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meritorie

români in Raliulfi
balcanic
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automobiliștilor

pentru ziarul „SPORTUL"

Exerciții de mlădiere, cu mingea, la ultimul antrenament 
al jucătorilor de la Steaua. Foto i THEO MACARSCHI

de a 5-a ediție 
uliului balcanic, 
arată pe terito- 
Turciei, s-a în- 
cu victoria echi- 

i format din fra- 
ibrikov pe o ma 

Bulgaralpinre- 
Echipajele noa» 

are a<u concurat 
tomobile Renault ’* 
■dini, au avut o ' 
rtare meritorie 
lu-se după cum 
ză : V- Marin — 
>pescu (locul 4). 
iu — C. Pescarii

5), E. Ionescu 
1 — Th. Băjena . 
ml 6), L. Covaci— 
igoi focul 
tent’ 
:ent ..

■o 11). Tn 
echipe, 
stri au

CE ROL OCUPA SPORTUL 
ÎN VIAȚA OMULUI MODERN?

Interviu cu savantul-atomist

mondial dr.GLEN T. SEABORG,
laureat al Premiului Nobel,

acordat in exclusivitate

Se află printre noi, ca oas
pete de seamă al științei ro
mânești, o ilustră personali
tate de prestigiu și notorie
tate universală : dr. GLEN T. 
SEABORG, laureat al Pre
miului Nobel.

Osebit de contribuția sa In 
"eația mondială a științelor 

“are, în care este auto- 
. or descoperiri în lumea 

'or, a plutoni ului și 
oaspetele a scris 

peste 200 lu- 
consacrat 
de așeză-

- —— ștnnți-

velodromul «.

î UN TITLU) ’

1

IU SPORTIVII

fice de nivel academic, din 
diferite țări, după cum de
ține. din anul 1961. impor
tantul post de președinte al 
Comitetului de energie ato
mică al Statelor Unite ale 
Americii, numit de președin
tele John F. Kennedy și men
ținut. în continuare, de către 
administrațiile Johnson și 
Nixon.

Strîns legat de preocupă
rile pedagogice, a rămas 
profesor în învățămîntul uni
versitar, avînd satisfacția de 
a fi urcat treptele ierarhiei 
didactice pînă la cea de rec
tor al Universității Berkeley 
din California, al cărei stu
dent a fost și unde și-a sus- 

-’ut și teza de doctorat, ast- 
ă domnul dr. Glen T. 

și-a petrecut o mare 
viață în lumea ti- 

•'rintre studenții

DE MARE ATRACȚIE RAPID

LA STEAUA
urmărire pe echi- 
camplonatulul na- 

s-au prezentat... 
Acest amănunt —

>a de 
ladrul------«—
îsfășurată iert, pe velo- 
iinamo, t -- 
îații. --—- - ’

— este suficient pentru 
tea formula o impresie 
ceea ce a putut fi. acest 

t.
tîl, echipele au „tras 
i parte pe 10 ture (4.000 
□ținînd următoarele tim- 
eaua I 4 min. 49 sec. 
imo 4.49:9/10 și Steaua II 
ipoi, a avut loc finala, 
aua I șl Dinamo. Intre- 
nînd seama de timpurile 
în prima încercare, pă- 

e interesantă. Și, în ade-
I chiar din primul tur 
i Steaua I. duelul nu era
atracție. Din turul al șa- 

>ă, echipa Dinamo și-a 
smogenitatea, așa că vie? 
a mai fost o problemă 
Steaua I (C. Gonțea, P. 
. Dolofan, M. Virgil) care 
it 4.43:6/10, obținînd titlul 
>ioană pe 1969. Dinamo 
oner, M. Ioniță, C. Cio- 
Sofronie) a fost creditată
II de 4.48:3/10.
•ea și acestui al cincilea 
at de către sportivii 
ia- arată elocvent că 
ib se lucrează efectiv 
■ privește ciclismul

sul după amiezii de luni, 
nul Mircea Rindașu (Me- 
>peni) a făcut o tentativă 
■d al orei. In final, tenta- 

a reușit,
•1 131 metri ca 
record : 42,780

J1 V. Burlacu. 
lașu a doborît 
s pe 10, 15, 20 și 25 km și 

un sfert și o jumătate

ploieșteanului 
să egaleze 
km, apar- 
In schimb 
recordurile

C
uplaj de mare atrac
ție — astăzi !— pe 
stadionul „23 Au
gust". Iubitorilor fot
balului din Capitală 
(și datorită micului 

ecran și celor din provincie) 
li se rezervă un program cum 
de mult n-au mai avut posi
bilitatea să urmărească. De 
la ora 13, RAPIDUL va servi 
replica formației portugheze 
VITORIA SETUBAL, de care 
a fost întrecută cu 3—1, la 
Lisabona, în prima manșă a 
„Cupei europene a tîrguri- 
lor".

Apoi, în „vedetă", o altă 
partidă de zile mari i 
STEAUA — GLASGOW RAN
GERS, returul meciului dis
putat în „Cupa Cupelor" la 
17 septembrie, cînd echipa 
scoțiană a învins 
propriu cu 2—0.

Tot astăzi, la 
campioana țării 
U.T.A., susține jocul retur cu 
Legia, în cadrul „C.C.E.“.

Dar iată, alăturat, forma
țiile celor șase competitoare.

(Amănunte despre aceste 
partide citiți în pagina a 
3-a)

RADUCANU 
GREAVU LUPESCU

MARIN STELIAN 
NASTURESCU STRAT

DAN 
CODREANU 

NEAGU

MUSAT
(DUMITRU) '

PETREANU

a ora 16.30, campionatul

pe teren

Varșovia, 
noastre.

JACINTO JOAO
V. BATISTA 

CARICO HERCULANO

ARCANJO 
JOSE-MARIA 

CARDOSO 
VITAL

VITORIA

IU.T.A

'STEAUA
SUCIU 

CRISTACHE SATMAREANU 
DUMITRIU III 

PANTEA TATARU II

FIGUEIREDO 
TOME 
CONSEICAO

SETUBAL

Mircea Virgil (Steaua), campion 
național de semifond (adițiune de 

puncte)

municipiului București, proba de 
demifond cu antrenament meca
nic.

NEELE DE SALĂ ALE CAMPIONATULUI 
MASCULIN

Încep sub alte auspicii.'
HANDBAL

ce ni s-a
;cita să 

i din 
.ra pu- 
am so

matica spor-

V. FIROIU
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BIRAU BACOȘ
PETESCU

MOȚ AXENTE

GORNEA 
POJONI

DOMIDE

BROSOVSCHI 
LERETER '

FL. DUMITRESCU

GADOCHA PIEZKO 
BLAUT I 

TRZASKOWSKI BLAUT

BRYCHCZY

II 
GROTINSKI

ZYGMUNT

ZMYEWSKI 
DEYNA 

STACHURSCHI

LEGIA

HALMAGEANU VIGU 
NEGREA 

VOINEA MANE' i

REZERVE : Matache, Dumitru Nicolae, Ciuaarin, Ștefănescu, 
lordânescu.

JOHNSTON WATSON STEIN JARbu-iE HFNDE^'n ' I 
BAXTER MACKINNON GRtIG 

PROVAN JOHANSEN
NEEF

REZERVE ; Martin, Maihiesson, Smith, Mac Donald, Miiiet.

RANGERS

IERI A ÎNCEPUT AL II-lea CONGRES f FIE-LE ViNTUL I
I
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Aspect de la

n Jl
ii. m III'

itudenții patriei, marele eșa- ( 
Ion al viitoarei intelectuali
tăți românești, ridică astăzi ’ I 
ancora, pornind într-o nouă ■ 

................. !ediție a unei mari expediții 
întreprinse pe căile aspre, dar 

frumoase, ale științei și culturii. începe 
anul universitar, purtînd cu el tot cor
tegiul tradițional de nostalgii, opti
mism și semnificații.

Aparent mereu același, în realitate 
însă nou de fiecare dată, startul acesta 
(festiv prin el însuși) îndeamnă la re
flecție și meditații. Simpla traversare 
vizuală a unor cifre de statistică esre 
în măsură să ne pună în fața unui 
tablou grandios, care ilustrează eloc- 

‘s care se bucură 
din partea partidului și a statului in

și aceea
Iraoiou granaios, care 

vent uriașa ocrotire de 
flir» nnrlan r\/tr4t/*li ilitî e

Istrucțiunea populației tinere si a 
de înaltă calificare cu precădere. 

„Universitarii" alcătuiesc o ade\

Ită armată — peste 150 000 (d_ J 
' mai mult decît în 1938, de pili' ‘

-___ ___________ 07 nnn ____
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Ar fi exagerat să spunem 
itcum că primul turneu de 
Kala al campionatului republi
can masculin de handbal ce 
va începe vineri, la Cluj, re
prezintă o noutate pentru a- 
matorii de sport din acest °* 
raș. Nu poate fi vorba de așa 
ceva, deoarece in sala de sport 
de pe malul Someșului s-au 
disputat multe și valoroase în
treceri de handbal, printre care 
și două din cele trei turnee de 
iarnă ale ultimei ediții a cam
pionatului masculin. Deci, se 
poate spune că handbalul este 
în Cluj la el acasă...

De aceea, după cite am 
flat, încă de citeva zile 
devenit cunoscute meciurile 
etape, s-au făcut pronosticuri, 
s-au pus mari speranțe in ob
ținerea unor rezultate favora
bile echipei „U“ Cluj. Sint insă 
câteva lucruri in plus, care 
trebuie amintite. In primul 
rlnd, elementul nou, sub sem
nul căruia se vor disputa cele 
trei turnee ale turului de iar
nă al campionatului, este acela 
că aceste partide constituie un 
ultim și sever criteriu de se
lecție pentru ocuparea celor 
18 locuri ale lotului național. 
Criteriu cu atît mai sever, cu 
cit in luna noiembrie va avea 
loc la Timișoara un mare 
turneu internațional masculin 
de handbal, după care echipa 
noastră reprezentativă se va 
alinia — la sfîrșitul lui februa
rie. anul viitor — la startul u- 
nei noi ediții a campionatului 
mondial. In perspectivă, așa
dar, examene dificile pe plan 
internațional, in pregătirea că
rora cele trei turnee de sală 
ale campionatului constituie 
mijloacele cele mai eficiente de 
verificare.

Un alt element nou, ce mă
rește indiscutabil atractivilatea 
acestei com per- .1. 11 constituie 
Kuflul proaspa: e« a Început să

adie peste disputa celor mai 
bune echipe masculine de hand
bal din țara noastră. Meciu
rile nu mai sînt dinainte ju
cate, formațiile din mijlocul 
clasamentului manifestînd din 
ce in ce mai pregnant ambiții 
competiționale, multe din ele 
concretizate in scoruri-surpri- 
ze. Să sperăm că turneul de la 
Cluj va confirma acest lucru. 
Este numai spre binele hand
balului românesc, deoarece 
confruntările echilibrate din 
campionat stabilesc proporți
ile exacte ale valorii jucători
lor noștri fruntași.

Ieri dimineață, s-a des
chis la București, în sala 
mică a Palatului, al II-lea 
Congres European de Me
dicină Sportivă, organizat, 
sub auspiciile Federației 
Internaționale de Medici
nă Sportivă, de către Con
siliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport 
și de Societatea Medicală 
de Educație Fizică și 
Sport, de pe lingă Uniu
nea Societăților de Științe 
Medicale a Republicii So
cialiste România.

Cuvîntul inaugural a 
fost rostit de profesorul 
universitar Florin Ulmea- 
nu, membra al Comitetu
lui Executiv al Federației 
Internaționale de Medici
nă Sportivă, președintele 
Comitetului de Organizare.

deschiderea celui de al II-lea Congres European de Medicină Sportivă
A vorbit apoi tovarăș uf 

Anghel Alexe, președintele 
Consiliului Național pen
tru ‘ — —
Sport, 
liniat 
sului 
măturii științifice care tre
buie să susțină procesul 
de educație fizică și sport 
și să orienteze practicarea 
exercițiilor fizice.

Congresul a fost salutat 
de către dr. Alexandru 
Calomfirescu, adjunct 
ministrului sănătății, 
prof, dr- Jiri Kral (R. S. 
Cehoslovacă), secretar ge
neral al Federației Inter
naționale de Medicină 
Sportivă, care a transmis 
mesajul Comitetului Exe
cutiv al acestui for, de 
prof. dr. N. Nestorescu,

Educație Fizică și 
Domnia sa a sub- 
importanța Congrs- 
pentru întărirea ar-

al 
de

președintele Uniunii So. 
cietății Științelor Medicale 
a Republicii Socialiste 
România și de C. Dincu- 
lescu, consilier la Minis
terul Învățămîntului.

In continuarea ședinței 
de dimineață, au prezen
tat comunicări : Al. Par- 
theniu, A. Hrișcă, G. Je- 
flea — România; A. M. 
Zimkina, J. F. Zolotarev 
— U-R.S.S.; V. Gheor- 
ghiev, E. Kisselkova — 
R. P. Bulgaria; A. Ke- 
reszty R. P. Ungară:

B. V. Tavartkiladze, I. 
Gabachvili — U.R.S.S- ; 
Hăulică, P. Niculescu, 
Roșea, G. Petrescu 
România ; A. Sef — Iugo
slavia ; I. Hombravella 
Ferrer — Spania; 
Psaltis — Grecia.

După-amiază, 
au continuat în amfitea
trul Institutului 
gic.

Seara, la Ateneul Român, 
orchestra medicilor din 
București a dat un con
cert în onoarea participan- 
ților.

a- 
au 
pe

Cînd în urmă cu trei 
ani consemnam din 
tribuna Nepstadionului 

succesele atleților și atletelor 
din R. D. Germană la ediția 
a VIII-a a campionatelor eu
ropene, împărtășeam punctul 
de ‘vedere al celor mai mulți 
dintre ziariștii acreditați la 
întrecerile din capitala Un
gariei și anume că aceste vic
torii constituiau cea mai mare 

„euro- 
cîștiga- 
aceeași 
nicide- 

con- 
firmare ! O confirmare a va
lorii unei scoli naționale de 
atletism, consecință firească 
a unei actlvit&ti desfășurate 
metodic, cu migală și per
severență, • preocupărilor de

surpriză a amintitelor 
pene". Cele 11 probe 
te recent la Atena, de 
delegație, nu mai sînt 
cum o surpriză ci o

I
POST-SCRIPTUM LA C. E. - 1969

fiecare zi pentru răsplndirea 
ariei atletismului în mase 
cit mai largi, pentru depis
tarea talentelor și pregătirea 
lor sistematică. științifică, 
multilaterală. Astăzi, atle
tismul din R. D. Germană re
prezintă o forță de 
mină, dovedită nu numai 
locurile fruntașe ocupate 
reprezentanții săi la 
ediție a campionatelor 
nentale, ci și de alte 
foarte multe succese, 
care amintim victoria 
echipelor Poloniei și U.R.S.S., 
cîștigarea celor mai multe 
probe la concursul speranțe
lor olimpice de la Sofia, pri
mul loc ca număr de selec
ționați - în reprezentativele Eu
ropei pentru meciul cu Ame
rica, de la Stuttgart, rezul
tatele de marcă in tot felul

prima 
de 
de 

ultima 
conti- 
multe, 
dintre 

asupra

de concursuri internaționale 
etc. La Atena aproape că 
n-a existat probă, din cele 
38 aflate pe program, la care 
atleții și atletele din 
să nu fi cucerit 
sau să nu se fi 
tre Analiști.

R.D.G. 
medalii 

clasat prin-

explicațiile 
conducătorii 

atletismului din R. D. 
Germană, prezenți la Atena, 
au dat-o numeroșilor solicita
tori a fost aceea că de cîțiva 
ani atletismul a devenit o- 
biect de studiu, ca geografia, 
matematica, germana etc., în 
școli, începînd cu cele gene-

Romeo VILARA

Una dintre 
pe care 
atl '—

(Continuare in pag. aia)
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A

lucrările

Oncolij-

i----------------- alcătuiesc o adevăra- 
Ită armată — peste 150 000 (de 6 ori 
' mai mult decît în Î938, de pildă), din
tre care aproape 27 000 pășesc acum 

■ pentru prima oară în cetățile amfitea- 
trelor.

In anul de studiu 1969/1970, învăță- 
Smîntul superior românesc numără 49 de 

instituții, cu 192 de facultăți și o geo
grafie vastă, care cuprinde 17 centre 
ale țării. Pregătirea studenților se asi
gură calificat, la nivelul celor mai noi 

cerințe ale științei și tehnicii, în nu 
de specialități.

—, tuiuv-iniul aparte al acestei 
premiere universitare constă și în 
aceea că ea are loc într-un moment 
de uriașă însemnătate, crucial pentru 
destinele poporului român, după cel 
fle-al X-lea Congres al P.C.R., care a 
trasat planurile grandioase ale viitoa
rei dezvoltări multilaterale a patriei, 
drumul ei spre progres și prosperitate.

Anul universitar începe, așadar, sub 
semnul unor mari responsabilități, evi- 

Ident sporite față de trecut, care re
vin instituțiilor de învătămînt superior 

din țara noastră. Și, pe agenda încăr
cată a programei lui se află o mate
rie, altă dată în mod nedrept sortită 
nepăsării (pentru că nu i se înțelegeau 
sau i se negău valențele) : EDUCA
ȚIA FIZICA.

Traversînd o perioadă de căutări și 
soluții, înfruntînd prejudecăți ori inerții, 
ea și-a primit tîrziu locul în fotoliul 
științelor, fiindcă este nu numai o ști
ință, dar — în același timp — o con
duită de viață. Și dacă astăzi așezăm 
exercițiile mușchilor ia aceeași înălți
me cu exercițiile mintii, o facem pen
tru că cele două îndeletniciri nu por 
fi despărțite, pentru că ele se între
pătrund și dau ca rezultat al îmbrăți
șării lor sincere acel tip ideal de fi
ință umană, cu cuget sănătos și trup 
puternic.

Desigur, despre sport și învățălură 
ar fi multe de spus. Aceste noțiuni nu 
și-au găsit încă pretutindeni și cu de
săvârșire simbioza. Aportul universita
rilor la marea ofensivă a consacrării, 
pe care o înfreprinde sportul româ
nesc, poate și trebuie să fie mai ener
gic, mai substanțial.

Dar, oricum, calea adevărată a fost 
găsită. Și dacă se va merge cu ner- 
severență pe ea, la sfîrșit, pe firul so
sirii va scrie IZBINDA.

Studenții patriei ridică ancora. Fie-le 
i! vîntul prielnic I

I
Imai puțin de 30

Dar, caracterul

I
I

Cu 20 de metri înaintea sosirii mai speram tncă intr-o me
dalie, fie ea șl de bronz, pentru Ileana Silai, aflată aici in 
pozifia a treia după Board și Nikolici. I Valsriu CHIOSE

foto; A.F.P.

i
I
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I
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I
I
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I
I
I
I
I
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Înfrîngerea
DE AUR
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DE IA UN Bill LA ALTUL E
eși au trecut att- 
tea zile,, comenta
riile privind întîl- 
nirea de la Cle
veland dintre te- 
nismanii români

și americani sînt in atenția 
tuturor. Și, evident, aceste co
mentarii vor continua pe bună 
dreptate. In ce mă privește, 
nu sînt un sceptic inveterat, 
nici un pesimist înrăit. Dar 
nici nu-mi place să jubilez 
toată ziua. Temeiul meu e 
realismul, ți de aceea nu 
mi-am făcut nici o speranță 
în ceea ce privește confrunta
rea dintre tenismanii ameri
cani și ai noștri. Desigur, îm
potriva înfrîngerii se pot in
voca motive — unele dintre 
ele justificate : cîteva erori 
de arbitraj ce ne-au defavo
rizat, neaclimatizarea jucăto
rilor noștri cu un anume gen 
de teren. Și, poate, mai sînt 
chiar și altele. Limpede, însă, 
la ora actuală este că nici o 
altă formație din lume nu pu
tea face mai mult în fața te- 
nismanilor americani — de
cît tot noi. Intr-un foileton de 
acum cîteva săptămîni, mă 
rugam lui Dumnezeu ca Năs
tase să prindă trei zile con
secutiv bune. Dar — încă de 
pe cînd erau în rai — oame
nii nu mai sînt ascultați de 
Dumnezeu. (De altfel, nu mai

știu care filozof — sînt ani de 
atunci — a clamat că Dumne
zeu a murit). Năstase nu a 
prins cele trei zile consecutiv 
bune. Dar acest lucru nu în
seamnă că el este vinovat 
de înfrîngerea pe care am su
ferit-o. Nici Țiriac nu este un 
„vinovat". Amîndoi vor mai 
aduce, încă, destule victorii 
de prestigiu tenisului nostru 
— și vor demonstra, în conti
nuare, clasa înaltă a acestuia. 
Putem fi cu toții siguri de a- 
ceasta și, chiar cei ce au spe
rat într-o surpriză la Cleve
land, trebuie să vadă în cei 
doi tenismani ai noștri doi 
dintre cei mai buni reprezen
tanți din istoria sportului ro
mânesc. Am citit, nu mai știu , 
în care publicație, scrisoarea 
unui microbist în ale fotba
lului — om clarvăzător, ce ar 
fi dorit victoria noastră la 
tenis în schimbul calificării 
pentru Mexic. Ce-i drept, încă 
nici calificarea aceasta nu o 
avem în buzunar. Dar asta-i 
altă poveste. Morala ce se 
poate extrage din amintita 
scrisoare este de o simplitate 
cristalină : Năstase și Țiriac 
reprezintă tot ceea ce are mai 
pur, la ora actuală, sportul 
nostru. După mine, renumita 
și multrîvnita salatieră este 
de argint — dar înfrîngerea 
pe care am suferit-o e de

aur. Ea nu are nimic comun 
cu zecile de înfringeri sufe
rite de noi, ani de zile, la 
fotbal, înfringeri din care am 
tot învățat fără să mai termi
năm „școlarizarea" în ale ba
lonului rotund. Înfrîngerea de 
la Cleveland marchează — 
poate — punctul cel mai de 
sus, cel mai strălucit, atins 
de sportul românesc intr-o 
competiție mondială. Înfrânge
rile din fotbal marchează săr
manul drum, tirît și tîrșit, al 
unei discipline sportive căreia 
i se acordă toată atenția — 
ți încă ceva în plus —, dar 
fără a ne aduce mari satis
facții. Înfrîngerea tenismani- 
lor români la Cleveland a do
vedit că celebra competiție 
„Cupa Davis" nu este o pro
blemă ce se rezolvă între a- 
mericani și australieni. Ceea 
ce este enorm. Ceea ce tre
buie să ne îndemne la un res
pect și la o dragoste deose
bită pentru cei doi reprezen
tanți ai noștri.

Ne aflăm, cum spun, în fața 
unei înfringeri de aur. La
mentările, motivările — toate 
acestea nu sînt decît gesturi 
mărunte față de marii spor
tivi : Ilie Năstase și Ion Ți- 
riac.

Programări neconvenabile, o 
ierarhia la ii in „A"

Al. CAPRARIU

Prețuim din toată inima ac
tivitatea (pe nedrept) anoni
mă, dar plină de utilitate ți 
dovedind abnegație, a diver
selor comisii ale federației de 
rugby. Totodată, însă, trebuie 
să atragem atenția asupra 
unor anomalii sau defecțiuni 
de programare, 
prejudicii rugbyi 
spfeță îl constit-. 
5-a a diviziei A 
trei meciuri 
fie la ore c; 
la ore 
răm 
riat 
dat 
cest 
zeze 
nu .
guste. Ideea de teren propriu 
invocată în spr: •'.i! cererii 
de organizare .separat" de 
către formații din Capitală ni 
se pare cel puțin depășită 
și lovește în interesul iubi
torilor sportului cu balonul 
oval. în afară de aceasta, 
programarea meciurilor cu 
formații din provincie după 
amiaza riscă să contravină 
(ceea ce s-a și întim- 
plat duminică) dispozițiilor 
C.N.E.F.S. în vigoare: s-a 
prelungit inutil și păgubitor 
șederea ieșenilor în Bucu-

care aduc 
'ui- Cazul în 
lie etapa a 
în Capitală.; 

pe trei terenuri, 
e coincideau, fie 

nepotrivite. Coaside- 
avizul activului sala- 
F.R.R., pri’-e-se acor- 
mare ușurință în a- 

trebuia să favori- 
d rugbyul, 

interese în-

că
al 
cu 
caz,

■ în primul rîr 
cine știe ce

JALOANE ALE MEDIOCRITĂȚII (in)
IMPERFECȚIUNILE TEHNICE Șl MORALUL

Orice s-ar spune, incapa
citatea psihică etalată de_ vo
leibaliștii noștri la , 
mondială" nu poate fi 
numai pe seama lipsei 
pregătiri psihologice și, 
nici un caz, pe seama 
zisului „temperament latin", 
cum se încearcă să se moti
veze marile oscilații ale ju
cătorilor naționalei. Departe 
de a fi acceptat asemenea 
..argumente", „Cupa mondia
lă" ne-a întărit convingerea 
că ceea ce contribuie la 
crearea capacității morale a 
sportivilor este, într-o mă
sură deloc neglijabilă, pregă
tirea tehnico-tactlcă. Siguran
ța în execuții, pregătirea fi
zică superioară, bogăția mij
loacelor tactice pot conferi 
încrederea în forțele pro
prii, tn capacitatea întregii 
echipe. Pregătirea atletică și 
tehnico-tactică Influențează 
în bună măsură pregătirea 
psihică. Dacă jucătorii noștri 
sînt puși în încurcătură pî
nă și de executarea unei pre
luări obișnuite, dacă n-au 
certitudinea că pasa lor este 
fără cusur, dacă riscă să i- 
rosească atacurile chiar în 
situații optime, acestea nu 
mai pot fi puse pe seama 
pregătirii morale. Am obser
vat că, în comparație cu cele 
mai bune echipe din lume, 
formația noastră greșește in
comparabil mai mult în si
tuații considerate simple, că 
cheltuie multă energie ner
voasă datorită nesiguranței în 
execuții. Voleibaliștii din 
R.D.G., japonezii, sovieticii și 
chiar bulgarii nu-și fao ase
menea probleme, pentru că 
au depășit... alfabetul volei- 
balistic. La noi, unii antre- 

' nori obișnuiesc să spună a- 
desea :„Echipa mea a cîști-

ANTRENORUL
O chestiune care ar trebui 

să facă obiectul uneî analize 
mai profunde din partea fe
derației de specialitate : cine 
antrenează echipa națională ? 
Consultînd cîțiva specialiști 
prezenți la Berlin, aceștia 
au opinat că antrenorul unui 
club — avînd un program 
destul de încărcat la echipa 
sa, în special dacă aceasta 
este angrenată în competiții 
europene — nu poate să sa
tisfacă în gradul cel 
înalt obligațiile față de 
țională. Numai în cazul 
care naționala aproape 
confundă cu echipa de 
respectivă, pregătirea nu

„Cupa 
i pusă 

unei 
în 

așa-

mai 
na- 

în 
se 

club 
este

gat fiindcă ne-a mers prelua
rea". Este o recunoaștere de 
fapt — destul de amară — 
că sportivii lor, voleibaliști 
de prima divizie și de națio
nală (!), nu au însușite pro
cedeele de bază. A fost, însă, 
vreodată sancționat vreun 
antrenor pentru că unul sau 
mai mulți dintre cei pe ca- 
re-i antrenează nu știu să 
facă o preluare corectă, să

tului că echipa Steaua a a- 
vut în această vară ca obiec
tive majore participarea în 
„C.C.E." și la Spartachiada 
militară, antrenorul Tănase 
Tănase a rezervat o bună 
parte din timp acestor obiec
tive. Rezultatul ? Nu s-a vă
zut nimic din pregătirea fă
cută 
ca
mă, 
nul, 
fonduri și timp.

cu intenția de a împuș- 
trei iepuri. Pină la ur- 
n-a fost prins nici u- 
irosindu-se în zadar 

Secundo :

Nr. 681 (6115)

întreceri spectaculoase

Badea IVAN — arbitru

ataș — Radu Zănescu > Ma 
rin Rădulescu (Rapid Pitești).

în concursul de la Pitești

dea (sau să corecteze) o pa
să, să facă un blocaj bun, 
să atace corect, în funcție de 
adversar ? N-am auzit de 
așa ceva.

în loc ca la pregătirea lo
tului să se facă omogeniza
rea celor 12 jucători (selecțio
nați după valoare, nu la 
întîmplare), în loc să se *>- 
xerseze aici procedee tactice 
noi și adecvate, antrenorul 
naționalei trebuie să-și înve
țe „aleșii" cum se face o... 
preluare. E prea de tot 1 Poa
te cam absentul nostru for 
conducător va uz 
rile ce-i stau la 
împotriva acelor 
care nu-și pregătesc 
trebuie (măcar din punct de 
vedere tehnic) jucătorii. De 
asemenea, ar trebui să ve
gheze ca cei selecționați să 
nu stea pe banca rezervelor 
un campionat întreg, ca apoi 
să fie luați de buni la na
țională. O stavilă meschine
lor interese de club este mai 
mult decît necesară, dacă 
vrem să avem o echipă re
prezentativă care să repre
zinte onorabil voleiul româ
nesc. * ■
NAȚIONALEI
periclitată. Acest lucru este 
îndeosebi posibil la japonezi, 
care prezintă deseori echipe 
de club în marile competiții, 
sau în cazul echipei R. D. 
Germane și chiar a Bulga
riei, care se bazează pe cîte 
o formație de club (S.C. Leip
zig și, respectiv Ț.S.K.A. So
fia). în cazul celorlalte echi
pe, alcătuite din jucători de 
la mai multe cluburi (ro
mână, sovietică, cehoslovacă 
etc.), ar fi nevoie — susțin 
ei — de un antrenor nean
gajat la vreo echipă. Două 
dintre motive sînt esențiale 
dacă ne referim la situația 
noastră. Primo ! datorită fap-

pentru că, oricît de obiectiv 
ar fi, antrenorul este tentat 
să-și aducă în lot sportivi de 
la clubul său, în care are 
poate mai multă încredere, 
deși vaioarea majorității lor 
este departe de... tricourile 
naționalei. Steaua, așa cum 
am mai afirmat-o, nu are vîr- 
furi și am spune nici spe-

ranța de a le avea. Dacă vre
un jucător de la echipa cam
pioană merita selecționarea 
alături de Barta (și el insta
bil). apoi acesta nu putea fi 
decît Stamate (acum în con
flict cu clubul), jucătorul 
care știe — poate singurul 
— ce înseamnă a fi rezervă. 
Ca să nu mai vorbim de 
faptul că au fost ignorați 
jucători în care ne punem 
mari speranțe pentru campio
natul mondial de anul viitor ! 
Dumănoiu și Oros (nu ne-ar 
mira să fie incluși în prima 
garnitură... prea tîrziu), sau 

. alții care și-ar fi meritat
locul (Costinescu).

Iată de ce ni se pare dem
nă de analizat situația an
trenorului naționalei, întru
cît și aceasta a contribuit la 
obținerea locului 7 la „Cupa 
mondială". Și, deoarece pen
tru viitor au rămas numai 
speranțe, măcar pe acestea 
să le apărăm pe toate căile.

Aurelian BRE8EANU

anomalie organizatorici, 
și „vacanțe" forțate

r?ști, șl încă... pe stradă : ei 
ar fi avut un tren după a- 
miază și ar fi putut ajunge 
seara acasă, dar au stat pînă 
în jurul orei 18,15 la tere
nul Vulcan și apoi s-au plim
bat (pe o vreme mizerabilă) 
pînă seara, întrucît camerele 
la hoteluri trebuie eliberate 
la amiază... Chiar așa de di
ficilă să fie împăcarea inte
reselor generale cu cele, să 
le spunem, restrînse ? Să nu 
uităm, apoi, că unele partrie 
de „B“, cum a fost cea din
tre Constructorul și Gloria, ar 
fi putut avea oricînd loc în
tr-un cuplaj alături de parti
de de „A", Ar fi putut, dar- 
n-a avut!

O altă anomalie de natură 
organizatorică riscă să pro
voace necazuri. Ne-a adus-o 
în actualitate consemnarea 
în tribune a unor antrenori 
de divizia A chiar la meciu
rile susținute de propriile e- 
chipe. Au stat, deci, în tri
bune în timpul jocurilor sus
ținute în divizia A antreno
rii D. Ionescu (Dinamo), Șt. 
Consțantinescu (Vulcan) , și P- 
Cosmănescu (Steaua). Origina
lele suspendări sînt justificate 
(mai bine zis determinate) de 
abșența de la cîte o ședință 
a Comisiei municipale de re- 
60ft, la care fuseseră convo- 
caȚi ca antrenori. Nu pledăm 
pentru separarea completă a 
activității tehnice propriu- 
zise de cea obștească, nici 
pentru justificarea indiscipli
nei in general, iar cele trei 
cazuri nu constituie obiectul 
acestor rînduri. Dar cum este 
admisibil ca jurisdicția unei 
comisii teritoriale (cea mu
nicipală) să se extindă asu
pra unei competiții de anver- 
gură republicană, cum e 
campionatul divizionar A !?l 
Nimeni nu contestă rolul 
major al rugbyului bucureș- 
tean, dar credem că sînt le
zate înseși principiile de or
ganizare !
CLASAMENTUL IN DIVIZLA A

5 5 0 0 127— 15 13

La startul concursului dotat 
cu „Cupa consiliului sindical 
județean Argeș* mu prezen
tat peste 50 de sportivi, prin
tre ei fiind și maeștrii spor
tului Gheorghe Ion, W. Hir- 
schvogel, Vasile Szabo, Traian 
Macarie și alții.

Disputele de Ia clasele 125, 
250, 350 cmc și ataș au fost 
de o rară spectaculozitate. Nu 
la fel de pozitiv putem apre
cia organizarea întrecerilor, 
asociația Rapid Pitești nefăcîn- 
d’j-și simțită prezența decît ia 
ora startului. De asemenea, 
traseul nu a fost pregătit în 
cele mai bure condițiuni, atît 
din punct de vedere al cură
țeniei, cît ți al securității spor
tivilor și spectatorilor.

Iată câștigătorii i clasa 70 
cmc (da^pați) — Cerne! Bo- 
boescu (CjSAÎ. Reșița); clasa 
125 cmc — Alexandru Schti- 
ler (Steaua) ; clasa 175 cmc — 
Alexandru Schuller (Steaua); 
clasa 250 cmc — Gheorghe Ion 
(Steaua) ; clasa 350 cmc — Va
sile Szabo (Steaua); dasa 500 
cmc'— Gheorghe Ion (Steaua);

• După o întrerupere de 
mal lungă durată, se reiau 
concursurile republicane de 
motocros. Duminică este pro
gramată, pe traseul de pe Dea
lul Muncelului din Cîmpina, 
o reuniune la care și-au a- 
nunțat participarea toți aler
gătorii de motocros, întrucît 
întrecerile respective consti
tuie o utilă verificare a sta
diului pregătirilor efectuate în 
vederea campionatului națio
nal, care va începe în cu- 
rînd. Anunțăm că în progra
mul campionatului a survenit 
o modificare i prima etapă se 
va desfășura în ziua de 19 
octombrie la Brașov, iar etapa 
următoare va avea loc la Tg. 
Jiu, în ziua de 25 octombrie.

• Concursurile de viteză 
continuă. Astfel, orașul Satu 
Mare va găzdui duminică în
treceri la toate clasele de mo
tociclete.

BOXERII DE LA STEAUA IN PRAGUL
UNOR CONFRUNTĂRI INTERNAȚIONALE

va uza de măsu- 
t îndemînă 

antrenori 
cum

(Urmare din pag. 1)

Concursul revistei
..Educație fizică și sport
Intre l mal și 1 noiembrie 

1969 revista „Educație fizică 
și sport’ instituie un concurs 
de lucrări cu teme din teoria 
și metodica educației fizice.

Scopul acestui concurs este i
— să îmbogățească literatu

ra românească de specialitate;
— să stimuleze munca de 

cercetare și creație în dome
niul educației fizice;

— să stimuleze discuții crea
toare.

Temele sînt următoarele i
1. EDUCAȚIA FIZICA ȘI 

SPORTUL IN SLUJBA SĂ
NĂTĂȚII ȘI RECREAȚIEI.

2. CORELAȚII ÎNTRE MIJ
LOACELE SPECIFICE ȘI NE
SPECIFICE ÎN REALIZAREA 
PREGĂTIRII FIZICE PEN
TRU PERFORMANȚA.

3. CONTRIBUȚII LA DINA
MIZAREA ȘI EFICIENȚA 
LECȚIEI DE EDUCAȚIE FI
ZICA.

4. METODE OBIECTIVE DE 
MĂSURARE ȘI EVALUARE 
!A EFORTULUI FIZIC ÎN 
SPORTUL DE PERFORMAN
ȚA.

Concursul este deschis tutu
ror categoriilor de participant!.

Fiecare concurent poate să 
abordeze una sau mai multe 
teme. Flecare lucrare concu
rează independent. ,

Lucrările prezentate să fie 
originale și să nu fi fost pu
blicate.

Este recomandabil să se țină 
seama de indicațiile următoa
re în legătură cu planul ds 
prezentur* a lucrărilor i

a) «nuntarea problema! |
b) anatia* eritică a literata. 

r*) de specialitate referitoare 
U proMaa* raapaetiv&i

li

rale ; că aceste școli au la dis
poziție săli și terenuri adecvate 
pentru desfășurarea activității at
letice, că ele sînt încadrate cu 
profesori competenți și pasionați 
etc. în afara acestei explicații 
există, desigur, încă multe alte
le care țin de domeniul organi
zării, de cel al instruirii etc. Re
feritor la instruire, ni se 
interesantă 
un ziarist 
atleții din 
știut să se 
mă pentru ____ ....
la Atena, In timp ce mulți alți 
sportivi de pe continent au a- 
tins punctul cel mai ridicat al 
formei' cu cîtăva vreme mai 

înainte (vezi Danek, Kinnunen, 
Arese etc.).

In mod cu totul special ne-au 
impresionat doi dintre atleții 
din R. D. Germană : mărșăluito
rul Hohne, cîștigător la 50 km 
marș, și decatlonistul Joachim 
Kirst, pe care doar capriciile 
vîntului și marile diferențe de 
temperatură, In care a fost ne
voit să concureze, l-au privat 
poate de un nou record al lu
mii, Kirst a înregistrat următoa
rele rezultate : 100 m - 10,8, lun
gime — 7,62 m, greutate — 16,28 
m, Înălțime — 2,13 m (cu această 
performanță s-ar fi clasat al 7- 
lea in întrecerea specialiștilor 
înălțimii !), 400 m — 47,9, 110 mg
— 15,9, disc — 44,70 m, prăjină
— 4,10 m, suliță — 57,60 m, 1500 
m — 4:58,7 = 8041.

Sportivii sovietici au cîștigat la 
Atena 9 titluri de campioni al 
continentului, cu patru mai mult 
decît la Budapesta, stabilind și 
două recorduri mondiale, prin 
Nadejda Cijova Ia greutate și A- 
natcli Bondarciuc la ciocan. Ală
turi de reprezentanții R. D. Ger
mane, atleții din Uniunea Sovie
tică au fost principalii competi
tori ai întrecerilor de pe sta
dionul Karaiskakis.

Comportări remarcabile au mai 
avut sportivii din Marca Brita- 

aur și — cu pu- 
multe), Franța,

pare 
de 
că 
au

observația făcută 
finlandez, aceea 
R. D. Germană 
pună in formă maxi- 
aceste campionate <le

nie (6 medalii de 
țin noroc — mai 
Italia etc.

1. Dinamo
2. Grlvlța Roșie 5 4 1 0 122— 23 14
3. Steaua 5 4 1 0 50— 29 14
4. Farul 5 3 0 2 68— 33 11
5. Universitatea 5 3 0 2 42— 36 11
6. Știința 5 2 1 2 43— 33 10
7. Politehnica 5 2 12 17— 13 10
8. Rulmentul 5 2 1 2 24— 35 10
9. Vulcan 5 1 1 3 20— 59 8

10. Agronomia 5 1 0 4 24— 67 7
11. C.S.M. 5 0 0 5 12—100 5
12. Progresul 5 0 0 5 15—121 5

La rubrica 
un singur caz i 
(Agronomia Cluj), pentru lo
virea intenționată a adversa
rului căzut, o lună... pauză.

suspendări — 
Ioan Pop

Boxerii d® la Steaua alnt 
gata Bă plece peste hotare, 
pentru a participa la cîteva 
confruntări internaționale de 
prestigiu. Joi dimineață, una 
dintre echipele clubului va 
decola de pe aeroportul Bă- 
neasa, cu destinația R. D. Ger
mană. Vor face deplasarea 13 
pugiliști i Octavian Anderco 
(cocoș), Gheorghe Pușcaș, Con
stantin Buzuliuc (pană), Coț-- 
tică Bumb (semiușoară). La- 
dislau Mathe, Alexf^ &ai (u- 
șoară), Constantin ■fctelinte, Va- 
leriu Filip (sentimijlocie), Va- 
leriu Frînc (mijlocie mică), 
Alee Năstac (mijlocie), Mar
cel Florea (semigrea), _Alean 
Stolanovici, Dumitru’ 
(grea). Echipa va fi 
de Gheorghe Geabela 
câtor), Marcu Spakov 
nor), Mihai Prisiopan 
briei Danciu (arbitri). Primul 
meci al steliștilor se va dis
puta în orașul Gera, cu for
mația Wismuth, iar cel de al 
doilea într-o localitate îneă ne. 
desemnată.

O altă echipă a duhului

Steaua va pleca vineri tn Ber
linul Occidental, unde va par
ticipa la un tumen organizat 
cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de la înființarea federației 
de box vest-berlineze. La a- 
ceastă competiție clubul buc-j. 
reștean va fi reprezenU,; de 
Constantin Grui-scu (muscă), 
Aurel Dumitrescu (cocoș), Ni- 
«i’.ae Giju (pană), Alexandru 
Popa (semimijlocie) și Gheor
ghe Chivăr (mijloeie). “ 
rii sînt însoțiți de Ion Gheor
ghe (conducător), Ton Chiriao 
(antrenor) și Victor Șchiopu 
(arbitru).

B">xe-

Zelinoa 
însoțită 
(conda- 
(antre- 
$1 Ga-

DE CITĂ
RĂBDARE

MAI ESTE
NEVOIE?...

zultatele obținute pînă !n pre
zent și prezentarea pe scurt 
a căilor, cercetărilor, experien
țelor care au dus Ia acesta 
rezultate ;

c) planul personal utilizat 
pentru rezolvarea problemeiț

d) metodele folosite (obser
vație, experiment, culegere de 
date, note personale etc.);

e) rezultatele obținute și In
terpretarea lor;

f) concluzii eu valoare teore
tică și practică 5

g) materialul bibliografio fa. 
losit.

Manuscrisul să fie bătut la 
mașină la două rînduri, numai 
pe o pavte a foii, în circa 10— 
15 pagini (3 exemplare).

Numele, locul de muncă și 
adresa vor fi înscrise într-un 
plio închis pe care se va scrie 
un „motto“, cu care se va 
semna lucrarea.

Comisia de apreciere va fi 
formată din membrii colegiu
lui de redacție. Cele mai bune 
lucrări vor fi premiate astfel 1

Premiul I. , . . 2 000 Iei 
Premiul II . , . . 1500 lei 
Premiul III, . . .1000 lei 
2 mențiuni a 500 lei.
De asemenea, lucrările con

siderate bune vor fi publica
te în paginile revistei, autorii 
beneficiind de drepturile d® 
autor respective. Lucrările pre
zentate la concurs nu se res
tituie.

Lucrările vor fi trimise pe 
adresa 1 Redacția revistei „E- 
DUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT* 
str. Vasil® Conta nr. 16, Bucu
rești, sectorul I. De asemenea, 
pentru orie® fel de lămuriri, 
col interesați so vor adroe® 
redfițiai r®vbMk . „

privește pe at- 
, i cum am 

arătat și cu alt pri- 
cucerft două medalii

(Leonida Caraiosifo- 
km marș și Viorica

In ceea ce-1 privei 
lețli români, așa 
mal arălat și ci

lej, ei au 
de argint 
glii la 20 
Viscopoleanu la săritura tn lun
gime), au stabilit un nou re
cord republican (junioara Maria

Centru cu veche tradiție, 
Cîmpulungul Muscel trăiește 
satisfacția de a-și vedea îm
plinit unul din vechile sale 
deziderate.

Un stadion afectat activi
tății atletice, o vastă scenă 
pe care să se repete și să 
se producă atît speranțele cit 
și valorile confirmate ale 
atletismului mușcelean și ale 
celui republican.

Bucuria împlinirii acestui 
„ideal" — cum îl numesc 
sportivii cîmpulungeni — 
este augmentată de valoarea 
unicatului, orașul dintre ie
zer și Mățău, primul centru 
care se poate minări cu o 
asemenea realizare.

ldeea unei astfel de con
strucții — pură utopie pină 
acum doi ani — s-a trans
format în aprilie 1968 într-o 
inițiativă care, cu prima pal
mă de pămlnt escavat înce
pe să se materializeze, reu
șind ea, după 18 luni de 
muncă titanică, să devină o

■Jtf.

Lincă la 1500 m), 7 din cel 17 
membri ai delegației reușind să 
se califice pentru finală, clasîn- 
du-se între fruntași la 20 km 
marș și triplu, la 200 m F, 800 m 
F, lungime F și disc F. După 
cum se știe delegația 
a fost compusă din 10
7 atlete. Dintre aceștia, precum 
se vede, doar 2 băieți au 
acces în finală și 5 din cele 7 
fete. Din 
voie de demonstrat, fetele 
prezentat mai bine decît băieții.

Comportarea în ansamblu a de
legației noastre n-a fost pe mă
sura așteptărilor, a posibilităților 
reale ale componenților săi. în 
rindurUe următoare ne-am pro
pus* să trecem in revistă felul 
în care au evoluat la Atena cei 
17 atleți români. Din capul Io* 
cului se cuvine să facem însă 
precizarea că de la trei dintre 
ei n-am așteptat nimic deosebit, 
In sensul clasării lor printre cei 
mai buni europeni. Este vorba de 
junioara Maria Lincă la 1500 m, 
pe care F.R.A. a inclus-o în lo
tul pentru „europene* urmărind 
mai mult perspectiva. Linbă a 
dovedit în acest sezon că are mult 
talent, că are stofă de alergătoa
re. Pentru ea, participarea la 
cea mai importantă competiție 
continentală trebuie considerată 
ca o adevărată școală și nimic 
mai mult. Cînd s-a aliniat la 
startul cursei de 1500 m era evi
dent pentru oricine că atleta 
de Ia Metalul, In afara unui 
timp bun, n-avea practic posi
bilitatea să obțină și calificarea 
pentru finală. Lincă a alergat cu 
mult. curaj, spre lauda ei, Im- 
bunătățindu-șl recordul de la 
Balcaniadă cu mai bine de o se
cundă. Nu-i mai puțin adevărat 
că ea a făcut parte dintr-o serie 
foarte rapidă, a șasea clasată 
avînd 4:19,0 (!), In timp ce din 
seria cealaltă Jaroslava Jehlicko- 
va (care apoi avea să devină 
campioană europeană), s-a cla
sat a 6-a, cu 4:24,8 1

Nu se așteptau, de asemenea, 
locuri mai bune din partea ce
lor doi mărșăluitori Victor Such 
și Vasile Ilie, pentru că, în fond, 
rezultatele lor anterioare nu 
lăsau să se întrevadă această 
posibilitate. Și totuși, ne putem 
declara satisfăcuți cu locurile 

11 și. respectiv, 14 ocupate de 
cei doi atleți, despre care se 
poate spune că au avut o parte 
de contribuție la succesul cole
gului lor Leonida Caraiosifoglu. 
Dat fiind faptul că proba de 20 
km marș s-a desfășurat noaptea 
și pentru că cei mai mulți din-

noastră 
atleți și

avut

nou, dacă mai era ne- 
s-au

tre competitori nu-1 cunoșteau 
pe Caraiosifoglu, omul nostru nr. 
1, antrenorul Alexandru Stoenes- 
cu l-a folosit pe cei doi ca... 
momeală. Atît Such, cît și Ilie 
au făcut pur și simplu tempo 
variat cu adversarii lor, netezin- 
du-i, dacă se poate spune astfel, 
drumul spre succes lui Caraiosi
foglu. Pentru spiritul de echipă 

adre-pe care l-au dovedit, le 
săm felicitări.

In ceea ce-I privește pe 
nida Caraiosifoglu, despre 
arbitrul principal al probei, 
1 ian pl Giorgio Oberweger,

Leo- 
caro 
Ita- 

ne-a 
declarat că are un stil foarte co
rect, el a făcut o cursă bună 
șl a obținut un loc prestigios. 
Poate că. ața cum spunea el după 
cursă, dacă ar fl avut posibili
tatea să se antreneze pe traseu, 
ca toți ceilalți, măcar cu " “ 
zile inaintea probei, el ar fl 
ți mal aproape de medalia 
aur de care efectiv nu l-au 
părțit decit 25,6 s, ceea ce 
marș este extrem de puțin. Noul 
campion, englezul Paul Nihill 
s-a detașat de Caraiosifoglu abia 
pe ultimul kilometru. '

momentele decisive, așa runs 1 
s-a lntîmplat la Mexico. Dar Sl- 
lal n-a putut evita aceste închi
deri și — așa cum poate ați 
văzut pe ecranele televizoarelor — 
ea a suportat cîteva coate, în
tr-un fel hotărftoare. Considerin- 
d-o pe Vera Nlkolicl ca princi
pală adversară, Silai a făcut tot 
posibilul pentru a nu o scăpa. 
Finalul cursei a găsit-o lipsită de 
forță, în timp ce unele dintre 
adversarele ei, nerecomaudate 
înaintea C.E. de cine știe ce re
zultate deosebite, au fost mult 
mai proaspete, obținîndu-și a- 
cum cele mai bune performanțe 
din 1969 sau chiar din cariera 
lor sportivă.

2—3 
fost 

de 
des- 

la

apre- 
cam- 

. _ __________  olimpică
Viorica Viscopoleanu. în iarnă, 
cînd a suferit accidentul mus
cular chiar Ia piciorul de bă
taie, puțini se arătau dispuși să-i 
mai acorde credit pentru „euro
penele” de la Atena. Viorica s-a 
tratat cu atenție și a început să 
lucreze pentru a ajunge din ur
mă pe adversarele ei din Euro
pa. Treaba n-a fost deloc ușoară, 
pentru că, orice s-ar spune, 
undeva în mintea el stăruia ne
plăcerea vechiului accident și 
teama de a nu-1 repeta. Abia în 
ultimele săptămîni dinaintea 
startului de pe Karaiskakis, cam
pioana României a arătat că 
începe să se apropie de valoarea 
pe care i-o cunoșteam anul tre
cut. La Atena, Viorica Viscopo
leanu, practic, n-a putut da Ia 
o parte handicapul inițial al mai 
puținei ei pregătiri, mai ales al 
pregătirii atît de importante din 
lunile de iarnă.

Alături de toți iubitorii atletis
mului din țara noastră, laolaltă 
cu alți specialiști ai atletismu
lui de pe continent, nutream spe
ranța unei victorii pe 800 m a 
Ilenei Silai. înaintea startului, 
spuneam unui confrate că suc
cesul său depinde nu numai de 
tactica pe care avea s-o adop
te, cît și de posibilitatea ei de a nu 
se lăsa „închisă* la coardă în

comportare bună 
ciem că a avut șl 
pioana noastră

Prin forfaitul superfavoritei
Mesei Westermann, Lla 
Manoliu a fost considerata 

ca posibilă clșflgătoare a arun
cării discului. S-a avut, desigur, 
în vedere, victoria ei de la O- 
limpiada din 1968, selecționarea 
din 3969 In reprezentativa Euro
pei, cit și bogata-i experiență de 
concurs. Dar pentru a fl putut 
Învinge, Lla ar fi trebuit să rea- 
ltzeze un nou record național, 
iar ca să se fi urcat pe podium 
1 se cerea cel mai bun rezultat 
din acest sezon. Or, neobțlnlnd 
nici unul, nici altul, ca și celă
lalt campion olimpic — Gyula 
Zsivotski — Lia Manoiiu s-a cla
sat a patra. Locul ocupat de ea 
este o surpriză ? Da și nu. Da, 
pentru cele arătate mai sus, deși 
Însăși victoria ei Ia Mexico a 
fost o mare surpriză ; nu, pentru 
că in acest sezon Lia Manoiiu 
deținea abia ai 6-lea rezultat eu
ropean.

roate fi apreciată pozitiv evo
luția Olimpiei Cataramă (cu 55,62 
m și-a realizat recordul personal) 
care a-a clasat a 6-a. Tot a G-a, 
dar Ia 200 m. a fost și Mariana 
Goth. care — datorită startului 
său mal slab — și-a creat evi
dent un handicap în fața celor
lalte finaliste. După părerea noas
tră Mariana se află in fața ur
mătoarei alternative : ori ișl Îm
bunătățește radical plecarea, ceea 
ce nu este un lucru de loc ușor, 
ori Ișl schimbă proba, cu cea de 
400 m, unde credem că se poate 
manifesta mal in voie.

Carol Corbu a produs o 
plăcută surpriză prin siguranța 
săriturilor sale la triplu și prin 
locul IV ocupat in finala probei, 
ținlnd seamă mal ales de nu
mele celor pe care i-a precedat 
In clasament.

Nicolae Per ța, Șerban Ioan șl 
Vasile Sărucan au concurat parcă 
timorați de valoarea adversari
lor, in timp ce Mihai Zaharia, 
Gheorghe Cefan, Virginia Bonei 
șl Csaba Dosa au evoluat alab, 
unii chiar nepermis de »lab.

Participarea atiețllor romani 
Ia a IX-a ediție a C.E. 
reclamă o serioasă analiză, 
trebui să albă insă tn ve- 
dezvoltarea generală, pe 

planurile, a activității aces- 
_ j spu-

Cîteva date din istoria sta
dionului: 22 000 mc pămînt 
escavat, 184 000 glii pentru 
gazon, 300 000 de ore muncă 
patriotică, care au determi
nat ca stadionul — a cărui 
valoare este estimată la 1,5 
milioane lei — să fie construit 
cu investiții de numai 500 000 
lei (nota bene: un exemplu 
de solidaritate cu sportul 
care a adus mușcelenilor a- 
tita satisfacție, o splendidă 
înțelegere a necesității con
struirii unui astfel de tem
plu pentru atletism).

Dispusă în continuarea sta
dionului „23 August", baza 
atletică compusă dintr-o pis
tă de 400 m cu 8 culoare pe 
liriiile drepte și 6 culoare pe 
turnante, cu platformă pen
tru aruncări, dispunînd de 
toate instalațiile pentru atle
tism și de un cămin pentru 
cazarea sportivilor, 
mează împreună cu 
stadion un excelent 
Sportiv,

Bă hmi, primul

«a for- 
vechiul 

complex

stadion

fnatletic din -țară a intrat 
activitate, găzduind concursul 
republican al speranțelor o- 
limpice. N-au lipsit, desigur, 
rezultatele bune și tentative
le de record, expresia efor
turilor juniorilor de a-și în
scrie numele pe cea dinții 
filă a istoriei acestui stadion. 
Consemnăm tn acest sens 
Cursa de 110 mg a timișorea
nului Ion Vasilescu (15,4), 
aruncările lui Marin Iordan 
(Ș.S.A.) — 13,06, Nicolae
Pană (Ș.S.A.) 13,05 ca și cea 
a Eugeniei Andreescu (Lie. 2 
C.L.), care cu greutatea de 
3 kg a stabilit un nou re
cord de junioare: 15,21 m, 
săriturile efectuate de Draga 
Comșa (Lie. N. Bălcescu 
Cluj), 1,64 m la înălțime, 
Ștefan Lenghel (Ș. S. Brașov) 
14,33' m la triplusalt ți spec
taculosul „Fossburg flopp" 
cu care Cristian Dreptu 
(Ș.S.A.) a realizat >.,90 m la 
înălțime.

ce va 
dere 
toate _ _ __  _
tul sport care, trebuie s-b r~“- 
nem răspicat, nu se bucură încă 
de atenția cuvenită In țara noas
tră. Ce e drept, astfel de dis
cuții s-au mai purtat In ultimii 
ani; âu fost adoptate chiar 
planuri speciala de măsuri, uar 
niciodată aceste planuri n-au fost 
traduse Integral În fapte I

— 1 
— 1
— 1

zi 
zi 
zi

și 
dar

sParada trăpașilor* ar putea 
foarte bine să s'e intituleze cro
nica noastră, deoarece In afară 
de cîțiva minți șl de mai mulți 
cal lipsiți de validitate, nu mal 
rămăsese nimeni în grajduri care 
să nu »uporte solicitarea faptu
lui că duminică numărul aler
gărilor a fost sporit. Nu cu
noaștem ce a determinat un a- 
tare eveniment, dar orice argu
mentație o socotim neconvingă
toare, decit dacă se urmărește 
suprasolicitarea cursierilor 1... 
Astfel, nici Talaz și nici Talion 
n-au fost cruțați de „caruselul 
eforturilor". Duelul lor a plăcut 
— ca Întotdeauna — și, conform 
așteptărilor, Talion a învins de 
justețe pe Talaz, dar după apre
cierea noastră a fost mai mult 
o victorie a tacticii, în care Tă
nase l-a învins pe Ichlm, decît 
Talion pe Talaz I Din păcate, in 
ciuda a tot ee s-a scris Șl — 
poate se va mai scrie — unii 
dintre driver! nu par de loc dis
puși să abandoneze poziția lot 
negativistă și ca atare rezulta
tele stranii și-âu făcut iarăși loc. 
Au fost conduși corect ; Hoțo
mana — fiindcă avea avantajul 
unei indulgente aprecieri a han- 
dicaperllor — Olăuița — care s-a 
arătat predispusă spre valori pro
gresive — Camelia — obișnuită 
sâ fie ^dată peste cap“ — și 
Frunzar — care prin ameliorarea 
recordului a confirmat nu nu
mai valoarea anterioară, dar șl 
adnotările noastre din cronica 
precedentă 1 Victoria lui Nova
tor a fost, în schimb, — prin re
cord șl manieră — revoltătoare. 
Scrisesem doar în cronica ante
rioară că Gl>. Tănase îșl mane
vrează dezinvolt caii șl că ar 
trebui să-și respecte renumele. 
El, însă, n-a ținut seamă de un 
atare avertisment și s-a com
portat de o manieră incalifica
bilă, care, după aprecierea noas
tră. trebuie să conducă la ridi
carea licenței. în cifre, ceea ce 
și-a permis să comită acest dri
ver se exprimă în recorduri 
astfel : de la 1.34—1.35.1—la 1.36, 
1.36.2 și apoi la 1.32 în plină 
mină, iată o sfidare a bunului 
simț, care nu trebuie să scape 
nepedepsită I

Minjii n-au avut, ^conform pre
vederilor". nici o veleitate jus
tificată !n prima lor intilnire cu 
caii de trei ani, pentru că Hor- 
nar și Sutana abia au cobortt 
sub granița a 1.30 pe km. Din 
rest, he-a plăcut victoria iepel 
Vama, prevăzută de anteceden
te, victorie la care Dinu, specu- 
llnd toate avantajele pe parcurs, 
l-a creat posibilitatea să dobîn- 
dească un record excepțional. 
Ultima cursă a revenit iepei Tan- 
ța. la un record in care vina nu 
mai poate fi atribuită iui Nico
lae Gheorghe. predispus să nu 
mal „ierte caii menajați anteri
or" 1... Constatăm că concluziile 
noastre rămin, totuși, cu un e- 
fect palid. După aprecierea noas
tră, reticențele sînt pur și sim
plu ridicole. Nu avem nevoie de 
„maeștri", ci numai de driver! 
cinstiți. Și ar fi bine Să fini 
înțeleși pînă la urmă 1...

1. Hoțomana (V. Gheorghe), 
Kermes, Săliște, 51.1; 2. Olănlța 
(G. Avram) Hormon, Gal 32.7 ; 
3. Camelia (T. Marcu), Jalona, 
Sfmeria, 30,6 ; 4. Frunzar (V.
Gheorghe), Oracol, Străjac, 29.7 ; 
5. Novator (Gh. Tănase), Lave- 
na, Rogoz, 32.1 ; 6. Dioda (I. To- 
deraș), Baletista, Hornar, 27.5 î 
7. Vama (T. Dinu), Jiu, Făclia, 
23.8 ; 8. Talion (Gh. Tănâse), Ta
laz, Harpa, 24.3; 9. Tanța (N. 
Gheorghe), Florid, Obîrșia 38.1

NIddy DUMITRESCU

Nmh MUȘGOANU

AGENȚIA O.N.T. BUCUREȘTI — Hfov, 
organizează pentru dv. 

o gamă variată de excursii 
în sezonul de toamnă cu autocarele:

la Ostrov — Adamclisi 
Valea Călugărească 
Odobești

— l!/t zile Valea
în vile și

— 2 zile Brașov
— 2 zile Cozia -
— 2>/, zile Tg. Jiu
— 2ț/» zile Agapia

Brașov
— 27» zile Tg. Jiu — Petroșani

doara — Deva — Sibiu • 
Informații ei înscrieri tn Caisa 

vărdul Republicii nr. 68.

Prahovei — cu tren și autocar, casarea 
Ia cabane
— Tușnad
- Sibiu — Alba Iulie

Tr. Severin
Dicta
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MANȘA “A DOUA IN CUPELE EUROPENE

zi plină, aslăzi, pentru echipele noastre de club în cupele 
europene, competijii de prestigiu și de more atracție î" 
fotbalul internațional. La Varșovia și la București, U.T.A., 
Steaua și Rapid susțin manșa a ll-a în compania formațiilor 

Legia, Glasgow Rangers și, respectiv, Vitoria Setubal.
Neplăcut, dar acesta este adevărul : toate reprezentantele fotba

lului nostru angrenate azi în întrecere (U.T.A. — în „Cupa compion - 
lor europeni", Steaua 
ropeană a tîrgurilor") au de 
mic, pierdut în primul tur.

o
în „Cupa Cupelor" și Rapid — în „Cupa eu- 

recuperat handicapul, mai mare sau mai

Va fi mai greu pentru U.T.A., car* evoluează în condiții de 
deplasare, va fi mal lesne de realizat pentru bucureștenele Steaua și 
Rapid, care își vor disputa șansele acasă, în fața propriului public

Se vor pricepe inimoșii suporteri ai Stelei și ai Rapidului să-și 
poarte echipele favorite pe aripile succesului deplin ? Mai este nece
sar să le reamintim că „idolii' lor au nevoie de încurajările tribune
lor din primul și pînă în ultimul minut al partidelor ?

Tn turul II al competițiilor europene, fără U.T.A., Steaua 
Rapid, echipa Dinamo Bacău s-ar simți izolată, stingheră.

sau

ASTĂZI, PE STADIONUL 
„23 AUGUST"

Ora 13: RAPID — VI
TORIA SETUBAL („Cupa 
europeană a tîrgurilor").

Arbitrează: Muzaffer
Sarvan (Turcia).

Ora 15,30 : STEAUA — 
GLASGOW RANGERS 
(„Cupa Cupelor").

Arbitrează: L. Vamva- 
kopoulos (Grecia).

ATACUL STELEI POATE DECIDE! • ••

IN „CATALOG", DUPĂ ȘAPTE ETAPE
U.T.A. 558 p (Gornea și Do- 
mide 54 p) ; 8. Cri-ni 537 P 
(Balogh 47 p) ; 9. Steagul roșu 
532 p (Adamache 58 p) ; 10. 
Politehnica 519 p (Stoicescu 
54 p) ; 11. Rapid (un joc mai 
puțin) 509 p (Dumitru 50 p) ; 
12. Steaua (un joc mai puțin) 
483 p (Sudu 46 p) ; 13. Dina

mo Bacău (un joc mai puțin) 
457 p (Ghiță 47 p) ; 14. A. S. 
Armata 452 p (Ciutac 42 p) ; 
15. C.F.R. Cluj (un joc mai 
puțin) 432 p (Soos 43 p) ; 16. 
Petrolul (două jocuri restante) 
422 p (Grozea 42 p).
CLASAMENTUL PORTARILOR 

în clasamentul celor mai con
stanți portari, se pot observa 
două grupuri distincte : pri
mul, format din 7—8 jucători 
care se mențin în frunte și un 
al doilea pluton care — deo
camdată — este distanțat.

1. STAN (Jiul) 57 p ; 2. A- 
damaehe 56 p ; 3. Coman, Ni- 
culescu și Gornea, fiecare cite 
54 p ; 4. Oprea (Univ. Craiova) 
53 P ; 5. Ștefănescu (Farul) 
49 p ; 6. Ghiță (n-a jucat du
minică) 47 p ; 7. Suciu 46 p î 
8.
41

H

clasamentul constan
ții ECHIPELOR

Jiul Petroșani se menține, 
tn continuare, fct frunte, la ma
re distanță de cea de a doua 
clasată. Observind că și in cla
samentul portarilor Stan — nr. 
1 tn echipa minerilor — este 
tot primul, putem trage ușor 
concluzia că echipa 
de Ozon ce a£ă tn 
etapa a TlI-a, cele 
note acordate de 
tarului nostru) le-au obținut 
echipele Coșul (94 p) și 
F. C. Argeș (91 p), iar A. S. 
Armata Tg. Mureș (cu numai 
67 p) a totalizat — din nou — 
cele mai puține. De altfel, 
A.S. Armata este întrecută in 
clasament de echipele Rapid, 
Steaua și Dinamo Bacău, care 
au dte un joc mal puțin. Iată 
cum arată clasamentul, după 
șapte etape:

1. JIUL PETROȘANI 804 P 
(Stan 57 p) ; 2. Farul 580 P 
(Maieș și Koazka dte 53 p) ; 
3. gU" Cluj 477 p (Solomon și 
Cîmpeanu 52 p) ; 4-5. Dina
mo București 573 p (Dinu 59 p) 
și Universitate* Craiova 573 p 
(Popa și Oprea 53 p) ; 6. F.C. 
Argeș 564 p (Barbu 56 p) ; 7.

pregătită 
formă. In 
mal mari 
cronicarii

CU REGULAMENTUL 
iN FATĂ

Astăzi, tn meciul vedetă al 
cuplajului de pe stadionul .23 
August", STEAUA va încer
ca — în ciuda handicapului 
de două 
Glasgow — să obțină califi
carea în turul II el „Cupei 
Cupelor". Misiune extrem de 
grea dacă, în plus, avem în 
vedere cartea de vizită a lui 
RANGERS, indiscutabil una 
din formațiile cele mai repre
zentative ele fotbalului sco
țian. Să vedem, însă, ce „ur
me" a lăsat nocturna de pe 
Ibrox și ce se poate anticipa 
pentru partida revanșă.

LA ANTRENAMENTUL 
DE IERI™

goluri, primite la După meciul de duminică, 
disputat îa compania Politeh
nicii Iași, 
nuat pregătirile, 
luni la Sift: ca 
renul de la Ghencea, cînd 
s-a pus accentul pe o împros
pătare fteco-tactică și s-a e- 
vitat efortul mare. Jucătorii 
au manifestat o bună dispo
ziție și un necesar optimism. 
Dintre fotbaliștii bucureșteni 
lipseau Cristachs — aflat la

Steaua și-a conti- 
iregâtirile, entrenîndu-se 
_______ i și Ieri pe te-

examen — Negrea țl Sătmă- 
reanu, învoiți pentru a-șl pu
tea face o ședință de raze, 
ambii fiind ușor accidentați 
(Sătmăreanu — Ia un duel cu 
Cuperman, în meciul de du
minică). Iată dar că s-au ivit 
neplăcute probleme. Dr. M. 
Predescu ne-a asigurat, însă, 
că atît Sătmăreanu cît și Ne
grea vor fi astăzi apți de j«e.

BUJOR HĂLMĂGEANU 
— CĂPITANUL ECHIPEI

Astăzi, tricoul căpitanului 
de echipă va fi purtat nu 
de Voinea (apropo de... Petro
șani !) ca de obicei, ci de fun
dașul central Bujor Hălml- 
geanu.

Moldovan 42 p ; 9. Vișan 
p ; 10. Constantinescu 36 p.

(D. GR.)

CREINICEANU 
INDISPONIBILI

la

Spicuim din REGULAMEN
TELE CUPELOR EUROPENE 
privind calificarea echipelor t 

„Dacă două echipe au mar
cat scriofl număr de goluri 
In meciurile din preliminarii, 
șalsprezeciml, optimi, sferturi 
și semifinale, golurile Înscrise 
In deplasare vor fi socotite 
dublu. Se va califica echipa 
care, cu această bonificație, va 
totaliza cel mal mare număr 
de goluri. Dacă acest proce
deu nu va duce la o depar
tajare a echipelor, adică a- 
cestea au marcat un același 
număr de goluri acasă șl tn 
deplasare, atunci al doilea 
meci (returul) va fi prelun
git cu 2 reprize a ÎS minute, 
fără a se mal acorda boni
ficația.

Dacă in turul preliminar, tn 
„16--Iml șl In „«"-lml, medul 
retur se termin* cu un re
zultat de egalitate dup* pre
lungiri, echipa învingătoare va 
ti desemnată prin tragere la 
sorți, efectuata de arbitru pe 
teren, tn prezența căpitanilor 
celor don* echipe".

I

Glftva componenți ai echipei Glasgow Rangers — în holul 
hotelului Ambasador, la puțin timp după sosirea în Capitală 

Foto: B. GABRIEL

Accidentat tn meciul de 
Glasgow, Creiniceanu n-a pu
tut fi recuperat pentru focul 
revanșă, deși specialiștii au 
manifestat o grijă deosebită 
și el a stat_ cuminte în gips ! 
De la antrenorii echipei 
Steaua am aflat că abia joi 
Creiniceanu își va putea re
lua antrenamentele și că în 
locul Iul va Intra Manea, că
ruia fi revine — lesne de în
țeles — o sarcină foarte di
ficilă. Poate că astăzi Manea 
va face meciul Iul „mare", 
atît de așteptat

ȘTEFAN COVACI : 
„VOM JUCA OFENSIV, 

DAR... ATENT I'

OBOSEALA LtCIEI, ALIATULECHIPB ARADEItt?
VARȘOVIA, M fprin tele, 

fcn. de la trimisul nostru spe- 
cza^Legfa tuptă cu U.T.A. 

oboseala', 
varșcr.’ian

și cu-* oboseala', scria eri 
când varșovian „I 
LlJu" tn titlul unul 
ced.cn meciului retur 
cenwtcenele României 
tonie*, ce «e disput? 
tnr. ezi) «dd. Ir 
N.C.C.E."

Aluzia se referi la progra
mul încărcat pe care Deffia 
țl-a avut In ultimele două luni, 
echipa poloneză disputând In 
țrepetate cicluri meciuri du
minică — miercuri »— dumi
nică.

Acest fapt ar fl fost Invocai 
de către Icnatio Ordon, an
trenorul secund al echipei, 
care a declarați „îndoielile 
'.mele asupra acestui meci au 
o bază reală t echipa e foar
te obosită și toți jucătorii stnt 
saturați de minge. In ultimele 
zile am disputat șase întîl- 
riiri (într-o săptămînă am ju
cat chiar de trei ori), iar de
plasările la Arad, Opole și 
Sczeczin, obositoare desigur, 
contribuie la această stare 
nesatisfăcătoare. Jucătorii 
sînt dornici de repaus, dar, 
totuși, ei vor găsi resursele 
necesare victoriei".

Oboseala Legiei a fost ob
servată și de către antrenorul 
echipei noastre, N. Dumitres
cu, care a asistat la meciul 
de duminică al campioanei po
loneze, învingătoare, totuși, 
cu 2—0 in fața lui Stal. Fap-

.Trybuaa 
articol 
<intre 
șî Po- 
mâine 

cadrul

tul că Deyna, unul din arti
zanii victoriei de La Arad, a 
fost folosit doar o repriză în 
meciul cu Stal, dovedește că 
antrenorii Degiei vor să aibă 
intacte toate piesele lor de 
rezistență.

Jucătorii noștri, sosiți pe 
calea aerului, azi, la orele 
13 (ora Bucurețtiului), direct 
pe ruta Arad — Varșovia, 
sînt surprinzător de relaxați. 
Și n-aș putea «pune că a- 
ceastă stare de spirit nu-mi 
inspiră Încredere, cu atît mai 
mult cu cit Pojoni mi-a spus 
că arădenii vor încerca impo- 
sibiltil, adică o calificare pu
țin «contată după prima man
șă de la Arad.

Să nu credeți însă că numai 
jucătorii noștri își fac calcule, 
întrucît nici polonezii nu ex
clud posibilitatea unei sur
prize 1 „Sîntem favoriți, deoa
rece am cîștigat în deplasare. 
Toți așteaptă un succes facil, 
mat ușor ca cel de la Arad. 
Drept să vă spun, însă, nu 
Sînt chiar atît de liniștit în 
ceea ce privește rezultatul, în
trucît românii au o echipă 
care nu cedează ușor și, in 
fond, n-au nimic de pierdut. 
Desigur că vor juca ofensiv, 
pentru victorie" — este de 
părere Icnatio Ordon.

N. Dumitrescu nu se hazar
dează în vreun pronostic, 
condiționînd însă rezultatul 
final de replica echipei sale 
în prima repriză cînd va 
trebui să reziste, după părerea

ORA OFICIALĂ DE ÎNCEPERE 
A MECIURILOR 

DIN DIVIZIILE B Șl C
Federația romăn* de fotbal a 

stabilit ca din etapa din S octom
brie toate partidele din 
B și C s* se dispute cu 
de la ora 1L Vor face 
meciurile care figurează 
gramul Pronosport.

PREGĂTIRII! LOTULUI 
OLIMPIC

ț
De azi încep, Ia București, 

pregătirile lotului olimpio de 
fotbal, care în ziua de 22 oc
tombrie va întîlni la Varșovia 
selecționata A a Poloniei. An
trenorul V. Mărdărescu a con
vocat pe următorii jucători i 
Coman, Oprea, Ivăncescu, Pap, 
Stoicescu, I. Popa, Popovici, 
Olteanu (Steagul roșu), Pesca- 
ru, Angelescu, Dumitru, Gro- 
zea, Oblemenco, Q. Ionescu, 
Turcu (Metalul Tîrgoviște), 
Ștefănescu (Steaua) și Both 
(Olimpia Satu Mare).

în programul de pregătire 
figurează și susținerea a două 
meciuri i la Iași, (5 octombrie) 
cu Politehnica și Ia Brașov 
(9 octombrie) cu Steagul roșu.

diviziile 
Începere 
excepție 
In pro-RANGERS LA BUCUREȘTI

Ieri, la ora prînzului, Ran
gers Glasgow a sosit, cu un 
avion special. Ia București. 
Lotul deplasat este cel anun
țat în ziarul nostru de marți 
și cuprinde toate capetele de 
afiș ale team-ului scoțian. In 
frunte cu Greig, căpitanul e- 
chipei. Lipsește doar extremul 
Persson. Fotbaliștii scoțieni 
au efectuat ieri dupâ-amiază 
un antrenament de acomoda
re pe stadionul „23 August", 
sub conducerea lui David 
Withe, managerul principal, 
care s-a arătat destul de re
zervat în pronosticuri privind 
meciul de astăzi. El speri, 
însă, ca Stein și Johnston — 
realizatorii principali ai echi
pei — să facă și la București 
un joc foarte bun. Ca de obi
cei, David Withe va stabili 
formația definitivă abia în.„ 
cabine, cu numai cîteva mi
nute înaintea meciului, 
tactică pentru adversari 
pentru... propriii jucători I

★
Deci 90 de minute (sau, poa

te mai mult! ?) în care Steaua 
va încerca să realizeze o mare 
performanță internațională, 
în condițiile cunoscute. în 
compania unui adversar redu
tabil. Neîndoielnic, jucătorii 
antrenorilor Ștefan Covaci și 
Ștefan Onisie au astăzi prile
jul să-și confirme valoarea. 
Desigur, dorim cu totii un re
zultat final favorabil, dar în 
același timp așteptăm un meci 
in care Steaua să practice un 
fotbal de calitate și în care 
toți cei „11“ să formeze o E- 
CIIIPA care să strălucească 
tocmai prin contopirea valo
rilor individuale, pentru a 
realiza un bun și eficient joc 
colectiv.

Petrolul Ploiești 
evoluează în Polonia
Vineri, fotbaliștii de la Petrolul 

vor pleca In Polonia, unde In zi
lele de S, * și U octombrie vor 
susține trei meciuri cu echipe din 
prima divizie a acestei țări. Plo- 
leștenil vor evolua la Opole, cra
covia Șt Poznan. Vor face depla
sarea, printre alții, Vișan, M. Io
nescu, N. Ionescu, Moraru, stă- 
nescu, Oprișan Ș a.

F. C. ARGEȘ -J

INVITATA IN TURCIA
La Invitația echipei Altay 

Izmir (antrenor Dumitru Teo- 
dorescu), formația F.C. Argeș 
va întreprinde, între 6 și 13 
octombrie, un turneu de trei 
meciuri în Turcia.

Fotbaliștii piteșteni urmea
ză să părăsească țara luni, 
pe calea aerului.

ARBITRI ROMANI
PESTE HOTARE

Marți a» plecat în Cehoslo
vacia arbitrii C. Bărbulescu, 
I. Ritter și V. Pădureanu, care . 
vor conduce partida Banik 
Ostrava — Vittoria Guimares, 
din „Cupa europeană a tîr- 
gurilor". Meciul va avea loo 
în ziua de 2 octombrie.

O 
țiDestul de amărît de indis

ponibilitatea prelungită a lui 
Creiniceanu, ca și de acciden
tarea altor jucători, antreno
rul Ștefan Covaci își păstrea
ză, totuși, convingerea că 
dacă echipa va lupta așa cum 
o cere „ora revanșei", dacă 
toți băieții se vor mobiliza 
cum știu și cum pot s-o facă, 
Steaua va obține victoria. 
„Vom Juca ofensiv — ne de
clară Ștefan Covaci — dar a- 
tent în apărare, pentru a nu 
permite, mai ales, extremelor 
lui Rangers să acționeze ca in 
partida de la Glasgow. De a- 
ceea, nu vom risca prea mult 
cu fundașii laterali. Nu vom 
ataca, deci, oricum și orieînd. 
Și apoi, mai este și... contra
atacul ! Rămîne doar ca înain
tașii noștri, cu colaborarea 
liniei de mijlocași, să îndepli
nească indicațiile tactice".

RAPIDUL

Foto : TH. MACARSCHI
Vn aspect din timpul antrenamentului efectuat ieri dimi neață, pe stadionul „23 August", de 
către formația portugheză Vitoria Setubal ~

sa, jocului tare al gazdelor.
Meciul se dispută în noc

turnă, începind de la orele 
18,30 (ora Bucureșiiului).

Nu - ne- rămâne, deci, decât 
să așteptăm ca echipa noas
tră campioană să lupte cu 
ambiție și luciditate pentru 
recuperarea handicapului.

Paul SLAVESCU

A sosit și „ora revanșei" ; 
ora mult așteptată de fero
viarii bucureșteni (ca să nu 
mai vorbim de suporterii lor), 
învinși în prima manșă a 
„Cupei europene a tîrguri
lor" (scor 3—1) de către Vi
toria Setubal, în acea seară 
de 18 septembrie, pe terenul 
Luz, al lui Benfica.

Dar ce-a fost a trecut, și 
acum alb-vișiniilor li se o- 
feră, cum spuneam, posibi
litatea reabilitării. Cît de 
mult o doresc ?

întorși luni dimineața, cu 
trenul, de la Tg. Jiu, băieții 
lui Marin Bărbulescu și Ni- 
colae Cristescu s-au străduit 
să uite eșecul din ajun („U- 
niversitatea Craiova nu ne-a 
întrecut prin mijloace sporti
ve" — ne-au declarat ei) 
pentru a-și aduna gindurile 
și forțele atît de necesare, 
astăzi, in importanta 
cere. în după amiaza 
iași zile. Rapidul s-a 
la Snagov, pregătind 
niște și la aer curat 
cu Vitoria Setubal.

intre- 
acele- 
retras 
în li- 
jocud

GREAVU — PE PARTEA 
LUI JACINTO JOAO

„Am efectuat două lecții 
cu un pronunțat caracter tac
tic — ne-a declarat antreno
rul Marin Bărbulescu. Cu a- 
jutorul unor scheme adecva
te, urmărim ca echipa să 
păstreze balonul cît mai mult 
în posesia ei. într-o zonă 
neutră, de unde să declan
șăm atacuri largi, pe aripi. 
Firește, pentru a fi la adă
post de orice surprize, am 
luat măsuri de precauție și 
apărare. De altfel, în acest 
scop, în postul de fundaș la
teral dreapta va apare Grea- 
vu, In locul Iul Pop, care, 
după cum știți, tn partida 
disputată la Msabona a fost 
Aeptelt eu ușurință tn mal 
toat# duelurile purtate cuJa- 
alnte Joae, extrema etincă

ECOURI • ECOURI t ECOURI • ECOURI

LA „ORA REVANȘEI

a naționalei portugheze. Ast
fel stînd lucrurile, urmează 
ca in postul de fundaș stin
gă să evolueze Mușat.

Alte modificări, de astă 
dată fortuite, le vom opera 
în linia de mijloc, deoarece 
Dumitru și Angelescu au fost 
accidentați in partida de la 
Tg. Jiu. In ceea ce-1 privește 
Pe Dumitru, lovit mai puțin 
grav decit Angelescu, mai 
așteptăm avizul medicului 
Bendiu, care se va pronunța 
abia in ziua meciului. Vă în
chipuiți cit de util ne-ar fi 
Dumitru, miercuri (nr. azi), 
în rolul lui de dispecer, pe 
care il îndeplinește cum scrie 
la carte.

„INTREBAȚI-L PE NEAGU"...
La întrebarea noastră — 

„ce credeți, se va califica Ra
pidul in turul II ?“ — an
trenorul Marin Bărbulescu a 
avut următoarea replică î 
„V-aș ruga să-I întrebați șî 
pe Neagu. Ați văzut cu cită 
ușurință a dat cu piciorul — 
în primele 10 minute, la Li
sabona — la două mari o- 
cazij de gol“.

Și-a mai răscumpărat din 
greșeli — arh adăugat fioi — 
înscriind, în repriza secundă, 
unicul gol al Rapidului și 
relansîndu-1 astfel, pentru la 
București, în pasionanta și 
emoționanta cursă a califi
cării.

jucători : Vital, Gomes, Car- 
rițo, Conscicao, Kebelo, Car
doso, Herculano, Vagner, 
Tome', Vitor Batista, Jacinto 
Joao, Arcanjo, Jose-Maria. 
Figueiredo, Guerreiro, Coreeia.

De la antrenorul Jose-Maria 
Pedroto, cu care am stat de 
vorbă, pe tușă, în timpul 
desfășurării miuței, am aflat 
următoarele ; după meciul, de 
la 18 septembrie, cu Rapid, 
echipa Vitoria Setubal a mai 
susținut două jocuri în cam
pionat: în deplasare, cu Bra
ga (scor 1—1), și acasă, cu 
Leixoes Porto (scor 2—1),
aflîndu-se acum pe locul IV 
în clasament, cu 6 
din patru partide.

Pentru revanșa cu 
echipa portugheză va 
același sistem (1—4—3—3),
dar într-o concepție ofensivă, 
ca și la Lisabona, „bineînțe
les dacă de data aceasta îmi 
va permite adversarul" — 
a ținut să sublinieze Jose- 
Maria Pedroto.

„Pronostic nu dau 
spus în încheiere 
Vitoriei Setubal 
de cînd activez 
să-mi dau seama 
bal orice rezultat 
bil".

puncte

Rapid, 
aplica

a mai 
antrenorul 
— întrucît 
am putut 
că în fet
ește posi-
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vasile Dumitrescu, arbitrul meciului U.T.A. — Cluj :
■M-a surprins plăcut atitudinea jucătorilor arădeni lntr-un 
moment chele al partidei, atunci clnd studenții an egalat, tn 
condițiuni mai pufin obișnuite. In urma unui contraatac, clu
jeanul Iordache a șutat, mingea a luat o traiectorie curioasă. 
ocolindu-1 pe Gornea, ce se afla pe linia porții, apoi a lovit 
bara. In această fracțiune de secundă Gornea s-a întors și a 
prins balonul, dincolo de linie. Arbitrul de linie, S. Mataizăr, 
aflat pe fază, a indicat gol, iar eu am arătat repunerea min
gii de la centru.

Cum spuneam la Început, apărătorii U.T.A. nu au schițat 
dici un gest de protest, dovedind astfel o exemplară sporti
vitate».

despre e- 
a craio- 
s'e pun

are familia), fiindcă n-a 
primit la timp dezlegarea 
pentru Farul. Universita
tea Craiova are acum .pa
tru portari buni : OrREA, 
GABORAȘ, PAPUC, PIL- 
CA, în timp ce Steagul 
roșu și Farul, de pildă, 
n-au nici rezerve 1 Ce por
tar urmează să mai vină 
la Craiova ?...

ee
3
O
U 
ui

ANTRENORUL PEDROTO 
NU DA PRONOSTICURI
Adversara Rapidului, echi

pa Vitoria Setubal, a sosit 
în Capitală luni seara, pe 
calea aerului. Ieri dimineață, 
fotbaliștii portughezi au e- 
fectuat la stadionul „23 Au
gust" un antrenament da 
30 de minute, |umătate din 
timp afectîndu-l unor exer
ciții da condiția fizică, Iar 
restul noel scurte miuțe «are 
a angrennț pe toți ent II

Cîteva cuvinte 
chlpa de tineret 
yenilor, în care 
atîtea... speranțe. In poar
tă — PAPUC, fostul titu
lar al primei echipe și al 
Steagului roșu. Pe banca 
rezervelor, alt portar cu
noscut — PILCÂ. Acesta 
s-a întors de o săptâmî- 
nă de la Constanța (unde

Luni dimineața, pe peronul .. ._______
mitru ne spunea că a lost lovit șl nicidecum că a călcat gre
șit cînd s-a accidentat. Totuși, în momentul cind a căzut la 
pămint nici un craiovean nu s-a aflat lingă el. Totuși, dacă 
admitem că Dumitru are dreptate, nu putem insă crede (și 
observatorul federal, Dincă Schileru, c de acord cu noi) că 
oltenii au jucat „la rupere-, după cum au vrut să ne convingă 
Dan, Codreanu, Lupescu și...

Gării de Nord, rapidistul Du-

antrenorul M. Bărbulescu.

Apropo de antrenorul 
Bărbulescu : cînd am a- 
dus vorba despre faptul 
că Dan n-a stat la sa
lutul adresat publicului 
după meci (obligație 
care internaționalul 
tru spunea că nu o 
noaște 2 !), antrenorul : 
recomandat (de ton 
să mai pomenim...) să ne 
ocupăm de lucruri mai se
rioase șl să nu mai fa-
Cei din Tg. Jiu spuneau că __ _ ___

nul Universității Craiova să fie suspendat, vor accepta 
dragă inimă să le fie gazde craioveniior și altă dată, 
așa or “ ' ■
divizia 
pentru

în
măsuri pentru 
echipei, U.T.A. a inițiat o 
originală acțiune : o șe- , 
dlnță cu... soțiile jucăto
rilor. Ea s-a desfășurat 
săptămîna trecută, dlscu-
tîndu-se probleme legate
de viața de familie, de a- 
Rmentație și de respecta
rea unor norme de com
portare în societa'te... So-
Doi debutanți au apărut în echipa „U“ la Arad : Fripici (de 

la Minerul Motru) și Gabrihl Iordache (venit de la juniorii 
lui Dinamo București). Cel de al doilea este fiul fostului 
jucător Eugen Iordache și a dovedit promițătoare calități, 
marcind, de................................. . ..

Să sperăm
Locul lui 

la mijlocul 
colo va juca în viitor 

Aceasta este ultima 
tlnță» a antrenorilor 
deni. (Pînă acum, 
șovschi a fost utilizat 
daș și aripă dreapta).
Ștefan Cîrjan, care Își luase ___ „ ,

lor să nu se mai agite pe banca antrenorilor, a depășit la 
Arad toate limitele ! El a făcut un mare consum de energie, 
agitindu-se și muștruluindu-și tot timpul elevii. Cel mai „vi
zat" de admonestările antrenorului a fost Bungftu. El ratase, 
Intr-adevăr, citeva ocazii de gol mari cit roata carului !„.

— Fii atent, măi Bungău, i-a strigat 
îmbolnăvești pe „nea Fane“ 7 ‘

Profund greșită (sau, In 
orice caz, rămasă In urmă) 
acea lege a fizicii, potri
vit căreia două corpuri 
nu pot ocupa, tn același 
timp, același loc, în spa
țiu. O corectură serioasă 
îa această lege ne-a ofe- 
rit-o stadionul Tineretu
lui din Brașov, care a a- 
dăpostit, duminică, 20 000 
de spectatori, tn Ioc de

Stația de amplificare de pe 
șov, se prezintă bine nu numai din punct de vedere telmic, 
ci și al funcției ei. Duminică, ea a transmis spicuiri din re
gulament, prebum șl repetate îndemnuri pentru public de a 
susține echipa locală (firește !), dar și de a se menține tot tim
pul în limitele sportivității.

pe 
nos- 
cu- 

ne-a 
ce

cem caz de orice. Mulțu
mim de recomandare și ia 
rindul nostru il rugăm să 
rețină un sfat : sâ nu în
cerce a explica jocul slab 
al echipei prin lucruri to
tuși nesemnificative. De 
pildă, cum că cineva ar 
fi bătut intr-un burlan 
toată noaptea pentru ca 
rapidiștii să nu poată 
dormi... Șl la Setubal o £i 

bătut careva in burlane î

dacă se mai inlîniplă ca iere- 
’ ' cu

Doar 
să mai vadă și oamenii de aici — pe viu — jocuri de 
A ! In definitiv, craiovenii nu trebuie să se supere 
această glumă. Joacă tot
cadrul planului de 

redresarea

în... Oltenia 1
țiile fotbaliștilor arădeni 
au răspuns cu căldură a- 
cestui apel, angajindu-se să 
sprijine munca secției de 
fotbal...

Povestindu-ne toate aces
te lucruri, antrenorul N. 
Dumitrescu, remarca : șe
dința, căreia 1 se fixase o 
durată de o oră, a ținut 
aproape... trei 1

altfel, și golul clujenilor... 
că... așchia
Broșovschi
terenului 1

nu sare prea departe de pom !
este

A-
!

„sen- 
ară-
Bro-
fun-
Spe-

răm că această decizie va 
fi irevocabilă. Altfel, cine 
știe, peste cîteva săptă- 
mîni, ne vom trezi cu a- 
nunțul că „jolly jocherul“ 
Broșovschi a fost integrat 
în echipă pe postul de... 
portar !

angajamentul în fața medici-

!...
Anca. Vrei iar să-l

12 ooo,
sa.

Cum
mai bine să nu întrebați ! 

La o depărtare de cîte
va sute de metri, noul sta
dion, cu cele 30 000 de 
locuri ale sale, dormea li
niștit. Ce facem ? îl tre
zim, sau il demontăm, re- 
cuperînd măcar o parte 
din banii care s-au chel
tuit pentru construcția lui?

stadionul Tineretului, din Bra-

cit este capacitatea

i-a adăpostit — e
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LOTO-PRONOSPORT
1N SPRIJINUL PARTICIPAN- 

ȚILOR

Pentru ca participanțil să poată 
intra cît mai repede în posesia 
premiilor cuvenite, reamintim 
următoarele :

Dup* publicarea rezultatelor o- 
hctale ale tragerilor Loto șl con- 
curntrilor Pronoexpres, partld- 
panțil «tnt obligați «* depun* bl- 
lotow oonjddorate cîștigătoare, 
pentru omologare, la oricare din 
unlttțlla «o vtnxaro Loto—Pro- 
noaport. Indiferent d« unitatea 
«au ludașul unda au foot jucata.

Termenul de depunere a bile
telor cîștigătoare la Loto este 
pînă cel mai tîrziu în a patra 
zi de la data tragerii, adică de 
regulă pinâ marți la ora 13. in 
orășele de reședință județeană, 
șl plnă luni la ora 13, în cele
lalte localități.

La Pronoexpres, termenul de 
depunere a biletelor cîștigătoare 
a*to plnă cel mal ttrriu In a 
trata al de la data ooncurtulul, 
adică de regul* pin» stmbăt* la 
om U, In orașele de reședință 
județeană, țar in celelalte looa- 
Utltl șta* vinari la or» U.

La depunerea biletului consi
derat clștigător — atît la LOTO 
cît șl la PRONOEXPRES — par
ticipantul este obligat să com
pleteze, cu litere mari de tipar, 
cu cerneală sau pastă, 
plicat, 
(fără 
strada, 
etajul, apartament ui, Județul.

La PRONOSPORT,' participan
tul este obligat ca înainte de de
punerea buletinului să comple
teze aceleași date (numele Șl 
prenumele, adresa etc.), pe toate 
buletinele jucate pentru oon- 
eureul respectiv.

Reepecttnd aceste indicații ala. 
tețl sigur că veți primi la timp 
*1 tn bune eondițiuni premiul 
•bțiauti

pe du- 
nunrele și prenumele 
prescurtări) localitatea, 
numărul, blocul, scara,



poloiștilor la Sofia
Medik Budapesta și Ț.S.K.A. Septemvrî Zname

calificate
Azi, la Plauen: R. D. Germană-România

Finiș in întrecerile

SOFIA, 30 (Agerpres). — 
'Au luat sfîrșit întrecerile 
grupei sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor euro
peni" la polo pe apă de ia 
Sofia. Dreptul de participare 
în faza următoare a compe
tiției a fost cîștigat de for-

mațiile „Medik" Budapesta 
și „Ț.S.K.A. Septemvri Zna
me" Sofia- în ultimul joc 
disputat, echipa Medik a în
vins cu scorul de 10—3 for
mația Ț.S.K.A. Septemvri 
Zname.

„VETERANUL11 PANCHO GONZALES
ClSTIGĂ OPEN-UL DE LA LOS ANGELES

Turneul internațional de 
tenis de la Los Angeles a 
fost cîștigat de cunoscutul 
jucător profesionist Pancho 
Gonzales, care a dispus în 
finală cu 0—0, 7—5, 7—3 de 
Cliff Richey.

în semifinalele probelor de 
dublu s-au înregistrat urmă
toarele rezultate i femei: 
Billie Jean King, Rosemary

Casals (S.U.A.) — Winnie
Shaw (Anglia), Kerry Harris 
(Australia) 4—6, 9—7, 6—2 ; 
Lesley Hunt (Australia), Gail 
Chanfreau (Franța) — Ann 
Jones (Anglia), Franțoise 
Durr (Franța) 6—3, 6—3 ;
bărbați: Gonzales, Holmberg 
(S.U.A.) — Crealy (Austra
lia), Koch (Brazilia) 6—2 
6—4.

FOTBAL-MERIDIANE
ARSENAL, ÎNVINSA, 

SE CALIFICA...

disputat 
forma

și echi-v 
contînd .

La Belfast s-a. 
meciul retur dintre 
ția locală Glentoran 
pa engleză Arsenal, 
pentru „Cupa europeană a
tîrgurilor". Victoria le-a re
venit gazdelor cu 1—0 
(0—0). învingători cu 3—0 în 
primul joc, fotbaliștii englezi 
s-au calificat pentru turul 
următor al competiției.

CAMPIONATE

BELGIA. — După patru 
etape conduce neînvinsă F. C. 
Bruges cu 8 p, urmată de 
Beerschot — 7 p, Standard 
și Racing White — 6 p etc. 
In etapa a 4-a, F. C. Bruges 
a întrecut cu scorul de 3—2 
pe Beveren, iar Beerschot a 
cîștigat cu 3—0 la Beringen. 
Alte rezultate ! Racing White
— Crossing 5—1 ; Standard
— F. O. Lifege 2—1 ; Gan- 
toise — Ostende 2—2; St. 
Trond — Lierse 0—1 ; Char
leroi — Anderlecht 1—3.

CEHOSLOVACIA. — în 
etapa a 9-a, lidera clasamen
tului, Spartak Trnava, a pier-

PUGILIȘTII ITALIENI 
VICTORIOȘI

LA NEW YORK
NEW YORK, 30. — Selecționata 

de box a Italiei, care se află 
în turneu în S.U.A.-, a obținut al 
treilea succes de la sosirea la 
New York. Evoluînd pe ringul 
celebrei 
Square 
lieni au 
amatori 
tele înregistrate. în ordinea ce
lor 11 categorii : Udella (I.) b.p. 
Santiago (S.U.A.) ; Grasso (I.) 
b. p. Vasquez (S.U.A.); Onuri (I.) 
b.p. Gomez (S.U.A.) ; Bennet 
(S.U.A.) b.k.o. Carrino (I.) ; Ber- 
gamasco (I.) b.p. Rulz (S.U.A.) ; 
Capretti (I.) b.p. Golds (S.U.A.) ; 
Riga (I.) b.p. Muniz (S.U.A.) ; 
Valadez (S.U.A.) b.p. Fachetti (I.), 
Baldwin (S.U.A.) b.p. Cipriani 
(I.) ; Matthews (S.U.A.) b.p. Fac- 
chlnetti (I.); Elder (S.U.A.) b.p. 
Lorettl (I.).

arene de la „Madison 
Garden", pugiliștii Ita- 
învins cu 6—5 echipa de 
a S.U.A. Iată rezulta-

dut în deplasare cu I—2 Ia 
Slovan Bratislava. Alte re
zultate i Sparta Praga — 
V.S.S. Kosiee2—0; T.J. Got- 
waldow — Z. V. L. Jilina 
0—1 ; Sonp Kladno — Union 
Teplice 0—0 ; Jednota Tren- 
cin — Dukla Praga 1—2; 
Tatran Preszov — Banik Os
trava 0—0 ; Lokomotiv Ko
sice — Slavia Praga 2—2 ; 
Bohemians Praga — Inter 
Bratislava 1—2. în clasa
ment conduce Sparta Trnava 
cu 14 p, urmată de Slovan 
Bratislava, Z. V. L. Jilina — 
13 p etc.

SUEDIA. — în etapa a 
19-a s-au înregistrat rezulta
tele i A.I.K. — Malmoe 
0—0; Joenkoeping — Elfs- 
borg 2—1 ; Gais — Djurgaar- 
den 2—3; Norrkoeping — 
Oester 3—0 ; Oerebro — 
Goteborg 1—1 ; Sirius — 
Aatvidaberg 2—0. Conduce 
Goteborg, cu 25 p, urmată 
de Oerebro, Aatvidaberg — 
23 p etc.

U.R.S.S. — Rezultate înre
gistrate în campionatul u- 
nional de fotbal 1 Cernomo- 
reț Odessa — Dinamo Tbi
lisi I—1 ; Șahtior Donețk — 
Dinamo Moscova 1—2 ; Di
namo Minsk — S.K.A. Ros
tov pe Don 2—1 ; Zaria Lu
gansk — Zenit Leningrad 
2—2 ; Neftci Baku — Spartak 
Moscova 0—0 ; Torpedo Ku
taisi — Ț.S.K.A. Moscova 
0—0.

LUXEMBURG. — După 
trei -etape, conduce formația 
Aris cu 6 puncte, urmată de 
Red Boys și Beggen cu cite 
4 puncte. Rezultate din eta
pa a 3-a > Aris — Duedelin- 
gen 
0—1 
0—0 
1—1 
6—1 .
Boys 3—2.

2—1 ;
»

i

Stade — Spora
Beggen — Union 

Niederkon — Petingen 
Jeunesse — Mondorf 
Ruemelingen — Red

0VID1U IOANITOAIA transmite din Berlin

După o obositoare călătorie 
aeriană, reprezentativa de ju
niori a României, plecată 
spre Berlin în vederea unei 
duble partide cu echipa si-> 
milară a R.D. Germane, a 
sosit la destinație marți, 
noaptea tîrziu.

După o primire- amicală pe 
aeroportul „Schonefeld"
— cu participarea autorită
ților locale și a reprezen
tanților federației de fotbal 
a R.D.Germane, între care 
dr. Krause, antrenorul selec
ționatei de juniori a țării 
prietene — delegația româ
nă s-a îmbarcat într-un au
tobuz, cu direcția Zwickau.

După cum am mai anunțat
— fapt reconfirmat imediat 
după sosire de către gazdele 
noastre — cele două partide 
se vor desfășura miercuri și 
joi în localitățile Plauen și 
Karl Marx Stadt, echipa 
noastră urmînd să se depla
seze în zilele meciurilor de 
ia Zwickau, „cartierul gene
ral", spre orașele respective, 
aflate în imediată apropiere.

Relatîndu-vă ultimele nou
tăți din tabăra tricolorilor, 
trebuie să menționez că Gh. 
Ola, antrenorul coordonator 
al reprezentativei, a indicat 
ziariștilor germani prezenți la 
aeroport următorul „11“ pro
babil i Purcaru — Mureșan, 
Deheleanu, Sătmăreanu II, 
G. Sandu, Gligorie, Sameș, 
Atodiresei, Ghergheli, Helvei, 
Vlad, exprimîndu-și totodată 
regretul de a nu fi putut de
plasa alți doi prezumtivi ti
tulari — Vișan, Ciocan — ac
cidentați.

Trecînd Ia reprezentativa 
țării gazdă, voi aminti că dr. 
Krause ne-a mărturisit că 
are dificultăți serioase în al
cătuirea echipei — pe con
siderentul că din formația de 
anul trecut (finalistă a tur
neului U.E.F.A. *69). n-a mai 
păstrat, pe motive de vîrstă, 
decît patru jucători.

„Nădejdile cele mai mari 
mi le leg de mijlocașul Fritz- 
ke și atacantul Pommerenke, 
singurii jucători mai experi-

mentați. în rest, ca și cole
gul Ola, voi aduce în teren 
o echipă de „promisiuni", cu 
care sper să fiu prezent anul 
viitor, in Scoția, la a 23-a 
ediție U.E F.A." — ne-a de
clarat, în încheiere, antreno
rul Krause.

O ultimă informație: aici, 
la Berlin, timpul este rece, 
bate un vint pătrunzător.

Trimisul nostru special la C. E. masculin de baschet, D. STĂNCULESCU, transmite din Neapole:

ECHIPA ROMÂNIEI A DEPĂȘIT CRIZA PSIHOLOGICĂ 
SI A CÎȘTIGAT UN MECI DEOSEBIT DE IMPORTANT

CARRASCO
VICTORIE PRIN K. 0.
VALENCIA. — Campionul 

european de box la cat. u- 
șoară, spaniolul Pedro Car
rasco, și-a făcut reintrarea 
întîlnindu-1 într-un meci a- 
mical pe francezul Paul 
Roure. Spaniolul a obținut 
victoria prin k.o. în rundul 9.

între 23 și 30 noiembrie 
vor avea loc la Stockholm, pe 
teren acoperit, tradiționalele 
campionate internaționale de 
tenis ale Scandinaviei. La 
competiție și-au anunțat par
ticiparea 32 de jucători, din
tre care 16 sînt profesioniști. 
Printre jucătorii invitați se 
numără Rod Laver, Ken Ro
sewall, Roy Emerson, Fred 
Stolle, John Newcombe, Tony 
Roche, Santana, Gimeno, 
Ashe, Smith, Okker, Drys
dale etc.

Pe continentul african se 
discută tot mai intens despre 
faptul că Kenya a devenit 
foarte cunoscută pe plan 
sportiv, îndeosebi ca urmare 
a succeselor obținute la J.O. 
din Mexic de către cunoscuții 
sportivi Keino, Temu și Bi- 
wot.

Pentru a cunoaște unele as
pecte din activitatea sportivi
lor din Kenya, „secretul" suc
ceselor lor pe plan mondial, 
vom consemna anumite date 
mai importante legate de fe
lul cum se antrenează aceș
tia, ce are la bază pregătirea 
lor, metodele folosite de an
trenori.

Legat de aceasta, Charles 
Mukova, antrenorul naționa
lei de atletism, considerat „su
fletul" echipei la marea în
trecere din Mexic, afirma, de 
curînd, următoarele : „Am de
monstrat că nu sîntem cu ni
mic mai prejos decît alții, cu 
vechi state de serviciu in 
sportul de performanță". în 
legătură cu faptul că Kenya 
este singura națiune din estul 
Africii care are 
olimpici, Mukova

• Ah, Novac! • Italia și „tifos!" învinși de Polonia
• Nervii spaniolilor au cedatDe ce ne era frică nu am 

scăpat. Bine însă că, pînă'. la 
urmă, echipa țării noastre a 
cîștigat! După două înfrîn- 
geri suferite în. dispute dra
matice, decise de oficiali si 
de arbitri (ne referim la în- 
tîlnirile echipei României cu 
cele 
liei), 
care 
bun 
jucătorilor noștri. Și totuși, 
deși au avut în față un ad
versar valoros (cu o seară 
înainte, echipa Israelului ți
nuse în șah formația Ceho
slovaciei), au reușit să în
vingă (75—74), dar după o 
întrecere care ne-a ținut în 
tensiune pînă în ultima se
cundă. La început echipa 
noastră a condus cu 12—0 
(min. 5) și 15—8 (min. 7). 
dînd impresia că va culege o 
victorie comodă. Pivotul Li- 
shinsky, secondat cu succes 
de Eshed, Noimark și Ka
minski au dat însă o ripostă 
promptă și, în puțină vreme, 
echipa Israelului a luat con
ducerea, ajungînd ca, la un 
moment dat, să aibe un avans 
de 9 puncte (32—23 în min. 
16). în această situație, an
trenorul Al. Popescu a indi-

ale Cehoslovaciei și Ita- 
era de așteptat o oare- 
cădere sau, în cel mai 
caz, o descumpănire a

cat aplicarea apărării pres
sing, ale cărei roade nu au 
întîrziat să apară. Astfel, în 
min- 25, scorul devenise din 
nou favorabil reprezentativei 
române : 41—40- De aici si 
pînă în final partida a avut 
o desfășurare infernală. Ex
trem de nervoși, jucătorii 
noștri au ratait de cîteva ori, 
au comis greșeli de tehnică, 
dar, în cele din urmă, au gă
sit resurse pentru a încheia 
cu succes una din disputele 
decisive pentru ocuparea 
unui loc onorabil în clasa
mentul final al competiției. 
Adăugind că Tarău (min. 34) 
și Novac (min. 37) au fost 
eliminați pentru comiterea a 
cite 5 greșeli personale, avem 
în față și mai clar dramatis
mul acestui final de partidă, 
în care selecționata Româ
niei a jucat sub posibilități, 
din motivele arătate la în
ceput. Dar, se mai întimplă 
și astfel de paradoxuri: 
pierzi cînd joci excelent, cîș- 
tigi cînd faci o partidă mai 
slabă... Dintre jucători, îi 
vom remarca pe Jekely (ex
celent în aruncările de la 
semidistanță, element absent

în arsenalul tehnic al celor
lalți baschetbaliști români), 
Nosievici (cu rezerve dictate 
de insistența cu care a arun
cat la coș în momente nepo
trivite), Tarău 
păcat însă că 
presie 
urmă jucător 
sa (în special 
fost umbrită de protestul ire
verențios adresat 
pentru o greșeală 
justificat dictată 
lui... Diaconescu!

lăsată

și Novac. Ce 
frumoasa im- 
de acest din 
prin evoluția 
în apărare) a

arbitrilor 
personală, 
împotriva 

Normal. 
Novac a fost sancționat cu 
greșeală tehnică și, pentru că 
aceasta succeda celor 4 gre
șeli personale comise pînă 
atunci, a fost eliminat, vădn- 
vindu-se întreaga echipă de 
aportul său- Este de neînțeles 
încăpățînarea cu care Novac 
se războiește cu arbitrii, deși 
știe prea bine (și a simțit-o 
de atîtea ori pe... pielea lui) 
că de pierdut au numai el și 
echipa. Dintre ceilalți jucă
tori 
de 
în
(faze excepționale urmate de 
greșeli ridicole), și de Albu, 
care, în postura de conducft- 

KBe'J^tor de joc, are tot mai marc

folosiți, vom anjinti 
Diaconescu, inegal ca 
majoritatea meciurilor

„Noi nu avem nici un secret 
în pregătirea noastră față de 
alții: antrenamentele noastre, 
metodele, sînt cele obișnuite. 
Dar există ceva în plus la

0 VALOROASA SURSA DE
(Urmare din pag. IX'

tivă se cuvine să-și afle pre
zența șî iată cpm s-a înfi
ripat interviul de față :

— Ce rol ocupă sportul în 
viața dumneavoastră și în ce 
măsură credeți că 
el viața omului 
ran ?

— Personal, ne

afectează 
contempo-

vine răs
punsul, întotdeauna am pur
tat un viu interes sportului. 
Atît ca practicant activ al 
exercițiului fizic, cit și ca 
spectator al manifestațiilor 
lui, sportul a fost prezent în
totdeauna în preocupările 
mele, pentru că-l consider 
drept o continuă și valoroasă 
sursă de relaxare și o eva
dare din unele tensiuni ce se 
adună în organism, în tim
pul unei activități profesio
nale prelungite, în laborator 
sau în birou.

Apreciez că sportul satis
face și nevoia competitivă, 
acel stimulent tacit, dar ne
adormit, care sălășluiește în 
componența omului și-i răs
colește simțurile.

fn măsura in care va crește 
productivitatea noastră, ne 
spune în continuare, dr. Glen 
T. Seaborg, și va exista și 
mai mult timp liber dispo
nibil in folosul omului — al 
așa-numitului om — obișnuit, 
al celui -din marea mulțime 
a lumii, cea care circulă pe

trotuare și în omnibuse — in 
lumea noastră dominată de 
tot mai marile și multiplele 
progrese ale tehnicii, partici
parea va crește, neîndoios, și 
ea. Iar în anii ce ne stau in 
față cred că vom vedea dez
voltarea unei diversități de 
sporturi, a tot mai atractive 
ramuri de sport.

Se-nțelege că aceasta va 
antrena tot mai mulți oameni 
în unele din activitățile și 
jocurile cunoscute deja nouă 
— și între ele multe cu o 
prețioasă tradiție mondială — 
ca surse de desfătare și de 
bucurie lărgită, hărăzită o- 
mului de-a lungul veacu
rilor — a încheiat intervieva
tul nostru. ★

Opiniile domnului dr. Glen 
T. Seaborg sînt cu atît mai 
prețioase, cu cit aparțin unui 
recunoscut devotat al spor
tului, rămas azi jucător de 
golf și practicant al exerci
țiului fizic integrat în igiena 
matinală, dar păstrat un en
tuziast spectator al meciuri
lor de fotbal și basebal 
tocmai spiritul competitiv 
fiecărui om despre care 
mintea mai sus și care 
l-a părăsit nici pe d-sa.

între anii 1953—1958

al 
a- 

nu

a 
conferențiat la Faculty Athle
tic și a fost personal repre
zentantul Universității Bar-

campioni 
declară :

keley clin California Ia the 
Pacific Coast Intercolegiate 
Athletic Conference, aducîn- 
du-și aportul în mod con
stant pentru promovarea 
sportului universitar al pa
triei sale.

La cei 57 de ani și părin
tele a șase copii, ilustrul sa
vant american păstrează to
tuși preocupări sportive și în 
ambianța vieții sale de fami
lie, în care preferințele pen
tru o echipă sau alta și di
versitatea disciplinelor spor
tive practicate de fiecare 
membru al familiei stîrnesc 
controverse și chiar dispute 
inerente farmecului pe 
întreține preocuparea 
tivă.

.-.Și poate că n-ar fi 
de colorit să adăugăm 
lături, în fruntea mesei 
care vor decurge convorbirile 
științifice prilejuite de vizita 
ilustrului savant american la 
București, se va afla celă
lalt savant-atomist de presti
giu mondial, academicianul 
Iloria Hulubei, președintele 
Comitetului pentru energie 
nucleară din țara noastră, tot 
un fost sportiv, renumit spor
tiv al epocii sale, făuritor de 
planoare în anii liceului ie
șean și pilot-aviator în anii 
in care România iși definea 
destinele istorice, doi savanți 
animați de active convingeri 
în favoarea sportului.

Naftali Temu conducind 
nul alergătorilor de 10.000 
pista stadionului olimpic 

Ciudad de Mexico.

pluto
ni pe 
de la

care-1 
spor-

lipsit 
că a- 

la

noi, față de alte țări, care au 
atleți ca și ai noștri, dar pe 
care nu știu să-i descopere și 
să-i valorifice, și anume: 
Kenya iubește atletismul. A-

cesta este, de altfel, sportul 
cel mai îndrăgit Ia noi, după 
fotbal. Cele patru stadioane 
ale noastre se umplu pînă la 
refuz atunci cînd avem con
cursuri atletice. Televiziunea 
ne urmează peste tot, lumea 
este pasionată după atletism, 
în țara noastră sînt foarte 
frecvente întrecerile între 
școli, iar la sfîrșitul acestora 
cei mai buni atleți sînt selec
ționați in lotul 
altfel, Biwot a 
perit" în cadrul 
nea întreceri".

Deși statul nu 
sibilități materiale care 
constituie un sprijin real pen
tru dezvoltarea sportului prin 
acordarea de fonduri, sînt 
luate totuși o serie de mă
suri stimulatorii, care duc la 
încurajarea mișcării sportive. 
Astfel, Ia sosirea atleților din 
Mexic, președintele țării, 
Kenyatta, a dat o recepție in 
onoarea cîștigătorilor, iar Kei
no și Temu au fost răsplătiți, 
prin avansări (primul a fost 
făcut inspector de poliție, iar 
al doilea avansat la gradul de 
caporal).

în ceea ce privește perspec
tivele atleților din Kenya la 
viitoarea Olimpiadă de la 
Miinchen din 1972, antrenorul 
Mukova, care nu a împlinit 
încă 35 de ani, și care „în 
tinerețe" a jucat fotbal, ține 
să precizeze că rezultatele ob
ținute în Mexic nu vor ră- 
rriîne un episod izolat și că 
atleții săi vor face o figură 
frumoasă și la viitoarea Olim
piadă. S-ar putea ca la aceas
tă importantă întrecere, 
mare anvergură, să apară 
nou Keino...

„Dar pînă atunci noi 
facem altceva decît antrena
ment, antrenament..." a con
chis antrenorul kenyan.

teanjă de coș, deși înscrierea 
de puncte era pînă nu de 
mult specialitatea lui.

în aceeași seară s-a produs 
marea și neplăcuta surpriză 
pentru focosul public napo- 
litan l Italia, deși frenetic 
susținută de galerie, a fost 
învinsă de Polonia cu 55—54 
(28—27)! A fost o întrecere 
de un înalt dramatism, la' 
sfîrșitul cărei» am văzut am
bele echipe plîngînd — una 
de bucuria victoriei, cealaltă 
de durerea înfrîngerii. Am 
văzut un final în care fie-

care jucător s-a bătut cu dis
perare pentru succes. Am 
văzut jucători cu mare expe
riență depășiți de nervi, co- 
mițind greșeli copilărești toc
mai cînd trebuiau să aibă mai 
multă stăpînire. Cînd na: 
erau 35 de secund.» de 
de pildă, la scorul de 55—54. 
polonezii au dat, pur și sim
plu, mingea baschetbali'tk o r 
italieni, pentru ca, după ci- 
teva secunde, aceștia să se 
„revanșeze", pierzînd-o la fel 
de stupid ! Am avut însă și 
de admirat calmul impertur
babil cu care Trams a în
scris 2 aruncări libere la 
scorul de. 54—53 în favoarea 
Italiei! A fost un meci splen
did, de nota 10, notă care li 
se cuvine și arbitrilor Blan
chard (Franța) și Mukha- 
metzov (U.R.S.S.), pentru ca
pacitatea și corectitudir a cu 
care au condus,' deși erau în
conjurați de un asemenea 
public. Punctele au fost rea
lizate de Ladniak 6, Trams 8, 
Dolcewski 6, Sjurkiewicz .9, 
Kozak 14 și Korcz 12, pen
tru învingători, respeqtiv de 
Barivierra 4, Ossola 2, Re- 
calcatti 6, Bovone 5, Massini 
11, Zanatta 10, Meneghin 4, 
Cosmelli 8 și Iessi 4, pen
tru Italia.

Cîteva cuvinte despre parti
da Cehoslovacia — Spania- 
De la meci la meci mai „puși 
pe picioare", sportivii ceho
slovaci și-au rotunjit simți
tor coșaverajul în dauna unei 
echipe vlăguite și descurajate 
de jnfrîngerea din seara pre
cedentă. Ce înseamnă mo
ralul !

La Caserta — nimic deo
sebit : Iugoslavia și U.R-SS.. 
evident superioare, au făcu: 
simple galopuri de sănătate 
în fața Suediei și, res-er. • . 
Bulgariei, iar Ungaria a m- 
trecut la limită Grecia, a că
rei vedetă a rămas Kolokitas 
(20 p), după o partidă cu 
mult sub nivelul celor de la 
Neapole.

raw

național. De 
fost, „desco- 
unor aseme-

are mari po- 
să

de 
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B
1.
2.
3.
4.

(NEAPOLE)
3 3 0 259—212 

0 226—210
1 193—170
2 207—220
3 234—257
3 191—241

3 3
3 2
3 1
3 0
3 0

(CASERTA)
3
3
3
3
3
3 0 3

6 
6 
5
4
3
3

Din coltul tribunei

3 0 289—165
3 O
2 1
1 2
0 3

• De abia refăcut după o 
luxație în regiunea gleznei, 
Dimancea a fost accidentat 
din nou de un jucător ceho
slovac, care l-a călcat pe pi
cior. Dr. Minescu, medicul 
lotului, a pronosticat că va 
putea fi folosit, totuși, în me
ciurile semifinale și finale. 
Să sperăm...

• Miercuri se deschide la 
Cercul Nautic Posillipo din 
Neapole expoziția fotografică 
dotată cu premii, inițiată de 
Comisia de organizare a C.E. 
Un singur reprezentant (din 
păcate...) al României: foto
reporterul nostru 
Neagu.

269—173 
213—211 
187—219 
183—240 
160—223

Clasamentele după 3 zile:
GRUPA A

1. Cehoslovacia
2. Polonia
3. Italia
4. România
5. Israel

Spania
GRUPA

Iugoslavia 
U.R.S.S.
Bulgaria 
Ungaria

5. Grecia
6. Suedia

Celelalte
seara: Cehoslovacia — Spa
nia 97—60, Ungaria — Gre
cia 59—58 (30—19, 50—50),
Iugoslavia — Bulgaria 76—60, 
U.R.S.S. — Suedia 91—47 
(53—23). Marți a fost zi de 
pauză.

6
6
5
4
3
3

rezultate de luni

Aurel

CEL MAI LUNG RALIU
ȘI-A LIMITAT
Nici nu s-a împrăștiat bine 

vestea organizării „celui mai 
lung raliu automobilistic din 
lume", care va avea un iti
nerar de 25 600 km (inclusiv 
traversarea Atlanticului) de 
la Londra la Ciudad de Me
xico și iată că peste 500 de 
concurenți din 20 de țări s-au 
și înscris pentru această în
trecere. Dar organizatorul, 
ziarul (londonez „DAILY 
MIRROR", a acceptat numai 
120 de concurenți pentru 
cursa ce va începe la 19 
aprilie 1970 de pe stadionul 
Wembley.

în această „cursă-maraton" 
care va străbate 25 de țări, 
primii 6 400 km de la Lon
dra la Lisabona vor părea o 
„bagatelă". Abia după ce

ÎNSCRIERILE
concurenții vor traversa cu 
un vapor Atlanticul pînă la 
Rio de Janeiro (între 25 apri
lie și 9 mai) va 
vărata întrecere 
10 000 km care 
America de Sud 
Centrală.- Traseul 
munții Anzi untțe șoselele se 
află la înălțimi de peste 
5 300 metri, ceea ce a deter
minat supunerea fiecărui 
concurent unui control medi
cal riguros.

Cu două zile înaintea înce
perii turneului final al cam
pionatului mondial de fotbal, 
concurenții la acest raliu — 
dotat cu un premiu de 25 000 
lire sterline — vor sosi pe 
stadionul Azteca din Ciudad 
de Mexico.

începe ade- 
de peste 

va străbate 
și America 
trece prin

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX-TELEX- TELEX ■ TELEX- TELEX
Continuîndu-și turneul în Eu
ropa, selecționata de hochei 
pe iarbă a Pakistanului (me
daliată cu aur la J.O. de la 
Ciudad de Mexico) a jucat 
la Birmingham cu reprezen
tativa Angliei. Victoria a re
venit oaspeților 
1—0 (0—0) prin 
de Laeeq.

care constituie cea mai bună 
performanță mondială pentru 
junioare.

eu scorul de 
golul marcat

concurs atle-în cadrul unui
tic desfășurat la Berlin, tî- 
năra sportivă Mariana Adam 
(R. D. Germană) a realizat 
la aruncarea greutății perfor
manța de 15,55 m, rezultat

La Nocera au continuat în
trecerile turneului internațio
nal de baschet, rezervat echi
pelor de cădeți (jucători pînă 
la 17 ani). Echipa R. F. a 
Germaniei a obținut o sur
prinzătoare victorie cu sco
rul de 70—68 (29—36) în fața 
selecționatei Poloniei. Spania 
a învins cu 100—64 formația 
Franței, iar reprezentativa 
Italiei a dispus cu 91—61 de 
echipa Cehoslovaciei.

La Palma de Mallorca au în
ceput întrecerile campionatu
lui mondial de yachting — 
clasa „Dragon", la 
ticipă ambarcațiuni 
țări. Prima regată 
nit concurentului 
Mosbacher (pe „Aphrodite"), 
urmat de argentinianul Sa
las Chaves (pe „Karin") și 
australianul Cuneo (pe „Jun- 
nifer").

care par- 
din 23 de 
i-a reve- 
american

l-a învins pe Juhovițkî, T. 
Zaițev a pierdut la Latonov, 
iar Savon a cîștigat Ia Gu- 
feld. După 15 runde, în cla
sament conduc marii maeștri 
Polugaevski și Smîslov cu 
cite 91/2 P (din 14 partide), 
urmați de Savon, Holmov — 
9‘/a p (din 15 partide), Pe
trosian 9 p etc.

în campionatul unional mas
culin de șah s-au disputat 
partidele întrerupte, Gheller

Competiția ciclistă „Premiul 
Munților", disputată în jurul 
localității Blankenburg, a fost 
cîștigată de Dieter Grabe (R. 
D. Germană). El a parcurs 
128 km în 3h34i54,3.


