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Echipele naționale 
ale României

FEMEI : 100 m 
ghelescu, Tetrescu ; 200 m
— Filip, Anghelescu ; 400
m — Filip, Bădescuj 800 m
— Silal, Fița ; 1 500 m — 
Andrei, Baciu; 100 mg — 
Bufanu, Mîrza ; Înălțime
— Popescu, Bonei ; lungi
me — Vlscopoleanu, Vinti- 
lă ; greutate ‘ — Sălăgean, 
Manoliu ; disc — Manoliu, 
Cataramă, suliță — Stancu, 
Prodan ; 4x100 m — Mo- 
noranu, Filip, Anghelescu, 
Petrescu ; 4x400 m — Fița, 
Bădescu, Silai, Fillp.

BARBAȚI : 100 m —
Zamfirescu, Munteanu ; 200 
m — Zamfirescu, Păsulâ ; 
400 m — Puiu, Ghedeon ; 
800 m — Damaschin, Un- 
gureanu ; 1 500 m — Lu
pan, Neamțu ; 5 000 m — 
Mustață, Rusnac ; 10 000 m
— Mustață. Marcu ; 110 mg
— Perța, Hidioșan ; 400 mg
— Rățoi, furcă ; 3 000 m 
obstacole — Cefan, Cara- 
mihai ; înălțime — S. loan, 
Dosa ; lungime — Sărucan, 
Zaharia ; prăjină — Asta- 
fei, Piștalu ; triplusalt — 
Corbu, Ciochină ; greutate
— Gagea, Suha ; disc — 
Nagy, Sălăgean ; suliță — 
Petra, Szilagy ; ciocan — 
Costache, Schneider; 4x100 
m — Stan, Păsulă, Mitro
fan, Zamfirescu ; 4x400 m
— Nicolae, Nemeș, Ghe-
lOill, (UaULUl V3VU , M 
— Nicolae, Nemeș, 
deon, Sălcudeanu.

• Echipele de 
și Elveției

yyMIERCURE DE FOC“ MS

PENTRU FOTBALUL NOSTRU
• Patru echipe românești debutează azi în competițiile

europene • Olandezii fac aluzie la... Goliat și David • La

Lvov, optimism în

Universitatea

Trimisul nostru special, Marius POPESCU,

r

ambele tabere • Dinamo București și

Craiova vor să ia un start bun

transmite;

U.T.A. SUSȚINE ASTĂZI MARELE El EXAMEN
ROTTERDAM,*  15 (prin telex).

Voi începe relatarea mea prin 
ceea ce gazdele noastre olandeze 
consideră un act de... politețe 
față de echipa română: după săp- 
fămîni de ploaie aproape continuă, 
după săptămînl de cer morocănos 
și trist, pe cerul Rotterdamului a 
apărut marți dimineață un soare 
timid care, chiar dacă nu a reușit 
să risipească toți norii, a izbutit 
să întroneze, peste oraș și In rin- 
durite oamenilor voia bună.

în tabăra echipei arădene. dom
nește calmul. Fără să piardă con
tactul cu... pămintul, jucătorii 
noștri știu că îi așteaptă un exa
men unic în cariera lor fotbalis
tică șl, în consecință, gîndesc 
partida contra Feijenoord-ului ca 
pe un prilej excepțional de a se 
afirma în lumea de elită a fot
balului continental. în fața celei 
mai puternice echipe de club din 
lume, oricare adversar — indife
rent de unde vine, ce palmares 
are, ce stil de joc adoptă — nu 
are decît de cîștigat, o înfrîn- 
gere apărînd tuturor drept nor
mală, în timp ce un rezultat de 
egalitate ar căpăta, în ochii în
tregii Europe, dimensiunile unei 
mari surprize. Nu am pus ghili
mele, dar aliniatul de mai sus 
reprezintă opinia unanimă a ga
zetarilor olandezi de specialitate, 
dintre care unul își Intitula cro
nica de marți, spiritual și... cir
cumspect : „Totuși. Goliat trebuie 
să se păzească de acest David 
necunoscut"...

Sensibili la marea atenție de 
care se bucură din partea pre
sei olandeze — în cursul dimi
neții, Petescu a fost eroul unei 
noi conferințe de presă, în care 
a avut de răspuns la peste 50 de 
întrebări — fo.tbaliștii români sînt 
deciși să facă mîine scară (n.r. 
astă-seară) meciul vieții lor, și 
vem toate motivele să credem 
vor depune multe strădanii 
această partidă cu Feijenoord
rămînă peste ani ca o amintire 
dintre cele mai plăcute.

Citiți in pagina a lll-a :

a- • 
că 
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Primul contact — și cel mai ușor — al UTA-pi cu stadio
nul pe care va susține bătălia cu Feijenoord. (Telefoto A- 
GERPRES).

In timp ce antrenorul Dumi
trescu ne mărturisea că o în- 
frîngere la un gol diferență ar 
însemna pentru U.T.A. o șansă 
teoretică pentru Arad, austria
cul Happel, coach-ul echipei o- 
landeze, ne declara că „Feijenoord 
are neapărată nevoie de o vic- 

2—3 goluri di
nu se juca cu

torie la cel puțin 
ferență, pentru a 
focul".

Fără a exagera 
bule să spun că 
dani, toată lumea 
cu U.T.A. cu o impresionantă se
riozitate, optica aceasta flatîndu-i 
și stimulîndu-i în același timp 
pe jucătorii români. Revenind în 
tabăra textiliștilor, vă informez că 
antrenorul Nicolae Dumitrescu va 
lua cîteva măsuri tactice spe
ciale, căutînd neutralizarea prin-

cu ceva, tre- 
aici, la Rotter- 
privește meciul

(Continuare în pag. a 3-a)

atletism ale Ungariei (b + f)

• In formația României vor evolua și performerii 
de la Paris

Elvețianul G. Wirz, cam
pion național la 400 mg 
— unul din atuurile forma
ției sale la patrulaterul 
de la București.

Ultimele vești despre 
meciurile DINAMO

BUCUREȘTI - P.A.O.K. 
SALONIC și UNIVER
SITATEA CRAIOVA — 

DOZSAPECSl

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI

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

CUPA CUPELOR
LVOV (ora 18) : Karpatl 

Steaua.

CUPA EUROPEANA
A TÎRGURILOR

BUCUREȘTI (stadionul Di- 
namo, ora 16) : Dinamo — 
P.A.O.K. Salonic.

CRAIOVA (stadionul Cen
tral. ora 16) : Universitatea — 
Pecsi Dozsa.

La TELEVIZIUNE va 
transmis în direct de 
București, începînd de la ora 
16, meciul Dinamo — P.A.O.K. 
Salonic (crainic-reporter Radu 
Urziceanu).

La RADIO vor fi transmise, 
alternativ, de la ora 16.55, re
prizele a II a ale meciurilor 
Dinamo București — P.A.O.K. 
Salonic (crainic-reporter Nico
lae Soare) și Universitatea 
Craiova — Pecsi Dozsa (crai
nic-reporter Sebastian Domo- 
zină).

fi 
la

Trimisul nostru special, Pompiliu VINTILĂ, transmite

INTERES MAJOR ÎN JURUL MECIULUI 
KARPATl-STEAUA

LVOV,
Steaua 

ediție a 
tilnind formația Karpatî. 
ma manșă dintre cele două 
echipe stirnește un interes deo
sebit în rîndurile amatorilor de 
sport și in special de fotbal, 
din localitate. De aproape o 
săptămînă, cele aproape 50 000

15 (prin telefon).
debutează în noua 
„Cupei cupelor" în- 

Pri-

TELEVIZIUNEA PROMITE

Așadar, vineri și «îmbăta din nou pe Republicii I Stadionul 
«fin Dealu Spirii va găzdui de această dată patrulaterul masculin 
ROMANIA — ELVEȚIA - ITALIA — UNGARIA și triunghiularul 
feminin ROMANIA — ANGLIA — UNGARIA.

In numărul de ieri am pre
zentat echipele Italiei (b) șl 
Angliei (f). Prin serviciul 
nostru de telex am obținut și 
formațiile celorlalte trei 
team-uri ce vor evolua vi
neri și simbătă pe Republicii. 
Iată cele două echipe ale 
UNGARIEI :

BĂIEȚI : 100 
Mihalfyi ; 200 
Szigeti ; 400 m 
geti ; 800 m 
kete ; 1 500 
Honti ; 5 000 
Toth ;10 000 
Szereny ; 110

m — Farkas, 
m — Farkas, 
— Rozsa, Szi- 

— Slnkai, Fe
rn — Mohacsi, 
m — Simon, 
m — Mecser, 
mg — Milessl,

Mekuti ; 400 mg — Kovesdi, 
Arva ; 3 000 m obstacole — 
Mathe, Hazai ; înălțime — 
Kelemen, Major ; lungime
— Kalocsai, Margitics — pră
jină — Sulek, Kalmar ; tri
plusalt — Cziffra, Ivanov ; 
greutate — Varju, Holub ; 
disc — Tegla. Fejer; suliță
— Nemeth, Csik; ciocan — 
Zsivotzski, Evesi ; decatlon
— Bakka, Raab.

FEMEI : 100 m — G. Ba
logh, Szabo ; 200 m — G. 
Balogh, Szabo; 400 m —

(Continuare in pag. a 3-a)

UN ZÎMBET PENTRU
Ce simbol mai 

concludent al a- 
nilor de școală 
se poate găsi de
cât clopoțelul 1 
Sunetul său stră
bate an de an, 
cu o punctuali
tate academică, 
văzduhul, preves
tind clipe, ore, 
zile ce-și vor de
semna intr-un vi
itor al prezentu
lui, o imaginară 
și subiectivă Cu
pă a inefabilului. 
Ce ascunde cin- 
tecul său ? La ce 
incită chemarea 
lui voioasă ? Ca 
surprize vor re
zerva candidele 
sale ecouri ? Ni
meni dintre noi 
preciza.

Clopoțelul, acest singular șl 
emoționant accesoriu al unui 
mirific ritual, nu-și dezvăluie 
tainele tuturor. Prin purita
tea și incandescența setei de 
cunoaștere, copiii reușesc să 
descopere, în fiecare început 
de an școlar, promisiunea u- 
nei reușite, garanția unei cer
titudini. Avtnd asigurate con-

SE APROPIE PRIMELE VERIFICĂRI ALE TRICOLORILOR

ADMIRA VIENA, BOTEV VRAȚA 
Șl DUNAJVAROS — PARTENERI 

Al LOTURILOR REPREZENTATIVE

• ••

In cursul acestei seri, studioul nostru de televiziune va 
primi de la Lvov înregistrarea integrală a meciului KAR- 
PATÎ—STEAUA, din cadrul „Cupei cupelor". Cîteva secvențe 
vor putea fi vizionate în telejurnalul de noapte, de la ora 22, 
Urinind ca o eventuală programare a întregului meci pe micul 
ecran să fie anunțată ulterior.

De asemenea, există posibilitatea primirii unui rezumat 
filmat al meciului de la Rotterdam, FEIJENOORD—U.T.A., 
a cărui programare va fi hotărîtă într-una din zilele urmă
toare.

de locuri ale Stadionului Cen
tral al Prieteniei sînt reținute, 
iar organizatorii sînt încă so
licitați pentru bilete.

După cum se cunoaște, Stea
ua a sosit luni la prînz la 
Lvov. Bucureștenii au fost pri
miți cu multă căldură șl sint 
înconjurați. în continuare, cu 
deosebită simpatie de localnici. 
Luni seara, de pildă. Studioul 
de televiziune a invitat pe Ma
ximilian Pândele, președintele 
clubului Steaua, pe Ștefan Co
vaci, antrenorul principal al 
echipei, și pe Stelian Tranda- 
firescu, redactor șef-adjunct al 
revistei „FOTBAL", să-șf îm
părtășească opiniile despre a- 
cest meci In cadrul emisiunii 
telesport. înaintea discuției din 
studiou, pe micul ecran a fost

(Continuări tn pag. a S a)

I
i Ziua soccerului european i

Tn vederea primelor în- 
tîlniri oficiale din 'actualul 
sezon internațional, lotu
rile noastre reprezentative 
vor susține la 23 septem
brie meciuri de verificare. 
Astfel, Iotul echipei națio
nale, ca și cel al echipei 
de tineret, angajate în 
„Cupa Europei", vor evo
lua la București, pe stadio
nul „23 August". In des-

chidere, „cadcții" vor tn- 
tilni formația bulgară Bo
tev Vrața, ca apoi, la orele 
16, tricolorii să evolueze In 
compania echipei austriece 
Admira Viena. In aceeași 
zi, la Pitești, lotul ce se 
pregătește pentru prelimi
nariile J. O. de la Miin- 
chen va avea drept parte
ner echipa Dunajvaros 
din R. P. Ungară.

RAIDUL NOSTRU:

Magaziile sportive

de educație fizică
Primul turul de elapafait prtawla ere de educație fleică. 

Cu dt interes le așteaptă elevii, aproape eă nu mai este nece
sar să subliniem. In întîmpinarea lecțiilor de sport, de acti
vități educative, conducerile multor școli »i licee, consiliile 
asociațiilor sportive, profesorii de specialitate au făcut unele 
preparative, au creat, cum «-ar spune, cadrul organizatoric 
adecvat, îngrifindu-se de toaleta terenurilor «4 sălilor de spori. 
Mai eseistă, Ined, ceva ea se impunea atenției factorilor de 
răspundere din școli — «î anume măgăriile sportive.

Raidul nostru fșf propune tn mod special «d urmărească 
felul cum se prezintă zestrea sportivă a jeoHlor. acum, la 
început de an—

ȘCOALA!
NOTA 10 LICEULUI
NR. 2 — PITEȘTI I

1
I
I
I
I
I
I
l
l
I
i
I

«■

D in nou efervescență în fotba
lul bătrînului continent, pri
lejuită în aceste zile de star
tul în CUPA CAMPIONILOR, 
CUPA CUPELOR, CUPA EURO
PEANA A TÎRGURILOR —

competiții prestigioase ale sportului-rege, 
atît prin valoarea echipelor, cît și prin 
frumoasa 
cuți de la

In acest răstimp, datorită înaltei repre
zentări, implicit, a nivelului lor tehnic- 
spectacular, întrecerile dotate cu Cupa cu
pelor și Cupa europeană a tîrgurilor ri
valizează, sub multe aspecte, cu compe
tiția -far — Cupa campionilor europeni.

Dintr-un anume unghi privind lucrurile, 
această nouă ediție înseamnă ceva mai 
mult decît celelalte pentru fotbalul româ
nesc, reprezentat astăzi, pe patru fron
turi, de U.T.A., STEAUA, DINAMO BUCU
REȘTI și UNIVERSITATEA CRAIOVA, care, 
la Rotterdam, Lvov, București și Craiova, 
vor întîlni adversari bine cotați în arena 
europeană.

Această nouă ediție înseamnă mai mult 
pentru fotbalul nostru, deoarece, de la 
Mexic (unde și-a scris o frumoasă carte de 
vizită) încoace, au sporit îndatoririle lui : 
față ae opinia publică mondială — specia
liști sau simpli spectatori — față de mili
oanele de iubitori ai sportului de la noi, 
deprinși să aprecieze evoluțiile jucătorilor 
noștri pornind de la „etalonul Guadala
jara*.  „Am ținut piept echipelor Angliei

tradiție creată în cei 15 ani tre- 
primele jocuri.

și Braziliei — e normal să se spună — 
■de ce n-ar face la fel jucătorii U.T.A.-ei, 
ai Stelei ș.a.m.d., Ia Rotterdam, Lvov, Bucu
rești și Craiova, în partidele cu Feijenoord, 
Karpatî, P.A.O.K. Salonic și Pecsi Dozsa", 
deși iubitorii fotbalului din țara noastră 
cunosc faptul că potențele echipelor de 
club (amintiți-vă rezultatele) sînt sub acelea 
ale naționalei.

Desigur, încercînd o apreciere mai e- 
xactă a șanselor cu care pornesc echipele 
noastre, vom vedea că nu în toate parti
dele coeficientul de dificultate este ace
lași. Una este să joci cu campioana (re
centă) intercontinentală, alta e să te în- 
treci pe propriul teren cu o formație mai 
puțin renumită. De aici și natura diferită 
a pretențiilor, a speranțelor pe care iubi
torii fotbalului de la noi le investesc as
tăzi în cele patru echipe.

A spune că undeva, fntr-un ungher al 
inimii, nu păstrăm o ascunsă și temerară 
dorință în succesul zilei de miercuri, 16 
septembrie, ar însemna să fim nesinceri cu 
noi. Este de înțeles, este omenesc...

Ne-am mulțumi, Insă, și în fața unui bi
lanț mai puțin fructuos dacă am afla că, 
de pildă, la Rotterdam, fotbaliștii ară
deni și-au făcut datoria, luptînd pînă la 
ultima picătură de energie.

Ar fi la fel de Înțeles și de omenesc...
O. NICOLAESCU

I
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„Cupa Federației" la baschet:

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINSA DE SELECȚIONATA BUDAPESTEI!

• 1
e

n-ar putea dițiile optimi de studiu, e- 
levii țintesc eu pasiune șl 
perseverență spre adincimea 
filozofici a stelelor, spre mie
zul de înțelepciune și știință 
ascuns in soare, dar și spre 
frumusețea corporală — spre 
adevăr și lumină. Și « foar
te bine ci e așa. Au dispă
rut dascălii lui Dickens, dom
nul Vucea nu mai « decît o 
tristă caricatură.

Și-atunci, nu e firesc ca 
ecoul zămislit de gongul inau
gural al noii stagiuni școlare 
— clopoțelul — să fie de bun 
augur ?

tn imaginile de mai sus, 
fotoreporterul nostru Theo 
Macarschi a surprins pe cei 
mai mici, „bobocii", de la 
Liceul nr. 32 din Capitală 
care aduc, din nou, un zîm- 
bet pentru ȘCOALA.

Am vizitat cîteva școli din 
municipiul Pitești pentru a 
vedea ce oferă 
sportive unei 
rări a orei de 
în noul an de

La trei din 
— liceele „N.

magaziile 
bune desfășu- 
educație fizică 
învățămînt. 
școlile vizitate 
Bălcescu",

2 de fete, precum și la Școala 
generală nr. 10 — magaziile 
ne-au primit cu aparatele, 
mingile, tricourile, pantofii de 
tenis, într-o ordine perfectă, 
fiecare obiect avînd un loc 
al său. „M-aș descurca aici și 
pe întuneric" — ne spunea tov. 
prof. M. Constantinescu de 
Liceul nr. 2.

Dar, din păcate, tot în 
ceste locuri am descoperit 
destule lacune în dotarea res
pectivelor magazii. Astfel, la 
liceul de fete aparatura de 
gimnastică este incompletă, 
iar paralele inegale nu exi
stă. De asemenea, materialele 
pentru atletism (mingi, greu
tăți și discuri) sînt foarte pu
ține. De fapt, peste tot, ace
eași problemă: echipamentul 
în cantitate insuficientă.

Am lăsat la urmă Școala 
generală nr. 9, la care elevii 
vor face orele într-o sală de 
clasă transformată într-una 
de sport. Ce să mai spunem 
de magazie ? Pasiunea profe
sorilor M. Diaconescu, E.

nr.

la

fi
ți

(Continuare tn pag. * i a)

fa prima rl a tumaulul Inter
național da basehat masculin 
dotat eu bCupa Federației-, re
prezentativa României a avut o 
comportare sub așteptări In me
dul cu selecționat*  Budapestei 
(la cererea conducătorilor lotu
lui maghiar, oaspeții au Jucat 
•ub această titulatură), de care 
a fost învinsă cu 67—69 (34—31). 
Formația ungară a recuperat mal 
bine șl a aruncat mai precis 
de la semidistanță și distanță 
și, ca urmare, a condus majorita
tea timpului. Sportivii 
de la care așteptam mal 
au izbutit doar în finalul 
reprize să ia conducerea, 
în continuare, lipsa de 
și de precizie în aruncările 
coș (doar Tarău a încercat 
insistentă și succes coșul), dese
le greșeli de tehnică și insufi
cienta dîrzenie în apărarea om 
Ia om aplicată au fost determi
nante. ?

Au înscris : Palfy 11, Nagy 4, 
Banna 12, Geller 10, Gyurasics 
17, Hody 11, Losonczy 4 pentru 
Budapesta, respectiv Georgescu 

19. Chivulescu 6, Moraru 2/ Popa 
10, Pirșu 11, Tarău 19. Au arbi
trat bine J. Jarzsebinski (Polo
nia) șl C. Negulescu (România).

în deschidere, selecționata Var
șoviei, cu Trams și Dolcewski în 
vervă deosebită, a făcut un joc 
„solid”, sigur, cu atacuri pozițio
nale și aruncări de la distanță 
deosebit de eficace și a dispus 
net de reprezentativa de tineret 
a Cubei (clasată pe locul secund 
la „Turneul prieteniei" încheiat 
recent la Pleven) cu scorul de 
93—76 (49—38). Au înscris : Trams 
25, Dolcewski 20, Tubinowskl 17, 
Piltz 7, Olejniczak 4, Andrzejew- 
ski 2, Zurek 6, Filiplak 6, Kuc- 
zinski 6 pentru Varșovia, respec
tiv Lugo 9, Varona 24, Rodriguez 
10, Marques 2, Wilson 4, Roca 
19, Miranda 6, Llbern 2. Au ar
bitrat bine B. Cseresnyes (Un
garia) și M. Rizea (România).

Azi, de la ora 18, în sala Flo
reasca,, au loc partidele Cuba — 
Budapesta și România — Varșo
via. i

noștri, 
mult, 

primei 
dar, 

curaj 
la 
cu

D. STANCULESCU

Georgescu a reușit să prindă mingea pe care încearcă să o 
paseze Foto : V. BAG EAC

ROMANIA-BRAZILIA,
Reprezentativa masculină 

de volei a României va sus
ține joi, în sala Floreasca, 
începînd de la ora 20, ulti-

JOI, ÎN SALA FLOREASCA

LA VOLEI MASCULIN
mul meci de 
in tea plecării 
întîlnind echipa Brazilei.

verificare ina- 
la „mondiale",
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In ultimul antrenament-test
LOTUL REPREZENTATIV-STEAUA 46-5 (51-0)

Primul partener de verifi
care a lotului național pentru 
turneul cu Franța a fost și 
ultimul, echipa Steaua. Me
ciul, desfășurat la Snagov, cu 
porțile închise, a răspuns in
tr-o bună măsură obiective
lor urmărite de antrenorii 
coordonatori : omogenizarea 
compartimentelor, mișcarea în 
teren, corectarea unor greșeli 
de tehnică individuală.

A apărut evident că, între 
primul meci-test, de acum o 
săptămînă și pcesta, care a 
fost al treilea, comportarea 
selecționabililor s-a îmbunătă
țit simțitor la toate capitolele 
amintite mai sus. Acuny în- 
tr-adevăr, se poate vorbi mai 
mult de O ECHIPA. De aici 
izvorăște și sentimentul că 
XV-le care urmează să plece 
joi în Franța promite să a- 
bordeze, în condiții mult mai 
favorabile, cele trei jocuri de 
la Borg en Bresse, Aurillac 
și Toulon.

Ultimul meci-test a limpe
zit definitiv problema liniei 
de treisforturi, vederile an

tal International 
la Gura Humorului

în cel de-al doilea meci din 
cadrul turneului ce l-a întreprins 
în România, echipa BCȚS Poșt 
Berlin (R.D. Germană) a întîlnlt, 
1<3 Gura. Humorului, formația di
vizionară B, Nținerul Broșteni. 
Gazci.eJo 4li țeripipat în avantaj: 
46—0 («.

(D. BOLOHAN — corespondent)

frajooa) 

„CUPA ȘCOLARUL"
Sîmbătă se va disputa în 

sala Constructorul (șos. Ian- 
eului nr. 130) o reuniune pu- 
gilistică dotată cu „Cupa Șco
larul". Vor participa boxeri 
de la Steaua, Dinamo, C.S.S., 
Olimpia, Cohstructorul, Glo
ria, Electromagnetica. Gala 
va începe Ia ora 18.

mnsKSSx. ■ sa -nnan

BOTOȘANI. Elevii școlii 
generale nr. 6 din cartierul 
„Nicolae Iorga" au primit un 
frumos cadou pentru noul an 
școlar: o frumoasă sală de 
sport. Lucrarea a fost exe
cutată, în bună parte, prin 
muncă patriotică. la care au 
participat elevii, numeroși 
părinți și corpul didactic. 
Astfel, din bugetul școlii s-au 
cheltuit pentru sală doar 
10 000 lei, deși valoarea ei 
ajunge la 200 000 lei. O con
tribuție deosebită au avut la 
realizarea acestei noi amena
jări sportive prof. Al. Scobai 
— directorul școlii, profesorul 
de educație fizică L. Cova- 
ciuc și președintele comitetu
lui de părinți, H. Păsui. 
(TH. UNGUREANU—coresp.)

SIBIU. Recent, a luat fi
ință in orașul nostru prima 
secție de judo, pe lingă 
asociația sportivă Voința. 
Primii judoka sibieni sînt 
antrenați de profesorul de

MAGAZIILE SPORTIVE ALE ȘCOLILOR
(Urmare din pag. 1)

Bogdan și D. Alecu, oglindită 
în rezultatele bune obținute 
la campionatele .școlare, se 
izbesc de lipsa de material 
sportiv: nu există decît un 
aparat de sărit și o bîrnă. 
Voleibaliștii, handbaliștii, fot
baliștii sau atleții sînt la fel 
de vitregiți ca și gimnaștij. 
în magazia sportivă a școlii 
numărul tricourilor nu depă
șește cifra de 15 !...

Geo RAEȚCHI

NECAZURI CLUJENE...

Primul popas dintr-un raid 
clujean a fost făcut la Li
ceul „Mihail Eminescu", uni
tate școlară invidiată de către 
omonimele ei pentru bogatul 
perimetru sportiv de care 
beneficiază, pentru posibili
tățile ce le are, de a-și des
fășura activitatea pe orice fel 
de vreme. Cît privește maga
zia sportivă, să-l rugăm pe 
prof. Mircea Vinasi să ne-o... 
prezintă î „Fără a fi îndes
tulătoare și în cea mai buna 
stare, materialele aflate în 
magazia noastră sportivă a- 
coperă, în mare, necesitățile 
școlii. Mă gîndesc, mai întîi, 
la echipele participante în 
campionatele de calificare. Va 
mai trebuie să achiziționăm 
ceva mingi și pantofi do 
tenis, probabil din fondurile 
asociației sportive..."

Ca să treci în revistă in
ventarul Liceului „Nicolae 
Bălcesou" nu-ți trebuie decît 
5 minute. Este, intr-adevăr, 
timpul ideal pentru a înregis
tra cele 20 de mingi, 20 de 
tricouri, plasa de volei, bloc- 
starturile (3) și greutățile (4). 
Evident, foarte sărac inventar 
pentru un liceu cu 1 300 de 
elevi. In 4 ani s-a ajuns la 
3 scadențe, ș-au dat Ia re
formă materiale și echipa
ment sportiv în cantități in
dustriale, s-ar putea spune. 
In același interval însă n-au 

trenorilor îndreptîndu-se că
tre formula Durbac (Marines
cu) — Suciu, Leșan, Budică, 
Tcleașcă. Ca mijlocaș, duo-ui 
Mateescu — Giugiuc se im
pune printr-o mai bună cir
culație a baloaneior și o mai 
promptă legătură între pache
tul de înaintași și treisferturi. 
Fapt firesc : ambii activează 
în aceeași echipă.

Ceva mai greu sînt de tras 
concluziile pentru liniile de 
înaintare, unde apar două 
formule cu calități distincte 
Vcluda — Atanasiu și Șer- 
ban — Postolache. In rest,
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MAMAIA, 15 (prin telefon,, 
de la corespondentul nostru). 
Pe lacul Siutghiol au înce
put întrecerile din cadrul 
campionatelor naționale de 
yahting — clasele SNIPE 
F. D., STAR și FINN. Par
ticipă un. număr de 58 echi
paje reprezentînd cluburile 
și asociațiile sportive Elec
trica și C.N.U. București, 
Electrica, Știința ?i IPROFIL 
Constanța, Marina Mangalia. 
Primele trei regate s-au dis
putat pe o vreme frumoasă, 
dar nu favorabilă concursu
rilor de yahting (vînt de 
tăria 2).

Clasamentul după consu
marea primelor trei manșe : 
FINN : Nicolae Opreanu.
(C.N.U.) 0 p ; F. D. : Cante- 
mir Bărbulescu—Florin Pa- 
naitescu (C.N.U.) 0 p ;
SNIPE : Dorel Popovici—Bog
dan Mărăcine (Electrica Buc.) 
0 p ; STAR : Mircea Dumi- 
triu—Nicolae Iliescu (C.N.U.) 
) p. întrecerile continuă.

N. ENACHE

Iată citeva rezultate : Mărmu- 
reanu — Boldor 6—3, 6—1, 
Popovici — Boldor 6—0, 6—2, 
Valeria Balaj — Lucia Tănă- 
sescu 6—2, 6—1.

★
BRAȘOV, 15 (prin telefon). 

— In fața echipei bucureș- 
tene Progresul, Steagul roșu 
din localitate a obținut o vic
torie cu 12—11, care îi sporește 
șansele de a rămîne în divizie. 
Dintre meciurile disputate 
semnalăm surprizele obținute 
de Iosif Kerekes, care l-a în
vins pe Sever Mureșan și 
Traian Marcu care a cîști- 
gat întîlnirea cu campionul 
de juniori al României, Dan 
Nemeș. Iată citeva rezultate : 
G. Bosch—S. Mureșan 1—6, 
7—5, 3—6, I. Kerekes—P. 
Dumitrescu 6—2, 6—0.

REZULTATELE DIN DIVIZIA B
Iată rezultatele înregistrate 

în campionatul republican de 
handbal, masculin și feminin 
etapa a IlI-a.

MASCULIN seria I : Ști
ința Bacău—Relon Săvinești
14— 22 (5—8) ; Tractorul Bra
șov—Agronomia Iași 29—18 
(17—11) ; Medicina Tg. Mu
reș—A.S. A. Tg. Mureș 9—18 
(5—7) ; Ipd. sîrmei Buzău— 
Chimia Făgăraș 14—16 (6—8) ; 
Rafinăria Teleajen—Trotușul 
Gh. Gheorghiu-Dej 18—13 
(10—9) ; seria a ll-a : Tehno- 
me-tal Timișoara—C.S-M- Re
șița 17—18 (9—13), Universi
tatea Craiova—Timișul Lu
goj 18—11 (10—5), A.S.A. Si
biu—Metalul Copșa Mică 
21—14 (10—5), Minaur Baia 
(Mare—Textila Cisnădie
15— 11 (9—7), Gloria Arad— 
Independența Sibiu 18—16 
(10—7).

FEMININ, seria I : Știința 
Bacău—Șparțac Ploiești 9—12 
(5—8), Comerțul Constanța— 
Chimia Buzău 6—11 (4—6). 
Constructorul București—Ra
pid 7—17 (3—10), Universita
tea Iași—Progresul 16—15 
(6—5), Voința Rădăuți—Vo
ința București 4—7 . (1—4) ; 
seria a Il-a ‘ Universitatea II 
Timișoara—Oltul Sf. Gheor- 
ghe 16—9 (6—6) Chimia Fă
găraș—Constructorul Baia 
Mare 10—6 (4—4), Dermagant 

educație fizică N. Bucur. 
Concomitent, a început să 
funcționeze pe Ungă Școala 
sportivă „Șoimii" un centru 
de inițiere pentru tinerii care 
vor să practice ,,sportul în 
chimono". (I. IONESCU—co
resp.)

TÎRGOVIȘTE. Colegiul ar
bitrilor de fotbal din județul 
Dîmbovița, în pas cu exigen
țele regulamentului de joc, a 
trecut la reverificarea cunoș
tințelor teoretice ale cavaleri
lor fluierului. S-au remarcat 
la reexaminare următorii ar
bitri : I. Stoian, M. Badea, V. , 
Bîldan, O. Marinescu, I. Tă- 
nase, St. Moisescu, I. Zam
fir, M. Matei și M. Stănescu. 
(M. AVANU—corespondent).

LUGOJ. Asociația sportivă 
Vulturii—textila are o bogată 
pepinieră fotbalistică. Cei doi 
instructori voluntari, C. Iovan 
și N. Ciurescu, care se ocupă 
de pregătirea copiilor și ju
niorilor, au format din puz
deria de viitori fotbaliști 
care vin zilnic pe frumosul 
stadion lugojean patru echipe, 
dintre care una participă în 
campionatul republican al 
juniorilor și școlarilor. De 
aici s-au ridicat cîțiva fotba
liști, care azi sînt componenți 
ai unor formații fruntașe, ca 
de pildă, Mehedințu (C.F.R. 
Timișoara) și Zaharia (U.T.A.) 
Tot la centrul de copii gu în
vățat alfabetul fotbalului I. 
Frantz, M. Becheru, I. Mu- 
raru și I. Kiss, azi jucători 
ai divizionarei C Vulturii- 
textila Lugoj. (G. OLARU— 
coresp.) 

fost înregistrate decît 10 
mingi și 10 tricouri"...

La Școala sportivă din 
Cluj, unele necazuri. Ni le 
prezintă cîțiva dintre profe
sorii din secția de gimnastică i 
„Paralelele sînt uzate Ia ma
ximum, demodate. N-avem 
decît o trambulină și o bară 
doar cu numele. Ne lipsește 
pîsla pentru covor, care și 
așa nu are dimensiunea regu
lamentară. Ducem lipsă, de 
asemenea, de papuci pentru 
copii peste 10 ani. La soli
citările noastre repetate ni 
s-a răspuns să ne descurcăm 
cum putem. Dar cum, cînd 
liceul pe lingă care funcțio
năm — Ady Șincai — nu 
are fonduri și nu manifestă 
nici interes pentru asemenea 
rezolvări I 7“

Iată o întrebare ce aș
teaptă un răspuns urgent. 
Fiindcă la mijloc sînt nu mai 
puțin de 150 de micuți gim- 
naști...

Nușa DEMIAN

LICEUL AGRICOL DIN 
TG. MUr.ES — UN 

EXEMPLU DE URMAT

Și în noul an școlar elevii 
Liceului nr. 2 din Tg. Mureș 
au la dispoziție condiții op
time pentru desfășurarea ac
tivității sportive : pe lîngă 
terenuri și săli corespunză
toare, o bogată zestre de ma
terial ți echipament sportiv i 
aproape 150 de mingi pentru 
jocuri, treninguri, un set com
plet pentru schi și sporturi de 
iarnă, corturi și saltele pneu
matice etc. Totul în valoare 
de aproape 200 000 lei.

O situație asemănătătoare 
există și la Liceul agricol, mai 
ales în cazul gimnasticii (a- 
parate pentru sărituri, tram
buline, paralele și birne, cal 
cu minere) șl fotbalului, se 
pare disciplinele cele mai în
drăgite aici. Ghete, tricouri, 
pantofi de tenis și treninguri, 
precum și o serie întreagă de 
accesorii necesare sportului, 

pentru liniile I și a IlI-a an
trenorii urmează să mai re
flecteze, fixîndu-le în func
ție și de componența forma
țiilor adverse. Obligatoriu în
să, vor trebui preferați jucă
torii cu o mare viteză de de
plasare, atu absolut necesar 
în jocurile cu echipele fran
ceze, recunoscute îpdeobște 
pentru extraordinara lor mo
bilitate.

Scorul a fost net favorabil, 
și de data aceasta, selecțio
nabililor : 46—3 (31—-0). A 
condus foarte bine Gh, țin- 
can.

Tg. Mureș—Sparta Mediaș 
6—10 (3—1). Jiul Petroșani— 
Chimia Victoria 14—9 (8—4), 
Universitatea Cluj—Voința 
Sighișoara 17—12 (9—4).

★
InL-j 15 și 21 septembrie 

va avea loc, la Madrid, Con
gresul Federației Internațio
nale de Handbal, manifestare 
importantă în cadrul căreia 
se vor discuta interesante 
propuneri legate de combate
rea jocului dur, precum și 
unele chestiuni referitoare la 
calendarul internațional. In 
această direcție vom. semnala 
faptul că cu acest prilej s? 
va stabili și data de dispu
tare a campionatului mondial 
feminin. La lucrările Congre
sului, federația noastră va fi 
reprezentată de cgnf. univ. 
loan Kunst-GhermSnescu, 
secretar CNEFS, membru al 
Comisiei Tehnice a FIII și de 
prof. Lucian Grigoreseu, s?? 
cretar general al federației 
române.

VICTIMELE DEZINTERESULUI
„Cupa speranțelor", com

petiție rezervată școlarilor 
piuă la 15 ani, angrenează de 
la un an la altul, tot mai 
multe echipe, ceea ce denotă 
că oină are o largă audiență 
în rîndurile copiilor. Viabili
tatea competiției a fost de
monstrată din nou cu prilejul 
recentei finale pe țară, des
fășurată pe stadionul Tinere
tului din Capitală, unde micii 
oinari, posesori ai elemente
lor de tehnică și tactică, au 
oferit meciuri agreabile.

Toate gr fi fost bune și la 
locul lor dacă conducerile șco
lilor ar fi sprijinit cu mai 
multă înțelegere echipele în 
vederea finalei de la Bucu
rești. Cu toate că regulamen
tul precizează clar că mate
rialul de joc pentru copii tre
buie să aibă dimensiuni re
duse, majoritatea școlilor 
și-au trimis echipele la faza 
finală cu bastoane și mingi 
de seniori. Curios, la această 
competiție, deschisă pionieri
lor, nu a existat nici o min
ge... pionierească. De aseme
nea unele echipe au făcut 
notă discordantă în privința 
ținutei, jucătorii lor purtînd 
tricouri deteriorate, uneori de 
culori diferite, unii cu pantofi 
de tenis, alții fără. Și încă 
ceva: echipele școlilor, gene
rale din comunele Drăgănești 
(jud, Olt) și Lipnița (jud. 
Constanța), cu veleități la pri
mele locuri în clasament, au 
sosit cu multă întîrziere în 
Capitală și au pierdut prin 
neprezentare partidele din 
prima reuniune, ele fiind vic
timele dezinteresului celor 
care se ocupă de destinul lor.

Tr. IOANIȚESCU

toate frumos orînduite ; iată o 
excelentă carte de vizită pen
tru gospodarii acestui liceu și, 
în același timp, pentru prof. 
A. Balint, (fost fotbalist 1) care 
— în timpul său liber — ajută 
împreună cu elevii la buna 
întreținere a materialelor și 
echipamentului, se îngrijesc 
de terenurile de sport. Un e- 
xemplu, într-adevăr, de urmat!

Mîna gospodarilor lipsește, 
în schimb, la Liceul „Unirea". 
Magazie sportivă săracă, 
mingi insuficiente. Și la fel 
de puține tricouri, cu excepția 
celor de gimnastică. Ce se va 
întîmpia, dacă nu se va în
cerca o ieșire dintr-o aseme
nea situație este ușor de ima
ginat. Au cuvîntul conducerea 
liceului și membrii consiliu
lui asociației...

I. PAUȘ, coresp. principal

GOSPODARI SI 
„GOSPODARI"

îndată ce pășești pe poarta 
Liceului nr. 1 ,,N. Bălcescu" 
din Craiova îți dai seama că 
aici găsești buni gospodari. 
Curtea școlii s-a transformat 
într-un adevărat parc sportiv, 
în care au „răsărit" terenuri 
de baschet, volei, handbal, o 
cochetă tribună. Magazia de 
echipament sportiv se poate 
compara și ea cu o farmacia- 
Ordinea, curățenia și pricepe
rea magazinerului Valeriu 
Niță au făcut aici casă bună.

Numeros și voluminos, echi
pamentul depășește valoarea 
de 250 000 de lei. Poți găsi 
sortimente pentru toate ramu
rile sportive. Schiurile își au 
locul lor, la fel ca și restul 
echipamentului de iarnă. Cele 
aproximativ 300 de tricouri 
sînt sortate pe culori, purtînd 
în dreptul fiecărui set o eti
chetă : număr de bucăți, dis
ciplină, vîrsta pentru care 
sînt destinate. Din magazia a- 
cestei școli au purtat echipa
ment, s-au pregătit și au ob
ținut perfui i’ianțe, foștii elevi 
Argentina Menis, Virginia

INTERNAȚIONALELE, 0 FRUMOASĂ TRADIȚIE 
Â ATLETISMULUI ROMÂNESC

Campionatele Internaționa
le. desfășurate simbătă și du
minică pe Republicii, consti
tuie un nou pas făcut pe v 
calea afirmării tradiției atle
tismului românesc. Este vor
ba de tradiția unor compe
tiții de ampțoare, care reu
nesc sportivi din numeroase 
țări, de pe diferite continen
te, cu mai multă sau mai 
puțină experiență a marilor 
întreceri. Internaționalele — 
aflate acum în drum spre e- 
diția a XX-a — aduc un 
dublu beneficiu : în primul 
rînd mișcării atletice din Ro
mânia care, apugl, dispune 
de o competiție stimulatorie, 
devenită obiectiv atît pentru 
consacrați, cît și pentru tinerii 
atleți ce bat la porțile afir
mării și, în al doilea rînd, 
pentru atletismul internațio
nal al cărui calendar de mari 
manifestații este îmbogățit 
cu această reuniune de an
vergură. Poș.fășurarea cu 
regularitate a Internaționale
lor României reprezintă pen
tru lpmea atletismului o ga
ranție a seriozității orgam- 
zalofjlor, a interesului con
tinuu ce există în țara noas
tră pentru acest spart al 
sporturilor.

Ediția a XlX-a a angajat 
în întreoeri puține nume 
mari, Deși organizatorii au 
făcut eforturi demne de 
laudă, deși s-a purtat o în- 
delungață corespondență eu 
diferiți performeri, o geamă 
dintre aceștia, deși au accep
tat inițial șj au confirmat 
apoi, au renunțat la parti
cipare în ultimul moment. 
Cei cîțiva gțleți tje mîrja în- 
tîi care s-au prezepigț pe 
Republicii (Montez. Cobian. 
Morales — Culja, Wolfermap, 
Luțzel ’-m. R. F. a Germanici, 
Fromm R. D. Germană. 
Dufresne, Șartșur — Franța, 
ifubacjiep Rlvetiă. -Fejer — 
Ungaria ș.a.) au . dat- culoare 
competiției, au făcut ca unele 
p40.be să cunoască dispute 
îrjdîrjițc, soldate cu peffor-. 
manțe valoroase și modificări 
în lista repgrdm'ilor Interna^ 
ț.ionalelor, Dar, cel mgi im
portant lucru este aceia că 
la invitațiile transmise de 
F.R.A. au răspuns pozitiv 15 
foruri atletice naționale.

Desigur, cele 9 recorduri 
naționale (13,4 s la 100 m’ g. 
— Valeria Bufapu ; 10,3 s la 
100 m — egalat — Gh. Zam- 
firescu ; 85,72 m la suliță — 
Klaus Wolfermann, R. F. a 
Germaniei ; 13,9 șl 13.7 s la 
110 mg. — Juan Morales, 
Cuba; 2:09.7 la 800 m — 
Aurelia Pentoh, Cuba ; 48,0 ș 
Și 47,3 s la 400 m — Reza 
Entezari, Iran; 53,8 s la
400 mg. — Abolgasem Miry, 
Iran) constituie un prim in
diciu al valorii competiției. 
Dar, în afara lor, alte cifre 
yin să* * confirme nivelul bun 
al competiției, Este vorba de 
10,1 s la 100 m — realizat de 
Pablo (Montez (Cuba), 1:47,6 
la 800 m — obținut de Dieter 
Fromm (R. D. Germană). 
19,20 m la greutate — per
formanță înregistrată de

G. Fejer, unul dintre cei mai buni discoboli ai continentului, 
câștigător cu 61,66 m la Internaționale.

Foto : A. NEAGU

Bonei și alții. „Cine dorește 
să vadă o magazie-model să 
vină la noi" — ne spunea, cu 
deosebită satisfacție, șeful 
contabil al liceului, Mihai 
Gunescu.

Cu totul altfel se prezintă 
situația la Liceul „T.Arghezi". 
Școala construită recent (2—3 
ani), are o sală de gimnastică 
nouă, un administrator nou 
(Sandu George), dar și o ma
gazie în care zace un strat 
gros de praf peste echipamen
tul în valoare de aproximativ 
200 000 de lei. Pe tricourile 
albe, pe șorturile albe — ma
joritatea îmbrăcate o singură 
dată sau de Ioc — s-a întipă
rit o dungă neagră. Numerele 
sînt scrise neglijent, tricourile 
sînt pline de unsoare și zgură. 
Să nu mai vorbim de cele 15 
perechi de ghete de fotbal — 
rupte și scorojite — aruncate 
unele peste altele, ce au că
pătat înfățișarea unor... bărci. 
Și iată, a început școala...
Șt. GURGUI — coresp. prin
cipal.

UN PRILEJ DE REFLECȚII
Cîte o scurtă haltă și în 

trei dintre școlile sportive ale 
Capitalei...

„Magazia sportivă 7 Inven
tarul pe care-I adăpostește 
este excelent !“ Sînt cuvintele 
cu care ne întîmpină vesel 
prof. N. Oțeleanu, director-ad
junct al Șcdlii sportive nr.'1. 
„Dacă doriți să notați : numai 
anul acesta au fost inventa
riate 300 de treninguri, ȘP pe
rechi palete de tenis de masă, 
100 mingi de baschet, yolei și 
handbal, 100 perechi de pan
tofi pentru încălzire. Mai aș
teptăm să fie onorate reparti
țiile de costume pentru scrimă 
și citeva biciclete. Sperăm să 
ne descurcăm bine in noul 
an școlar, să răspundem în 
mod corespunzător solici
tărilor celor aproape 1 700 de 
elevi cîți sînt cuppinsi în ate
lierele acestui inie laborator 
de performanță".

Dieter Prollius (R. D. Ger
mană). 61,66 m la disc — a- 
runcare realizată de Geza 
Fejer (Ungaria), 6,45 m la 
lungime — Viorica Viscopo- 
leanu și 58,44 m la disc — 
Lia ‘Manoliu.

Vorbind despre Internațio
nale ne exprimam părerea că 
ele constituie — în primul 
rînd — un beneficiu pentru 
atletismul românesc, pentru 
sportivii noștri. In bună 
parte așa a Și fost. Dar, nu 
putem omite faptul că de la 
startul acestei importante 
competiții au lipsit 0 serie de 
performeri români. Pentru 
Mariana Goth, crainicul 
concursului a dat 0 explica
ție, cunoscută de altfel (era 
accidentată)! Despre Darvaș 
am aflat de la antrenorul fe
deral Gh. Zîmbreșteanu că 
este, de asemenea, accidentat. 
Dar nimeni nu s-a grăbit 
(poate nici n-au existat mo
tive) să scuze absența lui 
Ciochină, Puiu, Jurcă, Suciu. 
a Virginiei Bonei sau a Eli- 
sabetei Baciu. Pentru ei, In
ternaționalele n-au constituit 
un obiectiv ? Și dacă această 
mare competiție a fost și un 
mijloc de selecție și verifi
care, cum se explică atunci 
faptul că în formațiile pentru 
patrulaterul masculin și tri
unghiularul feminin ce se 
vor desfășura vineri și sîm
bătă pe Republicii apar Cio
chină, Puiu, Bonei, Baciu 1 
Ori chestiunea cu selecția la 
internaționale a fost o glu
mă (nereușită), ori cei ce au 
alcătuit echipa dovedesc ne
seriozitate. Altă alternativă 
nu există-

In ceea ce privește organi
zarea. un singur lucru a dis
tonat cu eforturile făcute 
pentru o prezentare la nive
lul prestigiului întrecerilor. 
La 400 m și 800 m fete și 
800 m băieți au fost acceptați 
la start cite 10 concurenți (și 
chiar mai mulți), ajungin- 
du-se din această cauză la 
bizara soluție de a obliga 
cite doi concurenți să alerge 
pe aceiași culoar. Cînd a 
existat timp pentru a se pro
grama cite două finale (la 
probele de sprint și garduri), 
nu înțelegem de ce nu au 
putut fi acceptate serii la 
cele 3 probe, astfel îneît toată 
lumea să concureze în con
diții optime.

în sfîrșit, cea de a XlX-a 
ediție a Internaționalelor a 
scos din nou în evidență si
tuația precară în care se află 
unele probe. Astfel, la arun
cări (disc, greutate, suliță — 
băieți, greutate și suliță — 
fete), probele de fond și 
demifond, lungime băieți, re
zultatele sînt departe de ni
velul mediu internațional. 
Este de datoria federației, a 
cluburilor șl a antrenorilor 
să-și unească eforturile pen
tru o activitate de perspec
tivă care să scoată din ano
nimat aceste probe.

Hristache NAUM 
Adrian VASILIU

Așadar, o școală care pro
mite să nu întâmpine dificul
tăți în materie de echipament 
și materiale sportive.

„Ep sînt destul de sceptic 
în privip(a modului cum vom 
rezolva problema echipamen
tului sportiv îndeosebi" își 
manifestă încă din startul 
discuției amărăciunea prof. 
Constantin Popescu, directorul 
Școlii sportive nr. 2. Și con
tinuă pe același, ton : „Am 
avut, poate, cea mai îndestu
lătoare magazie sportivă din 
cîte există la nivelul școli
lor și chiar al cluburilor. Dar, 
cu timpul, obiectele de in
ventar — nefiind împrospă
tate ciclic, în cantități Pe mă
sura cerințelor — s-au uzat și, 
în mare parte, au ieșit din 
circulație. Așa se face că în 
ultimii ani la antrenamente 
elevii folosesc echipament 
propriu, școala asigurîndu-le 
cele necesare doar la meciuri. 
Și totuși, chiar și cu această 
soluție intervenită volens-no- 
lens, navigăm greu".

Sugerăm prof. Popescu alte 
două soluții : prima, folosirea 
fondurilor obținute de asoci
ația sportivă a școlii cu oca
zia cursurilor de inițiere în 
înot (n.n. bazinele de la Obor 
fiind proprietatea acestei uni
tăți de învățămînt) și, apoi, 
o mai bună chibzuire a in
ventarului exiștent.

„Da, țntr adevăr, ne răs
punde ei, ar fi deocamdată 
singurele rezolvări imediate 
pentru a completa zestrea ma
gaziei sportive a școlii, obli
gată să răspundă solicitărilor 
a pește 3 500 de elevi..."

La Școala sportivă 3, tova
rășa Adriana Woicekowski, 
secretar șef, este mai încre
zătoare : „Cu excepția unui 
număr de 15 biciclete noi și 
ele pe cale de achiziționare, 
magazia sportivă a școlii va 
fi capabilă să acopere toate 
nevoile. Vom căuta să ne gos
podărim cît mai bine pentru 
a nu fi neyoiti să soțicităm 
sppljmențări de foncluri..."

Este un pdnet de vedere 
asupra căruia ar fi bine să 
reflecteze mai mult și ceilalți 
gospodari ai școlilor I

Tiberiu STAMA

DE LA „CERCURILE OLIMPICE"
LA RECORDUL RATIONAL I

Acum. 5—6 ani, p« lis
tele de tineri incărcați de 
talent, pe care antrenorul 
federal Gh. Zîmbreșteanu 
le ține întotdeauna cu 'gri
jă, apăruse un nume nou: 
CSABA DOSA. In dreptul 
numelui >ău mai seria : elev 
la o școală din Tg. Secu
iesc, înalt (1,90 m!), suplu 
și înzestrat cu o detentă 
deosebită. Prin eforturile 
conjugate ale federației fi 
ale forurilor școlare locale, 
elevul Csaba Dosa a fost 
îndrumat spre liceul cu 
program de educație fizici 
din Tg. Mureș și dat în 
grija antrenorului Zoltan 
Szabo. Așa a început mun
ca, așa a început lupta, cu 
forța de atracție, In felul 
acesta a pornit pe calea 
afirmării o nouă speranță 
a atletismului românesc.

Primele lui succese au 
confirmat previziunile. Cel 
mai bun la săritura in înăl
țime din tinăra sa genera
ție, Csaba Dosa s-a impus 
mai intii in populara com
petiție, deschisă elevilor. 
„Cercurile olimpice" și și-a 
ciștigat dreptul (alături 
de Cornelia Popescu — 
deci, iată roadele unei în
treceri de masă a elevilor!) 
de a concura la J.O. din 
Mexic. Acolo, tînărul timid 
de 17 ani, care era atunci 
Csaba Dosa, a ratat cali
ficarea in finală, realizînd 
numai modesta cifră de 2.02 
tn. Anul trecut, insă, la 
Stockholm, in lum august, 
el a probat calitățile sale, 
realizind un nou record de 
juniori al țării, In momen
tul cind a trecut peste Șta
cheta ridicată la 2,13 m. 
Și acum, la Paris, iată-l 
inscrii ndu-și in palmaresul 
său. — aflat, firește, abia 
la primele file — o per
formanță puț a obișntuh!' 

2,16 m, cu care corectează

V1NEHI Șî SIMBÂTĂ PE REPUBK.ICII
(Urmare din pag. 1)

Seffer, Pusztai ; 800 m — 
Kulcsai, Ligetkuti ; 1500 m
— Budovan, Zsilak ; 100 m g
— Kiss, K. Balogh ; înălțime
— Komka, Zink ; lungime — 
Forisek, Toth ; greutate — 
Bodnar, Veres ; disc — 
Kleiber. Abahazi ; suliță — 
Vidos, Rudas.

Echipa masculină a ELVE
ȚIEI :

100 m — Brunner Pusterla ; 
200 m — Retodiezi, Brun
ner ; 400 ni — Seiner,
Rothenbuehler; 800 m —
Pelli, Henggeler ; 1 500 m — 
Grueter, Dolder ; 5 000 m — 
Zimmermann, Wirth ; 10 000 
m —■ Moser, Kaiser ; 110 m g 
Ringli, Riedo ; 400 m g — 
Wirz, Hofer ; 3 000 m obsta
cole — Monet, Feldman ; 

înălțime — Bretscher, Wieser ; 
lungime — Zuellig. Bernhard; 
triplusglt — Lardi, Born ; 
prăjină — Wlss, Wittmer ; 
greutate — Hubacher, Egger; 
disc — Hubacher, Frauchi- 
ger ; suliță — von Wartburg, 
Reber; ciocan — Ammann, 
H. JJothenbuehler.

Dintre atleții și atletele 
prezentate astăzi șe remarcă 
o serie de performeri. La 
fete, sprintera G. Balogh — 
11,4 s pe 100 m și 23,3 pe 
200 m, Komka — 1,84 m la 
înălțime, Kleiber — 58,43 la 
disc și sulițașele Vidos și 
Rudas (campioană olimpică la 
Ciudad de Mexico) — capa
bile de aruncări în jurul a 
60 m. La băieți, Mecser — 
28:32,0 pe 10 000 m, Kelemen 
și Major — creditați în acest 
an cu 2,20 m la înălțime, 
fostul campion european la 
aruncarea greutății — Varju, 
Tegla șl Feher — aruncători

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL DIVIZIEI A DE FOT
BAL ! CU UN TELEVIZOR „VENUS" VEȚI FI ÎN

TOTDEAUNA PE FAZĂ I

C, S. U. Construcții —Dinamo 13-11!
în etapa a II a campiona

tului republican pe echipe, 
C.S.U. Construcții a reușit să 
facă un pas mare către titlul 
de campioană învingînd pu
ternica formație Dinamo 
București cu 13—11. Punctele 
decisive ale studenților au 
fost aduse de Gh. Boaghe 
(care l-a învins cu 6—4, 6—8,
6— 3 pe S. Dron și cu 6—4,
7— 5 pe V. Marcu), I. Sântei
care a dispus cu 6—4, 6—1
de S. Dron și cu 6—1, 6—1 
de V. Marcu), și Agneta Kun 
(care a ciștigat în fața cam
pioanei României Iudith 
Dibar, cu 4—6, 6—2, 6—2 iar 
în fața Marianei Ciogolea cu 
6—2, 6—0). Steaua, jucînd la 
Cluj, a ciștigat, cum era de 
așteptat, meciul cu studenții 
de la Politehnica cu 14—10.

• Televizorul .Venus” este un receptor multlcanal cu diagonala 
ecranului de « cm., prezentat tntr-o frumoasă casetă furni
ruită.

» Numărul de reglaje este redus, datorită stabilități! mari tn 
funcționare.

« ștrălucirea Imagini! permite vizionarea programelor țl tn În
căperi luminate.

• Sistemul de construcție, cablajele Imprimate țl țaslul raba
tabil asigură o Întreținere ușoară.

• țjn difuzor permanent dinamic permite o reproducere de bună 
calitate a sunetului.

Prețul televizorului „VENUS” este de 3400 lei cu posibilități de 
plată In 12—18 rate lunate, cu un aconto de 51C—680 lei.

recordul de seniori (In aer 
liber) al țării, stabilind, 
totodată, un nou și valoros 
record de juniori.

In vîrsti de 19 ani (s-a 
născut la 30 ianuarie 1951, 
Un corn. Călugăreni, jud. 
Mureș), Csaba Dosa are in 
fața sa posibilitatea reali
zării unei strălucite cariere 
sportive. Antrenorul fede
ral Gh. Zîmbreșteanu ne 
spunea că ultimul rezultat 
al utecistului Csaba Dosa 
este cu atit mai meritoriu, 
cu cit in ultimii ani mun
ca de cizelare a talentu
lui său a fost impietată de 
o persistentă întindere a 
ligamentelor genunchiului. 
Acest lucru nu l-a oprit, 
insă, să-și înzecească efor
turile la antrenamente, 
după cum intensa activii 
tate sportivi nu l-a împie
dicat să-și termine cu »U4J- 
ces studiile liceale și si 
se numere azi printre stu
denții Institutului pedagogic 
din Tg, Mureș. Ce l-gr pu
tea reține atunci pe dru
mul definitivei sale consa
crări ? Să sperăm ci nt- 
mic...

— c. a. —

de disc cu performanțe pește 
63 m, sulițașii Nemeth (me
dalie de aur la Universiada 
de la Torino) și Csik (medalie 
de argint la aceeași compe
tiție) și fostul recordman 
mondial la aruncarea cioca
nului, Zsivotzski — din e- 
rhipa Ungariei, Pusterla — 
10,2 pe 100 m, W’irz — 51.0 
pe 400 m g și Hofer — 50,9 
pe 400 m g, Menet 8:39,9 
la 3 000 m obstacole, Huba
cher — 19,34 m la greutate, 
von Wartburg — 80,34 m la 
suliță.



Pag. a 5-a

INTERVIU CU CONSTANTIN ARDELEANU, ANTRENORUL REPREZENTATIVEI DE JUNIORI

Marțî dimineață a revenit pe peronul Gării de Nord, după 
o nemiloasă călătorie de o zi și două nopți, reprezentativa de 

j ..---- i „Cupe a
principalul „rendez-vous“ 

din Europa, după turneul

juniori a României, recent laureată a tradiționalei 
Prieteniei"^ competiție cotată a fi 
anual «J fotbaliștilor 
U.E.FMu

Intr-a aampan-i^ mult 
decît selectă, alături de echi
pele naționale ale Poloniei, 
Ungariei Cubei, Uniunii So
vietice, R. O. Germane, Ce
hoslovaciei »f Bulgariei, tine- 
,rH reprezentanți ai fotbalu
lui românesc au făcui dovada 
unor reale capacități, practi
cing tWl fotbal spectaculos și 
modern, realiztnd de-a 
lungul d cinci partida consu
mate In 8 rile -r wi palma-

'un meci edall * *
te «ftwâ i- mhttrtș de td,
[eosîrOf, 1

juniori

echi-

re» țdificatort 4 victorii și

dat turneul în postură de fa
voriți, și ajunși la Katowice 
am înțeles încă din prima zi 
că nu ni se acordau prea 
multe șanse, toată lumea — 
fi mai ales... arbitrii I — fiind 
convinsă că gazdele îfi vor 
adjudeca trofeul. Greu a fost 
pînă tn repriza secundă a 
primului meci, cînd, preluînd 
conducerea, 
definitiv de 
dezinvolt și

băieții au scăpat 
trac, jucînd apoi 
curajos.

stalația de nocturnă și de ga
leria în fier bin tată — s-au a- 
comodat tîrziu, comițînd 
multe greșeli înainte de 
pauză.

CALM ȘI ÎNCREDERE
IN TABĂRA DINAMOVISTĂ
©! Reintră Deleanu si Doru Popescu Lucescu sau Nu{u? 
® Ivan Horvath, • antrenorul

LA CRAIOVA

IN AȘTEPTAREA DEBUTULUI

afuhn fați-n fațA 
trenor al echi- 
I CONSTAN- 

pentru 
lean ri*  a con-
’«tttttte, după Tumaul da 
[OannuA primul mare test 
cariereii >

Aișadar, 2—1 cu
• Cuba, 0—0 ca Polonfa A, 

i—0 ai Bulgaria, 3—1 
Ungaria <î, în finală, 2 
cu Potaila un bilanț 
fericit, dai — na înșelăm 
oare T — neașteptat.

s— fntr-edevăr. n-am abor-

— Să 
partida 
cubanezi 
dificilă 7

căînțelegem 
contra juniorilor 
a fost cea mal

mai greu meci 
s fost finala, In

la 
ai

— Nu, cel 
al turneului , __
oare băieții — epertatt mai 
ales da mărimea stadionului 
«Ruch" din Chorsoto, de in-

— Trebuie să 
noaștem că ne-a 
faptul că i-ați 
prea puțin, nici 
întreg pe cei trei 
zionari" ai lotului, bonp- 
se, Năsțase și Scheep, 
considerați drept „sena- 
tari“ ai echipei...

— Donose și, mai ales, 
Năstase rămîn niște carac
tere dificile, care socotesc — 
fără acoperire tn evoluția de 
pe gazon — că tricoul națio
nalei de ' juniori se poate 
îmbrăca doar în virtutea... 
renumelui 1 Turneul din Po
lonia a probat cu prisosință 
adevărul ci pentru a izbîndi 
în fotbalul modern este ne
voie de o echipă, și nu de 
cîteva vedete, fie ele fi in 
devenire.^

— ®ăruia dintre com-

recu- 
surprins 
utilizat 

un meci 
„divi-

l cu
2—1

AL ECHIPEI NAȚIONALE

zimbitoarc.
fotbaliști

Fotoreporterul nostru Vasile Bageac, prezent la sosirea reprezenta
tivei de juniori, a surprins po peliculă această „tripletă" 
O alcfttuițsse î antrenorul secund, Vasile Zavoda șl tinerii 
Bdldnl șl Scheep...

TITUS OZON 
ANTRENOR SECUND

După cum am mal 
anunțat, candidatura an
trenorului Titus Ozon la 
pregătirea echipei na
ționale a intrat In dis
cuția Biroului federal- 
Primind Învestitura fo
rului de specialitate, 
proaspătul antrenor pi- 
teștean a devenit, tot
odată, antrenorul se
cund al echipei națio
nale.

l-ați a-

„NU ERA CAZUL"
în etapa a III-a a diviziei 

'A, Progresul a realizat o 
performantă remarcabilă, în- 
trecînd categoric pe Steagul 
roșu, atît sub aspectul jocu
lui, cit și al rezultatului : 
2—0. Firește^ pentru obține
rea acestei victorii, oarecum

că ESTE CAZUL ca Dinu 
Iordan să dea socoteală pen
tru jocul pe care l-a practi
cat. Și asta, în ședința de 
mîine a acestei comisii, care 
ar putea constitui un ajutor 
și pentru Colegiul central al 
arbitrilor.

neașteptată, dată fiind com
portarea brașovenilor în pri
mele două etape, jucătorii 
bucureșteni au trebuit să se 
întrebuințeze la maximum, 
pe toate planurile. Din păca
te, una din noile achiziții ale 
acestei echipe, Dinu Iordan, 
a înțeles greșit ceea ce aș
tepta formația din strada dr. 
Staicovid din partea sa, 
atunci cînd l-a promovat în 
divizia A > în primul rînd, o

Citind rapoartele observa
torilor federali, ne-am oprit 
și la cel al lui Gh. Constan- 
tinescu-Grecu. care a urmă
rit partida F. C. Argeș — 
C.F.R. Cluj. Spre deosebire 
de cronicarul nostru, acesta 
a văzut destule umbre în jo
cul lui Dobrin. în raport se 
sarie : „Dobrin n-a dat satis
facție deplină, fiind depășit 
de joc. Execuțiile tehnice — 
bune. Orientare în teren —

ponenții lotului 
corda epitetul celui mal 
bun 7

— Mi-e greu să aleg între 
Sandu Mircea fi Sandu Ga
briel. Ultimul a fost consi
derat, la unison, drept cel 
mai în ' 
neului, 
Mircea 
extrem 
desfășurarea partidelor 
pective.

formă fundaș 
in timp ce 
a marcat trei 
de importante

al tur-
Șandu 
goluri, 
pentru 

res-

creștere a nivelului său teh
nic, o mai bună orientare 
tactică^ un plus de siguranță 
în joc. Cum aceste deziderate 
i s-au părut mai greu de 
realizat, Dinu Iordan a vrut 
să-și aducă contribuția la 
victoria Progresului pe alte
căi, mai puțin oneste, mai 
puțin regulamentare, intiml-

nesatisfăcătoare. Lipsit de 
vigoare și de voință". Ne-ar 
bucura, din toate punctele de 
vedere, ca opinia justă să 
fie cea a cronicarului ziaru
lui. Dar am consemnat-o și 
pe cealaltă^ cu atît mal mult 
cu cît este vorba de un ju-

— O ultimă rugămin
te : spuneți-ne cîteva cu
vinte despre valoarea și 
organizarea turneului.

— N-am participat la edi
ția scoțiană a turneului 
U.E.F.A. de anul acesta, dar 
tn Polonia m-am întîlnit de 
multe ori cu afirmația că ni
velul tehnic și spectacular 
al competiției amintite a fost 
inferior celui al „Cupei 
Prieteniei".

Ovidiu IOANITOAIA

favoriți sînt dinamoviștii"
De sîmbătă seara, dinamo

viștii bucureștent au intrat fn 
febra meciului cu P.A.O.K. 
Salonic, din cadrul Cupei 
europene a tlrgurilor. Așa 
cum ne spunea antrenorul 
D. Nieolae—Nictișor, după 
dușul rece administrat de ie
șeni, elevii săi nu avut o 
noapte apăsătoare, reveni n- 
du-și abia a doua zi. Dar 
acum, cu 24 de ore înaintea 
debutului In C.E.T., la cartie
rul general al dinamovfștilor 
de la Săftica domnește mult 
calm și încredere în propri
ile forțe.

L-am rugat pe antrenorul 
Nicușor să ne vorbească des
pre cauza accidentului de 
sîmbătă și despre influența 
acestui rezultat neașteptat a- 
supra partidei de mîine. Rea
list ca întotdeauna, încerca
tul antrenor dinamovist ne-a 
declarat;

— Am pierdut meciul cu 
Politehnica fiindcă... nu l-am 
cîștigat tn primul sfert de 
oră. Așa e fotbalul, necruță
tor cu fiii lui risipitori. Insă, 
poate ci tot răul va fi spre 
bine. Fără tnfrtngerea de 
sîmbătă, sînt sigur că elevii 
mei n-ar fi privit meciul de 
mîine cu atfta seriozitate. 
Toată lumea e hotărîtă să dea 
tot ce poate tn partida cu 
P.A.O.K. Sglonic șl să obțină 
calificarea aici, la București.

— Ce știți despre viitorii 
adversari ?

—- fn afara faptului că 
unul din oamenii lor de gol 
este ex-rapidistul Mazura- 
chis, nu știu prea multe. Am 
trimis un „spion" observa
tor, care a filmat ultimele 
două meciuri ale lui P.A-O.K. 
și mîine dimineață (n.r. azi) 
vom putea vedea ,la lucru" 
pe viitorii noștri adversari. 
De abia după aceea, voi fixa 
tactica de

— V-ați 
mației pe 

—■ Da.
CU—CHERAN, DINU, 
ENESCU, DELEANU, 
CEANU, R. NUNWEILLER, 
LUCESCU (NUȚU), D. PO
PESCU, DUMITRACHE fi 
BOTH. După cum vedeți, sin
gurul. semn de întrebare îl 
prezintă Luceșcu, ușor acci
dentat sîmbătă, dar pe care 
sperăm să-l recuperăm pînă 
la începerea partidei.

★
I-am lăsat pe 

cu gîndurile și 
lor și am plecat 
antrenorului lui P.A.O.K. Sa
lonic, fostul internațional iu
goslav HORVATH, care a ve
nit la _ 
echipei 
de-abia 
pentru 
pe viitorii adversari în parti
da lor cu Politehnica Iași.

— Ce impresie v-au lăsat 
dinamoviștii ?

— Pentru mine, partida cu 
Politehnica Iași n-a fost sem
nificativă. Dacă n-ar fi fost 
vorba despre un meci oficial 
aș fi înclinat să cred că di
namoviștii mi-au întins o 
cursă. Miercuri, cu siguran-

La București,

Dumitrache, omul de gol 
al dinamoviștilor, e gata să-și 
confirme renumele.
ță. Dinamo va fi altă echi
pă-

T- Ce 
zenta la

— Voi 
CHRISTODULO 
RIS, 
DOPOULOS, PAPAPRISTU- 
DU — TERZANIDIS, BELIS, 
SERAFIS — MAZURAKIS. 
KUDA8. PABIDIS. Pe lista 
rezervelor vor figura Pirt- 
zos, Dramalis. Stavridis, Kon- 
togiorgios și Aslanidis.

— Un pronostic ?
— La București, indiscuta

bil, favoriți sînt dinamoviștii, 
la fel cum la Salonic primă 
șgnsă o arc P.A.O.K. Bilan
țul general ? Rămîne de 
văzut I

pător de lot, în care investim 
mari speranțe și față de care GALERIE

formație veți pre- 
București 7

începe Jocul cu
GUNA- 

FUNDUKITIS, PAPA-

Dan VLAD

Miine (n.r. azi) se va dis
puta in 
portant 
cariera 
Și cum 
tru fotbal e bine 
ește ușor de dedus atmosfera 
existentă aici. Iată, pe „Corso“, 
mai dese decît tonetele de ră
coritoare sînt casele de bilete, 
improvizate, pe măsuțole că
rora cel interesat găsește 
tul, programul, fotografia 
pei, fanionul clubului.

Ce este nou in cele 
tabere ? Datorită unor situații 
neprevăzute, echipa maghiară 
a sosit cu întîrziere la Cra
iova, marți la ora 5 diminea
ța. La hotelul Jiul, abia La 
prînz antrenorii au... sunat 
deșteptarea. La ora 15,30, oas
peții 
ment 
dare

In 
mosferă bună, 
conștientă de 
sume pe care 
formație. Dar 
dăm cuvintul 
„în problemă11, 
ne spună cîteva cuvinte des
pre partida respectivă.

Ștefan Coidum, antrenor 
principal al craiovenilor : „Am 
văzut echipa oaspete și mi-am 
dat seama ci e o formație de 
luptă. Trebuie deci, să luptăm 
mai mult decît ea. Meciul e 
foarte greu, dar sînt convins 
că-l vom ciștiga".

Ion Dobrițoiu, vicepreședin
te al clubului Universitatea: 
„Am avut toate condițiile pen
tru efectuarea unor pregătiri 
dintre cele mai bune, 
că desele accidentări au 
nuat potențialul echipei, 
mosfera e prielnici unei 
comportări. Sperăm stl facem 
pasul spre turul 111, obiectiv 
pe care ni l-am propus".

C. Braun, antrenor federal : 
„E de așteptat ca munca de
pusă tn perioada de pregătire 
să fie materializată printr-un 
joc și un rezultat pozitiv. Cred 
că localnicii vor avea posibi
litatea să-și urmărească ’echi
pa favorită șl tn turul 11".

Așadar, la Craiova, speran-

localitate cel mai im- 
meci Internațional din 
formației Universitatea, 
pasiunea oltenilor pen- 

cunoscută,

bilo- 
echi-

două

au efectuat un antrena- 
de relaxare și acomo- 

pe stadionul central, 
tabăra universitarilor, at- 

Toată lumea e 
importanta mi- 
o are această 
mai bine să 

unor persoane 
solicițptp să

Păcat 
dimi-

At- 
bune

dîndu-și adversarii prlntr-un 
joc dur, periculos.

Deși știam că acest lucru 
s-a petrecut sub privirile in
diferente ale conducătorului 
partidei, am fost totuși cu
rioși să aflăm dacă în foaia 
de arbitraj se face o cît de 
mică referire la brutalitățile 
lui Dinu Iordan. Ei bine, 
arbitrul Iosif Ritter nu spune 
nici un ouvînt ! Ba nu, spune 
ceva : completînd rubrica „Ce 
sancțiuni ați dat jucătorilor: 
eliminări, avertismente ?“. 
I. Ritter precizează: „NU 
ERA CAZUL" (N.R. 7171).
Observatorul federal, Augus
tin Botescu nu e chiar de 
aceeași părere, menționînd 
jocul dur al lui Dinu Iordan, 
dar neinsistînd asupra lui, 
prezentîndu-1 ca pe un fapț 
divers.

Noroc că Ia meci a asistat 
și președintele comisiei cen
trale de competiții șl disci
plină a F.R.F., Ștefan Soca- 
ciu, care, spre deosebire de 
arbitrul Ritter, a considerat

se cuvine să manifestăm ma
ximum de exigență.

O lectură plăcută ne-au 
oferit rîndurile privitoare la 
atitudinea publicului din 
Constanța, Ia meciul cu Uni
versitatea Craiova, care. „în 
unele momente, a aplaudat 
jocul frumos al oaspeților"... 
S-a ivit, deci, un nou candi
dat la „Trofeul Petschowschi". 
Nu ne rămîne decît să-i 
urăm noi note de 9 și 10 !

O problemă care pare, în 
schimb, să-și găsească greu 
rezolvarea, este aceea a nu
merelor de pe tricouri. Ob
servatorul federal, M. Tănă- 
sescu. se ocupă de numerele 
abia vizibile ale rapidiștilor. 
La Cluj, U.T.A. a apărut, de 
asemenea, cu numere de o 
culoare foarte apropiată de 
aceea a tricourilor, deci difi
cil de distins. Se vorbește în 
van, în această chestiune ? 
Echipele nu pot fi OBLIGA
TE să respecte dispozițiile 
F.R.F. ?

Jack BERARIU

După veștile 
pe care le pri
mim, s-ar părea 
că printre iubi
torii de fotbal ti
mișoreni a dgț 
molima muțeniei 
sau în orice caz 
o contagioasă și 
subită pierdere de 
glas. Altfel —■ 
fără această bi
zară afonie — nu 
ne putem explica 
apariția năstruș
nicei idei de a 
pune magnetofoa-

LOTO - PRONOSPORT
TRAGEREA SPECIALA LOȚQ

Numai 2 zile au mai ră
mas la dispoziția participap- 
ților pentru procurarea bile
telor la tragerea specială 
Loto de vineri 18 septembrie 
a. c.

Această tragere atribuie în 
număr NELIMITAT autotu
risme Dacia 1300, Skoda 
JQOO MB, Moskvici 408, Da
cia 1100, Skoda S100, Fiat 
850 și numeroase premii în 
bqni.

Pentru stabilirea numere
lor câștigătoare se vor efec
tua 5 extrageri în 3 faze = 
36 numerp. Se atribuie 25 
categorii de premii.

Cu 15 lei puteți participa 
la tpate extragerile, îjai mul
te bijete, mai multe șanse de 
cțștig.

Cîșțigătpril excursiilor (a 
2 locuri) la Budapesta atri
buite la concursul excepțional. 
Pronoexpres din 6 septem
brie 1970 (urmare): 21. Lazșr 
Alexandru — I.upeni, 22 To- 
muș Ștefan — Petroșani, 23,

— 18 SEPTEMBRIE 1970
Chirilă loan — Petroșani, 24. 
Chirilă Maria — Petroșani,
25. Bocșe Paul — Giurgiu,
26. Cergă Marin — T. Seve
rin, 27. Homeag Elena — T. 
Severin. 28. Moruga Mircea
— Orșova, 29. Suceava Joan
— Reghin, 30. Sabo Gheza — 
corn. Dîmbău, jpd. Mureș, 31. 
Rancea Njcolap — Drajna de 
Jos jud. Prahova, 32. Borosi 
Gheorghe, 33. Ggl Carolina, 
34. Mitrache Dumitru, 35, 
Dumitrescu Nieolae Constan
tin, 36. Andreoiu Constantin, 
37. Zamfir Vasile, 38. Mano- 
leșcu Teodora Adriana, toți 
din Bucureșți.

Premiile concursului Pro
nosport nr. 37 din 13 sep
tembrie 1970.

Categoria I: (J3 rezultat?) 
2,25 variante a 32 120 lei ;

Categoria a Il-a (12 re
zultate) 72,45 variante a 
1 197 lei;

Categoria a lil a: (11 ze- 
zultafe) 832,40 variante a 156 
lei.

joc.
hotărît asupra top
oare o veți folosi ? 

CONSTÂNTINEȘ- 
STO- 
SĂL-

dinamoviști 
speranțele 

în căutarea

București înaintea 
(jucătorii săi au sosit 
aseară în Capitală), 

a i urmări, sîmbătă,

SUI GENERIS
nele să încuraje
ze echipa locală, 
transformând tri
bunele tntr-o co
lecție de ochi 
fără suflete.

Urmînd cursul 
acestui fel de in
ventivitate, să nu 
ne mirăm dacă 
intr-o zi vor fi 
înlocuiți și jucă
torii, pe teren, cu 
marionete. Atunci 

, vom avea un in
solit balet meca
nic și nici nu va

mai fi nevoie de 
încurajări.

Și-acum, 
bind serios: 
dracu', n-a 
rămas nici 
„druker" cu 
vie tn 
ian, 
Kiltl ?
ne
Griindig la Timi
șoara ca să pu
tem striga: hai
de, haide C.F.R.7

vor- 
ce 

mai 
un 

voce 
U'ra- 

piața
piața 
tn
Trebuie să 
cumpărăm

U.T.A. SUSȚINE ASTAZ1 MARELE TI EXAMEN
(Urmare din pag. 1)

clpalilor Jucători adverșlț astfel, 
Calinin, fundaș de meserie, va 
apărea In linia de mijloc, avtod 
drept sarcină marcarea cu stric
tețe a lui Hasil. Petescu va fi 
umbra lui Van Hanegem, Domide 
II va supraveghea direct pe Jan
sen, iar Lereter — dublat in 
permanență de Pojonl — il va 
„observa11 Îndeaproape pe suede
zul Klndvall. în sfîrșit, locul 
„vîrfului11 Sima va fi luat de A- 
xente, tip de Jucător centrocam- 
pist — și această ultimă modifi
care demonstrind tendința spre 
măsuri suplimentare de securita
te in apărare.

In ceea ce-i privește pe olan
dezi, ci vor alinia, după toate 
probabilitățile, echipa care a În
trecut In finala intercontinentală 
pe Estțldiantes : Treytel — Ro- 
meijii, LaSeroms. Israel, Van 
Duiveribode, Hasil, Jansen, Wery,

Klndvall, Van Hanegem, Moulljn, 
autorul golului victorios — Van 
Dario — rămlnlnd prima dintre 
rezerve.

Partida — care va fi condusă 
de o brigadă de arbitri «panloll, 
avtodu-1 Ia centru pe Gaspar 
Pintado, șl la linie pa Leonardo 
Soto șl Manuel Garcia — trezește 
la Rotterdam un deosebit inte
res. Plnă la ora la care transmit, 
deși televizarea meciului 
este tocă probabilă — intre tele
viziunea olandeză șl clubul Fei
jenoord se poartă aprinse trata
tive pentru transmiterea jocului 
— s-au vlndut 57 000 din celo 
67 ooo de locuri cit are stadionul, 
iar afluența publicului la ca
sele de bilete*  este permanentă.

închei aceste puține rindurl 
cu promisiunea lui Flavius Do- 
mide care mi-a declarat înain
tea antrenamentului de marți sea
ra că mîine (n.r. azi) „va Juca 
ca niciodată". De fapt, toți Ju
cătorii arădeni vor trebui să Joa
ce așa : ca niciodată...

țele într-o comportare bună nu 
sînt ascunse. Dar, de mtine 
(n.r. azi), de la ora 18, totul 
depinde de jucători 1

Partida va fi condusă de n 
brigadă de arbitri greci. In 
privința formațiilor, se mizează 
pe următorii jucători : UNI"
VERSITĂTEA CRAIOVA : Fii
că — Niculescu, Mincă, Desele 
nicu, Valea, Strîmbeanu, Xvan, 
Niță (Martinovici), Neagu (Nte 
ță), Obletnenco, Țarălungă. A- 
șadar, se remarcă folosirea lui 
Țarălungă, cu drept de joc tn 
meciurile internaționale. PECSI 
DOZSA : Rapp — Maurer, 
Hernadi, Kocsis, Konrad, Kin
eses, K8v?ș, Tiișlțe, Bercsei, 
Mathe, Toth.

menționat Interesul a- 
partjdei de la Craiova

De 
cordat 
de către forurile de speciali
tate din Ungaria. Partida va 
fi transmisă în întregime de 
posturile de radio maghiare.

Constantin ALEXE

KARPATI-STEAUA
(Urmare din pag. 1)

prezentat un scurt reportaj 
realizat la sosirea fotbaliștilor 
bucureșteni. Marți dimineață, 
Întregul lot a fost invitat să 
viziteze Uzina de televizoare, 
unda 1 s-a făcut, de aseme
nea, o primire prietenească. 
Apoi, steliștii s-au deplasat la 
Stadionul Central al Prieteniei, 
unde au efectuat un ușor an
trenament. Mîine (n.r. astăzi), 
cînd arbitrul maghiar Istvan 
Zsolț va fluiera 
ticței, STEAUA 
maiorul „11“ : 
reanu, Ciugarln, _____ 
Vigu. Ștcfăneseu, Naom, Pan- 
tea, Dumitriu III, Tătam, Ma
nea.

fiimpatizanții echipei Karpatî 
sînt optimiști, deoarece favo- 
riții lor au reușit în ultima în- 
tîlnire, disputată tn cadrul 
campionatului diviziei secunde 
a U.R.S.S. In compania unei 
formații puternice, Uralmaș, să 
desfășoare un joc de bună ca
litate și să învingă cu scorul de 
2—1, după o dispută deosebit 
de dtrză. Antrenorul principal 
ERNEST JUST ne-a comuni
cat că, după toate probabilită
țile, va trimite In teren i,U“- 
le : Vaida (portar), Gereg, Po- 
tochniak, Sirov, Danilciuk (fun
dași), Grovarskl, Kulchizki 
(mijlocași), Greschak, Savka, 
Gabovda (căpitanul echipei), 
I.ihaciov (înaintași). Meciul va 
începe la 19,00 (deci la 18,00 
ora noastră), așa că prima re
priză se va desfășura la lu
mina zilei, Igr a doua la cea 
a reflectoarelor.
z închei relatarea, comunlcîn- 
du-vă că băieții noștri așteaptă 
cu nerăbdare, dar și cu opti
mism, acest prim examen din 
ediția '70 a „Cupei 
și că vremea este — 
București — foarte 
tocmai bună pentru

înoeputul par- 
va alinia ur- 
Suciu—Sătmă- 

Hălmăgeanu,

cupelor1* 
ca și la 
plăcută, 

fotbal.. J

SISTEMUL DE CALIFICARE
în principalele trei compe

tiții europene (Cupa campio
nilor europeni, Cupa cupelor 
și Cupa orașelor tîrguri) s-au 
produs cîteva modificări im
portante în ce privește siste
mul de calificare a echipelor.

Astfel, în caz de egalitate 
după două Jocuri nu se mai 
desfășoară un al treilea meci pe 
teren neutru și nici nu se mai 
apelează Ia tragere la sorți. 
Iată pe scurt criteriile de ca-

lificare pentru tururile urmă
toare :

— Se califică echipa care a 
marcat în 
retur) cel 
de goluri.

— Dacă 
numărul 
este egal se va califica echipa 
care a înscris cele mal multe 
goluri în deplasare. Dacă și 
în acest caz egalitatea persis
tă, cel de al doilea Joc se va 
prelungi cu două reprize de

două 
mai

meciuri (tur- 
mare număr

două Jocuri,după 
golurilor marcate

cjte 15 minute. Golurile mar
cate în prelungiri- de echipa 
oaspe — se dublează.

— în căzu] cînd învingăto
rul nu se poate desemna nici 
după aceste criterii, fiecare 
echipă va executa cite 5 lovi
turi de la 11 m. Dacă nici 
după aceste penaltiuri câști
gătorul nu va fi desemnat, se 
va acorda fn continuare fie
cărei echipe, cite o lovitură 
de Ia 11 m pînă la departa
jare.

0 CONDIȚIE VITALA:
CONSTRUIREA ECHIPEI MONOLIT

CITITORII $1...
Permanenta prezență a echi

pelor românești de-a lungul 
anilor în competițiile europe
ne de fotbal a devenit o pa- 
șiune a multora dintre cițițorii 
ziarului nostru. Spre exempli
ficare spicuim mai jos, din 
scrisoarea unuia dintre ei, 
CONSTANTIN FLOREĂ, care 
s-a dovedit a fi dintre epi mai 
interesați șl competent! în a- 
ceastă privință.

• Petrolul Ploiești deține 
recordul... ocaziilor de afir
mare pe plan european : a 
susținut, !n cele trei compe
tiții, 23 de lntîlniri ; urmează 
Șteaua (21) și Dinamo Bucu
rești (20). (Ultimele două si-au 
disputat șansele numai în 
C.C.E. și Cupa cupelor). Pe
trolul mal deține un mic re
cord : de trei ori a fost în 
situația de a disputa un al 
treilea meci de haraj, pe teren 
neutru (de două ori a ratat 
calificarea și numai o dată a 
intrat în turul următor).

STATISTICA
• Steaua, cu 8 prezențe 

(3 C.C.E. și 5 Cupa cupelor), Pe
trolul cu 7 (3 C.C.E., 1 Cupa 
cupelor, 3 C.E.T.) și Dinamo 
București cu 6 (5 C.C.E, și 1 
Cupa cupelor) ocupă primele 
trei locuri în „clasamentul11 
participărilor românești in a- 
ceste populare competiții euro
pene ; dar, o alța' — Dinamp 
Bacău — a ... rezistat patru 
tururi.

® Două echipe românești, 
Dinamo Bucureșți (în competi
ția 1965—1966) și U.T.A. (în 
cea actuală) au avut șansa și- 
neșansa de a Intîlni pe cam
pioana intercontinentală „en 
titre11 — Intemazionale Mi
lano și, reșpectiy, Feijenoord 
Rotterdam.

ARBITRII MECIURILOR 
ETAPEI A IV-a 

A DIVIZIEI A

în lumina recentului eveniment sportiv de 
mare rezonanță — partida Feijenoord — 
Estudiantes —, dar și a meciurilor din etapa 
a treiu a campionatului nostru, sîntem 

obligați să cercetăm în ce măsură a fost 
tradus în viață principiul cu adevărat vital : 
construirea unei echipe atît de către am
bele formații de dimensiuni mondiale, cît 
și de cele autohtone, ultimele în special 
pentru că reprezintă fotbalul românesc de 
club în diferite compeiiții europenp.

Ca preambul, o lămurire necesară : de 
la lupta dintre cei doi giganți, vizionată, 
din fericire, în întregime, pe. „micul ecran , 
nu ne putem aștepta la un joc cu termene 
de referință directă la partidele de vîrf 
din Mexico 70. Condițiile aspre ale „Cupei 
intercontinentale", agravate și de scorul egal 
de la Buenos .Aires, au 
imprimat partidei de la 
Rotterdam un specific aflat, 
putem spune, la polul opus 
celor din turneul final 
desfășurat în țara aztecilor. 
Specific exprimat priptr-o 
înverșunare rar întîlnită, 
printr-un total angajament 
depășit orice partidă din 
nalele și finala din Ciudad, 
aici, încleștarea pe viață și pi 
;are dominante erau dăpâ do

Clubul C.F.R. TimișoaraClubul C.F.R. Timișoara a 
perfectat o serie de partide 
internaționale, după cum ur
mează : în ziua de 24 septem
brie, cu formația iugoslavă 
F. C. Riljinda (divizia B), la 
8 octombrie cu o altă echipă 
iilgoslayă, Dinamo Bor (locul 
7 în divizia A), iar la 11 oc
tombrie cu M.T.K. Budapesta 
(toate aceste trei meciuri vor 
avea loc la Timișoara).

Tn perioada 2—7 noiembrie, 
C.F.R. Timișoara va susține 
două jocuri în Iugoslavia, in 
compșnia unpr adversari înrS 
nedesemnalt

P. ARCAN-eoresp. principal

Politehnica lași — „U" Cluj : 
C. PETBEA, ajutat la linie de I. 
Gheorghița șl I. Hrisafi (tojl din 
București) ;

Progresul — Dinamo București: 
C. BARBULESCU, ajutat de C. 
Niculescu șl Gh. Retezan (toți din 
București) ;

Steagl)! roșu — C.F.R. Timișoa
ra : I. CIMPEANU (Cluj), ajutat 
de'T. Gaboș (Cluj) șl T. Andrei 
(Sibiu) ;

C.F.R. Cluj — Farul : A. A- 
LEXA, ajutat de N. Stolculoscu 
șl I. Ciucă (toți din Bm. Vil- 
cea) :

pinamo Bacău — F. C. Argeș: 
V. PUMITRESCU. ajutat de G. 
Mqțorga și Ș. I.azăr (toți dip 
București) ;

Șteaua — Rapid : A. BENTU, 
ajutat de p. Isaceșcu și V. Toma 
(toți din București) ;

U.T.A. — Petrolul : G. POPO- 
VICI, ajutat de p. IqfciH Și N- 
Cătănoiu (toți din București) :

Untv. Craiova — Jiul : I. BO- 
ROȘ, ajulqt de I. Sana șl G. 
Blau (toți din Timișoara).

cșire
grupele, șemiri- 
de Mexico. De 

aici, încleștarea pe viață și pe moarte, în 
care dpmjnante erau cjppă dorințe opuse : 
echipa olandeză — de a obține vicfpriq și 
carripioana sud-americană — de a juca un 
al treilea meci. Dar, cît de impresionantă s-a 
vădit ciocnirea dintre mqrile însușiri indi
viduale de care argentinienii au cam abuzat, 
și spiritul de echipă reliefat cu strălucire de 
campionii Europei I

Totuși, cele dpuă formații ne-qu oferit 
clipe de fotbal elevaț, Jn care virțqpțitateq 
se îmbina cu vigoarea, eleganța execuțiilor 
cu o neasemuită forță în intervenții, rqfi- 
namentul tehnic al atacanților întîlnind ex
trema duritate a apărătorilor. însă, în . timp 
ce olandezii au pus un accent deosebit pe 
valențele iocului 
qceasta le-a fost 
tuturor acțiunilor 
viduale.

Mai presus de 
Olanda ne-a dovedit, în chipul cel mai con- 
yingălqr, cît valorează principiile esențiale 
de care trpbuie să 
rora li se conferă 
construi o echipă, 
nală, fie ea numai

rat, cu mare

colediv, argentinienii (și 
fatal) au căytat să dea 
lor soluții exclusiv indi-

toate, meciul exploziv din

țină seama toți cei că- 
sarcina de onoare de a 
fie reprezentativă națio- 
de club.

Cine pornește la această dificilă acțiune 
nu poate ignora o primă condiție : aceea 
de a realiza un perfect echilibru între com
partimente, echilibru care să nu fie rupt nici 
o clipă în toate cele 90 minute de joc. Acest 
echilibru este destinat să asigure incisivita
tea atacului, bazat pe elementul de încre
dere pe care i-l dă apărarea. Pilonii de 
nădejde oi acesteia — portar și fundași (cu 
„libero alternativ") vor face ca linia de 
mijloc să acționeze dezinvolt, în ambele 
faze fundamentale, pentru a alimenta în 
permanență pe înaintași, dar și pentru a 
veni, instantaneu, în sprijinul apărării, ori 
de cîte ori aceasta simte nevoia. Din linia de 
atac nu pot lipsi nici coordonatorul (dispe
cerul de joc) și nici realizatorul bine inspi- 

putere de străpungere și șut 
necruțător pe poartă. Dis 
pozitivul ofensiv nu poate 
lăsa deoparte, de aseme
nea, pe jucătorii de pe 
extreme, capabili, prjn vi
teza lor derutantă, de a se 
înfige întocmai unor „pe
ne’, în sistemul defensiv 
al adversarului.

respectat toate aceste con- 
evidente prin monolitul cu 

în apărare și prin evantaiul

Feijenoord a 
diții, făcîndu-le 
care a rezistat _____ T. p...„ ____
(la propriu și la figurat) cu care se desfă
șura în atac.

La noi, echipe chiar bine construite ca Di
namo, U.T.A. și Steaua uită însă, după pri
mirea unui gol, toate principiile de solidi
tate funcțională, începind să amestece pe 
teren caracteristicile diverselor tipuri de jucă, 
tor : realizatorul tinde să ia (fără "Succes) 
rolul coordonatorului ; acesta din urmă face 
eforturi disperate spre a înscrie goluri (ceea 
ce este departe de specificul lui) ; mijlocașii 
se reprofilează pe posturi de libero-fix, în 
timp ce fundașii centrali se aventurează spre 
poarta adversă, rol indicat mai my|t funda
șilor laterali. întreaga echipă devine, din 
această cauză, o simplă mixtură, incapabilă 
de a mai acționa calm și lucid, conform re
comandărilor prealabile a|e antrenorilor (vezi 
cazul U.T.A. la Cluj și D'namo la Bucu-

ipele noastre ar dpvedi P mai mare ma
turitate tactică dacă ar respecta structura or
ganizatorică, impusă de fotbalul modern pen
tru fiecare din rolurile diversificate dintr-o 
echipă. Dacă n-o fac, vom înregistra numaj 
semnalele nelinișțițoare, lansate cu prilejul 
jocurilor din etapa trecută, tocmai de cele 
pqtru reprezentonte gle glybwrilpr noastre în 
competițiile europene.

VIRGIL ECONOMU



in lume
BIKILA ABEBE INVITAT

IN IUGOSLAVIA
BELGRAD 15 (Agerpres). — 

Cunoscutul atlet etiopian Bi- 
kila Abebe, care este para
lizat de pe urma unui acci
dent de automobil, a accep
tat în principiu invitația zia
rului „Sport" din Belgrad și 
a revistei „Svet“ de a se 
trata în Iugoslavia. Abebe 
urmează să fie supus unui 
tratament cu ape termice în 
localitatea Gornja Trepca.

LEEUWERDEN, 15 (prin te
lefon, de la secretarul gene
ral al F. R. Baschet, prof. 
O. Dimitriu).

După o dispută pasionantă, 
în care am văzut două echipe 
dezlănțuite, aruncînd în luptă 
toate resursele, reprezentativa 
Bulgariei a învins, după pre
lungiri, formația Iugoslaviei,

JOCURILE MEDITERANEENE 71 LA IZMIR
Cea de-a 6 ediție a Jocu

rilor Mediteraneene va a- 
vea loc între 6 și 17 octom
brie 1971 în orașul Izrriir din 
Turcia. în programul compe-

tiției figurează întreceri de 
atletism, baschet, box, ci
clism, scrimă, fotbal, gim
nastică, judo, natație, lupte, 
tir, tenis și volei.

In c. m. de haltere

POLONEZUL NOVAK - ÎNVINGĂTOR LA „PANĂ

Excelentul Mieczyslav Novak în ridicarea sa victorioasă.* - -------------------------------------Telefoto : A. P. — AGERPRES

C.E. de

deși aceasta din urmă pornea 
favorită, atît prin prisma me
daliei de argint cufcerită la 
„europenele" din. 1968, cît și 
datorită evoluției din parti
dele anterioare. Prin acest 
succes, Bulgaria s-a clasat pe 
primul loc în grupa B a 
campionatului european fe
minin de baschet

în grupa A, selecționata 
U.R.S.S. a obținut, 
așteptărilor, victorii 
ruri astronomice și 
că tot așa va face 
sfîrșit. Pe locul secund, echi
pa Franței, al cărei progres, 
evident în ultimii ani, s-a 
concretizat, deocamdată, prin 
această performanță.

Rezultate : grupa A : Po
lonia — Olanda 65—43 
(31—28), Ungaria — Italia 
75—44 (38—19) ; grupa B : 
Cehoslovacia — Austria 
77—43 (32—19), Bulgaria — 
Iugoslavia 94—87.

conform 
la sco- 

probabii 
pînă la

baschet feminin

Deși conducea în min. 15 cu 
15 puncte, reprezentativa Ro
mâniei a pierdut meciul cu 
Bulgaria 
Din nou 
meroase 
tehnică.
Austria—Belgia 66—52 
26). La ora închiderii ediției, 
se dispută partida Ceho
slovacia—Iugoslavia, decisivă 
pentru locul secund. în rest, 
clasamentul grupei este ur
mătorul : 1. Bulgaria, ...4. Ro
mânia, 5. Austria, 6. Belgia. 
Tn grupa A : Franța—Ungaria 
54—49 (33—24), Olanda—Ita
lia 75—49. Clasament : 1.
U.R.S.S., 2. Franța, 3. Polo
nia, 4. Olanda, 5. Ungaria, 6. 
Italia.

Miercuri și joi sînt zile de 
odihnă, iar vineri se reia în
trecerea cu jocurile semifi
nale. România va juca cu Po
lonia.

cu 52—72 (32—28). 
s-au înregistrat nu- 
ratări și greșeli de 
Tot în grupa B. :

(37—

Campionatele mondiale ide scrimă

AU FOST DECERNATE PRIMELE MEDALII DE AUR
Bl Dan Irimlciuc, cel mai bun dintre sabrerii români

L« Columbus (S.U.A.) campio
natele mondiale de haltere au 
continuat cu disputele din cadrul 
categoriei pană (60 kg), la care 
au luat startul fostul campion 
mondial de anul trecut, japonezul 
Joshlri Myake și actualul campion 
european bulgarul Mladen Kucev. 
Dar, nici unul dintre acești favo
rit! nu a ajuns în posesia titlu
lui. Victoria a revenit cunoscutu
lui halterofil polonez Mieczyslav 
Novak cu un rezultat excelent : 
392,5 kg (la numai 7,5 kg de re
cordul mondial deținut de Joshl- 
nobu Myake). Pe stiluri, Novak 
a realizat 127.5 la împins, 115 kg 
la smuls și 150 kg la aruncat.

Dacă avem In vedere perfor
manțele anterioare, victoria lui 
Novak nu este surprinzătoare. El 
a cucerit titlul olimpic la Tokio 
șl s-a clasat printre . primii la 
marile competiții mondiale șl eu
ropene. Anul acest» la C.E. de la 
Szombathely a ocupat locul al 
doilea, la categoria oocoș. Pe locu
rile următoare s-au clasat Jean 
Kojnowskl (Polonia) cu 385 kg 
gl Joshlri Myake (Japonia) cu 
«82,5 kg.

ANKARA, 15 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Aproape de necrezut: 
cîștigătorul probei masculine 
de floretă — prima din ca
drul actualei ediții a C. M. 
de scrimă, care se desfășoa
ră în fastuoasa sală de 
sport „Kemal Atatiirk' — 
este FRIEDERICH WESSEL 
(R.F.G.), unul șl același cu me
daliatul cu aur, anul trecut, 
la Havana 1 In vîrstă de 25 
de ani, de profesiune avo
cat, Wessel n-avea înaintea 
finalei prea mult credit din 
partea specialiștilor. Șansele 
cele mari erau de partea du
blurilor sovietice (Romanov- 
Kotîșev) și poloneze (Wojda- 
Dabrowski) si, de asemenea, 
a francezului Noel, fost fi
nalist' la Olimpiadă. Wessel, 
însă, cu stilul său simplu și 
sobru, cu o tenacitate remar
cabilă, a reușit să-și apropie 
asalt cu asalt : 5—4 cu Ko- 
tîsev, 5—3 cu Romanov, 5—2 
cu Dabrowski și Wojda. El 
a pierdut doar un asalt, cel 
cu Noel, la 4. Și astfel, titlul 
mondial la floretă bărbați a 
rămas, pentru încă un an, în 
posesia lui Wessel.

Pe locul 2 s-a clasat Ro
manov, cu 3 victorii : 5—3 
cu Dabrowski, 5—2 cu 
Wojda și Noel. Trăgătorul 
sovietic a avut o evoluție 
excelentă pînă la jumătatea

In preliminariile campionatelor mondiale de volei

•TN

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI A DEBUTAT VICTORIOASĂ

turneului final, după care a 
scăzut treptat din ritm.

Pe locul 3 Dabrowski, 
tot cu 3 victorii : 5—4 cu Ko- 
tîșev și Noel și 5—1 cu Woj- 
da. Este o performanță foar
te bună pe care o realizează 
cel mai tînăr dintre finaliști 
și, evident, cea mai mare 
speranță a floretei poloneze.

Pe locul 4 Kotîșev cu două 
victorii : 5—3 cu Romanov și 
Wojda. Acest trăgător aproa
pe necunoscut pînă anul tre
cut a marcat o ascensiune 
formidabilă. El a plecat pu
ternic din start, lăsînd im
presia că își va pierde pe 
drum toți adversarii. Dar în 
finală, adică acolo unde se 
impunea să fie foarte atent 
la fiecare adversar, evoluția 
sa a convins mai puțin.

Locul 5 a fost ocupat de 
Noel tot cu două victorii : 
5—4 la Kotîșev și 5—1 la 
Wessel. Alonja largă a tră
gătorului francez a convenit 
de minune celor mai mulți 
dintre adversarii săi, care 
au reușit să-1 depășească.

în fine, pe ultimul loc 
Wojda, cu o singură victo
rie, la Noel (5—4). Experi
mentatul floretist polonez n-a 
putut rezista în acest sextet, 
care a impus finalei o trenă 
uneori infernală. Și astfel...

Așa cum remarcam și în 
cronica de marți, floretiștii 
noștri n-au evoluat într-o 
astfel de manieră, îneît să 
ne ofere satisfacții. De la Țiu, 
în special, ne așteptam la 
mai mult. El a fost, însă, 
lipsit de personalitate și cîte- 
odată a tras parcă dezorien
tat, cu toate că 
față adversari 
ci,

SOFIA, 15 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Pe măsură ce uvertura 
C.M. de volei — calificările 
— înaintează, apropiindu-se, 
pe zi ce trece, marele start, 
interesul amatorilor din ca
pitala Bulgariei și din în
treaga țară gravitează în ju
rul acestui important eveni
ment. Avanpremiera mascu
lină face ca zilnic sala Cer- 
veno Zname să fie arhiplină, 
în turneul masculin, ajuns la 
jumătate, situația pare deja 
clarificată, echipele Albaniei 
și Olandei detașîndu-se de 
celelalte participante, 
rezultatele etapei 
Albania — R.F.G.
10, 10), Olanda — Finlanda 
3—1 (8, 8, —11, 8), Grecia — 
Turcia 3—0 (14, 6, 12).

Marți după-amiază, în sala 
Slivița, în prezența unui nu
meros public, s-au desfășu
rat primele partide din ca
drul preliminariilor femini
ne. Conform programului, în 
primul meci ș-au întîlnît e-

Iată 
a doua : 

3—0 (7.

chipele Italiei si Belgiei. For
mația italiană a reușit să se 
impună în trei seturi, dintre 
care doar primele două au 
fost ceva mai echilibrate. 
Așadar, 3—0 (12, 10. 7) pen
tru Italia.

Partida derby, așa cum au 
denumit-o toți specialiști 
prezenți la competiție, avînd 
drept criteriu pregătirea su
perioară a voleibalistelor ce
lor două echipe, a opus for
mațiile ROMÂNIEI și CU
BEI, ambele pretendente la 
unul din locurile vacante din 
seriile de la Burgas și Sev- 
lievo. Jocul a început în nota 
de dominare categorică a ro
mâncelor, care își adjudecă

la o mare diferență primul 
set, datorită atacului variat 
la fileu, a blocajului eficace 
și a bunei apărări în linia a 
doua. Setul următor se des
fășoară sub semnul unui sen
sibil echilibru, oglindit de 
altfel si de tabela de mar
caj. Sportivele noastre se 
desprind, însă, în final și 
cîștigă la 13. Setul al trei
lea, care avea să fie și ulti
mul, a oferit prilejul, din 
nou, voleibalistelor noastre 
să-și manifeste buna pregă
tire tehnică și tactică, cîști- 
gîndu-1 la 9. Deci, scor final: 
3—0 (4, 13, 9) pentru Româ
nia.

Aurelian BREBEANU

CARUSELUL FAVORITELOR
Continuăm cu prezentarea echipelor favorite 

mondial prin Intermediul cltorva 
capitala Bulgariei!

CANDIDATA SIGURA 
LA UN LOC PE PODIUM

‘ " i «le campionatului
date culese la sosirea noastră In

LA SIEGEN (R.F.G.)

ÎNCEPE TURNEUL FINAL
AL OLIMPIADEI DE ȘAH

zi de pauză, intrece- 
de a XlX-a ediții 

vor fi
După o 

rile celei 
a Olimpiadei de șah 
reluate astă seară la Siegen 
(R. F. a Germaniei), cu star
tul in grupele finale. După cum 
se știe, echipa României este 
calificată în primul turneu, 
de 12 echipe, in care va fl sta
bilită ordinea in clasament a 
celor mai bune reprezentative 
de țări.

Iată cum arată tragerea la 
•orți pentru acest turneu fl-

nal_al _grupei A : 1. U.R.S.S., 
ă Germaniei, 3.

Cehoslovacia,
S.U.A., 7. R.

Iu-
5. 

D. 
Ar- 

Canada, 11. Bul- 
prima

n-a avut în 
necunoscuți, 

dimpotrivă, mulți dintre 
aceia pe care — tot în com
petiții de anvergură — îi în- 
trecuse. Nădăjduim ca băie-

ții noștri să se revanșez» 
în întrecerea pe echipe, care 
începe miercuri. Participă 15 
formații. României, medalia-, 
tă cu bronz la Havana, 1 s-a 
acordat onoarea de a fi cap 
de serie. Din aceeași serie 
mai fac parte echipei» Aus
triei și R.F.G.

La sabie, după ce Popescu,' 
Bădescu și Vintilă au fost eli
minați, în turul I, iar C. Nico- 
lae în sferturi, Dan Irlmicîuc 
a rămas să continue disputai 
în semifinale. într-o seriei 
extrem de grea, cu campionul ’ 
mondial al probei — Viktor' 
Sidiak, cu un fost campion 
olimpic — Pezsa șl cu alți re- 
putați trăgători ca N asii mov,' 
Maroth și Salvadori, reprezen
tantul țării noastre a evoluat , 
bine, realizând inițial doui^ 
victorii, cu 5—1 la Maroth șii 
cu 5—2 la Salvadori. în asal- ‘ 
tul următor, cu Sidiak, sco- ■ 
rul s-a menținut echilibrat ’ 
pînă la 3 ; apoi, unele ine-1 
xactități de arbitraj l-au pri-1 
vat pe Irimiciuc de o tușăJ 
Pînă la urmă, enervîndu-se, el 
a pierdut cu 5—3. Aproape la 
fel s-au petrecut lucrurile și 
In asalturile cu Pezsa ți Nas- 
lîmov în care Irimiclua n-a 
mai avut resurse nervoase 
(2—5). De remarcat că din 
această semifinală au căzut, 
o dată cu sabrerul nostru, Si
diak (!) și Salvadori, iar din 
a doua semifinală, Maffei,' 
Wieschheid ți Kovacs.

Seara tîrziu, întrecerea celor 
6 finaliști — Pesza, Naslîmov, 
Maroth, Vinokurov, Rakita și 
Montano — a luat sfîrșit cu 
victoria maghiarului Tibor 
Pesza, care a cucerit, astfel, 
titlul mondial la sabie.

Sebastian BONIFACIU

CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE U.R.S.S
Rezultate valoroase din primele două zile ale întrecerilor de la Minsk
Lă Minsk au început cam

pionatele de atletism ale 
U.R.S.S. în primele două zile 
de concurs s-au înregistrat 
citeva rezultate valoroase : 
Saneev 16,86 m — triplusalt, 
Lusis 83.80 m-suliță, Gușcin 
20.18 m-greutate, Nadejda Ci- 
jova 19,15 m-greutate, B. Ar- 
zanov 1:46,8 — 800 m. Prin
tre surprize 
frîngerea lui Borzov la 100 m 
în fața lui Korneliuk (ambii

putem nota în-

au fost cronometrați îp 10,5) 
și locul V ocupat de N. 
Dudin (8:48,2) la 3000 m ob
stacole, probă cîștigată de 
R. Bitte cu 8:35,4.

Alte rezultate: Antonina 
Lazareva 1,83 m-înălțime. B. 
Savciuk 21,2—200 m. VI. Ski- 
benko 7,86 m — lungime, Ta
mara Pangelova 2:05,6 — 
800 m, Faina Melnik 58,24 — 
disc, Tatiana Kondrașova 
23,9 — 200 m.

PLEDOARII PENTRU UNIVERSALIZAREA 
FOTBALULUI

2. R. F. 
goslavia, 4. 
Ungaria, 6. 
Germană, 8. ROMANIA, 9. 
gentina, 10. 
garia, 12. Spania, tn 
rundă a finalei, echipa Româ
niei întilnește formația Unga
riei. Reamintim că aceste două 
echipe s-au intîlnit șl in gru
pa preliminară (a 4-a), cind 
victoria a revenit . ' ’ ' " 
maghiari cu 2*/> — P/j. Acest re
zultat — conform prevederilor 
regulamentare — intră în ta
bela turneului final, meciul 
din preliminarii nemalfiind re
petat.

întrecerea Începe deci cu run
da a 2-a, in care echipa ro
mână va avea ca adversari 
formația S.U.A.

șahiștilor

Puternica reprezentativă mascu
lină a R.D. Germane, candidată 
îndreptățită la un loc care să-l 
permită calificarea pentru J.O. 
și chiar la unul pe podium, a 
fost, în ultimul timp, protago
nista marilor competiții. Anul 
trecut ea a cîștigat atît ..Tur
neul continentelor", cît și „Cupa 
Mondială". Echipă în care prin
cipalul atu îl constituie pregăti
rea atletică (ceea ce face ca 
randamentul în atac și la blo
caj să fie superior altor echipe) 
șl siguranța în execuții, se re
marcă, de asemenea, prin serio
zitate și dăruire în joc. tn se
rie, alături de formația U.R.S.S., 
este considerată aproape sigur 
calificată. Lotul antrenat de 
Herbert Inter cuprinde următo
rii jucători : Siegfried Schneider 
(30 ani — 1,94, căpitanul echipei), 
Arno Schultz (27 — 1,93), Rudolf 

Schumann (23
Tielscher (27 
tar (24

. (29 — 
(30 — 1 
— 1,77), uuigvn luauiifi țza
1,91), Wolfgang Webner (33 
1,90), ~ “ ------
1,86).

o

VA CISTIGA, DIN NOU, 
JAPONIA, TITLUL 

MONDIAL?

1,93), Eckhardt
1.92). Horst Pe- 

— 1,85), Jllrgen Frelwald 
1,90), Eckhardt Pictzsch 

1,86), Wolfgang Weise (21 
). JUrgen Maune (23 — 

... ~ ’ - > - 
Kelner Tscharke (28 —

ECHIPA CAPABILĂ 
DE SURPRIZE

La actuala ediție a C.M., for
mația feminină a Japoniei se 
prezintă cu o carte de vizită 
impresionantă : cîștigătoăre a
ultimelor două ediții ale „mon
dialelor" și a medaliilor olimpi
ce de argint la J.O. din Mexic. 
Titlurile mondiale au fost, însă, 
obținute de „echipa de aur" Ni- 
cihibo. ale cărei jucătoare au 
abandonat cariera voleibalisti- 
că.Totuși, rezultatele de la Olim
piadă, înregistrate de noua echi
pă niponă. îndrituiesc opiniile 
după care Japonia are șanse 
să cîștige chiar titlul suprem, 
în orice caz. în serie este cota
tă principală favorită. Șl nu 
credem că adversarele (Ceho
slovacia, Mexic și Olanda) vor 
constitui un obstacol serios pen
tru asiatice.

în jocurile susținute de la so
sirea în Europa, japonezele au 
folosit următorul sextet ; Matsu
mura, Yamashlta, Orozawa, Fu
rukawa, Iwahura, Hama.

FORMAȚIE CU O MARE 
CAPACITATE DE LUPTA

Africa, cu mal mult de 
30 de federații afiliate, a 
devenit, alături de Europa, 
continentul cel mal puter
nic reprezentat de F.I.F.A. 
Dezvoltarea cu pași mari 
a fotbalului african este o 
chegtlune care ține de unl- 
verealizarea fotbalului tn 
lume și este dragă tuturor 
celor care privesc cu sim
patie ridicarea sportivă a 
țărilor aflate în curs de 
dexvoltare.

Este un fapt, că în multe 
țări africane există tn pre- 
Mnt organizații sportive 
eu a structură solidă, 
multe finanțate șl conduse 
de organizații cu earacter 
guvernamental. Mal peste 
tot există campionate or
ganizate în mod regulat, 
care atrag un număr sporit 
de spectatori. Echipele par
ticipante dovedeso mult 
zel, iar jucătorii cu talent 
nu lipsesc nicăieri. Au și 
apărut în Africa racoleri 
de meserie ai unor cluburi 
profesioniste europene, 
pentru a transfera, pe va
lută puțină, pe jucătorii de 
valoare la cluburile lor. 
Așa a fost transferat exce
lentul Keita, tocmai din 

' Mali, la St. Etienne, unde 
s-a dovedit a fi un jucător 
excepțional de valoros 
(după unele păreri, cel mai 
bun fotbalist care a evo
luat în Franța de la război 
încoace). Or, jucători ca 
acesta se mai găsesc în 
Africa, după afirmațiile 
unor cunoscători ai fotba
lului din acest continent, 
în multe țări africane acti
vează antrenori europeni 
care desfășoară o muncă 
de pionierat cu rezultate 
remarcabile. Există de pe 
acum specialiști care pre
văd sportului african șl tn 
special fotbalului un rol da 
prim ordin tn arena inter
națională, peste nu prea 
mulți ani.

în aceste condiții, spriji
nul pe care 11 acordă unii 
conducători luminați ai 
F.I.F.A. fotbalului african

pare o investiție cît se 
poate de utilă și un act de 
solidaritate sportivă și u- 
mană în același timp. Iar, 
tn sen» invers, este de con
damnat poziția unor con
ducători din fotbalul eu
ropean care — evident din 
motive mercantile — se o- 
pun unor inițiative care 
urmăresc grăbirea proce
sului de afirmare a fotba
lului din țările Africii.

Astfel, se citează în mod 
urgent implicațiile ivite la 
congresul F.I.F.A. din Me
xic, unde președintele ace
stui tor, sir Stanley Rous, 
nici nu a mai apucat să-și 
susțină proiectul de orga
nizare a unei noi Cupe In
tercontinentale — cu par
ticiparea șl a echipelor 
campioane naționale din 
țările africane — din ca
uza opoziției unor condu
cători ai U.E.F.A., la care 
s-au grăbit să se ralieze 
și conducătorii Confede
rației Sud-Americane de 
fotbal. Opoziția a fost mo
tivată prin lipsa datelor 
disponibile, dar în realitate 
ea se explică prin lipsa de 
interes pentru, o competiție 
care ar pune pe picior de 
egalitate echipe cu renume 
bine stabilit și altele abia 
în pragul afirmării.

Tot promovarea fotbalu
lui din țările aflate în 
curs de dezvoltare urmă
rește și proiectul F.I.F.A. 
de mărire a numărului 
echipelor în turneul final 
al campionatului mondial 
din 1974. în cazul în care 
acest proiect va fi accep
tat, la turneul final ar pu
tea participa 4 echipe afri
cane tn loc de una, cum 
a fost cazul tn Mexic. Să 
sperăm că această propu
nere — cu care, de altfel, 
organizatorii vest-germani 
ai viitorului turneu final 
al G. M. s-au declarat de 
acord — să nu eșueze, tot 
din cauza unor socoteli 
meschine ale unor con
ducători miopi.

N. B.

Iatăr-1 pe Eddy Merckx. 
rupercampionul belgian al 
pedalei, treetnd primul linia 
de sosire tn criteriul ciclist 
de la Chateaugiron (Franța) 
— 117 km tn 2h39.

Cele mal bune pentatloniste eu
ropene

P
P
P
P
P

5 406
5 398
5 215
5 148
5 121

5 037
5 027

4 952
4 936
4 920

P 
P

ale anului :
Burglinde Pollag H.D.G. 
Helde Rosendahl R.F.G. 
Margit Herbst R.D.G. 
Mary Peters Anglia 
Valentina Tihomirova 
U.R.S.S.
Ann Wilson Anglia
Nina Kondrașova 
U.R.S.S.
Mieke Sterk Olanda 
Karen Mack R.F.G. 
Nedialka Anghelova Bul-

P 
P 
P 
gări a.

Imedlat după încheierea turneu
lui de la Forest Hills au fost date 
publicității amănunte Importante 
privind organizarea, in sezonul 
viitor, a celor două mari circuite 
de turnee menite să stabilească 
ierarhi» mondială a tenisului.

în primul rind este „Marele 
Premiu” al federației internațio
nale de tenis (FILT) organizat eu 
sprijinul firmei Pepsl-Cola. Sint 
prevăzute nu mal puțin de 31 de 
concursuri, clasamentul tntocmln-

o echipă m*l  puțin cunos
cută, care * atins o valoare de
osebită In acest an. urmtnd — 
se pare — drumul ascendent 
parcurs de formația feminină 
în leraUhla voleiului mondial, 
este reprezentativa R.P.D. Co

reene, adversară a voleibaliștilor 
români In seria d« la Haskovo. 
Maniera de joe a acesteia este 
cea de Mp asiatic t viteză, re
flexa în apărare, precizie fl ix«- 
euțli. Cu aceste atuuri, jucătorii 
coreeni au abținut e surprinză
toare victorie ou »—t, acum I 
luni, la Sofia, ta fața reprezen
tativei României I Iată lotul pen
tru
vin 
Sta, 
Toi 
Stai 
▼est 
Oen

mondiala i Eu Iun Ba, rin 
rim, *fot  Un «in. Iun Den 
■I Bum Bin, Toi Ven Dial 

Men Xln, Kln len Iun, Han
Von, «ta Boa Via. Bal*  
Nai, «Ba Ha Sun. Antranori 
Se IU.

Teoretic, dintre pretendentele 
Ia turneul final, nu poate Upsl 
echipa feminină a Ungariei, în 
care experiența îndelungată a 
unor jucătoare t» Hazslk, Juni, 
Nagy, Blauman fl Gerhardt se 
alătură unor calități Indubita
bile ale tinerelor promovate (Se- 
bbk, Bokros, Slry etc.). Forma
ția maghiară a dovedit în ulti
mele evoluții lntemațlc 
mare capacitate de luptă, 
găttre foarte bună (fizică 
nloo-tactică), un moral
De aceea, alături de 
credem că aete cea mal 
tățMft Ia calificare, din 
rv-a, numai dacă nu _
„marea necunoscută”, Peru, va 
produce din nou o surpriză da 
tuli*  etlM dt 1a J.O.

Iată lotul maghiar pentru Var
na : Kva SebSk (11 ani — 1.8» 
m), ■anhogyl Emllnă (U — 1,1»), 
Nary Mlkloană (»—1,88), Hazslk 
kndrenă fSS—1,?#), Juni Gyorgyne 
(M—1,11), Blauman Faraaeaă 
(Să—1,SS), Osrhardt Găzftaâ (>S— 
l.TS). Zsuaaa Betaro» (M—1,TI), 
Maria Sal flB—1,TS), Bmareneu 
•By (Să-1,78), Bnekos Bmska 
(SS—1,M). GyulftBă Hubal (SS- 
1.74). Antrenor i Gyargri JuaL

PRIMELE MECIURI

„Maratonul" competițiilor 
europene de fotbal care se va 
inaugura astăzi, a avut aseară 
o avanpremieră._în „Cupa eu
ropeană a tîrgurilor*'  s-au des
fășurat în nocturnă primele 
meciuri. Două dintre ele au 
fost urmărite cu un deosebit 
interes.

La Trnava, echipa locală 
Spartak a dispus de Olympique 
Marseille cu 2—0 (1—0).
Golurile au fost marcate de 
Dobias (din penalty) și Mas- 
sny.

La Liverpool, formația lo
cală a învins pe Ferencvaros 
Budapesta cu 1—0 (1—0), prin 
golul înscris de Graham 
(min. 16).

du-se cu cele mal bune M de 
rezultate ale jucătorului respec
tiv.

Totodată, gruparea profeslonlztft 
eWorld Tennis Championships”, 
patronată de financiarul texan 
Lamar Hunt, anunță că pentru 
circuitul său de turnee, cu primii 
32 de jucători din lume, țl-a asi
gurat participarea Întregii echipe 
de «Cupa Davis” a S.U.A. In frun
te cu Arthur Ashe.

Internaționale o 
, o pre- 

șl teh- 
ridlcat 

U.R.S.S. 
tndrep- 
aeria a 
cumva

lif

Iată alte rezultate:
SARPSBURG (Norvegia) — 

LEEDS UNITED 0—1 (0—0). 
F. C. KOLN — R. G. P. SE
DAN 5—1 (2—0).

HAMBURGER S. V. — LA
GANTOISE 7—1 (3—0).

Ex-campionul mondial al 
greilor, celebrul Cassius Clay, 
pe care-l vedem (în foto) an- 
trenindu-se la mănuși cu spa- 
ring-partenerul său R. Bras- 
sel, a primit aprobarea 
oficială de a-l tntîlni, la 26 
octombrie, pe ringul din A- 
tlanta (S.U.A.) pe Jerry Qu
arry. Dar — se precizează — 
meciul va avea doar 10 re
prize...

TELEX • TELEX
Disputată timp de trei zile 
Ia Ancona (Italia), întîlnirea 
internațională de tenis din
tre selecționatele feminine ale 
Italiei și Cehoslovaciei s-a 
încheiat cu scorul de 7—5 în 
favoarea gazdelor

MECI FRAZIER-FOSTER
LA ,,MADISON SQUARE GARDEN**

NEW YORK, IS. — Campio
nul mondial de box la cate
goria grea, americanul de cu
loare Joe Frazier, campion o- 
llmplc la Tokio, a anunțat ofi
cial eft lțl va pune titlul In 

Bob Focter, 
la categoria 
ea va deo- 

lunll noiem- 
Bquaro Gar-

joc în fața lui 
campion al lumii 
•etnlgraa. Meciul 
fftțur*  in euraul 
bria la Madlaan 
den din New York.

NU VREA SĂ AIBĂ 
SOARTA LUI RINDTL;

automobilistCunoscutul 
vest-german Hubert Hahne, 
în vîrstă de 35 de ani, a 
anunțat presei că abandonea
ză activitatea competițională. 
Hahne a declarat că această 
hotărîre a fost luată ca ur
mare a accidentului în care 
și-a găsit moartea automobi
listul austriac Jochen Rindt, 
la Monza.

Campionul mondial de box 
la categoria mijlocie, italia
nul Nino Benvenuti, recent 
învingător prin K. O. asupra 
americanului Baird, a anun
țat că îți va pune centura în 
joc în fata argentinianului 
Carlos Monzon.■
Cursa automobilistică (formu
la II) disputată pe circuitul 
de la Langenlebarn (Auătria) 
a fost cițtigată de belgianul 
Jackie Ickx, 
realizat în 

cîte 100 km 
lh 13:45,82, 
australianul 
pe .Brabham" — 1 h 13149,68 
ți Frațols Cevert (Franța) 
pe „Tecno“ — 1 h 14:17,33. U- 
nul dintre favoriții cursei, el
vețianul Clay Regazzoni (în
vingător în prima manșă), a 
fost nevoit să abandoneze.

pe B.M.W. El a 
două manqte a 
timpul total de 
fiind urmat de

Jack Brabham

Cea de-a 31-a 
diționaiei curse 
rul Apeninilor" 
gată de rutierul 
ni Motta cronometrat 
distanța de 225 km cu timpul 
de 6 h 24:51,0 (medie orară 
39,750 km).

ediție a tra- 
cicliste „Tu- 
a fost cîști- 
italian Gian- 

pe

-ultimele știri-ultimele rezultate-ultimele știri-
PAULI NEVALA:

91z36 m LA SULIȚĂ
Intr-un concurs de atle

tism desfășurat la Oulu, 
atletul finlandez Pauli Ne- 
vala a aruncat sulița la 
91,36 m.

S.U.A. acceptă întîlnirea 
în legătură cu întîlnirea 

de natație dintre reprezen
tativele S.U.A. ți Europei, 
care ar urma să aibă loc în 
anul viitor la Barcelona, fo
rul de specialitate din S.U.A. 
ți-a dat iert asentimentul

ADMIRA ENERGIE CONDUCE lN CAMPIONATUL AUSTRIAC DE FOTBAL
Echipa vieneză Admira 

Energie, care va evolua săptă- 
mîna viitoare la București, a 
dispus în campionatul Aus
triei de Wattens cu 3—1. In 
clasament, după 5 etape, con
duce Admira Energie cu 10 
puncte, urmată de Strum 
de natație cu Europa 
asupra organizării acestei 
întreceri. Urmează ea fede
rațiile naționale din Europa 
să accepte această tntîlnlre 
ți ulterior să se stabilească 
datele desfășurării el.

Graz, Rapid Viena și Austria 
Salzburg — toate cu cite 8 
puncte.

F.I.N.A. ȘI-A ÎNCEPUT 
LUCRĂRILE

La Tunis au început lucră
rile biroului comitetului exe
cutiv al Federației internațio
nale de natație. Cu acest pri
lej se vor omologa recordurile 
mondiale și europene stabilite 
în ultima vreme și se va de
cide dacă în viitor se vor or
ganiza campionate mondiale 
de natație, polo și sărituri.


