
A ÎNCEPUT MONTAJUL
INSTALAȚIEI DE NOCTURNA

PE STADIONUL „23 AUGUST"
Principala „scenă" sportivă a țării, Stadio- 

nul „23 August", va fi utilatâ cu o moderna 
instalație de iluminare, care va permite des
fășurarea în nocturnă a întreceriior.

Ieri au început lucrările de fundație pentru 
cei patru stîlpi de metal care vor susține ta
blourile de reflectoare. Aproape 100 de 
becuri puternica vor răspîndi pe teren 600 
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ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
de lucșl p« metru patrat, absolut suficient 
ca să se poată fotografia fără blitz-uri.

Așteptăm cu nerăbdare nocturnele de pe 
„23 August", pe care constructorii ni le pro
mit pînă la sfîrșitul acestui an.

TN FOTOGRAFIE s excavatoarele „mușcă*
primele cupa de pămînt de pe locul funda
ției’ viitorilor stîlpi.
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B Astăzi încep zilele atletismului

B Scrimerele sovietice, campioane mondiale universitare

i4a-

■ ft ? r,
3. £ ■ ’--i:

.... •• • ■
Ho.

■ ■■•a

■

'l

A

TORINO, 1 (prin telefon, 
de la trimisul nostru spe
cial).

Așadar, din nou spre Pa
lazzo della Vela, alături de 
mii de torinezi. 
acolo excelenta 
de pînă acum a 
noastre, superba 
în concurs? Luni, 
ță pînă seara, ele au înfrun
tat cu mai multă tenacitate 
decît sînt capabili uneori 
bărbații, echipe de renume 
în lumea floretei, cîștigînd 
dreptul dc a schimba astăzi 
(n.r. marți) argintul cucerit 
cu aurul medaliei de cam
pioană mondială universitară 
pe echipe. Din nou deci, pen
tru ultima oară, în Palazzo 
della Vela, pentru a asista 
La finala probei de floretă 
fete pe ECHIPE, la meciul

Ne cheamă 
comportare 
floretistelor 
lor dăruire 
de diminea-

Perspective
N

i se pare, fără îndoială, inutil a mai încerca să 
demonstrăm aici necesitatea acțiunii de plani
ficare. Aceasta și-a dovedit convingător marea 
sa utilitate și eficiența în toate domeniile de 
n rGn NJmfiiml «i nu î caactivitate din jara noastră. Natural, ei nu i se 
putea sustrage nici domeniul educajiei fizice și 

sportului, în care — să o recunoaștem totuși — există, 
cel puțin din anumite puncte de vedere, și o oareccre 
doză de imprevizibil, determinată de factori particulari, 
proprii domeniului în cauză. Probabil, insă, că tocmai 
dificultatea de a se putea prevede din timp și cu exac
titate chiar totul în sport a constituit argumentul în fa
voarea renunțării la orice fel de planificare sau a tra
tării ei pur formale. Și astfel, o perioadă destul de în
tinsă, mișcarea de educație fizică și sport a fost — în 
general — lipsită de o perspectivă clară, bine conturată, 
a dezvoltării ei, urmărindu-se tndeosebi realizarea unor 
scopuri imediate.

Remarcăm, însă, cu satisfacție, că în ultima vreme s-a 
produs o schimbare de mentalitate și ătitudine tn această 
privință, domeniul educajiei fizice și sportului alăturîn- 
du-se celorlalte care-și desfășoară activitatea potrivit unei 
planificări. prealabile. Tn momentul de față, pentru în
treaga filieră a mișcării noastre de educație fizică și 
sport este în vigoare planul de dezvoltare pe doi ani 

—1970), care.— după cum o dovedesc datele și in
diciile existente — se îndeplinește cu succes.

Folosindu-se experiența acumulată în elaborarea și 
aplicarea acestei plan, se va trece acum la realizarea 
unei planificări de mai largă perspectivă, care să se în
cadreze în sistemul general de planificare din țara noas
tră. Noul plan de dezvoltare a activității sportive va fi 
elaborat pentru o perioadă de cinci ani (1971—1975). Co
mitetul Executiv al C.N.E.F.S. a dezbătut, în ședinfa sa de 
ieri, recomandările privind întocmirea acestui plan, pe 
baza cărora țoale organele sporiive, de jos în sus (de 
la cea mai mică unitate sportivă pînă la consiliile jude
țene și federații), își vor stabili propriile prevederi,, in 
funcție de specificul lor, de posibilitățile pe care le’ au 
și de cele întrevăzute pentru viitor.

Prin concentrarea, în final, la nivelul Consiliului Natio
nal și în colaborare cu organele și organizațiile de stat 
și obștești ce au atribuții în domeniul activităfii sportive, 
a tuturor acestor prevederi (care vor trebui să exprime 
indici preciși la toate capitolele : baza materială, activi
tatea de masă, sportul de performanță, pregătirea și per
fecționarea cadrelor, cercetarea științifică și documenta
rea tehnică, propagartda) se va da formă definitivă pla
nului. Mișcarea noastră de educajie fizică și sport va 
beneficia astfel de un document fundamental, care va 
exprima nu numai direcțiile sale principale de orientare, 
dar îi va contura cu claritate și perspectiva realistă a 
dezvoltării în prima jumătate a deceniului viitor.

L
C. FIRANESCU

Dembrovschi va fi
operat astăzi de menise

Internaționalul băcăuan — 
indisponibil 45 de zile —nu va 
putea juca in meciul cu Finlanda 

în cursul alei de luni, fot
balistul Emerich Dembrovschi 
a fost supus unui control me
dical la spitalul Brîncovenesc, 
Tie către DR. DUMITRU TO- 
MESCU. Cu acest prilej, s-a 
constatat că Dembrovschi are, 
în urma accidentului suferit, 
o ruptură de menise.

Drept urmare, el a fost ime
diat spitalizat, iar astăzi va 
l'i operat. într-o discuție pe 
care am avut-o cu dr. Dumi
tru Tomescu, acesta ne-a 
spus că Dembrovschi va fi 
indisponibil timp de șase săp- 
tămîni. Ceea ce înseamnă 
că el nu va putea juca, la 11 
octombrie, în meciul cu Fin
landa. din cadrul Gupei Eu
ropei.

Azi, la Sofia
T. S. K. A.9

ÎNTÎLNEȘTE PE 
STEAUA

După cum am mai anun
țat, azi se joacă la Sofia 
partida amicală de fotbal 
Ț.S.K.A. — Steaua, o verita
bilă repetiție generală a ce
lor două echipe pentru star
tul în „Cupa Cupelor". Me
ciul are Ioc pe stadionul 
„Vasil Levski" și se desfă
șoară in nocturnă, începînd 
de la ora 18,30,
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Azi la ora 17, pe stadionul din Parcul copilului

Un meci inedit, de mare atracție
selecționata divizionară

5
Iubitorilor rugbyului din 

Capitală li se oferă azi, pe te
renul din Parcul copilului, un 
meci inedit între o selecționa
tă divizionară și reputata for
mație franceză Tarbes.

Meciul interesează, în pri
mul rînd, pe rugbyștii noștri 
care vizează un loc în repre
zentativa României B. aflată 
în ajunul turneului ce-1 va în
treprinde în Franța (20—27 
septembrie). In lipsa antreno
rului principal P. Cosmănescu 
(prezent la un colocviu inter
național în Irlanda) misiunea 
alcătuirii XV-lui ce va fi opus 
Tarbes-ului revine antrenoru
lui secund, Al. Paloșanu. Ne- 
putîndu-i urmări pe toți cei 
35 de selecționabili fixați ini
țial de către forul de speciali
tate, antrenorul Paloșanu 
— ținînd cont de observațiile

delegaților la meciurile din 
etapa a Il-a a campionatu
lui — va alcătui o echipă în 
care, așa cum ne-a dat să în
țelegem, va căuta să vadă la 
lucru cît mai mulți jucători.

De partea cealaltă, Tarbes, 
reîntoarsă încă de luni de pe 
litoral, este ferm decisă să 
realizeze un joc bun. cu do
rința de a încheia cu succes 
deplin, turneul întreprins în 
România. Dar, cu toate că a 
cîștigat la Farul, și mai net 
decît la Dinamo, Tarbes n-a 
mai acționat la Constanța cu 
treisferturile. Asta înseamnă 
că Tarbes va căuta să se im
pună tocmai prin ceea ce îi 
este caracteristic, un joc la 
mînă, cu o abundență de șar
je. In perspectivă, deci, un 
joc de mare atracție.

SELECȚIONATA DIVIZIONARA

■

Peter

Pop

Baciu

Durbac
Leșan Damaschin

Bărgăunaș
Roibașu

Daraban Miclescu
Afanasiu Veluda

Gh. Mircea Dinu

Suciu

Darroque

Anglade 
Terradot

De
Silli&res

TARBES

Arbitru i Rene Chiriac

Marin I
Vignaux Roch

Biescas

Mafos
Pecune Marin II 

Bergiscau

Lahaille

Michel

Dulou

dintre REPREZENTATIVELE 
ROMÂNIEI ȘI U.R.S.S.

Mergînd pe via Nizza, prin 
Piazza Carducci

MARINA FILIP, victorioa
să în două asalturi în finala 
de Ia Torino,

de voleibaliste și voleibaliști 
sau poloiști, că ele au adus 
după o săptămînă de între
ceri singurele succese, au
tentice succese României.

In- sfîrșit, iată-ne la locul 
disputei decisive, în această 
sală de expoziție aviatică, 
printre avioanele care înfăți
șează plastic istoria aeronau

ticii italiene. Fetele îml*i- 
jorate de emoție se află în 
centrul atenției întregii săli. 
Aceasta, pentru că sovietice
le sînt favorite, iar publicul 
dorește mai întotdeauna să 
asiste la salturi senzaționale 
în ierarhia sportului. Este 
ora 17,30 și juriul a chemat 
pe planșa de concurs primele 
două competitoare.

Iencic-Ivanova. Românca 
nu-și găsește ritmul și pier
de la limită cu 3—4, fapt 
care o descurajează pentru 
asalturile următoare. în 
schimb Rodica Văduva în
scrie 4—1 la Cirkova, ega- 

lînd situația. Din nou cvarte
tul nostru este condus, pen
tru că Belova (campioană 
mondială și olimpică) o în-

(Continuata tn pag. a 4-a)

Ventimiglia, 
fără a face 
reproș — că 
reușit să realizeze 
mai mult decît zecile de bas
chetbaliste și baschetbaliști,

gîndeam — 
nimănui vreun 
aceste fete au 

infinit Hristache NAUM

Conducătorii echipei 
franceze Tarbes au vi
zitat redacția noastră

Marți dimineață, dnil Mau
rice Compagnet, conducăto
rul echipei franceze de rug
by Tarbes, Georges Paron- 
neau, membru în comitetul 
de direcție al clubului, și 
Michel Mouliet, antrenor, au 
făcut o vizită in redacția 
noastră. Au fost de față I. 
Izvoranu, secretar general al 
F. R. Rugby, și prof. Camil 
Morțun, membru activ : în 
forul de specialitate.

Cu acest prilej oaspeții 
francezi și-au manifestat sa
tisfacția pentru ospitalitatea 
cu care au fost înconjurați, 
atmosfera de fair-play a în- 
tîlnirilor susținute, atenția 
acordată echipei franceze de 
către presă, frumusețea 
Bucureștiulul șl a litoralu
lui românesc. Dl. Compag
net a salutat inițiativa di
versificării continue a rela
țiilor sportive prietenești 
dintre Franța șl România, a 
celei care vizează in mod 
special rugbyul, subliniind că 
va pleda în continuare cu 
toată convingerea pentru ca 
acestea să îmbrace un ca
racter statornic, tradițional.

a.. •

Aflux de tinerețe în sala Floreasca. Peste 150 de copii, pînâ la 
14 ani, își dispută cu ardoare și... speranță mica minge de 

celuloid, lată un aspect din timpul întrecerilor
(Amănunte în pag. a 2-a, Ia rubrică)

Infruntind dificultățile începutului de drum

Tradiția se făurește la ora prezentului
Realități sportive

în județul Vrancea

A IX-a ediție a Concursului internațional de lupte (dreeo-romane și libere)

ULTIMELE PREGĂTIRI ALE LOTURILOR NOASTRE
Vineri, la ora 16,45, spor

tivii participant ia cea de a 
IX-a ediție a Concursului in
ternațional de lupte (greco- 
romane și libere) al Români
ei vor fi aliniați, în sala Flo- 
reasca, pentru festivitatea de 
deschidere a competiției. In 
vederea acestei importante 
confruntări internaționale, la 
care vor fi prezenți și unii 
dintre cei mai buni luptători 
din lume — medaliați la Jocu
rile Olimpice, campionatele 
mondiale, europene etc. 
reprezentanții noștri au

PE MICUL 
ECRAN

Studioul de televiziune
transmite, in direct, aspecte 
de la Concursul internațional 
de lupte al României după 
următorul program :

VINERI : de la ora 17 la 18.
SIMBATA : de la ora 1S.4S 

la 19 20.
DUMINICA : de la ora 12.30 

la 13.15.

cut, firește, intense prepara
tive. Ieri, la complexul spor
tiv „23 August11, antrenorii fe
derali Ion Corneanu (greep-ro- 
mane) și Ion Crîsnic (libere) 
au efectuat cu elevii lor ul
timele pregătiri. Cei aproape 
100 luptători din ambele loturi 
au primit indicațiile tehnice 
și tactice în funcție de adver
sarii pe care-i vor avea vineri, 
sîmbătă și duminică pe cele 
două patrulatere instalate în 
sala de concurs, după care 
au fost definitivate înscrie
rile acestora pe categorii. 
Țara noastră va prezenta în

B Astăzi sosesc luptătorii din Cehoslovacia, S.U.A., R.D. Germană, 
Ungaria, R. F. a Germaniei și Bulgaria

Lotul nostru de lupte greco-romane in timpul antrenamentului 
de ieri, sub „bagheta" maestrului Ion Corneanu

Devenit unitate administrativă 
de sine stătătoare cu ocazia 
ultimei împărțiri teritoriale a 

tării, Județul Vraneea se bucură 
de prea puține tradiții tn plan 
sportiv.

în fața întrebării ,,ce repre
zintă. din punct de vedere al 
sportului de performanță. Jude
țul Vraneea la ora prezentă 7" 
ne vedem nevoițl — eludînd ori
ce comentariu — să apelăm la 
cifre, acest argument inataca
bil, așa cum ne-au fost ele 
furnizate de profesorul Costache 
Hogaș, vicepreședintele Consiliu
lui județean pentru educație fizică și sport.

Deci : 2 echipe de baschet în 
divizia școlară j 1 echipă de 
fotbal — Automobilul Focșani 
— în divizia C ; NICI UN SPOR
TIV NOMINALIZAT ! Punct.

Dacă la această sărăcăcioasă., 
trecere îg revistă adăugăm fap-

două echipa vrîncene 
in divizia națională 

- volei fete șl hand- 
__ _____ .1 — sînt proaspăt re
trogradate, atunci trebuie să con
chidem, cu părere de rău. că 
situația sportului local de -----
formanță este Intr-adevăr 
cară.

Prezenți, timp de cîteva 
fa Județul Vraneea ne-«m 
dult să depistăm cauzele acestei 
realități, ajungtad la următoa
rele explicații:

tul că < 
antrenata 
școlară — 
bal băieți

per- 
pre-

iile, 
Btrfi-

1.UN RAPORT CONCLU
DENT: LA UN PROFE
SOR... ȘAPTE SUPLINI

TORI ! ?
iee

în întregul Județ funcționează 
în prezent 37 de profesori de 
educație fizică, între care 11 —

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuata tn pag. ■ l-a)

In preajma campionatelor europene de talere si skeet

Conferința de presă 
de organizareo Comitetului

Lunea viitoare (la ora 16) va 
avea loc deschiderea oficială a 
campionatelor europene de ta
lere (ediția a 31-a) și skeet (e- 
diția a 17-a), iar marți vor În
cepe întrecerile propriu-ztse (ce
le de talere aruncate din șanț), 
fa vederea acestui eveniment 
deosebit pentru lumea continen
tală a sportului cu arma de 
vinătoare, competiție găzduită 
pentru a treia oară ta România, 
Comitetul de organizare a carm 
pionatelor a invitat, ieri, la o 
conferință de presă pe repre
zentanții redacțiilor centrale și 
al radio-televlziunll. Președin-

concurs un mare număr de 
luptători (la unele categorii 
cîte 5—6) printre care, bine
înțeles. cunoscuții internațio
nali Gheorghe Berceanu — 
dublu campion mondial și 
campion al Europei — Ion 
Baciu, Nicolae Neguț, Vasile 
lorga, Gheorghe Stoiciu, Nico
iae Martinescu, Petre Coraan 
ș.a — medaliați la marile 
confruntări internaționale.

Astăzi, vor sosi pe Aero-

portul internațional Otopeni 
sau la Gara de Nord primii 
oaspeți i luptătorii din Ceho- 
slovacia S.U.A. și R. F. a 
Germaniei, R. D. Germană, 
Ungaria și Bulgaria. Tot 
astăzi va veni și arbitrul in
ternațional Napoleon Menardi 
(Italia), delegat de F.I.L.A.

Mîine sînt așteptați sporti
vii din Polonia și Iugoslavia.

„CUPA RAPID*
Azi începe, în sala Giuleștl, 

turneul internațional de baschet 
feminin dotat cu „Cupa Rapid", 
la care, alături de echipele bucu- 
reștene Rapid, Constructorul și 
Progresul, participă șl formația 
Topolceanka Backa Topola. cla
sată pe locul V tn campiona
tul Iugoslaviei. Topolceanka este 
alcătuită, aproape în exclusivi
tate, din Junioare de certă va
loare care au învins, de altfel, 
tntr-un meci amical, campioana

LA BASCHET
de junioare a țării noastre, Li
ceul nr. 35 București, cu 75— 
66.

Programul etapei inaugurale, 
do azi, prevede desfășurarea 
meciurilor de la ora 17,30, io 
următoarea ordine : 
greșul, Constructorul 
ceanka Backa Topola.

Bascbclbaliștii de la 
plecat in Belgia, unde . 
ține cîteva partide amicale.

desfășurarea 
ora 17,30, 

Rapid—Pro- 
Topol-

Rapld au 
vor sus-

tela Comitetului de organizare, 
tov. Gheorghe Pasat, a prezen
tat o scurtă informare privind 
măsurile luate pentru o cît mat 
bună reușită a intreeerilor de 
*a Tunari. Astfel, s-a anunțat 
că s-au înscris 252 de trăgători 
reprezentînd 25 de țări, nu
măr record de partlripanțl din 
întreaga istorie a acestei com
petiții. Printre trăgătorii frun
tași se numără, alături de cel 
ai țării gazdă, campionii Euro
pei și al lumii, Penot (Franța) 
și Matarelll (Italia)—talere șl 
Baud (Franța) șl Țuranov 
(U.R.S.S.)—skeet. Au fost revizu
ite toate instalațiile existente 
sau au fost aduse altele noi, In- 
tr-un cuvfat, s-a asigurat între
gul utilaj șl echipament nece
sar. De asemenea, s-au făcut 
toate diligentele pentru ca re
prezentanții presei să fie infor
mați prompt cu datele solici
tate, avînd la dispoziție șl mij
loacele tehnice pentru o trans
mitere cît mal rapidă a știrilor 
șl reportajelor.

tn încheiere, tov. Gh. Pasat 
și-a exprimat convingerea că a- 
ceste campionate vor fi orga
nizate fa condiții impecabila ji 
că ele se vor bucura de aten
ția cuvenită din partea amato
rilor de sport de la noi.
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li) ,,Cup<I U.T.C.“ de la Biruința GherăeștiCîștigătorii ediției din acest an a „Cupei U.T.C.", jucătorii
- - Foto; A. NEAGU

ECHIPELE FINALISTE AU CONFIRMAT...

r

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL DIVIZIEI B

Ajunsă la a treia ediție, 
ț.Cupa tineretului de la sate”, 
competiție de mare amploa
re, în programul căreia fi
gurează și concursuri de oină 
cu finala pa țară, a intrat în 
tradiția sportului nostru na
țional. Jocurile de oină, dota
te în acest an cu trofeul „Cu
pa U.T.C.” au atras nume
roase echipe, ceea ce l-a de
terminat pe organizatori să 
invite la finală (încheiată du
minică pe stadionul Tineretu
lui din Capitală) 20 în loc 
de 16 formații.

Specialiștii prezenți la între
cere, printre care s-au aflat 
și veterani ai sportului nos
tru național, au fost în una-

nimitate de părere că cele 20 
de finaliste stăpînesc, unele 
mai mult, altele mai puțin, 
gama elementelor de tehnică 
și tactică ale jocului, ceea ce 

' a făcut ca majoritatea meciu
rilor să fie agreabile, viu dis
putate, la nivelul spectacular 
al celor mai gustate Intîlniri 
din campionatul republican și 
„Cupa României11, cele mai 
mari competiții anuale. Ne re
ferim îndeosebi la jocurile din 
turneul final, unde Biruința 
Gherăiești (jud. Neamț), Drum 
Nou Boureni (Dolj), principala 
animatoare a întrecerilor, Via
ța Nouă Olteni (Teleorman) 
și Avîntul Frasin (Suceava) 
au demonstrat — din nou 
dacă mai este nevoie — că 
atunci cînd se întâlnesc echi
pe temeinic pregătite,
este frumoasă. Și e o ade
vărată plăcere să consemnăm 
că echipelor le-a mers „bă
taia”, realizînd, ceea ce se 
întîmplă mal rar pe terenurile 
de oină, prețioase puncte su
plimentare din loviturile de 
trei sferturi și peste linia de 
65 m, care au decis în ultimă 
instanță soarta multor meciuri. 
Biruința Gherăiești, ciștigă- 
toarea „Cupei U.T.C.", a ob
ținut, de pildă, din „bătaia" 
mingii 22 de puncte supiimen-

oina
Popice

• A fost perfectată întîl- 
nirea internațională dintre 
reprezentativele masculine și 
feminine ale României și 
R. F. a Germaniei. Partidele 
vor avea loc în București la 
10 octombrie. Totodată s-au 
stabilit și datele disputării 
meciurilor de juniori dintre 
selecționatele R.D.G. și Ro
mâniei : la Halle (R.D.G.) în 
zilele de 19—20 decembrie.

• în cursul acestei luni, e- 
chipele Voința București 
(masculin și feminin) și La- 
romet București (feminin) 
vor efectua turnee peste ho
tare. Voința va susține 3 
jocuri în R.D.G. (10—19.IX), 
iar Laromet 2 partide la Za
greb (18—22.IX)f

• Formațiile masculine și 
feminine ale clubului Petro
lul s-au întors zilele trecute 
dintr-un turneu efectuat în 
R. D. Germană. In prima în- 
tîlnire, la Halle, Petrolul a 
fost învinsă de către popica
rii clubului Brunna cu 5900 
—5035 pd(!) la bărbați și 
2680—2433 pd la femei. După 
cum se vede, din rezultate, 
jucătorii gazdă au realizat o 
diferență astronomică (trei 
au depășit 1000 pd) datorită 
canalizării pistelor. îp cea 
de a doua reuniurie, la 
Granschiltz, s-au obținut ur
mătoarele rezultate: Chemte 
— Petrolul (m) 4033—4133 
pd, Chemie — Petrolul (f) 
2183—2083 pd. (M. BEDRO- 
SIAN, coresp.)

tare (3 meciuri), iar din țin
tirea adversarilor a acumulat 
doar 18, deși în repriza de 
„prindere11 se realizează, 
regulă, numeroase puncte, 
ciuda unor fundași, puși 
fapte mari, care n-au scăpat 
mai nimic în zonele lor de ac
țiune, toate echipele au avut 
oameni care au executat lo
vituri nerecuperabile de ad
versar, Viața Nouă Olteni în- 
registrînd 11, Avintul Frasin 
8 și Drum Nou Boureni două 
puncte suplimentare.

La actuala ediție elementele 
de perspectivă au predominat 
dar alături de ele am întîlnit 
Si o serie de jucători a că
ror etate și valoare au stîrnit. 
admirație, impunînd multă 
stimă. Toma Anton (Biruința 
Gherăiești) în vîrstă de 41 de 
ani, Ion Drelciuc (39 de ani) 
și Vasile Tanu (38 de ani) 
din echipa Avîntul Frasin — 
ca să amintim numai cîțiva 
dintre veteranii formațiilor fi
naliste care s-au remarcat atît 
la „bătaia11, cit și la „prinde
rea" mingii, ne-au mărturisit 
că n-au încă înlocuitori, pentru 
că, reproducem textual răspun
sul — foarte semnificativ — 
al unuia dintre jucătorii men
ționați : „îmi place, îmi pla
ce și iar îmi place jocul și

H ALT ERE

la 
de 
în 
pe

deocamdată nu mă dau pe u- 
nul tînăr”, în unele echipe 
există chiar o concurență fa
miliară. Vasile Andrușca, Mi
hai Andrușca I și Mihai An
drușca II luptă să se eviden
țieze pentru a-și menține pos
turile în echipa campioană — 
Biruința Gherăiești, căpitanul 
formației Viața Nouă Olteni, 
Gheorghe Copoieru, joacă a- 
cum alături de fiul său Con
stantin, ca și Neagu Bobeică 
(Drum Nou Radu Negru) care 
evoluează împreună cu copilul 
său Alexandru, în vîrstă de 
14 ani.

în încheiere cîteva cuvinte 
despre organizatorii competi
ției. întrecerile. s-au desfășurat 
ireproșabil, „Cupa U.T.C.” re- 
comandindu-se de la sine ca 
o competiție viabilă, de mare 
interes, deschisă tuturor ca
tegoriilor de jucători.

Tr. IOANIȚESCU

DINAMO (juniori) Șl RAPID (seniori) ClȘTIGĂTOARE ALE „CUPEI DE VARĂ"
Devenită tradițională, com

petiția de haltere „Cupa de 
vară" — organizată cu sco
pul verificării stadiului de pre
gătire a halterofililor fruntași, 
seniori și juniori, din cluburile 
bucureștcne — a reunit sîm- 
bătă și duminică, în sala Giu- 
leștl, un număr mare de par
ticipant!. Cu acest prilej, în 
cadrul categoriei 60 kg, Dan 
Georgescu (Dinamo) a reali
zat un nou record republican 
de juniori la stilul smuls cu 
102,500 kg (v.r. 100 kg).

Iată rezultatele tehnice : 
NIORI ; cat. 58 kg: N. 
(Rapid) 215 kg ; cat 56 
I. Răceanu (Rapid) 
kg; cat. <60 kg : D. 
gescu (Dinamo) 320

JU-
Ilie 
kg : 

. ... ... 225
cat. <60 kg î D. Geor- 

„___ (Dinamo) 320 kg 1
cat. 67,500 kg : M. Petrlșor (Di
namo) 285 kg ; cat. 75 kg: 
I. Palnicoș (Dlnamo)- 365 kg ; 
cat 82,500 kg : C. Cărăușu 
(Dlnamo) 245 kg ; cat. 110 kg: 
A. Velicu (Dlnamo) 305 kg : 
SENIORI, cat. 52 kg • M. Cos- 
tea (Rapid) 230 kg ; cat. 56 
kg: M. Chelcea (Rapid) 245 
kg; cat. 60 kg: E. Marcu

(Progresul) 202,500 kg ; cat.
67.500 kg: V. Bădescu (Ra
pid) 320 kg ; cat. 75 kg : P. 
Iosif (Dinamo) 365 kg ; cat.
82.500 kg : L. Opreanu (Rapid)
357.500 kg ; cat. 90 kg : St.
Pintille (Dlnamo) 390 kg ; cai. 
110 kg : Gh. Dumitru (Rapid) 
345 kg ; cat. +110 kg : Gh. 
Mincu (Dinamo) 450 kg. „Cu
pa de vară" a fost atribuită, 
echipelor care au obținut cele 
mai multe locuri I. Clasa
ment : JUNIORI : 1. Dinamo
5 v ; 2. Rapid 3 v ; 3. Olim
pia 1 v ; SENIORI ; 1. Rapid 
5 v, 2. Dinamo 4 v, 3. Metalul 
2 v.

AUREL PĂPĂDIE

- T

Avancronică editorială

O dată cu debutul competi- 
țional al băieților din divizia 
A, duminică a început și cea 
de a XIII-a ediție a campio
natului național de handbal 
(masculin și feminin) pentru 
divizia B. Scorurile primei e- 
tape, în majoritate foarte 
strînse, vădesc dîrzenia și se
riozitatea cu care s-a pornit 
la bătălia pentru divizia A. 
Iată rezultatele :

MASCULIN, seria I: Inst. 
pedag. Bacău — Agronomia 
Iași 15—14 (8—8) ; Relon Să- 
vinești — A.S.A. Tg. Mureș 
16—13 (8—7); Tractorul Bra
șov — Chimia Făgăraș 12—11 
(8—7); Medicina Tg. Mureș — 
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej 
7—8 (4—5); Industria sîrmei 
Buzău — Rafinorul Ploiești 
13—11 (9—6); seria a Il-a: 
Tehnometal Timișoara — Ti
mișul Lugoj 10—13 (5—8);
C.S.M. Reșița — Metalul Cop- 
șa Mică 18—10 (7—4); Uni
versitatea Craiova — Textila 
Cisnădie 15—12 (4—3); A.S.A. 
Sibiu — Independența Sibiu 
12—23 (6—10); Mlnaur Baia 
Mare —
(17-4)).

Gloria Arad 34—10

FEMININ, seria I: Inst. 
pedag. Bacău — Chimia Bu
zău 3—4 (2—4); Spartac Plo
iești — Rapid București 7—16 
(4—6); Comerțul Constanța — 
Progresul București 7—17 
(2—7); Constructorul Bucu
rești — Voința București 10— 
10 (5—5); Universitatea Iași 
— Voința Rădăuți 16—11 
(8—7); seria a Il-a: Univer
sitatea II Timișoara — Con
structorul Baia Mare 11—10 
(7—4); Oltul Sf. Gheorghe — 
Sparta Mediaș 9—12 (5—5); 
Chimia Făgăraș — Chimia 
Victoria 10—6 (8—1); Derma- 
gant Tg, Mureș — Voința Si
ghișoara 11—10 (4—5); Jiul 
Petroșani — Universitatea 
Cluj 9—14 (6—6).

*
în divizia A feminin : VO

INȚA ODORHEI — TEXTILA 
BUHUȘI 16—8 (11—4). Jocul 
a fost la discreția gazdelor 
care au avut tot timpul ini
țiativa. Cele mai bune reali
zatoare din echipa învingă
toare : Micloș și Maghiary ca
re au înscris cîte 5 goluri. 
Au arbitrat bine Constantin 
Burcă și Ștefan Iordan (Buc,) 
A. PIALOGArCoresp.

PERSE
VERENTA
DE... ADM

Modificări

de desfășurareDatele
campionatului republican.

de desfășurare a campionatului
feminin divizia A
a 

de 
handbal divizia A feminin, 
stabilite inițial de F.R.H. pc 
baza unui program special de 
pregătire pentru lotul repre
zentativ care va participa la 
C.M., au fost schimbate re-

cent ca urmare a hotărârii 
Biroului federal, datorită fap
tului că perioada de disputare 
a C.M. este încă incertă. Iată 
cele hotărîte:

Luni după-amiază. la 
Balcaniada de călărie 
de la Craiova, pe cel 
mai înalt catarg a flu
turat steagul românesc. 
Glasul crainicei a anun
țat cu o bucurie nestă- 
pînită: „Campion bal
canic pe anul 1970, în 
proba de obstacole se
niori, individual — Au
relian Stoica, România, 
pe calul Pick-up". L-am 
găsit pe călărețul ro
mân, la cîteva minute 
după concurs, mîngîin- 
du-și calul, prețiosul 
său aliat în obținerea a- 
cestei frumoase victorii, 
care constituie un mo
ment important în ca
riera sportivă a lui 
„Aurică", cum îl alintă 
colegii ți prietenii...

Au trecut 14 ani de 
tAnd Aurelian Stoica, 
sub îndrumarea antre-

E MASĂ
In campionatul republican al copiilor

SPERANȚE CONFIRMATE

• Primele șase etape ale 
campionatului, turul I în aer 
liber, se vor desfășura con
form programului

• Următoarele 
în aer liber din 
vor desfășura la 
septembrie, 4 și 11 octombrie 
1970.

inițial.
trei etape 

turul I, se 
datele: 27

Sala Floreasca, gazdă ospita
lieră a competițiilor sportive de 
anvergură, este locul unde, de 
două zile, o mulțime de pri
chindei iubitori ai tenisului de 
masă își dispută șansele de 
a cuceri titlurile de campioni 
republicani ai copiilor.

Cu statura lor depășind doar 
cu puțin înălțimea meselor de 
joc, uitînd parcă de apropiatul 
sfîrșit al vacanței, se învirtesc 
ca niște spiriduși în jurul ca
reului verde, mînuind cu con
vingere și dexteritate paletele 
multicolore. Aplauzele celor din 
tribună îi răsplătesc, nu o dată, 
pentru fazele de joc, pentru 
mingile „scoase11 in extremis 
și pentru dîrzenia cu care lup
tă la fiecare punct. Mulți din
tre ei, deși au împlinit de-abia 
nouă ani, au venit aici, la 
București, să guste din frumu
sețea întrecerii sportive, sperând 
și crezînd în victorie, iar fie
care meci, pierdut sau cîștigat, 
chiar dacă le aduce pe obraz

zîmbetul sau lacrima, îi pre
gătește pentru ziua de mîine, 
pentru viitoarele concursuri de 
amploare.

tnțrucît la ora cînd scriem 
aceste rînduri, întrecerile sânt 
în plină desfășurare, cităm 
doar câteva dintre formațiile 
care se comportă mai bine 
pînă acum. La fete (categ. 13 
—14 ani), s-au calificat în tur
neul final echipele: CSM Cluj 
I, ASM Pitești și Voința Bucu
rești ; (cat pînă la 12 ani) 
Sc. Sp. Buzău, CSM Cluj I și 
Sc. Sp. 2 București. La băieți 
ne-am notat comportarea bună 
a echipelor Sc. Sp. 2 București, 
Locomotiva I și II București și 
Rovine Craiova la cat 13—14 
ani, respectiv CSM Cluj, Si- 
derurgistul Galați și Voința 
București la cat pînă la 12 
ani. Mîine, îneepînd de la 
orele 9 și 16 au loc turneele 
finale pe echipe și întrecerile 
individuale.
HORIA ALEXANDRESCU

• Turul II, sistem turnee 
în sală, se va desfășura la 
următoarele date : — etapele 
X, XI, XII în zilele de 30, 31 
octombrie și 1 noiembrie 1970 
la București, în sala Floreasca.

— Etapele XIII, XIV, XV 
în zilele de 12, 13 și 14 ia
nuarie 1971 la Timișoara, 
sala Olimpia.

— Etapele XVI, XVII 
XVIII în zilele de 24, 25 
26 ianuarie 1971 la Cluj, 
sala Sporturilor.

in

șl 
și 
în

Milne etapă In divizia A feminin

Septembrie
O vizită la directorul Edi

turii Stadion, tov. 
mion, ne-a edificat 
noutăților editoriale 
septembrie. In luna 
mează, Editura va 
piață o serie de lucrări care, 
sîntem siguri, vor stîrni inte
resul unui mare număr de iu
bitori ai genului.

Dar, să trecem în revistă 
noutățile editoriale.

In prtmul rînd despre: Lu
crările de specialitate (tehnică 
și metodică). Pentru antreno
rii de rugby, specialiștii și în- 
drăgostiții acestui joc sportiv, 
vechii colaboratori Al. Teofi- 
Oovici și V. Cîrligelu, au pre
gătit : RUGBY, ANTRENA
MENT, EXERCIȚII, JOCURI.

Profesorii de educație fizi
că, antrenorii, activiștii spor
tivi, studenții I.E.F.S. și alții 
au toate motivele să fie mul
țumiți. Două apariții ale lumi 
ii se adresează direct. Este 
vorba de : ANATOMIA $1 FI
ZIOLOGIA SISTEMULUI 
NERVOS (cu aplicații la edu
cația fizică) de C. Baciu și 
A, Demeter, precum și despre 
cartea profesorilor Gh. Mitra 
și Al. Mogoș : TEORIA EDU
CAȚIEI FIZICE.

„Zeul automobil” are rezer-

Ionel Si- 
asupra 

ale lunii 
care ur- 
lansa pe

vat un 
tematica 
ditura va lansa pe piață două 
lucrări absolut necesare, în 
care viitorii dirijori ai cailor- 
putere pe patru roți, vor avea 
un prețios îndreptar: ARTA 
DE A CONDUCE AUTOMO
BILUL. NOILE NORME DE 
CIRCULAȚIE de P. Crlstea și 
ÎNVĂȚAREA conducerii 
AUTOMOBILULUI. NOILE 
NORME DE CIRCULAȚIE — 
autor Radu Constantin.

Dintre lucrările de popu
larizare și beletristică notăm 
pe cele în care: V. Ludu ne 
va vorbi despre: OAMENI 
și ATLETISM, iar I. Goga 
va prezenta cititorilor din Ro
mânia pe IL CAMPIONISSI- 
MO : FAUSTO COPPI. CRO
NICILE MICROBISTULUI, de 
Gh, Mitroi, completează acest 
trio care, cu siguranță, va a- 
vea succes de librărie.

In încheierea acestor suc
cinte prezentări, dorim să-i 
anunțăm pe cititori că Editura 
depune eforturi pentru ca tot 
în această lună să apară în 
librării ți... MEXICO '70. JUR
NAL SENTIMENTAL de loan 
Chirilă. Să așteptăm...

apreciabil spațiu 
lunii septembrie.

CAMPIONATUL PE ECHIPE
• în formajia echipei Steaua 

evolueazd llie Năstase
Pe terenurile din parcul 

Progresul și stadionul Ghen- 
cea au fost reluate ieri, în
trecerile campionatului divi
zionar pe echipe, la tenis de 
cîmp. La București se întîl- 
nesc echipele Progresul — Di
namo și Steaua — C.S.U. Con
strucții. în formația echipei 
Steaua evoluează, alături de 
ceilalți jucători, și maestrul 
emerit al sportului llie Năs
tase. Meciurile au loc dimi
neața de la ora 9,30 și după- 
amiază de la ora 15, azi și 
mîine. Concomitent, la Bra
șov se desfășoară întîlnirea 
dintre Steagul roșu din loca
litate și Politehnica Cluj.

• în seria a Il-a : Mureșul 
Tg. Mureș — Electrica Timi
șoara 19—5.

întreceri disputate In concursul
BRAȘOV, 1 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru). 
’■-l PoianaSala de sport din

Brașov găzduiește cea de a 
IX-a ediție a „Cupei Car- 
pați“, organizată de comisia 
județeană Brașov, competiție 
la startul căreia s-au aliniat 
7 echipe masculine și 6 fe
minine din Austria, Iugosla
via, Suedia, Ungaria și Ro
mânia. Printre echipele par
ticipante se află și formațiile 
maghiare Statistika (fete) și 
Spartakus (băieți) ambele din 
Budapesta, cîștigătoare ale 
„Cupei Campionilor Euro- 
peni“. Meciurile care au în
ceput azi, cu proba pe echi
pe, au dat loc unor întreceri 
deosebit de disputate și va
loroase sub aspect tehnic. O 
bună evoluție au avut-o și 
cele două echipe românești 
Rapid (fete) și Voința (băieți)

Internațional „Cupa Carpați"
— amîndouă din Brașov — 
care s-au impus printre pre
tendentele la locurile frun
tașe. Iată și cîteva rezultate, 
masculin $ Voința Brașov — 
P.S.V. Viena 5—0 ; Spartakus 
Budapesta — S.T.K. Senta 
(Iugoslavia) 5—1, B.T.K. II 
Goteborg (Suedia) — Voj- 
vodina Novi Sad 5—2, Voj- 
vodina Novi Sad — P.S.V. 
Viena 5—0 ; feminin : Rapid 
Brașov — Vojvodina Novi 
Sad 3—0, Statistika Budapes
ta — P.S.V.
S.T.K. Senta —
3—0.

Miercuri
cîștigătorii 
chipe ca și 
individuale.

Mîine ara loc ce_* de-a 
treia etapă a campionatului 
republican feminin, divizia A. 
în Capitală au loc, pe terenul 
Tineretului, trei meciuri după 
următorul program i ora 15,45 
Confecția—Mureșul Tg. Mu
reș ; ora 16,45 Universitatea 
București—Voința Odorhei, 
ora 17,45 I.E.F.S,—-Textila Bu- 
huși. Celelalte două meciuri 
se dispută în țară. La Timi
șoara echipa Universității din 
localitate întîlnește Rulmentul 
Brașov, iar la Sibiu C.S.M. 
primește replica constructoru
lui Timișoara,

Paul IOVAN
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• DE LA FINELE LUNII 

TRECUTE, campionul națio
nal de patinaj artistic (se
niori) Gheorghe Fazekas ur
mează un stagiu de pregă
tire la patinoarul acoperit din 
Fiissen (R.F.G.), sub condu
cerea cunoscutului antrenor 
E, Hoffer. Patinatorul nos
tru urmează să ia parte și 
la o serie de întreceri, îna
intea deschiderii sezonului de 
iarnă în țară.

• CEL — 
CONCURS REPUBLICAN DE 
PATINAJ — 
programat la Cluj, î„ riîdc 
de 12 și 13 septembrie. Și-au 
anunțat participarea sportivi 
din București, Brașov, Galați, 
Tg. Mureș, Sibiu, Miercurea 
Ciuo șl Cluj.

Patina

DE AL DOILEA
PE ROTILE este 

în zilele

Maria Alexandru și Lidia llie

învingătoare In „Cupa Progresul'
Cea de a treia ediție a compe

tiției internaționale de tenis de 
masă „Cupa Progresul4* (au par
ticipat concurenți din Austria, 
Suedia și România) s-a încheiat 
cu victoria MĂRIEI ALEXAN
DRU, la... băieți. Iată rezultatele 
înregistrate de campioana noastră 
în turneul final î cu Luchian 2-0, 
Stelian 2-0, Andersson (Suedia) 
2—1, Gh. Teodor 2—0, Sîndeanu 
1—2. Au urmat în clasament Sîn
deanu 4 v, Gh. Teodor 3 v, An
dersson (Suedia) 2 v, Luchian 
2 v, Stelian o v. La feminin, con- 
firmînd forma bună în care se 
află, proaspăta campioană euro
peană de copii, LIDIA ILIE, a 
dispus pe rînd de Viorica Ivan 
cu 2—1, Silvia Coman 2—0, Doina 
Zaharia 2—0, Roberta Toma 2—0. 
Singura înfrîngere suferită : 
1—2 în fața lui M. Stoian.

Tradiția se făurește la ora prezentului
2. ȘASE LUNI DE SPORT, 

ȘASE LUNI DE ... 
PAUZA !

excepția Focșanilor, ... ,
dotare sportivă suficientă
teren de fotbal cu o pistă 

atletism, trei terenuri de 
bltumlnizate, patru te-

.1, un poligon
restul județului

(Urmare din pag. 1)

absolventi ai S.M.T.C.F. — sînt 
considerați cu studii medii de 
specialitate. Mult prea puțini 
fată de necesități, astfel tacit 
247 DE CATEDRE SÎNT OCU
PATE DE SUPLINITORI I

Fentru a completa această Ima
gine este suficient să mal men
ționăm că din cel 9 absolvenți 
al Institutului de educație fi
zică și sport. 3 nu lucrează e- 
iețtjv în învățămtat. el sînt șa- 
lariatl al Consiliului județean. 
Intre aceste coordonate — sub
liniind că reședința Județului, 
Focșani, beneficiază de servici
ile a 12 profesori titularizați — 
este evident faptul că mediul 
rural, preponderent ca supra
față șl ca număr de locuitori 
Jn zona Vrancei, este văduvit de 
asistența profesorală necesară ta 
materie de educație fizică, doar 
comunele Popești. Vidra, Suroa- 
ia. Bîrseștl, Tătăranu, vlzantea 
și Fitloneștl bucurîndu-se de 
competența unul profesor de 
sport.

„Toate diligentele noastre — 
mărturisea, cu amărăciune, pro
fesorul Hogaș, unul dintre pro
motorii activității sportive vrtn- 
cene — au rămas fără rezul
tate. Deși, an de an, am soli
citat ministerului absolvenți 
I.E.F.S., din anul 1958, cînd a 
sosit la Focșani profesorul Ma- 
Xlnoiu, NICI UN PROFESOR 
N-A MAI FOST REPARTIZAT 
IN JUDEJUt VXANCEA”. (subl. 
n.)

Adevăr care ar trebui să dea 
de gîndit, eu toată seriozitatea, 
celor ce au în sarcină Judici
oasa răspîndlre teritorială a ab
solvenților tnvățămlntuiul supe
rior,

orașCu 
cu o 
— un 
de atletism, trei 
baschet bitumtaizati 
renuri de handbal, 
cu șase Unit ;___
acuză lipsa bazei materiale- in
dispensabile „ ”
lui de performanță, 
este drept ’ " ___ ,
fotbal omologate, la Âdjud șl 
Mărășeștl, șl chiar citeva arene 
de baschet șl de handbal, dar 
activitatea sportivă din restul 
județului Vrancea reclamă cu 
stringență AMENAJAREA UNEI 
SĂLI. Cgle 10 licee ale județului 
nu posedă declt improvizații, ta 
timp ce chiar la Focșani — oraș 
despre care vrîncenll vorbesc 
adesea cu mîndrie — 11 ȘCOLI 
GENERALE SE MULȚUMESC 
CU PRACTICAREA exerciți- 
ILOR DE GIMNASTICA IN SĂ
LILE DE CLASĂ.

In aceste condiții, mal bine 
de jumătate din an sportul se 
vede obligat la o condiție de 
profund diletantism. Atlețli de 
la „Viitorul- — conduși de ne
obositul Ovldiu Gavrilă. „des
coperitorul” semlfondlstulul Ioan 
Nicolae, fost dublu campion na
țional de juniori — boxerii, bas- 
chetbaliștii și judoka — practl- 
canțll unul sport pe care In
structorul Nicolae Rusu l-a fă
cut drag multor localnici — se 
văd nevoitl pe timpul iernii 
să-și întrerupă activitățile...

Ceea ce este șl mal surprin
zător este faptul că, după cit ni 
s-a spus, distribuirea fondurilor 
destinate construcției sălii Li
ceului „Cuzas — ta subsidia

practicării sportu- 
;" Există — 

două terenuri de

căruia vor ființa, din această 
toamnă, cele două clase ale Li
ceului ou ---------- ' - - --------
fizică — 
maximum 
zlndu-se, 
rațională, .......... _...... „__
ei cu trei-patru metri, ceea ce 
face imposibilă 
clentă — din punct de vedere 
regulamentar — a acesteia pen
tru jocuri sportive

3. ȘCOALA SI SATUL — 
VIITORUL SPORTULUI 

VRINCEAN
Avlnd drept punct de plecare 

realitățile de mal sus, ne-am 
adresat gazdelor noastre — Cos- 
tache Hogaș șl Ioan Macedon, 
șeful sectorului sport al Comi
tetului județean U.T.C. — cu 
rugămintea de a încerca să pro
fileze, tatr-o manieră cit mal 
reală, viitorul sportiv al ju
dețului Vrancea.

Opiniile celor doi lnterlocurl 
s-au dovedit a fl convergente, 
ambii pronunțîndu-se — la mo
dul programatic — pentru im
pulsionarea activității sportive 
școlare și de masă, tn contrele 
urbane șl. mal ales, tn zona 
rurală, mai puțin abordată.

Dacă în privința sportului șco
lar, vicepreședintele C.J E.F.S. 
ne-a demonstrat că noua con
strucție a sălii va constitui un 
puternic imbold, permlțtad or
ganizarea — tip campionat — a 
unor întreceri de handbal, volei 
șl baschet, atunci considerăm 
demne de reprodus opiniile ce
luilalt interlocutor, tn problema 
sportului la sate:

„Obiectivul nostru de frunte 
este amenajarea de baze spor
tive simple, in satele din zona 
de munte. In general, tinerii să-

program de educație 
n-a fost făcută cu 
de chibzuință, refu- 

dintr-o economia ne- 
prelungirea construcțl-

utillzarea efj-

tenl participa cu entuziasm la 
nenumărate competiții, progra
mate de la nivel de comună 
Pînă la col național, fotbaliștii 
din Străoano fiind prezenți a- 
nui trecut Ia finala pe țară a 
„Cupei satelor". Duminicile cul
tural-sportive pe care le orga
nizăm, la Intervale regulate, In 
satele din vrancea de Șus, la 
Tulnic), ia Birseștl, la Negrlleștl, 
demonstrează — prin rezultate 
— afinitățile pe care tinerii din 
această zonă le au pentru sport. 
Astfel, Liceul din Vidra, numă- 
rlnd elevi coboriți de pe Înălți
mile Vrancei, a avut pînă anul 
acesta Iu divizia școlară o e- 
clilpă de volei fete, a cărei re
trogradare ține mal degrabă de 
lipsa unul spațiu de joc — fe
tele disputau meciurile de aca
să la... Focșani 1 — declt de va
loarea scă-.ută a formației. Șl 
cazul acesta nu este singurul : 
elevii din Năruja sint primii pe 
județ la volei, in timp ce cam
pionii de handbal proviu tot 
din mediul rural — băieții din 
Străoane, fetele, din Tătăranu, 
Ce vreau să spun 1 Că tn ac
tualele condiții, la început, a- 
tenția noastră trebuie Îndrep
tată spre sportul de masă. Tctul 
pentru deprinderea oamenilor cu 
exercițiul fizic".

★
s!nt, sumar prezentate, 
sportive ale Județului

Acestea 
realitățile . ................ . .... ,.
Vrancea. Evident, ele poartă am
prenta dificultăților inerente în
ceputului, încercării da extin
dere a ariei sportului pe aceste 
meleaguri. Cunoscînd, Insă, pa
siunea pentru sport șl huna cre
dință a oamenilor Vrancei, sîn- 
tem convinși că la 
popas vom 
notabile ta 
județului.

constata 
peisajul

Viena 3—0,
P.S.V. Viena

fl cunoscuțivor
probelor pe e- 
cei de la probele

TRANSFERĂRI

norului Petre Roșea, la 
clubul Petrolul Ploiești, 
a făcut cunoștință cu 
tainele complicate ale e- 
chitației. Munca a fost 
grea, renunțările destu
le, dar satisfacția succe
selor in competițiile in
terne și internaționale 
a răsplătit eforturile. In 
1962 a cucerit primul 
titlu de campion națio
nal la obstacole, cate
goria ușoară, pentru ca 
în 1968 să repete per
formanța, de data a- 
ceasta însă la categoria 
semigrea. In 1968, a o- 
cupat locul I, la echipe, 
în proba de eliminări 
succesive, alături de 
Langa, O. Recer și D. 
Velea, precum și locul 
II în aceeași probă, la 
individual, în concursul 
hipic de la Belgrad.

L-am întrebat pe 
proaspătul campion care 
este secretul succesului. 
Ne-a răspuns simplu, 
fără falsă modestie: 
„Multă muncă, perseve
rență și conștiinciozitate 
în pregătire11.

Pentru viitor, Aurică 
și-a pus în gînd să ocu
pe un loc cit mai bun 
duminică, în proba pe 
echipe a concursului 
balcanic, și să cucereas
că titlul de campion 
național, peste 15 zile, 
la București.

Să sperăm că dorin
țele reputatului călăreț 
vor fi împlinite.

următorul 
schimbări 

sportiv al

F.R.S.B. anunță că a stabi
lit perioada de transferări la 
schi, biatlon și bob între 1—30 
septembrie.

Em F.
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IERI, LA PRIMELE ANTRENAMENTE ALE SĂPTĂMÎNII PUNCTE DE VEDERE

O ȘEDINȚĂ FOARTE APRINSĂ
PITEȘTI, 1 (prin telefon). 

După o ședință de analiză a 
jocului de duminică, foarte 
aprinsă și „dură", care a du
rat exact 60 de minute, cei 
20 de fotbaliști argeșeni au 
ieșit la pregătire. „Hai să fa
cem un antrenament cum 
trebuie" — le-a spus BAZIL 
MARIAN, după care pitește- 
nii (mai puțin Dobrin și Ol- 
teanu — accidentați — și cei 
trei portari) s-au. înșiruit cu
minți pentru cele 25 de mi
nute de pregătire fizică, de o

La „U“, o
săptâmînâ plină

CLUJ, 1 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru). 
Marți, 1 septembrie, ora 15,55. 
Pe culoarul de sub tribuna 
n doua, silueta ultimului ju
cător venit la antrenamentul 
lui „U“, fixat pentru ora 16 : 
Adam, autorul golului victori
ei din meciul cu Rapid. La 
„întîlnirea" de azi sînt pre- 
zențl jucătorii echipei I, ’ 
tineret, și juniori. Pe ordinea 
de zi, în agenda antrenorului 
Andrei Șepci sînt trecute ur
mătoarele puncte : 1 vizita
medicală, 2 analiza jocului de 
duminică, 3. Încălzire, 4. joc- 
școală (60 de minute cu e- 
chipa de tineret), avînd drept 
obiectiv organizarea tactică, cu 
reluarea fazelor greșit rezol
vate în ultimul meci.

„Bondi-baci" e puțin carp 
Jngîndurat. înainte de a intra 
în cabină, remarcă : „Aș fi 
vrut ca al doilea antrenament 
al săptămînîi (primul efectuat 
luni, cu o durată de 45 de 
minute, antrenament de refa
cere și recuperare) să-l efec
tuăm in condiții optime. Din 
păcate. Anca nu poate parti
cipa (are o gleznă umflată, 
urmînd mîine să 1 se facă o 
radiografie) ; Adam va lucra 
singur fiindcă se resimte, după 
o recidivă a unei entorse mai 
vechi ; in sfîrșit, Uifăieanu, 
faultat de Dan, va lucra și el, 
ca și ceilalți, numai pentru 
trenul superior. Medicul va a- 
vea de lucru pentru recupe
rarea lor pînă duminică”.

La ora cînd transmit aceste 
find uri, cele 60 de minute ale 
antrenamentului s-au Înche
iat. Miercuri urmează un nou 
antrenament, joi un joc-școală, 
vineri, ultimul antrenament, 
sîmbătă plecarea la București. 
O săptămînă plină.

VICTOR MOREA

de

intensitate medie, fără minge. 
Au urmat alte 15 minute de 
pregătire cu balonul la picior. 
Și, pentru că concluzia ședin
ței a fost (poate surprinză
tor pentru unii) că „înainta
șii au pierdut meciul, ratînd 
un car de ocazii", asistăm, în 
continuare, la nu maț puțin 
de 55 de minute de exerciții 
de tras la poartă din diferite 
poziții.

Despre organizarea antre
namentului condus de antre
norii B. Marian și L. Ianov- 
schi, cit și despre participa
rea conștiincioasă a sportivi
lor la efort, putem spune nu
mai lucruri bune. A contat, 
probabil, și ședința de anali
ză dinaintea antrenamen
tului...

O notă în plus, totuși, dă
ruirii jucătorilor Frățilă, Ivan 
II, Roșu și Ștefănescu.

Antrenamentul a durat 95 
de minute, cu o intensitate 
de aproximativ 60—70 la sută 
din efortul maximal, dar din 
păcate, atît selectarea exerci- 
țiilor efectuate cit și indivi
dualizarea ni s-au părut sub 
nivelul cerut astăzi.

Dumitru GRAUR

luhasz și Mocanu
Ieri dimineață, după ședin

ța de analiză a meciului dis
putat duminică în compania 
Politehnicii Iași, petroliștii au 
efectuat primul antrenament 
din această săptămînă. De 
la pregătiri au lipsit doi Ju
cători, ambii scutiți medical s 
luhasz — care are o contu
zie la piciorul drept șl Mo
canu — care a forțat peste 
limită. Ambii urmează tra
tamente adecvate sub supra
vegherea dr. Crlstea.

Ședința de pregătire con
dusă de antrenorul C. Cer-
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Nisturescu a scăpat singur, dar Rămureanu va stopa atacul Foto i T. MACARSCHI

Pregătirea — „fața nevăzută" 
a fotbalului

RâducariUf ultimul întîrziat...
E de abia 9,45. Antrena

mentul de marți al Rapidu
lui e anunțat pentru ora 10. 
Au venit deja cîțiva jucă
tori : Dinu, Lupescu, Costea, 
Mușat. Apare și antrenorul 
Bărbulescu. 11 interpelăm.

— Supărat ?
— Da. Nu atît de înfrîn- 

gere, un 0—1 pe terenul Uni
versității din Cluj nu este 
dezonorant. Dar jocul echi
pei m-a dezamăgit. E drept, 
studenții, ca de obicei la in-

NECULA... „
BRAȘOV, 1 (prin telefon). 

Marți, la ora 10,30, stadionul 
Tineretului din Brașov cu
noștea o activitate febrilă. în 
tribune, mai exact în cele 
două potcoave, grupuri de zi
dari puneau la punct ulti
mele finisări în vederea 
„premierei" de duminică. Pe 
gazonul moale, impecabil, e- 
chipa de tineret-rezerve, con
dusă de antrenorul Mesaroș, 
își încheia substanțialul an
trenament pentru a face loc 
primei echipe îndrumată de 
Nicolae Proca (antrenorul 
principal, Valentin Stănescu, 
se afla la F.R.F.).

După un sondaj medical al 
dr. Taus, asupra stării fizice a 
jucătorilor, echipa s-a pus în

,EL FUGITIVO"!

scutiți medical
năianu — care a durat 90 
de minute — a cuprins pa
tru părți: la început, timp 
de 20 de minute, toți jucăto
rii au efectuat diferite exer
ciții fizice, apoi, 
durată de timp, 
pat la un circuit 
zico-tehnic; în 
s-a exersat pasa 
re la distanțe mici și mari, 
iar ultimele 30 de minute au 
fost rezervate jocurilor re
duse, în care s-a pus accen
tul pe demarcarea jucători
lor.

pe aceeași 
au partlci- 
complex fi- 
continuare, 
din mișca-

mișcare. Lotul nu era prea 
numeros. Ivăncescu, Dumi- 
triu, Cadar și Olteanu susți
neau la acea 
pentru clasa a 
cula era plecat 
pretextul unei 
studenții... la 
intașul Steagului 
absolvent al facultății brașo
vene de silvicultură). Ceilalți 
au răspuns la apel, inclusiv 
Ghergheli, aflat la prima șe
dință de pregătire după en
torsa suferită în „Cupa mu
nicipiului București".

Deși marcațl de efortul de 
duminică, de la Pitești, ju
cătorii se mișcau lejer. Sar
cinile antrenamentului erau 
evidente, de refacere și re
cuperare. Au urmat exerciții 
și mișcări cu și fără balon, 
în scopul menținerii pregă
tirii fizice speciale. Alte 40 
de minute — tras la poartă, 
din combinații, cu „adver
sari" activi, și 30 de minute 
— joc la două porți au în
cheiat ședința care ne-a lă
sat impresia de metodică și 
scrupulozitate.

Mîine (n.r. - 
16, pe același 
prevăzut jocul de omogeni
zare a echipei * 
divizionarei C 
șov. Pregătiri intense, 
rajatoare", probabil, pentru 
constănțeni.

oră examene 
X-a, iar Ne- 
la Cluj, sub 

viitoare noi 
Drept I (îna- 

roșu este

■ azi) la ora 
stadion, este

în cortipania 
Carpați Bra- 

„încu-

Mihai BÎRA
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• A existat o contrazicere (de un minut!) între cea
sul arbitrului GRIGORE BlRSAN și cel de pe stadion. 
Potrivit acestuia din urmă, ar mai fi fost cel puțin un 
minut de joc în partida Progresul — C.F.R. Cluj.

Știm: ceasul arbitrului este suveran. în schimb, 
ceasul de p« stadion este electronic.

Pe care din ele îl d&m la reparat»

• Nu ne putem da seama la ce s-au gîndit cei de la 
C.F.R. Cluj, atunci cînd au imprimat numerele pe tri
couri, intr-o culoare spălăcită, care le făceau greu de 
identificat? Noi știm, oricum, că primul lucru despre 
care 
bal,
rost

amintesc Instrucțiunile Federației române de fot- 
esta ca aceste numere să fie VIZIBILE. Altfel, ce 
w avea»

• ...Ciudată, inspirația 
timișorenilor de a-1 achi
ziționa pe portarul GA- 
BORAȘ1 In cele cîteva 
zile petrecute în orașul de 
pe Bega, fostul craiovean 
a demonstrat o singură ca
litate : aceea de client ne
lipsit al restaurantelor.

Sîmbătă seara, In aju- 
jocului cu Universita- 
Gaboraș a fost văzut

nul 
tea,

23 la o braserie, 
„tulburat" bina de tot.

• „PREFERĂM SĂ JU
CAM IN DEPLASARE. 
PE TEREN STRĂIN NE 
SPRIJINĂ MAI MULT 
PUBLICUL 1“

...Poate vă Interesează 
cui aparțin aceste cuvin
te... De necrezut și totuși 
real: antrenorului timișo
rean P. BEKER ! Dumi
nică, cei aproape 18 000 de 
spectatori timișoreni au 
fost învinși detașat la ca
pitolul „galerie" de către 
firava „expediție" a celor 
300 de „microbiști" craio- 
venl 1

• CICERONE MANO- 
LACHE, omul de care se 
mal legau speranțele c-ar 
mai putea pune ordine în 
jocul echipei C.F.R. Timi
șoara, n-a apărut pe te
ren, duminică.

El a fost accidentat in
tr-un Joc de pregătire, 
joia trecută, și se pare că 
va mal lipsi din formație 
două-trei etape...

a:
3
O 
u ui

• Dlntr-o greșeală de co
recturi, la cronica meciului 
Dinamo București — Dinamo 
Baciu, jucătorul NUȚU a a- 
părut cu nota t, tn loc de 8 
cit i-a acordat radiatorul nos
tru. Este o rectificare pe 
care o considerăm necesari 
pentru a reflecta just jocul 
lui Nuțu.

Să sperăm cd dinamovistul 
n« va rezerva prilejul unui 
9 real pe care si nu fim ne- 
voifi ed-1 coreciim.

• REMUS CIMPEANU, 
căpitanul echipei „U“ 
Cluj, a devenit de curînd 
și „adjunctul" salariat al 
secretarului clubului, Titus 
Lucaciu. Este, Implicit, o 
recunoaștere a devotamen
tului acestui jucător pen
tru echipa In care a de
butat și l-a consacrat, dar 
și o bună „achiziție" pen
tru clubul studențesc, ju
ristul și sportivul Remus 
Cîmpeanu cunoscîndu-i bi
ne problemele.

•mno33 • lanoDa ® lanooa

ceput de campionat, au luptat 
enorm pentru victorie. Unii 
dintre elevii mei, și în special 
Dan și Lupescu, au jucat 
mult sub posibilități. De a- 
ceea, săptămînă aceasta va 
fi rezervată numai jocurilor- 
școală. Primul e azi, cu for
mația de tineret.

Intre timp, majoritatea bă-

leților s-au dezbrăcat, s-au 
echipat și au ieșit pe teren. 
Dumitru și Greavu, cel mai 
tînăr... tătic din formația fe
roviarilor (fetița lui a îm
plinit două săptămîni), în
cearcă intr-un colț al gazo
nului vigilența lui Rămurea
nu. Ultimul întîrziat, Rădu- 
canu, își face apariția pe 
poarta stadionului. La vola
nul unei mașini în plină vi
teză bagă spaima în cei cîțiva 
vajnici suporteri ai Rapidului 
ce și-au jertfit și această dimi
neață pentru a asista la an
trenament. Jocul poate în
cepe...

Antrenorul principal al for
mației de lîngă Podul Grant 
pare satisfăcut de dispoziția 
de joc a băieților săi. Ne in
vită pentru azi la cel de-al 
doilea joc școală în compa
nia divizionarei C, Sportul 
muncitoresc, și ne promite 
o surpriză...

Munca, pe cit de asiduă și 
de migăloasă, tot pe alita de 
ingrată și de anonimă, susți
nută de antrenori cu Ioturile 
lor de jucători, formează „fața 
nevăzută" a fotbalului care, 
spre deosebire de aceea a sa
telitului Terrei, iese pregnant 
șl permanent în relief, prin 
însuși felul cum echipele reu
șesc sau nu să-și impună Jo
cul în desele lor confruntări 
de pe teren. Asemenea con
fruntări pot reflecta, singure, 
ori strălucirea pregătirii, ori 
„petele sumbre”, depistate cu 
ușurință de spectatorii avizați, 
din tribunele stadioanelor, ca 
și de cei aflați in fața „mi
cului ecran”.

Debutul campionatului nos
tru national, așteptat cu fe
brilitate de toți iubitorii fot
balului. ne-a oferit, in general, 
o primă „față" bună, dove- 
dlndu-ne roadele pregătirii te
meinice. Dar, am putut vedea 
și o altă fațetă, oarecum ne
gativă. care nu ne poate bucu
ra de ioc. Am vizionat, astfel. 
Jocul Progresul — C.F.R. Cluj, 
care s-a situat la un nivel 
extrem de scăzut și po latura 
tehnicii individuale, ca și 
aceea a gîndirii tactice, 
celălalt meci — transmis 
televiziune — ne-a arătat 
de minute jocul frumos al 
chipei Steaua, pentru ca
final bucureștenii să se „piar
dă". ca un elev caro a uitat 
lecția.

Jocul celorlalte echipe 
l-am putut cunoaște 
relatările cronicarilor 
bai.

Ar fi. credem, de o mare 
utilitate ca’ Televiziunea și Ci
nematografia noastră să în
registreze faze din meciurile 
cele mai importante, spre a 
ne fi redate — după 2—3 zile 
— astfel ca să putem urmări 
secvențele fidele ale 
jocuri, 
dotate 
pentru 
liculeie 
lecțiile 
cărora să fie imediat corectate 
execuțiile tehnice defectuoase 
sau procedeele tactice încă stîn- 
gace.

Am fi putut vedea, cu toții, 
după cîtva timp, partida 
U.T.A.—Jiul, în care campi
oana noastră ne-a dat un su
port de încredere pentru vi
itoarea întiinire cu Feijenoord. 
Nu ne-ar fi scăpat nici me
ciul de la Pitești, în care un 
Dumitriu II redivivus a cîs- 
tlgat duelul cu Dobrin. Consi
derăm că și studenții olteni 
ar fi meritat să-și vadă „is-

ne 
Iar
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70
e-
în

Geo RAEȚKI

Programul echipei noastre de juniori
in „Cupa Prieteniei"

prava" de Ia Timișoara, unde 
Oblemenco a adus echipei sale 
o prețioasă victorie în depla
sare. Ne-am fi dat seama și 
de comportarea petroliștilor, 
eliberați de complexele de la 
finalul trecutului campionat, 
ca și de zvicnirea „mexicani
lor" din șos. Ștefan cel Mare, 
în intîlnirea cu echipa celui 
căruia 1 se va ridica statuie 
pe aicea stadionului Azteca.

Filmarea meciurilor str avea, 
pe lingă un rol pur documentor 
(peliculă rămasă pentru istoria 
fotbalului românesc) și unul 
practic : analiza „la rece" a sec
vențelor de joc de către antre
nori, în prezența jucătorilor, 
care ar vedea și execuțiile 
bune, dar și pe cele defec
tuoase.

Printre ultimele, enumerăm 
pe cele mai esențiale: modul 
cu totul neadecvat în care sînt 
executate „loviturile impuse", 
mereu neexploatate tactic: ra
tarea copilărească a penaity-u- 
rilor de jucători consacrați ! 
lipsa de precizie a paselor ; e- 
xecuțiile invariabile în „zid", 
greoaia trecere din atac în a- 
părare și invers : preocuparea 
minimă pentru stăpînirea mij
locului terenului : ignorarea jo
cului pe aripi ; marcajul de
fectuos ; inexistența demarcări
lor corecte; slaba eficiență a % 
atacanților ; lipsa de dublaj a 
apărătorilor ; neglijarea presin
gului — toate soldate în dauna 
ritmului de joc, esențial în 
fotbalul modern.

De ce toate acestea ? Pentru 
că la cluburi, „fața invizibilă" 
a pregătirii nu face apel la 
mijloacele cele mai moderne : 
oxigenare, port-voce, pelicule 
de film, aparate ajutătoare, cir
cuit training și power-training, 
măsurători de 
(O veste îmbucurătoare: 
Craiova, se realizează o 
ție de oxigenare" 1)

In final, un singur îndemn : 
pregătirea echipelor să atingă 
o cotă valoroasă Ia începutul 
campionatului cînd 
așteptată de 
Steaua de Karpatî 
namo București de 
nik, „U“ Craiova 
Dozsa. Și mai avem, apoi, de 
înfruntat, în „Cupa Europei", 
echipele Cehoslovaciei, Țării 
Galilor și Finlandei...

Dorini, in primul rind, ca la 
Rotterdam. Leretcr și Petescu 
să se dubleze în fața lui Kind
wall, tot atît de perfect ca și 
duminică, la Petroșani 1

denii 
de

nu 
din 
rot-

__ ____ ... acestor 
Și cluburile ar trebui 
cu aparate de filmat, 
a-și face, singure, pe- 
necesare. mai ales la 

de pregătire, în cadru!

laborator etc. 
la 

„sta-

U.T.A. este 
Feijenoord, 
Lwov, Di- 
Paok Salo- 
de Pecsi

După cum am mai anunțat, 
reprezentativa noastră de ju
niori a plecat în Polonia pen
tru a participa la „Cupa Prie
teniei". Iată lista celor 16 ju
cători care au făcut deplasa
rea sub conducerea antreno
rilor C. ARDELEANU și V. 
ZA VODĂ : I. Gabriel (Steaua), 
V. Bucaru (Metalul Bucu
rești), V. Ailenei (Steaua), G. 
Sandu (Metalul București), V. 
Dobrău (Dinamo București), 
M. Sandu (Progresul Bucu
rești), F. Smărăndache (Uni
versitatea Craiova), V. Năsta- 
se (Progresul București), C. 
Donose (Universitatea Craio
va), E. S cheep (U.T.A.), G. 
Cojocaru (progresul Brăila),
L. BSISht' (Chimica Tîrnăveni),
M. Dănilă (Politehnica Iași), 
Gh. Blejușcă (C.F.R. Pașcani),
N. Enache (Politehnica Iași) 
și N. Ciocîrlan (Metalul Aiud).

Echipa noastră joacă în 
grupa A, alături de reprezen
tativele Ungariei, Bulgariei, 
Cubei și Poloniei I. In grupa 
B vor juca formațiile Uniunii 
Sovietice, Cehoslovaciei, R.D. 
Germane, R.P.D. Coreeană și 
Poloniei II.

Iată programul juniorilor 
noștri : cu reprezentativa CU
BEI la 4 septembrie — 'la 
Siemianowice ; cu POLONIA I 
Ia 5 septembrie — la Rybnik ; 
cu BULGARIA la 7 septem- 

la Tarnowskie Gora;

cu UNGARIA la 9 septembrie 
— la Zagorze,

Câștigătoarele celor două 
grupe vor juca finala la 12 
septembrie, la Chrozow.

VIRGIL ECONOMU
consilier F.R.F.

Din greșeală în greșeală!
Da comisia centrală de competiții și dis

ciplină au sosit patru din cele opt rapoarte 
ale observatorilor federali la meciurile din 
prima etapă a diviziei, A. Celelalte patru 
vor veni — sperăm I — in termenul 
fixat, dar, desigur, ar fi fost mai nimerit 
dacă în trimiterea lor nu s-ar fi așteptat 
ultimul moment.

Bine ar fi dacă Federația română de fot
bal ar scurtă termenul de predare a acestor 
rapoarte !

Trecînd de la doleanțe la realități, am 
citit rapoartele primite pînă acum, atenția 
fiindu-ne atrasă în mod deosebit de notațiile 
observatorului federal PETRE OLARU, asu
pra arbitrajului prestat de ION RUS (Tg. 
Mureș) în meciul Universitatea Cluj — Ra
pid. Dacă vă amintiți de cro
nica noastră de luni, este vor
ba de arbitrul care n-a primit 
NICI O STEA. Raportul nu 
face decît de confirme lamen
tabilul arbitraj al lui I. Rus, 
despre care se spune că „a 
arbitrat SUB ORICE CRITI
CĂ". Poate că ar trebui cău
tate cauzele acestui arbitraj 
inadmisibil la un conducător 
de joc din lotul fruntaș. Ele 
nu sînt lipsite de interes și 
vin să arate că arbitrul care 
obsedat de anumite temeri se 
în situația de a greși. Și cum o primă gre
șeală de arbitraj o generează, de obicei, pe 
a doua, se creează acel lanț de greșeli care 
nemulțumesc una din echipe, dacă nu chiar 
pe amîndouă.

Cum s-a întîmplat, de altfel, la Cluj. Ar
bitrul Rus a fost obsedat de ideea că cei 
de la Rapid nu-l văd cu ochi buni din cauză 
că, în campionatul trecut, în meciul cu Cri-

șui, disputat la Oradea, l-a eliminat de pe 
teren pe Lupescu. In consecință, a căutat 
să se împace „cu echipa bucureșteană, arbi- 
trind-o mai blind" și acceptînd chiar să 
treacă cu vederea un fault în careu al lui 
Dan asupra lui Munteanu. Apoi, cînd o fază 
identică a survenit în careul studenților clu
jeni (fault asupra lui Straț), Ion Rus, cu con
știința îr.cărcată de pe urma tolerării con
știente a infracțiunii lui Dan, n-a mai avut 
curajul de a aplica regulamentul. Ceea ce 
a urmat, este lesne de înțeles : greșeli peste 
greșeli, tensiune în teren și în tribune. Noroc 
că, pînă la urmă, au învins, meritat, gazdele...

Iată o întîmplare din care arbitrii au de 
tras învățăminte prețioase.

Ne-am oprit și la raportul 
lui MIRCEA DAVID, care a 
urmărit meciul Petrolul — 
Politehnica. Un singur rînd. 
concludent, despre arbitraj: 
„a condus foarte bine Aurel 
Bentu*.

Raportul semnalează însă și 
un aspect negativ din acest 
meci: începutul de altercație 
dintre Bădin și Moldovanu 
Fiind vorba de un început, 
și nu de o altercație in toată

regula, lucrurile ar putea apare mai puțin 
grave, dacă nu ne-am aminti, de pildă,~ că 
Bădin, care și-a reluat activitatea de curînd. 
se află la a doua manifestare de acest gen, 
prima produeîndu-se în perioada pregătitoa
re a campionatului, într-un meci amical. In 
felul acesta, Bădin, riscă să devină din nou... 
indisponibil. Ceea ce nu-și dorește, desigur, 
nici el, nici echipa în care joacă, nici acei 
care îl consideră, pe bună dreptate, ca un 
element de perspectivă.

tribunei.

prim, Iordache, 
achitat bine de 
sale, e tot un...
în vîrstă de 19

ECOURI • ECOURI • ECOURI»

• In sfîrșit, pe stadio
nul din Ploiești a apărut 
mult criticata (și mult... 
promisa) MASĂ A PRE
SEI ! Ziariștii au acum ex
celente condiții de vizibi
litate, spațiul lor de lucru 
fiind amenajat in cl^ar 
centrul

© In meciul echipelor 
de tineret-rezerve, în poar
ta Politehnicii Iași a a- 
părut un debutant: COS- 
TAȘ. Deși n-are nici 17 
ani, Costaș a fost primul 
autor al victoriei juven- 
tiștilor din Copou, apărînd 
aproape miraculos. El 
candidează la prima gar
nitură, dar nu-i va fi ușor 
să „urce", pentru că și 
portarul 
care s-a 
sarcinile 
debutant, 
ani 1

• Deși necăjiți de înfrîngerea echipei favorite, spec
tatorii din Petroșani i-au aplaudat cu căldură — la 
sfîrșitul partidei Jiul — U.T.A. — pe fotbaliștii arădeni.

Spicuiri din tribună :
„Ne-au bătut pe drept. Au
Cîștigătoril „TROFEULUI 

dezmint!

fost mai buni ca noi“.
PETSCHOWSKI"

ANGELO NICULESCU PREZENT
LA ANTRENAMENTUL

DINAMOVIȘTILOR
Ieri, Ia antrenamentul dinamo- 

viștilor, a asistat șl prof. Angelo 
Niculescii, interesat, fără îndoială, 
de pregătirea jucătorilor de Iot.

Printre altele, el a făcut și un 
clasament ad-hoc al celor mai 
buni șuteri al antrenamentului : 
1 Dumltrache, 2 Both, 3 Deleanu, 
4 Dinu.

De asemenea, antrenorului 
chipei naționale i-au făcut o bună 
impresie Both și Mustățsa, re
marcabili In realizarea unor exe
cuții tehnice de finețe.

e-

0 nouă promoție 
de arbitri la Brașov

Zilele trecute a avut loc 
la Brașov examenul de ab
solvire a cursurilor de ar
bitri. Cei 23 de absolvenți 
au susținut ultima probă în 
fața Colegiului județean de 
arbitri, prezidat de vechiul 
cavaler al fluierului Aurel 
Eftimie.

C. GRUIA, coresp. princ.

rapoartele 
antrenorilor 
federali—

■.......

intră pe teren 
pune el însuși

Jack BERARIU

Două surprize piteștene
Prima surpriză pe care ne-a 

oferit-o, duminică, clubul pi- 
teștean s-a produs dimineața. 
Vizitînd sediul clubului, 
ne-am trezit pe un adevărat 
șantier. In această săptămînă 
vor fi date in folosință un 
cabinet medical, utilat cu cea 
mai modernă aparatură, o 
spațioasă sală cu mese de bi
liard, remy, ziare și reviste, 
unde suporterii se vor putea 
intîlni cu favoriții lor, un bu
fet și o sală de mese pentru 
jucători, mai multe dormitoare 
pentru „juventiști", plus bi
rouri noi pentru salariații clu
bului- Dacă la acestea mai 
adăugăm noul loc de pregătire

stadionul 1 Mai înzestrat cu 
saună și instalații de oxige
nare, ca să nu mai amintim 
de terenul de joc cu excelen
tul său gazon, vom putea a- 
firrna că, în sfîrșit, se poate 
vorbi cu temei de un... club 
experimental de fotbal la 
Pitești.

Cea de a doua surpriză pi- 
teșteană ne-au oferit-o, după 
amiază, fotbaliștii, greu de 
recunoscut în evoluția lor 
submediocră. Oare așa înțe
leg ei să răsplătească grija cu 
care sînt înconjurați ?

TURNEUL ECHIPEI 
ȘCOLII SPORTIVE BRASOV 

IN POLONIA
In recentul turneu între

prins în Polonia, echipa Școlii 
sportive Brașov a susținut 
două meciuri: cu formația 
M.K.S. Rzezow a terminat la 
egalitate, 3—3 (1—2), și a în
trecut pe M.K.S. Visolka De- 
bica cu scorul de 4—2 (1—2).

GLORIA BISTRIȚA
ARE UN NOU ANTRENOR
Ieri, antrenorului TITI PO

PESCU i-a expirat contractul 
cu echipa divizionară B — 
Gloria Bistrița. Consiliul aso
ciației Gloria a încredințat, în 
aceeași zi. conducerea tehnică 
iui PETRE STANILĂ, fostul 
antrenor al Flacărei Moreni.

PRONOSPORT
Arbitrii meciurilor etapei a IV-a

a campionatului diviziei B
SERIA I SERIA A n-A

LOTO
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PRONOEXPRES

• Nerefăcut, se pare, 
complet după accidentul 
suferit nu de mult, LE- 
RETER a ținut să fie ală
turi de colegii săi in 
prima etapă.

„Veteranul" campionatu
lui, a jucat excelent.

• 58 de minute, gol- 
geterul returului campio
natului trecut, arădeanul 
OTTO DEMBROVSCIII, a 
făcut mai mult figurație 
pe teren, nereușind să 
lege nici o acțiune. Tn 

minutul 58 însă, Dembrovschi, excelent deschis de Flo
rian Dumitrescu, a marcat un gol splendid, „definiti- 
vînd" victoria U.T.A.-ei.

E mult ? E puțin ?...

• Rinooa «Rinooa • lanoo? «lanoDS © mnoD3

Metalul București—Politehnica 
Galați : G. POP, ajutat la linie 
de C. Mlhăilescu șl S. Mușat 
(toți din Brașov) s

Dunărea Giurgiu—Metrom Bra
șov : E. MARTIN, ajutat de S. 
lazăr și C. Vasilescu II (toți 
din București) ;

Poiana C._ .
dențesc București : G. 
(Galați), ajutat de C. 
și D. Antohl (ambii 
cău) ;

Progresul Brăila—S.N. ___
G. RETEZAN, ajutat de N. ... 
tănolu șl A. Grlgorescu (toți din 
București) ;

Ceahlăul p. Neamț—Știința Ba
cău : G. ȘTEFĂNESCU, ajutat 
de G. Botezatu șl G. Rusu (toți 
din Galați) ;

C.F.R. Pașcani—A. S. Armata 
Tg. Mureș ; N. HAINEA (Bîr- 
lad), ajutat de G. Apostol șl E. 
Păunescu (ambii din Vaslui) 5

Oțelul Galați—Flacăra Moreni: 
G. LIMONA, ajutat de P. Roa
gă și Tr. Onlcel (toți din Bucu
rești) ;

Portul 
goviște : 
Jutat de 
(toți din

CImpina—Sportul stu- 
~ BIRSAN 

Buburuz 
din Ba-
Oltenița:

Că-

Constanța—Metalul Tîr- 
C. BARBULESCU, a- 

M. Tudor și I. Roșoga 
București).

I.Vagonul Arad—C.F.R. Arad : -. 
RITTER, ajutat de b. Birăescu 
și M. Sofronle (toți din 
șoara) ț

Gloria Bistrița—Minerul 
l. BARBu (Aiud), ajutat 
Cîmpeanu (Alba lulla) 
Grecu (Aiud) ;

Corvinui Hunedoara—Olimpia 
Satu Mare : C. NITBSCU. aju
tat de I. Petculescu $1 V. Ma
tei (toți din Sibiu) ;

Minerul Baia Mare—Gaz metan 
Mediaș ; E. CALBAJOS, ajutat 
de R. Sabău șl A. Pop (toți 
din Cluj) ;

U. M. 
Timișoara : 
z. Silaghl 
Oradea) ;

Metalurgistul Cuglr—C.S.M. 
biu : I. SANA, ajutat de 
Sbercea șl I. Marcu (toți 
Timișoara) ;

C.S.M. “ “
Craiova : 
T. Budiu șl 
din Arad) •

Olimpia Oradea—Crișul 
dea : Z. SZECSEI, ajutat 
I. Soos șl p. Vamoș (toți din 
Tg. Mureș).

Timi-

Anina: 
de c. 
și M.

Timișoara—Politehnica 
da 

din
A. pop, ajutat 

șl A. Slke (toți

I.

1.

Sl-
A. 

din
Reșița—Electroputere 

Opriță, ajutat de 
“ “ ‘ " (toți

Ora
cle

R. Dumitri că

O veste bună pentru parti- 
cipanții la Pronoexpres ! Du
minică 6 septembrie a.c. se 
organizează un concurs ex
cepțional Pronoexpres la care 
se atribuie în număr NELI
MITAT următoarele autotu
risme : DACIA 1300Ș1MOSK- 
VICI 408 cu caroserie 412.

Tot în număr NELIMITAT 
se acordă și excursii a 2 
locuri la Budapesta — cu 
petrecerea Revelionului, du
rata excursiilor fiind de cir
ca 6 zile.

La acest concurs excepțio
nal mai pot fi obținute pre
mii în bani de valoare va
riabilă și premii fixe în nu
merar de 10 000 lei etc.

Pentru atribuirea tuturor a- 
cestor cîștiguri se vor efec
tua 5 extrageri de cîte 8 
numere din 43. In total vor 
fi extrase 40 de numere.

Vă reamintim că pe bi
letele de 15 lei varianta par
ticipați la toate cele 5 ex
trageri cu șanse mari de cîș- 
tig. De asemenea, se poate

participa pe bilete fractio
nate variabile seria X com
pletate cu variante combina
te sau cu combinații „Cap de 
pod" a 15 lei varianta sim
plă componentă.

ULTIMA ZI pentru procu
rarea biletelor este sîmbătă 
5 septembrie 1970.

• Ieri a plecat în excursie 
pe COASTA DALMAȚIEI (Iu
goslavia) un nou grup de cîș- 
tigători la sistemele Loto- 
Pronosport. Ei vor petrece 
clipe de neuitat în cele 19 
zile de excursie prin minu
natele localități : Belgrad — 
Banya Kaviliaca — Sarajevo 
— Mostar — Dubrovnic — 
Gradac — Split — Zadar — 
Plitnice — Opatija — Lju
bljana — Zagreb ș.a.
PREMIILE 
NOSPORT 
GUST 1970
CATEGORIA
1 variantă 25o/„ a ____ _ _
variante lO’/o a 8.677 lei 
CATEGORIA a Il-a : (11 rezultate) 
75,6 variante a 1.033 lei 
CATEGORIA a IlI-a : (10 rezul
tate) 660,4 variante a 209 iei

CONCURSULUI PRO-
DIN 30 AU-NR. 35

(12 rezultate)
21.691 lei șl S

I :



(Urmare din pag. 1)

Campionatele balcanice de călărie La Kranj (Iugoslavia)

trece pe Ardeieanu cu 4—2. 
Dar, stîngacea Filip se impu
ne la Sakolina : 4—2, Mai 
departe, în cinci întîlniri Ia 
rînd superioritatea este de 
partea floretisteloi? sovietice, 
care obțin verdictul juriu*

I. Molnar a cucerit
titlul la dresaj

Zancov (Bulgaria), nu intraseră 
încă în concurs.

După liban Onen (Turcia) și 
Adolf Frolich (România)—1008 
p, a urmat Borislav Zancov 
cu calul Motor. Confirmîndu-șl 
valoarea, el a trecut în frun
tea clasamentului, în urma u- 
nei evoluții foarte bune, cu 
1122 p. Cu nr. 10 de start — 
Iosif Molnar cu Argint. Sporti
vul nostru a lucrat excelent, 
toate mișcările, executîndu-le 
corect. Calul a răspuns foarte 
prompt la comenzile călărețu
lui care l-a purtat cu multă 
măiestrie, dovedind multă sub
tilitate în aplicarea ajutoarelor 
(mină, pulpi, poziția părții su
perioare a corpului). Molnâr a 
îneîntat publicul prin execuția 
foarte bună a semipiruetelor, 
pașii-galop, . trapul, galopul a- 
lungit, schimburile de picior, 
atît pe serpentină cit și la pa
tru timpi. în urma acestei, com
portări I. Molnar a trecut pe 
locul I în clasamentul general 
cu 1266 p, punctaj cu mult su
perior concurentului bulgar. 
Proba de dresaj individual a 
fost încheiată de campionul 
balcanic al ediției precedente. 
N. Mihalcea, cu Domino. Deși 
s-a comportat bine, el a co
mis unele inexactități. Astfel, 
el a acumulat numai 1209 p.

Iată clasamentul probei : 1. 
IOSIF MOLNAR cu Argint 
1266 p — campion balcanic, 
N. Mihalcea cu Domino 1209 
3. B. Zancov cu Motor 1122 

Miercuri, de la ora 8. 
dispută proba de dresaj pe 
chipe.

CRAIOVA, 1 (prin telefon, 
de Ia țrimisul nostru). Ziua a 
treia a Campionatelor balcani
ce de călărie a fost dedicată 
probei de dresaj individual. Din 
nou bucuria a fost prezentă în 
rîndul călăreților români. Prin 
victoria finală al lui Iosif Mol
nar ei au obținut cel de al 
doilea titlu balcanic, 
a intrat în concurs D. Velicu 
cu Peleș. El a evoluat mulțu
mitor, deși a condus un cal 
cam nervos. De altfel, buna lui 
comportare a fost 
arbitri, care i-au 
p. După evoluțiile 
sev (Bulgaria) și 
(Turcia), care nu 
decît în parte (mai ales a con
curentului bulgar), a intrat în 
concurs sportivul nostru Eugen 
Cotan cu Baba Novac (un cal 
începător, dar de perspectivă), 
care a acumulat 991 p. Și com
portarea t.înărului Sorin Bâdu- 
lescu cu Necan a fost bine pri
mită de cei cinci arbitri, cate 
i-au acordat în total 1001 p. 
Cu evoluția lui S. Bădulescu 
concursul a ajuns la jumătate, 
în frunte aflindu-se D. Velicu 
și Andrei Lozano (Bulgaria) cu 
cite 1008, p, dar principalii can
didați Ia titlu, N. Mihalcea. I. 
Molnar (România) și Borislav

Prîmul

apreciată de 
acordat 1084 
lai Gh. Pet- 
Oigăj Savic 

au satisfăcut

VELISTJ ROMANI

LA BALCANIADA

2. 
P, 
P- 
se 
e-

Festivalul internațional 
al filmului sportiv și turistic

între 8 și 13 septembrie, 
în localitatea Kranj (Iugo
slavia), se va desfășura al 
3-lea Festival internațional 
al filmului sportiv și turistic. 
Cinematografia românească 
va fi prezentă cu 7 filme: 
„Echipajul» (bob), „Zborul iu 
alb” (schi), ambele realizate 
de Savel Stiopul, „Mini bas
chet” — scenariu și regia Eu-

ÎNTRECERI
ATLETICE

Meciul internațional -de 
atletism dintre echipa An
gliei și o selecționată Belgia- 
Olanda-Luxemburg, s-a în
cheiat cu scorul de 109,5 
78,5 în favoarea gazdelor. 
Iată cîteva dintre rezultatele 
înregistrate: 400 m — Bil- 
ham (A) 47,2 ; 800 m — Rey- 
gaert 1:48,0 ; ciocan : Payne 
(A) 68,10 m.

★

CLASAMENT
neoficial

PE MEDALII
genia Gutu, „Lupta Ia semi
cerc" — film despre handbal 
realizat de Erwin Szekler șl 
premiat la festivalurile de la 
Grenoble și Budapesta, „20 de 
secunde» (tir), „Atletism”, 
„România inedită» — film tu
ristic. >

Din țara noastră vor lua 
parte ca invitați prof. Virgil 
Anastasescu (membru în ju
riul festivalului) și regizorul 
Erwin Szekler.

(Agerpres)

S.U.A. 194-15+7, 
U.R.S.S. 9+8+7.
Italia 2+2+0, 
Iugoslavia 1+2+1, 
Ungaria 1+0+3, 
Japonia 0+2+3, 
ROMANIA 0+2+9, 
Polonia 0+1+4,

9. Anglia 0+0+5,
10—11. R.F. a Germaniei 
și Canada 0+0+1.

(55 de țări participante)

î. 
2.
3.
4.
5.
6.
8.

LUCRĂRILE
CONGRESULUI I.A.A.F

1 (Ager- 
zi a lucră- 
Federației 
Atletism,

Azi încep la Split, pe apele 
Adriatic!!, întrecerile Balcania
dei la yachting la care partici
pă și veliștii români. Au făcut 
deplasarea patru echipaje de 
Finn (C. Ivanovic!, N. Oprea- 
nu, E. Gresianu, A. Arendt), 
uniri de F.D. (M. Bărbulescu— 
FI. Panaitescu), precum și an
trenorii Gh. Constantin, membru 
in juriul internațional, și Gh. 
Ispas.

Regatele durează pină la 8 
septembrie.

Emanuel FANTANEANU

Campionatul de pentatlon 
al Elveției a revenit atletei 
Meta Antenen cu un total 
de 4 780 puncte. Pe locul se
cund s-a clasat Rechner cu 
4605 puncte. Dintre rezulta
tele obținute de Antenen, se 
remarcă performanța de 6,40 
m la săritura în lungime.

STOCKHOLM, 
preș). — în prima 
rilor congresului 
Internaționale de 
delegații au ales doi vice
președinți : Adriaan Paulen, 
președintele Comitetului eu
ropean de atletism, și Mats 
Carlgren, președintele Fede
rației suedeze. Donald Pain 
(demisionat din postul de se
cretar trezorier al LA.A.F.) a 
fost numit vicepreședinte de 
onoare.

Iui : Ivanova—Văduva 4—1, 
Belova — Iencîc 4—0, Cirko- 
va — Filip 4—1, Sakolina — 
Ardeieanu 4—2, Belova — 
Văduva 4—2. în continuare, 
Marina Fiiip este cea care 
reduce din handicap învin- 
gînd-o pe Ivanova cu 4—1. în 
ultimele două „dueluri" Ien- 
cic și Ardeieanu pierd la 
Sakolina și Cirkova și sco
rul final arată 9—3 în
voarea 
tice.

Este 
marți, 
hună, 
fi reușit să treacă de omo
gena și valoroasa reprezen
tativă a U.R.S.S. Comporta
rea generală a româncelor, 
este totuși meritorie, ele reu
șind să cucerească medalia

floretistelor
fa- 

sovie-

greu ae crezut că 
chiar și în formă 
sportivele noastre ar

Pe terenurile de tenis

Cehoslovacia (B) — Suedia 5-4 la hochei
La Bratislava s-a desfășu

rat întilnirea internațională 
de hochei pe gheață dintre 
selecționata secundă a Ceho
slovaciei și echipa Suediei.

La capătul unui meci echili
brat, hochciștii cehoslovaci au 
obținut victoria cu scorul de 
5—4 (1—1, 3—3, 1—0).

La Cleveland (Ohio) a luat 
sfîrșit întilnirea S.U.A. — 
R. F. a Germaniei din cadrul 
finalei „Cupei Davis“. Vic
toria a revenit cu 5—0 tenis- 
manilor americani. In ulti
ma partidă de simplu, Arthur 
Ashe l-a învins în cinci se
turi : 6—8, 10—12, 9—7,
13—11, 6—4 pe Christian
Kuhnke, după 3 ore 20 min. 
de joc.

Cf VA ADUCE NOU SLZONUL FOTBALISTIC 70-71?
Publicăm a doua scrie de răspunsuri în cadrai anchetei noastre internaționale, pe tema :

CE VA ADUCE NOU SEZONUL FOTBAL ISTIC INTERNATIONAL 1970—71 î
— PE PLANUL PERFORMANTELOR TN MARILE COMPETIȚII EUROPENE
_ în DOMENIUL CONCEPȚIEI Șl TACTICII: VA TRIUMFA JOCUL OFENSIV AL SUD- 

AMERÎCANILOR SAU BETONUL EUROPEAN ? CARE AR FI SOLUȚIA TACTICĂ IDEALĂ ?
— CE INHIATIVE ORGANIZATORICE AR FI NECESARE TN PRIVINȚA DjJjFAȘURAglI 

COMPETTțIÎLOR? CE MODIFICĂRI TN DOMENIUL REGULAMENTELOR? OPTAȚI PENTRU NOI 
FORMULE ?

RAJKO MITICI (Iugoslavia)
selecționerul și antrenorul reprezentativei de fotbal a Iugoslaviei

mi-am dat seama că FOTBALUL 
ENGLEZ. CA ȘI CEI. EURO
PEAN, IN GENERAL, ESTE 
MULT MAI ECONOMIC de aceea 
poate și mal sec. Știrbește din 
spectacol, reduce emoția, răpește 
din plăcerea de a juca. Noi, euro
penii, punem un accent mare 
pe tactică și de aceea ar trebui 
să „altolm* felului nostru de a 
juca fotbal ceva din avîntul si 
plăcerea de joacă a sud-amerl- 
canilor. Rezultatul cred că ar fi 
excelent. Avem șl noi magicieni 
ai balonului de talia celor brazi
lieni. dar fi sufocăm cu sarcini 
precise în cadrul jocului și astfel 
le blocăm fantezia și elanul. Vii
torul fotbalului, cred eu, tinde 
pe undeva între O COMBINAȚIE 
CIT MAI REUȘITĂ POSIBIL ÎN
TRE CELE DOUA ȘCOLI FOT
BALISTICE — sud-americani șl 
europeană. Asta ar fi idealul.

3 Regulamentele In vigoare, 
formulele de disputare a 

•competițiilor ml ss par 
juste șl perfect acceptabile. Ca 
selecționer al naționalei iugoslave 
cile o dată blestem sorții care 
ne duc înlr-o serie foarte, foarte 
grea. Dar lucrurile de acest fel 
nu se pot evita...

ICind e vorba de rezultatele 
și performanțele echipelor 
• participante tn C.C.E,, 

Cupa cupelor și C.E.T., aștept în 
f iecare an rezultatele... neașteptate. 
Bineînțeles, „bănuiesc" întotdea
una favoritele întrecerii, dar sur
prizele îmi fac mare plăcere pen
tru că dau gust competiției. 
Favoritele mele din acest an sînt 
echipele engleze, italiene Șl ma
ghiare. . ,FEIJENOORD — marea surpriză 
a trecutei ediții — este o echipa 
foarte bună, nu o văd însă ca
pabilă să reediteze performanța. 
anul viilor. Echipele iugoslave 
au o sarcină dificilă, mat ales 
Steaua Roșie Belgrad șl Jelezni- 
cear Sarajevo, care în e.C.E. șl 
C.E.T, primesc replica echipelor 
Dozsa Budapesta șl Anderlecht 
Bruxelles, Calificarea tor tn turul 
doi mi s-ar părea performante de 
răsunet.

că ele ar trebui să fie dominate 
tot de echipele spaniole și brita
nice. Everton și Celtic, echipe 
care practică un fotbal ofensiv, 
pot spera să marcheze golurile 
care să le urce spre etapele su
perioare ale competițiilor. Ceva 
mai puțin Chelsea, reprezentanta 
Angliei tn „Cupa cupelor".

2 Jocul de fotbal pretinde 
tn primul rînd viteză, re- 

•zistență, forță și simț co
lectiv, iar abia după aceasta ca
lități de tehnician. Excelenți mt- 
nuttorl ai balonului, cum sint la 
noi George Best (Manchester Uni-

fed) sau Jimmy Johnstone (Cel
tic) apar ca rarități, intr-un sis
tem care încurajează alte atri
bute. Anume, acelea care duc 
inerent spre jocul defensiv. Dar, 
așa cum am menționat mai sus, 
fotbalul deschis produce mai 
mult șl antrenorii marilor echipe 
ar trebui să mediteze asupra a- 
cestui subiect. Brazilienii au ctș- 
tigat de trei ori campionatul 
mondial jucind ofensiv. De ce 
si nu le urmăm exemplul T

3 Se apropie de deznodământ 
vechea discuție a măririi 

‘numărului de echipe anga
jate direct in lupta pentru titlul 
suprem. O soluție pozitivă, care 
ar proteja națiunile mai mici, 
este de aplaudat. O altă modifi
care ce se impune — în sistemul 
obișnuit de desfășurare al com
petițiilor internaționale — cred că 
este aceea, a abolirii sistemului 
de meciuri tur-retur. Aci este 
originea jocului defensiv, 
ucide soccerul. Meciuri pe siste
mul unui singur joc ar da o lo
vitură decisivă fotbalului negativ.

Turneul internațional de 
tenis de la Istanbul s-a în
cheiat cu victoria jucătorului 
sud-african Bob Hewitt, care 
în finală l-a întrecut cu 2—6, 
3—6, 6—2, 7—5, 6—4 pe iu
goslavul Zeliko Franulovici. 
In semifinale: Hewitt — A- 
lexander 6—4, 9—7, 10—8 ; 
Franulovici — Spear 6—4, 
6—3, 6—3. Finala feminină 
s-a disputat între jucătoare
le engleze Ann Jones și Win
nie Shaw. A cîștigat Jones 
cu 6—4, 6—1.

★
Proba de dublu bărbați 

din cadrul turneului de 1a 
South Orange (New Jersey) 
s-a încheiat cu o surpriză : 
perechea chiliana Jaime Fil- 
lol — Patricio Cornejo a în
vins cu 3—6, 8—6, 8—6 re
putatul cuplu profesionist 
Rod Laver — Andres Gi- 
meno.

care

RENE COURTE (Elvefia)
secretarul biroului de

2 Am fost tn Mexic șl, tn 
general, jocurile turneului 

•final m-au impresionat 
Fotbalul a Cîștigat mult In va
loare și spectacol față de ediția 
precedentă. Sint un mare admira
tor al școlii engleze de fotbal. 
Urmărind însă jocul brazilienilor

dln Europa și-au schimbat con
cepția despre utilitatea folosirii 
„betonului". Apărare bună, da ! 
Dar, nu beton. Optez deci pen
tru' „cattenacib + joc ofensiv".

Nu am ce comenta. Este
> privește3 Nu am ce comei 

o chestiune care
• U.E.F.A.

COEN MOULIJN (Olanda)
ccmponent al reprezentativei Olandei șl al echipei Feijenoord

1 CELTIC GLASGOW și
BORUSSIA MQNCHEN-

• GLADBACH vor avea 
după mine cele mai mari șanse 
in cucerirea C.C.E. Formația 
scoțiană practică un joc exce
lent și dispune de jucători de 
mare clasă, în timp ce cam
pioana vest-germană este o e- 
chipă alcătuită din jucători ti
neri. dornici de afirmare. Ex
clud posibilitatea afirmării clu
burilor italiene sau spaniole, 
care in ultima vreme sint pre
ocupate mai mult de campio
natele naționale decit de com
petițiile internaționale.

2 Brazilia a ciștigat cam
pionatul mondial de tot-

■bal datorită jocului ofen
siv. Sînt adeptul acestui stil de 
joc pentru un motiv toarte sim
plu : o echipă cîștlgă un meci 
atunci cînd marchează cu un 
col mai mult decît primește... 
Este o noțiune pe cit de ele
mentară, pe atit de realistă. Sînt

jocuri în care inevitabil primești 
2 sau 3 goluri, așa că pentru 
a ciștiga trebuie să tnscrll ne
apărat 3 sau 4 1 Cum poți reali
za aceasta dacă nu știi să Joci 
ofensiv ?...

3 Organizatorii ar trebui să
aibă In vedere, măcar 

• pentru primele etape ale 
campetlțlllor europene, evitarea 
unor partide între echipe de 
valoare ridicată. Măcar primele 
două etape să tie programate 
din oficiu, tn baza palmare.se- 
lor, șl apoi, ABIA CU ÎNCE
PERE DIN SFERTURILE DE FI
NALA SA INTRE IN ACȚIUNE 
TRAGEREA LA SORȚI. în felul 
acesta s-ar evita eliminarea pre
matură a unei echipe cu șan
se pentru cucerirea titlului. A- 
nul trecut. Milan a fost elimi
nată de Feijenoord tn optimile 
de finală ! Păcat, o asemenea 
întîlnire ar fi fost demnă 
puțin pentru o semifinală.

cel

STAN LEVENSON (Anglia)
șeful secției sportive a ziarului „Morning Star'* — Londra

continentală". Clubul din La Plata 
s-ar proclama campion mondial, 
deși el n-are dreptul să se reco
mande nici măcar drept campion 
al America de Sud, știute fiind 
condițiile în care a obținut drep
tul de a disputa această finală. 
Echipele braziliene au boicotat 
„Cupa Amsud", astfel ci Estu- 
diantes a jucat un singur meci 
cu Penarol (lipsit de titularii săi 
plecați în Mexic), pentru a pune 
mina pe așa zișii lauri. Situație 
ridicola...

In ce privește viitoarele ediții 
ale cupelor europene, pot spune

IUna din cele mal înțe
lepte mișcări tăcute in ul- 
‘tima vreme de F.t.FA. ye 

eșichierul -fotbalului a fost desi
gur aceea de a nu avea nici o 
legătură cu așa numita competi
ție Intercontinentală între echi
pele fruntașe europene și sud-a- 
merfeane. Aceasta este bine cu
noscută pentru violențele pe care 
le iscă pe teren, ca șl pentru 
calitatea scăzută a jocului prac
ticat. Fotbalul lese compromis 
dlntr-o astfel de confruntare.

Jocurile dintre Feijenoord șl 
Estudlantes, programate în aceste 
zile, au fost precedate de o tea
mă justificată că ele ar putea 
șterge cu buretele tot ce s-a fă
cut pentru prestigiul fotbalului 
tn urma splendidei întreceri, din 
Mexic.

Să punem ipoteza că argenti
nienii vor ciștiga „Cupa inter-

La realizarea acestei an
chete au 
pondenjii 
hotare :

Vladeta
(Belgrad)

Jan WRINGER
(Rotterdam)

Henri SCHICHIN
(Zurich)

Jan SOKOL
(Praga)

colaborat cores- 
noștri de peste

NEDELKOVICI

1 Oricare vor fi formațiile
CMitigătoare ale actualelor 

■ ediții ale C.C.E., Cupa 
cupelor șl C.E.T. cred că sti
lul lor de Joc se va asemăna cu 
cel practicat de echipele cla
sate pe locurile fruntașe in 
Mexic.

2 Nu sînt adeptul „betonu
lui*. După C.M. din Me-

■ xic, multe reprezentative

RENE HUESSY (Elvefia)
Grasshoppers Zurich
cent de trei ori trofeul. 
4—2—4 cu variantele nil 
idee genială pentru temperamen
tul fi tehnica brazilienilor.

3 In afară de competițiile
rezervate echipelor de club 

•este îmbucurător faptul că 
acum au loc șl întreceri oficiale 
ale reprezentativelor naționale de 
tineret (sub 23 de ani). Este o 
idee bună, care oferă posibilita
te de afirmare unor taientați 
care nu au ocazia să joace în 
prima echipă.

(Cehoslovacia)

antrenorul echipei
1 Rolul cel mal de seamă tn 

cupele europene ll vor juca 
■echipele engleze Și vest-

Sistemul 
a fost o

prin’ 
supe- 
școlii

germane. Aceste formații, 
concepția lor de joc sînt 
rioare echipelor aparțlnthd 
din țările latine,

2 Numai prin jocul
siv. Brazilia n-ar fi

•gat campionatul mondial. 
Cu o astfel de tactică l-a pierdut 
în 1S3.1 și chiar pe teren propriu, 
tn 1950. In schimb, atunci cînd 
și-a pus la punct

JOSEF
secretar general

ofen- 
cîștl-

apărarea a cu-

STAREK
al federației cehoslovace de fotbal, fost jucător

international
ren. SPECIALIZAREA 
POSTURI ESTE PE CALE 
DISPARIȚIE. Toți jucătorii vor 
trebui să aibă o pregătire fizică 
impecabilă pentru a rezista rit
mului deosebit de ridicat, să 
aibă o viteză de sprinter, să 
aibă simțul porții. INTR-UN 
CUV1NT SA NU LE LIPSEAS
CĂ NIMIC DIN CALITĂȚILE 
UNUI JUCĂTOR COMPLET.

3 în ultimii an! s-a vorbit 
foarte mult despre nece

sitatea schimbării unor 
articole din regulamentul inter
național. cu privire la desfiin
țarea ofsaidului, a aruncărilor 
de la tușă etc. Nimic din su
gestiile făcute nu s-a realizat 
Cred că actualele reguli, deși 
vechi, sînt bune. Fotbalul care 
se joacă bine, nu are nevoie 
de modificări pentru a deve
ni mai vioi si mal interesant ! 
TOTUL CONSTA ÎN A SE JUCA 
BINE. _ .
meciul e și spectaculos. In pri
vința _ ‘ 
competiții nu 
biectat.
(trageri 
etc.) au

de argint, atît ia individual 
cit și la echipe, de altfel sin
gurele medalii pe care dele
gația studențească a Româ
niei le-a obținut pină acum 
13 Universiada '70.

- *
Da miercuri, interesul ge

neral al iubitorilor de sport 
torinezl, ca și al sutelor de 
ziariști prezenți aici, se în
dreaptă către Stadio Comu 
nale, locul de desfășurare a 
întrecerilor-atletice. In cursul 
zilei de marți au sosit la 
Torino, după ce au partici
pat la campionatele națio
nale, următorii atleți I Vale
ria Bufanu, Mariana Go th, 
Argentina Menis, Cornelia 
Popescu, Ileana Silal, Elena

Vintilă, Carol Corbu, Șerbarf 
loan și Dezideriu Silaghl.Ei 
s-au alăturat 
Andrei Șepci 
prezenți aici 
zile.

BREVIAR

decatloniștilotf 
$1 
de

Curt 
mai

Socol, 
multe

Bra-BASCHET (m) i Gr. A Cuba — Italia 64—61 (33—32), S.U.A.
zilia 85—75 (42—28), Gr. B : U.R.S.S. — Iugoslavia 89—62 (34—31), Bul
garia — Coreea de Sud 93—76 (44—30)1 Gr. C : Polonia — Ungaria 75—68 
(36—32), Franța — R.F.G. 82—72 (37—30); Gr. D : România — Canada 
53—48 (28—25), Canada — Cehoslovacia 76—72 (44—26), Gr. E : Olanda — 
Iran 104—63, Grecia — Danemarca 100—21; Grupa F : Japonia — Algeria 
102—34, Israel — Portugalia 83—59; gr. G : Sudan — Congo (Kinshasa) 
94—90. In turneul feminin — zi de pauză.

VOLEI (m): Italia — Cehoslovacia 3—o (4, 4, 6). Coreea de Sud — 
Japonia 3—2 (8, —10, 10, —4, 9), Bulgaria — Polonia 3—1 (—11, 11, 13, 10), 
U.R.S.S. —< Canada 3—0 (11. 8. 3), Belgia — Grecia 3—2 (9, 10, —11, —8. 
13), Israel — Kuweit v.o., Tunisia — Haiti 3—0 (14, 12, 11), Iran — Congo 
(Kinshasa) 3—0 (11, 9, 1), România — Belgia 3—0 (7, 6, 4).

VOLEI (f) : Japonia — Cehoslovacia 3—0 (12, 11, 10), România — 
Polonia (In turneul loc. 9—13) 3—0 (10, 11, 13). Brazilia — Elveția 3—0 
“ 2, 4), Haiti — Canada 3—1 (3, —14, 12, 7), România — Canada 3—0 

0, 0,).
POLO finala loc. 1—2 U.R.S.S. — Italia 4—3 (1—1, 0—0, 2—1, 1—1), 
marcat Kabanov 2, Deîerman, Venieradze respectiv Mastrogiovanl, 
Crescenzio, Galbusera. A arbitrat Cornel Mărculescu (România). 

----  ' Ț glia — Belgia 6—1 (1—1, 
.U.R.S.S. — campioană mondială

(8, 
(4,

au
Do ______ , _________ „ ___  ... ____
Olanda — R.F.G. 5—5 (2—1, 1—2, 1—1, 1—1). Anglia — Belgia 6—1 (1—1 
2—0, 1—0, 2—0). Clasament final : 1. ------ 
universitară. 2. Italia, 3. Ungaria. 4. Olanda, 5. Suedia, 6. R.F. a Ger
maniei, 7. România, 8. Bulgaria, 9. Anglia, 10. Belgia.

SCRIMA. Floretă băieți echipe finala loc 1—2 : U.R.S.S. — Polonia 
9—4 (Stankovici 3, Leibovici 3, Romanov 2, Kotisev 1 pentru U.R.S.S., 
respectiv, Kasmarek 3, Dabrowskl 1), Ungaria — Italia 9—5. Clasament 
final : 1. U.R.S.S. — campioană mondială universitară. 2. Polonia, 3. 
Ungaria, 4. Italia. 5. România... Floretă fele echipe : finala 3—4; Unga
ria — Franța 9—6. Clasament final : 1. U.R.S.S. — campioană 
universitară. 2. România, Ș. Ungaria, 4. Franța, 5—6. Polonia 
Germaniei (12 echipe).

TENIS : individual masculin : semifinale : Proisy (Franța) 
(Italia) 6—3, 6—1, Lejus (U.R.S.S.) — Bartoli (Italia) 6-4, 6-1. 
semifinale : Parmas (U.RS.S.) — Rubin (Franța) 8—6, 6—4, Swamațsu 
(Japonia) — Bakker (Olanda) 6—4, 6—3.

2. Polonia,
mondială 
șl R.F. a

— Maioll
: feminin

O dimineață In care cerul a rămas senin, nepătat de zborul bom
bardierelor și elicopterelor vrăjmașe... Acesto tinere muncitoare viet
nameze au un bun prilej de a poposi Ia terenul de volei, unde se pot 
dedica, pentru cîteva ore, sportului lor preferat.

Pagini din tradiția sportivă a RD. Vietnam
Zi de zi, continuă să ne so

sească vești aducând mărturi- 
rie despre eroismul luptei du
să de poporul vietnamez, 
care-și apără cu arma în mină 
dreptul de-a dispune singur 
de soarta sa. Călit în aspri
mea unui război impus de in- 
tervenționiștii străini, acest 
popor găsește totuși timpul 
necesar și pentru munca paș
nică, precum și pentru activi
tatea sportivă. Problemele să
nătății națiunii, ale pregătirii 
fizice au o importanță vitală 
pentru cetățenii Republicii 
Democrate Vietnam. Iar tine
retul din această țară își dă 
perfect de bine seama de a- 
ceasta.

Sarcina organelor de stat, 
în acest domeniu, constă toc
mai în crearea condițiilor ne
cesare pentru dezvoltarea 
sportului în școli, pe ogoare, 
în fabrici și uzine. Cel mai

popular sport este — și nici 
nu se putea altfel — fotbalul. 
Chiar și în cele mai depărtate 
cătune există echipe care 
practică acest sport. Iar dis
putele inter-străzi ale micilor 
fotbaliști orășeni creează une
ori probleme pentru circulația 
rutieră. Cele mai bune echipe 
din țară sînt cele ale armatei 
și ministerului de interne din 
capitala țării, Hanoi, precum 
și formația care reprezintă fă
rașul Haifong. Vietnamezii au, 
de asemenea, frumoase tradiții 
în natație, tenis de masă și 
canotaj. De o mare 
se bucură și voleiul

Datele festive sînt 
adesea și prin mari 
sportive, în programul cărora 
se includ, de regulă, întreceri 
de canotaj pe bărci ușoare 
din bambus (marea, lacurile 
și rîurile care scaldă țara au 
stimulat dezvoltarea acestei

atenție

cinstite 
serbări

discipline), sporturi naționale, 
ca vât, dau-roi și altele. Creș
te interesul pentru atletism, 
considerat pe drept cuvînt o 
disciplină sportivă ce dezvol
tă multilateral fizicul omului. 
Un mare rol în creșterea cali
tativă a sportului în R. D. 
Vietnam îl joacă ajutorul ță
rilor socialiste — schimburi 
de experiență, ajutor în ma
teriale sportive etc.

Totodată, însă, ceea ce este 
și firesc, în centrul atenției se 
află . pregătirea militară și 
exercițiile complementare a- 
cesteia : lupte, scrimă cu bețe 
de bambus, antrenamente de 
auto-apărare, tir. Nimeni nu 
rămîne în urmă, căci orice 
vietnamez este conștient că 
pentru libertatea patriei, ca și 
pentru sănătatea noii genera
ții, nici un sacrificiu nu e 
prea mare !

HARRE1THER
(Wacher Viena)

Campionate de fotbal in Europa
UNGARIA (etapa a 4-a). 

Ujpest Dozsa a învins cu 4-2 
pe Szombathely și continuă 
să se mențină în fruntea cla
samentului cu 16 p, fiind ur
mată ...............................
Vasas 
Alte 
MTK 
naujvaros 1—0; Salgotarjan— 
Honved 3—1 ; Raba Eto — 
Pecsi Dozsa 0—1; Videoton— 
Szeol Haladaz 1—0.

R. D. GERMANĂ (etapa a 
2-a) : Dynamo Dresda—Cari 
Zeiss Jena 3—0 ; Vorwaerts 
Berlin — Lokomotiv Leipzig 
5—1 ; Stahl Riesa — Wismut 
Aue 1—0; Chemie Leipzig— 
BFC Dynamo 1—2.

AUSTRIA (etapa a 4-a). 
Conduce Rapid Viena cu 7 p, 
urmată de Admira Energia 
cu 6 p și Sturm — 6 p. Re
zultate mai importante : Ad
mira Energia — VS Linz 
4—3 ; Austria Viena — VS

de Honved — 13 p și 
Budapesta — 12 p. 

rezultate: Komlo — 
1—1 ; Diosgydr — Du

Și dacă se joacă bine,
regulamentelor actualelor 

am nimic de o- 
Problemele spinoase 

la sorți- al treilea joc 
fost rezolvate.
la șfîrșitui anchetei

șl arbitru
1N-aș putea să prevăd care 

vor fi noile cîștigătoare.
■ tn C.C.E. cred că un rol 

important 11 vor juca formați
ile cunoscute, cu un vechi pres
tigiu Internațional : Feijenoord. 
A.iax, Steaua Roșie Belgrad, St. 
Elienne și Levski Sofia, ultima 
mai mult din motive sentimen
tale pentru că este pregătită 
de cehoslovacul Rudolf Vytlacil. 
în „Cupa cupelor" și „Cupa eu
ropeană a tîrgurilor" este cel mal 
greu de dat un pronostic pen
tru că alei participă mal multe 
formați! de valori apropiate.

2 Viitorul în fotbal nu va
aparține formațiilor care 

• vor adopta în exclusivi
tate un JOC OFENSIV. Echipa 
ideală va fi aceea care va juca 
impecabil în apărare și în atac, 
în acest scop echipele trebuie 
să-și creeze jucători de cîmp 
care știu totul : să fie fundași 
la nevoie, să știe să conducă 
balonul la mijlocul terenului șl 
să fie eficienți în finalizarea ac
țiunilor. Actualul campionat 
mondial de fotbal a oferit zeci 
de exemple în care jucători! au 
știut totul ce se cerea pe te-

POST—SCRIPTUM noastre ?
In privința viitorilor performeri ai _ r__  ___ ____ .

cerile sînt, firește, foarte diverse. Unii acordă cred tul lor echipelor anglo-saxone, argumentînd cu 
perioritatea lor de concepție, ca și caracterul metodic al acestora. Alții le contestă însă șansele (ca , 
pe cele ale italienilor) datorită handicapului pe care acestea îl suportă prin gradid sporit de dificultate al 
campionatelor naționale, lungi și epuizante. Șanse de a repeta succesele din sezonul trecut le are — se 
presupune — Feijenoord Rotterdam, în continuă ascensiune. O părere interesantă, avansată 
tru de H. Bamgerter, secretarul general al U.E.F.A., acordă credit egal echipelor din țările 
din Europa centrală, In progres marcat. Lapidar, spectaculos, instructiv ni s-a părut șl 
Ren6 Courte : câștigătoarele ? cele care au învățat lecția din Mexic.

Intr-adevăr, „El Mundialul”, cu învățămintele lui, și-a pus serios amprenta pe ideile
materie de concepție tactică. Pentru unii dintre cei inttrogațî, triumful Braziliei este al jocului ofensiv, reco- 
mandîndu-1 viitorimii. Totuși, un semnal de atenție, căci nici apărarea nu trebuie neglijată și — ni se 
amintește — brazilienii au cucerit de trei ori trofeul, atunci cînd își puseseră la punct și arsenalul defen
siv. Deci, ne apropiem pare-se, mai mult de adevS rul în fotbal, îmbrățișat de marea majoritate a tehni
cienilor reputațî. cînd spunem că viitorul tinde către o combinație mai echilibrată între cele două mari 
școli, sud-americană șl europeană. Cit privește profilul jucătorului ideal, el nu poate fi — intr-un ase
menea context — decît acela care cumulează, deopotrivă, aptitudini de apărător și de atacant.

Deosebit de interesante și de judicioase ni se par răspunsurile care se referă la a 3-a temă a 
anchetei. Printre obiecțiile de rond, pe marginea regulamentelor tn vigoare, ne rețin atenția acelea 
care pledează pentru repartizarea echipelor competitoare. în cupele europene, după criteriul valoric. Un 
punct de vedere demn de reținut este și acela cerînd abolirea sistemului de desfășurare tur-retur, „origi
nea jocului defensiv* practicat de numeroase echipe europene. Firește, regulamentul este oricînd suscep
tibil de ameliorări. Ele trebuie căutate în direcția unei mai mari emulații, în marile competiții, cu res
pectarea principiilor de echitate.

Este ceea ce șî-a propus, printre altele, să su gereze și ancheta internațională a ziarului nostru.

cupelor europene, pă- 
su-

Ș>

pe ton netl- 
răsăritene și 

răspunsul iui
vehiculate in

Sim- 
Vie-

22-a).
Spar- 

ȚSKA
Mos- 

Doneț
1—1 : 
SKA

Viena 2—0 ; Rapid — 
mering 3—1 ; Wacker 
na — VS Sturm 2—4.

U.R.S.S. (etapa a 
Torpedo Moscova — 
tak Moscova 2—1, 
Moscova — Dinamo 
cova 1—0 ; Șahtior 
— Dinamo Minsk 
Pahtakor Tașkent —
Rostov pe Don 2—1 ; Torpe
do Kutaisi — Zenit Lenin
grad 0—0. CLASAMENT : 1. 
Spartak Moscova 28 p. 2. 
ȚSKA 27 p, 3. Dinamo Mos
cova 27 p, 4. SK ~ 
Don 26 p.

IUGOSLAVIA(a 
Borac Banja Luka 
Zagreb 1—3 ; Velez Mostar— 
OFK Belgrad 3—0; Steaua 
Roșie Belgrad — Rad ni citi 
Niș 1—2 ; Partizan Belgrad— 
Sarajevo 0—0. CLASAMENT: 
1. Partizan Belgrad 5 p, Rad- 
nicki 5 p, Vojvodina 4 p.

Rostov pe

3-a etapă).
— Dinamo

de știri-ultimele rezultate -ultimele
TRAGERE LA SORTI 

PENTRU TURNEUL DE POLO
DE LA BARCELONA

Aseară, la Barcelona, s-a 
tras la sorți componența se
riilor preliminare ale turneu
lui de polo din cadrul cam
pionatelor europene. Cele 16 
echipe înscrise au fost gru
pate astfel : SERIA A : Un
garia, Olanda, ROMANIA. 
Franța. Austria și Grecia ; 
SERIA B : U.R.S.S., Spania, 
Finlanda, Turcia și Belgia : 
SERIA C : Iugoslavia, Italia, 
Suedia, Irlanda și R. F. a 
Germaniei. Primele partide 
vor avea loc în ziua de 4 
septembrie.

ARNE KVALHEIM

Aseară, in cadrul unui con
curs desfășurat la Oslo, aler
gătorul norvegian Arne

FEDERAȚIA AUSTRALIANĂ

DE TENIS FACE
Wayne Reid, președintele 

Federației australiene de tenis, 
a adresat forului similar din 
S.U.A. o telegramă în care-și 
manifestă dorința de a perfec
ta în anul 1971 o întîlnire în
tre selecționata nord-ameri- 
cană și cea alcătuită din pro
fesioniștii australieni pentru 
a desemna cel mai bun team 
din lume. Cu acest prilej, W. 
Reid a anunțat că echipa aus
traliană ar urma să fie alcă
tuită din R. Laver, J. New-

3:39,6 pe 1500 m

Kvalheim a parcurs distanța 
de 1500 m în 3:39,6 — al 
6dea timp european al anului.

PROPUNERI
combe și T. Roche, avînd ea 
rezerve pe K. Rosewall și R. 
Emerson și că partida ar pu
tea avea loc pe orice teren 
propus de federația din

SUEDIA-FINLANDA 2-1

LA HELSINKI

S.U.A.

(0 0)

fotbal
nordice conduce 
p urmată de Dn- 
p, Norvegia 2 p

1 p._ In ultimul

Tn campionatul de 
al țărilor 
Suedia cu 3 
nemarca 2 
și Finlanda
meci desfășurat la Helsinki, 
Suedia a întrecut Finlanda cu 
2—1 (0—0).
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