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Campionatele 
de călărie

Au luat startul Juniorii
$1 seniorii de categoric

semigrea
în cea de a 5-a zi a cam>- 

pionatelor de călărie s-a dis
putat prima dintre cele trei 
probe finale de obstacole pen
tru juniori și seniori catego
ria seipigrea. Rezultate : ju
niori 16 ani (20 concurenți) : 

1 C. Dinescu (Steaua) cu calul 
Pipăruș, 2. N. Vlad (Dinamo)
— Himalaia, 3. C. Dinescu 
(Steaua) — Viorica, 4. C. 
Ciuaru (C.S.M. Sibiu) — E- 
lectric, 5. Gh. Nicolae (Petro
lul) — Aprod, 6. M. Condu- 
rățeanu (Dinamo) — Lama; 
juniori ÎS ani (9 concurenți) i 
l. M. Simion (Dinamo) — 
Gama, 2. M. Simion (Dina
mo) — Pătrat, 3. I. Munteanu 
(C.S.M. Sibiu) — Strop, 4. 
I. Serdaru (Atletul Craiova)
— Nufăr, 5. Gabriela Ionescu 
(C. Căi Buc.) — Ghidran, 6. 
Irina Ciocmata (Steaua) — 
Hazlia. Cu numai 9 juniori 
pînă la 18 ani dintr-un total 
de 10 secții de călărie putem 
fi oare mulțumiți ? Categoria 
semigrea (8 concurenți) : 1. 
C. Ilin (Steaua) — Viteaz, 2. 
C. Vlad (Dinamo) — Spirt, 
3. O. Recer (Dinamo) — Gra- 
țiela, 4. O. Recer (Dinamo)
— Vifor, 5. D. Velea (Steaua)
— Zefir.

Vineri, campionatele conti
nuă cu cea de a doua probă 
pentru juniori și obstacole 
categoria semigrea.

Felix TOFESCU
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■teruționaleie de tenis
de sasă ale Ungariei

și Iugoslaviei
Ia vederea campionate 

Ier ir.temațtcr.ale ale Un
gariei. programate la sfir- 
șitul aceste: luni, birou! 
federației noastre a defi
nitivat Iotul care va face 
deplasarea : Eleonora Mi
na* ca. Carmen Crișan, 
Giurglucâ, Rethi și Bozga.

De asemenea, a fost al- 
cătnît și lotul care ne va 
reprezenta la campionatele 
Internaționale ale Iugosla
viei (luna noiembrie) : 
Maria Alexandru. Eleonora 
XEhalca. Giurgiucă, Do- 
boșj și Dumitriu.

Față in față întreceri de tir pentru tineret

„Criteriul juniorilor mici"

între corzile ringului și „Cupa speranțelor"

i Implicațiile 
i victoriei• •
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Astă-seară ora 19, in sala Floreasca;

Nicolae Vlad (Steaua) pe calul Himalaia, cel mai tinir con
curent, se anunță ca unul dintre facorițu probelor rezer
vate juniorilor mici. Foto : V. BAGEAC

ie cea-

Concursurile care — 
se speră — vor atrage 
un număr mare de tră
gători cuprind probe 
de pușcă, pistol și ar
me de vinătoare (skeet 
și talere).

Programul primei zile 
(vineri) va fi deschis la 
ora 9 cu proba de armă 
standard culcat 60 f 
l>ăieți și va continua 
cu armă standard 
3x20 f fete și pistei li
ber €0 f băieți.
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SINAIA, perla Bucegilor, 
pe orbita internațională 
a stațiunilor climaterice
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CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI
în afara turneelor interna

ționale pe care le vor între
prinde peste hotare, jucătorii 
noștri de tenis de masă vor 
avea prilejul să concureze și 
la o importantă competiție

de anvergură care se va dis
puta în Capitală. în zilele de
6, 7, 8 februarie 1970. în sala 
Floreasca, vor avea loc cam
pionatele internaționale a'.e 
României. Federația de spe-

• v țuir.. =a«n ::~i etat fegriceierea și hărnicia omului • Sinaia, 
Igspl fnrir jriaaft ale trâriil $i sfidărilor de iarnă • Continua 
■Mora stațaî-riiectif friivtial • Defecțiuni ce trebuie rezolvate 

liată • lsim»a frțefar - o frlu pentru localnici
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uccesul fotbaliștilor români 
oferă un prilej copios de me
ditație asupra implicațiilor ori
cărei victorii, sportivă sau de 
altă natură. O înfrîngere ne-ar 

fi angajat mai puțin, decît
izbinda binemeritată de duminică. Fi
indcă, așa cum suna deviza cavaleri
lor dintt-un alt ev, noblesse oblige! 
Victoriile obligă nu numai la menjins- 
rea a ceea ce s-a dobîndit o dată, dar 
și la depășirea ștachetei cucerite. Am 
avut, la meciul clintre echipele Româ
niei și Portugaliei, imaginea savuroasă 
a capacității fotbaliștilor noștri, dez
lănțuiri ca un ghem mirific, ce se ra
mifică în alte ghemuri, ca să se adune 
iar și din nou să se împrăștie pe sta
dion, intr-un efort căruia nu i a lipsit, 
uneori, frumusețea : nu există sport 
fără estetică. Se putea obține, după 
cum se știe, un scor mai spectaculos, 
dar ceea ce importă acum este victo
ria si, pentru viilor, pregătirea, concen
trarea, adîncirea unui stil de joc ce 
trebuie să ne fie propriu și mai tre
buie să sporească în direcția clarității, 
a sudării spiritului de echipă, a sporti
vității.

Nici un alt spart nu cuprinde într-o 
sinteză mai desăvîrșită ca fotbalul ne
voia largă, profundă, elementară a făp
turii noastre de sforțarea îndreptată 
spre un scop imediat și palpabil, nici 
un alt sport nu antrenează în desfășu
rarea lui un număr mai mare de sim- 
patizanji. Mingea ne dă, în microcos
mul arenei, imaginea înverșunării de 
care e în stare omul pentru atingerea 
unui țel, puterea voinței sale incordate 
către un obiect final. Fotbalul stîrnește 
optimism și încredere in facullățile di
namice ale oricăruia dintre noi, su 
gerează frumusețea și rosturile stenice 
pentru caracter ale emulației. Ds aici 
și popularitatea sa în masele de pre
tutindeni. i

Sportul românesc a înregist: I, Tn- 
tr-un crescendo remarcabil, un spor de 
prestigiu și un loc de stimă in lumea 
întreagă. El este o expresie pregnantă 
a energiei și vitalității noastre și, ca 
atare, este și el un mijloc eficient de 
afirmare internațională a avînlurilor 
mari ce ne sînt proprii. Fotbaliștii ro
mâni au căpătat nu numai experiență, 
dar au căpătat și încredere, ci au ne
voie de această încredere, fără de 
care nu se foce nimic bun, în nici unul 
din domenii. Avînd-o însă, sînt obligați 
să ducă mai departe, cu fermitate, 
ceea ce au început, și să nu uite câ 
monumentele ridicate de victorii sînt 
friabile, permanent fiind doar efortul, 
care asigură mersul înainte !

George SBÂRCEA
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Nici un moment
de respiro

Haru Fassnacht, europeanul care :-c pe
e Primul 

cele 4
om care învinge 
minut; la 400 m

B fo^al Pnhoeet superioare ft agățată ca o strălucitoare perlă 
PpcegAte, SfaMM, pe mcMbZ său nume ^Podul heagului*. a reținut din- 
pe t*cc*ari pin patorcaeal fi farmecul său. Frumuseții sălbatice a parț- 

> dHKtpn PUtru Ană, Vtrful cu Dor fi Jepi, uriaș de stinci ridicat din
g-uțm - - - ■ -•* "saitaStaore e pădurilor de conifere, a poienelor șt 

plaiului alpin dinspre 
Gtrbova j: CumpStul. 
Ceea ce a fost ți a ră
mas atracția Stnăii este 
imensa liniște ce plu
tește peste întinderile 
-emicaie. armonia și 
pacea- intimi ce fi-o 
mrpf-d cadrul natural 
ta care omul a implan
tat bijuterii arhitectu
rale, vile fi faișoare 
cochete Intr-un parc 
natural de o neasemui
tă f-umusețe. In para
disul de lumină ți li- 
mțts ce o înconjoară, 
ta zorii zilei Sinaia 
strălucește «ub sărutul 
•oardui, încălzind d«- 
cpctrtod trupul fi su
fletul omului.

lor sub zodia vitezei, 
cu civilizația sa meca
nică, dinamică și fe
cundă, a obligat Sinaia 
să se nască a doua 
oară. Intr-o epocă ten
sionată de efortul cre
ator al muncii, de di
namismul alert 
facerilor, însăși
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A DOUA NAȘTERE

Dar sece lui nostru, a- 
pfr-us din noaptea ani-

€ Germană — o nouăR. D.
forță in natația mondială

c fi inotătorulCine va
1 al sezonului ?nr.

Gabrielle Wetzko 
pe urmele lui Dawn Fraser

în ciuda unei mai vechi tradi
ții. conform căreia în anii poșt- 
olimpici marii campioni își 
îngăduiau o perioadă de res
piro, sezonul 1969 nu a în
semnat cîtuși de puțin o sta
vilă în fața avalanșei de re
corduri și mari performanțe. 
Ba dimpotrivă. Piscinele lu
mii — mai puțin poate în 
Japonia sau la antipozi, dar 
într-o măsură mult mai lar
gă pe coordonatele europene 
— au fost luate cu asalt de 
alți copii teribili ai șecolului 
nostru, care cu tinereasca 
lor ambiție de a se autode- 
păși în permanență ne oferă 
„eronometre“ de-a dreptul ui
mitoare.

Pentru hronicul natațlei, 
’69 va rămîne anul în care 
primul om din lume a învins 
cele 4 minute într-o probă de 
400 m, iar cea dinții femele 
de pe continent a reușii per
formanța Iul Johnny Weiss
muller de acum 47 de ani,

țin de 60 de secunde. Dar, se
zonul pe care l-am încheiat 
recent, a însemnat și consa
crarea definitivă a unei noi 
forțe în înotul mondial. Este 
vorba de R.D. Germană, țară 
ai cărei reprezentanți au fă
cut un salt de-a dreptul cos
mic, trecînd pe poziția a doua 
din cadrul plutonului fruntaș, 
în fine, concretizată în cifre, 
panorama anului competițio- 
nal reprezintă 10 noi re
corduri mondiale (8 masculine 
și două feminine) și alte 16 
europene (11 masculine și 5 
feminine). S.U.A. continuă să 
domine, mai puțin autoritar 
ca-n sezonul trecut, dar totuși 
cu încă un avans apreciabil, 
un pluton în care R.D. Ger
mană, Canada, Ungaria și 
Spania au urcat vertiginos, 
iar Australia, Franța și Japo
nia au pierdut locuri prețioa
se, fapt indicat in mod su
gestiv de următoarele clasa
mente alcătuite pe baza pri
milor 30 de performeri în cele 
29 de probe olimpicei

1968 — au punctat 29 
țări din cele 93 înscrise 
F.I.N.A.! 1. S.U.A. 6611 
2. U.R.S.S. 981 p, 3. Austra
lia 750 - - -
568 p, 
556 p. 
Franța

de 
In 
P.

p, 4. R.D. Germană
5. R.F. a Germaniei
6. Canada 462 p, 7.

308 p, 8. Anglia 275 p,

Adrian VASILIU

(ț£B,țtnugr« ta pap. « 4 a)

al pre- 
concep-

BIRA

(Continuare 
ta pag. a 2-a)

O fază obișnuită de oină: mingea 
servită de coechipier jucătorului la „bă
taie" va poposi, poate, peste linia de 65 
de m, aducind echipei sale 2 puncte 
suplimentare. Citiți la rubrica de oină 
din pag. a ll-a:

ENTUZIAȘTII...
In numărul de azit

Un bravo echipei lui Videriu!
(pofl. a

EMIL DUMITRIU NE-A VIZITAT LA REDACȚIE 

COMPETENȚA E UN DEFECT?

2-a —■ Telecronica)

(p°g- a 3-a — Fotbal)

ÎN PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL

0 VICTORIE

(pria telefon), 
curioși să a-

SALONIC, 15 
Sînteți desigur 
flați cum a fast pasibil ca 
fotbaliștii greci să înscrie pa
tru goluri in poarta .celebrului 
lacăt”. Iată și explicațiile :

1. Elveția a jucat foarte 
slab, deși la început a lăsat 
impresia că poate contracara 
prin sobrietate veșnică elanul 
deseori dezordonat al amfitrio
nilor.

2. Grecia a trecut eu o oa- ■ 
recare șansă peste momentele 
de grea cumpănă din min. 23, 
dnd Ktinzli și Wenger n-au

CLARA, IN 10 MINUTE!
GRECIA-ELVEȚIA 4-1 (3-0)

reușii pur fi simplu si destin
dă scoml-

3. Primul gol a setnmoa’. 
total faja mecuiun E-vețien-i 
au înțeles, se pare, că totul 
e pierdut. In seri.mb. focbaLș- 
tii greci, susținuți de un pu
blic in debr, au prins seria 
cea bună.

4. Peste cons derentele legate 
de jocul slab al elvețienâor, 
trebuie să adm;:em că virfu- 
rile grecești — Sideris, Kudas 
și Botinas — au fost foarte 
bine jucate de Domazas. un 
jucător de clasă internațională

5. Atit timp cit grecii au 
jucat obsedați de deschiderea 
scorului, ei au recurs la o vite
ză care le-a depășit posibilită
țile tehnice. După golj s-a rea
lizat acest echilibru.

Echipa Greciei a jucat mai 
rapid decit in meciul cu echi
pa noastră in aprilie, la Ate
na. Dar, această viteză, care a 
oferit publicului demarcări 
spectaculoase, a fost înlesnită 
de culoarele foarte largi ale a- 
părării elvețiene Din formația 
gazdelor trebuie remarcat a-

R
■â:or

tactic al tui Domazof. 
cui de la mijlocul tere- 
care a creat primul și al 

i goi. folosind mijloace 
ar putea sugera marile 
resurse tehnico-tactăce. 

rcalx! Haitas. un fel de 
fața fundașilor,

dar care printr-o rezistență fi
zică deosebită a fost pe punc
tul de a înscrie de două ori, 
pria șuturi bombă. In conclu
zie. echipa Greciei și-a surcla
sat adversarul in 10 minute, 
timp in care a înscris primele 
trei goluri. Al patrulea este 
urmarea unui ofsaid de 2 
metri ! Formația greacă are 
4—5 jucători (Domazos, Papa- 
ioanu, Sideris. Botinas și Hai
tas) care depășesc cu mult 
media celorlalți. Faptul că 
primii patru sint atacanți ex
plică de altfel de ce Grecia a 
înscris 10 goluri in poarta e- 
chipelor Portugaliei 
participante in 1S66 
final din Anglia.

GEORGE SIDERIS

Aseară, la Kiev, echipa 
U.R.S.S. a susținut cel de al 
doilea meci din preliminariile 
campionatului mondial de fot
bal (grupa a IV-a). întîlnind 
formația Turciei, selecționata 
U.R.S.S. a cîștlgat partida cu 3—0 
(1—0) prin golurile marcate de 
Vladimir Muntean 
penalti) și Ghivl 
samentul grupei, 
da de Nord cu 5
urmată de U.R.S.S. 3 p (2 jocuri) 
și Turcia 0 p (3 jocuri).

(2 — unul din 
Nodia. In cla- 
conduce Irlan- 
p din 3 Jocuri,

SUEDIA—FRANJA 2-0 (1-0)
SPANIA-FINLANDA 6-0 (5-0)

loan

și Elveției, 
la turneul

CHIRILA

Iată clasamentul grupei 
înaintea ultimelor două jocuri 
(2.XI : Elveția - — •
16.XI România 
România 
Grecia 
Elveția 
Portugalia

— Portugalia și
— Grecia) :

5 ------
5
5
5

3
2
2
1

1
2
0
1

1 
1
3
3

6- 5
12-8
4-7
7- 9

7
6
4
3

Tot în preliminariile C.M. 
s-au desfășurat alte două me
ciuri. La Stockholm, in gru
pa a V-a, Suedia — Franța 
2—O (1—0). După acest rezul
tat, Suedia este calificată în 
turneul final.

★
La Linea (Spania), Spania 

a dispus în cadrul grupei a 
Vl-a de selecționata Finlan
dei cu scorul de 6—0 (5—0).
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La Tg. Mures 

start 
in finala ssgsmss 
„Cupei României
Prima competiție ofici

ală a noului sezon de te
nis de masă, la seniori, se 
va deschide în această 
săptămînă. La Tg. Mureș, 
vineri, sîmbătă și dumini
că va avea loc finala „Cu
pei României". Participă 
cele șapte selecționate ju
dețene calificate din eta
pa precedentă i Iași, Dolj. 
Arad, Cluj, Brașov, Co- 
vasna și echipa sectorului 
4 din orașul București.

O formație va fi alcă
tuită din două senioare, 
doi seniori, un junior și 
o junioară. Se vor juca 15 
partide i patru de simplu 
senioare, patru de simplu 
seniori, cîte una de sim
plu junioare, simplu ju
niori, dublu mixt juniori, 
dublu fete, dublu băieți și 
două meciuri de dublu 
mixt seniori.

Concursul se anunță in
teresant, el desfășurîndu- 
se după un sistem inedit, 
în plus, competiția va da 
posibilitate, intr-o măsură 
mai mare decît pînă a 
cum, unui număr sporit 
de sportivi să-și etaleze 
posibilitățile, să dea un 
prim examen după pregă
tirile efectuate în lunile 
de vară. De asemenea, ți- 
nînd seama că întrecerile 
vor reuni pe cei mai buni 
jucători din județele res
pective, se așteaptă ca și 
nivelul tehnic să fie co
respunzător. Deci, finala 
ediției actuale a „Cupei 
României" pornește de la 
o serie de premise favora
bile. Să vedem ce se va 
petrece Ia fața locului, pe 
parcursul întîlnirilor.

Transferări la caiac-canoe
Federația română de caiac- 

canoe a stabilit ca transfe
rările pentru anul competi- 
țional 1970 să se facă pînă 
la data de 1 noiembrie 1969.
|1 ................

INTERPRETĂRI HOI ALE REGULILOR
JOCULUI DE VOLEI

Este îndeobște cunoscut — și 
ultimele rezultate obținute de 
echipele țării noastre (reprezen
tative sau de club) în marile 
competiții internaționale ; C.C.E.,
Cupa Mondială, Campionatele 
europene de juniori ne sînt 
proaspete în memorie — că vo
leiul românesc trece printr-o 
criză acută. Rezultatele au fost 
cu mult inferioare celor obținute 
nu cu multă vreme înainte și 
care plasaseră voleiul nostru pe 
cele mai Inaltp trepte ale Ierar
hiei mondiale.

Pentru readucerea acestui sport, 
atît de îndrăgit la noi, pe vechile 
poziții, se cpre în primul rlnd o 
sincronizare perfectă a acțiunii 
celor 3 factori principali care 
concură la aceasta : antrenor, ju
cător, arbitru. Spun ?i arbitru, 
deoarece oricît de lăturalnică ar 
părea unora activitatea acestuia, 
ea se încadrează, totuși, In pro
cesul Instructiv-educativ, contri
buind, fără îndoială, Ia promova
rea (sau nu) a tuturor proce
deelor de care poate uza volei
balistul.

Anul 
pune în fața 
noi, legate de 
regulamentului

F.I.V.B. din Mexic, cu prilejul 
J.O. din 1968. Regulamentul pro- 
priu-zis, după cum știm, nu are 
decît o singură modificare esen
țială — aceea privind blocajul — 
însă punerea ei în aplicare de
termină o serie de interpretări 
noi, analizate recent la Berlin, cu 
ocazia „Cupei Mondiale". De 
aceea, în pragul începerii noului 
campionat, vreau să mă opresc 
puțin asupra acestor noi inter
pretări spre a le face cunoscute 
și pe această cale atît arbitrilor 
noștri, cît și — mai ales — ju
cătorilor și publicului spectator.

★

competițional 1969—“0
noastră probleme 
modificările aduse 

la Congresul

După cum se știe, blocajul este 
acțiunea care constă în încerca
rea de a opri, în apropierea fileu- 
lui, mingea ce vine din terenul 
advers, cu ajutorul unei părți a 
corpului situată deasupra centu
rii. El poate fi executat de către 
toți jucătorii din linia I.

Se consideră 
efectua blocajul 
cătorul plasează
brațe la nivelul părții superioare 
a fileului și în imediata sa apro
piere. Toate tentativele de blo-

tentativă de a 
atunci cînd ju- 

unul sau ambele

a Început divizia b
Rezultatele primelor etape din divizia 

nafionalâ a juniorilor și școlarilor
Dumlnlcă s-a disputat etapa 

Inaugurală a campionatului divi
ziei secunde la volei. S-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
masculin, Electra București — 
I.E.F.S. București 1—3 (10, —11,
—5. —7), Aurora București — E- 
lectroputere Craiova 3—2 (—12, 9, 
4, —10, 13), Politehnica Iași — 
Știința Petroșani 3—0 (5, 4, 5), U- 
niversitatea Timișoara — Alumina 
Oradea 0—3 (—16, —8, —14), In
dustria sîrmel Cîmpia Turzil — 
Voința Arad 3—0 (9, 12, T), Medi
cina București — Vagonul Plo
iești 3—1 (^-13, 12, 8, 4), Coopera
torul Șimleul Silvaniei — C.F.R. 
Timișoara 1—3 (—8, 10, —13, —14), 
Farul Constanța — Constructorul 
Suceava 3—0 (11, 11, 9). A.S.A.
Sibiu — Voința Bala Mare 3—0 
(8, 8, 14), Viitorul Săvineștl — 
Universitatea București 2—3 (—10, 
13, —11, 10, —7) ; feminin, Con
structorul București — Universi
tatea București 2—3, Spartac 
București — Voința Brașov

3—0 (4, 8, 10), Universitatea
Iași — Viitorul București 1—3 (11, 
—13, —10. —13), Drapelul roșu
Sibiu — Voința Zalău 3—0 (2, 12. 
5). U.T. Arad — Medicina Tg. 
Mureș 3—0 (4, 12, 13), Universi
tatea Cluj — Corvinul Deva 3—0 
(7, 8, 5), Universitatea Craiova — 
A.S.E. București 3—0 (7, 5, 5), Să
nătatea Tîrgoviște — Institutul 
pedag. Bacău 3—0 (neprezentare).

★

Bucureștenii au dominat
Cupa Voința44V»

•<s
Ieri după-amiază s-au înche

iat în Capitală întrecerile ce
lei de a XlV-a ediții a „Cu
pei Voința’’ la popice. La fi
nale au participat 10 echipe 
masculine și feminine, ciștigă- 
toare ale fazei lnterjudețene. 
Trofeul, atât la bărbați cit și 
la femei, pe echipe și Indi
vidual, a revenit popicarilor 
clubului Voința București. La 
femei, pe primul loc s-a da- 
*at.. "cunoscuta jucătoare Cor
nelia Moldoveanu, care la 
proba de 100 lovituri mixte 
g realizat 475 de popice dobo- 
rite, ceea ce reprezintă 
punctaj foarte valoros, 
bărbați, locul I a revenit 
Gh. Leculescu, care la 200 
a doborît 883 de popice.

Iată primii clasați : echipe 
femei — 1. Voința București

la popice

în cadrul diviziei naționale de. 
juniori și școlari, s-au consumat 
pînă In prezent două etape. Iată 
rezultatele : etapa I, masculin : 
Șc. sp. Bacău — Șc. sp. Buzău
2— 3, Șc. sp. Oradea — Liceul nr. 
3 Baia Mare 3—0. Petrolul Plo
iești — Șc. sp. Ploiești 0—3. Li
ceul Zalău — Liceul Dej 2—3, Șc. 
sp. Craiova — Liceul nr. 2 Tg. 
Jiu 3—0 ; feminin : Șc. sp. Bacău 
— Confecția Botoșani 3—0, Peni
cilina Iași — Șc. sp. Buzău 3—1. 
Șc. sp. Ploiești — C.S.S. Bucu
rești 1—3, Șc. sp. Tg. Mureș — 
Liceul nr. 2 Satu ț>Iare 3—0. Șc. 
sp. Sibiu — Liceul agricol Sibiu
3— 0, Liceul Miercurea Sibiului —
Liceul nr. 2 Ploiești 1—3, Liceul 
Simeria — Șc. sp. Deva "
sp. Brașov — Liceul nr. 
raș 3—0.

etapa a n-a, masculin: 
București — Șc. sp. nr.

3-0. Șc.
2 Fâgi-

un
La 
lui 

bile

2463 p d (29 bile în gol), 2. 
Voința Tg Mureș 2441 p d, 3. 
Voința Constanța 2261 p d ; 
bărbați : 1. Voința București 
5113 p d (28 bile in goi), 2. 
Voința Cluj 4763 p d. 3. Vo
ința Oradea 4740 p d ; Indi
vidual — femei : 1. Cornelia 
Moldoveanu (București) 475 
P d, 2. Constanța Marincea 
(Buc.) 439 p d, 3. Elisabeta 
Balogh (Tg. Mureș) 429 p d, 
4. Minodora Chețan (Tg. Mu
reș) 421 p d, 5. Cornelia Gre- 
cescu (Buc.) 416 p d ; bărbați: 
1. Gh. Leculescu (Buc.) 883
P d (5 bile In gol), 2. I. 
dean (Buc.) 870 p d, 
Voicu (Buc.) 869 p d, 
Rabatin (Lugoj) 862 p 
F. Magyar! (Odorheiul 
iese) 855 p d. (T.R.)

Pagi-
3. C.
4. I. 
d, 5. 
Secu-

Dinamo 
______ _ . . 3 Bucu
rești 3—0, Tînărul Duiamovist — 
Șc. sp. nr. 2 București 0—3 (!)» 
Șc. sp. Bacău — Liceul Cuza 
Vodă Huși 3—0, Șc. sp. Timișoara
— Liceul Zalău 3—0, Rapid Bucu
rești — C.S.S. București 3—0, 
Steaua București — Viitorul Bucu
rești 0—3, Șc. sp. nr. 1 București
— Liceul .Matei Basarab* Bucu
rești 3—1. șc. sp. Constanța — 
Progresul București 3—2, C.S. Pe- 
trol-chimie Copșa Mică — Șc. sp. 
Tg. Mureș 3—0, Șc. sp. Sibiu — 
Șc. sp. Cluj 3—0. Șc. sp. Ploiești
— Liceul Tumu Măgurele 3—0; 
feminin: Dinamo București — Li
ceul nr. 3 Tîrgoviște 3—0. Șc. sp. 
nr. 2 București — Șc. sp. Constan
ța 3—0. Sc. sp. Timișoara — Li
ceul nr. 1 Tg. Jiu 3—0. Șc. sp. 
Bacău — Liceul pedagogic Birlad 
3-0. Liceul nr. 2 Ploiești — Li
ceul Agricol Sibiu 3—0, Șc. sp. 
Ploiești — Liceul Videle 3—0, Me
dicina Craiova — Șc. sp. Arad 
0—3, Șc. sp. Deva — Șc. sp. Ca
ransebeș 1—3, Liceul nr. 2 Făgă
raș — Liceul Miercurea Sibiului 
0—3, Liceul iNicolae Bălcescut 
Brăila — Știința Vidra 3-0.

SINAIA, perla Bucegilor
(Urmare din pag. 1)

ția noastră despre odihnă și 
revitalizare s-a schimbat. Am 
renunțat la abandonarea pa
sivă, la imobilismul care cre
deam că ne reface și am în
vățat că „mișcarea" este de 
fapt odihnă activă, reconfor
tantă. Din această modifica
re de optică a apărut Sinaia 
sportivă și turistică.

Urcînd spre originile vea
cului nostru, găsim la Sinaia 
formele primare ale drume
ției de munte și primele în
treceri ale bobului, skeleto- 
nului și săniușului. fntîlnim 
pe pionierii schiului alpin și 
ai alpinismului și, de aseme
nea, primele refugii construi
te în munte, cabane din lemn 
ridicate pe tancurile de pia
tră ale Bucegilor sau la adă
post de vînturi sub streașină 
pădurii Cocora, la izvoarele 
Ialomiței. Este drept că miș
carea înseamnă plezirism, a- 
grement, că era rezervată u- 
nei „elite" exploatatoare, opu
lente și sfidătoare.

Dar, dintre călăuzele 
locale, dintre cărăușii munți
lor, dintre vechii oieri și ca
banieri, s-au ridicat schiorii, 
boberii și alpiniștii adevărați. 
Ei au întemeiat acele familii 
sportive care-și transmit din 
tată-n fiu, deopotrivă, meș
teșugul uneltei și deprinderea 
zborului pe schi sau pe bob.

viitorul Sinăii pe axa turis
mului. O mare parte a popu
lației locale lucrează ți tră
iește pentru și din această 
activitate.

AR MAI FI DE SPUS CA™

MATURITATEA
r

Sinaia a fost restituită po
porului, mult mai tîrziu — 
în anii puterii populare, cînd 
a și ajuns la maturitatea sa 
economică, socială și sportivă. 
Poate că niciodată nu vom fi 
destul de recunoscători celor 
care, prin lupta lor. ne-au 
redat Sinaia, împreună cu alte 
comori materiale și spirituale. 
In anii noștri, Sinaia și-a a- 
dăugat construcții noi i hote
luri, case de odihnă, cabane, 
complexul sportiv de la Pia
tra Arsă etc. Și-a tăiat drum 
In piatră pînă sus pe platoul 
Bucegilor, spre Babele și 
Goștila. Și-a prins pe gîtul 
său salba de oțel a teleferi
cului și schiliftelor din Fur
nica și Gota 1500, intr-un e- 
fort de adaptare și civilizare. 
S-a înscris de fapt pe orbita 
internațională a stațiunilor 
climaterice care transformă 
condițiile naturale sportivo- 
turistice ale regiunii, tntr-o 
largă industrie, eficientă, re
generatoare. Și freamătul 
creator continuă. Vor apărea 
In curtnd și alte obiectivei 
telecabina Sinaia — Furnica, 
patinoarul artificial etc, con
strucții ce înscriu definitiv

DE ACEEA,
nu credem că trebuie fă
cute concesii de la finalita
tea economică a turisviului și 
sporturilor de iarnă. O sta
țiune își lărgește reputația 
(după părerea noastră) în pri
mul rînd prin instalațiile sale 
sportive (numărul și "calitatea 
pîrtiilor de schi, bob, patinaj, 
numărul și lungimea în me
tri a instalațiilor mecanice de 
urcat, capacitatea orară etc.) 
și abia în al doilea rind prin 
eleganța hotelurilor, bogăția 
listei de bucate și a sorti
mentului de băuturi (deși nici 
aceste aspecte nu sfnt lipsite 
de importanță).

Nu vrem să ne repetăm — 
mai ales în paginile ziarului 
— dar într-un fel istoria Po
ienii Brașov se repetă și la 
Sinaia.

Sarcinile constructorului 
noului teleferic (T.Q.M.M.) 
sînt fără îndoială multe și 
grele, dar rezolvarea lor tre
buie căutată cu ''respectarea 
principiului funcționalității 
paralele a bazelor sportive și 
turistice. Solul, stratul vege
tal, trebuie menajat, sau în 
cel mai rău caz refăcut. De
corul, pitorescul, funcționali
tatea turistico-sportivă repre
zintă avuția stațiunii șt tre
buie păstrate.
NU CREDEM CA TREBUIE 

AȘTEPTAT TOTUL 
DE LA CENTRU

l.S.B.G. Sinaia este 
interesată ca bazele și 
lațiile sale sportive să 
ționeze în sezonul care vine. 
Or, pînă la această dată am
belor teleschiuri din Furnica 
nu li s-au adus minorele con
solidări ale unor stil pi și nu 
mai e mult pînă ce reparația 
(din cauza vremii) va fi im
posibilă. Teleschiul de la cota 
1500 nu are echipamentul 
complet (crosele de agățare) 
și nici corectarea stației sau 
motorului nu s-a făcut. Tele- 
schiul din dealul „Tirul cu 
porumbei" (proprietar incert) 
nu funcționează de... 2 ani. 
Pîrtia de bob (G. S. Sinaia) 
a fost deteriorată grav de ploi 
și, din motive de... forme ad
ministrative și financiare, re
parația n-a început, deșiF.R. 
Schi-Bob a acordat de mult 
substanțiale subvenții. Oare 
bobul românesc, una din glo
riile sportive sigure ale țării, 
pe ce se va antrena ? Sinaia 
n-are nevoie de atracția și 
reclama pe care bobul o face 
stațiunii î —V-

vital 
insta- 
func-

caj vor fi considerate ca atare 
dacă mingea a fost atinsă efectiv 
de către unul sau mai mulți ju
cători. Un jucător care efectuea
ză blocajul, în cursul căruia min
gea este atinsă, are dreptul să 
joace mingea pentru a doua oară, 
această reluare fiind socotită ca 
a doua lovitură. Trecerea miini- 
lor pe deasupra fileului de către 
unul sau mai mulți jucători care 
efectuează blocajul este permisă. 
Totuși, jucătorii care efectuează 
blocajul nu trebuie să atingă 
mingea, in terenul advers, înainte 
ca acțiunea adversarului (de a 
trece mingea peste fileu) să fi 
fost terminată.

Față de regula enunțată mai 
sus. se impun cîteva clarificări :

1. Dacă mingea atinge rapid și 
în cadrul aceleiași acțiuni miinile 
unui jucător și apoi o altă parte 
a corpului (situată deasupra cen
turii) sau a unuia dintre ceilalți 
participanți la blocaj, această ac
țiune va fi considerată ca o sin
gură lovitură. Dar dacă, după 
executarea unui blocaj efectiv, un 
jucător atinge pentru a doua 
oară mingea, începînd o nouă ac
țiune, aceasta constituie a doua 
din cele 3 lovituri îngăduite echi
pei respective intr-o fază.

2. Participanții la blocaj In grup 
(2—3 jucători) trebuie să se gă
sească foarte aproape unul de 
altul și In imediata vecinătate a 
fileului pentru a fi considerați 
ca atare și pentru a beneficia de 
o singură atingere a mingii, chiar 
dacă aceasta nu este simultană 
(ci numai rapidă) din partea tu
turor participanților la acțiune. 
Dacă un alt jucător din linia I 
execută o tentativă de blocaj, 
găsindu-se separat de restul gru
pului Ga o distanță oarecare) și 
atinge mingea, această atingere va 
fi considerată cea de a doua lovi
tură.

3. Dacă un jucător care efectu
ează blocajul atinge mingea tre
cind miinile peste fileu, pe dea
supra benzilor verticale, sau cliiai 
prin afara acestora, nu comite o 
greșeală, iar acțiunea de joc va 
fi considerată ca un blocaj nor
mal.

4. Serviciul poate fl blocat cu 
miinile peste fileu.

5. Dacă un jucător 
la blocaj, trecind miinile peste 
fileu în timpul acțiunii sale de 
blocaj, lovește mingea înainte ca 
echipa adversă să fi efectuat ata
cul, comite o greșeală.

6. Dacă dintr-un grup de jucă
tori ce efectuează blocajul, unul 
din linia a doua ridică brațele 
către mingea ce vine din tereuul 
advers, iar aceasta atinge pe unul 
din jucătorii de la blocaj (din 
grupul respectiv), este o greșeală, 
căci jucătorii din linia a doua 
nu pot participa la blocaj. Totuși, 
nu trebuie penalizată o tentativă 
de blocaj, a unui asemenea grup, 
cînd mingea nu a fost atinsă.

C. ARMAȘESCU - jfj 
arbitru Internațional 

președintele colegiului central da 
arbitri din F.R.V.

participant 
mllnile

Nr. 696 (6130)

UN BRAVO ECHIPEI 
LUI VIDERIU!

Miercuri noaptea, de pe 
San Siro, Țopescu și-a început 
foarte bine comentariul, cu o 
propozițiune memorabilă : „Vă 
vorbesc din infern". Bun start. 
Duminică în amurg, Țopescu 
nu mai putea transmite din 
rai: nu mai avea glas. Sfirșit 
firesc. Nimeni dinf.Z. nu mai 
avea putere. Nici pină azi nu 
știu dacă a fost bine sau rău că 
ni s-a spus, în plin meci, de 
bietul om care a făcut un in
farct. Țopescu a avut curajul 
de a transmite o asemenea 
veste fără precedent pe stadi
oanele noastre. Eu nu știu 
dacă l-aș fi avut. Din punctul 
.de vedere al istoriei — care 
ne cere de atîtea ori să ne 
ridicăm peste problemele in
dividului — cu această știre 
senzațională, publicul nostru 
intră printre celebrele mul
țimi latine, focoase, care tră
iesc fotbalul cu o patimă anor
mală, extravagantă. Nu vreau 
să intru in psihologie — tint 
atîtea complicații acolo — e 
clar însă că plecînd în Mexic, 
sau cum spunea o pancartă, 
„Venim cu voi în Mexic", că
pătăm optica sud-americană 
și singele ne clocotește ca pe 
San Siro. E interesant ce poa
te face fotbalul din om.

Acestea fiind zise, să spu
nem celor o sută de mii de pe 
stadion că milioanele de te-

lespectatori n-au de ce să fie 
compătimiți sau priviți cu 
dispreț. La aceeași cantitate 
de tremurici și nebunie — noi 
am avut parte, ca telespecta
tori, de o transmisie excepțio
nală, cum rar ni se oferă. 
Aparatele păreau transfigura
te, operatorii lui Videriu — 
vrăjiți, alergind acolo unde le-o 
ceream, văzînd ceea ce voiam 
să vedem, uitind, ca și jucă
torii, de toate relele pe care 
duminical le aruncăm în spa
tele lor bine bătucit. Am vă
zut tot: prim-planuri, pano
ramice, faze urmărite dm 
fașă pină la deces, scene lu
ate la înălțimea jucătorului, 
scene luate de sus, fără pu
doare falsă (cu o excepție, în 
final — se știe care...), cu 
pasiune, cu nervul întins la 
maximum. Eusebio parlamen- 
tînd cu arbitrul. Răducanu 
lovind urît și după aceea 
Răducanu, singur, invirtindu- 
se In poartă, leu înfuriat de 
propriile-i porniri sălbatice. 
(Excelentă secvență !), Dan 
transfigurat, Goncalvez — ce 
jucător! — disperat, Dinu — 
numai ochi și cap; apoi, toate 
acele 5 acțiuni românești le
gate magistral, de fotbal mare, 
cu care nu mi-ar fi rușine 
nici pe Maracana. Am văzut 
ceea ce pe stadion poate că

v-a scăpat: un Hălmăgeanu, 
cum de la Apolzan n-a mai 
apărut. Și am văzut 
ați văzut cu toții: 
Stopul lui de mătase, 
gul lui de poveste cu 
moși. Pasele lui rupte 
re. Și peste toate — 
nimeni de pe stadion nu a 
putut trăi: reluarea golului. 
Dribling în careu demn de 
un rege al naturii, un jucător, 
doi, la pămînt, șut și suspans 
uluitor : mingea lovindu-se de 
bară, o clipă ezitînd să intre 
in poartă — cam de la clipa 
răsucită a lui Armstrong in- 
tinzînd piciorul spre solul lu
nar, inima mea n-a mai trăit 
o asemenea secundă bleste
mată. Om fi nebuni cu fotba
lul, nu știm ce vorbim — lă- 
sați-ne o secundă așa, că n-o 
fi foc! După aceea, știm noi 
cum se așează realismul. Cum 
vin analizele la rece. Cum ne 
uităm la campionat. (Sum ni 
se filmează duminica un meci 
între ai noștri...
— și astă seară 
filăm !

Dar 
deveni 
să nu 
jucăm 
miercuri noaptea fotbal, și 
ceea ce programul-tele preve
dea cu 6 zile înainte ca „un 
spectacol excelent". Mai bina 
să nu ajungem în Mexic echi-A 
pă mare decît să jucăm ca 
Estudia.n.tes. E părerea mea și 
mă bat superstițios peste' 
gură... l

Altfel — felicitări serioasei 
T ele sportului pentru străduința, 
sa de 7 zile în jurul acelui 
balon care în acel minut 30. 
a intrat pină la urmă tn aced 
poartă.., i T

ceea ce 
Dobrin. 
Drib lin- . 
feți-fru- 
din soa- 
ceea ce

Ăștia sîntem 
încă mai da-

realiști vom 
următoare —<

oricît de
în zilele
ajungem vreodată să 
ceea ce se numea

ENTUZIAȘTII
BELPHEGOR

Fiind un vechi și statornic 
prieten al oinei, aproape că 
nu lipsesc de la nici un con
curs, fie el desfășurat în Ca
pitală sau în provincie. Și 
cum se știe că unui cronicar 
sportiv nu-i stă bine șă se 
înfierbînte după fiecare meci, 
fie el și de bună calitate, 
am pus adesea surdină sen
timentelor produse de pasio
nantele întreceri ale oinarii 
lor. Și totuși, uneori <

ULTIMII CAMPIONI Al ANULUI
LA ORIENTARE TURISTICA

fi 
a oferit un cadru 
ultimelor mari con-

„.unirea face puterea, tnțele- 
gînd prin aceasta că G. S. 
Sinaia și asociațiile Carpați. 
Bucegi, Voința s-ar întări pe 
planul valorii sportive, dacă 
ar colabora mai mul:, dacă 
s-ar ajuta la folosința comu
nă a bazelor pe care le de
țin fiecare in parte, dar pe 
care le păzesc eu strășnicie 
de... intrușii de la altă aso
ciație (sportivii de frunte ai 
Sinăii sau chiar lotul de 
bob).

Și nu putem încheia fără 
să menționăm că un liceu de 
1800 elevi sportivi așteaptă 
cu nerăbdare ca O.N.T. CAR
PAȚI să-și achite obligația 
asumată de a le reda baza 
sportivă (terenuri de baschet, 
volei, handbal) pe care și-au 
construit-o 
forțe.

prin propriile

am amintit toate 
sus, n-am făcut-o

PS. Dacă 
cele de mai 
de dragul criticii, dar nici 
spre a le comunica tovarăși
lor de la Sinaia că vor veni 
tovarăși de la centru sau din 
altă parte spre a rezolva a- 
ceste treburi.

'Această toamnă lungi 
frumoasă 
admirabil 
cursuri de orientare turistică 
ale anului: campionatul re
publican de ștafete (aflat la 
prima ediție) ți finala cam
pionatului republican. Iată 
ce ne relatează coresponden
ții noștri despre aceste între-, 
ceri de maximă importanță 
din calendarul competițional 
al orientariștilor.

Primul campionat republi- - 
can de ștafete, desfășurat în 
organizarea federației de spe
cialitate, a reunit în stațiunea , 
Olănești, 25 echipe masculi- ' 
ne și 8 echipe feminine re- 
prezentind 20 de județe.

Concurenții au avut de par
curs 19 900 m cu 0 diferență 
de nivel de 1035 m, trecind 
prin 21 posturi de control 
și avind timp acordat 486 
minute, iar sportivele, 16 70) 
m cu 690 m diferență de ni
vel, 17 posturi de control ți 
timp acordat 386 min.

Vilegiaturiștii aflați în sta
țiune au urmărit cu un v.u 
interes această întrecere care 
a fost dominată de echipele 
județului Cluj.

Lată rezultatele înregjtra- 
te : Ștafeta feminină: 1. Ju
dețul Cluj (Cristina Simon, 
Piroska Szabo, Clara Szabo) 
in 243:47,0 (campioane repu
blicane pe anul 1969) ; 2 Ju
dețul Brașov (Aneliese Mar
tin, Gisela Morres, Agnes 
Ferencz) în 261:13>0; 3. Ju
dețul Vrar. cea (Ler.uța Măr
cii, Valeria Matache, Maria 
Gilcă) în 326:22,0.

Ștafeta masculină: 1. Ju
dețul Cluj I (Carol Zelenka, 
Nicolae Oprișiu, Zoltan Sze- 
kely) în 183:20,0 (campioni 
republicani pe anul 1969) ;
2. Județul Brașov (Klaus 
Schuller, Ortwin Lexer), Ri
chard Schuller) in 192:15,0;
3. Județul Cluj n (Bela Mar
ton, Ștefan Laza, Coloman 
Laszlo) in 226:49,0.

chipe. La competiție — care ; 
a constat dm două etape de 
zi și una de noapte — au 
luat parte peste 120 de spor
tivi din 22 de județe. Tra
seele bine alese și timpul 
favorabil au contribuit la 
frumusețea întrecerilor, în
cheiate cu Victoria următoa
relor echipe î seniori : Rul
mentul Brașov (Klaus șl Ri
chard Schuller) ; senioare 
Voința București (Georgeta 
Liță și Alieta Cotițosu) ; ju
niori ; Arte Cluj (Peter Hor- 
vaty și Andrei Enyedi) ; ju
nioare ; Minerul Maramureș 
(Maria șl Elena Mariaș). O 
notă bună pentru corpul de 
oficiali (președinte 
rius Constantinescu) 
hchitat perfect de
rile tala

K Dumitru,

ing. Ma- 
care s-a 
îndatori-

coresp.

nevoie să scrii cu multă căl
dură.

Deunăzi, asistînd la finala 
pe țară a campionatului na
țional de oină pe anul 1969, 
am reîntîlnit pe stadionul 
C.F.R. din Arad vechi cunoș
tințe, care merită toată sti
ma celor ce iubesc tradițiile 
sportului nostru. Pe căpita
nul echipei Torpedo Zărnești 
îl știu de cînd era copil și 
îi era teamă să bată cu pu
tere mingea, pentru a nu fi 
prins la mijloc. Au trejut 
mulți an! și Dumitru Duheț 
â devenit pedagog Ja școala 
profesională a uzinelor „6 

■ ÎIartie“. A preluat făclia 
înaintașilor, săi, devenind su

fletul și, în același timp, 
instructorul Echipei, tn care 

țau crescut și s-au format 
mulți jucători tineri. „Nici 
unul din băieții pe care îi 
cunoașteți dv„ mi-a mărtu
risit Dubeț într-ft pauză, nu 
s-a lăsat de oină. Aici, Ia 
finală, am selecționat insă 
pe cei mai în formă. Și cum 
tineretul nu poate fi oprit 
în loc, am venit cu mulți 
juniori. Toate ar fi bune dacă 
și tovarășii din conducerea 
asociației noastre ar înțelege 
oină. Dar, nu o cunosc, a- 
cest sport fiind considerat 
a șaptea spiță la roată, toc
mai de cei care ar trebui 
să-i acorde sprijin".

Am stat de vorbă Ia Arad 
șl cu o altă cunoștință de 
demult, Eugen Cocuț din co
muna Gherăiești, județul 
Neamț. 11 știu de pe vremea 
cînd își satisfăcea stagiul 
militar. Antrenorul Ion Po-

pescu-Buftea de la DinamCj 
București a remarcat că a4 
vea o conformație fizică idea-' 
lă pentru un jucător de oină. 
Atunci, nu știa să paseze, să 
tragă, iar acum a ajuns cel 
mai valoros mijlocaș din 
țară. Dar ce a făcut băiatul 
acesta de cînd s-a reîntors 
din armată 7 A vrut să de
monstreze, și a reușit, că 
bina este atractivă ca și alte 
Sporturi cînd se întîlnesc e- 
chipe temeinic pregătite. Și 
a lucrat atît de mult cu bă
ieții lui, îneît aceștia au de
venit „ași“ ai mingii minus- 
Țule, fiind — de la o vreme 

nelipsiți de la fazele fi
nale ale marilor competiții.

Am revăzut la Arad pe 
maestrul sportului Ion Mun- 
teanu din comuna Frasin, ju
dețul Suceava, pe Tănase Ju- 
garu, cooperator din Rîmni- 
cel, județul Buzău, pe Ion 
Fundățeanu din satul Radu 
Negru, județul Ialomița și pe 

sportivi care au 
încărunțească ju- 

devenind acum și 
voluntari ai echi- 
Ei rezistă cu un

alți mulți 
început să 
cînd oină, 
instructori 
pelor lor.
elan robust în fața greutăți
lor și lipsei de atenție din 
partea unor asociații și ori 
gane locale sportive.

Credem că acești entuziaști 
ăr merita, pentru devotamen
tul lor, mai multă considera
ție și un sprijin maî sub
stanțial pentru fortificarea 
sportului nostru național.

Tr. IOANIȚESCU

Paul Simionescu-Simicel, 
coresp.

Pitoreștile împrejurimi ale 
comunei Frasin — Suceava 
au găzduit întrecerile finale 
ale campionatului republican 
de orientare turistică pe e-

întreprinderea de industrie locală 
STEAUA ROȘIE" TITU 

județul Dîmbovița
99

*9 9

execută și livrează imediat fără repartiție pe anul 1969 
și 1970 — următoarele :

— Prelate auto toate tipurile
— Prelate pentru acoperit materiale
— Huse pentru utilaje
— Articole din pielărie
— Piatră pentru frecat mozaic
— Dulapuri metalice pentru arhive și vestiare
— Coșuri și diferite împletituri răchită
— Fulare, baticuri și fețe de masă imprimate
— Tablouri electrice
— Vată de croitorie șl vată industrială
— Anhidridă cromică
— Vopsele duco toate culorile
— Diluant

DIN STOC PUTEM LIVRA IMEDIAT

balamale bandă 
clei de oase 
diferite articole electrice

ÎNALTĂ FIDELITATE

MIRAJ E 59—681 este un receptor "de televi ziune cu 12 canale și cu ecran mare _  diago
nală 59 cm, prezentat într-o elegantă casetă furniruită, cu o linie asimetrică modernă. 
Strălucirea imaginii permite vizionarea tn condiții excepționale a programelor.
Difuzorul permanent dinamic asigură o reproducere de bună calilate a sunetului.
Șasiul rabatabil folosit la construcția televizorului dă posibilitatea unei întrețineri și de
panări ușoare.
Prețul este de 5100 lei. Se poate cumpăra și w plata în .12—18 rate lunare, cu un aconto 
de numai 765 lei.
Membrii cooperativelor agricole de producție bendijiază de 12 rate lunare.

SUNET PERFECT 
CLARITATE MAXIMA

Informații amănunțite zilnlo la telefon 27 sau 228 
Titu.

■i ...a (2714)
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Cu huliganii
1

să ne purtam• „Cuplul Dobrin

REZULTATELE MECIURILOR RESTANTE
la Steagul roșu

cu mănuși!

nu trebuie
Agendă bucurețteana

STMBATA

I

• STADIONUL DINAMO, 
ora 13,151 Dinamo Bucu
rești — Univ. Craiova (tine- 
ret-rezerve), ora 15 i Dinamo 
București — Univ. Craiova 
(divizia A) ;

• STADIONUL 23 AUGUST 
ora 13,15 ! Rapid București — 
Steaua (tineret-rezerve), ora 
15 j Rapid — Steaua (divi
zia A).

DUMINICA

• STADIONUL PROGRE
SUL, ora 11: Progresul Bucu
rești — Metrom Brașov (divi
zia B), ora 13: Progresul 
Buc. — Șc. sportivă nr. 2 Buc. 
(juniori);

• TERENUL ELEGTRONI- 
CA, ora 9,30 i Electronica O- 
bor — Tehnometal Buc. (ju
niori), ora 11 i 
Obor — Dunărea 
vizi-a C) ț

• TERENUL 
ora 11 i Laromet Buc. — 
I.C.A.B. Arcuda (divizia C) j

•: TERENUL GLORIA, ora, 
9,30: Mașini unelte Buc. — 
I. T. Constanța (juniori), ora 
11; Mașini unelte — I. T. Con
stanța (divizia C);

k • STADIONUL METALUL, 
ora 11 t Flacăra roșie Buc. — 
Dacia Pitești (divizia C) f
• TERENUL T.U.G., ora

11 : T.U.G. București — Car
pați Sinaia (divizia C) ;

• TERENUL STEAUA 
(Ghencea), ora 13 i Steaua 
Buc. — Delta Tulcea (juniori);

• STADIONUL DINAMO, 
ora 9,30 i Dinamo Buc. — Si
rena Buc. (juniori) ;

• TERENUL 23 AUGUST 
IV, ora 13 : Steaua 23 August 
Buc. — Ș.N. Oltenița (ju
niori) ;

• TERENUL 23 AUGUST 
II, ora 9,30: Șc. sportivă Si
nergia Buc. — 
(juniori) ;

• TERENUL 
ora 13 : Flacăra 
Dacia Pitești (juniori).

T.U.G. Buc.

OLIMPIA,
roșie Buc. —

Turneul echipei

SERIA i seria a v-a

Electronica 
Brăila (dl-

LAROMET,

MECIURI AMICALE
A

4

A. S. ARMATA TG. MU
REȘ — PROGRESUL BUCU
REȘTI 2—1 (1—1)

Tg. Mureș. — Partidă uti
lă de verificare pentru am
bele echipe. Golurile au fost 
marcate de C,utac (min. 15), 
Caniaro (min. 85, din 11 m), 
respectiv 
(min. 31).

Dodu Georgescu

A. Sabo, coresp.
TTTVTTT- A
NAMO BACĂU 6-3 (0—0)

BUHUȘI DI-

Buhuși. — In prima parte, 
jocul a fost echilibrat, 
pauză, diferența de valoare 
și-a spus cuvîntul. Autorii 
golurilor: D. Ene (min. 65) 
și 
5i

După

Dembrovschl (min. 75 
82).

1 Vieru, coresp.

F. C. Argeș
Universitatea Craiova

2-1 (1-1)
Peste 6 000 de 
urmărit întîl- 

dintre cele

PITEȘTI. — 
spectatori au 
nirea amicală 
două formații. Prima repri- 

,. ză a fost mai echilibrată, jo
cul altemînd de la o poartă 
la alta, astfel că tabela de 
marcaj a arătat după 45 de 
minute 1—1. în repriza a 
doua, jocul a avut alt aspect. 
Introducerea lui Dobrin în 
formație a dat un plus de 
culoare evoluției localnicilor, 
care și-au adjudecat pe me
rit victoria. Au marcat 
Nuțu (min. 44, din 11 m) și 
Roșu (min. 55) pentru F. C. 
Argeș, respectiv Vlad (min. 
10, autogol).

La începutul meciului, O- 
blemenco a înmînat lui Do
brin (care nu era echipat 
pentru joc) din partea clu
bului craiovean un frumos 
buchet de flori și l-a îmbră
țișat cu căldură pentru evo
luția avută în meciul cu 
Portugalia.
I. FEȚEANU, coresp. princ.

Petrolul Ploiești
în Polonia

în perioada de întrerupere 
a campionatului, echipa Pe
trolul’ Ploiești a întreprins un 
turneu în Polonia. Fotbaliștii 
ploiețtcn,' au susținut trei 
partide : cu Bodra Opole, de 
care a fost întrecută cu sco
rul de 2—0 (1—0) ; cu Rugh 
Hujuf (locul 3 în prima ligă) 
— meciul s-a încheiat cu 
0—0 și cu Cracovia — 4—2 
(2—2) în favoarea gazdelor. 
(A. Vlăsceanu, coresp. prin
cipal).

f

Emil Dumitrii!
ne-a vizitat 
la redacție

Dumitrache se aseamănă cu. 

© „Doresc sâ mă transfer

Minobrad Vatra
C.F.R. Pașcani
Victoria Roman 
torul Piatra Neamț 5—1 (2—0)

Dornei — 
l—0 (0—0)
— Construc-

SERIA a II-a

Petrolistul Boldești — Chimia 
Or. Gh. Gheorghlu-Dej 1—0 
(1—0) 
Unirea 
Birlad 
Șoimii
zău 1—0 (1—0)
S.U.T. Galați — Locomotiva 
Adjud 1—0 (1—0)

Focșani — Rulmentul
5—1 (4—1)
Buzău — Metalul Bu-

SERIA a IlI-a

Olimpia Giurgiu — Marina
Mangalia 1—0 (1—0)
I.M.U. Medgidia — Cimentul
Medgidia 0—0
Petrolul Videle — Delta Tul
cea 2—2 (1—1)

SERIA a IV-a

I.R.A. Cîmpina — Petrolul 
Tîrgoviște 1—0 (0—0)
Unirea Drăgășani — Pro
gresul Balș 3—0 (0—0)
Dacia Pitești — Carpați Si
naia 2—4

COMPETENȚA
e un defect?

A fost frecvent subliniată, 
i fotbalul nostru, penuriaX in

de conducători remarcabili 
în secții, cluburi etc. Lip
sesc de multă vreme, oameni 
recomandați de pricepere, 
probitate, entuziasm, tipul a- 
cela de animator, avizat in 
toate sensurile, care a impus 
jucătorilor și antrenorilor un 
respect nemărginit și a fău
rit echipe mari, nu singur, 
dar coordcnînd și înmănun- 
chind toate energiile, impreg- 
nind totul cu ex
presii de compe
tență, de atașa
ment, de morali
tate intransigen
tă. De ce astfel 
de conducători 
nu se pot găsi pe 
marile e lesne de înțeles, o 
dată ce ei trebuie să repre
zinte sinteza alitor calități 
Că lipsa lor a prejudiciat și 
continuă să greveze existen
ta cluburilor noastre e un 
fapt de nimeni contestat De 
ce lipsesc cei ce-ar trebui 
să vitalizeze din interior ca
pacitatea cluburilor noastre 
e o întrebare firească, dar 
cu răspuns complicat, și nu 
intenționăm acum să dezba
tem — in extenso — laturile 
acestei chestiuni. Dar, nu pu
tem rămîne indiferenți, a- 
tunci cind auzim că și acei 
puțini conducători, stimați 
de întreaga lume a fotbalu
lui nostru, sînt schimbați 
după perioade de activitate 
îndelungată, probatoare prin 
rezultate, 
șirile lor, 
meni, cu 
gență, ca 
tangența 
sibil de demonstrat.

Cazul cel mai bizar s-a pe
trecut recent la Petrolul Plo
iești. De 17 ani această e- 
cliipă l-a avut drept respon
sabil pe Gh. Urich. Numele 
acestui om se identifică, pur

toate dru-

pentru toate însu
și înlocuiti de oa- 
prea ouțină tan- 
să nu spunem că 
este uneori impo-

Furnirul Deta — Steagul roșu
Plenița 3—1 (1—0)

SERIA a Vl-a

Independența Sibiu — Mine
rul Ghelar 1—0 (0—0) 
Minaur ZIatna — Arieșul
Cimpia Turzii 4—1 (1—1) 
Tehnofrig Cluj — Arieșul 
Turda 0—0

SERIA a Vll-a

Bradul Vișeu — C.I.L. Gherla 
4—1 (3—1)
Dinamo Zalău •
Cărei 0—1 (0—1)
Someșul Sa tu Mare — Uni
rea Dej 1—0 (0—0)

Victoria

SERIA a VHl-a

Chimia Orașul Victoria 
Viitorul Gheorghleni 
(l—0). S-a jucat La 
Tractorul Brașov — 
Brașov 3—0 (0—0) 
Torpedo Zărnești — 
na Tg. Mureș 3—0 
zeu tare).

i 5—0
Brașov.
Carpați

Medici- 
(nepre-

Printre cei 
tat alaltăieri 
numărat și Emil Dumitriu.

înainte de a ne mărturisi 
scopul prezentei sale la 
„Sportul", Nichi a ținut să ne 
împărtășească cîteva imoresii 
pe care le-a cules duminică 
la meciul România — Portu
galia i „Mi-a plăcut nespus 
de mult felul cum au „lucrat* 
Dobrin și Dumitrache. Cu toa
te că pînă la meciul de du
minică ei au jucat doar de 
citeva ori împreună, s-au în
țeles perfect, s-au „simțit" re
ciproc. Și. lucru foarte im
portant amindoi au gindit fie
care acțiune. Dacă îmi permi
teți, scuzindu-mi lipsa de mo
destie, cuplu] Dobrin — Du
mitrache se aseamănă cu cel 
pe care-1 făceam eu acum 
doi ani cu Puiu Ionescu.

în altă ordine de idei, 
vreau să salut pe cei „11* tri
colori pentru că au lăsat la 
cabine frica de adversar și 
au jucat încrezători în forțele 
lor. deși aveau în față cele
brități ca Eusebio, Torres, Si- 
mo es“.

care ne-au vizi
ta redacție, s-a

le
Și in timp ce caricaturistul 

AL C'.enciu. prezent în redac-

tie, li creionează figura, T>u- 
mitriu II trece la— necazu
rile sale : „Clubul Rapid a in
format opinia publică, prin 
intermediul ziarului dv„ asu
pra situației mele, apreciind, 
totodată, ca nepotrivită folo
sirea mea de către clubul 
Steagul roșu. Dar clubul giu- 
leștean uită că am jueat o 
dată și sub culorile sale, în- 
tr-un meci amical la Alexan
dria ! De altfel, să știți că am 
obținut avizul (deocamdată 
verbal) al unei comisii de me
dici de Ia Spitalul Filaret — 
unde am efectuat tratamen
tul — pentru antrenamente 
și jocuri de verificare. Zilele 
acestea comisia își va da 
chiar acordul scris, pe care 
îl va trimite clubului Rapid. 
Cit privește prezența mea la 
Brașov, vreau să vă spun că 
doresc să mă transfer la Stea
gul roșu. Motivul principal: 
aerul de munte, de Ia poalele 
Timpei. de care am atita ne
voie acum, după 
că Rapid mă va 
îmi va acorda

boală. Sper 
înțelege și 
dezlegare."

i (D. V.)

BALO NULe ROTUND
Răsplata sobrietății

și simplu, cu destinul echi
pei Petrolul, una dintre pu
ținele echipe ancorate mereu 
de principii solide și reali
zatoarea unor performanțe 
notabile la scara fotbalului 
intern. Pentru cei avizați, 
meritele lui Gh. Urich n-au 
nevoie de sublinieri și adu
ceri aminte. Ele au fost nete, 
continui, prezente în toate 
caracteristicile care compun 
profilul echipei ploieștene.

Nu de mult, el a fost, însă, 
înlocuit, cu cine
va, un om pe 
care nu-1 cunoaș
tem, nu-I contes
tăm, un director 
de întreprindere 
din cite sintem 

dar care nu poateinformați, 
avea Ia o judecată sinceră, 
prin însăși apariția lui me
teorică, vreun atuu de er.tn- 
petență și onestitate în fața 
predecesorului, legat aproape 
două decenii de toate resor
turile intime aie activității 
fotbalistice.

Nota noastră nu se vrea 
o imixtiune in viata clubu
rilor. Dar, ca se ridică in a- 
părarea tuturor ceior ce slu
jesc cu credință fotbalul ro
mânesc, sau unitățile sale 
reprezentative. Dacă măsura 
ar fi fost determinată de 
unele greșeli care să anuleze 
tot cortegiul de merite al 
fostului conducător al ploieș- 
tenilor, ne-am declara in a- 
cord cu ea. Dar, nu există, 
din cite știm noi, nimic de 
incriminat. Atunci, de ce a- 
tîta lipsă de stimă față de 
cei probi ? De ce o aseme
nea lipsă de prețuire față de 
competență ? Există oare atit 
de multă în fotbalul nostru, 
incit să ne permitem atitu
dini de risipitori de price
pere ? încă avem dreptul să 
ne îndoim.

Duminică după-amiază s-a 
jucat pe stadionul „23 August" 
nu numai marea noastră șan
să mexicană, ci și intr-un fel, 
soarta unui om—

Angelo Niculescu, purtăto
rul tricoului nr. 1 intre teh
nicienii fotbalului nostru, a 
obținut recompensa meritată 
a unei munci dtrze, modeste 
ți tăcute, puse în slujba unui 
mare vis sportiv românesc} 
participarea în finala campio
natului mondial.

Acest om n-a plăcut multo
ra dintre noi, căci e greu să 
placi tuturor cînd răspunzi 
de destinele sportului celui mai 
popular din țară ți cind ai 
oreiuat o moștenire grea. Fot
balul nostru n-a prea „mers' 
în ultimii ani — cam mulți 
la număr — ba a mers chiar 
șchiopătind, ca un concurent 
in drje intr-o competiție de 
alergători valizi, — ți nerăb
darea publicului, a suporte
rilor, a presei a fost destul 
de explicabilă.

Nu f s-a acordat prea mult 
credit, era șî greu. mai ales 
rf «rezaftateJe* l-au ocolit 
ți pe dKsuI o burtă bucată 
de timp, plrJl ce un scare 
neașteptat ți favorabil a răz
bit prin ceața londoneză de 
pe Wembley pentru Angelo 
Niculescu.

Ulterior, el a reușit să de
cidă la Lausanne ți la Bucu
rești nu numai victoria 
echipei asupra advenaru-

Iul, ci șl asupra propriilor ei 
complexe psihologice, deschi- 
zind 
porți 
mâni 
vrajă 
sului

Victoria aceasta 
ria modestiei și a 
a gtndului înfăptuit cu sacri
ficii morale, cu grele concesii 
făcute orgoliului adeseori știr
bit și cu nenumărate ceasuri 
de zbucium și de teamă, 
au măcinat, de-a lungul 
lor, sufletul lui Angelo 
culescu.

Un reazem solid l-a 
prezența lui Emerich Vogi —< 
dar nu vreau să subliniez 
aici meritele prietenului și 
fostului meu coleg de „na
țională", căci Cezarul a fost 
de data asta Angela Nicules
cu, și lui trebuie să-i dăm, 
fără rezerve, ceea ce i se cu
vine pe deplin l

Antrenorii, oricît de mari 
ăr fi, nu trebuie sâ se con- 
sidere infailibili, sâ se izo-’ 
teze sau să facă vid 
rul lor.

Angela Niculescu a 
tat revizuirea unora, 
părerile sale, s-a lăsat con
vins să „revadă* pe unii ju
cători teșiți din vizorul său 
inițial, a conlucrat cu antre
norii da club, a urmărit a- 
tent reacțiile opiniei publice 
ți ale presei, s-a dovedit a nu 
fi robul ideilor preconcepute

astfel larg fermecatele 
prin care tricolorii ro- 
vor pătrunde 
și de basm 
Montezuma...

în țara de 
a fabula-

este victo- 
sobrietății,

cari 
ani-
Ni

fost

tn fu-

accep- 
dintre

Romulus BALABAN

Azi, h „Dl Staicovid", med amical internațional

Dunav Ruse
Progresul. Meciul este pro
gramat pe stadionul din str. 
Dr. StaiccvicL de la ora 16. 

în deschidere (ora 14), Pro
gresul (rezerve) — Sirena 
(div. C).

Formația Dunav Ruse (din 
campionatul primei divizii 
bulgare) susține astăzi după 
amiază o nouă partidă ami
cală la BucureștL Partenera 
oaspeților noștri va C de 
data aceasta divizionara B,

STATISTICĂ DISTRACTIVA (SAU...)

și nici al acelei „poezii a în
căpățânării".

Succesul personal al antre
norului echipei României vine 
intr-un moment potrivit, căci 
se asigură — în fine — sta
bilitatea conducerii tehnice la 
nivelul cel mai înalt în fot
balul nostru și se creează pre
mise și condiții superioare 
pentru viitor.

Exemplul seriozității sale, 
al muncii perseverente și 
fără răgaz, al vieții sobre și 
al spiritului de înaltă profe- 
sionalitate l-am dori urmat 
neabătut și de jucătorii re
prezentativei, de toți jucăto
rii noștri, căci „secretul" lui 
'Angelo Niculescu poate fi, 
pentru orice sportiv, un foar
te bun drum de urmat spre 
țelul realizării adevăratei per
sonalități.

P.tr. STEINBACH

P.S. Gu gîndul la viitorul 
apropiat — meciul cu Gre
cia 8 bine să amintim ju
cătorilor noștri, un adevăr a- 
desea ignorat tn fotbal: o e- 
chipă mai modestă devine a- 
desea de temut cînd este sub
estimată — și sub acest as
pect la 16 noiembrie Grecia 
poate fi un adversar mai re
dutabil decit Portugalia 1

Deci, păstrtnd tot ce avem 
bun — ți cunoscîndu-ne scă
derile — să continuăm mun
ca pe dificilul urcuș al per
fecțiunii.

Și încă ceva, ca ținere de 
minte pentru toți cei care 
joacă sub culorile țării.' un 
gest nesportiv ca al lui Ră- 
ducanu putea să 
victoria tn 
tugalia dacă 
eliminat pe 
— așa cum
s-o facă — și am fi fost o- 
bligați să jucăm tn 10 oa
meni.

In Mexic, regulamentul va 
fi aplicat cu foarte multă as
prime, astfel că asemenea 
„ieșiri" ne-ar putea scoate 
din cursă, înainte de a reuși 
s-o facă adversarii noștri.

Nu ești de aceeași părere, 
Răducanu ?

ne coste 
meciul cu Por- 
arbitrul l-ar fi 
portarul nostru 
avea latitudinea

Interesul enorm stlrnlt' 
de partida de fotbal; 
România—Portugalia a 
făcut neîncăpătoare tri
bunele stadionului „23 
August*. Spre meritul 
lor, spectatorii prezenți 
la acest meci au avut o 
comportare demnă, ci
vilizată, subliniată, de 
altfel, și de străinii care 
au asistat la această în- 
tîlnire.

Din păcate, nu același 
lucru se poate spune și 
despre cei care nu au 
avut posibilitatea să-și 
procure bilete de intrar 
re. In afara stadionului, 
cu multe ore înainte de 
începerea partidei, am 
fosț martorii unor scene 
reprobabile. O serie de 
așa-ziși pasionați ai fot
balului au încercat să 
intre cu forța pe sta
dion. Oamenii de ordine 
s-au văzut la un mo
ment dat luați țyar șl 
simplu cu asalt. Unii 
dintre „asediatorii”, mai 
înfierbîntați, nu s-au dat 
în lături să folosească 
pietrele cubice din calda- 
rimul de pe Bulevardul 
Muncii, aflat în repa
rație. Aceeași situație 
s-a repetat și la intra
rea din Șoseaua Iancu- 
lui. Din nefericire, s-ap 
semnalat victime printre 
oamenii de ordine,' diri- 
tre care unii au trebuit 
să fie internați de urgen
ță la spital. Și, dacă nu 
interveneau cu multă e- 
nergie organele de mi
liție, cine știe Ia ce ne 
puteam aștepta 1 Ieri 
am reușit să aflăm nu
mele unora dintre cei 
ce s-au făcut „remar
ca ji” cu această ocazie. 
Printre el se află stu- 
denți, muncitori și In
telectuali. Bineînțeles, 
sînt și din cei de pro- 

fără. Cu unii 
ei am discutat

fesie... 
dintre 
ieri la miliție. Parado
xal, peste noapte, de
veniseră niște mielușel, 
căutînd să-și justifice 
manifestările de-a drep
tul huliganice prin... pa
siunea pentru fotbal și 
dragostea ce le-o poar
tă... tricolorilor. Dacă 
această dragoste se ma
nifestă cu piatra in mi
nă, considerăm că lo
cul lor este în spatele 
gratiilor și in nici un 
caz pe stadion. Din pă
cate, măsurile luate îm
potriva acestor huligani 
au fost dintre cele mai 
blînde, limitindu-se nu
mai la amenzi. Tocmai 
de aceea, o să inserăm 
numele unora dintre cei 
ce au fost depistați de 
organele de miliție cu 
speranța că ei vor fi. 
puși și în discuția co
lectivelor unde mun
cesc. Este vorba -de: 
Gh. Brislașu, din Bucu
rești, Intrarea Edrsei 
nr. 1. 
ap. 39 ; 
Cisnădie, 
nr.

!

Intrarea
Bloc 14, et. IV, 

C. Sotir, din 
str. 1 Mal

55, județul Sibiu, 
tocător la abatorul nr. 2 
din Sibiu; Neculaie Ghi- 
ță, din Bucureștii 
trarea Colentina •nr. 
salariat la Fabrfica 
sticlă București ; N. 
nosu, din satul Mitreni, 
comuna Valea Roșie, ju
dețul Ilfov, salariat la 
I. S. Valea Roșie; Ma
rin Matei, din comuna 
Brădulești, jud. Dîm
bovița, sudor la Uzi
nele „Grivița Roșie" ; 
Titu Ghlzdeanu, din 
Zărnești, județul Bra
șov, student în anul III 
la Facultatea de meca
nică București ; Ion 
Ciocoiu, din comuna 
Măgura, județul Bacău; 
Gh. Constantin, din 
București, str. 19 No
iembrie nr. 28 ; Nicolae 
Chirică, din București, 
str. Trandafirul roșu nr. 
50 ; Alex. Moraru, 
București, 
Ambrozie 
la I.C.M.
rești.

In-
20, 
de

VI-

din
str. Matei 

nr. 33, sudor
nr. 4 Bucu-

Tragerea excepțională Loto

Cifrele de mai jos au fost 
strînse sub influența unei 
fraze apărute în numărul din 
ziua de 29 septembrie a.c. al 
ziarului nostru, și anure i 
„...atacul lui Dumitrache con
tinuă o tradiție de-a dreptul 
bizară : nici o victorie „afară" 
de vreo 500 de zile.'

Statistieianul e mereu cu
rios. Și mereu caută noduri 
și în... papură. Acum — crede 
— le-a și găsit.

C Ultima victorie in deplasare.

31 august 1969 i St 
C.F.R. Cluj 3—1) 28

31 august 1969 i Rapid 
Argeșul 3—1) 28

31 august 1969 : „U“ Cluj (cu 
Politehnica Iași 2—0) 28

31 august 1969 i Jiul (cu 
Steagul roșu 1—0) 28

13 septembrie 
(cu Crișul 2—1)

21 septembrie 
(cu A.S.A. 2—1)

21 septembrie
gul roșu (cu „U“ Cluj 2—1) 7 

(Notă i zilele sînt raportate 
la 28 septembrie a.c., iar pen
tru buc reșteni toate meciuri
le jucate pe terenurile Capi
talei sînt socotite ca disputate 
pe teren propriu).

(cu

Fa nd

Crișul

Stea-

in divizia A, a echipelor

participante
27 august 1967 ! A.S.A. (cu 

Steaua 2—1) 763 de zale scurse
24 martie 1968 : Dinamo 

Bacău (cu U.T.A. 2—0) 553
12 mai 19681 Dinamo Buc. 

(cu Jiul 1—0) 504
21 septembrie 1968 1 Petro

lul (cu Progresul 1—0) 373
17 noiembrie 1968 I Politeh

nica Iași (cu Steaua 2—1)
24 august 1969 I U.T.A. 

Steaua 4—2) 35
24 august 19691 F.C.

geș (cu A.S.A. 2—1) 35
24 august 1969 1 „U" Cra

iova (cu Crișul 2—1) 35

© Din datele de mai sus și din 

cele spicuite din statisticile

diviziei A, pe ultimii ani.

315 
(cu

Ar-

rezultă deci următoarele
— Zilele de 24 și 31 august 

1969 ar trebui considerate ca 
date... istorice în fotbalul nos
tru. Atîtea victorii în depla
sare nu s-au mai înregistrat 
niciodată. Ne-ar părea foarte

bine dacă acest aspect s-ar 
generaliza (în special atunci 
cînd echipele noastre joacă în 
competițiile europene).

— „Recordmana* în mate
rie, AS.A. Tg. Mureș i de cînd 
a intrat în divizia A (1967'68) 
a susținut 63 de meciuri și 
s-a ales cu o singură victorie 
în deplasare, cea amintită, In 
cea de-a 11-a etapă a anului 
de debut. Și atit... De atunci 
a trăit în schimb și Water- 
loo-ul, acel 1—10, scor-record 
și în palmaresul echipei 
Steaua I

— Situație aproape identică 
Ia Dinamo Bacău, reintrată 
în divizia A, o dată cu AS.A. 
în 63 de meciuri, tot o sin
gură victorie în deplasare. Și 
dacă ne gîndim că în sezonul 
trecut această formație emitea 
la un moment dat pretenție 
la titlu !...

— Dinamo București a jucat 
și ea 40 de meciuri de cam
pionat în 504 zile și aș
teaptă, tot așteaptă mult do
ritul succes în afara Bucu- 
reștiului. în sezonul 1967/68, 
ce-i drept, a învins la Plo
iești, Craiova, Bacău și Pe
troșani. Dar unde sînt acele 
vremuri ?...

© Dacă analizăa ce perioadă

de timp

ultimele

a trecut intre

două meciuri

ciștigate in deplasare, 

concluziile sînt de-a

dreptul senzaționale:
1064 zile: .U* Craiova (• 

mai cîștigat în 25 septembrie 
1966 la Cluj);

9121 Steagul roșu (victorie 
la 25 martie 1967 la București, 
în meciul cu Steaua. Are și 
o justificare i un sezon a ac
tivat în divizia secundă).

671 zile i Farul (a mai clș- 
tigat la 12 noiembrie 1967).

566 zile i Politehnic? Iași (a 
mai învins pe Progresul la 
30 aprilie 1967. după care un 
an a fost în B). _

304 zile i 
noiembrie 
1969)'

196 zile i 
martie 
1969)

147 zile i Rapid
1969—31 august 1969)

139 zile i Petrolul (9 mal 
1968—21 septembrie 1968)

Jiul Petroșani (19 
1968—31 august

Crișul
1969—21

Oradea (9 
septembrie

(6 aprilie

133 zile i „U* Cluj (20 apri
lie 1969—31 august 1969)

119 zile i Steaua (4 
1969—31 august 1969)

70 zilei U.T.A. și F.C. 
geș (15 iunie 1969—24 
gust 1969).

21 octombrie 1969
mai

Ar- 
au-

★
de arătat că la 

F.Q. Argeș pe-
Interesant 

U.T.A. $i 
noada de 70 de zile reprezintă 
cam vacanța de vară : ambele 
au cîștigat în ultima etapă a 
ediției trecute (victoria a adus 
pentru una titlul, pentru cea
laltă rămînerea în divizia A).

© Tinind cont de meciurile

câștigate In deplasare
12 mai 1968De la data de 

încoace — data ultimei victorii 
a lui Dinamo București, cla
samentul echipelor ar arăta 
astfel i 6 victorii i Steaua, 41 
U.T.A. și Rapid, 3 i „U“ Cluj, 
F.C. Argeș, Jiul și Crișul 
I i Petrolul, Parul, Univ. Cra
iova, Politehnica Iași și Stea
gul roșu Brașov ; nici O vis- 
torie t Dinamo București, Di
namo Bacău, A.S.A. Tg. Mu
reș și C.F.R. Cluj.

Frederic MOISES

Desene de
Neagu RADULESCU

la

5 ZILE 
PINA LA ÎNCHIDEREA 
VÎNZARII BILETELOR

Numai 5 zile mai aveți
dispoziție pentru a putea par
ticipa la tragerea excepționa
lă LOTO de marți 21 < ctom- 
brie a.c.. care atribuie par- 
ticipanților apartamente, au
toturisme, excursii — în nu
măr NELIMITAT — precum 
și autoturisme prin tragere la 
sorți.

La această tragere se va 
putea participa pe 3 feluri 
de bilete i,

— Seria N de 25 lei, care 
participă la toate cele 5 ex
trageri ale celor 2 faze;

— Seria M de 15 lei, care 
participă numai la cele 2 ex
trageri de la faza I ;

— Seria G de 10 lei, care 
participă numai Ia cele 2 ex
trageri de la faza a II-a.

Pentru atribuirea tuturor a- 
cestor premii se vor efectua 
5 extrageri a cîte 12 numere 
din 90.

!.•. Dacă nu v-ați procurat 
încă biletele pentru tragerea 
Loto de mîine, vă amintim pe 
această cale că astăzi este 
ULTIMA ZI în care mai pu
teți face aceasta.

Tragerea va avea loc vi
neri 17 octombrie la Bucu-

rești, în sala clubului Finan- 
țe-Bănci din strada Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 
19. Tragerea va fi radiodifu
zată, după care va urma un 
film artistic. Intrarea este 
liberă.

PRONOEXPKES
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL NR. 42 DIN 15 OCTOM

BRIE 1969
EXTRAG’EREA I : 12 8 44 18 26 28 
Fond de premii : 330.050 lei.
EXTRAGEREA a II-a : 26 3 31 

40 25 9 20
Fond de premii l 276.684 lei.
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel t
In Capitală : începlnd de la 23 

octombrie pînă la 29 noiembrie 
1969 inclusiv.

In țară : de la 27 octombrie 1969 
pînă la 29 noiembrie 1969 inclusiv.
PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFER

TURI DE LA TRAGEREA LOTO 
DIN 10 OCTOMBRIE 1969

EXTRAGEREA H Categoria 15
1 variantă sfert a 49.681 lei; a n-a:
2 variante întregi a 37.260 lei; a 
IlI-a : 52 variante întregi a 1.577 
lei șl 44 a 394 lei; a IV-a s 198 a 
503 lei șl 195 a 125 lei; a V-a : 540 
a 228 lei șl 448 a 57 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Catego
ria A 5 1 variantă sfert a 64.042 
lei; Categoria 3:1 variantă în
treagă a 36.595 lei și 3 variante 
sfert a 9.140 lei; Categoria G t 1 
a 32.022 lei șl 4 a 8.005 lei; Cate
goria D s 284 a 100 lei șl 1.445 a 
25 lei.

Premiul sfert de la Categoria 
A a fost obținut de Cocoș Suzana 
din București;



La Gloggnitz

Smejkal 
se distanțează 

Drimer — locul 7
VIENA 15 (Agerpres). — în 

runda a 7-a a turneului zonal 
de șah de la Gloggnitz (Aus
tria), liderul clasamentului 
Smejkal a ciștigat la Adamski, 
Maestrul Dolfi Drimer a în
trerupt partida sa cu maghia
rul Barczay. S-au mai între
rupt partidele Espig— Matano- 
vici ; Lahti—Ivkov; Zwaig- 
Vesterinen și Dibal—Hartoch.

Continuă să conducă Smej
kal (Cehoslovacia) cu 6 punc
te, urmat de Portisch (Unga
ria), Andersson (Suedia) 4*/» p, 
Radulov (Bulgaria), Uhlmann 
(R. D. Germană) — 4 p, Ma- 
tanovici (Iugoslavia) 4 (1) p, 
Drimer (România) 3'/« (1) p

FLORIN GHEORGHIU ÎN LUPTĂ
PENTRU
La Atena. Florin Gheor

ghiu se află angajat- într-o 
grea cursă Ia capătul căreia 
se prefigurează un vechi vis i 
calificarea în turneul inter
zonal.

Concursul găzduit de capi
tala elenă a trecut de jumă
tate și marele maestru român 
continuă să se afle printre 
fruntași rămînînd — deocam
dată — singurul neînvins. 
Florin joacă prudent, răbdă
tor, așteaptă, nu forțează. 
Tactica aceasta i-a adus în

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR BULGARI

CALIFICARE
10 runde 4 victorii, 6 re
mize și locul doi în clasa
ment, Ia un punct de lider.

Ieri am luat legătura tele
fonică cu hotelul ,,Galaxy”, 
unde locuiește reprezentantul 
nostru. Ne-a răspuns inițial 
soția sa actrița Doina Șerban- 
Gheorghiu, care îl secundează 
cu grijă și delicatețe în a- 
ceastă dificilă întrecere. Apoi 
i-a trecut receptorul lui Flo
rin.

Marele maestru etalează un 
optimism lucid. In runda a

Prezența a 14 țări, dintre 
care 12 cu echipe com
plete, șl a unui număr 

de 39 concurenți individuali la 
startul celei de a IV-a ediții a 
campionatelor mondiale de pen
tatlon modern, vorbește convin
gător de popularitatea mereu 
crescîndă și de dezvoltarea a- 
cestui sport 
In 1965. la 
primei ediții 
nate mondiale, au participat nu
mai 9 țări, dintre care doar 5 
cu echipe complete și un nu
măr de 21 sportivi individuali, 
iar la a III-a 
desfășurat la 
glia), au luat 
țări cu echipe 
concurenți).

Participînd pentru prima dată 
Ia un concurs de o asemenea 
amploare, juniorii noștri, în ciu
da unui stagiu de pregătire și 
compețițional destul de redus 
(doar doi ani), au reușit să o- 
cupe locul 6 în clasamentul ge
neral, cu 12 668 puncte. Con
fruntarea dintre echipe și, în 
special, dintre cele ale Unga
riei și U.R.S.S., Franței și Bul
gariei, României, suediei, R.F. 
a Germaniei și Poloniei a pri
lejuit o dispută dîrză și specta
culoasă, cu numeroase răsturnări

pe plan mondial. 
Leipzig, cu ocazia 
a acestor campio-

ediție, care s-a 
Aidershot (An- 
startul numai a 
complete (24 de

demne să reflectăm asupra ori
entării pregătirilor în viitor, ți- 
nînd seama de condițiile și ex
periența pe care am c!ștlgat-o 
de-a lungul celor 15 ani de 
practicare a acestui sport în 
România.

O primă constatare este aceea 
că diferența cea mal frapantă 
apare la scrimă. Aceasta se ex
plică prin aceea că, conform 
regulamentului, trierea valorilor 
se face intr-un mod cu totul 
diferit față de celelalte probe. 
Astfel, ca urmare a faptului că 
fiecare sportiv se întilnește cu 
toți ceilalți, la o singură tușă, 
punctele corespunzătoare fiecă
rei victorii se iau din „zestrea" 
adversarului învins, ceea ce duce 
la o distanțare dublă între cei 
doi concurenți. Toate acestea 
Impun pentatloniștllor o pregă
tire tehnico-taetlcă foarte înaltă, 
o mare rezistență, pentru a, face 
față eforturilor psihice șl fizice’ 
foarte Intense și de lungă du
rată (proba durează 9—12 ore) 
și o deosebită „mobilitate", pen
tru a se acomoda rapid cu ad
versarii pe care-i întîlnesc. Evo
luția pentatloniștilor români în 
cele 38 de asalturi susținute ne-a 
arătat că, în general, ei dispun 
de o serie de cunoștințe tehnico- 
tactice și de o pregătire fizică

sau la scrimă. Pentru a se a- 
junge ca pentatloniștii să tragă 
sigur și constant peste 187—188 
puncte in orice condiții, va tre
bui ca flecare sportiv să facă 
zilnic sute de exerciții de ridi
carea mîlnil. ochire șl declan
șare, pentru coordonarea lor în 
funcție de întoarcerile siluete
lor. Ca și la scrimă, este abso
lut necesar să se participe la 
concursurile organizate de fe
derația de specialitate, la pro
bele de pistol viteză șl pistol 
sport.

Cea de a treia constatare ne-a 
fost prilejuită de proba de că
lărie. în condițiile noului regu
lament, organizatorii urmăresc, 
prin amenajarea parcursului și 
construcția obstacolelor, să pună 
în evidență mai mult îndemîna- 
rea și tehnicitatea — - - •
decît capacitatea de 
calului, cu .Joate că planul de 
antrenament' nu a putut fi exe
cutat integral din cauza numă
rului și a valorii scăzute a cai
lor puși la dispoziție, ‘"'pentatlo- 
niștli noștri au 
neral, ' 
tățile parcursului și, 
multă 
Spîrlea, 
rezultat 
necesar

10-a a ciștigat ușor (și spec
taculos) la englezul Wright 
(nu este rudă cu fotbalistul!) 
în 25 de mutări. A ciștigat 
însă și Jansa (la Lombard), 
iar Hort a întrerupt în avan
taj la Spiridonov. Victorii au 
înregistrat toți candidații 
pentru calificare: Matulovici 
(la Sauer), Olafson (Siaperas), 
Pedersen (Lewi), Csom (Ni- 
cevski).

Clasamentul este următorul: 
Jansa 8 p, GHEORGHIU 7, 
Pedersen, Schiibner 6*/2, Spi
ridonov, Matulovici 6 (1), 
Hort, Csom, Olafson 5*/» (1), 
Forintos 4*/2 (1).

Florin are in continuare o 
serie grea: Jansa (cu negrele), 
Spiridonov (a)„ Lewi (n), Fo
rintos (a), Matulovici (n), Sia
peras (a) și Nicevski (n).

Selecțlonabllll Bulgariei au întrecut cu 3-0 pe Radnlckl Kraguevaț 
prin golurile Înscrise de Der- 
mendjlev șl Bonev (2). în e- 
chipa Bulgariei nu au jucat 
câțiva titulari i Veselinov, 
Koțev — accidentați și Ga- 
ganelov — ieșit din formă. 
Reprezentativa Bulgariei a 
fost alcătuită din: Filipov, 
— Șalamanov, Jecev, I. Dimi
trov, Aladjov, Penev, T. Ko
lev, Dermendjiev, Asparuhov, 
Bonev, Gheorghiev. Pentru 
meciul cu Olanda din lot mai 
fac parte Simeonov, Krastev, 
Gaidarski, Ivkov, Gaganeîov, 
Davidov, Iakimov, Popov, A. 
Mihailov, Kotkov și Al. Kos
tov.

In aceeași zl, reprezentativa 
secundă & Bulgariei a evolu
at la Odesa, întîlnînd în meci 
amical echipa B a Uniunii 
Sovietice. întîlnirea s-a În
cheiat la egalitate; 0—0.

In cadrai pregătirilor pen
tru medul cu Olanda de la 
22 octombrie, reprezentativa 
de fotbal a Bulgariei a sus
ținut marți tn nocturnă, la’ 
Sofia, un meci de verificare 
în compania formației iugo
slave Radniki Kraguevaț, pe 
care a învins-o cu 3—0 (2—0),

Eddy Merckx membru 
de onoare al clubului 

Real Madrid

călărețului
viteză a

reușit, în ge- 
să rezolve bine dificul- 

cu mai 
din ’ partea lui 
putut obține un 
mal bun. Este 
lucreze în con-

atenție 
s-ar fi 
final 

să

de ' situații în clasamentele pe 
probe, tn final au triumfat ma
ghiarul Petho, cu 5127 puncte, 
și echipa Ungariei, cu 15 210 p.

Ceea ce considerăm a fl cel 
mai important este faptul că 
saltul numeric produs în ulti- 

.mli doi ani a fost însoțit și de 
o apreciabilă creștere valorică. 
Astfel, în 1967, în clasamentul 
individual locul I a fost ocupat 
cu un rezultat de 4 923 puncte, 
iar locul VI cu 4 691 puncte, 
realizindu-se o medie de 4 808 
puncte, iar la echipe locul I cu
14 31C, locul VI cu 11 906 punc
te, cu o medie de 12 978 puncte. 
In acest 
au fost ocupate :
CU
4 941
5 027 puncte, i
15 210 puncte, 
puncte, cu o 
puncte.

Echipele cele 
mai puternice 
Ungariei și 
niștii selecționați în aceste re
prezentative au arătat o foarte 
bună pregătire la toate probele, 
o capacitate ridicată de luptă șl 
o mare rezistentă la solicitările 
fizice și psihice (Impuse de a- 
ceastă dură competiție) atribute 
care le vor permite, în viitor, 
să concureze cu succes în com
pania seniorilor. A doua grupă 
valorică a fost alcătuită din for
mațiile Bulgariei și Franței, iar 
în imediata apropiere a acestora 
se situează reprezentativele Ro
mâniei și Suediei. Echipa noas
tră, formată din Marian Cos
mescu, Dumitru Spîrlea șl An
drei Moraru, sportivi care mai 
pot concura încă doi ani la ju
niori, a reușit să se claseze, pe 
probe, de 3 ori pe locul 6 la 
călărie, tir șl atletism, o dată 
pe locul 9 la scrimă și o dată 
pe locul 4 la înot. Compararea 
rezultatelor echipei noastre cu 
cele ale formațiilor Ungariei și 
U.R.S.S. — deși aceasta are o 
valoare relativă — ne poate fur
niza suficiente elemente care să 
ne rețină atenția șl să ne ln-

an locurile 
la 

5127 puncte și, 
o 

la
puncte, cu

iar 
, respectiv 

medie de

respective 
individual 
respectiv, 

medie de 
echipe cu 

12 668 
13 841

mai omogene și 
au fost cele ale 

U.R.S.Ș. Pentatlo-

satisfăcătoare, care le permit s! 
ducă lupta la un nivel accepta
bil, dar care nu pot încă ga
ranta o confruntare de la egal 
eu echipele fruntașe. Din aceas
tă cauză, sportivii români au 
avut comportări inegale de la 
un asalt _ “ -- -■
surprinși de adversari (Cosmes
cu), au executat acțiuni fără 
adresă și forță sau fără o pre
gătire corespunzătoare (Cosmes
cu, Moraru șl chiar Spîrlea). 
De aceea, este necesar ca an
trenorii care-1 pregătesc pe pen
tatloniștl să insiste mal mult 
pentru imprimarea unul stil de 
luptă ofensiv, pentru însușirea 
și folosirea unei game variate 
de acțiuni ofensive și defensive, 
cu mai multă precizie și finețe.

O altă constatare ne este pri
lejuită de proba de tir. Șapte 
concurenți au obținut peste 900 
puncte, ceea ce vorbește de la 
sine despre nivelul ridicat atins 
de sportivi. Este semnificativ 
faptul că rezultatele au fost re
alizate în condițiile unul sever 
control antlalcool șl antidoping. 
Comportarea pentatloniștllor 
noștri a fost destul de bună. 
Spîrlea a reușit un rezultat de 
189 puncte (48—18—47—46) Iar 
Cosmescu 186 (43—48—48—47). în 
schimb, Moraru, după primele 
trei serii (45—47—48) foarte bune 
pentru el, nu a mal reușit în 
seria a IV-a decît 33 
din cauza lipsei de 
de concura

Educarea stăpînlril 
încrederii ' - ■ ■
capacității 
trebui să 
tivllor și 
mai mult 
învingă stării^ emoționale 
apar inerent cînd calculele de
monstrează, cu exactitate ma
tematică, că rezultatele la tir 
au o valoare de „aur" în cla
samentele finale. Tirul, împreu
nă cu Înotul șl crosul, este con
siderat ca probă „sigură*, de
oarece rezultatul depinde nu
mai de forțele sportivului șl nu 
de factori externi, ca la călărie

Ia altul, s-au lăsat

executat acțiuni fără

de puncte, 
experiență

de sine, a 
proprii, a 

va
în torțele

de concentrare 
stea în atenția spor- 
antrenorilor, cu atît 
cu cit trebuie să se

ce

Marile competiții

de natație

ale anului 1970
ISTANBUr... 15 (Agerpres) 

Reprezentanții federației in
ternaționale de natație, întru
niți la Istanbul, au confir
mat organizarea de către o- 
rașul spaniol Barcelona a 
campionatelor europene de 
înot, sărituri și polo pe apă. 
întrecerile vor avea loc în
tre 7—17 septembrie 1970.

Din calendarul internațio
nal european al anului vii
tor se mai desprind urmă
toarele competiții: campiona
tele europene de polo pe apă 
(juniori) 6—11 iulie în Olan
da ; concurs internațional 
(Bulgaria, România, italia, 
I'ranța, Grecia, Turcia) 25—26 
iulie la Izmir; 22—25 august 
în Italia întrecerile de nata- 
ție ale Universiadei.

Toma HRISTOV
i

După accidentul suferit 
în luna septembrie, Eddy 
Merckx își face reintrarea 
în activitatea competițio- 
nală. Printre întrecerile 
'înscrise în programul său 
se află și concursul găz
duit la „Palatul Sporturi
lor” din Madrid. Sosit în 
capitala Spaniei, cunoscu
tul rutier belgian a avut o 
plăcută surpriză: invitat la.' 
sediul lui Real Madrid, el 
a fost declarat mpmb/u 
de onoare al celebrului 
club. Placheta de aur i-a 
fost înmînată de căpitanul 
echipei de fotbal, Gento.

Ce legătură este între 
Merckx și fotbal ? Ne-o 
spune chiar el i „Ador fot
balul ! Este un sport splen
did, fermecător. Dacă n-aș 
fi ales încă din anii co
pilăriei calea ciclismului, 
cu siguranță aș fi devenit 
fotbalist.”

SAN JUAN: Spasski este neînvins
în runda a 4-a 

internațional de 
San Juan (Porto 
campion mondial 
Julio Kaplan 
l-a învins pe maestrul bel
gian O'Kelly. Partida dintre 
marele maestru sovietic Bo- 

Spasski iugoslavul

a turneului 
șah de la 

Rico) fostul 
de juniori, 

(Porto Rico),

se 
tinuare pentru per
fecționarea condu
cerii corecte a ca
lului în funcție de 
succesiunea șl difi
cultatea obstacolelor 
(Spîrlea, Cosmescu), 
pentru stabilitatea 
în șa și tehnica să
riturii (Moraru).

Pentru a putea face 
față cu succes noilor 
cerințe este necesar 
ca să se pună la 
dispoziție tinerilor 
noștri pentatloniștl 
un număr corespun
zător de cal și de o 
valoare mal ridicată, 
care să le permită 
participarea în mod 
curent la concursu- 

călărie alături de spe- 
în probe de obsta-

rile de 
ciallști, ____ _
cole pînă la *120 cm înălțime?

In ceea ce privește probele de 
înot și cros, putem afirma că 
ne aflăm mal aproape de frun
tași. Este îmbucurător faptul că 
printre cel 19 concurenți care 
au înotat sub 4 minute se gă
sesc și cei 3 pentatloniștl ro
mâni. Rezultatele acestea pot fl 
îmbunătățite considerabil, ast
fel ca toți să înoate sub 3:54,0, 
dacă pe lîngă perfecționarea 

tehnică se va trece la învăța
rea întoarcerilor prin rostogo
lire, procedeu folosit în prezent 
de majoritatea pentatloniștllor.

Și de data aceasta „crosul" 
a fost proba care a hotărît cla- 
samentul final. De aceea, este 
necesar să se lucreze mai mult 
pentru rezistența în regim de 
viteză, pentru creșterea forței 

pentru 
pentru 
dozare 
profl-

membrelor inferioare, 
îmbunătățirea tehnicii șl 
dezvoltarea simțului de 
a efortului în funcție de 
Iul traseului.

La aceastăj mare confruntare 
mondială juniorii noștri au luat 
un start bun, apreciat ca atare 
de specialiști. Doi dintre spor
tivi, Spîrlea și Cosmescu, au 
încă suficiente resurse pentru 
a-și ridica măiestria șl valoa
rea competițlonală. — 
lecțlonat în echipă 
a Indisponibilității 
de$î numai cu un 
gătlre, a avut o ___ ______
meritorie. Mal îmbucurător este. 
Insă, faptul că a demonstrat o 
mare capacitate de ' 
pregătlndu-se 
putea deveni 
pentatlonist.

Federația de 
trebui să asigure cadrul orga
nizatoric și condițiile tehnico- 
materiale pentru dezvoltarea a- 
cestul sport care figurează in 
programul J.O.

prof, loon MUREȘANU

Moraru, se
ca urmare 
lui Călina, 
an de pre- 

comportare

luptă șl că. 
pasiune, 
foarte

cu
un

<1
specialitate

va 
bun

va

V. Ch.

Bruno Parma s-a întrerup? 
la mutarea 57. A fost con-< 
semnată remiză în partidelel 
Donner—Byrne; Browne—, 
Damianovici; Larsen—Kava* 
lek și Bisguier—Schmidt. In, 
runda anterioară, Spasski îl 
învinsese pe Larsen într-of 
partidă de 41 mutări.

In clasament continuă să 
Conducă neînvins Boris Spas
ski cu 3 puncte și o partidă 
întreruptă.

Premiu de la Lausanne

Conduc fotbaliștii

Australiei
La Seul a luat sfirșit prima 

parte a turneului pentru pre
liminariile campionatului 
mondial de fotbal la care par
ticipă Australia, Coreea de 
Sud și Japonia In ultimul 
meci, selecționata Australiei 
a întrecut cu scorul de 2—1 
(1—1) CorSea de Sud. înain
tea returului acestei compe
tiții, care va începe astăzi, 
situația în clasament este ur-

1. Australia — 4 
puncte ; 2—3. Coreea de Sud
și Japonia — 1 punct.

mătoarea:

Alpiniști cehoslovaci

pe Annapurna

15. — Un 
cehoslovaci, 
Albrecht și 
Baby, a re-

KATMANDU, 
grup de alpiniști

■ condus de Milos 
de șerpașul Ang
•ușit să escaladeze virful 
Annapurna TV, unul din 
piscurile masivului Annapur
na, al cărui virf central (peste 
8 000 m) a fost cucerit în a- 
nul 1950 de o expediție fran
ceză.

Unul din momentele-cheie ale maratonului de 3 ore de pe 
planșa Palatului Sporturilor din Havana, acolo unde floreta 
feminină românească a obținut o splendidă afirmare. Iată-le 
în luptă pe Olga Szabo (România) — stingă — și Elena No
vikova (U.R.S.S.) in întîlnirea lor din cadrul confruntării 
decisive pentru medaliile de aur, ale campionatelor mondiale. 
A ciștigat românca, majorind ___________________________ ■A ciștigat românca, majorind 
la două puncte avantajul e- 
chipei țării noastre, care avea 
să tremine învingătoare, in
tr-un final dramatic.

Competiția 
tională, dotată 
premiu al orașului Lausanne' 
a fost câștigată de belgianul 
Herman van Springel, care a 
realizat cel mai bun timp în 
cele două probe incluse, din
tre care una contracronome- 
tru. Pe locul secund s-a cla
sat compatriotul său Van den 
Bossche, urmat de italianul 
Bitossi și francezul Pingeon. 
De remarcat că belgianul 
Eddy Merckx, care cu acest 
prilej și-a făcut reintrarea 
după accidentul suferit 
cent, a ocupat locul șase, 
alt mare favorit al cursei, 
lianul Felice Gimondi, 
clasat pe locul 11.

ciclistă interna- 
cu „Marele

re- 
Un. 
i ta
s-a

Foto : PRENSA LATINA

TELEX-TELEX
50 de echipe au luat parte la 
doilea campionat unional de*1

rugby, al cărui turneu final s-a 
desfășurat la Novala Kahovka. Pe 
primul loc s-a clasat echipa Aca
demiei Militare de Aeronautică 
.Iurl Gagarin*.

• Cursa internațională automobi
listică de la Monterey (California) 
a revenit lui Bruce McLaren 
(1C7.6S0 km în lh 27:29,0). Pe locu
rile următoare : Denis 
Chuck Parson, Marfo 
Jo Siffert etc.

Hulme, 
Andretti,

Manuel• Seria TÎctoriflor Iul
Oranto asupra Iul Manuel Santa
na a fost întreruptă In finala 
campionatelor de tenis ale Spa
niei. încheiate la Barcelona. San
tana a ciștigat net : 4—1. 4—1. 4—1.

• In turneul feminin de baschet 
de Ia Katowice, echipa Institutu
lui Politehnic din Kaunas (URSS) 
a învins cu 44—34 (23—14) forma
ția Italian! Reccaro Vlcenz*. Iar 
Vlsla Cracovia a întrecut eu 54—a 
34—14) formația Empor Berlin 
(RJJ.G.).

COP • CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP • CAI.EIDOSCOP
„METODA" DE ANTRENA

MENT
Eduardo Bones, antrenorul 

echipei braziliene de fot
bal Tronco Rovers, tși 
obligă jucătorii să prac
tice dansul pe sirmă fi 
alte exerciții de echilibru cu 
caracter... artistic in timpul 
antrenamentelor. „In Brazilia 
— afirmă el — se acordă 
prea mare importanță con
trolului balonului ți se ne
glijează aproape complet con
trolul corpului. Acest deze
chilibru vreau acum să-l... 
chilibrez“.

„CURSA BUNICILOR
Hans Schnabel, un medic 

de 81 de ani, a ciștigat edi
ția din acest an a tradiționa
lei „curse a bunicilor” desfă
șurată în localitatea vest-ger- 
mană Bad Briickenau. El a 
parcurs distanța de 5 000 m 
în timpul de 36:30,0, dove- 
dindu-se cel mai rapid din 
cei 121 de „atleț’i-bunici” în 
vîrstă pînă la 89 de ani, so
siți din numeroase țări eu
ropene și din Columbia. După 
cum a declarat unul dintre 
organizatorii cursei, Schnabel 
a realizat și o altă perfor
manță : împreună cu un alt 
concurent, el a parcurs pe 
jos, în mai multe etape, dis
tanță dintre orașele Koln și 
Bad Briickenau.

Desen inedit de Mario Gomier (Italia) 
In exclusivitate pentru SPORTUL

TN MEMORIA CUCERITORULUI PISCULUI IGUMANDJAIO

Cu ocazia împlinirii a 10 
de ani de la data dnd alpi
nistul german Hans Mayer, 
însoțit de austriacul Ludwig 
Purtscheller, au urcat pen
tru prima oară tn istorie vtr- 
ful muntelui Kilimandjaro, 
la Marangu (Tanganica de 
nord), la o înălțime de apro-

ximativ 6 000 m, a fort ridi
cată o placă comemorativi. 
Dacă celor doi alpiniști le-au 
fost necesare, tn llif, trtisăp- 
tămlni pentru realizarea aces
tei performanțe, ocstojf tra
seu este străbătut tn prezent 
tn... patru zile.

Radar mondial
(Urmare din pag. 1)

----------------------------------------- 
9. Suedia 273 p, 10. Olanda 
216 p,... 14. Iugoslavia 172 p,.„ 
20. România 34 p;

1969 — aut punctat 31 de 
țări 1 1. S.U.A. 4303 p, 2. R.D. 
Germană 1567 p, 3. U.R.S.S. 
1551 p, 4. Canada 627 p, 5. 
R.F. a Germaniei 579 p, 6. 
Australia 491 p, 7. Anglia 
398p, 8. Ungaria 376 p 9. Sue
dia 371 p, 10. Franța 317 p,.„ 
13. Iugoslavia 191 p,„. 19. Ro
mânia 57 p.

100 m și 2:11,7—200 m spate, 
Wolfram Sperling (R.D.G.), 
cunoștința noastră de la ul
timele „internaționale” de Ia 
Cluj, cu 4:11,5—400 m și 
16:48,8—1500 m liber, 2:15,7— 
200 m și 4:44,4—400 m mixt 
și Matyas Borloy (Ungaria) 
cu 2:00.6—200 m. 4:16,0—400 
m liber, 2:15,0—200 m spate 
și 4:52,0—400 m mixt.

GABRIELLE WETZKO 
O DAWN FRASER 

A EUROPEI
GABY HALL SAU HANS 

FASSNACHT ? Toate tentativele făcute pen* 
tru a corecta cel mai vechi 
record al lumii au eșuat 
și în. acest an. Susan Peder
sen, cea mai rapidă craulistă 
de peste Ocean s-a oprit la 
8 zecimi de timpul celebrei 
Dawn Fraser (58,9), iar cele
lalte californience s-au învîr- 
tit în jurul celor 60 de se
cunde. Mai aproape de aceas
tă performanță ni s-a părut 
în acest an tînăra Gabrielle 
Wetzko (15 ani), dublă cam
pioană europeană de junioare 
și, indiscutabil, cea mai bună 
craulistă a continentului la a- 
ceastă oră. In după-amiaza 
zilei de 23 august, la piscina 
olimpică din insula Margare
ta. într-un interval de numai 
45 de minute, eleva lui Wer
ner GBpfert a înotat două 
„sute" în 59,6 (rec. european) 
șl apoi 58,5 (în ștafetă), do
vedind calități neobișnuite, 
care îl vor da dreptul să as
pire în mod cert anul vii
tor la un nou record al lu
mii. Nu mal puțin valoroasa 
au fost șl celelalte două re
corduri continentale — 2:08,9 
la 200 m șl 4:36,1 la 400 m
— stabilite de școlărița din 
Leipzig în acest an.

In completarea listei sta
rurilor 1969 vom mai aminti 
de australianca Karen Moras 
(2:12,7—200 m și 4:34,5—400 
m liber), sud-africanca Karen 
Muir (65,6—100 m spate) și ti
nerele americance Debb’e 
Meyer (4:26,4—400 m. 17:19.9
— 1500 m liber și 
5:08,1 — 400 m mixt), Sue 
Atwood (66,0—100 m și 2:21,5 
200 m spate, 2:28,1—200 m și 
5:09,5—400 m mixt), Kim 
Brecht (1:15,7—100 m și 2:45.4
— 200 m bras) și Lynn Col- 
lela (2:21,6—200 m delfin). 
Replica europencelor: Andrea 
Gyarmaty, un deosebit talent 
al natației ungare (60,3—100

spate; 
65,5— 
Călii

a ita- 
4 89 1

Pentru desemnarea celui 
mal bun înotător al anului, 
specialiștii nu vor avea prea 
mult de ales, cei doi candi
dați pe care vi-i prezentăm 
întrunind majoritatea sufra- 

| giilor:
GARY HALL, născut ta 7 

august 1951, 1,78 m și 68 kg. 
despre care francezii au spus 
că dacă lua startul la cam
pionatele lor naționale ar fi 
plecat cu 10 titluri) 4:08,5— 
400 m liber, 16:32,8—1500 m 
liber, 60,6—100 m spate, 
2:063—200 m spate (la acea 
dată record mondial), 59,6— 
100 m delfin, 2:10,8—200 m 
delfin, 2:09,6—200 m mixt și 
4:33,9—400 m mixt, ultimele 
două fiind noi recorduri ale 
lumii;

HANS FASSNACHT, năs
cut la 28 noiembrie 1950, 
1,75 m șl 74 kg, omul care 
a înotat 16 lungimi (de 25 m) 
în 3:59,7; 1:56,5—200 m liber 
(rec. european), 4:04,0—400 m 

, liber (rec. mondial), 16:32,2— 
1500 na liber (rec. european), 
2:0M—200 m delfin, 2:14,6- 
200 m mixt șl 4:42,5—400 m 
mixt frec, european).

Coincidența face ca am
bii 14 ie fi pregătit tot anul 
în grupul lui Don Gambril 
de Ia Phillips 66 Long Beach, 
ursul din cei 5 magi ai înotu
lui american. Furopeanul are 
de partea sa avantaj în pro
bele de craul și delfin, în 
timp ce californianul este su
perior In cele de spate și 
mixt.

Mai puțin compleți, dar to
tuși impresionanți prin faci
litatea cu care au obținut 
performanțe nu mai puțin 
răsunătoare, alți reprezen- 

. tanți ai S.U.A. și Europei au 
continuat pe diferite meri
diane pasionantul duel indi
rect între cele două continen
te. Roland Matthes (R.D.G.) 
este neînvins de 42 de luni 
în probele de spate (57,8 și 
2:06,6 sînt ultimele sale re
corduri), iar Mike Burton 
(16:04,5—1500 m liber și 2:06,5 
— 20° m delfin) nu are cu 
cine discuta cînd se lansează 
în proba micului maraton. 
Nikolai Pankin (U.R.S.S.) cu 
65,8—100 m și 2:25,4—200 m 
este noul recordman al bra- 
siștilor, dar îl tatonează în
deaproape tînărul american 
Brian Job (17 ani) cu 67,0 și, 
respectiv, 2:25,8. In fine, trei 
ambasadori ai generației 1952 
au atras asupra lor întreaga 
atenție a specialiștilor de pe 
continent prin suita unor 
succes de răsunet) spaniolul 
Santiago Esteva cu 2:01,2— 
200 m, 4:17,9—400 m și 
17:11,2—1500 m liber, 61,3—

SUPERSTIȚIOSUL

Pedro Rivella

Un adversar bine echipat!
O „CUPA INTERCONTINENTALA" LA BOB

încă un sport — bobul — va beneficia de o competiție de 
anvergură: „Cupa intercontinentală”. Hotărîrea a fost anun
țată de consiliul municipal al orașului Cortina d’Ampezzo, 
unde se va și desfășura această întrecere, spre sfîrșitul anu
lui. Organizatorii au comunicat că au fost invitate echipe 
din 15 țări, printre care România, S.U..A., Japonia, Canada.

K.O. CU^ PICIORUL

După ce boxerul mexican
l-a învins prin k.o. pe adversarul său Rojas, 
în mănușa dreaptă a învingătorului a fost 
găsit un trifoi cu patru foi confecționat din... 
plumb. Cel mai indignat față de acuzația 
că ar fi folosit acest ,,talisman” pentru a 
spori forța loviturilor sale a fost Rivella. 
„Toate sînt prostii — a spus el. Pur și sim
plu sînt superstițios". Federația nu a vrut 
.însă să țină seama de aceste explicații și l-a 
spspendat pe pugilistul „superstițios”.

Boxerul canadian de categorie grea Bob 
Bozie a fost atit de înfuriat din cauza supe
riorității adversarului său, Domenico Scala, 
in cursul meciului dintre reprezentativele de 
amatori ale celor două țări desfășurat la 
Toronto, incit l-a doborit pe Scala la pă- 
mint cu o lovitură de... picior.' In timp ce 
italianul nu-și mai revenea din cauza dure
rilor, politia a trebuit să intervină pentru 
a-l salva pe Bozie din miinile suporterilor 
lui Scala, făcut k.o. Canadianul a fost desca
lificat și va trebui să plătească și o amendă.

Eoxerul filipinez Barnabe Fernandez pare să fi confun
dat ringul cu o rampă de lansare in această fazi a meciului 
său cu mexicanul Juan Baez, disputat la Honolulu. Aruncîn- 
du-se asupra adversarului său, care se lăsase tn jos, tn frac
țiunea de secundă următoare, Fernandez s-a văzut proiectat 
peste corzi. Noroc că arbitrul Bill Pancho, prompt, l-a cprit 
din zbor...

m liber, 68,3—100 m 
2:28.3—200 m spate și 
100 m delfin), Novel’a 
garis, marea speranță 
lienilor (2:16,3—200 m.
— 400 m și 9:36,9—800 m li 
ber), Karin Neugebauer (9.30 8
— 800 m liber), Barbara H«*f- 
meister (2:28,1—200 m spate), 
Helga Lindner (2:21,8—200 m 
delfin) și Martina Grunnert 
(2:27,5—200 m mixt) din RD. 
Germană, iugoslava Ana Ho
ban (61,5—100 m și 2:13 7— 
200 m liber), Utte Frommaler 
(1:16,2—100 m și 2:45,0—200 
m bras) din R.F. a Germaniei 
și sovietica Tina Lekveișvili 
(68,1—100 m spate). Majori
tatea nu au depășit 15 pri
măveri. De unde se poate 
lesne observa că marea per
formanță devine din ce în 
ce mai mult, apanajul copii
lor...


