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2-4 octombrie In Capitală:

UNIV. CRAIOVA-PECS DOSZA 2-1
(în „Cupa europeană a târgurilor") FINALELE

CAMPIONATELOR
i ’

IAR U T.A. 0 MARE REVELAȚIE
1-1 CU FEIJENOORD!!

REPUBLICANE
DE GIMNASTICA
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(în „Cupa campionilor europeni")

Spre a se da posibilitate 
gimnaștilor fruntași să se 
pregătească mai bine și 
pentru ca competiția su
premă a gimnasticii noas
tre să aibă loc cit mai a- 
proape de campionatele 
mondiale de la Ljubljana, 
în ședința sa de ieri, Bi
roul F.R.G. a hotărît ca 
finalele campionatelor de 
gimnastică pe 1970 să se 
desfășoare în zilele de 
2—4 octombrie, în sala 
Floreasca din Capitală (și 
nu în luna septembrie, cum 
fuseseră programate ante
rior).
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Floretiștii români în sferturi de finalăMECI FEMININ

DE ȘAH
ROMANIA

IUGOSLAVIA
Bra-

sferturi, deoarece 
grupă au trecut 

cite două echipe : 
Italia (grupa I), 
Franța (grupa a

Imagine din meciul d e baschet Sel. ' Buda pestei—Cuba (tineret)
.(Citiți în pag. a 4-a o relatare de la reuniu nea desfășurată aseară în Sala Floreasca).

Mureșanu (2), 
și Haukler, respectiv 

Wessel, Saint Go-

C.M. DE SCRIMĂ DE LA ANKARA

Dincolo de cifrele i
i
I
I
I

I
Speranțe, promisiuni l

I
lcu 24 de ore înaintea meciurilor l
l
l
l

bărbnți, 
f temei 
calibru

bați, pistol viteza 6(i f 
armă standard culcat 60 
șl juniori, armă liberă 
redus 3x40 f, armă standard 3x20 
f femei șt juniori, pistol liber 60 
f șl pistol calibru mare.

Competiția Va începe duminică 
20 septembrie și va dura 4 zile.

In frumoasa localitate situată 
în apropierea litoralului Mării E- 
gee, Manisa din Turcia, va avea 
Ioc ediția 1970 a Balcaniadei de 
tir la probele de glonț.

Programul întrecerilor cuprinde 
următoarele probe : armă liberă 
calibru redus, culcat Co f b&r-

Cetveruhin
Sonja Morgen- 

și Giinther Zbller

iroul C.N.E.F.S. a dezbătut, cu cîteva zile în 
urmă, situația execuției bugetare pe semestrul I 
al anului, activitatea de control financiar intern 
și stadiul realizării planului de investiții și repa
rații de baze sportive, așa cum se prezintă el la 
1 septembrie 1970.

Intervenția portarului este tardiva. Dumitrach» înscris cel de al patrulea gol 
Foto: A. NEAGU

(Citiți cronicile meciurilor în pag. a 4-a)

bugetului...

Ședința a ajuns la concluzia că, deși realizările gio- I 
bale sînt bune, execuția înregistrată la unele surse •
proprii de venituri, cum sînt cele provenite din 
manifestații sportive, se menține la un nivel încă neco
respunzător. La acest capitol, execuția este de 82%, 
situația fiind de-a dreptul îngrijorătoare în unele judele 
(Dolj—3% I I, Mureș—12%, Bacău—50%, Cluj—58’/o).

Starea de lucruri existentă, atestată de cifre riguros 
verificate, îndeamnă la reflecții, pentru că implicațiile ei 
sînt mai mari decît s-ar putea crede.

Este bine cunoscut că mișcarea noastră sportivă, la 
nivelul tuturor verigilor sale, nu se întreține din înca
sările realizate la manifestările sportive sau din coti
zațiile simbolice pe care le plătesc membrii susținători.

. ". I — cu efectele 
și educației-maselor, mai aies ale 
o problemă de interes national,

Sîmbătă și duminică, la 
șov. se dispută tntîlnlrea inter
națională feminină de șali. din
tre echipele reprezentative ale 
României și Iugoslaviei. Se va 
juca la 8 mese, cu tur șl re
tur. In echipa română vor evo
lua, printre altele, jucătoarele 
noastre fruntașe Alexandra Nico- 
lau, Margareta Teodorescu, Eli- 
sabeta Polijtroniade, Gertrud 
Baumstark. Oaspetele iugoslave 
și-au anunțat sosirea pentru as-

ANKARA, 16 (prin telefon 
de la trimisul nostru special).

în cea de a 4-a zi a „mon
dialelor" de scrimă, pe planșe 
au urcat concurenții în proba 
de floretă bărbați-echipe. Re
prezentativa României a sus
ținut primul meci in compa
nia formației Austriei de care 
a dispus cu 11—5. Țiu, Falb 
și Haukler au realizat cile 3 
victorii iar Ardeleanu 2. Pen
tru austrieci au punctat Lo- 
sert (3), Husatz și Pabler.

După acest meci de încălzire 
a urmat o nouă victorie, în 
fața echipei Israelului, la un 
scor și mai categoric : 13—3.

Ultimul meci din grupă a 
fost și ce! mai dificil. Adver
sară, redutabila formație a

MARI CAMPIONI 
Al GHETII 

VOR PATINA 
LA BUCUREȘTI «
Pentru prima oară, pu

blicul bucureștean va pu
tea urmări pe gheață mari 
campioni ai patinajului 
artistic, în spectacolele de
monstrative programate 
sub cupola patinoarului a- 
coperit „23 August*1, în zi
lele de 17 și 18 octombrie.

Și-au anunțat participa
rea, printre alții cunoscuții 
patinatori și dansatori pe 
gheață Irina Rodnina și 
Aleksei Ulanov — campi
oni mondiali — Tatiana 
Voitiuk și Viaceslav Jiga- 
Iin, Elena Aleksandrova, 
Serghei 
(U.R.S.S.), 
stern
(R. D. Germană), Ludmila 
Besakova, Josef Zidek, Di
ana și Martin Skotnicky 
(Cehoslovacia), Laszlo 
Vajda (Ungaria). Un ade
vărat festival pe gheață 
care va coincide cu inau
gurarea activității de pati
naj artistic în Palatul de 
gheață.

Pentru acest interesant 
spectacol, biletele de in
trare au fost puse în vîn- 
zare la casele de la biroul 
de informații C.N.E.F.S., 
din str. Vasile Conta 16.

FINALA CAMPIONATULUI
REPUBLICAN DE TIR CU ARCUL, 

AMlNAlA
Finala Campionatului repu

blican de tir cu arcul, care 
urma să se desfășoare la Bucu
rești Intre 18 si 20 septembrie, 
a fost amlnată pentru o dată 
ce va fi anunțată ulterior de 
către federația de specialitate.

Finele acestei săptămlnl programează la Manisa (Turcia)

BALCANIADA DL IIR 
LA PROBELE DE GLONȚ

în timp ce sportivii noștri, 
chemați să ne reprezinte vi
neri și sîmbătă în cadrul pa
trulaterului masculin, alături 
de Elveția, Italia, Ungaria, 
ca și în triunghiularul femi
nin, unde vom avea ca ad
versare atlete din Anglia și 
Ungaria, își continuă pregă
tirile, antrenorii sînt perma
nent frămîntați de o serie de 
retușuri necesare echipelor 
naționale. O mare importan
ță se acordă în special desem
nării celui de al doilea om 
de probă, care are — în
deobște — o misiune dificilă 
în acest gen de întreceri.

Absențele Iul Darvaș șl 
Marianei Goth creează, fireș
te, probleme dificile nu nu
mai pentru probele respecti
ve de sprint, dar șl tn ceea 
ce privește alcătuirea ștafe
telor, astfel că nu ar ti ex-

clus ca In cvartetele Româ
niei să evolueze și o serie de 
juniori, recent întorși de la 
.europene**. într-o discuție 
purtată cu antrenorul fede
ral Gh. Zîmbreșteanu, acesta 
acorda formației feminine 
șanse mult mai mari decît

ELENA VINTILA

S-AU FORMAT LOTURILE
PENTRU DUBLA iNTlLNIRE DE POPICE

CU R.F. A GERMANIEI
Se apropie da

ta celui mai im
portant eveni
ment internațio
nal de popice al 
sezonului de
toamnă — dubla 
întîlnire cu re
putații popicari 
din R. F. a Ger
maniei, dețină
tori a două ti
tluri mondiale la 
bărbați. Pentru

aceste meciuri 
(bărbați și femei) 
cape vor avea 
loc la București 
la 10 octombrie 
— federația de 
specialitate a al
cătuit 
loturi.
Elena 
lena 
Crista 
Ana 
trescu,

cele două 
La femeii 

Cernat, E- 
Trandafir, 

Szocs, 
Marcu-Pe- 

Margare-

ta Szemanyi, Cor
nelie Grecescu, 
Ildico JiJic, Flo- 
rica Neguțoiu șl 
Voichița Babuțiu, 
iar la bărbați : 

C. Vînătoru, P. 
Purje, I. Băiaș, 
I. Tismănaru, Gh 
Silvestru, 
Vrlnceanu,
Martina, C, Voi- 
cu și Ai. Șereț.

Al 
L

continuu elanul, In timp ce 
Piștalu și Corbu sînt fră- 
mîntali de prezența lui Gen
tile și, respectiv, Dionisi, ad-

® Silul, Bulanu, Vis cop o Ic anii, Popcscu șl Hunollu
otuurl certe

® Zamiircscu spera intr-o dulilfl victorie
© Arese nu va alerga dcclt in cursa de 800 ml
® sportivele britanice in lorma toarte Duna
mxwwiwwwiwwwwwvvwwwww

seJecțlonatel nascullne. „Bu- 
fanu, filial, Vlscopoleanu, Vin- 
tilă, Popescu, Manoliu și Ca
taramă slnt dteva atuurl cer
te, dar nu mă tndoiesc că și 
Sanda Angelescu, Mariana 
Filip, Natalia Andrei, Ana 
Sălăgean sau Ioana Stancu 
nu-și vor precupeți eforturile 
pentru a no oferi o satisfac
ție".

în rlndul atlețllor români 
am observat, la antrenamen
tul de ieri, un angajament 
deplin tn ceea ce privește 
conștiinciozitatea îndeplinirii 
programului cerut de antre
nori. Zamflrescu este optimist 
șl speră într-o dublă victorie. 
Perța șl Rățoi țin foarte mult 
să se revanșeze în fața spec
tatorilor bucureștenl pentru 
comportările mai slabe din 
cadrul .internațion ilelor**. Să- 
rucan $1 Zaharia își măsoară

veraari da certă valoare In
ternațională, primul avlnd 
griji șl tn legătură cu durita
tea pistei de arini.

Prin Intermediul corespon
dentului nostru special din 
Italia, Cesare Trentini, am 
primit noi amănunte despre 
„squadra azzurra", care va 
sosi la București tn cursul 
zilei de fol. Selecționerii Ita
lieni fac ultime eforturi pen
tru a-1 recupera pe Preatoni, 
cel mal bun sprinter penin
sular In acest sezon. Aceasta 
ar fi singura modificare față 
de formația anunțată anteri
or. Presa de specialitate, tșl 
exprimă Insă totala nedume
rire față de selecția cunoscu
tului alergător Franco Arese, 
doar pentru proba de 800 
m (el nu are nici o cursă o- 
ficială în acest an), In timp 
ce la 1'00 m, (unde Arese

pornea mare favorit) vor a- 
lerga Del Buono și Gerva- 
sini.

Tot astăzi, împreună cu e- 
chipeîe Elveției și Ungariei, 
este așteptată șl naționala 
feminină a Angliei, care va 
evolua pentru prima oară la 
București. Victoria sa recen
tă de la Varșovia o recoman
dă cu prisosință, mal ales 
că o serie dintre componen
tele echipei, printre care a- 
lergătoarele Neil, Peat, Stir
ling, Carey șl Ridley împre
ună cu Wilson, specialistă in 
probele de sărituri, manifes
tă 0 bună formă sportivă. 
Punctele mai slabe ale repre
zentativei britanice vor ii 
probele de aruncări, ta care 
pornesc cu șanse minime In 
fața atletelor românce șl 
maghiare.

R.F.G. întilnirea a avut o evo
luție spectaculoasă. Echipa 
R.F.G. a condus după manșa 
I (3—1), apoi „4“-ul României 
a preluat conducerea la finele 
manșei a Il-a (5—3), după 
care, cu un finiș mai bun, la 
capătul manșei a III-a,. scorul 
a devenit din nou favorabil 
adversarilor noștri (7—5). In 
manșa a IV-a, ei forțează și 
mai mult ritmui cîștigînd cu 
9—7 : Tiu (3), “ 
Falb ' " ’
Hein '(3), 
rius și Wolfgarten (cite 2).

Și totuși echipa României se 
califică in 
din fiecare 
mai departe 
U.RiS.S. și 
Ungaria ți
Il-a), Polonia și Japonia (gru
pa a III-a), R.F.G. ți Româ
nia (grupa a IV-a).

In aceeași zi au Început ți 
întrecerile din sferturi de fi-»

I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I

nală. Echipa țării noastre a în- 
tîlnit puternica formație a 
Franței, vicecampioană olimpi
că. Floretiștii noștri au avut 
o puternică revenire reușind 
să termine în avantaj atît in 
prima manșă (3—1), cit și in 
cea de a Il-a (7—1). La ora 
includerii ediției scorul era ds 
7—2 pentru România iar în 
asaltul al 10-lea Țiu se afla la 
egalitate cu Revenu. în orice 
caz victoria în final n-ar tre
bui să scape trăgătorilor noș
tri. care în acest fel și-ar asi
gura calificarea în semifinale. 
In celelalte meciuri din sfer
turi : Italia—Polonia 4—1, Un
garia—R.F.G. 4—2 și U.R.S.S.— 
Japonia 4—1.

Semifinalele sînt programate 
joi de la ora 16, iar finali 
în aceeași zi de la ora 20.

Tot joi, în cursul dimineții, 
vor începe și întrecerile indi
viduale feminine de floretă.

Sebastian BONIFACIU

Și nici nu s-ar putea să fie așa. Sportul 
sale asupra sănătății 
celor tinere — fiind . . ___
esîe sprijinit moral și material de către stat. De alt. 
fel, în cadrul veniturilor proprii ale C.N.E.F.S., capito
lul veniturilor din manifestațiile sportive nu are o pon
dere prea mare. El are, în schimb, o înaltă semnificație, 
reflectînd cel mai fidel gradul de popularitate a unor 
ramuri de sport, audienta lor publică, și demonstrează 
dacă întrecerea, competiția, cheamă, sau nu, oamenii 
pe stadioane, reușește să le deschidă guslul pentru 
exercițiul fizic, îi convertește la aceasta.

An de an, în alcătuirea bugetului mișcării sportive 
s-au fixat drept cifre la venituri din manifestații spor
tive, realizările din execufia precedentă (de obicei mai 
scăzute decît cele planificate), și de fiecare dată ele 
nu au putut fi îndeplinite.

Ședința Biroului C.N.E.F.S. a apreciat drept cauze ale 
acestei situații, lipsa de preocupare a unor consilii 
județene pentru popularizarea competițiilor sportive, 
sistemul defectuos de difuzare a biletelor, lipso de 
ordine și control la intrarea pe stadioane și în săli. 
Noi am mai adăuga Id aceasta valoarea slabă manifes
tată de unele echipe ți sportivi, lipsa lor de populari- . 
fate, și, în sfîrțit, faptul că mplte consilii |ude|ene și clu- I 
buri sportive manifestă o condamnabilă lipsă de interes I 
pentru realizarea ți depășirea veniturilor proprii, soco
tind că este mai comod să folosească subvenția, să ceară 
suplimentarea ei.

Din păcate, se uită amănuntul că fiecare spectator 
în plus reprezintă un om mai mult în aer liber, un 
prieten al mișcării sportive, un practicant potential al 
exercițiului fizic, care poate participa eficient ți creator 
ia viața clubului, să-l sprijine, să-l ajute, cu sfatul ți 
cu fapta.

Ceea ce este foarte important, chiar dacă iese din 
rama severă și rece a cifrelor unui buget.

i
cifrelor unui buget.

Valeriv CHIOSE

«■:
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PREZENȚE REMARCABILE LA CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE DE TENIS ALE ROMÂNCEI
Ion Țiriao și llie Năstase, reapar In fața publicului bucureștean
Două săptămîni „com

plete" de tenis sînt oferite, 
începînd de lunea viitoare, 
iubitorilor bucureșteni ai 
sportului alb. După cam
pionatele naționale de te
nis — programate între 
21—27 septembrie, la Pro
gresul — aceleași terenuri 
se pregătesc să primească 
tenismani și tenismane de 
peste hotare, invitații „in
ternaționalelor" noastre.

La tradiționala competi
ție, găzduită în acest an 
de Capitala tării, și-au a. 
nunțat pînă acum partici
parea oaspeți din Ceho. 
slovacia. Ungaria, Iugo
slavia, Bulgaria, R.D. Ger
mană și Austria. Printre a- 
ceștia se numără rachete 
cunoscute, cum sînt ma
ghiarii Gulyas, Baranyi șl 
Machan, jucătoarele ceho-

slovace Neumanova, Lend 
Iova si colegii lor Zednil 
și Pala, bulgarii Ghenov 
Velev, ca și Radkova ț 
Berberian, austriacul Kary 
Un punct de atracție deo 
sebit îl va constitui, deși 
gur, prezența în fruntet 
formației române a masț 
trilor smeriți ai sportulu 
Ion Țiriac fi llie Năstase
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ȘASE LUNI PRINTRE BOXERII Șl ANTRENORII IRANIENI
Scurt interviu cu antrenorul A. Vladar

— Ați remarcat un progres 
oarecare in asimilarea acestor 
elemente ?

— Rezultatele muncii mele 
se vor vedea probabil mai 
tîrziu. Sînt bucuros că în luna 
iulie participînd pentru prima 
dată la un mare turneu pe 
Coasta de Fildeș (alături și de 
o serie de pugiliști militari ame
ricani, italieni) boxerii ira
nieni s-au întors acasă cu 
două medalii de argint și cinci 
de bronz, performanță la care 
antrenorii lor nici nu se gîn- 
deau la plecare...

R. CALARAȘANU

despărțire, antrenorul Vladar a primit din partea genera
lului Kosrawani, președintele Organizației de mișcare fizică 

și sport, diploma de . onoare.
La invitația forului de spe

cialitate din Iran, antrenorul 
federal de box, Alexandru 
Vladar, s-a aflat timp de șase 
luni in această țară, cu care 
prilej a intrat în contact ne
mijlocit cu antrenorii, boxe
rii și arbitrii. In șase luni, de
sigur că nu se pot realiza 
schimbări radicale în concep
ția de pregătire, în sistemul 
de organizare a unei discipli
ne sportive, dar se pot găsi, 
în general noi jaloane in me
todica de instruire. Este ceea 

■ ce a și urmărit Alex.
dar în perioada cît a 
Iran.

„în primul rind" 
«pline el — trebuie să 
prețuirea de care se 
boxul românesc în 
țară, interesul tot mai mare 
al antrenorilor iranieni, pen
tru a cunoaște felul cum se 
instruiesc colegii lor din Ro
mânia.

— Ați lucrat efectiv cu an
trenorii ?

— Da M-am deplasat în o- 
rașele Akwas, Abadan, Esfa- 
han, Mashhad, ca și la Tehe
ran,

Via- 
stat in

— ne 
remarc 
bucură 
această

localități în care activea-

ză aproximativ 100 de antre
nori. La lecțiile teoretice și 
practice, ținute aci. au fost 
prezenti și profesorii de edu
cație fizică din școlile un le 
Se preconiza introducerea bo
xului.

— tn ce a constat temati
ca acestor cursuri ?

— Am'căutat să redau cî- 
teva elemente din experiența 
școlii noastre de box, cu pre
cădere procesul, de instruire, 
metodica antrenamentului. In
struirea s-a referit mai cu 
seamă; la boxerii începători, 
iar metodica a urmărit per
fecționarea pugiliștilor avan
sați.

— Ce influențe a suferit bo
xul iranian de-a lungul ani
lor 1

— în general, am observat 
o aDropiere de școala ameri
cană profesionistă, tempo mai 
redus de luptă, abuz de lovi
turi decisive. Eu am încercat 
să imprim dinamizarea acțiu
nilor, mărirea ritmului de la 
o repriză la alta. îmbunătă
țirea tehnicii — îndeosebi a 
apărării, cu accent pe jocul 
de picioare.

BUCUREȘTENII CONDUC 
DUPĂ PATRU REGATE
MAMAIA, 16 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru). 
Desfășurată pe un timp ceva 
mai bun, regata a IV-a a 
campionatelor naționale de 
yachting a demonstrat, încă 
o dată, superioritatea echipa
jelor bucureștene. încercarea 
constănțenilor de la Elec
trica de a produce o surpri
ză la clasa F. D. nu a putut 
fi concretizată, deși aceștia 
au condus o bună parte din 
întrecere. Seriozitatea, sigu
ranța cu care au evoluat 
Cantemir Bărbulescu și Flo
rin Panaitescu (C.N.U. Bucu
rești) le-au adus 
clară,, meritată.

Primii clasați 
IV-a regată și 
tul general : F. 
bulescu — Fl. 
(C.N.U.); STAR : N. 
triu — N. Iliescu (C.N.U.) ; 
SNIPE: D. Popovici — B. 
Mărăcine (Electrica Bucu
rești) ; FINN: N. Opreanu 
(C.N.U.).

o victorie

în 
în
D. : C. Băr- 

Panaitescu 
Dumi-

această a 
clasamen-

ACTU ALITAȚI
Azi va pleca la Miskolc. 
Gheorghe Guriev, preșe-

•
Iov. ...... . . .
dintele F.R. Box, vicepreședin
tele A.E.B.A., care va verifica 
stadiul in care se află pregăti
rile efectuate de federația ma
ghiară de specialitate in vede
rea campionatelor europene de 
tineret, din luna, noiembrie.

• înapoiat de la Galați, unde 
a susținut un meci de verifi
care. campionul continental al 
cocoșilor. Aurel Dumitrescu. 
trebuia să se prezinte luni, îm
preună cu ceilalți boxeri, la

„Centura Dunării44
GALAȚI, 1G (prin telefon ile 

la corespondentul nostru).
InceDÎnd de azi, arena Dună

rea din Galați va găzdui o in
teresantă competiție pugilistică, 
rezervată juniorilor și dotată cu 
,,Centura Diuiării“. La această 
întrecere, organizată de Consi
liul județean local pentru edu
cație fizică și sport, participa 
peste 80 de boxeri juniori din 12 
centre cu tradiție in sportul cu 
țnănușl. Printre concurenți se 
vor număra și numeroși fina
liști ai campionatelor republi
cane.

Heuniunile celei de a II-a edi
ții a „Centurii Dunării" vor a- 
vea Ioc tn zilele de 17, 18 și 19 
septembrie.

T. S1RIOPOL

antrenamente in vederea par 
ticipării la turneul internațio
nal de la Berlin. Dumitrescu 
— însă — a absentat !

• La 22 septembrie, boxerii 
care vor participa la turneu' 
de la Werner Seelenbinder- 
Halle (Berlin) vor susține par
tida de verificare la Constanța, 
in compania pugiliștilor de la 
Farul.

• După Brașov, încă o „zonă"
in care nu vot mai fi organi
zate meciuri pentru campiona
tele individuale de seniori. Est» 
vorba 
sosit 
parea 
Ilfov , . ,
care fac imposibilă perfectarea 
etapei zonale. Astfel, ac'eastă 
fază a campionatului Va avea 
Ipc in localitățile Satu Mare, 
Baia Măre, Hunedoara, Tr. Se
verin, Sibiu, Slatina, Suceava, 
Piatra Neamț, Bacflti, Brăila, 
Fetești și București.

• La 23 septembrie va înce
pe la Bratislava turneul me
morial Prochazka, la care au 
fost invitați și pugllișiii români 
Pavel Nedelcea, Aurel Simion, 
Nicolae Tudor. Petre Cimpea- 
nu, Horst Stumpf și Ion Să- 
uătescu. Ei vor fi însoțiți de 
antrenorul clujean Eugen llou-

de Pitești, de unde ne-a 
știrea privind nepartlci- 
pugiliștilor din județele 
și Dîmbovița, absențe

A XXI-a edi|i Campionatului național de călărie 
FRUNTAȘăl EOHTAȚIEI 

iși VOR DESEMNA CAMPIONII
La numai două săptâmini 

de la încheierea festivalului 
hipic, prilejuit de cea de a 
III-a ediție a Campionatului 
Balcanic, ce a avut loc la 
Craiova, maeștrii echitației 
revin în atenția iubitorilor 
acestui sport.
: Incepînd de astăzi, pe baza 
hipică din Calea Plevnei (de 
la orele 8) au loc disputele 
etapei finale a Campionatu
lui republican de călărie, atît 
la obstacole, cit și la dresaj.

Vor putea fi urmăriți în 
cele 11 Zile de întreceri, 
proaspeții campioni balcanici 
Iosif Molnar, Nicolae Mihgl- 
cea, Constantin Vlad — de 
ținători și ai titlurilor na
ționale în ediția trecută la 
dresaj, categoria grea, mijlo
cie și semigrea, și, respectiv, 
la obstacole, categoria mijlo
cie și semigrea — precum și 
alți călăreți fruntași : Aure
lian Stoica (campion balca
nic), Alexandru Bozan (cam
pion național la dresaj cat 
ușoară), Gheorghe Moișanu 
(campion național la obstaco
le, cat. ușoară), Oscar Recer, 
Dumitru Velea (campion na
țional la obstacole cat. grea), 
și Cornel Ilin.

Evident, lista ar mai putea 
continua, dar trebuie să pre
cizăm că la a- 21-a ediție a 
campionatului republican de 
călărie . ■ -
de călăreți —- seniori, 
și fete — cu 110 cai, 
zeritanți ai celor 11 
hipice (C.S.M. Sibiu,
Iul Ploiești, C.S.M. Iași, A.S. 
Mangalia, A.S. Cislău, A.S.A.

Rovine-Cralova, 
Steaua, 
călărie

partitipă aproape 95
juniori 
repre- 
centre 
Petro-

Cluj, A.S.
A.S. Mondial-Lugoj, 
Dinamo, Centrul de 
București). :

Sperăm că virtuozii echita- 
ției, mulți dintre ei binecu- 
noscuți .-și în arena interna
țională, vor face din nou do
vada bunei lor pregătiri, ofe
rind — credem unui număr 
cit mai mare de 
— momente de 
desfătare sportivă.

Iată, de altfel, 
primei zile: de la ora 8 — 
proba de dresaj, categoria 
ușoară și proba de obstacole 
nr. 1, cat. semiușoară ; tn ju
rul orei 14,30 — proba de 
obstacole nr. 1, cat. ușoară și 
mijlocie.

spectatori 
adevărată

programul

Em, F.

De duminică, in Capitală

FINALA CAMPIONATULUI NAȚIONAL

examen, 
cei mai 

țării 
titlurile

•Abia încheiate campiona
tele mondiale de la Fontaine
bleau și iată că pentatlo- 
niștii noștri sînt chemați să 
susțină un nou 
De data aceasta, 
buni sportivi ai 
își vor disputa
de campioni (la individual și 
pe echipe) pe anul 1970, în
tr-o întrecere ce se anunță 
deosebit de atractivă. Fără 
îndoială, participanții la re
centele campionate mondiale 
au prima șansă în disputa ce 
începe la finele căptămînii, 
dar nu-i exclus ca din rîn- 
d urile „celor de acasă" să 
conserrinăm rezultate remar
cabile. Marian Cosmescu, Du
mitru Spîrlea, Constantin 
Zamfir, Constantin Călina, 
Ivan Bănet, — iată-i pe cei 
mai autorizați să aspire la

fruntașe în ierarhia 
în concursul pe e-

locurile 
internă, 
chipe, Steaua nu poate pier
de tilul de campioană, dar 
sperăm că sportivii militari 
vor dori să onoreze acest ti
tlu cu rezultate 
mai bune.

Este așteaptată 
teres evoluția în 
tînărului Albert 
Tg. Mureș, despre care 
spun multe lucruri frumoase.

Finala campionatului repu
blican de pentatlon modern 
programează prima probă — 
scrima — duminică diminea
ță, de la ora 8,30, în sala Flo- 
reasca II, celelalte (ordinea 
lor de desfășurare nu a fost 
încă stabilită) urmînd a a- 
vea loc în zilele de luni, 
marți, miercuri și joi.

dintre cele

cu mult in-
Capitală a 

Covaci, din 
se

însemnări după C. £. ale juniorilor

JUMĂTATE DINTRE
Diferite clasamente — neo

ficiale — întocmite pe margi
nea recentelor campionate 
europene de atletism ale ju
niorilor plasează țara noastă 
pe locul 13 în bilanțul me
daliilor, pe locul 11 la fete și 
12 la băieți, avînd la bază 
numărul finaliștilor (ca la 
toate marile competiții, fina
lele s-au făcut cu cîte 8 a- 
tleți).

De la bun început 
spus că aceste locuri 
pot satisface, că ele 
zintă prea puțin față de as
pirațiile atleților români a 
căror evoluție anterioară a- 
nunța pentru Paris o cu totul 
altă situație.

Dar, iată că faptele nu s-au 
petrecut așa cum se anticipa, 
așa cum se spera. Din cei 21 
de atleți și atlete care au 
luat startul pe stadionul olim
pic Colombes doar doi (MA
RIA ILLI și CSABA DOSA) 
au izbutit să urce pe po
diumul premianților,. ei avînd 
și cele mai frumoase compor
tări.

O a doua categorie o for
mează ceilalți finaliști (Flo- 
rica Boca la lungime — lo
cul 
la 
și Tamaș Szabo la 100 m

trebuie 
nu ne 
repre-

VI, Francisc Gedeon
400 m — locul VI

care, pînă
între primii 8 la

— locul VIII) 
a ajunge 
probele lor, au întrecut cîțiva 
adversari reputați. Despre ei 
se poate spune că au concu
rat mulțumitor.

Deși s-a clasat pe locul V 
la 4x100 m, considerăm totuși 
ca mediocră evoluția compo
nenților ștafetei masculine 
(Stan, Păsulă, Mitrofan, Sza
bo), ale căror pretenții și po
sibilități erau cu totul altele, 
așa cum au dovedit-o în alte 
ocazii. Același calificativ, de 
mediocru, poate fi dat și 
Nataliei Andrei (1500 m), Le- 
ontinei Sâlăjan (400 m), 
Gheorghe Suha (disc), M 
Negomireanu (înălțime) 
Ion Vasilescu (decatlon).

• Nr. 1025

ATLEȚH NOȘTRI AU EVOLUAT SLAB Șl FOARTE SLABI
Slab s-au comportat Marta 

Szatmari (100 m g), Eva Zorgii 
(suliță), Sandu Mitrofan (100 
m), Sorin Păsulă și Constan
tin Stan (200 m), Ion Glava 
(110 m g), iar foarte slab 
Cornel Dima (1500 m), Du
mitru Anghel (10 km marș), 
Eleonora Monoranu (100 m), 
Lucia Jinga (lungime) și mai 
ales Miron Ceacoi (10 km 
marș), descalificat pentru 
mers, neregulamențar (după 3 
avertismente ! !).

Deci, jumătate din lotul de
plasat în capitala Franței a 
avut o evoluție necorespun-

nut —apreciază că 
fost atins ! A fost 
dar cu ce preț ?

Poate că în această privință 
F.R.A. va trebui să-și revizu
iască politica față de standar- 
durile de participare la dife
ritele competiții internațio
nale și să pretindă ca ace
stea să fie nu numai înregis- 

reeditate într-o 
timp 
data

scopul a 
atins, da,

trate, ci și 
perioadă de 
apropiată de 
competiții.

O apreciem, de
Eleonora Monoranu și sîntem 
convinși de talentul ei, dar nu

cît de cit 
respectivei

pildă, pe

Paris nu se mal aflau înîj 
formă. Știm, o deplasare laț 
Paris este tentantă pentru,; 
oricine, dar s-a uitat — pa 
cît se pare — că pentru efec-î 
tuarea ei s-au cheltuit sume; 
însemnate din bugetul federal 
ției.

Cînd 
fiecare 
dea — 
tea — 
deplasări., neturistice 1

3. Ca și la C. E. ale senio
rilor de Ia Atena, atlețil no-; 
ștri au sosit la Paris ultimii, 
dintre particlpanți, cu mai <8

vom ajunge, oare, ca 
dintre antrenori să 
cu toată «eriozîta-j 
verdictul asupra unei

Cind mai avea doar ctțlva paji
a căzut !

ca să devină campion european la 400 m sovieticul Kochei. 
Foto î MIROIR SPRINT

zătoare, slabă sau foarte 
slabă.

Explicațiile, după părerea 
noastră, sînt multiple.

1. Participarea la C. E. de 
juniori a fost condiționată 
de F.R.A. de realizarea anu
mitor standarduri de perfor
manță.

Nu este prima oară cînd fe
derația noastră procedează 
astfel și nu e de loc o gre
șeală. Greșită este concepția 
unora dintre atleți (seniori și 
juniori), care consideră ca 
principal obiectiv obținerea 
acestor standarduri, pentru 
care „trag" în fiecare concurs, 
și care — după ce le-au obțl-N. ENACHE

INTRE 21 Șl 27 SEPTEMBRIE
CAMPIONATELE NAȚIONALE
Pe terenurile din parcul 

Progresul șl de la Centrul de 
antrenament nr. 2, se vor des
fășura, între 21 și 27 septem
brie, Campionatele naționale 
de tenis ale României.

Vor lua parte maeștri eme- 
riți, maeștri și jucători de 
categoria I (pe terenurile 
la Progresul), precum și te- 
nismani avînd categoria 
II-a de calificare (Terenurile 
complexului sportiv Ghencea).

La startul întrecerilor va

de

a

DE TENIS ALE ROMÂNIEI
fi 
al 
precum șl P.
I. Sântei 
mâniei, S. Murcșan, C. Po
povici, C.

La fete, pe lista partici
pantelor sînt înscrise numele 
campioanei țării Judith Di- 
bar, ale jucătoarelor Agneta 
Kun, Eleonora Dumitrescu, 
Ecaterina Roșianu și ale ju
nioarelor Elena Tacaci. Feli
cia Bucur, Valeria Balaj ș.a.

prezent maestrul emerit 
sportului Ilie Năstase,

Mărmureanu, 
campionul Ro-

Dumitrescu.

întreceri e
ȘT. LEIBNER, DIN

Ieri după-amiază, pe velodro
mul Dinamo au continuat în
trecerile din cadrul campionatu
lui municipiului București, în 
prima probă, urmărire individua
lă (4 000 m), victoria a revenit 
destul de clar Iul Teodor Pu
terity (Steaua) care s-a dove
dit mai în formă decît adversarii 
săi. Ordinea primilor patru a 
fost următoarea : 1. T. Puterity 
(Steaua), 2. Ioniță Marin (Dina-

de pe velodromul Dinamo
NOU ÎNVINGĂTOR

1:12,9 ; 6. Mihal Hriso-(Steaua)
veri (Dinamo) 1:14,9.

Au urinat cursele cu adițlune. 
Juniorii au avut de parcurs 21 
de ture cu sprint la flecare trei 
ture. Rezultate : 1. Gh. Tudor 
(Steaua) 23 p, 2. Gh. Plrvulescu 
(S) 19 p, 3. A. Florea ($c. sp. 3) 
16 p, 4........................ .
10 P. 5.
I. Enciu (Dinamo) 7 p.

P. Vasllc (Șc. sp. 3)
C. Colțea_ (S) 10 p, 6. 

------- , 7 .>.
In slirșit, in cursa eu adițiu-

ȘTEFAN
Gonțea (Stea- 
Sofronie (DL-

probă — 1000 
loc — a fost

LEIBNER
ne rezervată seniorilor T. Puterity 
și-a adjudecat victoria, datorită 
unul plus de combativitate, cla
sament : 1. T. Puterity (Steaua) 
18 p. 2. P. Soare (S) 15 p, 3. 
T. Vasile (Dinamo) 10 p, 4. M. 
Popescu (Olimpia) 8 p, 5. N. Ga- 
Vrilă (S) 8 p, 6. C. Iulian (Di
namo) 8 p.

Horia ALEXANDRESCU

mo), 3. Constantin 
ua), 4. Alexandru 
namo).

Cea de a doua 
m cu start de pe 
deosebit de disputată, l-a revenit 
dinamovlstului ștefan Lelbner, 
Clasamentul acestei probe : 1.
Ștefan Leibner (Dinamo) 1:11,8 ; 
2. Florian Negoescu (Steaua) 
1:12,2 ; 3. Petre Dolofan (Steaua) 
1:12,5 ; 4. Marin Ioniță (Dinamo) 
1:12,7 Constantin Gonțea

6. C.

întrecerile continuă astăzi, de 
la ora 16, cu proba 4 000 m și ur
mărire echipe.

Cu PETRE COSMĂNESCU, despre turneul 
selecționatei B, in

„SORIM SĂ AVEM O
Franța

COMPORTARE 
REALĂ
LOTULUI^

LA. . . . . LIBERUL ARBITRU
AL ARBITRULUI?

Nu punem nici un mo
ment la îndoială buna 
credință a majorității ar
bitrilor în -competițiile 
sportive la care sînt che
mați să oficieze. Dar un 
caz — este drept, particu
lar — ne determină să a- 
ducem, totuși, în discuție 
dacă arbitrajul poate să 
rămînă la... „liberul arbi
tru" al acestui om al jus
tiției sportive.

Recent, aflîndu-ne pe te
renul central din parcul 
Progresul, am asistat la o 
întîlnire de tenis din ca
drul campionatului repu
blican pe echipe. La un 
moment dat, o minge por
nită din racheta jucătoru
lui Manea a căzut pe tușă. 
Omul de pe scaunul de 
arbitraj — l-am numit pc 
Paul Durpitrescu — a stri
gat : aut! „Arbitrul este 
suveran" — ne-am spus, 
și am continuat să privim 
meciul. în definitiv, este 
posibil să ne fi înșelat, 
mai ales că noi ne aflam 
in tribuhă, oricum mai. de
parte de locul unde stătea 
arbitrul. Numai că .în, 
pauza dintre două seturi. 
Paul Dumitrescu — fără 
calificare de arbitru, după 
cum aveam să aflăm ulte
rior — s-a întors către tri
bună, adresîndu-se 
prieten care 
înălțimea la 
sese : „Mingea a fost pe 
tușă și ar fi trebuit să dic
tez punct în favoarea lui 
Manea. Dar n-am făcut-o 
pentru că omul m-a ener
vat" (? ? ! !)■ Cine era 
omul care l-a... enervat ve 
arbitru ? Antrenorul echi
pei Dinamo, Marin Bădin 
Acesta, trebuie să preci
zăm, nu protestase cu ve
hemență la decizia lui Du
mitrescu. La mingea cu 
pricina se ridicase poli
ticos de pe bancă, spunîn- 
du-i arbitrului că i s-a 
părut a fi fost tușă. Atît. 
și totul pe un ton extrem 
de politicos.

Atunci de ce s-a „supă
rat" arbitrul 1 Dar, chiar 
dacă ceva l-ar fi iritat, el 
nu avea dreptul să abdice 
de la principiul dreptății, 
fără a mai vorbi de jargo
nul întrebuințat. Sperăm 

că făcînd public acest caz, 
F.R.T., prin comisia de 
disciplină, va lua măsurile 
cuvenite.

Ion GAVRILESCU

e firesc 
la Paris 
de 11,9 
mai! 11 
un singur 
din păcate 
tele.

2. Așa cum au concurat, 
mulți dintre atleți au lăsat 
impresia că C. E. n-au fost 
pentru ei cea mai importan
tă competiție a acestui an, 
pentru care trebuiau să fie 
la jumătatea lunii septembrie 
într-o formă maximă. Acest 
lucru a fost înscris, de altfel, 
în planul de antrenament al 
fiecărui atlet încă 
brie 1969. Totuși, 
realizat.

Există desigur 
unui sezon îndelungat de con
cursuri, a solicitării unora 
dintre atleți în competițiile 
de juniori ți chiar de seniori 
(în special Natalia Andrei 
care a fost evident obosită), 
dar era de datoria antreno
rilor să sesizeze F.R.A. că li
nii dintre candidați! pentru

că ea a fost trimisă 
pe baza rezultatului 
s

Și
realizat în luna 
acesta este doar 
exemplu, dar — 
— mai sînt ți al-

dijj noiem- 
el n-a fost

explicația

puțin de 24 de ore înaintea 
concursului, ceea ce evident 
s-a văzut 1

4. Pentru că a in..at tn o-f 
bișnuință, fiecare dintre atleți 
simte r°voia unei „dădăceli1*, 
a antre.-orului înainte de con
curs, a unui sfat în timpul 
întrecerii. Pentru cei 21 de 
atleți au fost trimiși însă doar 
2 antrenori (Nicolae Mărășc- 
scu — antrenorul federal și 
Dinu Cristca) în timp ce 
R.D.G., Bulgaria, R.F.G. etc au 
avut cîte 15 antrenori I La fața 
locului, cei doi — ajutați și 
de prof. Vladimir Simionescu, 
conducătorul lotului — au 
făcut șl ei cît au putut, dar 
n-au reușit să rezolve așa cum 
ar fl trebuit, totul, pentru că

■ nu era practic posibil.
Este aceasta o problemă, ca 

șl celelalte, de studiu pentru 
federația de atletism, ca și 
aceea, cea mai importantă de 
altfel, de a lărgi tot mai mult 
baza de selecție pentru atle
tismul nostru de performață.

Romeo VILARA (

LUPTĂTORI ROMÂNI PESTE HOTARE
LA VARȘOVIA — DINAMO- 

VIADA DE LUPTE
In zilele de 26 și 27 sep

tembrie, va avea loc la Var
șovia prima ediție a Dinamo- 
viadei de lupte (greco-roma- 
ne și libere). Clubul bucu- 
reștean din Șos. Ștefan cel 
Mare va deplasa o echipă 
completă la „greco-romane" 
și 5 sportivi la „libere".
TURNEUL DE LA BISERȚ

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, în zilele de 19 și 20 
septembrie va avea loc la 
Biserț (Bulgaria) un turneu 
internațional de lupte libere. 
Din 
cipa 
Moț 
(cat 
80 kg.) 
90 kg.), 
invitați 
via, Uniunea Sovietică, 
garia, România și Polonia.

țara noastră vor parti- 
următorii luptători : FI. 
(cat. 60 kg.), ’
70 ‘

V. Albu
kg.), V. Țigănaș (cat 
și Șt. Enache (cat. 
La întreceri au fost 
sportivi din Iugosla-

Un-

„PANGLICA TATREȚ-.
La Zakopane (Polonia) - se 

vor desfășura' în zilele de” 26 
și 27 septembrie' X’rh’dîțîdha- 
lele întreceri de lupte libere, 
„Panglica Tatrei", la care vor 
participa concurenți din Bul
garia, R. D. Germană, Ro
mânia, Iran, Ungaria, Cuba 
și, bineînțeles, Polonia. Vor 
face deplasarea I. Vanghe
liei (cat. 48 kg.), E. ButU 
(cat. 52 kg.), I. Marton sau 
A. Balogh (cat. 90 kg.) și L. 
Șimon (cat. + 100 kg,).
LUPTĂTORI BRAȘOVENI 

ÎN BULGARIA
Cunoscuta formație de lup

te libere Steagul roșu Brașov 
va susține o întîlnire cu for
mația bulgară Razgrad în 
ziua de 22 septembrie. Juni
orii brașoveni de la Școala 
sportivă Energia se vor con
frunta și ei cu juniorii ace
leiași formații.

unui 
îi admira... 
care ajun- LOTO - PRONOSPORT

TRAGEREA SPECIALA LOTO
18 SEPTEMBRIE 1970

Mîine, va avea loc la Bucu
rești în sala Clubului Finanțe 
Bănci din strada Doamnei nr. 2 
cu începere de la ora 18.45. tra
gerea specială LOTO. Această 
tragere specială oferă posibilita
tea obținerii unor importante pre
mii în frunte cu autoturismele.

în afara autoturismelor se mai 
atribuie premii în numerar dc 
valoare variabilă și 
premii fixe în bani.

Cu bilete de 15 lei 
ticipa la toate cele 
în total se extrag 3G

— In Capitală : incepînd de joi, 
21 septembrie pînă la 31 oct. a.c. 
Inclusiv.

— In țară : incepînd aproxima
tiv de luni 23 septembrie, plnă la 
31 octombrie a.c. inclusiv.

DIN

de
numeroase

puteți par- 
5 extrageri, 
de numere. 

Se atribuie 25 de categorii de 
premii. Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor .
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRF.S NR. 38 

DIN 16 SEPTEMBRIE

PREMIILE TRAGERII LOTO
11 SEPTEMBRIE 1.970

Extragerea I : Categ. I : 1 
riantă H lOO'OOO lei : a Il-a : 
a 15 864 iei ; a III-a : 8,8o a 
lei : a IV-a : 16,75 a 4120 le: 
a V-a : 76.95 a 897 Iei ; a VI-s 
204 a 333 lei.

vs-
4.35

' :':2

1979

2 42 
2 42 
lei.

30
30

Șl

Extragerea I : 32 31 17 
Extragerea I : 32 31 17
Fond de premii : 343 072
Report : 33 575 lei categ. I

33 575 lei la categ. a Il-a.
Extragerea a n-a : 34 33 8 

29 22 7 44
Fond de premii : 305 376 lei.
Report categ. A : 44 731 let.
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel

Extragerea a 
variantă 10% a 
3 variante 25%

H-a : Cat. A: 1 
îoo ooo iei ; *B : 
a 17 209 iei ; 'c :

8.75 a 5 928 lei ; D : 18,35 a ?C30
lei ; E : 12.20 a 4 251 lei ; F :
41.75 a 1 242 lai. ------- ------

Ambele extrageri : Cat.
781,35 variante a 100 lei.

Report : Categ. I : 112 213 
șl categ. A 09 527 lei.

Z :

lei

auPremllle de cîte 100 000 lei 
fost obținute de : LENTE GHEOR
GHE comuna Berlslăveștl — VU- 
cea (categ. I) și POPOVICÎ VA
SELE — Petroșani (bilet frac
tional combinată 10%).

oră, pregătirile 
rugby, care va 

un turneu în 
încheiate. An-

multe
iată, a sosit ziua plecării...'

LA VALOAREA 
A COMPONENȚILOR

La această 
lotului B de 
întreprinde 
Franța, sînt
trenorii și-au formulat con
cluziile, au fixat lotul. Dia
logul nostru cu antrenorul 
principal Petre Cosmănescu 
își propune să abordeze în 
mod special aceste aspecte. 
Și în plus, să afle ce pers
pective se întrevăd în cele 
trei partide la de Bourg en 
Bresse, Aurillac și Toulon.

„Este evident că în timpul 
scurt de cînd am preluat lo
tul, imediat după întoarcerea 
din Irlanda, s-au făcut unele 
lucruri utile i s-a realizat o 
mai bună omogenizare a com
partimentelor (desigur fiind 
preferați jucători cu calități 
apropiate) s-a urmărit toto
dată accelerarea ritmului de 
deplasare în teren, deficiență 
de altfel vizibilă pînă acum 
aproape în toate cazurile. In 
fine, am încercat să corec
tăm unele greșeli de tehnică, 
individuală sau de compar
timent. Sigur că s-ar fi putut 
face și mai mult — fiindcă 
socotim că mai există încă

retușuri de operat, dar, . . . - - - - u
în legătură cu lotul pro- 

priu-zis, antrenorul Cosmă- 
nescu a ținut să ne precizeze 
că s-au ivit, în ultimul mo
ment, o serie de' dificultăți : 

„Principală, accidentarea lui 
Leșan, titular pe postul de 
aripă. Nu știm încă dacă îl 
vom putea folosi. Este posi
bil, de aceea, să-1 cooptăm 
în lot pe M. Niculescu și, la 
fel, pe Postolache. Aceste di
ficultăți ne împiedică să pre
cizăm acum, cu 3 zile înain
tea primului, meci, ce garni
tură vom alinia la Bourg en 
Bresse".

în fine, cît privește per
spectivele, interlocutorul nos
tru ne-a declarat:

„Turneul se anunță extrem 
de greu. Am văzut compo
nența loturilor franceze și 
mi-am dat seama că FIE
CARE DIN ELE AR PUTEA 
REPREZENTA O NAȚIONA
LA. Dorim să avem o com
portare la valoarea reală a 
componenților lotului, ono- 
rînd astfel cartea de vizită 
a rugbyului românesc".

LA GALATI A LUAT FIINȚĂ 0
Anunțasem, în miezul verii, 

că la Galați — unde există un 
modern și frumos patinoar ar
tificial — a prins să se înfi- 
ripe și o formație de hochei 
pe gheață, care să confere ma
relui centru industrial dunărean 
nu numai rolul de- gazdă, foarte a- 
mabilă, a întrecerilor din acest 
sport, ci și pe aceia de competitor. 
Inimoșii sprijinitori ai hocheiu
lui pe gheață de la Galați, fiind 
în situația de a lua totul de la 
Început șl dorind ca orașul lor 
să fie, cit mai bine reprezentat 
în campionatul diviziei B, s-au 
văzut nevolți să apelez.e la 
improvizații in alcătuirea lotului. 
Găsind multă înțelegere la fe
derația de specialitate, dar și 
la unele secții fruntașe în ho 
chei, clubul sportiv municipal 
„DUNĂREA" a (putut să-și asi- 
gure, pentru sezonul care bate 
Ia ușă, serviciile unui mare nu
măr de jucători, majoritatea 
dintre ei tineri reușiți la exa
menele de admitere in institu
tele de învățămînt superior din 
Galați, iar alții încadrați tn șco
lile profesionale ale Combina
tului siderurgic din localitate. 
La ora actuală, 
de hochei pe gheață r 
Galați dispune de următorul lot 
de jucători : Radu Șerban, Ro- 
manluc (portari), Corduban, In 
Petrescu, Paraschiv, Doboș, D. 
Bogdan, St. Rusu (fundași), 
Ciuhotaru, Trăușan, Peter, Sar- 
kany, Medtșanu, Tăbăcaru, Mo- 
roșan, Hîncu, OlenicI, Antemla 
(atacanțl).

ECHIPĂ DE HOCHEI PE GHEAȚĂ

noua echipă
.Dunărea"

Aceștia sînt jucătorii pe car< 
II are la dispoziție noul antre
nor al acestei echipe, cunoscu
tul Ion Tiron, care va fi ajutat 
în munca sa da N. Tomovici. 
pînă nu de mult antrenor 1» 
Rădăuți, unde a ridicat numeroa
se elemente tinere. Echipa șl-a 
început pregătirile pe uscat ș! 
în jurul datei de 20 septembrie 
va veni la București pentru a 
susține clteva 
continuînd 
gheață. La 10 
prevăzută și 
noarului din 
prilej, alături de jucătorii 
echipa de seniori șl de cel 
formația de juniori, își vor 
cepe activitatea pe gheață 
centrele de copil, în așa fel 
cit
numere cît mal mulți jucători 
din Galați.

După cum am mal anunțat 
STEAUA și-a început pregăti
rile pe patinoarul „23 August", 
urmînd ca la 26 septembrie să 
Plece la Jlhlava în Cehoslovacia 
După o săptămînâ de antre
namente în compania echipei 
eamploane a Cehoslovaciei, Du- 
kla Jlhlava, Steaua va între
prinde un turneu tn R. F. a 
Germaniei, evolulnd la Mann
heim, Krefeld, Dusseldorf 
Bad-Nauheim.

Celelalte echipe fruntașe 
pregătesc șl ele Intens în 
derea primei manșe a campio
natului, programată la 17 oc
tombrie. DINAMO BUCUREȘTI» 
revenit miercuri din turneul

partide amicale, 
antrenamentele pe 

octombrie est» 
deschiderea pat:- 
Galați. Cu acest 

■ ------ - dm
din

Șt 
__ în- 

în anii următori printre 
componențil acestei echipe să sq

Întreprins in R.F.G. și ceho
slovacia, urmînd să-șl continue 
pregătirile tn Capitală, AVINTUL 
M. CIUC intenționează să efec
tueze un turneu in Bulgaria 
și R.D.G.. înaintea căruia se 
va pregăti pe gheață la Bucu
rești, iar I.P.G.G. va pleca la 
1 octombrie pentru antrena:r';n- 
tc și jocuri in localitatea Hodc.- 
nin din Cehoslovacia.
i

vi

va-

i

BASCHEȚI Sala Floreasca, 
de Ia ora 17 j Varșovia — Bu
dapesta, România — Cuba, 
meciuri îh cadrul „Cupei Fe- 
derației“. , /

CĂLĂRIE î Baza hipică din 
Cal. PIcvnci, d® la ora 8 — 
campionatele naționale, proba 
de dresaj (cat. ușoară) și ob
stacole (cat. semiușoară). Ora 
14.3© — obstacole (cat. ușoară 
șl mijlocie).

CICLISM : Velodromul Joi- 
namoj do la ora 16, campio
natul Capitalei — proba de 
urmărire po echipe,

VOLEI : Sala Floreasca, da 
la ora 20, România — Brazi
lia (m).
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„A fost vina mea, am luat totul prea in joacă..." PLffiM Șl TOTUȘI

COMITETULUI FEDERAL
VINA MEA, AM 
TOTUL PREA ÎN

O prezență insolită pe 
culoarele redacției : Ne- 
cuta Răducanu, tn mînă cu 
o fotografie. Parcă mai 
agitat decît tl știam, dar 
mai trist. Parcă mai vor
băreț, dar cu vorbe mai 
grele, mai etntărite ca 
niciodată...

uriaș cu suflet bun, ușor de 
lovit.

— Nu. M-am gîndit șl 
mine.

ctnEârite ca MINUTUL

la

aduce pe la1 — Ce vînt te 
noi 7

— Am primit 
din Brazilia, ml-a 
Fele, și m-am 
poate n-ar fi rău să publicați 
această Imagine. E doar 
vorba de cel mal bun jucă
tor al lumii..

— Șl te-al gîndit numai 1* 
P616, venind încoace ?

Tace încurcat, reînnoin- 
du-mj impresia că pe undeva 
nu-i decît un copil, un copil

DE ADEVAR
ieri o poză 

trlmls-o 
gîndit că — Spune-mi, te glndeștl 

des la tine ?
— în ultimul timp, mă 

frămînt mal mult ca ori- 
cînd. Nu mă dumiresc, parcă 
nu mă înțeleg. Mă analizez, 
mă uit ți la alții...

— Crezi că toată poves
tea asta este in legătură cu...

— ...Excluderea din lot! A

FOST 
LUAT
JOACĂ, NIMENI NU-I RĂS
PUNZĂTOR CA AM RĂ
MAS IN AFARA ECHIPEI 
NAȚIONALE. Nimeni altul, 
decît eu... Nici nu știți cit 
m-a durut cînd am aflat că 
nu mai fac parte din lot... 
Nu-mi venea să cred !

Trece fotografia dintr-o 
mînă într-alta, amenlnțînd 
parcă s-o rupă... E neliniștit, 
dar e o 
resemnată.

— N-ați 
Ploiești ?...

— N-am
— Păcat. ACOLO 

CEPUT CURSA DE 
TRARE IN ECHIPA RE- 
PREZENTATIVĂ, CURSA 
DE RECIȘTIGARE A ÎNCRE
DERII. VREAU SĂ DEMON
STREZ TUTUROR CA RĂ- 
DUCANU E CEL MAI BUN 
PORTAR AL ROMÂNIEI I

— Ești chiar așa de sigur 
că vei reuși ? Știi, nu-ți tre
buie numai talent...

— întrebați-i pe băieți cum 
mă antrenez. La singe. Ră- 
mîn singur după ce pleacă 
ceilalți și 
poartă.

— Și tot 
ceva !

Pentru a 
oară 
Ochii lui Răducanu devin 
— brusc — mai strălucitori, 
mai metalici.

— Trebuie să fiu mai se
rios, Să fiu pe teren mai se
rios, cel puțin la fel cum 
sînt în viață... Am să fiu î

— Spune-mi, vrei să afle 
cititorii de promisiunea ta ? 
De fapt, dacă mă gîndesc 
bine, n-ar fi prima...

— Știu eu, asta nu depinde 
de mine, dar aș dori 
toată inima — să se 
Răducanu a promis 
va cuminți, 
serios, că va apăra din nou 
poarta „naționalei" I

Iată, Răducanu, lumea în
cepe să afle...

14 5 OCTOMBRIE
16 ECHIPE ÎN TURNEUL FINAL 

AL C. M. DE FOTBAL?

neliniște blîndă,

fost la meci la

fost!
AM ÎN- 

REIN-

fac „arătură" la

iți mai lipsește

treia — și ultima 
discuția se fringe.

că va

— din 
știe că 
că se 
deveni

REZULTATE DIN ETAPA 
DE IERI A „CUPEI ROMÂNIEI
Cîteva din rezultatele înre

gistrate în etapa disputată 
ieri a „CUPEI ROMÂNIEI" i 

...... Cimentul Bicaz—Penicilina
Iași 2—0 (0—0) ; Textila Cis- 
nădie—Independența Sibiu

■ ; 3—o (3—0); Tarom București— 
Petrolul Videle 2—2 (1—0,
1— 1) — după prelungiri;
'C.F.R. Simeria—Știința Pe
troșani 1—2 (0—0); Comerțul 

’’Alexandria—Chimia Tr. Mă- 
'gurele 4—1 (1—0) ; Minerul
Bihor—Aurul Brad 4—2 (1—1,
2— 2) ; Minerul Teliuc—Mi- 
naur Zlatna 4—1 (2—1) ; Rul
mentul Bîrlad—Nicolina Iași
3— 0 (2—0) ; Energia Oraș Gh.
Gheorghiu-Dej—Minerul Co- 
rnănești 1—3 (0—1); I.T.A. 
Pașcani—Textila Botoșani
3—0 (1—0) ; Minerul Gura 
Humorului—Rarăul Cîmpu- 
lung 1—0 (1—0) ; C.I.L. Tg. 
Jiu—Minerul Motru 3—1

Plenara Comitetului fede
ral, care urma să aibă loc în 
ziua de 21 septembrie, s-a 
amînat pentru 5 octombrie.

Ordinea de zi este urmă
toarea :

1. Analiza participării echi
pei noastre naționale, la tur
neul final al C.M. de fotbal 
(Raportor : ION BALAȘ).

2. întărirea cluburilor și a 
secțiilor de fotbal (Raportor : 
MIRCEA ANGELESCU).

3. Aprobarea regulamentu
lui de organizare a activității 
sportive (Raportor : ȘTEFAN 
SOCACTU).

MUNCHEN, 16 (Agerpres). 
— Răspunzînd circularei F.I.F.A. 
cu privire la diferitele formulei 
propuse în vederea turneului 
final al campionatului mon
dial din 1974, federația vest- 
germană de fotbal (organiza
toarea ediției viitoare a 

C. M.) se pronunță pentru 
menținerea formulei cu 16 e- 
chipe,

Tn schimb, federația vest- 
germană propune o modifi
care în organizarea meciuri
lor în sensul ca după faza 
celor patru grupe prelimi
narii, cele opt echipe rămase 
în competiție să fie împăr-

de cile 
urmbid 

Aaest 
sistem, adoptat deja pentiu 
turneul olimpic din 1972, este 
socotit mai echitabil și din 
punct de vedere sportiv.

Tn ceea ce privește forrroJa 
cu 24 de echipe, un purtă
tor de cuvînt al federației 
vest-germone a declarat că 
aceasta poate fi luată in dis
cuție numai în cazul cînd cele 
opt locuri suplimentare ar 
fi atribuite unor zone geo
grafice unde fotbalul are o 
valoare tehnică recunoscută.

file în două grupe 
patru, cîștigătoarele 
să-și dispute finala.

CAMPIONATELE 
UNIONALE 

DE ATLETISM
La Minsk au luat sfîrșit 

campionatele de atletism ale 
U.R.S.S. In ultima zi, Anatoli 
Bondarciuk a cîștigat proba 
de aruncarea ciocanului cu 
rezultatul de 70,86 m, iar 
Leonid Mikitenko pe cea de 
5 000 m cu timpul de 13:47,6. 
Cu o surpriză s-a încheiat 
săritura în înălțime, în care 
Serghei Budalov l-a întrecut 
pe Valentin Gavrilov, ambii 
trecînd ștacheta înălțată la 
2,14 m.

Alte rezultate : 1 500 m — 
Jelobovski 3:41,2 ; suliță femei 
— Mara Saulite 56,34 m ; 
pentatlon — Valentina Tiho
mirova 5 095 p.

PE ADRESA
ARBITRULUI DIMIEESCEI

Jntr-o convorbire telefonică 
avută ieri, președintele clu
bului Dinamo Bacău, Roii 
Stratulat, ne-a rugat să facem 
publice felicitările și caldele 
mulțumiri adresate de condu
cerea acestui club arbitrului 
Constantin Dinulescu și co
legilor săi de la linie (E. 
Mart’n și R. Stîncan) pentru 
modul competent și corect in 
care au condus partida de 
divizia A disputată duminică 
la Timișoara (încheiată, cum 
se știe, cu victoria clară a 
echipei ceferiste).

îndeplinim cu plăcere a- 
ceastă rugăminte, pe care-o 
apreciem la fel de mult ca 
și arbitrajul prestat de C. 
Dînulescu, un cavaler al flu
ierului « cărui prezență pe 
terenurile de fotbal am do
ri-o mai frecventă și însoțită 
întotdeauna de remarci elo
gioase.

S. C. SAFA BEIRUT (Liban)

2—1
- după> prelungiri;
Galați—Metalurgistul

Ovidiu IOANITOAIA

(0—1); Petrolistul Borzești—
Tehnometal București
(0-0)
S.U.T.
Brăila 4—1 (2—1) .; Soda Ocna
Mureș—Dermata Cluj 2—0 
(1-0).

RENDEZ-VOUS LA SAPPORO
Federația internațională de 

schi a luat hotărirea să in
vite 140 de 
ciali pentru 
campionatele 
ale Japoniei, 
incepe la 7 
in orașul Sapporo, locul vi
itoarei Olimpiade de iarnă. 
Vor participa reprezentanți 
a 45 de țări — 56 de spe
cialiști ai schiului alpin și 
84 la probele nordice.
KEINO ÎNVĂȚĂ FOTBAL I

Campionul olimpic tn proba 
de 1500 m, kenyanul Kipchoge 
Keino, a anunțat că dorește 
să se inițieze în aria fotba
lului. Prilejul îi va fi oferit 
chiar lyna aceasta, cînd 
Keino va începe să frecven
teze cursurile școlii militare 
engleze pentru educație fizică 
de la Alderhot, unde există 
ore speciale de fotbal și 
rugby. El a fost invitat, pe 
timp de trei luni, la această 
scoală întrucît campionul o- 
limpic este profesor de sport 
la școala de poliție a Kenyei.

LUDMILA PAHOMOVA, 
REGIZOARE

Noul spectacol al trupei 
de balet pe gheață din Mos
cova a fost pus in scenă de 
o vedetă binecunoscută a 

artistic. Este 
Ludmila Paho-

sportivi și ofi- 
a participa la 

internaționale 
Acestea vor 

februarie 1971,

O victorie care 
se cucerește greu 
este desigur a- 
ceea a 
datorilor 
dineuri, 
aceea a 
lui MEIYEUR (în fo
tografie). In com
petiția desfășura
tă acum cîteva 
zile în golful Ito, 
din apropiere de 
Tokio, intrepidul 
Înotător a stabilit 
un nou 
mondial, coborând 
la 76 m tn adân
cul mării. 
arătînd 
plăcuța de 
ce indică 
mea atinsă, 
care a cules-o 
capătul extraordi
narei sale curse 
submarine. Vechiul 
record era deținut 
de Italianul A. 
Majorda, cu 74 m.

Gorșkov a cucerit, 
na trecută, titlul 
la proba de dans, 
spectacol constituie 
rea de diplomă a 
toarei care a absolvit 
superioară de artă 
tică „Lunacearski".

„MONSTRUL" DIN 
ÎNVINS

Inginerul englez Bob Flet
cher, în vîrstă de 34 de ani,

scufun- 
în a- 

de pildă 
francezu- 

JACQUES

record

lată-1, 
tuturor 

metal 
adînci-

P« 
la

In iar- 
mondial 

Acest 
lucra- 

patina- 
școala 

drama-

NOU

CHIMIA SUCEAVA -

4-1 (4-1)
Continuîndu-și turneul în 

țara noastră, echipa libaneză 
S.C. Safa Beirut a înțîinit, 
ieri, la Suceava, formația lo
cală Chimia, în fața căreia a 
cedat net. Gazdele au mani
festat — în special în prima 
repriză, cînd au folosit for
mația de bază — o superiori
tate evidentă. Pentru Chimia 
au înscris Goran 2 (1 din 
11 m), Borcău și Gheghe.

Fază de poartă, din acelea care fac deliciul „tribunelor": 
Suciu, portarul Stelei, boxează balonul sub privirile amenin

țătoare ale lui Neagu, omul de gol al Rapidului.

CUPLAJUL INTERBUCUREȘTEAN DE DUMINICĂ

RAPID SUSȚINE NOI ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE FAȚA IN FAȚĂ
A

patinajului 
vorba de 
mova care alături de Alexei

A mai căzut un record...
(din ..SPORTOWIEC-Varșovia)

a vrut să demonstreze că nu 
se teme de faimosul monstru 
a cărui fantomatică exis
tența mai este menționată și 
azi tn lacul scoțian Loch Ness. 
în consecință, el a hotârît 
să traverseze înot acest lac, 
în lungime de 40 km, în ciu
da avertismentelor că ar 
putea să... întîlnească mon
strul. Fletcher și-a ținut pro
misiunea, 
tanța în 
ceea ce 
formanță

Vechiul
31 minute) fusese stabilit în 
urmă cu opt ani. Pe atunci, 
această realizare a fost con
siderată 
țională, 
tase să 
monstru, 
Sharratt,

El a acoperit dis- 
14 ore și 1 minut, 
înseamnă și o per- 
remarcabilă.
record (31 ore și

cu adevărat senza- 
întructt se încume- 

sfideze legendarul 
chiar o fatâ, Brenda 
în vîrstâ de 19 ani !

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Leipzig a început intilnlrea triunghiularii de atletism Bulgaria 

— Finlanda — R.D.G.. Iată citeva dintre rezultatele Înregistrate : mas
culin : 400 m — Kukaaho (F) — 46,1, greutate — Briesenick (RDG) 
20,11 m; 10 000 m — Krebs (RDG) 28:58,4; disc — Thorith (RDG) — 
60,32 m; feminin : 100 m — Hcinich (RDG) 11,7, 1 500 m — Burneleit 
(RDG) 4:13,7; 400 m — Eklunt (F) 53,0; greutate — Gummel (RDG) — 
18,59 m.

Jn (kdu) ii,», i uuo m — Burneleit 
53,0; greutate — Gummel (RDG) —

internațional masculin de 
de la Cracovia s-a lnehe- 
victoria formației locale

Turneul 
baschet 
lat eu
Wisla. In meciul decisiv, basohet- 
baliștli polonezi au Întrecut cu 
scorul de 84—53 (41—16) echipa
cehoslovacă Iskrol Svit.

După cum am fost informați 
In cursul zilei de ieri de către 
vicepreședintele clubului Rapid, 
Otto Zaharia, in următoarele săp- 
tămîni echipa de fotbal giuleștea- 
nă va susține citeva noi întâlniri 
internaționale. Prima dintre ele 
este programată pentru miercuri, 
3o septembrie, la Plovdiv, cu for
mația locală Lokomotiv. Această 
partidă, care se dispută sub egi
da U.S.I.C., constituie revanșa 
partidei din anul trecut, de la 
București, dintre aceleași echipe.

La 11 noiembrie, Rapid va e- 
voiua la Paris, în compania se
lecționatei feroviare a Franței.

două for- 
*1 a 

feroviar, 
albă Ioc 
1971.

Meciul dintre aceste 
mâții contează ca semifinală 
campionatului european " 
revanșa lui urraind să 
la București, în martie

X ★

dată cu revenirea Progresu- 
în divizia A, mult aștepta- 
cuplaje inter-bucureștene au 

.............. Primul, 
duminică, oferind pu-

Biroului
Cod rea

Printr-o decizie a 
F.R.F., ex-clujeanul 
a fost legitimat în cursul zilei 
de ieri pentru clubul Rapid. 
El primește, astfel, drept de 
joc imediat în echipa giuleș- 
teană.

o 
lui 
tele 
reintrat in actualitate, 
are loc ' '
bliculul partidele Progresul — 
Dinamo și Steaua — Rapid.

înaintea fluierului de începere 
a acestor partide, socotim Inte
resant să reamintim rezultatele 
pe care le-au obținut, pină a- 
cum. In campionat, adversarii 
de duminică.

PROGRESUL — DINAMO
Ediția

1969/70 Progresul a jucat 
în B

STEAUA-RAPID
Ediția 1947/48

1940/49
., 1950
„ 1951
„ 1952

Dobrin —accident de mașină
>>

Antrenorul echipei F. C. Ar
geș, Titus Ozon, ne-a adus Ia cu
noștință, Ieri, că jucătorul N. 
Dobrin a suferit un accident de 
mașină, din fericire fără urmări 
grave pentru internaționalul nos
tril', aflat în prezent in lotul re
prezentativ.

Conduclnd cu exces de viteză 
mașina pe șosea (peste 100 km 
la oră), el s-a lovit lateral de o 
basculantă. O mare șansă l-a 
ferit de o gravă nenorocire. El 
s-a ales cu cîteva zglrieturi, dar 
medicii, grijulii, procedează șl 
la radiografii.

După accidentele Iul Dembrow- 
•ehl șl Dobrin, ambii din lotul 
reprezentativ de fotbal, nu ar fl

cazul ca federația șt cluburile 
respective să la măsuri restric
tive in privința circulației cu 
mașinile, a sportivilor de mare 
performanță ?

DE LA
Biletele, pentru cupla

jul de fotbal PROGRESUL 
— DINAMO, STEAUA — 
RAPID care va avea loc 
In ziua de 20 sept. a. c. 
pe stadionul 23 August,

ț»

1955
1956 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1904/65 
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69

0—3 1-0
1—3 3—2
5—3 1—2
1—2 1—0
1—1 1—0
1—1 1—2
1—4 2—2
0—0 2—3
3—2 0—2
0—4 0—0
Progresul a jucat 
In B
0—2 0—2
0—0 1—2
1—1 1—4

1956 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70

0-1 0—2 
2—5 1—1
1— 0 4—2
2— 1 0—I
Rapid 
în B
I—0 1—1
3— 2 3—0 
Rapid
in B
1—1
1— 3
3—2
5—2
2— 3
1—2
3— 3
4— 3
0—0
0—2
0—3
2-0
1—2
3-3

a jucat

jucat

Dinamo 
de 26 de

I.E.A.B.S
s-au pus în vinzare la ca
sele de bilete obișnuite.

Pentru acest cuplaj sînt 
valabile biletele cu seria 
117.

4—2 
0-0 
4—0
1— l 
0—1 
1—2
2— 0 
0—2 
0—1 
3-2 
0—0
1— 3
2— 0 
1—1

Așadar, Progresul și 
București s-au lntllnit 
țrlj PALMARESUL FIIND NET 
TAVORABIL DINAMOVIȘTILOR, 
care au realizat 13 victorii. In 
timp ce Progresul a Învins nu
mai de 6 ori. Șapte partide s-au 

, terminat la egalitate.
In schimb, Steaua șl Rapid nu 

s-au putut departaja, după 40 
de meciuri, decît la golaveraj, 
ACESTA FIIND FAVORABIL 
STELEI, care a Înscris trei go
luri tn plus. Altfel, Steaua șl 
Rapid au cîștigat cite 15 meciuri, 
termlntnd la egalitate in cele
lalte 10 Inttlnlri.

In prima zi a turneului interna
tional masculin de handbal de la 
Rostock, reprezentativa R.D. Ger
mane a învins cu . scorul de 16—9 
(7—3) formația Poloniei. Intr-un 
alt joc, selecționata Suediei a dis
pus cu 14—13 (0—4) de echipa
secundă a R.D.

■
După disputarea 
Turul ■ ciclist al 
duce 
tossi, 
— la
Lașa

„Turul Nordului" s-a încheiat, la 
Roubaix, cu victoria rutierului 
belgian Hooyberghs, urmat de 
francezii Catiau — la 4:01 și Le- 
blanc — la 4:31. Olandezul Jans; 
sen a ocupat locul 9 la 7:06, iar 
francezul Pingeon pe locul 19 la 
7:58 de învingător. Ultima etapă 
(Anzin — Roubaix, 180 km), a 
fost cîșttgată de belgianul Ver- 
beeclt — 4h 39:52.

In cadrul unei gale de box 
desfășurate la „Madison Squa
re Garden" din New York, 
fostul campion mondial de ca
tegoria grea. Floyd Patterson, 
l-a învins prin k.o. tn repriza 
a 10-a, pe compatriotul său 
Charlie Green.

Germane.
k

a șase etape, în
____ Cataloniei con- 

rutierul italian Franco Bl- 
urmat de spaniolii Zubero 

34 sec., Galdos — la 59 sec. 
- la 1:27,0.

La Varșovia s-a disputat în
tâlnirea internațională de volei 
dintre selecționatele masculi
ne ale Poloniei șl Brazil! 21. 
Victoria a revenit voleibaliș
tilor polonezi cu scorul de 3-6 
(15—9, 15—7, 16—14).

Cursa automobilistică de la Tmola 
(Italia) a fost ctștigată de engle
zul Brian Redman, pe „Porsche 
917” — 517 km în 2h 43:53,6 (me
die orară 183.668 km). Pe locurile 
următoare s-au clasat italianul 
Andrea de Adamich pe ..Alfa 
Romeo", vest-germanul Kurt Ah
rens pe „Porsche 908“, francezul 
Gerard Larousse pe „Porsche 908" 
ele.

ADMIRA ENERGIE UN ADVERSAR VALOROS
AL REPREZENTATIVEI ROMÂNIEI

VIENA, 16 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru).

Echipa Admira, care va fl sSp- 
tămîna viitoare sparrlng-partene- 
rul echipei naționale a României, 
Intr-un meci care va avea Ioc 
ia București, are o veche șl fru
moasă tradiție in fotbalul austriac. 
Admira aparține acum de Uzina 
electrică din cartierul Mfigllng, 
din periferia capitalei, motiv pen
tru care poartă numele de Ener
gie.

După 
fruntea 
singură 
Bturm, „ _____ ...
jocuri, Admira a obținut numai 
victorii : 3—1 cu Watens (a), 3—0 
cu Simmering (d), 4—3 cu
L.A.S.K. (a), 6—2 cu Wacker (a) șl 
1—0, cu F.C. Austria, campioana 
țării (d).

După aprecierile cronicarilor de 
specialitate, Admlra-Energle este 
un excelent sparring-partener pen
tru echipele naționale. Ea a jucat

6 meciuri, ea se află In 
clasamentului, fiind o 
dată învinsă (cu 1—0 de 

la Graz). In celelalte 5

de altfel, deseori cu echipele Iu
goslaviei, Cehoslovaciei șl Unga
riei, în cadrul pregătirilor pe care, 
acestea le făceau înaintea unor 
confruntări importante. In gene
ral, echipa este tînără (medie de 
virstă 23 de ani), oel mai in 
vîrstă. fiind iugoslavul Giaiei 
(fratele mal mare al internațio
nalului iugoslav), jar mezinul for
mației este fundașul Rosner (19 
ani).

Antrenorul formației e fostul 
Internațional cehoslovac Anton 
Malatynski, care in meciurile de 
campionat a folosit următorul 11 
de bază : Fleischmann — Rosner, 
Demantke, Kozllcek, Strasser — 
Hruby, Latzke, Strelff — Giaici, 
Kreuz, BOhm.

Admira Energie «re 3 jucători 
Internaționali, care au evoluat 
recent la Graz în meciul amical 
eu Iugoslavia : vlrful de atac 
Kreuz șl fundașii Demantke 
Strasser.

Kurt CASTKA

Sportivul francez Jean-Yves Par- 
pette a stabilit un nou record 
mondial de viteză la schi nautic, 
realizînd o medie orară de 119 
km. Tentativa a fost realizat# in 
apropiere de Caen. schiorul nau
tic fiind tracțlonat de un auto
mobil care rula pe țărmul mării.

SURPRIZE DE PROPORȚII
LA COLUMBUS

și

AUTOTURISME
IMfflH SPECIALA LOTO H SEPTEMBRIE 1970

biletelor

DACIA 1300-SKODA 1OOO MB. 
M0SKKICI408 - DACIA 1100 
SKODA S. 100 -FIAT 850 
NUMEROASE PREMII ÎN BAN!

Azi, ultima zi pentru procurarea

» Bazsanowski din nou 
învins I

în ziua a patra a campio
natelor mondiale de haltere de 
la Columbus (S.U.A.) s-au des
fășurat întrecerile la catego
ria ușoară. Ele s-au încheiat 
cu o surpriză de proporții. 
Campionul mondial și olimpic 
a fost din nou învins !

La C.E. de la Szombathely, 
Bazsanowski a suferit prima 
tnfrtngere, în lunga și prodi
gioasa sa carieră, din partea 
sportivului maghiar Bagocs 
Toți cei prezenți la „europene" 
au afirmat că Bazsanowski se 
va revanșa la „mondiale" și va 
stabili chiar un nou record 
mondial. Dar lucrurile nu s-au 
petrecut așa. 
zmarek 
campion mondial la cat. ușoa
ră cu 440 kg. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Walde; 
mar Bazsanowski (Polonia) și 
lanoș Bagocs (Ungaria) cu 
432,5 kg.

In urma controlului anti-do- 
plng, federația internațională 
și comisia de organizare a 
campionatelor au hotărît să 
fie descalificați primii trei cla
sați la categoria muscă, pentru 
motivul că ar fi folosit subs
tanțe considerate doping în 
sportul halterelor. In această 
situație titlul de campion 
mondial a fost atribuit celui 
de-al patrulea clasat inițial, 
filipinezul Del Rosario, cu 
performanta de 322,5 kg. Pe 
locul doi se clasează polone
zul Smalcerz, iar locul trei 
revine indonezianului Dept- 
nios.

Zbignew Kac-
(Polonia) a devenit



MARI SUCCESE ROMÂNEȘTI IN CUPEEE EUROPENE LA FOTBAL
Preliminariile campionatelor mondiale de volei

APRECIERI UNANIME 
PENTRU ECHIPA FEMININĂ

U.T.A. ARE POSIBILITATEA A ROMÂNIEI

SA ELIMINE PE FEIJENOORD
ROTTERDAM, 16 tprin tele

fon de la trimisul nostru spe
cial).

a careului mare, 
execută cu boltă și 

DUMITRESCU REIA

’ Pe un timp friguros, în 
fața a peste 60 000 de spec
tatori, la ora 20,30 (ora lo
cală), cunoscutul arbitru spa
niol Gaspar Pintado a che
mat pe gazonul stadionului 
„FEIJENOORD" 22 de fotba
liști, reprezentînd echipa gaz
dă și campioana României, 

[U.T.A., pentru primul lor 
meci din cadrul manșei inau- 

’gurale a C.C.E.
La fluierul lui Gaspar Pin

tado s-au aliniat la centrul 
terenului următoarele 
mâții :

FEIJENOORD : 
Romeijn, Israel, 
Van Duivenbode 
Jansen — Wery, 
Van Hanegem, Moulijn. 

U.T.A. ~
Lereter, 
Domide, 
Axente, 
Dumitrescu.

Pe un fundal sonor mai 
mult decît explosiv — fluie
rul arbitrului mai degrabă 
se... bănuiește, decît se aude 
— partida debutează cu a- 
tacurile dezlănțuite ale gaz
delor, care în primele trei 
minute obțin două lovituri 
de colț.

în min, 14, campionii Ro
mâniei inițiază primul con
traatac fulgerător, Dembrov
schi este faultat în marginea

laterală
Axente
FL.
SENZAȚIONAL, CU CAPUL,
PESTE PORTARUL TREY
TEL : 1—0

Stupoare 
zon, jocul 
Feijenoord

PENTRU U.T.A. 1 
în tribune. Pe ga- 
se echilibrează și 
— campioana de

Treytel
Laseroms,

— Hasil,
Kindvali,

: Gornea — Birău, 
Pojoni, Broșovschi— 
Petescu, Calinin — 
Otto Dembrovschi,

DOMIDE și BIIOȘOVSCHI

MITE UN ȘUT SLAB SPRE 
POARTA LUI GORNEA, 
BALONUL CADE ÎN FAȚA 
PORTARULUI ROMAN ȘI 
SE STRECOARĂ ÎN PLASA: 
1—1 !

Pină la pauză, olandezii a- 
tacă furibund, dar tabela de 
marcaj rămîne neschimbată.

Repriza secundă se desfă
șoară în nota generală de do
minare a formației olandeze, 
dar arădenii se apără cu calm 
și decizie, contraatacînd ex
trem de periculos. Lereter 
joacă fără greșeală și cele
brul Kindvali este ca și ine
xistent, determinîndu-1 
antrenorul Happel să-l 
cuiască în min. 70, cu 
Daele.

Olandezii atacă mai 
dar minutele se scurg
nici o influență asupra ...tabe
lei de marcaj. Spre sfîrșit. 
ambele echipe ratează cîte o 
mare ocazie de gol, prin Van 
Hanegem (min. 75) și, respec
tiv, Fl. Dumitrescu (min. 80).

Fluierul final al arbitrului 
spaniol — care a condus ex
celent o partidă dificilă — 
consfințește scorul de 1—1. o 
strălucită performanță pentru 
campionii României, cărora 
meciul retur, de la Arad, le 
oferă marea șansă de a juca 
de la egal Ia egal cu recenta 
laureată a „Cupei intercon
tinentale". Și de a o elimina. 
Bravo U.T.A. 1

pe 
înlo- 
Van

mult, 
fără

ȘANSE PENTRU TURUL II
KARPATÎ LVOV — STEAUA '

Stadionul central „Drujba", teren foarte bun; timp ușor în
norat, temperatura 25 grade; spectatori — aproape 50 000. 
A înscris Totaru (min. 88). Raport de cornere : 9—8 pentru 
Karpatî.

KARPATÎ : Vaida—Gereg, Potochniak, Sirov, 
GROVARSKI, SAVKA, GRESCHAK, Gabovda (din 
Daniliuk), Kulchizki, LIHACIOV.

STEAUA: SUCIU — SÂTMĂREANU, 
GEANU, VIGU, ȘTEFANESCU, NAOM, 
Dumitriu III, Manea.

A arbitrat bine Istvan Zsolt, ajutat de 
maraș (toți din Ungaria).

Ciugarin, 
Pantea,

Danilciuk, 
min. 57,

D. Vpdas

HALMA- 
TATARU,

LVOV, 16 (prin telefon, 
la trimisul nostru special).

de

cluburi a lumii — pare des
cumpănită. Minute In șir jo
cul se consumă la centrul te
renului. în min. 25, la o fază 
care nu anunța mai nimic, 
MIJLOCAȘUL JANSEN TRI- Marius POPESCU

Oricît ar fi fotbalul spor
tul tuturor posibilităților, pu
tem spune că Dinamo Bucu
rești a realizat în prima 
manșă a dublei întîlniri cu 
P.A.O.K., un rezultat care 
este greu de crezut că ar mai 
putea fi clintit de cel de al 
doilea joc, de la Salonic. E- 
xis.tă o lege nescrisă a aces
tor cupe europene cu parti
de în dublu exemplar, rare
ori neconfirmată de fapte, 
potrivit căreia calificarea se 
obține pe teren propriu. Ceea 
ce. presupunem, a și reușit 
Dinamo prin scorul categoric 
de 5—0, realizat la capătul 
unui meci în care victoria 
n-a stat nici un moment sub 
semnul întrebării, singura 
necunoscută fiind scorul cu 
care se va încheia partida. 
Este drept că rezultatul de la 
pauză, nu ne lăsa să-l între
vedem pe cel final din cau
za lipsei de decizie a atacu
lui dinamovist și. poate, și 
apărării calme și lucide din 
această parte a jocului, a 
oaspeților, masați în fața 
propriului careu și aplicînd 
un marcaj strict. Dar, după 
înscrierea golului al doilea, 
imediat după pauză, era 
dent că va urma o netă 
torie a echipei remâne.

tonul apărării lui P.A.O.K. 
O mare ocazie a fost creată 
de Cheran, în min. 42. Dar 
Dumitrache n-a putut obține 
în cea mai bună poziție de 
șut, decît un platonic corner. 
De altfel, în prima repriză, 
dinamoviștii n-au avut pre
cizie în șuturi, nici atunci 
cînd ultimele poziții ale oas
peților fuseseră străpunse. 
Doar Dinu a tras o dată în 
plin, dar portarul grec, bine 
plasat, a reușit să trimită 
mingea peste poartă.

După pauză s-a schimbat 
aspectul jocului, dominarea 
dinamoviștilor trecînd 
concretizărilor. S-au 
plat două lucruri care 
la acest deznodămînt
rabil pentru gazde. Intrarea 
în linia de atac a lui Doru 
Popescu, jucător atletic, cu 
forță de pătrundere netentat 
de exhibiții tehnice, nerenta
bile în majoritatea cazurilor, 
a dus la o simplificare a jo
cului, la dezlănțuirea unor 
acțiuni mai explozive, care 
au făcut ca apărarea oaspe
ților să se prăbușească. Așa 
a venit golul al doilea (cursă

joc, punînd pe primul plan 
manifestările nesportive. Este 
regretabil că, la scorul de 
5—0, dinamovislul Moldovan 
s-a lăsat antrenat de această 
atmosferă, fapt care l-a adus 
și pe el pe tușă.

Oaspeții ne-au dovedit că 
nu știu să piardă. Dinamo 
ne-a arătat că știe să cîști- 
ge. Dar, ieri, partida putea 
să nu aibă nici un istoric, 
dacă bucureștenii s-ar fi mo
bilizat mai repede, atacînd cu 
vigoare de la începutul me
ciului și înscriind goluri.

La 5—0, parcă nu e totuși 
atît de nimerit obișnuitul 
„dar“...

evi-
vic-

în faza 
Intim

au dus 
favo-

Jack BERARIU

Steaua a debutat cu succes 
.în noua ediție a competiției 
europene dotată cu „Cupa cu
pelor". în partida inaugurală, 
de miercuri, desfășurată atit la 
lumina zilei cit și a reflectoa
relor (repriza a II-a), elevii 
lui Ștefan Covaci și Ștefan 
Onisie au întrecut la limită, 
1—0 (0—0), pe deținătoarea Cu
pei U.R.S.S., formația Karpatî 
Lvov. Rezultatul strins cu care 
s-a încheiaL meciul reflectă a- 
proape fidel raportul de forțe 
de pe Stadionul central „Druj
ba".

Steaua a întîlnit un adversar 
dificil, dornic să se afirme în
tr-o întrecere de asemenea 
amploare, care a luptat cu dîr- 
zenie pentru realizarea unei 
mult dorite victorii. Dar, după 
consumarea celor 90 de minute, 
fotbaliștii din Lvov au părăsit 
învinși dreptunghiul de gazon. 
După cum se anticipa, ,.ll”-le 
lui Karpatî a încercat să se 
impună din primele minute, 
încurajat frentic de zecile de 
mii de suporteri, care au um
plut pină la refuz tribunele 
stadionului. Localnicii au deți
nut inițiativa 15 minute, _ în 
care au supus unui adevărat 
asediu poarta lui Suciu. în 
această perioadă, ca de altfel 
și pină la sfirșitul întilnirii, ei 
au jucat în viteză (ceea ce a 
caracterizat. în principal, evo
luția echipei gazdă), au folosit 
deseori cele două extreme 
(Greschak. Lihaciov), au șutat 
puternic. în majoritatea cazuri
lor de la distanță. La acțiunile 
lor ofensive au contribuit, de 
regulă, cei doi mijlocași, Gro
varski și Savka, ambii șuterl 
de temut. Treptat, treptat bucu
reștenii — superiori pe plan 
tehnic și tactic — au reușit 
să se impună, printr-un joo 
combinativ. Cele două ..pistoa
ne", Naom și Ștefănescu, au 
funcționat ireproșabil, alimen- 
tind cu mingi utile cvartetul 

. ofensiv sau, atunci cînd s-a

me- 
sub 
citi-

Ivit situația, au pus .umărul în 
sprijinul apărătorilor. în ceea 
ce privește sistemul defensiv, 
el a funcționat bine, făcîndu-șl 
din plin datoria, deși a fost 

' supus la mari și numeroase so
licitări. De remarcat _ că _ fun
dașii laterali, Vigu și Sătmă- 
rcanu, n-au ezitat să urce pinâ 
în careul advers, de unde au 
centrat periculos sau au încer
cat poarta lui • Vaida. Astfel, 
funcționind cu toate motoarele, 
și mai cu seamă orientîndu-se 
bine în teren în momentele 
cheie. Steaua a meritat aceas
tă prețioasă victorie.’

Din interesantul film al 
ciului. care s-a derulat 
privirile noastre, redăm
torilor citeva secvențe mai a- 
partc. In min. 19 semnalăm 
o primă ocazie a bucureșteni
lor de a deschide scorul : Pan- 
tea a ajuns aproape de linia de 
fund, de unde a centrat, și 
Manea, de la numai 6 m, a 
reluat cu capul peste poartă. 
In min. 37, e rîndul lui Tătarii 
să centreze cu precizie ia Pan- 
tea, dar acesta — din păcate 
— n-a mai putut ajunge balo
nul. în min. 42. Grovarski, de 
la 16 m, a șutat puternic, ra
zant cu bara transversală, iar 
o clipă mai tîrziu. Lihaciov a 
expediat o „bombă" pe lingă 
poarta lui Suciu. în repriza se
cundă (min. 68) am asistat la 
o acțiune incisivă a extremei 
stingă Lihaicov, lichidată, însă 
cu promptitudine da Hălmăgea- 
nu. în min. 81, Vigu, aflat 
din nou în careul advers, a 
fost deposedat de balon în ul
timul moment. în fine, iată 
și secvența golului : în min. 88, 
Vaicla a degajat defectuos, ace
lași Vigu — prezent în prima 
linie — a trimis cu capul min
gea înainte, fundașul Gereg 
a alunecat, iar TATARU — a- 
tent pe fază — a intrat în ca
reu, trimițînd balonul pe lingă 
Vaida, în plasă : 1—0. Astfel, 
Steaua a făcut un important 
pas pentru calificarea in turul 
II al „Cupei cupelor".

Pompiliu VINTILA

SOFIA, 16 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 
Ora tîrzie la care s-a înche
iat partida dintre echipele 
ROMÂNIEI și CUBEI, nu 
ne-a permis relatarea unor 
amănunte asupra jocului ce
lor dsuă formații. Este ca
zul să o facem acum, Pe te
renul sălii de sport Slivița, 
în prezența unui numeros 
public spectator, s-au ali
niat următoarele echipe i 
ROMANIA: Eugenia Rebac, 
Mariana Popescu, Florentina 
Itu, Mariana Baga, Rodica 
Popa (înlocuită pe parcurs cu 
Viorica Bincheci), Helga Bog
dan ; CUBA: Mercedes Pe
rez, Mercedes Pomares, Mar
garita Mâyeta, Miriam Her
rera, Nelly Barnet, Nuris Se- 
bey. Meciul a fost arbitrat de 
N. Lencev și T. Todorov, am
bii din Bulgaria.

Partida a satisfăcut inte
gral exigențele spectatorilor, 
ei. asistînd la un meci de bun 
nivel tehnic, în care vioara 
întîi a fost echipa României, 
învingătoare fără prea mari 
dificultăți, deși adversarele 
s-au prezentat bine pregăti
te. Elementele determinante 
ale victoriei au fost blocajul 
ferm și . agresiv, dublajul 
prompt, atacul percutant, pre
cum și inspiratele interven
ții în linia a Ii-a. Punctele 
cedate, în special, în setul 
al II-lea, s-au datorat unor 
greșeli de plasament în te
ren, fiindcă s-a jucat cu cen
trul doi retras, lăsîndu-se 
mijlocul terenului neacope
rit, Dintre toate voleibalistele 
românce — care s-au com
portat foarte bine — s-a de
tașat RODICA POPA prin 
jocul excelent prestat, .mai 
cu seamă în momentele de 
dificultate, cînd și-a asumat 
răspunderea rezolvării unor 
acțiuni încheiate, toate, cu 
succes.

Echipa Cubei a avut în 
Nelly Barnet (1,86 m, 19 ani) 
o excelentă trăgătoare, toto

dată, cea mai bună compo
nentă a ei.

In urma calității focului 
prestat, ,mai mulți antrenori 
ai unor echipe deja califi
cate și-au exprimat dorința 
de a juca meciuri de verifi
care în compania formației 
noastre. r

Astfel, Mexicul dorește să 
joace vineri seara, după ce 
echipa României va susține 
meciul din preliminarii, iar la 
insistențele antrenorului japo
nez Koyma. voleibalistele ro
mânce au întîlnit miercuri echi
pa niponă.

Meciul de verificare cu Ja
ponia a avut o deosebită im
portanță, deoarece anul acesta 
echipa noastră nu a întîlnit 
nici o formație asiatică, iar 
faptul că ar putea fi repar
tizată în serie cu R.P.D. Co
reeană a oferit un bun pri
lej antrenorilor de a . verifica 
potențialul voleibalistălbr 'fioas- 
tre în compania unei echipe cu 
un stil asemănător. Lipsit de 
miză, meciul a început în nota 
de dezinteres a fetelor noastre, 
care mai mult au contemplat 
artificiile niponelor. în setul 
al doilea ele și-au dat, însă, 
seama că adversarele nu sînt 
atit de periculoase și au reușit 
să Ie pună deseori în dificul
tate. în setul al treilea, după 
ce au condus cu 10—3 și 14—10, 
ca urmare a unor blocaje reu
șite la atacurile din pase scurta 
și semiînalte ale japonezelor, 
ele cedează inițiativa datorită 
faptului că adversarele și-au 
schimbat tactica, utilizînd 
mingile „puse“ în spatele blo
cajului, unde centrul doi jucînd 
retras a lăsat, ca și în meciul 
eu Cuba, terenul descoperit. 
Scor final : 3—0 (3, 9,14) pen
tru Japonia.

Iată acum ș! rezultatele în
registrate în etapa a Il-a a 
preliminariilor la feminin > 
Cuba—Belgia 3—0 (3,8,13),
Italia—R.F.G. 1—1 (la închide
rea ediției, partida era în curs 
de desfășurare), iar în ziua a 
treia a turneului masculin : 
Olanda—Albania 3—2 (14,6.-9, 
—10,13), R.F.G.—Turcia 3—0
(6, 8, 7), Finlanda—Grecia 3—0 
(0,11,14).

Aurelian BREBEANU

C. E. DE BASCHET FEMININ A

TINERI, JOCURILE SEMIFINALE
Va reedita România succesul asupra Poloniei ?

UNIVERSITATEA CRAIOVA,
AVANTAJ MINIM IN RETUR

P.A.O.K. SALONIC 5—0 (1—0)DINAMO BUC.
Stadionul DINAMO, timp frumos, teren bun, spectatori : 

circa 20 000. Au înscris : Dumitrache (min. 8, 49 și 73) și 
Doru Popescu (min. 64 și 83). Raport de cornere : 6—0. Șu
turi la poartă: 24—5.

DINAMO BUCUREȘTI — Constanfinescu, CHERAN, Stoi- 
cescu, DINU, DELEANU, Sălceanu, (din min. 73 Moldovan), 
R, NUNWEILLER, Nufu (din min. 46: DORU POPESCU), Both, 
DUMITRACHE, Lucescu.

P.A.O.K. SALONIC : CRISTODULOS — Bunaris, FUNDU- 
KITIS, Papahristudis, Papadopoulos, Belis, Drcimaiis, Sarafis, 
KUDAS, Mazurakis, PARIDIS.

A arbitrat bine Petrie Sandor, ajuiaț la linie de Kalona 
lozsef și Scaban Zoltan (toți din R.P. Ungară).

Dinămo a dominat, aproa
pe la fel de categoric in am
bele reprize. Poate chiar mai 
mult în prima. în această 
perioadă, însă, aripile bucu- 
reștenilor n-au făcut jocul 
specific acestor posturi, n-au 
trimis decît în puține ocazii 
acele centrări decisive, pe 
care Dumitrache să le poată 
exploata prin detenta sa a- 
crobatică, prin zvîcnirea sa 
spectaculoasă și eficace. înain
tașii s-au căutat îndelung u- 
nii pe alții, au atacat numai 
frontal, ceea ce i-a adus în 
repetate rinduri în fața unui 
zid de nepătruns, înaintea 
căruia se spulberau șuturile 
și speranțele.

Dinamo a trebuit să se 
rhulțumească, înainte de pau
ză, doar cu golul înscris cu 
capul, în stilul său caracte
ristic, de Dumitrache, la o 
lovitură liberă indirectă, deși 
jocul îi mai oferise destule 
ocazii înainte de acest gol, 
și mai ales după el. Chiar 
și fundașul lateral dreapta al 
bucureștenilor, Cheran, a fost 
în două rinduri (min. 
25) foarte aproape de a 
ca, pentru a nu mai 
de Dinu, Dumitrache și 
ale căror șuturi s-au 
sau au fost deviate de be

17 și 
mar- 
vorbi 
Both, 
oprit

Doru Popescu, reluare în 
poartă Dumitrache). care, pe 
de o parte, a arătat gazde
lor drumul cel mai scurt și 
mai sigur spre noi reușite, 
iar pe de altă parte, a dina
mitat nervii jucătorilor greci. 
Golul al treilea, „căzut" si 
el destul de repede, i-a făcut 
pe oaspeți să-și piardă com
plet controlul. Și, astfel, în 
continuare, ei abandonează, 
practic, lupta sportivă, pentru 
a continua partida cu obs
trucții permanente și mani
festări împtriva normelor de 
conduită sportivă. Ca urma
re arbitrul elimină pe jucă
torul grec Belis pentru lovi
re intenționată, fără balon. 
Apoi la refuzul jucătorilor 
greci de a se conforma hotă- 
rîrii arbitrului, asistăm la 
scene necunoscute pe terenu
rile noastre de sport. întreru
perea jocului durind mai mult 
de 3 minute i-ar fi dat ar
bitrului dreptul de a opri de
finitiv partida.

Este lesne de închipuit 
tensiunea în care a continuat 
apoi meciul. Cei care au a- 
vut cel mai mult de pierdut 
au fost jucătorii greci. După 
ce ne arătaseră o bună teh
nică individuală, acum ei re
nunțaseră la orice intenție de

CRAIOVA, 16 (prin tele
fon, de la trimisul nostru).

De la primul schimb 
de mingi era vizibil că fot
baliștii craioveni se aflau sub 
stăpînirea emoțiilor prilejuite 
de debutul într-o competiție 
de prestigiu care este azi 
C.E.T. Au încercat încă din 
start să preia conducerea os
tilităților, să-și pună, cum 
s-ar spune, adversarul la res
pect, dar, pe parcurs, în e- 
voluția localnicilor au 
ceput să apară 
deri.

Cînd în min. 
sprintat și a 
lent, punîndu-l 
ficil’ă pe Konrad care a res
pins cu capul in extremis, 
spectatorii, întregul stadion, 
sperau într-o victorie de pres
tigiu. A urmat apoi (min. 2) 
o intercalare în atac a lui 
Strîmbeanu, o centrare la fel 
de reușită și de periculoasă 
dar și ea rămasă fără rezul
tat concret. Au trecut 8 mi
nute pînă ce Dosza a ieșit la 
atac, atunci cînd Kocsis a șu
tat de la 18 m în brațele lui 
Pilcă. în min. .10, Bercesi a 
pătruns adine în terenul ad
vers și doar intervenția de 
ultim moment al lui Velea 
a lămurit o situație critică. 
De acum, s-au văzut clar in
tențiile formației maghiare, 
înaltul Maurer — libero —, 
internaționalul Konrad — um
bra lui Oblemenco —. joc 
închis în apărare și dacă e 
cazul — și a fost — arun
cări de baloane mult în afara 
spațiului de joc. La înainta
re, contraatacuri. Și aceste 
rare incursiuni au fost foarte 
periculoase, mai ales pe cen
tru, unde Mincă greșea repe
tat intervenții, pase, depose
dări. După două șuturi (min. 
13, Ivan și min. 18, Țară
lungă), apărate de Kollar, 
craiovenii au înoeput să dis
pară din joc, să se afle în 
dificultate uneori. Prea devre
me cedaseră neirvii lui Mincă. 
Strîmbeanu și Oblemenco,

în-
evidente scă-

1 Țarălungă a 
centrat exce- 
în situație di-

UNIV. CRAIOVA — PECS
DOSZA 2—1 (0—0)

Stadion Central, timpul — 
neobișnuit de cald, teren 
foarte bun, spectatori 
15 000. Au marcat, în ordi
ne, Mathe (min. 
lungă (min. 68) 
beanu (min. 80). 
poartă: 14—10; 
cornere 9—2.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Pilcă — Niculescu, 
Mincă, DESELNICU, VE
LEA, STRÎMBEANU, IVAN, 
Niță (min. 46 MARTINO- 
VICI), Neagu, Oblemenco, 
ȚARĂLUNGĂ.

PECS DOSZA: KOLLAR— 
Hernaăi, MAURER, KON
RAD, Kieses, Kocsis, Toth 
(min. 66 Ronayj, Bercesi, 
Daka, MATHE, RADI.

A arbitrat bine E. PAPA- 
VASILIU, ajutat la linie de 
E. Pagurtzis și E. Platopulos 
(toți din Grecia).

67), Țarâ- 
și Strîm-
Șuluri la 

raport de

puși să se angajeze în duri
tăți cu un adversar mult mai 
puternic la acest capitol. Cu 
excepția lui Țarălungă, îna
intașii nu se găseau de loc. 
Rare au fost acțiunile care 
să poarte pecetea uneL con
cepții tactice, care să® fie 
rodul unei colaborări.

După pauză Martinovici, 
proaspăt introdus, avea să 
aducă un plus de agresivita
te, realizînd faze periculoase. 
Dar iată (min. 48) Mincă luf- 
tează, Mathe este pe punctul

de a 
vine 
lungă mai sprintează și el o 
dată (min. 57) dar ce folos, 
centrarea lui e nefructificată 
pentru că Oblemenco . aș
teaptă mingea la picior! 
Min. 67 — stupoare ! O nouă 
greșeală în apărare, MATHE 
îl driblează cu ușurință pe 
Mincă, șutează de la 15 m 
și mingea zboară pe lingă 
rnîinile lui Pilcă (nici el a- 
tent) și... 0—1. Nu trece nici 
un minut și survine egalarea. 
De pe partea dreaptă, Marti- 
novici centrează, Oblemenco 
pasează lui. ȚARĂLUNGĂ, ca
re, de la 8 metri, șutează cu șpi- 
țul jos lingă bară : 1—1. Abia 
de-acum, Universitatea avea 
să joace la nivelul posibili
tăților arătate de atîtea ori. 
Pe fondul unei dăruiri totale 
se realizează și faze de fotbal 
autentic. Adversarul este vi
zibil depășit, pus în inferio
ritate, ftiai ales în apărare un
de se bîlbîie. Dar situațiile de 
gol nu sînt concretizate : Nea- 
gu (min. 70), Martinovici (72), 
Deselnicu (74, de la 2 m). 
Oblemenco 78, reluare de 
25 m, peste Kollar, dar 
lingă poarta goală). Abia 
min. 80 craiovenii reușesc 
înscrie : Martinovici (tot 
centrează pe partea opusă

marca, dar Velea inter- 
și-1 deposedează. Țară-

la 
pe 
în 
să 
el)
Za 

ȚARALVNGĂ. Acesta trimi
te, cu boltă, în fața porții, 
unde STRÎMBEANU se înalță 
și înscrie un splendid gol 
cu capul. Unul singur dintr-o 
suită de ocazii.

Constantin ALEXE

Minutul 8. Planînd deasupra tuturor, Dumitrache a deschis scorul, cu obișnuita lui lovitură 
de cap. Foto : N. DRAGOȘ

Așadar, reprezentativa Ro
mâniei s-a clasat pe locul IV 
In grupa B a campionatului eu
ropean feminin de baschet și 
va juca vineri cu echipa Polo
niei. aflată pe locul III în gru
pa A. Sortii au aruncat forma
ția noastră într-o grupă difi
cilă; alături de team-urî puter
nice, ■’actuale ‘ (iugoslavia) sau 
foste (Bulgaria, Polonia), me
daliate ale competiției. Ca să 
se poată califica înaintea aces
tor , selecționate, baschetbalis
tele noastre ar fi trebuit s$ 
joace foarte birie. Și, din pă
cate, nu s-a petrecut așa. O 
mare șansă a fost ratată în 
ultimele secundei ale meciului 
cu Cehoslovacia,) pierdut în- 
tr-un final dramatic. Posibili
tăți de a învinge au avut și în 
pârtida cur Bulgaria, pe care 
au condusJ-o cu la puncte, dar 
de care au fost învinse cu 20 
de puncte (! ?). Singurele suc
cese au fost realizate în fața 
unor echipe mediodre (Austria

i

și Belgia), cu prezență mai 
mult simbolică la europene. 
Deci vineri meciul Româ
nia—Polonia, așteptat, totuși, 
cu încredere, deoarece, nu mai 
departe decît acum o lună. de 
zile, pe terenul Floreasca, spor
tivele noastre le-au dominat 
net pe actualele lor adversare?

In rest, vom sublinia victo
ria la limită realizată de Iugo
slavia asupra Cehoslovaciei 
(73—71, după prelungiri), care 
clasează medaliata cu argint a 
ediției precedente a C.E. pe 
locul secund în grupă și îi dă 
șanse să lupte, în continuare, 
pentru un loc pe podium. Dar 
să dăm programul semifinale
lor (se întîlnesc echipa cla
sată pe locul I în grupa A cu 
cea clasată pe locul II în gru
pa B, locul I în grupa B cu 
locul II In grupa A ș.a.m.d.) ;
U.R.S.S.—Iugoslavia, Franța— 
Bulgaria, Polonia—România, 
Olanda—Cehoslovacia, Ungaria 
—Belgia și Italia—Austria.

Reuniune de baschet ratată
Sel. Budapestei — Cuba (tineret) 74-44

România — Sel Varșoviei 71-54

Iubitorii baschetului din Ca
pitală, care s-au îndreptat ieri 
după-amiază spre sala Flo- 
reasca unde erau anunțate, la 
ora 18, meciurile celei de a 
doua reuniuni din cadrul „Cu
pei federației”, au avut ne
plăcuta surpriză de a găsi, la 
ora începerii primului joc. sala 
goală. Nici urmă de echipe, 
nici urmă de oficiali. Minu- 
"tele treceau. Cei mai răbdători 
s-au decis, totuși, să aștepte. 
Curios lucru. în același timp 
și cele trei formații oaspete... 
așteptau Ia hotel o mașină 
pentru a ajunge la sală.

Misterul a fost destul de re
pede lămurit. Organizatorii (a 
se citi F.R. Baschet) făcuseră 
din timp notă de comandă pen
tru autobuzul ce trebuia să 
efectueze transporturile cuve
nite ; numai că serviciul de 
transporturi din cadrul I.E.A.B.S. 
a uitat să onoreze comanda 
primită, și de aici întreaga în
curcătură. Pină la urmă s-au

găsit două autobuze disponi
bile. care au adus sportivii 
la sală și arbitrii au fluierat 

' începutul partidei cu o întir- 
ziere de DOUĂ ORE ! între 
timp, nu au mai rămas in sală 
decit cîțiva jucători, antrenori 
și arbitri, rude și prieteni ai 
componenților naționalei noas
tre, astfel că cele două partide 
au avut un cadru de desfășu
rare dezolant.

Totala lipsă de răspundere a 
celor vinovați de acest acci
dent a cauzat momente peni
bile, fapt care necesită, din 
partea organelor în drept, mă
suri de sancționare neîntâr
ziată.

Revenind la cele două întîl
niri încheiate în jurul orei 
22,45, vom sublinia, că echipa 
Budapestei a întrecut selecțio
nata de tineret a Cubei cu 
.77—44 (33—20), iar reprezen
tativa României, jucînd. mai 
bine ca în seara precedentă, 
a învins formația Varșoviei cu 
71-54 (46-23).

ALTE REZULTATE DIN CUPELE EUROPENE, LA FOTBAL
Ieri după amiază ți aseară s-au desfășurat numeroase me

ciuri în Cupele europene la fotbal. Iată rezultatele primit» 
pină la închiderea ediției.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Spartak
3—2
Slovan
(Danemarca) 2—1 
Nandori 
sterdam
UJpestl 
Belgrad

E.P.A.

Moscova—F.C. Basel

Bratislava—Boldklub

Tirana— AJax Am-
2—2
Dozsa—Steaua Roșie 
2—0
(Cipru) — Borussia

M6nchengladbach 0—6
Atletico Madrid — 

Austria 2—0.
F. C.

CUPA EUROPEANA A TIRGURILOR

Legla

Fenerbahce—F. C. Carl Zelss 
Jena 0—4
Everton — Keflavik (Islan
da) 6—2 
I.F.K. GBteborg 
Varșovia 0—3
U.S. Cagliari — St. Etienne 
3—0
Celtic Glasgow — KPV Kok
kola (Finlanda) 6—0 
Panathinaikos — Jeuneate 
Luxemburg 2—1
Glentoran Belfast — Watter- 
ford (Irlanda) 1—3

CUPA CUPELOR

Sevilla

Olympia Ljubljana—Benfica 
1-
Hibernians Malta—Real Ma
drid 0—0!
T.S.K.A. Sofia—Hakka (Fin
landa) 9—0

Manchester City — Llenfild 
Belfast 1—0 

■F. C. ZUrich
(Islanda) 7—1
Cardiff City — Pesoporikos 
(Cipru) 8—0
Kickers Offenbach
Bruge 2—1

Akureyirl

F. C.

A. C.Vorwărte Berlin 
Bologna 0—0
F.C.Aberdeen — Honved Bp,
3—1
Goztepe Izmir 
Luxemburg 5—0
Wacker Innsbruck 
zan Tirana 3—2
Stromgoset (Norv.)
Nantes 0—5
Gottwaldov — P.S.V. Eindho
ven 2—1

Wiener Sport Club—Beweren 
0—2
Lausanne — Vittoria Setubal 
0—2
Ilves Issa (Fini.)—Sturm Grai 
4—2
Vitoria Guimaraes — Angou- 
leme 3—0
Eskisehir (Turcia)
3—1
Trakia Plovdiv — Coventry 
1—4!
Coleraine (In. N.) — Kllmar- 
nok 1—1
G.K.S. Katowice — F. C. Bar
celona 0—1
Hajduk Split — Slavia Sofia 
3—0
Dundee United—Grasshoppers
3—2

Hertha

Fiorentina

Union

Parti-

F. r.

A început turneul final
L» Siegen (R.F.G.) au tort re

luate asear* Întrecerile Olimpiadei 
de șah, prin disputarea primelor 
partide din eadrul turr- dul final, 
tn prealabil, au foit acute pe 
tabela turneului rezultatele obținu
te In preliminarii de formațiile 
care au figurat ta aceleași grupe, 
omologtndu-»* astfel prima rundă 
a finalei: U.R.S.S — Spania S—1, 
Iugoslavia — Canada 2‘/j—l’/a, 
R.D. Germană — S.U.A. »‘A—l1/» 
România — Ungaria l'/j—2*/i,

Bayern Miinchen — Glasgow 
Rangers 1—0
Sparta Praga — Bilbao 2—0
A. B. Copenhaga — Sliema
Wanderers 7—0
Partizan Belgrad — Dynamo 
Dresda 0—0
Barierense — Dynamo Za
greb 2—0
Nykobing (Dan.)
B. S.C. 2—4
Hibernians Edinburg—Malmo 
F. F. 6—0 
Ruch-Chorzov
1—1
Juventus — Ruemellngen 
(Luxemburg) 3—0
S.C. Anderiecht — Sarajevo 
5—4
Corke Hibernians 
da 0—3

al Olimpiadei de șah
Argentine — Cehoslovacia 2—2, 

Finala a debutat, deci, cu dis
putarea tatllnlrilor cuprinse In 
cea de a 2-a rundă. Adversara 
echipei României a fost puternica 
formație a S.U.A. Iată rezultatele 
Înregistrate, pină la ora clnd În
chidem ediția i Gheorghiu — Fi
scher Întreruptă, Cloeâltea— 
Keshevsky */,—i/a, Qhițescu—Ben
ko */»—’/j, Ungursanu—Lombar
dy e—1. Echipa americană con
duce -u 2—1

Valem


