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AȘADAR, FOTBALIȘTII DIN ARAD
PENTRU A 6-a OARA CAMPIONI Al TARII!
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• AS. A. Tg. Mureș și-de ieri-Crișul au eoborît
in divizia B • Pasionante dueluri in ultima
etapă • La Cluj, £eroviarii au ratat un penalty

rice formă de activitate, fi
zică, intelectuală, artistică, 
presupune un efort de gîndire 
și de voință concentrată, 
foarte greu sau chiar impo
sibil de realizat, în condițiile 

in care corpul supus oboselii, durerii 
squ neputinței rămîne prizonier într-o 
comoditate sau inerție gravitațională.

Realizările de seamă din producție 
sau din cîmpul creației intelectuale, ar
tistice sau științifice spre a se materia
liza au nevoie de o detașare superi
oară a omului de condiția sa biologi
că, de- o descătușare de lestul cuibărit 
in mușchi, în oase și în articulații, de 
un zbor eliberat spre sfera de fantezie 
și ușurință. Nu este nimic neadevărăt 
in faptul că, pregătind trupul, antrenîn- 
du-i rezistența, dezlegăm spiritul si-l i 
înarmăm spre polențe superioare.

Educația fizică, sportul, mișcarea — 
prin calitățile pe care le zidesc în 
om — devin principalul său mijloc de 
a suporta efortul și oboseala în I 
pentru progres, inventivitate și creație. 
Stațiunea bipedă c st prima răzvră- 
tire a omului împp.riva condiției zo
ologice, primul pas al unui urcuș greu 
și îndelungat pe scara evoluției, prima 
desprindere din servitutea gravității 
continuată perseverent pînă la cuceri
rea Cosmosului. In lupta sa eroică, 
omul trebuie să fie puternic ca să 
poată fi victorios; să fie conștient, șă 
fie stăpîn al posibilităților sale verifi
cate prin efort, exercițiu și risc. Acolo 
unde se face sport, unde se cleargă,. 
și ideile vin mai repede. Toată lurhecf 
știe astăzi că aferoscleioza este un 
produs negativ al civilizației și că bo
lile cardio-vasculare reprezintă coasa 
cea mai ascuțită a morții. Cauzele .sîrt 
sedentarismul, supraalimentația și sur
menajul. Mișcarea înseamnă, deci să
nătate, perfecțiune biologică, condiția 
necesară a unui intelect viguros. Mar 
mult : modelarea unei structuri frumoa-, 
se, armonică, este și o aspirație artis
tică spre perfecțiune realizată asupra 
propriului organism.

Sportul nu înseamnă cultul recordu
lui, al performanței, după cum nu în
seamnă violență, abrutizare, mărginire. 
El este instrumentul perfecționării noas
tre biologice, într-un secol de viteză, 
tehnică și complexitate. Practica coti
diană a exercițiului fizic, exodul sâp- 
tămînal spre zonele verzi, extraurbane, 
migrațiile sezoniere spre aurul 
și argintul ce poleiește munții 
o reîntoarcere a omului spre 
primare, elementare, simple, ci 
necesară, o acumulare logică 
cede salturi viitoare. Deschizînd porțile 
Cosmosului pe om îl așteaptă un vi
itor măreț, căruia trebuie să fie pre
gătit să-i facă față. Oamenii viitorului 
nu vor fi — vorbind simbolic — cre
iere uriașe susținute de trupuri coste- , 
live și membre involuate, ci din fresca I 
imaginației noastre vin spre noi băr- • 
bați desăvîrșiți și femei desăvîrșite, . 
simbioză și inteligență, vigoare și fru- I 
musețe ; vin chipuri de învingători. Dar, • 
criteriul nu vine singur. Noi îl clădim, . 
zilnic, cu mijloace plăcute, sigure și. I 
la îndemina oricui. -. •

Trebuie numai SĂ VREM după ce, 
mai întîi, ȘTIM.
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iviioiii ai idilici ucăuvitșne, . 
și inteligentă, vigoare și fru- I 
rin chipuri de învinaători. Dar. •ȘTEFANESCU
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Pionieri români Ia Sofia

Boxeri români la turneul „Dobo Istvan

plajelor 
nu sînt 
bucurii 

o spiră 
ce pre-

ROȘU 
BACĂU

I

Hodoșan și Anghel Iancu. 
Tx>t.ul pugiliștilor români va 
fi însoțit de antrenorul San-

Mihai BIRĂ .

I

IVANCESCUCAMPIONATULUI
LUCACI

GHEORGHE LIMONA

ROMÂNIEI
Gală de verificare FOTBALLA
a boxerilor juniori central de arbitriColegiul

fixat brigada careva con-

CLASAMENT FINAL
1. U. T. A.
2. RAPID
3. STEAUA
4. UNIV. CRAIOVA
5. DINAMO
6. FARUL
7. JIUL
8. STEAGUL
9. DINAMO

10. F. C. ARGEȘ
11. „U" CLUJ
12. POLITEHNICA
13. PETROLUL
14. C. F. R.
15. CRIȘUL
16. A.S.A.

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE
Politehnica—U.T.A. 2—1 (1—0) 
Rapid—Dinamo Bacău 1—0 (1—0) 
Steaua—Crișul 1—1 (1—0) 
C.F.R.—Farul 1—1 (1—0)
F.C. Argeș—Universitatea Craio

va 1—1 (1—1)
Steagul roșu—Petrolul 4—3 (2—1)
A.S. Armata—Dinamo București 

2—0 (0—0)ce putea £i decisiv < Cristache a salvat, la
București, un gol de pe linia porții, și orădenii «7 goluri, la Brașov, 
într-un meci cu implicații în retrogradare « Pe primul loc 

în clasamentul golgeterilor — Oblemenco

54—42
39— 31 
56—37
40— 37 
51—41 
45—40
37— 37
38— 41 
37—42 
51—47 
40—37
37— 39 
36—42 
29—45
38— 44 
23—49

ROATA

Roata campionatului 
nostru a fost pusă în 
funcțiune, ieri, pen

tru ultima oară. Mișcarea 
a fost, la început, lentă, 
deoarece combustibilul 
Crișului părea să fie re
semnarea, mai ales după 
ce orădeanul Vigu a co- 
borit șansele fostei sale e- 
chipe pînă la nivelul cal
culului pur teoretic. Intre 
timp, „Poli" marcase un 
gol in poarta U.T.A.-ei 
Roata lumii își continua 
rotația. Crișul se afla în 
conul de umbră al cam
pionatului. Ea Brașov, jo
cul părea să fie un schimb 
de amabilități între Va
lentin Stănescu și priete
nul său Cernăianu, care 
privea cu nostalgie spre 
acel 0—0 dintr-o etapă fi
nală, la Ploiești, cînd Ra
pid a cîștigat campionatul. 
Roata lumii continua să se 
invirtească, fără zvîcniri. 
La Clui, C.F.R.-ul deschi
dea scorul în partida cu 
Farul. Crișul se afunda în
cet in nisipurile mișcătoa
re ale campionatului. Ra
zele apusului de iulie mîn- 
giiau doar partea de sus a 
roții... Dar iată că, în ul
timele 20 de minute, me
canismul de ceasornic al 
Roții s-a defectat brusc. 
Toate scaunele au pornit 
să se invirtească nebuneș
te. Kun II și-a amintit că 
a înscris cîndva 4 goluri 
intr-un meci și a egalat. 
Roata și-a continuat goana 
amețitoare. Așa a început 
furtuna. „Steagul" s-a în
cruntat 
strigat : „Să scape 
poate I" A urmat 3—2. A 
venit și 4—2 I Crișul a sim
țit că moartea sa e doar 
aparentă. Farul a egalat 
la Cluj, oferind C.F.R.-ului 
„dama de pică". In sfîrșii. 
U.T.A. a înscris la lași, 
refăcind careul sumbru al 
campionatului cu citeva 
minute înainte de final. 
Roata lumii a continuat să 
se invirtească. Din cînd 
in cînd se auzea doar ho-

la Petrolul și i-a 
cine

LUMII
hoțul mureșenilor, puși pe 
șotii. Petrolul și-a termi
nat calvarul înaintea tu
turor, prilejuindu-i lui 
Cernăianu cele mai grele 
minute ale carierei sale de 
antrenor. C.F.R.-ul a ra
tat un penalty, aducîndu-l 
pe doctorul Rădulescu—Ju
mate în pragul infarctului. 
In vremea asta, Crișul a- 
taca, „marca", revenea, țîș- 
nea, arunca mingea spre 
poarta goală a lui Suciu, 
Cristache plonja, salva și 
schimba întreg tabloul di
viziei naționale... Apoi 
roata s-a oprit brusc, ca 
după furtună. „Poli" a 
marcat golul victoriei, in 
ultimele minute, ca și anul 
trecut. Crișul nu a izbutit 
să-și forțeze resemnarea. 
Cernăianu a cerut să i se 
deschidă fereastra. Și roa
ta a scîrțîit pentru ultima 
oară la Cluj...

...Crișul ne-a părăsit. Cu 
Popovici și, mai ales, ca 
mezinul Kun, doi jucători 
pe care i-ar dori, poate, 
și echipa națională. A ră
mas C.F.R.-ul clujean, cu 
„Tăvi" Ionescu, cel care 
a venit la meci în minu
tul 46, după „admitere" 
așa cum se intimpla. acum 
40 de ani, cu Lazar Sfera, 
tot la Cluj...

Roata lumii se-nvirteș- 
te...

loan CHIRILA
P.S. Vivat, U.T.A. !

reține balonul 
lu Năsturescu și Vâ-

Ghiță 
privirile 
tafuFoto : VASILE BAGEAC

OBLEMENCO (UNIV. CRAIOVA) 
GOLGETER AL

OBLEMENCO (Univ.
2. DO- 
; 3—4.

3—4.

1.
Craiova) 19 goluri ; 
BRIN (F.C. Argeș) 18 ; 
TĂTARU (Steaua) 16 ; 
NEAGU (Rapid) 16; 5. O. 
DEMBROVSCHI (U. T. A.) 
15 ; 6—7. D. ENE (Dinamo 
Bacău) 13 ; 6—7. DUMITRA-

CHE (Dinamo Buc.) 13 ; 
8—12. VOINEA (Steaua) 11 ; 
8—12. E. DEMBROVSCH1 
(Dinamo Bacău) 11 ; 8—12. 
ADAM (U. Cluj) . 11; 8—12. 
SASU (Farul) 11 ; 8—12. DO- 
MIDE (U.T.A.) 11.

ECHIPA ULTIMEI ETAPE

CRINGAȘLI
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BASCHETUL 
ÎN SEZONUL

ESTIVAL
S’ Programul turneului internațional de pe 

terenul Floreasca O Franța deplasează cea 

mai puternică garnitură ® La Piatra Neamț, 

echipa României pregătește locul fruntaș 
de la Rotterdam ® în ce orașe se vor disputa 

turneele diviziei A S’ Nimic in locul

„Cupei României" ?

după accidentul suferit in 
Racoviță a redevenit ju- 

cătoarea de bază a naționalei române 
Foto : PAUL

Complet refăcută 
primăvară, Anca

ROMOȘAN

Marți dimineață a plecat 
la Sofia delegația pionierilor 
români, care va participa ia 
Triatlonul atletic internațio
nal, competiție de anvergură 
la care au fost invitați cei 
mai mici sportivi din Uniu
nea Sovietică, Polonia, Unga-

ria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană etc.

Pionierii atleți români sînt 
conduși de prof. D. Matei, 
membru în Comisia sport-tu- 
rism a Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor.

Intre 20 și 23 august va a- 
vea loc la Eger (Ungaria) 
tradiționalul turneu interna
țional de box, dotat cu tro
feul „Dobo Istvan". La acea
stă competiție au fost invi
tați, ca de obicei, și pugiliști 
din țara noastră.

Federația de specialitate a 
decis să trimită la turneu urr 
mătorii sportivi : Aurel Ur- 
sulescu, Irinel Pop, Iulian 
Lungu, Aurel Simion. Ion

• Sîmbătă seara, juniorii 
care au participat la tabăra 
națională de pregătire de la 
Snagov vor susține examene 
la Cîmpina. Aici, ei vor' în
crucișa mănușile într-o gală 
de verificare, care se anunță 
foarte interesantă. Se vor 
disputa 14 partide.

VA CONDUCE FINALA

Este neîndoielnic că actua
lul sezon estival 
este' unul dintre 
bogate din ultimii 
n?c internaționale 
pură, campionate
Ș
* (oriile 
tu j. 
te ile, 
tru 
care 
după 
a.r. 
î’l 
tea 
pentru jucători, 
b neînțeles, i 
ri: baschetului.

de baschet 
cele mai 
ani. Tur- 

de anver- 
europene 

balcanice la mai toate ca- 
.... lilj practicanților aces- 

joc sportiv, întâlniri bila- 
prpgătiri i:' 

campionatele 
vor
o 

îțat-o 
ziarul 

sint

nește valori
tului și anume primele re
prezentative ale Poloniei. 
Franței, Cubei, României, 
Ungariei și selecționata stu- a - - -

dotată
se

reale ale basche- 
anume primele 

i ale 
Cubei,

intense pen- 
naționale 

în toamnă 
formulă (am 

’la timpul potrivit 
nostru), toate aces- 
tot atîtea obiective 

..I, antrenori și, 
pentru diriguito-

In momentul de față, prin
cipala preocupare,

incepe
nouă 1

bine 
cons-cipala preocupare, mai 

zis primul obiectiv, îl 
tituie marele turneu interna
țional feminin ce va fi orga
nizai la București, in noc
turnă. pe terenul Floreasca. 
Organizată în locul „Cupei 
Mării Negre", competiția reu-

Cehoslovaciei, 
i cu „Cupa 
va disputa 
program (în 

la ora 17) : 
: Cehoslo- 
Franța — 
- Ungaria, 
Cehoslova- 

Franța, Româ- 
Polonia ; vineri : 
Ungaria, Cuba — 

Cehoslovacia — Ro- 
simbătă: Polonia — 

Cehoslovacia — 
România — Cuba;

Cehoslovacia — 
Ungaria — Bulga-

dențească 
întrecerea, 
Federației", 
după următorul 
fiecare zi de 
miercuri 5 august : 
vacia — Cuba, 
Polonia, România —

Ungaria
Cuba

bună garnitură, alcătuită din 
(în paranteze sînt trecute în 
ordine numărul de pe tricou, 
vîrsta, înălțimea, numărul se
lecționărilor în echipa națio
nală și clubul din care fac 
parte) : Franțoise Quiblicr
(4—18—1,87 m—0—Bois Colom- 
bes), Michelle Vallon (5—21— 
1,83 m—27—F.C. Lyon), Irene 
Guidotti (6—20—1,72 m—42— 
Clermont U.C.), Christine Du
lac (7—18—1,78 m—15 — S.M.

a
duce finala Cupei României, 
la fotbal, dintre Steaua și 
Dinamo București. La centru : 
Gheorghe Limona; la linie ; 
M. Bică și C. Niculescu — 
toți din București.

Partida se dispută dumini
că pe stadionul „23 August".

Nicolae 
176 de 

de 
va pleca 

Ira a,
joi : 
cia, 
nia 
Franța 
Polonia, 
mânia ; 
Ungaria, 
Franța, 
duminică : 
Polonia, 
ria, România—Franța.

Primele, dintre oaspete, 
și-au anunțat lotul baschetba
listele din Franța care vor 
deplasa la București cea mai

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Si testrul sportului 
Flroiu, selecționat de 
ori în echipa națională 
polo a României, 
săptămîna viitoare în 
unde a fost solicitat pentru a 
antrena reprezentativa acestei 
țări.

AZI, START ÎN TURUI CICLISI AT JUOTJIITUI BRAȘOV
Prima etapă a circuitului Jude

țului Brașov aflată la cea de a 
16-a ediție. începe azi. Etapa 
inaugurală se desfășoară pe ruta 
Brașov — Tg. Secuiesc — Brețcu 
— Brașov (138 km). Plecarea din 
fața Casei armatei ia ora 14,00

(start festiv) și 14,30 de la km. 4 
pe șoseaua spre Tg. Secuiesc. So
sirea din această pri’mă etapă a 
fost fixată in cartierul Steagul 
roșu în dreptul Complexului co
mercial.
C. GRUIA — coresp. principal

Campionatul european studențesc la fotbal

ECHIPA ROMÂNIEI A ÎNVINS BELGIA
CU 4-0 (2-0) Șl S-A CALIFICAT IN SEMIFINALE

Miercuri după amiază, in 
trei localități din Iugoslavia 
(Skoplje, Bitolia și Tetovo) au 
avut loc meciurile din cadrul 
sferturilor de finală ale Cam
pionatului european studen
țesc de fotbal (după cum se 
știe echipa Franței n-a jucat,

ea calificîndu-se direct în se
mifinală).

Echipa studențească a Ro
mâniei a jucat la Tetovo, un
de a întilnit reprezentativa 
studențească a Belgiei. Con
form așteptărilor, adversarii 
jucătorilor români au avut o

comportare modestă și au ce
dat cu scorul de 4—0 (2—0). 
In urma acestei victorii, echi
pa României s-a calificat, in 
semifinale. Vom reveni . cu 
amănunte în numărul de mîi- 
ne, deoarece aseară circuitul 
telefonic cu Tetovo a fost de
ranjat.
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SPARTAC XX SAU TREI ZILE 
DE SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ
20'de ani de la primii 

păți.... Un interval de timp 
în care Spartac și-a onorat 
pe deplin numele de asocia
ție sporțtivă-model i centru 
puternic al sportului de ma- 
să, ea a fost și este o ade
vărată pepinieră și pentru 
cel de performanță. Poate că 
medaliile de aur ale Vioricăi 
V&Copoleanu le-a intuit pen
tru jprima oară antrenorul 
ei d<? aici... Poate că pe nu
meroasele plachete, medalii, 
tricouiți de campioni ale Iui 
Davila Ploeon, Dumitru Pa- 
raschivescu, Theodor Ghițes- 
cu sau ale Elisabetei Poli- 
hroniade și Anei Goreti stă 
scris,' intr-un colțișor, nume
le lor de ucenicie care e 
aici, la Spartac.

Amintirile sînt frumoase, 
dar cum nu se poate trăi nu
mai din ele să trecem în re
vistă situațfa de azi: 15 000 
de membri, 200 de sportivi 
legitimați în cele nouă sec
ții i fotbal, volei, tir, atle
tism, handbal, popice, tenis 
de masă, șah și orientare tu
ristică. Fără discuție, tenisul 
de masă a adus cele mai 
mari satisfacții asociației: 
vicecampioană națională pe 
1969, echipa de junioare pare 
hotărîtă ca anul acesta să cu
cerească titlul de campioană. 
Și n-ar fi de mirare lucrul 
acesta dacă ne gîndim că 
„paletele" ce o compun fac 
parte și din lotul reprezenta
tiv : Elena Condicaru și Lidia. 
Die, amîndouă nedepășind 
încă pragul a 15 ani. Nici 
numele antrenoarei lor nu 
este necunoscut, el fiind unul 
și același cu al fostei mem
bre a echipei României — 
campioană mondială — Lu
cia Slăvescu.
, Acțiunile din cadrul cam
pionatului asociației sînt 
multiple, ele vizînd mase 
largi de salariați. Săptămînal 
se organizează întreceri, po
picele lăudîndu-se cu cel mai 
mare număr de participante : 
40 de echipe. în același timp 
fotbalul rămîne și aici spor- 
țul-rege. Campioana pe 1969 
— I.C.S. Romarta.

I-am putut revedea zilele 
acestea pc sportivii de ieri 
și de azi de la Spartac. J-am 
cunoscut totodată și pe acti
viștii care își desfășoară neo
bosit activitatea în secțiile 
asociației. Să-i amintim pe 
cîțiva dintre ei : Gh. Tronco- 
tă, Marius Tudor, G. Paras- 
chivescu, 1. Alexandru, C. 
Filip, M. Tîrcolea și, în pri
mul rînd, pe inimosul pre
ședinte ce-și sărbătorește și 
el 20 de ani de cînd a fost 
ales conducător al asociației 
— Ion Avramescu. Pentru 
munca lor, pentru dragostea 
dovedită sportului, ei au pri
mit din partea CNEFS insig
na și diploma „Merite în ac
tivitatea sportivă".

Sărbătoarea, poate, și-ar fi 
pierdut din strălucire 
dacă manifestațiile sportive 
organizate în cinstea asocia
ției Spartac nu s-ar fi bucu
rat de o atenție deosebită 
din partea organizatorilor, a 
sportivilor și a... spectatori
lor. Voleiul, tenisul, fotbalul 
și handbalul și-au desemnat 
campionii în turneele Spar
tac XX. La volei și tenis de 
masă competiția a căpătat 
alură internațională datorită 
participării formației ma
ghiare VărSs Meteor din Bu
dapesta. Iată și lista cîștigă- 
torilor întrecerii: la volei 
feminin s-a impus, după cum 
era de așteptat, divizionara 
A — C.P.B., care — în parti
da decisivă — a dispus de 
Spartac cu 3—1. La handbal 
au cîștigat F.T.T. (la feminin) 
și Informația (la masculin). 
In întrecerea fotbaliștilor au 
ieșit învingători cei de la 
Alimentarei 4, echipă ce a- 
parține asociației sportive 
Spartac. Lidia Ilie (individu
al) și Spartac (pe echipe) sînt 
ocupantele primelor locuri la 
tenis de masă feminin.

Au fost trei zile de sărbă
toare sportivă, cu zeci de e- 
chipe, încă un argument că 
la Spartac sportul de masă 
e în elementul său, și nu nu
mai el...

Geo RAEȚKY

EXISTĂ UN SECRET AL MARILOR PERFORMANTE?
De vorba cu antrenorul celor mai buni schifiști ai „Concursului Prietenia14,

despre canotajul junior
două curse 
GERHARD 
Germană), 

de canotaj

Bacău II

Interviu, între 
de „academic", cu 
HOCKER (R.D 
antrenor federal 
Ia juniori.

REP. : înainte de a începe 
„Concursul Prietenia" la care 
asistăm, specialiștii prezenți 
la aceste întreceri au pronos
ticat victoria juniorilor dv. 
Ei aveau, desigur, în vedere 
frumoasele succese înregis
trate în ultimii ani de către 
tinerii canotori din R.D. Ger
mană, imbatabili — am pu
tea spune — pe pistele de 
apă rezervate juniorilor. Bu
na lor pregătire s-a văzut 
chiar din „seriile" acestui 
concurs, cîștigațe toate de 
sportivii ce îi antrenați. Exis
tă un „secret" al acestor per
formanțe ?

G. H. i Vreau să precizez 
un lucru : succesele de care 
vorbiți ne satisfac, intr-ade
văr, însă nUrriai în parte. De 
ce ? Scopul federației noas
tre de specialitate este acela 
de a obține performanțe — 
prin acești tineri — la marile 
concursuri internaționale ale 
canotajului „matur". Firește, 
teoretic, dacă ai juniori buni 
vei avea și seniori de elită. 
Nimic mai adevărat. Se în- 
tîmplă însă — și practica a 
dovedit-o — ca o dată cu tre
cerea lor In bărcile 
lor, tinerii să nu 
speranțele, succesele 
în compania altor

seniori- 
confirme 
obținute 
juniori.

Referitor la întrebarea dv. 
„secretul" constă, după pă
rerea mea. în munca de for
mare, depistare și selecție a 
tinerilor canotori. Un singur 
exemplu, poate edificator în 
această privință : anul trecut, 
la Brandenburg, au luat star
tul intr-un concurs dumini
cal 4 000 de tineri canotori. 
De la puști de 12—13 ani, la 
juniori mari, de la ambarca- 
ții de turism nautic, la schi- 
furi de concurs. De 
pistarea, formarea, 
— viitoarele sucese.

REP.: Am reținut 
punsul dv. că viitorii 
tori ies pe apă foarte 
mici, atrași de mirajul con
cursului, de diversificarea 
întrecerilor, una dintre ele 
pe ambarcații de tip turist. 
La ce vîrstă încep tinerii 
trecerile oficiale, cu foi 
concurs ce poartă antetul 
derației de specialitate ?

G. H. : Pînă anul acesta cea 
mai mică categorie de cano
tori era de 13 ani. începînd 
din 1971, vom rezerva culoa
re și pentru copii de 10 ani. 
Si aici un exemplu: tinerii 
de pe dubloul care evoluează 
acum prin fața noastră au în
ceput să vlslească la 12 ani. 
La 13 au participat la mai 
multe concursuri interne, 
mai tîrziu — în 1965 — ei au 
cîștigat o regată internațio
nală de juniori, iar acum la 
19 ani obțin — în maniera

aici, de- 
selecția

din răs-
cano- 

de

în
de 
fe-

vedeți — medalia 
„Concursului Prie-

pe care o 
de aur a 
tenia".

REP. : Apropo de întreceri, 
de frecvența lor. In afară de 
concursurile prinse 
darul federației, la 
petiții interne mai 
juniorii ?

G. IT.: La multe, 
multe ! începînd din 
aprilie, adică din momentul 
în care timpul se încălzește, 
în fiecare duminică avem 
cito un concurs. Se înțelege, 
antrenorii — în funcție de 
treburile lor — pot să nu 
participe la toate întrecerile, 
prezerița nefiind obligatorie. 
Dar, poate tocmai acest lucru 
îi face să-și înscrie de fie
care dată sportivii.

REP.: Aminteați la înce
put că scopul fina] al federa
ției dv. este acela — de alt
fel ca și al nostru — de 
obține performanțe, prin 
cești tineri, la marile con
cursuri internaționale ale ca
notajului academic „matur". 
Din lotul sportivilor depla
sați la Snagov veți selecțio
na și „olimpici" ?

G. H. : Fără îndoială, 
vederile noastre pentru 
toarea olimpiadă sînt 
acești juniori. Probabil 
din diferite motive, nu 
vor trage la marea competi
ție, dar sarcina noastră este 
aceea de a-i pregăti.

REP.: O mică incursiune

în calen- 
ce com- 
participă

La foarte 
luna

a 
a-

în 
vii- 
toți 
că, 

toți

în rîndul juniorilor noștri 
canotori. Ce impresie v-au 
lăsat sportivii români, care 
ar fi punctul lor „nevralgic", 
cunoscind faptul că au evo
luat nu tocmai la înălțime?

G. H.: Greu de răspuns 
și mai ales de a aprecia 
munca altora. Juniorii dv. 
au făcut, cred, tot posibilul 
de a avea o comportare cit 
mai bună. Le-am admirat 
dăruirea, ambiția și sportivi
tatea în luptă. Bănuiesc că 
insuccesele se datoresc pre
gătirii — din cite am auzit 
— a acelor antrenamente de 
numai două-trei ori pe săptă
mână, urmînd ca în ajunul 
unei mari competiții — cum 
a fost aceasta — să se antre
neze ceva în plus. Pregăti
rea, după părerea mea, tre
buie să fie permanentă și de 
intensitate crescîndă.

REP.: O ultimă și „tradi
țională" întrebare : cum a- 
preciați ediția din acest an 
a „Concursului Prietenia", 
organizarea întrecerilor ?

G. H.: Avem numai cu
vinte de laudă la adresa or
ganizatorilor, care au făcut 
totul pentru a ne simți cit 
mai bine. De bună seamă, în
trecerile au fost influențate 
de timpul nefavorabil, un 
adversar nedorit, „imparțial" 
totuși cu toți competitorii.

Vasile TOFAN

Campionatul motoretelor românești:

POARTA MOTOCICLISMULUI DE PERFORMANTĂ
Pe cit do mică atenție i 

s-a acordat de către o serie 
de cluburi și asociații, pe atît 
de mare a fost succesul de 
care s-a bucurat primul cam
pionat rezervat motoretelor 
românești ,,Mobra“ și „Car- 
oați“. Deși la start au fost 
prezenți doar 33 de concu- 
renți, aceștia au reușit să de
monstreze frumusețea curse-sportuli ce cote-si cum-se coaie ridica

BASCHETUL ROMANESC ?

lor de regularitate și rezis
tență.

Avind ca scop, printre al
tele, depistarea elementelor 
talentate și verificarea cali
tăților noului tip de motore
tă românească 
pionatul 
inițiativa 
reuni la 
loți cu 
activitate 
tori. Traseul lung de peste 
600 km pe diferite categorii 
de drumuri i-a supus pe ti
nerii alergători la un serios 
examen, 
plex, 
consacrați au 
un randament

media orară în creștere 
la o etapă la alta. Viito-

Se vorbește mult și se muncește puțin

„Mobra", cam- 
I-a atins. Apreciem 

organizatorilor de a 
start alături de pi- 
state mai vechi dc 

și sportivi începă-

solicitindu-i com- 
in timp ce alergătorii 

cerut mașinile” 
sporit, impus

de 
de 
rii performeri și-au îmbogă
țit,
pus in față o gamă de pro
bleme, bagajul cunoștințelor 
mecanice și de conducători, 
iar specialiștii și sportivii ex
perimentați au fost de părere 
că motoreta „Mobra“ arc un 
motor bun, stabilitate, fiind 
comodă la conducere. Dar 
(păcat că există și un dar) 
In această cursă lungă, „Mo- 
bra“ a arătat și unele defi
ciențe (federația de resort le 
va face cunoscute uzinelor 
constructoare). După reme
dierea lor se poate situa mo
toreta românească alături de 
ultimele creații similare

prin acest raliu, care le-a

arena mondială. Aducîndu-i-se 
îmbunătățirile necesare, „Mo- 
bra” poate fi înscrisă în pro
gramul concursurilor de vi
teză și chiar al celor de mo- 
tocros. Sperăm că realizatorii 
ei (Uzina Metrom 
motorul și Uzina ..
Zărnești — cadrul) vor spriji
ni acțiunile viitoare ale fede
rației de motociclism.

Lăsînd la o parte unele o- 
misiuni organizatorice, apre
ciem că primul campio
nat național și-a dovedit din 
plin utilitatea, deschizînd ti
nerilor iubitori ai sportului cu 
motor poarta spre motociclis- 
mul de performanță.

Brașov — 
„6 Martie”

Una dm. oauzeie rămînerii 
iiî urriiS. a acestui sport ■ 
< -: - labili t Că ’ .-e ■ vorbește 
mult și se lucrează puțin. 
Ani de'' gfle, antrenorii din 
baschet s-au lăudat cu bo
găția lor de idei, de cunoș
tințe teoretice, cu elaborarea 
celor mai 
materialului 
străinătate 
scuză a 
ere.

Modești, 
balului, scrimei, luptelor ele 
au preferat faptele în locul 
vorbelor. ' Rezultatele se cu
nosc.

Dacă în ultimii ani, în ca
drul organizatoric de care 
dispunem, s-ar fi depus un 
volum dublu de muncă, dacă 
la cluburi și asociații s-ar fi 
făcut 4—6 antrenamente pe 
săptămină, dacă ar fi existat 
o mai mare preocupare pen
tru selecție, pentru antrena
mente individuale și indivi
dualizate, rezultatele ar fi fost 
cu totul altele.

Oare cum se poale 
faptul că la unele 
județene se găsesc 
tehnice trimise de

Ar fi greșit să omit aci

noi teorii, 
documentar 

constituia 
rezultatelor

tehnicienii

Lipsa 
din 

singura 
medio-

hand-

aprecia 
comisii 
lucrări 
multă 

vreme de federație sau ma
teriale documentare încă 
răsfoite, că la cursurile 
antrenori invitații, cărora 
derația s-a angajat să le 
porte toate cheltuielile de
plasare, absentează masiv, în 
timp ce în alte țări își plă
tesc din buzunar propriu par
ticiparea ?

Cauza 
Lipsa de

ne- 
de 
fe- 
su- 
de-

acestui, fenomen. ? 
răspundere și, mai

ales, lipsa posibilității de a-i Ar fi greșit să omit aci 
trage la răspundere pe an- exemplul pozitiv al unor an
trenorii care lucrează cui ora. 
Soluția ? Angajarea de antre
nori cu normă î ' 
toate echipele divizionare și 
la Școlile sportive.

O serie de antrenori sint 
nemulțumiți de faptul că nu 
mai dețin monopolul pregă
tirii loturilor și se manifes
tă defetist.

Ei uită 
amintească 
de lot nu 
o onoare 
Biroul federal pentru merite 
actuale și nu din trecut.

Profesorii din 
mai tînără — Gh. 
Valentin Dăscălescu, 
Costescu, Petrică Vasiliu, Va- 
sile Mureșan, Traian Con- 
stantinescu — și-au onorat 
prin muncă și 
această cinste atunci cînd 
fost solicitați. Regretabil 
din motive profesionale și 
alt ordin nu au răspuns 
chemarea federației și antre
norii Dan Niculescu, Mihai 
Nedef, recent Sigismund Fe- 
renez.

Desigur, rezultatele obținu
te de echipele naționale nu 
sînt 
antrenorilor de lot există su
ficiente neajunsuri. Dar pînă 
a ajunge la nivelul loturilor, 
abecedarul, pregătirea de ba
ză a jucătorilor, se face in 
cadrul secțiilor din cluburi. 
Așadar, lipsurile, cauzele in
succeselor trebuie mai intîi 
căutate acolo.

De la „sifon", privim o- 
glinda de apă încrustată în 
rama de beton a lacului de 
acumulare Bacău II. Unda 
îi dă acestui uriaș inel luciri 
de argint, iar noua cabană 
nautică — ridicată pe malul 
lacului — îl împodobește cu 
rubinul țiglei ce se reflectă 
viu în apă. Aici, în curînd, 
vor luneca schituri în con
curs, inaugurînd întrecerile 
oficiale de canotaj academic 
în Moldova. Evenimentul _ se 
va produce la 6 august cînd 
cei mai buni juniori din țară 
vor lua startul sub semnul 
campionatelor naționale. Așa
dar, viitoarea cronică nu va 
începe cu obișnuitul „IERI, 
PE SNAGOV..." sau „DUMI
NICA, PE BEGA..." Fericit, 
reporterul sportiv va con
semna faptul că disputa a 
avut loc pe tînărul lac BA
CĂU II. Adăugind, sperăm 
că acesta a fost o gazdă ad
mirabilă, că s-a pregătit stă
ruitor pentru întrecerea a- 
mintită.

Nimic mai adevărat. Bacău 
II a început să se pregăteas
că, pentru actuala ediție a 
„naționalelor", încă de anul 
trecut. De când, în oraș, a 
poposit antrenoarea bucureș- 
teană Marga Plomaritis. Cro
nologic, lucrurile s-au des
fășurat astfel: de la gară, 
antrenoarea descinde direct Ta 
C.J.E.F.S. Bacău, informează 
organul sportiv de intenția 
Federației de a înființa aici 
un centru de canotaj, cere 
lista școlilor din oraș, după 
care începe migăloasa mun
că de depistare a viitorilor 
canotori. Catalog cu numele 
sportivilor selecționați, tele
fon la Consiliul popular pen
tru gararea ambarcațiunilor 
sosite de la București, ședin
ță Ia clubul sportiv Dinamo 
Bacău în vederea constitui
rii noii secții de canotaj...

Prima ieșire în public, pri
mul succes : elevii Florin 
Ciobotaru și Vasile Bulibașa 
ocupă — pe dublu — locui 
3 la campionatele naționale 
de fond desfășurate anul a- 
cesta la Timișoara. în răs
timp, un nou catalog cu e- 
levii selecționați anterior, te
lefon arhitectului Chira 
pentru proiectul viitorului 
hangar, ședință la club, la 
C.J.E.F.S. spre a definitiva 
planul de organizare a 
„naționalelor” de juniori ce 
se vor ține aici, în august, 
pe Bacău

Lacul a 
denumirea 
Bacău II 
pentru lansarea 
schifurllor, iar peste dig, 
lingă insulă, prinde contur 
un modem hangar. El va fi 
terminat luna aceasta, cu 
sprijinul efectiv al Consiliu
lui popular județean Bacău, 
al constructorului — I.G.O. 
Buhuși — al directorului a- 
cestei întreprinderi, Constan
tin Miclea, cîndva antrenor 
de rugby la Dinamo Bacău, 
animator și astăzi al sportu
lui, prezent mereu pe micul 
șantier Bacău II. întîia în
trecere nautică de anvergură 
din Moldova va fi o sărbă
toare a sportului băcăuan, o 
reușită organizatorică, dacă 
ținem seama de elanul de 
ambiția forurilor locale, a 
antrenoarei Marga Plomaritis 
care, cu acest prilej, va da 
examen în fața specialiștilor 
cu tînăra ei „clasă" de ca
notori. Pînă atunci, însă...

Pînă atunci, antrenamente 
zilnice cu cei aproape 50 de 
elevi canotori, telefon la 
Combinatul chimic din Bor- 
zești pentru cuburile de po- 
liester ce vor baliza culoa
rele, ședință operativă cu to
pometri spre a stabili traseu! 
celor 2 000 m de pistă nau
tică, gararea ambarcațiunilor 
în noul hangar-cabană, ore 
de muncă voluntară în preaj
ma acestuia, cu zeci de elevi...

Da, Bacău II se pregătește! 
îi pregătesc haina de con
curs cu nasturi lucitori de 
schif toți iubitorii de sport 
din Bacău. De la arhitectul 
Chira, cel care a semnat și 
proiectul splendidei săli de 
gimnastică din Orașul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej pînă la 
marangoz. De la antrenoarea 
Plomaritis, autoarea acestui 
înfloritor „Bacău II", pînă Ia 
ultimul sportiv, rezervă de 
„plus’’ în schiful de opt care 
încă nu a ieșit pe lac!

II...
început să capete 
de bază nautică, 

are aeutn ponton 
la apă a 

pesteTr. lOANIțESCU

sa
16 alergători (toll pe motorete Mobra), care au terminat cele trei etape ale campionatului cu 0 puncte pena
lizare, și-au disputat întilelateo. intr-un circuit de viteză, pe un traseu ales 1» centrul orașului Cimpu- 
lung Muscel, menit să-l departajeze în clasamentul final. Iată-l pe protagoniști, lulnd unul din virajele 

traseului. Foto : ȘTEFAN CIOTLOȘ

trenori care, muncind intens, 
au creat' adevărate pepiniere 

întreagă la ' de jucători: Vasile Mureșan, 
Alexandru Petrică, Gheorghe 
Roșu. Alexandru Botoș, Ga
briela Both, Gheorghe Beno
ne, Teodor Giurcul-ascu, Ha
rțe Mandache. Nicolae Martin 
și alții. Ceea ce interesează 
este ciți dintre jucătorii cres
cuți de acești antrenori ajung 
la valoarea cerută de acti
vitatea internațională ? Răs
punsul este clar : foarte pu
țini. Se vede și din nivelul 
campionatelor divizionare A 

și mai ales B. Speranțele se 
îndreaptă spre divizia școla
ră, pomul înflorit al basche
tului nostru, ale cărui roade 
le așteptăm în viitorul apro
piat.

Dar, pentru ca roadele să 
fie cele dorite, datoria antre
norilor și a profesorilor 
să se îngrijească de:

— depistarea, selecția 
pregătirea unor jucători 
gabarit mare ;

— asigurarea unei pregătiri 
multilaterale ;

— trecerea Ia 4—6 antre
namente săptămînale — în 
timpul competiției — și zil
nice în timpul vacanțelor.

x
Se pot critica multe aspecte 

din baschetul românesc : sti
lul de muncă al activului fe
derației, sistemul competițio- 
nal, sistemul de transferări al 
sportivilor, activitatea arbitri
lor etc. Cele mai multe din 
critîeile pe această 
justificate și se vor 
pentru înlăturarea 
țelor.

Convingerea mea
că soarta performanței basche
tului românesc stă în mîna 
celor peste 200 de antrenori șt 
profesori care activează în 
prezent.

Exista toate condițiile mate
riale care să asigure mersul 
înainte : bază materială, teh
nicieni calificați, dragostea ti
neretului pentru acest sport 
Se cere însă schimbarea con- 

a metodelor de lucru 
este, după 

soluția 
analiză 
baschet
Executiv

sau nu vor să-și 
că a fi antrenor 
este un drept, ci 
acordată de către

generația 
Benone, 
Grjgore

Traian 
și-au 

corectitudine 
au 
că 
dc 
la

este

si 
cu

SANDOR CSJEF, ÎNVINGĂTORUL 
CAMPIONULUI EUROPEAN FROLOV

3 echipele nați____ __
cele dorite. In munca

BASCHETUL ÎN SEZONUL ESTIVAL
(Urmare din pag. 1)

U.C.), Jacquie Delacbet (8—26— 
1.70 m—98—Evreux A.C.). Co
lette Passemard (9—24—1,80 m— 
GJ—Clermont U.C.), jacquie
Chazalon (10—25—1,72 m—88— 
Clermont U.C.), Dominique Le- 
ray (11—18—1,87 m-0—C.E.S. 
Tours), Genevieve Guinchard 
(12—30—1,80 m — 98 — Evreux 
U.C.), Elisabeth Rifiiod (13—23— 
.1.87 m —49—Evreux U.C.), Da
ntele Peter (14—25—1,80 m— 
99—S.R.E.G. Mulhouse). Janine 
Marlin (la—24—1,80 m—57— C.S. 
Toulon), 
este Joe 
însoțit și 
wis.

Antrenorul echipei 
Jaunay. Lotul va fi 
de arbitrul M. Le-

OPTIMISM
IN TABARA ROMÂNCELOR

După o scurtă vacanță inter
venită după meciurile cu R.D. 
Germană și după turneul de 
calificare pentru campionatul 
european, lotul reprezentativ 
de senioare al României și-a 
început pregătirile în pitores
cul orășel Piatra Neamț. Be
neficiind de condiții excepțio
nale și bucurîndu-se de splen
didul cadru al stațiunii de la 
poalele ~
Cozla .și Ccrnegura, sportivele 
noasțre 
sub 
Grigore

GAZDELE TURNEELOR 
CAMPIONATELOR 

NAȚIONALE
Zilele trecute, Ia sediul 

F.R.B., în prezența membri
lor Biroului federal și ai Co
misiei de competiții, a avut 
loc tragerea la sorți a turnee
lor diviziilor A, stabilindu-se 
ca gazde următoarele orașe 
MASCULIN, turul al doilea : 
BUCUREȘTI (24—27 dec., 4 e- 
tape), TIMIȘOARA (7—10 
ian., 4 etape). CONSTANȚA 
(22—24 ian., 3 etape) ; turul 
ai treilea: GALAȚI (21—23 
febr., 3 etape), Brașov (4—7 
martie, 4 etape), CLUJ (18— 
21 martie, 4 etape) ; FEMI
NIN, turul al doilea: BUCU
REȘTI (15—17 ian.), TG. MU
REȘ (29—31 ian.), ORADEA 
(19—21 febr.). Turul I la băie
ți și tururile I și III la tete 
se vor desfășura în etape săp- 
iămînale. la datele anunțate.

cepției, 
Aceasta 
mea, șl 
recenta 
tații în 
miletul

munților Pietricica.
se pregătesc zilnic 

îndrumarea antrenorilor 
Costescu și Traian 

Cqiistantinescu, fiind animate 
de dorința ca în septembrie, 
la ..europenele” din Olanda, să 
revină în plutonul fruntaș. 
Actualmente, lotul este alcă
tuit din următoarele 16 spor
tive : Racoviță. Taflan, “ 
Chiraleu, 
Szabados, 
conescu, 
Trandafir,
și Rădulescu. Dintre aces
tea, vor fi selecționate cele 12 
care se var deplasa la Rotter
dam.

Savn, 
Ciocan, Pruncu. 

Nicola, Bițu, Dia- 
Ghiță — Gugiu, 
Deal, Sipoș. Popov 

Radulescu.

„CUPA ROMÂNIEI”
A FOST DESFIINȚATĂ DAR...

După cum se știe, forurile 
diriguitoare ale baschetului au 
renunțat la organizat--a tra
diționalei competiții estivale 
dotată cu „Cupa României”, 
pentru a se da. in felul a- 
cesta, posibilitate echipelor să 
se pregătească temeinic pen
tru divizia A. Așteptăm. însă, 
ea comisiile municipale și ju
dețene, cluburile și asociațiile 
cu secții de baschet să iniție 
ze.......................
să suplinească golul interve
nit ‘
nală clin timpul verii. Din pa

la ora actuală nu 
nici o informați'' 
cu vreo a st toi <1 
Timpul nu este, 

și considerăm 
îndrituite trebuie 

organizeze i-tfel de com- 
deosebit de utile pen- 

"r ificarea pregătirilor

cu 
a

ele însele întreceri care
în activitatea competițio-

cate.
am 
în legătură 
inițiativă, 
însă, pierdui 
că forurile 
să 
petiții,
tru verificarea pregătirilor ce 
se efectuează în vederea divi
ziei A. Așteptăm și... sperăm.

pină 
primit

temă sin' 
găsi căile 
deficien-

este. însă

părerea 
reieșită din 

făcută activi- 
de către Co
al C.N.E.F.S.

Octav DIMITRIU 
secretar general al F.R.B,

LA DINAMOVIADA BUCUREȘTEANA
Ujpesti Dozsa (Ungaria) 

este una dintre cele mai bune 
formații de club din țara 
vecină, care se va alinia la 
startul apropiatelor întreceri 
ale Dinamoviadei de box. 
Cel mai tînăr component al 
acestei formații este semi- 
mijlociul Șandor Csjef. Are 
19 ani și e considerat o 
mare speranță a boxului din 
țara sa. Anul trecut, Csjef a 
ocupat locul secund în cam
pionatele de seniori ale Un
gariei, iar recent, la Viena, 
l-a învins pe campionul eu
ropean Frolov (U.R.S.S.). în 
palmaresul acestui talentat 
pugilist figurează și victorii 
asupra românilor D. Moraru 
(anul trecut, la Lodz) și I. 
Hodoșan. Cel mai vîrstnic 
echipier al lui Ujpesti Dozsa 
este greul Istvan Edocs, 29 
de ani, component al echipei 
naționale maghiare.

Echipa budapestană numă
ră însă și alți sportivi de 
valoare. Iată-i, în ordinea 
categoriilor i Istvan Zubik, 
23 de ani, locul II în cam

„MARATONUL CARP AȚI LOR"
cîștigă noi adepți

Am publicat, acum cîtva 
timp, apelul tov. Nlcolae 
Apetri din Vișeu care caută 
tovarăși de călătorie în ex
pediția sa carpatică, progra
mată să înceapă la 1 august 
în comuna Bogdan Vodă 
(jud. Maramureș) .pentru a 
se încheia la Porțile de Fier.

într-o nouă scrisoare, N. 
Apetri ne anunță : „primesc 
zilnic scrisori din partea ce
lor dornici să străbată inun-. 
ții impreună cu mine”. Din
tre aceștia, inițiatorul excur
siei menționează pe St. Ger 
gelyi, desenator clin Baia 
Mare. 1. Szitcs. cooperator la 
C.A.P Tomnatic (ji il. Timiș), 
VI. Pană, redactor din Bucu
ros! i.

N. Apetri ne roagă să dăm 
>n răspuns colectiv și public 

celor ce i au pus diterite 
întrebări referitoare la ;

plecare (1 august, com. 
Bogdan Vodă — fostă Cu- 
hea, jud. Maramureș) ;

itinerar (Bogdan Vodă, Șa
lău, Pietrosu, Prislop, Cîrii- 
baba, Iacobeni, m. Giuma- 
lău, Pietrosu, Ceahlău, Tar- 
cău, Lăcăuț, Zboina Fru
moasă, Penteleu, Siriu, Ciu- 
caș. vf. Grohotiș, Omul, Pia
tra Craiului, Moldovanu, Su- 
ru. Paring. Peleaga. Retezat, 
Gugu. m Cernei, Porțile de 
Fier.

echipament : bocanci, cio
rapi treisferturi, pantaloni 
scurți. tricou, pulover, basc, 
baltag (!), rucsac, pătură, un 
schimb rufărie de corp, pro
sop. pelerinj (foaie de cort); 
în plus hrană rece pentru 3 
zile ;

auxiliare : radio portabil, 
aparat foto, busolă ș.a.

pionatele Ungariei din 1969 ; 
Zoltan Kisnemeth, 22 ani, 
aceeași performanță; Lajos 
Kovacs, 21 de ani, medalie 
de bronz la naționalele din 
1969 ; Ferenc Kovacs, 23 de 
ani, deținătorul titlului de 
campion în 1969 ; Jozsef Pe-

I SE CEREA
Numele său era mereu a- 

mintit de iubitorii boxului 
din Galați, chiar și de cei din 
Capitală. In coloanele ziaru
lui nostru, succesele sale pu- 
gilislice erau deseori comen
tate în superlative. Părea că 
idealul său sportiv însemna 
ridicarea, treaptă cu treaptă, 
a măiestriei, că ringul con
stituie pentru el o adevărată 
atracție, mai ales eă el aban
donase un alt sport, canota
jul. A făcut deplasări peste 
hotare cu reprezentativa de 
juniori și apoi cu cea de ti
neret. Devenise titular la ca
tegoria grea, aducind bucurie 
în primul rînd antrenorului 
său, Petre Mihai, care l-a 
descoperit și cizelat.

Dar Vacile Lehăduș, pentru 
că despre el este vorba, n-a 
înțeles să răspundă 
nului ce i s-a dat. 1 
rea multă seriozitate, 
avea. I se cerea să se pregă
tească temeinic pentru a a- 
taca titlul european al grei
lor. la campionatele conti
nentale (tineret) de la Mis
kolc. Replica lui a venit însă 
incredibil; absențe ne justi
ficate din sala de antrena
ment, plecări neanunțate din

renyi, locul II i 
tele Budapestei
Mihaly Szirony, 25 de ani, 
campion al Budapestei în 
1969; Andraș Martinovszky 
20 de ani;Jozsef Terenyi, 23 
de ani, campion al Ungariei 
în 1969.

în campion a- 
i din 1969 ;

SERIOZITATE...
București. Concluzia: „Cu 
semenea oameni, ne spunea 
deunăzi antrenorul dinamo- 
vist Eugen Fiiresz, este a- 
proape imposibil să realizezi 
ceva. E curată pierdere de 
timp". N-are oare motive și 
maestrul său din Galați, Pe
tre Mihai, să fie mihnit?...

R. C.

a-

T. VASILE

LOTO-PRONOSPORT

spriji- 
se cs- 

n-o

Dc la concursul Pronocx- 
pres din 15 iulie 1970 și tra
gerea Loto din 17 iulie 1970, 
a fost introdusă și forma de 
participare cu combinații „Cap 
de pod“ la aceste sisteme :

La Loto pe noile bilete frac
tionate seria „X“ pe care se 
pot juca, la acest s’-mm, com
binații „Cap dc pod” cu 2, 3, 
4 și 5 numere fixe (de bază) ;

La Pronoexpres pe noile bi
lete fractionate seria „X” pe 
care se pot juca, la acest sis
tem, combinații „Cap de pod" 
cu 4, 5 și 6 numere.

Menționăm că prin această 
formă de participare se spo
resc considerabil șansele de 
câștig, putîndu-se obține suite 
întregi de premii.

Puteți pune în practică a-

Iceastă nouă formă de partici
pare la tragerea Loto de mii- 
ne. Nu uitați, astăzi este UL
TIMA ZI pentru procurarea 
biletelor. Tragerea va avea loc 
la București în sala Clubului 
Finanțe Bănci din str. Doam
nei nr. 2 cu începere de ia 
ora 19. Ea va fi radiodifuzată, 
după care va urma un film 
artistic. Intrarea liberă.

A apâruf nr. 7

AL REVISTEI AUTOTURISM
cu un bogat sumar din care menfionâm :
— Pledoarie pentru centura de siguranță ;
— Electronica și automobilul, de ing. Oh. Todea ;
— Despre automobilul viitorului;
— Radiografii automobilistice;
— Arta de a conduce, de ing. Petre Cristea ;
— Itinerar sucevean, de Dragoș Vicol.
Noul regim vamal al călătoriilor și o rubrică, aflală la 

debut, „Cititorii întreabă —î* Inspectoratul general al miliției 
răspunde".

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA CON

CURSUL NR. 30 DIN 22 IULIE 
1970

EXTRAGEREA I : 5 19 37 13 42 43
FOND DE PREMII : 347.632 le!

EXTRAGEREA a Il-a : 16 35 40 
44 3 28 33 45

FOND DE PREMII : 309.872 lei
Plata la acest concurs se va 

face astfel :
In Capitală de la 30 Iulie pină 

la 6 septembrie 1970, inclusiv ;
In țară de la 3 august pînă la 6 

septembrie 1970, inclusiv.
LOTO

PREMIILE TRAGERII DIN 17 
IULIE 1970

EXTRAGEREA I : Categoria I : 
2,20 variante a 30.823 lei ; a Il-a : 
6,45 a 10.513 lei ; a Ill-a : 17,85 a 
3.799 lei ; a IV-a : 23,30 a 2.910 lei ; 
a V-a : 36 a 789 lei ; a vi-a :
192,70 a 352 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Catego
ria A : 0,25 variante a 48.866 lei ;

B : 2,75 a 17.769 lei ; C: 9,05 a 
5.400 lei : D : 13,65 a 3.580 lei ; E : 
24,85 a 1.966 iei : F : 29 a 1.685 lei.

AMBELE EXTRAGERI : Cate
goria Z : 822,35 a 100 lei.

Premiul de categoria A a fost 
obținut de către MICII VASILE 
din Satu-Mare.
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La sfîrșitul săptămînii

PREMIERA ATLETICA
BALCANICĂ

Turnee

șahrî

; Sîmbătă și duminică, sta
dionul Karaiskakis din capi
tala Greciei va găzdui prima 
ediție a mitingului 
pentru juniori.

Cele cîteva sute 
și atleți din țările 
vor prilejui întreceri deose
bite ce 

'doială, 
bile.

După
țat în ziarul nostru, prin re
gulamentul competiției se ad
mite participarea băieților 

'■ născuți în anul 1951 șl mai 
. tineri și ă fetelor născute în 

1952 și mal tinere. De aceea 
probabil, surprinde, la pri
ma vedere, absența din echi
pa română a unor junioare

balcanic

de atlete 
balcanice

se vor solda, fără în- 
cu rezultate remarca-

cum am mal anun-

Ricky Bruch—67,14 m
STOCKHOLM, 22 (Agerpres). 
“ Cu prilejul unui concurs 
atletic desfășurat la Malmo.o. 
sportivul 
Bruch a 
runcarea 
tatul de
bună performantă mondială, 
a anului, *

suedez Ricky 
cîștigat proba de a- 
disculuj cu rezul- 

67,14 m — cea mai

La Zenica (Iugoslavia) s-a 
disputat întîlnirea internațio
nală de atletism dintre se
lecționatele feminine ale Iu
goslaviei și Italiei. Sportivele 
italiepce au terminat învin
gătoare cu scorul de 78-68 p.

RALIUL POLONIEI
• Kinnunen... învins In Italia

de marcă, Filip, Fița, Mîrza, 
C. Ionescu, Matei etc.

Cu toate acestea, formații
le juniorilor noștri se anun
ță printre cele mai reduta
bile la Atena, avînd o se
rie de atleți cu frumoase 
perspective: Tamaș Szabo,
Sorin Păsulă, Francisc Ge
deon, Zoltan Gaspar, Cornel 
Dima, Csaba Dosa, Miron 
Ceacoi, Ion Vasilescu, Eleo
nora Monoranu, Marta Sat- 
mari, Florica Boca, 
cia Jinga, Valentina 
tan, Eva Zorgo.

Adversarii atleților 
prezintă, de asemenea, 
pe puternice. Bulgaria, 
cipala adversară, va avea în 
componență, printre alții pe: 
Zaprianov 10.6 la 100 m. Ta- 
nev 48,0 la 400 m, Gurev 14,8 
la 110 m garduri. Kinșev 
15,78 la greutate, Vladimerov 
49,00 la disc, Manolov 65.58 
la ciocan, Venkova 12.0 la 
100 m, 24,5 la 
4 476 puncte la 
Moscova 47,26 la 
teva 2:06,6 la 800 
400 m.

Dintre 
cei mai 
10.5 la 
3:52.8 la 
14:29,2 la 5 000 
viei 53,9 la 400 m gardur’, 
Stekic 7,73 la lungime. Ko- 
vacev 2:11,0 la 800 m, Tova- 
novici 4:30,9 la 1 500 m.

Țara gazdă va prezenta, de 
asemenea, o c... Jă la băr
bați. Se detașează ca valoare 

Onisiforos 48,4 la 400 m, 
Lajaridis 1:52.1 la 800 m, 
Tongas 4.60 la prăjină, Ki- 
riacos 10,6 la 100 m, care au 
șanse apreciabile la victorie.

Tinerii atleți din Turcia au 
pînă acum rezultate ceva 
mai scăzute, dar la Atena vor 
să și le îmbunătățească sub
stanțial.

I

Lu- 
Ciol-

noștri 
eehi- 
prin-

Și

I

Mai puțini kilometri

îiti „Marea Buclă '
Paris, organizatorii Tu- 
ciclist al Franței au

Azi și mîine, la Leningrad

MECIUL ATLETIC U.R.S.S. -S.U.A

200 m
pentatlon, 

disc, 
m

Zla- 
și 55,0 la

La 
ruluj 
informat presa de specialitate 
că ediția viitoare a cursei se 
va desfășura pe un traseu 
mai scurt: circa 3 500 km. 
în schimb va fi revalorificat 
muntele. atingîndu-se din 
nou marile piscuri alpine 
Galibier și Izoerd, evitate în 
recentul Tur cîștigat de bel
gianul Eddy Merckx.

Etapele contratimp vor fi 
menținute, pentru că — ar
gumentează organizatorii — 
ele întrețin mereu viu intere
sul cursei, atrag spectatorii 
în orașele unde se dispută, 
creează „suspense“-ul atît de 
necesar spectacolului sportiv.

Startul în cea de-a 
diție a Turului Franței se va 
da la sfîrșitul lunii iunie 
1971, din orașul Mulhouse.

LA CEA DE A IX-a EDIȚIE

58-a e-

Ultimul și cel mai dificil 
test al selecționatei de atle
tism a S.U.A. pe continentul 
european 
și mîine 
vorba de 
așteptată 
opinia • 
lume, care va opune pe spor
tivii sovietici și cei nord-amz>- 
ricani.

Meciul atletic
S.U.A. se află la 
ediție, iar anul 
turi de cele două puternice 
reprezentative, spectatorii lenin- 
grădeni vor putea urmări și o 
selecționată alcătuită ad-hoc 
din atleți polonezi. cehoslo
vaci, bulgari, italieni și finlan
dezi. In palmaresul acestei pa
sionante disputate sportive, /ia
că ne vom mărgini la scorurile 
totale cuprinzînd atît întrece-

va avea loc astăzi 
la Leningrad. Este 
tradiționala întrecere 
cu mare interes de 

publică din întreaga

rile masculine cit și cele fe
minine, avantajul gazdelor este 
net (6—2). Reprezentativa U- 
niunii Sovietice a cîștigat in 
1958 la Moscova cu 172—170 și

juniorii 
buni sînt:

100 m.
1 500

iugoslavi 
Lendjel 

Iovanovic 
m, Molovic 
m, Pajkano- Gruiescu, pe locul I

în turneul de box de la Subotița
Ieri dimineață, antrenorul 

Ion Chiriac și boxerii C. 
Gruiescu, A. Dumitrescu și 
H. Stumpf s-au înapoiat de 
la Subotița (Iugoslavia), unde 
după cum se știe au partici
pat la un turneu de box, la 
care au luat parte și pugiliști 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, R.F. a Ger
maniei, Ungaria și Iugosla
via. La această confruntare 
Gruiescu s-a clasat pe pri
mul loc la categoria sa. ca 
urmare a victoriilor obținute

„Raliul automobilistic al 
Poloniei" s-a încheiat cu vic
toria echipajului francez Jean 
Claude Andruet-Michele Ve- 
ron (pe O mașină „Renault 
Alpine"), urmat de Zasada 
(Polonia) pe „Porsehe 911".

■Ar

Cursa automobilistică de la 
Mugello (Italia) a revenit 
concurentului italian Arturo 
Merzario care, Ia volanul u- 
nei mașini „Fiat“, a parcurs 
331 km în 2h 30:28,8 (me
die orară de 131,977 km). Pe 
locul doi 
dezul Le<

Karen Moras strălucește la Edinburg
EDINBURG, 22 (Agerpres) 

— vlternind natația cu atle
tismul, la Edinburg continuă 
jocurile sportive ale Com- 
monwealth-ului. Vedeta a- 
cestor zile rămîne incontesta
bil înotătoarea australiancă 
Karen Moras, care și-a ad
judecat a treia medalie de 
aur, cîștigînd și proba 
200 m liber 
ce trecuse la 
într-o altă 
australianca 
■field s-a situat prima în pro
ba de 200 m bras cu timpul 

e 2:44,12. în seriile probei

de 
în 2:09,78, după 
100 m în 1:03,8l. 
finală a serii, 
Beverley Whit-

i s-a clasat finlan- 
Leo Kinnunen.

de 1 500 m liber bărbați Gra
ham Windeatt (Australia) a 
realizat timpul de 16:47,44.

Singura finală atletică a 
fost cea de 400 m garduri, 
cîștigată de englezul 
Sherwood 
Koskei (Uganda) 
Ueago 
proba 
Mary 
Nord) 
probe, 
cinci probe în frunte se află 
Peter Gabbett (Anglia) cu 
4 081 p.

John 
50,0, urmat de 

- 50.1,
(Kenya) — 50,1. în 

de pentatlon conduce 
Peters (Irlanda de 
cu 3224 p, după trei 
iar la decatlon după

asupra lui Orban (Ungaria) 
și Blajici (Iugoslavia). Dumi
trescu l-a învins în .primul 
meci pe Freiberg (Cehoslova
cia) prin k.o. în 
iar în a 
dut la 
Aceasta, 
rul său 
prima repriză, iar în a doua 
a primit un avertisment 
pentru repetate lovituri la 
ceafă. Decizia a fost dată eu 
3—2 în favoarea lui Panaio
tov, dar trebuie menționat că 
la masa de judecată erau 
doi arbitri bulgari (.Tecev și 
Atanasov). Dintre ceilalți trei 
judecători iugoslavi, doi l-au 
preferat pe Dumitrescu, iar 
al treilea a acordat decizia 
boxerului bulgar, la egali
tate de puncte. De menționat 
în plus că după acest meci 
Dumitrescu a primit din par
tea organizatorilor cupa a- 
cordată celui mai tehnic bo
xer al turneului, deși la în
treceri participaseră pugiliști 
de certă clasă cum sînt Kajdi 
(Ungaria). Vujin, Belici si 
Ibrahimovici (Iugoslavia). In 
sfîrșit, Horst Stumpf l-a în
trecut ■ în prima partidă pe 
Dvorak (RDG) la puncte, iar 
în a'■ doua a pierdut de‘puțin 
la puncte în fața iugoslavu
lui Antei.

repriza I, 
doua partidă a pier- 
bulgarul Panaiotov. 
cu toate că adversa-- 
a fost pus k.d. in

U.R.S.S. — 
cea de a 9-a 
acesta, ală-

neînvins tn 
european pe distanța de 

110 m garduri

a repetat performanta in 1959 
la Philadelphia (diferență de 
8 puncte), în 1961 la Mosco
va (24 puncte), 1962 Ia Palo 
Alto (patru puncte), 1963 Ia 
Moscova (cea mai categorică 
victorie) și 1965 la Kiev, sin
gurele succese ale atleților 
americani datind din 1964 
(Los Angeles) și 1969 (Los 
Angeles). De remarcat însă că 
exceptînd confruntarea de la 
Kiev, sportivii de peste Ocean 
au terminat de fiecare dată 
învingători în probele mascu
line, fiind însă categoric în- 
trecuți în cele feminine.

Și în acest an gazdele por
nesc cu prima șansă. în ciu
da succeselor 
de oamenii lui Bud 
Paris (117—94) 
(122—100), care
forma excelentă 
son (1 : 44,8—800 
și Walker (13,4) 
duri, Carruthers 
prăjină). Turner (20,3), Vaug
han (20,4) la 200 m. Smith 
(45.0). Colett (44.9) la 400 m. 
atleții sovietici mizează mult 
pe probele de sărituri (Lepik, 
Gavrilov, Ter-Ovanesian. Sa- 
neev), aruncări (Guscin, 
Bondarciuk, Lusis) și alergă
rile de fond, cu care speră să 
echilibreze superioritatea sprin
terilor și hurdlerilor oaspeți.

Mult mai facilă se anun
ță sarcina selecționatei femi
nine a U.R.S.S. căreia forma
ția americană, doar cu cîteva 
remarcabile individualități în 
cursele de distanțe scurte, nu-j 
poate crea probleme dificile.

Partida derby a turneului 
internațional feminin de la 
Szarvas (Ungaria) a opus pe 
fruntașele clasamentului Koz- 
lovskaia (URSS) și Polihro- 
niade (România). Arbitrii au 
consemnat remiza, ca Și in 
partida dintre românca Elena 
Juncu și maghiara Veroczi. In 
clasament, după 10 runde, con
tinuă să 
cu 9 p, 
niade — 
slovacia) 
ocupă locul 7 cu 4'/»p.

conducă Kozlovskaia 
urmată de Polihro- 
7 p. Eretova (Ceho- 
— B'/i p. Elena Juncu

*
runde, 
de șah 
Szmidt

în turneul 
de la Lu- 

(Polonia)

După 12 
internațional 
blin conduc 
și Espig (R.D. Germană) cu
cite 9’/i p. fiecare. în runda 
a 12-a, 
Troianescu a pierdut 
renski (Bulgaria).

maestrul român O.
Ia Ge-

★
nete realizate 

Winter la 
Stuttgart 
subliniat 

lui Swen- 
Hill (13.3)

Și 
au 
a

m),
la 110 m gar- 

(5,25 m —

de șah 
a pre

Campionul mondial 
Boris Spasski (URSS) 
luat conducerea în turneul in
ternațional de la Amsterdam, 
totalizînd 5 puncte după 7 
runde. El este urmat la ’/• p 
de Polugaevski și Uhlmann

★
o rundă înaintea tertru- 
turneului international 

de la Debrecen, în

Cu 
nării 
de șah 
clasament conduc Bilek (Un
garia) și Savon (URSS) cu cile 
9*/s p. fiecare, urmați de Sydor 
(Polonia) și Ribly (Ungaria) 
cu cite 8’/2 P- în runda a 14-a, 
Bilek l-a învins pe Zaițev, iar 
Savon a remizat cu Ribly.

Corespondentă din Italia

S-A DESFASURAT SUB SEMNUL JOCULUI ATLETIC!
.«• 35 000
7 țări

au asistat la finală • început promițător: 
start ® Toți antrenorii sint... bărbați •< Femeile nu 

simularea și nici durerea!

de spectatori 
la

cunosc
femininFotbalul 

place sau nu 
istoria

1 a fost 
și cu 

puțini 
feminin

— dacă 
a Intrat.
Tncepu- 

mult cu- 
După ce.

suc-

TN ÎNTUNERIC

CALEIDOSCOP
PELE NU VA DEVENI „MEXICAN"

Miliardarul mexican Ascarraga i-a propus lui Pole un cont deschis la 
o bancă din Ciudad de Mexico, cu condiția ca „regele fotbalului" să fie de 
acord să lucreze in Mexic în calitate de antrenor, tn legătură cu această pro
punere. Pel <5 a făcut o declarație publică în care iși exprimă din nou hotărirea 

fermă de-a nu părăsi Brazilia. „Nu voi lua parte la C.M. din 1974, dar aș dori 
— a spus „perla neagră" — să mai joc în marele turneu cc va avea loc in 

cinstea împlinirii a 150 de ani dc la obținerea independenței Braziliei. După 
n——f., — c" gr.trcz.cr ta clubul meu F. C. Santos și să mă dedic des-aceasti, vreau să devin antrenor la clubul meu 
coperirii tinerelor talente”.

Antrenorul echipei 
argentiniene de fotbal 
„Blanca Rovers", Juan 
Carbonaro, avea multă 
bătaie de cap 
torii. Elevii 
geau chiulul 
trenamente.

toată vremea 
raș. vizitau barurile de 
noapte și, in consecin-

cu jitcă- 
săi tră
ia an- 
umblau 
prin o-

★

MATUȘILE

brazilian, 
ani, Ro- 

este auto-
Tînărul înotător 

în vîrstă de 16 
bert Timmerman 
rul unor performanțe nautice 
foarte valoroase, avînd în ve
dere virsta sa fragedă, pre
cum și faptul că este orb. 
Astfel, Timmerman a parcurs 
în timp record distanța din
tre Rio de Janeiro și Niteroi, 
ca și cea dintre insulele Belu 
și Caraguatatuba. în viitorul 
apropiat, Robert plănuiește să 
străbată distanța de 75 km 
care desparte orașele portuare 
Registre și Iguapi, iar mai 
tîrziu să „facă" Gibraltarul 
și Canalul Mînecii.

Interesant de remarcat fap
tul că Robert Timmerman 
s-a născut cu grave afecțiuni 
organice, medicii dedarînd că 
noul născut nu va putea de
păși virsta de 7 ani dacă nu 
se va apuca intensiv de sport,' 
în special de înot. La virsta 
de 3 ani, Robert a învățat să 
înoate, antrenîndu-se și per- 
fecționîndu-și tehnica sub su
pravegherea antrenorului U- 
niunii braziliene de natație,

virsta de 16 ani, a- 
nevăzător este bine 
capabil să suporte 

mari. Una din multi- 
dovezi ale influenței 
a sportului...

A-
CU Șl FARA TAUR

„Toate drumurile duc spre 
sport", la această concluzie 
se poate ajunge auzind po
vestea argentinianului Jorge 
Elasio, unul din cei mai buni 
sprinteri ai Americii de Sud. 
Odată, din întîmplare, el se 
afla pe o pajiște unde păștea 
o turmă imensă. Prezența lui 
Elasio nu i-a fost pe plac — 
se

Rossi. La 
cest tînăr 
dezvoltat, 
eforturi 
piele 
curative

pare — unui taur, respec-
★

Odihnă în timpul meciului ? Nu 1 Urmarea unor faulturi, In 
semifinala dintre Italia și Mexic. Nu se poate spune că acest 

meci a fost „de domnișoare"

ne 
în 
tul 
raj 
cu 
cesul 
în cîteva țări 
iată că, 
sfra și organizat prițnul cam
pionat mondial.

Din capul locului, 
să spunem că acest 
campionat s-a bucurat 
notabil succes. In 
rînd mă refer la interesul 
crescînd al spectatorilor, care 
au venit pe stadion in nu
măr din ce în ce mai mare, 
pe măsură ce întrecerile se 
apropiau de sfîrșit. La finala 
dintre Danemarca și Italia, 
„îl stadio comunale" din To
rino a găzduit peste 35 000 
de spectatori !

Au luat startul 7 echipe : 
Danemarca, 
Anglia, 
Elveția. Firește, numărul for
mațiilor 
dar fără 
doilea campionat cifra 
cu mult mai ridicată și 
este exclus - - • -
sare

Dar. 
număr 
primele 
și tactice ilustrează interesul 
și preocuparea pentru pro
gresul acestui sport nou. Nu 
a surprins de Ioc faptul că 
nici una dintre echipe nu este 
antrenată de o femeie, pen
tru că este greu de presupus 
că o antrenoare — cel puțin 
in prezent — ar avea sufi
ciente cunoștințe de 
fotbalistică. Așadar, 
trenorii sînt bărbați, 
scurta lor activitate 
șit să aducă 
suficient de 
pentru acest 
fotbalistic.

După finala 
marca și Italia, 
nezele au ciștigat-o cu 2—0, 
antrenorul formației învingă
toare, 
Sven 
că 
„Squadra Azzura") 
meciul în urma 
tactice : au atacat 
fectivul și au rămas desco
perite în apărare, și, ca ur
mare, două contraatacuri 
s-au soldat cu tot atîtea go
luri ! Prin urmare, iată că 
și în fotbalul feminin se vor
bește de tactică !

Dacă pregătirea tehnică a 
jucătoarelor lasă încă de dorit 
(în special în 
pul), în 
zică și 
fost la 
devenit 
în fața 
nică formație) în special da-

sportului, 
făcut, cu 
pasiune.

ani în urmă, 
a luat ființă 
vest-europene, 

recent, la Torino.

trebuie 
prim 

de un 
primul

Italia. Mexic,
R.F.G., Austria și

înscrise este mic, 
îndoială că la

va
al 
fi 

nu 
nece-Iată 

în
ța, 
că, _ 
care echipa părea pe 
punctul de a retrogra
da, conducătorilor 
cesteia le-a venit 
idee minunată. A 
formată în grabă 
comisie specială 
inspecție alcătuită 
exclusivitate din...

Jucau prost, 
în momentul

a- 
o 

fost 
o 

de 
în 

mă-

tușile fotbaliștilor ne
disciplinați. Patrulînd 
prin oraș, mătușile au 
reușit să reintroducă 
în scurtă vreme 
nea și disciplina, 
ce dovedește că, 

tbri, o mătușă e
bună decît un antre
nor I

ordi- 
Ceea 
une- 
mal

★ ★

să 
și-

Și
chiar

chiar 
restrîns 
comentarii

devină 
preliminarii, 

așa,
de echipe,

cu un
tehnice

fi-
a-

tabil prin dimensiunile sale, 
care a pornit în goană spre 
tînăr. Căutind să scape de a- 
nimalul înfuriat. Jorge a rup
t-o la fugă cit îl țineu pi
cioarele. Coincidență rară, 
exact în acest timp, în apro
piere se afla, intr-un automo
bil, antrenorul echipei de atle
tism 
Caile.
mult ___ T .
ale lui Jorge și și-a dat sea
ma că tînărul este capabil să 
dezvolte o viteză deosebit de

L-a chemat să se an- 
aceasta fă- 
a fost des- 
sprinter de

argentiniene. Manuel 
Lui i-au plăcut foarte 
„sprinturile" disperate

mare.
treneze, de data 
ră... taur. Astfel 
coperit un viitor 
performanță.

★★
PÎNZE Șl COMPUTER

In timpul traversării Atlanticului, navigatorul solitar englez G. Wil
liams și-a instalat la bordul ambarcațiunii un computer cu ajutorul că
ruia a reușit, în orice situație, să stabilească coordonatele vasului, să 
aibă o reprezentare clară a temperaturii, precum și a direcției și forței 
vîntului. Specialiștii au fost foarte interesați de acest experiment, su
bliniind că folosirea unor mașini electronice de calcul la bordul ambar
cațiunilor poate 
yachting.

fi de real folos navigatorilor, chiar în competițiile de

ECHILIBRU INTREPID

Fostul ciclist de performan
ță. olandezul Tinus van Gel- 
der, pretinde că a stabilit un 
nou record de „balans în e- 
chilibru" pe bicicletă, timp de 
36 minute. Van Gelder, care 
a reprezentat Olanda la Jocu
rile Olimpice desfășurate în 
1948 la Londra, trăiește acum 
în Australia și s-a speciali
zat în asemenea 
profesioniste. Vechiul
la această „probă" era 
minute și 20 secunde 
sese stabilit în urmă 
ani în R.F. a Germaniei.
„Acum — a spus Van Gel
der — voi încerca să rămîn 
în echilibru pe bicicletă, urcat 
pe
se construiesc 
locuințe sau chiar pe una din 
traversele podului din portul 
Sydney". Fără frică !

metodică 
toți an- 
care în 
au reu-

pe teren fete 
bine pregătite 

mic maraton
dintre Dane- 
pe care da

exhibiții 
record 
de 32 

și fu- 
cu 15

o macara uriașă cu care 
blocurile de

fostul
Peterssen, 

adversarele

internațional 
a declarat 

(respectiv 
au pierdut 
unor erori 

: cu tot e-

torită excelentei pregătiri 
zice, rezistenței și jocului 
tletic.

Toate partidele au scos 
evidență spiritul de luptă 
formațiilor, din care 
lipsit 
fotbalului masculin, 
tat chiar și excese. în jocul 
dintre Italia și Mexic, o bus
culadă 
lor s-a 
căerare 
putut fi oprită decît 
intervenția poliției. Și 
un exemplu : un spectator 
mexican, considerînd că arbi
trul nu a dat cea mai bună 
decizie, a aruncat o sticlă pe 
teren...

Spre 
jucători, 
balului 
simularea, inducerea în eroa
re a arbitrilor. Ba mai mult, 
ele au dovedit o rezistență

în 
al 

n-au 
și momentele specifice 

Au exis-

în careul mexicance- 
transformat într-o în- 

violentă, care n-a 
prin 
încă

deosebire însă de 
reprezentantele fot- 

feminin nu cunosc

demnă de 
faulturi și 
ționate. In 
o jucătoare 
turat piciorul. Fără a cere a- 
jutorul cuiva, săltînd 
picior, ea a părăsit 
în ciuda durerilor, 
a avut tăria să facă 
glumă. Fiind întrebată de ce 
nu a solicitat ajutorul cuiva, 
ea a răspuns : ,,am vrut să 
dovedesc că femeile sînt mai 
puternice decît bărbații..."

Fără îndoială că primul 
campionat 
echipelor < 
o bună 
această 
va trece 
fotbalul 
loc alături de toate celelalte 
discipline sportive în care 
femeile excelează.

toată lauda la 
chiar loviri inten- 
meciul cu Mexic, 

italiancă și-a frac-

intr-un 
terenul, 

italianca 
și o

decît 
îndoială

mondial rezervat 
de femei a constituit 
propagandă pentru 

nouă activitate. Nu 
mult timp pînă cind 

.,amazoanelor" va lua

Cesare TRENTINI

Cincinnati : Franulovîci eliminai surprinzător

cel mai puternic..
Aruncarea birnei... Încer

care a puterii, cunoscută la 
vechii locuitori ai nor'dului.

Iat-o reactualizată recent, 
în cadrul tradiționalului fes
tival popular de 
Gotland din preajma țărmu
rilor Suediei, 
iană 
lari,

Aci, într-o po- 
de brazi secu- 

__ , . .... intilnit obișnuiții 
competitori in acest sport, flă
căi șt locuitori mat vîrstntci 
ai insulei. învingător a fost 
insă unul dintre invitații so
siți special la Gottland pentru 
a-și măsura forța dc aruncare 
cu impresionanta birnă de 
4,5 m lungime, cîntărind 26 kg. 
Nu era altul decît recordma
nul mondial la aruncarea dis
cului, americanul Jay Silves
ter. Birna pornită din miinile 
lui s-a oprit la 8,58 m, ceea ce 
este probabil un record al 
lumii in această originală 
probă.

Iată-l pe Silvester în 
meniul aruncării (stingă), 
alături iși ia elanul principalul 
său învins, discobolul suedez 
Ricky Bruch (dreapta).

(Fotografiile ne-au fost trans
mise de agenția „Pressens 
Bild‘‘-Stockliulm).

umbrită 
s-au

pe insula

jocul cu ca- 
schimb, condiția fi- 
jocul atletic (!) 

înălțime. Danezele au 
campioane mondiale 

Italiei (cea mai teh-

au

NEW YORK, 22 (Agerpres). 
— A început turneul inter
național de tenis de la Cincin
nati (Ohio) care contează 
pentru „Marele premiu 
ternațional“ 
primul tur s-au înregistrat 
următoarele 
chey (S.U.A.) — Holecek (Ceho
slovacia) 6—2. 6—2, Rose-
wall (Australia) — Guiarto (In
donezia) 6—2, 6—-3; Franu
lovici (Iugoslavia) — Benavi-

in-
Pepsi-Cola. In

rezultate: Ri-

des (Bolivia) 1—6, 6—1, 6—4; 
Graebner (S.U.A.) — McKin
ley (S.U.A.) 7—5. 6—4: Kreiss 
(S.U.A.) — Crealy (Austra
lia) 6—4, 4—6. 6—2; Stockton 
(S.U.A.)—Guzman (Ecuador) 

6—2, 6—3: Smith (S.U,A .)— 
Higgins (S.U.A.) 6—1. 6—0.
tn turul doi tînărul jucător 
american Turner Howard 
l-a eliminat surprinzător cu 
6—1. 3—6. 6—4 pe Zeliko 
Franulovici (Iugoslavia).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Buenos Aires, boxerul argentinian Carlos Monzon 
(campionul Americii de Sud la categoria mijlocie) l-a în
vins la puncte în zece reprize pe americanul Eddie Pace. 
Monzon urmează să-l 
pentru titlul mondial.

intiînească la 7 noiembrie la Roma, 
pe Nino Benvenuti.

in 
de

Rezultate înregistrate 
campionatul unional 
fotbal : Spartak Moscova
— Torpedo Moscova 2—0: 
Dinamo Kiev
Baku 
grad 
2—0 :
Don 
kent 1—I. Dinamo
— Șahtior Donețk 0—1 ;
Ararat Erevan
mo Tbilisi 3—0 : Spartak 
Ordjonțkidze — Cernomo- 
reț Odessa 4—1. în clasa
ment conduce ~ ‘ 
Moscova cu
tă de Dinamo
21 p.

Neftci
3—1 ; Zenit Lenin-
— Torpedo Kutaisi 

S.K.A. Rostov
— Pahtakor

pe
Taș- 

Minsk

Dina-

Dinamo
22 p, urma-

Tbilisi —

Proba de simplu bărbați 
din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la 
Le Touquet a fost cîști
gată de jucătorul francez 
Jauffret. învingător cu 
6—3, 7—5, 6—8, 6—4 în 
fața italianului Panatta. 
In finala probei feminine, 
L. Hunt (Australia) a dis
pus cu 
Roubin

6—4. 6—4 de O. 
(Franța).

turului ciclist al

Boxerul negru George Fo
reman (campion olimpic 
la categoria grea la Ciu
dad de Mexico) l-a în
vins prin k.o. în prima 
repriză pe Roger Rusell. 
la Philadelphia. Peste 
două săptămîni, Foreman 
va lupta cu canadianul 
George Chuvallo.

• • •
au început 
universitare 

prima 
fotbal, 
a Tu- 
scorul 
Maro-

La Tunis 
„Jocurile 
maglirebiene". în 
zi a turneului de 
echipa studențească 
nisiei a învins cu 
de 1—0 pe cea a 
cului.•

amatori „Tour deFranței deînaintea
l'Avcnir", se va disputa în zilele de 4, 5 și 6 septembrie 
o cursă internațională pe traseul Nice — Torino. Vor lua 
parte cei mai buni cicliști amatori din Italia, Elveția, 
Franța și Spania.



V
IEȘENII ÂU TRĂIT CINCI MINUTE DE GROAZĂ C.F.R. a renu

Nu mai. are rost să spu
nem că meciul de la Iași a 
început sub semnul unei mari 
emoții a publicului. Victoria 
echipei localnice în fața cam
pionilor 11 se părea tuturor 
o sarcină foarte grea. Așa a 
și fost, în cele din urmă, ul
timele cinci minute ale parti
dei fiind de-a dreptul infer
nale, 8 000 de spectatori tră
ind cu groază evenimentele 
ce se desfășurau în fața ochi
lor, în paralel cu cele aflate 
pe calea undelor.

Am văzut în acele momen
te ieșeni deznădăjduiți, am ză
rit tineri plîngînd, dispera
rea plutind asupra stadionu
lui ca o imensă pasăre nea
gră...

Pentru cei din tribune, re-

POLITEHNICA IAȘI—U.T.A. 2—1 (1-0)

IAȘI, 22 (prin telefon, de la trimisul nostru). — Stadion 23 
August ; teren bun ; timp câlduros ; spectatori — 8 000. Au mar
cat : Moldoveanu (min. 5). Sima (min. 85) șl Marica (min. 90).

POLITEHNICA IAȘI : Constantlnescu 9 — Gavril B. lanul 8, 
Stoicescu 8. Romllă 7, Alecu 6. Simionaș 8, Goleac 6 (min. 70 Ma
rica). Lupulescu 7, Cuperman 7, Moldoveanu 7.

U.T.A. : Gornea 8 — Blrău 8, Lereter 9. Pojonl 8 (min. 55 Schep 
6), Broșovschi 8. Petescu 8, Axente 7, Șcbiopu 6 (min. 67 Sima 7), 
Domide 8, Dembrovschi 6, Dumitrescu 8.

A arbitrat C .Petrea ajutat de I. Drăghici și N. Câ-
tănoiul (toți din București).

Trofeul Petschowschi (pentru public) : 9.
La tineret-rezerve Poli—U.T.A. 3—1.

în 
di-

iminentă
— avea 
drame.

putea să
Politehnicii

în-

I

i
I

ÎNVINȘII • • •

ÎNVINGĂTORI,!

trogradarea — 
acele momente 
mensiunile unei

Un meci egal 
semne căderea
din divizia A iar U.T.A. a a- 
vut de două ori — în 
88 prin Dembrovschi și 
min. 89 prin Domide — vic
toria în... mînă, cei doi a- 
tacanți arădeni ratînd incre
dibil 1

A fost vai și amar — vorba 
unui spectator mai vîrstnic — 
de inimile ieșenilor în acele 
clipe. Castelul unor iluzii ro
ze, clădit în 85 de minute, 
se dovedea a fi un biet cas-

min. 
în

tel de cărți, gata-gata să se 
prăbușească...

A venit însă min. 90 și sco
rul de 1—1, care atîrna asu
pra stadionului ca o adevăra
tă sabie a lui Damocles, a su
ferit modificarea care a făcut 
lașul fericit: la o centrare în 
fața porții lui Gornea, Marica 
a țîșnit spectaculos, proiec- 
tîndu-se cu minge cu tot în 
plasă. 2—1, scor sublim pen
tru ieșeni, explozie indescrip
tibilă de fericire în tribune. 
Fără nici o exagerare, se pon
te spune că marea viață a a- 
cestui meci s-a comprimat în 
cele 5 minute finale, minute

de un rar dramatism, cînd 
lacrimile au țîșnit întîi de 
tristețe și apoi de fericire.

Ce a fost în rest ? Un meci 
în care tensiunea a mocnit 
surdă, ieșenii fiind adăpostiți 
de un gol căzut în min. 5. 
cînd centrarea impecabilă a 
lui Cuperman a fost reluată 
imparabil de Moldoveanu. Tn 
continuare, joc frumos, ploaie 
de ocazii, ambele echipe ra- 
tînd 
plus 
te a 
golul 
nînd 
venit repriza a doua și golul 
egalizator al Crișului, și pe 
stadion a început să adie un 
vînt de neliniște.

„Dacă și U.TA. egalează, 
iar la București, Crișul învin
ge" — iată gîndul care a în
ceput să roadă inimile. Și 
U.T.A. a egalat! Iar cei 8000 
de spectatori ieșeni au trăit 
5 minute cumplite ! Așa a 
fost la Iași...

situații excepționale. Un 
de siguranță și de liniș- 
venit pe calea undelor, 
înscris de Steaua semă- 
euforie în tribune. A

Marius POPESCU

la „beton44; dar...
>,x

C.F.R. CLUJ—FARUL 1—1 (1—0)

(prin telefon, de Ia trimisul nostru). Stadion Municl- 
excelent : spectatori circa 9 000. Au marcat : O. Io-

: Mărcuiescu 'fi — Costea fi, Soos 6, Dragomir 8, M. Bre-

CLUJ 22
pal ; teren . .
nescu (min. 39) șl, respectiv, Tufan (min. 72).

C.F.R. : Mărcuiescu 6 — Costea 6, Soos 6, Dragomir 8, M. Bre- 
tan 6, Soo 6, Cojocaru 6, Țegean 7 (min 73 Stincel), S. Bretan 7 
(min. 76, P. Popa), O. Ionescu 8, Petrescu 6.

FARUL : ștefănescu 9 — Stoica 5 (min. 74 Koszka), Antonescu 
5, Mareș 5, Pieșa 5, Tănase 7, Badea 6. Sasu 4 (min. 62 Constanti- 
nescu 6). Tufan 7 (pentru gol). Caraman 4, Kallo 4.

A arbitrat Gh. Limona ajutat la linie de N. Pe-
triceanu și R. Buzdun (toți din București).

Trofeul Petschowschi (pentru public) : 8.
La tineret-rezerve : C.F.R.—Farul 0—1 (0—0).

Singurul lucru frumos al a- 
cestei partide s-a petrecut... 
înainte de începerea ei. Cu
noscutul fost internațional Al. 
Vasile și-a luat rămas bun de 
la fotbal, primind o cupă și 
sărutările colegilor, după care 
a dat lovitura de începere a 
meciului. Apoi, în aplauzele 
spectatorilor, a luat loc pe 
banca rezervelor...

Ne-am fi așteptat ca fotba
liștii din Cluj să dea totul în 
această partidă, de care de-

pindea supraviețuirea lor în 
prima divizie a țării. Dar, aș
teptările noastre au fost în
șelate. Ceferiștii au evoluat 
miercuri de parcă ar fi ter
minat de două săptămîni cam
pionatul și ar fi fost .adunați 
cu „potera", pentru a face un 
simplu act de prezență într-un 
meci demonstrativ. Și aceasta, 
în ciuda faptului că „marina
rii" lui Robert Cosmoc nu le 
opuneau o rezistență prea în- 
dîrjită. Atacanții de pe lito-

Există — oricît ar pă
rea de curios — și ase
menea situații.
deți ? Ei bine, atunci să 
ne reamintim

rezultate ale
din Tg. Mureș (victorii 
de prestigiu) și partida 
pe care au făcut-o la 
București fotbaliștii din 

Oradea (rezultat egal cu 
Steaua!). Numai aceste 
cîteva fapte aduse pe e- 
cranul memoriei și este 

suficient să înțelegem că 
dincolo de un joc de cu
vinte, fotbalul — și nu 
numai el — oferă astfel 
de exemple.

Tocmai de aceea azi, în 
clipele cînd A.S.A. Tg. 
Mureș și Crișul Oradea 
părăsesc prima scenă a 
fotbalului nostru, consi
derăm că este poate cel 
mai potrivit moment să 
le salutăm plecarea cu un 
gest elegant, așa cum de 
fapt merită comportarea 
lor din ultimele etape, 
cînd, dincolo de orice 
calcule, au luptat cu cins
te pînă la ultima pică
tură de energie. Pentru 
ce ? Poate pentru că e- 
xistă o plăcere de a ju
ca fotbal sau poate că 
există o mîndrie, o am
biție de^ a nu te lăsa de
pășit facil intr-o întrece
re. Dar, mai ales, poate 
pentru că sportul oferă 
astfel de situații (vă mai 
amintiți atacurile fotba
liștilor italieni în ultime
le minute ale finalei lui 
„El Mundial" ?) cînd dem
nitatea sportivă poate fi 
trecută printre calitățile u- 
nor jucători sau ale unei 
echipe.

Deci, „la revedere" și 
.nu „adio" atît pentru 
A.S.A. Tg. Mureș, cit și 
pentru Crișul Oradea 1

Nu cre-

ultimele 
formației

OBSES/A

ral -j, spalm^'.•bucutt^NlOTÎ 
—, 'Uitaseră parcă direcția 
buturilor adverse, ctad ajun
geau în fața Iul Mărcuiescu.

E drept, că de data aceasta 
dr. C. Rădulescu a renunțat la 
beton, aruncîndu-1 în față pe 
fundașul central Cojocaru și că 
elevii săi att dominat Cea mai 
mare parte din meet Au reu
șit chiar să-și creeze destule 
ocazii de a înscrie, dar, pe 
Ungă faptul că șuturile lui 
Soo, S. Bretan, Petrescu, O. 
Ionescu și companiâ erau im
precise sau fără forță, au avut 
ghinionul de a întilnl în por
tarul Ștefănescu pe singurul 
constănțean care a manifestat 
o deosebită poftă de joc. To
tuși, în min. 39, O. Ionescu, 
reușește să înscrie cu capul, 
la o centrare a lui S. Bretan, 
cu largul concurs al fundași
lor centrali de la Farul.

La reluare, lucrurile se ‘ des
fășoară după același calapod. 
In min. 72 se produce insă o 
lovitură de teatru. Tufan, 
după un „un-doi“ cu Constan- 
tinescu, șutează pe jos, destul 
de încet și... înscrie ! Ceferiștii 
atacă furibund. Dar balonul nu 
vrea, pur și simplu, să intre 
în poartă. Nici chiar atunci 
cînd „bătrînul" Soos execută 
un penalty — min. 82 — acor
dat în urma unui placaj al 
portarului Ștefănescu asupra 
Iui Cojocaru.

Cu două minute înainte d« 
fluierul final, spectatorii iz
bucnesc în urale. Se anunțase 
la radio că Steaua a terminat 
la egalitate 
astfel C.F.R. 
divizia A...

cu orădenii. Și 
Cluj a rămas în

Dan VLAD

ACEL MINUT 75

în

GOLULUI

de 
au

ambele porți. 
de dinamo- 

izbit bara la 
iar

STEAUA—CRIȘUL 1—1 (1-fi)

Stadion 23 August; timp călduros teren bun, spectatori — 
circa 2 000. Au înscris : Vigu (min. 39) și Kun II (min. 66).

STEAUA : Suciu 8 — Mirăuță 7, Sătmăreanu I 6 (din min. 73 
Cristache 8), Clugarin 6, Vigu 7, Dumitrlu III 8, Naom 8, Vlad 8. 
ștefănescu 7, Iordănescu 8, Crelniceanu 7 (din min. 78: Negrea).

CRIȘUL : Katona 7 — Sătmăreanu II 8, Lucaci 7, Bule 7. Po- 
povici 8. N. Alexandru 6 (din min. 25 E. Naghi 6), Cociș 7. Suciu 
5 (din mfn. 54 Arnotchi 6). Kasai 7. Kun II 9. Cefan 7.

A arbitrat I. Rus (Tg. Mureș) + ajutat la linie de Se
ver Drăgulicl și Mircea Biolan, ambii din Turnu Severin .

Trofeul Petschowschi (pentru public) 10.
La tineret-rezerve : Steaua—Crișul 4—4 (3—1).

Dumitra- 
de puțin 

min.

A.S.A.—Dinamo 3—0 (1—0).
A fost o clipă fantastică, în 

meciul de ieri dintre Steaua 
și Crișul, o clipă în care 
orădenii păreau că reușiseră 
să cîștige lupta cu soarta, 
menținîndu-se în divizia A ! 
Ceasul de pe stadion arăta 
minutul 75. Atunci la un a- 
tac pe aripa stîngă al oră- 
denilor, Arnoțchi a trimis 
mingea în poarta părăsită de 
Suciu. Cu toții am urmărit 
drumul mingii, care trebuia 
să se sfîrșească în plasă. Așa 
s-ar fi întîmplat, dacă Arnoț- 
chi ar fi lovit-o puțin mai 
tare. Dar execuția lui nu s-a 
bizuit în aceeași măsură pe

F. C. ARGEȘ—UNIVERSITATEA CRAIOVA 1—1 (1—1)

PITEȘTI, 22 (prin telefon, de la trimisul nostru). — Stadion 
>,1 Mal" ; teren bun ; timp călduros ; spectatori aproximativ 
15 000. Au înscris : Dobrin (min. 37) șl Oblemenco (min. 38).

F. C. ARGEȘ : VIntilă 8 — Pigulea 6. Barbu 6. Olteanu 7, Ivan 
II 6, Prepurgel 7, Vlad 4 (mfn. 69 Ștefănescu), Radu 4, Roșu 6. 
Dobrin 6, Jercan 5 (min. 45 Nuțu 8).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Plică 8 — NIculescu 6, Mlncă 
6, Bîtlan 6, Velea 7, Boșoteanu 6, Ivan 7, Martlnovlci 4, Neagu 8, 
Oblemenco 7, Donose 5 (min. 53 Bălan 4).

A arbitrat V. Pădureanu 'A-'A-tUt. ajutat bine la linie de M. 
Cîțu șl C. Dragotescu (toți din București).

Trofeul Petschowschl (pentru public) : 9.
La tineret rezerve : F. C. Argeș—Universitatea Craiova 2—2 

(2-1).

Pentru public, meciul însem
na rezolvarea următoarei ecua
ții : Dobrin + Oblemenco ■= X, 
sperînd ca necunoscuta să în
semne, în cele din urmă, spec
tacol. Din păcate, însă, spec
tacolul anunțat n-a durat decît 
mai puțin de un minut, sau, 
mai bine zis, perioada înscrierii 
celor două goluri. Și chiar 
dacă golul înscris de Dobrin 
(min. 37), ca urmare a unei 
excelente combinații Radu — 
Dobrin—Jercan—Dobrin, în
cheiată cu un voleu spectacu
los, din interiorul careului, la 
colțul de sus al porții lui Pil
ea, va putea constitui mîine 
golul etapei, chiar dacă re
plica promptă a craiovenilor. 
pornită imediat de la centru 
și finalizată de golgeterul cam
pionatului, Oblemenco, din a- 
fara careului, a fost și ea spec
taculoasă, trebuie să recunoaș
tem că a fost mult prea pu
țin pentru ce așteptau miile de 
spectatori, de la ultimul meci 
al echipei favorite.

Ce să spunem despre rest ? 
Că obsesia golului, care i-a 
marcat evident pe cei doi '•an-

didați la titlul de golgeter: 
Oblemenco și Dobrin și-a pus 
amprenta pe întreaga desfă
șurare a partidei, datorită fap
tului că aceștia ău urmărit, 
cu orice preț, golul iar coechi
pierii lor i-au căutat cu asi
duitate. Din această cauză, me
ciul a 
singură 
mereu 
Dobrin 
care de șut a 
asistat, din această cauză, la 
situații ca cea din min. 31, 
cînd Radu, deși avea în față 
poarta goală, a preferat să-i 
paseze lui Dobrin, care — mar
cat 6ever de adversar — n-a 
putut înscrie.

Se remarcă, totuși, dintr-o 
partidă anostă, șutul năpraznlc 
al lui Dobrin din min. 16, apă
rat excelent de Pilcă la colțul 
porții, și faza din min. 28, 
cînd Neagu l-a lansat pe Mar- 
tinovici, care a pasat cu căl- 
cîiul în spate lui Oblemenco 
și șutul acestuia a întîlnit bara 
laterală a debutantului Vin- 
tilă, care și-a făcut datoria.

Paul SLAVESCU

însemnat, în fond, o 
fază reluată mereu și 

de la capăt : pas la 
sau Oblemenco, încer- 

acestora. Am

tehnică și pe forță. Lovită nu 
îndeajuns de puternic, min
gea a fost ajunsă pe linia por
ții de Cristache, și trimisă 
deva în teren !

Ce a fost înainte și ce 
petrecut în minutele care 
urmat, aproape că nu mai 
teresează, deși Steaua 
mai aflat o dată în situația 
de a respinge de pe linia de 
gol, iar Crișul s-a aflat, la 
rîndu-i, în pericol de a pierde. 
Minutul cel mare al meciului, 
cel care semnase sentința de 
retrogradare a Crișului, acela 
fusese !

Pasionant meci, în finalul 
lui, atunci cînd spectatorii 
s-au alăturat eforturilor oas
peților de a se salva. Se poa
te spune însă că Steaua n-a 
jucat cu mai puțină ambiție 
decît Crișul. Tinerii care au 
luat locul, în formație, nume
lor sonore, au căutat să se 
afirme în acest joc. Au fost 
momente în care ei au chel
tuit mai multă energie decît 
fotbaliștii orădeni. Neaștep- 
tîndu-se, probabil, la o repli
că atît de viguroasă din par
tea unei formații care părea 
că oferă victoria, prin aceas
tă afluență de jucători de pe 
banca rezervelor, Crișul a fost 
descumpănit multă vreme, ac- 
ceptînd un duel pur tehnic, 
în loc să forțeze lupta.

Steaua a fost formația care 
a început jocul mai bine, în
scriind și un gol, prin Dumi- 
triu III, pe care însă arbitrul 
de centru nu l-a acordat, ac
cent î nd discutabila poziție de 
ofsaid semnalată de tușierul 
Sever Drăgulici. Apoi, Cri
șul realizează un frumos joc 
de pase la mijlocul terenului., 
preluînd inițiativa. în fazele 
finale însă, tinerii săi înain
tași nu știu să se descurce, 
așa cum s-a întîmplat, de pil
dă, cu Suciu, care, avînd go
lul în picior, n-a șutat din- 
tr-o „bucată", ci făcînd cîteva 
mișcări în plus, a putut fi blo
cat de apărătorii bucureșteni.

Golul echipei Steaua a ve
nit, în finalul reprizei, după

Mereu cu o zecime 
lui Kun II nu le famine

interceptat

secundă prea tîrziu 1 Lui Kasai și 
decît să se uite la Suciu care a 
balonul

Foto: V. BAGEAO

a-
cu

de acțiuni care îl 
parcă, începînd 
lui Iordănescu din 
și, imediat, cu șutul

existat decît această fază, 
meciul merita să fie văzut, 
a întors simpatia specta

torilor în favoarea Crișului,
dar lovitura de teatru a refu
zat să se producă...

Jack BERARIU

fi 
Și 
El

DEȘI ÎNVINȘI, PLOIEȘTENII 
AU RĂMAS ÎN DIVIZIA A

Obsedați de spectrul ocu
pării locului 15 în cazul u- 
nei înfrîngeri, petroliștii au 
abordat cu prudență jocul, 
fără însă a pune accentul 
pe defensivă. Dimpotrivă, ei 
au răspuns cu aceeași mo
nedă ofensivei brașovenilor 
și, în acest fel, ambele com
batante au oferit în prime
le 45 de minute un spectacol 
plăcut, cu faze palpitante la 
cele două porți, din care au 

: fost fructificate trei ocazii.
Primele 

Adamache 
fundașii 

; au ezitat 
Dincuță a 
bă, reținută însă de porta- 

■ rul Steagului roșu. După pa
tru minute, apărarea ploieș- 
teană a cedat pentru prima 
dată. Gyorfi a făcut o 
cursă pe extremă, a driblat 
pe toți cei ce i-au ieșit în 
cale, a intrat în careu și, de 
pe linia de fund, a centrat

emoții le-a avut 
(min. 2) cînd 

centrali brașoveni 
să intervină și 

expediat o bom-

precis la Ghergheli care a 
semnat deschiderea scorului.

Riposta oaspeților a fost 
promptă și în min. 8 Dincuță 
a încercat vigilența lui Ada
mache ca, apoi, după trei 
minute scorul să devină e- 
gal. La un atac al jucători
lor de la Petrolul, Crînga
șu a surprins pe Adamache 
cu șutul său de la 18 m. 
Insă bucuria 
Cernăianu n-a 
cinci minute.
Ionescu a degajat imprecis 
balonul și tînărul Ghergheli
1- a interceptat la 17 metri 
de unde l-a trimis în plasă:
2— 1 pentru Steagul roșu.

în continuare, jocul s-a 
menținut vioi cu atacuri în 
același minut la ambele 
porți. In unele cazuri, N. lo- 
nescu și Florea au intrat 
mai bărbătește pentru a o- 
pri pe Ghergheli, Gyorfi și 
Necula de a pătrunde în ca
reul Petrolului.

elevilor lui 
ținut decît 

Portarul M.

A.S.A.—DINAMO BUCUREȘTI 2-0 (0-0)

TG. MUREȘ. 22 (prin telefon, de Ia trimisul nostru). Stadion 
„23 August" : timp frumos, călduros ; teren bun ; spectatori 
6 060. A marcat Fazekaș (min. 82 și 87).

A.S.A. : Bai 8 — Sleam 7, Toth 8, Isplr 8 (min. 74 Dondoș), 
Czako 7, Siclody 6 (min .37 Varadi 7), Ciutac 7, Lucaci 8, Fazekaș 
9, Hajnal 7, Nislor 8.

DINAMO : Stana 8 — Dobrău 6, Pîrvu 7, Stoenescu 6. Mo
canii 6. Moldovan 7, Dinu 7, Sandu 7, Frățilă 6, Dumitrache 8. 
D. Popescu 4. ....

A arbitrat V. Rotaru ■&--&■+++> ajutat de I. Ciolan șl V. 
Buimistruc (toți din Iași).

Trofeul Petschowschi (pentru public) c_8.~
La tineret-rezerve :

Aproape 6 000 
nați ai fotbalului 
oentru ultima oară 
nul din Tg. Mureș 
ceastă „vară fierbinte", 
răbdători să vadă la 1 
team"-ul dinamovist cu toa- 
e „caratele" sale. Bucu- 

reștenii nu au trimis însă 
aici decît două piese din pa
noplia mexicană, pe Dinu și 
pe Dumitrache — și pe aceș
tia mai mult pentru a ab
solvi examenul de admitere 
pentru bătălia Cupei de du
minica viitoare. O echipă 
„cîrpită", fără prea multe 
pretenții, cu mari fisuri în 
apărare, unde portarul Sta
na a fost nevoit să intervi
nă deseori, în , afara careu
lui, pentru a acoperi spăr
turile. Am văzut, de aseme
nea, o linie de atac fără o- 
mogenitate, oameni care se 
intilneau parcă pentru în- 
tîia oară pe teren și unde 
doar Dumitrache 
forturi notabile, 
sească înțelegere 
coechipieri. în 
condiții,

pasio- 
asaltat 
stadio- 
în a-

, ne- 
lucru pe 

62. 
la 
30 

șutul lui Pîrvu a zgu- 
bara transversală. Haj- 
produce panică în ca- 
dinamovist în min. 66, 

I de la 8 m trage înbra- 
lui Stana. Și tocmai 
se părea că remiza e

o suită 
nunțau 
s,bara" 
min. 38
în blocaj, al lui Ștefănescu. 
In schimb, lovitura lui Vigu. 
trasă din afara careului, a 
fost necruțătoare.

După pauză, a atacat mai 
mult Grișul, mai ales după 
ce Kun II a reușit o specta
culoasă egalare, pornind cu 
mingea de la centrul terenu
lui, fentîndu-i pe 
fundași centrali și 
din plină viteză, 
șut cu stîngul, un 
factură rarisimă.

a depus e- 
fără să ga

la ceilalți 
asemenea

mureșenii au fost 
mai mult prezenți în atac 
în prima repriză, au ratat 
deseori prin Siclody, Lucaci 
și Fazekaș. Bucureșteni) au 
fost aproape de gol în două 
rînduri, dar Doru Popescu a 
ratat' singur cu portarul în 
față (min. 5). Frățilă 
26) a reluat defectuos 
să ideală servită „pe 
de Dumitrache.

La reluare, echipele
dublat eforturile și tensiu-

(min. 
o pa- 
tavă“

și-au

cei doi 
reali zînd, 
printr-un 
gol de o

Dacă n-ar

STEAGUL ROȘU—PETROLUL 4-3 (2—1)

BRAȘOV, 22 (prin telefon, de Ia trimisul nostru). Stadion Tine
retului ; teren bun ; timp frumos ; spectatori aproximativ 8 900. 
Au marcat : Ghergheli (min, 6, 16 șl 85), șl Necula (min. 76), res
pectiv Crîngașu (min. 11 și 59) șl Iuhasz (min. 90).

STEAGUL ROȘU : Adamache 7 — Ivăncescu 8, Jenei 8, Oltea
nu 7, Rusu 7, Pescaru 7, Cadar 6, Necula 8, Ghergheli 9, Balint 8 
min. 75 Drăgol), Gyorffi 8+.

PETROLUL : M. Ionescu 6 — Gruber 7. N. Ionescu 6, Florea 6, 
Mocanu 6, iuhasz 6, Crîngașu 8-1-, Dincuță 7, Grozea 7, Cotigă 3, 
Moraru 7 (min. 57 Stroe).

A arbitrat : Aurel Bentu +++++• ajutat foarte bine la 
linie de C. CosUcă și Gh. Vasilescu I (toți din București).

Trofeul Petschowschi (pentru public): 8.
La tineret rezerve : Steagul roșu—Petrolul 3-1 (1-0).

După pauză, stegarii au a- 
vut o scurtă perioadă de do
minare, însă cei care au 
înscris au fost ploieștenii. în 
min. 59 la o acțiune ofensi
vă a înaintașilor de la Pe
trolul, Crîngașu a expediat 
o nouă bombă spre poarta 
lui Adamache care, cu toa
tă opoziția apărătorului bu 
turilor Steagul roșu, sa 
oprit în plasă. Egalitatea 
survenită pe tabela de mar
caj a liniștit parcă spiritele 
în teren. Ostilitățile s-au 
desfășurat mai mult la mij
locul terenului și atunci cînd 
s-a ajuns în apropierea ca
reurilor de 16 m înaintașii 
ambelor echipe au șutat im
precis. Dar, în min. 76 Ne-

cula, pe 
central, 
M. Ionescu i-a ieșit în întîm- 
pinare și „șeptarul" brașo
vean a marcat al treilea gol 
al echipei sale. încurajați de 
acest gol, stegarii au atacat 
mai hotărît 
vantajul în 
Ghergheli, 
n au depus 
timul minut de joc, au mo
dificat scorul, reducînd din 
handicap prin Iuhasz.

Cu toate că au pierdut, 
datorită rezultatelor înregis
trate pe celelalte 
din țară. Petrolul 
în divizia A.

post de înaintaș 
a intrat in careu,

și și-au mărit a- 
min. 85 prin 
dar ploieștenii 

armele și, în ul-

stadioane 
a rămas

Pompiliu VINTILA

Tiparul: 1. P, „Informația", str, Brezoianu ni) 23—2Ș, gucurești

nea a sporit la 
Mingea șutată 
vistul Sandu a 
un contraatac, 
che a reluat 
lîngă poartă
După alte două minute, 
o lovitură liberă de la 
m, i 
duit 
nai 
reul 
cînd 
țele 
cînd 
inevitabilă, gazdele și-au a- 
mintit că totuși nu au în 
față prima garnitură dina- 
movistă, au renunțat la ul
timele complexe și au for
țat nota. Ei au luat cu asal Jl 
spre sfîrșitul partidei, poar
ta dinamoviștilor și reușita 
n-a întîrziat: în min. 82, cu 
prețul unui remarcabil efort, 
neobositul Fazekaș se infil
trează în careul dinamoviști
lor, trece de Moldovan și 
de Pîrvu și, de la 14 m, îl 
Infringe pe Stana cu un șut 
nu prea puternic, dar bine 
plasat: 1—0 pentru A.S.A. 
Nervii oaspeților cedează și 
viitorii divizionari B pun 
stăpînire totală pe joc. în 
min. I 
de la 
apoi, 
nouă 
aripa 
trează 
reia fulgerător în plasă, sta
bilind scorul întîlnirii

85 Varadi trage afară 
numai 6 m de poartă; 
peste două minute, o 
cavalcadă mureșană pe 
stîngă: Lucaci cen- 

i și același Fazekaș

George MIHALACHE

FĂRĂ MIZĂ DAR SI FĂRĂ SPECTACOL
■>

RAPID—DINAMO BACAU 1—0 (1—0)

Stadionul Republicii ; timp — foarte călduros ; teren foarte 
bun ; spectatori — aproximativ 5 000. A marcat: Neagu (min. 20 
din 11 m).

RAPID : Răducanu 7 — Pop 7, Lupescu 7, Niță 6, Greavu 7, 
Dinu 7, Dumitru 8, Năsturescu 5 (min. 76 Straț 5), Angelescu 7, 
Neagu 6, Codreanu 6 (min. 58 Petreanu 7).

DINAMO BACAU : Ghiță 8 — Bogdan 6, Nedelcu 7, Vellcu 7. 
Comănescu 6, Vătafu 6, Duțan 6 (min. 76 Cernat 6), Pană 5, Dero- 
brovschi 6, Ene Daniel 6, Băluță 6 (min. 76 Neumaier 5).

A arbitrat : Gr. Birsan ++++, ajutat bine la linie de V. 
Liga șl cu scăpări de O. Turcitu (toți din Galați.).

Trofeul Petchowschl (pentru public): 9.
La tineret-rezerve : Rapid—Dinamo Bacău 0—3 (0—1) 52. 

în

5 000 de bucureșteni, poate 
cei mai fideli suporteri ai 
giuleștenilor, care la trei zile 
după insuccesul înregistrat de 
echipa lor favorită pe ma
lul mării, au uitat de neca
zuri, au „semnat condica" pe 
stadionul Republicii... Meciul 
a început spectaculos. Nu 
trecuseră decît 30 de secun
de și Codreanu l-a pus la 
încercare pe Ghiță cu un șut 
de la distanță. După alte 15 
secunde, Dumitru intră în ca
reul de 6 metri, dar Ghiță 
îl blochează la picioare evi- 
tînd golul. Urmează o perioa
dă de 10 minute de echili
bru, pentru că Rapid renun
ță prea repede la acțiunile 
ofensive. în min. 11, tînărul 
fundaș Bogdan avansează pe 
extremă, centrează și Ene Da
niel reia cu capul pe lîngă 
poarta lui Răducanu. Dar, 
faza rămîne izolată, pentru 
că mai trec cinci minute și 
pînă la plonjonul „de foto
grafie- al lui Ghiță, la cen
trarea lui Angelescu (min. 15),

nu se mai întîmplă nimic 
demn de reținut. După un 
minut, Năsturescu centrează 
la semiînălțime, Neagu în
tîrzie și mingea trece prin 
fața porții dinamoviste. Iar... 
pauză. Minutul 20 : la o pasă 
trimisă înainte. Dinu sesizea
ză, pătrunde printre apărăto
rii adverși și cînd să preia 
mingea, Bogdan îl faultează 
clar: 11 m. Transformă Nea
gu. Rapidul începe să fie mai 
insistent, vin în atac funda
șii Greavu, Pop, dar... în 
min. 25 Codreanu ratează de 
la 12 metri, șutind pe lîngă 
bară. In sfîrșit, o acțiune 
combinativă reușită a băcăua
nilor, condusă de Nedelcu și 
terminată de Ene cu un șut 
de la 25 de metri pe lîngă 
colțul porții. După aceea re
marcăm o execuție a lui Du
mitru : stopează balonul, îl 
„prelucrează" și de la 30 de 
metri șutează puternic. în ul
timă instanță, Ghiță boxează 
peste bară. Mai mult ca ori- 
cînd, toți atacanții din Giu-

lești încearcă poarta, spre 
disperarea lui Neagu care 
caută golul pentru a se apro
pia de Dobrin și Oblemenco. 
Dar chiar Neagu e lent, ezi
tă sau ratează, trăgînd peste 
poartă, la centrarea lui Ange
lescu.

Aproximativ 7 minute din 
repriza secundă, mingea este 
purtată mai mult la centrii 
terenului. Abia în min. 
Băluță țîșnește, șutează
bară, însă arbitrul fluieră of
said la semnalizarea greșită 
a lui O. Turcitu. Meciul de
vine anost. Vinovați : căldura, 
oboseala, dar și indiferența 
unora dintre fotbaliști. Parcă 
nimic nu-i interesează. Bucu- 
reștenii par mulțumiți de re
zultat, iar oaspeții nu au for
ța necesară în atac, pentru a 
se apropia de poarta Iui Ră
ducanu (ezitant la un șut al 
lui Pană). în momentul 
cînd intră pe teren (min. 58) 
Petreanu driblează tot ce-i 
iese în cale și din colțul ca
reului mic centrează lui Năs
turescu care întîrzie și ratea
ză golul. în rest n-ar mai 
fi nimic de spus despre acest 
meci. Arbitrul ar fi putut 
fluiera sfîrșitul în min. 75. 
Nici spectatorii nu s-ar fi su
părat pentru că atenția lor 
era îndreptată spre aparate'e 
de radio. Erau curioși să afle 
ce se întîmplă la Brașov, la 
Cluj și pe stadionul 23 Au
gust.

Constantin ALEXE
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