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prof. univ. Leon TEODORESCU
Vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
Rectorul Institutului de edu

cație fizică și sport

Astăzi începe la I.E.F.S. 
concursul
școala de specializare post- 
licealâ de antrenori. înfiin
țarea acestei școli completea
ză ultima verigă a sistemului 
unitar de pregătire a cadre
lor de specialiști în educație 
fizică și sport, sistem elabo
rat de C.N.E.F.S. în colabo
rare cu Ministerul învăță- 
mîntului și cu celelalte insti
tuții și organizații investite 
prin lege cu atribuții în do
meniul educației fizice și 
sportului și aprobat in ple
nara C.N.E.F.S. din decem
brie 1968.

Organizarea acestei șco’i 
constituia o necesitate. într-a- 
devăr, dezvoltarea sistemati
că a educației fizice și spor
tului din țara noastră, spo
rirea continuă a numărului 
acelora care practică efectiv 
diferite ramuri de sport au 
condus la creșterea necesa
rului de cadre de antrenori

de admitere in
— profilați exclusiv pentru 
această profesiune — necesar 
care nu putea fi asigurat, 
nici cantitativ și nici calita
tiv de actualele verigi ale 
sistemului.

Expresie a grijii perma
nente a partidului și statu
lui nostru pentru rezolvarea 
multiplelor și complexelor 
probleme ale educației fizice 
și sportului din patria noas
tră, salutul C.C. al P.C.R. al 
Consiliului de Stat și al Con
siliului de Miniștri adresat 
Conferinței pe țară a mișcă
rii sportive atrage atenția 
și asupra problemei antreno
rilor arâtînd că : „pentru dez
voltarea și creșterea calitati
vă a sportului de masă, cit 
și pentru perfecționarea acti
vității de performanță, un 
factor-cheie îl constituie ASI
GURAREA UNUI CORP DE

{(Sontinuart in pag. « l-a)
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SI-AU MUTAT DE IERI
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„cartierul general
LA SNAGOV

Cel 3 selecționabill 
care nu au Jucat du
minică la Brașov 
sint gata de antrena
ment. Emerich Vogi 
dă ultimele indica-

10 MASURA
I SALUTARĂ
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D upă îndelungi dezbateri, Co
mitetul direcor al U.C.I., în
trunit recent la Geneva, a luat 
— în sfîrsit — o măsură sa
lutară. Printr-o hotărîre, co
municată presei, a pus stavilă 

după senzațional a organiza- 
de curse cicliste, limitînd eta-

I
i

goanei 
torilor . _ ___  _____, ......... ..
pele amatorilor la 170 km (medie în 
tururi — 140 km) și pe cele ale pro
fesioniștilor la 200 km, micșorînd nu
mărul zilelor de concurs în ambele 
categorii de competiții. Este o hotă
rîre care se impunea de multă vreme, 
este o măsură umană luată în apă
rarea sănătății practicanților celui mai 
dur dintre sporturi.

Urmărind anul trecut „Tour de 
France' și anul acesta „Tour de 
l’Avenir’, deci o competiție profesio
nistă și alta amatoare, am avut certi
tudinea că se face un nepermiș abuz. 
Tn ambele întreceri au fost programate 
zilnic elope în jur de 200 km, la pro- 

pe 
de 

(in- 
nu-

i

Amănunte în pagina a 2-a.

ROMANIA - MAREA BRITANIE
LA ATLETISM
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lloan CHIRILA

declară
Rastin Kiomars

Carlos MIRANDA

un 
de

avea 
întil- 

repre-

C ițiți In pag. a 3-a aspecte, 
impresii, declarații de la tn- 
tUnirea redactorilor noștri cu 
selecționabilil pentru partida 
cu Portugalia.

echipei r 
clștlgă 1 

m 
la 
de

Ion Sântei. (C.S.U. Construcții) l-a 
învins net pe Viorel Marcu (Dinamo), 
în meciul disputat duminică în cam
pionatul republican de tenis pe 
echipe mixte.

D. Nagy, 
nul‘‘ 
ne, 
de 400 
5 :08,7, 
cunde 
țării.

Sătinâreana la ceasul celei de a doua pasiuni : „cade 
sau nu cade-, bibanul?-. Dar Sâtmâreanu știe că pentru 
el „peștele cel mare** e Simoes...

Atmosferă de liniște și lucru
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CU TOATE VEDETELE!

(R) 
(D 
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jai), PEREZ (Sporting), ORLANDO (xwnv/, 
— TORRES. EUSEBIO. SIMOES (toți Benfica), 
JOAO (Vittoria Setubal), NELSON (Sporting).

prm vama ce apa

Ce career curios !_. Au dis- 
pArut palmierii. Străzile sint 
tafas» tn pantă. Prin feres
trele deschise se aude melo- 
î-eea mașinilor piane și sporo- 
vLaia țoapelor. Aid, Lisa-

„De cind am sosit în Româ
nia am fost primiți, peste tot, 
de adevărațl prieteni. Nu

Miercuri și joi va 
loc la Londra prima 
nire dintre echipele 
zentative feminine de atle
tism ale României și Marii 
Britanii. Formația noastră 
urmează să plece astăzi, pe 
calea aerului, la Londra. 
Vor face deplasarea : 100 m — 
Mariana Goth, Sanda Ange- 
lescu, 200 m — Goth, Ioana 
Petrescu, 400 m — Mariana 
Filip, Ana lacob (Ileana Si- 
lai), 800 m — Silai, Rafira 
Fița, 1500 m — Maria Linei,

Viorica Gabor, 100 mg — 
Angelescu, Elena Vintilă. lun
gime — Viorica Viscopolea- 
nu, Vintilă. înălțime — Vir
ginia Bonei, Marghiolita Ma
tei, greutate — Ana Sălă- 
gean. Lia Manoliu, disc — 
Manolin, Olimpia Cataramă 
suliță — Elisabeta Prodan 
Serafina Moritz.

• Dobrin se simte ca 
într-o familie • Va fi jo
cul nostru !" — ne spune 
Lucescu • Bujorel Hălmă- 
geanu II vorbește de Me
xic • „Duminică voi fi apt 
de joc" — „Am încredere 
în Dobrin !", declară Du- 
mitrache • Dan : „Dumi
nică îmi voi răscumpăra 
greșelile".

fesionișli media fiind mai mare, 
trasee de munte, cu combinații 
etape cu start în bloc, contratimp 
dividual și pe echipe), circuit. Nu 
mai fizic, dar nici psihic țiclișkii nu 
mei puteau rezista. Campioni ai lumii, 
campioni olimpici, cicliști cu impresio
nante cârti de vizită ou fost obligați 

-----î.i „Tour 
:ă n-au putut în- 
lanț. Muifi dintre

DE METRI
ÎN PLUS!
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Printre invitații celei de a 39-a 
ediții a campionatului de șah al 
voievodatului Katowice s-a aflat, 
In acest an, și jucătorul nostru 
MIRCEA PAVLOV. Maestrul ro
mân a avut o comportare exce
lentă, ocupînd primul loc cu 9 
puncte din 13 posibile (neînvins), 
înaintea cehoslovacului Iankovec 
și a polonezului Kornasievlcl 
(81/, p), ultimului fiindu-1 atribuit 
titlul de campion.

Mărșăluitorul dinamovist Leo
nida Caraiosifoglu, consacrat in 
arena internațională in cursa de 
20 km (locul IX la J.O. - 1968 
și, recent, medalie de argint la 
C.E. de la Atena), a abordat 
acum cea mai lungă distantă 
oficială a atletismului, 50 de 
kilometri. Fără să fie ceea ce 
se cheamă un specialist al a- 
eestei probe, Leonida s-a im
pus net în fața celorlalți parti
cipanți Ia campionatul tării. 
Cu 4.19:18,4, el a realizat un 
nou record republican, de o 
hună valoare internațională. 
După cursă, traseul a fost re- 
măsurat cu ruleta, descoperin- 
du-se o diferență de 180 m, 
dar... în plus !

„AM INVĂTAT MULT

DE LA PRIETENII NOȘTRI ROMANI

președintele 
federației iraniene 

de înot

mixt m 
două se- 
recordul

Foto :
GEORGESCU

de adevărațl prieteni. Nu 
mi-am închipuit niciodată că 
la o asemenea depărtare de 
țara noastră vom fi înconjurați 
In permanență cu atita căldură, 
întrecerea cu sportivii dv ne-a 
fost de mare utilitate și voi 
face tot posibilul pentru a per
manentiza legăturile dintre fe
derațiile noastre. în cele cîteva 
zile petrecute la București, îno
tătorii din delegația iraniană 
și antrenorul lor au fost numai 
gchi și urechi, și sper că acest

prim contact se va dovedi ex
trem de folositor pentru dez
voltarea natației în Iran. De 
altfel, cele 10 noi recorduri 
stabilite în bazinul Dinamo, la 
care, sincer vorbind, nici nu 
mă așteptam, vor constitui un 
stimulent deosebit” — ne-a de
clarat, la sfîrșitul întrecerilor 
de ieri, maiorul Rastin Kio
mars, președinte al federației 
iraniene de natație.

Ultimele rezultate ale intil- 
nirii amicale dintre reprezen
tativele României și Iranului 
(cîștigată de gazde cu 103—48) 1

100 m liber : 1. M. Slavia (R) 
57,4 ; 2. Shonyani Haydar (I) 
58,9 — nou record ; 3. A. Adam 
(R) 60.0 ; 4. Shirazi Ghodrat (î) 
61,1 ; 100 m bras : 1. P. Teodo- 
rescu (R) 1:14.3 ; 2. Hosseyn
Zadah (I) 1:17,0 - nou record ; 
3. E. Hempel (R) 1:18,5 ; 4. 
Shariat Morteza (I) 1:23,3 ;
400 m 
5:08,7 ;
5:37,0 ; 
6:14,9 ; 
mânia 
nou record.

iviviicua, ți; x ,
mixt : 1. D. Nagy (R)
2. L. Copcealău
3. Majidi Hosseyn
4 x 100 m mixt : 1.
4:30,0 ; 2. lfan 4:35,5 -

xaversax 
vtrful sta- 
.ighe-z. re

de la R:c. De acolo. 
. ede oceanul. Acum 
irasâ. mă temeam 

rixd apa Herăstrăului sub 
orul bâreti cu pedale. Acum 

se pare foarte firesc ma
ree start al Iui Magellan... Ce 

a.rame are zarea de 
Oceanului :

fața galantaru- 
mâtănii și dia- 

oroește despre 
iuno Ferrari traduce : 

\e bax românii Steaua lui 
Eusebio s-a stins*.
Intrăm la Jeronimus, o mî- 

-ăsmre străveche, un fel de 
xâ .programată* cu un 
? straniu. într-o firidă — 
nrul Iui Camoens... Go
ni departe, in Morris-ul 

Nuno, spre redacția „Boia- 
■Ferrari are de dat fotografi- 
Le făcute cu Pircăiab și Co-

de * de m_mne_ jLasmi* ce 
*crts ale reporteriicr bat f 
Întrerupere. Se scriu avane 
r_nle. Nur.o face sinteza ti:

.P*>i!Dksm tocai— Steaua 
hu Eusebio s-a stins*.

îeș.m. Ferrari are propu
nere : .Ce-ar fi să mergem la 
stadionul Benfica ? Se joacă 
meciul Benfica — Sporting, 
rezerve*. Sint cam obosit. Pri
mesc numai ca sa fiu pe pla
cul acestui amfitrion perfect.

Stadionul e departe. Pierdem 
20 de minute pentru parking. 
Intrăm „pe ia jucători*. Pe 
culoar se simte mirosul acela 
extraordinar de camfor și 
transpirație proaspătă, care a- 
nunțâ marile bătălii ale fotba
lului. Nuno mi-1 prezintă pe 
Morals, omul lui Pele. (Acum 
joacă la rezervele Sportingu- 
lui). Mă uimesc ochii blînzi ai 
lui Morals...

Urcăm... Stadionul e inundat 
de lumină. In tribune sint pes
te 30 OOo de spectatori, deși 
meciul începe la 10 și jumă
tate. (Peste 30 000 de specta
tori, la un meci de rezerve)... 
în dreapta noastră — întreaga 
echipă a Portugaliei, inclusiv 
Eusebio. Meciul se va termina 
după miezul nopții, dar Euse
bio și Coluna — spune Nuno 
— nu concep să lipsească de 
la meciul cadeților. Ca și Pe
dro Gomez, ca și ceilalți ju
cători de La Sporting, veniți cu 
soțiile la acest meci de rezer
ve. care se va termina după 
miezul nopții, la 27 octombrie.

Nici nu știu cînd s-a sfîrșit 
jocul. A fost un vîrtej. Un a- 
devărat dans Iberic, mult mai 
rapid decît startul lui Setubal

cu Rapid. Mă gin- 
steaua lui Eusebio" 
poate, doar în corn

eei care vin.
-eolotLăm. Morris-ul lui 

strecoară ca în fil- 
fmgsteri. Revenim în 
care Zor. Intrăm la 
ichado. O fată cintă 
tos ca AmaLa Rc- 
Urmează Joao Quer- 
L și mandolinistul, și 

chitaristul, poartă mantii ne
gre (Cintă numai folclor din 
Coimbra). Apoi, Joao vine la 
masa noastră. Ne oferă 
disc, cu autograf. Vorbim 
fotbal. Nu-i place Benfica. Iu
bește Sportingul. Și el e de 
părere că steaua lui Eusebio 
s-a stins. Dar Eusebio, ma
rele nostru Eusebio — adaugă 
Querroz — e un fel de Magel
lan : el ne-a descoperit fot
balul, el va lumina noua echi
pă a Portugaliei.

★

A doua zi am pierdut me
ciul cu 3—0. Ne-a învins 
„steaua stinsă a lui Eusebio". 
Reîntoarcerea a fost tristă. Cei 
de acasă erau de părere că 
vom veni ultimii în seria cu 
Quentin și Sideris. Dar, peste 
numai 8 zile, a venit Bobby 
Charlton și a semnat actul de 
naștere — „imaculată concep- 
țiune” — al noii echipe a Ro
mâniei.

Peste 3 zile va veni din nou 
Eusebio, în fruntea unei echi
pe care s-a născut, de fapt, 
din steaua lui. In fruntea unei 
echipe care, astăzi, nu e nici 
pe departe un leu îmbătrinit 
— cum se spune. Dar Dumi- 
trache. Dan, Nunweiller VI, 
Deleanu și alții n-au fost la 
Lisabona, în ziua de 27 octom
brie 1968...

să abandoneze anul acesta în 
de l’Avenir" pentru că n-au — 
vinge dificultățile în I 
olergători s-au prăbușit pe serpentin’, 
din cauza oboselii, accidentîndu-se. 
.Marea majoritate a cicliștilor care au 
încheiat competiția acuzau o oboseală 
mult peste limitele obișnuitului, in do
rința de a asigura întrecerii un nivel 
spectacular ridicat, de a oferi specta
torilor cît mai multe elemente de sen
zațional, organizatorii au alcătuit un 
program infernal. Lăsînou-le și pe mai 
departe rr.înă liberă inițiatorilor de 
competiții rutiere, aceștia ar fi introdus 
noi obstacole, care de care mai dia
bolice, grăbind sfîrșitul carierei spor- 
iive a multor talente și chiar scoa
terea din viața sportivă pentru tot
deauna a celor ce ar fi avut neșansa 
să fie angrenați în durele busculade 
aie etapelor maraton.

Ziarul nostru a militat de multă 
vreme pentru limitarea kilometrajului 
în competițiile pe etape, a atras aten
ția asupra pericolului iminent pe care-t 
reprezintă suprasolicitarea tinerilor ru
tieri. Din momentul în care a devenit 
coorganizator al «Turului României" u 
solicitat forului nostru de specialitate 
(și a primit prompt sprijinul) ale
gerea unui traseu care să se înca
dreze în limitele admisibile, să ofeie 
prilejul unui examen multilateral, dar 
să nu fie un calvar pentru participanți.

Stăvilirea exceselor în ciclism consti
tuie un moment important în dezvol
tarea acestui sport. Desigur, revine 
acum ca sarcină federațiilor naționale 
să vegheze pe mai departe ca organi
zatorii să nu extindă încercările de 
introducere a senzaționalului în mărirea 
kilometrajului la probele de contra
timp individual sau în descoperirea 
de trasee de munte care sâ-i poarte 
pe cicliști de la nivelul mării pînâ la 
altitudini dificile chiar și pentru auto- 
mobiliști. Ciclismul trebuie păstrat în 
limitele sportului, pentru a rămîne un 
spori 1
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PORTUGHEZII SOSESC VINERI,

LISABONA. 6 (prin telefon de la corespondentul nos-
— De săptămina trecută, lotul reprezentativei de fot

bal a Portugaliei se află cantonat în capitala țării, ur- 
mind un program special de pregătire sub conducerea 
antrenorului federal Juca. Din acest motiv, duminică 
au a mai avut loc obișnuita etapă de campionat. Echipa 
urmează să plece cu avionul, spre București, in cursul 
z.lei de vineri. Vor face deplasarea 16 jucători, din rîn- 
dul cărora nu lipsesc marile vedete Eusebio. Torres, 
Hillario, Josemaria. Predomină jucătorii de la Sporting 
Lisabona (7 In total), echipa cea mai in formă, în acest 
început de sezon.

In cercurile fotbalistice portugheze se manifestă 
optimism înaintea jocului cu echipa 
aceasta este considerată

Fotbaliștii Portugaliei,

ca favorită

se 
României, 

în întîlnirea

12 octombrie. La Lisabona, se manifestă totuși speranța 
că fotbaliștii portughezi mai pot urca în fruntea clasa
mentului grupei, pentru a disputa un baraj care să 
decidă echipa calificată pentru Mexic.

Iată pe cei 16 care fac deplasarea la București : portari 
DAMAS (Sporting). HERNANDO (Braga) î fundași — 
PEDRO GOMEZ (Sporting), BATTISTA (Sporting), UM
BERTO (Benfica), HILLARIO (Sporting). CALO (Spor
ting); mijlocași — TONI (Benfica), JOSEMARIA (Vitto
ria Setubal), PEREZ (Sporting), ORLANDO (Porto); 
înaintași 
JACINTO

XQtozratiatl după memorabilul lor meci cu echipa R.P.D. Coreene, din sferturile de finală 
ale uiumului C. M. (5—3).

„CUPA
ORAȘELOR4

SE
LA

Biăila se vaLa 
desfășura, în zi
lele de 7 și 8 oc
tombrie, ultima 
etapă — a Vil-a 
— din ediția pe 
anul în curs a 
tradiționalei com
petiții de ciclism 
pentru 
„CUPA ORAȘE
LOR". ‘ 
mentul 
individual condu
ce brăileanul M. 
Hrisoveri, urmat 
de St. Szekely 
(Cluj) la 3 min. 
și 42 sec. St. Ene 
(Brăila) la 6:44,0 
și P. Kelemen 
(Tg. Mureș) la 
12:22,0, Pe echi
pe conduce Brăi
la, urmată la 
5:18,0 de Bucu
rești și lâ 23:28,0 
de Cluj.

tineret,

în clasa- 
general
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ÎNCREDEREA Șl SPORTIVII SCRIU...
N

u fac parte dintre 
ce poartă stimă și dra
goste deosebite pentru 
modul in care Antje'o 
Niculescu lucrează 
naționala noastră

cu 
de 

fotbal. Am eu o serie de mo
tive ce mă determină la 
această atitudine, motive 
care — din păcate — sint 
pur obiective. Le-aș putea 
enumera, cam pe toate, pe 
puncte, in cuprinsul foileto
nului de față — dar asta ar 
fi prea simplu și neloial 
acum, adică după proaspăta 
„miercure neagră" a ‘ ‘
lui nostru și inainte 
examinarea" la care 
supune portughezii.

Făcînd această precizare 
introductivă in atmosfera cu 
bernă a fotbalului nostru ac
tual. mă reîntorc spre proble
mele la zi, lăsînd contabili
tatea minusurilor lui Angelo 
Niculescu pentru o perioadă 
care va începe cu 13 octom
brie, dată ce sper să nu 
fie nici unuia fatidică.

Așadar, la subiect. 
In SPORTUL de

4 octombrie, 
atenție două 
pagina a treia: 
dictate împotriva 
de fotbal Rapid și 
dialogul cu Angelo 
pe tema nr. 1 a 
nostru, intitulat 
noi

După toate cele pătimite de 
noi în celebra „miercure 
neagră", în primul articol ci
tim : „In cazul jucătorilor 
Dan și Răducanu, biroul, fe-

fot bala
de „re 
ne vor

ne

simbătă, 
am citit cu 
articole din 

„Sancțiuni 
secțiilor 

U.T.A." și 
Niculescu 
fotbalului 

Eu cred in

(Urmare din pag. 1)

ANTRENORI șj de specialiști 
bine pregătiți".

Această valoroasă indicație 
a fost concretizată în sarci
na trasată de Conferința pe 
țară. în a cărei rezoluție se 
prevede t „Organizarea unei 
școli superioare de antrenori, 
precum și cursuri, lectorate, 
consfătuiri și alte forme de 
perfecționare periodică a spe
cialiștilor din domeniul edu
cației fizice, sportului și me
dicinii sportive".

Consecvent în aplicarea po
liticii partidului și statului 
nostru în domeniul educa
ției fizice și sportului și în 
îndeplinirea sarcinilor trasa
te de conferința pe țară, 
C.N.E.F.S. în colaborare cu 
Ministerul învățămîntului au 
procedat la organizarea pri
mei școli de specializare post- 
liceală de antrenori ale cărei 
cursuri se vor deschide peste 
citeva zile.

Prin structura sa și mai 
ales prin conținutul activită
ții această școală este che
mată să aducă o contribu
ție importantă la rezolvarea 
multora dintre problemele 
cele mai stringente — unele 
cu caracter general, majori
tatea pe linia diferitelor dis
cipline ale sportului româ
nesc.

Astfel, se va asigura o sur
să de cadre stabile profilate 
exclusiv pentru profesia de 
antrenor. Absolvenții acestei 
școli, în prealabil cunoscători 
la un înalt nivel a tehnicii 
sportive și cu o vastă expe
riență concretă în practica 
sportului de performanță, vor 
primi cunoștințele corespun
zătoare și necesare funda
mentării științifice a metodi
cii antrenamentului. prin 
care să-și valorifice tehnica 
și experiența lor sportivă 
avansată. Prin aceasta se va 
elimina lacuna existentă în 
pregătirea multor antrenori, 
absolvenți ai diferitelor for
me de cursuri pe termene 
variabile, la care decalajul 
evident dintre experiența de 
sportiv și cunoștințele știin
țifice necesare conducerii efi
ciente a antrenamentului îi 
împiedică să-și valorifice ex
periența respectivă. Lucrînd 
exclusiv ca antrenor — pro
fesie care în țara noastră în 
afara unui respect deosebit 
se bucură de reglementări 
oficiale, avind deci un sta
tut social superior, invidiat 
de antrenorii din foarte mul
te țări — acesta va avea po
sibilitatea și obligația de a-și 
concentra' eforturile pentru 
aprofundarea continuă a spe
cialității sale, ca și pentru 
conducerea pregătirii sporti
vilor la nivelul exigențelor 
sportului de 
contemporan. în 
el va fi ajutat de conținu
tul învățămîntului din școală.

performantă
acest sens

deral a hotărît să lase ta 
latitudinea antrenorilor echi
pei naționale eventuala folo
sire a acestora in partida» cu 
Portugalia*. După cite înțe
leg. biroul federal ar fi putut 
tranșa simplu problema: să-i 

automat din lot pe 
cauză. Dar nu a 
cred că nu a gre 
că nu a greșit 

pentru faptul că

scoată 
cei doi,in 
făcut-o. Și 
șit. Cred 
nu numai 
scoaterea automată a lui Dan 
și Răducanu din lot ar fi 
creat. peste noapte. une'e 
probleme ’ noi ca-e, tot peste 
noapte, ar fi solicitat răspun
suri noi. (în treacăt fie 
spus, de ani de zile in fotba
lul nostru noutățile constau 
numai in fehH in care unn 
gazetari sportivi, tot peste 
noapte, fși schimbă pozittileț. 
Cred că biroul federal nu a 
greșit pentru că. peste evo
luția penibilă a celor doi. 
nu le-a retras total încrede
rea, avind încredere in mo
dul in care va judeca lucru
rile Angelo Niculescu. 
la rindul său, Angelo 
lescu nici nu pare a se 
să renunțe la cei doi. 
că nici el nu greșește, 
ce, înainte de toate, 
in fotbalul nostru — 
convingerea — este 
mat de totală încredere con
structivă. Vețt spune. sti
mați cititori,, că afirmația 
mea este de un simplism 
condamnabil, că probleme’e 
fotbalului nostru sint infinit 
mai grave și mai întristă
toare decît să merite a fi 
tratate în funcție de această

far 
Nicu- 
gindi 
Cred 
Ceea 

lipsește 
am eu 

un cli-

judecoră mai mult decît ru
dimentară.

Și totuși—
Totuși, să mi se permită 

sil explic ce înțeleg prin în
crederea de care vorbeam. 
Simplu: trebuie să avem
incrțderea să spunem fără 
menajamente că la federația 
de fotbal există oameni care 
nu merită 
trebuie să 
le spunem 
toată buna 
să avem încrederea să 
nem fără 
avem prea mulți 
care 
ce li s-a acordat, 
buie 
le-o spunem cu toată 
credință ;
încrederea de a spune fă-i 
menajamente că avem jucă
tori jn divizia A care, in 
alte părți, pentru nepricepe
rea lor. ar fi excluși chiar 
șt din rindunle microbi}:Hor. 
tar acești jucători trebuie să 
aibă increderea că ceea ce le 
spunem este numai din buni 
credință; și această listă, 
abia la începutul ei, ar putea 
fi continuată. Dar mă opresc 
aici, reexprimindu-mi satis 
facția că Angelo Niculescu 
mai are încă încredere In 
Dan și Răducanu.

Și, după toate acestea, 
nu-mi rămine decit să aș
tept cu încredere „reexami
narea" la care ne vor supune 
portughezii. O aștept pînă 
la 13 octombrie -r dată care, 
sper, nu ne va fi fatidică.

Al. CAPRARIU

încredere, iar ei 
aibă încredere ol 

acest lucru cu 
credință; trebuie 

spu- 
me-.ziamenle -că 

antrenori 
nu me-ită încrederea 

iar ei tre
să aibă inc-edere că 

buna 
trebuie să • avem

Acum zece ani, publicam 
In „Contemporanul* prin 
larga amabilitate a dramatur
gului Alexandru Mirodan, 
sincer prieten al sportulpl, 
un articol despre noi, oame
nii stadionului. care ne 
aventurasem In publidsticâ. 
articol intitulat, oarecum ca 
o scuză. „Și sportivii scriu*.

De atunci. multe lucruri 
s-au schimbat in această 
mare lume a secolului nostru 
plin de îndrăzneală, contraste 
și lupte de idei.

Cînd Jesse Owens a venit 
la Olimpiada de la Roma ca 
ziarist cînd săritorul de 
triplu Da Silva s-a apucat 
de ziaristică și australianul 
Elliot a plecat la Moscova 
ca să scrie o carte» despre 
Kuț, ne-am spus că n-ar tre
bui să ne mai mirăm atit și 
ne-am calmat

Noi știam de pe aluna că 
va veni o vreme cînd nimeni. 
nu va mau zîmbi și nu va 
mai da indiferent din umeri 
dnd campionii 
stadionului • vor 
despre sportul 
viața pe care o 
nu știam precis 
această vreme.

ȘL sincer vorbind, așa Intre 
noi, parcă ea a intimat pu
țin. Dar ce nu întirzie puțin 
in existența oamenilor? la 
unii maturizarea, la alții In-

și pasionații 
scrie cărți 
lor drag ți 
trăiseră, dar 
clnd va veru

f

țelegerea lucrurilor sau suc-' 
cesele. Cu cît o idee este maî 
îndrăzneață, și domeniul ei 
mai contestat, cu atit lupta 
este mai grea și victoria 
tîrzie.

Dar să ne reîntoarcem 
sportivii care scriu și la 
țile lor îndelung 
Ne-a mirat cînd a 
cartea 
scrisă 
insuși.
Pirie, fost recordman al lumii 
la 5000 
centric 
așa. să 
scris-o 
versat

Desigur, anii ultimelor 
olimpiade ne-au adus în dar, 
nu numai njedalii 
d și multe cărți scrise 
foști sportivi 
ai lumii.

Ne-a uluit și 
vestea că Iuri 
inginer, face literatură spor 
tivă și are o bogată biblio
tecă de cărți de istorie, 
am regretat întotdeauna 
n-am avut 
pînă acum 
Sailer.

Nid 'nu i 
ce poate să 
de carte In 
unui tinăr 
drumul sau 
eă decis 
apucat

vieții lui 
de un altul

Englezul

mal

la 
căr- 

așteptate. 
apărut 

Zatopek. 
decît el 

Gordon

m, încăpățînat și ex- 
n-a conceput decît 
o scrie singur. Și a 
curajos și contro-

olimpice, 
de 

sau campioni

ne-a Incîntat 
Vlasov, deși

prilejul
cartea

Ș> 
că 

să citin» 
lui Tony

seama, 
o astfel 
mintea 

caută

ne dăm 
i însemne 

mina și 
care își 

trebuie să mear 
pe cel pe care a

„ CRITERIUL

un

Care din noi, cititori pasio
nați ai biografiilor, am nega 
copleșitoarea rezonanță în 
viața noastră a unor ' cărți, 
cum au fost acelea despre 
Beethoven, Nansen, Vlaicu. 
Van Gogh, Racoviță ?

Cine, mai bine decît
sportiv, poate să scrie despre 
el și lumea lui de emoții, 
încordări și victorii ? îmi 
amintesc de un cantonament 
clujean, cu ani în urmă, în 
care am primit, mai multe 
zile, vizita unor scriitori și 
artiști plastici. După ce ne-au 
asistat și studiat la antrena 
mente și concursuri, după 
ce au stat îndelung de vorbă 
cu noi, la despărțire ne-au 
mărturisit desehis că singurii 
care pot scrie despre noi 
tot noi sîntem.

S-a spus? este mai simplu, 
mai bine să scrii chiar neartis
tic, dar autentic despre o lume 
căreia îi aparții total, decît 
fără profunzime și vibrație, 
despre ceea ce crezi că oare
cum ți-ai 
cu greu.

Aceasta 
nu se pot 
de cei care n-au făcut sport, 
dar ca și In arbitraj, noi ne 
încăpăținăm să credem că 
este mai bine ca tot noi și 
numai noi s-o putem face.

Meritul literaturi franceze 
in frunte cu Giraudoux, 
Montheriant, Berger, Bernard

ți mulți alții, tocmai în 
aceasta stă, că toți apeș- 
tia au făcut și au iubit cu 
pasiune, în tinerețe, sportul.

---  numai 
înțeles 
despre 
despre 
Casals,

apropiat și înțeles

nu înseamnă că 
scrie cărți sportive,

SPERANȚELOR OLIMPICE"

Ni se pare firesc ca 
cei care au trăit și 
această lume, să scrie 
ea, așa cum au scris 
muzică Berlioz și 
despre teatru Barrault și Sta- 
nislawski, despre expedițiile 
lor Nansen, Scott, Hillary, 
Heyerdahl.

Poate subconștient, toate 
aceste reflecții ne-au fost su 
gerate de invitația pe care 
ziarul nostru a făcut-o cam
pionilor noștri de ieri pentru 
colaborări săptămînale: I. 
Balaș, E. Leușteanu, D. Coli- 
bași, P. Steinbach, F. Țopes- 
cu, M. Bîră.

Ne-am reamintit atunci și 
de cărțile de metodică și 
de medicină' scrise de spe
cialiștii noștri, precum și de 
tentativele literare reușite 
ale gimnastului Albin Mo- 
raru, fotbalistului brăilean 
Dimitris Mânu, rugbystului 
Tudor George, ciclistului 
Emil Iencec.

Este timpul să punem 
mina și pe condeie. Cei care 
au aruncat cîndva bine o 
suliță sau un disc, o minge 
de baschet sau handbal, care 
au înotat și schiat cu curaj 
și virtuozitate, dacă sint pre
gătiți și au ceva de spus, 
sîntem convinși că o vor 
face inspirat și în scris. 
Haideți, prieteni, să dovedim 
încă o dată și aici, că „mens 
sana* nu este numai un dic
ton pentru conferințe publice.

Virgil LUDU

Astfel, înseși programele dis
ciplinelor științifice, conexe, 
științei antrenamentului spor-' 
tiv. cuprind noțiuni adaptate 
și cu acțiune convergentă 
spre ramura sportivă de spe
cialitate. Totodală, aceste cu
noștințe — predate și însu
șite sistematic — îl vor for
ma astfel incit în activita
tea ultericară absolvirii șco» 
Iii să aibă capacitatea de a 
fi receptiv la NOU, de a fo
losi și adapta în munca con
cretă datele furnizate conti
nuu de progresul realizat in 
diferitele științe.

Tot în acest sens mâi tre
buie amintit că planul și 
programele de invățămînt a- 
sigură pe tot parcursul școla
rizării o strînsă legătură cu 
practica. Viitorul antrenor iși 
va petrece mai mult de ju
mătate din numărul de ore 
prevăzute în planul de invă
țămînt, participind activ la 
conducerea procesului jn» 
structiv-educativ. alături de 
cei mai reputați antrenori, 
în toate verigi ie sportului de 
performanță (cluburi, școli 
sportive, centre de copii ctc.l.

Faptul că școala va f„ac
ționa pe lingă IEFS.. care 
va asigura uo coco profeso
ral cu mare experiență *în 
formarea cadrelor si căruia 
i se vor adă .ga și cei ma- 
buni antrenori de ia ei jfe-ri. 
constituie o garanție is ceea 
ce privește calif If pregă
tirii viitorilor a*tre-.ari.

Cele expuse constitu e. in
tr-adevăr. premise că prin ac
tivitatea ei «coala de specia
lizare post-IiceaLă de antre
nori, pregătind cadre la ni
velul exigențelor actuale și 
de perspectivă ale spcrt-l . 
de performanță, va aduce o 
contribuție însemnată la 
creșterea nive'uhn general al 
sportului românesc și In spe
cial al acelor dtsripî’ne ia 
care numârui antrencrijcr cu 
calificare superioară este I?£ă 
insuficient (box, 1-pce. halte
re. fotbal ete.1

Posibilitatea de a funcțio
na periodic și cu alte sec
ții. după necesități, ne întă
rește convingerea asupra 
aportului valoros al acestei 
școli la rezc'varea probleme-, 
cadrelor de antrenori nece
sari mișcării noastre sporti
ve și ia etapele următoare 
Pentru aceasta este zerzev.r 
ca sectorul de precât-re a 
cadrelor dii 
derațiile de specialitate v‘ 
consiliile 
educație fizică și sper: să 
acorde chiar de la Început 
un sprijin atent și conținuu 
bunului mers al școlik Ast
fel apreciem ea fiind de mare 
importanță problema selec
ției candidaților. Consilii e 
județene și federațiile de spe
cialitate să acorde avizul lor 
numai acelcr foști și actuali 
sportivi care oferă garanția

unui viitor pedagog, cu ca
lități și pasiune pentru pro
fesia de antrenor, cu un pro
fil moral-cetățenesc .cores 
punzător statutului social al 
acestei profesiuni. Procedîn- 
du-se așa, se contribuie im
plicit și la rezolvarea altei 
probleme, respectiv la o mai 
judicioasă repartizare terito
rială, a acestor specialiști.

O sarcină importantă re
vine și cadrelor școlii, iu 
special acelora aparținând 
l.E.j’.S. Pe de o parte se im-, 
pune a se proceda de urgen
ță la redactarea manualelor 
necesare studiului, iar pe de 
altă parte, federațiile să se
lecționeze cu simț de răs
pundere 
conduce, 
unități 
practică
nori. De capacitatea. de pa
siunea și tactul pedagogic* al 
acestora din urmă depind in 
cea mai mare măsură cali
tatea pregătirii și implicit 
bunele rezultate ale școlii.

Ne exprimăm convingerea 
că prima școală de specia
lizare post-iiceală de antre
nori — aflată la început de 
drum — va deveni o sursă 
importantă de antrenori care, 
prin competența lor. vor con- 
tr.bui la ridicarea clasei spor
tului nostru de performanță. 
Din partea r.sastră. și a tu
turor specialiștilor in pregă 
t.rea cadrelor sportive, urări 
de s jcces in obținerea celor 
mai bune rezultate, școlii cit 
și viitorilor antrenori.

antrenoni care vor 
la cluburi și alte 

sportive, activitatea 
a viitorilor sntre-

CNKLS. fe-

județene pentru

ȘTEFAN FILOTI
O veste tristă îndoliază 

profund inimile tuturor iu
bitorilor fotbalului. La 4 oc
tombrie a încetat în mod tra
gic din viață. îneeîndu-se în 
Dunăre, pe furtună, într-o zi 
de pescuit. Ștefan Filoti. fi
gură remarcabilă a socceru- 
Jui românesc, impetuosul ju
cător al Rapidului și al na
ționalei.

Născut în anul 1922. Ștefan 
Filoti a simțit de timpuriu 
atracția magică a balonului 
rotund. A debutat ca junior 
la formația brăileană „Fran
co Română*, pentru ca apoi 
să treacă la Rapid București, 
club în care va cunoaște de
plina consacrare și pe care 
avea să nu-1 mai părăsească 
pînă la încheierea glorioasei 
sale cariere sportive. Jucător 
de inaltă virtuozitate tehnică 
și de mare temperament, po
sesorul unei viteze uimitoare 
care îl așază în galeria celor 
mai rapide extreme din fot
balul românesc, Filoti a știut 
să și dubleze aptitudinile 
înnăscute cu o muncă perse
verentă de perfecționare și 
o viață sportivă exemplară, 
dusă chiar și atunci cînd

anii l-au obligat să spună a- 
dio stadionului.

A făcut parte de 13 ori din 
reprezentativa țării, deținînd, 
printre altele, și recordul 
longevității în echipa națio
nală, în care a fost selecțio
nat neîntrerupt în perioada 
1942—1956.

Dispariția sa prematură o 
deplîng , toți cei care l-au 
cunoscut, l-au apreciat și l-au 
iubit.

_ ★
Inmui iiiintarea va avea loc 

astăzi, 7 octombrie, ora 15, 
Ia cimitirul *Sf. Vineri din 
Capitală.

Rezultatele înregistrate fe 
speranțele noastre olimpice in 
recentul concurs atletic de la 
Cîmpulung nu ne-au prilejuit 

îmbucurătoare.’ Cu 
aton a cazuri (cursa 
Vasilescu — 15.4 la 

aruncarea Eugeniei 
13.21 m

concluzii 
excepția 
lui Ion 
110 mg.
Andreescu — 1F.21 m cu 
greutatea de 3 kg și săriturile 
lui Cristian Dreptu — 1.90 na. 
Draga Comșa — L64 m și Ște
fan Lengel — 14.-33 m la tri- 
plusalt), evoluții ie juniorilor 
au urmat o linie modestă, cu 
tendințe spre minus, mulți 
dintre competitori nejustifi- 
rind cu nimic prezența in con
curs. Probele la care sîntem 
extrem de deficitari: disc ți 
greutate fete, semifond. fond 
și disc băieți, n-au marcat 
nici un salt, menținind ingri- 
jorătoare e semne de între
bare.

Desigte', motivele lansate 
pentru a disculpa o compor
tare mediocră sint multiple.

CSteva argumente vin să 
contracareze, insă. arrumer.U- 
ția de ocazie.

• Juniorii prezenți la cri
teriul de toamnă sint perfor
merii virstei. concursul res
pectiv avind drept scop să le 
verif ce incă o dată poten
țialul valoric și nivelul actual 
de orf găure. nicidecum să a- 
copere o „prescripție* de ca
lendar sau să primească carac
terul unui rendez-vous între 
Începători.

• Majoritatea partictpanți-
lor veneau după o pregătire 
realizată in taberele de vară 
si după o suită £e concursuri 
care au determinat (sau tre
buiau să determine) menți
nerea unei forme sportive su
perioare. •

campioană a
Ir penultima etapă a câm- 

păortacuiui rețxiciican ne echi
pe mixte, pe terenurile din 
șes Ștefan cel Mare s-au 
iMflfirt emupete OS U. Con- 
sxrucpi (antrecori praf. Șt. 
Georgescu r A. Barda.-.'. 51 
Dînam«j (antrenor M. Bid.ni.

î>upă o luptă strînsă. in 
care studecții bueureșteci *u 
opus o dîrză rezustență cam- 
paoeneî din an ul trecut, Di
namo București. IntEnirea 
s-a terminat eu cn rezultat 
de egalitate ■ 12—12.

Această intiinire a priîe- 
fcet. de altfel, ți reeditarea 
retor două finale de simplu 

’ale campăonatuî-jâ republican. 
La bărbați, proaspătul cam- 
pioe. »ca Sântei (CS.U. Cco- 
strut-țiii ttcirrird ferma 
burtă din uttmul timp, a 
cîștigat foarte JK». cu 6—L. 
6—1 în fața lui V. Marcu 
(Dinamo) 11 înfrângerea cate- 
gprică a dir.amovistului.apa- 
re cu atit mai surprinzătoa
re cu rit invicsu] a benefi
ciat de un program interna 
țional deosebit de bogat. 
Explicația 1 Nu se mai an
trenează serios, nu acordă 
importanța cuvenită meciuri
lor pe echipe. Dacă în fi
nala atit de disputată din ca
drul campionatului republi
can V. Marcu a fost învins 
în cinci seturi. în meciul pe 
echipe el a fost pur și sim
plu 
turi.

în 
unei __ M _____
republican, s-au confruntat 
multipla noastră campioană 
Indith Dibar (Dinamo) și tî- 
năra studentă Agneta. Kun.

,w.

ridiculizat.

cealaltă 
finale din

începutul ar.u-• F' nd U 
lui de invățătniat, juniorii nu 
«nt. iacă. intens solicitați de 
către școală, așa cum se va 
întâmpla în perioada premer
gătoare tezelor. (Aceste două 
argumente au condus, de Alt
fel. la alegerea zilelor de 29— 
30 septembrie ca dată a con
cursului și considerăm. Intr-a
devăr. că programarea a fost 
ludicios făcută).

• Aflindu-ne intr-o perioa
dă — orientativă, i-am spune 
— cînd fiecare Întâlnire re
prezintă un test pentru selec
ția in lotul care va reprezenta 
România în concursul inter
național „Cupa speranțelor 
olimpice*, interesul (atit al 
antrenoruor cit și al sporti
vilor) fa;ă de un atare con- . 
curs trebuia să fie major, in
teres care, pare-se. tinde să 
se manifeste numai atunci 
cînd in joc sint titlurile de 
campioni.

Referindu-se la acest as
pect — al nonșalanței cu care 
a fost privit de către mulți

concursul (fie că s-au prezen
tat elemente total nepregătite, 
fie că multe cluburi nu și-au 
trimis reprezentanți) — secre
tarul general al federației de 
atletism, tov. Victor Firea, 
aprecia: „Tocmai pentru că 
ni» justifică motivele pentru 
care a fost instituit — ACE
LEA DE A DA JALOANE 
FERME ASUPRA STADIU
LUI DE PREGĂTIRE A SPE
RANȚELOR NOASTRE O- 
LIMPICE ȘI ASUPRA PER
SPECTIVELOR ACESTORA, 
„Criteriul speranțelor olimpi
ce*, ca formă de organizare, 
va trebui desființat, 
rațiune să menținem 
petiție, dnd cei cărora 
adresată nu știu să 
de ea*.

Este, indirect, un blam adus 
recentului concurs de la Cîm- 
pulung, despre care, pe alt 
plan, trebuie să specificăm că 
a fost excelent organizat.

CUPA ORAȘULUI 
SIBIU LA VOLEI

FEMININ

ț

în două se-

reeditare a 
campionatul

CADRELE TINERE
Fără să constituie 

surprinzător, driveril 
duminică, foarte mult datori pu
blicului pentru spectacolul oferit. 
Totuși, chiar în contextul actual al 
hipodromului, și la Ploiești ar pu
tea exista curse frumoase 1 Dar...

. Totuși, de la acest „dar“ șl pînă 
la .incapacitatea unor driveri de 
a susține in mod normal șansa 
cailor pe care-i conduc, este o 
distanță care justifică integral 
nostalgia oamenilor de curse 
după alergările reale șl specta
culoase. Astfel, dacă Fericita a 
ratat o victorie gata făcută, pen
tru că, încă neexperimentat, Tu- 
fănoiu s-a complicat inutil cu 
cravașa, într-un final deja dștl- 
gat, mal gravă apare eroarea Iul 
Ion Nlcolae — apranti mult veri
ficat — care dorind neapărat să 
clștige, conform șansei hîrtlei. a 
Intuit exasperant de penibil cursa

un element 
au rămas,

aceasta. a cîștigat 
Kun, în două se- 

■—5. 7—5. Se pare că 
același fenomen se petrece 
și eu această talentată jucă
toare dinamovistă, dacă ți- 

coct că ea se află la a 
doua înfrângere suferită in
tr-o întrecere pe echipe, de 
la terminarea campionatului 
individual (prima la Julieta 
Boboc — Progresul). Aștep
tăm un răspuns mai con- 
• ngător de la antrenorul e- 
crupei Dinamo.

Dintre celelalte rezultate 
menfionăm : V. Marcu (D) — 
V. SoCîriu (CSU) 3—6. 6—2.
6- 1. M. Nosa (CSU Qm- 
sîrucții) — i Bădin (Dinamo)
7— 5. 6—1. A. Crnani (D) ’—

-erica B-tot (CSU Cocstnic- 
țn) 5—3, 5—2. L Sântei. Gh. 
Boagbe (CSU Construcții) — 
V. Marcu. C. Hirju (D) 6—1. 
9—T.
_ Alte rezultate pe echipe i 
Steagul roșu Brașov — Steaua 
16-«! i Progresul — C&UL 
Politehnica Cluj 19—5.

Deși mai sint citeva me
ciuri (restanțe) de jucat cla
sament'-. înaintea ultimei 
etape (11—12 octombrie) se 
prezintă astfel s

Locul I. Progresul (antre
nor A. Schmidt), nici un 
mecî pierdut. 2. Steagul roșu 
Brașov. 3. Dinamo, 4. CJS.U. 
Ccnstrucții. 5. Steaua! I, 6. 
Politehnica Cluj.

Indiferent de rezultatul 
meciului pe care II mai are 
de susținut, echipa Progre
sul nu mai poate pierde titlul 
de campioană republicană pe 
echipe mixte.

Theo MACARSCHI

De data
Agneu 
turi: 7-

Nu are 
o com- 
le este 
profite

în vederea verificării stadiu
lui de pregătire în preajma în
ceperii campionatului, echipele 
divizionare A de volei susțin 
meciuri de verificare a poten
țialului de joc și de omogeni
zare. De pildă, duminică, în 
orașul de pe malul Cibinului, a 
fost organizată Cupa orașului 
Sibiu la volei feminin. La com
petiție au luat parte echipele 
de volei feminin din categoria 
A, I.E.F.S. București, Universi
tatea Timișoara și C.S.M. Sibiu 
și divizionara B Drapelul roșu 
Sibiu.

Cu prilejul acestei competiții 
s-a dat în folosință o moder
nă sală de sport. Prin capacita
tea și dimensiunile ei (60x20x10 
m) satisface în mare măsură 
cerințele sportive din locali
tate.

Nușa MUȘCELEANU
ILIE IONESCU 

corespondent principal

Primul din cele trei week- 
end-uri handbalistice progra
mate în această lună s-a con
sumat la sfirșitul săptamînii 
trecute în sala Sporturilor 
din Cluj, oferind satisfacții 
de ordin spectacular și, din 
păcate, insatisfacții în direc
ția clarificării problemelor 
legate de alcătuirea lotului 
reprezentativ. Firește că în 
aceste zile — care trec parcă 
mai repede decît am vrea, 
apropiind data de disputare 
a campionatului mondial — 
ceea ce contează 
nu este valoarea 
nală. implicațiile 
In clasament sau 
spectacolului, ci 
care au manifestat-o 
tocii susceptibili de a îmbră
ca la sfirșitul lunii, cînd va 
începe suita de jocuri inter
naționale ce va culmina cu 
ediția a VI-a a C. M.. tricoul 
echipei reprezentative.

Desigur că antrenorii lo
tului nu au așteptat aceste 
trei turnee ale campionatului, 
programate special în luna 
octombrie (in loc de ianuarie 
1970) pentru a face selecția. 
Dar era de așteptat că pregă
tirea în cadrul cluburilor va

mai mult 
competițio- 
rezultatelor 
frumusețea 
forma pe 

jucă-

căpăta forme specifice unor 
asemenea competiții, asemă
nătoare cu cele la care va 
participa selecționata țării, 
în acest sens se putea (și se 
mai poate, încă) ca viitoarea 
muncă de pregătire din ca
drul lotului să fie completată 
— ideal, am zice noi — cu 
cea efectuată de jucători ia 
echipele respective. Turneul 
de la Cluj trebuia, deci, să 
arate în ce măsură acest de
ziderat major a fost realizat. 
Din nefericire, răspunsul este 
nemulțumitor. Chiar dacă 
admitem că acesta a fost pri
mul din cele trei turnee și 
că, deci, timp ar mai fi, 
totuși nimeni și nici un ar
gument nu poate explica, de 
pildă, lipsa de pregătire 
zică specifică 
unele echipe 
Steaua, Dinamo Bacău, 
au jucat
sens al cuvîntului — un sin
gur meci, Politehnica Timi 
șoara, egalată cu regularitate 
în finalurile de partide sau 
Rafinăria Teleajen. De ase
menea, progresul de ordin 
tehnic și tactic individual 
așteptat la handbaliștii vi
zați de antrenorii Iotului a

DIVIZIA B
Rezultatele înregistrate în 

etapa a IV-a a campionate
lor naționale de handbal, ca
tegoria B :

MASCULIN, seria l: Chi
mia Făgăraș — Institutul Pe
dagogic Bacău 14—17 (8—9), 
Agronomia. Iași — Cauciucul 
Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 
14—16 (8—9). AS A. Ploiești 
— Tractorul Brașov 23—24 
(15—16), ABA Tg. Mureș — 

15—11 
Tehno- 
Textila 
Metalul

Politehnica Galați 
(7—3). Seria a 11-a : 
metal Timișoara — 
Cisnâdie 11—6 (3—4),
Copșa Mică — Știința Petro
șani 22—14 (8—6). Știința Lo- 
vrin — Timișul Lugoj 23—14 
(7—3). CS M. Reșița — Uni
versitatea Craiova 18—13 
<10—4), Independența Sibiu — 
CWmia Tr. Măgurele 41—15 
(23—10) ; FEMININ, seria I: 
Politehnica Galați — Univer
sitatea Iași 8—10 (4—8), Poli-

NU SINT INCA FORMATE!

fi- 
evidentă la 
cum ar fi 

care 
în adevăratul

tehnica Iași — Voința Ră
dăuți 6—8 (2—2), Chimia O- 
raș Victoria — Voința Bucu
rești 9—7 (5—3). Seria a Il-a : 
Jiul Petroșani — Tricoul O- 

■ radea 19—3 (6—0), Voința Si
ghișoara — Universitatea II 
Timișoara 15—9 (8—3), Con
structorul Baia Mare — Zo
rile Bistrița 12—10 (7—3),
Mureșul Tg. Mureș — Chimia 
Făgăraș 13—3 (5—1).

fost insignifiant. Pe ici, pe 
colo cite o îmbunătățire, cite 
un procedeu nou sau mai 
bine însușit. Este prea puțin ! 
Deocamdată, însă, nu 
cazul să ne alarmăm 
tare, pentru că, așa cum 
neam, mai sint încă alte 
turnee. Să sperăm că ele vor 
putea atenua dacă nu total, 
măcar în mare parte insatis
facțiile handbalistice 
jene.

Un lucru îmbucurător 
constituit felul în care 
comportat mulți dintre tinerii 
handbaliști, promovați anul 
acesta în echipele de cate
gorie A. La Universitatea 
București, în special, care a 
prezentat un lot mult rema
niat prin întinerire (Ștef, 
Voinea, Chircu, Bera), Ia 
Universitatea Cluj (Schrobel, 
Capră), Rafinăria Teleajen 
(Cuținov, Petre), și la alte 
formații elementul tinăr nu 
s-a mai plictisit-pe banca ju
cătorilor de rezervă, activînd 
în schimb cu folos, în lungi 
perioade de timp. Dar, aceas
tă remarcă nu l-a încălzit 
de loc pe antrenorul federal 
Nicolae Nedef, deoarece nici 
acești tineri și nici alți hand
baliști din aceeași generație 
cu ei nu pot face obiectul 
unei discuții referitoare la 
selecționarea lor. Antrenorul 
federal a urmărit, firește, cu 
mai multă atenție pe Bota, 
Palko, Birtolom sau Savu, 
oameni ce pot fi, eventual, 
titularizați în lot. Pentru mo
ment, însă, aceasta a rămas 
doar o... eventualitate!

este 
prea 
spu- 
două

clu-

l-d
s-au
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șl, umbrind impresia pozitivă a 
două probe dștlgate In primele 
curse, a pierdut o alergare pe 
gratis. In aceste condiții, firește 
că nu se pot atribui consldera- 
țiunl valabile, pentru că falsifica
rea rezultatelor a fost prea vizi
bilă. Șl GIrbea Spiridon a cîștigat 
prima cursă din carieră, cu mult 
conștiincioasa Rezerva, după 33 
de ieșiri publice, dar după fla
grante greșeli de conducere. Toa
te acestea dovedesc că este impe
rios necesar ca tinerele cadre 
să Ce mai bine formate înainte 
de a 11 se încredința cal de con
dus. Dintre formațiuni merită a 
ti citate cele girate de Oană și 
Ichlm, care — "lecare — au cu
les cite o dublă victorie șl, mai 
ales, pentru Impresia lăsstă că 
și-au trimis toți caii la start cu 
deplină convingere, că pînă la 
urmă nici, un considerent nu ne

alină regretul că n-am tost du
minică la Longcnamp pentru fai
mosul .Grand Prtx de l’Arc de 
Tnomphe*. asta e altceva. Am fi 
urmărit. In mod sigur, din 8 
curse. I alergici de necontestat! 
valoare l Or. la Ploiești, din 8 
reuniuni, avem ooate șansa sâ 

ne placă o singură alergare t
Rezultate tehnice : 1. Silvin (Ion 

Nicolae). Hortensia. Rivala 4C.2 ; 
2. Holiday (Ion Nicolae), Fila
ment, Cuc 31.» : 3. Furiș (Gh 
Solcan), Hortansa, Osia 29.4 ; 4. 
Rezerva (Giroea), Rodica, Corida 
33,4 ; 5. Aura (I. Bănică), Kama, 
Fruntașa 33.2 ; e. Tipic <T. Mar
cu), Ina, Efor 32.8; 7. Sonia (S. 
Onache), Fell*. Iarba 27,3 ; 8. Ro- 
șloru (C. Ichlm), Hedra, Turist 
43,6.

Astăzi este ULTIMA ZI în 
care vă puteți procura biletele 
la concursul special Pronoex- 
pres de mîine, miercuri 8 oc
tombrie.

Acest concurs atribuie pen
tru prima dată apartamente 
cu 3 și 2 camere (confort gra
dul I) în număr NELIMITAT, 
autoturisme în număr NELI
MITAT și prin tragere la 
sorți, excursii cu petrecerea 
Revelionului la Belgrad, pre
mii de valoare variabilă și 
premii fixe în bani.

Tragerea concursului spe
cial Pronoexpres va avea loc 
la București în sala Clubului 
Finanțe Bănci la ora 18,45, 
miercuri 8 octombrie 1969. Ea 
va fi radiodifuzată. După tra
gere va urma un film artistic. 
Intrarea liberă.

tîlnirea internațională dintre 
reprezentativele României și 
Portugaliei din cadrul preli
minariilor „Campionatului 
mondial de fotbal* și 12 me
ciuri din campionatul italian 
A și B.

Iată acest program : I : Ro
mânia — Portugalia ; II : Fio
rentina — Cagliari ; III : In- 
ternazionale — Brescia ; IV : 
Juventus — Torino ; V :
zio — Sampdoria ; VI : Na
poli — Roma ; VII : Palermo 
— Milan ; VIII : Verona — 
Bologna ; IX : Atalanta — Li
vorno ;
rese ; 
XII i 
XIII:

La-

; X: Modena — Va- 
XI : Monza — Foggia ;
Reggina — Mantova ; 

Teraana — Catania.
PRONOEXPRES

Niddy DUMITRESCU

• Vă prezentăm mai jos 
programul concursului Prono
sport nr. 41; etapa din 12 
octombrie 1969.

Acest concurs cuprinde în-

Premiile concursului nr. 40 din 
1 octombrie 1969

EXTRAGEREA 
50% a 55.185 lei 
96 a 1.149 lei; a 
lei.

EXTRAGEREA _______ _____ =_
ria A: 8,5 variante a 10.869 iei; 
Categoria B : 310 a 298 lei; Cate
goria C : 4.465,8 a 20 lei.

Clștlgâtoril premiilor în valoare 
de 53.183 lei de la categoria 1 
extr. I slnt : Sarea Gheorghe din 
Cluj șl Crlstea Avram din Bucu
rești.

I : 2 variante 
flecare; a n-a : 
m-a: 2.354 a 46

a n-a : Catego-
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MIERCURI, PE DINAMOMECI INTERNAȚIONAL

Tricolorii si-au mutat de ieri

Tufan duce din greu spre ga
zon o plasă cu mingi... Care din 
ele va Intra duminică In poartă 
Portugaliei 71

„cartierul general 
la Snagov

A
m fost și ieri, ca și în 
atîtea alte dâți îna
intea partidelor in
ternaționale ale fot
baliștilor noștri, la

Snagov, „cartierul gene
ral* al tricolorilor, l-am 
privit, în timpul orelor de 
program și în afara lor, 
i-am ascultat, le-am pus 
întrebări și le-am răspuns 
la întrebări, am glumit cu 
ei și am vorbit serios, fără 
„plan", după unghiul de 

. discuție ales de fiecare 
dintre ei.

tidej slabe făcută miercuri—’ 
Acum e parcă mai agitat, mai 
nervos: ne vorbește despre 
nopți de nesomn, despre at
mosfera neprielnică creată in 
jurul numelui său.. Intr-un 
tirziu. revir.e in actualitate :

— Singura mea șansă ca 
fotbalist este să joc bine du- 
minici.. Dacă vreți, să su
praviețuiesc.. Și — nu, vă 
rog, nu notați nimic — sint 
convins că voi face o partidă 
bună.. Cu toată supărarea

„Teamă? De ce? Meditez,

ț

*
nici • deda-

6

o făcuse.

Or. L

<4

4
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DIVIZIA C

9 VICTORII Șl 13 EGALITĂȚI IN DEPLASARE!
SERIA I

7 3 0 4 14—U 
7 3 3 3 H-9
7 3 0 4 0—8 
7 14 2 11—13
7 1 3 3 7—9
7 13 3 6—10
7 2 14 it—n

6
6
6
6
55 
$

IX Marina
B. Tehnc-.etal 

li—IX Eectriea • 
13—IX Voiața

14. Olimpia 
IX LT.C.
14. Arcuda
Etape viitoare: I. 

stanța — Electrica 
ța. Olimpia Giurgiu-’— Ma
rja Mă--.galia. Laromet Bucu- 
reș*- — Tehnorr.etal Bucu
rești. Celuloza Călărași — 
LC-AB. Arcuda. I MȚJ. Med
gidia — Cimentul Medgidia. 
Ș M. Oite-ița — Unirea Mă- 
■Afiâraa, Voiața București — 
Mașini unelte București. Pe- 
trel-ji. Videle — De’.tăi Tulcea.

Con
stan-

V.

F.

13-iM
I1F-I I
1 14— 3 I
2 13— • »

î

i 4 s—n i 
I 4 13-30 < 
t 3 6—10 S.
I S II—U <’
I 4 6—13 4 
1 5 5—13 1 
Minobrad

SERIA a IV-a
I-R.A.Sirena București

Circ cina 0—0
Petrolul Tîrgoviște — Co

merțul Alexandria 1—2 (0—1) 
Autobuzul București — Pro

gresul Balș 5—0 (1—0)
Carpați Sinaia — Prahova 

Ploiești 3—1 (1—0) ,
Unirea Ompulungț Muscel 

— Caraimanul Bușteni 0—2 
(0-0)

Unirea Drăgățani — T.U.G. 
București 0—1 (0—0)

Chimia Turnu Măgurele —

Arieșul Turda — Știința 
Petroșani 1—0 (0—0).

Independența
A.S.A. Sibiu 1—1 (0—1).

Aurul Brad — Soda Gena 
Mureș 2—1 (1—0).

(Corespondenți: E. Donciu, 
A. Gîinther/FL Oprita, L Si- 
mion, N. Bâișan, P. Lazăr, 
I.-Ilie și M. Susan).

L Metalul
X Arieșul
X Minaur
4. Mureșul
5. Minerul
& Aurul
7. Știința

6—». Arieșul C. 
s—X victoria

10.
11.
IX
IX
14.
15.
16. Tehnofrig

Sibiu

7 3 4 0 12— 2 io 
7 4 2 1 8— 3 10 

9 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
4 
4

Etapa viitoare: Indepen
dența Sibiu — Minerul Ghe- 
lar, Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii — Aurul Brad, Mmaur 
Zlatna — Arieșul Cîmpia 
Turzii, Tehnofrig Cluj — 
Arieșul Turda, Minerul Baia 
de Arieș — Victoria Călan, 
Minerul Teliuc — A.S.A. Si
biu, Știința Petroșani — Me
talul Aiud, Soda Ocna Mureș 
— Mureșul Deva,

T.

G.!

T.

7 4 12 11— 4
7— 6
S- 5 

10—11
7— 5
7- 6

„CARTIERUL GENERAL44 DOMINAT DE LINIȘTE...

Soda
Ind. slrmel 
Mineral T. 
Independența 
Mln. B. A. 
A.S.A. Sibiu

7 2 4 1
7 3 2 2
7 4 0 3
7 3 13
7 3 13
7 3 13 10— 0
7 3 13
7 3 0 4
7 2 2 3
7 2 2 3
7 2
7 1
7 2

1 4
2 4
0 5

5- 8
7— 5
7— 10
6— 10
8— 12
2- 7
4—13

N-am respecta adevărul iz
bitor dacă n-am scrie că sen
timentul dominant pe care ți-1 
lasă băieții noștri — azi — 
este cel de liniște. Și nu o li
niște artificială, creată de 
vreo stare de spirit specială, 
ci liniștea obișnuită ă vieții 
cotidiene, personale, a fiecă
ruia dintre ei.

Pe Bujor Hălmăgeanu l-am 
găsit solitar,' într-o medita
ție familiară. „Kodica, soția 
mea (n. n. fosta internaționa
lă de volei) s-a lăsat de sport 
ca să se poată îngriji cum se 
cuvine de Bujor ediția a II-a, 
care are aproape un an și ju
mătate. Eu am 28 de ani. 
Mîine, poimîine mă las și eu. 
Acasă, pînă și'ăla micu vor
bește de Mexic. Ar fi cel mai 
mare rezultat al vieții mele ‘ 
sportive".

Dobrin, pe a cărei noptieră 
am zărit „Omul cu două um
bre", un roman polițist pa
sionant, ne-a spus că se simte 
la lot ca într-o familie. „Bă
ieții sint atenți cu mine, le

simt încrederea. Sentimentul 
că duminică pot să le fiu de 
folos aprinde în mine un cu
raj și o dorință cum n-am mai 
cunoscut. Citesc „Omul cu 
două umbre" și-mi zboară gîn- 
dul la Dumitrache... 
meu cu golurile. Nu se 
nă nu-1 ghicesc cu vreo 
trei pase fericite".

Lucescu, „căpitanul", 
mărturisește că este îngrijo
rat de starea băiețelului lui, 
care are o reacție febrilă după 
cîteva vaccinuri. „La meci nu 
mă mai gindesc. M-am gîndit 
la el 5 luni. Va fi, trebuie să 
fie, jocul nostru" — conchide 
simplu, sobru, Mircea.

Iar Sătmăreanu, nespus de 
preocupat de lupta cu... biba
nii și crapii Snagovului. are o 
replică-concluzie : -„Poți să 
te gîndești la altceva decit la 
victorie ? Nu scăpăm ocazia. 
Formidabil ! Iar mi-a furat 
rima- N-aveți nici o grijă. 
Cu Simoes o să* fiu mult mai 
atent!“.

omul 
poate 
două-

ne

m. r.
A

»

99 picioare decit
dorința de a învinge"

în vila_ D, la parter... Pă
trundem, la întîmplare, in a 
patra cameră de pe stingă — 
geamănă" cu cea în care 

doctorul Tomescu. cu o dăr
nicie de-a dreptul copilă
rească, distribuie jucătorilor 
abia ridicați din pat merele 
,.de ora cinci", rumene și 
frumoase. Pătrundem în ca
meră e un fel de-a zice, căci 
în realitate, ușa se deschide 
în fața noastră, cu furie, lă- 
sînd să iasă în culoar silueta 
fundașului rapidist Lupescu :

— Știți,'eu n-am jucat du
minică și acum mă grăbesc 
la antrenament — se scuză 
parcă, cu ochii la carnetul 
nostru de însemnări.

în cameră, întins pe pat se 
află — ați ghicit cine ar 
putea să fie vecinul lui „Cu- 
lae“ Lupescu — Dan Coe. îi 
solicităm cîteva cuvinte. Se

ridică de pe pat, ne privește 
drept, în fundul ochilor și ne 
răspunde... fără preluare:

— Nu fac nici o declarație !
După o clipă de tăcere, pri

virii noastre întrebătoare îi 
răspunde calm, cu o deta- 
tașare englezească, de care 
mulți nu l-ar crede capabil 
pe Dan .cel de ~

— N-am avut 
mic cu presa! 
după blestemul 
Setubal cred că 
decis, în căutarea unui 
ispășitor, să dea toată 
înfringerii pe mine— Cu 
cuvinte. Dan e primai la ne
norocire, la fel cum — cred 
că știți la ce fac aluzie 
a fost ultimul la izbindă—

Evident, masivul fundaș 
Giuleștiului pare afectat 
criticiie care i a-au adus 
paginile ziarelor în urma par-

fier-: 
niciodată ni- 
Acum, inși 
cu 
ziariștii

Vitoria 
s-au 
tap 

vina 
alte

al 
de 
in

DUPĂ ULTIMUL TEST
AL TRICOLORILOR

1 CE NE-A PLĂCUT
2 CE AR TREBUI RETUȘAT

Așa cum se știe, duminică la 
Brașov, echipa noastră națională 
a susținut un ultim test — jocul 
de verificare cu Steagul roșu — 
înaintea meciului cu Portugalia, 
programat la sfirșltul acestei săp- 
tămînl In preliminariile campio
natului mondial.

Să scoatem fișele 
observație — sumare 
ginea jocului prestat 
din două :
plăcut și, 2. Ce nu ne-a plăcut, 
sau, mal ' -----
anume ar trebui retușat.

Așadar, mai Intîi CE NE-A 
PLĂCUT, cu subpunctele respec
tive : a) tn proporție de 90 la 
sută tn alcătuirea din primăvară, 
echipa Iși păstrează IDEEA DE 
JOC, ceea ce, evident, ,evte bine ; 
b) spre deosebire (netă) de me
ciul de la Belgrad, portarii, atît 
Răducanu cit șl Ghlță, o dată 
aflați în posesia mingii s-au 
transformat în primii jucători de 
atac, trimițînd balonul cu lUîna 
la coechipieri. Implicațiile, de or
din TACTIC șl PSIHIC, le-am 
comentat nu o dată : proeedîn- 
du-se In felul acesta, echipa păs
trează mai mult balonul în po
sesia sa, „jucîndu-l“ EA șl nu 
adversarul (obligat EL s'ă-șl facă 
probleme din a recupera mingea) 
șl economia de efort fizic șl, im
plicit, de consum psihic este mai 
mare ; c) sint clteva rotițe mai 
importante care In angrenajul 
formației funcționează pe baza 
unui anumit sincronism. Ne re
ferim la cîțlva jucători, buni 
tehnicieni șl dotați cu clarviziu
ne, adevărate personalități iu

, sertare'

noastre de 
— pe mar- 
de tricolori 
1. Ce ne-a

constructiv spus, ce

echipă, care joacă pentru. .. 
echipă. Printre aceștia, și mult 
discutatul Dobrin care — ma: 
ales în prima repriză a verifică
rii cu Steagul roșu — s-a evi
dențiat prin maniera sa altruistă :
d) mijlocașii Dinu. Radu Nur— 
welller (chiar șl Gherghell. deș: 
n-tf jucat decit 23 de minute) au 
acoperit, un timp, o zonă mare, 
pendullnd Intre cele două ca
reuri de „16-. Lui Dinu 11 cu
noaștem apetitul de gol, n știm 
dintotdeauna setos de a trage 
la poartă, de la distanță. Dumi
nică, surpriza ne-a venit din 
partea lui Radu Nunweiller. al 
cărui chef de a-1 fade clipe gre
le lui Adamache a fost revelator. 
Șutul-volă, executate de el. in 
prima repriză, de la mprglr.ee 
careului mare, a zgudutt serios 
bara transversală a porții. Ori
cum, dacă in Intenția lui Radu 
Nunweiller a fost doar să-sl re
gleze tirul pentru duminică...
e) faptul că Sătmăreanu partici
pă sistematic la acțiunile ofen
sive ; f) puțin „marcat* la în
ceput, Dan și-a revenit rcoede. 

juclnd calm, dar cu hotărire.
Spre final, cind a fost tnlocuit 
(nu pe motiv de greșeli In joc) 
cu Lupeștii’, el a părăsit terenul 
în c rațiile tri.tunei a doua. Cit 
de omenește a reacționat publicul 
brașovean ta momentul acela ! 
Să-l fi ’ ’ ’ 
fundaș

*

înțeles, oare, capriciosul 
al Rapidului 7

*

2) CE
ce ar mai trebui retușat : a) edii-

NU NE-A PLĂCUT sau

...Florea Dumitrache! Zis 
(la inceput, pe maidanul copi
lăriei) „mopsul", mai apoi — 
„copilul teribil al clubului", 
iar acum, după „execuțiile în 
masă,, acasă ți peste hotare, 
printre goal-keeperi" — „cor
sarul roib“, ultima poreclă 
vrind să insemne, se pare, un 
pur singe al fotbalului.

...De opt ori selecționat in 
echipa națională (deși abia a 
împlinit 21 de ani), blondul 
înaintaș al dinamoviștilor 

, bucureșteni, era cit p-aci să 
spună absent pentru partida 
cu Portugalia, cind prima for
mație a țării are atita nevoie 
de el.

— A fost grea lovitura ? 
(n. n. aceea primită de la Eu
gen Naghi în meciul cu Cri- 
șul) îl întrebam, ieri după- 
amiază, la Snagov, în timp 
ce-și potrivea bandajul peste 
genunchi.

— Deșt am mai jucat de 
cîteva ori împreună, numai in 
meciul cu Zelezniciar m-am 
convins că-mi ghicește inten
țiile. Mă simte ți-l simt, de 
aceea cind ii văd balonul in 
picior am ți fugit spre gol. 
Am discutat mult după meci 
cu Dobrin. Cum să facem si* 
ne iasă totul met bine, cum 
să apară ți el mai des la fina
lizare, undeva la marginea 
careului de 16, pentru even
tuale un-doi-uri, cum ți unde 
să mă demane ța.m.d.

— Spune-mi, te rog, Dumi
trache, fie îți este teamă de 
meciul cu Portugalia ?

— Teamă ? De ce ? Medi
tez doar, ca oricare, in preaj
ma unei partide internațio
nale, cu miză. Dar o dată in
trat pe teren uit totul. Cind 
văd că ți adversarul direct 
are tot două picioare ca mine 
imi zic că lupta e dreaptă.

Electronica
ra Galați 3—0 (1—C'

Gloria C.F.R. Galați — Pe
trolul Berea 2—0 (1—0)

Șoimii Buzău — Rulmentul 
Birlad 6 0 (2—0)

Dunărea Brăila — Petro
listul Boldești 0—1 f0—D

A5.M Tecuci — S.U.T. Ga
lați (nedisputat. în urma ne 

• prezentării S.U.T.)
Metalul Plopeni — Meta

lurgistul Brăila 5—0 (2—0)
Chimia Oraș Gh. Gheor- 

ghiu-Dej — Metalul Buzău 
2—0

Locomotiva Adjud — Uni
rea Focșani 2—2 (1—1)

(Corespondenți: O. Guțu, 
St. Constantinescu, L Stoe- 
nescu, D. Cristache. V. Doruș,

nuttrațu foto : V. BAGEAC

O fază spectaculoasă din meciul de la Sinaia, dintre Carpați 
ți Prahova Ploiești (3—1) -- - -

L Tănăsescu, Gh. Grunzu, E.
Stan).
1. Chimia T 6 10 1»— 3 12
2. Electronica î 4 11 17— 4 10
1 Șoimii 7 3 4 8 14— 5 10
4. Petrolistul 7 4 11 10— 4 10
5. Metalul P. • 7-3 3 t 13- 3 9
6. Metalul Bz. 7 4 1 3 15—10 9
7. Gloria C.F.R. 7 4 9 3 7— 8 8
t. Metalurgistul 7 3 3 3 4— 9 7
9. Rulmentul 7 3 1 3 11—21 7

10. Ancora 7 2 2 3 10->8 6
11. A.S.M. 6 2 3 1 6
12. Unirea 7 13 3 7—11 5
IX S.U.T. 6 1 2 3 4— 6 4
14. Dunărea 7 115 9—18 3
15. Locomotiva 7 0 2 5 5—16 3
16. Petrolul 7 10 6 5—18 2

Etapa viitoare : t Petrolul 
Berea — Metalul Plopeni. 
Unirea Focșani — Rulmentul 
Birlad, Dunărea Brăila — 
Metalurgistul Brăila. Ancora 
Galați — Gloria C.F.R. Ga
lați, Șoimii Buzău — Metalul 
Buzău, S.U.T. Galați — Loco, 
motiva Adjud, AÂM. Tecuci 
— Electronica Obor. Petro
listul Boldești — Chimia Oraș 
Gh. Gheocghiu-Dej.

rdminind să vedem numai 
care pe care—

Frumos răspuns, nu trebuia 
să-l întreb.

Ața ți-o fi spus Dumitra
che ți înaintea meciului de pe 
Wembley, cind l-a învins pe 
marele Banks, portarul cam
pionilor mondiali; la fel și 
pe Karais kakis, cind i-a 
înscris două goluri, ambele 
din voie, grecului Ikonomo- 
poulos.

De cine s-g teme — totuși, 
mă intreb — Floriei al nos
tru ?

Foto : V. ZBARCEA — coresp.

Obor — Ance-

>lul Moinești. 
lung — Letea 
ia Roman — 
Piatra Neam;

SERIA a n-a

SERIA a Vil-adis-

SERIA a IlI-a
Ș. N. Oltenița — Cimentul 

Medgidia 1—0 (0—0)
Voința București — Delta 

Tulcea 2—2 (0—2)
I.M.U. Medgidia — Electri

ca Constanța 2—0 (1—0)
Marina Mangalia — Mașini 

unelte București 1—3 (0—2)
I.T.C. Constanța — Celulo

za Călărași 0—0
Olimpia Giurgiu— Laromet 

București 1—1 (1—P)
I.C.A.B. Arcuda — Unirea 

Mănăstirea 2—2 (1—1)
Tehnometal București — 

Petrolul Videle 1—1 (1—0)
(Corespondenți: M. Voicu, 

A. Păpădie, R. Avram, L Cio- 
boată, N. Enache, P. Burcin,
M. Marin, —).

1. Cimentul 7 5 0 2 10— 7 10
2. l.M.U.M. 7 3 3 1 6— 2 9
3. Celuloza 7 4 12 7— 7 9
4. Delta 7 3 2 2 13— 9 8
5. Laromet 7 3 2 2 10— 8 8
6. Unirea 7 3 2 2 13—12 8

7—8. S.N.O. 7 2 3 2 8— 6 7
7-«, Mașini 7 3 13 11— 9 7

9. Petrolul 7 3 13 8—10 7

Dacia Pitești 2—0 (1-—0); 
putat la Roșiori. ■

Progresul Ccrabiă — 
căra roșie București 
,(0—0)

(Corespondenți: D. Diaco- 
nescu, M. Avanu, Gh. San
du, P. Popa, — 
D. Denghel, 
Filip).

Autobuzul
T.U.G.
Caraimanul 
Carpați 
Comerțul 
Chimia 
I.R.A.
Facâra 
Sirena 
Progresul I 
Prahova 
Unirea C. 
Unirea D. 
Progresul B. 
Petrolul 
Dacia
Etapa viitoare \ Caraimanul 

Bușteni — Progresul Cora
bia, Dacia Pitești -- Carpați 
Sinaia Prahova Proiești — 
Unirea Cîmpulunâ. Sirena 
București — T.U.&. Bucu
rești. I.R.A. Cîmpiijș — Pe
trolul Tîrgoviște, FjScăra 10- 
șie București — Sutobuzul 
București, Unirea îțprăgășani 
— Progresul Balș.'^Comerțul 
Alexandria ....
Măgurele.

1.
X
X
4. 
X 
c

«. 
». 

î». 
ii. 
iî.
13.
14.
15.
16.

X'eagu, debutant in lotul național, inse e al 3-lea gol al echipei sale în meciul c& Steagul roșu 
Foto: EUGEN BOGDAN

pa nu aplică suficient de elastic, 
in flux șl reflux, ideea de joc. 
Cind se a£â in posesia mingii ea 
.urci* In atac destul de grupată 
pentru păstrarea distanțelor con
venabile intre linii ; in situațiile 
de apărare, insă, replierea se 
face destul de greoi, fiind dese • 
cazurile In care ambii mijlocași 
erau undeva In jumătatea de te
ren advers. Fără sprijinul lor, 
la clteva contraatacuri rapide de
clanșate de Steagul roșu, fundașii 
s-au găsit In inferioritate nume
rică. fiind ușor depășiți ; b) dacă 
în .momentul atac* portarii tre
buie să fie primii înaintași (șl 
am văzut cum principiul a lost 
respectat). In situațiile la care

Inaintașil pierd mingea se im
pune ca el să se transforme ime
diat In primii apărători, prin> 
efectuarea presslngulul. Or, du- • 

■minică la Brașov, la repetiția ge
nerală dinaintea meciului cu Por- 
tugaUa, de prea puține ori au 
Înțeles cel din Unia tntîi să-și În
deplinească IMPORTANTA SAR-, 
CINA ; c) unul din mijlocași tre
buie să-și asume sarcini mal 
mult defensive, este un alt prin
cipiu valabil pentru oricare echi
pă. Cine este acesta 7 La Brașov, 
faptul n-a fost prea ușor obser
vabil și nu din... pricina noas
tră : d) .nu mai centrali ta ca
reul de 6. care, după cum știți, 
aparține portarului. Este un efort 
muții pe c*re-l faceți, de pe

urma căruia beneficiază adver
sarul* — mal spunea, printre al
tele, Angelo Nlculescu elevilor 

Iul, la lecția de pregătire a jo
cului. El a spus, el a auzit, in- 
trucît, atît Lucescu, cît — mai 
ales — fundașul-arlpă Sătmărea- 
nu au executat centrările in su
prafața de protecție a portaru
lui, unde, e cunoscut, jucătorul 

,cu nr.. 1 troneazăe) apropo de 
Sătmăreanu : subliniam ca pe un 
fapt pozitiv participarea Iul la 
acțiunile ofensive. Dar, din cele 
10—15 .urcări* In atac, fundașul 
stelist a greși aproșpa toate cen
trările.

G. NICOLAESCU

T.

c.

D. Kădulescu, 
Negulescu, C.

7 5 1 1 17— 5 11
7 5 11 19— 8 11
7 4 3 0 11- 5 11
7 3»4 0 10— 5 10
7
7
7
7

5:0 
4 1
41
2 3
2 a

11— 6
9— 5
7— 5
S—11
7—10 

12-12 
10—13
5— 13
6— 16
7—16
4—18

Chimfa Turnu
A

SERIA a£v-a
Jiu'J- UnireaVictoria Tg.

Orșova 3—1 (2—0).<
Energetica Tr. > f&verin, — 

Vulturii textila IiAigoj 2—1 
(2-0).

Minerul Lupeni jȚ- Electro
motor Timișoara 3^-0 (1—0).

Minerul Bocșa H Dunărea 
Calafat 3—1 (2—1)?

Steagul roșu Plenfta — Pro
gresul Streliaia 3—0' (1—0).

C.F.R. Caransebeș— Furni
rul Deta 5—0 (4—0)t.

U. M. Timișoara Minerul 
Motru 2—0 (1—0). A

Metalul Topleț —, Victoria 
Caransebeș 1—2 (1-M).

(Corespondenți : Al Băloi, 
Gh. Manafu, I. ' Cutescu, 
I. Sanfiroiu, I. Julcți, M Mu- 
tașcu, C. Crețu și t. Avram).

I. ț C’iteseu,

și 6. Avram).

4-
4-

1. Minerul L. 7 4 *2 1 12— 5 10
2. C.F.R. 7 4*1 2 19— 7 9
3. Minerul B. 7 4,.l 2 12— 6 9

-5. Victoria C. 7 4 12 10— 8 9
-5. Vlct. Tg. Jiu 7 4 12 14-12 9

6. U.M.T. 7 4 ft 3 14- 8 8
7. Energetica 7 3 2 2 12-10 8
0. Steagul 7 4 0 3 9— 9 8
9. Electromotor 7 3 2 2 7- 9 8

10. Vulturii 7 3 0 4 22-13 6
11. Minerul M. 7 3 0 4 9— 9 6
12. Furnirul 7 3 0 4 10—22 6
13. Unirea 7 2 14 8- 9 5
14. Dunărea 7 2 14 15—19 5
15. Progresul 7 115 9—20 3
16. Metalul 7 115 6—22 3
Etapa viitoare: Progresul

Sfrehaia — Vulturii textila 
Lugoj — U. M. Timișoara — 
Electromotor Timișoara, Me
talul Topleț—Unirea Orșova, 
Minerul Motru — Victoria Tg. 

,Jiu, Dunărea Calafat 
sgetica Tr. Severin,
Bocșa — Minerul 
C.F.R, Caransebeș — 
Caransebeș, Furnirul 
Steagul roșu Plenița.

— Encr- 
Minerul 
Lupeni, 
Victoria 
De ta —

SERIA a Vl-a
Industria sîrmei 

Turzii — Arieșul 
Turzii 2—0 (1—0).

Victoria Gălan — 
Teliua 3—2 (1—1).

Minerul Ghelar — 
Baia dr Aiieș 1—0 (0—0).

Mureșul Deva — Metalul 
Aiu<J 0—0.

Jlinaur Zlatna — Tehno
frig Glu| 2—1 (OHO).

Cîmpia
Cîmpia

Minerul

Minerul

Chimistul Baia Mare — Fo- 
resta Năsăud 6—1 (4—0).

Victoria Cărei — Someșul 
Satu Mare 2—0 (0—0)

Dermata Cluj — Bradul 
Vișeu 3—0 (0—0)

Bihoreana Marghita —’Me
talul Salonta 2—0 (0—0).

Topitorul Baia Mare — 
Gloria Bistrița 1—2 (0—2;.

Dinamo Zalău — Construc
torul Baia Mare 3—2 (2---<)).

Dacia Oradea — C.I.L. Si- 
ghetul Marmației 1—0 (0—0)

Unirea Dej — C.I.L. Gherla 
1-1 (1-1).

(Corespondenți ; T. Teodor, 
Tr. Silaghi, M. Victor, A. Paș- 
calău, R. Pop. M Bonțoill, 
S. Vasile și T. Prodan).

f

1. Gloria 7 4 2 1 16- 6 10
2. C.I.L. Gherla 7 4 ! 5! 1. 11- 5 10
3. Victoria 7 4 1 2 15- 6 9
4. Dermata 7 4 1 2 11- 6 9
5. Someșul 7 4 1 2 9- 5 9

—7. Unirea 7 3 2 2 15- 9 8
-7. Chimistul 7 3 2 2 12- 6 8

8. C.I.L. Sighet 7 3 2 2 10- 7 8
9. Dinamo 7 3 2 2 9- 7 8

10. Bihoreana 7 3 2 2 10- 9 8
11. Constructorul 7 3 1 3 11- 8 7
12. Dacia 7 1 3 3 2-11 5
13. Metalul 7 2 0 5 6-11 4
14. Foresta 7 1 2 4 5-16 4
15. Topitorul 7 1 1 5 5-12 3
16 Bradul 7 1 0 6 2-22 2
Etapa viitoare : 

ghetul Marmației 
Bistrița. Bradul
C.I.L. Gherla. Foreșta Nă
săud — Bihoreana Marghit.a, 
Constructorul Baia Mare — 
Chimistul Baia Mare, Dina
mo Zalău — Victoria Cărei, 
Dacia Oradea — Topitorul 
Baia Mare. Someșul Satu Ma
re — Unirea Dej, Metalul Sa
lonta — Dermata Cluj.

SESEA a ViII-a

C.l L. Si-
— Gloria 
Vișeu —

Lemnarul Odorheiul Se
cuiesc — Chimica Tîrnăveni 
3-1 <0-0;

AvintuJ Reghin — Minerii! 
Bălan 1—0 (0—0)

Vitrometan Mediaș — Car
pați Brașov 2—0 (1—0)

Metalul Copșa Mică — Vi
itorul Gheorghieni 5—1 (2—1)

Unirea Cristuru Secuiesc — 
Torpedo Zărnești 2—1 (2—0)

Tractorul Brașov — Chimia 
Orașul Victoria 5 — 0 (2—0)

Chimia Făgăraș — Oltul 
Sf Gheorghe 1—1 (1—1)

Medicina Tg. Mureș — Co- 
lorom Codlea 2 — 4 (0—3)

(Corespondenți : A Piaioga, 
L Maior, V. I’opovici M. Fa- 
liciu. V. Lorintzi, F Bogdan, 
B. Stoiciu și 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

19.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A.
5
5
4
4
4
4
4
3 1

1 
0
11
1
1 
0

Szabo).
7
7
7
7
7
7
7
7
7 2 3

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

viitoare :

7
7
7
7
7
7
7

1 15- 5 11
2 16-10 io
2 17- 3 9 
2 13- 7 9
2 10- 7 9
2 12-11 9
3 11- 9 8
3 12- 9 7
2 8-67
4 10-14 6
4 7-14 6 
4 13-11 5
4 11-12 5
4 6-17 5
5 6-18 4 
5 6-20 2
Chimia 

Viitorul

Oltul 
Lemnarul 
Tractorul 
Metalul 
Chimia F. 
Colorom 
Chimica 
Vitrometan 
Carpați 
Unirea 
Chimia V. 
Torpedo 
Minerul 
Viitorul 
Avîntul 
Medicina 
Etapa

Orașul Victoria
Gheorghieni, Tractorul Bra
șov — Carpați Brașov. Tor
pedo Zărnești — Medicina 
Tg. Mureș, Oltul Sf. Gheor
ghe — Vitrometan Mediaș, 
Chimica Tîriflăveni — Avin- 
tul Reghin, Unirea Cristuru 
Secuiesc — Metalul Copșa 
Mi'ă i'oloiorn Codlea — Lem
narul Odorheiul Secuiesc. 
Minerul Bălan — Chimia Fă
găraș.

mprglr.ee
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La cea de a XX-a aniversare a proclamării Republicii Democrate Germane

UN BILANȚ PRESTIGIOS

Floretiștii români
în semifinale

la proba pe echipe

Voleibaliștii români - medalii de bronz la C. E. de juniori
A fost o duminică de sep

tembrie, ca multe alte
le. Dimineața rece, apoi 

sub razele de toamnă timpul 
s-a încălzit, iar seara am 
fost nevoit să-mi îmbrac par
desiul. Aceasta a fost ziua 
de 21 septembrie 1969 petre- 

unde mă
la

• Echipele U.R.S.S. — ciștigătoare ale ambelor titluri O Bulgarii 
pe locul secund și la băieți și la fete ® Formația masculină 

a Italiei — surpriza turneului final
Campionatele mondiale de 

scrimă au continuat cu pro
ba masculină de floretă pe 
echipe, la care participă re
prezentativele a 14 țări, re
partizate astfel (în primul 
tur eliminatoriu): grupa 1 — 
U.R.S.S., Italia, Anglia; gru
pa a H-a — Franța, R. D. 
Germană, Cuba; grupa a 
IH-a: — Polonia, Ungaria, 
Japonia, Canada ; grupa a 
IV-a — România. R.F. a Ger
maniei S.U.A. și Mexic.

După cum se vede partici
pantele din primele două 
grupe au fost avantajate sus- 
ținînd numai cite o întâlnire 
Pînă în faza sferturilor de 
finală. Echipa țării noastre 
a obținut calificarea în aceas
tă fază dispunînd. pe rînd. 
de formațiile Mexicului (14— 
2) și Statelor Unite (9—7).

în confruntarea cu flore
tiștii mexicani cel mai eficace 
a fost Falb care a repurtat 4 
victorii (cu numai o tușă pri
mită) 5—1 cu Calderon. 5—0 
cu Gomez, Abaunza și Grissi. 
Țiu (4 victorii) a dispus cu 
5—0 de Calderon, 5—1 de A- 
baunza, 5—2 de Gomez și 
Grissi. Tot 4 victorii a rea
lizat și Ardeleanul 5—3 Cal
deron și Gcmez, 5—2 cu 
Grissi și 5—1 cu Abaunza. în 
fine, Hauckler a contribuit 
cu două victorii: 5—1 Abaun
za și 5—0 Grissi.

în meciul următor, toți cei 
4 componenți ai echipei noas- 
tre au avut un aport egal 
(cite 3 victorii) la succesul 
asupra 
S.U.A. : 
Lang și 
Borack ; 
Și Lang; 
Țiu 5—2 
5—1 cu
5—1 cu Elliot, 5—3 cu Man
nino, 5—4 cu Borack.

Iată rezultatele înregistra-

te în celelalte grupe : I. Ita
lia — Anglia 11—5; U.R.S.S. 
—Anglia 14—2; II. Franța — 
Cuba 15—1; R.D.G. — Cuba 
10—6; II. Polonia — Canada 
15—1; Ungaria — Japonia 
10—6; IV. R.F.G. — S.U.A. 
9—7; RF.G. — Mexic 13-3.

Sferturile de finală, dis
putate în sistemul eliminări
lor directe, s-au soldat cu 
următoarele rezultate: U.R.S.S. 
— Italia 9—3, 9—3; Franța— 
R.D. Germană 9—3, 9—0 ; 
Polonia — Ungaria 9—6, 9—6; 
ROMANIA — R.F. a Germa
niei 7—9, 9—6.

în prima manșă. Drîmbă 
a realizat 3 victorii (5—4 cu 
noul campion mondial Wea
sel), Ardelean u 2 v. (cu Wes
sel 5—4) și Țiu 2 v. In man
șa a Il-a: Țiu 3 victorii (la 
Wessel cu 5—4), Drîmbă 2 v. 
(la Wessel cu 5—2), Ardelea
nu și Hauckler tot cîte 2 vic
torii.

In urma acestor rezultate, 
floretiștii noștri s-au calificat 
în semifinale unde vor întâlni 
echipa U.R.S.S. In cealaltă se
mifinală: Franța — Polonia.

în capitala R. S. S. Estone 
s-au consumat azi (n.r. Ieri) 
ultimele episoade ale celei de 
a doua ediții a campionatelor 
europene de volei (juniori). 
Primele locuri au revenit for- 
mațiilor U.R.S.S., care n-au 
pierdut nici una din partidele 
susținute. Echipele 
s-au dovedit — și la băieți și 
la fete — mai bine pregătite 
decit restul competitoarelor și 
postarea lor în fruntea ie
rarhiei continentale este întru- 
totul meritată. La Riga, cu o 
zi înainte, turneul feminin 
pentru locurile 1—6 nu și-a 
modificat aproape de loc con
figurația in urma jocurilor din 
ultima zi. De fapt, câștigătoarea 
— U.R.S.S. — era cunoscută chiar 
din penultima zi, deoarece ră
măsese singura neînvinsă, so
vieticele necedind decit un sin
gur set pînă atunci. Iată, deci, 
clasamentul la feminin : 1.
U.R.S.S. 10 p — campioană eu
ropeană, 2. Bulgaria 8 p, 3. 
Polonia 8 p, 4. Cehoslovacia 
7 p, 5. R. D. Germană 7 p, 
6. Ungaria 5 p. După cum 6e 
știe, echipa României, care a 
avut o comportare uimitor de 
slabă în partidele din serie, 
nu a obținut calificarea în tur-

sovietice

R.

Jocurile panamericane
Cu prilejul lucrărilor con

gresului organizației sporti
ve panamericane desfășurate 
la Caii (Columbia) s-a stabi
lit ca ediția din anul 1975

a Jocurilor sportive paname
ricane să aibă loc în Chile. 
La aceste lucrări au partici
pat 70 de delegați reprezen- 
tînd 29 de țări.

floretiștilor
Hauckler
Mannino,

Falb 5—4
5—1 cu 
cu Elliot și Borack, 
Mannino; Drîmbă

din 
cu5—1

5—3 cu 
cu Elliot 
Mannino,

CAMPIONATUL DE HOCHEI AL R. S. CEHOSLOVACE
în etapa a 4-a a campio

natului de hochei pe gheață 
al Cehoslovaciei s-au înregis
trat următoarele rezultate: 
Tesla Pardubice — V. S. J. 
Kosice 8—2; Z.K.L. Brno — 
H. Z. Litvinov 7—1; T. E. 
Gotwaldow — Sparta Praga 
9—4; Sonp Kladno — Dukla

Se intorc atleții victorioși de la europenele de la Atena, 
unde reprezentativa R. D. Germane a obținut un. strălucit 
succes. In prim plan (stânga): Dieter Hoffmann (campion 
european la aruncarea greutății), acordînd un interviu tele
viziunii Foto : ADN Zentralbild

cută la Varșovia, 
aflam ca trimis special 
campionatele ' mondiale de 
haltere. In acea zi, inima mi 
se umplea de bucurie 
am aflat de succesele 
purtate de sportivii 
mele, Republica Democrată 
Germană. Atleții noștri și-au 
încheiat participarea la euro
penele de Ia Atena cu un 
bilanț strălucit — 11 medalii 
de aur și cite 7 de argint și 
de bronz; apoi, locul I în 
Cupa mondială la volei 
masculin; și tot primul loc 
pentru R.D.G. la clasica în
trecere de motocros „Six 
Days"! Un bilanț fascinant, 
într-o singură zi. Apoi, în 
cercul gazetarilor prezenți la 
Varșovia, au început între
bările... Cum se explică suc
cesele sportive repurtate 
în ultima vreme de sportivii 
din R. D. Germană ?

Care este secretul acestor 
victorii ?

Răspunsul general este 
destul de simplu, dar foarte 
semnificativ : dragostea ne
țărmurită pentru sport, spri
jinul neprecupețit 
partid și de guvern 
de educație fizică.
acest lucru pentru că ajutorul 
și dragostea manifestată pen
tru activitatea pe terenurile 
de sport se face simțită de 
două decenii, care marchează 
întemeierea primului stat 
muncitorilor și țăranilor 
pămînt german. De la 7 
tombrie 1949, cînd a 
proclamată Republica Demo
crată Germană, sportul s-a 
aflat printre activitățile care 
stau în centrul atenției foru
rilor conducătoare.

Intr-adevăr, sportul de per
formanță din R. D. Germană 
se situează astăzi la un înalt 
nivel internațional și se 
bucură de unanime aprecieri 
în întreaga lume. Cum s-a 
ajuns la această valoare in
contestabilă ? In primul rînd, 
prin sportul de 
urmărit în acest 
de gimnastică 
R.D.G. de la 
convins de uritțșa 
masă, care constituie 
imens rezervor de cadre 
sportului de performanță.

Din cele 17 milioane

cind 
re- 

țării

neul pentru locurile 1—6, par- 
ticipind astfel la turneul de 
consolare (pe 
și ocupind un 
corespunzător, 
condițiile de 
voleibalistelor 
chipa cuprinde jucătoare din 
prima noastră reprezentativă !

Aici, la Tallin, băieții au 
încheiat turneul cu o infrin- 
gere în fața Bulgariei, învin
gătoare cu 3—1 (—6, 12, 12, 13). 
Partida a dat loc unei dispute 
extrem de dirze și, în general, 
egale. Setul prim a fost mar
cat de superioritatea echipei 
române care, utilizind cu pre
cădere pasele scurte și practi- 
cînd un joc combinativ la fi
leu, și-a depășit clar adversa
rul. Apoi jocul s-a echilibrat, 
Bulgaria avind. insă, in toate 
cele trei seturi care au ur
mat, finișuri mai bune, reușind 
să le cîștige pe muche de cuțit 
și să-și consolideze poziția se
cundă, pe care și-o asigurase, 
de altfel, încă de sîmbătă. 
Antrenorul Mircea Dumitrescu 
a folosit in acest meci urmă
torii jucători : Cătălin, Penciu- 
lescu, Dumănoiu, Oros, Dudu- 
ciuc, Cristian Ion, Popescu și 
Codoi.

Deși învinși, voleibaliștii ro
mâni au ocupat totuși locul 3 
in clasament, deoarece prin
cipalele pretendente la meda
liile de bronz — echipele R. D. 
Germane și Cehoslovaciei — au 
eșuat în trei seturi, în fața 
formațiilor U.R.S.S. și, respec
tiv. Italiei. Aceasta a făcut, de 
altfel, ca jucătorii italieni să 
se claseze — surprinzător — pe 
locul 4. Dar iată clasamentul 
final la masculin : 1. U.R.S.S. 
10 p - campioană europeană, 
2. Bulgaria 9 p, 3. ROMANIA 
7 p, 4. Italia 7 p, 5. Ceho
slovacia 6 p, 6. R. D. Ger
mană 6 p.

care l-a cîștigat) 
loc (7) total ne- 
avind în vedere 
pregătire create 
și faptul că e-

dat de 
mișcării 

Spun

al 
pe 

oc- 
fost

masă. Cine a 
an Festivalul 
și sport 
Leipzig 

bază

Foto : ADN Zentralbild

corectează. recorduri mondia
le și europene. Cuvinte de 
laudă merită baschetbaliștii, 
scrimerii și boxerii, care au 
repurtat succese remarcabile. 
Relațiile noastre internaționa
le și — 
eficientul 
riență cu 
contribuit 
afirmarea 
R. D. Germdnă.

Făcînd un bilanț al activi
tății sportive din R. D. 
Germană, pe parcursul ulti
milor 20 de ani, vom putea 
remarca un succes 
El ne va stimula în 
și mai mult, pentru 
retul patriei, iubitor 
și progres, să devină 
puternic și mai util 
ții de construire a 
mului.

locuitori ai R. D. Germane, 
in fiecare an. marii armate 
de sportivi ai acestei țări i 
se adaugă cite un nou con
tingent. cifrat la aproximativ 
200 000 de băieți și fete de 
vîrstă școlară ! O bună orga
nizare. o activitate continuă 
și temeinică — iată alte 
atuuri ale „miracolului spor
tiv R.D.G." cum este 
ficat peste hotare 
din țara noastră.

Petra Vogt, una 
cele mai bune sprintere ale 
lumii, a fost descoperită 
intr-o competiție rezervată 
copiilor. Anul trecut, ea a 
participat la finalele cam
pionatelor școlare de atle
tism, dar nu a cîștigat nici 
măcar un titlu. Și iată că, 
după antrenamente metodice, 
talentul ei a 
entuziasmînd 
sportivă. Aș 
multe despre 
noastre.

cali-
sportul

dintre

in primul rînd —■ 
schimb de e.rpe- 

țările socialiste au 
la progresul și la 

sportivilor clin

deplin, 
viitor 

ca tine- 
de pace 
tot mai 

activită- 
socialis-

Hans Gecrg ANDEflS 
redactor la „Deutsches Sport- 

c-cho“ — Berlin

ieșit la lumină, 
întreaga lume 
putea spune 
copiii natației 

care la 14-15 ani

(etapa a 6-a) : Ser-

3—0

4-a) : Sara-

IX.1968

X.1966 
X.1966

2—0 
0-2

IX.1964 
IX.1964 
IX.1964

IX.1965 
IX.1965

X.1967 
XI.1967 
XI. 1967

(Lisabona) Benfica — Penarol 
(Montevideo) Penarol — Benfica 
(Montevideo) PENAROL — Benfica

X.1963 
XI.1963 
XI.1963

IX.1962 
X.1962

amar 
jocul 
Spa- 
unui 
dacă

(Buenos 
(Milano) 
(Madrid)

1—0
2—1
1—0

(Milano) 
(Rlo de 
(Rlo de

CELE 9 FINALE
ALE CUPEI INTERCONTINENTALE

(Milano)
(Buenos Aires) INTER — Independlente 0—0

(Montevideo) Penarol — Real Madrid 
(Madrid) REAL MADRID — Penarol

Milan — Santos
Janeiro) Santos — Milan 
Janeiro) SANTOS — MU an

Eger 
.3-0, 
1-0, 

Raba
2-2

(Glasgow) Celtic — Racing 
(Buenos Aires) Racing — Celtlo 
(Montevideo) RACING — Celtic

Italia, Polonia 
dar și gustul 
înfrîngeri în

— st.
Bienne 

Zurich 1—1. 
9 p, Basel,

Salgotarjar. 3—0, 
2—1, Dunaujvaros 
Honved — 
Tatabanya 

Szombathely 
Diosgyor 2—0, 
— Fercncvaros 
Ujpestl Dozsa 39 p, 

36 p, Ferencvaros —

(Rlo de Janeiro) Santos — Benfica 
(Lisabona) Benfica — SANTOS

Inter — Independlente

(Buenos Aires) Estudiantes — Manchester 
United 1—0

X.1968 (Manchester) Manchester United — ESTU
DIANTES 1—1

(Montevideo) Penarol — Real Madrid 
(Madrid) Real Madrid — PENAROL

Jihlava 2—1; Slovan Brati
slava — Skoda Plzen 4—0.

In clasament conduce Tes
la Pardubice cu 6 puncte (un 
meci mai puțin jucat), urma
tă de Slovan Bratislava — 6 
puncte, Z. K. L. Brno — 5 
puncte (un joc mai puțin) 
etc.

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

REPREZENTATIVA U.R.S.S
CU ADEVĂRAT CEA MAI BUNĂ DIN EUROPA

PENTRU JUCĂTORII ROMANI LOCUL IX, 
CU SATISFACȚIILE Șl CU AMĂRĂCIUNILE LUI

celor cucerite de-a 
anilor la marile com- 
internaționale. Meciul 

pentru titlul conti- 
a fost dominat de 

sovietici

CASERTA, 6 (prin tele
fon). — Așadar, reprezenta
tiva U.R.S.S. a cucerit pen
tru a zecea oară alternativ 
și pentru a șaptea oară con
secutiv titlul de campioană 
masculină de baschet a Eu
ropei. Ea a demonstrat, mai 
ales duminică seara, în în- 
trecerea-cheie cu Iugoslavia, 
că este cea mai puternică 
din Europa, completîndu-și 
cu încă o medalie de aur 
șiragul 
lungul 
petiții 
decisiv 
nental
baschetbaliștii 
proape permanent, fapt ilus
trat și de evoluția scorului, 
favorabil din prima pînă 
în ultima secundă echipei 
U.R.S.S. Este drept, au exis
tat perioade în care forma
ția lui Daneu s-a apropiat 
amenințător (minutul 28 : 
57—53, minutul 30 i 60—59), 
dar de fiecare dată sporti
vii sovietici au găsit resurse 
pentru a se detașa datorită, 
în primul rînd, lui Paulaus
kas (la cei 1,94 m ai săi ac
ționează cu o viteză debor
dantă), Andreev (la cei 2,16 
m ai săi s-a dovedit exce
lent în aruncările de la... 
semidistanță) și Volnov (a- 
ceeași mare valoare care i-a 
adus elogii pe toate meri
dianele). Desigur, nu pot fi 
omiși nici Zastruhov, Kuli
kov și S. Belov, ale căror in
tercepții au dus la înscrie
rea punctelor în momente 
grele. Reprezentativa Iugo
slaviei a avut doar doi ju
cători în mare formă i Da
neu și Rajkovici. Ceilalți, 
dar mai ales cei înaHi (Je- 
lovac și Ciosici), au rost de
pășiți de adversarii lor di- 
recți, în special în apărare.

a-

16.VII.1960
3. IX.1960

BULGARIEI
SOFIA 6 (Agerpres). — Eta

pa a 9-a a Turului ciclist al 
Bulgariei (Razgrad — Gabro
vo, 186 km), a fost cîștigată 
de rutierul danez Sorensen în 
5h 05:12. Primul sosit dintre 
cicliștii români &< fost D. 
Nemțeanu, clasat pe locul 6 la 
2:42.

în clasamentul general in
dividual continuă să conducă 
italianul Poloni, urmat de 
Knispel (R.D.G.) la 2:24, La
tocha (Polonia) la 3:40 etc. 
(Sicliștii români ocupă locu
rile: Burlacu — 18 la 11:37; 
Nemțeanu — 41 la 29:20 ; A. 
Suciu — 44 la 46:15 și Gera 
— 45 la 49:21.

Ciosici, 
portat 
fața lui Andreev; i 
înscris aproape cînd 
iar în apărare i-a 
teva „capace" care 
diculizat. A fost o 
clară, iar aplicarea 
mele 3 minute a tacticii de 
ținere a mingii s-a dovedit 
nu numai bine aleasă, ci și 
splendid aplicată. Reamintim 
scorul final i 81—72 (41—33). 
Au înscris i Zastruhov 6, 
Paulauskas 20, Kulikov 4, S 
Belov 12, Tomson 7, Voinov
11, A. Belov 3 și Andreev 18 
pentru sovietici, respectiv 
Tvrdici 2, Simonovici 4, Raj- 
kovici 17, Kapicici 8, Daneu
12, Ciosici 10, Șolman 7, 
Plecas 2, Csermak 4 și Jelo- 
vac 6 pentru Iugoslavia. Au 
condus arbitrii Leek water 
(Olanda) și Topuzoglu (Tur
cia).

Excepțională a fost întâl
nirea care decidea medalia 
de bronz, la care au candi
dat Cehoslovacia și Polonia. 
Partida reprezenta, de fapt, 
o reeditare a meciului desfă
șurat în cadrul grupei A, 
numai că de astădată bas- 
chetbaliștii cehoslovaci au în
vins doar la un coș diferen
ță. 77—75 (37—37), după un 
final dramatic. întâlnirea, de 
un înalt nivel tehnic, a pri
lejuit etalarea de către am
bele formații a tuturor ca
pacităților tehnice, tactice și 
fizice de care dispun, ofe
rind publicului un spectacol 
baschetbalistic de cea mai 
bună calitate. Marcatori t 
Cehoslovacia — Zidek 17, Ko. 
nopasek 6, Bobrovsky 5, Ba- 
roch 12, Mifka 9, Zednicek 
14, Ammer 4, Ruzicka 10; 
Polonia — Trams 7, Jurkie
wicz 22, Niemec 2, Likszo 8, 
Kozak 12, Kwiatkowski 
Gula 2, Korcz 14. 
trat Muhamedjianov 
și Vietti (Italia).

Bilanțul general 
delor susținute la această 
ediție a C.E. de echipa Ro
mâniei este cifric pozitiv 
(4 meciuri cîștigate — cu 
Polonia, Israel, Suedia și 
Grecia — și 3 pierdute — cu 
Cehoslovacia, Italia și Spa
nia), dar locul în clasamen
tul final este numai al 
IX-Iea. Avem bucuria unor 
jocuri excelente (cu Ceho-

puțin, s-a com-cel
ca un începător în 

acesta a 
I a vrut, 

pus cî- 
1-au ri- 
victorie 
în ulti-

slovacia, 
Grecia), 
al unei 
cu adevărat decisiv (cu 
nia) pentru ocuparea 
loc superior. Poate că 
sorții nu i-ar fi aruncat în 
infernala grupă de la Nea- 
pole (4 din cele 6 partici
pante au ocupat în final 
locurile 3, 4, 5 și 6, înaintea 
rivalelor 
Caserta), 
fi ajutat 
întâlniri 
noștri ar 
chiar ameliorat) performanța 
din Finlanda. Dar, să spe
răm într-un viitor mai bun, 
pregătindu-1 încă de pe acum, 
prin exploatarea învățămin
telor trase la Neapole și la 
Caserta.

Un ultim rezultat: în fi
nala pentru locurile VII— 
VIII, - - -
92—48 
final i 
pioană 
1969; 2. Iugoslavia; 3. Ce
hoslovacia ; 4. Polonia; 5. 
Spania ; 6. Italia ; 7. Bulga
ria ; 8. Ungaria; 9. Româ
nia ; 10. Grecia ; 11. Israel; 
12. Suedia.

din grupa de la 
sau dacă șansa i-ar 
cît de cît în unele 
decisive, sportivii 

fi reeditat (sau

Bulgaria — Ungaria 
(44—23). Clasament 
1. U.K.S.S. — cam- 
europeană pe anul

8, 
Au arbi- 
(U.R.S.S.)

al parti-

moment de o- 
dlhnă pentru PRATI, 
marea speranță a 
milanezilor in me

ciul de mllne.

Ft ' * '
5:■

5. IX.1961
17. IX.1961

IX.1961

Alres) Independlente — Inter 
Inter — Independlente
INTER — Independlente 1—0 (d.p.)

MIINE LA MILANO PRIMA MANȘA
A FINALEI CUPEI INTERCONTINENTALE

a 
a

A X-a ediție (jubiliară) 
finalei intercontinentale 
acestui campionat mondial 
neoficial al echipelor de club, 
programează mîine pe ..San 
Siro“ prima întâlnire dintre 
Milan și Estudiantes La Plata 
Ambele formații își au înscri
se in palmaresele lor succese 
deosebite. Argentinienii sînt 
deținătorii trofeului în timp ce 
Milan încearcă acum pentru a 
doua oară să intre în posesia 
lui (în 1963 a pierdut finala în

fața formației F.C. Santos). 
Dar în afară de marele duel 
pentru prețioasa cupă are loc 
și o confruntare între fotba
lul sud-american și cel euro
pean. Pînă acum, balanța în
clină net în favoarea sud-ame- 
ricanilor, care au cîștigat 6 
dintre cele 9 ediții disputate. 
Deci, scorul acestor confrun
tări (America 
ropa) văzute 
nalelor Cupei 
le este 6—3.

de Sud — Eu- 
prin prisma fi- 
intercontinenta-

<

MARIA ALEXANDRU
locul 2 in lume

Comisia de dani Scare din ca
drul Federației internaționale 
de tenis de masă a alcătuit cla
samentul mondial (primii 25 
de jucători) pe anul 1969-70. 
Clasamentul feminin ne oferă 
o mare satisfacție. Maria Ale
xandru, ocupind locul 2, iar 
Eleonora Mihalca și Carmen 
Crișan figurind, și ele, pe lista 
celor mai bune jucătoare din 
lume, pe locurile 12 și, res
pectiv, 13.

Dar, iată cele două clasa
mente :

(Cehoslovacia), 12. ALser (Sue
dia).

FEMEI

BARBAȚ1

1. Kowada (Japonia), 2. Ma
ria Alexandru (România), 3. 
Geissler (R.D. Germană), 4. 
Grinberg (U.R.S.S.), 5. Vostova 
(Cehoslovacia), 6. Hamada (Ja
ponia), 7. SchSlIer (R.F. a Ger
maniei), 8. Moriaawa (Japonia), 
9. Rudnova (U.R.S.S.), 10.
Wright (Anglia), 11. Bucholz 
(R.F. a Germaniei), 12. Eleo
nora Mihalca (România), 13. 
Carmen Crișan (România).

Regulamentul competiției 
prevede două jocuri (tur-re- 
tur), iar pentru cucerirea tro
feului primează numai victo
riile, și nu golaverajul. In caz 
cînd după două meciuri punc
tele acelor formații sînt egale 
va avea loc un al treilea 
meci, în America de Sud.

Cine va cîștiga jocul de 
mîine 7 Milan — scriu ziarele 
italiene — are prima șansă. 
Ea deține un loc fruntaș în 
campionatul Italiei și înain
tașii ei de bază — Rivera și 
Prati — sînt in formă 
bună. Dar, pentru a cuceri 
trofeul, Milan va trebui să 
treacă și importantul obstacol 
al meciului retur.

Partida de miine va fi trans
misă în direct de televiziune 
cu începere de la ora 21,55

UNGARIA (etapa a 23-a) : Uj
pestl Dozsa — ~ ■ 
Csepel — Pees
— Vasas 2—1
4— 0, M.T.K. - 
Egyetert.es 
Komlo — 
Eto Gyor 
Clasament ; 
Honved — 
34 p etc.

ELVEȚIA 
vette Geneve — Young Boys Ber
na 3—3, Lugano — Winterthur
2— 1, Friburg — chaux de Fonda
3— 0, Grasshoppers Zurich —
Bellinzona 3—2, Wettingen 
Gallen 1—0, Lausanne —
5— 0, Basel — F.C. 
Clasament : Servette 
Lugano — 8 p etc.

SPANIA (etapa a 
gossa — Real Sociedad 2—1, Mal
lorca — Sevilla 1—2, Elche — 
Pontevedra 1—0, Real Madrid — 
Coruna 2—2, Barcelona —Atletico 
Bilbao 3—2, Granada — Sabadell 
2—1, Celta Vigo — Atletico Ma
drid 1—1, Las Palmas — Valencia 
0—2. Clasament : Real Madrid, 
Sevilla, Barcelona și Saragossa — 
cite 8 p.

BULGARIA. Levski-Spartak a 
reușit o nouă victorie în depla
sare (3—1) cu Lokomotiv Plovdiv. 
Surpriza etapei a furnizat-o coda
șa clasamentului, Marița, care a 
realizat prima ei victorie în ac
tualul campionat, dispunînd de 
Trakla cu 2—1. JSK Slavia a în
trecut, pe teren propriu, pe Ma
rek, cu 3—2. Celelalte meciuri : 
ȚSKA — Cerno More 3—1, Dunav
— Akademik 1—0, Spartak — Etar 
1—0, Cernomoreț — Beroe 1—1, 
Botev — Krakra 3—0. Clasament: 
Levskl-Spartak 18 p, ȚSKA 13 p,

Slavia 12_ p. 
More și

Trakla 12 p, JSK 
Lokomotiv, Cerno 
nav — 10 p etc.

AUSTRIA (etapa 
ner Sport Klub ■ 
Sturm Graz 
Eisenstadt - 
Llnz 
Wacker Innsbruck —“ Rapid Vie
na 3—1, Austria Viena — Wattens 
3—2, Austria Salzburg - 
birn 4—0, Wacker Viena 
mira 4—2. 
P, Sturm 
9 p etc.

FRANȚA 
Etienne — 
Valenciennes 
Rennes i—0, Bastla 
2—0, Angers — Nantes 0—3,'Bor
deaux — Nimes 1—0, Red Star — 
Rouen 2—0, Sedan — Metz 0—0, 
Strassbourg — Angoulâme 3—1. 
Clasament : St. Etienne 16 p, 
Strassbourg — 13 p, Bordeaux — 
12 P etc.

DU-

a 7-a) : 
- Graz

- ASK Llnz 
Viena 0—0, 

Austria Klagenfurt 2—1,

Wie-
1-1.
1-0, 

Voest

Dorn- 
- Ad- 

Clasament : W.S.C. 13 
Graz 10 p, Wattens

(etapa a 9-a) : st. 
Lyon 7—1, Sochaux — 

6—1, Marseille — 
Ajaccio

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX

1. ltoh (Japonia), 2. SchSller 
(R.F. a Germaniei), 3. Kohno 
(Japonia), 4. Hasegawa (Japo
nia), 5. Șurbek (Iugoslavia), 6. 
Gomozkov (U.R.S.S.), 7. Tasaka 
(Japonia), 8. Johansson (Sue
dia), 9. Stipancici (Iugoslavia), 
10. Kasai (Japonia), 11. Stanek

•

Selecționatele de
continuă

MARIA ALEXANDRU

tenis de masă ale Europei

Ciclistul danez Morgens Frey 
Jennsen a stabilit un nou re
cord mondial al orei (ama
tori) pe pista velodromului 
olimpic din Ciudad de Mexi
co, parcurgînd 47 km, 513 m 
și 69 cm. Vechiul record — 
Radames Trevino, 46 km, 
955 m, 69 cm. Danezul a mai 
corectat și alte trei recor
duri mondiale: 5 km în
6:09.5 (v.r. ; 6:17,0), 10 km în 
12:23,8 (v.r. ? 12:35,7) și 20 km 
în 25:00,5 (v.r. i 25:19,7).

6—0 în fața englezoaicei 
Winnie Shaw

Tradiționalul maraton de la 
Kosice a fost cîștigat de etio 
pianul Mamo Wolde — 42,195 
km în 2 h 15:37,1. Pe locul 
doi a sosit englezul Donald 
McGregor — 2 h 17:33,2, ur
mat de suedezul Zad — 2 h 
17:52,0.

turneul în Japonia
se remarcă in întâlnirile feminine

WATKINS GLEN: Jackie Stewart printre 
abandonați

NEW YORK, 6. Peste 100 000 de 
spectatori au urmărit pe circui
tul de la Watkins Glen tradițio
nala competiție automobilistică 
„Marele premiu al S.U.A." (for
mula I). Victoria l-a revenit cam
pionului austriac Jochen Rlndt 
care, concurlnd pe o mașină „Lo
tus Ford", a realizat o medie ora
ră de 203,340 km. Pe locurile ur-

mitoare s-au clasat Piers Courage 
(Anglia) pe „Brabham Ford", 
John Surtees (Anglia) pe „B.R.M.", 
Jack Brabham (Australia) pe 
„Brabham Ford", Pedro Rodrigues 
(Mexic) pe „Ferrari" etc. Printre 
cei abandonați s-a numărat și 
campionul mondial Jackie Ste
wart.

Tiparul I.P. ttIuioroia|ia“, sir. Brezeiaou ar. 23—25, Ducuteștâ

TOKIO, 
ționatele 
Europei

Selec-6 (Agerpres). —
de tenis de masă ale 

și-au continuat turneul 
în Japonia, evoluînd la Okayama 
in compania reprezentativelor Ja
poniei. La masculin, Japonia a 
cîștigat cu scorul de 4—3. Cîteva 
rezultate : Kono — Stepanicl (Iu
goslavia) 2—1 ; Neale (Anglia) — 
Kondo 2—0 ; Abe — Jansen (R.F. 
a Germaniei) 2—1 ; stepanfci — 
Kasai 2—0 ; Hasegawa — Neale 
2—1 : Ito — Jansen 2—0 ; Neale 
— Tasaka 2—0.

O luptă spectaculoasă a fost 
consemnată în meciul feminin.

Pînă la 
gâtoare, 
poneze.
Marla Alexandru, a cîștigat cu 
14—21, - -- -................................
nezei 
punct 
lizat în proba de dublu, unde 
Marla Alexandru și Edith Bu- 
choltz (R.F. a Germaniei) au în
trecut eu 21—17, 21—17 pe Hamada 
șl Komuro. Alte rezultate : Imano
— Bucholtz 2—0 ; Kowada — Ale
xandru 22-20, 21—12 ; Sakomoto
— Bucholtz 2—1.

sfîrșit au terminat învin- 
cu 3—2, jucătoarele ja- 
Campioana României,

21—15, 21—15 în fața japo- 
Ohba. Cel de-al doilea 
al europenelor a fost rea-

Concursul de decatlon de la 
Los Angeles a fost cîștigat 
de Bill Toomey, cu 8 277 (nou 
record al S.U.A.). Recordul 
mondial al probei este de 
8 319 puncte și îi aparține 
vest-germanului Bendlin

Turneul internațional de te 
nis de Ia Berkeley (Califor
nia) s-a încheiat cu victoria 
campionului S.U.A., Stan 
Smith, care a dispus în fi
nală cu 6—2, 6—3 de com
patriotul său Cliff. Richey 
Proba de simplu femei i-a 
revenit jucătoarei australie 
ne Margaret Smith Court, 
învingătoare cu 6—4, 5—7,

n
După prima zi a întâlnirii 
masculine de atletism Polo
nia—Bulgaria, la Bydgoszcz, 
scorul este favorabil gazde
lor i 63—41. Cîteva rezultate : 
110 mg — Juzwiak (P) 14,5; 
100 m — Ciuh (P) 10,6 ; 400 
m — Borowski (P) 47.7 ;
1500 m—Atanasov (B) 3:59,8 ; 
10 000 m — Ivanov (B) 29:51,6; 
suliță — Sieranski (P) 75,68 
m ; lungime — Stepien (P) 
7,60 m.

Prima probă de obstacole 
din cadrul C.H.I.O de la Li
sabona i-a revenit francezu
lui Jean Marc Nicolas (pe 
calul „Isola"), cronometrat în 
63,6 (0 p. penalizare). Pe lo
cul secund s-a clasat spa
niolul De Aveyro („Trium- 
phante").
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