de 
la dirijarea efortului la dirijarea 
efectului antrenamentului.

ROTUNDA
Toate achizițiile care reprezin

tă un nou cîștig pentru organism 
se fixează după solicitare. Prin 
urmare, adevăratul ciștig nu 11 
obținem în timpul solidarii, al 
antrenamentului propriu-zis d, 
ulterior, în cursul perioadei de 
refacere.

MARIN BÎRJEGA : Actualia- 
tea antrenamentului sportiv e 

compusă după opinia mea din : 
cunoștințe mal vechi, utilitate 
astăzi la alte dimensiuni ; mări
rea gradului general de dificul
tate a antrenamentului ; o nouă 
relație între tehnică, măiestrie și 
calități fizice. Cred că pe viitor 
se va înclina și mai mult în fa
voarea calităților fizice. Fără să 
neglijăm' tehnica, tactica, măies
tria, problema educării șt dezvol
tării calităților fizice va fl tot mai 
respecată.

MIRON GEORGESCU: Să preci
zăm că problema mălestrid tehnice 
este secundară. Orice sportiv de 
elită se presupune că are deprin
deri tehnice bune șl consolidate. 
Dar, dintre ei mari performanțe 
nu vor obține decît cel ce vor 
benefida de o pregătire fizică 
excepțională. Pentru Începători 
și tineri ponderea va fi Inversă. 
Ei sînt obligați să lucreze mult, 
volumul afettat tehnldl va fl 
mal mare decît în cazul senio
rilor, vîrsa lor fiind optimă pen
tru acumularea rafinamentelor 
tehnico-actice.

MARIN BÎRJEGA: Menționez ca 
avînd, de asemenea, deplină ac- 
tualiate : pregătirea psihologică 
șl educativă (necesia pondere 
tot mal mare), efectuate la alțl 
parametri și în alte forme. N-am 
mundt rău nld înainte, am știut 
ceva, însă acum știm mal mult. 
Lucrăm relativ bine, dar nu reu
șim să ne depășim,

ANGHEL VRABIE: 
am văzut la olimpiadă 
noastre naționale 
măiestria tehnico-actlcă va avea, 
totuși, în viitorul apropiat însem- 
năate mare.

EMIL GHIBU: Poate vreți să 
spuneți că nu măiestria tehnică 
va avea însemnăate, căd ea 
are șl acum, d niște eventuale 
revoluții în problemele tehnlco- 
taetice 7

ANGHEL 
pregătirea 
clasați la ___ ____
dial este aproximativ egală. După 
părerea mea la pregătirea fizică 
egală cîștigă cel care deține un 
procedeu tehnic mai bun, sau 
echipa cu tehnică superioară.

NICU ALEXE : Din factorii 
care compun antrenamentul re
țin cîțiva pe care l-aș numi esen
țiali și de stringentă «dualitate. 
Mal întii selecția. Sportul este, 
prin excelență, un domeniu com
petitiv dus la extrem. In care se
lecția trebuie să fie riguroasă. 
Mă voi opri și asupra dinamicii 
efortului. Ea nu mi se pare, deo
camdată, Intr-o relație direct 
proporțională cu posibilitățile 

individului. Aspirăm spre o di
namică a efortului sincronă cu 
potențialul individului selecționat, 
capabilă să creeze acestuia o stare 
de adaptare superioară, care să 
conducă la eficiență. Adaptarea nu 
o pot despărți de Ideea supercom- 
pensației. De a o generație de 
sportivi la aia au apărut noi do
zări dovedindu-se că organismul 
suportă adaptări șl aupercompen- 
sațli mereu mal mari.

în sfirșit, alt indicator al antre
namentului modern este cel relatat 
de dr. Miron Georgescu : reface
rea. Din interrelațla optimă a 
aspectelor citate apare momen
tul de virf ale manifestării spor
tivilor, concretizat în performan
ță (forma sportivă). Antrenamen
tul va trebui astfel structurat 
incit să economisească timpul 
sportivului, energia lui fizică și 
nervoasă.

Aș mai adăuga un element care 
va constitui un motiv de progres : 
participarea nemijlocită a spor
tivului la structurarea antrena
mentului, datorită cunoștințelor 
sale avansate, consecutivă 
lectuallzării, precum șl a 
răspunderi «portive.

GH. ZÎMBREȘTEANU : 
actualiațll în materie de antre
nament sportiv este conferit, 
după opinia mea, de perfecționa
rea procesului de evoluție bio
logică a campionilor, datoria a- 
jutorului subsanțlal primit din 
partea științelor de frontieră, 
precum șl a științelor pedago
gice, avind caracter mal subiec
tiv, dar care au Început să res
pecte particularitățile individu
lui.

Noabilă se pare, de asemenea, 
și importanța mediului sau cli
matului emoțional In cara se des
fășoară efortul fizic. Acest aspect 
a Început să fie mal bine rezol
vat la noi, de cind antrenorii și 
sportivii lucrează tot mal mult 
tn strînsă colaborare. Există, a- 
cum, o com uniate de păreri tn 
privința căilor spre marea per
formanță tntrs antrenori șl spo.'- 
tlvl.

De extremă actuallate rămlns 
șl volumul mare de lucru. In a- 
ceastă direcție remarc că perfor
merii de elia utilizează un vo
lum mare de lucru, ca mijloc 
de finisare a tehnicii. El au 
ajuns să lucreze enorm nu atlt 
pentru tehnică in general, d pen
tru mid' fragmente de procedee.

Concepția actuală de antrena
ment este profund influențau șl 
de obsesia rezolutelor, de atitudi
nea crispau in cara ie așteapU 
victoria, golul, succesul in com
petiție.

ION KUNST_________ __
în eapa actuală practidenll noș
tri au ajuns să Înțeleagă bine 
factorii antrenamentului în uni
tatea lor, tn interdependența lor. 
Și eu repet Ideea doctorului Mi
ron Georgescu conform căreia 
viitorul salt callUtiv va depinde 
de tratarea factorului psihologic. 
Factorul psihic este prezent în 
fiecare momenț al practicării unul

Din cele ce 
șl la loturile 
apreciez că

VRABIE: în prezent, 
fizică a primilor trei 
orice campionat mon-

inte- 
unel

Girul

GHERMANESCU

date, că numeroase opțiuni pen
tru metode, mijloace, sau dozări 
se fac după criterii subiective, 
în aceasa profesie continuă să 
joace un mare rol intuiția și fle
rul antrenorului. Faptul probează 
că slntem Încă departe de etapa 
antrenamentelor optime, cind pro
blemele volumului, intensității, 
corelației dintre factori, corespon
dențe! dintre dinamica efortului 
și particulariațile individului vor 
primi soluția exaca. Considerați 
că se va ajunge dndva in stadiul 
unei eventuale matematizări a 
datelor antrenamentului 7 în ce 
ramuri sportive este mai previzi
bilă aceasa evoluție 7 Tendința 
reală spre sporirea exactității an
trenamentului va face inutile fle
rul șl intuiția antrenorului 7

ION KUNST GHERMANESCU : 
La unele sporturi mașina elec
tronică va putea să Înlocuiască 
clndva pe pedagog (aruncarea 
greuațli. ridicarea halterelor etc.). 
La jocurile sportive, insă, unde 
programul de pregătire trebuie 
să țină cont de caracteristici mult 
mai numeroase, procesul de an
trenament nu va fi posibil de re
zolvat numai cu ajutorul mașini
lor de calcul. în cazul lor, oa
menii vor deține întotdeauna un 
roi precumpănitor. Prin cunoștin
țele, flerul șl viziunea sa despre 
jocul respectiv, antrenorul va 
programa într-un anumit fel ma
șina electronică, fapt ce va ex
clude pregătirea uniformă a două 
echipe.

EMIL GHIBU : Să nu uiam că 
antrenamentul este un proces In- 
structiv-educativ. Să nu uiam că 
trebuie dezvoltate sportivului șl 
caliați psihice, morale și de vo
ință. Aceste imperative vor pu
tea fl anevoie soluționate cu spri
jinul mașinilor electronice.

RED. : Este momentul să clari
ficăm și următorul aspect. 
C.N.E.F.S.-ul și colegiile de an
trenori se manlfesa șl ca organe 
de control. După ce criterii se 
apreciază dacă un antrenor lu
crează corect sau nu, dacă și-a 
reînnoit la timp fondul de cunoș
tințe, sau lucrează după precepte 
perimate ? Sînt mal bine cotați 
cei ce aplică coeficientul persona- 
litățll lor unor principii general 
valabile, sau spiritele ortodoxe 
care respeca ad-llteram dispozi
țiile venite de la centru 7

ION KUNST GHERMANESCU : 
Eu apreciez un antrenor după 
rezultatele sportive pe care le 
obține. Este o strînsă legătură 
între performanță și calitatea 
muncii (vorbesc de rezultatele din 
competițiile naționale sau Inter
naționale) . Legile antrenamentu
lui sportiv trebuie respectate. 
N-am văzut (la noi) antrenori 
care să lucreze original, cu ran
dament și în același timp total 
rupți de preceptele metodice.

RED. : Există în lume mari 
antrenori care nu admit nici o 
imixtiune șl nu primesc pe ni
meni la antrenamentele lor. Cum 
îi taxați 7

ION KUNST GHERMANESCU : 
Drept oameni bizari. Cînd am fost 
la un curs internațional de an
trenori la Madlingen am prezentat 
niște planuri de antrenament. 
Colegii mei din alte țări au în
ceput să le copieze, apof m-au 
întrebat cum de m-am hoarit să 
le fac publice. Le-am răspuns că 
nu le va fl de nici un folos, de
oarece au fost elaborate numai 
pentru o anume echipă șl situa
ție. Nu există secrete. Exisă nu
mai personalitatea antrenorului.

NICU ALEXE : Ideea progra
mării antrenamentului trebuie pri- 
via cu seriozitate. Ea va avea 
perspective în domeniul nostru.

ILIE ISTRATE : Trebuie luptat 
pentru obiectivizarea mijloace
lor de măsurare a efectelor dife
ritelor metode șl mijloace utili
zate tn antrenament. în pregăti
rea sportivilor planul biologic 
este, deocamdaa, mal bine in
vestigat decît cel pedagogic. De
vine necesar să fie amendat de
calajul.

Nu cred că se va mal miza pe 
mărirea volumului. Sintem tntr-o

ION KUNST GHERMANESCU : 
O completare : pentru viitor va 
trebui să ajungem extrem de 
buni cunoscători al proceaelor de 
refacere. In funcție de necesitățile 
antrenamentului. Intr-un ciclu de 
pregătire săptăminal, ajuns la 
10—12 lecții de antrenament, re
cuperarea nu va putea fi totală, 
dar va trebui realizată cit mal 
aproape de optimum. La fel șl În 
timpul competițiilor de lungă du
rată cu întreceri spațlate de scurte 
Intervale (serii și finală, repriza- 
pauză-repriză, partide In zile con
secutive etc.).

BED. t Considerați oportună 
Introducerea printre aspectele de 
mare actualitate ale științei an
trenamentului și a problemei 
uzurii biologice a sportivului, toc
mai pentru a fi puse la punct 
mijloacele de depistare șl de com
batere a el 7

EMIL GHIBU : Ne punem me
reu problema uzurii biologice șl 
încercăm să luăm măsuri. Cum 7 
Solicitlnd tot mai Intens medicina 
sportivă la supravegherea sporti
vilor de performanță, nu numai 
pentru a ajuta conceperea șl des
fășurarea antrenamentului, d șl 
pentru păstrarea șl fortificarea 
sănătății sportivilor.

RED : Antrenamentul modern 
înriurit de ideea competivitățll 
urmărește uneori din păcate în 
primul rind obținerea de perfor
manțe, iar, numai tn al doilea 
rind. păstrarea sănătății. Uzura 
biologică la care ne referim nu 
este echivalentă cu pierderea să
nătății, ci ar putea apare datorită 
prețului biologic plătit cu ocazia 
eforturilor intense, prelungite și 
repetate. De aceea, un sportiv ar 
putea fi sănătos din punct de 
vedere clinic, dar uzat din punct 
de vedere biologic la Z3—ZS de ani.

EMIL GHIBU : Problema ml se 
pare reală și cred că se va pune 
tot mai acut pe viitor. De «ceea, 
vor trebui luate măsuri de toate 
nuanțele. în prezent, noi ne si
tuăm pe poziția de a nu cere 
unul sportiv o mare performanță 
cu prețul uzuri! biologice. Ne In
teresează ca sportiv șl ca om să 
aibă o longevitate tot mal mare.

Dr. MIRON GEORGESCU : Ma
rea performanță trebuie făcută nu 
In dauna societății. Performanțele 
stnt atît de mart Indt Impun so
licitări impresionante organismu
lui. în practică, noi cunoaștem 
încă puțin efectul solidarilor. De 
multe ori obținerea performanței 
devine coneomitena cu uzura 
organismului. într-un viitor apro
piat, cind meseria antrenamentu
lui va fi mult mal bine practica
tă, acest virtual neajuns va fi 
posibil exdus.

RED. : Noi am sugerat aceasa 
eventualitate ca pe un subtext al 
efectelor antrenamentului, ca pe 
o problemă a sportului mondial. 
O daa ce se recunoaște că In 

antre-
zone 

vedere 
s-a a- 

doar

O daa ce se rcrimcnștț 
concepția generală despre 
nament există încă atitea 
albe și că din punct de 
ai controlului medical nu 
juns la nivel celular, ci ___
neurovegetativ (deci s-a pătruns 
încă destul de puțin), atunci de 
ce să nu fie admisă Ipoteza că la 
nivelul intimității biologice pot 
apare procese de uzură t

Dr. MIRON GEORGESCU : Nu 
trebuie să negăm acest fenomen 
din punct de vedere teoretic. 
Practic, Intîlnlm tn realitate as
pecte care II exprimă.

RED. : Poate s-ar dovedi in
teresant un studiu realizat de că
tre una sau mai multe instituții 
medicale In cadrul căruia ar fi 
controlați un mare număr de 
sportivi de performanță, teșiți 
din activitate de mulți ani. In
vestigațiile funcționale, endocri
ne, radiologice. neuropsihlce etc., 
ar putea contribui din plin la va
lidarea sau infirmarea ipotezei 
de mal sus.

Dr. MIRON GEORGESCU : Cred 
că ar fl util.

ION KUNST GHERMANESCU : 
Una din caracteristicile școlii spor
tive românești este planificarea 
antrenamentului, domeniu tn care 
am făcut progrese foarte mari. 
După campionatul mondial din 
1961 echipa națională a Româ
niei a folosit anu] următor pen
tru odihnă, pentru refacere. Apoi, 
s-a antrenat în 1962—1963 și 1963— 
1964. După un program de an
trenament de doi arțj de zile, 
handbaliștil au clștigat din nou 
campionatul mondial și iarăși, 
anul următor, au fost Iăsati să se 
relaxeze. Avem, deci, exoeriența 
necesară eviaril proceselor de 
uzură.

Realizatd de :
Romulus BALABAN

AZI
RUGBY :

Teren 
ora 10 : 
tura — 
studențesc), (Combinata Poli
tehnica — Construcții), con- 
tînd pentru prima etapă a 
diviziei B (seria I).

ATLETISM : Ora 
dionul Tineretului i 
Energia"

TIR : Poligonul Tunari, de 
la ora 9. campionatele națio
nale (Întreceri la talere, pis
tol standard, armă sport, 
pușcă cu aer comprimat).

BASCHET: Teren Floreas- 
ca : ora 16,30, Academia Mi
liară (.Cupa României" mas
culin) : Voința — I.E.F.S. I 
(.Cupa României" masculin);

Progresul — Politehnica Bu
curești (.Cupa României" 
masculin).

Tineretului 
Combinata 
I.C.F. -

IV. la 
Arhltec- 
Sportul

11, Sa. 
;Cupa

CU—.mergem

HUNE
RUGBY c

Teren Grivlța Roșie (Par- 
cul Copilului), de la ora 9 : 
Rapid — Aeronautica (divi
zia B, seria I) : Grivlța 
Roșia — C.S.M. sibiu (divizia 
A) ; teren Constructorul, la 
ora MO : Constructorul — 
Gloria (divizia B, seria I) : 
teren Progresul, la ora 10 : 
Progresul — Farul Constanța 
(divizia A) ; teren Olimpia, 
la ora U : Olimpia — S. N. 
Oltenița (divizia B. seria D : 
teren Vulcan, la ora 16 : Vul
can — Politehnica Iași 
«la A).

ATLETISM: ora 9, 
dlonul Tineretului : 
Energia".

HANDBAL l ora 10.

(dlvl-

Sta-
BCupa

Teren

Giulești : Rapid — Progresul 
(f) A ; ora 16,45 teren Tinere
tului : Universitatea București
— Confecția (f) A ; Teren 
Voința, ora 11,30 : Voința Buc.
— Voința Rădăuți (f) B.

TIR ț Poligonul Tunari, de 
la ora 9, campionatele națio
nale (întreceri la talere, pis
tol calibru mare, pistol sport, 
pușcă cu aer comprimat),

LUPTE: Campionatul divi
ziei a — etapa I din retur. 
Sala Steaua (cal. Plevnei) de 
la ora 10, reuniune de greco- 
romane (Steaua — Pescăru
șul Tulcea — Progresul Bu
curești) ; sala Progresul (str. 
dr. Stalcovlcl), de la ora 10. 
reuniune de „libere" 
(A.S.M.T. Lugoj — Steagul 
roșu — Progresul București).

BASCHET : Teren noreas- 
ca : ora 10,00: Olimpia — 
Voința Brașov („Cupa Ro
mâniei"* feminin); Con
structorul — Crișul Oradea 
(.Cupa României") feminin).

FOTBAL s
STADIONUL REPUBLICII, 

ora 14,15: Steaua București
— Politehnica Iași (tineret), 
ora 16: Steaua București — 
Polltehc'ca Iad (diviza A).

STADIONUL POLITEHNÎ-

MSB

A trecut aproape un an de 
la nașterea experimentului 
dinamovist, acțiune cu carac
ter inovator (în comparație 
cu vechile metode conserva
toare) pentru natația româ
nească. Un tinăr antrenor. 
Cristian Vlăduță, mai puțin 
experimentat, dar cu o pu
tere de muncă și ambiție 
remarcabile, și-a grupat spe
ranțele lotului de copii, pe 
care-1 pregătește de cițiva 
ani, oferindu-le posibilitatea 
de a face două antrenamen
te zilnice. La bazele ideii 
sale au stat învățăminte cu
lese personal din experiența 
școlilor de înot din R. D. 
Germană, și acestea le-a a- 
plicat la condițiile pe care 
clubul Dinamo și federația 
de specialitate, direct inte
resate în această acțiune, i 
le-au pus la dispoziție.

Cu ce rezultate s-a soldat 
această experiență, la capătul 
primului an ? Pentru majo
ritatea tinerilor ce alcătuiesc 
grupa respectivă, sezonul 
competițional s-a încheiat, 
astfel că la ora actuală pu
tem face un prim bilanț.

Din cei 14 componenți ai 
lotului, II au realizat cifre 
superioare celor din anul tre
cut. Progresul, fără a fi de 
natură spectaculoasă, este, 
fără îndoială, evident. In 
apreciabil crescendo, de la 
probele de craul, trecînd pe 
la delfin și spate, pînă la 
cele de mixt, Liviu Copcea- 
lău (15 ani) a reușit să intre 
în trei finale ale „europene
lor" de juniori, și chiar dacă 
timpii săi de la Viena nu au 
fost cei mai buni, meritele 
sînt de netăgăduit Alături

de el, Liliana Dan (13 ani) 
și Anca Mihăescu (14 ani) 
s-au remarcat puternic, fiind 
selecționata in echipa repre
zentativă pentru Balcaniadă. 
Cu noi recorduri personale 
și-au însoțit evoluțiile din 
acest an și Adrian Spinea, 
Teodor Nuțeanu, Teodor Ni- 
colae. Adriana Pupăzan și 
micuțele Eugenia Cristescu, 
Silvia Ivescu, Dana Pop și 
Elena Ivescu, ultima obți- 
nînd — cu 10:53,8 la 800 m 
liber — norma de maestră a 
sportului la numai 12 ani. 
Ceilalți trei componenți ai 
grupului, Gabriel Popovici 
(care are totuși scuza de a 
fi fost bolnav 
nului), Angela 
liana Burlacu 
vechile poziții, 
gate fiind cu totul neînsem
nate.

Ce concluzii ne oferă, la 
capătul unui sezon întreg, ac
țiunea clubului bucureștean ?

Primul lucru care trebuie 
menționat se referă la o reu
șită incontestabilă. Antreno
rul Cr. Vlăduță a știut să 
planifice pregătirea elevilor 
săi de o asemenea manieră, 
încît aceștia și-au putut rea
liza cele mal bune „crono- ' 
metre" la campionatele na
ționale ale copiilor. Crește
rea rezultatelor, chiar dacă 
nu a avut ritmul preconi
zat, este totuși, reală. Iată 
numai două din motivele 
care pretind ca experimentul 
să fie continuat.

Metodele folosite de antre
nor nu ne-au convins însă 
pe deplin, mal ales că cei 
mai mulți dintre tinerii di- 
namoviști și-au pierdut des-

in toiul sezo- 
Anton și Li- 
au rămas pe 
zecimile ciști-

forma sporti- 
măcar să re

dată
tul de repede 
vă, nereușind 
pete performanțele o 
obținute. Or, să muncești un 
an întreg, cu două antrena
mente zilnice, pentru a stră
luci la un singur concurs ni 
se pare insuficient.

Nu trebuie omis faptul că 
media de vîrstă a grupului 
prof. Cr. Vlăduță este doar 
de 13,4 ani, și că cei mai 
mulți sînt încă departe de a 
se considera în plenitudinea 
forțelor. Iată de ce conside
răm că talentatul tehnician 
bucureștean ar trebui să-și 
revizuiască puțjn optica pri
vind activitatea întregului 
lot. să observe bine 
tehnica unora dintre 
săi se impun serioase 
nătățiri și că o dată 
la vîrsta junioratului,
rii cjinamoviști nu se mai în
cadrează în ritmul normal 
de. creștere a rezultatelor. 
Pentru a nu avea surprize 
neplăcute mai tîrziu...

că în 
elevii 
îmbu- 
ajunși 

tine-

Ad. VASILIU

Etapa a X-a a 
campionatului național

de polo

/

C. E. DE JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

trebui să fie severă. Din feri
cire, cițiva dintre pugiliștii de 
real talent (cum sînt A. Mora
rii, S. Mihalcea, C. Hoduț, Gh. 
și FI. Ștefan, V. Lehăduș) se 
vor încadra în vîrsta juniora
tului și anul viitor, așa că 
prezența lor pe ringul din 
Ungaria este aproape sigură. 
Bineînțeles, definitivarea echi
pei se va face după campio
natele naționale de juniori. 
Pînă atunci, federația va tre
bui să alcătuiască planul ge
neral de pregătire, și pe eta
pe. De mare Importanță va fi

asigurarea calendarului com
petițional cu meciuri de ve
rificare, interne și internațio
nale, care să-i mențină pe bo
xerii susceptibili de selecție 
într-o formă sportivă con
stantă. Pînă Ia sfîrșitul a- 
cestui an este prevăzută 
dubla confruntare cu națio
nala R. D. Germane, ceea 
ce, să recunoaștem, nu va pu
tea duce la cunoașterea te
meinică a unor viitori adver
sari. Ar fi deci de dorit ca 
în 1970, pugiliștii noștri juniori 
să albă mai dese contacte cu 
sportivi de peste hotare, atît 
la nivel de echipă reprezenta
tivă, cit și de club. 1

începe întrecerea

in divizia secundă

Start in divizia B! 
Sfîrșitul acestei 
săptămîni cuprin
de în programul 
competițional pri
mele meciuri ale

„secundelor", In rîndurile că
rora figurează șl numeroase 
formații din Capitală. Seria I 
(zona București) cuprinde echi
pele Constructorul, Gloria 
(foste divizionare A), Rapid, 
Aeronautica, Combinata Arhi
tectura — I.E.FJS, (n.n. oare 
nu i se poate da și ei nu nume 
mai acătării ?), Sportul Stu
dențesc (combinata Construcții 
Politehnica), Olimpia, S.N. Ol
tenița, C.F.R. Ploiești și Fo- 
resta C.I.L. Pitești.

Așteptăm, în acest an, mai 
multe lucruri bune de Ia divi
zia secundă, cu atît mai mult 
cu cit fuziunile amintite au 
întărit sensibil unele formații 
studențești. Succes diviziei B!

Campionatul na
țional de polo se 
reia mîine cu 
partidele: Voin
ța Cluj — Pro
gresul, C. S. M.
Metalul roșu Cluj — Dina
mo, Crișul — Rapid. I.E.F S. 
— Politehnica Cluj (ștrandul 
Tineretului, de la ora 11) și 
Steaua — Vagonul Arad 
(ștrandul Tineretului, de la 
ora 12). Cele 10 echipe vor 
porni de la următoarea situa
ție în clasament:
1. Dinamo Buc. 9 9 0 0 86—26
2. Steaua BUC. 9 8 0 1 69—25 F
3. Rapid Buc. 9 7 0 2 F8—221•
4. Voința Cluj 9 5 0 4 52—54
5. Progr. Buc. 9 4 0 5 35—45 A6. Vagonul Arad 9 3 0 6 35—444
7. Crișul Oradea 9 3 0 6 31—65 6
8. Polit. Cluj 9 2 1 6 36—67 5
9. CSM Met. roșu 9 2 0 7 38—65 4

10. I.E.F.S. 9 1 1 7 35—62 3

• S-a încheiat campiona
tul diviziei B. Pe primul loc 
s-a clasat Olimpia Oradea 
15 p (62—30), urmată de : 
2. Mureșul Tg. Mureș 1J p 
(39—29), 3. Ind. linei Timiș. 
7 p (55—45), 4. Timișul Lu
goj 5 p (30—36) și 5. Dunărea 
Galați 2 p (25—71),

Se reia campionat!^

diviziei A
După o întrerupere de trei 

luni, mîine se reia campio
natul republican de lupte pe 
echipe, divizia A, ediția 
1969, la greco-romane și li
bere. Lidera campionatului 
de greco-romane, Dinamo 
București, va primi la Craio
va replica a două formații 
fruntașe, Steagul roșu Bra
șov și Electroputere din lo
calitate. Fruntașa competiției 
de libere. Steaua, are, după 
calculele hlrtiei, o misiune 
mai ușoară la Satu Mare, 
unde se va întrece cu echi
pe mai modeste. Mureșul Tg. 
Mureș și Olimpia Satu Mare.

Iată restul meciurilor eta
pei de mîine i GRECO-RO
MANE — la LUGOJ: Dună
rea Galați, Metalul București 
și A.S.M.T. Lugoj; la REȘI
ȚA : Rapid București, C.F.R. 
Timișoara și C.S.M. Reșița:

la -BUCUREȘTI (sala Steaua, 
de la ora 10): Pescărușul 
Tulcea, Progresul București 
și Steaua. LIBERE — la GA
LAȚI : Metalul Tîrgoviște, 
Dinamo București și Dunărea 
Galați; la CLUJ : Progresul 
Brăila, Rapid București și 
C.S.M. Cluj: la BUCUREȘTI 
(sala 
10) i 
roșu

Progresul, de la ora
A.S.M.T. Lugoj, Steagul 
Brașov și Progresul.

★
cadrul campionatului deîn

calificare are loc azi, la Ora
dea, un meci restanță dintre 
Crișul Oradea și Nicolina 
Iași (libere), iar mîine, o reu
niune de trei meciuri, la Con
stanța (greco-romane) dintre 
Marina Mangalia, Iprofil Ră
dăuți, A.S.A. Bacău și Ener
gia Constanța.

CU CE SANSE CREDEȚI CĂ 1/EȚI COhICURA“9
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IONEL DRÂMBĂ
*

— Da, dacă vă gîndiți că 
va trebui să-mi apăr titlul 
olimpic... Tofi adversarii 
mă vor trata, desigur, cu 
maximum de atenție.

— Apropo: credeți că la 
Havana există perspectiva 
unei surprize ?

— Adică r
— De pildă, ca pentru ti

tlu si concureze floretiști 
mai puțin cunoscuți pe plan 
mondial...

— Nu. După mine, prin
cipalii candidați rămin 
francezU Magnen fi Reve

nu, sovieticii Stankovici fi 
Putiatin, polonezii Wofda și 
Kojejowski...

— .. .și românul Ionel 
Drâmbă I

— Să sperăm I
— Și la echipe 7
— în ciuda faptului că 

nu beneficiem de aportul 
lui Sică Mureșanu, vom face 
totul pentru a ne păstra 
titlul de campioană mondia
lă cucerit la Montreal. Ad
versară principală — ca și 
atunci — echipa U.R.S.S.

(Urmare din pag. 1)

OLGA SZABO

(Urmare din pag. 1)

IOSIF SEPEȘIU

greu pot cintă- 
handicapuri la

Studen
Buc.
Stu-
Ba-
on>

CA. ora 8.3C : Sp. 
țese Buc. — Autobuzul 
(juniori) ; ora 19 : Sp. 
dențesc Buc. — Știința 
cău (divizia B).

TERENUL LAROMET.
10 : Laromet București —
S. N. Oltenia (divizia C).

TEREN GLORIA, ora 10 : 
Mașinl-unelte Buc. — I.M.U. 
Medgidia (diviza O ; > ora
12 : Mașini unelte Buc.' — 
I.M.U. Medgidia (juniori).

TEREN T.U.G., ora 10 :
T. U.G. București — Comer
țul Alexandria (divizia C).

TEREN GHENCEA, ora 9 : 
Steaua București — Laro
met Buc. (juniori).

TEREN ELECTRONICA, 
ora 13 : Electronica Obor — 
Celuloza Călărași (juniori). 

STADIONUL METALUL 
PANTELIMON, ora 1# : Fla
căra roșie Buc. — Unirea 
Drăgășanl (divizia C) ; ora
13 : Metalul București — 
Carpațl Sinaia (juniori).

TEREN SIRENA, ora 13 : 
Sirena București — Petrolul 
Berea (juniori).

TEREN F.R.F., ora ÎS : 
Ș. S. E. București — Meta
lul Tîrgoviște (juniori).

TEREN „23 AUGUST" IV 
ora 9 : Steaua 23 August — 
Energia Șc. sp. Buc. (Ju
niori).

STADIONUL PROGRESUL, 
ora 12 : Progresul Bucu
rești — Petrolul Tîrgoviște 
(juniori).

STADIONUL GIULEȘTI, 
ora 13 : Rapid București — 
Comerțul 
nlori).

TEREN 
Fl. roșie 

Drăgășanl

— De ce 7
— Fiindcă va interveni 

handicapul creat de diferen
ța de fus orar. Mai bine de 

,7 ore față de Europa. A- 
poi, țineți seama și de tem
peratura la care vor avea 
loc asalturile /?

— La propriu, «au la... 
figurat 7

— tn ambele cazuri I
— Mulți specialiști apre

ciază ci veți fi, fi da data 
aceasta una dintre aspiran
tele

— Cit de 
ri cele trei 
un loc 7

— Dacă m-aș referi nu
mai la adversarii de pe con
tinent cu care ne-am întîl- 
nit regulat in ultimii ani, 
ar însemna că unul dintre 
noi ar putea intra în pri
mii 10—12.

— Ar fi un rezultat bun... 
— Da, ținînd seama că 

la spadă se înscriu cei măi 
multi scrimeri, în medie 
peste 250.

— Cu ce șanse veți con
cura la

— Eu 
clasăm 
ales că 
ciparea 
publicii 
niei.

echipe ?
văd posibil să ne 

pe un loc 5, mai 
nu este certă parti- 
reprezentativei Re- 
Federale a Germa-

(Urmare din pag. 1)

OCT. VINTILĂ

Alexandria (ju ■
OLIMPIA, ora 1S j 

Buc. — Unirea 
(juniori).

la titlu,..
Sincer «orbind, mi 
tn formă. Totuși, dru- 
spre titlu mi se pare

«imt 
mul 
tot mai lung, de la an la an. 
Șansele cele mai mari le 
păstrează floretistele tub
30 de ani...

— In acest caz 7
— .. .sovietica Novikova, 

italianca Dorenzone ți... 
Ileana Drâmbă. Ev voi cău
ta si intru tn tumeiA final 
și t-o ajut pe Ileana dt 
mai mult I

— Medalia de bronz cuce
rită la mondiala cu echipa 
va putea fi păstrată 7

— Dispunem de un i o- 
mogen și tenace. De aceea 
este posibil ti ne întoar
cem în țari cu argint sau 
«WM itf>i ane..;

AL ȚĂRII NOASTRE SE ȘI 
AFLA LA HAVANA PEN
TRU A EFECTUA PRIME
LE ANTRENAMENTE DE 
ACOMODARE precum și 
pentru o scurtă perioadă de 
pregătire în comun cu tră
gătorii cubanezi.

Au făcut deplasarea 
ILEANA DRÂMBĂ, OLGA 
SZABO, ANA ENE, MARIA 
VICOL, SUZANA ARDE- 
LEANU, IONEL DRÂMBĂ, 
MIHAI ȚIU, ȘTEFAN, AR- 
DELEANU, IULIU FALB, 
ȘTEFAN HAUKLER, IOSIF 
SEPEȘIU, ANTON PON- 
GRAȚ, NICOLAE MARI
NESCU, ALEXANDRU IS- 
TRATE, ȘTEFAN MOL- 
DANSCHI, OCTAVIAN 
VINTILĂ, DAN IRIMI- 
CIUC, HARITON BĂDES- 
CU, CONSTANTIN NICO
LAE și ALEXANDRU 
NILC4
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1 Df PESTE HOTARE... DE PESTE HOTARE...

Astăzi și miine, etapa a Vll-a in divizia A
UNIVERSITATEA

CRAIOVA RAPID

CRAIOVENII IN NUMĂR 
. MARE LA TG. JIU
Pentru acomodarea cu te

renul; crai o venii au jucat 
joi la Tg. Jiu cu formația lo
cală Victoria. Partida s-a în
cheiat «u scorul de 2—1 
(2—1) pentru divizionara C ! 
Au marcat pentru localnici 
Mihai și Lucuță, iar pentru 
oaspeți, Obiemenco. Pentru 
întîlnirea cu Rapid, Univer
sitatea anunță următoarea 
formație probabilă i Oprea 
(Gaboraș) — Niculescu, Min-

că, Bitlan (Velea), Deselnicu, 
Strîmbeanu, Ivan (Boșotea- 
nu), Martinovici, Dașcu, Oble- 
menco, Bălan. Pentru tntil- 
nirea de duminică se anunță 
un număr record de specta
tori, printre care — era de 
așteptat — numeroși excursio
niști din Craiova.

M. BAtOI, eoresp.

RAPIDUL ȘI-A ADUNAT 
EFECTIVUL

La Rapid, în această săp
tămînă, antrenamentele s-au 
făcut pe grupuri de jucători. 
Aceasta pentru că Răducanu 
și Dan au evoluat în meciul 
de verificare cu Zelezniciar, 
iar alți 6 titulari (compo- 
nenți ai echipei naționale de 
tineret), au evoluat în parti- 
"da cu echipa similară a R. F. 
a Germaniei. Deci, la Rapid, 
problema nr. 1 a constituit-o 
adunarea efectivului rfispîn- 
dit pe la loturi.

Vineri dimineața, rapidiștii 
au plecat spre Tg. Jiu. Echi-

1 pa probabilă i Rămureanu 
' (Răducanu) — Pop, Luiiescu, 

Dan, Mușat, Angelescu, Du
mitru, M. Stelian (Codreanu), 
Petreanu, Neagu, Straț (Nfis- 
turescu).

STEAUA —

POLITEHNICA IAȘI

LA STEAUA, 
REINTRA SATMAREANU

Reveniți miercuri seara de 
la Sofia, unda au întîlnit în- 
tro partidă amicală pe 
T.S.K.A., steliștii s-au antre
nat joi și vineri pe terenul 
de la Ghencea. în privința 
formației, antrenorii Covaci 
și Onisie anunță reintrarea 
Iui Sătmăreanu (sigură) și 
FI. Voinea (mai puțin sigu
ră). Creiniceanu (entorsă la 
piciorul sting) continuă să 
fie indisponibil.

LUPULESCU — „GOLGETERUL" 
IEȘENILOR — NU JOACA I
Antrenorul ieșenilor, Șer- 

ban Iustin are mari bătăi de 
cap cu alcătuirea „ll“-lui 
care va da replica Stelei, la 
București. Căci Lupulescu 
(autorul unicului gol reali
zat pînă acum de studenți), 
Alecu, Gavrilă și Romilă 
sînt accidentați.

>

— Tu
WCftA»! avt 

E viiiM..-

Miercuri și joi, Politehnica 
a susținut jocuri-școală în 
compania echipelor de ju
niori și tineret ale clubului.

Vor repeta, totuși, ieșenii 
„isprava44 de anul trecut, 
cînd au învins la București 
pe Steaua cu 2—1 7 Greu,

ST

• Meciul — derby (Universitatea Craiova —Rapid) 
se joaca pe teren neutru

• Steagul roșu împotriva „betonului" lui... Teașcă
• Va obfine Dinamo primul punct pe teren strain ?
• Ozon spera sâ ciștige din nou la Ploiești !

a-foarte greu de crezut, tn 
ceste condiții...

Antrenorul Instin ne-a 
nunțat următoarea formație 
probabilă i Constantinescu — 
Pal, lanul, Stoicescu, Sofian, 
Andrioaei, Contardo, Incze 
IV (Manca). Goliac (Dănilă), ' 
Cuperman, Simionaș.

D. DIACONESCU 
eoresp. principal

a-

CRIȘUL DINAMO

BUCUREȘTI

DINAMO PASTREAZA 
FORMAȚIA DE DUMINICA
Ia șoseaua Ștefan cel Ma

re, săptămînă aceasta a fost 
marcată de 
guroase, la 
puși toți 
mai puțin 
Radu Nunweiller, Dnmitra- 
ehe. Dinu și Ghergheli — 
prezenți la pregătirea echipe
lor reprezentative.

Joi, bucureștenii, lipsiți de 
9 titulari, au disputat un 
meci în cadrul „Cupei T.U.G.", 
meci care a permis antreno
rului Nicușor o utilă trecere 
în revistă a jucătorilor sus
ceptibili de promovare în 
prima echipă. In ceea ce pri
vește formația ce va fi ali
niată la Oradea, nu se anun
ță modificări față de cea care 
a învins Petrolul, cu 1—0. 
Un lucra este eert i Dinamo 
pleacă spre Oradea cu efec
tiv complet»

antrenamente ri- 
care au fost su- 
membrii latului, 
Coman, Lucescu,

ANTRENORUL CRIȘULUI 
SPERA INTR-UN_ „DRAW" I

Joi, dupâ-amiază, după 
„amicalul" cu echipa de ti- 
neret-rezerve a clubului — 
scor 6—0 pentru titulari, prin 
golurile marcate de Suciu

(4), Harșani șl Kua II — an
trenorul Grișnlui, b. Vlad, 
ne-a declarat următoarele i 
„Duminică, tinerii mei jucă
tori vor fi supuși unui exa
men dintre cele mai dificile. 
Dinamoviștij bucureșteni au 
făcut întotdeauna partide 
frumoase Ia Oradea și este 
de așteptat să joace la fel 
de bine și acum, cînd inter
naționalii din echipă se află 
în formă. In ceea ce ne pri
vește, sper intr-un meci 
egal!“

Referitor la formația de 
mîine, după toate probabili
tățile, orădenii vor aduce în 
teren următorul „11“ i Baum
gartner — Balogh, Sărac, E. 
Naghi, Popovici, Cociș, Săt- 
măreanu, Cefan, Suciu, Kun 
II, Casai — lăsînd pe banca 
rezervelor pe Dărăban, Ar- 
noțchi și Harșani.

ILIE GHIȘA 
eoresp. principal

U.T.A. U. CLUJ

PREGĂTIRI INTENSE Șl... 
MASURI DISCIPLINARE

LA U.TJL.
In tabăra textiliștilor ară

deni se semnalează pregătiri 
febrile în vederea Jocurilor 
cu „U“ și Legia Varșovia. 
Lotul a făcut două meciuri- 
școală cu juniorii și tinere
tul, antrenorul Coco Dumi
trescu căutînd să corijeze ca
rențele în jocul comparti
mentelor. Lereter n-a fost 
încă recuperat, dar, se pare, 
va fi apt de joc. Sîmbătă, 
arădenii vor intra, probabil, 
pe teren în următoarea alcă
tuire i Gomea — Birău, Ba-

Mîine, pe lacul Snagov, nu
meroase echipaje de caiac-ca- 
noe vor fi prezente la întrece
rile nautice organizate de clu
bul sportiv Steaua. Concursul 
este dotat cu „( 
STEAUA44 și în cadrul 
vor. disputa întîietatea 
nicele teamuri nautice 
Honved—Budapesta, 
Sofia, o selecționată din U- 
niunea Sovietică și clubul or
ganizator — Steaua4. La a- 
ceastă confruntare participă, 
de asemenea, și reprezentanții 
unor secții nautice de la clu
burile Voința. C.N.U., C.S.Ș., 
Dinamo și C.S.O. Brăila.

întrecerile încep duminică 
la ora 9 și programează (atit 
pentru seniori cit. și pentru 
juniori) probele olimpice cla-

,CUPA 
lui își 
puter- 
de la 
Ț.S.K.

I

coș, Pojoni, Broșovschi. Pe- 
tescu, Lereter (Brîndeseu), 
Moț, Axente, Domide, Dumi
trescu.

In cadrul secției de fotbal 
s-au dezbătut prebleme pri
vind activitatea echipei și 
s-au luat o serie de măsuri 
disciplinare. Au primit aver
tismente jucătorii Moț și Re- 
gep (pentru neres certarea re
gulilor vieții sportive și lipsă 
de Interes tn pregătire) și 
Gomea (pentru abateri disci
plinare) . De asemenea, s-a 
hotărît scoaterea din lot pe 
timp de două săptămînl a 
lui Șchiopu (pentru lipsă de 
interes tn pregătire) și s-a 
dat un avertisment lui Dem- 
browsehi (pentru neprezenta- 
re la antrenamente).

GH. NICOlAițA, ceresp.

LA „U- CLUJ — 
CÎMPEANU — INCERT

După insuccesul de dumi
nica trecută, cînd „U" a ple
cat steagul în fața brașove
nilor, antrenorul Cîrjan a ți
nut în această săptămînă an-

trenamento de intensitate spe
ri tă.

Ieri, la era prlnzulnl, stu
denții au plecat cu autocarul 
la Arad, unde speră să rea
lizeze. în «ompania U.T.A.-ei, 
un joc spectaculos, pe măsu
ra tradiției fntîlnirilor dintre 
aceste teamuri. „U" Gluj, ne
învinsă pînă acum In depla
sare, vrea să-și mențină acest 
„titlu" și după partida de 
azi...

Folosirea Iul Cîmpeanu 
(accidentat Ia antrenament) 
este incertă. Dar iată „ll“-le 
probabil i Moldovan — Co- 
drea, Pexa, Solomon, Șopte- 
reanu, Anca, Neșu,. . Barbu 
(Uifăleanu), Mustățea, Adam, 
Bungău,

FARUL

ACUM ORI NICIODATĂ
Toată lumea, la Tg. Mureș, 

este conștientă că un nou 
insucces al echipei A.S. Ar
mata ar catapulta-o tn... B. 
Tocmai de ac'eea, jucătorii 
mureșeni s-au antrenat In a- 

. ceastă săptămînă cum poate 
nu au făcut-o niciodată pină 
acum. Joi, ei au jucat cu o 
echipă din campionatul ju
dețean, Ciocanul, pe care au 
învins-o cu 7—0. Foarte bine

s-a prezentat Caniaro, care a 
Înscris trei goluri. De altfel, 
P. Steinbach anunță un nou

sa anul excelent lucâtor d9 
club, cum este Libardi. a di
ficil de aeeperit Să așteptăm 
soluțiile pregătite de Vitus 
Ozon. Deocamdată se discu
tă ca probabilă utilizarea lut 
Ion Constantia.

s. bAloi 
ceresp. prind pel

CERNAIANU : „FOARTE GREU 
ACEST MECI CU JIUL"

lui Cernăianu se 
evoluției constant

Ieri, pe Champs—Elysăe, ta 
ora primului, amatorii de au
tografe au putut să-fi Îmbo
gățească colecția eu numele 
celor mai buni trei golgeteri 
europeni ai sezonului 1968— 
1969: bulgarul Jekov, grecul 
Sideris fi austriacul Koegel- 
berger.

bul unde
9 ani

el a jucat timp de

N
Herrera ?i jucătorii 
A.S. Roma au Jos»

N
tn noul său contract cu Ben

fica, gusebio a obținut o clauză 
specială, acordindu-i-se „li
bertatea* de presă, adică drep
tul de a face jurnaliștilor 
portughezi declarațiile pe care 
el va dori să le acorde.

*

Helenio 
săi de Ia 
amenințați cu moartea miercu
rea trecută la Belfast de către 
protestanta extremiști- Din fe
ricire, nu s-a tnttmplat nimic 
și R.H. împreună cu oamenii 
săi au reintrat sănătoși tn capi
tala Italiei după meciul de 
cupă (rezultat 0—0) susținut 
cu formația Aards.

w

cuplu de atacanți centrali. 
Caniaro-Trăznea, cu care spe
ră să... scufunde nava lui 
Bazil Marian. Iată „Ll‘-le 
posibil i Solyom (Ungvari) — 
Sleam, Dondoș, Toth, Czako 
Csiko (Szoldsi), Ciutac, Lueaci, 
Caniaro, Trăznea (Naghi), 
Hajnal.

L PAUȘ, ceresp. principal

BAZIL MARIAN: „ECHIPA 
CARE C1ȘTIGA NU SE 

SCHIMBA"

După citeva succese, la 
mijocul săptămînil elevii lui 
Bazil Marian an capotat sur
prinzător la Mediaș (1—2. eu 
Gaz metan). Punctul nevral
gic al censtănțenilor s-a do
vedit atacul, caro n-a reușit 
să înscrie nici măcar en gel 
(pentru Farul a marcat un... 
fundaș de la Gaz metan). 
N-ar fi însă exclus ca „vul
poii* Iui Marian sâ-și fi di
minuat voit apetitul de go
luri la Mediaș In dorința de 
a servi... un prînz copios (ci
tește o victorie) la Tg. Mureș.

Adept al dictonului „echi
pa ce cîștigâ — nu se schim
bă", Bazil Marian no-a decla
rat că va prezenta la Tg. Mu
reș același „II", care dumi
nica trecută i-a tngenunchiat 
po eampleni.

Opinia 
dstorește 
bună pe care Jiul a avut-e 
In acest sezon.

Tn consecință, fotbaliștii de 
la Petrolul s-an antrenat zil
nic. iar miercuri au jucat cu 
Poiana Clmpina. de care an 
dispus cu 4—l. prin golurile 
realizate de Oprișan, Cotigă 
și Grozea (2).

Ajunși în faza unei formu
le de echipă echilibrată și 
omogenă pleieștenii vor ali
nia același unsprezece din 
oartida cu Dinamo Bucu
rești i Vișan — N. Ion eseu, 
Rădin. Florea. Moeanu. Din- 
euță, Morern, Grozea, Coti
gă, Siăneseu, Oprișan.

A. VLASCEANU 
eoresp. principal

Antrenorul echipei Greciei, 
Dan Gheorghiadis, a fost scos 
de către federația greacă cu o 
fund tnamtea meciului cu El
veția din preliminariile cam
pionatului mondial. El a avut 
un serios conflict eu cel mai 
bun jucător grec, Domazos, 
apoi el a prezentat federației 
condiții financiare apreciate 
ca fiind exagerate. Dan Gheor
ghiadis va fi Înlocuit de fos
tul conducător tehnic al na
ționalei, Lahis Petropoulos, 
care a antrenat naționala in 
perioada 1964—1968.

it

După finala turneului Mo
hamed V, tn care Bayern 
MUnchen surclasase pe F.C. 
Barcelona, un jurnalist spa
niol scria i „Dacă fotbalul 
ne-ar oferi mai frecvent ase
menea meciuri absolut nimeni 
n-ar mai îndrăzni să vorbeas
că despre criză în sportul cu 
balonul rotund".

w
Mario Corso, conducătorul 

de joc al lui Inter, a pierdut 
10 kg după „tratamentul" im
pus de Heriberto Herrera, noul 
său antrenor. El cîntărește 
acum 74 de kg, greutatea pe 
care o avea cu 7 ani tn urmă.

w

PETROLUL — JIUL

OZON — OPTIMISTUL 
SEZONULUI

Astfel ar putea fi caracte
rizat antreaerul Jiului, care 
nu s-a sfiit să plece au punc
te de pe terenurile unor gaz
de. In general, neiertătoare.‘ ▼. MOREA

ceresp. principal

A. S. A. TG. MUREȘ

El speră și de astă dată să 
nu facă drumul degeaba pină 
!a Ploiești, deși, duminică 
Jiul va apare fără Libardi, 
plecat pentru 6 luni, să-și sa
tisfacă

înaintea etapei
CLASAMENT

1. RAPID
2. F. G ARGEȘ
3. DINAMO BUCUREȘTI
4. UNIVERSITATEA Cv.

5— 6. FARUL
5— 6. JIUL

7. U.TA
8. „U" CLUJ
9. STEAGUL ROȘU

10. DINAMO BACAU
11. STEAUA

12—13. CRIȘUL
12—13. C.F.R. CLUJ

14. PETROLUL
15. POLITEHNICA
16. A.SA. TG. MUREȘ

5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
4
6
6

serviciul militar. Lip-

a

3
3
4
3
4
4
3
2
3
2
2
2
2
1
0
1

2
2
0
2
0
0
1
3
0
1
0
0 
o
1
2 
0

STEAGUL ROȘU —

Formidabil acest Rivera 
care, miercurea trecută, la 
Brescia, a stabilit un record 
de eficacitate, maretnd pdru 
goluri tn 36 de minute: in 
min. 7, printr-un șut de la 
semidistanță. in min- 13, prin- 
tr-o lovitură liberă, in min. 
34, din penalti și in min 43, 
dintr-un șut-volă, de la 20 de 
metri.

Publicul l-a aplaudat căldu
ros pe Rivera.

F. C. ARGEȘ

F. C ARGEȘ A SOSIT DE JOI 
LA BRAȘOV

F. G. Argeș speră »â-și 
păstreze lecui fruntaș din 
clasament și tn urma meciu
lui de la Brașov, foarte di
ficil, fără îndoială. In aceas
tă săptămînă. fotbaliștii pi-

Vll-a

o
1
2
1
2
2
2
1
3
3
3
4
4
2
4
5

8- 2 
15- 9 
13- 8 
10- 6
9-10
8— 9
9— 7
8— 6
7— 9
9- 8 

17—10
9—14
6—11
4— 5
1— 7
5— 17

8
8
8
8
8
8
7
7
6
5
4
4
4
3
2
2

MIERCURI, CUPLAJ DE MARE ATRACȚIE
PE „23 AUGUST"

Kurt Hamrin, suedezul de 
care se despărțise, recent. A.9. 
Milan, speri sd-ri pdseoscd din 
nou locul la Fiore:, tina, clu-

Argentinianul Santos Ove- 
jere a semnat pentru Atletico 
Madrid- Impunătorul mijlocaș 
sud-american a făcut o ase
menea impresie la antrena
ment îneît un spectator, în
flăcărat suporter al „alb-roși- 
lor*. a spusi „Acesta este un 
adevărat cutremur de pă- 
mtnt!"

întîlniri din ca- 
___  intercontinentale 
dintre A.0. Milan șl Estudian- 
tes (8 și, respectiv, 22 octom
brie) vor fi televizate tn di
rect în Italia, cu ajutorul sa
telitului din Buenos Aires.

8ele două 
drul cupei

ARBITRI SANCȚIONAȚI
Colegiul central al arbitrilor 

de fotbal a analizat modul 
cum au fost conduse unele 
meciuri oficiale șl a hotărît 
sancționarea următorilor ar
bitri i

— Aurel Pascu (Galați) — 
exclus din lotul republican 
pentru grave greșeli la me
ciul I.M.U. Medgidia — Teh- 
nometal București |

— Victor Paladescu (Galați) 
— suspendat pe trei luni pen-

sice. Astfel, pe parcursul a 
1000 m vor evolua băieții la 
K 1, K 2, K 4, C 1 și C 2. E- 
chipajelor feminine le-au 
fost rezervate cursele de K 1 
500 m și K 2 — 500 m. In 
perspectivă, un concurs de 
mare atr acție, cu participarea 
unor recenți campioni euro
peni (Țarev — U.R.S.S. ș.a.).

★
Lacul Herăstrău găzduiește 

și el o interesantă întrecere 
de caiac-canoe. Este vorba de 
întîlnirea dintre sportivii de 
la Trakla Plovdiv și cei ai 
clubului Olimpia București. 
Concursul începe astăzi, la 
ora 10, și va continua dumi
nică dimineață de la aceeași 
oră.

Iubitorii fotbalului din Ca
pitală vor avea ocazia să vi
zioneze miercuri un cuplaj de 
mare atracție, în care, tn com
pania formațiilor noastre, vor 
evolua două cunoscute echipe 
de fotbal din Europa. In ca-

CHIMIA SUCEAVA

A JUCAT LA CERNĂUȚI
Divizionara B Chimia Su

ceava a jucat miercuri la Cer
năuți, în compania echipei Lo
cale, Bucovina. Gazdele au În
vins cu 1—0, prin golul mar
cat de Norman, în minutul 51.

Revanșa acestei întîlniri va 
avea loc marțea viitoare, la 
Suceava.

drul „tupei europene a tir- 
gurilor", Rapid București ■ va 
întilni echipa portugheză Vi
toria Setubal. Apoi, în conti
nuare, Steaua București vă 
primi replica redutabilei for
mații scoțiene Rangers Glas
gow, meci ee se va desfășura 
în cadrul „Supei cupelor". 
Prima partidă va începe la 
orele 13, iar eea de-a doua la 
15,30. In caz eă primul meci 
nu va avea nevoie de prelun
giri, în pauza de o Jumătate 
de oră pînă la începerea celei 
de a doua partide va avea loc 
o Intilnire între două echipe 
de pitici. Reamintim că în În
tâlnirile tur, Rapid a pierdut 
cu 1—3. iar Steaua cu 8—2. 
Biletele pentru acest intere
sant cuplaj se vor pune în vla- 
aare luni, te casele obișnuite.

teșteni s-au antrenat eu mal 
multă rlvnă ca erictad, iar 
joi dupfi-amiază au luat dru
mul Brașovului tn vederea 
ultimelor pregătiri, legate în 
special de acemedare.

Mai mult ca probabil că 
F. C. Argeș va alinia la 
fluierul arbitrului urmă
toarea formație i Niculescu — 
Pigulea, Barbu, Mățâoanu, 
Ivan II, Olteanu, Prepurgel, 
Radu, Nuțu, Dobrin și Jercan. 

IME FEȚEANU 
coreșp. principal

ADAMACHE: „PE AICI 
NU SE TRECE"

p
Brașovenii sînt încrezători. 

Victorioși, duminica trecută, 
la Sluj, ei contează cu atît 
mai mult pe punctele puse 
în Joo pe teren- propriu. La 
antrenamente, Adamache, în
gerul păzitor al Steagului 
roșu, și-a uimit colegii de 
echipă prin siguranța și in
spirația intervențiilor, aaun- 
țîndu-se din nou omni nr. 1 
al formației, nu numai din 
punct de vedere al... numă
rului de pe tricou.

„It*-1e brașovean va fi, 
aproape sigur, următorul i 
Adamache — Ivăneeseu, Je
nei. Olteanu, Penzeș, Kadar, 
Balint, N ecu Ia, Pescaru, Flo- 
rescu, GyflrfL

G. GRUIA 
eoresp. principal

MULȚUMIRI

PE ADRESA

UNOR ARBITRI

Recent, ne-a sosit la redacție 
scrisoare din partea A. S.o

„Chimia" Suceava. Fiind vorba 
de aprecieri la adresa arbitri
lor ne așteptam... la obișnui
tele reproșuri. Dar, să dăm mai 
bine citire scrisorii i „Vă ru
găm sa transmiteți sincerele 
noastre mulțumiri arbitrilor A. 
MUNIGHi, 9. MANUȘARIDE, 
M. N1ȚA ți 9. 9ONSTANT1N, 
pentru modul exemplar cum 
au condus partidele de fotbal 
pe care echipa noastră le-a 
susținut la Giurgiu și Galați, 
unde sus-numîții au dat dovadă 
de multă corectitudine, obiec
tivitate și, în special, de un 
apreciabil curaj, cu toate pro
testele zgomotoase ale publi
cului local*.

Satisfacem cu multă plăcere 
cererea Consiliului A.S. „Chi
mia* Suceava.

Jucători suspendați
Comisia centrală de compe

tiții și disciplină a Federației 
române de fotbal a analizat 
abaterile unor jucători șl a 
hotărît sancționarea următo
rilor i

— Bechianu (Petrolul Tîr- 
goviște) — suspendat pe șase 
luni pentru că a jucat ou le
gitimația altui jucător |

— Cosma (Topitorul Baia 
Mare) — suspendat pe șase 
luni pentru că a lovit pe ar
bitru ;

— Radu Echim (Gloria Bis
trița) — suspendat pe șase 
etape pentru atitudine neoo- 
respunzătoare față de public;

— Preda (Petrolul Tîrgo- 
viște), fceahu (Penicilina Iași), 
Pintilie (Fulgerul Dorohol), 
Grodschi (Minerul Bălan) — 
suspendați pe cite două etapei

— Barbu (Caraimanul Buș
teni), Abrudan (Dacia Oradea)

șl Croitoru (Laromet Bucu
rești) — suspendați pe cite o 
etapă pentru injurii aduse ar
bitrilor.

Dumitru Nlcolac
ultim avertisment

Inaintea începerii meciului 
Steaua — A. S. Armata Tg. 
Mureș, jucătorul Dumitru Ni- 
colae (Steaua București) a 
bruscat un em de ordine pen
tru a intra în incinta tere
nului. Comisia centrală de 
competiții și disciplină a Fe
derației române- a analizat 
această abatere și hotărît 
săi dea un ultim avertis- 
mset jucătorului Dumitru 
Nlcelaa.

tru greșeli de arbitraj la par
tida I.M.U. Medgidia — Teh- 
nometal Bn«. j

— Dumitru Isăcescu (Bucu
rești) — suspendat pe trei 
luni pentru greșeli la meciul 
A.S. Armata Tg. Mureș—Cri
șul ;

— Ștefan Constantinescu 
(București), Iosif Bartha II 
(Tg. Mureș) și Hie Toma (Ba
cău) — suspendați pe cîte • 
lunâ pentru neprezentare la 
Jocurile la oare au fost dele
gați I

— Petre Vamoș (Tg. Mureș) 
— suspendat pe două săptă
mînl pentru neprezentare tn 
timp ntl! la meciul la «are a 
fost deîegatț

— loan 
mustrare 
suficientă 
trul de
Jiul—Steaua.

Rus (Tg. Mureș) — 
scrisâ pentru in- 
colaborare eu arbl- 
centru la partida

Penicilina lași
suspendată o etapă

In urma neprezentării echi
pei de Juniori Penicilina Iași 
la o partidă din campionatul 
republican, Comisia centrală 
de competiții și disciplină a 
Federației române de fotbal 
a hotărît să sancționeze secția 
de fotbal Penicilina Iași, din 
campionatul diviziei 0, eu 
suspendarea pe o etapă în or
ganizare pe teren propriu.

Meci omologat

cu 3-0
Deoarece terenul echipei E- 

lectrica Constanța 
mologat ia dată 
partidei Electrica 
unelte București, Comisia cen
trală de competiții și discipli
nă a Federației române de 
fotbal a hotărît să omologheze 
acest meci cu rezultatul de 
3—0 în favoarea formației Ma
șini unelte.

nu era o-
disputării

— Mașini

LOTO • PRONOSPORT
La concursul Pronosport nr. 

38 (etapa din 21 septembrie 
1969) nu s-a înregistrat nici un 
buletin cu 13 rezultate exacte. 
Surprizele mari de la acel 
concurs au contribuit ca nu
mai trei participanți să aibă 
12 rezultate exacte. Doi dintre 
ei au jucat pe variante întregi, 
obținînd fiecare cîte 32.897 lei 
iar unul a avut un buletin 
jucat 50’/».

Gine va avea 13 rezultate la 
•oncursul Pronosport de mîi
ne 7 Programul concursului 
Pronosport nr. 39 (etapa din 
28 septembrie) este următorul i 
Ii Crișul — Dinamo București: 
II i Petrolul — Jiul; III i 
A.S.A. Tg. Mureș — Farul; 
IV i Steagul roșu — F.C. Ar
geș ; V i C.S.M. Reșița — Va
gonul ; VI i Bari — Napoli ; 
VII i Brescia—Cagliari ; VIII: 
Florentina—Sampdoria ; IXe 
Internazionale — Torino ; X i 
Juventus — Bologna ; XI i 
Lazio — Milan ; XII: Paler
mo — Lanerossi ; XIII i Ve
rona — Roma.

Rezultatele concursurilor 
Pronosport se transmit dumi 
nica seara la ora 20 prin ra
dio. în cazul cînd nu sînt co 
Iertate pînă la ora 20 se trans
mit tot prin radio la emisiu
nea sportivă.

• Programul concursului 
Pronosport nr. 40 (etapa din 
5 octombrie 1969) este urmă
torul i I i Bologna — Palermo! 
II i Bressia — Bari ; III i Ca
gliari — Lazio ; IV i Lanerossi 
— Fiorentina ; V i Milan — 
Verona ; VI ; Roma — Inter
nazionale ; VII i Sampdoria — 
Juventus ; VIII i Torino — 
Napoli; IX i Metrom — Me
talul Tîrgoviște ; X : Gloria 
Biriad — Portul; XI i C.F.R. 
Arad — Vagonul : XII: Ripen- 
sia — C.F.R. Timișoara; XlIIi 
Gaz Metan — Electroputero 
Craiova.

Numerele extrase ia tragerea 
LOTO din 26 septembrie 1969

EXTRAGEREA I i 77 39 51 
70 4 89 19 79 11
FOND DE PREMII i

EXTRAGEREA a
SI 67 11

FOND DE PREMII l

85 31 23
528.810 lei

II-a i 56

271.647 lei

Plata premiilor pentru a- 
ceastă tragere se va face ast
fel i In Capitală de la 4 oc
tombrie pini la 10 noiembrie 
1969 inclusiv; In provincie de 
la 7 octombrie pînă la 10 no
iembrie 1969 inclusiv.



un găsiți Pauza impu
să do spațiul drămuit, 
ce e drept compensată 

prin larga relatare a desfășu
rării marilor competiții, la care 
au asistat trimișii noștri spe
ciali, a luat 6fîrșit. Tradiția și 
situația de veșnic privilegiat 
îi acordă, și acum, prioritate 
fotbalului. Pe agenda lui fi
gurează intensa activitate de 
toamnă a echipelor angrenate 
în marile competiții europene, 
care, după cum du dovedit-o, 
desigur, rezultatele, a prilejuit 
încă din primele tururi sur
prize și dispute spectaculoase 
— atribute esențiale ale spor
tului cu balonul rotund. Și 
In preliminariile C.M. se- a- 
runcă în luptă ultimele atuuri, 
cu atît mai mult cu cit nu în 
toate grupele și subgrupele si
tuația este lămurită (pe agen-ț 
dă — „barajul" Israel—Noua 
Zeelandă). Orice s-ar spune, 
în această perioadă chiar și 
întîlnirile internaționale ami
cale pot furniza date intere
sante, cele trei meciuri despre 
care s-a relatat în numărul de 
ieri al ziarului constituind e- 
xemple tipice 
U.R.S.S., Suedia—Ungaria,
Turcia—Elveția...). Continuă, de 
altfel, și campionatele națio
nale în țările europene cu fot
bal puternic, iar rezultatele în
registrate sînt, de asemenea, 
interesante.

(Iugoslavia—

Vom acorda locul secund 
în. panoramicul de față 
unui sport care ne-a cam 

dezamăgit în ultima vreme — 
voleiului. în U.R.S.S. și-au dat 
întîlnire, pentru a-și disputa 
titlurile continentale, cele mai 
bune formații reprezentative 
de juniori și junioare. La Tal
lin și la Riga, purtătorii spe-

De !a trimisul nostru special, CONSTANTIN MACOVEI
GIANNI MOTTA

ÎNVINGĂTOR

IA DARCfLONA CUNUNILE DE LAURI AȘTEAPTĂ-
BARCELONA, 26 (Agerpres). 

Tradiționala cursă clclistă 
internațională de la Barcelona 
i-a revenit rutierului italian 
Gianni Motta. Peste 80 000 de 
spectatori au urmărit această 
competiție care a cuprins două 
probe : una cu plecarea în bloc, 
iar alia contracronometrului in
dividual. Gimondi a ciștigat 
prima probă, întrecînd la sprint 
pe Motta. în cursa contracrono
metrului, Motta s-a impus cu 
autoritate, ocupind primul loc 
in clasamentul final cu 10:32,0. 
Au urmat Gimondi (Italia) — 
10:36,0, Ocana (Spania) — 10:43.0 
și Poulidor (Franța) — 10:48,0. 
Pingeon (Franța) s-a clasat pe 
locul 10, urmat de Anquetil 
(Franța). Bracke (Belgia) a o- 
cupat locul 18.

Lilian Board (stînga) a reprezentat cu 
Marii Britanii în C.E. de atletism de la 

la sosire în

mare succes culorile 
Atena, lat-o, in foto- 
proba de 4 X 400.grafie, rupînd firul de

SPORTIV
.. ■•

ranțelor noastre într-o recu
cerire a pozițiilor fruntașe de 
acum cițiva ani au o misiune 
dificilă. Prezintă importanță 
pentru noi nu numai rezulta
tul în sine, ci și confruntarea 
de concepții în pregătire și în 
joc, adică testarea sistemului 
de selecție și de pregătire u- 
tilizat. Fizic tehnic și tactic, 
reprezentanții noștri la aceste 
campionate continentale dispun 
de toate elementele a căror 
reunire aduce performanța. 
Așteptăm să vedem cum vor 
fi puse în valoare I

chiar patru echipe va decide 
salturi în sus sau... în jos. Și 
în acest caz rubrica v-a ținut 
și vă va ține la curent. Nu ne 
rămîne decît să le urăm bas- 
chetbaliștilor noștri SUCCES!

campionate europene etc — 
continuă să le dea de lucru 
statisticienilor și., cititorilor. 
Recentul exemplu al suedezu
lui Bruch, care a... întîrziat 
3—4 zile cu recordul european, 
este poate cel mal elocvent. 
Iar seria de concursuri care au 
urmat după „europenele” de 

■Ia Atena constituie tot atîtea 
prilejuri de confirmare sau re- 
marcare, de reeditare a dra
maticelor dueluri de pe sta
dionul Karaiskakis. Un astfel 
de concurs este meciul care 
va opune, la Hamburg, echi
pele masculine și feminine ale 
R. F. a Germaniei și Marii 
Britanii.. Iar pentru că cifrele 
dau elocvență atletismului, să 
așteptăm rezultatele tehnice.

Finala turneului internațional 
de tenis de la Opatija se va dis
puta Intre iugoslavul Jovanovic! 
și tinărul campion austriac Herdy. 
In semifinale. Jovanovld l-a eli
minat cu 8—6, 3—6, 6—1 pe chi
lianul Rodriguez, in timp ce 
Herdy l-a învins cu 6—1, 6—I pe 
cehoslovacul Koukal.

Smislov lider
in campionatul 

unional de șah

VARNA 26 (prin telefon). 
Pe măsură ce se apropie ora 
startului în cea de a IV-a e- 
diție a campionatelor mon
diale de gimnastică modernă, 
atmosfera de la centrul de 
presă, organizat la Palatul 
Sporturilor din Varna, se în
suflețește continuu. Cei peste 
120 de ziariști bulgari și din 
celelalte 10 țări ale lumii a- 
creditați aici își dispută ulti
mele noutăți, dezbat aprins 
șansele concurentelor, a an
samblurilor participante, în
cearcă să intuiască surprizele 
posibile ale acestor întreceri.

Opinia cvasi-unanimă a spe
cialiștilor și gazetarilor este 
aceea că gimnastele țării gaz
dă pornesc cu cele mal mari 
șanse în lupta pentru titluri 
și medaliile de aur. începînd 
cu campionatele mondiale de 
la Praga, continuînd cu cele 
de la Copenhaga și apoi cu nu
meroasele Întreceri amicale or
ganizate în ultimii doi ani. Ma
ria Gligova s-a impus tot mai 
pregnant în arena internațio
nală. în capitala Danemarcei, 
ea a fost ciștigătoarea mo
rală a campionatului, o pena
lizare pentru depășirea ea nu
mai două secunde a timpului 
de execuție arundnd-o pe 
locul al doilea ! Acum, după 
cum ne spune antrenoarea ei, 
lucrul acesta nu se va mai 
întimpla, iar forma extraordi
nară pe care sportiva a ară
tat-o in concursurile recente 
o îndreptățește pe blonda gim
nastă bulgară Ia treapta su
perioară a podiumului. Cei ce 
au văzut la lucru pe toate cele I

trei sportive ale țării gazdă 
declară că Maria Gligova ar 
putea fi Învinsă numai de una 
dintre colegele sale, Rumiana 
Ștefanova sau Neșca Robeva, 
într-atit de înaltă este și pre
gătirea acestora. Firește, răs
punsul urmează să-1 dea cele 
50 de gimnaste care încep du
minică întrecerea individuală, 
în orice caz, misiunea concu
rentelor bulgare nu va fi de 
loc ușoară, chiar dacă aici nu 
sînt prezente ultimele două 
campioane mondiale, ceho
slovaca Hana Sitnianska și so
vietica Karpuhina, care au 
triumfat la Copenhaga. De 
altfel, specialiștii din U.R.S.S. 
nu împărtășesc cituși de pu
țin pesimismul ce se mani
festă aici față de șansele spor
tivelor sovietice. Ei declară 
cu fermitate că, în locul Kar- 
puhinei, au adus la Vama... 
o altă campioană mondială.

Bineînțeles, nu sînt cu to
tul eliminate din jocul șanse- 
!or gimnastele cehoslovace, 
cele din R. P. Ungară și cu 
atît mai mult sportivele din ■ 
Japonia și R. P. D. Coreeană, 
care participă pentru prima 
cară la aceste campionate.

In această mare dispută pre- 
competițională se pomenesc, 
uneori, și numele gimnastelor 
românce. Spunem uneori, și 
acesta este purul adevăr, pen
tru că absrâța iar (nejustifi
cată) de la ultimele două e- 
diții ale „mondialelor" le-a 
îndepărtat considerabil de 
ambianța marilor concursuri, 
de cunoștința cu sportive de 
mare clasă șl cu arbitrajul in
ternațional. E de la sine ințe-

Ies că sportivele desemnate sât 
reprezinte țara noastră la a-ț 
ceastă ediție a C.M. vot aveag 
astfel de remontat un serios? 
handicap. Cu toate acestea,-! 
în mijlocul delegației române 
domnește o atmosferă de bună 
dispoziție (fetele au lucrat în 
permanență de miercuri pînă 
vineri seara) și se pun mari 
speranțe îndeosebi în evoluția 
ansamblului, deși sorții i-au 
fixat o ordine de concurs nu 
prea favorabilă: al doilea, 
după cel al Poloniei. Din cele 
ce antrenoarele noastre au . vă
zut la antrenamente, atît Gi-< 
neta Stoenescu cit și Mihaela 
Solomonov apreciază că, din 
punct de vedere tehnic și com
pozițional, ansamblul gimnas
telor românce corespunde în* 
trutotul cerințelor regulamen
tului. Totul depinde acum de 
execuție. Să sperăm că și 
acest ultim, dar decisiv obsta
col, va fi trecut cu succes. 
După cum se știe, ansamblul 
țării noastre va fi format din 
Victoria Vîlcu, Iulia Zaharia, 
Livia Grama, Ileana Nicolae, 
Marilena Pegulescu și Sabina 
Șerbănescu. La individual, vor 
concura Vîlcu, Zaharia și Mi
haela Nicolăescu. Primele 
două sportive vor avea o mi
siune destul de grea, ele nu- 
mărindu-se printre puținele 
sportive participante la @. M. 
care vor concura atît la an
samblu dt și la individual.

Așadar, simbătă după-amia- 
ză, primul start în cea de a 
IV-a ediție a Campionatelor 
mondiale : la ora 17 — proba 
de ansamblu. Duminică și 
luni, întrecerile individuale.

)

o

De un alt campionat eu
ropean, cel masculin de 
baschet, se leagă, de' a- 

semenea, speranțele iubitorilor 
de sport din țara noastră. Locul 
V (1967, la Helsinki) va fi greu 
de confirmat, iar alcătuirea se
riilor lasă „deschise" aproape 
toate variantele de clasament. 
E aproape sigur că pînă și coș- 
averajul între două, trei sau

altă competiție de mare 
anvergură la care ^in
tern reprezentați ia star

tul azi la Varna. în splendidul 
decor al inimii litoralului bul
gar și-au dat întîlnire grația, 
frumusețea, simțul muzical și 
inventivitatea : ați ghicit, e 
vorba de campionatul mondial 
de gimnastică artistică. Lăsînd 
în grija rubricii de specialitate 
comentariile asupra întrecerii, 
vă vom mai reaminti că micul 
ecran se poate dovedi din nou 
prietenul iubitorilor de sport. 
Urmăriți-1 !

I

I n lumea atletismului, 
concursurile imediat 
consecutive marilor con

fruntări — jocuri olimpice,

n încheiere, vă mai a- 
mințim doar de un eve
niment parasportiv (scu

ze pentru expresie!), anume 
Salonul de automobile de la 
Paris, de obicei deținător al 
recordului mondial de vizita
tori. precum și două mari 
competiții de golf : meciul
Continent—Marea Britanic— 
Irlanda, care are loc la... Pa
ris, și, peste o săptămînă, la 
Singapore, „Canada-Golf-Cup" 
(un fel de „Cupă Davis" a gol
fului), considerată Cupa Mon
dială.

Nu- garantăm, însă, nici so
sirea. nici... înțelegerea rezul
tatelor tehnice!

MOSCOVA, 26 (Agerpres).
— După consumarea a 13 
runde, în campionatul unional 
de șah conduce marele maes
tru Smîslov cu 9 p, urmat de 
Petrosian cu 8*/2 p., Polugaev- 
ski — 8 p.( Rezultate ale unor 
partide întrerupte: Petrosian
— Vasiukov 1—0; Stein — Ba- 
lașov remiză: Taimanov — 
Tal 1—0.

Trimisul nostru special, VASILE TOFAN, transmite |

G. RUSSU-ȘIRIANU
suspendați de F.I.F.A.!

JUNIORII LA STARTUL UNEI NOI REUNIUNI NAUTICE

START ÎN CAMPIONATUL

EUROPEAN DE VOLEI FEMININ
RIGA, 26 (prin telefon). - 

Azi, în capitala R.S.S. Le
tone, Riga, și în cea a R.S.S. 
Estone, Tallin, vor avea loc 
primele jocuri oficiale din ca
drul campionatului european de 
volei juniori. Sînt prezente, in 
cele două orașe, 29 de echipe 
feminine și masculine.

Sorții au decis ca ambele 
reprezentative ale României să 
dispute jocurile preliminarii la 
Riga. La feminin s-au înscris 
12 formații, care au fost împăr
țite în trei serii. Echipa noas
tră face parte din grupa I, ală
turi de U.R.S.S., Ungaria și Ita
lia. Ea urmează să întîlnească, 
în prima zi, formația Ungariei 
într-un meci ce poate fi decisiv 
pentru ocuparea locului doi în 
serie, care permite calificarea 
in turneul final, deoarece vo
leibalistele sovietice, se pare, 
că vor obține locul întii fără 
prea mari dificultăți. Cea de-a 
patra echipă din serie, Italia, 
este o formație mult prea fra
gilă și pe care evoluția din 
partidele susținute săptămîna 
trecută în București n-o reco
mandă ca pe o eventuală con
tracandidată la un loc fruntaș 
și nici capabilă să furnizeze 
vreo surpriză. în continuare, 
echipa română va juca cu 
U.R.S.S. (28 septembrie) și Ita
lia (29 septembrie). Lotul volei
balistelor noastre cuprinde 11 
jucătoare : Mariana Popescu. 
Rodica Popa, Venera Zahares- 
cu, Eva KIein, Ana Xambric, 
Elena Pandrea, Minodora Me- 
seșan, Gabriela Popa, Mariana 
Baga, Victoria Caranda și An
gela Moroianu, antrenate de 
Victor Surugiu și Viorei Pa
puc. Celelalte două grupe fe
minine se dispută la Tallin, cu 
participarea R.D. Germane,. Po
loniei, Iugoslaviei, Belgiei (în 
seria a doua) și Cehoslovaciei, 
Bulgariei, Olandei, R.F. a Ger
maniei (în seria a treia). Cal
culele hîrtiei indică intrarea 
în rîndul primelor șase a echi
pelor R.D.G., Poloniei, Ceho
slovaciei și Bulgariei, dar, ori*

cum, lupta rămîne deschisă, 
nici o echipă neoonsiderîndu-se 
învinsă dinainte. Turneul final 
care va desemna campioana 
europeană a junioarelor, se va 
desfășura, după o zi de pauză, 
marți, la Riga, reunind primele 
două echipe din fiecare serie, 
restul urmînd să-și dispute locu
rile 7—12. Cunoscînd valoarea 
formației noastre, așteptăm, cu 
speranțe, primul joc.

La băieți, numărul sporit de 
echipe înscrise în concuns — 
17 — a permis organizarea a 
șase serii, cu calificarea pen
tru turneul final, doar a pri
mei clasate. La Riga se vor dis
puta întrecerile grupelor a_III- 
a (Cehoslovacia, Polonia, 
tugalia), a V-a (Ungaria, 
lia, Finlanda) și a Vl-a 
mânia, Iugoslavia), iar la 
lin, grupele întîi, a doua 
patra.

După cum se poate observa, 
în jocurile eliminatorii, volei
baliștii noștri vor avea de sus
ținut doar o singură partidă, 
în compania Iugoslaviei. Dat 
fiind decalajul valoric existent 
între cele două echipe, califi
carea în turneul final (ce se va 
desfășura la Tallin și pentru 
care mai candidează cu șanse 
apreciabile Cehoslovacia, Polo
nia, Ungaria, U.R.S.S., Bulga
ria, R.D.G.), pare, la prima 
vedere, destul de ușoară. Ră
mîne doar ca partida, care se 
va desfășura duminică, să con
firme acest lucru și, mai mult 
decît atît, să ne dea posibilita
tea să constatăm o evoluție 
bună a jucătorilor.

Echipa română, ajunsă aici, 
la Riga, cuprinde următorii ju
cători : Cornel Oros, Laureu- 
țiu Dumânoiu, Mircea Codoi, 
Valentin Paraschivescu, Victor 
Cătălin, Cristian Ion, Stelian 
Penciulescu, Dragoș Popescu, 
Radu Dumitrescu, Petre Du- 
duciuc, Nicolae Braun. Antre
nori : Mircea Dumitrescu și 
Paul Brașoveanu.

Consemnăm, de asemenea, 
prezența arbitrilor internațio
nali Mircea Albuț și Valentin 
Arhire.

Emanual FANTANEANU

ZURICH, 26 (Agerpres). — 
Biroul Federației internationc- 
le de fotbal a suspendat 6 
jucători sud-americani pentru 
comportare nesportivă In cursul 
meciurilor disputate în preli
minariile campionatului mon
dial. Au fost suspendați t 
Farias (Bolivia), Garcia (Co
lumbia), Sosa (Paraguay), De 
la Torre (Peru) pentru trei me
ciuri internaționale, Mifflin ți 
Fuentes (Peru) pe o durată ne
determinată. Hotârîrea va tre
bui să fie ratificată de co
misia de disciplină a F.I.F.A.

BUDAPESTA, 26 (prin 
fon). — Vineri a sosit in 
taia Ungariei reprezentativa de 
juniori a caiaeiștilor si eanoiști- 
lor noștri. Ei an venit cu auto
buzul. după an drum destul de 
lung, dar deosebit de frumos— 
cum a ținut sâ ne declare în
treg lotul. Tinerii noștri spor
tivi se vor întrece — timp de 
două zile — in compania for
mației similare maghiare, pe o 
pistă nautică sperial amenajată 
lingă Dunăre.

Competiția pune fată In față 
două redutabile echipe care, 
nu de mult, s-au distins la .eu
ropenele” de la Moscova : ju
niorii maghiari au ocupat locul 
doi in clasamentul general pe 
națiuni, iar reprezentanții noș
tri au cucerit mai multe medalii

tele- 
eapi-

de sur, argint și bronz. întrece
rea, de asemenea, constituie și 
o revanșă a întilairii de juniori 
România — Ungaria, disputată 
anul trercut pe lacul Snagov 
unde — la o diferență mică — 
scorul ae-a fost, totuși, favo
rabil.

Așadar, ambiții, speranțe și 
multe, multe emoții. Concursul 
programează 13 probe, fiecare 
reprezentativă participind cu 
cite două echipaje in toate a- 
eeste curse. Simbătă, în pri
ma zi a disputelor, vor lua star
tul incepind de la ora 15, echi
pajele de K1 (b), Cl, K1 (f), 
K2 (b), C2. K2 (f) și K4 (b). 
Sint probele de viteză în care 
ne vor apăra culorile Ion Dra- 
gulschi și Nichita Smasnoi (K 1 
— 500 m), Vasile Bunion șl

Gheorghe Cârpo (Cl - 500 m), 
Maria Ivanov și Maria Nichifo- 
rov (K l-f-500 m), Ion Dragul- 
schi — Erast Pavel și Dumitru 
Petrescu — Iordan Samosehi 
(K 2 — 500 m), Ion Nichifor — 
Gheorghe Simionov și Procop 
Buhaev — Lipat Vorobiov (C 3
— 500 m), Maria Lovin — Ioana 
Calenin și Aglaia Răutu — Ma
ria Nichiforov (K2-I-500 m), < 
Samosehi — Manea — S. Sehio- 
pu — N. Smasnoi și Dragulschl
— Pavel — Vartolomeu — NiJ
chifor (K 4 — 500 m). “

A doua reuniune se va des- > 
fășura duminică, de Ia ora 9,30, 
cu următoarele curse : K1 (b)
— 1000 m, Cl - 1000 m.-K4 
(f) — 500 m, K 2 
C2 — 1 000 m 
1000 m.

-

4

Campionatele mondiale și europene

(b) - 1 000 m, 
și K 4 (b) -

de haltere

100 DE GRAME AU DECIS ÎNVINGĂTORUL CATEGORIEI MIJLOCII!
Trimisul nostru special la C. E. de la Napoli.
D. STĂNCULESCU, transmite:

CEHOSLOVACIA-PRIMUL ADVERSAR

Por- 
Ita- 
(Ro- 
Tal- 
$i a

AL BASCHETBALIȘTILOR ROMÂNI

NAPOLI, 26 (prin telefon). 
Plecată din Capitală în cursul 
dimineții, echipa națională de 
baschet masculin, care ne va 
reprezenta țara la cel de al 16- 
lea campionat european, a a- 
juns la Napoll vineri după- 
amiază. Sportivii români au 
fost primiți cu multă căldură 
de reprezentanții organelor lo
cale, iar la ora cînd transmit 
ei se află deja instalați la Al- 
bergo San Germano. După un 
scurt răgaz, antrenorul Ale
xandru Popescu i-a convocat pe 
cei 12 tricolori la un prim an
trenament de acomodare în 
sala care vă găzdui incepind de 
simbătă seara partidele grupei 
I, în care evoluează Cehoslova
cia, Spania, Israel, Polonia, Ro
mânia și Italia.

Sorții au bot&rît 
tei române, chiar 
meci, un adversar
redutabil, echipa Cehoslovaciei, 
clasată pe locul II la ultima e- 
diție a campionatelor europene 
de la Helsinki (1967). Baschet- 
baliștii cehoslovaci, excelențl 
tehnicieni și tacticieni și cn o 
medie de Înălțime superioară, 
au fost Întotdeauna adversari

dificili pentru team-ul Româ
niei. De altfel, din cele 20 de 
partide directe susținute de 
cele două formații pină în pre
zent, Cehoslovacia a ciștigat 15, 
iar România doar 5. Totodată, 
este interesant să vă mai a- 
mintim că 9 dintre aceste în- 
tilniri au avut loc in diverse 
ediții ale campionatelor euro
pene. Iată și rezultatele lor : 
25—64 în 1947 la Praga. 31-49 
in 1953 la Moscova, 69—91 
1955 la Budapesta, 55—61
1957 la Sofia, 59-66 in 1959 la 
Istanbul, 55—52 in 1961 la Bel
grad, 56—55 in 1963 la Wroclaw, 
69-90 in 1965 la Moscova șl 
51-69 In 1967 la Helsinki.

Partida România — Cehoslo
vacia 
seara 
va fi 
Italia 
lonia.

in 
în

selecționa- 
din primul 
extrem de

C. Vlad (România) a pierdut
surprinzător titlul balcanic

este programată simbătă 
la ora 23 (ora locală) și 
precedată de Intilnlrile 

— Spania șl Israel — Po-

VARȘOVIA, 26 (prin tele
fon. de la trimisul nostru spe
cial).

Spre deosebire de seara an
terioară, cînd învingătorul 
putea fi prevăzut cu mult 
timp înaintea încheierii reu
niunii, gala mijlociilor (halte
rofili pînă 82,5 kg) a furnizat 
o dispută acerbă, epuizantă 
nu numai pentru concurenți, 
dar și pentru spectatori. Ja
ponezul Ouchi și maghiarul 
Bakos au luptat cu o rară ar
doare, au sosit „piept ia piept" 
după încheierea celor trei sti
luri și numai cîntarul a reu
șit să-i departajeze. Mai ușor 
cu 100 de grame. Ouchi a pri
mit medalia de campion al 
lumii. Bakos trebuind să se 
mulțumească cu aceea de cam
pion al Europei. Victoria ja
ponezului s-a hotărît la stilul 
smuls, unde el a reușit să-i... 
smulgă puternicului său ad
versar 10 kg. Și cu toate că 
Bakos a ciștigat aruncarea, el 
nu a putut să refacă handi
capul, ci doar să egaleze kilo
gramele lui Ouchi. Ceea ce 
n-a fost de ajuns.

K.

REZULTATE TEHNICE:

TRIATLON (mondial) 1. M. 
OUCHI (Japonia) 487,5 kg, 2.

K. Bakos (Ungaria) 487,5, 3. 
B. Selițki (UJl.S.S.) 482,5, 4. 
N. Ozimek (Polonia) 475, 5. V. 
Sării (U.R.S.S.) 472,5, 6.
Knipp (S.U.A.) 465; în clasa
mentul european, pe locurile 
V și VI figurează J. Kalaervi 
(Finlanda) — 462,5 și H. Bet- 
tenbourg (Suedia) — 457,5.

ÎMPINS (mondial) 1. KNIPP 
162,5, 2. Bettenbourg 162,5 3. 
Selițki 160; în clasamentul 
european, pe locul III figu
rează Bakos cu 160 kg.

SMULS (mondial) 1. OUCHI 
152,5 (nou record mondial), 2. 
Ozimek 145, 3. Sării 142,5 ; în 
clasamentul european, pe 
cui III — Bakos 142,5.

ARUNCAT (mondial și 
ropean) 1. BAKOS 185, 2. 
rii 1823, 3. Selițki 182,5.

în campionat au mai rămas 
de disputat întrecerile la ca
tegoriile semigrea, grea (pînă 
la 110 kg) și supergrea. Pînă 
atunci clasamentele pe nați
uni se prezintă astfel i

MONDIAL: U.R.S.S. — 29 
p, Polonia 23 p, Japonia 22 p, 
Ungaria 21 p, Bulgaria 12 p, 
Iran 9 p, Finlanda și Ceho
slovacia 4 p, ROMÂNIA și 
Norvegia 3 p, S.U.A. și An
glia 1 p.

lo-

eu-
Șa-

EUROPEAN: U.R.S.S. 32 
p, Polonia 25 p, Ungaria 24 p, 
Bulgaria 18 p, Cehoslovacia 
7 p, Finlanda 6. ROMÂNIA’ 
5 p, Anglia 4, Norvegia 3 p, 
R.D.G., Austria și Italia 2 p, 
R.F. a Germaniei și Suedia 
1 P-

Un cuvînt despre organiza
rea excelentă a acestor cam
pionate. Gazdele poloneze au 
făcut tot posibilul ca actuala 
ediție a întrecerii să se des
fășoare în cele mai bune con
diții și felicitările adresate în 
unanimitate sînt pe deplin 
meritate. Un capitol special 
îl constituie decernarea meda
liilor. Este într-adevăr un mo
ment solemn. Primii trei cla
sați la fiecare categorie și la 
triatlon urcă pe podium. A- 
poi patru ostași cu trompete 
intonează un scurt salut. După 
aceea, se ridică pe catarg dra
pelele de stat, iar în cinstea 
învingătorului este intonat 
imnul patriei sale. Campionii 
mondiali și europeni primesc 
diplomele, iar trei tinere fete 

«în splendide costume națio
nale, le oferă daruri,și... o să
rutare.

Zilnic au loc opt festivități 
de premiere.

Ion OCHSENFELD

Corespondentă specială din Viena

ORSOLICS L-A ÎNVINS PRIN K. 0. PE JOSSELIN!

SOFIA, 26 (prin telefon), 
în campionatul balcanic pen
tru „concursul complet" s-au 
consumat primele două pro
be. La dresaj, proba a reve
nit lui Hristo Denev (Bul
garia) cu calul Evelina —
43.50 p. Pe locul secund s-a 
clasat Constantin Vlad (Ro
mânia) cu Spirt — 49,50 p. 
Ceilalți călăreți români au 
ocupat următoarele locuri:... 
5. Oscar Recer cu Greier —
63.51 p,... 7. Gh. Moișeanu cu 
Petrișor — 69.51 p,„. 16. Ena- 
che Boiangiu cu Jack —
100.50 p. Pe echipe: 1. Bul
garia (locurile 1, 3, 4, 6) —
170.50 p, 2. România (locu
rile 2, 5, 7. 16) — 182,50 p, 
3. Turcia (locurile 11. 12, 14. 
15) — 251 p. Celelalte locuri 
au fost ocupate de călăreții 
individuali bulgari. La aceas

tă probă, > Iugoslavia nu a 
participat.

A doua zi, în proba de 
fond (25 km), C. Vlad cu 
Spirt — marele favorit și 
deținătorul titlului pe 1968 
— deși a obținut maximum 
de bonificații și nici o pena
lizare la stiplu și cros, a fost 
eliminat la penultimul ob
stacol (nr. 21, în formă de 
țarc), calul făcîndu-i o sări
tură amplă prin care l-a scos 
afară din țarc pe o porțiune 
interzisă. Oscar Recer a ocu
pat locul IV (cu maximum 
de bonificații pe stiplu și o 
singură oprire), Enache Bo
iangiu s-a clasat pe locul 6 
(două opriri), iar Gheorghe 
Moișeanu pe locul 7. Locul I 
a revenit lui Jordan Jeleskov 
(Bulgaria), fără penalizări, 
urmat de Hristo Denev și

Gociu Milev. Un singur că
lăreț turc a reușit să termi
ne proba de fond, astfel că 
celelalte locuri au revenit 
bulgarilor, care se clasează 
pe locul 1 și pe echipe.

CLASAMENT GENERAL 
NEOFICIAL, DUPÂ DOUA 
ZILE: Individual — 1. Hris
to Denev (Bulgaria) — 6,70 p. 
2. Jordan Jeleskov (Bulgaria) 
— 27,80 p, 3. Oscar Recer 
(România) — 28,31 p. Pe 
locurile 6 și 7 — Enache Bo
iangiu și Gheorghe Moișeanu.

Echipe: l. Bulgaria, 2. Ro
mânia (echipa turcă a ieșit 
din concurs).

în a treia zi (n.r. azi), după 
vizita medicală a cailor, se 
dă startul în ultima probă: 
obstacole.

Felix ȚOPESCU

Titatul 1.1‘. „Juiuriuajia", sir. Brezuiauu or. 23—25, Liucuiești

VIENA, 26 (prin telefon). — 
„Wienerstadthalle“ s-a dovedit 
neîncăpătoare pentru această 
întîlnireî peste 14 000 de spec
tatori au umplut tribunele în 
fața cărora challengerul au
striac Hans Orsolics (22 de 
ani, 28 de meciuri profesio
niste la activ, printre care 19 
victorii prin k.o.), ataca cen
tura europeană a categoriei 
semimijlocie, aflaită în posesia 
francezului Jean Josselin (29 
de ani, 65 de partide profesio
niste).

în primul rund (stu
diul nu a durat decît un mi
nut, fiecare combatant a 
punctat egal, remarcîndu-se, 
deopotrivă, tehnica rafinată 
a francezului și viteza de 
reacție a austriacului. în run
dul 2 schimburile de lovituri 
au devenit violente, adver
sarii răspunzîndu-și prompt 
și decis. La un asemenea 
schimb, Orsolics a recepționat 
o directă de dreapta, a căzut 
la podea și, în tăcerea mor- 
mîntală a sălii, a fost numă
rat pînă la 8. A trecut însă 
mai puțin de un minut și a

venit rîndul lui Josselin să 
cadă la podea I în rundul 3, 
francezul a fost mai activ, 
un-doiurile sale găsindu-1 a- 
desea pe Orsolics descoperit. 
Se prefigura o victorie a cam
pionului european, cînd, în 
rundul 4, o „contră" a tînă- 
rului pugilist austriac a lovit 
necruțător ficatul iui Josselin. 
Acesta, descumpănit, sufocat,

a început să recepționeze lovi
tură după lovitură. Dezlăn
țuit, challengerul lovește de
cisiv, purtîndu-și adversarul 
în colțurile ringului, iar un 
croșeu de stînga, ultimul, este 
recepționat de Josselin în pli
nă figură: francezul cade, 
este numărat și... k.o.l

Indiscutabil, victoria iui Or
solics reprezintă una din ma

rile surprize ale sezonului. Nu
meroși specialiști prezenți a- 
preciază, de altfel, că înfrân
gerea francezului i se datorea
ză mai mult lui însuși, felu
lui superficial în care și-a tra
tat adversarul, infatuării, de
cît valorii lui Orsolics...

D. DIACONESCU

TELEXTELEX-TELEXTELEXTELEX-TELEXTELEX
Intr-un meci de baschet dispu

tat la Palatul sporturilor de la 
Lujnlkl, selecționata masculină a 
orașului Moscova a Întrecut cu 
scorul de 112—53 (47—27) echipa 
Libanului.

■
La Lisabona, In meci pentru 

„Cupa campionilor europeni” la 
handbal masculin, echipa olan
deză Sittardia a întrecut cu sco
rul de 24—16 (14—8) formația por
tugheză Sporting.

HISelecționatele masculine de 
baschet ale R.S.S. Estone și Fin
landei s-au intîlnit recent într-o 
partidă amicală în orașul finlan
dez Lahti. Victoria le-a revenit 
sportivilor din R.S.S. Estonă cu 
scorul de 97—83 (47—37). Cel mal

bun Jucător de pe teren a fost 
Jaak Lipso (din echipa oaspete)» 
care a înscria 31 p.

înotătorul american Tom Hetzel, 
în vtrstă de 33 de ani, a reușit 
să traverseze Canalul Mînecil, 
inotind 15 ore de la Sangatte pină 
la Cap Gris-Nez.■Echipa Legia Varșovia se menține 
lideră în campionatul polonez de 
fotbal, totalizind după opt etape 
14 p, față de 11 p cit a acumulat 
Zaglembie Sosnowiec, a doua cla
sată. în etapa a 8-a, Legia a în
vins în deplasare, cu 1—0, forma
ția Pogon Szczecin. Alte rezultate: 
Szombierkl — Zaglembie S—3 ; 
Gwardia — Odra Opole 4—1 ; 
Gornlk — Polonia Bytom 1—1.

Proba de disc din cadrul con
cursului Internațional de atletism 
de la Ostrava a fost ciștigat! de 
cehoslovacul Ludvik Danek, cu 
performanța de 63,16 m. Alte re
zultate : Înălțime femei: Rezkova 
(Cehoslovacia) 1,81 m ; 5 000 m :
Makarov (U.R.S.S.) 14:10,8; 3 000
m obstacole : Jouke (Finlanda) 
8:42,6; 1 500 ra plat: Van de Her- 
toghe (Belgia) 3:44,3; 1 500 m fe
mei : Prjlvrelova (Cehoslovacia) 
4:34,1.

Juclnd pe teren propriu, e- 
chlpa daneză HG Copenhaga 
a învins cu scorul de 26—20 
(11—10) pe Honved Budapesta 
Intr-un meci contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni 
Ia handbal (masculin).


