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Franco Arese tn timpul cursei de Universiadă la capătul căreia a cîștigat medalia de aur.
Festivalul 

atletismului 
simbătă, pe 
cii se vor

că
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Pe velodromul Dinamo, 
performanțe de valoare 
internațională

STEFAN LEIBNER
1:09,9 PE 1000 m!

In ultima reuniune a „Cupei 
Steaua", desfășurată pe velodro
mul Dinamo, a fost programat 
un meci omnium. Proba a re
venit pistardului Florian Nego- 
escu (Steaua), care a cîștigat 
viteza și a ocupat locul II la 
1000 m cu start de pe loc (1:11.5). 
învingătorul a putut fi cunoscut 
abia după departajare, printr-o 
nouă manșă de viteză, deoarece 
Ștefan ’ " 
mulase același 
ocupat '

AZI, LA FLOREASCA, IN „CUPA FEDERAȚIEI"

ROMÂNIA UNGARIA LA BASCHET
• Ultima verificare a sportivilor români înaintea Balcaniadei • Trams, în lotul 

Varșoviei

Internațional al 
continuă. Vineri și 
stadionul Republi- 
desfășurapatru

laterul masculin ROMANIA—
ELVEȚIA—ITALIA—UNGARIA 
și triunghiularul feminin RO
MANIA—ANGLIA—UNGARIA. 
Vom avea, așadar, ocazia să 
vedem evoluind pe elbitexul de 
la Republicii atleți 
renume în arena 
tul ui pur.

Deși sînt reunite 
respectiv 3, meciurile «înt bi
laterale, nealcătuindu-oe clasa
mente pe ansamblu. Doar în
tre România șl Ungaria se va 
desfășura un meci dublu — bă
ieți și fete — și se va face 
clasament adiționat. Decatlonul 
oferă și el numai o confrunta
re între sportivii români și ma
ghiari. Vineri, întrecerile încep 
dimineață, la ora 9,30 (numai 
probe de decatlon) și după a- 
miază de la 15,30, iar simbătă 
de la 9 (decatlon) și 14,30.

Tntilnirile de vineri și sîm- 
bătă oferă iubitorilor atletis
mului întreceri de valoare de
osebită. Intre formațiile care 
vor evolua se află echipele fe
minine ale Angliei și Ungariei 
— FINALISTE TN „CUPA EU
ROPEI" de la Budapesta, pre
cum și echipa masculină a Ita
liei — FINALISTĂ A TRO
FEULUI „BRUNO ZAULI" — 
Stockholm, 1970. Dintre concu
rente, remarcăm prezența spor
tivelor maghiare Balogh (11,4 s- 
100 m și 23,5—200 m), Komka 
(1,84 m — înălțime) și Vidosne 
(59,60 m — suliță) și a celor 
din Anglia Neil (11,4 s—100 m), 
Peat (11,3 s — 100 m și 23,5 s- 
200 m). Stirling 53,0—400 m), 
Carey (2:02,5—800 m) și Wilson 
(6,56 m — lungime). Elocvent

și atlete de 
așilor epor-

4 echipe și,

faptul 
echipa 
finalistă a 
selecționata Poloniei — cu 70-65.

Dintre participanții la 
trulaterul masculin ies in 
dență atleții italieni Arese 
daliat cu aur în proba de 

din cadrul Universiadei de 
Torino), Del Buono (medalie

duminică, la Varșovia, 
Angliei a întrecut o altă 

„Cupei Europei" —

confruntare ce va avea loc 
vineri și simbătă pe Republi
cii.

m 
la

pa- 
evi- 
(me- 
1 500

■iinimt 1111111111111011

■ IN ÎNTRECERE, PER
FORMERI DE VALOARE: 
PEAT, CAREY, WILSON 
(ANGLIA), BALOGH, KOM- 
KA, VIDOSNE (UNGARIA), 
VISCOPOLEANU, MANO- 
LIU, BUFANU, POPESCU 
(ROMANIA) — LA FETE, 
ARESE, GENTILE, DIONiSI, 
AZZARO (ITALIA), CLERC, 
HUBACHER (ELVEȚIA), FE- 
HER, ZSIVOTZSKY (UNGA
RIA), CORBU, S. / IOAN, 
ZAMFIRESCU (ROMANIA) 
— LA BAIETI.
lliiilllllllll! Hlllillliii

bronz in aceeași probă),de
Liani (bronz la 110 m.g.), Cin- 
dolo (bronz la 5 000 m), Simeon 
(bronz la disc), Azzaro (argint 
la înălțime) Gentile 
și Dionisi (prăjină), 
eni — Clerc (10,2 s 
20,8 s—200 m și 47,3
Hofer (50,9 s—400 m.g.). Wirz 
(51,0 — 400 m.g.), Portman
(2.13 m — înălțime), Hubaeher 
(19.25 m—greutate) și von Wart
burg (82,75 m — suliță).

Atleții și atletele din echi
pele României — aflați in bi
necunoscuta suită competițio- 
nală — se pregătesc intens în 
aceste zile pentru prestigioasa

(Iriplusalt) 
cei elveți- 
— 100 m, 
s—400 m).

Formațiile Angliei țf) și 
Italiei (b)

La redacție ne-au sosit prin 
telex , formațiile Angliei (f) și 
Italiei (b) pe care le comuni
căm cititorilor noștri :

Echipa feminină a Angliei : 
100 m — Neil, Peat ; 200 m — 
Peat, Cobb ; 100 m — Stirling, 
Lyall ; 800 m — Carey, Lowe ; 
1 500 m — Ridley, Beacham; 
lungime — Wilson, Neil ; înăl
țime — Wilson, Inkpen ; greu
tate — Bedford, Payne ; disc — 
Payne. Bedford ; suliță King 
Williams.

Echipa masculină a Italiei : 
100 m șl 200 m — Zandano, 
Abetisi ; 400 m — Fusl, Trache- 
lio ; 800 m — Bonetti, Arese ; 
1 500 m — Del Buono, Gervazinl ■ 
5 000 și 10 000 ni — Cindolo, Ar^ 
dizzone ; 3 ooo m obstacole —
Risi. Bertolin : 110 m.g. — Liani. 
Onofrie ; 400 m.g. — Balatl, Sca- 
tena ; înălțime — Azzaro, Schi- 
vo ; lungime -- Arrighi, Lazza- 
roti ; triplusalt — Gentile, Ca- 
poferl : prăjină — Dionisi. Pon- 
tonuotti ; greutate — Bergonzo- 
nl, Sor'reti ; disc — Simeon, Fi- 
liponti ; suliță — Lievore, Gra- 
merotti ; ciocan — Vecchiăto, 
Bernardini.

Leibncr (Dinamo) 
punctaj.

locul secund, 
LEÎBNER a avut marea 
facție de a fi omul nr. 1 
uniunii, datorită faptului 
stabilit la 1000 m cu start 
loc p 
fiind cronometrat în
NOU RECORD NAȚIONAL. Rezul
tatul este cu atît mai meritoriu cu 
cit vechiul record, înregistrat de 
Ion Ioniță la J. O. de la Roma, 
era cu o secunda mai slab 
(1:10,9) și dăinuia de un dece
niu ’ Totodată, trebuie spus că 
PERFORMANȚA DINAMOVISTU- 
LUI ȘTEFAN LEIBNER (antre
nor Mircea Mihăilescu) SE ÎN
SCRIE IN CATEGORIA REZUL
TATELOR BUNE PE PLAN IN
TERNAȚIONAL și că ea are 
autentice șanse de îmbunătățire

Tot cu prilejul „Cuțpel Steaua“, 
am putut consemna o reușită 
tentativă de record național de 
juniori, la aceeași probă. Autor * 
Petre Dolofan (Steaua), crono' 
metrat cu 1:11,0 (v. r. 1:11,5, FI. 
Negoescu, 1968). A doua tenta
tivă de record, însă, )a 4 000 m, 
urmărire pe echipe, a fost ra
tată de puțin, cvartetul Etnii 
Rusu. Constantin Gonțea, Marin 
Toniță și Mircea Virgil termi- 
nînd cursa în 4:40,2 — la șapte 
zecimi secundă de recordul na
țional de seniori.

Pe velodromul Dinamo activi
tatea pistarzilor bucureșteni con
tinuă. Astăzi, de pildă. în cadrul 
campionatului Capitalei are loc 
urmărirea individuală, mîine — 
1000 m cu start de pe joc. iar 
joi — urmărirea pe echipe, toate 
seniori. întrecerile încep la ora 
16.

acu- 
Deși a

ȘTEFAN 
satis- 

al re- 
că a 
de pe 

foarte bună performanță.
‘ 1:09,9 —

ea

Baschetbalist» noștri au 
ținut ieri ultimul antrenament. 
Iată 1 pe Cîmpeanu înscriind sub 
privirile lui Martinescu, Anastasiu 
și Moraru.

Foto : T. MACARSCHI

Trimisul nostru special, MARIUS E’OPESCU, relatează

ASTA SEARA 0.1. A. SE ANTRENEAZĂ k SIaDIONUL IlUlNIIOUD
Sosita ieri la Rotterdam, echipa s-a bucurat

deosebită din partea gazdelor
de o atenție

are, în momentul de 
următoarea alcătuire :

Torino, 
față, 
Chivulcscu, Tarău, Popa, Pirșu, 
Georgescu, Moraru, Troacă. 
Anastasiu, Cîmpeanu, Zdren- 
glica, Martinescu și Oțelac.

Dintre oaspeți, o formație 
puternică prezintă echipa Var- 

din componența căreia 
cunoscuții Trams 

(selecționat de cîteva ori 
reprezentativa 
Dolczevvski. 1 
nunță, de 
ile Cubei 
prima este 
rii care au 
prieteniei" 
Pleven.

Azi, de Ia ora 18.15 (la 
ora 18, festivitatea de des
chidere), au loc meciurile 
Cuba—Varșovia și Româ
nia—Ungaria.

șovici, 
fac parte

in 
și 
a-

Europei)
Redutabile se 

asemenea, formați- 
și Ungariei, deși 

formată din junio- 
participat la „Cupa 

desfășurată la

La Mamaia s-au disputat
ULTÎMELE FIO

PRIVIRE RETROSPECTIVĂ
ASUPRA PARTICIPĂRII SPORTIVILOR

ROMÂNI LA UNIVERSIADĂ

1:

de bord 
una de 
lele concrete și interpreta
rea lor opinează pentru pri-

preferate întotdea- 
cei care între fap-

Mîine in cupele

(• Atletismul și scrima — două satisfacții la Torino 
Comportarea echipelor de baschet și volei — băieți 
și fete — a decepționat 
în viitor este necesară

1

I 
r

'> 
I

-

europene la fotbal

De azi .și 
, în sala 

internațional 
culin dotat 
ției", la care 
zentativele : 
României 
șului Varșovia.

Pentru formația 
competiția constituie 
prilej de verificare 
firilor efectuate in această vară 
în vederea campionatului bal
canic (25—27 septembrie, la 
București). Ca atare, antreno
rul emerit Alexandru Popescu 
a folosit fiecare clipă din zi
lele care au precedat „Clipa 
Federației”, deși, in ultima 
săptămînă, condițiile de 
gătire au fost vitrege 
namentele au avut 
reasca, s-a dormit 
și s-a mincat 
I.E.A.B.S., ceea ce 
un efort

pînă joi se dispu- 
tloreascgi, turneul 
de baschet mas- 

cu „Cupa Federa- 
iau parte repre- 

Cubci, Ungariei, 
și selecționata ora-

română, 
un ultim 
a pregă-

pre- 
(antre- 

la Fio- 
Dinamo 
ca n-tina 

solicitat
prin

loc 
la 
la 
a 

suplimentar 
parcurgerea distanțelor respec
tive). Lotul român, restructu
rat după Universiada de la

MAMAIA, (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). — 

i Duminică, în localitate, s-au 
I încheiat întrecerile din cadrul 
' campionatelor republicane de 
i navomodele. Iată campionii 

naționali ^la clasele : autopro
pulsate cai. E. S. (seniori) : 
L. POPESCU (Aeronautica 
Buc.) 88 p: juniori : I. FA
BIAN (Voința Reghin) 61 p ; 
veliere cat. D 10 internațional 
(seniori) : D.
(Aeronautica) 
E. MARTON 
91 p; cat. D. 
RADUlESCU 
hova) 82 p ; 
RUȘ (Voința 
D. A : I.

VOICULESCU 
100 P : juniori : 
(Voința Reghin) 
M. (senîQrt) : P. 
(Tehnolernn Pra- 
juniorî : A. ȚA- 
Deva) 92 p: cat. 
POLEN (A vuitul 

Reghin) S7 p; cat. D 10 —
prototip (seniori) D. ȘERBAN 
(Politehnica Galați) 87 p; ju
niori : C. POLEN (Voința Re
ghin) 88 p: cat. D. K. (juniori): 
T. CUCERZAN (Av. Reghin) 
ft p : cat. I). J. : V. ȚĂRUȘ 
(Voința Deva) 85 p: teleco
mandate F 3 E : Fr. CSASZAR 
(Jiul Petroșani) 82 p; cat. F 
(vînătoare de baloane) FR. 
CSASZAR (Jiul) 100 p.

CLASAMENT GENERAL: 
seniori : 1. AERONAUTICA
BUCUREȘTI 1677 p — campi
oană republicană.' 2. Politeh
nica Galați 939 p; 3. Jiul Pe
troșani 854 p: juniori : TEH- 
NIC-CLUB BUC. 625 p. 2. Vo
ința Deva 550 p, 3. Voința Re
ghin 432 p.

C. POPA

Sportul universitar are o 
străveche tradiție. De-a lungul 
anilor el s-a afirmat atît in 
competițiile pe plan național, 
cit și în cele internaționale. 
Am putea spune insă că, in 
ultimii ani, el a cunoscut o și 
piai puternică afirmare. în 
unele țări, sportul universitar 
deține ponderea, numeroase 
fiind echipele naționale alcă
tuite in exclusivitate din 'stu
denți. Este firesc, in aceste 
condiții, ca întrecerile din di
ferite țări — și ca o consecin
ță directă, cele internaționale

— să înregistreze un nivel 
(dispute, performanțe) din ce 
în ce mai înalt. Ultimele edi
ții ale Jocurilor Olimpice au 
consfințit acest evident pro
gres : numeroși laureați fiind 
reprezentanți ai sportului stu
dențesc.

A VI ediție a Universiadei, 
desfășurată recent la Torino.

sporirea exigenței
Înseamnă, în fapt, o reluare — 
la un nivel net superior — a 
acestei competiții mondiale a 
tineretului universitar. în nor
dul Italiei a fost prezentă — 
între 26 august și 6 septembrie 
— elita studentimii sportive 
din 58 de țări ale lumii. Dis
putată la mijlocul distanței de 
timp dintre J.O. de la Ciudad 
de Mexico și Munchen, Univer
siada de la Torino a însemnat, 
în unele discipline (cu însem
nată pondere), o reeditare a

Cent. univ. MARIN B1RJEGA
Vicepreședinte al C.N E.F.S.

Lector univ. 
ALEXANDRU FORȚU 

Inspector general in Ministerul 
învățămîntului

■■
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MHne, patru echipe româ
nești de fotbal iau startul in 
competițiile europene. Me
ciurile au următorul program: 

CUPA CAMPIONILOR
EUROPENI

ROTTERDAM (ora 21.30 —
ora Bucureștiului) : Feijenoord 
— U.T.A.

CUPA CUPELOR
LVOV (ora 18) : Karpatt — 

Steaua.
CUPA EUROPEANA 

A TIRGURILOR
BUCUREȘTI (stadionul 

namo, ora 16) : Dinamo 
P.A.O.K. Salonic.

CRAIOVA (stadionul Cen
tral, ora 16) : Universitatea — 
Pecsi Dosza.
LA TELEVIZIUNE — va 
transmis In direct de la Bucu
rești, tnceptnd de la ora 11, 
meciul Dinamo _ P.A.O.K. Sa
lonic (crainic-reporter Radu 
Urzlceanu).

Di-

fi

îi:'-

Antrenorul Happel și mijlocașul Has îl, de la Feijenoord din Rotterdam.

(Continuare în pag. a 2-a)

ROTTERDAM. 14 (prin te
lefon).

După o călătorie obositoa
re — șapte ore într-o aero
navă I.L. 14, plecată de la 
Arad luni, înaintea prînzu- 
lui — U.T.A. a sosit la Rot-

terdam în amurg, întîmpina- 
tă fiind de oficialitățile fe
derației olandeze și ale ce
lebrului club Feijenoord, de 
o veritabilă armată de foto, 
lele și radio reporteri.

Pentru amatorii de jurnale

mele, Iată un scurt decupaj 
din filmul zborului Arad— 
Rotterdam, via Praga.

...Zburăm de cîteva minu
te. Antrenorul Nicolae Dumi
trescu împarte băieților zia
rele olandeze care comentea
ză finala cu Estudiantes. Ju

(Continuare în pag. a 3-a)

VOINȚA BUCUREȘTI SI RULMENTUL BRASOV, 
CAMPIOANE NAȚIONALE LA ORIENTARE TURISTICĂ

In frumoasa zonă a Mal- 
nașului, s-a desfășurat finala 
campionatului național de o- 
rientare turistică pe echipe, la 
care au luat parte aproape o 
sută de sportivi din 19 județe. 
Disputată pe un timp excelent 
atît în etapa de noapte, cit și 
în cele de zi, competiția a 
pus la grea încercare pe cam
pionii județeni, mai ales pe 
acel care participau pentru 
prima oară la o astfel de fi
nală.

Rezultate : echipe fete : 1.
VOINȚA BUCUREȘTI țGeor- 
geta Liță, Alieta Cotițosu, I- 
leana Sculy), 2. l.T. Bucu
rești (Mariana Abrudan, Paula 
Chiurlea), 3. Cluj (Piroska Sza
bo, Clara Szabo) ; echipe bă
ieți : 1. RULMENTUL. BRA
ȘOV (Claus Schuller, Richard 
Schuller), 2. Clujana (Zoltan 
Szekely, Coloman Laszlo), 3. 
Metalul roșu Cluj (Gheorghe 
Horvathi, Ion Kusalic)

i REÎNTlLNIRE

MARELE SUCCES AL CAMPIONATELOR EUROPENE 
DE TALERE ȘI SHEET DE LA BUCUREȘTI

Comportarea sportivilor români —singura notă falșă pe un portativ desăvirșit

Săptămîna europeană a 
tirului cu arma de vî- 
nătoare s-a încheiat 

duminică seara, înscriind în 
cartea acestei ramuri de sport 
o pagină memorabilă. Cam
pionatele găzduite de poligo
nul Tunari au întrunit toate 
atributele pentru a putea fi 
socotite desăvîrșite, chiar 
dacă desăvîrșirea va fi tot
deauna o noțiune labilă, ge
neratoare de discuții și de 
ambiții noi. Important este 
că — DtND CREZARE CU
VINTELOR DEOSEBIT DE 
ELOGIOASE ALE OASPEȚI
LOR — (și nu avem nici un 
motiv să n-o facem) AJUN
GEM LA CONCLUZIA CA 
ACEASTA EDIȚIE BUCU- 
REȘTEANĂ A ÎNTRECERII 
CONTINENTALE REPREZIN
TĂ UN MOMENT DE ZE
NIT PENTRU TALERELE 
ARUNCATE DIN ȘANȚ ȘI 
DIN TURN.

TREI CANDIDATE
LA ORGANIZAREA

VIITOAREI UNIVERSIADE
Pentru întrecerile viitoa

rei Universiade, care vor 
avea loc în 1973 au fost 
anunțate candidaturile ti
rajelor Ciudad de Mexico, 
Montreal fi Genova.

S-a întâmplat 
rareori ca 
campionat 
ropean de■ 
să reunească, 
ră nici 
tie, pe 
maeștri 
lui. Și 
că nu 
năm i 
niște orgolii, me
ritul aparține, 
înainte de toate, 
faptului că la o- 
rizont se profi
lează campiona
tele mondiale ți, 
deci, nimeni nu 
și-a îngăduit să 
scape 
generală, 
pe cele 
standuri
Tunari a 
părut tot ce are 
mal bun la a- 
ceastă oră tirul 
cu alice tn Eu
ropa. Continen
tul nostru domină acest 
sport, așa că am avut drept 
oaspeți campioni mondiali și 
olimpici, am urmărit scli
pirile unei veritabile conste
lații de performeri.

Ediția de la Tunari a cam-

un
eu- 
tir 
fă-

o excep- 
toți marii 
ai genu- 

chiar da- 
intențio- 

să lezăm

repetiția 
Astfel, 
patru 

de la 
com-

Eroil barajului de skeet de pe Tunari. Două 
generații s-au lntilnit pe stand : de la stingă, 
polonezul Wlestaw Gavlikowskț (junior), sovie
ticul Evghenl Petrov (senior), danezul KJeld 
Rassmunss-n (Junior) și vest-germanul Konrrd 
Wirnhler (senior). Foto : A. NEAGU

pionatelor europene și-a sta
bilit primul record încă îna-

C. COMARNISCHI 
Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 2-a 
la rubrică)

După un an de la construire

STADIONUL MUNICIPAL DIN BRAȘOV 

A DEVENIT MONUMENT ISTORIC?
De multă vreme brașovenii 

și-au dorit un stadion modern, 
încăpător, confortabil, la înălți- 

j mea prestigiului sportiv al ora- 
j șuiul.

Dorința a prins rădăcini și a 
Început să se materializeze prin 
înțelegerea forurilor în drept, care 
au alocat peste 10 milioane oe 
lei Și prin entuziasmul tineretului 
concretizat în mii de ore de mun
că patriotică.

Acum, a trecut un an de zile 
de la inaugurarea oficială a Sta
dionului Municipal. Totul este 
pus la punct pînă la ultimul a- 
mănunt. Scăderile de calitate ini
țiale, datorate constructorului, au 
fost remediate, instalațiile tehnice 
completate, iar zece angajați se 
îngrijesc zilnic de starea sa, stro
pind și tunzind gazonul, întreți- 
nînd pistele și tribunele.

Dar pentru cine și în ce scop ? 
Nimeni nu intră pe acest stadion, 
nici o echipă nu joacă. Stadionul 

! are și un plan de venituri și chel
tuieli pe anul 1970 : 175 000 lei la 
capitolul venituri șl 344 450 lei Ia 
capitolul cheltuieli. Din acest plan, 
s-au realizat pină în prezent 53 000 
Iei venituri și aproximativ 276 000 
lei cheltuieli. De ce această si
tuație T Pentru că clubul Steagul 
roșu, mergînd pe principiul auto- 
gospodărlrii, refuză să joace pe 
acest stadion, argumentînd că 
cota de chirie este prea mare (20% 
din încasări). Face Insă investiții 
serioase Ia propria sa bază, sta
dionul Tineretului. Alte echipe 
din campionatul județean, sau di
vizia C, nu sint admise ca să 
nu-1 deterioreze. ^Refacerea ar 
costa mti: mult decît chiriile" se

zice. Meciuri internaționale nu se 
programează Ia Brașov și atunci 
cînd totuși se joacă cite unul (St. 
roșu — Olimpiakos Pireu) con- 
tractanții nu-și achită obligațiile.

Așa se face că de la inaugurare 
și pînă în prezent, cu mici ex
cepții (elevii S.S.E. Brașovia, fot
baliștii Politehnicii Brașov In 
meciurile oficiale, atleții de la 
C.A.U. București), foarte puțini 
au fost aceia care au călcat pe 
cea mai modernă bază sportivă 
a orașului, unul din primele sta
dioane din țară, avînd o capaci
tate de aproximativ 30 000 locuri.

L-ar putea prelua Steagul roșu, 
cedind în schimb stadionul Tine
retului exclusiv atletismului, sau 
celor peste 500(1 de studenți și zeci 
de mii de elevi. Sau echipa di
vizionară A ar putea juca măcar 
jumătate, din cele 15 meciuri ale 
campionatului, pe noul stadion, 
asigurîndu-i dacă nu rentabilita
tea cel puțin cheltuielile de între
ținere.

Dar neexistînd înțelegere și în 
absența intervenției decise a 
CJEFS, stadionul rămîne zi și 
noapte păzit, ca un monument 
istorie. Ca nu cumva să-i dea prin 
gînd vreunei echipe sau sportiv 
să intre pe stadion...

Eficiența unei baze sportive 
este și de ordin social, educativ 
De aceea să nu lăsăm să doarmă 
un gigant sportiv. Să-l trezim cu 
rumoarea tribunelor, cu veselia 
tinereții care se călește pe piste 
și pe covorul verde. Celelalte „so
coteli*» sint mal puțin importante !

Mihai BIRA
■rcr
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șadar vacanța, această, dacă vreți, cutie a 
<’ ’ _ ' '___ ‘
meții și excursii, tabere și întreceri sportive, 
minînd cu inedita acțiune de masă „Delfin 
s-a încheiat. Marea și muntele, cu șiragul ... 
museților lor, vor trece în domeniul aminlirilor. 
septembrie, emoționanta, solemna desigur, re- 

cu școala, cu colegii, cu profesorii.
, această, primă treaptă a cunoașterii,

șadar vacanța, această, dacă vreți, cutie a Pan
dorei, care a generat negrăite bucurii — dru- .! .... . ... .. cu|.

70" 
fru-

Este 15 
întîlnire <

Școala,, / . J .-------r........... .  uuilăli-
tuie și intna manifestare a responsabilitâfii civice a co- 
pilului. Preluînd, v;L.ZL:,.J " .....
mîntului românesc, învingînd

nețe, școala a ajuns în cele din urmă să-și cristalizeze 

românească _ dă la iveală noi eșaloane de nădejde, ti
neri temeinic pregătiți pentru construirea socialismului 
și comunismului. Ec __ L __ ii»
culturii generale contemporane care recunoaște știința 
drept principala forță de producție și progres social.

Tn acord deplin cu noul, cu cerințele vieții moderne, 
cu necesitatea de a făuri un om multilateral pregătit, 
școala românească și-a înscris pe frontispiciu nu numai 
înnobilarea spiritului ci, paralel, și fortificarea corpului. 
Realitatea demonstrează pînă la evidență că în con
ceptul științific despre școală, exercițiul fizic, noțiunea 
de mișcare au fost puse pe aceeași treaptă cu exerci
țiile minții. Este absolut firesc să se întîmple așa ; ten
dința spre sedentarism, spre imobilitate, ca o conse
cință a automatizării masive, reprezintă o primejdie 
pentru sănătatea omului secolului XX, cu implicații mul
tiple, greu de anticipat și adesea și mai greu de re
zolvat. Tocmai de aceea, reflexul unei 
punct 
încă 
tablei

De

Preluînd,
consti-

valorificînd continuu tradițiile învăfă- 
"“j re- 

căutârilor îndrăz-
, . .....a -.J inerții și mentalități

trograde, trecînd prin purgatoriul căutărilor înd

o concepție, un sistem unitar. Cu fiecare an școala
• « . . . i v* xx 11 w w ii V. vi c I Lx c li

nen temeinic ( pregătiți pentru construirea socialismului 
. Ea are ia bazâ trasaturile specifice

de vedere fizic se impune sâ 
din perioada descifrării tainelor 
înmulțirii.

altfel, acesta este și principiul

vieți active din 
fie trainic fixat 
abecedarului, a

după care s-au
călăuzit diriguitorii învățămîntului din țara noastră, a- 
tunci cînd au experimentat introducerea orelor de edu
cație fizică și sport încă din clasa I. Experiența anului 
școlar precedent reprezentînd o reușită, acum, firesc, ea 
este pe cale de extindere, iar în anii următori, de ge
neralizare. Se conturează astfel încă un succes al șco
lii românești.

Prin urmare, începe un nou an școlar. Există convin
gerea trainică, fermă, că alături de celelalte cadre di
dactice, profesorii în trening, cei cu o îndelungată ex
periență sau cei aflați la început de drum, își vor pune 
în valoare toată pasiunea și priceperea, întreaga lor 
capacitate de muncă pentru a apropia copiii de sala 
sau terenul de sport. Tn fond, ce satisfacție mai ple
nară ar putea exista pentru un dascăl decît aceea de 
a-și vedea prezentă activ la lecție, întreaga clasă ?

Tiberiu STAMA
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COMPETIȚIILE - STIMU LENT ÎN ACTIVITATEA JUNIORILOR
înființarea diviziei naționale 

pentru școlari și juniori consti
tuie, după părerea noastră, una 
din cele mal bune măsuri luate 
în ultimii ani pentru Îmbunătă
țirea sportului de performanță. 
Participarea la divizia școlară a 
Impus echipelor modificări atit 
de conținut, cit șt de structură 
in procesul instructiv-educativ, 
în special în eșalonarea mijloa
celor de-a lungul a două tri
mestre școlare.

Numai o singură competiție nu 
asigură însă obiectivele interme-

cepe abia la sfîrșitul lunii sep
tembrie, adică după 6 luni.

Competițiile locale nu sînt In 
măsură să stifnuleze acest inte
res și, practic, ele nu se pot or
ganiza decît In 3—5 orașe din țară, 
aceasta din cauza disproporției tje 
valoare dintre echipe. Pentru ă 
stimula interesul tinerilor l 
chetbaliști și a le crea un 
biectiv intermediar concret 
procesul instructiv-educatlv, 

fi necesar să pe organizeze 
competiție sub) titulatura „< 
teriul juniorilor"

bas- 
i Cl

in 
ar 

o 
_______ _ „Cri- 
sau „Cupa Ro

sportul ,
i ce cote-si cum-se poate noics 

BASCHETUL ROMANESC ?
diare, care să stimuleze activita
tea juniorilor pe întreg cuprin
sul anului școlar și vacante. De 
aceea, pe lingă îmbunătățirile a- 
duse recent sistemului competi- 
țienal la baschet (hotărlreâ 
C.N.E.F.S. 632/1970) prin introdu
cerea unul turneu intre turul și 
returul diviziei școlare, ar mai 
fi necesare și alte îmbunătățiri 
și in special îmbogățirea calenda
rului sportiv al juniorilor.

Activitatea secțiilor de baschet 
școlare și de juniori se desfă
șoară cu intensitate mai mare 
doar 
anului, 
martie, 
structiv 
precise 
ficiale. 
resul elevilor pentru o pregătire 
Siportlvă conștiincioasă, o frec
ventă bună la antrenamente, or
ganizarea regimului de viață 
etc., tocmai ceea ce ne intere
sează pe noi. O dată încheiată 
activitatea competlțlonală. stimu
lentul dispare, frecvența la lec
ții este mai slabă, alte preocu
pări ocupă primul plan în viața 
elevilor și timp de mal bine de 
o jumătate de an activitatea 
sportivă este monotonă. Gîndurlle 
se îndreaptă spre următoarea e- 
diție a diviziei școlare care în-

pe o anumită perioadă a 
respectiv septembrie — 
atunci cînd procesul in- 
are în fața sa obiective 

— competiții sportive o- 
Acestea stimulează inte-

mâniei", la care să participe e- 
levl din clasa a Xl-a și mal 
mici, adică aceia care au dreptul 
să activeze în următoarea edi
ție a diviziei școlare.

La această competiție să parti
cipe toate echipele școlare șl d? 
juniori (cele din divizia școlară 
șl cele din campionatul de cali
ficare). Turneele de calificare in 
divizia școlară să aibă loc între 
8—12 iulie.

După păierea noastră, flecare 
trimestru școlar trebuie să albă, 
pe lîngă obiectivele școlare (în
vățătură), șl obiectivul său spor
tiv.

*- Trimestrul 
ziel școlare

— Vacanța de iarnă 
Intermediar

— Trimestrul 
ziel școlare

— vacanța de 
neul final al

— Trimestrul 
„Criteriul juniorilor' 
localitate și județ.

— Vacanța de vară : Etapa de 
zonă + finala competiției „Cri
teriul juniorilor" + tabere etc.

In acest fel s-ar realiza o e- 
șajonare a obiectivelor școlare și 
sportive de-a lungul întregului 
an școlar, obțlnîndu-se un pro-

I : Turul divi- 
(Turul I) 

: Turneul 
(Turul II)

II : Returul divi-
(Turul III) 

primăvară : Tur- 
diviziel școlare.
III : Competiția 

etapa pe

ces instructiv-educativ continuu, 
atît tn aer liber cit și In sală, 
în perioadele cele mal adecvate, 
avînd pentru flecare perioadă a 
anului obiective intermediare.

Reprezentanții C.N.E.F.S. și al 
F. R. Baschet au susținut în șe
dința Comitetului federal (Ia
nuarie 1970) că divizia națională 
școlară nu are ca scop numai 
desemnarea unei echipe cam
pioane a țării, ci în primul rfnd 
a depista și crește pe viito
rii baschetbaliști. Șl noi sîn- 
tem de acord cu aceasta. In do
rința de a crește eficiența aces
tei competiții, am propus să se 
organizeze turneul final și pgfi- 
tru echipele clasate ,ne locul II 
în serie. Iată șl unele 
te.

— In acest fel se va 
clasament complet al 
12 echipe din țară.

— Luptă sportivă tn fiecare se
rie va deveni mai interesantă, 
mai dîrză șl ar stimula mai 
multe echipe.

De obicei, în flecare serie, e- 
xistă cel puțin două, dacă nu 
mal multe, echipe de valoare a- 
propiată care sînt despărțite in 
clasament doar prin coșaveraj. 
Și aceste echipe (pe locul II) au 
juniori de valoare care trebuie 
să-și finalizeze activitatea des
fășurată timp de mai mulți ani. 
Și acești baschetbaliști trebuie 
să se compare ca valoare cu 
ceilalți din alte colțuri ale țării.

In acest fel, specialiștii fede
rației șl antrenorii echipelor di- 
vizonare A șl B ar avea posibi
litatea să urmărească la turneele 
finale nu 78 de baschetbaliști, ci 
150, tn vederea selecționării în 
loturlie naționale de juniori, sau 
să depisteze pe cei din clasele a 
XH-a în vederea promovării lor 
in echipele divizionare A și B.

Propunerea făcută atunci avea 
menirea de a îmbunătăți rolul 
diviziei școlare și de juniori, gj 
dicâ de a finaliza pe baze mai 
largi scopul pentru care a fost 
Înființată.

De aceea. relnnoim această 
propunere.

prof. C. SAVINESCU
— Piatra Neamț —

argumen-

stabili un 
primelor

NU SE MAI POATE JUCA, OARE
Pentru a nu rămîne cu dis

cuția noastră numai în dome
niul abstractului să dăm ă- 
teva — să le zicem, totuși — 
exemple. In meciul dintre for
mațiile masculine Dinamo Brașov 
și Dinam» 
Gh. Licu 
ponent al

București, jucătorul
(REȚINEȚI: com- 
echipei reprezenta-

După etapa a ll!-a a „Cupei Dunării"

SPIRITUL DE ECHIPA

lung 
ceea 

sigur,
con-

Clasamente, divizia A
MASCULIN

Ar fi, poate, prematur să 
trecem la concluzii după dis
putarea celor cîteva etape din 
campionatele de handbal, cate
goria A, consumate pînă în 
prezent. Șl aceasta nu din cau
ză că evoluția de pînă acum 
a echipelor noastre fruntașe 
nu poate fi considerată — pe 
motivul timpului scurt — con
cludentă. Ceea ee ne îndeam
nă să evităm concluziile este, 
în primul rînd, faptul că se
zonul se anunță foarte 
și deosebit de încărcat, 
ce determină, în mod 
o oarecare reținere în
suinul de efort Ia echipele an
gajate în lupta pentru cele 
două titluri.

Totuși, unele observații — 
chiar dacă ele nu au, firește, 
un caracter definitiv — se pot 

' face. Ba mai mult. Ținînd sea
ma de natura acestor prime 
observații 
bine ca ele să 
nate și, 
deoarece ne aflăm în fața u- 
nor fenomene de natură â’ă 
modifice sensul jocului de 
handbal. Mai precis, este vor
ba de o acută tendință din par
tea unor formații de a-și re
aliza victoriile din campionat 
numai și numai pe temeiul li
nei excesive durități și de în
găduința, frecventa și atît dc 
păgubitoare» clemență mani
festată față de acest stil de 
joc de către cavalerii fluie
rului.

Pe 
RIT, 
juns 
nele 
etape 
reflecte nici măcar parțial ra
portul 
două 
osebit 
tează 
titled.
ză, deocamdată, este numărul 
deosebit de mare de durități 
semnalate sau neseninalate de 
arbitri.

FEMININ

1. DINAMO BUC. 3 3 0 0 56-42 6
2. Steaua 3 2 0 1 54—32 4
3. Polit. Galați 3 2 0 1 50—44 4
4. Univ. Cluj 3 1 1 1 37—33 3
5. Univ. Buc. 3 1 1 l 33—30 3
6. știința Lovrin 3 1 1 1 29—43 3
7. Voința Buc. 3 1 0 2 44—50 2
8. Din a mc Bacău 3 1 0 2 38—48 2
9. Polit. Tim. 3 0 2 1 25—32 2

10. Dinamo Brașov 3 0 1 2 35—47 1

5 5 0
5 4 0
5 3 0

67—40
67—55
61—51
63—64
66—56

1.
2.
3.
4.

este chiar foarte 
fie consem- 

eventual, discutate, „U“ TIMIȘ. 
I.E.F.S.
Universit. Buc.
Rulmentul Br.

5. Confecția
6. Voința Odorhei
7. C'.S.M. Sibiu
8. Textila
9. Constr.

10 Mureșul

Buhușl 
Tim.
Tg. M.

0
1
2

5 3 0 2
5 3 0 2
5 2 0 3 55—60
5 2 0 3 49—56
5 2 0 3 54—66
5 1 0 4 50—60
5 0 0 5 37—60

, CORECT?
(situație care 
sine despre 
adversarilor...) 
arbitru să-și schimbe echipa
mentul. Ajuns în fața tribu
nei, la banca sa de schimb, 
D. Rotii, cu un gest dispre
țuitor față de spectatori, și-a 
tras chiloții în jos. El a fost, 
imediat, descalificat de arbi
tru. Tot in acest joc, hand
balistul O. Schmidt („U” Cluj) 
fiind eliminat pentru 2 mi
nute și-a permis să debiteze 
trivialități la adresa arbitrului, 
motiv pentru care 
finitiv eliminat din 
handbaliști au fost 
cu cite o lună de 
Ultima etapă nc-a 
și alarmante vești 
nea natură. * ”
handbaliste 
structorpl) — a ajuns să-și 
mită un gest inadmisibil 
de unul din arbitri și, 
să-și rupă carnetul de 
timare 1

"Nu este, deci, de loc i 
sat dacă ne întrebăm :

mai poate juca 
Atît de absurdă 
intenția onestă a 
de a-și apăra șansele 

mod corect ?

vorbește de la 
„corectitudinea" 

a fost trimis de

a fost de- 
joc. Ambii 
sancționați 

suspendare, 
adus alte 

de aseme- 
La Timișoara, o 
- E. Socol (Con- 

per- 
față 

apoi, 
legi-

depla- 
chiar 

hand- 
pare 
unei

tive !) și-a lovit

aceste două, DE NEDO- 
COORDONATE am a- 

astăzi în situația ca u- 
din rezultatele primelor 
ale campionatului să nu

de forțe dintre cele 
competitoare. Lucru de- 
de grav și care afec- 
însăși natura compe- 

Insă, ceea ce alarniea- 
este numărul

un adversar 
cu pumnul în față. Gest urit, 
condamnabil. Greșeala Iul a 
fost însă urmată de o altă 
greșeală, comisă de cei doi 
arbitri (P. Cobilici și A. Va- 
silescu — ambii din Ploiești) 
care — din motive sentimen
tale, probabil — în loc să-l 
elimine definitiv pe Gh. Licu, 
l-au eliminat numai pe 5 mi
nute. Rezultatul ? Și Gh Licu, 
ca și cei 
suspendați 
Iată și un 
grav, dacă 
decît primul.
lifehnica Timișoara—Universi
tatea Cluj jucătorul D. Roth 
(„U“ Cluj) avînd chiloții rupți

doi 
pe 
alt 
nu

arbitri au fost 
cite 2 etape, 

fapt. La fel de 
chiar mai grav 
La meciul Po-

(Urmare din pag. 1)

interes

concu-
tensiuni

inte de a începe : a fost a- 
cela al numărului de partici- 
panți (aproape 250), ceea ce 
a creat dificultăți organizato
rice sporite, dar a dat com- 
Ipetiției un plus de 
și de atractivitate.

în condițiile unei 
rențe aprige, a unei
de întrecere rar întîlnite (e- 
lemente care pot influența 
oricînd randamentul trăgă
torilor) rezultatele acestei e- 
diții a campionatelor euro
pene de trap și skeet pot fi 
socotite bune, dacă nu chiar 
excelente, deși nu s-au sta
bilit noi recorduri. Semnifi
cativ este că valorile s-au 
decantat și, exceptînd lovi
tura de teatru produsă în 
întrecerea de turn, surprizele 
n-au putut învinge tradițilie 
aspre ale unei ramuri spor
tive exigente, care cere un 
exercițiu nesfirșit, renunțări 
și răbdare. Se constată, to
tuși, că tinerețea își reclamă 
cu insistență dreptul la su
premație într-un sport care 
pînă nu de mult era apana
jul unor vînători cu stagii 
lungii la... prepelițe și sitari. 
Astăzi, întîlnim și admirăm 
pe standuri adolescenți și nici 
nu reușim să înțelegem cînd 
au avut timp acești copii 
să-și însușească îndemînarea 
și reflexele unei discipline 
atît de capricioase, cu atîtea 
imponderabile. Belgianul Guy 
Renard (campion mondial la 
Bologna, în 1967), aflat încă 
în elita probei de șanț, ne 
spunea cu nostalgie că și a- 
cest sport, urrnînd exemplul 
natației sau al atletismului, 
devine tot mai mult o înde
letnicire a tinereții. Două 
zile mai tîrziu, skeetul avea 
să-1 confirme, cînd marele 
Konrad Wirnhier saluta pe 
învingătorul competiției, stu
dentul polonez Socharski, pî
nă nu de mult junior...

A oferi condiții optime de 
desfășurare 
întreceri nu 
lucru ușor, 
i-au speriat 
români ci, 
stimulat. Timp de o săptă- 
mînă, la Tunari totul a func
ționat ca un cronometru. 
Complicata aparatură elec
tronică de lansare a talere
lor a răspuns prompt tuturor 
comenzilor prin strădaniile 
anonime, dar pline de res- 

tehnicia-

unei asemenea 
este, desigur, un 
Dificultățile nu 
pe organizatorii 

dimpotrivă, i-au

nului NICOLAE OARA. El 
însuși fost trăgător de skeet, 
a înțeles cît de important 
este pentru psihicul concu
rentului să primească ținta 
atunci cînd dorește. Dar, din 
dosarul gros al izbînzilor de 
organizare nu pot fi omise 
filele care 
competența arbitrajelor, 
tivitatea operativă și califi
cată a secretariatului tehnic, 
a biroului de presă și a tu
turor serviciilor anexe, ab
solut indispensabile întregu
lui angrenaj capabil să cre
eze acel climat necesar suc
cesului deplin al unei mari 
confruntări sportive. Federa
ția română de tir a susținut 
și a trecut cu brio un exa
men greu, care nu este, de
sigur, ultimul.

Din păcate cei care au re
prezentat-o pe standuri, spor
tivii, n-au reușit să se ridice 
prin performanțe la altitu
dinile scontate, sau dorite, o- 
cupînd locuri modeste, de- 
obicei ignorate în telegrame
le de presă. Tovarășul GA- 

. VRILA BARANI, secretarul 
general al federației de spe
cialitate, deplin mulțumit de 
bilanțul organizatoric al cam
pionatelor, se arăta profund 
nesatisfăcut de rezultatele 
trăgătorilor români. D-sa a- 
precia că valoarea campioni
lor noștri este mai mare dec
eit cea arătată, acum, la Tu
nari. El s-au îngrozit parcă, 
de anvergura competiției, au 
manifestat fluctuații incredi
bile de la o manșă la alta, 
ceea ce nli poate în nici un 
caz să depindă de formă sau 
cțe pregătire, ci aparține nu
mai robusteții psihice, ner
voase. Profesorul Barani su
gera ca în viitor preocuparea 
să fie îndreptată în această 
direcție, renunțîndu-se la 
motivări care abordează (de
seori) domeniile secundare 
ale problemei și nu fac decît 
să disimuleze atenția și pla
nurile de antrenament.

Cum spuneam, europenele 
de la București au constituit 
și o repetiție generală pen
tru mondialele de la Arizo
na. Actorii noștri nu sînt cu 
rolul pus la punct. Este de 
discutat dacă pînă atunci ei 
îl pot învăța, pentru a 
prezenta în S.U.A. la nivelul 
prestigiului școlii românești 
de tir.

Iată O propunere de re
flecție pentru antrenori, teh
nicieni si sportivi.

vorbesc despre
ac-

nu se 
bal ?
acum 
echipe 
în mod corect ? Fără îndo
ială că este timpul ca arbitrii, 
în primul rînd ei, să fie mult 
mai drastici. Prin aceasta în
țelegem că este de datoria lor 
să preintîmpine 
gesturi, 
promptă a 
gesturi 
mingii jos după fluier, 
pectarea distanței de 3 m la 
executarea aruncărilor libere, 
comentarea deciziilor și mai 
ales faulturile repetate. Arbi
trii noștri uită, dar noi nu 
vom obosi să le repetăm, că 
ÎNGĂDUINȚĂ in fața u- 
NOR ---------------------------------
TARI
CIND 
PRIN 

Un
tă direcție îl au — cum s-a 
mai spus — antrenorii. Și toc
mai pentru acest motiv nu 
înțelegem de ce federația l-a 
uitat atunci cînd a sancționat 
jucătorii menționați în comen
tariul nostru. Dar, se pare că 
unii dintre antrenori în loc 
să-și înțeleagă bine sarcinile, 
se transformă în avocații ce
lor în culpă, încereînd să-i 
scape cu fața curată. De pil
dă, antrenorul 
versitatea Cluj, 
Sotiriu a 
scrisoare,
pe cei doi jucători. Atunci să 
ne mai mirăm de ceea ce se 
întîmplă pe teren ?

Călin ANTONESCU

asemenea 
prin sancționarea 

celor mai mici 
nesportive : punerea 

res-

ASEMENEA MANTFES- 
NU SE RĂSCUMPĂRĂ 
JOCUL SE „ÎNCINGE" 
MASURI DRASTICE, 

rol primordial în aceas- 
cum

echipei Uni- 
prof. Romeo 

trimis federației o 
încereînd să apere

se

„Cupa Dunării”, 
de talie europeană, 
motocrosiști din 8 țări, unele 
cu o veche tradiție în acest 
sport al curajului și îndemînă- 
rii. Reprezentanții țării noastre, 
instalați, după penultimul 
concurs de la Carlovac, printre 
fruntașii cursei, și-au confirmat 
ascensiunea de formă în care 
se află, numărîndu-se printre 
principalii animatori ai etapei 
a IlI-a, desfășurată la Brașov. 
.Presimțind că elevii antreno
rului Gh. loniță (pe care en
tuziaștii spectatori din orașul 
de la poalele Tîmpei ii aplau
daseră cu căldură în urmă cu 
o săptămină, cînd alergătorii 
români au cucerit titlurile bal
canice) sînt puși pe fapte mari, 
peste 15 000 de tineri și yîrst- 
nici au ținut să asiste dumi
nică dimineața la întrecerile 
găzduite de traseul ales pe Va
lea Răcădăului. Numerosul pu
blic a fost răsplătit pe de
plin : echipa României și Ște
fan Chițu au cîșiigat această 
etapă a competiției dunărene 
în fața puternicelor selecțio
nate ale Uniunii Sovietice, Ce
hoslovaciei, Iugoslaviei, Unga
riei și Bulgariei (forurile de 
resort din R. F. a Germaniei 
și Austriei ' au anunțat, în ul
timul moment, că reprezentati
vele țărilor lor nu pot, din 
motive tehnice, efectua depla
sarea la Brașov).

După părerea noastră, du
bla victorie românească pe e- 
tapă se datorează, în princi
pal, spiritului de echipă care 
a animat în cele două man
șe pe Stefan Chițu, Aurel Io- 
nescu, Adam Crisbai și Mihai 
Banu. Conducând de la un 
cap la altul în prima manșă, 
Ștefan Chițu a pierdut în 
cursa următoare contactul cu 
plutonul fruntaș, din cauza li
nei neatenții. Sesizînd rămîne- 
rea in urmă a liderului pri
mei manșe, alergătorii ceho
slovaci și sovietici au lansat 
cu un atac conjugat, 
Aurel Ionescu, Adam Crisbai 
și Mihai Banu i-au răspuns 
prompt, anihilînd asaltul coa
liției adverse. Respingind timp 
de aproape 30 de minute ata
cul cehoslovacului Pavel Bert- 
ko și sovieticului Vladimir Ov- 
cinicov, Aurel Ionescu a ajuns 
la capătul puterilor, fiind ne
voit să 
cursei în 
Și tocmai 
cicliștilor

competiție 
reunește

căruia

cedeze conducerea 
ultimele două ture, 
cînd victoria moto- 

cehoslovaci părea e-

Sl-A SPUS CUVlNTUL
videntâ, atît la individual, cit 
și pe echipe, Ionescu — ss- 
cultind sfaturile antrenorului 
Gh. loniță — și-a sacrificat 
șansele, s-a oprit și l-a aș
teptat pe Chițu, căruia i-a ce
dat locul, punct hotărâtor pen
tru configurația clasamentelor 
etapei : individual — 1. Chițu 
5 p, 2. P. Bertko 6 p, 3. Ov- 

cinicov 6
România 61

P ;
P>

cia 32 p, 3. U.R.S.S.

echipe — 1.
2. Cehoslova-

33 p.

Dunării**, in plin
Ștefan Chlțn, cțștlg&torul etapei 

a III-a a „Cupei 
efort.

Motocrosiștil 
tori merituoși, 
dc specialiștii 
nii au fost neașteptat de com
bativi, anunțîndu-se ca adver
sari de temut în etapele vi
itoare" ; „A fost un concurs 
reușit, în care cei mal meri
tuoși au primit cununile lau- 
reaților" au declarat N. ZER
NOV, conducătorul delegației 
sovietice și, respectiv, I. BÂR- 
TOȘEK, secretarul federației 
auto-moto din Slovacia.

Intr-adevăr, etapa de la Bra
șov poate fi considerată ea un 
remarcabil succes, in urma că
ruia alergătorii noștri și-au 
consolidat pozițiile de frun
tași în clasamentele generale.

noștri, Învinge
au fost elogiați 
străini „Româ-

Tr. IOAN1ȚESCU

SCHIORII DE LA CARAIMANUL SE ANTRENEAZĂ PE... ZĂPADĂ
Baby-schi-liftul, o problemă de nerezolvat ?

Intr-o zi călduroasă — o in- 
tîlnire plăcută cu cineva care 
ne-a amintit de frigul iernii : 
antrenorul de schi Mircea E- 
nache din Bușteni. Nu am 
pierdut prilejul și i-am soli
citat cîteva informații asupra 
pregătirilor schiorilor asocia
ției sportive Caraimanul.

— Cum decurg pregăti
rile pe uscat ?

— Destul de bine, dar mal 
mulțumit sînt de cele efectu
ate pe zăpadă.

_  ț ?
— Da, pe zăpada care per

sistă și acum, în luna septem
brie, pe Valea Albă. Facem 
slalom pe o porțiune de 250— 
300 de metri, pe zăpadă bine 
tasată, în condiții mulțumitoa
re. La antrenamente iau parte 
15 copii între 10 și 16 ani, 
dintre care îi evidențiez; ca 
avînd cele mai frumoase per
spective, pe Carmen Enache, 
Luci Gătej și Albert Aurel 
(n.r. : fiul fostului schior frun
taș cu același nume). Din pă
cate, nu avem nici acum un 
mijloc mecanic de urcat. Un 
baby-schi-lift ne-ar fi de mare 
folosință, 
namentele 
desfășoară 
mânui și 
și gimnastică specifică.

Cît privește antre- 
pe uscat, acestea se 
pe stadionul Carai- 

constau din alergări

— Ce proiecte și speran
țe aveți pentru viitorul se- 

. zon ? ' ’
— Secția noastră se bazează 

pe copii și juniori, astfel că 
asupra acestora ne îndreptăm 
atenția și de la ei așteptăm 
locuri fruntașe în competițiile 
naționale.

I-am mulțumit pentru in
formațiile furnizate și, după 
ce ne-am despărțit, ne-am a- 
mintit, cu nostalgie și regret, 
că din Bușteni s-au ridicat 
mulți din fruntașii acestui 
sport, ca Gh. Păseuleț, C. Pet
ru, Gh. și Iiie Roșculeț, I. Ca- 
șa, A. Albert, I. Secui, M. 
Enache (interlocutorul nostru), 
N. Pandrea, Gh, Bălan, și... 
ultimul produs, Dau Cristea. 
Să sperăm că după atitea ge
nerații de schiori de certă va
loare națională, schiul din Buș
teni va reuși să iasă din ano
nimatul în care a ajțms. Pen
tru aceasta, însă, sportivii lo
cali vor trebui să fie ajutați 
atît de conducerea asociației 
Cara.ima.nul, cît și de C.J.E.F.S. 
Prahova, în amenajarea unei 
instalații mecanice de urcat — 
dar, în același timp, se impu
ne o și mai mare mobilizare 
a lor în activitatea de pregăti
re specifică.

d. st.

V. SELEJAN (Dinamo)- ÎNVINGĂTOR
PLOIEȘTI (prin telefon, de Ia 

corespondentul nostru). — Du
minică s-a consumat ultima e- 
tapă (circuit — 58,5 km ]a se
niori și 39 km la juniori pe stră
zile microralonului Ploiești Nord) 
a „Cupei Petrolul" la ciclism. 
Cursa seniorilor a revenit iul V, 
Selejan (Dinamo) cu 
iar la juniori lui N. 
(Steaua), cronometrat 
03:45.

PRIVIRE RETROSPECTIVA
(Urmare din pag. 1)

întrecerilor olimpice, iar în 
cele mai multe o veritabilă ve
rificare a potențialului viitori
lor eroi ai Olimpiadei.

Eforturile sporite și unite ale 
Federației Internaționale a 
Sportului Universitar, Centrului 
Universitar Sportiv din Italia, 
Comitetului Olimpic _ Național, 
Guvernului italian și munici
palității orașului Torino au a- 
sigurat Universiadei condiții 
optime de desfășurare, multiple 
posibilității de cunoaștere și 
apropiere între studenții veniți 
de pe cele 5 continente, mijloa
cele necesare pentru realizarea 
unor performanțe de înalt 
nivel.Reprezentativa studenți

lor sportivi din România s-a 
bucurat, pe întreaga durată a 
șederii sale la Torino, de o 
deosebită atenție și simpatie 
din partea organizatorilor, a 
entuziastului și obiectivului 
public torinez.

Cunoscîndu-se faptul că edi
ția a VI-a a Universiadei va 
însemna o utilă repetiție în 
vederea J.O., a unor campio
nate mondiale și continentale, 
marea majoritate a țărilor par
ticipante a acordat o deosebită 
atenție acestui eveniment, pre- 
zentînd primele garnituri ale 
sportului autohton, formații care 
s-au pregătit intens in vederea 
acestui obiectiv competition»!. 
Este aceasta principala expli
cație a faptului că la Torino 
au fost realizate două recor
duri mondiale șl europene, 46 
de recorduri mondiale universi
tare și 98 de recorduri națio
nale, iar nivelul disputelor în 
unele întreceri atletice și în 
cele de la jocuri l-a depășit 
chiar pe cel din marile con
fruntări mondiale. în aceste 
condiții nu este de mirare că 
și competițiile ocazionate de 
Universiadă au fost clar do
minate de cele două mari for
țe ale lumii_ sportive, repre
zentativele 
și S.U.A. 
dalii de 
rino, 26

Uniunii Sovio’-'e
Din cele 81 de me- 

aur atribuite la To- 
au fost obținute de

„CUPA PROGRESUL** UN TEST IMPORTANT

Înaintea campionatului național
Pentru a verifica — îna

intea campionatelor — pre
gătirea și potențialul de lup
tă al boxerilor, duminică di
mineață, pe terenul central 
de tenis din str. Dr. Staico- 
vici, a avut loc o reuniune 
pugilistică dotată cu „Cupa 
Progresul". Partidele desfă
șurate au scos în evidență 
buna pregătire a unor pugi- 
liști tineri. Astfel, M. Dumi
trescu (Steaua) l-a învins 
prin abandon pe Constantin 
Stanef, într-un meci în care 
tînărul boxer a dovedit că 
posedă un croșeu de dreapta 
necruțător. în vădită difi
cultate, Stanef a fost nevoit 
să asculte de trei ori numă
rătoarea arbitrului în ultima 
repriză! Foate disputat a 
fost și meciul dintre G. Vi
zitiu (Progresul) și I. Costea 
(Gr. Roșie) în care s-au schim
bat numeroase lovituri la 
corp și Ia figură. Insistent în 
acțiuni și lucid, Vizitiu l-a de
terminat pe arbitrul de ring 
Nicolae Niță (foarte atent și 
prompt) să-l abandoneze pe 
I. Costea în rundul trei. Ce
lelalte rezultate : cat. 51 kg. 
D. Caramanov (C.S.S.) b. p. 
M. Petrescu (Dinamo), 60 kg 
D. Amza (Progresul) b. p. M. 
Ploieșteanu (Progresul) 63,500 
kg V. Zărnescu (Dinamo) b.p. 
M. Vizitiu (Progresul), 54 kg 
I. Tiglean (Olimpia) b. ab. I 
Gh. Nedelcu (Gloria), 57 kg 
I. Temelie (Electromagnetica) 
b. p. I. Mihai (Progresul), R.

Bătănaș (Dinamo) b. p. A. 
Preda (Gr. Roșie), 60 kg D. 
Iânculescu (I.T.B.) b. p. E. 
Voicu (Semănătoarea), I. A’
dam (Progresul) b. ab. II V« 
Marinescu (Semănătoarea), 
C. Ipate (I.C.M.) b. ab. I N. 
Camburu (Poșta), 51 kg L. 
Constantin (Constructorul) 
b. ab. II I. Anca (Gloria), 
V. Munteanu (Rapid) b. p. 
Șt. Gangal (Progresul), 63,500 
kg. Gh. Bădilă (C.P.M.B.) 
b. p. P. Constantin (C.S.S.).

Florin SANDU

APRECIAȚI SPECIALIȘTI 
DIN CEHOSLOVACIA IN MIJLOCUL

TEHNICIENILOR ROMÂNI
Ieri, a 

plexul sportiv 
din București, 
perfecționare a 
și arbitrilor ’ 
judo. Lecțiile 
practice) sînt 
cunoscutul

început Ia com- 
„23 August" 
un curs de 
antrenorilor 

români 
(teoretice și 
conduse

da

da
director tehnic

al federației cehoslovace 
de specialitate și repu
tat arbitru internațional, I. 
RAYSSER, precum și de V. 
BRIZA, antrenorul lotului de 
judo al sportivilor cehoslo
vaci. La acest curs participă 
42 de antrenori șl 25 de ar
bitri L ’'i ,11,2. 4(; kX'i (>»,!»

REZULTATELE DIVIZIEI B
Rezultatele etapei inaugu

rale a diviziei B : MASCU
LIN seria I : Comerțul Tg. 
Mureș — Utilajul Timișoara 
59—38 (35—16), „U“ Craiova
— Crișul Oradea 56—70 (29—
38), Știința Petroșani — Ști
ința Mediaș 58—66 (31—28 ); 
seria a Il-a : Constructorul 
Iași — Academia Militară 
București 57—55 (19—26),
A.S.A. Bacău — Voința 
București 72—78 (28—34,
66—66), „U“ București —
Rapid C.F.R. Galați 83—62 
(36—35), Progresul București
— Comerțul Tîrgoviște 89— 
51 (48—28) ; FEMININ seria 
I: Foresta Arad — „U“ Cra
iova 41—48 (17—30), Voința 
Tg. Mureș — Voința Oradea 
55—35 (29—19), Record Cluj
— „U“ Cluj 40—49 (23—24) ;
serig a H-a : Arhitectura 
București — Medicina Bucu
rești 67—49 (30—24), „U“
București — „U“ Iași 47—90 
(25—43), Rapid II — I.E.F.S. 
II 56—65 (26—30), Poli. Bra
șov — Pedagogic Constanța 
52—38 (27—17).

(Aceste rezultate ne-au fost 
transmise de corespondenții 
Staicu B^loi, V. Popovici, D. 
Diaconescu, C. Albu, Gh. Ni- 
colăiță, Radu Mircea, N. 
Sile, C. Gruia și F. Simion).

fN ATENTiA FOȘTI
LOR SPORTIVI, ACTI
VIȘTI SI SUSȚINĂTORI 
Al CLUBULUI SPORTIV 
„POLITEHNICA" TIMI
ȘOARA (1920—1970)

Cu ocazia aniversării a 50 
de ani de la înființarea Clubu- 
lUi Sportiv „Politehnica" Ti
mișoara, tn zilele de 24—25 
octombrie 1970 vor ri organi
zate o serie de manifestări în 
cadrul cărora se vor acorda 
Insigna șl diploma de veteran 
al clubului tuturor acelora ce 
au activat la una din secțiile 
care au funcționat tn perioada 
1920—1970 (Inclusiv sub denu
mirile C.S.U. sau „Știința" Ti
mișoara).

Cel Interesați sînt rugați a 
anunța cît mal urgent pe 
adresa clubului (str. Politeh
nicii nr. 2 Timișoara) numele 
și prenumele, echipa din caro 
au făcut parte, perioada etnd 
au activat, precum și adresa 
șl funcția actuală.

LOTO — PRONOSPORT
C1ȘT1GATOKII AUTOTUKISMD- 

LOR ȘI AI EXCURSIILOR LA 
BUMAPKSTA ATRIBUITE L.A 
CONCURSUL EXCEPȚIONAL
PRONOEXPRES DIN 6 SEP

TEMBRIE.

1 h 37:16, 
Gavrilă 
cu 1 h

CLASAMENTELE GENERALE : 
seniori — 1. V. Selejan 4 0 35:38, 

(Met. Plopeni) 
Șt. Suciu (Dezrobi-

2. M. Rlndașu
4 h 36:16, 3. 7
rea Brașov) 4 h 38:00 ; juniori — 

BrăilJÎ)
(C. S.
Budea

1. C.
3 h 20:32.
Brăila)
(Dezrobirea Brașov) 3 li 21:20.

M. BEDROSIAN

Camer (C. S.
2. C. Hirjescu

3 h 20:48, 3. V.

sssbbus

deși 22 
impus, de 
atletele din 
au cucerit

sportivii sovietici 
cei americani. S-au 
asemenea, atleții și 
R.D. Germană, care 
8 medalii de aur.

România a fost reprezentată 
la Universiadă de o delegație 
alcătuită din 100 de sportivi, 
antrenori și arbitri care au 
participat la 
atletism, tenis.

întrecerile de 
înot, scrimă,

baschet (băieți și fete}, polo, 
volei (băieți și fete). în fina-

reprezentanțiiIul competiției, 
României au cucerit 4 medalii 
de argint (Ecaterina Iencic-Stalil 
— floretă, Elena Vintilă — 
lungime, Cornelia Popescu — 
înălțime și echipa de floretă 
fete) și 2 medalii de bronz 
(Valeria Bufanu — 100 m.g. și 
loan Șerban — înălțime). De 
asemenea, sportivii români 
s-au mai clasat de trei ori 
pe locul IV, de cinci ori pe 
locul V și de două ori pe lo
cul VI.

Pentru buna reprezentare a 
sportului universitar românesc 
la Torino, Ministerul învăță- 
mîntului, C.N.E.F.S. și U.A.S.R. 
au făcut eforturi deosebite, -i- 
sigurind selecționaților condi
ții de pregătire dintre cele mai 
bune. La aceasta și-au adus 
contribuția și o parte dintre 
federațiile sportive. Considerăm 
că numeric delegația a 
corespunzătoare, sportivii 
tri particîpînd la 7 din 
9 discipline prevăzute în 
gramul Universiadei (nu 
fost reprezentați la gimnastică 
și sărituri în apă). Pe lîngă re
zultatele bune, menționate, la 
Torino, o serie de sportivi 
români au realizat rezultate 
necorespunzătoare, în totală 
neconcordanță cu condițiile și 
aspirațiile lor pe plan inter
național, 
care în 
neoficial - 
zentativa 
locul XV.

,5> încereînd o succintă analiză 
a comportării sportivilor 
mâni la Universiada de 
Torino, vom scoate în 
dență buna comportare a atle- 
ților. Din cei 11 atleți și atlete

fost 
no.ș- 
ceie 
pro- 

am

Este motivul pentru 
clasamentul final — 
— pe medalii, repre- 

Komâniei a ocupat

ro
la 

evi-

— 8 s-au calificat în finale. 
Doar Mariana Goth și Curt 
Socol — accidentați și Dezide- 
riu Silagy ■— care nu a îndepli
nit baremul la suliță — n-au 
fost angajați în lupta pen
tru medalii. Floreta fete — 
deși a prezentat garnitura se
cundă — a realizat presti
gioase performanțe. Ecaterina 
Iencic-Siahl, o sportivă cu o 
ambiție și o putere de con
centrare exemplare, precum și 
colegele ei au fost în perma
nență — atît la individual cît 
și la echipe — printre fruntașii 
întrecerilor. Cele două medalii 
de argint cucerite reflectă bu
na _ lor valoare internațională, 
mai ales prin faptul că au 
intîlnit pe parcursul întrece
rilor multe dintre performerele 
floretei mondiale.

Cei trei concurenți de la 
natație — Agneta Sterner, 
Cristina Balaban și Vasile Cos
ta — au obținut un loc IV, 
două locuri V și un loc VI în 
întrecerile dominate de excelenții 
înotători americani, talonați de 
cei sovietici. Satisfăcătoare — 
intr-un anume fel (in echipă 
nu se aflau sportivii din prima 
garnitură) —a fost și compor
tarea

Cu 
fapt, 
adus 
mai mică proporție 
buția la afirmarea sportului 
românesc în marea competiție 
de la Torino. Cei trei jucățori 
de tenis n-au reușit să se im
pună într-o companie în care 
existau puține „cărți de vi
zită" impresionante. Boaghe — 
rezervă — a evoluat numai în 
turneul de consolare, dar nici 
acolo — printre out-sideri — 
nu s-a remarcat. Sever Mureșan 
și-a încheiat Darticiparea încă 
din primul tur, învins fiind 
de talentatul cehoslovac Hutka. 
Este drept, Santeiu a obținut 
calificarea în turul III, dato
rită cîștlgării primelor două 
partide. în meciul său cu ita-y 
jianul Bartoni, care i-ar fi 
asigurat calificarea în sfer
turi, a oppotat relativ ușor. 
La dublu. Santeiu-Mureșan au 
avut, fum se spune, în mînă 
medalia ' ~

floretiștilor.
floretiștii s-a încheiat, de 
capitolul celor ce și-au 
— în mai mare sati în 

contri-

de bronz. Deși erau 
evident mai buni decît 
ricanii O.t cps-MeNair, 
doi jucători români

ame- 
cei 

n-au fost

Categoria 1) : (1 autoturism
Dacia 1300) : Hoffman Emeric — 
București ; Categoria 2) : (7 au
toturisme Moskvicl 408 cu caro
serie 412) : 1. Sabou Ion — com. 
Drăgușeni județul Botoșani ; 2.
Leoveanu Cosma Gheorghe corn. 
Turches Săcele jud. Brașov. 3. 
Pătrașcu Dumitru corn. Horiești 
jud. Iași 4. Bartalls Martin — 
Timișoara ; 5. Rade Marin com. 
Ghlmpațl-Copăconl jud. Ilfov, 6. 
Bogos Boris — București ; 7.
Luca Maria — Petroșani.

Categoria 4) (38 excursii 2 locuri 
la Budapesta cu petrecerea Re
velionului) ; 1. Florian Eugen
corn. Săsciori jud. Alba, 2. Da- 
maschln I. — corn. Săvîrșln jud. 
Arad, 3. Bițolu Gh. Ilie — pi
tești, 4. Chircă C. Vasile corn. 
Valea Mare, jud. Argeș, 5. Voicu- 
lescu Nicolae com. Albești Cîmpu- 
lung jud. Muscel. 6. Marinescu 
Mihai—Brașov 7. Surdea Ilie — 
Brașov, 8. Paradian Mircea — Bra
șov, 9. Barbu C-tin — Braș jv, 
10. Păun Constantin Dănuț corn. 
Batard jud. Salu-Mare, 11. Mun
tean Gheorghe — Cluj 12. Gheor
ghiu Eduard — Constanța, 13. 
Stratot Nicolae — Constanța, 14. 
Popescu Constantin com. Pește
ra jud. Constanta, 15. Nisamian 
Ștefania — Tirgoviște, 16. Ciu-

buc Dumitra — Găiești, 17. Ga- 
nea I. Gheorgha — MorenI, 18. 
Adam C. Mlhal corn. Preajba 
sat Maiu Mare jud. Dolj. 19. 
Linguraru Benone com. Nicopol 
jud. Galați, 20. Cojocaru Maria 
— Hunedoara (continuare in nu
mărul de miercuri).

o Trei zile au mal rămas la 
dispoziția iparticlpanților pentru 
procurarea biletelor la tragerea 
specială Loto de vineri 18 sep
tembrie, tragere la care se atri
buie autoturisme in număr NE
LIMITAT, de diferite mărci și 
premii în numerar, fixe șl va
riabile.

Cu 15 lei se poate participa la 
toate extragerile.

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOEXPRES NR. 37 DIN 9 SEP

TEMBRIE 1970 :

EXTRAGEREA I : Categ. a
IIT-a : 7 variante a 1 796 lei ; 
IV-a : 2155 a 1 368 lei ; a V-a : 
86 a 300 lei ; a VI a : 2 644,95 a 
50 lei.

EX ril/.Gl 1. ' 7 A HA: Categ. 
B : 1 vârjai.lă sfert a 41731 lei ; 
C : 5,55 a 8 060 lei ; D : 20,40 a 
500 lei ; E : 285,85 a 100 iei ; F : 
4 639,30 a 20 lei.

REPORT: Categ. I: 33 575 lei; 
Categ. a H-a : 33 575 lei ; Categ. 
A : 44 731 lei.

suficient de hotărîți, n-au știut 
să treacă peste unele momente 
dificile și uu pierdut. Echipa 
de polo — care n-a cuprins 
decît unul dintre titularii re
prezentativei României — a 
avut o comportare slabă. Nu 
atît rezultatele, cît mai ales 
locul fără orizont, lipsa de 
pregătire fizică și tehnică a 
poloiștiior au impresionat ne
plăcut pe cei ce i-au urmărit 
evoluția. Tînăra formație de 
volei, condusă de N. .Mihăi- 
lescu, n-a convins nici ea. Este 
drept că nu a avut la dispo
ziție timpul necesar pentru 
omogenizare, dar nu poate fi 
omis nici faptul că pe par
cursul competiției, componen- 
ții ei s-au comportat inegâl. 
De la setul eptuziasmant din 
meciul cu Coreea de Sud și 
pînă la înfrîngerile categorice 
suferite din partea unor for
mații modeste este, fără în
doială, un drum lung care a- 
testă lipsa de maturitate spor
tivă a multora dintre echipieri, 
slaba lor pregătire la unele 
capitole de tehnică și tactică.

Cu totul nesatisfăcătoare a- 
pare comportarea celor trei re
prezentative naționale care au 
evoluat la Torino. Este știut 
că echipele de volei fete, bas
chet — fete și băieți sînt de 
fapt primele team-uri ale Ro
mâniei. Fiind alcătuite numai 
din studente și studpnți ele 
participă atît la competițiile in
ternaționale studențești, cît și 
la cele continentale și mon
diale oficiale.

Aureolată de victoriile din 
competițiile internaționale de 
Ja Katowice și Constanța, echi
pa feminină de volei a plecat 
la Torino cu pretenția de a 
urca pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului. Evoluția în compe
tiție și, mai ales, locul ocupat 
în final (9) sînt departe de va
loarea reală a acestei formații. 
Cauzele neașteptatului eșec sînt, 
desigur, multiple. Dintre ele 
vom aminti : starea de exage
rată emotivitate dinainte și 
din timpul partidelor, incons
tanță de la meci la meci și 
chiar de la set la set, lipsa de 
mobilizare în momentele deci
sive ale întîlr.irilor. Deși prin
să ca obiectiv în planul de 
pregătire pentru „europene", 
participarea ecijipeî — feminina

de baschet la Universiadă a 
însemnat un categoric eșec. 
Baschetbalistele prof. Grigore 
Costescu au părut extenuate in 
timpul meciurilor, timorate de 
faima adversarelor, lipsite de o 
concepție clară. de joc. Edifi
cator în ceea ce privește nive
lul slab al comportării faptul 
că din 6 echipe, formația noas
tră s-a clasat pe locul V, cu 
4 înfrîngeri și o singură vic
torie.

Nu este de neglijat faptul că 
astăzi baschetul cunoaște o 
mare răspîndire în lume, că 
valoarea lui a crescut evident 
atît tn America, cît și în Eu
ropa, Asia și Africa. Este 
greu să te intercalezi printre 
echipele de frunte, să ocupi 
un loc în primele 10. Dar, nu 
este mai puțin adevărat, că 
echipa României (întinerită) 
n-a manifestat dorința de a se 
impune în compania forma
țiilor redutabile, de a încerca 
să se apropie printr-un ioț vi
guros, printr-o totală dăruire, 
de prestigioasele team-uri cu 
care s-a întîlnit. Acesta este 
motivul principal pentru care, 
în final, a ocupat un loc ne
corespunzător (14) lăsind tutu
ror celor prezenți un sentiment 
de insatisfacție.

Comportarea generală a 
sportivilor români prezenți la 
Universiadă nu a fost la ni
velul exigențelor, al dorințe
lor și al posibilităților lor rea
le. Ca o caracteristică — care 
a impietat asupra performan
țelor — a fost faptul că la a- 
cei sportivi care s-au compor
tat mediocru sau submediocru 
a lipsit spiritul combativ, dă
ruirea, puterea de a lupta pînă 
la capătul resurselor pentru a 
reprezența cît mai bine culorile 
țării.

Așa cum spuneam, cauzele 
acestei nesatisfăcătoare com
portări sînt mult mai nume
roase. Fără îndoială ele vor 
fi analizate de forurile răspun
zătoare de activitatea sportivă 
studențească (Ministerul îțțvă- 
tămîntului, C.N.E.F.S. și 
U.A.S.R.), că se vor lua mă
suri eficiente pentru înlătura
rea tuturor carențelor, pornin- 
du-se de la creșterea exigenței 
în selecție, Instruire și partici-

- Darea la comaetlîU, 6»



OLIMPIADA OF. ȘAH

După un Siniș dramatic șahiștii noștri termină pe primul loc în a 4-a grupă 
preliminară, înaintea Ungariei, Danemarcei

de echipe dau luptă în cea de a XIX-a ediție a Olimpiadei de șah.Vedere generală a sălii Siegerland din orașul Siegen (R.F.G.) unde 66

Șahiștii României au ob
ținut calificarea pentru tur
neul final a celei de 
a Olimpiadă de șah, 
desfășoară la Siegen 
Germaniei). După 
deosebit de animată, echipa 
română termină pe primul 
loc în întrecerea grupei a 
4-a preliminare, la minimă 
distanță de puncte de 
palele lor adversare, 
țiile Ungariei — de 
nea calificată — și 
Danemarcei.

In ultima rundă a 
minariilor, adversari ai

a XIX- 
care se 
(R.F. a 

o luptă

princi- 
forma- 
aseme- 
cea a

preli-
?a-

hiștilor noștri au fost echi
pierii Suediei. .Tucînd deose
bit de energic — știind că o 
tactică de remiză le-ar fi 
putut fi fatală — jucătorii 
români au obținut decizia 
la scor categoric: 3—1. lata 
și rezultatele individuale ob
ținute la cele patru mese 
ale întîlnirii : 
Andersson 
Ciocîltea 
Johansson 
Ungureanu 
rezultat, România își asigura 
calificarea, deoarece în alt 
meci, decisiv, Danemarca în-

l—o,
0—1,

1—0,
1—0. Cu

Gheorghiu- 
Jansson- 

Ghițescu- 
Olsson- 

acest

trerupeia la scorul de 1—1 
întîlnirea cu Italia, neimaipu- 
tînd deci decît egala for
mația maghiară, la care 
pierduse anterior întîlnirea 
directă.

Rezultatele celorlalte me
ciuri din grupă : Ungaria- 
Filipine 2—2, Danemanca- 
Italia 2>/2—1>/2 Irlanda-Guer- 
nesay —'/, Maroc-Liban 
21/2—V/2. I

C. E. DE JUNIORI LA ATLETISM

MOMENTUL

Trimisul nostru special la C. M. de scrimă, SEBASTIAN BONIFACIU ne transmite 5

PRIMELE PROBE-FLORETĂ BĂRBAȚI

Șl SABIE-PUNCTATE DE MARI SURPRIZE!
ANKARA, 14 (prin telefon). 

Ediția 1970 a campionatelor 
mondiale de scrimă a debu
tat cu proba individuală de 
floretă bărbați și cu nume
roase surprize. Au ieșit pe 
rînd, în tururile preliminarii 
trăgători care aspirau dacă 
nu la titlu, oricum la una din 
medalii. Printre ei sovieticul 
Putiatin francezii Revenu, și 
Dimont Berolatti, polonezul 
Kaczmarek și vest-germanul 
Hein. Au rămas, de asemenea, 
reprezentanții țării noastre, 
Ardeleanu și Haukler. Falb 
a rezistat pînăîn sferturi de 
finală, în timp ce Țiu și Mu- 
reșanu au ajuns în semifi
nalele probei.

Țiu a făcut parte din pri
ma semifinală împreună cu 
sovieticii Kotișev și Roma
nov, polonezul Dabrowski, 
maghiarul Gyarmati • și ita-

Hanul Granieri. O semifina
lă puternică, dominată de 
scrimerii sovietici, de Koti- 
șev îndeosebi care a totali
zat 5 victorii. Țiu s-a com
portat destul de slab reușind 
o singură victorie la Granieri, 
cu 5—4. El a pierdut cu 5—3 
la Romanov și Gyarmati, cu 
5—2 la Dabrowski și cu 5—0 
la Kotîșev. S-au calificat pen
tru finală Romanov, Dabrow
ski și Kotîșev.

Semifinala a II-a a reunit 
pe polonezul Wojda, sovieti
cul Stankovîci, maghiarul 
Szabo, francezul Noel, vest- 
germanul Wessel campionul 
mondial al probei și pe Mu- 
reșanu. Reprezentantul țării 
noastre, handicapat vizibil 
de o întindere suferită încă 
din preliminarii, n-a găsit 
resurse pentru a-și apropia 
un minim de victorii care să-l

asigure intrarea în finală; 
(1—5 cu Wojda și Wessel,' 
2—5 cu Stankovici, Szabo șl 
Noel),

Paralel au început și în-4 
trecerile individuale 
bie, și ele punctate 
prize de proporții : 
rea lui Pawlowski, 
nul olimpic din 
Kalmar în repetate rîndurii 
finalist al 
mondiale. Dintre sabrerii ro-, 
mâni, cel mai bine s-a com
portat Irimiciuc, care a ajuns' 
în semifinalele probei, pro-, 
gramate marți începînd de 
la ora 14.

Luni seara 
două ore mai 
și finala la floretă bărbați. 
Pînă la ora închiderii ediției 
situația s-a menținut com-l 
plicată, nici unul dintre ceiț' 
6 finaliști nereușind să seț. 
desprindă în cîștigător... f 

------------------------------------- -I

de sa
de sur- 
elimina- 
campio- 

Mexic și1

campionatelor

programată cu 
tîrziu, a început 
■ ................ 4

Trimisul nostru special, AURELIAN BREBEANU, transmite

VOLEIBALISTELE ROMÂNIEI SUSȚIN

PARIS, 14 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Duminică seara, la Înche
ierea întrecerilor primei ediții 
a Campionatelor Europene de 
juniori, dl. ADRIAAN PAU
LEN, președintele Comitetu
lui European a avut amabili
tatea să ne declare : „A fost o 
competiție magnifică 1a care 
nici nu știu ce să remarc mai 
intii : ambianța extraordinară 
de concurs, rezultatele acestor 
tineri talentațî ce au propulsat 
atletismul pe noi orbite, pre- 
figurind viitoarele performan
te de anul viitor de 1a Hel
sinki sau din 1972 de Sa J.O. 
de Ia Miinchen, eforturile fe
derației franceze, care sărbă
torește o jumătate de secol de 
existență sau acea dispută, 
nică in felul ci, care a 
prezentat momentul cel 
frumos al sfirșitului întrece
rilor. Este, vorba de 
în înălțime, unde a fost anga
jat șî atletul dv. Niciodată in 
activitatea mea — și am lăsat 
citeva decenii în urmă — 
n-ain asistat 1a o dispută atit 
de pasionantă a unor atleți ca 

pe care ne-au oferit-o 
felicit 
să 
cu 
că ta- 

dovedit-o din

u- 
re- 

niai

săritura

cca pe care ne-au i 
Falkowski și Dosa. Ii 
pe amîndoi și le urez 
pregătească și în viitor 
ceeași sirguinfă, pentru 
lent au. Au 
plin. Am credința că-i voi re
vedea in luptă 
săritori de pe 
anul viitor, 1a 

înălțimea a 
bil momentul 
întrecerilor de 
olimpic parizian. Se termina
seră toate probele, fanfara își 
luase locul pe pistă, iar echi
pele așteptau încolonate pen
tru festivitatea de închidere. 
Spectatorii, -în picioare, aveau 
privirile ațintite spre ștachete 
strălucind 
toarelor. 
încordare supremă, alături 
ceilalți spectatori prezenți, am 
asistat, cred, Ia un fapt unic. 
Echipele, cu pancarte și stea
guri, au pătruns pe gazon și 
s-au aliniat în fața tribunei 
principale, pășind pur și sim
plu în vîrful picioarelor 1 Și 
aste, spre disperarea oficialu
lui însărcinat cu regia festi
vității de închidere care, bine
înțeles, în asemenea condiții, 
a fost ratată. Dar nimeni — 
și credem că nici 
avut în cele din 
supărare. Această 
nică, cu nimic mai 
lei dintre V. Brumei 
Thomas de la J.O. de la To
kio, deși încheiată cu nereu
șite (așa cum se întimplă în
totdeauna la înălțime și la 
prăjină) a stîrnit aplauze’ cum 
n-am auzit în cele trei zile 
de concurs. Duminică, Jiri 

. Falkowski a fost mai bun de- 
cît Csaba Dosa. Dar reprezen
tantul nostru a fost mult mai 
bun decît el însuși. Depășind 
recordul de seniori în aer liber 
al lui Șerban loan (2,15 m), Dosa 
n-a făcut decît să ia o opțiu
ne pentru realizarea unei vi
itoare mari performanțe. La 
2,14 m și, mai ales. 1a 2,16 m 
(nou record al1 țării), el a tre
cut cu rezerve serioase de 
4—5 cm, ceea ce ne face să 
credem că veteranul Paulen 
are perfectă dreptate. Defini
tiva Iul consacrare pe plan 
internațional depinde numai 
și numai de el. Dosa este, 
parcă, special croit pentru 
înălțime. El a dovedit în ul
timele săptămîni că este ca
pabil de eforturi susținute în 
pregătire, iar aici, pe stadio
nul unde au evoluat de-a lun
gul anilor toți marii specialiști 
ai probei, a arătat că știe să 
lupte și să se comporte ca un 
atlet

In 
dim 
buit 
fesorul de educație fizică a- 
nonim din Tg. Secuiesc care 
l-a deschis gustul pentru lup
ta cu ștacheta și 1a antreno
rul său prof. Zoltan Szabo 
(fost recordman al țării la să
ritura cu prăjina) care îl con
duce acum, 1a Tg. Mureș, pe 
căile atît de întortochiate ale 
performanței sportive.

A doua medalie de argint a 
echipei române a fost adusă 
de timișoreanca Maria Illy.

se 
a-

cu cei mai buni 
continent, chiar 
Helsinki."
fost indiscuta- 

de apoteoză a 
pe stadionul

în lumina reflec- 
In aceste clipe de 

de

el — n-a 
urmă vreo 
luptă tita- 
prejos ce- 

și J.

consacrat.
aceste clipe însă ne gîn- 
și la cei care au contri
te succesul său. La pro-

Succesul său este indiscutabil. 
El apare însă surprinzător, pen
tru că ea a întrecut cîteva a- 
runcătoare 
cesta
50 m. Deși are numai 18 ani, 
Illy a dovedit o maturitate teh
nică remarcabilă, deoarece a 
știut să arunce împotriva unui 
vînt puternic (rafale de 8 m/ 
sec !). De altfel, din cauza vîn- 
tului potrivnic, discul lansat de 
cele mai multe dintre 
rente căpăta traiectoria 
bumerang !

La 4X100 m. unde 
noștri aveau teoretic unele șan
se pentru cucerirea medaliei de 
bronz (judecind, firește, prin 
prisma recentului 40,5 sec., ob
ținut la naționalele de seniori) 
ei n-au mai putut reedita per
formanța care a entuziasmat,
ICHIIIIHKaiS8l?BR99ia89l!nfi

CLASAMENTUL PE MEDALII
7 
.9 
1 
5 
1 
1
3 
0
4 
1

CLASAMENTUL DEFINI
TIV : ROMANIA 26 ’/•, Unga
ria 26, Danemarca 25 ‘/2, Sue
dia 22, Filipine 21'/«, Italia
21 */2, Irlanda 19, Liban 10, Ma
roc 7 '/», Guernesay 2 */2.

In celelalte grupe fruntașe
le clasamentelor sînt următoa
rele (se califică primele două 
echipe) : grupa I : U.R.S.S. 31, 
Spania 28 Polonia 24, Aus
tralia 23 ; grupa II : 
31 */2, Canada 23,
22 */., R. p. Mongolă 
pa III : R.D.G. 30 Vs,
*/2,. Olanda 28, Finlanda 22 
grupa V : Cehoslovacia și Ar
gentina 25 ■/:, Israel 24 ’/2, Cuba 
22 ‘/2 ; grupa VI : R.F.G. 29 
*/i, Bulgaria 28, Austria 21 */2, 
Columbia 20 V2.

creditate anul a- 
cu rezultate de. peste

concu- 
unui...

băieții

1. R. D. Germană 10 4
2. U.R.S.S. 7 7
3. Polonia 4 3
4. R.F. a Germanici 3 8

3 4
2 0 
1 6
1 1 
1 0
1 0

5. Anglia
6. Cehoslovacia
7. Franța
8. Finlanda
9. Ungaria 

10. Olanda
11—12. Belgia 

Bulgaria 
13. România 

14—16. Iugoslavia 
Spania 
Suedia 

Au luat parte concu.diți 
26 de țări.

IlimUUlilIimillItlIHllSm!
atunci, pe stadionul Republicii. 
Și pentru că schimburile nu 
au mai avut precizia de cea
sornic de acum citeva săptă
mîni, Stan, Păsulă, Mitrofan și 
Szabo au fost nevoiți să se 
mulțumească cu locul V. La 
marș, contam pe o evoluție bu
nă a campionului nostru națio
nal M. Ceacoi. Dar, el s-a 
comportat slab și nici măcar 
nu a terminat cursa fiind des
calificat la jumătatea el.

Din păcate, majoritatea atle- 
ților români n-au avut com
portarea pe care o așteptam. 
Nu pornisem spre Paris cu 
gindul la realizarea unor ra
corduri deosebite, deoarece ele 
ar fi fost greu de obținut, după 
solicitările intense ale 
sezon atît de bogat în 
cursuri. Insă, speram în obți
nerea unor rezultate cit de cit 
apropiate de cele înregistrate 
în săptămînile anterioare. Or, 
acestea au fost foarte puține. 
Iar cine le-a realizat (FI. Boga 
— lungime fete, Fr. Gedeon — 
400 m și T. Szabo — 100 m 
băieți) au avut deschise por
țile finalelor.

Romeo VILARA

1 
o

O
2

O 
O

0 1o 
din

unui 
con-

PARTIDA DERBY DIN PRELIMINARIILE
Margaret Court — 3 victorii

S-a încheiat turneul in
ternațional de tenis de la 
Forest Hills.

Finala probei de simplu 
bărbați, disputată între 
australienii Ken Roscwall 
și Tony Roche a revenit 
primului cu 2—6, 
7—6, 6—3.

Un succes deosebit 
obținut 
liană 
Court, 
probe.
la dublu femei, Court și-a 
adjudecat victoria în 
nala 
(6—2, 
mary 
dublu 
reche 
au întrecut cuplul 
Dalton (Australia)
Frew McMilian (R.S.A.) :

CAMPIONATULUI MONDIAL

4 1 O 5:0 9
3 2 0 8:0 8
3 1 1 7:3 7
2 3 0 7:4 7

5
5
5
5

(etapa a
FC Koln
- Werder

Iugoslavia 
Indonezia 
22 ; gru- 
S.U.A, 23

CAMPIONATECAMPIONATE

Amsterdam 
Sparta Rot-

de altfel conduce și 
Iată fruntașele :

1. Radnicki Kr.
2. Partizan Belgrad
3. Velej Mostar
4. Hajduk Split

1. Borussia Mo.
2. Hertha B.S.C
3. Bayern Munchen
4. R. W. Essen
5. Eintracht B.

ca de altfel
— trăiește în 
pregătirilor în 
unul mare e- 

campionatele 
, la care sînt

CAMPIONATE.
IUGOSLAVIA (Etapa a 5-a) ■’ 

O.F.K. Beograd — Steaua Roșie 
3—3 (derbiul etapei), Bor — 
narao Zagreb 1—2. Partizan 
Crvenka 4—0. Veles Mostar 
Radnicki Kragujevaț 0—1, Olimpia 
— Maribor 3—1, Celic — Sarajevo 
3—0, Hajduk Split — Radnicki Niș 
3—1, Jeleznicear — Voivodlna 2—1, 
Boraț — Sloboda 1—0. Surpriza 
etapei este infringerea echipei 
Velej Mostar pe teren propriu de 
către Radnicki Kragujevaț, care 

în clasament.

R.F. a GERMANIEI
5-a) : Hertha BSC — 
3—2 VFB Stuttgart
Bremen 3—0; MSV Duisburg — 
Eintracht Braunschweig 0—0; Ha- 
novra 96 — Kickers Offenbach
1— 1 ; Hamburger SV — Arminia 
Bielefeld 3—2 ; Eintracht Frank
furt — Bayern MUnchen 0—1 ; 
Schalke 04 — Borussia Dortmund
2— 1 ; Borussia Monchengladbach 
— FC Kaiserslautern 
sament :

In cla-

OLANDA (etapa 
Amsterdam — DWS 
4—0; FC Twente — 
terdam 3—1: PSV Eindhoven — 
Excelsior Rotterdam 3—0; NEC 
Breda — Telstar 2—0; Holland
Sport — Volendam 2—1 ; Haarlem 
— ADO Haga 1—2; FC Utrecht — 
MVV Maastricht 0—0; AZ 67 Al- 
kmaar — Go Ahead Deventer 0—1. 
Feijenoord — NEC Nlimagen 1—0.

CLASAMENT

1. Feijenoord
2. A.D.O. Haga
3. F.C. Twente
4. Sparta Rott.
5. N.E.C.

4
4
4
4
4

4 0 
4 O
3 1
3 0
2 2

0 
0 
0
1 
0

șase etape în
Uj-

UNGARIA. După 
campionat, conduce echipa 
pești Dozsa cu 19 puncte, urmată 
de Vasas — 16 p, Honved, Csepel 
și Ferencvaros — toate cu cite 
13 p. etc. Duminică s-au înregis
trat următoarele rezultate : Dios- 
gydr — Honved 3—1, Dunaujvaros

LA TINERET

ROMANIA -IRAN 139, LA BOX
TEHERAN, 

fon, de la 
conducătorul 
de box).

Peste 4 000 de spectatori 
au vizionat duminică seara 
întîlnirea de box între selec
ționatele de tineret ale Ro
mâniei și Iranului. La capă
tul unor dispute extrem de 
dinamice, pugiliștii români au 
cîștigat cu scorul de 13—9, 
boxerii iranieni arătîndu-se 
într-un evident progres de 
la ultima confruntare cu re
prezentanții noștri (1969). La 
„semimuscă" Ștefan Boboc a 
fost întrecut la puncte de 
Giamangir Asmaile, mai com
bativ și insistent în final. 
Nicolae Cordoș (cat. muscă) 
s-a impus printr-o tehnică 
superioară, prin viteza exe
cuțiilor, cîștigînd în fața lui 
Hamlet Minasian. Numărat 
la începutul reprizei a doua, 
Mircea Toni (cat. cocoș) s-a 
detașat net de adversarul 
său, Villam Yeunanee, în ul
tima, obilgîndu-1 pe acesta 
din urmă să abandoneze. 
.Pana" Gheorghe Ciochină a 
dispus de Irdaz Malek Hose-

14 (prin tele- 
Victor Tocariu 

lotului român

in. Semiușorul Eugen Gorea 
a terminat la egalitate par
tida cu Adil Talebi. Cel mai 
frumos meci al galei s-a dis
putat în limitele categoriei 
ușoară, între Sandu Mihal- 
cea și Ramon Babaie. Dato
rită unei excelente mobili
tăți, Mihalcea și-a derutat 
permanent adversarul, pe 
care l-a expediat de două 
ori la podea, în reprizele I 
și III, ca urmare a unor cro- 
șee fulgerătoare. Victoria i-a 
aparținut boxerului nostru, 
în unanimitate. Dumitru Mo- 
rau (semimijlocie) a cîștigat 
la Mohamed Saloukmani. La 
«mijlocie mică" Ilie Ion l-a 
învins la puncte pe Chegini 
Farzin, iar la «mijlocie" Ro
bert Aton (Iran) l-a întrecut 
la puncte pe Sandu Tîrîlă. La 
categoriile semigrea și grea 
reprezentanții noștri Ion Si
liște ți Dumitru Zelinca au 
fost abandonați, 
fiind luată de dr. Ionel Stă- 
nescu, ca urmare 
șoare traumatisme. învingă
tori 1 Alosh AbbasI și, res
pectiv, Seiad Ornkhatami.

hotărîrea

aunor u-

cnnipioana austra- 
Margaret Smith 

învingătoare în trei 
După ce cîștigase

fi- 
probei de simplu 
2—6. 6—1 cu Kose- 
Casals) și cea de 
mixt unde, in pe- 
cu Marty Riesscn, 

Judy

Bcnc (Ujpcsti Dozsa) aruncă ba
lonul de la tușă.

—' Szombathely 0—3; Komlo — 
Szeged 4—1 ; Salgotarjan — Tata- 
banya 3—1 ; Raba — Vasas 1—2; 
Ujpesti Dozsa — MTK 3—2; Cse
pel — Ferencvaros 0—0.

SPANIA. In etapa inaugurală. 
Real Madrid, a învins cu 2—0 pe 
Valencia, iar Atletico Bilbao a 
terminat la egalitate (1—1) cu FC 
Barcelona. Alte rezultate : Las 
Palmas 
Sevilla 
Saragossa -
— Granada 
Gijon 2—0

ELVEȚIA 
primul loc 
echipele Basel 
cîte 9 p. fiecare, urmate de for
mațiile F.C. Sion, Servette și Lu
gano — toate cu cîte 8 p etc. 
Rezultate : Basel a întrecut cu 
3—0 pe Frebourg, iar Lausanne a 
făcut meci nul (0—0), în depla
sare, cu Bellinzona; Grasshoppers 
ZUrich — Lucerna 2—0; Servette 
Geneva — Bienne 2—2; F.C. ZU
rich — Sion 1—0; Young Boys 
Berna — Chaux de Fonds 1—3; 
Lugano — Winterthur 2—1.

PORTUGALIA, (prima etapă) : 
Setubai — Varzim 3—0; Leixoes
— Academica 0—0; Benfica — 
CUF 1—0; Barreirense — Sporting 
0—3: Tirsense — Boavista 1—0; 
Belenenses — Guimaraes 3—1 ; 
Farense — Porto 1—0.

BELGIA. (Etapa a 2-a) : Ander- 
lecht a învins în deplasare cu 
scorul de *— 0 formația FC Diest,

Alte rezultate :
Atletico Madrid 1—1 ; 

— Espanol Barcelona 1—0; 
Malaga 0—0; Elche 

1—1; Celta Vlgo —

(etapa a 6-a). Pe 
se . află la egalitate 

și Lausanne cu

SOFIA, 14 (prin telefon). — Ca
pitala Bulgariei — 
alte cîteva orașe 
aceste zile febra 
vederea găzduirii 1 
veniment sportiv : 
mondiale de volei, _
înscrise nu mai puțin de 47 de 
reprezentative naționale masculi
ne și feminine. Sofia a intrat de
ja în vîrtejul competiției, datorită 
avanpremierei mondiale oferită de 
cele 11 echipe ce-și dispută. în 
cadrul calificărilor, dreptul de a 
se număra printre cele 40 de par
ticipante la competiția propriu- 
zisă. După cîte am constatat la 
sosire, gazdele acordă o atenție 
deosebită celui mai important 
eveniment voleibalistic al anului. 
Pregătirile organizatorice în ca
pitală s-au încheiat ; pretutindeni 
pe străzile orașului afișele anunță 
începerea competiției supreme, 
citeva hoteluri au fost puse inte
gral la dispoziția echipelor și a 
oficialilor, presa bulgară acordă 
spatii largi voleiului. furnizînd 
cititorilor, amănuntele necesare 
legate de desfășurarea întreceri-

lor, de sosirea șt componența e- 
chlpelor, de șansele lor etc.

Sosită duminică !n Sofia, după 
o călătorie de o noapte cu trenul, 
formația feminină a României a 
fost cazată în elegantul hotel 
sportiv „Diana", din marginea 
orașului. Deplasarea timpurie .a 
fetelor noastre se datorează fap
tului că ele iau parte la califică
rile pentru mondiale, postură ne
plăcută în care se află pentru 
prima oară datprită... anteceden
telor. Adversarele lor din califi
cări nu le produc însă emoții, 
fiind echipe inferioare românce
lor. De aceea, toate gîndurile fe
telor zboară spre meciurile din 
serie, care nu o cunosc, încă, 
deoarece cele două calificate in 
turneul.de la Sofia vor fi repar
tizate prin tragere Ia sorți tic in 
seria I, alături de Bulgaria, RDG 
și Mongolia, lie în a III-a, unde 
vor avea ca adversare puternicele 
garnituri ale R.P.D. Coreene, Po
loniei și S.U.A. In care din ele 
șansele sint mai mari ? Majori
tatea fetelor ar dori ca Fortuna 
să le acorde locul vacant de la 
Sevlievo (seria I), altele — citeva 
— mizind pe victoria contra polo
nezelor —
Burgas...

Echipele 
neul marți _ 
derbyul România 
cialiștil prezenți aici, au numit 
astfel acest meci considerînd că

acceptă seria de la

feminine încep tur- 
în sala Slivnița, eu 

Cuba. Spe- 
au

cele două formații au prima șansă 
de a rămlne In continuare In com
petiție, celelalte trei (Italia, R.F.G; 
șl Belgia) nereprezentlnd valori 
certe, care să le dea dreptul să 
aspire la calificare. Totuși, antre
norul Gh. Constantlnescu, ce pre
gătește de o lună „squadra azzur- 
ra“, speră Intr-o victorie contra 
Cubei și în calificarea reprezenta
tivei italiene. După cum ne-au 
declarat antrenorii Gheorghe Bo- 
rtescu și Nicolae Humă, ei vor în
cepe meciul cu sextetul de baza 
pentru a evita orice surpriză : 
Helga Bogdan, Rodica Popa. Eu
genia Rebac, Aurelia Căunei, Ma
riana Popescu, Mariana Baga, dar 
pe parcurs vor Ii introduse șl ce
lelalte jucătoare: Florentina Itu, 
Gabriela Popa, Viorica Bincheci, 
Carmen Marinescu, Maria Cen- 
gher si Luxa Ghîță.

La băieți, calificările au început 
în sala Cerveno Zname. Pentru 
cele două locuri puse în Joc luptă 
echipele Albaniei, Finlandei, Olan
dei. R.F. a Germaniei, Turciei, șl1 
Greciei. Iată rezultatele înregistra
te în prima etapă : Albania —• 
Turcia 3—0 (7, 5, 8). Olanda — 
Grecia (antrenor Ștefan Roman 
3—1 <9. 8. —10, 6). Finlanda —■ 
R.F.G. 3—2 (6, —11, —6, 13, 4).

Programul primei etape a calt- 
flcărilor la fete este următorul s 
BELGIA — ITALIA șl CUBA —* 
ROMANIA. i

La C.E. de baschet feminini

ROMÂNIA ÎNVINGĂTOARE (ASUPRA BELGIEI)
iar Charleroi a terminat la egali
tate (1—1) cu Standard. Alte re
zultate : EC Liege — SK Lierse 
2—0: St. Gilloise — Crossing 4—0; 
Beersclmt — Beveren 0—0. Clasa
ment : 1. Anderlecht 4 p; 2—3. 
Standard și FC Bruges 3 p. etc.

CHILE (etapa a 6-a), zona A : 
Univers. Chile — Antofagasta 2—0, 
Univers. Catholica — O’Higgins 
4—2, Lota — Huachipato 1—0. Ca
lera — Audax 1—2. Zona B : Pa
lestina — Magallanes 0—0, Wan
derers — Espagnola 0—2, Serena
— Green Gross 4—3, Rangers — 
Everton 0—1. Clasament : 1. Uni
vers. Catholica 15 p, 2. Concep
tion și Univers. Chile 10. 4. O’Hig- 
gins 8. (zona A) ; 1. Espagnola 
15, 2 Green Gross 12, 3. Colo Colo 
11, 4. Everton 9 (zona B).
ciuri interzone : Conception —
Colo Colo Q—0.

ARGENTINA (etapa I). Platen- 
se — San Lorenso 2—0, Gimnasia
— Newells 1—1, Tu cuman — Ri
ver Plata 0—2, Cordoba — Racing 
2—1. Mendoza — Chaearita 3—0, 
Independiente — Kimberley 2—1, 
San Juan — Atlanta 1—1, Velez
— Banfield 3—1, Boca Juniors — 
Juguy 3—1.

Șl ÎNVINSĂ (OE CEHOSLOVACIA)
LEEUWARDEN, 14 (prin te

lefon, de la secretarul gene
ral al F.R.B., prof. Octav Di- 
mitriu).

într-o întîlnlre de mare însem
nătate pentru clasarea pe un loc 
fruntaș în grupa B a campiona
tului european de baschet femi
nin, reprezentativa României a 
făcut o partidă curajoasă în 
compania redutabilei selecționate 
a Cehoslovaciei, dar, deși s-a 
comportat remarcabil, a trebuit 
să părăsească terenul învinsă la 
diferență minimă : 66—67 (35—41). 
Baschetbalistele noastre au fă
cut risipă de energie, luptînd 
de la egal cu un adversar su
perior ca talie. Scorul a alternat

în permanență, dar, în final, spor
tivele cehoslovace au reușit să-și 
adjudece succesul. Luni seara^ 
echipa României a întîlnit for
mația Belgiei pe care a învins-o 
cu 89—73 (49—33), după o partidă 
care a fost tot timpul la dis
creția reprezentativei noastre. 
România va susține ultimul meci 
din cadrul gi’Upei B marți seară, 
cînd va juca cu Bulgaria, într-o 
întrecere decisivă pentru clasa
mentul acestei grupe.

Alte rezultate : grupa
U.R.S.S. — Franța 77—41 “ 
Polonia — Iialia 63—48 
Franța — Olanda 69—50 
U.R.S.S. — Ungaria 94—33 
grupa B : Iugoslavia — 
59-38 (47—20), Bulgaria 
gia 84—47 (37—27).

A : 
(34-11), 
(34—19), 
(37—25), 
(3-9—18): 
Austria 

— Bel-

LA FINELE CELUI MAI
CAMPIONAT EUROPEAN

'S’ Primul bilanț: 6 recorduri
Evoluția performanțelor ce

lor mai buni înotători conti
nuă să ne impresioneze. La 
Los Angeles, în numai 4 zile, 
au fost corectate 14 recorduri 
ale lumii. Replica europeni
lor nu a întîrziat și piscina 
..Bernardo Picornell" din Bar
celona va rămîne în istorie 
pentru cele 6 recorduri mon
diale, 28 europene și 229 na
ționale stabilite de-a lungul 
celei de a 12-a ediții a C.E., 
prin carg reprezentanții bătrî- 
nului continent continuă o 
pasionantă cursă de urmărire 
a sportivilor de peste Ocean.
",'”1" -------- -•—X în

din
Specialiștii apreciază 

unanimitate concursul 
capitala catalonă drept cea 
mai mare competiție dir^ is
toria înotului european, 
tru deosebita sa valoare 
dează un fapt suficient 
elocvent : la majoritatea 
belor printre care 100 m li
ber, 400 m liber, 200 m bras, 
200 m delfin, ștafetele la hdr- 
bați, 400 m liber, 200 m bras, 
100 m delfin. 400 m mixt și 
ștafetele la fete timpii ultimi
lor calificați pentru finale ar

Pen- 
ple- 

de 
pro-

PUTERNIC
DE ÎNOT

mondiale, 28 europene $i
fost suficienți pentru ciști-fi .

garea titlului olimpic la Roma 
în 1960 !

în ansamblu, sportivii din 
R. D. Germană cu 16 meda
lii de aur, 9 de argint și 9 de 
bronz (în cele 34 de probe) 
au dominat categoric această 
ediție, confirmind progresul 
realizat în ultimii ani. Indivi
dual pe primul plan s-au 
aflat Gabrielle Wetzko (4 ti
tluri) — cea mai rapidă crau- 
listă din lume la 
Gunnar Larsson 
două recorduri 
Roland Matthes 
3 recorduri mondiale) și Hans 
Fassnacht (3 titluri). La Bar
celona însă, s-au afirmat și 
o serie de înotători care în 
sezonul trecut abia își cuce
reau primele galoane de in
ternaționali. Este cazul fran
cezului Menu (bras), a sovie
ticei Tina Lekveișvili (spate), 
a fraților Lampe și a lui Wal
ter Kusch (R.F.G.), a repre
zentantelor R. D. Germane 
Elke Sehmisoh, Evelyrie Stolte, 
Brigitte Schuchardt etc.

această oră, 
(3 titluri și 

mondiale), 
(3 titluri și

229 naționale
Țara noastră a prezentat la 

această ediție un grup de trei 
înotători. Dintre aceștia, doar 
Marian Slavic a reușit califi
carea în finala de 200 m li
ber într-o companie deosebit 
de selectă, la capătul unei 
curse de 1:59,5 (timp superior 
cu aproape 3 
chiului record). Comportarea 
celorlalți doi 
mâni, Vasile Costa (68,6 
100 m în acest an) și Agneta 
Sterner (2:34,9 — 200 m) 
poate fi considerată însă sub 
posibilități, deoarece atît la 
100 m bras (69,3) — 
timișorean, cît și la 200 
fin (2:37,0) — pentru 
toarea bucureșteancă, 
ultimilor calificați în finalele 
respective le erau pe deplin 
accesibili.

Locul (șase) echipei de polo 
a României în turneul final, 
cîștigat conform previziunilor 
de „7“-le U.R.S.S., reflectă 
cu aproximație posibilitățile 
jucătorilor 
oră.

secunde ve-

sportivi ro
pe

pentru 
m del- 
înotă- 
timpii

noștri la această

A. VASILIU

-ultimele gtirbultimele rezultate-ultimele gtiri-ultime
La 17 septembrie, cu prilejul retragerii din activitatea sportivă a 

campionului mondial de lupte, Ahmet Ayik (categ, loo kg), federația 
din Turcia, organizează un turneu demonstrativ la Ankara, unde ș!-au 
anunțat participarea, printre alții, francezul Kobin și sovieticul Medved.

RUEDIGER DEMMIG
8130 p LA DECATLON
Intr-un concurs desfășurat la 

Erfurt, Ruediger Demmlg 
(R.D.G.) a realizat 8130 p la 
decatlon, cea mai bună perfor
manță mondială a anului. Re
zultatele sale : 10,5—100 m, 7,29 
m-ltmgime, 14,21 
1,92 m-înălțime, 
14,1—110 mg, 42,13 
m-prăjină, 57,88 

4:35,5—1500 m.

m-greutate, 
17,9—400 m, 
m-disc, 4,50 
m-sullță șl

Pe circuitul de la Monza 
s-a disputat competiția In
ternațională de motociclism, 
contînd pentru campionatul 
mondial, dotată cu „Marele 
Premiu al Națiunilor". La 
clasa 500 cmc victoria a re
venit multiplului campion și 
recordman, italianul Giaco
mo Agostini pe „M. V. A- 
gusta" — 32 de ture (184 km) 
în 55:17,9 (medie orară 
199,644 km). La clasa 125 
cmc a cîștigat spaniolul An
gelo Nieto, pe „Derby", cu o 
medie orară de 167,640 km, 
urmat de maghiarul Laszlo

Szabo pe „M. Z.*. La clasa 
250 cmc pe primul loc s-a 
clasat englezul Rod Gould, 
pe „Yamaha".

IRANIANUL
CEL MAI BUN

NASSIRI 
„COCOȘ"

mondiale de 
Co
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Disputată timp de două zile la 
Varșovia, întîlnirea internațională 
de atletism dintre echipele mas
culine ale Poloniei și Angliei s-a 
încheiat cu victoria gazdelor : 
126—85. Cea mai bună performan
ță din ziua a doua de concurs 
a fost realizată de englezul Da
vid Hemery, învingător in pro
ba de 110 m garduri cu ' 
de 13,6.

timpul
Campionatele 

haltere au continuat la 
lumbus (S.U.A.) cu desfășu
rarea întrecerilor îa catego
ria cocoș. Medalia 
revenit sportivului 
Mohammed Nassiri 
olimpic la Ciudad 
co) cu un total 
kg. Pe locurile 
s-au clasat I. FSldl (Ungaria) 
— 362,500 kg și Trebicki (Po
lonia) — 357.500 kg.

de aur a 
iranian 

(campion 
de Mexi- 

de 362,500 
următoare

Intre 6 și 10 octombrie va 
ovea loc fa Berlin un mare 
turneu internațional de box, 
la . care vor participa pugi- 
liști din 14 țâri. Antrenorul 
Ion Chiriac se va prezenta la 
cceastă întrecere cu următo
rii pugiliști : M, LUMEZEANU, 
C. CIUCA, A. DUMITRESCU, 
N. GÎJU, P. DOBRESCU, V. 
SILBERMAN, I. MONEA și I, 
ALEXE.

40388

turneul.de
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NUNE, IN ÎSJPELE EUROPENE
50000 DE SPECTATORI LA MECIUL 

CARPAȚI LVOV-STEAUA

O spectaculoasă intervenție a portarului echipei Karpatî Lvov, Mihail 
LupoL Ponte c* ștefănescu «au Dumitriu in vor reuși totușV 

s*-l Învingi...

LVC-Vț 14 fejrfn telefon. <?• 
fc trimisul revistei „Foîoai", 
STELIAN TRANDAFIRESCU).

Azi a toslt Sa Lvov echipa 
de fotbal Steaua București, 
care va disputa primul meci 
din cadrul Cupei cupelor în 
compania formației Karpatî 
Lvov. La sosire fotbaliștii 
români au fost întîmplnați 
cu deosebită căldură de nu
meroși oficiali șl de repre
zentanți al clubului local. Au 
făcut deplasarea, printre al
ții : Suciu, Sătniărcanu, Hâl- 
luăgeanu, Vigu, Ciugarin, 
Naom, Pantea, Dumitriu III, 
Ștefănescu, Grigore, Viad, 
Manea, precum și antrenorii 
Ștefan Covaci și Ștefan Oni- 
sie.

Marți înainte de masă, fot
baliștii români vor efectua un 
ușor antrenament, după care 
vor face turul orașului, cu 
autocarul. Seara — viziona
rea unui spectacol de tea
tru. Sportivii români locuiesc 
la cel mai bun hotel („In- 
turist"), situat în centrul o-

nașului, 
le fac 
sportivă 
de miercuri va începe La ora 
19 (13 ora Bucureștiulul) șl se 
va disputa pe Stadionul cen
tral „Drujba". Prima repri
ză se va desfășura la lumina 
zilei, iar a doua — la cea 
a reflectoarelor. Se pare că 
toate cele 50 000 de locuri 
de care dispune stadionul lo
cal vor fi ocupate la ora de 

■ începere a partidei, biletele 
fiind deja de mult epuizate.

în ultimul meci pe care l-a 
disputat în campionatul so
vietic grupa ti doua, Karpatî 
a învins, acasă, cu scorul de 
2—1 pe Uralmaș Sverd
lovsk. Fotbaliștii din Lvov se 
află pe primul loc în clasa
ment, cu 44 de puncte, fiind 
urmați de. echipa Kairat Al
ma Ata. Se afirmă că liderul 
atacului, Gabovda, nu se a- 
flă în cea mai bună formă, 
dar asta nu-i nemulțumește 
pe fotbaliștii de la Steaua. 
Dimpotrivă...

tar antrenamentele 
pe frumoasa bază 
„Karpatî". Meciul

înaintea meciului Dinamo — P. A. 0. K.

Înaintașii echipei din salonic In vervă!
ATENA, 14 (prin telefon). 

Duminică seara, echipa 
P.A.O.K. Salonic șLa înche
iat pregătirile In vederea în- 
tilnirll cu Dinamo București, 
în ultimele zile, formația din 
Salonic a susținut două me
ciuri amicale: cu Aris Salo
nic și Olymplakos, pe oare 
le-a întrecut cu același soon 
8—1. în cele două jocuri, 
fotbaliștii da la P.A.O.K. au 
manifestat o formă excelentă 
și, prin prisma acestor ln- 
tîlnirf, el privesc cu încre

dere meciul de miercuri de 
la București.

în partida cu Olymplakos, 
care s a desfășurat la Atena, 
golurile au fost marcate de 
fostul rapidist Mazurakis, de 
Dramalis și Kudas, Iar în 
meciul cu Aris autorii celor 
trei goluri au fost Sarafls, 
Paradis si Mazurakis. A fost 
folosit următorul „11* de 
bază, care va evolua proba
bil și în meciul din capitala 
României : Kristodulo — Gu- 
neris, Fondukilis, Papadopou

los, Dramalis, Perjanidis, Sa- 
ratis, Mazurakis, Kudas, Pa- 
ridls, Kodozorgos.

' Dînamo București s-a retras 
supra dramei pe cart a trăit-o duminică, în meciul cu Po
litehnica lași, și, totodată, bineînțeles, spre a pregăti 
da cu P.A.O.K. Salonla, din cadrul „Cupei europene 
gurilor".

Ieri, după o agitată ședință de analiză, In care toți 
terii s-au considerat vinovați de eșecul de duminică,
mat un intens antrenament, cu profil tehnic, tactic și fizic. 
Astăzi, dinamoviștii vor face un nou antrenament, de men
ținere a potențialului fizic.

Noutăți ? Lucescu are o entorsă. Medicii depun, însă, toa
te eforturile pentru a-l recupera și a-l face apt de joc pen
tru întilnirea cu P.A.O.K.

!a Săftica, tpri a medita a-

parti- 
a t£r-

jucă-
a ur-
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6 ECHIPE CU PUNCTAJ MAXIM, DUPĂ TREI ETAPE

UNIVERSITATEA CRAIOVA Șl PECSI DOZSA 
SE TEM UNA DE ALTA

CU
Evo- 

la

BUDAPESTA, 14 (prin te
lefon) Pecsi Dozsa a susținut 
sîmbătă meciul de campio
nat cu Videoton, tocmai pen
tru a avea o zi de pauză în 
plus înaintea partidei 
Universitatea Craiova, 
luția echipei din Pecs
Szekesfehervar n-a fost în
să de bun augur : ea a pier
dut meciul cu 1—0 (1—0). A- 
părarea — care a dus greul 
jocului — a fost Ia înălțime, 
în frunte cu portarul Rapp 
și fundașul Konrad (interna
țional în prima echipă a Un
gariei) notați cu 7 de cro
nicarul ziarului „Nepsport".

In acest meci, și. probabil 
și în partida de miercuri cu 
Universitatea Craiova, Pecsi 
Dozsa va alinia următoarea 
formație : Rapp — Maurcr, 
Hernadi, Koesis, Konrad, 
Kineses, Koves, Tiiske, Ber- 
csei, Mathe. Toth.

Antrenorul Mihaly Czibul- 
ka a declarat înaintea ple
cării echipei la Craiova că

intilnirea de miercuri se a- 
nunță deosebii de dificilă și 
câ ar fi mulțumit cu o în- 
fringere la limită...

Zoltan SUBERT 
„Nepsport“-Budapesta

★
Craiovenii, jucători, antre

nori și... suporteri așteaptă 
meciul din „Cupa europeană a 
tirgurilor" cu un interes deose
bit, cu multă emoție.

După meciul cu Farul, U- 
niversitatea s-a inapoiat „a- 
casă" duminică seara, cu Avio
nul, iar luni, studenții ji-au 
reluat, pregătirile, efectuind 
după-amiază un antrenament 
pe stadionul central.

Pecsi Dozsa, cea mai 
formație provincială a 
pionatului maghiar, a 
deplasarea cu autobuzul 
sosit la Craiova in cursul nop
ții, fiind cantonată la moder
nul hotel „Jiul".

După cum ne relata cores
pondentul nostru, - -
luni s-au 
bilete din 
difuza.

bună 
cam- 
iăcut 
și a

St. Gurgui, 
vlndut 3—1000 de 

cele 15.000 ce se vor

SERIA 1
Petrolul Molneșt.i — Minobradul 

V. Dornei 1—0 (0—0)
Foresta Fălticeni 

Dorohot 4—0 (3—0)
Penicilina Iași — 

măneștl 1—0 (1—0)
I.T.A. Pașcani —

4—0 (2—0) 
Rarăul Cîmpulung

Botoșani 2-1 ' (l—1)
Textila Buhuși — 

0-2 (0—2)
Cimentul Bicaz — 

man 2—1 (1—1)
Minerul G. Humorului — Chimia 

Suceava 1—1 (1—0).
(CORESPONDENȚI : A.

Stolanovici, T. Ungureami, 
V. Diaconescu, C. Enea. A. 

. Rotaru, I. Vieru, St. Ghim
pe, șj D. Bolohan).
CLASAMENT

2
2 
1
2
2
1

fulgerul

Minerul Co

Letea Bacău

Textila

Nicolina Iași

Victoria Ro-

4. Petrolul
5. Rarăul
6. Chimia

7— 8. Minerul C.
7— 8. Cimentul-

9. Penicilina
10. I.T.A.
11. Minobradul

12—13 Textila Bt. 
12—13. Victoria

14. Fulgerul
15. Letea
16. Textila Bh.

1 
o
2 
o
0
1
1
1
1
1
0
2
0
0
0
0

o 
1 
o
1
1 
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2

5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

1. Foresta 3
2. Nicolina 3
3. Minerul G, H. 3

3 
3 
3
3 1 
3 
3
3 
3 
3 
3 
3 
3
3

ETAPA VIITOARE î 
Minerul C., Letea — 
Fulgerul — Penicilina, 
Minobradul, I.T.A. 
G.H., Textila Bt. - 

Victoria — Textila Bh., 
mia — Rarăul.

1
1
1
1 
0
1
1
1
1
Petrolul — 

Cimentul, 
Nicolina —

— Minerul
- Foresta, 

Chl-

SERIA A Il-a
Ancora Galați — Olimpia 

Sărat 1—2 (0—1)
Rulmentul Btrlad — S.U.T. Ga-

ASTĂ SEARĂ U. T. A. St ANTRENEAZĂ Pt STADIONUL EEIJENOORD
(Urmare din pag. 1) în tribuni,

Petrolul

Tricolor

A.S.M.

lăți l—o (1-0)
Metalul Plopeni — Automobilul 

Focșani 2—0 (l—0)
iZoința București — 

Berea 1—1 (0—1)
Dacia Galați — Unirea 

Brăila 0—0
Petrolistul Boldești —

Tecuci 5—1 (2—0)
Metalul Buzău —• Chimia Oraș 

Gheorghe Gheorghiu-Dej 3—1 (1-1) 
Metalurgistul Brăila — Șoimii 

Buzău 1—2 (1—1) ,
(CORESPONDENȚI ! V. 

Ștefănescu,. L. Soiomon, 
St Ionescu, I. Viad, A. 
Gheorghe. N. Dincă, M. 
Dumitru șl D, Cristaehe).

CLASAMENT
Metalul P. 3 3 0 0 6—0
Șoimii 3 3 0 0 8—3
Rulmentul 3 2 1 0 5—1
Petrolistul 3 2 0 1 9-4
Olimpia 3 2 0 1 4—3
Dacia 3 1 2 0 3—2
A.S.M. Tecuci 3 2 0 1 6-8
Voința 3 111 7—4
Metalul B. 3 111 5—5
SUT Galați 3 1 0 2 4-4
Automobilul 3 1 0 2 2—4
Chimia 3 1 0 2 4-8
Petrolul 3 0 1 2 5—7
Metalurgistul 3 0 1 2 2—7
Unirea 3 0 1 2 0—5
Ancora 3 0 0 3 2—7

s 
a
5
4
4
4
4
3
3

2
2
2
1
1
1 
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13. 

14—15. 
14—15.

16.
ETAPA VIITOARE : A.S.M. — 

Metalurgistul, Petrolistul — Au
tomobilul, Unirea Tricolor — Me
talul B-, Dacia - £.-----
— Ancora, Șoimii — 
troiul — Rulmentul, 
Metalul P.

S.U.T., Chimia 
Voința, Pe- 
Olimpla —

SERIA A IlI-a
Laromet

nerul L., Vulturii — MEVA, Me
talul T. 8. — Steagul, Minerul 
M. N. — Victoria.

SERIA A Vi a
C.F.R. Stmeria — Minerul Ghe- 

iar 2—0 (1—0)
Industria sirmei Clmpla Turzil 

— A.S A. Sibiu S—0 (2—0)
Aurul Brad — Soda Ocna Mu

reș 6—2 (3—1) ■
Mureșul 

Mică 1—0 
meria) .

Minerul 
lulia 3—1

Victoria
6—1 (4—1)

Metalul Alud — Arieșul Cimpla 
Turr.ll 1—2 (1—1)

Independența Sibiu — Chimica 
Tirnăvenl 4—1 (3—1) 

(CORESPONDENȚI 1 
Muntcanu, L. Donclu, 
Susan, M. Miron, I. 
dislav,

Deva — Metalul Cepșa 
(0—0) (S.-a jucat la sl-

Unlrea AlbaTelluo
(1-0).
Călan — Mlnaur Zlatna

M.
M. 

____ , Vla- 
uisiuv, A. Gunther, I. So- 
tnogyl și Gh. Topîrceanu).

CLASAMENT
3
â
2
2
2
1
2
1
1
1
0
1
1
0
0
o

cătorii se uită cu vădit in
teres dar nici unul dintre 
ei — nici măcar tînărul por
tar Jivan (19 ani), care acum 
două luni apăra la Unirea 
Arad, In campionatul Jude
țean și care îmi spune că 
de cîteva nopți îl visează nu
mai pe... Kindvall — nu se 
arată deosebit de impresio
nat ,deși prim-planurile foto
reporterilor olandezi surprind, 
cu măiestrie, momentele cele 
mai dramatice de la poarta 
sud-americanilor.

...Stau alături de Mircea 
Petescu. Căpitanul arădani- 
lor a început deja — îmi 
mărturisește — meciul său 
direct cu Van Hanegem.

— Am sarcina să fiu um
bra Iui Van Hanegem. în
totdeauna trebuie să-1 mar- 
chez pe coordonatorul adver
sarilor, „creierul" echipei, și 
trebuie să fac ca acest creier 
să... gindească cit mai puțin. 
Știu că olandezul este un 
mare jucător, dar am de gînd 
să mă țin scai de el și să-1

urmăresc chiar și 
dacă va fi cazul!

...Imediat după 
sala de recepții a 
lui, fotbaliștii arădani 
mai ales conducătorii aces
tora — au fost supuși unui 
veritabil asediu al întrebă
rilor, o conferință de presă 
desfășurîndu-se ad-hoc. S-au 
pus nenumărate întrebări, 
confrații din „țara lalelelor" 
dorind să afle cele mai mici 
amănunte despre campionii 
României, despre stilul lor 
de joc, despre viața lor in
timă.

La un moment dat, cineva 
l-a întrebat pe antrenorul 
Nicolae Dumitrescu „cum 
explică înfringerea severă de 
la Cluj ?“, și antrenorul ară- 
dan a oferit asistenței un 
răspuns socotit drept foarte... 
diplomatic : „înaintea unui 
eveniment mare se întîmplă 
și evenimente mai mici, care 
ulterior nu mai au nici o 
însemnătate !"

La terminarea conferinței 
de presă, lotul român a luat 
loc intr-un autocar care i-a 
transportat pe fotbaliști spre

sosire, In 
aeroportu- 

Ș1

centrul Rotterdamului, la ho
telul „ATLANTA", aflat în 
inima comercială a marelui 
oraș.

în momentele cînd trans
mit aceste rfnduri — ora 20, 
ora locală — fotbaliștii ară- 
dani se pregătesc 
după care odihna 
imediat

Marți seara (N.R. 
ră) la aceeași oră 
este programat meciul
20.30 ora Rotterdamului (ora
21.30 la București) — elevii 
lui Dumitrescu vor face un 
scurt antrenament de acomo
dare cu gazonul stadionului 
Feijenoord, protejat acum de 
o imensă prelată.

în sfîrșit, trebuie să măr
turisesc câ orice încercare 
de a afla cîteva vești proas
pete din tabăra olandeză a 
fost sortită eșecului, Feije
noord aflîndu-se la 60 de 
km de Rotterdam, la centrul 
de antrenament de la Zeist, 
inaccesibil presei pînă marți 
la amiază. Totuși voi încerca 
pentru următoarea transmi
sie de aici.

Olimpia Giurgiu 
București 2—0 (l—0)

Electronica Obor Buc. — Pra
hova Ploiești 0—1 (0—0)

Victoria Floreștl — Unirea Mt- 
năstlrea 1—1 (0—0)

Delta Tulcea — Celuloza Călă
rași 2—0 (0—0)

Tehnometal București — I.M.U. 
Medgidia 1—0 (0-0)

Cimentul Medgidia 
roșie București 1—0 

Electrica Constanța
Mangalia 1—0* (0—0) 

Energia Slobozia -
Tulcea 1—0 (0—0)

(CORESPONDENȚI t P. 
Burcin, O. Guțu, N Co- 
man, I. Turșle, R. Avram, 
N. Teodoreseu, 1. Feme).

CLASAMENT

— Flacăra 
(0-0)

— Marina

Vulturul

Etapa vozutâ de NEAGU RĂDULESCU

de cină, 
urmează

astă sea
ls care 

ora

Olimpia.

1. Delta 3 3 0 0 7—1 0
2. Prahova 3 2 1 0 4—0 5

8- 4. Electrica 3 2 0 1 5—4 4
3— 4. Cimentul 3 2 0 1 3—2 4
5— 6. Celuloza 3 1 1 1 6—3 3
5— 6. T.M.U.M, 3 1 1 1 5—2 3

7. Energia 3 1 1 1 4—4 3
8— 9. Tehnometal 3 1 1 1 4—5 3
8— 9. Unirea 3 1 1 1 3—4 3

10. Victoria 3 1 1 1 4-6 3
11. Olimpia 3 1 0 2 3—3 2
12. Flacăra 3 1 0 2 3—4 2

13—14. Marina 3 1 0 2 4—6 2
13-14. Electronica 3 1 0 3—5 2

15. Laromet 3 1 0 2 1-4 2
16. Vulturul 3 0 1 2 0—6 1

ETAPA VIITOARE : Tehnometal
— Flacăra, Marina — Cimentul, 
Electronica — Laromet, Unirea — 
Celuloza, Prahova — Energia, 
I.M.U.M. — Delta, Vulturul — E- 
leetrica. Victoria

SERIA A IV-a
Chimia Rm.

LA BUCUREȘTILA CLUJ

luat rolul in
serios

N. Dumitrescu :
— Vă spun cu, mai bine la 

noi la Cluj, decît in Olanda.

Dobrin la concurență cu Mag
dalena Popa 7

I.R.A. CImpina — 
Vîlcea 2—1 (2—1)

F.C. Caracal — Sportul munci
toresc Buc. 4—3 (3—1)

petrolul Videle — Lotru Brezol 
3—0 (2—0)

Unirea Drăgășanl — Progresul 
Corabia 1—0 (0—0)

Sirena București — Petrolul 
Tirgoviște 2—2 (l-r2)

Dacia Pitești — Mașini unelte 
Buc. 2—1 (0—0)

Chimia Tr. Măgurele — Comer
țul Alexandria 1—0 (1—0)

Autobuzul București — 
Slatina 1—2 (1—2) 

(CORESPONDENȚI 
Stroe. Gh. Donciu, I.

Gloria

B.t
Pascn, 

b. Denghel, D. Diaconescu, 
L Udrescu, D. Gruia).

CLASAMENT
1. F C. Caracal

Sportul 
Petrolul 
IR.A. 
Unirea 
Petrolul 
Chimia T. 
Dacia • 

9. Sirena 
10. Autobuzul 

11—13. Chimia R. 
11—13. Comerțul 
11—13. Gloria

14. Progresul
15. Lotru
16. Mașini

ETAPA VIITOARE : 
cal — Petrolul T.$ 
Sportul — Mașini, 
Petrolul V., Autobuzul — Sirena, 
Gloria — Unirea, Progresul — 
Chimia T. M., Chimia R. V. — 
Dacia.

V.

T. 
M.

LA CRONICILE DE LUNI
ă\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

UNDE SINT INDICII CONSTANȚEI? Relația „arbitru-speciato!"
După prima etapă, invoca

rea timpului prea scurt 
afectat pregătirii mai putea 
explica o formă sportivă pre
cară. Trectnd și etapa a doua, 
argumentul s-a subțiat și mai 
mult, trebuind să se sprijine __ ^ar 
acum, cînd ne aflăm după a 
treia etapă, șl debutul a ră
mas mult în urmă, cînd a a- 
părut tn față, imanent, soro
cul confruntării din marile 
competiții continentale, a re
unirii loturilor reprezentative ?

Pentru publicul larg, sur
prinzătoare, pentru forul de 
specialitate, îngrijorătoare, os
cilația echipelor divizionare A 
— fără excepția I — de la o 
etapă la alfa, indică, fără 
putință de tăgadă, că aces
tea 
mă 
cii

nnd sa se sprint 
pe cîrja «omogenizării*. D

n-au debîndit încă o for- 
sporiivă slabilă, că indi- 
constanței, la efortul su-

perior necesitat unui vîrf de 
sezon, sînt departe de echi
pele chemate să ne reprezinte 
în fotbalul european.

Ne putem, desigur, referi la 
sarabanda rezultatelor, ce a- 

pare, la o simplă rememora
re, ca o extragere la un sis
tem de loterie. Chiar dacă 
pleci de la premisa că un 
campionat foarte echilibrat 
se bazează pe imprevizibil, 
depășind chiar nojiunea de 
surpriză, nu poți considera 
firești sinusoidele care-i poar
tă pe dinamoviștii bucureșteni 
victorioși la Cluj, apoi învinși 
acasă, fără drept de apel, ds 
o formație care nici ea nu-și 
intrase în cadență. Dar co
legii lor din Bacău, care 
pulverizează Petrolul cu un 
scor record, ca apoi să nu 
conteze în fața unei proaspe
te promovate ? Dar U.T.A., „U*

Cluj (care după un meci „ple- 
zirist* la București, învinge a- 
casă clar pe U.Î.A. și devine 
lider), St. Roșu, „U* Craiova, 
Farul ? Cît despre Rapid, F.C. 
Argeș, Progresul, C.F.R. Cluj, 
indiferent de punctele din cla
sament, aprecierile de pînă 
acum nu sînt de fel măguli
toare.

Faptul că numai după trei 
etape nu mai există nici o 
echipă neînvinsă, nu se da- 
toreste echilibrului valoric, ci 
nivelului valoric scăzut al a- 
cestui început de campionat, 
concretizat prin meciuri de 
slabă calitate, în care spec
tacolul e o floare rară, iar 
rezultatul final, rod al con
juncturii de moment, și nici
decum al unei forme supe
rioare, definitorii.

Paul SLAVESCU

Explicații ale unei înfringeri surprinzătoare
Deznodăniiutul partidei DI

NAMO BUCUREȘTI—POLI
TEHNICA IAȘI a fost, după 
cum se știe, cu totul altul 
decît cel care se putea în
trevedea în primele 15—20 de 
minute de joc, cind gazdele 
s-au jucat cu ocaziile de gul, 
iar oaspeții nu prea trecuseră 
de centrul terenului. A fost, 
insă, suficient să cadă golul 
lui Lupulescu, din prima ac
țiune de atac mai consistentă 
a „unsprezecelui" Ieșean, pen
tru ca jocul dinamoviștilor să 
se deregleze și echipa lor să 
coboare, treptat, pînă la un 
nivel nepermis de modest.

Explicațiile pentru această 
cădere neașteptată nu-s greu 
de găsit. Poate nu cea mai 
puțin importantă ar fi aceea 
că după deschiderea scorului 
majoritatea componenților ei. 
dacă nu chiar întreaga echipă 
bucureșteană, a suferit un șoo

psihologic, amplificat la 
mir.ea goluiui următor, 
care, spre deosebire de 
ocazii asemănătoare, cînd a re
montat ușor terenul pierdut, 
de data aceasta nu a mai 
reușit să-1 depășească cu bine. 
Desigur, însă, că o asemenea 
motivare nu este suficientă 1» 
o echipă cu experiența și ve
leitățile lui Dinamo, că expli
cațiile insuccesului de sîmbătă 
își au originea și în evoluția 
surprinzător de slabă a tuturor 
compartimente’— ei.

Am mai atras atenția, fn 
ziarul nostru, și după etapa 
inaugurală a campionatului a- 
supra serioaselor deficiențe 
manifestate în sistemul defen
siv dinamovist. Și iată că ele 
s-au dezvăluit și mal preg
nant — dar și cu consecințe 
mai triste — în meciul de 
sîmbătă, cînd pînă și compor
tarea generală a lui Dinu a

pri
po 

alte

constituit o mare deziluzie, atît 
prin hazardantele, sale plecări 
înainte, cit și 
prin ușurința 
întrecut chiar 
recte.

Dar, ca să 
buie să spunem că 
puțin ne-a dezamăgit 
cui înaintării dinamoviste, con
siderat compartimentul forte 
al echipei. Sîmb ă, singurul 
atacant care s-a zbătut și a 
reușit să realizeze cite ceva a 
fost Dumitrache, și el însă a- 
flat departe de forma din a- 
nul trecut, care l-a impus in 
națională. Poate, însă, că atît 
el cit și ceilalți coechipieri 
vor reuși să se reabiliteze in 
partida de miercuri, din „Cu
ra europeană a tîrgurilor”, 
ceea ce le-o dorim iu mod 
sincer.

mai ales — 
care a fostcu 

în duelurile di-

fim drepți, tre- 
nu mal 

și jo-

S-a scris — și s-a vorbit 
— în atîtea rînduri despre 
rolul arbitrului în realizarea 
spectacolului fotbalistic, în- 
cît ne este foarte greu să 
credem că mai există neo- 
fiți în materie...

Problema de principiu 
poartă, după opinia noastră, 
pecetea evidenței: arbitrul 
ARE — înainte de toate — 
DATORIA de a veghea la 
buna desfășurare a partide
lor, 
meniului, ' 
condamnări 
sau obstructionist, 
prin 
gazon MEDIUL CEL 
PROPICE etalării cunoștin
țelor jucătorilor, susținînd 
printr-o asemenea politică 
de intransigentă tendința 
spre un fotbal cit mai curat, 
cît mai tehnic.

Duminică, la meciul Pro- 
gresul-Steagul roșu, arbitrul 
timișorean Ritter ne-a oferit 
o mostră a abdicării de la 
amintitul principiu, tolerînd 
pînă la exasperare jocul dur, 
obstructionist și enervant al 
bucureșteanului Iordan — 
joc a cărui „țintă" (vizibilă 
din prima clipă a jocului) a 
fost Dumitriu II.

Dincolo de forma pe care 
o deține — bună sau mai 
puțin bună — Dumitriu II 
N-Ă PUTUT SA JOACE 
DUMINICĂ, fiind împiedicat 
prin mijloace străine de re
gulament, să intre în posesia 
mingii, fiecare încercare 

' intercepție corespunzînd 
nui fault comis asupra 
Este suficient să spunem 
în minutul 12, Iordan comi
sese deja 6 faulturi — con
secutive — asupra lui Du
mitriu II, sub ochii arbitru
lui Ritter, care se mulțu-

regula-aplicînd litera
în sensul severei 

I a jocului dur 
căutind 

aceasta să creeze pe 
MAI

mea să... facă morală ! în 
asemenea condiții, ne-a fost 
foarte greu (și ne va fi) să 
solicităm un randament su
perior lui Dumitriu — ales 
aici doar ca simbol al jucă
torului rafinat, cu propensi
uni spre un fotbal tehnic — 
întrucît TOLERANȚA con
ducătorului de joc a închis, 
încă din 
orice ușă 
autentic.

Atenție,
rului 1

debutul partidei, 
spre jocul frumos,

cavalerl ai flue-

Ov. Iț

de 
ti
sa, 
că
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16. Metalul C. M. 3

ETAPA
— Mureșul, Minerul G. — 
A., Chimica — Minerul T., 
naur — Aurul, Metalul C. M. 
Victoria, Arieșul — Independența, 
Unirea — CFR, Soda — Ind. sîr- 
mei.

1. Victoria
2— 3. Independența 

2— 3. C.F.R.
4. Mureșul
5. Ind. sirmei
6. Arieșul
7. Minaur-
8. Chimica
9. Aurul

10. Minerul
11. Metalul
12. Minerul
13. ASA Sibiu
14. Unirea
15. Soda

T. 
A. 
G.

Soda — Ind. sir-

SERIA A VlI-a
— C.I.L. Stghetul 
(0-0)

Sprie — Someșul

Arieșul Turda
‘ Marmațlei 2-șO 

Minerul Baia ...
Satu Mare 2—0 (1—0)

Gloria Bala Mara — Unirea Za
lău o—o

victoria Card — Dermeta
J—1 (0—0)

Recolta Salonta — Unirea
2-1 (1-1)

C.I.L. Gherla — Chimistul 
Mare 3—1 (0—0)

Foresta Năsăud — Bradul Vișeu 
l—o (0—0)

Someșul Beclean — Constructo
rul Bala Mare 8—1 (2—1) 
jucat la Cluj).

(CORESPONDENȚI I 
Lazăr. A. Domuța, R. 
T. Silaghl, Gh. C_: 
Vatau, D. Nlstor șl 
tea).

CLASAMENT
3
3
3
3
3
3 

M. 3 
3 
3 
3
3
3
3
3
3
3

: Derulata

Cluj

Dej
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(S-a

p.
Pop, 

Cotrău, D. 
' I. Pln-
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0
0
0
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1 
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o
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o 
o 
o
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9—1 
4—1 
7—2
3— 5
4- 7
3—2
3—3
3—5

5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
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1

1. Arieșul
2. Victoria
3. CIL Gherla
4. Foresta
5. Recolta
6. Minerul

7— 8. Someșul S.
7— 8. Unirea D.

9. Someșul B.
10. Dermata
11. CIL Sighel
12. Bradul
13. constructorul
14. Gloria
15. Unirea Z.
16. Chimistul

ETAPA VIITOARE -----
Recolta, Chimistul — Arieșul, CIL 
Gherla — Minerul, Bradul — Uni
rea Z., Someșul B. — Foresta, 
Constructorul — Gloria, CIL Sl- 
ghet — Victoria, Unirea D. — So
meșul S. M.

SERIA A .Vill-a
ColoromC.F.R, Sighișoara 

Codi ea 4—1 (2—0)
Caraimanul Bușteni — Chimia 

Or. Victoria 2—1 (2^—1)
Minerul Bălan — Vitrometan 

Mediaș 2-0 (0—0)
Carpați Brașov — Torpedo Zăr- 

nești 9—0 (2—0)
Oltul Sf. Gheorgha — Tractorul

Brașov 3—0 (0—0)
Unirea Cristuru Secuiesc — VI- 

itprui Gheorghlenl 2—1 (2—1)
Lemnarul Odorheiul Secuiesc — 

Chimia Făgăraș 0—0
Forestierul Tg. Secuiesc — 

păți Sinaia 2—1 (0—0)
(CORESPONDENȚI 1 

Turjan, V. Zbarcea, 
Bortoș, G. Carol, 
Briotă, V. Lorintzl, A. 
loga și L. Bucs).

CLASAMENT
3 
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3 3 0 0 9—5 (I
3 2 0 1 9—3 4
3 2 0 1 4—1 4
3 2 0 1 T—5 4
3 2 0 1 3—1 4
3 1 2 0 6—5 4
3 2 0 1 3—2 4
3 2
3
3
3
3
3
3

0 1 4—4 4
115—6 3 
0 2 5—4 2
0 2 2—4 2 
0 2 3—5 2
0 2 3—5 2

1 0 2 2—5 2
3 0 1 2 4—8 1
3 0 0 3 2—0 0 1

I F. C. Cara- 
., Lotru — I.R.A., 

Comerțul —

V.

î 
î 
î
1 
î

SERIA A V-a
C.I.L. Tg. Jiu — Metalul Tr. Se

verin 2—6 (1—0)
Vulturii Textila Lugoj — Știința 

Petroșani 1—2 (0—2)
Victoria Caransebeș — Metalul 

Topleț 3—0 (2—0)
M.E.V.A. Tr. Severin

Caransebeș 0—1 (0—0)
Furnirul Deta — Dunărea Ca

lafat 2—0 (1—0)
Minerul Mclru — Steagul roșu 

PJenița 3—1 (3—0)
Minerul Bocșa — Minerul Mol

dova Nouă 3—0 (2—0)
Minerul Lupeni — Electromotor

Timișoara 1—0 (0—0)

C.F.R.

ETAPA VIITOARE : Dunărea —
Minerul M., Electromotor — Mine
rul B.„ Știința — CIL Tg. Jiu, Me
talul T. — Furnirul, C.F.R. — Mi-

(CORESPONDENȚI : N.
Chivulescu, C. Olaru , M.
Mutașcu, M. Focșan , N.
Sorinca. A. Jiroveanu, I.
Sanfiroîu și I. Cotescu).

CLASAMENT
1. CIL Tg. Jiu 3 2 1 0 6—i 5
2. Furnirul 3 2 0 1 6—2 4
3. Știința 3 2 0 1 6—3 4
4. Minerul L. 3 2 0 1 4—2 4
5. Minerul B. 3 2 0 1 4—3 4
6. CFR 3 2 0 1 5—5 4
7. Victoria 3 1 1 1 6—4 3

8— 9. MEVA 3 1 1 1 3—3 3
8— 9. Electromotor 3 1 1 1 2—2 3

10. Minerul M. 3 1 1 1 4—5 3
11. Metalul T. 3 0 1 2 1—7 3
12. Vulturii 3 1 0 2 3—3 2
13. Steagul 3 1 0 2 3—4 2

14—15. Minerul M. N. 3 1 0 2 2—5 2
14—15. Dunărea 3 1 0 2 4—7 2

16. Metalul T. S. 3 1 0 2 3—6 2

Dialog

Car-

T. 
R.

Gh. 
Pia-

1. Caraimanul
2. Carpați B.
3. Oltul
4. Lemnarul
5. Chimia F.
6. Minerul
7. Tractorul
8. Viitorul
9. C.F.R.

10. Unirea
11—12. Vitrometan 
11—12. Carpați S.

13. Forestierul
14. Torpedo

15—16. Colorom 
15—16. Chimia V.

3 0 
2 0 
2 0
1 2

0
1
1
0

1 2 0
2 0 1

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1 
0
0

1 
1 
1 
1 
o 
o 
o 
o
1
1

8 
4
4
4 
4
4
3 
3 
3 
.3
2 
2 
2 
2 
1 
1

ETAPA VIITOARE : Viitorul — 
Caraimanul, Carpați S. — Oltul, 
Unirea — Forestierul, Minerul — 
CFR, Vitrometan — Torpedo, 
Tractorul — Chimia F., Chimia 
V — Carpați B, Colorom — Lem
narul.

CUPLAJUL DE DUMINICĂ

DE TELEVIZIUNE
IN DIRECT

este progra- 
cupiaj inter-

Duminică, 
met primul 
bucureștean al actualului 
campionat de fotbal, în 
cadrul căruia Dinamo Bu
curești va primi replica 
Progresului, iar Steaua se 
va întîlni cu Rapid.

Ambele partide vor fi 
transmise in direct de stu
dioul nostru de televiziune.

cu Mircea Lucescu

DAR MIERCURI, PE TEREN
— încă supărat, Mircea ?
— Mai mult gînditor, șo

cul a trecut. Vedeți dv : ne 
pregătisem atît de bine în 
Italia, startul nostru în. cam
pionat fusese atît de 
țător... Și-acum...

_  ?ț;
— O noapte albă, 

de sîmbătă spre

promi-

aceea 
dumi

nică, la numai trei zile îna
intea partidei cu P.A.O.K. 
Salonic.

— Cum își explică căpita
nul de echipă Mircea Luces
cu eșecul de sîmbătă ?

— Mai întîi prin greșelile 
noastre, ale înaintașilor, care 
în primele 20 de minute am 
risipit trei mari ocazii de 
gol...

— Și-apoi ?
— Apoi, a venit golul care 

ne-a descumpănit, oarecum, 
făcîndu-ne să ne pierdem 
răbdarea și să greșim colec
tiv.

— Admiți ca o e bipă de 
talia lui Dinamo, cu atîți 
„mexicani* încercați, să-sî

9
capul la 0—1 cind

-»
piardă 
mai rămăseseră 70 de minu
te de joc ?

— Nu admit, dar din pă
cate, așa s-au petrecut lucru
rile. Una discutăm în cabi
nă înainte de joc, altfel pro
cedăm . pe teren....

— Te apropii din ce în 
m^i mult de adevăr. La 
te referi ?

— Dacă nu mi-ar lua-o 
nume de rău colegii de la 
părare...

— N-au motiv să se su
pere. Înaintașii și-au făcut 
primii autocritica prin... Mir
cea Lucescu.

— Dacă nu 
nume de rău, 
mite să 
ciul cu 
pierdut, 
părarea. 
noștri își lasă adversarii di- 
recți complet nemarcați, alții 
se hazardează în acțiuni o- 
fensive, lăsînd zone mari 
descoperite. Și adversarul 
de-abia așteaptă. L-ați văzut

ce 
ce

în
a-

mi-ar lua-o în 
zic, mt-aș per- 
că, totuși, mespun

Politehnica Iași l-a 
în primul rînd, a- 
Unii dintre fundașii

VA ASIGUR...
'ipe Goleac cu cîtă ușurință 
și-a croit drum spre poartă 
la golul 2 ? Cu ce moral să 
mai remontezi la 0—2 2

— Apropo de moral. Este 
dureroasă, firește, o înfrîti- 
gere acasă, în fața rolitehni- 
cii Iași, dar, iată, meciul cu 
P.A.O.K. bate la ușă..

— ...Și, aș spune, dușul re
ce de sîmbătă ne-a mai tre
zit oleacă la realitate. Prea 
credeam, după cele patru 
puncte din patru posibile, că 
avem titlul de campioană în 
buzunar. Dar miercuri, pe te
ren, vă asigur, Dinamo va 
fi o echipă în adevăratul în
țeles al cuvîntului ; o echi
pă decisă să-și asigure par
ticiparea în turul doi al 
„Cupei europene a tîrgurilor" 
încă din prima manșă.

<G. N3COLAESCU

Așa s-a încheiat ieri la
amiază, într-o cameră, la
Săftica, dialogul nostru cu
Mircea Lucescu.


