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„TURNEUL 
SPERANȚELOR 

OLIMPICE' 
LA FOTBAL

Mt, wire 15—22 oclonbm. 
va avea loc in Core
eană o nouă ediție a .Tur
neului speranțelor olimpice* 
la fotbal. Țara noastre vo 
fi reprexentetă de echipa 
națională de juniori, care 
se pregătește pentru viito
rul turneu U.LrA. Sub co-v- 
ducereo antrenorului fede
ral G. Ola cu făcut ceplc- 
sarea următorii jucători : 
Pvrcaru, Ion Gabriel — 
portari, Ciocan, Sătmsrec- 
nu II. Deheleanu, Stoice, 
Sameș, Dobrău — fundași. 
Sandu Gabriel, Giigorle, 
Mureșan — mijlocași, Ato- 
diresei, Năstase, Stan Ga
briel, Ghergheli, Chihaia, 
Helvei și Vlad — atocanti.

f

'(

Din fața „perlei Mozambicului", Lucescu, căpitanul echipei 
noastre, execută o degajare... Iată o fază care demonstrează 
— prin prezența, in stingă imaginii, a lui Deleanu — cit 
de des a venit duminică Mircea Lucescu în ajutorul pro

priei apărări
Foto : V. EAGEAC

MERII IRANIENI AU SOSIT ÎN CAPITALĂ
Aseară a sosit în Capitală lo

tul boxerilor iranieni care va 
susține în țara noastră două in- 
tiliiiri. Joi scara, de la ora 19, 
in sala Floreasca, oaspeții vor 
evolua în compania reprezenta
tivei noastre de tineret. Cea de 
a doua întilnirc va avea loc du
minici, la Iași.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, oaspeții a .1 fost întîmpinațl 
de către tovarășul Gheorghe Gu- 
r. președintele Federației ro
mâne de box, precum și de alte 
oficialități.

Delegația persană este condusă 
de către Fatola Amir Alaie, pre
ședintele Federației iraniene de 
bor; amator. Oaspeții au deplasat 
la București un lot de 13 pugi- 
liști : Hasan Mosaiebe (muscă), 
Vilhelm Uonani (cocoș), Iraj Ma
lek Hosen Puor (pană), Adel Ta- 
lebi (semiușoarâ), Hoseln Sahafi

(ușoară), Mohamad Sarud Kiiani 
(semimijlocie), Robert Aton (mij
locie mică), Masuod Keshmiri 
(mijlocie), Mehdi Hovlyat Duoste 
(semigrea), Seid Omran Kbademi 
(grea). La categoriile cocoș, se- 
miușoară și semimijlocie oaspeții 
au ca rezerve pe Hasan Maleklud, 
Mohamad ShomaJi și Yusef Sa- 
guodi. La categoria semimuscâ 
oaspeții nu prezintă nici un 
boxer.

După cum ne declara antreno
rul echipei, Karapet Kuochar, re
prezentativa Iraniană este alcă
tuită, In general, din boxeri foar
te tineri, dar destul de talentați 
și bine pregătiți pentru a realiza 
în compania boxerilor români o 
frumoasă întrecere sportivă.

în foto : Lotul boxerilor Ira
nieni, în Aeroportul Băneasa.

ALTE
De fapt, reportajul acesta 

a început duminică seara, la 
ora cînd izbînda din mec ui cu 
Portugalia ne alungase din 
nimi — parcă definitiv — 
toate necazurile, multele, țx? 
care copilul acesta răsfățat 
care e fotbalul ni le produ
sese atîția ani—

învinsesem greu, car meri
tat : podișurile de culoarea a- 
banosuluj ale țării lui Mon
tezuma păreau — tare am 
vrea să credem că n-a fost 
totul o simplă impresie, pa
sageră — mai aproape ca o- 
ricînd. Treizeci și unu de 
ani bătusem pasul pe loc 
— și sosise în sfîrșit. clipa 
pase; aceleia a lui Dunri- 
trache, în care golul trăia, pe 
jumătate, clipa șutului ace
la. ușor liftat, al lui Dobrin, 
in fine, clipa inutilului plcn- 
joa disperat al s.7npatx~_iu: 
Damas șă. ărcT-ocată. ca o 
revelape divuA Mexicul p>r- 
duse contururile speranțe- 
căpătind altele, vecine co 
certitudinea.

Eram atunci — duminică 
seara — in cabina, cople
șită cu flori, a echipei ro
mâne... Momentele de eufo
rie trecuseră. Băieții erau ga
ta de plecare, tăcuți. ușor 
absenți, și fiecare se gin- 
dea — intuiai parcă, cu un 
simț aparte, cum presupune
rile lor umplu aerul camforat 
al încăperii — că, de fapt.

TINERII RUGBYȘTI DE LA 
C. S. ȘCOLAR DE TREI ORI 
ÎNVINGĂTORI ÎN CEHOSLOVACIA

Echipa de rugby (Jmuort) a 
Clubului sportlT școlar București 
a întreprins recent un turneu ta 
Cehoslovacia. Elevii antrenați de 
Cornel Munteanu au susținui trei 
jocuri, Încheiate cu tot atitea vic
torii : 38—» cu T. J. Gottwaldov. 
12—S cu formația din Vlșcov 
(campioana țării) ; 15—» eu for
mația de seniori a clubului I. J. 
Gottwaldov.Foto : Theo MACARSCHI

DESUETUDINEA 
CICLISMULUI 

„CLASIC"?

Peste o săptâminâ, la Varșovia 

tCHIPX OLIMPICĂ DL FOTBAL A ROMÂNIEI 
SUSȚINE 0 CONFRUNTARE DIFICILĂ 3

CU IOTUL A Al POLONIEI
de ump care a mal 

rârris p.nă la ultima confrun
tare a selecționatei naționale 
de fotbal din cursa pentru ca- 
u&carea la turneul Ena! al 
CM. nu va fi consumat doar 
de etapele de campionat. Se 
șt e că in această perioadă Di
namo Bacău iși dispută califi
carea pentru turul III al „Cu
pei europene a tirgurilor", 
iar :n afară de aceasta LOTUL 
OLIMPIC VA SUSȚINE 
MIERCURI 22 OCTOMBRIE 
UN MECI DIFICIL LA VAR
ȘOVIA ÎN COMPANIA PRI
MEI ECHIPE A ȚĂRII GAZ
DA.

Partida aceasta, in care ti
nerii fotbaliști români vor fi 
sparing-parteneri pentru pri
ma garnitură a Poloniei, ce se 
pregătește in vederea unui joc 
greu cu selecționata Bulgariei 
in preliminariile C.M.. CON
STITUIE TOTODATĂ ȘI PRI
LEJUL UNUI EXTREM DE 
11II. TEST AL VALORII GE
NERAȚIEI DE MÎINE A FOT
BALULUI NOSTRU.

în vederea acestei de 
loc facile confruntări, an
trenorul V. Mărdărescu a

V. MĂRDĂRESCU

selecționat tin lot de 14 ju
cători, care au efectuat an
trenamente comune și care 
au susținut chiar două par
tide amicale de verificare 
la Iași cu Politehnica (1—1) 
și la Brașov cu Steagul 
roșu (2—1). Iată-i pe cei 
14 : Adamache, Oprea, I-

ZILE, ALTE GRIJI...
victoria cucerită îi obligă și 
mai mult, că meciul cu Gre
cia nu mai pare atît de u- 
șer cum f usese luat ci nd va, 
prin referință cu cel abia 
sfirșri—

Iertare pentru Râduccnu I

Plecaseră aproape toți. 
Cabina căz.se in tăcere, sin
gură, și zărind in nemișcare 
tot ceea ce cu puțin înain
te fusese viață, tumult, bucu
rie, te simțeai undeva — poa
te fără voia ta, instinctiv. — 
cuprins de tr.sxțe- Doream 
sa .eț i m ond, m ușă. ne-am 
izbit de FAducanu, cu ae
rul Iui de uriaș. cu mers le
gănat. Pîrâ atunci îl evita
sem cu bunăștiință, căci ața 
cum avea să scrie, lucid, un 
confrate, porterul raționa

lei își ir.cărcase conștiința 
cu un gest (care era să ne 
coste scump) nesportiv, urii, 
de lovire, violentă și intențio
nată, a unui adversar.

în prima clipă, m-a privit 
s’.înjenit:

— Aș vrea să vă spun ceva 
— a zis, ți a privit în jur 
de parcă s-ar fi temut să nu 
surprindă cineva discuția 
noastră. Apoi:

~ Știți, aș vrea să scrieți in 
ziar că imi pare rău că l-am 
lovit pe Nelson— A fost ceva 
necugetat, de care îmi este 
rușine.. Știu eu, poate n o. 
să mă credeți. Mi-e rușine...

A tăcut, la fel de încurcat 
cum începuse. Ne-am uitat 
unul la altul și, în singură
tatea camerei, i-am zărit o- 
chii triști, amenințați parcă 
de lacrimi. Deși n-am fi fost

gata să punem mina In foc 
că Răducanu se va cuminți, 
oblojindu-și în viitor adver
sarii, în clipa aceea l-am 
simțit sincer...

Radu Nunweiller 
are o datorie...

Intr-o cafenea, cu o „tur
cească* în față, de vorbă cu 
Mircea Lucescu și Radu 
Nunweiller... Timpul se scur
ge greu, frînt de cuvinte 
puține, prelungit de tăceri. 
De undeva pătrunde pînă 
la noi vocea catifelată a lui 
Belafonte. Aici, departe de 
gazon, discuția cu cei doi tri
colori se încropește mai greu. 
Sînt politicoși, dar reținuți, 
undeva absenți, preocupați de

Ovidiu IOANITOAIA

(Continuare in pag. « 3-a)

văncescu, Bădin, Popa, l’o- 
povlci, Pescaru, Angelescu, 
Both, Neagu (Rapid), Oble- 
menco, Turcu, Grozea, Du
mitru.

Ieri, antrenorul V. Măr
dărescu ne-a declarat în 
legătură cu acest meci :

„în general, toți jucătorii se
lecționați sînt in formă bună. 
O excepție o constituie Du
mitru, care acuză o acută o- 
boseală. Aș dori să eviden
țiez debutul remarcabil al lui 
Both și Turcu, precum și ex
celenta formă manifestată de 
Popovici, Angelescu și Popa.

Ne așteaptă o întilnire ex
trem de grea, dar eu sînt op
timist.

Indiferent de rezultat, am 
convingerea că tinerii fotba
liști români nu se vor lăsa 
mal prejos și vor confirma prin 
comportarea lor bunde rezul
tate obținute de selecționat» 
noastră națională".

Lotul tinerilor fotbaliști ro
mâni părăsește Capitala luni 
dimineața cu un avion special, 
urmînd să se reîntoarcă vineri 
seara.

Apropiatul noiembrie, a- 
mintind că exact acum 
un secol englezul Ja
mes Moore, naturalizat fran

cez, câștiga prima cursă cla
sică de cicâiism din lume, 
Paris — Rouen, ii prilejuiește 
ziaristului englez Alan Gayfer 
o pledoarie in revista „World 
Sports’’ pentru revitalizarea 
curselor clasice șl a celor găz
duite de velodrom.

Și argumentul suprem pe 
care îl aduce în sprijinul ple
doariei sale constă în vi
goarea nedisimulată cu care 
mica lume a ciclismului a în
fruntat, de-a lungul acestor 
100 de ani, impedimentele o- 
biective (ce altceva a deter
minat „dizidența" curselor 
indoor decît condiția precară 
a șoselelor începutului de se
col XX?) și subiective (cursele 
auto n-au speculat, la lansa
rea lor, popularitatea sportului 
cu pedale ?).

Nu sînt uita+e argumente 
v-echi de zeci de ani (în 
zorii secolului nostru un ve
lodrom a fost construit în 
Belgia, în 6 luni, iar cheltuiala 
a fost recuperată la reuniunea 
inaugurală, spectatorii plătind 
biletul între 50 de centime și 
2 franci, într-o vreme cînd 
muncitorii din Flandra cîști- 
gau doar un franc pe zi !) și 
nici cele ale epocii marilor 
competiții (Turul Franței, de 
pildă, atrage, an de an, 25 de 
milioane de spectatori).

Pe acest fundal însă, al 
• curselor-gigant (ca traseu, du

rată, firme comerciale, echipe

șl publicitate), ciclismul de 
velodrom (in special acoperit), 
ca și cel al curselor clasice 
(de o zi), a pălit tot mai mult. 
Și dacă anul trecut la C.M.

Și totuși probele de velodrom, 
continuă să atragă mulțimile...

profesioniste de șosea, din 
Italia, au fost 400 000 de spec
tatori plătitori, cursele de pe 
velodrom au atras la Roma 
doar cîteva sute... Astfel, in 
1966 nu s-a desfășurat nici 
un concurs pe velodrom a- 
coperit în Anglia, Franța și 
Danemarca, cite unul singur 
în Belgia, Olanda și Italia, 
două în Elveția și cîteva ne
semnificative în R. F. a Ger
maniei. Iar faptul că vechile

velodromuri nu mai puteau să 
se ridice la confortul stadioa
nelor modeme — cabinele și 
instalațiile sanitare primitive, 
lipsa locurilor de parcare, tri
bunele și protecția împotriva 
intemperiilor inadecvate ca și 
ventilația necorespunzătoare in 
cazul celor acoperite — a gre
vat, in timp, asupra ciclismu
lui de velodrom.

Și dacă cursele automobilis
te au dat una din primele 
lovituri popularității ciclis
mului, traficul auto, în con
tinuă creștere, oferă poliției 
din multe părți prilejul de a 
„stopa" cursele clasice, in cir
cuit. Cursa Paris—Bruxelles 
s-a disputat ultima dată in 
1966, cupă 70 de ani neintre- 
rupți, in Belgia au apărut de
ja, anul trecut, primele res
tricții impuse de Ministerul 
de Interne, iar in Anglia toate 
cursele clasico se află, pr.n- 
tr-un act parlamentar, SUB 
STRICTA JURISDICȚIE A 
POLIȚIEL

Din această cauză nefastă, 
totuși, in mod n-radoxal se 
profilează un moment propice 
relansării probelor de vc.o- 
drom, inclusiv cele cu antre
nament mecanic, care să ă- 
tragă din nou mulțimile.

Dar ziaristul englez nu uită 
să întrebe: cit va mai trece 
oare pină ce un nou Henry 
Desgranges, animator entuziast 
și inteprid, va propulsa pe 
firmamentul popularității, ci
clismul de velodrom, aidoma 
confratelui său de șosea ?

Paul SLaVESCU

i De unde exportăm ? I
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ta ulsim* oleriacre, 
Maria lordi-.eseu a co
horts pe ce-txfmr-ttj 
Cîinceni, cu„ un nou 
ririu .• campîoară abso
lută a tării la perașu- 
hsm. Ciziți amănunte 
despre aceste atrăgătoa
re fi disputate între
ceri in patina a doua.

Foto : ȘT C1OTLOȘ

GIMNAȘTI ROMÂNI 
LA PREMONDIALE
Dopft cum *m mxl aaua- 

țat, U prcmoa<LAl*je <Se 
CimnasâcA «portret c« se 
vor desfÂscr* 1> finele fc- 
eestei sâptâmlnl la LjwW- 
j ana, va pârtieipa ți -n 
Crup de sportivi români :

Rodi ca Apâteanu, Alina 
Goreac. Petre Mihaiuc, 
Mircea Gheorjhiu și 
Gheorghe Pâunescu. Glm- 
naștii noștri stnt Însoțiți 
de antrenori și arbitri.

LA SFiRȘITUL SĂPTÂMlNII

„MOMENT1 HANDBALISTIC 
ÎN SALA FLOREASCA

După o scurtă între
rupere, campionatul pri
mei categorii la hand
bal masculin se va re
lua vineri în sala Flo
reasca din Capitală. 
Timp de trei zile iubi
torii handbalului bucu- 
reștean vor avea astfel 
prilejul să urmărească 
din nou evoluția prime
lor 10 echipe din (ară, 

) in jocurile programme 
in sală de TURUL AL 
II-LEA AL CAMPIO
NATULUI.

I După cum se știe,

primele trei etape ale 
acestui tur s-au desfă
șurat, nu de mult, la 
Cluj și multe întîlniri 
s-au caracterizat prin 
dispute dinamice și 
spectaculoase. Ca ur
mare a acestor jocuri 
lupta Ia mijlocul și pe
riferia clasamentului a 
devenit mai interesan
tă, mai atractivă.

Bucureștenii vor avea 
oi izia să urmărească ■> 
serie de dispute ce se 
anunță pasionante și e- 
chilibrate ca întilnirile

I
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Steaua — Universitatea
București, Dinamo 

— Universitatea Bucu
rești. Universitatea 
Cluj — Steaua și 
Dinamo București — 
Universitatea Cluj.

Sperăm că și de data 
aceasta formațiile par
ticipante și îndeosebi 
jucătorii susceptibili de 
selecționare în vede
rea campionatului mon
dial de anu? viitor vor 
Căuta să confirme as
censiunea valorică a 
handbalului nostru.

I
I
I
I
I
I.

A
flâm dintr-o notă apărută în 
alt ziar că, nu pentru prima 
dată, a fost exprimată dorin
ța co antrenori români să se 
ocupe de pregătirea unor 
echipe de pe alte meridiane; 

este vorba despre Columbia și, parcă, 
Luxemburg.

Nimic surprinzător in aceste demer
suri. Voleiul este unul dintre acele cî- 
reva sporturi de echipă în care țara 
noastră a obținut, pînă nu de mult, 
rezultate de mare valoare. De aici so
licitările de antrenori, pînă în prezent 
sotisfăcute în numeroase cazuri. Situa
ție firească, ținînd seama de prestigiul 
pe care rezultatele obținute ni-l confe
reau.

Putem continua să satisfacem cere
rile de acest fel ? Răspunsul, justificat 
de argumentele pe care le transcriem 
mai jos, este : da, dar cu măsură. Da, 
pentru că într-un bilanț general, avan
tajele — și nu e vorba numai despre 
considerentele de prestigiu — precum
pănesc asupra dezavantajelor. Cu mă
sură, pentru că resursele noastre nu sînt 
nelimitate, iar necesitățile proprii ni se 
par a fi sporite în ultima perioadă.

Este evident, nu mai trebuie argumen
tat, faptul că voleiul nostru traversează 
in prezent o perioadă dificilă. Este un 
motiv 
liza re 
clusiv 
dintre

Nu 
tuturor solicitărilor; pînă în prezent 
acestea — în multe cazuri nominale — 
ou vizat valori certe, personalități de 
prima mină. înainte de a trimite spe
cialiști pe cine știe ce tărîmuri înde
părtate, ar fi cazul să ne asigurăm că 
echipele noastre, cel puțin echipele din 
prima categorie, dispun de cadre com
petente, că necesitățile proprii sînt sa
tisfăcute. Rămînînd la principiul că spe
cialiștii ce pleacă să lucreze în străină
tate — care, să o precizăm, înfrunlă 
riscul unei pierderi ae contact cu vo
leiul de înaltă clasă — trebuie să ne 
reprezinte onorabil, se cuvine totuși să 
avem în vedere considerentul că, în 
perioada actuală mai mult ca oricînd, 
elementele de valoare sînt necesare 
aici, în România. Nu cred că vom pu
tea ajunge — și nici n-ar fi cazul — 
la altruismul de a obține satisfacții to
tale din performanțele unor echipe an
trenate de români, uitînd să ne intere
săm de evoluția propriei noastre echipe. 
Să ne gîndim că dacă nu vom reuși, 
prin concentrarea tuturor forțelor, să 
redăm voleiului românesc poziția pres
tigioasă deținută pînă de curînd, dar 
nu și în prezent, s-ar putea, pur și sim
plu, să nu mai cunoaștem omagiul de 
a primi solicitări de antrenori români.

Avantajele și tentațiile exportului de 
specioliști sînt mari. Experții de valoa
re sint căutați și recompensați cores
punzător în țoale domeniile. Dar orien
tarea federației trebuie să aibă în ve
dere interesele principale; este un 
punct de vedere care nu trebuie omis 
în examinarea, în prezint și în viitorul 
apiopiat, a solicitărilor, oricît de atră
gătoare, venite de peste hotare. Cu alte 
cuvinte, este de dorit să exportăm, dar 
este extrem de necesar să fim siguri 
că avem de unde. Altfel riscăm să ne 
facem rău cu mîna noastră.

Mareei RUSESCU

în plus sâ recurgem la o mobi- 
a tuturor resurselor existente, in- 
a tuturor cadrelor de prima mînâ 
antrenori.
ne putem permite sâ râspundem 

"_'U ; pînâ în prezent
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București și Universitatea Cluj

Dinamo, Steaua, I.C.H.F. din VASILE
în turneul final al „Cupei Românieia

Nr. 695 (6129)

TUDOR (Dinamo) - cel mai bun

Jocurile de baschet dispu
tate sîmbătă și duminică au 
avut darul de a stabili și 
cele patru echipe masculine 
eâre s-au calificat în turneul 
final pentru cîștigarea .Gu
pei României".

I.C.H.F. BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 87—59 (41—22). Așteptat 
cu interes deosebit — avînd 
în vedere victoria studenților 
timișoreni obținută cu o săp- 
tămînă în urmă asupra 
I.E.F.S., jocul a deziluzionat, 
mai ales din cauza oaspeți
lor oare au avut o evoluție 
ștearsă. In prima repriză, 
bucureștenii au făcut o parti
dă foarte bună, remareîndu- 
se în special Em. Niculescu 
care și-a condus coechipierii 
cu o deosebită dezinvoltură, 
spre succes. I.C.H.F. dispune 
la ora actuală de o echipă 
bine închegată, cu o medie 
de înălțime remarcabilă și 
cu cîteva individualități valo
roase. Rămîne ca meciurile 
viitoare să confirme previziu
nile noastre. Timișorenii pă
reau că au realizat formația 
ideală. Dar, doar Viciu și Io- 
nescu au demonstrat că sînt 
jucători de clasă. In rest... 
Lotul actual al Universității 
dacă va munci mult, cu per
severență, va putea aspira la 
un loc onorabil în viitorul 
campionat, altfel orașul de pe 
Bega va trebui să se mulțu
mească cu aceeași echipă de 
mijlocul clasamentului din a- 
niî trecuți. S-au remarcat: 
Em. Niculescu, Cîmpeanu, 
Mălușel și Gali de la învin
gători, respectiv Viciu și Io- 
hwbcu. Au arbitrat bine M. 
Aldea (Ploiești) și C. Negu- 
ftscu (București). (S. FILOTI 
•— coresp.)

DINAMO BUCUREȘTI — 
ACADEMIA M ILI T A R A 
*f5—58 (56—20). Meciul a fost 
la discreția campionilor care, 
fără Albu, Novac și Diaco- 
nescu, și-au surclasat adver
sarii. Tinerii jucători de la 
Academia Militară, timorați 
■de faima baschetbaliștilor di- 
na mo vi ști, nu au reușit în 
prima parte a partidei să în
chege nici o acțiune. De abia 
spre final ei au mai încercat 
și -au reușit cîte ceva, dar fără 
a periclita nici un moment

victoria dinamoviștilor. Au 
condus corect A. Dănilă și 
I. Niculescu. (F. SIMION — 
coresp.)

COMERȚUL TG. MUREȘ — 
STEAUA 67—103 (30—62).
Steaua și-a rulat întreg lo
tul de jucători care, în mare 
măsură, a dat satisfacție. 
Gazdelor, acest joc le-a folo
sit foarte mult, ei luînd con
tact cu o echipă de divizia A 
după o absență de un an pe
trecut în divizia secundă. 
(V. KADAR — coresp.)

UNIVERSITATEA CLUJ — 
RAPID BUCUREȘTI 66—65 
(35—33). După cum arată și 
scorul, întîlnirea a fost dra
matică pînă în ultimele se
cunde care, de al fel, au de
cis echipa învingătoare. Cei 
mai buni de pe teren au fost 
Riihring, Demian și Vizi de 
la „U“, Cr. Popescu, Predu- 
lea și Stănescu de la Rapid. 
(RADU MIRCEA — coresp.)

TURNEELOR FIKALE
Alf „CUPEI ROMÂMtl"

LA BASCHET
De sîmbătă pînă luni, 

Capitala va găzdui între
cerile finale ale „Cupei 
Homâniei", a doua mare 
competiție, după campio
natul național, a țârii noa
stre. Turneele finale, la 
băieți și la fete, vor avea 
loc după următorul pro
gram : sîmbătă, sala Di
namo, de la ora 15,30 • 
IEFS — Voința București 
(f). Rapid — Crișul Ora
dea 
(m), 
tea 
sala
15,30 : Voința — Rapid (f), 
IEFS — Crișul (f). Steaua 
— ICHF (m), Dinamo — 
Universitatea (m); luni, 
sala Floreasca, de la ora 
15,30 î Voința — Crișul 
(f), IEFS — Rapid (f), Uni
versitatea — ICHF (m), 
Dinamo — Steaua (m).

(f), Dinamo — ICHF 
Steaua — Universita- 
CIuJ (m);
Dinamo,

duminică, 
de la ora

Dinamo campioană

pe echipe la obstacole
Cea de a patra zi a campiona

telor de călărie a programat pro
ba de dresaj Juniori șl proba de 
obstacole pe echipe. Rezultate 4 
dresaj Juniori : 1. Dana Chimoa- 
*» (Centrul de călărie Buc.) — 
Calul Camerist — 329 p — cam
pioană națională, 2. Daniela Mol
nar -(Steaua) — Lux — 323 p, 3. 
Gioconda Ptazaru (C.S.M. lași) — 

, Lăcătuș — 300 p. Remarcăm fap
tul că această probă a fost do
minată de junioare, eonflrmtad 
astfel înclinația elementului femi
nin pentru probele de dresaj t 

col» echipe s 1. Dlnamo (Re-
Sllest, Bozan, Vlad) — 16 p 

Campioană națională, 1. C.S.M.
Miblu 18>’« P> *• Steaua — 17 

. Din însuși punctajul realizat 
•e poate vedea lupt* «trlns* ce 

£ •-* dat Intre «ceste echipe, de 
valori «ensibll egale. Ceea ce nu 
na mulțumește-, Insă, este faptul

că tn afara acestor trei 
clasate pe primele locuri 
chip* Centrului de călărie 
rești (neclasată), celelalte 
reprezenttad cluburile Petrolul, 
Atletul Craiova, C.S.M. Iași, ASA 
Cluj, Mondial Lugoj șl Recolta 
Mangalia nu s-au prezentat la 
startul acestei probe de campio
nat, deți gradul de dificultate al 
probei a fost sub nivelul obișnuit. 
Ne Întrebăm, In acest caz, care 
este aportul pe care aceste secții 
11 aduc ta dezvoltarea sportului 
călare din țara noastră, dacă ele 
nu slnt capabile să trimită ta te
ren cei trel-patru călăreți de ob
stacole, necesari unei dispute pa 
echipe ’

Joi de 
neața — 
obstacole 
la ora 14 
proba de 
mlgrea.

la ora 10 
cea de a doua 
Juniori 18 
— Juniorii 
obstacole,

F.îîx

eehlpe 
și e- 
Bucu- 
echipe

<Mml- 
probă 

ani, iar de 
de II ani șl 
categoria te

ȚOPESCU

ciclist român al anului 1969Ca de obicei, și 
în acest an, la fi
nele sezonului 
competițional, re
dacția noastră a 
întocmit clasa
mentul celor mai 
buni cicliști ro
mâni. Pe baza u- 
nui punctaj ținînd 
seama de dificul
tatea întrecerilor, 
au fost luate în 
considerație per
formanțele reali
zate de rutierii 
noștri la campio
natele naționale 
(finale), la „Turul 
României", la „Cu
pa Voința", „Cu
pa F.R.C." „Cursa 
munților" și Ia 
alte competiții cu 
caracter intern 
sau internațional, 
precum și rezul
tatele (numai ale 
celor clasați în 
primele 15 locuri) 
în întrecerile des
fășurate peste ho
tare, la startul 
cărora au fost 
prezenți și aler
gători români.

Prin punctele acumulate în 
acest bogat sezon competițio
nal, pe primul loc se situează 
rutierul dinamovist VASILE 
TUDOR. El a fost într-adevăr 
unul dintre fruntașii necon
testați ai sportului nostru cu 
pedale, reușind să obțină per
formanțe onorabile în între
cerile din țară, precum și în 
unele desfășurate peste hotare. 
Bun ruleur, combativ la sprin
turile finale, rezistent în eta
pele lungi și în cele pe munte, 
la 22 de ani Vasiie Tudor 
urcă in fruntea ierarhiei ru
tierilor români datorită tena
cității sale, conștiinciozității 
în pregătire. Campionul na
țional de semifond are fru
moase perspective în activi
tatea internațională a ciclis
mului. Condiția primordială 
pentru reușită este aceea de a 
dubla pregătirea conștiincioa
să și viața sportivă cu o mai 
mare combativitate în cursele 
pe etape. Ii lipsește încă cu
rajul de a se avinta în ac
țiuni care l-ar avantaja.

La mică diferență, pe locul 
II, se situează un alt valoros 
reprezentat al noii generații 
de cicliști români : CON
STANTIN GRIGORE. Valoro
sului rutier dinamovist i-a 
lipsit o mai mare regularitate 
în clasarea pe locuri fruntașe 
în competițiile interne pentru 
a-1 egala pe colegul său de 
dub. Locul III revine tot unui 
rutier dinamovist, ALEXAN
DRU SOFRONIE. „Bronzul" 
cucerit de Sofronie este dato
rat dîrzeniei rar întilnită, am
biției ieșită din comun și, bi
neînțeles, talentului său re
marcabil. Nicolae Ciumeti (lo
cul IV) completează echipa 
dinamovistă din fruntea cla
samentului, dovedindu-se ace
lași rutier de bază pentru e- 
chipa care reprezintă Româ
nia In concernul internațional 
al ciclismului. Un salt remar
cabil au făcut în acest an 
cicliștii de la Steaua. Ei au 
reușit să obțină locurile 5—8, 
sa se situeze în apropierea 
dinemoviștflor, impunlndu-se 
printr-o serie de performanțe

O spectaculoasă finală
Soții Mana șl ionel iord&ncscu — campioni oDseluțl

atmosferă sărbfito- 
aerodromul Clin- 
nou“ In sensul că 
campionatului na-

LA SPARTUL 
TÎRGULUI

I

Theodor Puterity (Steaua) 
110 p ; 8. Francisc Gera
(St&âua) 103 p ; 9. Ștefan Su
ciu (Dezrobirea Brașov) 93 p ; 
10. Gabriel Moiceanu (Dina
mo) 90 p ; 11. Vasile Selejan 
(Dinamo) 83 p ; 12. Dumitru 
Nemțeanu (Steaua) 53 p ; 13. 
Emil Rusu (Dinamo) 50 p ; 
14. Ion Cosma II (Dinamo)

care Ii anunță redutabili In 
viitorul sezon.

Provincia este reprezentată 
în clasamentul primilor 20 de 
cicliști ai anului de Ștefan . 
Suciu și Wilmoș Egyed (Bra
șov), Nicolae David (Tg. Mu
reș) și Mircea Rindașu 
peni).

Iată, de altfel, cum 
clasamentul celor mai 
rutieri români ai anului

1. VASILE TUDOR (DINA
MO) 380 puncte; 2. Constan
tin Grigore (Dinamo) 345 p ; 
3. Alexandru Sofronie (Dina
mo) 213 p; 4. Nicolae Ciumeti 
(Dinamo) 126 p ; 5. Ion Arde- 
leanu (Steaua) 125 p ; 6. Ște
fan Cernea (Steaua) 115 p ; 7.

(Plo-

arată 
buni 

1969 :

Născut la 16 august 1947, Ia 
Ploiești; înălțime : 173 cm;
greutate : 68 kg; face parte 
din clubul sportiv Dinamo; a 
debutat in ciclism în anul 
1965; campion național de se
mifond pe anul 1968; locul II 
în ediția pe acest an a „Tu
rului României"; selecționat 
de 21 dă ori în echipa Româ
niei ; necăsătorit.

43 p ; 15. Andrei Suciu (Stea
ua) 35 p ; 16. Vasile Burlacu 
(Steaua) 33 p ; 17. Nicolae 
David (Mureșul Tg. Mureș) 
25 p ; 18. Mircea Rindașu (Me
talul Plopeni) 22 p ; 19—20. 
Wilmoș Egyed (Dezrobirea 
Brașov) și Sorin Suditu 
limpia București) 15 p. 
mai primit punctaj încă 
alergători.

Iată și antrenorii care 
rutieri în clasamentul primi
lor 20 : prof. NICOLAE VOI
CU — DINAMO (8 cicliști), 
Ion Vasile — Steaua (7), Mar
tie Ștefănescu — Dezrobirea 
Brașov (2), Ion Dolete — Me
talul Plopeni (1), Ion Dorgo 
— Mureșul Tg. Mureș (1), 
Marin Niculescu — Olimpia 
București (1). Faptul că o se
rie de centre ale ciclismului 
nostru nu sînt reprezentate în 
acest clasament (Ploiești, Cluj, 
Brăila) se datorează și preo
cupărilor secțiilor din orașele 
respective aproape în exclusi
vitate pentru juniori.

(O- 
Au

10

au

I

Hristaehe NAUM

Echipele bucureștene 
învingătoare

Din nou 
rească pe 
<teni. „Din 
finale ale 
țional de parașutism au avut 
Ioc și anul trecut. Dar atît. 
Alte competiții de amploare 
nu au mai avut loc. Cum spu
neam, atmosferă entuziastă 
pe culoarele albastre ale sta
dionului aeroclubului central 
„Aurel Vlaicu“ 
Se evoluează alternativ 
mai multe probe 
toamnei fixează 
întrecerilor), iar 
spre lauda lor — 
th aceste frumoase concursuri.

Au apărut nume noi pe pa
noul de onoare al parașutis
mului nostru. Este vorba de 
Petre Peană — noul campion 
național al probei de salt in
dividual de la 1000 m, cu 
deschiderea întîrziată a para
șutei pînă la 10 secunde și 
aterizare la punct fix. Este 
vorba, de asemenea, de tînăra 
Eva Balogh (Tg. Mureș) care 
a ocupat primul loc într-o altă 
disputată probă : salt indivi
dual de la 2 000 m cu deschi
derea întîrziată a parașutei 
între 25—30 secunde și exe
cutarea unor figuri acroba
tice.

Și acum clasamentelei salt 
individual de la 1000 m cu

ri in Capitală, 
în 

(capriciile 
programul 
tinerii — 
se impun

deschiderea întîrziată a para
șutei pînă la 10 sec și ateri
zare la punct fix i MASCU
LIN i I. Petre Peană (Bucu
rești) 976,4 p — campion na
țional, 2. Vasile Mihanciu 
(Brașov) 960,8 p, 3. Florin 
Leca (București) 958,4 p, 4. 
Petre Boboc (Buc.) 954,7 p, 5. 
Ionel Iordănescu (Buc.) 939,7 
p. FEMININ ! 1. Maria Iordă
nescu (Buc.) 926,9 p, campioa
nă națională, 2. Florica Boe- 
rescu (Buc.) 851,8 p, 3. Doina 
Kerekeș (Cluj) 801,5 p, 4. Eli- 
sabeta Minculescu (Buc.) 
792,3 p, 5. Margareta Toth 
(Brașov) 790,2 p.

Salt individual de la 2 000 m 
cu deschiderea întîrziată a 
parașutei între 25—30 sec și 
executarea unor figuri acro
batice : MASCULIN: l. Ionel 
Iordănescu (Buc.) 795 p — 
campion național, 2. Ion Bucu- 
resc-u (Ploiești) 767 p, 3. Ilie 
Neagu (Buc.) 761 p, 4. Niță 
Ștefan (Buzău) 753 p, 5. Va- 
sile Mihanciu (Brașov) 751 p. 
FEMININ i 
(Mureș) 753 p — campioană 
națională. 2. Florica Boerescu 
(Buc.) 727 p, 3. Angela Năstase 
(Galați) 726 p, 4. Maria Ior
dănescu (Buc.) 711 p, 5. Mar
gareta Toth (Brașov) 672 p. O 
mențiune specială pentru tî- 
năra Maria Bodo din Craiova

1. Eva Balogh

în-(16 ani), revelația acestor 
treceri.

Clasamentul general: MAS
CULIN I 1. Ionel Iordănescu
1734.7 p — campion absolut 
2. Vasile Mihanciu (Brașov) 
l 711,8 p, 3. Petre Boboc 
I 692,7 p, 4. Florin Leca 
1 689 p, 5. Gheorghe 
(Buc. — elev în clasa a 
a Liceului Gh. Lazăr din Ca
pitală) 656,3 p. FEMININ : 1. 
Maria Iordănescu 1637.9 p, 
2.Fk>rica Boerescu (Buc.)
1578.8 p, 3. Eva Balogh (Mu
reș) 1 496,19 4. Angela Năs
tase (Galați) 1 485.5 p, 5. Mar
gareta Toth (Brașov) 1 462.2 p.

In continuarea întrecerilor, 
participanții Ia actuala ediție 
a campionatelor naționale de 
parașutism vor evolua în ca
drul probei de salt în grup de 
Ia 1000 m.

(Buc). 
(Buc.) 
Petre 
XH-a

V. T.

Cursa de

a fost decis de 
juniorilor brașo-

Rezultatul 
comportarea 
veni care aureolează încă o 
dată munca antrenorilor I. 
Racoviță și G. Bosch, consoli- 
dînd totodată reputația Bra
șovului în promovarea talen
telor. Ne-au plăcut mobilita
tea, dezinvoltura și acurate
țea loviturilor lui Gabriel 
Neacșu, ca și dîrzenia și ri- 
lipa de efort ale acestui au
tentic campion de miine care 
se cheamă Traian Marcu. în 
unul din cele mai frumoase 
meciuri, dinamovistul • Viorel 
Marcu — dîrz, agresiv, dez
lănțuit — a reușit să-l în
treacă pe Giinther Bosch. 
Dintre întîlnirile feminine, de 
notat că Hermina Zurălău, în- 
vinăâ de Iudith Dibar, a în
trecut totuși pe a doua echi
pieră a oaspeților, Aurelia 
Clmâru,

ROȘU BRASOV — 
BUCUREȘTI 15-9

Cîteva rezultate mai impor
tante : Bosch — Marcu l—2 ; 
Bosch — Stan 2—0 ; Kerekes 
— Marcu 1—2 ; Kerekes — 
Stan 2—1 ; Bosch, Kerekes — 
Marcu, Stan 2—0 ; Neacșu — 
Mirea
Neacșu — Mirea, Dima 2—-0; 
Heide Negrea — Iudith Di
bar 0—2 ; Heidfe Negrea — 
Aurelia Cîrnaru 0—2 ; Her
mina Zurălău — Iudith Dibar 
0—2 ; Hermina Zurălău — 
Aurelia Cîrnaru 2—0 ; Feli
cia Bucur, Hermina Zurălău— 
Iudith Dibar, Aurelia Cîrna
ru 0—2 ;
Zurălău — 
bar 2—1; 
cia Bucur 
Bădin 2—0.

2—1 ; Tr. Marcu,

Bosch, Hermina 
Marcu, Iudith Di- 
Tr. Marcu, Feli- 
— Mirea, Ioana

Mihai BÎRA

Crainicul mini-velodromului 
de la Băneasa anunță star
tul unei noi cui-se. Cu mo
torul sub presiune, mașina 
începe să ruleze ușor pe pista 
circulară de beton, înconju
rată de tribune. Treptat, bo
lidul prinde viteză : 60—80— 
100—150 DE KILOMETRI LA 
ORA! Performanța aparține 
unui automobil al cărui motor 
nu are nici măcar un cal 
tere. Interesant, nu? Mai 
parte: întreaga mașină 
depășește greutatea unui 
pene, iar combustibilul 
care îl întrebuințează (alcool 
și ulei de ricin) încape perfect 
într-un păhărel de lichior. Ați 
înțeles, desigur, asistăm la un 
concurs de automodele, pri
mul de acest fel din țară.

Cursele s-au desfășurat 
timp de două zile, la aceste 
spectaculoase întreceri fiind 
invitată și o echipă de auto- 
modeliști din Ungaria. Primii 
care au intrat în concurs au 
fost juniorii. Ei au participat 
la această inedită competiție 
cu mașini acționate de elice 
aeriene. Cel mei bun „pilot" 
al categoriei 1,5 cmc s-a do
vedit a fi elevul Marian Go- 
șoveanu (Știința Găești), care 
cri o mașină confecționată... 
între o cursă ți alta, a reușit 
*4 realizez» o viteză medie

pu- 
de- 
nu 

pe- 
pe

în sîîrșit, un nou concurs 
de canotaj pe Herăstrău ! Am 
adăstat o vară întreagă și o 
bună parte din toamnă pentru 
a avea prilejul să-l vedem la 
lucru pe schifiștii bucureșteni 
la ei acasă. S-au scurs, deci, 
săptămini întregi fără ca cei 
ce răspund de activitatea com- 
petițională din Capitală să dea 
semne de viață. Situația este 
cu totul nefirească și intruto- 
tul dăunătoare, pentru că inac
tivitatea îndelungată pe acest 
„lac școală” taie aripile ori
cărui progres al celor care au 
îndrăgit ramele sau vîslele. Șl 
dacă pentru lunile Iulie și au
gust, cînd majoritatea canoto- 
rilor-elevi bucureșteni 
stabiliseră In tradiționala ta
bără de la Snagov, mai 
fi prezentate circumstanțe a- 
tenuante, vina comisiei mu
nicipale de specialitate este de 
100«/, pentru septembrie și oc
tombrie, luni de prezență ma
sivă a populației școlărești 
în marele nostru oraș...

Felicităm, de aceea, pe or
ganizatori pentru această „Cu
pă a tinărului rapidist”, com
petiție de juniori, atît de 
mult așteptată. Trebuie spus, 
de asemenea, că Întrecerile 
s-au bucurat — in genere — 
de o participare corespunză
toare (de exemplu la schif 
simplu băieți — 9 echipaje
in start, iar la 2+1 băieți și 
simplu fete — câte 7), de ten
siunea confruntărilor tinerești, 
de unii timpi remarcabili la 
capătul celor aproximativ 800 m 
hi pistei (d« pildă, echipa de

se

pot

4+1 r a clubului Dinamo 1 
2:46,0). In fruntea clasamentu
lui pe echipe s-a situat Me
talul (30 p), care a fost ur
mată foarte strins de Dinamo 
(29 p), C.N.U. (26 p), Rapid 
(23 p — deși cu cele mai 
multe victorii), de Steaua 
(17 p) și de Olimpia (18 p). 
Nu putem trece însă cu ve
derea faptul că, deși pe pro
gramul inițial figurau încă trei 
probe (8+1, 4 f.c. băieți și 
4+1 v fete), acestea nu s-au 
mal putut ține din lipsă de 
concurenți. Era și firesc, avînd 
în vedere atitudinea inexpli
cabilă a antrenorilor de la 
Clubul sportiv școlar, Școala 
sportivă nr. 1 sau Voința, 
care n-au prezentat la start 
nici un schifist. Și asta toc
mai in 
selecție 
bată și

Iată
concurs 
masculin
(C. Dănilă, A. Rehac, P. Po- 
enaru, Gh. Enea+Fl.
2:46,0 ; simplu R. 
(C.N.U.) 3:16 ; 2 fără 
Rapid (V. Mocanu, S. 
3:11 ; 2+1 Rapid (V.
M. Moldovan+M. David) 3:22 ; 
2 vîsle C.N.U. (M. Fășie, L. 
Purceleanu) ; feminin : 2 vîsle 
Rapid (Doina Bîrsan, Elena 
Todirașcu) 3:30; 4+1 rame
Metalul (Constantinescu, Ili
escu, Loghinov, Broscăuțea- 
nu+Soneriu) ; simplu Tatiana 
Maximenco (Dinamo).

preajma criteriului de 
a tineretului, de sim- 
duminică !

ciștigătorii din acest 
de... ceasul al 12-lea : 

4+1 rame Dinamo

Ion) 
Popescu 
cîrmaci 
Visner) 

Heriing,

N. MARDAN

ADNOTAM PE MARGINEA
ETAPEI A lll-a

I

Duminici j-a disputat e- 
tapa a II-a a retutului cam
pionatului categoriei A, înre- 
gistrîndu-se următoarele rezul
tate:
GRECO ROMANE

BUCUREȘTI — în sala de 
antrenament de la stadionul 
Giulești, cu totul improprie 
pentru o reuniune divizionară, 
echipa Steaua a întrecut pe Ra
pid cu 28—4 și pe Electropute- 
re Craiova tot cu 28—4. Giuleș- 
tenii au terminat nedecis, 16— 
16, partida lor eu craiotenii. 
S-a remarcat în mod excep
țional stelistul I. Bariu (cat 
62 kg), care în ambele meciuri 
a câștigat la tuș. Ne-au sur
prins rezultatele de la cate
goria grea: Pavel (Steaua) — 
Bușoiu 
lificați, 
(Rapid) 
victoria 
Iipschi, 
perimentalului 1 
PAPADIE-coresp.)

TIMIȘOARA — Reuniune» 
din orașul nostru a fost de 
bun nivel tehnic. S-au eviden
țiat Teodoroiu, Rădulescu (Pro
gresul) și Bordaianu (C.F.R.) 
Rezultate: C.FJl. Timișoara— 
Progresul București ’6—26, 
C.F.R.—Dunărea Galați 16—16, 
Progresul—Dunărea 18—4. (C. 
CREȚU-coresp.)

REȘIȚA — Cum era de aș
teptat. multiplu came ioni «â 
țării, luptătorii de M Dlnamo 
București, au dominat mărfu
rile. cîștigind la scor. Dinamo— 
C.S.M. Reșița 32—8. Dirtrmo— 
AS.M.T. Lugoj 36—6 (!) Și
C.SA4.—AS.M.T. 21—15. (D.
PLAVIȚU-coresp.)

TULCEA — Echipa bucureș- 
teană Metalul a avut o com
portare bună, clștigtr.d cele 
două partide la scor: 22—14 
cu Steagul roșu Broșor și 24— 
8 cu Pescărușul Tulcea. Spre 
satisfacția numeroșilor specta
tori, prezenți la reuniunea din 
Casa sindicatelor, formația tul- 
ceani a înrtns cunoscuta e- 
chipă brașorear.4 cu 18—8. 
Printre cei 
aflat și cei doi „grei” T. 
cenko (T) și FI. Chițu (M).

(T. ION-cornp.)
LIBERE

(E'eciroputere) desca- 
Pavel — Dolipschl 

descalificați precum și 
tînărulul râpidist 
prin tuș, asupra 

Bușoiu.

Do- 
ex- 
(-4.

evidențiat^ s-au
Bos-

BRAȘOV — O gală reușită, 
cu meciuri spectaculoase, în 
care concurenții au folosit o 
gamă variată de procedee teh
nice. Partida vedetă, Steaua— 
Steagul roșu Brașov a fost 
echilibrată pînă la confrun
tarea concurenților de la ca
tegoriile mari, clnd bucureș- 
tenii au preluat inițiativa. Re
zultate : Steaua—Steagul roșu

două zile
de 75,9 kilometri pe oră. Tî- 
nărul campion âl țării â fost 
urmat în clasamentul general 
al probei de juniorul Paul 
Gheorghe (Voința Tg. Mureș) 

întreceri deosebit de atrac
tive au 
care ău 
tegoriei 
aeriană, 
pion al 
juniorul Radu Țarog 
asociația sportivă Grivița Ro
șie București. Performanța lui 
este de 76,313 km/h și consti- 
tue noul record al țării la a- 
ceastă probă. Pe locul doi (cri 
70,811 km/h) s-a clasat Alexe 
Mailat de la Palatul pionieri
lor din Capitală.

Au urmat cursele seniorilor
— categoria 2,5 cmc — cu 
transmisie (tracțiunea roții 
direct pe axul motorului). La 
această clasă Anton Naghi 
(Plastica Oradea) a realizat o 
viteză de 81,531 km/h. Bine 
pregătit, Anton Naghi obține 
locul I și la categoria 5 cmc
— 121,621 km/h.

Iată și cîteva performanțe 
ale sportivilor oaspeți ! cat. 
2,5 CMC l Andraș Kiss (150 
km/h); 5 CMC : Pevenyi Vil- 
moș (138,461 km/h) ; 10 CMC I 
E. Târc«a (137,333 km/h).

oferit și automodelele 
evoluat în cadrul ca- 
2,5 cmc — cu elice 
Aici, titlul de eam- 

țării a fost cucerit de 
de la

V. Tf.

19—13, Steaua—Progresul Bră
ila 33—7 fi Steagul roșu— 
Progresul 25—6. „Greul" 
Maindt (Steaua) a cîștigat am
bele meciuri la tuș — cu Pa
vel (Progresul) și Htill (Stea
gul roșu). (P. DUMITRESCU- 
coresp.)

TG. MUREȘ — Luptătorii 
de la Rapid București au a- 
vut o comportare bună, reu
șind să-și adjudece punctele 
acordate învingătorilor. Ra
pid cu Dunărea Galați 24—8, 
cu Mureșul Tg. Mureș 25—11, 
Mureșui cu Dunărea 24—12. 
(I. PAUȘ-coresp.)

TÎRGOVIȘTE — Cele trei 
formații care s-au întrecut în 
sala Metalul din localitate au 
furnizat o serie de meciuri 
remarcabile. Printre cei mal 
buni s-a numărat vicecam- 
pionul european, A, Balogh, 
Metalul TtrgOviște — Olimpia 
Satu Mare 19,5—16,5, Progre
sul București—Olimpia 19—13, 
Progresul — Metalul 14—19. 
(M. AVANU-coretp.)

LUGOJ — Dinamo București, 
performera reuniunii, a între
cut pe C.S.M. Cluj cu 28—12, 
pe A.S.M.T. Lugoj cu
15.5, iaf A.S.M.T. Lugoj 
pus de C.S.M. Cluj cu
15.5. S-au fn-idenț'.at 
Râdoi, Mateescu, de la 
nici, respectiv. Iatagan, 
de»cu și Antooki de la 
mo. (I. LEȘ-coresp.)
- ■ -

20.5— 
a dis-
25.5— 
Lazăr 
loeal-

Vlă-
Diita-

Ne vedem nevoiți 
să revenim asupra 
unor aspecte legate 
de desfășurarea eta
pei a ni-a.
• De la Piatra 

Neamț nl se rela
tează că întreaga e-

chlpă feminină a Județului Ilfov 
a acumulat doar 9 puncte. Ne 
punem întrebarea : cum vor fi 
justificate cheltuielile făcute cu 
deplasarea echipei feminine, dacă 
rezultatele sînt atît de slabe Incit 
nici nu se cunoaște că echipa a 
fost prezentă ? Cum poate explica 
consiliul județean Ilfov că ta 
atîțla ani n-a reușit să alcătuiască 
o echipă care să facă față nive
lului unul campionat republican t
• La București, am consemnat 

două surprize de proporții. Astfel, 
echipa clubului Rapid a fost sur
clasată de echipa județului Cluj. 
Explicația este simplă. In timp ce 
Clujul a luat campionatul în se
rios, venind cu o echipă aproape 
completă, clubul Rapid a dat do
vadă de o totală nepăsare, avînd 
atîtea lipsuri în formație, îneît 
ne punem întrebarea : unde sînt 
atieții care au beneficiat din par
tea clubului de condiții optime da 
pregătire, pentru care s-au făcut 
cheltuieli însemnate. Așteptăm un 
răspuns șl măsuri din partea con
ducerii clubului.
• După ce ani de zile echipa 

clubului steaua a Jucat primul 
rol tn campionatul pe echipe, cîș- 
tfgtadu-1 de câteva ori, sau cla- 
«tadu-se pe locul n, lată că în 
acest an trebuie ai consemnăm 
o comportare lamentabilă la a- 
ceasti etapă șl o infringer» ruși
noasă ta fața mal modeste! echipe 
a Metalului. Șl iată că, de unde aș
teptam cu interes întreit derbyul 
CAU — Dlnamo — Steaua, prin 
înfrângerea echipei Steaua, In 
cursă au rămas numai primele 
două. Păcat de acest derby 
parte deja ratat.

OMPULUNG MUSCEL (DIV.

Argeș — Brașov 119—IM 
Argeș — CAU 97—206 
Brașov — CAU 97—200
Bărbați 100 m i M. Vosmtaschl 

10,1; 200 m O. Petronlus 22,0; 400

în

A)

m G. Monea 49,0; 400 m garduri 
G'. Monea 52,8; Înălțime M. Mill- 
lecis 1,94; disc Z. Hegheduș 51,88; 
V. Sălăgean 50,24; I. Vasilolu 
48,92.

Femei: 400 m ; V. Gabor 58,2; 
800 m V. Gabor 2.14.7; greutate 
A. Sălăgean 14,86; disc : 
taramă 55,40; “ ’ “
47,80; L. Matei 46,20; E. 
44,84; A. Zlrbo 44,00.

Iată alte rezultate din meciurile 
diviziei B.

PIATRA NEAMȚ : Șc. sportivă 
de atletism București — Neamț 
152—110 (97—54; 55—56), S.S.A. — 
Ilfov 179—70 (104—61: 75—9), Neamț 
— Ilfov 134—77 (55—68; 79—9).

Bărbați : 100 m C. Nemeș 10.7; 
1500 m M. Păduraru 3.59.0; înăl
țime C. Horvath 1,95; 1500 m ob
stacole M. Păduraru 4.08.0: ciocan 
I. laru 53,72;

Femei : 100 m L. Itacz 12,5; 200 
m M. Filip 25,3; 800 m M. ' 
2.19.8; greutate M. Loghln 
disc C. Ionescu 46,26.

TIMIȘOARA : Timiș — 
188—86, Timiș — Hunedoara __
92, Sibiu — Hunedoara 107—112.

Bărbați : 400 m E. Tobias 40,7; 
400 m garduri C. Grangure 5-1.0; 
3000 m V. Bichea 8.45.8; Prăjină 
A. Dinu 4,25; suliță D. Marian 
65.72; ciocan F. Schneider 55,33;

Femei : 400 m H. Herbert 60,6: 
800 m E. Silaghl 2.17.8; lungime 
D. Cioflec 5,40; greutate L. Măr- 
gineanu 14,01; disc M. IUI 44,90.

Dată fiind importanța catnr*^^_ 
natului republican pe echipe p^^B 
tru atletismul Intern) ziarul n^JJI 
tru îșl propune să deschidă dez
batere publică, după terminarea 
campionatului, pe marginea opor
tunității, utilității și evoluției vi
itoare a acestuia, tn acest sens 
așteptăm păreri șl opinii ale tu
turor factorilor interesați. Ne in
teresează ta mod special părerea 
specialiștilor care lucrează în a- 
tletism precum și a conducători
lor de cluburi șl de consilii jude
țene eu echipe în campionat. Do
rim ca prin această expunere des
chisă de păreri șl opinii să spri
jinim scoaterea din impas a celui 
mal Important concurs atletic in
tern.

. . o.
suliță E. Neacșu

_ Prodan

Ca-

sibiu
193—

N. MIHAI

Jucătorii din provincie, mai buni
Zilele trecute s-a Încheiat și 

ultimul act al campionatelor 
hațtonăle de popice, finalele la 
senioare (individual și perechi) 
și juniori (individual). Titluri
le de campioni pe 1969 au re
veni; următorilor : senior’ In
dividual - P. PURJE (Flacăra 
Cimpina) 1827 p d. seniori pe
rechi - P. PURJE - C. VI- 
NATORU (Pefrrtul Ploiești) 
1918 p d. senioare individual — 
MARGARETA SZEMARtl 
(Voința Tg. Mureș) 913 p d ; 
semoare perechi — ECATERI- 
NA DAMO - MINODORA 
CRETAN (Voțnța Tg. Mureș) 
875 p d ; juniori — Ilie Băiaș 
(Olimpia Reșița) 1775 p d : ju
nioare - ANA MARCU (Glo
ria București) 828 p d. Precum 
se vede cinci din cele șase 
titluri au luat drumul provin
ciei. două la Tg. Mureș, două 
in județul Prahova și unul la 
Reșița. Doar titlul de junioare 
a rămas ta Capitală, datorită 
bunelor rezultate obținute de 
talentata jucătoare de la A.S. 
Gloria (de pe Ungă Uzinele 
Republica), Ana Martâi.

In general, rezultatele obți
nute de noii campioni stat 
bune ca șl cele ale componen- 
ți'.or loturilor naționale. Se
nioarele, de exemplu, actualele 
campioane mondiale, au reali
zat medii destul de ridicate 
(la 3*100 lovituri mixte) Mar
gareta Szemanyi 448,5 (un Sin
cer bravo acestei neobosite 
sportive care câștigă anul a- 
cesta, cu un rezultat excelent, 
pentru a 11-a oară titlul de 
campioană !), Elena Trandafir 
431,7, Elena Comat 428,3, Cris
ta Szocs 427,7, Camelia Mol- 
doveanu 424,6 și Florica Ne- 
guțoiu 422.3. Cu toate acestea 
nu exagerăm dacă afirmăm că, 
totuși, oelecționabMele ne-au 
deziluzionat. La prob® de pe
rechi, de pildă, unde au cîș
tigat două sportive de la Vo
ința Tg. Mureș, care n-au nfca 
pe departe condițiile de pre
gătire pe care le au jucătoa
rele sus-mesnționate, ne- 
maivorbind de faptul că 61e 
nu sînt familiarizate cu pis
tele de pe arena Voința. Deci 
cu atît e mai mare meritul ce
lor două campioane Ia proba 
de perechi. Smulgere* acestui 
titlu de la bucureștence a v4- 
nit, firește, ca un duș rece 
și trebuie să le pună pe gân
duri atît pa sportivele din lot 
cit și pe antrenorul Al. Andrei.

La bărbați, deși rezultatul 
cu care p. Purje a tatrwt tn 
posesia titlului esta departe 
da cifra obținută anul trecut 
tn finală d» către I. Micoroiu 
(19W-1827 p « 1698-1947 p d) za .

cu toate acestea trebuie să 
•punem că ediția din acest an 
a Întrece: ior a satisfăcut. Spu
nem aceasta Întrucât primii 
clasați au fost de valori a- 

media rezultatelor lor 
1777,3 p. d. la proba 
200 bile. Din păcate, 
bucureșteni continuă

propiate, 
tind de 
dublă de 
popicarii 
să Ce ca și inexistenți în ie
rarhia seniorilor. Pe primele 
șase locuri la individual și pe 
Jocurile I—III la perechi nu 
figurează în clasamente nici 
un sportiv din Capitală. Locu
rile fruntașe sînt deținute de 
către popicarii din județul 
Prahova, la care se mai a- 
daugă reșițeanul I. Micoroiu, 
băimăreanul P. Burian (clasat 
pe locul VI la individual). 
Este inadmisibil ca dinir-un o- 
raș ca București, cu numeroa
se arene, dintre care una 
șase piste, douî cu patru 
cu trei ăchipe masculine 
campionatul diviziei A să 
se găsească jucători care 
aibă un cuvînt greu de spus 
in finala campionatului.

IA junioare, campioana Ana 
Marcu a depășit rezultatul cu 
care S-a cîștigat titlul anul 
trecut (1969-828, 1968-825), in 
schimb următoarele clasate au 
evoluat destul de șters. Dife
rența de la locul I la VI fiind 
aproape de 70 „bețe”. Situația 
nu este cu nimic mai bună 
nid la juniori. Cu toate că 
avem dțiva jucători talentați, 
ca de exemplu, I. Băiaș, C. 
Valeu, Gh. Silvestru și Gh. 
Dumitrescu, la finală cifrele 
trecute pe foile de arbitraj

n-au fost valoroase. La o sin
gură manșă doar s-a obținut 
un rezultat de peste 900 p d, 
de către C. Voicu, dar și el a 
doua zi a coborit de la 915 
p d la 814 p d, deci o incon
stanță nepermisă unui sportiv 
fruntaș. în plus, trebuie să 
arătăm că față de anul trecut 
rezultatele juniorilor au des
crescut. Subliniem acest aspect 
negativ cu numai două cifre : 
în 1968, campionul (Gh. Sil
vestru) a realizat la 2><200 bile 
1908 p d iar anul acesta s-a 
cîștigat titlul cu. 1775 p d. Di
ferență cam mare.

T. RABȘAN

i

cu 
?i 
In 

nu 
să

Biletele pentru întîlnirea 
internațională de box 
România — Iran care va 
avea loc joi 16 octombrie 
1969 în sala Floreasca, se 
pun în vinzare începînd 
de azi 15.X la casa de bi
lete din pasajul Eforia din 
bd. Gh. Gheorghiu-Dej și 
la biroul de informații 
C.N.E.F.S. din sfr, Vasile 
Conta nr. 16.

De asemenea, la aceleași 
case se vor pune în vînzare 
începînd de azi și biletele 
pentru meciul de fotbal 
Rapid — Steaua ce va a- 
vea loc pe stadionul 23 
August sîmbătă 18.X, orele 
15,30.

t

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ
„TRICOLORUL"

A ȘCOLII SPORTIVE Nr- 2
Anunță

Continuarea cursurilor de inițiere i 
și școlari (între 4—18 ani) la :

— GIMNASTICA ARTISTICA (de 
(fete)

— GIMNASTICA CORECTIVA (de 
(fete-băieți)

— ÎNOT (de la vîrsta de 4—14
— JUDO (de la vîrsta de 11—18

în sport peniru copii

la vîrsta de 6

Va vîrsta de 6

ani

ani

ani (fete-băieți)
. . -------  _ .. ._ ani (fete-băieți)

Cu£*unle_ se desfășoară în cicluri lunare, cu cîte 2 
pe săptămînă, începînd cu xiua de 1 ale fiecărei luni.

înscrierile se fac — începînd cu 23 ale lunii — zilnic 
Intre orele 8—14 la sediul asociației, din bd. D:-nîtrov 128 
(tramvai 14, troleibuz 85, la »tatia Avrig).

Informații suplimentare la telefon j 35.25.08.

ore



Nr. 695 (6129) pas. S 3-a
—• —

ALTE ZILE, ALTE GRIJI...
(Urmare din pag. t)

lucruri care sînt sau sa vor 
importante...

Intr-un tîrzlu, mă simt da
tor să întreb :

— Spuneți-ml, ce părere 
v-au lăsat portughezii?

Mircea soarbe din cafea, 
Jși mută privirea intr-un 
punct magic de pe peretele, 
de un roșu pompeian, ăl în
căperii. Răspunde cu o voce 
îndepărtată, parcă a altuia:

— Execelenți! Buni tehni
cieni și mulț mai bătăioși, 
mai puși pe treabă ca la Li
sabona. Poată chiar, hai să 
folosesc un cuvînt mai tare, 
răi... Nu-i uit pe Toni — a 
dat 10 pase și a făcut 20 de 
faulturi... Țineți minte cînd 
l-a lovit Pe Radu, în ultimnl 
minut?! Așa, aiurea, fără 
minge, după fază...

Ne întoarcem privirile 
spre Radu, dar acesta tace ea 
și cum n-af fi fost vorba 
despre el... îl întreb dacă se 
resimte de pe urma loviturii 
îmi spune că nu:

— Ei, ce-a fost a tost! Să 
vedem ce va fi simbătă, fu 
campionat, ți, mai ales, la 
16 noiembrie.» Zău, parcă 
am șl uitat de meciul cu 
Portugalia. Alte zile, alte 
griji... în primul rind, me 
ciul cu Universitatea... Știți, 
în campionatul trecut ne-am 
întors cam mototoliți do la 
Craiova. Aș vrea să-i în
vingem acum, șl aș tnai vtea 
ceva, dar cine știe...

Lucescu zîmbețte țăgălnic,

— Oricum — reia Radu 
în partida cu Grecia I 
buie să fiu cel mai bun 
pe teren!

— ? 1
— Am o datorie față 

mine. împlinesc in ziua 
ceea 25 de ani! Aș vrea 
joc Ia 16 noiembrie la 
ca pe Wembley!

Și tace, parcă speriat 
fi spus atitea cuvinte 
după altul... Cînd să 
căm, din Intime are. 
ne cad pe cartea aflată 
stingă lui Luceseu. Radu

tre 
d»

Je
a 
sS 

fel

de a 
unul 
ple- 

ochii
în 
ne

HALMAGEANU

de parcă aș ascunde 
secret:

— Lasă, Radule, n-ai 
sol cu Portugalia, t> să 
cu Craiova... Apoi, spre 
semnatul:

— Ține toarte mult să în
scrie un gol! Îmi spune toa
tă ziua că se simte în formă 
și că dacă nu marchează 
acum, cînd o s-o facă?

dai 
dai 

sub-

surprinde privirea și rîde fru
mos, din toată inima.

— Ce să-i faci?! Se pregă
tește omul! La urma urmei, 
el este purtătorul nostru de 
cuvînt: dacă în Anglia a
vorbit englezește, nu trebuie 
să se lase mai prejos 
hi Mexic...

Carteâ du pricina nu
alta decît „Spaniola fără pro
fesor".

nici

era

Tristețea lui Sâtmăreanu...

La ora prînzului,discuție-ftil- 
ger cu... partea dreaptă a apa-

'ten

Se reia campionatul diviziei A
" Cum era ți normal, trep

tat, comentariile memorabi
lului meci România—Por
tugalia au început să cedeze 
terenul celor legate de re
luarea campionatului primei 
divizii naționale.

Simbătă, divizia A — a 
cărei întrecere a fost suspen
dată timp de trei săptăminJ 
— programează ’meciurile e- 
tapel a VIII-a.

Partida de la București, 
dintre DINAMO (locul 2) 
și UNIVERSITATEA CRA
IOVA (locul 1) dețin# pe
bună dreptate capul de afiș 

etapei. Studenții au Ju-
de regulă, slab ți chiar 

slab pe stadioanele 
bucureștene, așa că prin 
prisma acestei „tradiții" ve
dem simbătă seara un nou 
lider: Dinamb. Tot la Bucu
rești, pe un stadion încă ne
cunoscut 
se vor 
STt AUA. 
vinși la 28 septembrie 
Tg. Jiu, iar mai apoi 
rios șifonați Ia București de 
Vitoria Setubal, vor încerca, 
desigur, să șteargă parțial 
impresia defavorabilă lăsată, 
forțînd victoria în fața Ste
lei. Suporterii rapidiști, cu 
optimismul lor vecin cu... 
fantezia, speră fn succesul 
culorilor vișinii, mai ales că 
Răducanu și Dan au fost 
„grațiați" de club. Din pro
gramul etapei mal reținem 
„duelul* de la Cluj dintre 
„U“ și G.F.R., în eare ele
vii Iui Cîrjan pornesc favo
rit:. La Pitești, F.G. ARGEȘ 
primește vizita unul adver-

la această oră, 
înfflnl RAPID și
Giulețten'.i, In

ia 
se-

sar care i-a dat întotdeauna 
mari bătăi de cap: FARUL. 
Dacă Dobrin — „omul care 
ne-a făcut să-l privim pe 
Eusbbio ca pe uh fotbalist 
oarecare", cum scria cineva 

va repeta „numerele* de 
duminică, atunci succesul nu 
poate surîde decît echipei 
locale.

U,T. A., „tescuită" incre
dibil la Varșovia, apare în 
rața publicului său, dornică, 
bănuim, de o oarecare rea
bilitare, și deci decisă să în
vingă pe PETROLUL. POLI
TEHNICA IAȘI încearcă sîm- 
bătă sâ paseze lanterna ro
șie formației A.S.A. TG 
MUREȘ (fără prea meri spe- 
tânțe în Jocul cu JIUL de 
la Petroșani), dar asta nu
mai eu condiția ca ea să 
obțină două puncte în dajna 
STEAGULUI ROȘU. Ia sfir- 
șit, la Oradea, tinerii âta- 
canți ai CRIȘULUI vw area 
fn față Un obstacol greu de 
învins — portarul Ghiță de 
la DINAMO BACAU. (D. 
VIȘAN).

Dar iată cum arată dasa-
amentul înaintea etapei 

VIII-a 1

1. Vniv. Ctidovi
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21 OCTOMBRIE 1969 — 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO

Ne aflăm în plină vînzare 
a biletelor la tragerea ex
cepțională Loto din 21 oc
tombrie a.c., tragere la care 
se atribuie apartamente, au
toturisme și excursii peste 
hotare.

Este bine de reținut fap
tul că atît apartamentele și 
autoturismele cît și excursiile 
se atribuie în număr NELI
MITAT.

Se acordă APARTAMENTE 
cu 3 și 2 camere (confort 
gradul I) la alegere, plus 
diferența în numerar pină la 
100.000 lei, autoturisme 
MOSKVICI 408 cu 4 faruri

rării echipei naționale. Hăl
măgeanu este mai vesel, mai 
zimbitor, în timp ee Sâtmă
reanu e trist, abătut Ne ex
plică motivul fn cuvinte rare, 
ordonare cu grijă, be chiar 
caută să mă convingă că 
nu e atît de supărat cit ar 

îl doare genunchiul 
i-a reco- 

S-âr 
- sâ 

formație.

trebui 
drept și medical 
mandat odihnă.
— aici e baiul! — 
pară sîmbătă în 
contra Rapidului.

— Tare aș vrea 
Trebuie neapărat, 
preț!

— De ae
— Cum 

puncte atît
Hălmăgeanu 

zâ în tăcere, dînd ușor 
cap, cu un aer bonom. Apoi:

— Nu știu dacă vom tre
ce de rapidiști. Joc greu, 
atît mai mult cu cit 
și coechipierii săi au 
răsturnat' înfrîngerea din me
ciul cu Setubal. Un Singur 
lucru doresc din toată inima: 
să fie un joc frumos, care 
să nu șteargă din mintea

neapărat?' 
de ee? 

de puține

Se întrec fotbalistele I

a-

R. XUXWEILER 
văzut de AL. CLENCiU

Selecționata Brașov
Selecționata

CE TIE NU-TI PLACE...

cu 
Dan 
„de

spectator.tor impresia de du
minică—.

Era rîndul lui Sătmăreer.u 
să fie de acord.

★
Reportajul era gata. Radu 

Nunweiller avusese dreptate: 
„Alte zile, alte griji—".

Ploiești 4-1 (2-0)
BRAȘOV. 14 (prin telefon). — 

Peste 1444 de spectatori au ur- 
mirit marți după-amtaaâ partida 
dintre selecționate!» feminine de 
fotbal a'.e municipiilor Brașov 
și Ploiești, contînd ca revanșâ a 
tocului disputat sâptâmîna trectrtâ 
’.a Ploiești. Medul a fost deosebit 
de atractiv, cu acțiuni frumoase, 
pe care publicul spectator le-a 
râsplâtlt ca aplauze ia scenA des- 
ctdsL

In ambeîe echipe au evoluat to
citoare de performanți din dife
rit» ramuri sportive (volei, hand
bal ți sehil.

Ca ți hi partida tur, brașoven- 
ceie. mas bine pregătite din ounct 
de vedere fizic ți tehnic, au ob
ținut victoria cu acriasi scor, 4—1 
<$—•). Au marcat Iuitana Xaco 
O), Cornelia Șerb ți Olimpia Ar- 
mancu pentru brațovence. Cor
nelia Radu pentru pioteștence.

C. GRUIA — coresp. principal

DZNAMO BACAUSKEID OSLO
(sau: după cavalerii maltezi pe urmele vikingilor...)

Dinamoviștii băcăuani își 
continuă călătoria pe melea
gul ile europene, trecînd — 
de la cavalerii maltezi — în 
țara fiordurilor. Dar, 
Floriana la Valeria s-a 
tat prea „cavalerește" 
înscris nici un gol în 
două meciuri susținute), 
pa norvegiană, Skeid 
va da o replică incomparabil 
mai dîrză fotbaliștilor de la 
Dinamo Bacău, în turul al 
II-Iea al Cupei Europene a 
Tîrgurilor.

Dar iată cine sint și ce au 
făcut pină in prezent acești 
urmași ai „vikingilor" :

• Fotbalul norvegian are o 
istorie mai mult vastă decît 
glorioasă. Federația de fotbal 
și cupa — a cărei cîștigătoare 
este considerată și în zilele 
noastre adevărata campioană 
a țării — s-au născut, conco
mitent, în anul 1902. Spor
tul, în general, șt fotbalul, în 
special, au însă o vîrstă mult 
mai apreciabilă în această ța
ră. Prima asociație sportivă 
— una dintre primele și pe 
glob — a apărut în 1864 
(Tonshergs Turnforentng) iar 
fotbalul a început să fie prac
ticat în jurul anului 18’85. 
prima dată în provincie și 
mai la urmă tn Capitală.

• Echipa Skeid a hiat 
ființă în anul 1915, atunci 
cînd în Norvegia existau 
zeci de echipe, iar la Os
lo activau de mulți ani 
formațiile devenite renu
mite ulterior: Lyn SFK 
(din 1896). Frigg. 
1904) și Vajerengena 
din 1913).
• Grea a fort afirmarea

s-a 
din 

(1941—44). 
pomenită

dacă 
pur- 
(n-a 
cele 

echi- 
Oslo,

(din
IF

de afirmare, competiția 
întrerupt pe patru ani. 
cauza războiului 
De altfel cupa 
In presa norvegiană drept 
„campionat național" — are 
la activ 63 de ediții, pe lista 
învingătoarelor figurind în to
tal 16 echipe, dintre care de 
cele mai multe ori următoa
rele: Odd Skien cu 11, 
Fredrikstad 9, Lyn Oslo 
8, Skeid Oslo 7 și Sarps- 
borg 6 victorii finale.

• Competiția divizionară 
creată în 1937 1938 cunoa
ște și ea o mare popularitate 
și o regularitate riguroasă. In 
această întrecere, Skeid Oslo 
a avut o comportare mult mai 
modestă : un singur titlu — 
în 1966 — dintre cele 23 puse 
în joc, performerele fiind 
Fredrikstad cu 9, Larvik 
Turn 3, Brann Bergen și Lyn 
Oslo rite 2 titluri cucerite 
fiecare.

• Prezența lui Skeid Oslo 
în competițiile europene nu a 
fost rară, dar unele rezultate

amatorismului ..negru' inca
pabil să țină pasul cu țările 
care dispun de resurse in
comparabil mai mari. Unele 
rezultate sînt grăitoare in a- 
cest sens. Recent campioana 
Norvegiei', Lyn Oslo, a fost 
eliminată din Cupa campio
nilor de către Leeds United 
cu scorul general de 16—0 
(10—0 Ia Leeds și 6—0 la Os
lo), iar — în același timp — 
Srjondalen a ieșit și ea din 
Cupa cupelor cu scoruri care 
țin și ele de domeniul „re
cordurilor'* : 1—7 și 2—12 cu 
Cardiff City.

Fred MOISES

Preocuparea pentru re
alizarea unei cît mai 
bune pregătiri fizice 

a arbitrilor de fotbal și-a 
găsit în orașul București 
o exprimare concretă prin 
organizarea unei competi
ții originale. Este vorba de 
un campionat orășenesc la 
care iau parte selecționate 
de arbitri din cele 8 sec
toare. Firește, întrecerea 
are un caracter amical, 
partidele desfățurindu-se 
la mijlocul săptămînii, toc
mai cu scopul de a angre
na intr-o activitate fizică 
un număr cît mai mare de 
cavaleri ai fluierului.

Din păcate, bunele in
tenții ale organizatorilor au 
fost risipite mai repede de- 
eit era de așteptat. Și de 
cine credeți ? Chiar de că
tre competitori, care în u- 
nele cazuri au dovedit că 
atunci cînd abandonează 
fluierul, își pierd și cali
tățile de... cavaleri. Și ast
fel, nu de mult, am fost 
martorii unor scene peni
bile, desfășurate în fața co
misiei de disciplină din ca
drul comisiei de fotbal a 
municipiului București, in 
care aeuzații erau chiar ar
bitri de fotbal, „eroi" ne
doriți ai unor acte de in
disciplină la unul din me
ciurile competiției ce se 
desfășoară — rețineți — în 
ajutorul lor. Ce s-a întîm- 
plat ? La partida dintre 
selecționatele sectoarelor 
VI și IV, unii dintre jucă
torii primei echipe — ui- 
tînd subit ci sînt și arbi
tri — au început să-și ma
nifeste nemulțumirea față 
de deciziile colegului lor 
(notați bine, un coleg!),

Mihai Constantin, ajungind 
treptat să-și dea in petec 
și să profereze insulte sau 
aprecieri jignitoare. în re
priza secundă a acestei tn- 
tîlniri, pe teren nu era nu
mai un singur arbitru, ei 
mai mulți și, din neferici
re, puși cu toții pe gîlcea- 
vă. Rezultatul a fost cel 
scontat: echipa sectorului 
IV, văzîndu-și de joc, a 
ciștigat net disputa, iar ar
bitrii vinovați au apărut, 
spășiți, în fața comisiei de 
disciplină. Sancțiunile au 
fost aspre, dar drepte : Ion 
Mănescu — 8 etape sus
pendare ; Dumitru Ghețu 
și Nicolae Răileanu — 6 
etape, Gh. Mateescu și T. 
Marin — 4 etape.

Ceea ce produce nedu
merire este faptul că toc
mai arbitrii, cei care soli
cită de la jucători calm, 
disciplină și corectitudine 
s-au comportat ca niște 
fotbaliști inrăiți, certăreți, 
gata in orice moment să 
înșele buna intenție a con
ducătorului de joc, să-i 
conteste deciziile. Dacă 
vreunul dintre ei ar fi 
fost arbitru, in mod sigur 
că nu i-ar fi plăcut să-și 
macine nervii cu asemenea 
sportivi recalcitranți. Dar, ■ 
ascunși în postura de ju-.u, 
catari, au uitat că... „Ce 
ție nu-ți place, altuia nu-i 
face!“. Acum, în „conce
diul"... forțat în care se 
află, poate că vor reflecta 
mai mult asupra atitudinii 
lor și tși vor recîștiga nu 
numai fluierul, ci și titlul 
de cavaleri...

(e. a.)

Mai mult interes pentru juniori!

i

Coltul statistic

Duminică s-a desfășurat o 
nouă etapă (a șasea) in cam
pionatul național al juniori
lor și școlarilor. Reluat după 
vechea formulă cu 14 serii, 
împărțite după criteriul geo
grafic, campionatul are — 
din nou — posibilitatea cu
prinderii unui număr impre
sionant de echipe. Este un 
lucru bun și car» dă cam
pionatului juniorilor calitatea 
de a se numi, pe drept, cam
pionat național.

Cum înțeleg însă cluburile 
și asociațiile sportive să spri
jine această acțiune ?

Trebuie spus, din capul lo
cului, că numai măsura — 
luată de F.R.F. — de a sus
penda echipa de seniori, la 
două neprezentări ale echi
pei de Juniori, ni se pare in
suficientă. artificiali. De ce 
a fost nevoie de așa ceva ? 
Este deci aproape normal ca 
mal toți conducătorii ți an
trenorii echipelor „mici' să 
privească problema echipei de 
juniori, ca pe o povară și 
pentru care simpla partici
pare (oricum) la Jocuri este 
mai mult decît suficientă. în 
sprijinul afirmație*, noastre 
stau scorurile astronomice în
registrate, în multe meciuri.

prezentarea Ia joc a unor e- 
chipe descompletate — Pe
trolul Berea cu 8 Jucători, 
Carpați Sinaia, cu 10, Mine
rul Comănești, cu 9 etc. — 
ca și terenurile uneori com
plet impracticabile pe care 
sînt siliți să joace jucători ti
neri a căror preocupare prin
cipală, în instruire, trebuie să 
fie șlefuirea tehnicii indivi
duale. Este desigur, un mod 
defectuos de a privi lucrurile 
și care, peste cîtva timp, se 
va răzbuna tot pe acei acti
viști sportivi, a căror menta
litate greșită despre impor
tanta problemă a juniorilor îi 
oprește să privească în per
spectivă. Și atunci, peste ani, 
vor urma căutări, în cele pa
tru vînturi, după jucători-sal- 
vatori, minuni pentru echipe.

în primele etape de cam
pionat, s-au și înregistrat 
nepartiripări. Fie în depla
sare — Arieșul Cimpia Tur- 
zii — fie, cu atît mai con
damnabil. PE TEREN PRO
PRIU — Metalul Salonta, Pe
nicilina Iași sau Unirea Or
șova.

In aceeași ordine de idei
— a interesului pentru tînăra 
generație fotbalistică a țării
— se situează, e drept, la 
polul opus, Centrul de copii 
și Juniori de la Tg. Jiu. înfi
ințat abia în primăvara a- 
cestui an, noul centra (în 
care activează 60 de copii și 
juniori) poate servi de exem
plu celor care (încă) nu cred 
în utilitatea muncii cu juni
orii. Coordonatorul centrului, 
C. Giolgău — fostul jucător 
divizionar al echipei C.F.R. 
Craiova — dovedește mult in
teres și pasiune pentru aceas
tă muncă. Deși fără condiții 
dintre cele mai bune (în
treaga bază sportivă este în 
refacere), nu s-a speriat, a 
construit, după planuri pro
prii, interesante aparate aju
tătoare, a creat un circuit teh
nic de instruire (în care baza 
e pusă pe conținutul jocului), 
folosește cele mai diverse e- 
xerciții complexe, este, în 
concluzie, un om cu IDEI 
NOI.

îmbucurător pentru toată 
lumea a fost, în acest în
ceput de sezon, faptul că 
majoritatea fotbaliștilor au 
înțeles că normele de condui
tă sportivă nu mai pot fi 
neglijate. Din păcate, în cel 
mai tînăr campionat al țării 
s au mai înregistrat unele a- 
bateri, care ne fac să credem 
că. dacă nu se ver lua cele 
mai severe măsuri, vom pu
tea avea de a face, peste pu
țin timp, cu recidiviști. Ti
neri ca D. Băjescu (I.C.A.B. 
Arcuda), M. Ifrim (Petrolul 
Videle), Gh. Savu (Gaz me
tan Mediaș), Echim Radu 
(Gloria Bistrița), Ion Damian 
(C.F.R. Pașcani), Dan Oltea-

nu (Torpedo) se află în situa
ția de a fi sancționați pentru 
lovituri intenționate ale ad
versarilor. Cam devreme! 
Cazul tînărului de 17 ani. 
Dumitru Stan (Unirea ' Mî- 
năstirea) ni se pare cu totul 
deosebit. Legitimat pentru 
prima oară (la data do 
6.IX.a.c.), debutant într-un 
campionat al țării, el este eli
minat din Joc (în ziua fie 
14.IX.a.c.) pentru proteste- și 
atitudine nesportivă față de 
conducătorul jocului!!!

De altfel, din cauza dispre
țului și dezinteresului total, 
a unor conducători sau antre
nori, față de o problemă doar 
în aparență minoră, în cam
pionatul juniorilor sa mal p^t 
semnala destule situații,' cdî* 
puțin, curioase. Astfel, F. 
Argeș îl prezintă la Joc pe^ 
Gh. Marcel (suspendai: 
două etape, la al doilea mecț-' 
de campionat), riscînd astfel/ 
să piardă un meci cîștigaF, 
pe teren, cu 5—0! în etapa 
din 5 octombrie, F. C. Argeș 
a pierdut jocul (pe teren pro
priu), neputînd prezenta car- . 
netele de legitimare ; în echi
pa Electromotor Timișoara, 
din 12 jucători prezenți. 
teren, doar unul singur are 
viza medicală trecută pe car
net ; meciul Chimia Tr,Mâ+ 
gurele — Progresul Bșlț, 
programat în comuna Lața,. 
nu se poate disputa din cau
za terenului total necorespun- ’ 
zător, cu porți ale căror bare 
nu sînt decît niște simple... 
prăjini, fără plase; echipa 
C.S.M. Reșița intuind că gaz
da — Ripensia Timișoara —; 
nu a asigurat asistență medi
cală, refuză sâ joace, scăpltid 
astfel de la o grea înfrîngerei

Cu totul ieșită din comun 
apare atitudinea antrenorilor 
de la Chimia Suceava, Mino- 
brad Vatra Dornei, Progresul 
Balș, Petrolul Berea, Delta 
Tulcea, I.M.U.M., care au re
curs la substituiri, folosind 
chiar juniori suspendați sau 
depășiți ca vîrstă. Pentru a-și 
dovedi utilitatea, campionatul 
național de juniori nu tre
buie să existe ca o competiției 
de sine stătătoare, ca un scop 
în sine, ci numai ea o anti
cameră de acumulări, sub 
toate formele, a diviziilor <3, 
B și mai ales A.

Să nu se uite, nici un mo
ment, faptul că viitorul fot
balului nostru depinde. îh 
cea mai mare măsură, de Ju
niorii de azi. »> F fi

D. GRAUR

pot să dea de gîndit: 64 '65 
(Cupa cupelor) : cu Haka 
Valkeakoski Helsinki 1—0 la 
Oslo și 0—2 la Helsinki; 
66 67 (Cupa cupelor) : cu Real 
Saragosa: 3—2 la Oslo și
1—3 la Saragosa; 67.68 (Cupa 
campionilor): cu Sparta Pra- 
ga 0—< ~ "
(Cop* 
MU-xhert 
chen și 2—1 la Oslo.

la Oslo și 
Tîrgurilor); 
1SSJ: 2—2 la

69 79
cu 

Măn-
echipei Skeid Osia. Prezento 
ei în fotbalul norregian s-a 
făcut pentru prima oară sim
țită exact acum 39 de ar.i. 
cînd s-a calificau în finala

.•
sistem K O. — fiind însă în
trecută. Această perirrmar.tâ 
a mai repetat-o de atunci de 
zeci de ori: a mai fost învin
să de două ori fin 1940 $11949), 
dar — în schimb — a cunos
cut satisfacția deplină de 7 
Ori fin 1947. 1954. 1955. 1956. 
1958. 1963 ți 19®). fiind deci 
— în mod cert — una din 
animatoarele competiției fn 
ultimele trei derenii. Ce-i 
drept, tocmai în perioada ei

• Râmînem totuși cu con
vingerea că Dinamo Bacău, 
dacă-ți va lua în serios ro
lul ce-i revine In continuare 
ca tfngura echipă românească 
rit—asă ta cursă în actuala 
ediție a cupelor europene du
pă epuizarea primului tur, va 
trece cu succes și acest — 
încă nu cel mai serios — ob
stacol, fiindcă fotbalul nor
vegian — cu toate rezultatele 
Iul uneori bune, — poartă în 
general amprenta flagrantă a

7 4 4 1 11-
7 < 1 1 li

t 14
_____ 4

7 4 11 13— 4
7 4 1! 3-19
6 3 3 1 4-3
7 111 17-14
7 4 0 3 14-11 
7403 4-14
7 3 3 3 4-9
4 3 4 3 14-11
7 14 3
5 3 11
T 3 1 4
7 4 14
7 1 1 S
7 4 4 4

Bue.Dlnsmo 
U.T.A. 
Farul 
Rapid 
F. C. Argaț 
Steagul roșu 
Jiul 
„V- Cluj 
Steaua

11. Din. BaeJu
12. Petrolul
13. Crisul
14. C.F.R. ăuj
15. A S.A Tg. M.
16. politeh. lasl

3.
4 
si 
«.
7.
8.
4.

10.
i- » 
s- s 
9-14 
4-11
J-17
3- I

4 
>

i
> 
I
•
1
4 
t
5
3
3
1
1

Loto - Pronosport
și radio și remorcă „Cam
ping minor**. DACIA 11N. 
Moskvici 408 cu 4 faruri și 
radio, Skoda 1000 MB, la 
alegere, plus diferența în nu
merar pină la 65.000 lei, ex
cursii în ~~ 
rul de 2

Se mai 
în bsnj 
1000 lei, 500 lei ș a.

Pentru atribuirea tuturor 
rul de 2 locuri și 1100 etc. 
tuate 5 extrageri de cite 12 
numere din 90, în total 60 de 
numere.

Luni 20 octombrie a.c., 
este ULTIMA zi pentru pro
curarea biletelor.

Nu uitați! Prețul biletelor 
este de 10 lei, 15 lei și 25

Turcia cu autoca- 
tocuri și 1 loc etc. 
pot riști ga premii 
de valoare fixă a

let Și ca 10 lei {Mteți riștif» 
autoturisme.

Azi și inline mai aveți Ia 
dîspozhte pentru a vă putea 
procura biletele 
Loto (obișnuită) 
ortombrie a c.

Tragerea va 
București 
Finanțe-Bănci din strada 
Doamnei nr. 2. cu începere 
de la ora 19. Tragerea va 
fi radiodifuzată, după care 
va urma un film artistic. In
trarea este liberă.
PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 41 DIN 12 OCTOM

BRIE
CATEGORIA I (12 rezultate) 1 

premiu - 81.296 lei compus din 
2 variante jucate 50"/« în valoare 
de 44.648 lei fiecare ;

CATEGORIA a n-a (11 rezul
tate) 5 vaAante a 19.511 lei ;

CATEGORIA a ni-a (10 rezul
tate) 189 variante a 1.342 lei.

la tragerea 
de vineri 17

avea lo® la 
în sala Clubului 

din

1SC9

ȘEDINȚĂ DE ANALIZĂ LA RAPID
Au fost ridicate sancțiunile de suspendare

a jucătorilor Dan și Răducanu

Ieri după-amiază, la sediul 
clubului Rapid a avut loc o 
ședință de analiză a com
portării echipei de fotbal în 
campionatul actual și în cele 
două jocuri din „Cupa euro
peană a tîrgurilor". După 
informarea prezentată de tov. 
Otto Zaharia, vicepreședinte 
al clubului, s-a trecut la dis-

O NOUĂ PREMIERĂ CINEMATOGRAFICA
O PRODUCȚIE A STUDIOURILOR

SPANIOLE

cuții. Au luat cuvîntul jucă
tori ai echipei, membri ai 
biroului clubului și secției de 
fotbal, reprezentanți aî fe
derației și Consiliului muni
cipal pentru educație fizică 
și sport

Pe baza propunerilor fă
cute, avîndu-se în vedere bu
na lor comportare din meciul 
cu Portugalia, abnegația și 
dăruirea cu care au luptat, 
contribuind astfel Ia succesul 
echipei naționale, s-a hotărît 
ridicarea sancțiunilor de sus
pendare a jucătorilor Coe 
Dan și Necula Răducanu, 
dictate după înfrîngerea din 
partida cu Vitoria Setubal.
Antrenorilor Marin Bărbu- 

lescu
s-a 
dat.

Azi, o mîni-etapă
și Nicolae Cristescu li 
menținut avertismentul

Arbitrii etapei a Vlll-a

a campionatului diviziei A
l«i POLITEHNICA—STEA

GUL ROȘU: C. Petrea, aju
tat la linie 
M. Bică 
rești);

de G. Costică și 
(toți din Bucu-

«I < 
CAU: 
ajutat 
(Cluj)

CRIȘUL—DINAMO BA- 
O. Gomșa (Craiova), 
la linie de A. Pop 

și T. Cruceanu (Arad)j

regla LUIS BUNUELSILVIA PINALFRANCISCO RABALFERNANDO REYMARGARITA LOZANO
1*1 F. 0.

V.
nie . .
Niță (toți din București);

. . . ARGEȘ—FARULt
Dumitrescu, ajutat la li- 

de S. Mîndreș și M.

•1
Nițescu (Sibiu), 
linie de E. Bucșe (Sibiu) 
P. So tir (Mediaș);

RAPID—STEAUAi
ajutat

G. 
la 
Și

în divizia C
i

Echipele din campionatul 
diviziei C. care duminică au 
jucat în „Cupa României" vor 
susține azi meciurile contînd 
pentru etapa a VIII-a. Deci, 
astăzi vor avea loc 22 de par
tide (cele mal multe în seria 
a Il-a — patru jocuri, iar în 
seria a V-a doar un singur 
meci). Unele dintre aceste în- 
tîlniri-restanțe sînt hotărîtoâre 
pentru configurația viitoare a 
clasamentelor. Astfel, fn se
ria a VII-a Victoria Cărei 
joacă la Zalău cu Dinamo șî 
în cazul că va cîștiga va trese 
pe primul loc. La fel de im
portante sînt șî partidele din 
seria a Vl-a pe oare le vor 
susține fruntașele Minaur 
Zlatna cu Arieșul Cimpia 
Turzii și Arieșul Turte eu 
Tehnofrig Cluj. Alte partide 
interesante sînt și cele dintre 
Petrolistul Boldești — Shimia 
Orașul Gheorghiu-Dej (s. II), 
I.M.U.—Cimentul din Medgi
dia (s. III); Tractorul—Carpați 
din Brașov (s. VIII)’,

A.U.T.A.—PETROLUL: 
Bentu, ajutat la_ linie de A. 
Paraschiv și 
gean (toți din

CLUJ—C.F.R. i A. 
ajutat la linie de

'•I
Rădulescu, .
R. Buzdun și C. Popa (toți 
din București);

,,U'
C. Ghemin- 

București);

DINAMO BUCUREȘTI
— UNIV. CRAIOVA : N. 

Cursaru (Ploiești), ajutat la 
linie de I. Chilibar (Pitești) 
și R. Cocoi (Constanța)}

«I JIUL— A.
TG. MUREȘ:
(Iași), ajutat Ia
Toma și N. Petriceanu (am
bii din Bucrurești).

S. ARMATA 
M. Rotaru 
linie de V.



MECIUL CLAV - fRAZUR A SI ÎNCEPUT...
J

Șub pumnii necruțători ai lui Cassius Clay, „ursul cel rău“ Sonny Liston se va prăbuși 
iremediabil la podea. Imagine din istoria agitată a luptei pentru titlul suprem al boxului 

profesionist

Povestea celebrului 
pugilist american de 
culoare Cassius Clay 
este lungă și plină de pe- ■ 

ripeții. Acel care la vîrsta 
de 22 ani avea să devină 
cel mai teribil dintre cam
pionii mondiali la catego
ria supremă s-a născut la 
17 ianuarie 1942 in orașul 
Louisville. Sărac, hoinărind 
pe străzile înguste și insa
lubre ale cartierului negri
lor. Clay și-a imitat pre
decesorii săi celebri Ray 
Sugar Robinson, Joe Louis 
sau Bob Armstrong, înscri- 
indu-se la o școală de... 
box. Băiatul înalt și cu un 
joc de picioare care-l pu
nea în umbră pe celebrul 
dansator fred Astaire, s-a 
impus rapid în mijlocul ti
nerilor veniți să-și vîndă 
talentul managerilor, pen
tru un pumn de bani.

După o serie de meciuri a- 
micale susținute ca amator în 
1960 Cassius Clay reușește la 
Louisville să cucerească titlul 
de campion național al S.U.A. 
la categoria semigrea. Tot în 
același an — pe care el l-a 
numit „anul fericirii" — Clav 
își înscrie numele pe lista 
câștigătorilor competiției „Mă
nușa de aur“ de la Chicago, 
iar citeva luni mai tîrziu pri
mește certificatul de „bun 
pentru echipa olimpică a 
S.U.A.".

La Roma, In fața tuturor 
specialiștilor mondiali, rapi
dul Cassius Clay se detașează 
cu siguranță și în finală îl 
ridiculizează pe „vulpoiul" po
lonez Pietrykowski, cucerind 
medalia olimpică de aur. Clay 
începuse să cocheteze serios 
cu marile performanțe. Cam
pionul olimpic semnase încă 
pe ringul de la Palazzo dello 
Sport contractul cu o mare 
carieră pugilistă profesionistă.

Imediat ce s-a întors la 
Louisville, un grup de oameni 
de afaceri, care operau în fa
bricarea tutunului, l-au luat 
în menajament oferindu-i un 
salariu lunar pentru a se pre
găti așa cum trebuie, ca să 
poată urca pe ringul profe
sionist. Managerii au făcut o 
serioasă și sigură investiție în 
talentul lui Clay. Cînd acesta 
și-a cîștigat galoanele de cam
pion mondial, atunci a tre
buit să plătească cu dobîndă 
investițiile oamenilor de •- 
faceri.

în 1960, la 29 octombrie, în 
primul meci profesionist. îl 
învinge pe Tunney Hunsaker, 
iar mai tîrziu, la Miami, îi 
face k.o. în rundul 4 pe Herb

SUEDEZII SI-AU ÎNCHEIAT 
PREGĂTIRILE

Echipa Suediei și-a înche
iat pregătirile în vederea me
ciului pe care îl va susține 
astăzi la Stockholm cu selec
ționata Franței, în cadrul pre
liminariilor campionatului 
mondial. în ultimul joc de 
verificare, selecționabilii sue
dezi au întrecut cu scorul de 
3—0 (0—0) formația A.I.K. 
Stockholm. Partida s-a des
fășurat în două reprize a cite 
20 de minute.

U.E.F.A. VA DECIDE
Miercuri, la Basel, o comi

sie specială a U.E.F.A. va 
asculta raportul arbitrilor 
meciului de fotbal Cagliari — 
Aris Salonic, din cadrul „Cu
pei europene a tîrgurilor". 
După cum se știe, meciul a 
fost întrerupt în minutul 75 
în urma unui scandal. La în
trerupere, tabela de marcaj 
indica 3—0 în favoarea fot
baliștilor italieni (în primul 
joc cele două echipe termi
naseră la egalitate : 1—1). Co
misia U.E.F.A. urmează să 
omologheze sau nu rezultatul 
de pe teren și să treacă la o 
serie de sancțiuni.
SURPRIZE ÎN CUPA ELVEȚIEI

în cadrul optimilor de 
finală ale „Cupei Elveției" au 
fost înregistrate două mari 
surprize i formațiile Wettin- 
gen și Fribourg (care activea
ză în prima divizie) au pier
dut cu 0—5 și II—3 la echi
pele din divizia secundă, Sion 
și respectiv Neuchatel. Al 3 
rezultate I Basel — Grenchen 
3—2 ; Be.Jnzona — Lugano 
0—3; Winterthur — Servette 
Geneva 1—1 ; Zurich — Gras
shoppers 5—1.

CAMPIONATE
NORVEGIA. — în etapa 

a 17-a a camj ionatului nor
vegian, lidera clasamentului, 
Rosenborg Trondheim, a cîș
tigat în deplasare cu 2—1 la

Scrisoare din New York

Siler. Un an mai tîrziu Clay 
susține 8 meciuri, obținînd 
tot atîtea succese. Anul 1962 
se înscrie cu litere majuscule 
în palmaresul campionului o- 
limpic. Obține 6 k.o.-uri, prin
tre victime numărîndu-se Ar
chie Moore (rep. 4) și ar
gentinianul Lavorante (rep. 6), 
care mai tîrziu avea să moa
ră în lupta cu pumnii, după 
ce stătuse în comă mai bine 
de 45 de zile.

Clay este foarte prudent în 
1963. El știa că mai are mult 
de învățat, că trebuie să „dan
seze" bine și să-și regleze di
rectele de stînga. Ca atare 
susține numai 3 meciuri pe 
care le cîștigă. In 1964 pe 
ringul de la Miami, Clay ob
ține centura mondială cu dia
mante. Puternicul boxer ne
gru îl face k.o. tehnic pe „ur
sul" Sonny Liston, care în 
rundul 7 acuză o luxație la 
umărul drept. Unii specialiști 
declină victoria lui Clay de- 
clarînd că a fost un simplu 
accident.

începe o serioasă campanie 
de presă care susține revanșa. 
Aceasta are loc pe ringul u- 
nui garaj de avioane din lo
calitatea Lewiston, departe de 
New York și de reprezentanții 
„mafiei" care operează în bo
xul profesionist. Clay execută 
chiar din primul minut un 
clasic „un-doi“ la figură și 
Sonny Liston este făcut k.o. 
spre stupoarea publicului spec
tator. Cassius Clay își înscrie 
astfel numele pe lista mari
lor campioni ai categoriei, fi
gurină cu cinste alături de un 
Jack Dempsey, Gene Tunney, 
Rocky Marciano sau Joe Louis.

Rind pe rînd, challengeril 
săi cad ca secerați de lovitu
rile plasate cu o viteză și o 
precizie uimitoare. în tenta
tivele lor de a-I infringe pe 
Clay, se înclină ridiculizați 
Floyd Patterson (k.o. 12), Hen
ry Cooper (k.o.—6), Brian 
London (k.o.—3), Cleveland 
Williams (k.o.—3) și alții. Doi 
boxeri extrem de rezistenți, 
de parcă ar fi fost căptușiți 
pe dinăuntru cu oțel, au reu
șit să termine meciul în po
ziție verticală, învinși după 15 
runduri în care însă au fost 
transformați în saci de nisip 
— Ernie Terrel și canadianul 
George Chuvalo.

Lyn Oslo. Viitoarea adversa
ră a echipei Dinamo Bacău 
în „Cupa europeană a tîrgu
rilor", formația Skeid Oslo, 
a terminat la egalitate (3—3) 
în deplasare cu Hoedd Ul- 
steinvik. Alte rezultate : Fre- 
drikstad — Start Kristiansand 
3—1 ; Stroemsgodset Dram
men — Sarpsborg 2—2 ; Vi-

Brazilianul Nino Eidinilson, 
noua achiziție a clubului Gi
rondina de Bordeaux va 
mări numărul de jucători 
sud-americani in campionatul 

francez

king Stavanger — Brann Ber
gen 0—0. în clasament con
duce F.osenborg cu 27 p, ur
mată de Stroemsgodset — 22 
p, Skeid Oslo, Fredrikstad — 
20 p etc.

CEHOSLOVACIA — (eta
pa a 110-a) i ZVL Jilina — 
Lokomotiv Kosice 2—0 ; Jed-

La 29 martie 1967 susține 
ultimul meci, al „primei" sale 
cariere sportive, apărîndu-și 
titlul în fața boxerului Zora 
Folley — tată a 8 copii — 
care este învins prin k.o. în 
rundul 8. Bilanțul pînă atunci: 
29 de meciuri — 23 de k.o.-uri 
și 6 victorii la puncte. Cassius 
Clay era în 1967 vedeta In
contestabilă a boxului mon
dial.

Ce s-a întimplat în conti
nuare ? Este cunoscut că ma
rele campion a intrat în con
flict cu autoritățile militare 
americane refuzînd să fie în
corporat pentru a lupta în 
războiul de agresiune din Viet
nam. Drept pedeapsă pentru 
acest act de indisciplină. Clay 
a fost suspendat și condamnat 
de autoritățile din S.U.A. Au 
urmat o serie de lungi pro
cese, Clay plătind cu sume 
serioase avocații care se ofereau 
să-l apere. în același timp el 
a aderat la o sectă religioasă 
primind numele de „Moha
med Aii". Clay a fost depo
sedat de titlul mondial, care 
la ora aceasta este deținut de

CE POATE FACE PSIHOLOGIA PENTRU SPORT?
Interviu cu prof. dr. Ferruccio Antonelli — președintele Federației 

Internaționale de psihologie sportivă

Unii specialiști afirmă că viitorul salt al performanțelor spor
tive se va datora factorului psihologic. Pregătirea fizică și 
tehnico-tactică se cunosc și se efectuează bine. Psihicul este 

zona cea mai puțin explorată și cunoscută de către știința antre
namentului sportiv. Cînd se va ajunge ca factorul psihic să fie 
tot atît de bine tratat, cum sint calitățile fizice sau tehnico-tactice, 
atunci rezultatele sportive vor suferi încă un val de modificări 
deconcertante. Vă raliați acestei opinii ?

— Sînt convins că proximul 
salt al performanțelor va fi de
clanșat de către ameliorarea netă 
a pregătirii psihologice. Cu toții 
cunoaștem mari atlețl, pregătiți 
perfect, care la momentul oportun 
au eșuat datorită emotivității.

— Emoțiile vi se par, tn 
materie de sport, cel mat pri
mejdios cal troian strecurat 
tn ființa individului 1

— Da, ele pot perturba totul. 
Emotivitatea poate fi sesizabilă, 
conștientă, sau cantonată în sub
conștient.

Este cunoscut, de exemplu, sin
dromul denumit nikefobia, care 
se manifestă prin fobia, prin tea
ma de adversar. Este specific 
sportivilor cu excelentă compor-

nota Trencin — Tatran Pre- 
șov 1—1 ; Spartak Trnava — 
SONP Kladno 3—1 ; Slavia 
Praga — Slovan Bratislava 
0—2 ; Dukla Praga — SKLO 
Union Teplice 0—0 ; Inter 
Bratislava — Sparta Praga
3— 0 ; Banik Ostrava — 
Bohemians Praga 0—1. în 
clasament: Spartak Praga, 
16 p, Slovan Bratislava, ZVL 
Jilina, 15 p etc.

IUGOSLAVIA — (etapa a 
9-a): Vardar — Partizan 
1—2 ; Bor — Sarajevo 3—0 ; 
OFK Beograd — Vojvodina 
0—0 ; Maribor — Zagreb 
1—0 ; Velez — Sloboda 3—1 ; 
Dynamo — Hajduk 3—1 ; Ze- 
lezniciar — Radnicki Niș
4— 1. Clasament: Dynamo, 
14 p, Zelezniciar, Radnicki 
Niș cite 13 p etc.

UNGARIA — (etapa a 
24-a). Liderul clasamentului, 
Ujpesti Dozsa, a terminat la 
egalitate, 0—0. în deplasare 
cu Tatabanya, iar Salgotarjan 
a pierdut pe teren propriu cu 
scorul de 0—4 în fața forma
ției Komlo. Alte rezultate : 
Pecs — Dunaujvaros 2—0 ; 
Diosgyor — Csepel 2—0 ; 
Szombathely — Ilonved 1— 
Eger — Raba 0—2.

Conduce Ujpesti Dozsa cu 
40 p, urmată de Honved cu 
37 p, Ferencvaros — 36 p etc.

SPANIA — (etapa a 5-a): 
Real Madrid a învins cu 3—1 
în deplasare pe Pontevedra, 

r Sevilla a terminat la e- 
galitate, 0—0, pe teren pro
priu cu Granada. Alte rezul
tate : Coruna — Las Palmas 
0—0 ; Atletico Bilbao — 
Elche 2—0 ; Real Sociedad — 
Barcelona 1—0 ; Atletico Ma
drid — Mallorca 3—1 ; Va
lencia — Ceita Vigo 0—0 ; 
Sabadell — Saragossa 1—1. 
în clasament: Real Madrid 
cu 8 p, Sevilla. Atletico Bi I 
bao și Atletico Madrid cito 
7 p etc.

Joe Frazier, campionul olim
pic de la Tokio (versiunea 
starului New York) și fostul 
său sparin g-partener Jimmy 
Ellis (versiunea WBA). în a- 
cest „straniu interludiu" al 
disputei pentru titlul mondial, 
opinia publică a continuat să-1 
considere însă pe Clay drept 
singurul campion mondial. Iar, 
în fiecare lună, clasamentele 
mondiale alcătuite de cunos
cutul specialist american Nat 
Fleischer — în revista sa „The 
Ring" — începeau tot cu Cas
sius Clay.

Lupta a continuat cu ve
hemență pe terenul judiciar, 
pînă la urmă Cassius Clay, 
reușind să fie achitat Multă 
vreme de la pronunțarea sen
tinței el ‘a stat departe de 
corzile ringului spunînd că 
secta sa religioasă nu-i per
mite să mai activeze ca spor
tiv. Constrins se pare de si
tuația sa financiară și mai 
ales de faptul că singura sa 
profesiune este cea de boxer, 
Clay a primit zilele trecute o 
nouă licență care-i va per
mite să urce în ring. înainte 
de aceasta el a fost însă țin
ta foștilor săi adversari care 
declarau că la 27 de ani, după 
2 ani de inactivitate, Clay nu 
mai poate da randamentul ne
cesar și că nu are nici o șan
să de a mai începe lupta 
pentru recucerirea coroanei 
mondiale a greilor. Cu două 
săptămîni m urmă, într-o în- 
tîlnire întimplătoare pe care 
a avut-o pe stradă cu Joe Fra
zier. unul din campioni mon
diali oficiali, Clay l-ar fi a- 
menințat cu pumnii pe acesta 
spunind..." că va veni ziua so
cotelilor cînd îi va preda cen
tura". Vorbăreț ca și Clay, se 
spune că Frazier l-ar fi in» 
sultat pe ex campionul lumii 
și că numai doi polițiști care 
au intervenit la timp, au evi
tat un... meci neoficial, fără 
mănuși.

Revenind la decizia organi
zațiilor sportive ale statului 
Mississippi de a-i acorda o 
licență lui Clay, trebuie să 
arătăm că imediat acesta a 
declarat că nu stă cu mîinile 
în șolduri și că se pregătește 
oontinuu. Clay a specificat că 
la 15 decembrie pe ringul de 
la Jackson își va face rein
trarea oficială. El a organizat 
imediat o conferință de presă 
și s-a fotografiat în mijlocul 
ziariștilor arătîndu-le noua li
cență. cu cuvintele : „Acum a- 
ducefi-mi-l pe Frazier, fiind
că am dreptul să mă bat cu 
el!" Aflînd de provocarea lan
sată prin intermediul presei, 
Frazier a declarat la rîndul 
său că va lupta cu Clay unde 
dorește acesta, chiar și în- 
tr-un... autobuz.

Acceptarea reintrării lui Clay 
va face fără îndoială ordine 
în actuala ierarhie a boxerilor 
de categorie grea, unde pe 
bună dreptate putem afirma 
că, de doi ani încoace, există 
un adevărat haos, cauzat de 
jocul de culise al unor ma
nageri și mai ales al organi
zațiilor sportive americane. 
Clay este singurul boxer care 
la ora aceasta poate reuni 
cele două versiuni și să fie 
recunoscut finalmente ca sin
gur campion al lumii.

Paul WHITE

tare în timpul antrenamentelor, 
bine pregătiți, echilibrați, plini de 
elan în ajunul întrecerii propriu 
zise, dar care, de cele mai multe 
ori sînt înfrinți în competiție. La 
prima vedere, eșecul lor pare 
inexplicabil, dar s-a stabilit exis
tența unei motivații venită din 
subconștient. Acești oameni re
simt in fața adversarului senti
mentul propriu copilului în fața 
unul tată sever.

— Și ce poate face. In fond, 
psihologia pentru sportiv, 
domnule Antonelli ?

— Este capabilă să îndepărteze 
obstacolul emoțiilor, să-l mențină 
lucid și stăpin pe el in fața unei 
atmosfere ostile (produsă de un 
public inamical), rezistent și în 
stare de ripostă în fața unei ex
cesive dorințe de victorie a ad
versarului. Ea este, de asemenea, 
capabilă să-l confere dorința de 
a-și exprima întreaga lui capaci
tate, precum și forța de a se dis
tanța Ia momentul oportun, de 
toate celelalte preocupări, cu 
punct de plecare personal sau de 
altă natură, care ar putea să 
consume valențele necesare spor
tului.

— Vreți sd spuneți că antre
namentul și concursul trebu
ie abordate intr-o stare de 
detașare de tot ceea ce nu 
are conexiuni cu sportul ?

— Sportul este domeniul în care 
individul trebuie să pătrundă sub 
simbolul libertății de opțiune, 
concentrat asupra sa, Închis pen
tru solicitări care n-au contingen
ță imediată cu. momentul activi
tății sportive. In această formă 
de manifestare a personalității 
umane există o succesiune neîn
treruptă de opțiuni libere, acte 
care conțin libertatea ca o nece
sitate precum și necesitatea liber
tății. Individul are libertatea de a 
alege sportul preferat, echipa, 
antrenorul, modul de pregătire, 
libertatea de a se întrece cu un 
adversar, șl, mai ales, libertatea 
de a accepta rezultatul, oricare 
ar fi acesta. Pentru că psiholo
gia acceptă teza lui Pierre de 
Coubertin, după care în sport, 
principal este să participi, nu să 
cîștigi.

— Din păcate, ideile lui 
Pierre de Coubertin sint tot 
mai des citate și tot mai pu
țin respectate șl integrate in 
acțiune.

— Inttia regulă a sportului a 
fost și trebuie să rămînă aceea 
de a accepta rezultatul. La noi 
in Italia circulă o expresie, cînd 
vine vorba despre unele lucruri 
care nu pot merge întotdeauna 
bine, așa cum ai dori : „Nu-i ni
mic, e ca și-n sport".

— Sportul constituie o mo
dalitate de afirmare a perso
nalității. Pornind de aici, ar 
putea fi acceptată ideea că 
sportul cultivă un individua
lism exacerbat ’>

— Nici vorbă. Cu toate că în 
lumea atleților americani de mare 
competiție se spune că pentru a 
învinge trebuie să ai instinctul 
asasinului. E mai mult butadă, 
decît adevăr, sau, dacă vreți, ex
presia conține un adevăr subtil 
ce trebuie sublimat din sensul 
obișnuit al termenilor. Nu comi
tem o denaturare atunci cînd 
acceptăm că sportul este o rrră 
unde trebuie să opereze voința 
de afirmare cu orice >reț. Dar. 
afirmația de mai sus o subordo
năm întîiel legi a sportului, ac
ceptarea rezultatului. Fixat între 
.-ceste coordonate sportul se ridică 
deasupra primejdiei de a deveni 
o școală a egocentrismului Sste, 
dimpotrivă, un mare producător 
de sociabilitate.

T. Stama și V. Stamate transmit din Havana

Sportivii sovietici au cucerit 4 titluri mondiale
Scrima românească s-a situat pe

Iată-ne ajunși la capătul 
campionatelor mondiale de 
scrimă — ediția 1969. Ultima 
probă, cea de spadă pe e- 
chipe a adus sportivilor so
vietici cel de al patrulea ti
tlu mondial. A fost un suc
ces categoric, spadasinii din 
U.R.S.S. dominînd cu ușu
rință restul participanților. 
în semifinale ei au întrecut 
net echipa Suediei cu 8—2, 
în timp ce, în cealaltă semi
finală, trăgătorii maghiari 
au primit o replică mai fer
mă din partea spadasinilor 
italieni (8—6).

Finala, a opus, așadar, e- 
chipele Uniunii Sovietice și 
Ungariei, victoria încli- 
nînd curînd în favoarea spor
tivilor sovietici, mai deciși 
și cu o excelentă orientare 
tactică. Scor 8—2 (Nikan- 
cikov 2 v, Paramonov 2 v. 
Valetov 2 v. Kriss 2 v, Schmitt 
2 v, Nemery i 1 v).

Pentru locurile 3—4, Sue
dia a reușit să întreacă Ita
lia cil 9—5, în timp ce pen
tru locurile 5—6, elvețienii 
au dispus de francezi cu 
7—4.

Clasamentul final al pro
bei de spadă (echipe) se pre
zintă astfel: 1. U.R.S.S. (Ni- 
kancikov, Paramonov, Kriss, 
Valetov, Matveiev); 2. Unga
ria; 3. Suedia; 4. Italia; 5. El
veția: 6. Franța.

După terminarea întrererl-

Corespondență specială pentru SJ3Ortu.l

LA SALONIC, VA FI 
UN MECI AL OFENSIVEI 4 
întilnirea de fotbal Grecia — Elveția, din preliminariile C. M., cu citeva

ore înaintea loviturii de începere
Iubitorii de fotbal de pe 

întreg teritoriul Greciei pot fi 
liniștiți, căci miercuri — ziua 
marelui meci cu Elveția — ei 
vor putea urmări fazele jo
cului, din primul pînă în ul
timul minut. Pentru prima 
oară, televiziunea greacă va 
face o transmisie directă de 
la Salonic, inaugurînd pen
tru aceasta un releu special. 
Și pentru prima oară com
pania de transporturi aeriene 
„Olympic" a pus curse de a- 
vioane suplimentare pe ruta

— Recunoașteți, probabil, că 
prestigiul psihologiei sportive, 
tn genere, este încă redus. 
Mulți nu cred că ar avea vo
cație pentru acțiuni practice. 
Iar, pe de altă parte, oamenii 
cred că experiența lor e su
ficientă pentru a le conferi 
vricepexz in chestiuni de psi
hologie.

— Freud povestește despre o 
tînără fată, care s-a prezentat 
într-o familie, unde era nevoie de 
o bonă. Ai experiență in privința 
creșterii copiilor ? a fost Întreba
tă. Desigur, doar am fost și eu 
copil, a răspuns fata. Tot așa ju
decă oamenii și psihologia. Ei 
consideră că știu totul. numai 
fiindcă au trecut prin tot felul de 
situații, fiindcă au experiență de 
viață. Realitatea e cu totul alta. 
Revenind la psihologie, pentru a 
reuși să intervenim asupra proce
selor psihice nu e nici pe de
parte suficient să dovedim înțe
legere și judecată. Priceperea în 
psihologie nu e ceva Înnăscut. Se 
dobîndește după studii îndelungi 
șl complexe, psihologia fiind o 
știință și numai cel ce o cunosc 
ajung să înțeleagă cîte noțiuni, 
concepte și domenii au concura» 
la personalizarea ei.

_ Cum să-l conv.ngem pe 
antrenori ?

— Există antrenori -fac totum-. 
Ei se cred competent' și in ches
tiuni medicale, prescriu tratamen
te. stimulatoare de efort, dopante 
sau nedopante, fac și pre- ătire 
psihologică, pe scurt revendică o 
arie de competență pe care nici 
savanți eminenți nu și-o atribuie. 
Tipul vizat e foarte primejdios 
pentru sănătatea biologică si psi
hică a sportivilor. De regulă, slot 
oameni virstnlci. inapți să se 
mențină in cadența progresului 
științific. Speranța ne-o investim 
numai în noile promoții de antre
nori, care trebuie unstruite in 
concordanță cu volumul și pro
funzimea cunoștințelor moderne.

— Ați amintit de Freud. A- 
preciațl că psihanaliza ar pu
tea face sportului unele suges
tii interesante ?

— Activitatea sportivă este le
gată de esența umană. în cadrul 
ei se manifestă instinctul de a 
depăși pe un altul, pornirea de 
a compensa frecventul complex 
de inferioritate, precum și veri
tabile furtuni emoționale. Psiha
naliza este în măsură să influen
țeze favorabil o serie de fenome
ne negative producătoare de ob
sesii și dorințe refulate, în stare 
să conducă la perturbarea com
portamentului. Atari fenomene 
apar In conștiința și in subcon- 
știința sportivului, tn acest sens, 
ea mi se pare categoric aptă să 
contribuie la efectuarea pregăti
rii psihologice.

— Cum vedeți relația psiho- 
logie-pedagogie ? In ce măsu
ră prima disciplină poate 
contribui la educație ?

- — Scopul principal al psiholo
giei nu este ameliorarea perfor
manței. ci asigurarea unei sănătăți 
mintale a populației sportive. Pe
dagogia modernă este psihopeda
gogie sau nimic.

Romulus BALABAN

BARAJUL PETROSIAN — 
POL'JGAE VSKI •

A luat sfîrșlt cea de-a 37-a edi
ție a campionatului unional de 
șah. Pe primul loc s-au clasat 
la egalitate Petrosian și Polugaev- 
ski — 14 puncte din 22 posibile. 
I-au urmat în clasament — Ghel- 
ler, Smîslov, Taimanov 13x/î p, 
Stein 13 p, Balașov, Platt iov, Hol
mov 12V2 P etc. M. Tal s-a clasat 
pe locul 14 cu 10’/2 p. Pentru a- 
tribuirea titlului de campion, Ti
gran Petrosian și Lev Polugaevski 
vor susține un meci de baraj de 
6 partide. 

lor, cei 235 de participant 
au coborît cu toții în sală pen
tru festivitatea de închiderea 
campionatelor mondiale. Cu 
acest prilej, președintele fe
derației internaționale de spe
cialitate, dl. Pierre Ferri, a 
rostit o scurtă alocuțiune.mul- 
țumind concurenților și ofi
cialilor pentru contribuția 
lor la buna desfășurare a în
trecerilor și i-a invitat, în 
încheiere, la viitoarea ediție 
a campionatelor, în Turcia. 
Totodată, dl. Ferri a înmâ
nat delegației sportivilor 
sovietici „Cupa națiunilor' 
pentru cea mai bună com
portare în ansamblul probe
lor.

Trebuie să spunem că în-

.VICTORIA ROMÂNCELOR A FOST SUPERBA'1•J

ECOURI LA VICTORIA FLORETISTELOR NOASTRE IN C.M.

Agențiile internaționale de presă 
subliniază In comentariile lor re
marcabila comportare a echipei 
feminine de floretă a României 
care a cucerit la Havana titlul 
de campioană mondială.

In comentariul său agenția 
„Reuter” scrie printre altele : «Ro
mânia a ciștigat o medalie de aur 
la această ediție a campionatelor 
datorită echipei feminine care a 
smuls titlul mondial echipei 
URSS, campioană olimpică". Flo- 
retistele românce au obținut vic
toria la limită și tuș-averaj. Vic
toria româncelor — se mai scrie 
în comentariu — a fost superbă, 
meritată și prețioasă, mai ales că

Atena—Salonic, pentru a su
plini cererile pasagerilor ca 
pleacă la meci.

Toate cele 48.000 de bi
lete —' capacitatea oficială 
a tribunelor stadionului 
Kaftantzioglou — au fost 
vindute cu săptămîni de 
zile înainte. Atît de mare 
este interesul pentru acea
stă partidă de deosebită 
importanță pentru clasa
mentul final al grupei I 
a preliminariilor.

Fotbaliștii elvețieni au so
sit luni la Atena și și-au 
continuat imedat călătoria 
spre Salonic. 16 JUCĂTORI 
ȘI 6 CONDUCĂTORI FOR
MEAZĂ CARAVANA ELVE
ȚIEI. CARE — CONFORM 
DECLARAȚIILOR FĂCUTE 
PE AEROPORTUL ATE
NIAN — PASTREAZA 1NCA 
SERIOASE REZERVE DE 
SPERANȚE PENTRU CALI
FICAREA ÎN TURNEUL FI
NAL DIN MEXIC.

Iată ce ne-a declarat antre
norul Erwin Ballabio, în 
scurta sa ședere în mijlocul 
reprezentanților presei:

„Victoria României în 
meciul de duminică I-A 
MAJORAT CONSIDERA
BIL ȘANSELE LA LO
CUL INTÎI. Acum. Ia Sa
lonic, un meci nul ar a- 
vantaja enorm pe români, 
de aceea ATIT NOI, CIT 
ȘI ADVERSARII NOȘTRI

Pe valurile agitate ale Atlanticului, in apropiere de Port 
Hamilton (Bermude), s-a decis lupta pentru desemnarea cam
pionului mondial de yachting la clasa „finn“. Iată, in prim 
plan, pinza ambarcațiunii suedezului Thomas Lundquist, noul 
campion, student la Universitatea din Goteborg, care readuce 

in Europa titlul după o întrerupere de 13 ani 
Telefoto : A.P.-AGERPRES

FLORIN OREORORIU SE MENȚINE In plutonul fruntaș
ATENA, 14 (Agerpres). — 

După 9 runde și disputarea 
partidelor înlreruple, în tur
neul zonal de șah de la 
Atena conduce Jansa (Ceho
slovacia) cu 7 p, urmat de

LOUÂ LIDERE 
FEMININ

PRAGA, 14 (Agerpres). — 
în turneul zonal feminin de 
șah de la Veselina-Morave 
(Cehoslovacia) s-au disputat 
partidele întrerupte din run
dele interioare. Malipetrova 
a ciștigat la Asenova, Vre- 
eken la Lazarevici, Belamarici 
la HaroLison și Honfi Ia Vre- 
eken. Radzikowska a invins-o 
pe Haroldson. A fost con
semnată remiză în partidele 
Eretova — Honfi și Honfi — 
Malipetrova. Partida dintre 
Suzana Makai și Malipetrova

locul IV in lume
tr-un clasament — neoficial 
— întocmit de trimisul a- 
genției France Presse la Ha
vana — sportivii țării noas
tre ocupă locul IV în lume, 
fiind precedați de scrimerii 
Uniunii Sovietice, Ungariei 
și Poloniei.

încheind seria relatărilor 
noastre de la campionatele 
mondiale de scrimă, vom mai 
comunica cititorilor noștri 
amănuntul că delegația spor
tivilor români se reîntoarce 
în patrie vineri seara pe ru
ta Havana—Praga—Bucu
rești. Și sperăm ca aurul 
floretistelor noastre să fie în- 
tîmpinat, la aeroport, cu cele 
mai frumoase flori din gră
dinile toamnei noastre.

In fruntea echipei URSS se află 
actuala campioană mondială No
vikova".

Corespondentul agenției „France 
Presse" a remarcat- ambiția ex
cepțională și puterea de luptă a 
floretistelor românce care au știut 
să treacă peste momentele grele, 
să remonteze handicapul și să 
obțină o victorie de prestigiu. 
Ziaristul francez subliniază vo
ința uluitoare a Olgăl Orban-Szabo 
care în meciul decisiv, deși ac
cidentată la o mină, s-a compor
tat peste așteptări în fața adver
sarei sale Samușenko și sobrie
tatea cu care a luptat Marla VI- 
col, autoarea a 4 victorii.

GRECI, NU TREBUIE SA 
NE GÎNDIM DECIT LA 
VICTORIE. SĂ ÎNVINGĂ 
CINE VA FI MAI BUN..."

în culise, se profilează ur
mătoarea națională elvețiană: 
Kunz — Ramseier, Michaud, 
Taccbella, Perroud, Oder- 
matt, Bossard, Kuhn, Kiinzli, 
Blaettler, Vuilleumier. Echi
pa va juca, probabil, în tra
diționala așezare a „lacăt^^ 
lui elvețian" 1—1—3—

T . !i :
în ce privește echiWW 

Greciei, au intervenit lu- ! 
cruri noi. A fost chemat 
în echipă Giorgios Sideris, 
căruia îi va fi încredințat 
postul de înaintaș-pivot. 
Papaioanu — în mare for
mă — va fi un centru re
tras, cu sarcini speciale do 
concretizare a acțiunilor o- 
fensive, iar Haitas și Do- 
mazos rămîn ca oameni de 
bază în centrul terenului. 
Mai sînt semne de între
bare în apărare, în spe
cial la desemnarea funda
șilor laterali, asupra că
rora antrenorul Lakis Pe 
tropoulos afișează ezitări 
de ultimă oră.

Oricum, soarta meciului stă 
in forța atacului elen și in 
virulența contraatacurilor el
vețiene. Va fi un meci al o- 
fensivei !

Elie SPORIDIS
Atena, 14 octombrie

Gheorghiu (România), Spirida 
nov (Bulgaria) cu cîte 6 p.

Rezultate înregistrate în par
tidele întrerupte : Olafson _
Forintos 1—0; Pedersen — 
Spiridonov 1—0 ; Csom — 
Wright 1—0.

ÎN ZONALUL
DE ȘAH
s-a întrerupt pentru a doua 
oară.

După șase runde, in clasa
ment conduc Belamaric, 'iu
goslavia) și Just (R. D Ger
mană) cu cite 4 puncte, ur
mate de Vreeken (Olanda). 
Malipetrova (Cehoslovacia) 
3'/z (!) P, Margareta Teodo- 
rescu (România). Radzikowska 
(Polonia), Vokralova (Ceho
slovacia), Honfi (Ungaria) 
3'/2 p, Suzana Makai (Româ
nia) 3 (1) p.
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