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AD-NOTARI LA ETAPA
• ZI „ISTORICĂ" PENTRU
DINAMO Șl POLITEHNICA 
• PLECÎND DE LA „SCORURI 
FTALIENE".. • CÎTEVA RE-
CONFORTANTE CULORI 
• DOBRIN - ÎN SCĂDERE

DE FORMĂ?

In cursul 
s-a înapoiat 
Emil Ghibu, 
Consiliului Național pentru E- 
cucație Fizică și Sport, care a 
fost prezent la finala „Cupei 
Davis*,  disputată între 19 și 21 
septembrie la Cleveland (S.U.A.). 
D-sa a avut amabilitatea să ne 
râscundă la cîteva întrebări, în 
'jgătoră cu importantul eveni- 
6' '.t sportiv la care a partici- 

reprezentativa de tenis a 
t noastre.

zilei de sîmbătă 
în țară conf. dr. 
vicepreședinte al

— nu l-a fost totuși 
nici măcar una din

a.pre-ț;m considerați că trebuie 
mani!/? performanța tenis- 
ti> o /-români la actuala edl- 
’ a C‘ei Davls ?

ri Este c - , , «
îrausj fanr,8* P031® de dar că 
dijPUți o fin de a să« supreme! !n- 
d*eWt7S  ^Prezintă un 
^gindim ales dacă
■ «e'o w aproape o ju-ISnSlSSCO! * 
viT Cupa Da-

;€sc — deși 
ători talentați și

în trecut 
accesibilă 
etapele superioare ale zonei eu
ropene. De aceea, consider pli
nă de conținut și adevăr apre
cierea comportării sportivilor 
noștri, menționată în ultimul 
număr al săptămînalulul „Con
temporanul", „înfrîngerea cu 
5—0 în finala Cupei Davis re
prezintă — tn mod paradoxal - 
una din cele mal strălucita vic
torii ale sportului românesc din 
ultimii ani*...

Personal, am putut 
direct valoarea acestei perfor
manțe, primind 
citări, adresate echipei române 
pentru calificarea sa în chal
lenge-round, la Cleveland, ca 
și în celelalte popasuri făcute 
în consul Itinerarului nostru a- 
merican. Meritul revine, fără 
îndoială, în primul rind jucă
torilor, antrenorului, ca și fe
derației noastre de specialitate 
care s-a îngrijit de crearea con
dițiilor de pregătire necesare 
unei întîlniri cu adversari de 
valoare atît de ridicată.

aprecia

multiplele teii-

Referitor acum exclusiv la 
rezultatul finalei — cu toate că 
victoria echipei americane este 
pe deplin meritată — trebuie să 
subliniez, dacă mai este nevo
ie, că scorul nu reflectă cu fi
delitate raportul de forțe exis
tent P® teren. Ca de atitea ori 
in sporturile unde departaja
rea se face prin adițiurg de 
puncte, a existat și aici, in a- 
ceastă dtrză întrecere a terus- 
manilor, un echilibru valorto 
care s-a frtnt doar în momen
tele decisive. Așa a urcat sco
rul pînă la 5—0, deși rezultatul 
fiecărei întîlniri în parte a stat 
în cumpănă de-a lungul între
gii desfășurări. Au fost atîtea 
seturi decise în prelungiri, ca 
acela cîștigat de Ashe cu 15—13 
la Năstase, apoi acel 11—9 la 
dublu șl tot 11—9 în ultima 
manșă a partidei cdștigate de 
Smith în fața lui Năstase, în-

FLORIN GHEORGHIU
LA TURNEUL ZONAL

ANTRENORUL PETRE CIȘMIGIU
INVITAT IN S. U. A.

Cunoscutul specialist în ti
rul sportiv, ing. Petre Cișmi- 
giu, antrenor federal, a ple
cat aseară în S.U.A., la invi
tația federației americane de 
tir și a comisiei de organizare 
a campionatelor mondiale de 
tir pe anul 1970. Ing. P. Cișmi- 
giu, membru în comitetul teh-

nic al U.I.T., va asista ea ex
pert internațional la pregăti
rea „mondialelor" de anul vi
itor fi va ajuta la organizarea 
în zilele de 2—14 octombrie 
a unei mari întreceri interna
ționale de tir la Phoenix (sta
tul Arizona), locul de desfășu
rare a C.M, 1970.

SUB CE AUSPICII '
ÎNCEP studenții sportivi

ACTIVITATEA? <ii)
TRADIȚIILE
NU SE DEZMINT...

continuarea raidului

Y 
i i

în
nostru, popas la Timișoara.

Orașul de pe Bega, care 
de curînd și-a sărbătorit 700 
de ani de existență, cunoaște 
o permanentă efervescență 

.transpusă în aceste zile de 
toamnă și în mediul univer
sitar.

Instituție cu vechi și fru
moase tradițimsportive, „Poli
tehnica", cuprinde cinci fa
cultăți înglobînd aproape 
5 000 de studenți. Apropierea 
noului an universitar este re
dată aici prin permanenta 
preocupare a harnicului co
lectiv de cadre didactice de 
a asigura condiții tot mai 
bune desfășurării orelor de 
educație fizică și a activită
ții sportive a studenților. 
Pentru sportul de masă și 
cel de performanță există o 
bază materială proprie, mo
dern utilată. Anul acesta ba
zele sportive și-au lărgit spa
țiul de lucru prin amenaja
rea unor terenuri de fotbal 
și handbal, prin asigurarea 
unor terenuri de recreare și 
agrement pe malul rîului 
Bega și în jurul căminelor 
studențești. Unele greutăți 
au existat în aprovizionarea 
cu echipament și materiale 
sportive, datorate în special 
I.D.M.S.-ului local, care, ca 
de obicei in fiecare an, ră- 
mîne deficitar la acest ca
pitol.

în prima ședință de lucru 
a catedrei de educație fizică, 
au fost stabilite principalele 
probleme de organizare și des
fășurare a activității sportive 
din institut. Peste 3500 de 
studenți vor fi angrenați anul 
acesta în practicarea sistema
tică și continuă a educației 
fizice prin organizarea cam
pionatelor universitare, a 
„Cupei Traian Lalescu", 
„Cupa anilor I", „Cupa ab
solvenților" și numeroase alte 
competiții intercămine, inter-*  
ani, interfacultăți — devenite 
tradiționale. Un număr tot

mai mare de studenți, con
vinși de valoarea utilitară a 
exercițiului fizic, vor fi an
grenați în practicarea indivi
duală a gimnasticii de dimi
neață. Anul acesta numărul 
de grupe și secții cu caracter 
atractiv-recreativ va fi mărit 
de la 5 la 11. De asemenea 
va fi introdusă îndrumarea 
metodologică a pregătirii in
dividuale sportive a studen
ților în cămine-

Studenții din anul I, al că
rui curș obligatoriu este și 
educația fizică,^vor beneficia 
de un manual propriu de e- 
ducație fizică elaborat prin 
strădania colectivului de ca
dre didactice. Conf. dr. C. I. 
Bucur, șeful catedrei de edu
cație fizică, ne-a mărturisit: 
„La noi in institut activitatea 
de educație fizică a devenit o 
formă tradițională de lucru 
in rîndul maselor de stu
denți care îmbină tot mai

(Continuare in pag. « 2-a)

Si « fost ziua (se citește 
etapa) a 7-a in campionatul 
de fotbal — dimria A; zi 
isto-ieă pentru din/rmotăștii 
Oucureșteni care (chiar dacă 
na se pot felicita pentru per- 
formatiță) au obținut primul 
puztct tutr-o partidă dispu
tată fn deplasare. O zi de 
•evdat c fost, de aj»menea. 
fi penrta Politehnica lași fn 

c4*e;a  s-a trecut — 
după acest al șaptelea tar — 
zmmnl got (autor Cupe-msn) 
tnseris pe te~enu~i striinf. 
^eaâcerte" ce depășește prtn 
semnzfzeatre (sie!) rect 
ctâ li.outsn.

In rest, fapte mai raaii 
mai puțin fncadrote fn 
mei: vezi rert- 'ar-l Rapi
dului (0—1 cu Universitatea 
Cratoca). urmărit de_ Wdi- 
ție și la Tg. Jiu, vezi vdcto- 
rza U.TAei (mereu în re- 
prr-a serwndd. deși la do- 
miczlin), vezi succesul tn 
"r-n j repartar de Petrolul. 
țxcrie aeelai penal tș, vezi. 
fa sfirșct, jtnhir tfrp-mareșe- 
«âcr egal ea O— fnfrfngere.

Să EOțfcn, totuși, la .capi
tolul pozitive*  rezuiteteie ot> 
ti-T-» duminică j» Steag*!  
'cja (victorie acasă, eu F.C. 
.Arg-fl ți Forai (meci nul în 
deplasare! ecfcive cere, după 
un atart ceva mai slab, adu-

. ]ui Niculescu. fază din meciul
eagul roșu — F. C- Argeș, disputat duminXră tn cadrul eta- 

a VH-a ji încheiat cu victoria (scor 3—2) formației gazdă.

ex-

nă acum puncte din cele 
mai prețioase. Cum s-ar spu
ne, o zi senină această a 
șaptea etapă pentru Tinel 
Stănescu și Bazil Marian, 
cei doi prieteni, de astă dată 
împreună la bine.-

★
Doar 14 goluri în 7 partide, 

din cauza „scorurilor italiene" 
cana bine remarcă Chirilă în 
cursivul lui la etapă. în a- 
parență, nici un motiv 
neliniște cînd știi că într-un 
clasament european al efi-

cecității (publicat cîndva de 
o revistă străină) Italia — 
campioana Europei — ocupă 
ultimi^ 
de 2,24 
poziția 
burgul 
3,65).

De unde provine 
neliniștea noastră ?

loc (24) cu o medie 
goluri, în timp ce pe 
I se afla...
(media de

Luxem- 
goluri 1

tcrtuși,

de
O. NICOLAESCU

(Gontinuare tn pag. a 3-a)

FRUMOASA VICTORIE
A RUCBYȘTILOR TIMIȘORENI

I
I ÎNOTUL I 

I 
I
I

PENTRU MASEITIMIȘOARA. 29 (prin 
telefon). — Rugbystii 
de ta Universitatea Ti
mișoara au obținut o vic
torie asupra echipei Brn- 
darae Belgrad (eiștigă- 
toare a Cupej Iugosla
viei si clasată pe locul 
HI tn campionat) : 25— 
• #—•». la partes tatii, 
oaspeții an mai reușit să

stavilească atacurile gaz
delor, dar după reluare 
timișorenii au dominat 
net. Punctele au fost în
scrise de Popovici (2 
inc.). Pries (2 inc.), Du
ll (inc., tr.), Popescu 
(inc.), Rășcanu (inc.) și 
Haralambie (tr.). A 
bitrat foarte bine 
Cristei (P. Arcan - 
resp. princj.

Hm

MIERCURI Șl K)l

R. 0. GERMANA
ROMANIA (juniori)

LA FOTBAL

(Continuare tn pag. a 4-a)
J

Radu VOIA

PE ECRANELE

TELEVIZOARELOR

Florin Gh-ec-rr- 
ceilalți participa: 
nunțati —
(CehoalcvaciaL MarBcvici, 
(Iugoslavia;. PT-eger «RJ’.G.l. 
Olaftson flslajida». Fonntcs 
și Dely (Ungar-aL Sțr 
(Bulgaria'.

0 ILUZIE

Astăzi, la ora prînzu- 
lui, va pleca spre Berlin 
reprezentativa de fotbal 
Juniori a României, care 
— după cum am mai a- 
nunțat — va Intîlni la 1 
și respectiv, 2 octombrie, 
reprezentativa similară a 
R. D. Germane. Cele două 
partide se vor desfășura 
in localitățile Plauen și 
Karl Marx Stadt.

în ceea ce privește e- 
chipa noastră, antrenorul 
federal Gh. Ola, coordona
torul lotului, va deplasa 
următorii 16 Jucători : 
Purcaru, Stana. Ciocan, 
Deheleanu, Sătmăreanu II, 
G. Sandu. Dobrău. Stoi
ca. Gligorie, Sameț. Ato- 
diresei, Ghergheli, VJad. 
Helvei, Dănilă 
Sandu.

LA CEREREA UNUI MARE 
NUMĂR DE TELESPECTA
TORI, ÎN SCOPUL DE A DA 
POSIBILITATE ȘI IUBITORI
LOR DE FOTBAL SA URMĂ
REASCĂ REZUMATUL FIL
MAT AL „CUPEI DAVIS”, 
STUDIOUL DE TELEVIZIUNE 
A REPROGRAMAT ACEST 
JTLM MIERCURI, ÎNTRE O- 
RELE 17,40 ȘI 19.

O frumoasă amintire de pe stadionul „Vasil Levski" din Sofia. 21 septem
brie ora 21, s-au decernat medaliile șt cupele. In imagine: (în rîndul de sus) 

P. Coman, I. Crisnic antrenorul lotului șt .4. Balogh; (în rîndul de jos) dr. N. 
Lazăr (medicul lotului) și P. Cernău.

A

LUPTĂTORII ROMANI IN PROGRES LA „LIBERE"
După cum se știe, Ro

mânia s-a clasat pe locul 
trei, în clasamentul pe 
națiuni al celei de-a XIV-a 
ediții a campionatelor eu
ropene de lupte libere, 
desfășurate la Sofia. Per
formanța echipei române 
este deosebit de valo
roasă. Să depășești pe 
luptătorii turci, în pri
mul rind, care la edițiile 
precedente ale „europene
lor" s-au clasat mereu pe 
primele trei locuri, la di
ferențe mici de puncte, de 
sportivii sovietici și bul
gari, este într-adevăr, o 
mare ispravă. Cine n-a

urmărit evoluția sportivi
lor români la „europene11 
ci a văzut doar clasamen
tul final pe țări (1, 
U.R.S.S. 55 p, 2. Bulgaria 
46,5 p, 3. România 26,5 
p, 4. Turcia 23 p...) poate 
crede că situarea români
lor pe locul 3 constituie 
o mare surpriză. Lucru
rile nu stau însă așa. Re
prezentanții noștri au pro
dus într-adevăr o surpri
ză, dar nu în finalul în
trecerii, ci chiar de la în
ceput cînd au obținut o 
serie de țpzultate bune în 
compania unor luptători 
valoroși. Ei au meritat lo-

cui trei pe echipe și cele 
trei medalii la individual 
— două de argint și una 
de bronz. Despre buna 
comportare a tricolorilor 
vorbește și faptul eă în 
turul trei al competiției, 
cînd o serie de echipe, ca 
de exemplu cele ale Un
gariei, Turciei, Cehoslova
ciei, R. D. Germane, Po
loniei, țări cu valori au
tentice la lupte libere, a- 
veau unul sau doi spor
tivi eliminați, toți cei 9 
selecționați ai noștri se 
aflau în întrecere. Doar 
în turul trei, am avut pri
mii eliminați, țar patru 
dintre ei (P. Coma^, N.

Cernău, A. Balogh și V. 
Iorga) au susținut meciuri 
în tururile finale, cînd 
marea majoritate a con- 
curenților, 95 din 127, pă
răsiseră arena. Clasarea 
sportivilor noștri — lup
tători tineri, vârsta medie 
23 ani — pe locul 3 din 
18 țări este un rezultat 
excelent Amintim că 
ultimele trei ediții 
„europenelor" echipa 
mână s-a clasat pe 
mătoarele locui i: în 1966, 
la Karlsruhe, pe locul 
VI—VII ; în 1967. la 
tanb’il, pe locul IV ; 
1968, la Skoplje, pe 
cui VI.

re
ia

*
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I
I

la 
ale 
ro- 
ur-

Is- 
în 

lo-

Despre comportarea 
prezentanților noștri 
această ediție a marii 
confruntări europene a- 
vem, în general, cuvinte 
de laudă. Cei 9 sportivi 
români au susținut în to
tal 35 de meciuri diiAre 
care au cîștigat 18 (10 
tuș), au terminat 2 la 
galitate și au pierdut 
partide. Dar, la adresa 
nora dintre ei avem
făcut și unele observații 
critice. Dar, să facem cu
venitele aprecieri, în or
dinea categoriilor...

T. RABȘAN

la 
e- 
15 
ti
de

(Continuare in pag. a 2-a) 
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ît de plăcut este să știi să 
înoți I Ce minunat este ca, 
încă de la vîrsta copilă
riei, apa să-ți devină un 
prieten. Și cit de bogată 
este țara noastră în ape 

curgătoare și în lacuri, cita bazine nu 
se află răspîndite în mai toate ora
șele țării, cît de atrăgător este minu
natul nostru litoral. Ar trebui, privind 
ceea ce a oferit natura și au creat mîi- 
nile harnice ale omului, ca România 
să fie una din țările în care înotul 
să fi pătruns pînă acum adînc în 
rîndurile maselor, să fi devenit un 
sport practicat de marea majoritate 
a locuitorilor.

Nu se poate spune că nu s-a făcut 
nimic în acest sens. Cu ani în urmă, 
centrele de învățare a înotului din 
multe orașe ale tării (București, Ti
mișoara, Cluj, Tg. Mureș, Lugoj, Arad, 
ca să amintim doar cîtevaj erau 
supraaglomerate de micuții care se 
bucurau de deliciile oferite de com
plexul „apă, aer, soare", îndrumați cu 
aiagoste de antrenori și instructori. 
Tn cîteva săptămîrfi, copiii treceau o 
graniță care le aducea ceva nou pen
tru toată viața : înlocuirea fricii ata
vice de apă, cu plăcerea 
apropia de acest element al naturii, 
cu cunoașterea unui sport i' 
utilitate.

Ce s-a petrecut în ultimii 
mai ales, în sezonul încheiat? 
să asistăm Ib o extindere a 
tivelor mai vechi, constatăm 
gret o restrîngere a activității 
îbr. Este drept, la București, 
de la ștrandul Tineretului a

I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

i de a se

de mare

I 
I
Iani, și, 

In loc 
inifia- 

cu re- 
centre- 
centrul 

— ._ ,------- ------- - -------- _ consti
tuit și de astă-dafc un nucleu pu
ternic, o bază la care au învățat să 
înoate cîteva mii de copii. La fel, la 
bazinul de la Palatul pionierilor, da
torită bunei organizări a activității în 
timpul vacanței, elevii au avut posibi
litatea să se inițieze în tainele îno
tului, tot ostfel cum la bazinul Con
structorul copiii din cartier au venit 
zi de zi pentru a se instrui. Ce repre
zintă însă aceste cîteva acțiuni fată 
de ceea ce s-ar fi putut realiza ? Ce 
au făcut comisiile județene de nota
ție, inspectoratele școlare pe de lîngă 
consiliile populare județene, comite
tele județene ale U.T.C. pentru ca îno
tul să fie practicat de un număr cit 
mai mare de copii ? Ce s-a întreprins 
în perioada vccanței estivale în sta
țiunile de pe litoral, în taberele orga
nizate în localități cu bazine sau si
tuate pe malurile rîurilor și lacurilor, 
pentru ca înotul să devină o activi
tate cotidiană a elevilor ? Pot fi mul
țumiți profesorii de educație fizică (în 
primul rînd), conducători ai taberelor 
de vară, 
vechile 
mănești 
această 
nare a 
fi lăsat 
de important din educația fizică mul
tilaterală a copiilor și iineretului ?

Acum, desigur, este prea tîrziu pen
tru a se mai întreprinde ceva. în 
schimb, nu este prea devreme pentru 
a se lua măsurile necesare în vede
rea viitorului sezon. Și cînd spunem 
aceasta, ne referim în primul rînd la 
repararea și utilarea multora din ba
zinele care nu au fost folosite decît 
parțial în vara care a trecut (bazinul 
de 50 m al Școlii sportive nr. 2 din 
Capitală, bazinul din Sibiu etc.), la 
crearea condițiilor materiale, organi
zatorice și administrative peste tot 
acolo unde se poate practica înotul.

Să ne amintim de zicala „gospoda
rul își face iarna car și vara sanie" !

I. MITROFAN J|

antrenorii și instructorii din 
și noile centre ale notației ro- 

cu ceea ce au întreprins în 
vară pentru o bună funcțio- 

centrelor de înot ? Mai poate 
în voia soartei un capitol alît

I
I

I
I
I
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I
I
I
I
I
I
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Peripeții...

Hai erau vreo 10 minu
te ptnă să plece tre
nul. Boxerii Giju, 

Olteanu și ceilalți care a- 
veau să facă deplasarea Ia 
Ostrava, la memorialul 
„Vaclav Prochazka" tși o- 
cupaseră locurile în com
partiment. Un singur Ioc 
rămăsese liber. Cel al ra- 
pidistului Patru Cojocaru. 
Nu-i nimic, mai sint 10 
minute, își spuneau colegii 
săi de echipă. $i iată că,

iiHiiiiiiniii*iiiiiunuiiitiii!uiii!ia ’

NOTE CRITICE
iiiiiiiiiiiiiiiinitHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

Intr-adevăr, la un moment 
dat își face apariția fn va
gon boxerul așteptat. Toți 
au răsuflat ușurați. Dar nu 
pentru mult timp, deoarece 
Cojocaru venise să-i anun
țe că... nu vrea să mai 
plece la Ostrava !

ta început, toți au cre
zut că e o glumă, tl știau 
ei pe Pătru cam șugubăț 
Dar rapidistul, nu fi nu. 
„Am probleme cu casa, eu 
școala" — susținea el sus 
și tare, nu pot merge. An
trenorul fi conducătorul 
lotului au trebuit să aibă 
mult tact, multă putere 
de convingere, arăttndu-i 
că se cheltuiseră niște bani 
cu pregătirea «a, că biletul 
plnă la Ostrava costa cam 
mult etc. In sftrșit, la un 
moment dat se părea că 
boxerul s-a lăsat convins 
Bine, mă duc să-mi Iau 
valiza. O am aci, fn pară. 
Șf dus a fost, ptnă azL„

Atitudinea lui Cojocaru 
este condamnabilă. Are a- 
cum cuvlntul comisia de 
disciplină a federației^.

REZULTATE SCONTATE 
IN „CUPA ROMÂNIEIu

LA SEMICERC R| VICTORIA 
UNUI ÎNVINS

începînd cu a- 
ceastă etapă. în 
întrecerea pentru 
ciștigarea „Cupei 
României*  la bas
chet au Intrat ți

echipele masculine de cate
goria A, 'apt care a dus la 
o creștere a interesului pen
tru Jocuri, Ia mai mult di
namism, Ia meciuri de bună 
calitate.

Sirr.bătă, pe terenul de la 
Fioreasca, au avut loc trei 
partide i ACADEMIA MILI
TARĂ — I.EFS. n (m) 
101—62 (44—331 A fost un 
joc plăcut, disputat cu multă 
dirzenie de către două for
mații tinere, care s-au dove
dit destul de bine pregătite. 
Perioadele de docninare au 
fost egale, dar plusul de 
înălțime al nmitariloc și-a 
spus, în fins' cuvin tul. Meri
tuos pentru Învingători este 
faptul că el au reușit sâ-ș. 
formeze o echipă bine înche
gată, în care toți j ucătort: 
sint sensibili egal: ca val-oare. 
S-au remarcat Nlcoieseu, Ba
ciu și Grtgores-cu de la Aca
demia Militară, VLad ți He- 
ehedu*  de la IE-FȘ. FI.

Cm)

fi

„CUPA STEAUA“-0 REUȘITĂ
IN ACEST FINAL DE SEZON

Extrem de begat 
în acest final de 
sezon, calendarul 
competițiilor de 
caiac-canoe a pro
gramat duminică

dimineața, pe lacul Snagov, 
o importantă întrecere in
ternațională, dotată cu „Cu
pa Steaua”, la care — în a- 
fara sportivilor bucureșter.i 
— au luat startul numeroase 
echipaje ale cluburilor Hr ri
ved Budapesta, Ț.S.K.A. So
fia, precum și ale unei se
lecționate a Uniunii Sovie
tice (fără a intra însă în cla
samentele competiției). Con
cursul, disputat la cele 7 
probe olimpice, s-a bucurat 
de o organizare excelentă, 
ceea ce a contribuit la reu
șita deplină a regatei.

Remarcabil faptul că Ia 
toate cele 7 probe s-au în
registrat participări valoroa
se, printre concurenți figu- 
rînd sportivi de valoare eu
ropeană și mondială cum ar 
fi : Țarev, Petrikovics, Fedu- 
lov, Galkov ș a. într-o ase
menea companie, reprezen
tanții clubului Steaua au a- 
vut o evoluție bună, reu
șind să cucerească două 
locuri I și, de asemenea, să 
ss claseze bine în alte în
treceri, prin echipaje foarte 
tinere. Celelalte cinci victo
rii au revenit caiaciștilor 
canoiștilor sovietici (4) 
maghiari (1).

4:47.6 ; 
4:52,8 ; 
4:55,2.
500 M

2_
1

Fedtrfav
Buday

Fer.iaev

(F)i I. Mo- 
2:20,9; 2.

și
Și

INTRECERt
INTERNAȚIONALA

REZULTATE TEHNICE
K-l — 1000 Mi I. Țarev 

(U.RJSJ5 ) 4:11,0 ; J. Simim»- 
eo (Steaua) 4:14.0;-3. Nagy 
(Hcnred) 4tirj5.

C l — l 000 M » t 
(U.RSJSJ 
(Honved) 
(UJLSS.)

K-l —
denko (U.RS£.)
Valentina Serghei (Steaua) 
2:21,5; 3. Haripena Evdochi- 
mov (Steaua) 2r22,0.

K-2 — I 000 M i 1. H. Iva
nov — A. Conțolenco (Steaua) 
3:43,4 ; 2. V. Nagy — T. Nagy 
(Honved) 3:46,3 ; 3. PethO — 
Pavlitsek (Honved) 3:47,1.

C-2 — 1000 Mi I. Dar- 
vae« — Petrikovics (Honved) 
4:11.5 : 2. Danielov — Savas- 
tian (Steaua) 4:15,0; 3. Gal
kov — Fedulov (U.RSjS.) 
4:16.0.

K-2 — 503 M (F) i I. Ser
ghei — Angelescu (Steaua) 
2:06,5 ; 2. Modenko — Samal- 
niuk (U.R S.S.) 2:10.6 ; 3. Ru- 
seva — Mangea (combinata 
Ț.SK.A. — Steaua) 2:13,2.

K-4 — 1000 Mi 1. Kaptu- 
rov — Kabanov — Zemlia
kov — Kabrisev (U.RJS.S.) 
3:21,5; 2. Pocora — Irimia — 
Terente — Coșniță (Steaua) 
3:22,0 ; 3. Timofan — Ilie- 
vici — Cuciuc — I. Terente 
(Steaua) 3:27,0.

Clasamente, SENIORI i I. 
Steaua 16 p; 2. Honved 14 
p : 3. Ț.S K.A. 6 p ; SENIOA- 

Steaua 8 p; 2. 
p; Clasament ge- 
STEAUA 24 p f 
14 p ; 3. ȚS.K.A.

tă pretenții în viitorul cam
pionat naționaL Așa cum eu 
evoluat simbăti nu Ie pre
vedem o situație prea stră
lucită, lucru ce sperăm câ 
va da de gind:t celor două 
secții de baschet. (S. Filed — 
ooresp.5.

PROGRESUL — PCLTTEH- 
NTCA BUCUREȘTI (m) 
58—60 (30—36). Divizionara
B Progresul București a fort 
cît p-ari să producă o mare 
surpriză, e’.înairinri pe ocu
panta locului 3 a campiona
tului trecut, echipa studen
ților de Ia Pc-itehnica Buc-o- 
rești. Este adevărat că Po’.i- 
tetmxa s-a prezentat la aeest 
joc cu o ochiră nouă, din 
caia au lipsit 7 ctulari ai 
garnîturî: de anul trecut A 
fort ua Joc dirz disputat din 
primul piuă în tdtenu! mo
ment studenpi reușind să 
zmulgă victoria Ia lttr tâ da
torită mai mult exper-.ettței 
hri Dudescu decit raicrîi eehi- 
pet S-nu remarcat Scnules- 
en și Florea de la Progresul 
respecte▼. Ducescu. Vescan și 
Ssă--,i-â de ia Pc’.-.tehnica. 
(F. SA

OLIMPIA BUCUREȘTI - 
VODCȚA BRAȘOV (O 22—94 
CI2—481 Foarte tinerele ju- 
cătoere de la Olimpia s-au 
p-tsrt fac*  fată experimenta
tei echipe brașovene. Totuși, 
merită sdbliniat curajui tine
relor sportive care au luptat 
pentru un rezultat cit mal 
^ob. Crie mai btma — Sl- 
moe și Cîurtea de la Voința, 
respectiv, Rătuiescu de la 
Olimpia. Excelent arbitrajul 
1» A ICculescu ți P. Pa
săre (G. Octavian) — e*  rew.t

COKSTRUCTORUI» BUCU
REȘTI — CRIȘUL ORADEA 
(D 4d—« (21—31). A f06t un 
meci frumos, cu multe faze 
sub panou. B mureș tentele au 
•-cercat să contracareze Jo
cul bun tehnxo-tactx al ad
versarelor lor. dar posibilită
țile actuale aia echipei Con
structorul sint destul de re
duse. S-au remarcat Gh:ță și 
Vig de la intungătoare. res
pectiv, Cherciov de ia în
vinse. Au arbitra*  foarte bine 
V. Popescu ți C Dirjan. 
(O. Guț'j — coresp.).

Alte rezultate i Șc. sp. Me
diaș — Universitatea Cluj (m) 
77—83 (38—»?Y Studenta do
jeni au trecut cu greu de 
elevii din Mediaș^ dar De
ci: an ți colegii săi au reușit 
plnă la urmă să obțină o 
aplaudată victorie. (Z. Riș- 
neveaau — coresp Y Știința 
Petroșani — Raoid București 
(m) 5C—63 C3—50Y Steagul 
roțj Brașov — Pc "itehnica 
Brașov (m) forfait Studen
ții n-au avu*  viza pe carne
te. Crișul Oradea — Voința 
Oradea (m) 81—54 (37—30). 
Constructorul Iași — Poli
tehnica Galați (m) 66—84
(36—42). Comerțul Tg. Mu
reș — Politehnica lăți (m) 
90—50 (29—28). Șc. sp. Satu 
Mare — Șc. Sp. Craiova for
fait Elevele’din Craiova nu 
s-au prezentat, iar gazdele au 
returnat contravaloarea bile
telor pe care le vînduseră. 
trebuind totodată să achite 
baremul arbitrilor. (Z. Ko
vacs — coresp.). Universitatea 
Timișoara — Rapid Bucu
rești <f) 46—91 (16—52).

>$sn

UN REUȘIT CONCURS
DE ATLETISM
CUPA ENERGIA"

Df CAIAC-CANOE
EA GALAȚI

Timp de două zile, la Ga
lați, a avut loc un interesant 
eoncurs internațional de 
caiac-canoe cu participarea 
sportivilor de la Dunărea 
Galați și Dunav Ruse (Bul
garia). Comportîndu-se exce
lent, tinerii gălățeni, pregă
tiți de maestrul sportului Va- 
sile Mănăilă, au repurtat un 
frumos succes, cîștigînd 11 
din cele 13 probe ale con
cursului. Rezultate :

K 1 500 m ! Gh. Huică (Ga
lați) ; K 2 500 m : D. Grui- 
ță-V. Țarălungă (Galați) ; 
K4500m: Gh. Huică, I.Sima, 
D. Gruiță, V. Țarălupgă (Ga
lați); K 1 1000 m : Gh. Hui
că; K 2 1000 m: Gh. Hui- 
că + I. Sima ;

Fete : K 1 500 m : Hostasia 
Ivanov (Galați) ; K 2 500 m : 
Hostasia Ivanov-I-Lucia Chi- 
selencu ;

Canoe 1500 m : L. Burciu 
(Ruse) ; C 2 500 m : 1. Bur- 
ciu-f-Gh. Bogamil (Hușe) l 
C. 1 1000 m : V. Parmac (Ga
lați) ; C 2 1000 m : Chiri- 
lov+Boganul (Ruse).

T. SIRIOPOL, coresp.

r- rart 
apoi

rtfrta zi — ți 
: zrredit mai 
hotirîiocrt a ctial- 
ye—.d-ului pentru 
Doris", Ilie Năsta- 
icut la limita maxi- 
tc-.nței sale impo- 

rtrro Arthur Ashe,
nr. I .«mericon, a obținut, 
duzd mărturia eorespon- 
dr~z lo- de presă, aplauze 
!a are«4 deschisă din par
tea spectatorilor din Cle- 
veîmod. dar, întflnind un 
adre^ior mai bun. a fost 
tarns. Dor» meci, Năs
tase a spus: ja m jucat

Derhrrație i -.exactă : In 
ezua aceea. Ntssase nu ju
case p-ost.

Dar, declarație admira- 
b-A: 1» ziua aceea, Nds- 
tose gtodee bine. Kl — 
fenomen rar fn lumea 
sporzuzui (ți nu numai a 
rportzJU:) — nu și-a lisa: 
rtstmcful să arunce cina 
ne factorii aceia din afa
ră, care se-vesc îndeobște 
p rz. devotament nemăr- 
fftnzt scuze slăbiciunilor 
sau ero-.'y- noastre. Cam- 
pionul țării n-a dat vina 

pe terenul de beton 
de la Cleveland (fi ce jus- 
tițirare binevenită, servită 
„pe land", ar fi fost a- 
ceasta ), nici pe arbitraj 
(cu toate ci cei mai de
tașați dintre comentatori 
au notat o anume încli
nație a imparțialului de 
la centru către formația 
caxdi, de pare-am fi a- 
vut de-a face cu un meci 
de fotbal fn C, la PI o peni), 
nici pe spectatori (avanta- 
yt." terenului, care, se știe 
ci, e'e„ etc), nici pe acli
matizare (orașul e cu 
28J m mai sus decît te- 
rer.ul Progresul din Bucu
rești. fn raport cu nivelul 
•ndm'j, nici pe zgomotul

de la hotel, nici pe bucă
tarul de la motel. Pe ni
meni ți nimic din afara 
propriei sale făpturi n-a 
aruncat vina Ilie Năs- 
tase. Lovind în ceea ce 
socotește el că este sursa 
tnfrfngerii, campionul a 
dat o palmă, care, treetnd 
Oceanul, răsună pe citeva 
terenuri de antrenament 
ale fotbaliștilor — vedetă 
și bivalent indispensabili, 
in birourile citorva zței 
de antrenori de inot, ci
clism, volei, baschet 
atletism, specialiști 
scheme științifice și ex
plicații asemenea la toate 
eșecurile reprezentative
lor, precum și in sediul 
citorva federații. Deviza 
permanentă a acestora (și 
nu numai a acestora) 
parafrazindu-t 
Sartre : 
ceilalți*.  
Niciodată 
din timp 
un ,jeu am jucat prost*,  
ca o rachetă fosforescentă 
intr-un întuneric de lași
tăți, atunci încercăm a- 
ceeași senzație de uimire 
pe care ne-o oferă auto
critica unui soț părăsit de 
nevastă (,.e din vina mea“), 
unei femei părăsită de iu
bit (.,e din vina mea“) 
sau a unui director cu o- 
perativitatea nu tocmai in 
ordine („e din vina mea*).  

De aceea, dacă victoriile 
obținute de Ilie Năstase în 
„Cupa Davis*  — împreună 
cu eminentul său frate 
mai mare întru tenis, Ion 
Țiriac — ne-au obligat 
să-i prețuim talentul, Vic
toria sa asupra fricii de 
răspundere ne silește să-i 
prețuim caracterul-

Al. MIRODAN

fi 
fn

este, 
parcă pe 

sint 
noi

„Vinovați 
Niciodată 
„eu*.  Iar cind, 

in timp, țișnește

FAVORITELE AU CIȘTIGAT IN PRIMA ETAPA A RETURULUI
tat

Duminic*.  în 7 
orașe, s-a dispu- 

prima etapă 
returului cm- 

pionat’ilui repu
blican pe echipe,

divizia A. După cum era de 
așteptat, favoritela (atît la 
greco-romane, cît și la li
bere) Steaua. Rapid. SieagvI 
roșu Brașov (libere), Dinareo 
București. Metalul București 
(greco-roenane) au ciștigat Ia 
scor partidele susținute. Tată 
relatările corespondenților 
noștri l
GRECO-ROMANE

BUCUREȘTI. în sala du
hului Steaua au evoluat for
mațiile Pescărușul Tulcea. 
Progresul București și Steaua. 
Luptătorii echipei Steaua a’J 
fost net superiori, cîștigînd 
ambele partide Ia același 
scor i 38—2. Progresul a în
trecut echipa din Tulcea cu 
19—13. Dintre partide ne-au 
plăcut. în mod deosebit, cele 
susținute de M. Butnaru 
(Progresul), S. Popescu, N. 
Neguț (Steaua).

A. PĂPĂDIE — coresp.

LA POLO

disputat

CRAIOVA. Peste 320 de 
spectatori au urmărit ir. sala 
E'.ectroputere confruntarea 
dintre formațiile Dinamo 
Buc'jreștî. Steagul roșu Bra
șov «i Electrcputere din tp- 
caltate. Gazdele au pierdut 
ambele partide: 3.5—36,5 cu 
Dinamo ei 11—17 la Steagul 
roșu. Dinamo — Steagul 
roșu 26—6.

ST. GURGUI — 
coresp. principal

talerii crezenți Ia întîlnire. 
Met șurile au fost de un slab 
nivel tehnic. Dinamo Bucu
rești cu Dunărea Galați

— 4 două descalificări și o 
neprezeatare la Dunărea), cu 
Metalul Tîrgoviște 17,5—14,5 
irezultat onorabil pentru tîr- 
gcvișteni). Metalul — Dună
rea 22,5—17,5.

C. STATE — coresp.

CLUJ. Deși majoritatea me
ciurilor s-au încheiat cu vic
torii la tuș, totuși reuniunac 
a fost interesantă, cu muA 
partide de bun nivel tel};. 
C.S.M. Cluj cu Rapid P .
rești 17—19, cu
Brăila 26—14 ; Rapid 
greșul 35—5.

P. RADVANI ~ corE,p"

J

LUPTĂTORII ROMÂNI ÎN
(Urmare din pag 1)

REs t.
Ț.S.K.A. 3 
neral i 1.
2. Honved 
9 p.

(Urmare din pag. 1)

mult studiul cu exercițiile fi
zice, cu turismul fi viața In 
aer liber. Ca urmare a con
tinuei preocupări de a da o 
dezvoltare științificii activită
ții de educație fizică din in
stitut, materializată prin nu
meroasele sesiuni fi lucrări 
științifice la care participă 
colectivul catedrei noastre, 
sperăm ca anul ce urmează 
să ne ofere rezultate pe mă
sura preocupărilor și condi
țiilor create*.

Și în cadrul Universității, 
au fost luate toate măsurile 
pentru ca primele ore de e- 
ducație fizică să se poată 
desfășura în condiții "normale ’ 
de lucru. Pe lingă 
existente au fost 
în zona căminelor 
nuri de minifotbal. 
minul nr. 6 a fost amena
jată o sală de forță. De ase
menea, studenții din cadrul 
Universității vor beneficia 
anul acesta și de noua sală 
de sport (cu o capacitate de 
2000 locuri), recent dată în 
folosință.

Constatări îmbucurătoare, 
condiții de bun augur..., iată 
ce ne-au oferit cele două in
stitute de învățămînt supe
rior în preajma deschiderii 
noului an universitar.

terenurile 
construite 
trei tere- 
iar !a cfi-

LA CRAIOVA,
ACEEA*»  ATMOSFERĂ—

Inființată numai cu cițiva 
ani în urmă. Universitatea, 
din „Cetatea Băniei", se afir
mă ca unul din institutele 
puternice din învățămîntul 
universitar din țara rioastră.

REȘIȚA. Noua promovată 
In divizie, CJS.M. Reșița, a 
pierdut în fața Rapidului cu 
8.5—27,5 și în întîlnirea cu 
C.F.R. Timișoara cu 8—24. 
Rapid București — C.F.R. 
Timișoara 21—15.

A. PETRE — coresp.

LIBERE

If'
Stadionul Tineretului a găz

duit un reușit concurs de se
lecție al juniorilor mici, la 
care au participat elevi ai șco
lilor profesionale din Capitală 
și ai liceelor industriale. In 
afară de concurs au mai par
ticipat sportivi încadrați în 
secțiile de atletism din Bucu
rești. Au fost prezenți la start 
peste 500 de concurenți. Iată 
citeva din rezultatele tehnice 
înregistrate ; băieți — 80 m ; 
M. Voiculescu (Liceul „Ion Ne- 
culce“) 10,2 ; greutate : C. Nea- 
gu (Șc. 6p. nr. 1) 11,05 ; 800 m 
plat : P. Stoica (Liceul nr. 32) 
2 ; lungime: V. Tăușan
(Șc. sp. nr. 1) 5,72 ; înălțime : 
C. Ene (Șc. sp. nr. 1) 1,70; 
fete, 80 m : S. Linca (S. F. 
C.T.B.) 11,4 ; greutate : F. Pre
da (Electro-aparataj) 8,90.

OCT. GUȚU — coresp.

JOI - ETAPA 
INTERMEDIARĂ

Cea de a 11-a etapă a cam
pionatului de polo este pro
gramată joi 2 octombrie. Vor 
avea loc partidele Vagonul 
Arad — CJS.M. Metalul roșu 
Cluj, Dinamo — . Voința 
Cluj (bazinul Dinamo de la 
ora 16,30). Politehnica Cluj
— Crișul Oradea. Progresul
— I.E.F.S. (Tineretului de la 
ora 19) și Rapid — Steaua 
(Tineretului de la ora 20).

CLASAMENTUL
după 10 etape :

1. Dinamo 10 10 0 0 07-30 20
2. Steaua 10 001 74-26 18
3. Rapid 10 8 0 2 63-23 16
4. Voința 10 604 56-54 12
5. Progresul 10 406 35-49 8
0. Vagonul 10 8 0 7 36-49 6
7. Crișul 10 3 0 7 32-70 6
8. I.E.F.S. 10 2 1 7 39-64 5
«. Politehnica 10 217 38-71 5

!•, C.S.M. Met. roșu
10 208 42-78 4

SATU MARE. Steaua a do
minat reuniunea, cjștigînd la 
scor ambele partide ! 28—8 
cu Olimpia Satu Mare ți 
31—5 cu Mureșul Tg. Mureș. 
Olimpia a învins pe Mureșul 
cu 20—16. De menționat că 
sătmărenii nu l-au avut în 
formație pe proaspătul vice- 
campion al Europei, A. Ba
logh. care se resimte încă 
după accidentul suferit ia 
„C.E.“ de la Sofia.

Z. KOVACS — coresp.

BUCUREȘTI. Reuniunea 
din sala Progresul s-a în
cheiat cu victoria echipei 
Steagul roșu Brașov t 22—14 
cu' Progresul și 20—12 cu 
AȘ.M.T. Lugoj. Bucureștenii 
au dispus de lugojeni cu sco
rul de 20—12. Cea mai spec
taculoasă partidă a fost fur
nizată de Șt. Tampa (St. r.) 
și Șt. Cordoneanu (Pr.) — 
cat 90 kg, cîștigată de pri
mul la puncte.

FL. SANDU — coresp.

GALAȚI. Reuniunea din 
localitate a decepționat spe«-

IANCU VANGHELICî (cat. 
48 kg, de la clubul Steaua, 
a ocupat locul VI, 20 de ani, 
debutant la C.E., 1 victorie,
2 meciuri pierdutei. Avîpd 
sorți nefavorabili (adversari 
extrem de puternici ; de la 
început, un sovietic și un 
bulgar) nu a putut emite 
nici un fel de pretenții. Pri
ma partidă a pierdut-o în 
fața sovieticului Dimitriev 
(campion mondial) — la 
puncte, apoi a cedat la tuș 
în fața bulgarului Nikolov.

PETRE CERNÂU, (cat. 52 
kg, C.F.R. — ' 
locul III,
3 v, 2 p). 
rapid în 
în special, 
ter, a atacat 
cioare, și s-a apărat 
chiar și în meciurile pe care 
le-a pierdut (la" sovieticul 
Nasrulaev și bulgarul Baev).

NICOLAE DUMITRU (cat. 
57 kg, Energia Constanța, 
locul IV, 24 ani 2 v — am
bele Ia tuș, 2 p). A cîștigat 
un meci la un adversar deo
sebit de bătăios, vest-ger- 
manul Neff, în schimb a fă
cut greșeli, nu și-a apărat 
picioarele, în partida cu so
vieticul Malian pierzînd ia 
tuș în primele minute.

PETRE COMAN (cat. 
kg, Steaua, 25 ani, locul
4 v — 2 la tuș — 1 p). 
mai tehnic luptător al nos
tru. în toate întîlnirile, chiar 
și în cea pe care a pierdut-o 
— cu turcul Sevinci — a 
executat procedee spectacu
loase, aplaudate la scenă des
chisă. în meciul cu Jirman

Timișoara, 25 ani, 
debutant la C.E., 
A fost extrem de 
acțiunile ofensive, 
în cele de la par- 

mereu la pi- 
bine,
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«,

Cel

SUB CE AUSPICII ÎNCEP STUDENȚII SPORTIVI
Și aici, noul an de studii 
este așteptat cu nerăbdare, 
mărturie fiind strădaniile și 
preocupările conducerii aces
tui institut de a asigura 
condiții cît mai bune desfă
șurării activităților sportive 
ale studenților. Cei aproape 
5 000 de studenți, cuprinși în 
cele 9 facultăți, vor avea la 
dispoziție bazele sportive si
tuate lingă Institutul peda
gogic, cele două săli de 
sport și, de asemenea, Com
plexul de la Stadion.

Comisia de sport — turism, 
împreună cu conducerea clu
bului au întocmit calendarul 
sportiv al anului de învăță- 
mint 1969'1970. Peste 2 500 
de studenți vor fi angrenați, 
începind chiar din primele 
zile de curs, în diferite în
treceri care au devenit tradi
ționale. Astfel, vor fi orga
nizate 
treceri între cămine, interfa- 
cultăți iar in cadrul Facul
tății de agronomie — va fi 
programată „Agroncmiada*.

Consiliul U.AS.R., prin co
misia sa de sport-turism, va 
iniția anul acesta o serie de 
acțiuni turistice. Din discu
țiile avute cu prof. Ion Si- 
minel. din conducerea clubu
lui Universitatea, am reținut 
grija pentru dotarea magazi
ilor cu echipament și ma
teriale, cu toate că, după cum 
ne spunea, au fost întîmpi- 
nate unele greutăți în ceea 
ce privește procurarea lor

(I.D.MS.-ul local rămîne, și 
aici, deficitar!...).

Cele constatate la Craiova 
dovedesc că anul acesta a 
fost acordată o mai mare a- 
tențje asigurării unor condi
ții favorabile desfășurării o- 
relor de educație fizică, a ac
tivităților sportive de mase 
și de performanță.

PENTRU CA 17 000
DE STUDENȚI SA FACĂ 
SPORT-

.Cupa anilor I*.  in-

Cu o zi înainte de deschi
derea anului universitar, la 
Iași au fost terminate pre
gătirile pentru începerea ac
tivităților sportive de masă. 
Avem in vedere, desigur, a- 
menajările ce au fost aduse 
unor terenuri și săli de sport, 
cit și construirea altora noi. 
Cei 17 000 de «.tudenți, care 
vor veni la 1 octombrie ta 
bătrinul Iași, vor avea la dis
poziție bazele sportive de la 
Institutul politehnic (3), de la 
Universitate și Institutul pe
dagogic (5). Institutul agro
nomic (7) și Institutul de me
dicină și farmacie (1) — unde 
își vor putea desfășura pre
gătirea și competițiile. Con
siliul U.A.S.R., prin comisia 
sa de sport-turism, a și în
tocmit calendarul întreceri
lor. Din discuțiile purtate cu 
asistentul universitar Miron 
Iliescu, am reținut grija a- 
cordată tuturor aspectelor pe 
care le ridică buna desfășu-

ACTIVITATEA? (io
rare a activității sportive. 
Dată fiind marea dispersare 
pe teritoriul orașului a celor 
mai multe terenuri 
aflate în apropierea 
lor. acestea au fost 
te cu materiale și 
ment pentru toate 
sportive. Este o măsură bine
venită, după părerea noas
tră. In sfîrșit, nu va mai fi 
nevoie ca studenții de la 
Institutul agronomic — care 
locuiesc în căminul de lin
gă Copoi — să vină ta ma
gazia de sport din ..Lăpuș- 
neanu". a Consiliului centru
lui universitar, pentru a îm
prumuta o pereche de teniși!

Pentru Întrecerile din 
..Cupa noilor I“, planul de 
muncă prevede o mai itrînsă 
colaborare între 
educație fizică 
asociațiilor. S-a 
la o înțelegere 
Institutului de medicină 
farmacie, care dispun doar 
de o singură sală de sport, 
să-și poată efectua antrena
mentele și orele de educație 
fizică, și în sălile de sport 
ca și pe terenurile Universi
tății, ale Institutului politeh
nic. De
1’tehnic,
7 000 de 
cea mai 
tivă. Complexul 
al Institutului este binecunos
cut în Iași pentru competi-

fost de două K 
oaitice.

Sta-

și săli, 
cămine- 

înzestra- 
echipa- 

ramurile

catedrele de 
și consiliile 
ajuns astfel 
ca studenții 

ți

altfel, Institutul po- 
unde învață peste 
studenți, dispune de 
completă bază spor- 

.Codrescu"*

al 
cit 
în

țiile sportive pe care le găz
duiește. *

Desigur, activitatea sporti
vă a studenților va continua 
să îmbrace permanent aspec
te noi. Este' vorba atît de 
numărul mereu crescând 
studenților care fac sport, 
și de disciplinele din ce
ce mai multe îmbrățișate de 
ei. De aceea s-a și avut în 
vedere construirea unor baze 
sportive noi care să le com
pleteze pe cele existente. în 
interiorul corpului F al Insti
tutului politehnic va fi ame
najată o nouă sală de gim
nastică și se vor efectua re
parațiile necesare la sala 
Filimon Sirbu. De asemenea, 
urmează a se construi nci 
terenuri de sport pentru stu
denții Universității.

în încheierea raidului în
treprins yla }ați, ne facem 
ecoul dorințelor cadrelor di- 
dartire si al conducerii aso
ciației studenților, atrăgind 
atenția că este necesară o in
tervenție mai hotărită a Mi
nisterului învățămintului 
pentru grăbirea construirii 
bazelor sportive ale fiecărui 
institut de învățămînt supe
rior din Iași. .Prin aceasta se 
va realiza o veche dorință 
— dar foarte actuală : atra
gerea tuturor studenților în 
practicarea unui adevărat 
sport de masă, așa cum se 
preconizează în toate planu
rile de muncă !

Raid-anchetâ realizat de
Ion GAVRILESCU 

și George DINU

(R.D.G.) a 
in situa j ir 
chiar la un vpai*dB|  
de fiecare dată a . 
cat cu succes obținina^fo^, , _ 
te tehnice.

FRANCISC AMBRUȘ (cat. 
74 kg, nu s-a clasat, Steagul 
roșu Brașov, 22 ani, 1 v, 2 
p). Antrenorul I. Crîsnic a 
pus mari speranțe în el. Am- 
bruș, însă, deși bine pregătit 
fizic și tehnic, s-a compor
tat nepermis de slab în par
tida cu Seger (R.F.G.), lăsîn- 
du-se angrenat într-o acțiu
ne din care n-a mai putut 
ieși decit cu un dezavantaj 
de trei puncte, pierzînd 
fel meciul și calificarea 
continuare spre finală.

VASILE IORGA (cat. 
kg, Progresul Brăila, 
IV, * "
pare Ia C.E.
2 p). Cu toate 
frustrat de către arbitri, pier- 
zînd în meciul 
lliev la puncte datorită unui 
avertisment nemeritat, îr.tr-o 
partidă de o perfectă egali
tate, el a reușit să ajungă 
în turul V. S-a comportat 
bine în toate meciurile, a 
fost combativ și s-a apărat 
cu mult simț tactic,

ATTILA BALOGH (cat. 90 
kg, Olimpia Satu Mare, locul 
II, 27 ani, 3 v, 
— prin rănire), 
folosească forța 
ține 2 victorii la 
unor adversari 
struiți fizicește, 
siv, executînd 
a meritat pe 
de argint. In 
cu Strachov 
fost nevoit să

' trulaterul de 
te de limită, din cauza unui 
accident la genunchiul sting.

ANDREI MAINDT (cat. 
100 kg, Steaua, locul IV, 30 
ani, 1 v, 2 p, debutant la 
C.E.). In primul meci, cu 
turcul Yldiz, a obținut o 
victorie foarte prețioasă, dar 
în următorul, cu un adversar 
mai puțin dificil, Csatari 
(Ungaria) — care de altfel 
s-a clasat pe locul V — s-a 
comportat surprinzător 
slab, pierzînd la puncte 
ratînd astfel șansele de a ob
ține o medalie. Nu a fost 
destul de ofensiv.

ENACHE PANA1T (cat. 
4-100 kg, Steaua, 20 ani, locul 
IV, 1 v p, debutant la C.E ). 
Mezinul „greilor", fără ex
periența marilor concursuri 
internaționale, a avut o com
portare meritorie. A învins 
pe nn adversar cu aproape 
30 de kg mai greu, cehoslo
vacul Burik, a făcut o parti
dă destul de bună cu arhicu
noscutul sportiv turc, Topuz, 
pierzînd prin descalificare 
după trei avertismente (To
puz a primit și el două a- 
vertismente). Tinerețea lui 
Enaehe, curajul cu care a a- 
bordat meciurile îl fac să se 
afle în continuare în preve
derile selecționerilor.

C. E. de la Sofia a con
stituit pentru luptele 
din țara noastră un 
pas spre afirmare pe 
european. Medalia de 
cucerită Ia cea de-a 
ediție a „europenelor" 
bligă însă pe luptători la o 
pregătire și mai temeinică, 
pentru a avea și în conti
nuare o comportare bună pe 
arena internațională.

ast- 
în

82 
locul 

24 ani, a doua partici- 
— 2 v, 1 egal, 

că a fost

cu bulgarul

1 egal, 1 p
A știut șă-și 
pentru a ob- 
tuș, în fața 
bine con- 
Mereu ofen- 

procedee clare, 
deplin medalia 
ultima partidă,’ 
(U.R.S.S.). a 
părăsească pa- 
concurs, înain-

de 
Și

libere 
' mare 

plan 
bronz 

XlV-a 
ii o-



Nr. 680 (6114)
}

pag. a 3-a

reexaminarea" echipelor noastre
DUPĂ ETAPA A V/-a

în competițiile europene SITUAȚIA ÎN CAMPIONATUL DIVIZIEI C
SERIA I

în clipa în care, duminică 
seara, tranzistoarele au prins 
a răspîndi în eter. în locul 
tumultului de pe stadioane, 

trenantă melodie 
fotbalul românesi 
intr- 

Desig

celora le-

de 
a 

săptămână deci- 
, termenul nu 
reutatea cti care 

încărca peste puțină 
adică în zilele pre- 

ere mti'.nirii cu se
lecționata Portugaliei. Dar, 
această săptămină rămîne și 
ea hotărîtoare. deoarece trei 
din cele oatru reprezentan
te ale soecerului nostru în 
competițiile continentale se 
prezintă la ..reexaminarea11 
ce le-o oferă returul întîl- 
nirijor cu adversarele lor. Și 
este vorba de o „reexamina
re". pentru că prima manșă 
a acestor dispute s-a înche
iat. am spune, dezamăgitor 
pentru U.T.A., Steaua și Ra
pid, care teoretic au pierdut 
șansele de a mai apărea In 
turul al doilea al întreceri
lor europene.

Deci, teoretic jocurile pro
gramate miercuri la Bucu
rești ș.i Varșovia nu pot re
feri iubitorilor fotbalului din 
țara noastră prea mari sa-

o ani 
dar.s, 
intrat 
șivă. 
poate

or

. tisfacții, de genul 
gate de calificarea favorite
lor lor. Practic, însă, aseme
nea performanțe sint pe de
plin posibile. Mai ales în fot
bal, unde am văzut cu toții 
și avantaje mult mai sub
stanțiale spulberate miracu
los în partidele retur.

Problema care se pune este 
dacă jucătorii de la U.T.A., 
Steaua sau Rapid sint capa
bili de asemenea victorii 
„ko“, care produc vîlvă și 
fac deliciul competițiilor eli
minatorii. Statistica, din pă
cate numai cea a disputelor 
interne, ne oferă argumente 
cifrice suficiente și optimis
te în această privință. Pe 
plan internațional, în schimb, 
argumentele de acest ordin 
sint puține. Ne im intim că. 
cu ani în urmă, Dinamo 
București, LUINDU-ȘI INI- 
MA-N DINȚI, A FOST LA 
I N PAS DE REALIZAREA 
CALIFICĂRII și încă în 
DAUNA UNUI ADVERSAR 
(INȚERNAZIONALE MILA
NO) MULT MAI VALOROS 
DECIT LEGIA VARȘOVIA, 
VITORIA SETUBAL ~ “ 
CHIAR RANGFRS 
GLASGOW.

SAU
DIN

Și atunci ? Speranțe ră- 
mîn totuși destule. în pri
mul rînd. pentru că STEAUA 
și RAPID EVOLUEAZĂ PE 
TEREN PROPRIU, PENTRU 
CA HANDICAPUL ADVER
SARILOR NU ESTE INSUR
MONTABIL (mai ales fero
viarii au șanse, deoarece au 
înscris și un gol în depla
sare) PENTRU CA U.T.A, A 
MAI FĂCUT ȘI ALTA 
DATA ISPRĂVI DE ACEST 
GEN PE TERENURI STRĂ
INE și pentru că este vorba 
de... fotbal și de buclucașa 
lui minge rotundă.

Ce se cere reprezentan
ților noștri ESTE SA A- 
BORDEZE PARTIDELE 
CU CURAJ. CU CALM, 
CU VOINȚA DE A ÎN
VINGE. CU ,.SETE“ DE 
GOLURI.

Luîndu-și și ei inima-n 
dinți, lăsînd nervii, cris
parea și teama in vestia
re poate că fotbaliștii de 
la Steaua, Rapid sau 
U.T.A. (de ce nu ?) ne vor 
oferi satisfacția calificării. 
Că de satisfacțiile nnnr 
victorii platonice amatorii 
de fotbal sint — pe bună 
dreptate — să tui...

3—0 (1—0) 
Pașcani

1—0 (0—0) 
Constructorul Piatra Neamț — 

Nicolina Iași 0—2 (0—0)
Textila Buhuși — Fulgerul Do- 

rohoi 6—0 (2—0)
Minerul Gura Humorului — Le- 

tea Bacău 1—1 (0—1)
Victoria Roman — Rarăul Clmpu- 

lung

(Corespondenți : A. Sto- 
ianovlci, D. Crăciun, V. 
Diaconeseu. C. Nemțeanu. 
I. Birzan, D. Boloban, 
Groapă).

CLASAMENT

1. 
2.

Foresta 
Nicolina

F. 4 4 1 1 12- 6 9
5 4 6 1 10- 4 8

3— 4. C.F.R. 5 3 11 11- 2 7
3— 4. Victoria 6 3 12 14- 5 7

S. Letea 6 3 12 13- 6 7
6. Rarâul 6 3 12 16-12 7
7. Texdla Bt. 5 3 11 6-3 7
•. Minerul C. 5 3 9 2 11-12 6
9. Petucilina 6 3 0 3 5-16 6

lfr— LL Petrolul M. 5 2 12 6-7 5
19—11. Minobrad 5 2 12 6-7 5

12. Fulgerul «294 9-H 4
13. Constructorul 6 114 6-13 3
14. Textila Bh. 6 16 5 8-15 2
U. Minerul G-H. 6 6 15 5-13 1

CAMPIONATUL
AL JUNIORILOR

REPUBLICAN
Șl ȘCOLARILOR

CAMPIONATUL ECHIPELOR
Rezultate înregistrate în e- 

tapa disputată duminică :
Progresul Balș — Chimia 

Rm. Vilcea . 3—1
Olimpia Satu Mare 

pitorul Baia 
(6-0),

Someșul Satu 
namo Zalău 4—2 (2—0),

Medicina Tg, Mureș — So
da Ocna Mureș 4—2 (3—2),

Minerul Motru — Metalul 
Topleț 3—0 (3—0).

Minerul Gura Humorului

(2-0),
To-

Mare 13—0

Mare Di

— Nicolina Iași 6—2 (3—0), 
Chimia Tr. Măgurele —

F. C. Argeș 
(0-2),

C.F.R.
Hunedoara

Vagonul
Călan 4—0 (1—-O),

Minerul Ghelar — Mînaur
Zlatna 2—1 (0—0),

Minerul Baia de Arieș —
Dermata Cluj 4—4 (2—1), 

Gloria Bîrlad — Rulmentul
Bîrlad 0—8 (0—2).

DE TIWT-BELERIE
Pitești 0—4

GOLGETERII
7 GOLURI : Dobrin (F.C. 

Argeș) — 2 din 11 m ;
6 GOLURI : Creinieeanu și 

Voinea — 1 din ll m (Steaua);
5 GOLURI : Neagu (Rapid), 

Dumitrache (Dinamo Buc.), Tă
tara II (Steaua). Nuțu — 1 din 
11 m (F. C. Argeș) ;

1 GOLURI : D. Ene 
Bacău), Oblemcnco 
Craiova} ;

3 GOLURI : Tufan
larbu Și Adam („U“ Cluj), Săl- 
Snu (Dinamo Buc.), Pe.ron.es-

(Jiul), Domide și Axente 
nA.), Gyorfi (Steagul i»șu), 
7*  ~ 2 din 11 m (Petro- 

.2- g/UURI : Băluță șl Dem- 
C- lchi - 1 din 11 m (Dina-

Bacâui, Libardi (Jiul), Flo- 
K>.CU»V Pescaru (Steagul roșu), 

Jî’. ,Caeif și Kassai (Cri- 
țuil, Ciutac si^Naehi - am-

Armata), 
(Farul), 

Bălan și Dașcu (Univ. Craiova), 
Dinu (Dinamo Buc.) și Strat 
(Rapid), Lereter (U.T.A.), Fre- 
purgel (F. C. Argeș) ;

(Dinamo 
(Univ.

(Farul),

Arad
0—3
Arad

— Metalul 
(0-3),
— Victoria

DIVIZIEI A
1 GOL ; Dumitru (Rapid), 

Kallo, S. Avram, Koszka și 
Ologu (Farul), Sima, Moț, Pe- 
tescu și FI. Dumitrescu (U.T.A.), 
Roșu și Radu (F.C. Argeș), 
Naidin șj Cotormanj (Jiul), 
Lupulescu și Cuperman (Poli
tehnica), Neagu și Strîmbeanu 
(Univ. Craiova), Necula și Ja’ 
maischi (Steagul roșu), Bun- 

■ - - - cluj),
Suciu, 

(Crișul),

gău și Iordache („U“ 
Trăsnea (A.S. Armata), 
Amoțchi și Cefan (______
Ghergheli și Doru Popescu (Di
namo Buc.), Stănescu și Din- 
cuță (Petrolul), Al. Vasile, M. 
Popescu, Soo și Stincel (C.F.R.), 
Vătafu (Dinamo Bacău), Ște- 
fânescu și Dumitriu III (Stea
ua) ;

AUTOGOLURI : N. Ionescu 
(Petrolul) pentru „U” Cluj ; 
Nedelcu (Dinamo Bacău) pen
tru Univ. Craiova ; Lereter 
(U.T.A.) pentru Jiul ; Boțea 
(Farul) pentru Steagul roșu ; 
David (Dinamo Bacău) pentru 
Dinamo București ; Lupescu 
(Rapid) pentru F. C. Argeș.

1. 
î.
3.
4.
5.
6.
1.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

V

Crișul 
U.T.A. 
St. roșu 
Din. Buc. 
Din. Bac. 
Steaua 
Politeh. 
Farul 
„U- Cluj 
C.F.R. 
A.S. Ar 
Un. Cr. 
Petrolul 
Rapid 
Jiul 
F.C. Ar

14- 4
13- 5
11-10
13-10
12- 6
10-10

lt-H

LA 12 OCTOMBRIE

0 NOUA ETAPA
IN „CUPA ROMÂNIEI «4

Federația română a stabi
lit ca în ziua de 12 octombrie 
să se dispute o nouă etapă 
a „Cupei României". în aceas
tă fază a popularei compe
tiții sînt programate 32 de 
partide între echipele califi
cate din etapele anterioare și 
divizionarele 8.

ÂD-NOTĂRI LA ETAPĂ...
’^^"^f^susținem afirmațiile

noastre cu notele acordate ce
lor 11 componenți ai națio- 

croni carii

(Urmare din pag 1)

Din lectura atentă a uno
ra din titlurile apărute la 
cronici: „Derbyul — de va- 

‘ loarea unui meci oarecare" 
(la meciul Universitatea Cra
iova — Rapid), „Joc specta
col — dar numai o jumătate 
de oră!...“ (Steaua — Poli
tehnica Iași) ; „Joc mai mult 
în zona neutră" (A.S.A. Tg. 
Mureș — Farul); „O 
de fotbal de calitate" 
— U. Cluj).

Să se fi păstrat, 
U.T.A., Steaua și Rapid — 
implicate și ele în... rîndu- 
rile de mai sus — pentru 
meciurile de mîine cu Legia 
Varșovia, 
și Vitoria

Bina ar

repriză
(U.T.A.

oare,

Glasgow Rangers
Setubal ?
fi...

*

fond oarecum ce- 
reconfortante 

de evoluția 
care, este 

știut, săptămîna aceasta se 
vor reuni pentru pregătirea 
comună în vederea meciului 
de la 12 octombrie, cu Por
tugalia.

Pe acest 
nușiu, cîteva 
culori prilejuite 
selecționabililor

Mai mult decît lăuda
bilă, acțiunea de or
ganizare a unei școli 

de specializare postliceală 
pentru antrenori — cu sec
ție serală (în București) și 
fără frecvență — se anunță 
drept o măsură eficientă de 
rezolvare, în mai bune con
diții, pe baze științifice și ds 
învățămînt corespunzătoare e- 
tapei actuale, a uneia dintre 
problemele fundamentale a 
CADRELOR TEHNICE, de 
SPECIALITATE în diferite 
ramuri de sport, printre care 
și fotbalul.

Este, fără îndoială, o ne
voie reală — de mare impor
tanță și de evidentă actuali
tate — a fotbalului nostru 
de a dispune de un număr 
sporit de cadre bine califi
cate, cu posibilități complexe 
de a influența calitativ mun
ca de selecție și pregătire. 
Se știe că, în ciuda unor e- 
forturi mai vechi, marea 
majoritate a echipelor din 
campionatele județene, o se
rie de formații din divizia C, 
ca și din campionatul națio
nal de juniori (cu excepția 
orașelor unde funcționează 
centre de copii și juniori) 
sînt lipsite de antrenori, de o 
îndrumare tehnică fără de 
care, în fapt, progresul va
loric este imposibil. De ase
menea, într-un număr deștul 
de mare de județe activează 
doar 1—3 antrenori calificați 
(Tulcea, Vilcea, Alba, Mehe
dinți, Hunedoara, Botoșani,

nalei de către 
SPORTULUI :

Răducanu 8. Sătmăreanu 8, 
Hălmăgeanu 9, Dan 7, De- 
leanu 6, Dinu 8, R. Nunweil- 
ler 8, Dembrovschi, Dobrin 
7, Dumitrache 7, Lucescu 7. 
(Dembrovschi a jucat în 
Malta, iar trimisul nostru la 
partida disputată în orașul 
La Valetta, Marius Popescu 
îi aprecia jocul cu nota 7).

trecută, in par- 
Zelezniciar, ne-am 
dacă nu cumva el 
într-o oarecare scă- 
formă .Nu — ne-a 
Valentin Stănescu.

★
antrenorul 
își trecea 

carnetul 
Cînd a a- 
Hălmăgea-

Ieri dimineață, 
Angelo Niculescu 
și el, grijuliu, în 
său toate notările, 
juns la ,9“-ul lui
nu a zîmbit mulțumit, dar 
citind apoi și nota (6) a fun
dașului stingă a dat din u- 
rneri, nehotărîț. 
leanu ar
— parcă 
spună...

„Aici, cu De
mal fi o problemă" 
ar fi vrut el să

w-
în formația de mal sus, 

Dobrin figurează cu nota 7.

Plecînd de la faptul că pi- 
teșteanul a jucat foarte bine 
miercurea 
tida cu 
întrebat 
se află 
dere de 
răspuns
antrenorul Steagului roșu, pe 
care l-am întîlnit pe culoare
le federației. Nici vorbă de 
așa ceva. La Brașov, Dobrin 
n-a putut să-și facă jocul 
obișnuit, deoarece a fost pă
zit cu extremă severitate de 
Kadar.

O singură dată l-a scăpat 
mijlocașul meu din strînsoa- 
re și atunci piteșteanul s-a 
descurcat magistral, fiind co
autorul primului gol înscris 
de F.C. Argeș, prin Nuțu".

Morala: în cazul în care 
și portughezii vor pune un 
om-jandarm pe Dobrin (al 
cărui joc îl cunosc), antre
norii Angelo Niculescu și 
Emerich Vogi să se gîndeas- 
că de astăzi la anumite so
luții de dejucare a planului.

Petrolul Molnești — Textila Bo
toșani 0—0

Toresta Fălticeni — Minobrad Va
tra Dornel

Penicilina laș! — C.F.R

5—1 (2—1)

Aspect de la

SEKLA A m-A

6 
S 
5
5
5 
4 
4
4

6 3 0 3 
3 
2
3
2
3
3
4

6 2 1
6 13
6 2 1
6 13
6 12
6 12
6 2 0

și re
be

•Dej 
hr* Adjud

da — 
■dența 
Brad

Șotia-i B ază u 
lad. D—Area Brfcla 
tui Betieț-: AL M
S.U.T. Galati. Meral 
Metalurgistul Brăila.
GM Gbieorg!
BuzAu. Loco:

Șhmfa Petroșani—Minerul Teliuc, 
favoarea primilor

Foto: AUREL DUBA
eu I 1 ă iti

v.deLe ot

ETAPA VTTTOARE : S. N. Olte
nița — Cbnestid Medgidia, Voin
ța București — Delta Tulcea, 
LM.C. Medgadi» — Electrica Cons
ta Marja Mangalia — Mașini
unelte București. Tehnometal 
București — Petrolul Videle, I.T.C. 
jCenstama — Celuloza Călărași, O- 
Mmșaia rlMl glii — Laromet Bucu
rești. I C-A.B. Areuda — Unirea 
Mlr.ăstirea.

SEBLA A IV-A

Plo- 
1—2 (0—2) 
Autobuzul 
1-0 (9-0)

T. Baltag. M. Dumitru. L- 
Solorr.cn. S. Constantines- 
cu, V. Ștefănescu).

CLASAMENT

roșu Plenlța — Progresul Stre
haia, C.F.R. Caransebeș — Furni
rul Deta, U.M. Timișoara — Mi
nerul Mot.ru, Metalul Topleț — 
Victoria Caransebeș.

SERIA A VI-A

Tur- 
re—«)
Zlat- 
(1—0)

_ _ _ Călan
2_fl (2—0)

Petroșani — Minerul Te- 
3-0 (1-0)

Soda Ocna Mureș — Arieșul 
da

Minerul
na

Metalul

l-«
Mlnaur

1—0 
Alud — Victoria

Ghelar

Știința
li-uc

A.S.A. Sibiu — Mureșul Deva 0—0 
Minerul Baia de Aramă — Aurul

Brad 2—1 (0—1)
Arieșul Clmpia Turzll — Indepen

dența Sibiu -l—0 (2—0)
Tehnofrig Cluj — Industria (Str

unei Cîmpia Turzil 1—0 (0—0)

(Corespondenți : 
Tăutan, Fl. Opri;a, I. 
moghl, I. Zamora, 
țoean, I. Abrudeanu, 
Radvanyi șl L. Donciu).

I.
I.

Gh. 
So- 
Bo- 

P.

CLASAMENT

1. Metalul 6 3 3 0 12- î 9
2. Arieșul T. 6 3 2 1 7- 3 8
3. Minaur 6318 9-37

4—5. Știința 6 3 12 1-4 7
4—5. Arieșul C.T. 6 3 12 1-4 7

6. Mureșul 6 2 3 1 7-6 7
7. Soda «312 4-67
8. Minerul G. 6 2 2 2 4- 5 6
9. Aurul 6 3 0 3 8-10 6

10. Minerul T. 6 2 2 2 5-7 6
11. Victoria 6 2 13 7-7 5
12. Minerul B.A. 6 2 13 8-11 5
13. Independența 6 2 1 3 5- 9 5
14. Ind. sirxnei « 2 0 4 5- 5 4
1'5. Tehnoîrig 6 2 0 4 3-11 4
16. A.S.A. Sibiu 6 114 1-6 3

ETAPA VIITOARE : Industria
sîrmei Cîmpia 'Turzil — Arieșul
Cîmpia Turzil, Victoria Călan — 
Minerul Teliuc, Minerul Ghelar — 
Minerul Baia de Arieș, Mureșul 
Deva — Metalul Alud, Mlnaur Zlat- 
na — Tehnofrlg Cluj, Arieșul Tur-t 

știința Petroșanii, Indepen- 
Slbiu — A.S.A. Sibiu, Aurul 
— Soda Ocna Mureș.

SERIA A VII-A

Gloria Bistrița

L Clumu
2. SleuJu
3. Electro
4. Petrol ii
5. Șoimii
6. Metaiu
7. Metalu
8. Rulmei
9. Ancora

10. A.S.M.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Umrea Mlnăstirea — Celuloza Că
lărași 3—9 (9—0)

Larxw.et București — S. N. Olte
nița 1—1 (0—0)

Electrica Constanța — Marina 
Mangalia 1—0 (0—0)

Ma^mi unelte București — I.M.U. 
Medgidia 1—0 (1—0)

I.C.A.B. Areuda — Voința Bucu- 
3—2

Electroni- 
Gloria

Gloria C.f.R. 
S.U.T.
Unirea
Dunărea 
Petrolul 
Locomotiva

(Corespondenți : I. Tur- 
șie, V. Pancu. R. Avram, 
Gh. Tufeea, O. Guțu, 
Oprea, D. Dlaoonescu).

( 4 2 6

Una din acțiunile

Progresul Baiș — Prahova 
iești

LR.A. Cimpina 
București

Petrolul Tlrgoxiște — Carpați Si
naia o—1 —o>

Dacia Pitești — Sirena Bucu
rești 7—5 (1—2)

T.V.G. București — Comerțul A- 
lexandria 4—1 (2—0)

Chimia Tr. Măgurele — Ca rai mâ
nui Bușteni (Jucat la Pitești) 

2—2 (1—0) 
Unirea Cimpulung Muscel — J>ro’ 

greșul Corabia 2—2
Flacăra roșie București — 

rea DrĂgășani 3—0

(2—0) 
Uni- 

(3-0)

ETAPA VIITOARE
ca Obor — Ancora Galați' 
C.F.R. Galați — Petrolul Berea,

T.U.G. 
Autobuzul 
Caraimanul 
I.R.A. 
Comerțul 
Carpați 
Chimia 
Flacăra

9. Prahova

CLASAMENT

1. Cimentul 6 5 0 1 10- 6 10
2. Celuloza 6 4 0 2 7- 7 8 1.
î. Delta 6 3 1 2 11- 7 7 2.

-5. I.M.U.M. 6 2 3 1 4- 2 7 3.
-5. Laromet 6 3 1 2 9- 7 7 4.
6, Unirea 6 3 1 2 11-10 7 5—6.
7. Marina 6 3 0 3 13- 8 6 5—6.
8. Electrica 6 30 3 6- 6 6 7.

8.

ofensive ale bucureștenilor este res
pinsă de portarul băcăuan Mîniosu, care a boxat balonul. 
(.Fază din meciul Sportul studențesc — Știința Bacău, din 
campionatul diviziei B).

Foto ! V. DRAGAN

ȘCOALA ANTRENORILOR...
• 0 măsură excelentă prin care se pot rezolva multe probleme
ale fotbalului • Calificare superioară, pe
se evite formalismul I • Cine ar trebui să

baze științifice • Să
fie primii candidați ?

Vaslui ș.a.) ceea ce limitează 
total necorespunzător nu nu
mai activitatea prezentă ci 
și perspectivele fotbalului 
din unele centre unde s-ar 
putea face, desigur, mult mai 
mult.

Școala de specializare post
liceală pentru antrenori se 
dovedește deci — și pentru 
situațiile amintite — abso
lut necesară, un mijloc pre
țios de a ridica nivelul ge
neral al fotbalului nostru.

Trebuie, însă, ca lucrurile 
să fie bine înțelese de la în
ceput pentru ca această utilă 
inițiativă să ducă la rezul
tatele așteptate și nu — 
așa cum se mai întîmpla în 
trecut — la învestituri destul 
de formale ale unor cursanți, 
selecționați fără exigență, 
cu titlul de instructor sau 
antrenor.

Se preconizează, de data 
aceasta, ca școala de 
lizare postliceală să 
o perioadă lungă (doi

specia- 
asigure 
ani) de

pregătire științifică, tncît să 
dea absolvenților o REALA 
calificare, In baza căreia vii
torii antrenori să poată 
munci eu rezultqte superioare 
și, în același timp, să-și dez
volte și să-și impună per
sonalitatea, să fie recunoscuți 
ca veritabili specialiști, ca
pabili să hotărască singuri 
cadrul muncii de selecție fi 
pregătire în diferitele secții 
de fotbal în care vor activa.

Fără îndoială, prima cerin
ță pentru ca școala de spe
cializare postliceală să-și în
deplinească integral misiu
nea, este colaborarea efectivă 
între CNEFS, prin Sectorul 
de pregătire a cadrelor, fe
derația de specialitate și 
IEFS, fiecare cu atribuții im
portante pe plan organizato
ric, didactic ori de pregătire 
practică. De pe acum, fede
rația de fotbal s-a fixat a- 
supra unor măsuri care să 
sprijine buna funcționare a 
acestor școli, propunîndu-și 
să organizeze diferite tabere 
în care viitorii antrenori își

vor putea mări experiența în 
pregătirea echipelor etc. Nu 
este îndeajuns!

Din mai multe motive — 
reamintindu-ne cite ceva și 
din experiențele anilor pre
cedent — considerăm că la 
baza succesului acestor școli 
trebuie să stea orientarea 
consiliilor județene pentru 
educație fizică și sport tn 
ceea ce privește propunerile 
și înscrierile pentru exame
nele de admitere care vor a- 
vea loc între 5 și 10 octom
brie. Pînă acum, cu prilejul 
organizării diferitelor cursuri, 
se considera de către orga
nele sportive județene sau 
municipale că problema se
lecției cadrelor este o sarcină 
secundară, că este suficient 
să 
rul 
la 
ba
ficarea pe care și-o propune 
să o asigure școala posti i- 
ceală de specializare, este 
o calificare temeinică, dimen
sionată ca pentru oricare altă

care au

fie îndeplinit doar numă- 
cerut sau recomandat de 

„centru". Acum este vor- 
de cu totul altceva- Cali-

meserie, la nivelul unor exi
gențe sporite. De aceea este 
nevoie, înainte de toate, ca 
activiștii organelor sportive 
județene să îndrume spre a- 
propiatul examen al școlii de 
antrenori nu pe proaspeții 
absolvenți de liceu, așa cum 
ar fi tentați să creadă după 
titulatura specializării POST- 
LICEALE ci — recomanda
bil — pe actualii sau foștii 
jucători d? fotbal (credem 
noi, în primul rînd) în vîrs'.ă 
de 27—30 de ani,
căpătat o maturitate fotbalis
tică și care au astfel mai 
multe posibilități de a obține 
posturile respective. Ar fi, 
desigur, de mare folos pentru 
fotbalul nostru ca la aceste 
examene și la cele viitoare 
să se prezinte cît mai mulți 
dintre fotbaliștii din divizia 
A, B — în special — sau 
alții care, în afară de pasi
une, au acumulat de-a-iungul 
anilor și o mare experiență 
competițională și de pregăti
re. Cursurile școlii de spe
cializare postliceală pentru 
antrenori îi vor ajuta fără 
îndoială să devină foarte 
buni tehnicieni și astfel să 
contribuie la dezvoltarea pe 
baze largi științifice a fot
balului românesc.

Rămîne să consemnăm 
zultatele de început ale 
cestei frumoase inițiative 
care 
toate

o dorim sprijinită 
forurile de resort.

re- 
a- 
pe 
de

(d.g.)

Bradul Vișeu
7—0 (3—0) 

— Unirea 
'2-1 (1-1) 

■ Fo
re—î) 
.Baia 
(1-0) 
Ora

re—«)
Dinamo 

(0-0) 
Baia 

(1—0) 
‘Der- 
(0-0)

Bihoreana Marghita
Dej

c.i.l. stghetul Marmației - 
resta NăSăud 3—1

C.I.L. Gherla 
Mare

Metalul
dea

Someșul
Zalău

Victoria 
Mare

Constructorul 'Baia Mare — 
mata Cluj 1—0

Salonta

Topitorul
1—0 

- Dacia
4—0

Satu Mare
2—1

Oarei — Chimistul
1—1

(Corespondențl: .1. TamX, 
A. Pascalău, -V. Godja, D. 
Vatau, Gh. Cotrău, z, 
Kovacs, Tr. Silaghi 
Teodor). y

Gh.
Ș- T.

6 3 
6 3
6 3
6*3
6
6
£
6
6
6
6
6

CLASAMENT

1. C.IX. Gherla 6 4 1 1
2. Someșul 6 4 1 1
3. Gloria 6 3 2 1
4. c.i.l. sighet 6 3 2 1

2
2
2
2
2
2
e
4
3
4
3
5

2
2
2
2
1
1 
0
1

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

5. Victoria
6. Unirea
7. Constructorul
Ș. Dermata 

9—10. Chimistul 
9—10. S?inamo 

lil. jBihoreana
12. Metalul
13. Foresta
14. Topitorul
15. Dacia
16. Bradul

< 9
9ll>- 

ț-
14- 
10- 
13- 
11-
9-
5- 
fr- 
«-
s- «
6- 12 
4-10
4-10
1-11 
2-19

5 
ti
6
8
5
6
5
5

Mă- 
N. 
T.

(Corespondenți : 
gureanu, 
Borcea, 
Pop, T. Negul eseu, D. Ră- 
dul-e&cu,

L-
C. Vîrjoghe,

Udrescu,I.

I. Mihăilescu) .

CLASAMENT

6 4
6 4 
« 3
6 4
6 4
6 2 
fi 3
6 2
6 2

1 
1
3 
0 
0
4 
1 
2 
1

1 
1 
o
2
2 
o
2
2
3

18- 8
12- 5
9- 3
9- 5

11- 8
7- 4
:9- 6
6- 4

11- 9

9
9
9
8
8
8
7
6
5

Chimistul

il
10. Unirea C. 6 1 3 2 10-11 5
li. Sirena 6 2 1 3 9-11 5
12. Progresul C. 6 1 3 2 6- 9 5/
13. Progresul B. 6 2 0 4 6-11 4

J.4. Unirea D. 6 2 0 4 5-12 4
15. Petrolul 602 4 6-14 2
16. Dacia 6 1 0 5 4-16 2

ETAPA VIITOARE : Victoria Tg. 
Jiu — Unirea Orșova, Energetica 
Tr. Severin — Vulturii textila Lu
gos, Minerul Lupeni — Electro
motor Timișoara, Minerul Bocșa 
— Dunărea Calafat, Steagul roșu 
Plenlța — Progresul Strehaia, 
C.F.R. Caransebeș — Furnirul De
ta, U. M. Timișoara — Minerul 
Motru, Metalul Topleț — Victoria 
Caransebeș.

ETAPA VIITOARE :
Baia Mare — Pnreeta îNăsăud, 
Victoria Cărei — Someșul Satu 
Mare, Dermata Cluj — Bradul VI- 
șeu, Bihoreana Marghita — Me
talul Salonta, Topitorul Baia 
Mare — Gloria Bistrița, Dimmo 
Zalău — Constructorul Baia Mare, 
Dacia Oradea — C.I.L. Sighdtul 
Marmației, Unirea Dej — C.I.L. 
Gherla.

SERIA A VHI-A

Bălan

SERIA A V-A

Minerul Lupeni — Furnirul Deta 
5—1 (3—0)

Electromotor Timișoara — Mi
nerul Bocșa 0—0

Unirea Orșova — C.F.R. Caran
sebeș 1—2 (0—1)

Victoria Caransebeș — Victoria 
Tg. Jiu 1—1 (0—1)

Minerul Motru 
pleț 2—0 (1—0)

Steagul roșu Plenlța — 
Timișoara 2—0 (0—0).

Progresul Strehaia — Energeti
ca Tr. Severin 3—3 (2—1)

Vulturii textila Lugoj — 
rea Calafat 6—2 (2—0)

Metalul To

ii. m.

(Corespondenți : I. 
cu, Șt. Marton, 
M. Mutașcu, P. 
nu, I. Julea, Gh. 
și C. Olaru).

CLASAMENT
1. Minerul L.
2. Electromotor
3. C.F.R.
4. Minerul B.
5. Victoria C.
6. Viet. Tg. J.
7. Vulturii
8. U.M.T.
9. Minerul M.

10. Energetica 
Steagul 
Furnirul 
Unirea 
Dunărea 
Progresul 
Metalul

11.
12.
13.
14.
15.
16.

6
6
6
6
6
6

Dună-

Cotes-
Iacob,I,

Pălăncea-
Dobreanu

3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

1 
1
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3

9— s
7— 6

14— 7
9— 5
8— 7 

11—11 
21—11 
12— 8
9— 7

10— 9
6— 9 

10—17
7— 6

14—16
9—17
5—20

ETAPA VIITOARE :
Jiu — Unirea Orșova, Energetica 
Tr. Severin — Vulturii textila 
Lugoj, Minerul Lupenl — Elec
tromotor Timișoara, Minerul Boc
șa — Dunărea Calafat, Steagul

LOTO

Victoria Tg.

— Medicina Tg.
4—1 (2—0)

— Metalul CCp-
1—0 (1—0)

UrrUfta
3—0 (0—0) 

Brașov — Chimica Ttaiâ-
3-1 (1-1)

Făgăraș — Tractorul Bra-
1—0 (0—0)

Gheorghienl — Lemnarul
0—3 (0—1)

Codl-ea

Minerul
Mureș

Col o ro m
șa Mică

Oltul Sf. Gheorghe
Cristurul Secuiesc

Carpați
veni

Chimia
șov

Viitorul
Odorheiul Secuiesc

Chimia Orașul Victoria — Vitro
metan Mediaș 2—1 (0—0)

Torpedo Zărnești — Avîntul Re
ghin (s-a jucat la Bușteni) 

7—0 (3—0)

(Corespondenți : R. Bor- 
toș, N. Seceleanu, Glii Bri- 
otă, E. Bogdan, B. Stoiciu, 
L. Karda, E. Aslan și V. 
Zbarcea).

CLASAMENT

1. Oltul 6 5 0 1 14- 4
2—3. Chimica 6 4 0 2 10- 6
2—3. Lemnarul 6 4 0 2 13- 9

4. Chimia F. 6 4 0 2 9-6
5. Tractorul 6 3 1 2 12- 3
6. Carpați 6 2 3 1 8-4
7. Metalul 6312 8-6
8. Colorom 6312 8-9
9. Chimia V. "6303 7-9

10. Torpedo 6 2 1 3 12- 9
11. Vitrometan 6 2 1 3 10- 9
12. Minerul 6213 11-11
13. Viitorul 6213 5-12
14. Unirea 6204 8-13
15. Medicina 6 0 2 4 4-1'6
16. Avîntul 6105 5-18

10
8
8
8
7
7
7
7
6*
5
5
5
5
4
2
2

ETAPA VIITOARE :
Odorheiul Secuiesc
Tîrnăveni, Avtntui Reghin — Mi
nerul Bălan, Vitrometan Mediaș — 
Carpați Brașov, Metalul Copșa 
Mică, — Viitorul Gheorghieni, U- 
nirea Cristuru Secuiesc — Torpe
do Zărnești, Tractorul Brașov — 
Chimia Orașul Victoria, Chimia 
Făgăraș — oltul Sf. Gheorghe, 
Medicina Tg. Mureș — Colorom 
Codiea.

Lemnarul
Chimica

PRONOSPORT
Tragerea concursului Pronoex

pres de mîine va avea loc la 
București în sala Clubului Finan
țe Bănci din str. Doamnei tir. 2, 
cu începere de la ora 19. Ea 
va fi radiodifuzată. După trage
re va urma un film artistic. In
trarea liberă.

Pentru a veni în sprijinul pa'r- 
ticipanților, publicăm o schemă 
Pronoexpres de 8 numere pe nu
mai trei variante, care dă mini
mum o variantă cu 3 numere 
cîștigătoare din 4 extrase.

Cele 8 numere alese sînt : 
9, 13, 18, 22, 25, 28, 31.

Desfășurarea este următoarea :
22
31
31
numere

Pronoexpres de mîine, miercuri 1 
octombrie 1969.

Nu uitați, astăzi este ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor.

Ar
Premiile concursului PRO-

NOEXPRES Nr. 39 din 24 
septembrie 19G9.

2,

2 — 9 — 13 — 18 —
2 — 9 — 25 — 28 —

13 — 18 — II — 28 —
Precizăm că aceste

șlnt teoretice, participanții puțind 
face înlocuirile cu ------- "
ferate, avînd însă 
pecte desfășurarea.

Această schemă 
perimentată chiar

EXTRAGEREA l: Cate
goria a Ii-a: 95,5 variante a 
2.051 lei; categoria a III-a: 
2514,5 variante a 38 lei.

nu merele 
grijă să

pre- 
res-

ex-poate fl
la concursul

EXTRAGEREA a 11-a : Ca. 
tegoria A: 4,5 variante a 
18.176 lei; categoria B: 166 
variante a 492 lei; categoria 
C: 3256 variante a 25 lei.

Solorr.cn
Mot.ru


Tcimisul nostru special, D. STĂNCULESCU, transmite din Napoli:

LUPTA ECHILIBRATA ÎN PRIMA GRUPA
A CAMPIONATULUI EUROPEAN

ASEARĂ, ROMÂNIA ISRAEL 75-74 (55-58)
NAPOLI 29 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). Mai 
întîi cîteva amănunte despre 
dramatica partidă care a opus 
duminică noaptea selecționa
tele României și Italiei. In ciu
da handicapului de talie și, 
chiar, a dezamăgirii produse de 
înfrângerea nemeritată suferită 
cu o seară înainte în intîlni- 
rea cu reprezentativa Cehoslo
vaciei, sportivii români nu nu
mai că au ținut pasul cu va
loroșii lor adversari, conside
rați printre principalii candi
dați la una din medalii, dar 
au dominat șl condus în ma
joritatea timpului : 12—5 (min. 
6), 18-13 (min. 10), 24-19
(min. 12). Două minute mai 
tîrziu, gazdele au reușit totuși 
să egaleze, provocind o explo
zie de entuziasm în tribune: 
26-26 șl 28—28. Mai mult, ita
lienii au preluat chiar condu
cerea — 35—30 în min. 17 —, 
dar românii au revenit puter
nic, încheind repriza în avan
taj : 40-33.

La reluare, inițiativa a apar
ținut din nou baschetbaliștilor 
români, mai siguri și mai ra
pizi în acțiuni. în min. 30, e- 
chipa noastră Intra cu un a- 
vantaj de 4 puncte, 51-47. 
Forțele tricolorilor se diminu
aseră considerabil însă în dis
puta inegală cu giganții Bo
vone (2,10 m), Mașini (2.06 m) 
și Meneghin (2,02 m). Pe de 
altă parte, unele decizii 
bitrilor Schober (R. F. 
manieD și Arabadian 
ria), care au produs rumoare 
în tribuna presei, au stopat e- 
lanul românilor. Dacă vom a- 
dăuga și faptul că pe rind 
Dikai (o frumoasă surpriză). 
Novac (care a primit al 5-lea 
fault cu totul gratuit), Tarău 
și Jechely s-au văzut nevoiți 
să părăsească terenul pentru 
5 greșeli personale, în timp ce 
de la italieni doar Meneghin 
și Ossola au fost eliminați, vom 
avea explicația celor întâm
plate în final, cînd gazdele au 
refăcut handicapul și s-au 
tașat

Si. 
mâni 
Vinși 
întrecerea precedentă cu Ce
hoslovacia ei au' avut o com
portare bună, subliniată de e- 
voluția scorului și de aprecie
rile numeroșilor 
flați la Neapole. 
o învățătură, și

ale ar- 
a Ger- 
(Bulga-

de-
în învingători, 
astfel, baschetbaliștîl 
au părăsit terenul 
din nou, dar ca șl

ro- 
în- 
în

specialiști a- 
Pentru noi — 
nu nouă din

DIN COLTUL TRIBUNEI
• Peste 170 de ziariști urmărea' 

întrecerile campionatului euro
pean de baschet. Dintre oaspeți, 
(recordul II dețin confrații 
«hțJ.S-S., în număr de 29.
• s Bobrowski a jucat 

triva-echipel noastre cel 
100-lea meci International,

din

Ko-

al 
par-

Julieta Șișma- 
care se ocupă ?i 
altor excelente

Trimisul nostru special, ION OCHSENFELD, transmite din Varșovia:

JOSEPH DUBE (S.U.A.) CAMPION MONDIAL LA „SUPERGREA"
> Halterofilii sovietici inVingători detașați in clasamentul pe națiuni

kg), care a reuoit 12 haltero
fili. Printre cei mai grei (Ia cin- 
tarul oficial) se aflau Leonid Ja
botinski (U.R.S.S.) cu ,rr
urmat de cehoslovacul 
Pavlasek cu 147,1 kg și 
canul Joseph Dube cu 
Dar nu aceasta a fost 
dinea în clasamentul...
.manțelor ! După două

și, respectiv
Nosievici 8,

9, Czmor

păcate : avantajul de a fi gaz
dă a unei asemenea competi
ții nu înseamnă numai ajuto
rul moral primit din partea 
publicului, sau cel' oferit de 
cunoașterea perfectă a terenu
lui și panourilor ; gazdele con
tinuă să fie favorizate de ar
bitri, în duda faptului că de 
la masa oficială nu a lipsit 
nici unul dintre diriguitorii bas
chetului european. Să sperăm, 
însă, că măcar de acum înainte 
vom fi arbitrați cu mai multă 
atenție și — s-o 6punem răs
picat — cu absolut obligatoria 
corectitudine.

Scorul de 74-62 (38-40) In 
favoarea team-ului italian a 
fost realizat de : Barivierra 11, 
Ctesola 5, Recalcatti 7, Bovane 
7, Mașini 20, Zanatta 2, Mene- 
ghin 4, Bisson 9, Cosmelli 9, de 
la învingători 
de Dikai 4, 
Jechely 8, Albu 
5, Diaconescu 16, Novac 9, Ta- 
rău 5 de la Învinși. Procenta
jul aruncărilor libere : Italia 
25/14 — România 26/18.

Conform majorității prono
sticurilor, în grupa de la Nea- 
pole se dă o luptă extrem de 
echilibrată. Despre acest lu
cru vorbesc nu numai cele două 
partide ale reprezentativei ro
mâne, d și celelalte întâlniri. 
Tot duminică seara, selecțio
nata Poloniei, din rîndurile că
reia nu au lipsit vestiții Trams, 
Likszo și Jurkevicz a fost la 
un pas de a pierde în fața 
Spaniei. Aceasta din urmă a 
avut in Luyk și Rodriguez doi 
exoelenți realizatori, condu- 
cind în permanență pină in 
ultimele secunde. La scorul de 
79-78 pentru polonezi (mai e- 
rau doar 15 secunde), spaniolii 
au atacat furibund, dar Godina 
a ratat dintr-o poziție clară 
de sub panou coșul care le-ar 
fi putut aduce un frumos suc
ces. Chiar și formația Ceho
slovaciei a avut emoții puter
nice în meciul cu echipa Is
raelului, dar eficadtatea de
osebită a lui Zednicek (28 de 
puncte) și Zidek (20) au asi
gurat victoria unei echipe (90— 
82) in carq renumiții Pistelak 
și Konvicka nu au înscris nid 
un punct. în aceste condiții, 
este greu de presupus cum va 
arăta clasamentul după cea de 
a 5-a zi de întreceri.

La Caserta, in schimb, echi
pele U.R.S.S. și Iugoslavie! fac 
galopuri de sănătate, obținînd

tea organizatorilor premrtl 
„Gianni Bortclaml* *.

Impe
de al 

______ ______  ____ . j Pri
mind din partea federației ce
hoslovace o frumoasă medalie.

O O reapariție spectaculoasă — 
cea a. Iul lyo Daneu tn echipa 
Iugoslaviei, «are a înscris for
mației Greciei 36 de puncte.
• Cel mai scund jucător al 

actualei ediții : Starkman (Israel) 
1,76 m, iar cel mal înalt — 
valenko (U.R.S.S.) 2,17 m.
• Cel mai bun arbitru 

campionatului va primi din

VARNA, 29 (prin telefon).— 
După campionatele mondiale 
de la Copenhaga din 1967, 
presa a numit-o pe gimnasta 
bulgară Maria Ghigova regina 
neîncoronată a întrecerii i ea 
pierduse atunci titlul suprem 
pentru o depășire cu numai 
două secunde a timpului regu
lamentar afectat execuției. 
Lozinci afișate în tribune de 
spectatorii bulgari, încă din 
prima zi a competiției de la 
Varna, cereau, de data aceasta, 
pentru Maria Ghigova și... 
coroana. Și iată călexcelenta 
sportivă bulgară, evoluînd 
stălucit și în ultima zi a cam
pionatelor mondiale, atît la 
exercițiu liber fără obiect cit 
și la exercițiu liber cu coar
dă, a triumfat pe deplin. La 
exercițiu liber fără obiect 
Ghigova a ridicat sala în pi
cioare. Ea merită toate super
lativele pentru execuția plină 
de poezie, pentru mișcare^ ei 
unduitoare, abia a tin gin d co
vorul, pentru grația și măies
tria etalate cu o uimitoare si
guranță și precizie. Nota 9,80 
pe care a obținut-o aproape 
că nu redă suficient marea di
ficultate a exercițiului ei. A- 
poi, un extrem de greu exerci
țiu la coardă, executat aproape 
fără greșeală, i-a adus nota 
9,60, Ghigova avînd asigurate 
în acest moment medalia de 
aur și titlul de campioană 
mondială absolută Maria Ghi
gova a cucerit, astfel, trei me
dalii de aur și două de argint, 
fiind singura participantă care 
a fost ^răsplătită cu medalie 
pentru'fiecare execuție. Mana 
Ghigova are 22 de ani șl este 

■antrenată de 
nova, aceeași 
de pregătirea

Ultima zi a Întrecerilor a pro
gramat disputele la categoria 
maximă („supergrea- — peste ,110

161 kg, 
Peter 

ameri- 
144 kg. 
și or- 
perfor- 

____ .    mișcări 
(împins și smuls), Leonid Jabo
tinski, care se afla abia pe locul 
7, a acuzat o durere fizică și 
s-a retras din concurs. A fost, 
de altfel, și surpriza serii, pen
tru că recordmanul și campio
nul mondial nu făcea parte din 
clasamentul celor caliricați. n- 
tlui de camp’on a revenit tinâ- 
rului halterofil ' american in 
vîrsfă de 23 de ani, Joseph 
Dube, care a totalizat la cele 
trei stiluri 5’17,5 kg. P" locul se
cund s-a clasat belgianul Serge 
Reding care, cu un țrtal de 
570 kg, sl-a adjudecat titlul de

• Marțt In Hua de odSml. 
sportivii vor face o excursie 
Capo Flegrei. iar nartșeicr '.e-e 
fost rezervata una pe traseul- _ ., - . —
• O serie de de’egath au ce

rut organizatorilor -rr-fta rarei 
programului din zfua de 4 oc
tombrie. pentru a putea vțzso- 
na meciul de box prefesirccst 
Benvenuttl — Scott. Firi «ac
ces insă...
• Decanul de vtrsiâ al făcă

torilor prezențl la această edree 
este Gabar.y rungaria) născut 
In 1935, iar cel =al ttBtr. Sta- 
melos (Grecia: — n ata. De 
reținut că Gabany a debutat in 
reprezentativa ungară la vtrsta 
lut Stamelos.

Trimisul nostru special, CONSTANTIN MACOVEI. transwrte

Rezultat bun al Victoriei Vîleu — locul 6 la exerci
țiu liber fără obiect și locul 9 la individual compus 
• Arbitrele au învins concurentele • 4 medalii de 
aur pentru Bulgaria

gimnaste bulgare, între care 
•Neșka Robeva și Run-liana 
Ștefanova. Excelenta compor
tare a tuturor gimnastelor Uin 
țara gazdă, la individual ca șl 
medalia de aur cucerită în 
proba de ansamblu, au adus o 
strălucită confirmare școlii 
bulgare de gimnastică mo
dernă.

Din păcate, această ultimă 
zi a campionatelor mondiale a 
avut, pe lîngă emoționantul 
spectacol sportiv oferit de con
curente, și momente mai puțin 
plăcute, care au umbrit con
siderabil această frumoasă zi. 
Brigada de arbitre de la exer
cițiu cu coardă a ținut cu ori
ce preț să decidă ea ordinea 
în clasament a sportivelor. 
Astfel, concurentele bulgare 
Robeva și Ștefanova, deși au 
prezentat exerciții de maximă 
dificultate, executate într-un 
ritm de-a dreptul uluitor, au 
fost flagrant depunctate. In 
această situație, la exercițiu 
cu coardă titlul mondial a re
venit concurentei sovietice 
Galina Șugurova. care a obți
nut, astfel, cea de a doua me
dalie de aur. Publicul, extrem 
de sportiv de-a lungul între
gului concurs, aplaudînd căldu
ros toate exercițiile valoroase, 
la nedreptatea făcută de arbi
tre Rumianei Ștefanova, a 
protestat violent timp de 20 
de minute, cerîrid modifica
rea notei. Cel mai mult a 
avut de suferit de pe urma 
acestui incident concurenta 
noastră Iulia Zaharia care,

campion european. Pe locul 3 
s-a clasat sovieticul S. Batîșev 
cu 570 kg. Pe următoarele locuri 
s-au clasat Rieger (R.D. Germa
nă) 537,5 kg, R. Mang (R. F. a 
Germaniei) 535 kg și Atanasov 
(Bulgaria) 525 kg. în clasamen
tul european, pe locul 6 s-a si
tuat P. Pavlasek (Cehoslovacia) 
520 kg.

La împins, clasamentul mon
dial : 1. Reding 202,5 kg, 2. Dube 
202.5 kg, 3. Batîșev 192,5 kg. (Al 
treilea european, Atanasov 192,o 
kg).

clasament la smuls • 1. Batt- 
șev 162,5 kg, 2. Dube 162,5 kg,
3. Jabotinski 162,5 kg. (Al trei
lea european, Lahdenranta 
Finlanda, 155 kg).

Clasament la aruncat : 1. 
ding 215 kg, 2. Batîșev 212,5 
3. Dube 212.5 kg. (Al treilea 
ropean, Rieger 212,5 kg).

★
După cele 9 categorii 

cele mai multe titluri 
le-au obținut sportivii 

Re- 
kg, 
eu-

disputate, 
mondiale 
sovietici :

victorii la scor, iar formațiile 
Bulgariei și Ungariei (învinse 
clar de echipa română în ul
timele săptămîni) au cele mai 
mari șanse de a ocupa locu
rile 3- și, respectiv, 4.

Ultimele rezultate și clasa
mentele după două etape : Po
lonia — Spania 79—78 (37—44) 
In grupa A ; U.R.S.S. — Grecia 
83-63 ------- * ' '
Suedia 
pa B.

(46—27) și Iugoslavia - 
115—43 (52-14) in gru-

A
AGRUPA

1. Italia 220 139-115 4
2. Polonia 2 2 « 171-138 4
X Cehoslovacia 228 162-152 4
4. România 292 132-146 2
5. Spania 282 131-144 2
6. Israel 282 160-182 2

BGRUPA
L Iugoslavia
2. DM8.
3. Bulgaria
4. Ungaria
5. Grecia
6. Suedia

228 193-185 4
2 2 8 178-128 4
228 153-135 4
282 128-161 2
282 125-161 2
282 113-282 2

Aseară, la ora închiderii
ediției, meciul c 
României și Israelului s-a

dintre echipele —i_i_r - n în- 
cheia» cu victoria jucătorilor 
noștri s 75—74 (33—38'. Amă
nunte, 
mîine.

în numărul nostru de

IURNEin DE BASCHET
DE IA PLOVDIV

deIn turneul feminin 
baschet de la Plovdiv, selec
ționata de junioare a orașu
lui București a învins-o pe 
cea a orașului Sarajevo eu 
72—64, iar cea a orașului 
Plovdiv pe cea a orașului 
Halle cu 74—62.

EMANUEL FANTÂNEANU, transmite din Riga:

Bineînțeles, ea 
începe 

Bertha
execuția- 

Vilancber. 
feminine 

s-a dețsla- 
covor. a 
Iulia Za- 

masa

exact în momentul anunțării 
notei acordate Rumtar.eL 
ieșise la mijlocul covcrulu 
pentru exercițiu liber fără 
obiect.
a putut 
Doamna 
președinta comisiei 
din cadrul F I.G, 
sat personal pe 
luat-o de braț pe 
harta, invitind-o la 
juriului Apoi, d na Vilancber 
a pus pe umeri luliei pu
loverul său, gimnasta noastră 
așteptînd astfel timp de 20 
de minute pină cînd con
cursul a putut fi reluat în 
ciuda acestui fapt, Iulia Za
haria a evoluat bine, obți
nînd nota 9.35. La exercițiu 
liber fără obiect a concurat 
bine și Victoria Vîleu, ele
ganța, precizia și frumusețea 
mișcărilor prezentate de ea, 
fiind deseori aplaudate de 
public. Cu nota 9,40, Victo
ria s-a clasat pe locul 6, 
ceea ce constituie un rezul
tat onorabil pentru această 
tînără concurentă. De altfel, 
și la exercițiu cu coardă, 
gimnastele românce au avut 
o bună evoluție, fiind apre
ciate pentru comportarea lor.

Seara tîrziu, în Palatul 
Sporturilor din Varna a avut 
loc un spectacol demonstra
tiv, cu participarea unor 
sportive și ansambluri meda
liate și a cîtorva ansambluri 
de gimnastică modernă și 
folclor din Bulgaria-

Aici a avut loc ședința co
misiei de gimnastică moder
nă din cadrul F.I.G. S-a sta-

3. El au fost urmați de cel
japonezi cu două titluri. Polonia, 
Iran, S.U.A. și Finlanda au ob
ținut cite un titlu. In clasamen
tul european : U.R.S.S. 3 titluri, 
Bulgaria 2 titluri, Polonia, Un
garia, Belgia și Finlanda cite no 
titlu. __ _

CLASAMENTUL MONDIAL PS 
ECHIPE ; 1. U.R.S.S. 40 p, 2. 
Polonia 25 p, 3. Ungaria 25 p, 4. 
Japonia 22 p, 5. S.U.A. 19 p, 6. 
Finlanda 15 p, 7. Bulgaria 13 p, 
8. Iran 9 p, 9. Belg a 8 p, 10- 
Suedta 5 p, 11—12 Cehoslovacia 
și Norvegia cite 4 p, 13—14. Ro
mania și R. D. Germană rite 
3 p, 15. R.F. a Germaniei 2 p, 
16. Anglia 1 p.

CLASAMENTUL EUROPEAN 
PE ECHIPE ; 1. U.R S.S. 44 p,
2. Polonia 29 p, 3. Ungaria 28 p.
4. Bulgaria 21 p, 5. Finlanda 18 
p, 6. Belgia 10 p, 7. Cehoslova
cia 10 p, 8—10. Suedia, Norvegia, 
R.D. Germană 6 p, 11. România 
5 p, 12—13. Anglia, R.F. a Ger
manie) 4 p, 14. Franța 3 p, 15—16. 
italia—Austria cita 2 p.

2

SUCCESELE TENISMANILOR NOȘTRI
9 CEI 16 „RANGERS"

(Urmare din pag. I)
rit orice altă argumentație ar 
ti de prisos. Voi aminti totuși 
că meciurile de simplu s-au 
prelungit pînă la epuizarea 
timpului regulamentar de joc. 
iar in ultima zi tribunele au 
cunoscut o afluență de public 
deosebită, deși scorul era a- 
tuna 3-0 și învingătorii fuse
seră desemnați.

— Prin ce s-an arătat supe
riori tenlsmanii americani 7

Consider că au existat 
elemente hotărâtoare în 

acestora, care au înclinat
două 
jocul 
balanța meciului tn favoarea 
echipei țării gazdă : execuția 
loviturilor de serviciu și aceea 
a returului de serviciu. Sint, 
de altfel, elementele esențiale 
pentru tenisul practicat pe te
renuri cu asfalt, care solicită un 
joc rapid, rezolvat de obicei 
din primele schimburi de 
mingi. Faptul că americanii 
ne-au fost superiori In această 
privință este ilustrat de scoru
rile majorității ghemurilor, in 
care Tiriac și Năstase ciștigau 
la luptă, iar adversarii lor se 
dstar.țau mai ușor. împotriva 
serviciilor lui Ashe sau ale lui 
Smith, practic nu aveai ce fa- 
ce... Tocmai de aceea, compor
tarea jucătorilor 
au dat o replică 
adversarilor lor, 
cată ca deosebit 
E> și-au apărat 
șansele, luptând pentru fiecare 
minge chiar end scorul nu i-ar 
fi încurajat la aceasta.

înaintea finalei, jucătorii 
noștri au fost puși să rezolve o 
sa-r-r-5 difiefiă : acomodarea 
tatr-un np relativ scurt cu o 
suprafață de joc practic necu
noscută tor — asfaituL în acest

români, care 
atit de dirză 
trebuie apre- 
de meritorie, 
foarte serio6

CXASAMENTZ: tbdfrtdua: ecm- 
p_s : L Marte Ghlgov*  (Bulgaria) 
Jț.43 p, Liubov Sereda

u.ir Gahzaa Șugurova
<r- ■ ««> >e»Xa Uobeva (Bul-itia> wau re P, »- Bumlana 
Ștefanova (Bulgaria) 37,75 p, »• 
Ana zasuhlna (V.R.S.S.) 37,4# P, 
S. Maria Patoeska (Vngaria) 37J*  
p, S, Hana Sitnlanska (Cehoslo
vacia) 3S.7» p, 7. Zriena Mlinano- 
va (Cehoslovacia) 34,45 p, •. Jan a 
Vinaskova (Cehoslovacia) 34A5 p. 
9. Victoria vneu (România) 
p, 1«. Elke Botger (R.D. Germa
nă) 3SJ)5 p, 11. Iulia Zaharia (Ro
mânia) și Rosemarie Halbriter 
(R.D. Germană) cu 3535 p; 
exercițiu Impus cu mingea : 1. 
Galima Șugurova 9,40 p, 2. Maria 
Ghigova și Liubov Sereda 9,25 
p, 3. Hana Sitnianska și Jana 
Vtnașkova 9,15 p, 4. Neșka Robe
va 9,10 p, 5. Rumiana Ștefanova 
9 p, 7. Victoria Vtlcu 8,75 p, 9. 
Iulia Zaharia 8,60 p, 10. Mihaela 
Nicolăescu 8,50 p; exercițiu liber 
cu cercul : 1. Ghigova 9,80 p, 2. 
Robeva 9,70 p, 3. Sereda 9,65 P, 
4. ștefanova 9,55 p, 5. Patocska 
9,50 p, 6. Ciugurova 9,40 p... 9. 
Iulia Zaharia și Victoria VUcu 
9,05 p; exercițiu liber cu coardă :
1. Șugurova 9,65 p, 2. Ghigova 
9,60 p, 3. Robeva și Sereda 9,55 P, 
4. Zasuhlna și Ștefanova 9,50 p, 5. 
Patocska 9,35 p, 6. Sitnianska 9,30 
p; exercițiu liber fără obiect : 1. 
Ghigova 9,80 p, 2. Robeva șl Ște
fanova 9,70 p, 3. Sereda și Șuga- 
rova 9,60 p, 4. Zasuhlna și Țo 
Sun Duk (R.P.D. Coreeană) 9,50 
p, 5. Patocska 9,45 p, 6. VUcu șl 
Țol Men Țim (R.P.D. Coreeană) 
9,40 p, 7. Zaharia 9,35 p.

UNGARIA. în etapa
lidera clasamentului, 
Dozsa, a învins pe teren pro
priu cu scorul de 4—1 pe Di- 
O6gyor. Alte rezultate : Hon-

PERU-O NOUA PUTERE ÎN FOTRALUL SUD-AMERICAN
Printre echipele calificate în 

turneul final al campionatului 
mondial de fotbal se află șl 
reprezentativa republicii Peru. 
Pentru majoritatea observato
rilor din America latină, faptul 
că Peru a reușit să se afirme 
acum ca o nouă „putere” în 
lumea fotbalului sud-american 
nu a constituit o surpriză. A- 
cest lucru a fost dovedit de 
altfel în jocurile de calificare, 
unde reprezentativa peruviană 
a învins Argentina cu 1—0 și 
Bolivia cu 3—0 (ambele partide 
disputate la Lima), a obținut un 
prețios rezultat de egalitate cu 
fotbaliștii argentinieni la Bue
nos Aires (2—2) și a pierdut 
la limită (1-2), partida retur 
susținută cu Bolivia.

în cursul anului trecut, în 
special, s-a remarcat o îmbu
nătățire constantă a nivelului 
fotbalului Peruvian, influențat 
puternic de stilurile celor „trei 
mari” școli latino-americane : 
argentiniană, uruguayană și bra
ziliană. Semnificativ este fap
tul că antrenorul naționalei 
peruviene este brazilianul Wal- 
dir Pereyra, cunoscut mai bine 
de amatorii de fotbal din lu
mea întreagă sub numele de 
Didi, unul din artizanii victo- 

Bena, contrar principiilor cunos
cute de punere ta formă a 
sportivilor înainte de competi
ție, care cer ca intensitatea ta 
pregătire să prevaleze și nu 
volumul, ei au trebuit să mun
cească foarte mult, prin antre
namente zilnice, adesea obosi
toare. Numai așa. insă, tenis- 
manil noștri au putut să se pre
zinte la med mai bine acomo
dați cu terenul, puțind ține 
piept de la egal americanilor.

— Considerați că problemele 
create de diversitatea terenu
rilor de tenis au șanse de re
zolvare Intr-un viitor apropiat?

— Terenurile de asfalt — cel 
de la Cleveland a fost de o 
compoziție specială — schimbă 
foarte mult conținutul jocului. 
Cum am remarcat mai sus. un 
serviciu executat cu suficientă 
forță, greu mai poate ft reluat 
de adversar. Totul se reduce in 
consecință la 2—3 schimburi oe 
mingi. O serie întreagă de pro
cedee tehnice. jocul ramat, 
gindirea tactică — toate acestea 
stat puse pe planul doi. in a- 
eeste condiții de joc. Se pune 
problema dacă generalizarea 
unor astfel de terenuri nu va 
duce implicit la sărăcirea con
ținutului tenisului, la simplifi
carea 6a extremă. Iată de ce 
consider că n-ar fi greșit dacă 
federația noastră de specafitate 
ar studia posibilitatea unei pro
puneri oficiale adresate foru
lui internațional al tenisului, 
ta legătură cu perspecf.-ele de 
dezvoltare ale aceste: djeripl:- 
ne sportive ta fimeție de supra- 
fețele de joc. Stat convins că 
o asemenea inițiativă ar gist 
ecou ta rtadol altor cerem de 
specialitate, ta aria atit de lar
gă a tenisului, ceea ce ar duce 
nemijlocit La o atit de dorită 
acțiune de unificare a terenu- 
riior.

— Ne puteți tmpărtășl eitera 
amănunte in legătură ea am
bianta care a domnit :n timpul 
tatitairii de la Cleveland ?

— Spectatorii amertcaru. trml 
cunoscători ai temsnlu:. trăiau 
cu intensitate fiecare fază a 
meciului. Deosebit de ot:ectivL 
ej apreriau ta mod egal, prm 
aplauze, acțiunile reușrie ale 
fiecăruia dmtre jucător-.: afiați 
ta luptă. Totul intadrir. tu-se 
insă tatr-o fiecp’.ină a tribu
nelor, cu adevărat remarcabilă. 
Nu am simțit nxâ un moment 
că manifestările pubbcului ar 
jena desfăștzrarea jocului.

Am fost ferknț: să vedem pe 
tenlsmanii noștri aplaudați, 
de-a lungul celor tret zfie de 
joc. Vai ales că stilul lor se 
deosebes*e  de cei al americani
lor și poate tocmai aceasta a 
constituit un argumen-, pentru 
succesul lor de popularitate. 
Dacă amerxani: fmprestareazâ 
prin sobr.etatea execuțiilor teh- 
tuce. jucătorfi român: și-eu cu- 

tenâsul lor 
va

cent smapr 
pirh de temperament. cu 
.-.etate Ja act.unr. punând ac
cent pe gândirea tar.ică.

Ne-a iasprenonat asaltul a- 
matorilar de autografe care ta- 
ec=jurau pe Tîriac și Năstase 
la ieșirea pe teren, precum și 
alte manifestații spontane de 
si.m.pat.e din partea spectatori
lor. O surpriză plăcută ne-au 
rezervat acele tinere care vin
deau programe In tribune, 
memtre ale organizațiilor spor
tive locale, purtând frumoase 
pălării de paie cu panglică tri
coloră. Seară de seară primeam 
invitații pentru reuniuni și se
rate oferite in cinstea echipei 
noastre, unde de asemenea gă
seam arborat tricolorul româ
nesc : La una din aceste reu
niuni. echipa de dansuri și or
chestra de muzică populară a 
cetățenilor din Cleveland de 
origine română au prezentat un 
program mult aplaudat. Bine- 
ințeles, jucătorii nu puteau a- 
sista la asemenea reuniuni, ei 
fiind supuși unui program 6trict 
de pregătire.

Importanța acordată prezen
tei echipei României în aceas
tă întrecere a fost însă reflec
tată cel mai pregnant în acea 
impresionantă festivitate de 
prezentare a echipelor, în care 
a fost citit mesajul președinte
lui Richard Nixon, adresat 
competitorilor, ca și ta primirea 
tenismanilor români la Casa 
Albă, ta ziua următoare înche
ierii meciului.

— Ce influență poate avea 
ictuala performanță in viitoa
rea dezvoltare a tenisului in 
|ara noastră ?

— Consider că frumoasa afir
mare a tenismanilor reprezen
tativei noastre trebuie să con
stituie un prețios stimulent ta 
promovarea tenisului pe scară 
cit mai largă, la noi in țară. 
Mai ales că această disciplină 
sportivă se încadrează în mod 
ideal sistemului nostru de edu
cație fizică, avtad însușiri deo
sebite pentru rezolvarea sarci
nilor sportului de mase și de 
agrement. Recentele sucoese ale 
tenismanilor noștri fruntași in 
Cupa Davis pot fi un serios 
impuls pentru atragerea mase
lor ta practicarea tenisului, un 
sport frumos și util, accesibil 
tuturor viratelor.

L<jnat

riei obținută de reprezentativa 
Braziliei la C.M. 1958. Un Uru
guayan, Roberto Scarone, este 
antrenorul echipei din Lima, 
Univereitario de Deportes, cam
pioană națională în 1966 și 
1967, care a dat acum 9 din 
cei 22 de jucători ai selecțio
natei naționale. Alți patru ju
cători ai naționalei provin de 
la clubul Alianza Lima, antre
nată alternativ de brazilienii 
Jaime Almeida și Marinho O- 
liveira.

Specialiștii afirmă că fotba
liștii peruvieni au preluat sti
lul jocului individual de la 
argentieni și uruguayeni și vi
teza de la brazilieni. Dar pur
tătorii de cuvînt ai fotbaliști
lor din Anzi susțin că au reu
șit să creeze un stil național 
de joc. descris drept o combi
nație dintre maniera fotbalului 
practicat de formația argenti- 
niană River Plata și viteza ce
lor mai cunoscute echipe bra
ziliene, la care ei au adăugat 
un control remarcabil al balo
nului. Un exemplu al acestei 
afirmații este oferit de ve
deta nr. 1 a fotbalului Peruvi
an, atacantul Julio Baylon, un 
excelent dribleur, înzestrat cu 
o remarcabilă forță de pătrun
dere.

PENTRU BUCUREȘTI
Antrenorul formației sco

țiene Glasgow Rangers, Da
vie White, a anunțat Iert! 
care va face deplasarea la 
București pentru meciul retur 
cu Steaua. Este vorba de fot
baliștii Neef, Martin, Johan
sen, Provan, Mathieson, Greig, 
McKinnon, Baxter, Smith, 
Watson, Jardine, Stein, Hen- 

White, a anunțat lotul

CAMPIONATUL UNIONAL DE ȘAH
na

în runda a 15-a. a camp lo
ti unional masculin de 

șah. Averkin l-a Învins pe Ku- 
preietuk. :ar Liberson a clști- 
gat la Lutrkov. Marele maestru 
Tal cu piesele albe) a pierdut

ÎNTRECERI
• Cea de a 15-a ediție a 

erosiui organizat de ziarul 
cehoslovac „Rude Pravo“, la 

căreia s-au aliniat 63 
revenit 
(R. D.

sta: 
de concurepți. i-a 
ltd Dietmar Nagel
Ger—sr. i care a parcurs 6,6 

român 
ocupat

km fn 20-24.6. Atletul 
N. Mustață (20:54,0) a 
locul 12.

• La Hamburg, în meciul 
oprr.ind reprezentativele R.F. 
a Germaniei și Angliei, vic
toria le-a revenit formațiilor 
masculină a gazdelor (115— 
97 p) și feminină a oaspeți
lor (73—62 p.). Cîteva rezul
tate din ziua a doua: ciocan 
Beyer (RF.G.) 71,64 m; 110 
mg Hemery (A) 13,9; 3 000 
m obstacole Holden (A) 
8 54.8 ; disc (m) Neu (R.F.G.) 
57.80; 200 m (f) Peat (A) 24,1; 
800 tn (f) Lowe (A) 2:08,3; 
lungime (f) Walls (A) 6,23.

• Maratonul de la Seul 
a fost ciștigat de japonezul 
Akio L'samo (2h 22:18), tir- 
mat de etiopianul Mamo 
Wolde (2h 22:24).

• Cîteva rezultate înregis
trate în Concursul internațio- 
na! masculin de la Soederta-

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX
• Turneul internațional de șah 
de la Zinnowitz (R.D. Germană) 
s-a încheiat cu victoria maestrului 
Malieh (R.D. Germană), care a 
totalizat 9 p din 13 posibile. 
Maestrul român Corvin Radovici 
a ocupat locul 10 cu 6 p.

. • Boxerul francez de cat. seml- 
mlțlccle Marcel Cerdan jr. »’-*  
făcut reintrarea la Calais In i- 
gfndu-1 la puncte pe compatrio
tul său Gilles Fincato.

• A început Turul delist al Bul
gariei. Prima etapă, desfășurată 
intre Sofia și Blagoevgrad (160

FOTBACWERIDIANE
CAMPIONATE

POLONIA. în etapa de du
minică, echipa Legiâ Varșovia 
a învins cu scorul de 2—0 for
mația Stal Jeszov. Alte rezul
tate : Polonia Bytom—Ruch 
Chorzow 1—1 ; Zaglembie Wal- 
brizch—Gwardia Varșovia 2—3; 
G.K.S. Katovice—Szomberki By- 
tom 2—0 ; Wisla Cracovia—Po- 
gonj Sczeczin 1—1 ; Zaglembie 
Sosnowiec—Gomik Zabrze 1—2. 
în clasament pe primul loc se 
află Legia Varșovia.

Etapa a 3-a s-a 
următoarele rezul-

2-0 ; 
Atle-
2-0 ;
2-4 ;

SPANIA, 
soldat cu 
tate : Coruna—Elche 1—0 ; At
letico Bilbao—Sargossa
Sabadell—Mallorca 1—0 ; 
tico Madrid—Valencia
Las Palmas—Real Madrid 4.—» , 
Sevilla—Celta 3—0 ; Ponteve-
dra—Barcelona 0—0.

OLANDA. După 7 etape, con
duce Feijenoord cu 14 p, ur
mată de Ajax cu același nu
măr de puncte. P.S.V. ocupă lo
cul trei cu 10 p. Cîteva rezul
tate mai importante : P.S.V.— 
Nec 2-2, Nac—Ado 0-2 ;
Feijenoord—M.V.V. 5—1 ; Doa— 
Go.Ahead 2—3 ; F.C. Twente- 
Sparta 2—0 ; Holland 
Ajax 0—4.

Sport—

a 22-a, 
Ujpest

înDar succesul obținut 
turneul preliminar al campio
natului mondial este considerat 
ca datorindu-se mai curînd u- 

BAYLON

derson, Johnston, MacDonald, 
A. MHIer. Zece dintre cei 
ce au evoluat în meciul tur 
sînt deci prezenfi, lipsind în
să extremul stînga Persson, 
care nu s-a restabilit încă. 
Davie White a anunțat că va 
alcătui formația pentru par
tida de miercuri doar după 
sosirea la București.

Ia Balașov. A fost consemnată 
remiza în partidele i Smîslov— 
Hol mov*.  Polugaevski—Gheller 
și Stein—A. Zaițev. Restul 
partidelor s-a întrerupt.

ATLETICE
elje (Suedia) i 10 000 Roelants 
(Belgia) 29:19,2 ; disc Bruch 
(Suedia) 62,52; greutate Bruch 
18.48; prăjină Izaksson (Sue
dia) 5,00; înălțime Jonsson 
(Suedia) 2.04.

CONGRESUL'

F. I. R. A

Fe
de 
loc

Cu prilejul Congresului 
derației Internaționale 
Rugby Amator, care are 
în Spania, a fost stabilită 
componența grupelor pentru 
viitoarea ediție a „Cupei Na
țiunilor — F.I.R.A." pentru 
juniori: grupa A — Spania, 
Iugoslavia, Polonia, Bulgaria: 
grupa B — Maroc, Portuga
lia, Olanda, Belgia. Echipele 
învingătoare din grupe 
vor califica — alături de re
prezentativele Franței, Ro
mâniei, Italiei și Cehoslova
ciei — în turneul final, pro
gramat în aprilie 1970 la 
Vichy (Franța).

se

km), a fost ctștigată <*  ® ,h
(R.D. Germană) cu tl«Pul “e 
01:57.

• „Turul Apenlnllot" a1®,®1!
tlgat de dcllsS|^^.allan Felice 
mondi, ‘li
6h 34:12.
ocupat loc.q-^) Ț7*  1:39.

• La Nordhorn s-a disputat 
ttlnirea internațională de gir. .ias- 
tică dintre selecționatele feminine 
ale R.F. a Germaniei șl Norvegiei. 
Gimnastele vest-germane au ob
ținut victoria cu scorul de 181,15- 
173,55 p.

cts- 
Gl- 

j tn

în-

NAȚIONALE
ved—Egyetertes 4—1 ; P.E.C.S.— 
Komlo 3—0 ; R.aba Eto—Tataba- 
nya 2—0 ; Szombathely—Dunau- 
jvaros 2—0 ; Eger—Ferencvarcs 
0—0. Pe primul loc în clasament 
se află echipa Ujpest Dozsa cu 
37 p, urmată de Honved-34 p, 
Ferencvaros — 33 p etc.

ELVEȚIA. Rezultate înregis
trate în etapa de duminică : 
Chaux de Fonds—Servette 1-0 ; 
Lausanne—Fribitrg 2—1 ; St. 
Gall—Grasshoppers 0—2 ; Wet- 
tingen—Lugano 2—0 ; Young 
Boys—Basel 2—1 ; Zurich—Win
terthur 1—1.

PORTUGALIA. Iată cîteva 
rezultate înregistrate in ultima 
etapă disputată : Benfica—Aca
demica 3—0 ; Barreirense—Spor
ting 0—3 ; Guimaraes—Belenen- 
ses 1—2 ; Porto—Boavista 2—1; 
Braga—Tomar 
Leixoes 2—1 ; 
2—0.

1-1 ; Setubal— 
Varzim—C.U.F.

etapa a 8-a St.FRANȚA. în
Etienne a terminat la egalitate : 
1—1 pe teren propriu cu for
mația Angouleme, iar Stras
bourg a învins în deplasare cu 
5-4 pe Rennes. Alte rezultate. 
Nantes—Lyon 5—2 ; Nîmes—An
gers 1—1 ; Valenciennes— Red 
Star 5—2 ; Bordeaux—Sochaux 
3—0 ; Rouen—Bastia 3—0 ; Ajac
cio—Sedan 0—1 ; Metz-Mar- 
silia 2—1. în clasament conduce 
St. Etienne cu 14 p, urmată de 
Angers, Strasbourg—11 p. etc.

nui efort colectiv al echipei 
decît talentului unor individu
alități. Reprezentativa peruvi
ană s-a antrenat timp de 6 luni 

supravegherea lui Didi 
ce a ajuns la actualul sta- 
de pregătire. Virata me- 
a jucătorilor este de 24 

de ani, iar greutatea lor me
die — 74 kg, ceea oe se, consi
deră că ar putea constitui un 
dezavantaj în finala C.M. Din 
linia de atac se remarcă Pedro 
Leon (Perico) poreclit și „obu
zierul", Julio Baylon „marele 
dribleur" și Osvaldo Ramirez 
cunoscut sub porecla de Ca- 
chito. Printre vedetele națio
nalei se numără, de asemenea, 
mijlocașul ofenșiv Roberto 
Challe și colegul său de linie 
avînd sarcini defensive, Hector 
Chumpitaz.

Didi a declarat că nu inten
ționează să facă schimbări în 
actuala formație pentru turne
ul final din Mexic. „Această 
selecționată trebuie să rămină 
in forma actuală și trebuie să 
continuăm să muncim, dară 
intenționăm să ocupăm un loc 
de onoare în Mexic” — a spus 
fostul „dirijor” al 11-lui Bra
ziliei, campioana mondială de 
la Stockholm 1958.


