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8 ATLEȚI BELGIENI 
selecționați pentru 
INTERNAȚIONALELE" 

NOASTRE
(Agerpres). — După cum trans-

_ . „ , ÎLGA-PRESSE, Federația de spe
cialitate belgiană a selecționat 8 atleți în ve
derea campionatelor internaționale de atletism 
ale României. Din lot fac Darie Gaston Roe- 
lants, Putemans, De Hertoane, Van Mansho- 
ven, De Geyter, Reygaert, roels și Vandenwyn- 
garden.

BRUXELLES, 4 i 
mite agenția BE

Ci ■

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE LUPTE AL ROMÂNIEI

STARTUL-SUB SEMNUL
D1RZE, SPECTACULOASE

Universiada “ Torino '70

STADIO COMUNALE - SCENA"'' 
ALTOR RECORDURI LA ATLETISM

DISPUTELOR B Astăzi, triplul salt și înălțimea fete promit spectacole de mare clasă 
B Carol Corbu și Cornelia Popescu, printre protagoniști

• ASTAZI VOR FI CUNOSCUȚI FINALIȘTII

RECITAL
BERCEANU

I

C orții au fost generoși 
M cu^-edițta^a 9-a a 

Concursului^, intertia- 
țional-de lupte' al Eomă- 
niei, acordind „primul' vals" 
sportivului celui. mai repre
zentativ al competiției, lui 
GHEORGHE BERCEANU, 
dublu campion mondial. 
Camerele televiziunii și 
ochii neastimpărați ai apa
ratelor de fotografiat / și-au 
îndreptat privirile ispre sal
teaua unde acest , Hercules 
în miniatură a făcut o ple
căciune plini de i politețe 
minări in fața puținilor 
spectatorii din sala Flo
reasca și a sutelor ♦ de mii 
de privitorii așezați comod 
in fața micului ecran, dor- 
mitînd și nebănuind —''pro
babil — spectacolul de gali 
care le va fi oferii.

Gică Berceanu este, in
discutabil, .... ....
pion, un artist, dacă imi 
îngăduiți. Ieri, la acea ori 
a siestei, el a desfăcut tot 
evantaiul de frumuseți al 
luptelor,», s co find • . ca un
strălucit scamator —' eșarfe 
și porumbei dintr-o \ cutie
care părea si fie goală...

Acțiunile iui s-ou înlăn
țuit,- au derivat una din 
cealaltă, intr-o consecuțle 
logici și inteligentă. Oltea
nul acesta mic gindește 
'fulgerător,' aduni, scade, 
împarte și înmulțește la vi
tezele accesibile numai ma
șinilor de calculat. in- 
cheie totul cu un zimbet 
inocent, care-i inundă tră
săturile frumoase ale feții, 
făcind-o parei mal copilă
roasă dedt este in reali
tate.

Berceanu a reabilitat șl 
a înnobilat luptele, 
foarte greu, de spus 
el face acest lucru in 
deliberat, urmind un 
pe care și l-a impus, 
numai așa, dintr-o pornire 
înnăscută, aidoma pictoru
lui care așează pe tablou 
o tentă de culoare, intr-un 
loc anume, și nici o alta nu 
S-ar potrivi mai bine acolo, 

De fapt, lucrul acesta nici 
nu are importanță. Impor
tant este că avem prilețul 
să-l consemnăm 
și aceasta ni sa 
solut de ajuns.

un mare cărn

Este 
dacă 
mod 
crez 
sau

IMIMh

americanul Stan Opp (greco-romane,
Foto : A. NEAGU

In ciuda diferenței de gabarit, dublul campion mondial Gh. Ber- 
ceanu 11 va depăși cu ușurință pe 
cat. 48 kg).

TORINO, 4 (prin 
telefon, de la tri
misul nostru spe
cial).

încă destule abateri B Sanuțiuni
pentru jucători, bar și pentru

arbitri

Ieri după-amiază, după 
tradiționala festivitate de 
deschidere, a început în sala 
Floreasca din Capitală cea 
de a IX-a ediție a Concursu
lui international de lupte al 
României. La întreceri par
ticipă numeroși luptători — 
la greco-romane și libere — 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R, D. Germană, R. F. a Ger
maniei, Iugoslavia, Polonia, 
Statele Unite ale Americii, 
Ungaria și România, Specta
torii care au asistat la prima 
reuniune — turul I — au a- 
vut prilejul să vadă evo- 
luînd pe cele două saltele o 
serie de sportivi valoroși, 
bine cotați pe arena inter
națională, cum sînt Gh. Ber- 
ceanu, dublu campion mon
dial, cehoslovacul M. Zeman 
— medaliat cu bronz la J.O. 
din Mexic — și alții. Primele 
confruntări au fost deosebit 
de disputate șl n-au lipsit 
nici surprizele, ca de pildă 
înfrângerea prin tuș a proas
pătului campion balcanic I. 
Gibu, de către polonezul No
wicki. Atît la greco-romane, 
cit și la libere, meciurile au

fost echilibrate, destul de 
puține dintre ele închein- 
du-se înainte de limită. Con-

T. RABȘAN

(Continuare în pag. a 4-a)

Analizînd desfășurarea pri
melor etape ale campionate
lor divizionar A, B și C edi
ția 1970/1971, federația de fot
bal a constatat, în linii gene
rale, o îmbunătățire în orga
nizarea jocurilor, în compor
tarea disciplinară a jucători
lor, precum și în calitatea ar
bitrajelor.

Cu toate acestea, la unele 
jocuri au ieșit din nou (a 
iveală o serie de carențe mai 
vechi. în unele cazuri destul 
de grave. Astfel, după termi
narea jocului din divizia B 
Electroputere Craiova — Gaz 
metan Mediaș, un grup de 
spectatori au sărit gardul în 
incinta terenului de joc. Du
pă terminarea jocului din di
vizia C Someșul Beclean — 
Unirea Dej, unii spectatori au 
aruncat cu pietre în arbitri. 
La partidele Minerul Baia 
Mare — Olimpia Satu Mare, 
Dinamo București — Dinamo 
Bacău și Progresul București 
— C.F.R. Cluj ORGANIZA
TORII AU PERMIS INTRA
REA IN INCINTA TERENU
LUI DE JOC A UNOR PER
SOANE CARE NU AVEAU 
NICI O ATRIBUȚIE ÎN LE
GĂTURĂ CU JOCURILE. 
Echipa C.F.R. Cluj a apărut 
pe teren cu numerele de pe 
tricouri șterse. Secția de fot
bal C.F.R. Timișoara a pus in

(Continuare în pag. a 3-a)
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ștacheta recordului lumii.
Telefoto A.P.-AGERPRES

Sub brațele viguroase ale lui WOLFGANG 
NORDWIG, prăjina de plastic se îndoaie ca un 
arc. Peste cîteva clipe, ea îl va propulsa pe 
săritor peste

Joi, atletismul 
și-a înscris în ca
pitala Piemontu
lui una dintre 
paginile sale glo
rioase. Pe Sta- 
dio Comunale, în 
prezența unei a- 
sistențe cifrată la 
peste 20 000 de 
spectatori, Heide 
Rosendahl și 
Wolfgang Nord- 
wig au dat uită
rii două recorduri 
ale lumii, la lun
gime și prăjină, 
dînd potențelor 
umane noi 
zonturi.
care săritură 
fectuată 
sendahl, pe sta
dion se aștemea 

o liniște respectuoasă, întrea
ga suflare particlpînd parcă 

la eforturile pentru doborî- 
rea recordului. Ceva mai tîr- 
ziu, nimeni n-a părăsit sta
dionul, deși noaptea îșl lă
sase de mult umbrele peste 
Valea Padului, pînă cînd ul
tima încercare — infructu
oasă — n-a fost consumată 
la prăjină.

Cînd cele 12 săritoare s-au 
prezentat la locul de con
curs, toată lumea era sigură 
că Heide Rosendahl nu va 
scăpa medalia de aur. La 
prima sa săritură, Heide a 
depășit pragul. Cel puțin așa 
a susținut arbitrul. Atleta 
n-a vrut să creadă, a venit 
lîngă prag, l-a examinat și 
a constatat că... nici un fir

Campionatele europene de talere

de nisip nu se clintise. L-a 
chemat pe arbitrul principal, 
și acesta a confirmat juste
țea contestației. Cînd și-a în
dreptat, însă, privirea spre 
groapa cu nisip, a podidit-o 
lacrimile. Unul dintre oficiali 
nivelase nisipul. După păre
rea specialiștilor, săritura sa 
măsurase în jurul a 6,80 m ! 
I-au fost necesare multe mi
nute lui Rosendahl să

poată liniști. Ea n-a reușit 
să se regăsească decît în fi
nal, în a 6-a săritură, cînd 
arbitrii au consemnat un nou 
record al lumii: 6,84. Heide 
Rosendahl merita această sa
tisfacție. Joi după-amiază, ea 
avusese patru sărituri reuși
te, toate cu performanțe ex
celente : 6,79 — 6,70 — 6,69 

-■ 6,84 ! Este o suită impre
sionantă, care atestă incon
testabila valoare a acestei 
atlete vest-germane. In com
pania ei, Elena Vintilă “ 
deși nu este specialista nr. 1 
a țării noastre — a avut o 
comportare onorabilă. Cu 
6,35 m, realizați în prima 
încercare, ea a cucerit me
dalia de argint, dovedindu-se 
cu o clasă mai bună decît 
restul competitoarelor. Este 
adevărat, însă, că aceeași di
ferență — poate chiar mai 
mare — a existat între ea 
și învingătoare. După ce Ro
sendahl a stabilit noul re
cord al lumii, mulți dintre 
ziariștii acreditați la Univer
siadă m-au înconjurat, ce- 
rîndu-mi să le spun cînd va 
veni răspunsul Vioricăi Vls- 
copoleanu. Firește, este greu 
să vorbești în numele altcui
va, mai ales cînd e vorba de 
realizarea din nou a unui 
rezultat extraordinar. Am fă
cut-o totuși, cu speranța că 
Viorica nu se va supăra. I-am

Hristache NAUM t

fi skeet

„ASPIRĂM LA LOCURILE 1-111“ 
DECLARĂ ANTRENORUL GR. IOANIDE A A
• Pregătirile concurenților români continuă cu febrilitate B Reli Vezeanu va 

cuvint de spus B La individual nu există

BALCANIADA

DE CĂLĂRIE

CLASAT
PRIMUL
$1 ÎN ZIUA

DOUA

C. VTAD

(Continuare în pag. a 4-a)

avea
COMPLETA,4

Valeria CHIOSE

POLUL FRIGULUI" PRIMEȘTE

PRIMELE JOCURI LA LUMINA NEONULUI

Tr. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a J-a)

la Miercurea 
băietei, cam

Citiți 
amănunte 
în pag. a 4-a

ca atare 
pare ab-

VI.AD CONSTANTIN
Foto : THEO MACARSCHI

• CLĂDIREA — T"-------  ----------- ------------
SPORTIVA CU TOATE ATRIBUTELE MODERNULUI- • 
BRIE

Patinoar arlilicial acoperit la Miercurea Cluc!

ÎN ZONA CENTRALA A ORAȘULUI • BAZA 
j in decem-

0 NOUÂ SURSĂ DE GHEATĂ

LA PROBA

I
I
I a epolat, iar Dumitru Danciu, Ion

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Marius POPESCU

VIITORUL PATINOAR ACOPERIT DE LA M. CIU£ LA ORA PREZENTULUI Foto : M. BENEDEK

ce oglindesc rezulta-
Iucru deosebit de in-

C. COMARNISCHI

ii vreo doi ani în urmă, cînd treburile ne-au purtat 
Cluc, am fost martorii unei scene neobișnuite. Un , _
pirpiriu, cu un ghiozdan la subțioară și cu o crosă pe umăr, 
se tot plimba nedumerit prin fața terenului de hochei șl a 
de patinaj viteză ale asociației sportive „Avîntul". Copilul s-» 

șl i-a privit îndelung pe cei care demolau cabana de iarnă. Vă- 
nemllos din pereții vestiarelor, puștiul

premiu Leipzig” au 
teste importante de 

și de selecție a spor-

A PA RA ȚI 
ȘTAFETA!.

I 
I

Le9® ° vieții, schimbul ștafetei, transmiterea 
ei de la o generație la alta, operează în 
toate sectoarele sociale.

Procesul, emoționant de regulă, are o deo
sebită importanță, pentru că nu ne este indi
ferent, ci, dimpotrivă, sîntem foarte intere

sați ca „schimbul* următor să-l înlocuiască jn condiții 
favorabile pe cel precedent, depășindu-i reușitele, în- 
scriindu-se temeinic pe spirala progresului.

Mai mult ca în alte domenii ale vieții sociale, în 
sport trecerea ștafetei este mult mai spectaculoasă, 
ea produeîndu-se realmente la scenă deschisă, în fața 
a mii de spectatori.

Nu o dată, aceste momente sentimentalizează publi
cul, trist că asistă la plecarea celui vechi și stimat, 
bucuros să-l primească pe cel nou, în care-și pune 
speranțele.

Nu este, însă, întotdeauna a^a. Se mai întîmplă, mai 
rar, dar se întîmplă, ca sportivul cel nou să fie pri
mit cu suspiciune și răceală de către unii spectatori 

sau de o parte din colectivul său, in care cei cărora 
li se apropie sorocul despărțirii de viața de perfor- 
reu

manfă (sau vedetele . orgolioase care accepta g< 
concurența) să aibă reacții de respingere, ae sud 
nare chiar.

Mărginind discuția noastră la cazul fotbalului 
deși aria fenomenului negativ citat are o întindere 
mai largă — vom da doar trei exemple care trebuie 
să constituie un semnal de alarmă. Trei tineri talen- 
tați, Ghergheli (Steagul roșu), lordânescu (Steaua) și 
Sandu (Progresul) au căzut victimă durităților unor 
adversari consacrafi (respectiv Dumitru, Pleșa și M. 
Bretan), care nu s-au împăca! cu ideea că niște „co
pii" pot să-i depășească, să joace mai bine ca ei.

Urmările ? Primii trei au devenit pacienții medicilor. 
Și exemple asemănătoare s-ar mai putea da.

Ce e de făcut ?
Credem că acum, cînd sîntem la început de cam

pionat, este cazul ca federația și ceilalți factori activi 
din fotbal (arbitri, cluburi etc) să ia măsuri hotărite 
DE PREVENIRE a unor asemenea trinifestâri pe tere
nurile de fotbal.

S-a spus si s-a mai scris că o mare valoare fotba
listică se selecționează din 1000 de tineri In 8 ani de 
muncă I

Stabiliți, deci, raportul dintre fapte, obiective, 
obligații I

Apărați ștafeta I...

Pe standul de tragere la talere aruncate din turn, Gleb Pintilie
Dumitrescu și Sergiu Diaconu (de la dreapta la stingă) așteaptă la rlnd.

furiile zburătoare, cu fondul 
de vizibilitate, să-și exerseze 
epolările, să aducă eventuale
le corecții de ochire în funcție 
de viteza cu» care sint arun
cate talerele. Printre cei care 
se pregăteau de zor se aflau, 
firește, și sîrguincioșii noștri 
sportivi. Și nefiind vorba de 
o apreciere de circumstanță, 
vom arăta că maestrul emerit 
al sportului Ion Dumitrescu a 
reușit la skeet (probă care nu 
constituie specialitatea sa) 
două serii bune (23-1-24), după 
care a trecut să tragă și la 
talerele aruncate din șanț. A- 
semenea campionului olimpic 
de la Roma și ceilalți oolegl

Acest început de splen
didă toamnă coincide pen
tru trăgătorii cu arma cu 
alice nu numai cu des
chiderea sezonului de vi
sătoare, ci și cu desfășu
rarea campionatelor euro
pene de talere și sheet. 
Așa se și explică adevă
rata canonadă de pe poli
gonul Tunari, gazda ma
rii competifii de săptămina 
viitoare.

Ieri, zi de plin antrenament, 
pe standuri sau așteptând în 
tribune ' luaseră loc țintași din 
U.R.S.S., Liban, Belgia și Ro
mânia. Fiecare dintre partiei- 
panți dorea să se acomodeze 
cu modul cum sânt lansate far-

ai lui au spart numeroase far
furii zburătoare.

„Pregătirile lotului nostru de 
talere, ne declara antrenorul 
Grigore Ioanide, a cuprins 
două perioade : una de acu
mulări și o alta de perfecțio
nare a deprinderilor cîștigate, 
iar campionatele naționale și 
„Marele 
constituit 
verificare 
tivilor".
- Si 

tele ?
— Un

(Continuare în pag. a 4-a)
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C
pistei 
oprit 
ztnd cum excavatorul mușcă . _, __
părea contrariat, chiar trist, fără să bănuiască ce însemnătate va avea 
acea zi pentru el și pentru ceilalți urmași ai cunoscuților hochelștl — 
frații Szabo. începeau lucrările patinoarului acoperit.

...Fiind vorba de o mare 
construcție, patinoarul ar
tificial acoperit din M.

■ Ciuc a ridicat, de la În
ceput, problema amplasă
rii. Toată lumea il dorea 
Or-o zonă oentrală, des
chisă, la îndemîna iubito
rilor acestui sport de iar
nă. Și s-a mers în întîm- 
pinarea acestei dorințe, ți- - 
nindu-se, totodată, seama 
de necesitățile și planurile 
urbanistice. Și, cu toate 
că terenul prezenta difi
cultăți, fiind alunecos și 
cu ape friabile,* corosive 
pentru beton și oțel, 
loc da amplasare

aleasă zona Cabanei sporti
ve A vin tul, situată în cen
tru, cuprinsă între Palatul 
Consiliului popular, noul 
cartier al gării, hotelul tu
ristic, Casa de cultură și 
parcul orașului.

Misiunea constructorilor 
(Trustul V Brașov, șantierul 
Harghita — Miercurea Ciuc) 
n-a fost ușoară. Ea a nece
sitat, dintru început, o ope
rație spectaculoasă, montarea 
a 700 de piloni de beton ar-
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în febra pregătirilor pentru europenele de tineret Duminică la Brașov

Amînat pentru cîteva zile, 
la cererea federației iraniene 
de box, turneul selecționatei 
de tineret a țării noastre va 
începe ia 13 septembrie, la 
Teheran. Se știe că primul 
contact între pugiliștii ro
mâni și Iranieni a avut loc 
anul trecut, în România. A- 
proplatul turneu în capitala 
Iranului are, de data aceasta, 
un scop bine precizat, el con
stituind o utilă verificare a 
boxerilor noștri în vederea 
campionatelor continentale de 
la Miskolc. Primul meci va 
avea loc la 13 septembrie,

CONCURENTII
IN

se 
și 

po-

VALENTIN JURCA
ROMÂNI ASALTEAZĂ PRIMUL LOC 
COMPETIȚIA BALCANICĂ
sebit de aprige. Pentru a avea 
o imagine mai clară asupra 
evoluției concurenților în cele 
două etape precedente, redăm 
clasamentele :

Ca în oricare altă 
competiție atletică ți 
la campionatele na

ționale ale seniorilor au 
fost înregistrate mai multe 
surprize. Intre acestea cea 
mai răsunătoare a fost cea 
de la săritura în lungime, 
probă cițtigată de clujea
nul Valentin Jurcă. Sur
priza constă tn faptul că 
Jurcă, cunoscut ca specia
list al probei celor 10 pro
be, a întrecut pe record
manul țării Mihai Zahaila 
(8,01 m în 1969), pe recen
tul campion balcanic Va- 
sile Sărucan (7,69 m la 
J.B.), pe toți săritorii con- 
sacrați lungimii.

Valentin Jurcă, născut la 
Abrud-Alba la 20 decem
brie 1946, est» student la 
Institutul medico-farma- 
ceutic din Cluj ți purtător 
al culorilor negru-alb ale 
Universității clujene. El 
practică atletismul d» mai 
mulți ani, sub îndrumarea 
competentă a antrenorului 
emerit dr. Ion Arnăutu.

Debutul in echipa repre
zentativă și Z-a făcut anul 
trecut la Sofia, la cea de a 
XXVIII-a ediție a Jocu
rilor Balcanice. Cu acest 
prilej, pe stadionul Vasil 
Levski, Jurcă a participat 
la decatlon (locul cinci cu 
6778 p). In legătură cu a- 
cesta un amănunt destul 
de nostim: organizatorii 
bulgari, mai ales cei de 
la secretariatul de concurs, 
obițnuiți — ani de-a rîn- 
duj —> «v prezența ta •-

48 p, 7. V. Manolov 47 p, 8. A. 
Crisbai 45 p, 9. E. Pirvanov
41 p, 10. M. Banu 27 p.

După cum se poate 
alergătorii noștri sînt

Echipa națională de moto- 
cros a țării noastre se află în 
fața unor 
frumoasa 
etapa a 
competiții 
nării”, în 
secund ( 
Uniunii 1----------- .
români au dificila misiune de 
a lupta în faza finală a Moto- 
crosului Balcanic, pentru pri
mele locuri.

Această competiție a început, 
acum cîteva luni, la Sofia, cînd 
gazdele, beneficiind de avanta
jul terenului propriu, au do
minat copios întrecerile, luind 
un avans apreciabil in clasa
ment In următoarea etapă 
desfășurată In orașul iugoslav 
Priștina, reprezentanții noștri 
au avut, însă, o comportare 
excelentă, apropiindu-se Ia un 
pas de liderii clasamentului.

Ultimele dispute ale compe
tiției sînt programate duminică, 
pe traseul de pe Valea Răcă- 
dăului din Brașov, In organi
zarea federației române de spe
cialitate, întrecerile anunțin- 
du-se — datorit* valorii apro
piate • concurenților — deo-

arele examene. După 
comportare avută in 
Il-a a Importantei 

l dotate cu „Cupa Bu- 
i care a ocupat locul 
(după reprezentativa 
Sovietice), alergătorii

vedea, 
foarte

LA 13 SEPTEMBRIE, IRAN — ROMANIA LA BOX
FRUNTÂRI INTRE SELEC
ȚIONATELE DE JUNIORI 
ALE ROMÂNIEI ȘI R. D. 
GERMANE, meciuri Ce 
vor disputa Ia Craiova 
Băilești (Tr. Severin) în 
rioada 25—27 septembrie.

De reținut faptul că atitîn 
selecționata de juniori a ță
rii noastre, cît și în cea a 
oaspeților, vor figura cîțiva 
pugiliști care au depășit vîrs- 
ta junioratului, dar a căror 
prezență în echipele respec
tive se impune, aceștia ur
mînd a evolua și la cam
pionatele europeno de tineret 
de la Miskolc, între 8 și 15 
noiembrie. „Criteriul tinere
tului", disputat de curînd la 
Galați, a dovedit că boxul 
românesc dispune de nume
roși pugiliști talentați. Pre
gătirile temeinice (care vor 
continua de la 1 octombrie, 
la Brașov) au șanse de a fi 
încununate de succes, cunos- 
cînd ambiția sportivilor, ca 
și a tinerilor antrenori ce-i 
pregătesc.

cel de al doilea urmînd a 
stabilit la fața locului, între 
conducerile celor două dele
gații.

SANDU M1HALCEA

R. CALARAȘANU

VOLEI

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI POT DA 
MAI MULT CHIAR LA MONDIALE, 
CU O CONDIȚIE: SĂ CREADĂ ÎN EI“

SELECȚIONATA ROMÂNIEI, 
ALCATUITA

în vederea acestor lntilnlri 
antrenorii Eugen Fiiresz și 
Șerbu Neacșu, care au con
dus pregătirile tinerilor pu- 
giliști, au stabilit cea mai 
bună garnitură ce o pot a- 
linia Ia ora actuală. Un sin
gur semn de întrebare exis
tă, Ia categoria semiușoară, 
unde candidează trei boxeri : 
Cornel Hodut, Ion Crețu șl 
Eugen Gorea, ultimul părînd 
a avea cele mai mari șanse 
de a obține biletul de a- 
vion. In rest, selecționata 
României va avea următoa
rea alcătuire : Ștefan Boboc 
(semimuscă), Nicolae Cordoș 
(muscă), Mircea Toni (cocoș), 
Gheorghe Ciochină (pană), 
Sandu Mihalcea (ușoară), 
Dumitru Moraru (semimijlo- 
cie), Ilie Ion (mijlocie mică), 
Sandu Tirilă (mijlocie). Ion 
Siliște (semigrea), Dumitru 
Zelinca (grea)

LOTUL LĂRGIT
Ceilalți 11 sportivi selecțio

nați în lotul lărgit, și care nu 
vor face deplasarea în Iran 
(printre aceștia figurînd bo
xeri cu reale perspective, 
cum sînt: I. Ciocoi. Fr. Șai- 
go, Al. Coroianu, M. Banu) 
vor continua pregătirile aca
să, de Ia 5 septembrie, 1N 
VEDEREA DUBLEI CON-

PARTICIPARE 
LA CEL’ DE AL XVIII-lea

CONGRES MONDIAL
SPORTIVĂDE MEDICINĂ

Intre «—11 septembrie, la Ox
ford, va avea loc ai XVIII-lea 
Congres mondial de medicină 
sportivă. La lucrările Congresului 
participă șl dr. Nicolae Stănescu, 
director adjunct al Centrului de 
medicină sportivă, care va pre
zenta cinci lucrări țtiințifice efec
tuat» tn această instituție.

CONCIRSIRI
DE SELECȚIE

Clubul Diaamo organl- 
zeaz* fa luna septembrie 
concursuri de selecție la
următoarele ramuri spor
tive : atletism, baschet, bo>, 
canotaj, călărie, fotbal, gim
nastică, haltere 
handbal, lupte, polo, tenis 
de cimp, tir și

Concursurile, 
participa tineri și tinere 
intre 8—1* ani, vor avea 
loe la stadionul Dinamo in 
zilele de 7 și 11 septembrie 
(începînd de la ora 8), 18,21 
și 28 septembrie (Ia orele 
8 și 16).

(culturism),

volel. 
la care pot

Intervlu ca HORAȚIU N1C0LAU
Discuția cu Horațiu Nicolau a început, de fapt, cu un an 

tn urmă, la un turneu la Constanța. Atunci, fostul interna
țional se arătase contrariat de evoluțiile tricolorilor noștri, 
conchizind că se lucrează insuficient, că atmosfera de la lot 
este mai degrabă defavorabilă pregătirii etc.

nu

— Vă mai mențineți și 
acum afirmația de la Con
stanța 7

— Atunci, această aprecie
re spunea totul, acum însă ea 
cere unele precizări. Revede
rea, la Timișoara, a echipei 
române mi-a Întărit convin
gerea că s-a lucrat prea pu
țin. Sau... prea mult. Adică 
■-a pus accentul pe unele 
capitole, neglijindu-se altele, 
după părerea mea suficient 
de Importante incit să con
semneze un statu quo în jo
cul formației, la distanță de 
un an. De asemenea, am de
dus că programul de pregă
tire alcătuit a fost, pînă 
de mult, obositor, fizic 
nervos.

Capitolul care pare să fi 
avut însă mult de suferit este 
cel al tehnicii individuale. 
„Vîrfurile" și „căderile" teh
nice pe care ni le oferă vo
leibaliștii noștri pot fi puse 
fie pe seama neglijării aces
tui aspect al pregătirii (o 
bună perioadă de timp, pină 
la corectarea făcută cu de
licatețe de G. Cherebețiu), 
fie pe cea a neangrenării in
telectuale, afective a jucăto
rilor Ia antrenament. Poate 
pentru că au lucrat mai mult 
din obligație, observăm la ei 
dificultăți de concentrare in 
joc pe o perioadă mai lungă 
și, deci, evoluții cînd la o 
extremă, cînd la alta.

— Considerați că volei
baliștii noștri pot mai mult 
decît au arătat 7

— Firește. Au toate șansele 
să dea un randament supe
rior chiar la mondiale, CU O 
CONDIȚIE : SÂ CREADĂ ÎN 
EI, SA SE CONCENTREZE 
TOTAL IN MECIURI (șl tre
buie pregătiți in acest sens) 
ca să elimine unele greșeli 
tehnice generate de slăbirea 
atenției. Jucătorii trebuie să 
înțeleagă că adversarul - 
nlcul adversar — se 
dincolo de fileu, nu șl 
terenul propriu.

— Intr-adevăr sint
crurl care, o dată rezolva
te, pot duce la îmbunătă
țirea evoluțiilor șl a re
zultatelor. Ce altceva ne-ar 
putea da speranța unei 
comportări onorabile 7

— Trecere* Ia o tactică de 
joc mai nimerită nouă. Pen
tru reușită, ne trebuie multă 
variație tn atac. Mi se pare 
că se abuzează de Jocul sim
plu, că se atacă tn proporție 
exagerată de pe centru, tn 
vreme ce pe zonele laterale 
am avea șanse mult mai 
mart, prin atacuri in diago
nală, prin surprinderea ad
versarului cu blocajul nepre
gătit, prin ceea ce numim 
„atac din blocaj afară".

— Credeți că timpul mal 
permite asemene* retu- 
șărl 7

— In ceasul al 12-lea eu 
cred tn Gabi Cherebețiu, un 
om cu mare capacitate. A 
avut mult curaj că a luat in 
mină echipa cu mai puțin de 
o lună înainte de C.M., dar 
cred in el. Și cred că, tn a- 
ceste ultime zile, va fl aju
tat de băieți, de federație,

de toată lumea... Repet, reu
șita poate fi asigurată de un 
joc in viteză cu atacuri de 
pe zonele laterale, de un plus 
de concentrare și de o vo
ință colectivă de nezdrunci
nat. Acest „ajun" scurt, ce nu 
permite restructurări, poate 
realiza totuși acel ceva neîn
semnat. de natură psihologi
că, ce poate schimba totul. 
Acel ceva care n-a lipsit nicio
dată echipei noastre campi
oană europeană și vicecampi- 
oană mondială : MORALUL. 
Uneori el poate aduce rezul
tate peste așteptări.

— Ce șanse acordați e- 
chipelor masculine în •- 
ceastă ediție a C.M. 7

— Jucînd bine, variat și cu 
curaj, echipa României poa
te obține calificarea la J.O. 
Medaliile cred că și Ie vor 
disputa U.R.S.S., Japonia, 
Bulgaria și R.D.G. Aș fi feri
cit ca in această luptă să se 
înscrie și voleibaliștii ro
mâni. Le urez deplin succes-

Interviu consemnat de
Aurelian BREBEANU

- u- 
afli 
tn.-

lu-

ANUNȚ
întreprinderea Transporturi Aeriene TAROM 

anunțd că a prelungit termenul de înscriere la concursul de 
admitere pentru cursul de însoțitori de bord pe avioanele 

TAROM pînă ta data do 15.09.1970.
Candidafii trebuie sâ îndeplinească următoarele condiții :

— «dndtat* perfecta
— prezentare fizicâ plâcutd
— domiciliul stabil tn București
— studii medii (cu diploma de bacalaureat)
— stagiul militar satisfăcut (bărbați)
— cunoașterea a două limbi străina (engleza, franceza, 

germana, rusa, italiana)
— vîrsta, femei 22—25 ani
— vîrsta, bărbați pînă la 30 ani
— se preferă candida)» care au stagiu in clmpul muncii 

și cunosc limba engleză.

La tnșeriere se va prezenta actul de naștere tn copie lega
lizata fi actul de studii în original Însoțit de o co >i».

înscrierile se fac la serviciul personal TAROM, Aeroporiul 
Băneasa, zilnic Intre orels 13,00—15,30, ptnd la data de 15 
septembrie 1970.

Concursul se va tine tn perioada 16—30 septembrie 1970. 
Informații la telefon: 3300 30, interior 33.

■ .

Alergătorul român Aurel Ionescu care, ta lumln* clasamentului 
general se află — după primele 3 etape — cel mal aproape de Invi

diatul titlu de campion baloanlo

SOFIA : echipe — 1. BUL- 
garia 128 p, 2. România 87 p, 
3. Iugoslavia 44 p; individual 
— 1. ST. GHEORGHIEV (B) 
40 p, 2. G. Serafimov (B) 34 p, 
3. V. Manolov (B) 28 p, 4. I. 
Sekulinov (B) 26 p, 5. C. Do 
vids 25 p, 6. E. Pirvanov (B) 
25 p, 7. Șt. Chițu 23 p, 8. A. 
Ionescu 23 p, 9. M. Banu 16 p, 
10. A. Crisbai 15 p.

PRIȘTINA ’. echipe — 1. RO
MÂNIA 123 p, 2. Bulgaria 88 p,
3. Iugoslavia 38 p ; individual : 
1. A. IONESCU 37 p, 2. Șt 
Chițu 33 p, 3. A. Crisbai 30 p,
4. I. Sekulinov 28 p, 5. Șt. 
Gheorghiev 25 p, 6. C. Dovids 
23 p, 7. V. Manolov 19 p, 8. E. 
Pirvanov 16 p, 9. G. Serafimov 
15 p, 10. M. Banu 11 p.

CLASAMENTELE GENERA- 
.LE, înaintea etapei de la Bra
șov : echipe: 1. BULGARIA 
216 p, 2. România 210 p, 3. Iu
goslavia 82 p ; individual : 1. 
ST. GHEORGHIEV 65 p, 2. A. 
Ionescu 60 p, 3. Șt. Chițu 56 p, 
4. I. Sekulinov 54 p, 5. G. Se
rafimov 49 p, Dovids

aproapo de trofeele puse In 
joc, avînd posibilitatea să de
vin* campioni balcanici. Aceas
tă misiune revine alergătorilor 
Ștefan Chițu, Aurel Ionescu, 
Cristian Dovlds, Adam Crisbai, 
Mlhai Banu și Constantin Go
ran, care și-eu desăvlrșit pre
gătirile sub supravegherea an
trenorilor Gh. Ioniț* șl Trai an 
Macarle.

chipa română a lui Vale- 
riu Jurcă, nu au sesizat 
că, de data aceasta, era 
vorba de un alt Jurcă, șl 
pe toate foile oficiale cu 
rezultatei» decatlonului a- 
pare pur ți simplu nume
le luiL. Vaier iu Jurcă I

Din cele 10 probe ale 
decatlonului. Valentin te 
simte cel mal mult atras 
de... lungime, fapt pentru 
care, nu o singură dată, 
a fost prezent la întrecerea 
săritorilor. Dar de aici ți 
pînă la victoria realizată 
d» el la recentei» campio
nate republicane de seniori 
este totuși o distanță. Spre 
meritul lui, fără nici un 
fel de discuți».

TR. IOANIȚEACU

PRIMA

f. vij.

AUTOMOBILISM I
Azi ți niintj pe Hula — Mediaș

CURSĂ DE COASTĂ A ANULUI

CURS DE PREGĂTIRE

PENTRU ARBITRI
Comisia de hochei pe ghea

ță a municipiului București 
anunță deschiderea unui curs 
de pregătire pentru arbitri ta 
hochei.

Doritorii m pot înscrie la 
sediul C.M.B.E.F.S., strada 
Biserica 
13.78.10, 
unde te 
mâții.

Cursurile încep ta rina d« 
11 septembrie 1970 orele IA

C.M.B.E.F.S.,
Amzei nr. 8, telefon 
între orele 7,30—12, 
pot lua ți alt* infor-

TENIS DE MASĂ

REZULTATE SCONTATE ÎN ÎNTRECEREA JUNIORILOR
■ PATRU JUCĂTORI DE LA POLITEHNICA BUCUREȘTI INTRAȚi 
IN SFERTURILE DE FINALA ■ ELENA CONDICARU SCOASA 
DIN CURSA PENTRU TITLU DIN TURUL II I ■ LIDIA ILIE ARE 

ASTAZI UN MECI DIFICIL CU MINODORA POPESCU

tn- 
na- 

pînft
Prelungirea termenului de 

scriere pentru campionatul 
țlonal de viteză In coastă 
astăzi la ora 14, ora la care va 
începe revizia tehnică _ '
prima cursă, n« pune In imposi
bilitate să anunțăm numărul au- 
tomoblllștllor car* se vor pre
zenta la start.

Pregătirile făcut* da alergătorii 
din București, Brașov, Pitești șl 
Cluj, principalele centre ale aces
tui sport, ne fao să credem că 
cei puțin 40 de plloțl Be vor an
grena In lupta pentru titlurile 
de campioni de viteză In coastă.

în ultimele zile, serviciul de 
competiții al A.C.R. șl Comisia 
națională sportivă auto 
zult atent regulamentul 
pentru a «vita discuțiile 
r*, predated «t Ml *•

pentru

au revl- 
in trecerii 
ulterioa-

titlurile de campioni stat obligați 
să participe la toate trei «tapele 
(Hula — Mediaș, Feleac — Cluj, 
șl Matelaș — Clmpulung), pentru 
clasamentul final contlnd cele 
mal bune douâ rezultate. Pentru 
calcule, timpii realizați In flecare 
cur»* vor fi transformați In punc
te, numărul acestora stabilind 
Ierarhia. In caz da egalitate de 
puncte pentru clasamentul in cla
sa respectivă departajarea »• va 
face în funcție de cilindreea mo
torului (cea mal mică cilindree 
va fi preferată) gl virata pilotu
lui.

Pentru Clasamentul general cri
teriile de departajare în caz de 
egalitate de puncte vor fl in or
dine : cilindree* cea mal mică, 
locul ocupat ia cursa 
lung* șt virata pilotului

Ca șl ta campionatul de raliuri; 
se va întocmi gl un clasament pe 
echipe In care vor conta trei din 
cele patru mașini ce pot fl în
ăcrise.

Aceste precizări fiind făcute nu 
ne rămln* decit să anunțăm pe 
cel ce vor să urmărească astăzi 
șl mline evoluția automoblllștilor 
Pe serpentinele Hulei de lingă 
Mediaș că antrenamentele oficiale 
vor avea loc astăzi după «miază, 
după terminarea reviziei (deci 
Inceptnd In jurul orei 16), iar 
cursa proprlu-zlsă mline intre o- 
rele 9 șl 14. în timpul antrena
mentului oficial șl al cursei, cir
culația Pe Hula — Mediaș va II 
întreruptă. Cum varianta folosită 
anul trecut nu este utilizabilă cel 
ce vor să treacă pe la Hula tre
buia să țin* zeama da programul

FETELE DE LA

Desfășurate sub auspiciile op
timismului, Întrecerile campiona
tului republican al juniorilor au 
programat, incă din prima zi, 
jocuri în care — cu o singură ex
cepție — s-au Înregistrat rezul
tate scontate. La fete, punctul 
de atracție l-a reprezentat Lldia 
Iile — dștlgătoarea ultimei «dițll 
a C.E. destinate copiilor — care 
a confirmat, pînă acum, speran
țele. B 
ea va 
dificile 
nodora 
anunț* 
tru proaspăta campioană euro
pean*. Consemnlnd remarcabila 
comportare a elevei antrenorului 
Bledea, Marla Șlnteoan, subliniem

drept, însă, el In sferturi 
ava* da făcut fată unei 
lntUnln cu buzolanca Ml- 
PopeaoUf jucătoare ca «• 
o adversară temută pan

ergem
AZI

Stadionul Constructorul, 
cadrul

TENIS DE CÎMP. Terenurile din 
parcul Progresul, de la or* 9.30 
șl 15.30. campionatul republican 
pe echipe, Progresul — C.S.U. 
Construcții

BOX. _____ _
de la or* 19.30 meciuri ta 
sCupel Constructorul*1.
fcUPTE. Bala Floreasca 

ora 9 (turul n), șl de la 
(turul III), ooncursui Internațio
nal de greco-roman» șl libere.

CAIAC-CANOE. lacul Herăstrău 
de ta ora 17.30 Criteriul olimpia.

HANDBAB. Teren Progresul, de 
la ora 17.30 Progresul București 
— Constructorul București (f-B.).

da la 
ora 17

MHNB

șl marea surpriză furnizată d* 
Constanța Dumitrescu (ASM Pi
tești), care a Invlns-o, fără drept 
de apel (2—«). pe Elena Condlca- 
ru, una din marii* favorite, sco- 
țlnd-o din cursă Încă din turul 
H I

La băieți, meciurile au fost 
;calme“, favorlțll Invlnglnd deta
șat și trednd liniștiți d* primei* 
tururi. Remarcabilă ni s* par* 
Insă prezența In sferturile d« fi
nală a nu mal puțin de patru Ju
cători de la Politehnic* Bucu
rești.

In probai* de dublu notăm o po
sibilă victorie a cuplului mascu
lin bucurrataan Gheorghe Teodor
— Nicolae atelian (Politehnica) șl 
o plăcut* surprlz* furnizat* de 
talentațll copii de la Rapid Buzău 
(Cristian Pătlăgică și N. Dojan), 
care au trecut ușor, ctștigtad 
toata tntilnlrlle eu ă—*, de pH- 
mela trei tururi.

S« cuvine să amintim și de nu
mărul relativ mar» al spectatori
lor care asistă la aceste jocuri, 
mulți dintre ei părinți al oopl- 
llor, venlțl din provincie special 
pentru a-șl Încuraja odraslele.

întrecerile, oare Iau sflrjlt aa- 
căzl la prtnz, au ta programul 
zilei medurl de simplu șl dublu
— de la sferturi la finală — ur
mînd ca tn ziarul de mline să 
publicăm numele noilor campioni. 
Deoaamdată, lat* jucătorii oare 
au reușit aă se califice pentru ul
timele faze de simplu ale com
petiției : FETE : Lldta Iile, Mlno- 
dora Popescu, Camelia FllLmon, 
Mari* Șlnteoan, Irlna TothfalușL 
Llvia Căruceru, Nlcoleta Spiridon 
șl Mlhaela Lunțeanu | BĂIEȚI i 
Gheorghe Teodor, Mlhai Bobo- 
clcă, Mlhai Colțescu, Nicolae Ste- 
ltan, Cornel Gavriș, Aurel Ova
nes, Cornel Macovei șl Gheorghe 
NaftalL

Horla ALEXANDRESCU

Din nou, și din păcat» pa 
aceeași temă, sîntem nevolți 
Bă scriem despre situația bas
chetului mureșan — cîndva 
pepinieră a reprezentativelor 
României — ajuns la perife
ria ierarhiei valoric» în țara 
noastră. Și ca o Justificare a 
afirmației, vom reaminti, 
doar, c* echipa masculină 
Comerțul a retrogradat din 
divizia A. De data aceasta, ne 
ocupăm de formația feminină 
Mureșul, trecută șl ea, nu de 
multț prin purgatoriul „B“- 
ulul. Concret, mureșencele nu 
au antrenor. Fostul Internațio
nal Martin Elek, care pregătise 
team-ul în campionatul tre
cut, fiind reținut de probleme 
profesional», nu mai poate a- 
sigura antrenamentul bas
chetbalistelor mureșene. Cel-

MUREȘUL, DIN NOU FĂRĂ ANTRENOR
lalți •x-lnternaționali și pro
fesori d* educație fizică cu 
specializarea baschet (G. Fill- 
lăp, B. Koos, I. Balâs, V. Ca- 
dar, A. Borbăly, P. Zoizon, A. 
Madaras ș.a.) sînt fie profe
sori fie tehnicieni ai clubului 
Mureșul. Cert est« că Mureșul 
nu ar» antrenor ți că, d» fapt, 
situația aceasta dăinui» d» 
ani de zii» (în decurs de 10 
ani, la conducerea tehnică a 
Mureșului B-au perindat I. 
Balaș,B. Koos, G. Filll&p, din 
nou I. Balaș șl, ultimul, M. 
Elek). Și tot cert este că a- 
tunci cînd un antrenor s-a o- 
cupat cîțiva ani in țir d» pre
gătirea echipei, rezultatei» au 
fost remarcabil» (I. Balaș ți 
B. Koo» au ridicat formația 
de eite trei ari pe locul III

„CUPA RAPID" A REVENIT ECHIPEI ORGANIZATOARE
Ieri au avut Ioc, in sala Ciu

lești, ultimele meciuri din ca
drul turneului internațional de 
baschet feminin dotat cu „Cu
pa Rapid*. In prima partidă, 
echipa Școlii sportive nr. 2 a 
reușit să domine, timp de 20 
de minute, formația divizionară 
A, Constructorul, iar la pauză 
să conducă cu 22—19. La re
luare, plusul de experiență al 
divizionarelor, adăugat pregă
tirii fizice superioare, și-a spus 
cuvintul și a determinat vic
toria Constructorului cu 48—38.

In intîlnirea decisivă pentru 
cucerirea trofeului. Rapid a 
Jucat cu team-ul iugoslav To
polceanka Backa Topola. Ti
nerele oaspete, avind în Batori 
o excelentă conducătoare de 
Joc și o foarte bună creatoare 
de contraatacuri, au condus 
timp de 8 minute. Apoi, rapi- 
distele au atacat mai organi
zat, Chiraleu a avut cîteva ac
țiuni personale reușite, Fe
rencs a aruncat precis de la 
distanță, iar Bițu a dominat 
categoric ambele panouri, in 
•caste condiții, gazdele au re
cuperat repede micul handicap 
și au izbutit ca, pînă 1* urmă, 
să-și adjudece victoria (și, Prin

aceasta, trofeul pus ia Joc) 
cu scorul de 76—56 (40—31).

CLASAMENT FINAL: 1. 
RAPID 6 p, 2. Topolceanka 
5 p, 3. Constructorul 4 p, 4. 
Școala sportiv* nr. 2 1 p.

în divizia A), ceea ce demon
strează, încă o dată, însemnă
tatea continuității In muncă a 
unul antrenor.

Ținlnd seama de tradiția 
baschetului în orașul da pe 
Mureș, da numărul Impresio
nant de mar* (mal ales in 
comparație cu alta orașe) al 
specialiștilor cu Înaltă cali
ficare, d* sumedenia de ele
mente talentate care ies an d« 
an pe porțile Școlii sportive 
și ale Liceului cu program 
de educați* fizică din locali
tate, d« dragostea de care se 
bucură acest sport în rînC. 
mureșenilor, nu putem crede 
ci situația actuală va dura 
la nesfîrșit, că baschetul din 
(Tg. Mureș se va zbat» ți de 
acum înainte în sfera anoni
matului. CEVA TREBUIE 
FĂCUT ți ac»l ceva trebuie 
început prin angajarea unui 
antrenor pentru echipa d» 
divizia A_ Mureșul.

Foștii internaționali, profe
sării d* educați* fizică, foru
rile diriguitoare al» sportului 
mureșan AU CUVINTUL I

I
D. ST. —Adrian VASILESCU

IN CAMPIONATUL FEMININ, DIVIZIA A,

S-AU PRODUS PRIMELE DETAȘĂRI
Campionatul feminin de band- 

bal, divizia A, ediția a XIH-a din 
care s-au consumat deja trei •- 
tape, urmlnd ca mita* st s* dis
pute meciurile celei d*-a patra, 
a oferit Încă de 1a începutul său 
meciuri de mar* atracția, dispu
te spectaculoase, mult gustate de 
public. Eterna luptă dintre echi
pele Universităților din Timișoara 
și București a Început șl ta ao- 
tualul sezon chiar de la linia 
de plecare. Șl pentru că ne aflăm 
ta partea de sus a clasamentului 
se cuvine să amintim șl d* com
portarea IBFS-ulul care — axcep- 
ttad lnfrtagerea d* la Sibiu — se 
anunță o serioasă candidat* la 
primei* locuri. Debutantele ta 
divizia A, Textila Buh 1 Mure
șul Tg. Mureș, luptă răspu
teri pentru a ra ridhbUPTE. Bala Floreasca d* la 

ora 10 (semifinal* șl finale). Con
cursul Internațional de grsco- 
roman* șl liber*.

RUGBY. Terenul din Pârâul 
Copilului; de la ora 9 Steaua — 
Universitatea Timișoara; ora
10.30 Grlvlța Roșie — Dlnamo.

TENIS DE CÎMP. Terenurile 
din Parcul Progresul, de la or*
9.30 șl 15.30, campionatul republi
can pe echipe Progresul — C.S.U. 
Construcții.

FOTBAt. Stadionul Republlail 
ora 0.45 Rapid Buc. — Jiul Petro
șani (tineret-rezerve); ora 10 
Rapid București — Jiul Pe
troșani (divizia A): ora 14 Steaua 
Buc. — Universitatea Cluj (tine- 
ret-rezerve) ; ora 16 Steaua Buc.
— Universitatea Cluj (divizia A). 
Stadionul Metalul ora 11 Metalul 
Buc. — Politehnica Galați (divi
zia B). Terenul Voința ora 11 Vo
ința Buc. — Unirea Tricolor Brăi
la (divizia C). Terenul Laromet 
ora 11 Itaromet Buc. — Cimentul 
Medgidia (divizia C). Terenul Fl. 
Roșie Dudeștl ora 11 Fl. Roșie 
Buc. — Olimpia Giurgiu (divizia 
C). Terenul TUG ora 11 Sp. Mun
citoresc Buc. — 
bla (divizia C). 
ora 11 Mașini Unelte Buc. 
Caracal (divizia C).

HANDBAL. Teren Voința, ora 
9.00 Voința București — Universi
tatea Iași (f.B.), ora 10,00 Steaua
— știința Lovrin (A. m.), ora 
11.15 Voința București — Univer
sitatea Bu cureșu (A. MJ.

Progresul Cora- 
Terenul Gloria 

— f.c.

rr

ment, dar, faptul că sa bazează 
exclusiv pe cit* o jucătoare (Șer- 
ban — Textila șl Cordoș — Mu
reșul) confirmă proverbul că... cu 
o floare... Dar campionatul este 
de-abla la Început tar surprizele, 
prezente Întotdeauna, au timp să 
apară.

După disputarea a trei etape, 
clasamentul campionatului femi
nin s* prezintă
1. Unlv. Tlm.
2. Unlv Bun.
3. Confecția
4 I.E F S
5. Voința Odorhei
6. Constr. Tlm.
7. C.S.M. Sibiu
3. Rulmentul Bv.
g. Textil* Bubusl

m. Murram r* m.

campionatului feml- 
' astfel ■

3 3 0 0 43—26 6
3 3 0
3 2 0

2
1
1
1
1

0 47—35
1 44—36
1 41—36
3 36—34
2 30—32
2 28—35
2 37—46
1 31—41

3
3
3
3
3i___ „
I t I I M—41

0 
o 
o 
o 
o

1 •

POLUL FRIGULUI PRIMEȘTE 0 NOUĂ SURSĂ DE GHEATĂ

Îi televlalune, ept posturi tc- 
efonlcc, grup social, blroi 
administrativ, _

va fi investit* cu toata 
butci* unei bana sportiv* 
derne.

Imaginea realizat* de 
reporterul sterului local 
formația Harghitei», care

mat, tnfipți In pămlntul 
mlăștinos. Aceasta a fost 
doar Introducerea la bătă
lia pentru montarea celor 
11 ferme, unice deocamda
tă — prin deschizătura lor 
(58 m), ridicate intr-un 
mod aparte, întrudt ma
caralele de 25 de tone e- 
rau mobilizate la vremea 
aceea pe alte șantiere ale 
țării. Am aflat că soluția 
a găsit-o maistrul Ion 
Barabaș, șeful brigăzii de 
lăcătuși montorL înălțarea
fermelor, flecare de 
20 de tone, s-a făcut 
„bigă“, acționată de 
electrice, metodă care

cite 
cu o 
trolii 
a a- 

dus întreprinderii o econo
mie de 175 000 lei !

...De pe terasa noului 
hotel, patinoarul in con
strucție pare doar un sche
let metalic. începute in 
primăvara anului trecut,

ataoate putemte In această 
vară, lucrările urinează să 
1* sflrșit la finei* primului 
trimestru al anului 1971. 
Patinoarul, totuși, va fi dat 
parțial In folosință in 
cursul lunii daoembrla a 
acestui an.

— Sîntem Informați,
ne-am adresat Inginerului 
Csaba Nagy, șeful lotului 3 
„Patinoar-Hotel", că nu B-a 
asigurat, conform graficu
lui, frontul de lucru la clă
direa „centralei frig", la 
montarea tronsoanele? de 
beton pe acoperiș șl la 
platforma pentru instalarea 
țevilor frigorifica.

— Da, * adevărat. Dificul
tatea unor operațiuni nepre
văzute a făcut să rămînem în 
urmă cu o parte din lucrări. 
Dar ne vom concentra forțele 
in aceste direcții șl, ta cel 
mult două săptămlnl, toate 
restanțele vor fi recuperate. 
Promitem, < conchis Interio

cutorul, ca tn Jurul datei d* 
1 decembrie să dăm In folo
sință ei te va vestiar* șl pista 
de gheață sub acoperiș.

Privind de aproape dimen
siunii* lucrărilor, ne-am dat 
seama că aid m muncit CU 
pasiune șl răbdare, douâ ca
lități pe care marile amena
jări sportiv* le-au cerut în
totdeauna constructorilor gi 
care au lipsit din păcate crea
torilor patinoarului aooperit 
din Capitală. Este sigur că 
moderna sală de iarnă din 
Miercurea Clue va teși p* 
măsura strădaniilor.

Cum va arăta patinoarul a- 
ooperit din orașul supranumit 
„polul friguiu,'» din țara noas
tră ? Va fi o clădire al eăret 
stil arhitectonto se va încadra 
in peisajul montan, «u orna
mentația 
cuprinde 
tate de 
vestiar o.

social, birou 
Intr-un euvfnt 

atrl- 
mo-

foto- 
„In- 
sur-

specific* ținutului, va 
tribune cu • oapaal- 

3000 de locuri, patru 
cabla* pentru radio

prind* ansamblul construcției 
1* ora actuală, va rămine o 
fotografi* — document, de
oarece clădirea îșl schimbă 
da la o zi la alta Înfățișarea. 
Copiii orașului, despre car* 
•a spune că ar avea fiecare 
acasă cel puțin o cros* și un 
pu«, vin mereu pe aleile 
parcului, prlvindu-1 cu neastîm- 
păr pe constructorii care trans
pun In beton și oțel proiec
tul PATINOARULUI ARTI
FICIAL DIN MIERCUREA 
CIUC. „Polul frigului" capătă 
o nouă sursă de gheață. Foarfi» 
sigură j
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MÎINE, ETAPA A ll-a ÎN DIVIZIA A
® Cu excepția meciului de la Cluj, gazdele pornesc favorite ® Oblemenco - 
Dobrin, un „duel" intre un „puncher" și un „stilist" < Atenfie... Lupescu 
vine Jiul I • Jocul cu Progresul, o simplă formalitate
• Farul, așteptat de doi performeri: Steagul roșu

pentru campioni? 
și... Dumitriu II

Reintră Manolache!

Rămureanu
RAPID - JIUL 

titular 
cert I

1 Deciși să se reabiliteze In 
fața înflăcăraților suporteri 
după eșecul de la Sluj, rapl- 
diștii au procedat la antrena
mente asidue, insisttnd asu
pra sincronizării acțiunilor 
fundașilor, neașteptat de ne
inspirați duminica trecută.

întrebat asupra formației 
probabile, antrenorul Bărbu- 
lescu ne-a indicat următoa
rele nume: Rămureanu — 
Pop, Lupescu, Dan, Greavu, 
Dinu, Dumitru, Năsturescu, 
Angelescu, Neagu, Strat, 
menționînd că utilizarea lui 
Angelescu (absent la antre
namentul de joi, datorită u- 
nei indispoziții digestive) ră
mîne sub semnul întrebării. 
Dacă Angelescu nu »e va 
restabili, va juca — m par* 
— Petreanu.

Anrel PĂPĂDIE
Țurcan în locul lui I.
~£onttantin, accidental

PETROȘANI, 4 (prin telefon 
de la corespondentul nostru). 
Jiul—Jiul (tineret) 6—6, în- 
tr-un meci școală, consumat 
joi, in care antrenorul Bălă- 
nescu a urmărit cu o deose
bită atenție mișcarea ta teren 
u înaintașilor.

în ceea ce privește forma
ția, minerii au unele motive 
de neliniște : Ion Constantin, 
accidentat, nu va juca sigur, 
in timp ce recuperarea

NBAGU

în compania echipei de tine
ret (întărită cu Andrei, De- 
leanu, Mustățea, Ștefan și 
Doru Popescu), pe care a în
trecut-o cu 3—2 (0—2). An
trenamentul ne-a oferit două 
surprize : lipsa din poartă a 
iui Constantinescu (suferind 
de lumbago) și apariția lui 
JTuțu pe post de... fundaș cen
tral, în locul lui Dinu, care 
are o entorsă la genunchi

La Cluj, antrenorul Nicu- 
șor va alinia, după toate pro
babilitățile, următorul ,11“ i 
Constantinescu (Caval) — 
Gheran, Stoenescu, Dinu 
(Nuțu), Deleanu, Sălceanu, 
R. Nunweiller, Nuțu (Mustă- 
țea), Lucescu, Dumitrache, 
Both.

Pavel PEANA

TIMIȘOARA, 4 (prin telefon 
de la corespondentul nostru). 
După meciul slab făcut joi, 
în compania Vulturilor Lugoj 
(3—3, după ce au fost con
duși timp de 80 de minute), 
ceferiștii timișoreni au toate 
motivele să privească cu cir
cumspecție jocul lor cu Po
litehnica Iași.

Antrenorul Beker are în

STEAUA - UNIVERSITATEA CLUJ
lordănescu își reia lo-

cul în atac
Anca, Adam și Uifă
leanu așteaptă avizul

I

Avancronica nr. 2

M. Popescu rămîn* încă sub 
semnul întrebării.

ECHIPA PROBABILA t 
Stan — Georgescu, 
viei, Stocker, M. 
(Dobrescu), 
Peronescu, 
Achim.

Saiidu, 
Libardi,

George- 
Popescu, 

R. Popa,
Țurcan,

»<• BALOI

UNIVERSITATEA CRAIOVA —E.(. ARGEȘ
Mincd pe banca rezer- 

velor
La F.C. Argeș, accent 
pe factorul moral

CRAIOVA 4, (prin telefon de 
la corespondentul nostru). în 
lipsa antrenorului principal, Șt 
Coidum, plecat in Ungaria 
spre a urmări jocul iul Pere 
Dozsa, antrenamentele olte
nilor au fost conduse de „se
cundul" C. Nuțescu.

Miercuri, Universitatea a 
întrecut pe F. C. Caracal (div. 
C) cu 4—0, prin golurile În
scrise de Neagu, Oblemenco, 
Niță și Ivan.

Intruclt MIncă este «oci- 
dentat, reintră Velea și cra- 
iovenii mizează mîine pe ur
mătorul „11" probabili Piloâr 
Niculescu, Deselnlcu, Bttlan. 
Velea, Strîmbeanu, Ivea, Nl|&, 
Neagu, Oblemenco, Bălan.

Șt. GURGUI

DINAMO BACĂU - PETROLUL
Nimic nou la Ploiești

PITEȘTI 4, (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Antre
namentele din această săptă- 
mină au fost intensificate, a- 
cordîndu-se o atenție sporită 
tuturor factorilor ce contribuie 
la o bună pregătire de joc șl, 
In *pecial, celui moral. Zilele 
de marți și miercuri au fost 
rezervate jocurilor-școală cu 
formația de tineret, antrena
mentele propriu-zlse desfășu- 
rtndu-*e joi și vineri Pleca
rea cu autobuzul spre Craio
va este prevăzută In cursul 
acestei dimineți. Sînt posibile 
unele modificări față de „ll“-le 
aliniat în partida cu Steagul 
roșu, el arătlnd, după toate 
probabilitățile, astfel: Nicules
cu—Plgulea, Olteanu Vlad, I- 
van, Prepurgel, Ștefănescu, 
(Martan Popescu), Dobrescu, 
Dobrln, Frății», Jeroan.

Valeria Neagu nu s-a
decis

deBACAU 4, (prin telefon 
la corespondentul nostru). 
Pregătiri Intense la Bacău. 
Antrenamente silnic*, „repri
ze" în familie, axate p* ac
tivizarea liniei de atac, de 
care antrenorul Neagu. nu se 
declară Încă mulțumit. „

In privința formației d* 
mîine, antrenorul băcăuanilor 
ne-a declarat că o va alcătui 
In orde premergătoare fluie
rului arbitrului, indieîndu-ne 
doar jucătorii pe care-1 va 
înscrie pe foaia d* arbitraj 1 
Ghiță, Kiss, Volmer, Bomă- 
nescu, Nedelcu, Velicu, Du- 
țan, Vătaf u, Pani, S. Avram, 
D. Ene, Rugiubei. Tlorea, Bă- 
luță.F Hi* IANCU

PLOIEȘTI 4, (prin telefon 
de la corespondentul nostru). 
După două antrenamente mal 
lejer* — marți șl miercuri —, 
joi, profesorul Cernăianu șl-« 
•upus elevii unui regim se
ver, cu două ședințe de pre
gătire și un meci-școală tn 
compania echipei de tineret 
— rezerve.

Petrolul nu ere nici • in
disponibilitate, Juhaw resta- 
billndu-se după contuzia dta 
medul cu Politehnica Iași.

E aproap* sigur că ploieș- 
tenii vor alinia la Bacău for
mația de duminica trecută: 
Stelian — Gruber, Bădin, 
Mocanu, N. Ionescu, Juhasz, 
Cringașu, Dincuță, Cotigă, 
Moraru Grozea.

|t IONESCU

C.F.R. CLUJ —DINAMO BUCUREȘTI
lor clujeni eflați înaintea 
meciului cu una dlntr* cele 
mal redutabile «chip* *1* 
fotbalului nostru.

Joi, clujenii au «usținut un 
Joc-școală, trei reprize a trei
zeci de minute, cu echipa de 
tineret, urmărlndu-se crista
lizarea ideii tactice L-4-3-3.

Iată FORMAȚIA PROBA
BILA i Mirculescu — M. 
Breton, Dragomir, Burlacu, 
Roman, Țegean, Gojocaru, 
Vișan, S. Bretan, Soo, Petres
cu — din care va lipsi, pro
babil, .bătrînul" Soo» șl ta 
care ex-stelistul Soo v« re
deveni virf de atac, poet care 
1-* consacrat

V. MOREA
Dinu - entorsă Io ge- 

nunchiI

Soo redevine wvM* I

CLUJ, 4 (prin telefon dala 
corespondentul nostru). ZH* 
de alertă ta tabăra ceteriști-

LOTO-PRONOSPORT

ța mijlocul ăăptămînil, Di
namo a făcut un antrenament

par- 
Nu 

mal

CONCUKSUt. BXCKPȚIONAI* 
PRONOEXPRES DIN • SEPTEM

BRIE un
Tragerea concursului excepțio

nal Pronoexpres din 6 septembrie 
a.c. va avea loc mîine la Bucu
rești In sala Clubului Flnanțe- 
Bănci din str. Doamnei nr. » cu 
începere de la ora 17.40. Tragerea 
Va fi radiodifuzați după care va 
urma un Clm artistic. Intrarea li
beră.

Pentru a nu rămtne tn afara 
acestui concurs excepțional, vă 
reamintim că astăzi este ULTI
MA ZI in care vă mal puteți 
procura biletele pentru a putea 
participa la obținerea unul auto
turism, a unei excursii sau a li
nul premiu tn bani.

Cu biletele de U lei puteți 
tlcipa la toate extragerile, 
uitați I Mal multe bilete, 
multe șanse de ctștig.
• Astăzi este ULTIMA XI șl 

pentru concursul Pronosport de 
duminică 6 septembrie a.c. Dacă 
nu v-ațl depus Încă buletinele* 
grăblțl-vă să faceți aceasta tn o- 
rele care v-au mai rămas la dis
poziție.

Publicăm din vreme șl progra
mul concursului Pronosport do 
duminică ÎS septembrie 1070: I« 
Petrolul — Rapid; n : Progresul 
București — Steagul roșu s HI: 
Universitatea Cluj — U.T. Arad; 
IV : Jiul — Steaua; V : Dinamo 
București — Politehnica Iași ț VI: 
F.C. Argeș—C.F.R. Cluj; VH: Farul
— Universitatea Craiova ț VIII t 
C.F.R. Timișoara — Dinamo Ba
cău ; IX : Șantierul Naval Olte
nița — A.S.A. Tg. Mureș | X s O- 
țelul Galați — Metalul Bucureștii 
XI : Minerul Bala Mare — Olim
pia Oradea ; XII ; C.F.R. Arad
— C.S.M. sibiu ; xni : Gax Me
tan — Corvinul Hunedoara.
NUMERELE EXTRASE
CEREA LOTO DIN 4 

BRIE 1970
EXTRAGEREA I I M 

S4 73 80 S7
FOND DE PREMII I ____ ___

din care: 73.141 lei report eate- 
gorla I.

EXTRAGEREA a H-a I M M 41 
71 70 46 58.

FOND DE PREMUl 441.IU IM 
din care : «7.101 IM report cate
goria A.

Plata premiilor va începe In 
Capitală de sîmbătă, 11 sept, pînă 
la 10 octombrie ; In țară, de la 
15 septembrie pînă la 18 QîtOUli 
brie 1970 inclusiv,

LA THA- 
■EPTHM-

I M M 4
4U.54S lei

ncepînd sd așternem aceste rînduri, ne 
vin* în minte o vorbd mai veche a 
antrenorului Coloman-Braun, veșnic pus 
pe glume și pe paradoxuri : „orice 
campionat începe cu etapa a... ll-a". 
Ceea ce vrea sâ spunâ câ prima etapâ 

n-are pr*a mar* importanță. Cea de a doua, 
însâ, poate aduce primei* distanțări și, im
plicit, primele râmîneri tn urmă, de natură 
sâ umpl* inimii* de speranțe sau, dimpo
trivă, a* îngrijorare. Vom asista, desigur, la 
un asalt al echipelor car* au pierdut. în pri
ma etapâ, dar în aceeași măsură și ta o 
încercar* a formațiilor car* au avut un start 
bun de a-și menține, dacă nu chiar d*. a-și 
mări avansul, în funcție, bineînțeles, și de 
condițiile în care trebuie sâ joace : acasă sau 
în deplasare.

U.T.A. — PROGRESUL Dacă în fotbal ade- 
vâruril* ar fi incontestabile, partida de la 
Arad ar trebui trecută în rîndul meciurilor 
jucate... dinainte. Dar, cine n* oferă, sigu
ranța că concluziile primei etape vor fi vala
bile măcar o săptămînă î De fapt, în preaj
ma întîlnirii cu Feiienoord, orice rezultat în 
afara unei victorii clare a arădenilor ne-ar 
pune pe gînduri. Măcar prin această prismă, 
nu putem să acordăm șanse echipei bucu- 
reștene. Dar dacă I* găsește ea singură 1

C.F.R. CLUJ — DINAMO BUCUREȘTI. în
vinși duminică, fotbaliștii clujeni au convins, 
însă, tn cîmp. Avantajul terenului le-ar putea 
da acum mai mult curaj și în fața porții. 
Putem, pe de altă parte, accepta, ideea că 
internaționalii de la Dinamo vor uita să joace 
fotbal la 500 de kilometri de București, așa 
cum s-a întîmplat în campionatul trecut ? La 
15000 de kilometri, în Mexic, au luat exa
menul. Ca atare...

STEAGUL ROȘU — FARUL Pentru noi, este 
d*rby-ul «tapei. Echipă atletică, Farul poate

fin* în șah formația localâ( care va da, însâ, 
un plus de tehnicitate locului. Jucați la 
.Pronosport* î Vă

. . . ,_____ ___z. la
sfătuim să puneți și ,X*.

CRAIOVA — F. C. AR- 
„tare*, care ar putea, de 
termine la egalitate, mai

UNIVERSITATEA
GEȘ. Un al* meci 
asemenea, să se 
ales în condițiile noi ce i s-au creat lui Do- 
brin, de a reintra în națională. Declarația lui 
Anaelo Niculescu nu poate decît să-l sti
mulez*.

DINAMO BACAU — PETROLUL Ultimul 
meci dintre aceste douâ echipe, jucat tot la 
Bocâu, a dat un scor alb. Latinii spun : „non 
bis in idem”. Și, nicăieri, proverbul nu-și gă
sește o mai bună aplicare, ca în fotbal. De 
data aceasta, deci, să dăm gazdelor ce este 
al lor.

POLITEHNICA IAȘI — C.F.R. TIMIȘOARA. 
Nu vedem cum ar putea timișorenii să ani
hileze superioritatea tehnică a localnicilor și 
forța de șoc pe care le-o vor insufla acestora 
spectatorii. De altfel, este probabil câ ieșenii 
și-au și planificat aceste două puncte.

RAPID — JIUL Ca individualități, bucureș- 
tenii par victorioși aproape în fiecare post. 
Dar ansamblul nu funcționează întotdeauna 
la valoarea .totalului* acestor individuali
tăți. Jiul, dacă rezultatul de duminica trecută 
constituie un accident, are un cuvînt de spus, 
în afara cazului că Lupescu va înscrie din 
nou trei goluri, cu capul, ca în ultimul meci 
de la București al celor două echipe.

STEAUA — UNIVERSITATEA CLUJ. Un meci 
care va aduce mulți spectatori, pe .Republi
cii*. Cine va învinge ? Steaua. Dar am pu
tea vedea o partida de mare luptă, înche
iată la un singur gol diferență.

Jack BERARIU

STEAGUL ROȘU-FARUL
Ghergheli - Indisponibil

BRAȘOV, 4 (prin telefon de 
ia corespondentul nostru). 
Așteptîndu-i p* constănțeni 
— adversari de temut după 
„turul d* forță" al aezonulul 
trecut — «tegaril Iul Valen
tin Stăneacu »-*u antrenat 
alinia p* stadionul .Tinere
tului" sau ta Poiană.

Joi: Steagul roșu—Carpați 
Brașov (div. •) 
golurile înscris*

la

3—•, prin 
de Peseera 
capătul unui

PROBABILÂ i 
Ivăncescu, Je- 
Rusu, Pescaru,

(2) și Ballnt, 
(oo atractiv.

FORMAȚIA 
Adamache — 
nei, Glteanu,
Kadar, Jambor, Dumitriu II, 
Ballnt, Gyărfi.

Lipsește, după cum m vede, 
Ghergheli, car* arte indispo
nibil

O. GRUIA

La constănțeni, două 
noutăți i Popa și Stoica

CONSTANȚA, 4 (prin tele
fon de la corespondentul nos
tru). în vederea partidei de Ia 
poalele Ttmpei, Farul a pă
răsit Constanța joi diminea

DUMIWRIU ll

tA

privește echipa 
antrenorul Ro- 

intențlonează, 
modificări 9 re-

unwind să facă un popas 
la Sinaia, unde a susținut, In 
aceeași zi un meci amical 

în ceea c* 
de duminică, 
b*rt Cosmoc 
s* pare, două
apar Stoica, pe po*t de fun
daș dreapta, și portarul Popa* 
în locul lui Ștefănescu că
rui* 1 se atribui* golul din 
meciul cu Steaua: Deci i 
Popa -— Stoica, Mareș, Anto
nescu, Pleșa, Tunase, Badea, 
Oprea, 
Kallo.

tTufan, Car aman,

O. POPA

POLITEHNICA IAȘI-C.F.R. TIMIȘOARA
O nouă pereche de 
mijlocași; Ălecu—Mi-

hăilă

IAȘI, 4 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Ma
rea grijă a antrenorului Măr- 
dărescu — înaintea debutului 
oficial în fața propriilor su
porteri — rămîne linia de 
mijloc, tn car* a încercat, la 
antr*aam*at% mal mult* să

Iuții. După cit se pare, antre
norul studenților va opta 
pentru tandemul Alecu—Mi- 
hăilă, socotindu-1 pe ultimul 
mai activ decît pe Simionaș.

După toate previziunile. 
Goliac va lua locul lui Mol- 
doveanu, ceea ce va face ca 
Politehnica să trimită în te
ren pe lordache — Lupea, 
lanul, Stoicescu, Romilă, Ale
cu, Mihăilă, Incze, Lupulescu, 
Superman, Goliac.

D, DI AC ONES CU

Dembrovschi - operație reușită
Așa cum am anunțat, 

internaționalul Dembrov
schi, care a suferit o rup
tură de menise, în urma 
unui accident de automo-

bii, a trebuit să se supu
nă unei intervenții chirur
gicale.

Operația •— efectuată 
de doctorul Dumitru To-

mescu — a reușit pe de
plin. De ieri, Dembrovschi 
a părăsit patul, începînd 

să meargă.

Reîntoarsă din Bulgaria, 
Steaua a făcut vineri un ușor 
antrenament.

în ciuda înfrîngeril de la 
Sofia, antrenorul Ștefan 
Covaci va utiliza aceiași ju
cători în liniile de apărare 
și de mijloc — Suciu, Sătmă- 
reanu, Hălmăgeanu, Ciugarin, 
Vigu, Naom și Ștefănescu — 
singurele modificări uimind 
a le efectua în atac. După 
toate probabilitățile, configu
rația acestuia va fi : Pantea, 
Tătaru, lordănescu. Manea.

Singura noutate, deci : re
intrarea lui lordănescu, „e- 
roul" finalei „Cupei".

medicului...

CLUJ 4, (prin telefon de la 
corespondentul nostru). în ta
băra studenților clujeni, cel 
mai ocupat în aceste zile 
este... doctorul echipei, Al. 
Pop, care se străduiește să-i 
recupereze pe Anca, Adam și 
Uifăleanu, accidentați în me
ciul cu Rapid.

în aceste condiții, antreno
rului Șepci i-a fost foarte di
ficil să ne indice formația, 
mărginindu-se să ne dezvă
luie „alternativele" : Anca 
sau Bungău, Adam sau Lică, 
Uifăleanu sau Pripici.

După cum se vede, cluje
nii nu vin la București cu 
zîmbetul pe buze...

V. MOREA

ll.TA.-PROGRESUL
Lanțul... incertitudinilor

i
în vederea partidei pe care 

o va susține duminică cu 
campioana, Progresul s-a an
trenat zilnic, dar cele două

DOMIDS

Iată și... lotul pentru jocul 
de duminică : Manta (Zamfir) 
— Marinescu (V. 
Măndoiu, Grama, 
(Dumbravă), Dinu (Filipes- 
cu). Beldeanu, R. 
Raksi (Marinescu), 
Georgescu, Matei (I. Sandu).

FI. SANDU ■)
Se așteaptă reabilita- 

rea lui Gornea

Popescu). 
Rotaru

Ionescu, 
Dudu

față mai multe semne de în
trebare : Tatar sau ®orec ? 
Pîrvu sau Donca T Mehedinți 
sau Gorduna ?...

La Iași, timișorenii vor a- 
borda — probabil — partida 
cu următoarea garnitură: 
Corec — Pîrvu, Donca, Răce- 
lescu, Speriosu. Hergan, Me
hedinți, Manolache, Bojin, 
Nestorovici, Panici.

Ded, din nou Manolache 1 
P. ARCAN

jocuri de antrenament — 
susținute în campania Meta
lului și a Fiecărei roșii — 
au dat naștere multor incer
titudini în ceea ce privește 
formația.

Antrenorul V. Stănculescu 
ne-a declarat: „Sîntem con- 
știenți că U.T.A. este o echi
pă ta formă poate cea mai 
ta formă Ia ara actuală. Este 

. foarte greu să crezi în ceva... 
Dar fotbalul are legile lui 
nescrise, iar noi — datoria 
de * ne juca șansa".

Astăzi, fotbaliștii 
face un ușor an- 
de reacomodare. 

„necunoscut el e“ 
este

ARAD 4, (prin telefon de la 
corespondentul nostru). După 
meciul susținut joi seară la 
Atena, arădenii au revenit la 
grijile zilnice — campionatul 
— și la marea problemă — 
Feijenoord. 
arădeni vor 
trenament 
Una dintre
meciului cu Progresul 
cazul lui Gornea, portarul ti
tular al echipei U.T.A. dove
dind o formă foarte slabă în 
meciul cu Olimpiakos. Să 
sperăm că Gornea își va re
veni in partida de duminică, 
mult mai ușoară decît cea de 
la Rotterdam... Formația pro
babilă : Gornea — Birău, Po- 
joni, Lereter (Kalinin), Bro- 
șovschi, Petescu, Domide, 
Arente, Sima, Dembrovschi, 
Fl. Dumitrescu,

Desen* de Al. CLENCIU

DUPĂ MECIUL CU OLIMPIAKOS

NE AȘTEPTAM LA MAI MULT DE LA U.T.A."
ATENA (prin telefon). 

30 000 de spectatori au asistat 
joi seara la așteptata con
fruntare dintre Oiimpiakosși 
campioana României, U.T.A. 
Spunind că am asistat la un 
joc bun, respectăm întru to
tul realitatea, DAR NU ESTE 
MAI PUȚIN ADEVĂRAT CA 
SPECTATORII SE AȘTEP
TAU LA CEVA MAI MULT

DE LA BINECUNOSCUTA 
ECHIPA ROMANA.

Singura circumstanță rea
lă pentru fotbaliștii arădeni 
o constituie evoluția foarte 
slabă a portarului Gornea, 
DIRECT RĂSPUNZĂTOR DE 
PRIMIREA A TREI DIN 
CELE PATRU GOLURI. La 
polul opus s-a situat evolu-

ția jucătorilor Domide, FI. 
Dumitrescu, Petescu și Pojo- 
ni, cei mai buni dintr-un an
samblu tehnic, dar vulnera
bil totuși...

Pentru meciul cu Feljcno- 
ord, atenție la apărarea ime
diată.

Jean VANDOROS

UN PRIM BILANȚ•
de la C.F.R. Simeria și Cor
nel Ghinea de la Metalul 
Copșa Mică au FOST SUS
PENDAȚI PE 2—4 ETAPE 
PENTRU INJURII ȘI INSUL
TE ADUSE ARBITRILOR, 
LOVIREA ADVERSARILOR.

Jucătorii Vasile Volmer de 
la Dinamo Bacău, Constantin 
Mareș și Dumitru Car aman 
de la Farul Constanța și Ma
rius Ciugarin de la Steaua 
București, au fost sancționați 
cu avertisment pentru joc 
dur, periculos.

Secțiile de fotbal Electro- 
putere Craiova și Someșul 
Beclean au fost sancționate cu 
ridicarea dreptului de a or
ganiza o etapă de campionat 
Pe teren propriu, pentru lip
suri tn organizarea jocului, 
menținerea ordinei și protec
ția arbitrilor.

Secțiile de fotbal Progresul 
București. Dinamo București 
șl Minerul Baia Mare au fost 
sancționate cu avertisment 
pentru că au permis intrarea 
în incinta terenului de joc a 
altor persoane decît cele pre
văzute de instrucțiunile fede
rației.

Secția d« fotbal C.F.R. Cluj 
a fost sancționată cu avertis
ment pentru că a prezentat 
echipa cu numere pe tricouri 
șterse.

Secția de fotbal C.F.R. ti
mișoara a fost sancționată cu

OFICIAL
(Urmare din pag. I)

vînzare bilete la jocul cu Uni
versitatea Craiova MULT 
PESTE CAPACITATEA STA
DIONULUI.

Primele etape au înregistrat 
și unele abateri ale unor ju
cători : joc dur, proteste, lo
vituri intenționate, car* au 
determinat pe arbitrii meciuri
lor respective să-i elimine de 
pe teren sau să-i avertizeze.

în primele etape s-au în
registrat și unele arbitraje 
slabe, cum a fost cel prestat 
de loan Rus la jocul Univer
sitatea Cluj — Rapid Bucu
rești, Paul Brătănescu la jo
cul Ceahlăul P. Neamț — 
Progresul Brăila, Vladimir 
Trifu la jocul A.S.A. Tg. Mu
reș — Metrom Brașov. Arbi
trul Paul Brătănescu, în ra
portul său de la jocul Some
șul Beclean — Unirea Dej, nu 
relatează nimic despre inci
dentele petrecute după joc și 
nici despre eliminare* unui 
jucător de

Față de 
fost luate 
suri:

Jucătorii 
la Știința Bacău, Ion Viță de 
Ia Dunărea Calafat, Gheorghe 
Slătaru de la C.F.R. Caran
sebeș, Dumitru Florescu de la 
Ancora Galați, Ion Davidoni

pe teren, 
aceste abateri, aa 
următoarei* mă-

Cornel Ciocoiu de

avertisment pentru că a vin- 
dut bilete peste capacitatea 
stadionului. In viitor, ACEAS
TA SECȚIE ESTE OBLIGA
TA CA JOCURILE IMPOR
TANTE SA LE ORGANIZE
ZE PE STADIONUL „1 MAI",' 
care are o capacitate mai 
mare șl asigură spectatorilor 
condiții optime de vizionare. 

Arbitrul Paul Brătănescu a 
fost suspendat pe timp de 6 
etape pentru întocmirea cu 
date nereale a raportului de 
arbitraj al jocului Someșul 
Beclean — Unirea Dej și 
pentru lipsă de curaj și fer
mitate în dictarea unor mă
suri regulamentare La jocul 
Ceahlăul P. Neamț — Pro- 
greul Brăila.

Arbitrul Ioan Rus a 
suspendat pe timp de 4 etape 
pentru lipsă de curaj, fermi
tate și aprecierea greșită a 
infracțiunilor la jocul Uni
versitatea Cluj — Rapid 
București.

Arbitrul Victor Dumitriu a 
fost suspendat 4 etape pentru 
neprezentarea la jocul Petro
listul Boldești — Metalurgis
tul Brăila.

*
Măsuri prompte, temeinice, 

care vor duce, sperăm, la 
crearea unor condiții favora
bile de desfășurare a campio
natului. sub toate aspectele.

jocul

fost

CONCURSUL EXCEPȚIONAL PRONOEXPRES,

DIN 6 SEPTEMBRIE 1970
ANUNȚA

ft AUTOTURISME DACIA 1300, MOSKVICI 408 cu caroseria 412 tn 
număr NELIMITAT;

ft Excursii a 2 locuri la BUDAPESTA cu petrecerea REVELIONULUI în 
număr NELIMITAT ș

ft Premii în numerar de valoare variabilă i 
ft Premii fixe în banL
Cu bileteje de 15 lei puteți participa la toate extragerile. 
MAI MULTE BILETE, MAI MULTE ȘANSE DE CÎȘTIG I 
AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR.
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ÎN AFRICA

EXCLUDEREA R.S.A.

Universiada — Torino ’70
(Urmare din pa®. I)

Ne mai despart puține zile 
de începerea campionatelor 
mondiale de scrimă, a căror 
organizare a revenit, anul a- 
cesta, federației turce de spe
cialitate.

într-o recentă conferință de 
presă, președintele forului 
turc de resort, NEFI GU
VEN, a anunțat că pregăti
rile pentru această competi
ție de mari proporții au fost 
încheiate șl că „Sala de sport 
Ataturk", — o modernă con
strucție sportivă cu o capa
citate de 7 000 locuri, înălța
tă în centrul orașului Ankara 
— este gata să primească pe 
planșele sale pe cei aproape 
360 de competitori ce urmea
ză să vină aici, în zilele vi
itoare, din 30 de țări, de pe 
toate continentele.

Comitetul de organizare a 
înscris în listele de partici- 
panți ; 109 floretiști, 72 flore- 
tiste, 98 spadasini și 78 sa- 
breri. Nu lipsesc, firește, de 
la startul competiției țările 
care s-au impus în domeniul 
scrimei : U.R.S.S., Ungaria,
ROMÂNIA, Franța, Italia, 
Polonia, Suedia, R. F. a Ger
maniei, dar vor fi prezente, 
de asemenea, țări ca Libanul, 
Iranul, Irlanda, Venezuela, 
Argentina, Australia, Israe
lul etc. S-a stabilit ca spor
tivii și însoțitorii lor, ca și 
delegațiile unor federații sau 
arbitrii, să fie găzduiți în 
două mari hoteluri din cen
trul orașului Ankara.

Referindu-se ia reprezenta
tivele Turciei, dl. N. Guven

i

DI. NEFI GUVEN, președintele

re- 
fe- 

Re- 
că

sa-

PARIS, 4 (Agerpres), — 
Secretarul general al Con
siliului superior al sportu
lui din Africa, Jean Claude 
Ganga, a declarat, 
feritor la suspendarea 
derației de atletism a 
pubiicil Sud-Africane, 
„această măsură este
tisfăcătoare pentru sporti
vii africani, întrucît spor
tul trebuie să contribuie la 
crearea unui climat favo
rabil de pace și destin
dere, iar prezența la com
petiții a unei țări care 
practică în mod deschis 
discriminarea rasială nu 
poate fi decît nefastă re
lațiilor sportive interna
ționale".

Forest Hills

se aflăa arătat că acestea 
de mai mult timp sub pre
gătirea antrenorului francez 
Michel Perrin, dar că ele 
nu vor putea ocupa decît 
locuri modeste în actuala e- 
diție a campionatelor mon
diale. „Sperăm ea în doi ani 
să avem și noi o selecționată 
mai puternică", a spus pre
ședintele federației turce, care 
a enumerat apoi pe princi
palii favoriți ai competiției, 
printre aceștia figurină 
sportivii români.

£i

PROGRAMUL 
CAMPIONATELOR

federației turce de scrimă.

echipe (finala) ; 18.IX : sabie 
echipe (eliminatorii) ; floretă 
feminin individual (finala) ; 
19.IX : zi de odihnă ; 20.IX : 
spadă individual (eliminato
rii) ; sabie echipe (finala) ; 
21.IX : spadă individual (fi
nala) ; 22.IX : 
nin — echipe 
23.IX : spadă 
liminatorii) ;
echipe (finala) ; 24.IX : spa
dă echipe (finală) ; festivita
tea de închidere,

Orhan SEVINCL1
redactor la ziarul 

„Son Havadis" — Istanbul

KOCH SI HEWITT
IES DIN CURSĂ...

rugat pe curioșii mei colegi 
să aștepte pînă la campiona
tele internaționale ale Româ
niei, ce se vor desfășura în
tre 11 și 13 septembrie... _

In lupta pentru doborîrea 
' recordului mondial la prăji
nă s-au aflat Wolfgang Nord- 
wig (R. D. Germană), Chris
tos Papanicolau (Grecia) și 

Franțois Tracanelli (Franța). 
Ei au trecut 5,30 m — după 
ce H. .Engel (R.F.G.) 5,20, K. 
Inoue (Japonia) 5,00 și M. 
Bull (Anglia) 5,00 rămăsese
ră în urmă — șl apoi au 
atacat 5,42 m. Papanicolau 
a reușit din prima încercare, 
ca și Nordwig, de altfel. Tra
canelli a ratat și a renunțat, 
păstrîndu-și încă două șanse 
la înălțimea record. Am fă
cut parte dintre simpatizan- 
ții fără rezerve al lui Papa
nicolau. L-am îndrăgit In 
seara aceea de august, pe 
Stadionul Republicii, la Bal
caniadă, cînd a încercat — Ia 
5,47 m — să stabilească un 
nou record al lumii, ratînd 
de puțin. L-am aplaudat, însă, 
pe Nordwig, singurul din a- 
cest trio celebru care a reu
șit să îmbunătățească cea mai 
bună performanță, mondială, 
de fapt să se autodepășească, 
fiindcă recordul îi aparținea. 
L-am aplaudat și pe Ărese, 
pentru inteligenta sa cursă la 
1500 m, pe Briesenick, pen
tru cei aproape 20 m la greu
tate, pe Karin Illgen, pentru 
excelenta sa performanță la 
disc (62,04), pe toți cei ce 

reu- 
■ de 

de- 
fost 
tri-

Intr-un echilibru perfect, în cea din urmă încercare, Heide Rosen- 
dahl aterizează în nisipul gropii de ’ 
Vioriei! Viscopoleanu, la 6,84 m i 
chiar la ,400 m băieți, unde core- 
eordmanul european, Jelllnghaus, 
a fost întrecut cu ușurință. Dar, 
iată ce a indicat tabela electro
nică da pe Stadio Comunale în 
ordinea desrășurărli . finalelor : 
CIOCAN 1. JOCHEN SACHSE 
(R.D.G.) 72,34, 2. Vasili Hmelevskl 
(U.R.S.S.) 08,54, 3. Vladimir Am- 
vrosiev (U.R.S.S.) 66,80, 4. S. Ml- 
rofusi (Japonia) 66,48, 5. W.
Schmidt (R.F.G.) 64,70, 6_._M._Vec- 
chiato
(B)
7,91, 
7.78, 
7,76 
7,67,

Cele mal bune performante ale 
anului la săritura cu prăjina :

5,46 — "
5,42
5,40
5,36
5,35
5,35
5.32
5,31
5,25
5,25

Wolfgang Nordwig R. D.
Germană
Cristos Papanicolau Grecia 
Franțois Tracanelli Franța 
Jan Johnson S.U.A.
Renato Dionisi Italia
John Pennel S.U.A. 
Kjlelî Isaltsson Suedia 
Alti Alarotu Finlanda 
Sam Carruthers S.U A. 
Risto Ivanoff Finlanda

In încheiere, s-a comunicat 
programul campionatelor, care 
se prezintă astfel :

13 IX : Festivitatea de des
chidere ; floretă masculin in
dividual (eliminatorii) ; 14.
IX : sabie individual (elimi
natorii) ; floretă masculin in
dividual (finala) ; 15.IX : sa
bie individual (finala) ; 
16.IX : floretă masculin echi
pe (eliminatorii) ; 17.IX : flo
retă feminin individual (eli
minatorii) și floretă masculin

CONCURSUL INTLRNATIONAL DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

curenții, deși nu erau încă 
amenințați de „punctele re
le" care 
tiție, au 
cu toată 
pe scurt, 
meciuri.
(cat. 48 
nostru Gh. Berceanu l-a în- 
tîlnit pe americanul Opp, pe 
care l-a învins confortabil la 
puncte (9—1). Spectatorii au 
aplaudat acțiunile în viteză, 
pline de acuratețe ale lui 
Berceanu din primele două 
runde (în min, 5 conducea 
cu 8—0). In ultima repriză, 
Berceanu n-a mai forțat, 
ceea ce i-a adus lui, ți ad
versarului său, un avertis
ment pentru pasivitate, dic
tat de arbitrul turc Demirag. 
La aceeași categorie,. I. Gibu 
a avut ca adversar pe polo
nezul Nowicki. După o repri
ză, Gibu conducea cu 4—0 
apoi, după o centurare, a mai 
primit două puncte. Sigur 
de victorie, Gibu n-a fost 
suficient de atent la mane
vrele adversarului său, care 
printr-un dublu-nelson l-a 
dus Ia parter, unde după 40 
de secunde Gibu a cedat, 
fiind fixat cu umerii pe sal
tea. La libere, ne-a plăcut, 
în mod deosebit, evoluția lui 
P. Cernău, (cat. 52 kg) care, 
deși a fost în dificultate în 
primele minute, a reușit să 
contracareze atacurile la pi
cioare ale iugoslavului Dar- 
lev și, în final, printr-o răs
turnare 
tige la 
FI. Moț 
tat pe 
Imediat
tact cu partenerul său de în
trecere, Keller a obținut un 
punct în urma unui tur de 
braț, apoi a inițiat noi ac-

îi scot din compe- 
abordat partidele 

dîrzenia. Dar iată, 
desfășurarea unor 
La greco-romane 

kg), reprezentantul

spectaculoasă, să cîș- 
tuș. La cat. 57 kg., 
l-a avut de înfrun- 
D. Keller (S.U.A.). 

după ce a luat con-

floretă femi- 
(eliminatorii) ; 
individual (e- 

floretă feminin

NEW YORK, 4. In cea de-a 
doua zi a turneitlui Internațio
nal de tenis de la Forest liills 
s-au înregistrat 
che—Cox 3—6, 
S toile—Guzman 
Mcmanus—Koeh 
6—1 ;
6—3,
6— 7, o—a, o—o, u—
Hewitt 4—6, 6—3, 6—: 
ver—Stone 4—6, “ ~
La simplu 
franceză “ 
vins-o cu 
mericanca 
proba do 
american 
trecut cu
7— 5 perechea 
veil (U.R.S.S.),

rezultatele : Ro-
7—6,
6—1,
5—7,

7—6,
6—2,
6-4,

6—2 ;
6—1 ; 

G—3, 
Newcombe — Loyo Mayo 
‘ ‘ “ ' Ashe—Tanner

Bowray— 
6—4 ; La- 
6—1, 6—2. 
Jucâtoarea 

Gail Chanfreau a in- 
6—3, 3—6, 6—3, pe a- 

Denise Carter. în 
dublu bărbați cuplul 
Ashe—Ralston a în- 
7—6, 6—7, 6—4. 3—6,

Korotkov—Metre-

6—3, 6—1 ;
6—4, 6—3, 6—4 ;

-6—2, 
femei, 
Chanfreau 

6—3, 
Carter.

Balcaniada de călărie

țiuni, la care Moț n-a răs
puns cu contraatacuri efica
ce și pînă la urmă a pierdut 
partida la cinci puncte dife
rență.

Alte rezultate din turul I, 
GRECO-ROMANE : cat. 52 
kg. — I. Preda b.p. Kuznierz 
(Polonia), M. Dumitru b.p.

MOZAIC
• Printre cel 23 de arbitri 

al competiției se află și un 
fost campion olimpic : Dumi
tru Pîrvulescu, cîștigătorul ca
tegoriei 52 kg la J.O. de la 
Roma, din 1960.
• Clujeanul Gheorghe Mar

ton deține un adevărat record 
printre arbitri. El este cel 
mai înalt șt cel mal greu : 126 
kg și 2 metri fără cîțiva centi
metri.

Huber (R.F.G.), I. Rogojan 
p.p. Zeman (Cehoslovacia) ; 
cat. 57 kg. — C. Ionescu e- 
gal Radmacher (R.D.G.); cat. 
62 kg. — V. Nicolae egal Ro- 
sev (Bulgaria) ; cat. 68 kg. — 
Șt. Șerban b. p. Tabacky (Iu
goslavia), Klement (Cehoslova
cia) b. p. Keil (R.D.G.).
LIBERE: cat. 48 kg. — I. Van
gheliei b. p. Waughn (S.U.A.), 
I. Iatagan p. p. Latak (Un
garia), cat. 52 kg. — I. Vlă- 
descu b. p. Bock (R.D.G.) ; 
cat. 57 kg. — Klinga (Unga
ria) b. tuș Zeidler (Cehoslo
vacia); cat. 62 kg. — Cin- 
cio (Bulgaria) b. p. Wei
gel (S.U.A.), P. Androne p. 
tuș Jirman (R.D.G.), P. Co- 
man b. tuș Iordanov (Iugo
slavia) ; cat. 68 kg.
Albu b. p. Rusznyak (Unga
ria) ; cat. 74 kg. — Fl. Nei- 
cev p. tuș Schalls (S.U.A.).

★
Sîmbătă sînt programate 

două reuniuni : dimineața 
de la ora 9 și după-amiază 
de la ora 17.

V.

au concurat la realizarea: 
șitului spectacol sportiv 
pe Stadio. Comunale. Și, 
sigur, bucuria noastră a 
deplină pentru faptul că 
colorii au reușit să obțină în 
această întrecere a superve- 
detelor o medalie de argint 
(Elena Vintilă), una de bronz 
(Valeria Bufanu, la 100 
și un loc V (Argentina 
nis, la disc).

Vineri după-amiază, în 
șase finale programate, am 
semnat alte trei recorduri 
diale universitare de atletism, rea
lizate de Jochen Sachse, la cio
can, 72,34 m (v.r. Gyula Zsivotzki 
67,74) de Maria Sikora, 52,8 
400 m (vechiul record îi i 
ținea cu 53,9) și de Tom 1 
45,9 la 4Oo m (v.r. —
In plus, remarcăm surprizele de 
la lungime băieți, unde 
Beer (creditat anul 
m) nu a ocupat decît locul 5. la 
100 m unde sprinteri creditați c.u 
timpi excepționali au alergat mai 
slab, în această zi, ocupînd locuri 
inferioare posibilităților lor și

mg)
Me-
cela 
con- 

mon-

1 la 
apar- 
Ulan, 

Whitney 49,8).
Klaus

acesta cu 8,10

SITUAJIE NESCHIMBATĂ ÎN FRUNTEA
CLASAMENTULUI LA PROBA COMPLETĂ

CRAIOVA, 4 (prin telefon, 
trimisul nostru). După 
cei 15 participanți în- 
în concursul complet 
campionatul balcanic de 
au evoluat în proba

de lâ 
ce joi 
scriși 
pentru 
călărie.
de dresaj, azi (n.r. vineri) s-a 
disputat proba nr. 2 — aler
gare 
cea 
trei etape ale probei 
plete. Evident, printre 
riți s-au numărat C. 
(România), cu Spirt — 
gătorul probei de dresaj — 
Iordan Jeliazslov (Bulgaria^, 
cu Liberia, Oscar Recer (Ro
mânia), cu Greer. Concuren
ții au avut de străbătut a- 
proape 27 de km, împărțiți in 
4 etape. O primă etapă de 
4800 m, care s-a desfășurat 
in preajma bazei hipice Ro
vine, a obligat concurenții să 
meargă în pas de trap. A 
doua etapă — 3000 m steeple 
cu 9 obstacole, după care con
curenții au avut de străbătut 
în pas de trap 12 000 m pînă 
în Valea Palilulei, unde pe 
un traseu accidentat ea 23 
de obstacole au avut de par
curs 5850 m. Proba de fond 
a solicitat călăreților, în spe
cial în ultima etapă, deose
bit de dificilă, o rezistență fi
zică și o gîndire tactică de-

pe teren accidentat 
mai dificilă dintre cele 

com- 
favo-
Vlad 
cîști-

obstacolele pe 
de trecut au 
cîteva dintre

osebită, întrucît 
care le-au avut 
reprezentat — 
ele — puncte de maximă di
ficultate (mai cu seamă ob
stacolele 9, 10, 18 și 19). Dupâ 
ce primul și al doilea concu
rent au fost eliminați pentru 
erori de parcurs, a venit rîn- 
dul lui Oscar Recer, cu Gre
er, unul dintre favoriți. El 
a fost însă nevoit să-și în
trerupă cursa la obstacolul nr. 
9 — din cauza unor 
tori nedisciplinați, care 
riat calul — fiind și 
minat.

Neașteptat, Enache 
giu, pe Jak, a comis o eroare 
de parcurs la • steeple, fiind 
eliminat înainte de a-și arăta 
pregătirea pentru proba de 
fond. Primul dintre cel 
concurenți care a reușit să 
termine parcursul a fost Ior
dan Jeliazslov, care a dove
dit o pregătire foarte bună, 
încheind fără penalizări. Pri
mul dintre concurenții români 
a fost Gh. Moișanu, cu Pe- 
trișor, care a primit —9,1 p. 
Desigur, speranțele noastre e- 
rau îndreptate către C. Vlad, 
cu Spirt, care după prima zi 
conducea în clasament. El nu 
s-a dezmințit, a evoluat ex
celent, parcurgînd traseul fără

specta- 
au spe- 
el elii
Boian-

15

Telex ® Telex © Telex
MILANO, 4. Concursul ci

clist „omnium" desfășurat pe 
velodromul Vigorelli din Mi
lano a fost cîștigat de cu
plul belgian Merckx — Mon- 
sere care a întrecut cu 17—13 
perechea italiană 
Adorni.

Cu acest prilej 
mea sportului cu 
ASISTAT ȘI LA 
REA DINTRE GIMONDI ȘI 
CAMPIONUL MONDIAL DE 
FOND MONSERE care și-a 
retras acuzațiile făcute cu o 
lună în urmă cind a spus că 
ciclistul italian l-ar fi oferit o 
sumă 
lesni 
de la

va dintre cîștigători 
LIN : 110 m ------
(S.U.A.) 13.9
(Cehoslovacia) 
Smith (S.U.A.) . .
Plachy (Cehoslovacia)

garduri
100 m:

10,3 ;
45,8 ;

MASCU- 
: steeie 
Bohman 

400 m : 
800 m : 

1:46,3 ;

Gimondi —

cei din lu- 
pedale AU 
IMPACA-

de bani pentru a-i în- 
victoria in campionatul 
Leicester.

Atleți cunoscuțl din 9 țări au 
nartlcipaț la concursul Interna
țional de la Varșovia. Iată cîți-

CAMPIONATELE EUROPENE DE TALERE ȘI SKEET
(Urmare din pag. 1)

semnaf pentru noi, acela că 
ne găsim in cadrul cifrelor 
planificate : 195 t — 193 pen
tru DUMITRESCU și FLORES- 
CU, (la naționale) 191 t — 
190 t ; POPOVICI și DUMI
TRESCU (Ia „Marele premiu 
Leipzig"). Aceste rezultate și 
chiar cele ale lui AUREL IO- 
NESCU (deși sub nivelul po
sibilităților) ne dau încredere 
că evoluția team-ului român 
se va situa la plafonul indi
cilor așteptați. Spre același^d 
tinde și Vasile Trăistaru,' col 
de ai cincilea nostru senior.

— Prin urmare, care vă 
este pronosticul ?

— Concurînd la potențialul 
nostru real, vom putea aspira 
la unul dintre locurile I—III 
la echipe, iar la individual cu 
DUMITRESCU, FLORESCU șl 
POPOVICI, între I—VI.

— Pe cei mai tineri, Rell 
Vezeanu, Gabriel Suditu și 
Paul Stancu, cum îi apreciați?

— Singura noastră reprezen
tantă, RELI VEZEANU, înscrie 
o formă sportivă ridicată șl 
cred că ea va avea un cuvint 
de spus, cu toate că va tre
bui să facă față unor adver-

sare extrem de redutabile, ca 
italianca Avriie, vest-germana 
von Soden și sovietica Ghe- 
rasina, medaliatele ultimelor 
campionate mondiale. SUDITU 
și STANCU nu au obiective 
de performanță la aceste eu
ropene, dar progresele înregis
trate, ca și dorința lor de a- 
firmare, sînt convins, vor jus
tifica selectionarea lor.

— La București va ti pre 
zent cel mai mare număr de 
concurenți din istoria campio
natelor, vor lua startul toți 
așii continentali și chiar ai 
lumii, în frunte cu deținăto
rul titlului suprem, Ennio Ma- 
terelli (Italia). In această e- 
lită cui acordați, totuși, pri
ma șansă ?

— La echipe, lupta pentru 
primele locuri se va da între 
reprezentativele Italiei, Fran
ței, R. D. Germane, R. F. a 
Germaniei, U.R.S.S. și Româ- 

, niei. La individual, este difi
cil să mă pronunț. Există a 
tîtea valori apropiate, iar sur
prize au fost întotdeauna. In
diferent, însă, de numele cîș- 
tigătorului, am aproape certi
tudinea că poligonul Tunari 
se va îmbogăți din nou cu re
zultate mari. Sper ca și vre-

cores- 
unor asemenea 

Mă

mea să fie favorabilă să nu 
ne joace vreo festă. Campio
natele au asigurate condiții 
optime de disputare, 
punzătoare
competiții de amploare, 
gindesc la calitatea superioa
ră a instalațiilor, a talerelor 
și la capacitatea ireproșabilă a 
corpului nostru

Optimismului 
Grigore Ioanide 
noi dorința ca 
trîntească .'lulte, multe manșe 
complete.

de arbitri.
antrenorului 

îi adăugăm și 
tricolorii să

ULTIMELE NOUTĂȚI
• Ieri a sosit . dl Severino 

Rosa Ciot (Italia), vicepreșe
dintele Confederației europe
ne de tir.

« Tot de ieri sînt oaspeții 
noștri trăgătorii italieni, po
lonezi, englezi, austrieci, sue
dezi, spanioli și turci. Astăzi 
sînt așteptați concurenți din 
Bulgaria, 
Ungaria.

• Ședința de tragere 
sorți a participanților va avea 
loc luni la ora 13, iar cea 
tehnică, ’ în aceeași zi, la oră 
19.

R.D. Germană
la

o greșeală, într-un timpnici
cu mult sub cel acordat, cla- 
sîndu-se astfel și în proba a 
doua pe primul loc. Din pă
cate, eliminarea din concurs 
a primilor doi călăreți din 
fiecare echipă face ca 
miul pe 
poată fi 
stabilirea 
neral pe 
ate în considerație 
trei rezultate ale fiecărei re
prezentative.

Așadar, rămine ca premiul 
să fie acordat numai în pro
ba ................. _
zile 
clasamentului 
rentul român 
Spirt.

Sîmbătă, 
orele 16, 
proba nr. 3 — obstacole — 
din cadrul probei comple
te, după care va fi de
semnat campionul balca
nic.

pre- 
mai 

: la
ge-

echipe să nu 
acordat, întrucît 
clasamentului 

echipe trebuiau lu- 
primele

individuală, 
de ooncurs, 

se 
C.

După două 
în fruntea 

află concu-
Vlad, cu

lncepînd de Ia 
se va disputa

Emanuel FANTANEANU

jriauiiy (.u-eiiusiuvauiaj ,
3 000 m obstacole : Rissi (Italia) 

Collet
Golo- 

; pră-
8:36,6 ; 4Oo m garduri : 
(S.U.A.) 50,5 ; înălțime :
biowskl (Polonia) 2,18 m . . 
jină : Buciarskl (Polonia) _5J5 m 
— nou record polonez 
NIN.: 100 m garduri ;
(R.D.G.) 13,1 ; 100 m plat : 
vis (S.U.A.) 11,5 ; 400 m : Ham-

~.U.A.) 53,1; greutate:
i (Polonia) 16,79 m.

mond (S.1 
Chewinska

FEMI- 
Balzer 

Da-

Segrino, în apropiere 
au început eampiona- 

europene de schi nautic, 
prima zi, în clasament 

francezul TiUement la

Pe Iacul 
de Como, 
tele 
După 
conduce 
bărbați, iar la feminin, pe pri
mul loc se află, de asemenea, 
o reprezentantă a Franței, Sil
vie Maurier.

Cunoscutul halterofil finlandez 
Kaarlo Kangasntemi, medaliat cu 
aur la Jocurile Olimpice de la 
Ciudad de Mexico, s-a acciden
tat la coloana vertebrală (depla
sare de disc) in timpul unul con
curs desfășurat la Reykjawlk.

Turneul de hoq/hel pe gheață 
pentru premiul ziarului Sovetskl 
Sport, s-a încheiat la Moscova 
cu victoria echipei Spartak Mos
cova. care a învins în finală 
cu 6—4 echipa T.S.K.A.

‘o ’(Italia) 64,02. ’ LUNGIME
1. ALAN LERWILL (Anglia)
2. Arnie* Robinson (S.U.A.)
3. Geoffrey Hlgnett (Anglia)
4. N. Stekici (Iugoslavia)
5. K. Beer (R.D.G.) 7,65, 6.

M. Rak (Iugoslavia) 7,62. 100 M _ ----------- - ™
(R.D.G.)
Berg / ...... . .
Balogh (Ungaria) 11,7, 4. Migue- 
lina Cobian (Cuba) 11,7, 5. Judit 
Szabone Havas (Ungaria) 11.8, 6. 
Stella James (Anglia) 11,9. lOo M 
(B) 1. SIEGFRIED SCHENKE
(R.D.G.) 10.5, 2. Jim Green (S.U.A.) 
10.5, 3. Jean Louis Ravelomanatsoa 
(Madagascar) 10,5, 4. Z. Nowosz 
(Polonia) 10,6, 5. Jose Triana
(Cuba) 10,6, 6. P. Montes (Cuba)

1. RENATE MEISSNER
11,5, 2. Wilma van den 

(Olanda) 11,5, 3. Gyorgy

lungime, cu 2 cm peste recordul 
Telefoto s A_P. — Agerpres

10,8. 400 M (F) 1. MARIA SIKORA 
(Austria) 52,8, 2. Carmen Trusts 
(Cuba) 53,5, 3. Aurelia Penton 
(Cuba) 53,8, 4. Hanna Koval (Po
lonia; 54,4, 5. Claude Marie Druel 
(Franța) 54,4, 6. Irenlce Rodriguez 
(Brazilia) 54,5. 400 M (B) 1. TOM 
ULAN (S.U.A.) 45,9, 2. Martin
Jellinghaus (R.F.G.) 46,2, 3. Jac
ques Carette (Franța) 46,3, 
Turner (S.U.A.) 46,3, 5. E. 
ciuk (U.R.S.S.) 46,6, 6.
meissl (R.F.G.) 46,7.

Sîmbătă după-amiază, 
alte dispute finals 
s.iadei, în care sînt 
patru atleți români, 
și Curt Socol vor 
cilul „maraton" al 
Cornelia Popescu va încerca 
ocupe un loc cît mai bun 
înălțime, în compania unor ad
versare deosebit de redutabile 
(Gusenbauer, Lazareva. Hrepev- 
nik), iar Carol Corbu își va în
cerca șansele la triplu, alături de 
nume prestigioase ca Viktor 
Saneev (recordman mondial șl 
„aur" la J.O.), Nelson Prudencio 
(„argint" la J.O.), Jorg Drehmel 
și Giuseppe Gentile („bronz‘-‘ la 
J.O.).

4. T.
B. Sav-
R. Ros-
urmează
Univer- 

și
ale 
angajați
Andrei Șepci 
încheia dlfi- 
decatlonulul, 

să 
la

BREVIAR
TENIS. Individual masculin, fi

nala loc 1—2. PROISY (FRANȚA) 
— Lejus (U.R.S.S.) 6—1, 6—2, 6—0; 
loc, 3—4 Bartoni (Italia) — Maioli 
(Italia) 7—5, 6—4. Feminin 1—2. 
P ARMAS (U.R.S.S.) — Sawa- 
matsu (Japonia) 6—8, 8—6, 6—1; 
loc 3—4 Roubin (Franța) — 
Baaker (Olanda) 6—4, 6—3.

SCRIMA. Sabie echipe. Finala 
1—2 U.R.S.S. — Ungaria 9—4; loc. 
3—4 Italia — Franța 9—5.

GIMNASTICA. Clasament 
individual : 1. TERUIKI 
MURA (JAPONIA) 57,50 
Riuji Fujimori (Japonia) 56,80 p, 
3. Viaceslav Vogel (U.R.S.S.) 56,70 
p, 4. Makato Sakamoto (S.U.A.) 
56,45 p, 5. Simiki Hosokava (Ja
ponia) 56,45 p, 6. Alecsandr 
Adrianov (U.R.S.S.) 56,35 p. Cla
sament pe echipe : “ 
171,25 p, 2. U.R.S.S. 168,------ 4. _

final 
OKA-
P. 2.

1. JAPONIA 
. 85 p, 3. 

S.U.A. 160,05 p, 4. Iugoslavia 
162,95 p, S. Ungaria 162,80 p, 6. 
R.F. a Germaniei 160,65 p.

BASCHET. Masculin. Turneu fi
nal 1—4 : S.U.A. — Cuba 87—73 
(44—44), U.R.S.S. — Iugoslavia 
87—71 (39—39); V—VIII : Bulgaria 
— Brazilia 70—66 (37—38); IX—XII:

Canada — Ungaria 77—75 (36—42), 
Cehoslovacia — Polonia 81—79 
(35—40); XIII—XVI : România — 
Turcia 67—49 (25—19). — Au în
scris Georgescu 12, Chivulescu 10, 
Cîmpeanu 20, Moraru 8, Troacă 8, 
Popa 7, Pîrșu 2 — R.F. a Germa
niei — Franța 69—56 (34—29);
XVII—XX: Japonia — Olanda
88—76, Israel — Grecia 94—79, XX... 
Portugalia — Danemarca 73—60, 
Albania — Sudan 116—74, Sene
gal — Luxemburg 75—57.

VOLEI. Masculin. Japonia — 
Cehoslovacia 3—1 (2, 4, —12, 10), 

— Coreea de Sud 3—0 
14), Bulgaria — Belgia 
3, 4), Polonia — România 
9, 12) — în turneul pen- 

9—12, Italia — Canada

U.R.S.S.
(H,3—0
3—0 
tru 
3—0

10, 
(13, (15, 
loc.
(3, 7, 5), Israel — Turcia 3—2 

(—5, —13, 11, 4, 7), Grecia — India 
3—0 (3, 10. 9), Iran — Kuweit 3—0 
(2, 6, 11). Feminin. Japonia —
Brazilia 3—0 (14, 7, 11), U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 3—0 (5, 4, 7). Bul
garia — Italia 3—0 (1, 4, 9). Ro
mânia — Haiti 3—0 (1, 2, 2) — 
pentru turneul 7—12, Iran — Ca
nada 3—0 (2, 5, 9), Elveția — 
Olanda 3—1 (11, 8, —14, 5).

PELE VA MAI JUCA
ÎNCĂ MULȚI ANI !

Interesante declarații
„MAN-Revista braziliană

CHETE" din Rio de Janeiro 
publică un 
celebrul
punde unor întrebări puse de 
diferiți specialiști și comen
tatori sportivi. Astfel, cititorii 
revistei au aflat că Pele in
tenționează să-și modifice 
planurile sale privind retrage
rea din activitatea competițio- 
nală. Tn acest sens, „Perla 
neagră" a precizat că doreș
te să participe si la campio
natul mondial de fotbal din 
anul 1974, în R. F. a Germa
niei. Tn altă ordine de idei, 
Pele a declarat că în actualul 
deceniu ar fi posibil ca Africa

interviu 
fotbalist

în cars 
Pelă răs-

ale „perlei negre“ 
să devină o forță a fotbalu
lui mondial. La întrebarea cro
nicarului argentinian Carlos 
Fontanarosa — care sînt 
fotbaliștii săi preferați — 
Pelă a numit pe Beckenbauer, 
lașin, Di Stefano, Perfume, 
Bobby Charlton.

Revista relatează, de ase
menea, că președintele F|FA, 
Stanley Rous, i-ar fi 
Peld întrebarea dacă 
tenfionează să joace, 
jucătorul brazilian 
mente în vîrstă de 29 
a răspuns „Desigur 
mai juca încă mulți ani fot
bal".

IN C E DE LA BARCELONA

U. R. S. S. ROMANIA 4-3

pus lut 
mai in
ia care 
(actual- 
de ani) 
că voi

DUPĂ UN MECI DE POLO DRAMATIC
Programul turneului a fost modified!

BARCELONA 4 (prin tele
fon) Au Început întrecerile ce
lei de a 12-a ediții a cam
pionatelor europene de nata- 
ție cu partidele preliminare ale 
turneului de polo. După cum 
am fost informați telefonic de 
dr. Ion Drăgan, arbitru in
ternațional, programul jocu
rilor a suferit o modificare 
radicală prin retragerea echi
pei Turciei din competiție. în 
această situație, comisia de 
polo din cadrul L.E.N. (în
trunită în cursul nopții de joi 
spre vineri) a ținut să mute 
o formație din prima serie cu 
6 echipe (Ungaria, Olanda, 
România, Austria, Franța șl 
Grecia) în cea de a doua 
(U.R.S.S., Spania, Finlanda, 
Belgia) unde rămăseseră doar 
patru. Organizatorii s-au opus 
vehement la această decizie, 
care atrăgea după sine modi
ficarea întregului program și 
nu respecta tragerea la sorți 
inițială. Cu toate acestea, ho- 
tărîrea a fost supusă la vot 
și adoptată prin adeziunea ma 
jorității membrilor eomislei.

Din cele 4 selecționate 
(capii de serie, Ungaria și

Olanda, 
discuție) 
a efectua rocada, sorții au 
decis ca formația Româ
niei să treacă în grupa E, 
alături de cele 4 echipe a- 
mintite mai sus, ea urmînd 
să întîlnească, în 
după noul 
U.R.S.S. (vineri), 
(sîmbătă), Belgia (dumini
că) și Spania (marți).

Și, astfel, poloiștii români 
au susținut prima partidă vi
neri dimineață, la bazinul San 
Jorge, în compania echipei 
U.R.S.S., campioană europea
nă și mare favorită la această 
ediție. După cum ne-a relatat 
maestrul sportului A. Grințes- 
cu a fost un meci dramatic, 
încheiat cu victoria la limită 
a sportivilor sovietici. Aceș
tia au condus cu 2—0 și 3—1, 
românii au egalat în repriza 
a 3-a, pentru ca în final, Se
menov să aducă victoria e- 
chipei sale, care avea în acel 
moment superioritate nume
rică. Celelalte puncte au fost 
înscrise în ordine de: Barka
lov 1—0, Scioc 2—0 (s.n.),
Popa 2—1 (s.n.), Sidlovskl 3-1

nu au intrat in 
disponibile pentru

ordine, 
program : 
Finlanda

joi noaptea

(4 m), Rusu 3—2 (s.n.) și No
vac 3—3 (s.n.). Scor final :
4—3 (2—0, 1—1, 0—2, 1—0)
pentru formația Uniunii So
vietice. Corect arbitrajul ita
lianului Di Gennaro. Selecțio
nata română a Început par
tida mai slab, dar apoi a ju
cat foarte bine, și dacă ea nu 
ar fi Încercat să păstreze re
zultatul de egalitate consem
nat după al treilea „sfert”, și 
ar fl forțat victoria, am ti 
putut înregistra o mare sur
priză. Cei mai buni jucători 
ai echipei : Mihăiiescu, 
firescu și Blajec.

In celelalte meciuri : 
dia—Irlanda 12—1 (1—1, 
3—0, 4—0) ; Iugoslavia—R. 
a Germaniei 5—3 (1—0, 1 
2-1, 1-1), - ■ ■

Zam-
Sue- 
4—0, 
. F.

. 1-1, 
Excelent a jucat 

Jankovici, care a marcat trei 
goluri. Spania—Belgia 10—2.

O ultimă știre : Con
gresul L.E.N. a hotărît ca 
viitoarea ediție a „euro
penelor" de seniori 6ă se 
desfășoare în 1974 la Vie- 
na, iar cea de juniori în 
1971 la Olderzaal (Olanda).

8 BOXERI ROMANI IN TURNEUL
DE LA BERLIN LA CARE VOR FI

REPREZENTATE 14 STATE
între 6 și 10 octombrie se va disputa la Werner Seelenbinder- 

Halle din Berlin un mare turneu de box la care și-au anunțat 
participarea pugilist! din 14 țări. Din țara noastră vor fi pre
zent! boxerii M. LUMEZEANU, C. C1UCA, A. DUMITRESCU, N. 
GÎJU, P. DOBRESCU, V. SILBERMAN, I. MONEA și I. ALEXE.

„Mondialele" de canotaj
Programul celei de a doua zile 

a campionatelor mondiale de ca
notaj academic, care se 
șoară pe pista Henley de 
Catharines (Canada), a 
un decalaj de 6 ore, din 
unei puternice furtuni. Cu 
acestea, 
toate

desfă- 
la St. 
suferit 
cauza 
toate 

au putut fi disputate 
cursele de recalificări,

amenințate de furtună !
dinaintea semifinalelor. Toți ist- 
vorlțll care eșuaseră în prima zl 
șl-au recîștlgat dreptul de a con
tinua întrecerea. Astfel, actual
mente, reprezentativele R.D. Ger
mane, R. F. a Germaniei șl 
U.R.S.S. au cîte 7 echipaje ră
mase în cursă. Deosebit de dispu
tată a fost seria de recalificări în

proba de 8+1. Pe primul loc 8-a 
clasat echipajul U.R.S.S., crono
metrat cu timpul de 5:50,15 ur
mat de S.U.A. — 5:54,43 și Italia 
— 5:59,32.

Reamintim că echipajul Româ
niei de schif 2+1 își dispută as
tăzi șansele în semifinale, pentru 
calificare în întrecerile decisive 
de duminică.

în 1971, un campionat 
mondial de tenis ?

Din Forest Hills se anunță 
că, în cercurile bine infor
mate ale tenisului american, 
se studiază crearea, in 1971, a 
unui campionat mondial, care 
va reuni pe cei mai buni 32 
de tenlsmani din lume — pro
fesioniști sub contract sau 
independenți. Campionatul ar 
urma să se desfășoare In 20 
de orașe americane, rab for

ma unui circuit de mari tur
nee. Lista celor 32 de jucători 
va fi alcătuită de un comitet 
de selecție, cuprinzînd — 
printre alții — și 20 de ziariști 
specializați in sportul alb.

ÎNCEPE RETURUL CAMPIO
NATULUI REPUBLICAN DE 

TENIS, PE ECHIPE
Inceptnd de astăzi și pînă du

minică, la Cluj, Brașov șl Bucu
rești se dispută prima etapă a 
returului campionatului republi
can pe echipe. : : ...
Someș, Dlnamo București întîl- 
nește formația 
localitate. Steaua joacă, tn depla
sare, cu Steagul roșu Brașov, iar 
pe terenurile din str. Dr. Stalco- 

Progresul 
Construc-

In orașul d ps
Politehnica din

viei din Capitală echipa 
se tntllnește cu c S.U. 
tu.

Meciurile încep, în 
zilele, ia ora 9.30 Bl, 
15.30.

amîndouă 
respectiv,
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