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.<? Stadionul Republicii, ora 
:15,30.\Pe pista de elbftex pă- 
' trundf echipele naționale ale 
Angliei, Elveției, Italiei, Unga
riei și României — fiecare din
tre ele cuprinzînd celebrități 

W'

presei
£ -a terminat prea repede, 

mult prea repede, pri- 
ma zi a multimeciului 

de atletism, pentru cei care 
nu au luat drumul stadionu
lui de dimineață, de la în- 
tiile probe 
Un program 
răstimpul a 
cient servit 
dionului, dar mult 
de fidelii spectatori 
cunosc oricum in 
poezia mișcării.

fn tribună, 20 de ziariști 
străini, mai multi decît au
tohtonii, pentru că unii dintre 
noi acceptă greu să se rupă din 
vraja exclusivă a fotbalului, 
Printre oaspeți, fostul campion 
european, alergătorul de gar
duri Edy Ottoz, puțin blazat, 
ca un atlet obosit eșuat în 
tribună, slujind gazeta „Cor- 
riere dello Sport" din Roma.

Dincolo de frumusețe, în
trecerile' zilei au fost pline 
de învățăminte. S-a confir
mat o presupunere abia 
firmată în ziarul de vineri : 
alergătorii vlrstnici se mai 
pot viteji în sprint și iată-l, 
la 32 de ani, pe Mihalfy... 
ciștigind proba de 200 m, în 
fața unui grup de flăcăi. 
Beneficiară de morală va tre
bui să fie și Ileana Silai care 
— exact un an după expe
riența europeană de la Ate
na — a aflat din nou valoa
rea „second windului" brita
nic, al acelui finiș irezistibil 
care transformă pe aparent 
modesta Rosemary Stirling 
intr-o învingătoare înaripa
tă, tocmai atunci cînd adver
sarele favorite par la capătul 
puterilor, incapabile să rezis
te senzației de epuizare.

Bucureștenii, vizionind spec
tacolul atletic, au putut fi 
mulțumiți în special de să
ritorii de tot felul (Viscopo- 
leanu, Corbu, Ciochină, tur
ban loan), ingloblnd-o aici și 
pe aceea ce saltă ritmic pes
te garduri, Bufanu. Dar cu 
siguranță n-au fost mulțumiți 
de ținuta vestimentară a a- 
tleților români. De la viole
tul lui Perța pînă la galbe
nul lui Dosa și Prodan, re
prezentanții noștri au căutat 
travestiul cu tot dinadinsul. 
Măcar sîmbătă, federația ar 
putea să-i „uniformizeze", 
pentru ideea, de echipă, dacă 
nu pentru altceva...

'' Victor BANCIULESCU

ale decatlonului, 
dens, încărcat în 
două ore, inșufi- 
de crainicul sta- 

apreciat 
care re- 
atletism

Șl GYULA ZSIVOTZSKI
■7» ..

mosfera de, entuziasm necesară 
creării ^performanțelor de 
inalt’ă nivel. Interesul \ iubitori
lor de . atletism din ■$ celelalte 
țări de .pe continent ne-a fost 
relevat ide ‘numerosul „pluton" 
al fr-ziariștilor din Ungaria, 
Elveția,« Anglia, Italia.

După,, ce decatlonul — care 
ne oferă un ■■(, meci România 
Și Ungaria — începuse încă 
de dimineață, la ora 16 s-a 
dat startul in ■ prima probă a 
triunghiularului — 100 m.g.

DIN NOU VALERIA BUFANU !

Prima probă, prima victorie, 
noastră alergătoare 

și-a întrecut lejer 
luptînd doar cu 

; pe care ar fi vrut 
! să consemneze un 
. La capătul cursei 

cronometrele au

Excelenta 1 
pe garduri 
adversarele, 
. ronomctrui 
să-l forțeze 
nou record, 
de 100 mg 
indicat pentru Valeria Bufanu 
(3,5 s — la o zecime de re
cordul national (stabilit de ea 
la Internaționalele de săptă- 
mina trecută), performanță 
cu care la Torino a cucerit 
medalia de bronz a Universia
dei. Poate că în tentativa sa 
de îmbunătățire a celei mai 
bune performante naționale a 
stopat-o și vintul puternic din 
■fată. Alergătoarele din Anglia 
— Wilson și Scott — au luptat 
in... familie pentru 
II și III,

LIANI — VICTORIE

locurile

CLARA

pentru 
un grup

La 110 mg in lupta 
primul loc s-a aflat 
de performeri cu reale velei
tăți, dominat de italianul Ser
gio Liani. Numai vîntul in ra
fale a impietat asupra rezul
tatului final care, în mod nor
mal, trebuia să fie sub 14 s. 
După primii metri și după pri
mul gard, în frunte reprezen
tantul nostru — Nicolae Perța. 
Dar, Liani forțează, preia

PROGRAMUL DE
ora 9.0# : Decatlon —

110 mg
9.30 : Decatlon — 

diac
10.00 : Decatlon

— prăjină 
14.00 : Decatlon 

— suliță
14.30 : Prăjină 

Ciocan

ora

ora

ora

ora

ora

ora 
ora 
ora

ora

16.04) : 4!)o mg 
Înălțime F 
Disc F 
: 400 mF 
: loo mF 
: 10o m
Lungime 
Greutate
î 800 m

16,15
16.25
16.35

16.45

international 
o dublă in-

ale atletismului 
— participante la 
tilnire — masculină (România- 
Elveția-Italia-Unșaria) și fe
minină (Romănia-Anglia-Unga- 
ria) — inițiată de forul 
tru de specialitate.

Publicul bucureștean — 
incet-incet, revine, grație . 
gramului dens, valoros al in- 
tilnirilor internaționale din a- 
cest an, la vechea sa dra
goste pentru sportul sportu
rilor — a fost prezent și de 
această dată in tribunele sta
dionului din Dealul Spirit, 
dînd concursului culoare, at-

•nos-
care, 
pro1-

■ • .4

Cronici de :
Romeo VILARA 

Hristache NAUM 
Fotografii : A. NEAGU

AZI
ora

ora
ora

ora
ora
ora

16.50 : Decatlon
— 1500 m 
: 1500 m F 
: 400 m 
Disc
: 5000 m
: 4x100 m 
: 4x100 mF

16.55
17.05

17,15
17,35
17,50

trăgindu-1 dupăconducerea
el și pe vecinii de culoar — 
și, apoi, se detașează clar. O 
victorie pe deplin meritată.

ARESE... VULPOIUL!
In condițiile unui vînt atlt 

de puternic, ca cel de ieri, a 
fost evident că pe Francesco 
Arese. recentul cîștigător al 
Universiadei de la Torino, 
n-are o altă intenție decît 
aceea de a obține victoria. 
Cunoscîndu-și foarte bine posi
bilitățile și știind eficiența fi
nișului său, Arese a stat ma
joritatea distanței de 1500 m 
pe ultimul plan al plutonului. 
Abia la ultimul tur el a în-

(Continuare în pag. a 4-a)

LA TELEVIZIUNE U. T. A. — FEIJENOORD
Cel de-al doilea meci din

tre U.T.A. și Feijenoord, care 
se va disputa la Arad, In 
ziua de 30 septembrie, va fi 
transmis în direct la televi
ziune.

Iată o veste de natură să-l

bucure, atlt pe Iubitorii de 
fotbal din Arad, care nu-și 
vor putea procura bilete la a- 
ceastă mult așteptată lnttlnlre 
Internațională, cit și pe pasio- 
națil acestui sport din Întreaga

PROLETARI DIN,TOATE ȚĂRILEpUNIȚI-VĂ !

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SK
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Campionatele mondiale de scrimă de la Ankara

OLGA SZABO-MEDALIE DE BRONZ
Sovietica Galina Gorohova —pe primul loc In întrecerea floretistelor

Novikova. 
mondialâ 

fost serios

ANKARA, 18 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Tn cea de a 6-a zi a mondia
lelor de scrimă, punctul de 
atracție l-a constituit întrece
rea floretistelor.

In semifinala I, 
Belova, campioana 
de anul trecut, a
flancată de Rousselet-Ceretti 
și de una dintre reprezentan. 
tele țării noastre, Olga Szabo. 
Ele se vor califica în finală, 
în această ordine. Vor fi eli
minate Urbanska (2 v), Mas- 
ciotta (1 v) și Borotkina (Ov).

Jn semifinala a ll-a, Ileana 
Drîmbă a impus turneului o 
trenă sufocantă. Au rezistat 
pînă la urmă numai Gorohova 
și Gapais, toate cu cîte 3 vic
torii. Au rămas Lorenzoni (1 
v), Ecaterina lencic-Stahl și

Rejto, care n-au reușit să cîș- 
tige nici un asalt.

Așadar, în finală s-au cali
ficat două românce—ILEANA 
DRÎMBĂ și OLGA SZABO, 
două sovietice — ELENA NO- 
VIKOVA-BELOVA și GALINA 
GOROHOVA si două franțu
zoaice — BRIGITTE GAPAIS 
și CATHERINE ROUSSELET- 
CERETTI.

Finala probei feminine de 
floretă desfășurată vineri spre 
miezul nopții, a dat cistig 
de cauză sportivei sovietice 
Galina Gorohova. Ea se si
tuează astfel înaintea cam
pioanei olimpice din Mexic 
și a campioanei mondiale din 
Cuba, compatrioata sa. Elena 
Novikova-Belova, clasată pe 
locul al doilea. Pe locul trei 
Olga Szabo.

Amănunte asupra întregii OLGA SZABO

finale le vom transmite în nu
mărul viitor.

Intre timp, noutăți din între
cerea echipelor de sabie. Sor
ții n-au fost favorabili trăgă
torilor români : la o ncuă 
regrupare a echipelor, Ro. 
mânia a fost plasată in serie 
cu Anglia, Iran și Ungaria. 
Pierzînd la Anglia cu 9—7 și 
la Ungaria cu 10—6, sabrerii 
noștri n-au putut trece în sfer
turi de finală.

★
Joi, aproape de miezul nop

ții, s-a decis campioana lumii 
la floretă bărbați. Aceasta a 
fost echipa Uniunii Sovietice,

Sebastian BONIFACIU

(Continuare în pag. a 4-a)

INTERVIU IN „DOI TIMPI“ cu antrenorul lui feijenoord

NOUA OBSESIE A LEI HAPPEL: ARAD!
LUPTAI OLANDEZII VOR MENAJAMENTE LA 30

remarcabilei performanțe ob
ținute de către Feijenoord în 
ultimul an.

Nu se știe cine pe cine a 
urcat — Feijenoord pe Hap- 
pei sau Happel pe Feijenoord 
— cert este că la ora actuală 
aceste două nume se află foar
te sus și impun tuturor. Nu 
întîmplă’tor, deci, angajarea de 
către un ziarist (străin, mai 
ales) a unei discuții cu Hap-

SEPTEMBRIE
pel ține de domeniul șansei, 
în afara unei strategii cu 
„tactici speciale".

Foarte scump la vedere și 
mai ales la vorbă Happel se 
oferă întrebărilor gazetarilor 
olandezi doar cîteva minute 
la sfîrșitul meciurilor impor-

Marius POPESCU
(Continuare în pag. a 3 a)

v»

ÎNTÎLNIREA feminină de sah 
ROMÂNIA-IUGOSLAVIA ÎNCEPE ÂSTĂZÎV

Mare personalitate a fotba
lului mondial, Ernst Happel, 
de cîtva timp cel mai „vînat"

antrenor din lume de către 
ziariștii de toate națiile, își 
datorează prezentul prestigiu

Brașovului i-a fost acordat 
privilegiul de a fi gazda u- 
nui meci de șah care opune 
două dintre cele mai puter
nice selecționate feminine ale 
lumii t acelea ale ROMÂ
NIEI și IUGOSLAVIEI.

întîlnirea, devenită tradi
țională, întreține flacăra unei 
vechi rivalități. La ultima e- 
diție au triumfat româncele 
cu 9'/2—6V2, și scorul acesta 
sever le-a făcut pe șahistele 
iugoslave să aștepte cu în- 
dîrjire revanșa.

Oaspetele au sosit ieri în 
Capitală, continuîndu-și dru
mul cu autocarul la Brașov, 
în rîndul lor se află elita 
șahului feminin iugoslav,

Milunka Lazarevici, Tereza 
Stadler, surorile Iovanovici, 
secondate de cîteva jucătoare 
tinere, însetate de afirmare.

România aliniază, de ase
menea, tot ce are mai bun. 
la această oră (Alexandra 
Nicolau, Elisabeta Pclihronia- 
de, Margareta Teodorescu, 
Gertrude Baumstark, Rodica 
Reicher, Maria Pogorevici) 
așa că întîlnirea promite un 
spectacol șahist de cea mai 
înaltă calitate.

Se va juca la 8 mese, tur- 
retur, sîmbătă și duminică, 
luni întreruptele, în eleganta 
sală de festivități a hotelu- 

Carpați Brașov,

I
I
I
I
I
I
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I
I
IRAID—ANCHETĂ

I
I
IV

Ipentru salariafii unor

ICraiova
și in- I

1
I
I
I
I

(Continuare In pag. a >-*)

Cu această săritură de 2,15 m., ȘERBAN IOAN și-a egalat cel mai bun rezultat al său în aer liber 
.fi ■■<■■■ j 

roade — pentru a impulsiona *1 mal mult mișcarea sportivă 
masă. Asociațiile sportive U.K.A. Suceava, Independența Sibiu

întii am 
de fotbal
— a maiștrilor și a In- 

Credeam că este
I. MITROFAN j

asistat la un 
intre două

A ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ

xperienfa preparativelor pentru ultimele e- 
diții ale Jocurilor Olimpice a scos în relief 
adevărul — pînă atunci mai puțin evident 
sau oarecum neglijat — că buna reprezen
tare a sportului național nu poale fi lăsată 
doar pe seama unor organe centrale, în

speță a federațiilor.
Urmarea inevitabilă a acestei experiențe a fost mă

sura descentralizării răspunderii pentru pregătirea spor
tivilor ce aspiră la un pașaport olimpic. Calitățile pe
pinierei, valoarea candidafilor — pot fi desigur mai 
bine judecate de cei mai competenți specialiști, aflali 
îndeobște în organele federale. Dar, depistarea ele
mentelor talentate, depunerea candidaturilor și pregăti- 
— ..—propriu-zisă, potrivit planurilor de per- 

, _ ”, ' ibă în primul rînd organelor locale, cele

Duminică începe la Manisa (Turcia)

BALCANIADA DE TIR 
GLONȚPROBELE

La 41 km de Izmir 
(Turcia), în orașul Manisa 
începe duminică cea de a 
IV-a ediție a Balcaniadei de 
tir pentru armele cu glonț. 
Cei mai buni specialiști ai 
genului din Iugoslavia, Bul
garia, Albania, Grecia, Tur
cia și România se vor reuni, 
timp de cinci zile, pentru 
desemnarea campionilor bal
canici pe anul 1970.

întrecerile reprezintă în a- 
celași timp și ultimul test

ÎNOTĂTORI 
ROMÂNI

LA VARMA
Patru Înotători de la Școala 

sportivă nr. 2 — Dragoj Tur- 
canu, Mlhai Movanu, Emil 
Manolescu și Carmen Cehan- 
zuc — vor lua parte, astăzi șl 
mllne, la un concurs Interna
țional programat la Varna.

I | H . J -----J . O-KU-uLuiJ’1

înaintea campionatelor lumii, 
ce vor avea loc luna viitoare 
în S.U.A. Dar, pe lingă acea
stă verificare atît de impor
tantă a potențialului în ve
derea competiției mondiale, 
concursurile de la Manisa au 
și o altă semnificație pentru 
sportivii români. La ediția 
trecută de la București (1969), 
17 titluri balcanice au fost 
cucerite de trăgătorii din 
România, celelalte șapte re
venind reprezentanților Iugo
slaviei. Prin urmare, această 
supremație cîștigată anul 
trecut va trebui să fie recon
firmată acum ceea ce, să re
cunoaștem, nu va fi ușor. 
Cunoscînd, însă posibilitățile 
fruntașilor tirului de la noi, 
să sperăm că evoluția lor va 
îndreptăți așteptările.

Organizatorii turci au sta
bilit ca programul întreceri
lor să fie inaugurat cu pro
bele de armă liberă culcat 
60 f bărbați (ambele serii) și 
pistol viteză 60 f (seria I).

ASOCIATIILE-MODEL, FACTOR DE IMPULSIONARE
J 1

Acfiuni interesante și atractive 

intreprinderi din Suceava, Sibiu și

In momenluJ de față aproape că nu există Întreprindere . 
stituție care să nu aibă o asociație sportivă. Numărul acestora 
se ridică, In prezent, ia 2 000. Numeroși amatori de sport găsesc 
In cadrul lor condițiile necesare practicării disciplinei favorite. 

Desigur, nu pretutindeni totul este perfect organizat. Mai există locuri 
unde treaba „scirțlie” Încă. în schimb, putem spune cu siguranță că 
există asociații care se fac remarcate prlntr-o bogată activitate, satis- 
făcind pe deplin nevoia oamenilor de a se recrea și a face mișcare, 
prin organizarea unor acțiuni Interesante șl atractive. Despre unele 
dintre acestea am mai vorbit. Continuăm astăzi cu publicarea unor 
materiale despre alte asociații-model, tocmai din dorința de a oferi 
tuturor celor interesați fapte și idei — care, puse In practică, au dat . . „ . — . ------- .---------- -------..„m tîe

-------------------,------- - -------- -------- ------------ --------- . și 
Chimia Craiova — «lot trei dintre aceste asociații-model pe care vi Ie 
prezentăm astăzi prin intermediul redactorilor șl corespondenților 
noștri.

90 la suta dintre salariați 
fac sport!

1n morr 
stituție 
se ridic

Mai 
meci 
echipe 
ginerilor, 
doar un amuzament. Am aflat 
apoi că întîlnirea era trecută

in calendarul sportiv al aso
ciației sportive U.R.A. Suceava, 
devenită (și nu stabilită) aso- 
ciație-model, ca urmare a in
tensei activității ce se desfă
șoară aici. Continuind cu fot-

balul, trebuie să spunem 
există un campionat pe secții
— dotat cu o cupă șl un 
premiu în materiale sportive
— care se desfășoară cu cea 
mai riguroasă regularitate. Un 
număr de 5 —Secții (atîtea 
numără uzina) . luptă pentru 
cucerirea trofeului.

Concomitent se desfășoară — 
în același cadru organizatoric
— campionatele de tenLs de 
masă, lupte, volei șl șah. Dar, 
cu aceasta nu am epuizat to
tul despre activitatea sportivă 
din uzina suceveană. Dumini
că de duminică, Cercul ciclo
turistic — care are peste 300 
de membri — face excursii la 
monumentele istorice din ju
deț.

Explicația practicării în pro
ton GAVRILESCU

rea sportivă i 
spectivâ, incumbă ... _ ____  ____ ,
mai bine plasate geograficește în acest scop și cele 
mai îndreptățite să-și cunoască și să-și gospodărească 
zona de activitate.

De altfel.,așa s-a și procedat în întîmpinarea locu
rilor Olimpice din 1972. Planul genera! de pregătire, 
întocmit încă din ianuarie 1969, a avut la bază chiar 
propunerile antrenorilor și ale sportivilor înșiși. Preluînd 
selectiv cceste candidaturi, consiliile județene pentru 
educație fizică și sport au întocmit propriile planuri de 
ccțiune, cu simțămînlul tot mai pregnant al răspunderii 
lor pentru prestigiul sportului românesc. Mai mult decît 
atît, se pare că a devenit, pentru fiecare iudef, un mo
tiv de mîndrie,. un titlu de glorie, să trimită loturilor 
nationals — și în final lotului olimpic — cît mai mulți 
sportivi localnici. Acest sentiment dă loc unei emulații 
interesante — frumoasă și utilă în același timp — care 
onorează provincia.

Ziarul noslru întreprinde anchete de presă în cîteva 
judefa. vizate să furnizeze loturi mai substanțiale de 
candidaji olimpici. Constatările nu au fost întotdeauna 
pozitive. Nu s-a putut determina pesle tot fermitatea 
în pregătirea prezumtivilor olimpici, grija pentru antre
namente temeinice. Uneori, rezultatele intermediare ne
corespunzătoare nu au constituit justificate semnale de 
alarmă.

Asemenea lipsuri încurajează acele opinii care susfin 
că la cluburi și în asociațiile sportive performerii vizați 
nu găsesc condițiile tehnice necesare preparativelor ab
solut obligatorii, că acolo ei nu au climatul de concu
rență cerut de legile evoluției și progresului în sport. 
Firește, in cazuri izolate această situație poate repre
zenta realitatea, lată de ce ni se pare extrem de jus
tificată inițiativa de Ia Bacău. Un om de partid (și a- 
cest lucru este plin de semnificații), secretarul comite
tului județean al P.C.R., Victor Enășoaie, ne mărturisea 
dorința sportivilor frunlași băcăuani de a se măsura 
cu colegii lor din alte județe cu o tradiție sportivă mai 
veche și de a-și face mai bine simțită prezența tn con
fruntările internaționale, lată un punct de vedere rea
list și o solufie pentru angrenarea candidaților olimpici 
locali într-o activitate mai intensă, mai eficientă pen
tru scopul urmărit.

Preparativele olimpice implică răspunderi multiple și 
ample, atribuite — ca o sarcină de onoare — pe o 
mare suprafață a teritoriului, cu gindul la demna re
prezentare a sportului românesc in întrecerile de la 
Miinchen și Sapporo.
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DAR HANDBALUL ?
Cu această interogație, 

încărcată de vehe
mența unei evidente 

iritări, îșt începe scrisoa
rea adresată redacției o ci
titoare, care se dovedește 
a fi — în același timp — 
o statornică iubitoare a 
handbalului. O suită, fireș
te, nedorită, de nemulțu
miri, toate legate de felul 
în care se organizează par
tidele oficiale de handbal 
în București. Dar, să dăm 
cuvintul tovarășei Florica 
Damian, din București : 
„De ce la stadionul Tine
retului porțile de handbal 
slnt murdare ? De ce tabe
la de marcaj este așa de 
neîngrijită și meschină ca 
proporții ? De ce tribu
nele slnt murdare ?“. De ce 
— adăugăm noi — s-a a- 
juns ■ la situația de a se 
programa cele mai impor
tante partide pe acest te
ren, devenit, neîndoielnic, 
impropriu pentru a găzdui 
competiții republicane ?

De ce ? Pentru că soarta 
handbalului în București 
ește de mai mult timp vi
tregă I Adevăr absolut... 
Fiecare sport, bineînțeles 
dintre cele cu o oarecare 
rezonanță, are, de pildă, în 
Capitală o bază sportivă 
devenită, prin tradiție, a 
sa. Știu oamenii că în 
„Parcul Copilului" se joacă 
rugby și acolo își dau 
rendez-vous toți membrii 
familiei „ovalului". La tenis 
mergem pe „Progresul", la 
atletism pe „Republicii", 
baschetul și voleiul și-au 
găsit adăpost la Floreasca. 
Dar handbalul ? O dumi
nică, mai rar, la Dinamo, 
alta printre salcîmii col- 
băiți din margine de Bucu
rești, unde se află stadio
nul Voința și, în sfîrșit, a

treia in praful și în con
dițiile de la Tineretului, 
care au stîrnit indignarea 
tovarășei Florica Damian... .

De ce uităm așa de re
pede 1 S-a stins euforia de 
după memorabila finală de 
la Paris ? Se pare că da! 
Eroii și-au pierdut — nu 
prea devreme, oare ? —
nimbul și se îneacă in 
praful de la Tineretului, 
unde terenul trebuie stro
pit din oră-n oră și unde 
prozaicul, dar necesarul 
duș final devine o mică a- 
ventură tragi-comică. In 
astfel de condiții evoluează 
la București cei pe care 
mii de oameni i-au așteptat 
la Băneasa, într-o seară 
friguroasă de martie, după 
ce-și recuceriseră titlul de 
campioni ai lumii, la capă
tul unei titanice lupte. Și 
tot în astfel de condiții se 
exprimă valoarea în cam
pionatul național al unui 
sport care în mai puțin de 
un deceniu și-a asortat co
pios panoplia succeselor. 
Tocmai handbalul, deci — 
sport al satisfacțiilor îm
plinite — are o soartă vi
tregă la București. Injusti
ția este prea stridentă în 
comparație cu celelalte îm
pliniri pe care le constatăm 
în mișcarea noastră spor
tivă...

Călin ANTONESCU
P. S. Aflăm în ultimul 

moment că Universita
tea București vrea să 
facă „cadou" handbalu
lui bucureștean un te
ren. Mare, frumos, în 
centru și cu elbițex. E- 
xistă proiecte și chiar 
promisiuni. Să fie in
tr-un... elbitex bun ?

a a.

Pe teme actuale

CALENDARUL SPORTIV AL SCOLII DUMITRU VELICU (Steaua) CU PELEȘ,

Sportivii români in Franța
PRIMA ADVERSARĂ —

SELECȚIONATA BOURG EN BRESSE

Ca de obicei, în primele 
zile ale noului an de învă- 
țărnînt, consiliile asociațiilor 
sportive școlare își întocmesc 
calendarul. Nu este o activi
tate nici simplă, nici prea 
facilă. Trebuind să stabilească 
cu exactitate raportul real 
dintre posibilitățile materiale 
ale fiecărei școli (terenuri, 
săli, spații pentru atletism și 
gimnastică etc.) și tradițiile, 
preferințele sportive ale ele
vilor, calendarul va apare ca 
un document important,, dacă 
este întocmit cu discernă- 
mînt, cu spirit de răspundere.

Sublinierea este abșolut ne
cesară pentru a preîntîmpina 
situații echivoce întîlnite în 
anii precedenți cînd, datorită 
superficialității și dorinței de 
a face impresie (! ?), aceste 
calendare cuprindeau adesea 
concursuri sau competiții fic
tive, la discipline care nici 
nu se practicau în școală, sau 
cel mult erau reprezentate 
prin cîțiva elevi. Maniera în 
care erau întocmite asemenea 
calendare trăda o tendință 
nesănătoasă, de formalism, 
din partea autorilor lor.

Apreciem de aceea ca bi
nevenită inițiativa Secției 
sport a C.C.. al U.T.C. care, 
venind în sprijinul asociați
ilor sportive din școli, a ela
borat un ghid destinat să a- 
jute la întocmirea mai judi
cioasă a acestui important do
cument.

Ghidul precizează din capul 
locului că principala compe
tiție sportivă adresată masei 
de elevi o reprezintă CAM
PIONATUL ȘCOLII. Pentru 
reușita lui se recomandă or
ganizarea strictă pe două e- 
țape, cea pe clase (ani de stu
dii), etapa de. masă, de fapt 
cea mai importantă, și apoi 
cea interclase (interani). Pri-» 
ma va desemna campionii 
claselor, cea de a doua, frun
tașii școlii.

Cît privește sfera discipli
nelor sportive școlare, ghidul 
se referă în primul rînd la 
cele care se pot practica

fără „condiții speciale", care 
au, deci, o largă accesibili
tate. Sînt fixate și cîteva date 
limită pentru programarea 
campionatelor. Iată-le : a) 
campionatul de atletism, e- 
tapa I între 15 IX — 8 XI 
1970 și 20 IV — 9 V. între
cerile, care se vor desfășura 
sub forma unor concursuri 
individuale, pe probe sau 
grupe de probe, vor coincide 
cu etapa de masă a campio
natului național școlar, a 
pentatlonului atletic școlar 
și a concursului de ștafete al 
elevilor; b) campionatul de 
cros, în primul trimestru șl 
va constitui etapa, I a „Cro
sului de toamnă al elevilor" 
(15 IX — 18 X 1970), iar în 
trimestrul al Il-lea, etapa I 
a „Crosului tineretului (pînă 
la 5 IV 1971) ; c) campiona
tele de baschet, handbal, fot
bal și volei — poț fi progra
mate în tot curșul anului, la 
datele stabilite de fiecare a- 
sociație sportivă în parte ;
d) campionatul de săniuțe 
constituie etapa I a concursu
lui dotat cu trofeul „Săniuța 
de argint" (pînă la 11 I 1971)',
e) campionatul de schi alpin, 
schi fond și patinaj — numai 
în școlile situate în zone cu 
condiții pentru practicarea 
sporturilor de iarnă — (pînă 
la 31 I 1970); f) campionatul 
de șah va reprezenta etapa I 
a „Concursului de șah al e- 
levilor" (20 XII 1970 — 7 ÎI 
1971).

In principal, atît. Există 
însă indicația ca în funcție 
de tradițiile sportive ale șco
lii, calendarul să cuprindă și 
alte discipline : judo, tenis de 
masă, ciclism etc. Se reco
mandă însă ca datele de des
fășurare să fie riguros pla
nificate, ținînd seama de 
structura anului școlar, evi- 
tîndu-se suprapunerea unor 
acțiuni și, în ultimă instanță, 
supraîncărcarea elevilor.

Nădăjduim ca acest cuvînt 
de ordine să fie respectat în 
toate asociațiile sportive din 
școli.

NOUL CAMPION LA DRESAJ (mijloeie)
După ce joi a fost desem

nat campionul național la 
dresaj, categoria ușoară, a ve
nit rîndul celor de la „mijlo
cie" pentru a încerca să in
tre în posesia titlului.

După ce Dumitru Velicu 
(Steaua) cu Ghidran se insta
lează în frunte, datorită unei 
bune prezentări, actimulînd 
674 p, este rîndul lui Virgil 
Hărbuceanu (Steaua) cu Pris
lop să treacă la conducerea 
plutonului. El execută bine in
trarea în galop îngrămădit, o- 
prire-imobilitate 6 secunde, 
pornirea 13 galop îngrămădit 
pe piciorul sting și serpentina, 
dar mai puțin sigur semipiru- 
eta la dreapta și la stînga și 
pasul îngrămădit. Cele cîteva 
erori îl privează pe V. Băr- 
buceanu de cîteva puncte — 
care se vor dovedi a fi foarte 
prețioase — primind numai 
70(5.

Campionul de la „ușoară", 
Adolf Frolich (C.S.M. Sibiu) cu 
Jucu, face, djn nou, dovada 
calităților sale, trecînd în po
ziția a doua, cu 683 puncte, 
executînd mai slab semipirue- 
ta la dreapta, pornirea în trap 
mijlociu așezat și volta la 
stînga.

Dar, Dumitru Velicu nu-șl 
spusese ultimul cuvînt. El 
apare, de data aceasta cu 
Peleș, impresionînd prin mai 
mulță siguranță. Deși pri
mește note mai mici, la o- 
prire — 6 pași înapoi și por
nire la galop îngrămădit, la 
serpentină — 6 bucle în ga
lop corect cu schimbare de 
picior și la primirea la 
dreapta, el obține, totuși, în 
ansamblu, note mari, ceea 
ce îi aduce 719 p și o dată 
cu acestea titlul de campion 
național. Nu putem îpeheia 
scurta noastră relatare des
pre dresaj fără a menționa 
absența lui Eugen Cotan 
(Centr. căi. Buc.), datorită 
accidentării calului său Baba 
Novac. Rezultate tehnice : 1. 
DUMITRU VELICU cu Peleș

Eugen Ionescu (Dinamo) cu Gama într-o săritură peste obstacol
Foto : Theo MACARSCHI >

Duminică, de la ora 16, pe 
stadionul din localitatea 
Bourg en Bresse, echipa se
cundă a României va întilni o 
selecționată franceză. Din cine 
este formată de fapt, această 
primă adversară a rugbyștilor 
noștri în turneul pe care îl 
înțreprind în Franța ?

De la început trebuie preci
zat că este vorba numai de 
jucători care activează în e- 
chipe din prima ligă. Astfel, 
fundașul Girard aparține clu
bului local Bourg. Aripile, 
una de la Montchanin (Soula) 
iar cealaltă de la Romans 
(Cauquil). Ca centri vor fi fo
losiți Auger (Bourg) și Feriot 
(Oyonnax). iar ca mijlocași 
Bouget și Crebier, ambii de la 
Grenoble.

în linia a III-a, jucători din 
echipe diferite ; Viole de la 
R.C.F., Faillon de la La Voulte 
Sportif și Raymond, care 
aparține clubului St. Claude. 
Pentru linia a Il-a au fost

preferați Savitski (La Voulte 
Sportif) și Guerin (Oyonnax). 
în fine, în linia I vor evolua 
Repellin (La Voulte Sportif), 
Burgel (Avignon) și Magendie 
(R.C.F.).

Tot din echipe din prima 
ligă fac parte și rezervele: 
Coureau (Chambery) Cogne 
și Chevret (Oyonnax), Salo
mon (Grenoble), Pantin (Ma
con) și Fiard (Romans).

De subliniat faptul că a- 
proape jumătate dintre acești 
jucători au evoluat în diferite 
selecționate franceze de va
lori foarte apropiate naționa
lei. Este vorba de Cauquil. 
Bouget (care va fi și căpita
nul echipei),Savitski, Guerin, 
Repellin, Magendie, Crebie și 
Fiard. Altfel spus, un XV 
redutabil. în fața căruia rug- 
byștii români nu vor avea o 
sarcină prea ușoară. Cu ațît 
mai semnificativă va fi, deci, 
o eventuală victorie (t. st.).

ALERTĂ ÎN SALA DE ANTRENAMENT A RAPIDULUI...

REZULTATE STRINSE IN SEMIFINALELE

CAMPIONATULUI
Semifinalele campionatului 

național feminin de șah s-au 
încheiat, recent, în patru ora
șe ale țării. 50 de jucătoare 
au luptat pentru cele 12 locuri 
ale calificării în turneul final 
și întrecerea lor a avut un ca
racter aprig și echilibrat, pri
mele clasate cunoscindu-se, 
cu excepția grupei de la Bucu
rești, abia după încheierea ul
timei runde. Remarcabil ni se 
pare faptul că actuaja ediție 
a competiției a avut darul să 
aducă in eșalonul de frunte al 
șahului feminin românesc ci
te va nume noi, junioare ta
lentate, dispuse, .pare-se, să 
zdruncine ierarhiile severe din 
acest joc al experienței și ma
turității. lată un scurt film al 
celor patru semifinale.

BUCUREȘTI: RODICA REI
CHER ZiV AFARA DE CON
CURENȚA.

Grupa din Capitală a fost 
singura în care cîștigătoarca 
s-a detaȘat într-un mod au
toritar. Maestra RODICA 
REICHER n-a lăsat decît 3 
remize, preștind un joc solid 
și eficace, dar, nu-i vorbă, 
ea n-a îptîmpinat o concurență 
sau o rezistență prea serioasă. 
Revelația turneului este, fără 
îndoială, junioara Gabriela Ol
teana (17 ani), care o tato
nează, cu același număr de 
puncte, pe experimentata 
Elena Rădăcină.

In clasament: RODICA
REICHER ii1/., (din 13 posi
bile), Elena Rădăcină Șl Ga
briela Olteanu 97. Doina Pas
ca 9, Daniela Nicola (junioară) 
și Rodica Neofit 8, Ana Apos- 
tolescu 77« etc.

TIMIȘOARA : O REMIZĂ 
A DECIS PRIMUL LOC.

Turneul a prilejuit o cursă 
palpitantă între bucureștencele

NAȚIONAL FEMININ
FLORICA NICULESCU și 
ELEONORA GOGÎLEA, ambe
le neînvinse, Cu o egalitate 
mai mult (3 remize față de 
două), Gogilea a trebuit să 
se mulțumească cu locul se
cund. în finală se califică și 
junioara Anca Gheorghe, din 
Brașov, eleva inimosului in
structor Ion Șeitan.

In clasament: FLORICA
NICULESCU 10 p (din 11 po- 
sible), Eleonora Gogilea 9*/«, 
Anca Gheorghe 8. Maria Mu
ra fa 7, Vera Zsigmond 67, etc.

IAȘI : DOAR 9 CONCU
RENTE . . .

Amputată de cîteva nepre- 
zentări. această „minigrupă" a 
fost cîștigată de DR. MARIA 
POGOREVICI, dar nu fără 
eforturi.

In clasament: MARIA PO
GOREVICI 7 p (din 8r posi
bile), Emilia Chiș 67: Rodica 
Crăciun 6, Voichița Călinescu 
57, etc.

ORADEA : FINIȘ SȚR1NS.
Patru concurente s-au des

prins de la început în această 
semifinală. Cu un plus de 
energie, clujeanca MARGA
RETA JUNCU a reușit să o- 
cupe de justețe primul loc.

în clasament : MARGARE
TA JUNCU 107, p (din 13 po
sibile), Suzana Makkal și Ade
la Gesticone 10, Renee Farkaș 
9‘/i, Ecaterina Stolnicu 8 ețc.

Pentru finala programată in 
noiembrie, la Ploiești, celor 
12 calificate din semifinale li 
șe vor adăuga : campioana ță
rii — Margareta Teodorescu, 
prețum șj Alexandra Nicolau, 
Elisabeta Polihroniade și Ger
trude Baumstarck, alcătujn- 
du-se astfel cea mai puternică 
participare pe care a eunos- 
cut-o vreodată competiția.

Ieri, la antrenamentul rapidiștilor : de la stînga la dreapta, antrenorul T. Niculescu și boxerii 
Pometcu, Tecuceanu, Bădoi, Mageri. Foto : V. BAGEAC
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porție de masă a sportului, 
ne-a furnizat-o unul dintre 
promotorii mișcării, inginerul 
TEOFIL CHELARU, președin
tele asociației sportive.

— In uzină, vîrsta medie a 
muncitorilor este de 22—23 de 
ani. Ne-am dat seama că a.- 
cest tineret simte nevoia să 
practice sportul. Mai greu a 
fost să aflăm cam ce prefe
rință are fiecare, dar o dată 
stabilite dorințele, nu ne-a fost 
dificil să luăm un start bun.

Că nu totul a mers de la 
sine, că a fost nevoie de mun

ca și priceperea unor oameni 
care iubese sportul, care prin 
exercițiu fizic, vor ca sănăta
tea tineretului unei uzine să 
fie menținută la un înalt grad 
— am dedus din discuțiile cu 
alți membri ai asociației de 
la U.R.A.

Aveam să aflăm — și nu 
numai din scripte, ci urmărind 
pe terenuri și in sală activi
tatea desfășurată în cîteva 
zile, că 900 din cei 1 000 de 
muncitori, eîți numără uzina, 
sînt angrenați în competiții 
sportive permanente.

ion GAVRILESCU

OLIMPIADA UZINEI
Uzina Independența este 

una din unitățile industriale 
cu prestigiu și tradiție in Si
biu. Numele ei s-a făcut cu
noscut nu numai prin calita
tea produselor, ci și prin re
zultatele sportive, înotătorii, 
handbaliștii, fotbaliștii și volei
baliștii sibieni remareîndu-se 
jrj întrecerile județene și di- 

| ^StiaȘicative sînt și reali- 
, ^aiu.41». obtinijțc, Jn acțiunea de 

^mulți 4-

aeri și vîrstnici pe terenul 
de sport. O mărturie în acest 
sens o constituie competiția 
„OLIMPIADA UZINEI”, în 
cadrul căreia primii s-au în
trecut amatorii de fotbal. Toa
te cele opt mari sectoare de 
producție și-au înscris echipele 
în concurs — cîștigat de for
mația condusă de inginerul 
Mihai Costea, șeful secției a 
III-a mecanică. Trofeul — o 
cupă — fiind transmisibil, a 
născut numeroase ambiții.

Retrași lnțr-un oojț al să
lii. juniorii se pregătesc cu un 
calm vizibil, trăgind din cînd 
în cînd cu coada ochiului la 
cei mari și, bineînțeles, la an
trenorul lor, Mihai Fulea. Pe 
ei nu-i așteaptă, deocamdată, 
bătălii grele. In schimb, senio
rii Rapidului au intrat în a- 
lertă. Sacii cu nisip sînt bom
bardai i necruțător, ca de alt
fel și pernele de perete și 
puncing-baiurile. Boxerii asu
dă din plin, iar pe fețele lor 
se văd urmele efortului depus.

Antrenorii Luca Romano și 
Tedi Niculescu și-au fixat, în
că din luna iuljc, băieții cu 
care vor intra in campionate 
și cu care au început încă de 
atunci pregătirile. 12 dintre 
ei vor participa întii in etapa 
municipală a campionatului, 
șanse de a promova mai de
parte avînd — după aprecie-

București - Belgrad 
(juniori)

La Începutul lunii octom
brie se va disputa intilnirea 
internațională de box intre 
SELECȚIONATELE DE JU
NIORI ALE ORAȘELOR 
BUCUREȘTI și BELGRAD.

Pentru alcătuirea echipei 
noastre, simbăta viitoare va a- 
vea loc o gală de selecție. 
După toate probabilitățile, la 
6 octombrie oaspeții vor evo
lua la Galați, unde vor întilni 
selecționata locală de juniori.

IMPULSIONARE
In plină desfășurare se află 

jocurile de handbal și volei 
ale acestei originale Olimpia
de, reunind echipele tuturor 
secțiilor de producție. Dar. 
ceea ce merită a fi scos in 
evidentă este continua pre
ocupare pentru crearea unor 
condiții materiale dintre cele 
mat bune. De la secretarul 
Comitetului U.T.C.. CORNEL 
ROMAN, am aflat că organi
zația de tineret are merite 
deosebite în munca de ame
najare a terenurilor de sport, 
în rîndul cărora șe > înscrie și 
transformarea maidanului de 
lingă gara mică într-o fru
moasă bază sportivă.

— Fetele și băieții din uzi
nă, ne-a spus interlocutorul 
nostru, au răspuns „prezent" 
la toate chemările. In ulti
mele zile, au Înregistrat citeva 
realizări importante. Cele două 
terenuri de fotbal și grupul 
sanitar au fost date în folo
sință, iar lucrările de amena
jare a dreptunghiurilor de vo
lei, handbal, baschet și a sec
toarelor de atletism avansea
ză metru cu metru.

In lunile următoare sînt aș
teptate, cu vădită nerăbdare, 
terminarea complexului spor
tiv, Începerea _ campionatului

rea antrenorului Romano — în
deosebi Șerban Săileanu, Radu 
Gheorghe, Aurel Bădică și Dinu 
Cristea. Ceilalți rapidiști pre- 
zenți direct in turneul final 
de la sfîrșitul lunii octombrie 
(Ion Mageri, Viorel Țepucea- 
nu, Petre Cojocaru, Gheorghe 
Bădoi și Marin Io» — ultimul, 
campion național la categoria 
ușoară, în... I960 !) vor conti
nua pregătirile prin partide 
amicale.

Ciclul de antrenamente a 
fost... pupetat, din cind in 
cînd, cu meciuri publice, o- 
biectiv urmărit insistent de cei 
doi antrenori, știindu-șe că 
forma publică se capătă cel 
mai bine in lupta cu adver
sarul. Astfel, Bădoi, Cojocaru 
și Radu Gheorghe au evoluat 
de curind la Galați — o forma 
sportivă apreciabilă dovedind 
Cojocaru. Mageri va disputa 
marți, la Constanța, un meci 
revanșă cu Aurel Iliescu. Me
ciul se anunță foarte pasio
nant. Și Bădoi va urca, tot 
marii, treptele ringului de la 
Constanța.

Zilele trecute, rapidiștii au 
primit o scrisoare de la an
trenorul Uie l’ițu din Pitești 
prin care sînt invitați să sus
țină meciuri în acest oraș. In
vitația va fi, bineînțeles, ono
rată. Va urma și un turneu 
la Cîmpulung Muscel.

în mod concret, speranțele 
antrenorilor sînt ca Mageri. 
Bădoi și Cojocaru să ajungă 
în finalele categoriilor res
pective ale campionatului na
țional. Un eventual eșec la

faza de zonă nici nu ««te con
ceput, marea lor ambiție fiind 
aceea de a face ca in ediția 
1970 a campionatului, secția 
de box să realizeze un salt 
evident spre calitate. Condi
țiile bune de pregătire puse 
la dispoziția rapidiștilor (spre 
deosebire de situația de acum 
cițiva ani) pot juca, înlr-ade- 
Văr. un rol major în realiza
rea acestui deziderat. Ion Ma
geri, la ora actuală cel mal 
talentat, pugilist al clubului 
giuleștcan, a căutat, la ple
care. să ne convingă că „anul 
acesta rapidiștii se vor nu
măra. cu siguranță. printre 
medaliații campionatelor na
ționale. Cred că iinalișlii cate
goriei pană vor fi Ipn Ma
geri și Aurel Ilieseu" — a în
cheiat el.

E plăcut să constați opti
mismul talentatului boxer ra- 
pidist... Dar, să așteptăm mai 
întii rezultatele apropiatelor 
confruntări din „zone".

R. CALARAȘANU

de casă al popicarilor. Olimpia
da de iarnă la șah, tenis de 
masă și schi. Pentru învingă
tori sculptorul Stan Jclescu, 
de la atelierul de modeiărie, 
lucrează cupele ce le vor fi 
decernate. Credem că nu-i 
de loc lipsit de interes să 
menționăm și activitatea cer
cului de turism (condus de in
ginerul Liviu Roșu), care a 
organizat reușite excursii la 
Păltiniș, pe Valea Oltului, Jn 
munții Cibinului și în alte

OBIECTIVE PRECISE,
La porțile Craiovei s-a Înăl

țat, in anii cincinalului. Combi
natul chimic, o adevărată for
tăreață construită din fier și 
piatră, capabilă să valorifice 
la maximum gazele naturale 
din subsolul Olteniei. O dată 
cu construirea combinatului au 
crescut și oamenii, cu pasiu
nile și bucuriile lor. Firesc, 
dintre acestea nu putea lipsi 
sportul. La început a fost o 
asociație sportivă mică : Chi- 
mia-l.S.C.M., care reunea în 
întreceri masa salariaților șan
tierului de construcții și pe 
cei, mai puțini la număr, 
care alcătuiau nucleul oombi- 
natului.

„Din cei peste 5000 salariați 
cifi numără acum combinatul. 
1 600 sînt membri ai asocia-

— 719 p — campion națio
nal, 2. Virgil Bărbuceanu cu 
Prislop 706 p, 3. Adolf Fr3- 
lich cu Jucu 683 p.

Obstacolele au continuat cu 
proba nr. 2, evident cu un 
grad de dificultate sporit. La 
categoria semiușoară, AN
DREI RADAR (C. S. Petro
lul) cu Bicaz, continuă să 
conducă în clasament cu 4 
p fiind urmat de Cornel 
Ilin (Steaua) cu Șiret — 
5 p și Alexandru Bozan 
(C.S.M. Sibiu) cu Ring — 
7 p. La „ușoară", ziua a doua

nu a adus nici o modificare 
în clasament. Pe primele trei 
locuri șe află DAN MIHAl- 
LESCU (O. S. Petrolul) cu 
Aprod — 3 p, Ion Popa 
(Steaua) cu Pipăruș — 5 p, 
Nicolae Burghelea (C. S. Pe
trolul) cu Jul — 7 p.

Performerul de Ia mijlocie 
este EUGEN TQNESCU (Di
namo), care cu Gama și G.recr 
ocupă primele două locuri cu 
3 p și. respectiv. 6 p, urmat 
de Constantin Vlad (Dinamo) 
cu Jack.

Emanuel FÂNTÂNEANU

0 ECHIPĂ CARE MERITĂ
Ieri ne-a făcut o vizită 

]a redacție cunoscutul an
trenor de oină Ion I’opes- 
cu-Biifteg. Cu amărăciune, 
bătrinul antrenor dinamo- 
vist (activează din 1950 la 
clubul bucureștean) ne-a 
spus :

— Vin acum de la Di
namo Băneasa, asociație 
sportivă la care clubul Di- 
napw ne-a transferat de 
doi ani. S-ar putea, dacă 
ny intervine o mină salva
toare, să nu ne prezentăm 
D faza de zonă a campio
natului național, programa
tă la Cluj, spre sfîrșitul lu
nii. Nu avem condiții co
respunzătoare de pregătire 
șj de deplasare la compe
tiții, ipsă cej puțin, pină a- 
cum, nu am apărut în postu
ra de echipă care forfaitează, 
dina-moviștii fiind prezenți

0 SOARTĂ MAI BUNĂ 
la țpațe competițiile de an
vergură. Nu prețindem tle- 
cit ca cineva să se intere
seze de nevoile stricte ale 
echipei. Dacă in continuare 
vom avea același tratament, 
nu știu ce se va aleg# din 
secția noastră. ,

Să fje vorba de o des
considerare a oinei ? Dacă 
e așa, ni se pare foarte 
regretabil, cu atit mai 
mult cu cit in joc este si
tuația un.ei formații de per
formanță. pare a piștigat din- 
1951 și pină in prezent de 
9 ori titlul de campioană 
a țării, iar în două rinduri a’ 
intrat în posesia trofeului 
„Cupa României”, humă- A

rindu-se de fiecare dată și ș
printre finalistele marilor ij
concursuri. Să recunoaștem .
că o echipă cu un așeme- î
nea palmares merită o t
soartă mai bună. (TR. L).

VFXIȘTH BE LA C.N.U. - 3 TITWB1
DE CAMPIONI

MAMAIA, 18 (prin teleron, de 
la corespondentul nostru). Cu 
desfășurarea celei de a 7-a regate, 
s-a încheiat campionatul nafionat 
de yachting ediția 1910- In ultima 
întrecere, vintul a bătut ceva mal 
puternic (forța 3), favorizipd. în
tr-o oarecare măsură, pe local
nici, care s-au și clasat pe locuri 
fruntașe. De menționat abs,en‘a 
in cea din urmă dispută a echi
pajelor fruntașe de la clas e 
F.D. și Star, virtuale câmp: -e 
în acel moment. Totodată. con
semnăm singurele do scaii mari 
la Star, unde I. Frlipetcu ț- D. 
tne. sosiți pe primpii l‘>e, ca și 
M. Stănescu + B. Cgi-.ge (toți de 
la Electrica Constanța), situați pe 
locul in. au conlravenit regu
lamentului. folosind vele proprie
tatea F.K.C.Y. interzise în acest 
concurs. Ciștlgătorii zilei : F.D. 
I. Apostol -f- D. Nicolaescu (E- 
lectrica Constanta) : Star p. Mâ
nu + Gh. Mitrgn (Electrica Buc.); 
Snipe D. Popovjcț -j- B. Mărăci
ne (Electrica Buc.); Finn Gh.-Ni- 
coleiolu (Electrica Constanța).

Actuala ediție a campionatului 
a fost dominată de vcliștii bucu- 
reșteni. îndeosebi i|e cei aț clu
bului nautic universitar, ale că
rui echipaje ’au obținut trei 
titluri naționale. Iată, de altfel,

care sînt primii clasați Ja ce!e 
patru clase șle competiției : FINN 
(24 ambarcațiuni) 1. N. OPRii^NU 
(C..N.U.) 8,7 p, 2. C. Ivanovițci
(C.N.U.) 25.4 p, 3. Gh. Nic01.H >iu 
(Electrica Constanța) 26,1 p ; SNI
PE (13) 1. D. POPOVICI 4- Bete 
MĂRĂCINE (Electrica Buc.) 0 P ’ 
2. M. Năvodaru 4 Gh. Aneuțs> 
(Electrica Buc.) 28 p, 3. M. A- 
nastascs.cu 4- T. Doctor (C.N.U.) 
44.1 : STAR (8) 1. M. DUMITRIU 

•4- N. ILȚESCU (C.N U.) o p, 2.
P. Mânu 4- Gh. Milran (Electrica 
Buc.)' 20 p, 3. D. Onofrci 4 N. 
Nîstor (Etec'rlca Buc.) 28,8 p ; 
F.p. (13) 1. C. BARBULFSCU 4~ 
FL. PANAITE’-CU (C.N.U.) 0 p, 
2. I. Apostol 4- D. Niculescu (E- 
lectrica Constanța) 25.8 p. 3. N. 
Culică 4- M. Denisov (Electrica 
Constanța) 32,7 p.

N. ENACIIE

DUBLA ÎNTÎLNIRE STEAUA — EMPOR 
HALLE

Echipa de polo Empor 
Halle din R. D. Germană va 
susține două partide în Capi
tală. Oaspeții vor întilni as

tăzi, de Ia ora 17 la ștrandul 
Tineretului, și mîine, de la 
ora 11, la același bazin, echipa 
bucureșteană Steaua.

locuri pitorești din împre
jurimi.

înainte de a încheia aceste 
ripduri, se cuvine să consem
năm și numele maistrului 
turnător Ion Schianu, al lui 
Nicolae Ciupudeanu și Ion 
Kiirti, care, prin strădania 
lor. își aduc o contribuție va
loroasă la menținerea, la o 
cota înaltă, a pasiunii pen
tru sport în uzină.

Tr. IOAN1JESCU

PERSPECTIVE CERTE
ției" ne spune'a inimosul se
cretar al asociației Chimia. 
IONEL IORDACHE. Tinăra 
asociație sportivă Chimia s-a 
dezvoltat, atrăgînd în întrece
rea sportivă numeroși amatori. 
Asociația are 9 ramuri de 
sport, din care trei sînt de 
performanță. Echipele secțiilor 
de box, parașutism-planorism 
și de orientare turistică au obți
nut frumoase rezultate în dife
rit# competiții județene și re
publicane. Campionatele de 
casă ale asociației. destinate 
masei largi a salariaților sînt 
desfășurate cu regularitate. 
Numai în acest an au parti
cipat la campionate 16 echipe 
de fotbal, 14 de popice, șah, 
tenis, 12 de volei — ultima 
ramură sportivă introdusă *-

bia de un an în combinat. 
Baza materială — fără a fi 
prea bogată — satisface, to
tuși, in mare parte necesită
țile. în apropierea combinatu
lui s-au amenajat un teren de 
fotbal și unul de volei. La club 
se găsesc 8 mese de șah, două 
de tenjs și sală de antrena
ment pentru box, la care se 
adaugă terenurile închiriate la 
Uzina „7 Noiembrie" (volei), la 
stadionul Tineretului (fotbal), 
la asociația Constructorul. E- 
chipamentul, în valoare de 
80.880 lei, completează „zes
trea”.

Plgnul de muncă gl asocia
ției cuprinde obiective precise, 
dintre care amintim : organi
zarea etapei de iarnă a cam
pionatului asociației la cinci 
ramuri de sport ; înființarea 
a două centre de inițiere la 
înot și tenis de masă, la care 
vor participa copiii salariați
lor combinatului ; trecerea 
normelor pentru cucerirea In
signei de polisportiv de către 
200 de tineri.

Evident, despre proaspăta 
asociațio sportivă Chimia se 
mai pot spune încă multe 
lucruri. Sperăm — așa după 
cum ne-au asigurat toți cel cu 
care am stat de vorbă — ca 
întreaga activitate să cunoască 
în viitor o continuă dezvol
tare,

J&JQEEgw

ATLETISM; Stadionul 
Republicii, ora 9 și J4 ; 
triunghiularul feminin (An
glia, Ungaria, România) și 
patrulaterul masculin (El
veția, Italia, Ungaria, Ro
mânia).

BASCHET : Teren ..Pțo- 
greșul, ora 17 : Progresul — 
„U“ București (f. B.).

BOX : Sala Constructo
rul (Șos. Iancului nr. 130), 
de la ora li! : gală în ca
drul „Cupei Școlarul".

CĂLĂRIE : Baza hipică 
din Calea Plevnei, de la 
ora 8 : campionatele națio
nale — dresaj (cat, semi
grea), obstacole (proba 
nr. 3).

CICLISM : Velodromul 
Dinamo, ora 16: prima pro
bă a finalelor campionatu
lui național, viteză, juniori 
mari ; cursa cu adițiune de 
puncte (seniori) din cadrul 
campionatului Capitalei.

FOTBAL : teren Sportul 
muncitoresc, ora 16 : Sp. 
muncitoresc — Mașini-u- 
nelte Buc. (Divizia C) ; te
ren Ghencea, ora 16 : Stea
ua — Rapid (tineret-rezer- 
ve).

HANDBAL: Stadionul
Tineretului, ora 15,45 : Șc. 
sp. nr. 3 București — Ra
pid (f. J.) ; ora 16,45 : Uni
versitatea București — 
Confecția (A. f.).

POLO : Ștrandul Tinere
tului, de la ora 17 : Stea
ua—Empor Halle (R.D.G.).

ț
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Dorința rapidiștilor : Năsțu-

joc frumos

drea), Dinu, Dumitru, 
rescu, Angelescu, Neagu, Pe- 
treanu.

Aurel PĂPĂDIE

F.C. ARGEȘ — fără
Dabrin, Frâțiiâ și Radu

Stelișiii au emoții
în

an
in i- 

în 
la- 
in-

Draw-ul de la Ploiești i-a 
mobilizat pe rapidiști, creîn- 
du-le pri climat favorabil 
pentru pregătirile din aceas
tă săptămînă. După un 
trenament „tare" de 170 
nute, efectuat marți și 
care accentul s-a pus pe 
tura fizică și pe tehnica
dividuală,' miercuri a urmat 
un joc-școală, Rapidul avînd 
ea sparing-partener echipa de 
categorie orășenească Auto
matica, pe care a învins-o 
cu 8—1. De joi, echipa Rapid 
și-a mutat „cartierul general" 
al pregătirilor la Vila Ro
binson din Predeal, de unde 
se vor reîntoarce sîmbătă 
seara. întrebat despre jocul 
de duminică, antrenorul Ma
rin Bărbulescu ne-a declarat: 
„Dorim să realizăm un joc 
frumos în compania Stelei".

Formația probabilă I 
mureanu (Răducanu), 
Lupescu, Dan, Greavu (Co-

Ră- 
Pop,

Victorioasă, miercuri, 
meciul cu Rarpatî Lvov, din 
„Cupa Cupelor", Steaua aș
teaptă cu emoție partida de 
campionat cu Rapid, adversa
rul în fața căruia a cîștigat 
și a pierdut tot de atitea 
ori.

Steliștii s-au ari trenat in
tens în ultimele două zile, 
punînd accentul pe diferite 
scheme tactice, cu care spe
ră să-i surprindă pe rapi- 
diști. In același timp, apăra
rea a căutat să-și îmbună
tățească acroșaj ul și jocul de 
cap.

Cît 
va fl 
Suciu 
garin, 
Ștefănescu, 
Tătaru, Dumitriu III,

privește formația, ea 
cep de la Lvov, adică: 

— Sătmăreanu,
Hălmăgeanu, 

Naom,

Ciu- 
Vigu, 

Pantea, 
Manea.

T U.TA-

U.T.A. s-a antrenat cu...
Feijenoord

i
Sosiți 

baliștii 
du it a 
relaxare, efectuînd 
miază o ușoară ședință de 
pregătire.

Pentru meciul de miine, 
cu Petrolul, echipa este, însă, 
bine pusă la punct, apreci- 
indu-se, pe bună dreptate, 
că antrenamentul cel mai 
tare și, deci, cel mai conclu
dent, l-a constituit partida 
cu... Feijenoord. Așa îneît, 
nici „ÎT’-Ie texțilist nu va 
suferi vreo modificare: Gor- 
nea — Birău, Lereter, Pojo- 
ni, Broșovschi, Petescu, A- 
xente, Kalinin, Domide, Dem- 
brovsehi, FI. Dumitrescu.

Floieștenii în fața unui
I i

PLOIEȘTI 18 (prin telefon, 
’de la corespondentul nostru). 
Meci greu pentru Petrolul 
la Arad ! Nu e ușor să în; 
frunți pe campionii țării și 
pe egalii campionilor lumii 
îp deplasare! Conșțienți de 
dificultatea partidei, ploigs- 
tenii s-aa antrenat cu o deo
sebită conștiinciozitate pentru 
a face față onorabil în me- 

duminică. Petrolul

joi seara acasă, fot- 
arădeni și-au îngă- 

doua zi momente de 
după-a-

meci dificil

PITEȘTI 18 (prin telefon 
de la corespondentul nostru). 
Dobrin, Frățilă și Radu 
lipsi din formația care 
juca la Bacău ! Primul 
un deces în familie, iar 
lalți doi sînt accidentați 
partida cu C.F.R. Cluj.

vor 
va 

are 
cei- 
din 
To

tuși, noul antrenor al piteș- 
tehilor, TITUS OZON, este 
optimist și speră să obțină 
primul punct în deplasare. 
De altfel, toți jucătorii sînt 
animați de această dorință 
și pentru îndeplinirea ei 
mupeit la antrenamente 
niciodată în acest început 
sezon. Iată și formația 
care Titus Ozon intenționea
ză s-o 
teren:
teanu,

au 
ca 
de 
pe

trimită duminică în
Niculescu—Pigulca, OI- 
Vlad, Ivan II — Roșu,

CLU.I

din formajia constănțeană
Tufan și Mates vor lipsi

Constanța 18 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru). 
„Știm că ne așteaptă un joc 
greu la Cluj, dar ne-api pre
gătit cu toată atenția" — de
clara, ieri, antrenorul se
cund, E. Hașoti. Farul s-a 
antrenat intens miercuri și

Prcpurgel — Circiumărescu, 
M. Popescu, Iancu, Jcrcan.

I. FEȚEANU

Duțan și Rugiubei continuă

intra pe teren : Ștefănescu — 
Stoica, Antonescu, Grama, 
Pleșa, Tănasc, Badea, Ologu, 
Caraman, Oprea, Kallo.

N. ENACHE
Vor sărbători ceferiștii
clujeni prima victorie ?...

Antrenament după
antrenament la Progresul- ; - . . . ~

a fi indisponibili
BACĂU 18 (prin telefon, 

de la corespondentul nosh'u). 
Dinamoviștii băcăuani s-au 
antrenat zilnic în această 
șăptămin.ă, iar joi au susținut 
o partidă amicală. în com
pania divizionarei B — C.F.R. 
Pașcani. Echipa s-a mișcat 
bine, lipia de ala? dovedipd 
o mare poftă de joc. Scor 
final 3—0 (i.—0), prin punc
tele realitate de D. Ene, Pa
nă și S. Avram. Antrenorul 
V. Neagu are însă dificultăți 
în alcătuirea formației de
oarece Duțan și Rugiubei 
continuă să fie indisponibili. 
Formația pentru meciul cu 
F. C. Argeș va fi stabilită 
în ziua meciului.

Ilie IANCU

„Avem nevoie <Ie două pținc- 
te ca de aer, și pe von) bate 
(sportiv, bineînțeles !) ca să 
le cucerim" — spunea antre
norul Eugen Iordaehe, după

...Dragă Farule, nu-ți face 
probleme, nu ne stricăm noi 
punctajul pentru voi!

Eehipa Progresul s-a pre
gătit cu asiduitate în vede
rea partidei pe care o va sus
ține duminică, cu Dinamo 
București. Cele 5 antrenamen
te efectuate în această săp
tămînă s-au axat pe menți
nerea condiției fizice șj îm
bunătățirea tehnicii indivi
duale a jucătorilor. în jocu- 
rile-școală cu echipa de ti
neret-rezerve, cei doi antre
nori au urmărit mișcarea 
în teren a compone.nților for
mației, precum și aportul 
mijlocașilor în funcție de fa
zele de atac și apărare. De 
asemenea, au fost exersate 
diferite teme tactice în linia 
de înaintare. Antrenorul V. 
Ștănculescu ne-a declarat: 
„Dorim să facem un joc bun 
în compania dinamoviștilor, 
pentru a ridica nivelul spec
tacular al cuplajului bucu-

- FARUL

Joi, jucătorii dovedind mul
tă poftă de joc.

„Echipa constănțeană — a 
continuat Hașoti — progre
sează de Ia meci la meci și 
sper că duminică va oferi un 
spectacol agreabil la Cluj. 
Plecăm însă fără Țufan (în
că nerestabilit) și Mareș (ca
re a avut un deces în fami
lie).

Iată si formația care va

antrenamentul de joi al ce
feriștilor clujeni.

Această declarație s-a pro
dus la sfîrșitul jocului-scoa- 
la susținut de C.F.R. în com
pania echipei „U“ Cluj (tiner 
ret-rezerve). Rezultat: 3—0. 
Dar, grijile nu-1 ocolesc pe 
antrenor. Sorin Bretan. con
tinuă să stea pe tușă (nu s-a 
restabilit), iar Tr. Popescu 
nu dă încă randamentul aș
teptat. „11"-le ' ' ’
Mărculescu — M. 
Dragomir, Burlacu, 
Vișan, Țcgean, 
Soo, O. Ionescu, Petrescu.

reștean".
Iată și formația probabilă: 

Manta — Marinescu (R. Ro

taru), Măndoiu, Grama, Dum
bravă — Dinu, Beldeanu — 
Radu Ionescu, Raksi (Sandu 
Mircea), Dudu Georgescu, Ma
tei.

Florin SANDU

Dinamo își pregătește 
,,punch-ul"

Dinamo București a efec
tuat ieri un antrenament de 
intensitate, căruia jucătorii i 
s-au supus cu cea mai mare 
dezinvoltură. Trebuie să ve
dem în aceasta o dovadă că 
ei vor angaja meciul cu Pro
gresul la maximumul posibili
tăților, că vor reuși să imprime 
un ritm viu, constant, pe tot 
parcursul celor 90 de minu
te. Antrenorul Nicușor crede 
că echipa va evolua la un 
nivel și mai bun decît în. 
partida cu P.A.Q.K. Salonic. 
Formația dinamovistă va fi 
următoarea : Consțantinescu — 
Cheran, Stoenescu, Dinu, Dc- 
lcanu, Mustățea, R. Nunweil- 
ler, Nuțu, Doru Popescu, 
Dumitrache, Both.

Pavel PEANA

UNIV^SITATgÂ CRAEOVA — JIUL

Avancronica nr. 4

La_ craioveni va reintra
Bălan

probabil : 
Bretan, 
Roman, 

Cojocaru,

Cernăianu a declarat că nu 
va pierde nici un meci a- 
casă. După meciul cu Rapid 
nu mai înțeleg :

Acasă la ei, 
alții ?

sau acasă la

Moreni, unde 
Joc amical cu 

învins-o
s-a antrenat Ia 
a susținut un 
Flacăra, pe care a 
cu 7—0! Joi, ploieștepii au 
făcut un joc școală cp for
mația de tineret-rezerve.

Ce echipă va alinia Petro
lul ? Din formație va lipsi 
Moraru, care este în sesiune 
de examene. Iată formația 
probabilă: Stelian — Gru
ber, Bădin, Mocanu, N. Io
nescu, Iuhasz, Crîngașu, Opri- 
șan (Cotigă), Dincuță, Grozea, 
Petruț.

A. VLĂSCEANU

Cît e glumă și cît evrea să demonstrezeCe
adevăr ?Politehnica

IAȘI 18 — (prin telefon,
de la corespondentul nostru). 
Politehnica a susținut un joc 

. amical cu Știința Bacău pe 
care a întrecut-o cu 2—1, prin 
punctele înscrise de Cuper- 
man și Moldoveanu. în ciu
da scorului neconcludent, an
trenorul Mărdărescu s-a de
clarat mulțumit de evoluția 
echipei sale. El este convins 
că echipa va reuși să arate 
simpatizpnților ei, care s-au 
bucurat atît de mult după 
acel 3—1 cu Dinamo Bucu
rești, că victoria n-a fost... 
un accident, ci urmarea 
creșterii valorice a echipei.

în ' tot cursul săptămînii, 
echipa a "fost supusă unor an
trenamente temeinice, pentru 
a obține 
înalți., da 
tehnică,, 
fizică.

Forfnația probabilăi Ior- 
dache — Romilă, lanul, Stoi- 
cescu, Sinjionaș, Marica, Go
lesc, Incze IV, Lupulescu, 
Cuperman, Moldoveanu.

D. DIACONESCU

indicii cei mai 
toate capitolele ! 

tactică, rezistență

CLUJ 18 — (prin telefon de 
la corespondentul nostru). 
Joi, la aflarea excelentei 
performanțe a U.T.A.-ei, în 
fața supercamploanei Feije
noord, un mucalit spunea i 
„înseamnă că „U“ Cluj este 
mult mai bună decît faimoasa 
echipă olandeză". Un alt 
simpatizant al clujenilor, pre
zent la antrenamentele stu
denților, a tinut să spună I 
„singurul 
socotelile cele mai precise 
n-au, în fond, nici o valoare 
este fotbalul". Și, totuși, ,U“ 
speră să confirme aceste cal
cule, bineînțeles, prin. Inter
mediul 
ficace 
studiu

Iată 
liniată : Moldovan 
Pexa, 
Munteanu 
Ardeleana, 
Barbu.

domeniu în care

unui Joc bun și 
în fața colegilor 
de la Iași, 
echipa care va fi

— Crețu,
Solomon, Cîmpeanu, 

(Stîncel), Anca,
Uifăleanu, Adam,

e- 
de

a-

V. MOREA

După ce etapa a Il-a efectuase cu oarecare 
succes 
lipite 
surori 
readus 
8 (opt 
puncte ___ . __
ele!) o poziție mai favorabilă, datorită doar 
golaverajului.

Cum va arăta clasamentul după etapa de 
miine ? Va interpune distanțe mai mari 
între echipe ? Sau ne va oferi același pluton 
compact, din care nu se desprinde imaginea 
nici unui favorit ? De fapt, competiția cîști- 
gă în interes tocmai prin echilibrul prelungit 
de forțe, prin această dificilă sedimentare 
a clasamentului.

Dar, să trecem în revistă cele 8 meciuri. 
POLITEHNICA IAȘI—„U“ CLUJ. Duel 

între două echipe studențești, între PRI
MELE DOUA CLASATE. Clujul a învins 
pe U.T.A. cu 3—0. Trei zile mai tîrziu, 
U.T.A, a ținut în șah, la Rotterdam, pe cam
pioana intercontinenetală. Concluzia s-ar 
impune de la sine, dacă n-ar fi vorba de 
fotbal. In plus, ieșenii ne-ar putea aduce 
contra-argumentul victoriei asupra Iui Di
namo București. De fapt, cel mai puternic 
este al treilea argument: al terenului pro
priu.

PROGRESUL — DINAMO BUCUREȘTI. 
Două echipe care știu să lupte. Dinamoviștii, 
luați pe posturi, marchează însă aproape fie
care o clară superioritate asupra adversaru
lui direct. Rămîne de văzut dacă aceasta se 
va traduce printr-o superioritate de ansam
blu.

STEAUA — RAPID. Două echipe care s-au 
temut întotdeauna una da alta și au cunos
cut în mod egal bucuria victoriei și amără
ciunea înfrîngerii. Credem că miine vor pă
răsi terenul de joc cu cite un punct, susți- 
nînd însă fiecare că le-ar fi meritat pe amîn- 
două...

o operație de separare a echipelor, 
una de alta, în clasament, ca niște 
siameze, iată că etapa a IlI-a ne-a 
Ia situația dinainte, nu mai puțin de 
echipe) totalizînd același număr de 
— patru — Și ocupînd (unele din

U.T.A. — PETROLUL. După acest sen
zațional 1—1 cu Feijenoord, este de așteptat 
ca arădenii să facă totul pentru a confirma 
performanța, în fața suporterilor lor. Și nu 
credem că replica Petrolului le-ar putea ză
dărnici aceste intenții, date fiind posibilită
țile actuale, limitate, ale ploieștenilor.

STEAGUL ROȘU — C.F.R. TIMIȘOARA. 
Și meciul de Ia Brașov se înscrie printre 
acelea care nu ridică, în mod normal, semne 
de întrebare. Este adevărat că, în etapa tre
cută, echipa brașoveană, Jucînd la Bucu
rești cu Progresul, ți-a pierdut o bună parte 
din creditul ce i se acordase după primele 
două meciuri din acest campionat. Dar, 
C.F.R. Timișoara, cu jucătorii ei neexperi
mentați, nu poate spera prea mult, chiar în 
condițiile in care Steagul nu va juca la 
valoarea maximă.

C.F.R. CLUJ — FARUL. Echipa locală 
este singura care n-a realizat pînă acum 
nici un punct. Evident, campionatul este 
abia la început, dar echipa locală nu-și poate 
permite luxul de a pierde contactul cu plu
tonul, fiindcă nu e sigur că „minunea" de 
anul trecut s-ar putea repeta și în această 
ediție. Farul, echipă masivă, este un ad
versar greu de îngenunchiat. Va fi un meci 
nul ? Probabil.,.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — «IUL. 
Gazdele, sprijinite de înfocata lor galerie 
(căreia ii reamintim, însă, că a cucerit anul 
trecut „Trofeul Petschowschi" !) vor cîștiga, 
credem, acest meci. Jiul reprezintă însă un 
pericol, datorită jocului său ofensiv, chiar în 
condițiile meciurilor susținute în deplasare.

DINAMO BACĂU — F. C. ARGEȘ. Oas
peții vin fără Dobrin. Asta spune tot ți nu 
mai e necesar să relevăm și celelalte indis
ponibilități. Ca atare, Dinamo Bacău are 
mai puține greutăți în cucerirea celor două 
puncte, pentru care, oricum, avea mai multe 
șanse.

CRAIOVA 18 (Prin telefon, 
de Ia corespondentul nostru). 
După jocul cu Pecs Dozsa, 
craiovenii au continuat pre
gătirile. Antrenorul Șt. 
Coidum știe că foștii lui e- 
levi din Valea Jiului sînt 
puși pe fapte mari atunci 
cînd evoluează în deplasare, 
că ei nu renunță ușor la lup
tă, așa îneît meciul este privit 
cu seriozitate. (La meciul de 
miercuri a asistat și antre
norul Jiului, Ion Bălănescu). 
Se pare că Bălan își va re
lua locul pe extrema stingă, 
iar pentru postul de extremă 
dreapta candidează Niță și 
Martinovici.

Formația probabilă: Plică 
— Niculescu, Deselnlcu, Min- 
că, Velea, Strimbeanu, Ivan, 
Niță (Martinovici), Neagu, 
Oblemenco, Bălan.

ȘT. GURGUI

Jiul speră •••
PETROȘANI 18 (prin tele

fon de la corespondentul 
nostru). Săptămînă aceasta, 
Jiul a susținut două jocuri 
de verificare, în cursul că
rora au fost utilizați toți 
jucătorii valizi. După ce

— Ascultă la mine neică, 
bat oltenii dom’le 111

miercuri au învins divizio
nara C, Minerul Lupeni cu 
4—2, petroșenenii au jucat 
joi cu divizionara B, Corvi- 
nul Hunedoara, pe care au 
întrecut-o cu 3—0 (1—0),
prin golurile înscrise de Do- 
du (din penalty), Naidin și 
Țurcan. Pentru meciul de la 
Craiova, unde Jiul speră să 
obțină un punct, antrenorii 
Bălănescu și Tîlmaciu s-au 
orientat spre următoarea for
mație : Stan (Florca) — 
Georgescu, Georgevici, Sto
ker, M. Popescu, Dodu, San
du, Peronescu, I. Constantin, 
Libardi, Naidin.

S. BALOI

Jack BERARIU

ARBITRUL A. BENTU, ELOGIAT 
DE PRESA CEHOSLOVACĂ

15:

După cum se știe, partida 
internațională dintre Spartak 
Trnava și Olympique Marse
ille, din „Cupa europeană a 
tîrgurilor“, a fost condusă de o 
brigadă de arbitri români, for
mată din Aurel Bentu — la 
centru, Niculae Cursaru și Gri- 
gore Bîrsan — la tușă.

Presa din Cehoslovacia, în 
cronicile meciului amintit, a- 
preciază în mod pozitiv arbi-

trajul prestat de cei trei cava
leri ai fluierului. Iată, de e- 
xemplu, ce a scris ziarul 
PRAVDA, care apare la Bra
tislava, despre arbitraj : „O 
figură reprezentativă pe tere
nul de joc a fost de data a- 
ceasta arbitrul BENTU, Sever, 
dar precis, el a avut un spri
jin substanțial din partea tu- 
șierilor Cursaru și Bîrsan".

OBSESIE A LUI HAPPEL: ARAD!

Ora de începere 
a cuplajului 

de miine
Interesantul cuplaj fot

balistic interbucureștean de 
miine, de pe stadionul „23 
August", va începe la ora 
14,15, _ cînd se vor alinia, 
la fluierul arbitrului, Steaua 
și Rapid.

Va urma, Io ora 16, par
tida Progresul — Dinamo 
București.

CUPA ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

țante. Cum a fost, de pildă, 
și cel cu U.T.A.

La un sfert de oră după 
încheierea partidei, „magul" 
fotbalului din țara lalelelor a 
apărut la bufetul presei, s-a 
așezat la o masă și, aseme
nea marilor șahiști care dau 
simultane, a început biitz-par- 
tida cu 25—30 de ziariști deo
dată..

Spunîndu-vă că imediat 
după ce a luat loc la masă 
s-a format o adevărată 
cetate vie în jurul lui, 
reporteri olandezi de toate 
profilele formînd 4—5 cor
doane, cei de pe margine 
stînd în picioare pe scaunele 
și pe mesele învecinate, vă 
sugerez într-o oarecare măsu
ră dificultățile de abordare 
a acestui personaj.

Cum după performanta 
U.T.A.-ei un dialog cu Hap- 
pei nu putea fi ratat (în 
sensul că aveam obligația să-l 
realizez oricum, prin orice 
mijloace), m-am cocoțat ca 
ți alți colegi în vîrful upei 
msse așteptând un moment 
d? respiro în „mitralierea" 
cu întrebări a ziariștilor olan
dezi pentru a plasa cîteva 
clmțiu-ni interesanta din 
pimctui de vedere al echipei 
române.

Iată transcrierea întrebări
lor și răspunsurilor.

— Ce părere v-a făcut azi 
U.T.A. ?

— După jocul văzut de mi
ne la Iași, în compania Poli
tehnicii din localitate, din ul
tima etapă a campionatului 
trecut, clasasem echipa ară- 
dană într-o anume categorie. 
Alzi, însă, ea mi-a făcut o 
impresie cu totul deosebită, a- 
părîndu-și extraordinar șanse
le, intr-un meci în care ni
meni nu i le acorda...

Senzația pe care echipa ro
mână a produs-o în seara a- 
ceasta în Europa, în lumea 
întreagă, este o... răsplată 
pentru angajamentul său ra
reori văzut pe terenurile de 
fotbal.

— Cum vedeți partida retur 
de la Arad ?

— Pînă la Arad, ne așteap
tă un meci foarte greu, în de
plasare, cu M.V.V. Maestricht. 
Este adevărat că și cuvîntul 
Arad a început să devină 
pentru mine o rimă pericu
loasă... Un nume obsedant...

— ...Acceptați, cumva, ideea 
unei posibile eliminări a Fei- 
jenoord-ului ?

— Ca... ginditor, da. De ce 
nu ? In fond, după o primă 
MARE SENZAȚIE, la Rotter
dam. n-ar fi exclusă o a doua 
la Arad. Ca antrenor, însă, 
prefer să vorbim despre cali

ficare abia după meciul re
tur, unde băieții mei vor 
lupta fără menajamente, vă 
asigur, pentru victorie.

— Cum ați aborda meciul 
de la Arad dacă ați fi dv. 
antrenorul echipei U.T.A. ?

— ! ? ! Nu știu. Sincer, nu 
știu. Cred că aș avea multe 
probleme de rezolvat...

I-am mulțumit antrenorului 
Happel, întîrziat peste obiș
nuita cotă de 5—10 minute 
pe care și-o consacră con
tactului cu presa olandeză — 
la sfîrșitul dialogului nostru 
a dispărut pe o ușă pe care 
un cerber al Feijenoord-ului 
a ferecat-o imediat —și m-am 
dus la fotbaliștii noștri, ca- 
re-și consumau fericirea în- 
tr-un vestiar al îmbrățișări
lor și al lacrimilor.

Nu-mi închipuiam că voi 
avea din nou ocazia, chiar în 
seara aceea, să discut cu ves
titul coach Happel. împreju
rarea mi-a fost oferită la mica 
recepție a celor două echipe 
dusă meci. La o masă, în 
compania unei singure per
soane, un prieten probabil. 
Happel mi s-a părut mult 
mai abordabil, impresie hotă- 
rîtă atît de cele 2—3 sticle de 
bere din fața lui, cît și de 
expresia de oboseală și poate 
și de puțină melancolie pe 
care o trădau doi ochi de 
obicei severi și reci.

Am început o a doua ..re
priză" a dialogului nostru.

— Ce simțiți acum, la o oră 
de la sfîrșitul meciului ?

— Acum, de abia acum, 
nu-jni vine să cred. Aici, la 
Rotterdam, să facem 1—1 cu 
U.T.A... tn meciul acesta, noi 
nu aveam, în fond, nimic de 
cîștigat, fiind superfavoriți. 
Am pierdut însă destul. Iar 
U.T.A. a cîștigat foarte mult. 
Se poate spune că U.T.A. s-a 
lansat azi, la Rotterdam. Din 
seara aceasta toți vor cunoaș
te echipa română care a ținut 
în șah Feijenoord-ul! E) un 
titlu. V-am făcut, fără să 
vrem, un mare bine. Este sin
gura satisfacție a jucătorului 
care a urcat cu greu toate 
treptele afirmării.

— Fair-play-ul dv., al an
trenorului de astăzi, onorează 
marea vedetă a fotbalului 
austriac de acum 15 ani. Să
rind peste întrebarea care 
roade azi gîndurile a sute de 
mii de iubitori ai fotbalului 
din România — cine se va 
califica în turul doi, Fei
jenoord sau U.T.A. ? — v-aș 
ruga să-mi numiți favoriții 
dv., dacă-i aveți, pentru ac
tuala ediție a C.C.E.

— Favoriți ? ! Cînd U.T.A. 
face meci nul la Rotterdam 
nu mai există favoriți! Toți 
ț— si U.T.A. — au șansa lor.

Progresul Sibiu — Chjmia 
Făgăraș 3—4 (2—2, 2—1)

Textila Cisnădie — Inde
pendența Sibiu 3—0 (3—0)

Vitrometan Mediaș — Trac
torul Brașov 2—3 (0—2)

LOTO
MECIURI de mare ATRAC
ȚIE In programul con
cursului PRONOSPORT 

DE MIINE
Programul concursului Pro

nosport nr. 38 de miine, dumi
nică 20 septembrie 1970, se 
prezintă eu numeroase punc
te de atracție, în frunte cu 
meciurile cuplajului : Steaua— 
Rapid și Progresul — Dinamo 
București. Un motiv ca parti- 
cipanții să-și depună buleti
nele din vreme, deoarece se 
prevede o participare nume
roasă.

în rest, programul mai cu
prinde încă șase partide din 
categoria A și cinci întîlniri 
din campionatul diviziei B.

Nu uitați ! Astăzi este 
ULTIMA ZI pentru depunerea 
buletinelor.

• Publicăm în continuare 
programul concursului Prono
sport de duminică 27 septem
brie 1970 : I : Universitatea 
Cluj — Steagul roșu ; II : Fa
rul—Progresul; III : Petro-

Absența și reintrări 
la Steagul roșu

BRAȘOV 18 — (prin telefon, 
de la corespondentul nostru) 
La antrenamentele efectuate 
de Steagul roșu în cursul 
săptămînii au lipsit Dumitriu 
II (întindere de ligament la 
genunchiul drept) și Pescaru 
(nerefăcut). Au fost prezenți, 
în schimb, Necula (revenit 
de la Cluj unde a susținut 
examene de an la Facultatea 
de drept) și Ghergheli, com
plet restabilit după acciden
tare.

în această situație, antre
norii Valentin Stănescu și 
Nicolae Proca intenționează 
să alinieze următoarea for
mație i Adamache — Ivăn- 
cescu, Jenei, Oiteanu, Rusu 
— Necula, Kadar — Iambor, 
Balint, Ghergheli, Gyorfi.

C. GRUIA

Optimism în tabăra 
feroviarilor timișoreni

TIMIȘOARA 18 — (prin
telefon de la corespondentul 
nostru). Relansați psihic, după 
victoria de duminică, fero
viarii timișoreni au manifes
tat multă dezinvoltură la 
cele 5 antrenamente efectua
te în cursul săptămînii. Joi, 
C.F.R.-ul a jucat cu Victoria 
Caransebeș, din divizia C, 
pe care a întrecut-o cu 5—0, 
prin punctele înscrise de Ma- 
nolache (2), Nestorovicl, Floa- 
reș și Mehedinți.

La Brașov, va fi aliniată 
formația i Corec — Donca 
Mehedinți, Răcelescu, _Spe- 
riosu — Gorduna, Chimiuc — 
Cioroparu, Manolache, Bojin, 
Nestorovicl.

Petre ARCAN

Desene de N. CLAUDIU

DINAMO BACĂU VA EVOLUA 
PESTE HOTARE

După cum se știe, Ia invi
tația clubului Dinamo Bacău, 
echipa libaneză S. C. Safa 
întreprinde un turneu în țara 
noastră, susținînd cîteva me
ciuri la Bacău și în alte 
orașe.

în vacanța de iarnă, fot
baliștii băcăuani vor întoar
ce vizita, disputînd, între 20 
ianuarie și 10 februarie, 4—5 
jocuri în Liban.

Este posibil, de asemenea, 
ca în perioada cît va fi în
trerupt campionatul pentru 
meciul cu Finlanda, Dinamo 
Bacău să plece în Israel, unde

ar urma să susțină două 
Jocuri.

Politehnica Galați-S. C. Safa 
Beirut 3-0 (2-0)

GALAȚI, 18 (prin telefon). 
Echipa libaneză S. C. Safa 
și-a încheiat astăzi turneul 
pe care l-a întreprins în țara 
noastră,

După un Joc frumos, care 
a plăcut spectatorilor, gaz
dele au învins cu 3—0 (2—0), 
prin golurile înscrise de Dia- 
conu, Marinescu și Notescu.

Gheorghe ARSENE

—PRONOSPORT
Iul—Universitatea Craiova ; 
IV : F. C. Argeș—Politehnica 
Iași ; V : C.F.R. Timișoara— 
Dinamo București ; VI : Jiul— 
C.F.R. Cluj ; VII : Steaua— 
Dinamo Bacău ; VIII : Roma— 
Fiorentina ; IX : Verona—In- 
ternazionale ; X : Catania—Ju
ventus ; XI i Bologna—Lane- 
rossi ; XII : Cagliari—Samp- 
doria ; XIII ; Milan—Lazio.

• Mîine în pauzele cupla
jului, A. S. Loto—Pronosport 
va atribui premii spectatorilor 
care își păstrează locurile. în 
acest scop este bine ca toți 
cei prezenți pe stadion să-și 
păstreze contramărcile bilete
lor, întrucît pe baza lor se 
vor acorda premiile.

Extragerea a V-a : 40 39 77 47 
41 29 55 38

Fond de premii : 2 425 25o Iei.
Extragerea I : 613 692 lei 4- re

port categ. I : 112 218 lei ; Extra
gerea a II-a : 673 460 lei + re
port categ. A 69 527 lei.

Plata premiilor pentru această 
tragere se va face astfel :

— In Capitală : Incepînd de 
marți, 29 septembrie pînă la 2 
noiembrie 1970 inclusiv.

— In țară : începînd aproxima
tiv de vineri 2 octombrie, pînă la 
2 noiembrie 1970 inclusiv.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA LOTO DIN 

ÎS SEPTEMBRIE 1970
Extragerea I :: 80 38 27 19 76 23

43 75 70
Extragerea a II-a : 33 24 73

14 47 2 78
Extragerea a IlI-a : 71 «0 86

65 55 2
Extragerea a IV-a : 30- 32 28 29

84 35

DE LA I.E.A.B.S.
Biletele pentru cuplajul 

internațional de fotbal 
LOTUL DE TINERET — BO
TEV VRATA (BULGARIA), 
LOTUL A — ADMIRA VIE- 
NA, care va avea loc în 
ziua de 23 septembrie 1970 
pe stadionul „23 August" 
s-au pus în vînzare la ca 
sele de bilete obișnuite.
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(Urmare din pag. I)
ceput să avanseze cu cite un 
loc pentru ca, pe ultimii zeci 
de metri să se detașeze in în
vingător categoric, printr-un 
sprint fără de speranțe pen
tru adversarii săi.

IOAN ȘERBAN — O MARE 
VICTORIE

LA SULIȚA SUB POSIBILITĂȚI

Deși cu rezultate anterioare 
de 60 de metri cele două su- 
lițașe din echipa Ungariei au 
evoluat cu mult sub posibili
tăți aruncind mai puțin de 54 
de metri. în general nivelul 
valoric al probei a fost foar
te scăzut. După o suită de 
patru încercări neizbutite cam
pioana noastră Elisabeta Pră
dări s-a clasat pe locul trei 
cu ultima sa aruncare, dai cu 
emoții pentru că sulița a 
rizat în apropierea limitei 
torului.

Istvan Major ~ protagonist 
(2,20 m), Erminio Azzaro (me
dalie de argint la Universiada 
de la Torino) și Marco Schivo 
(2,17 m) — porneau favoriți în 
întrecerea săritorilor în înăl
țime, în timp ce loan Șerban 
și Dosa erau — într-un fel — 
out-sideri. Dar nu întotdeauna 
cărțile de vizită au cuvintul 
hotăritor. Constant la 2,15 m, 
lobn Șerban a întrecut acest

trio de ași. obținînd locul I și 
o mare victorie. Campionul 
României a avut un moment 
de dificultate la 2,06 m — înăl
țime pe care a trecut-o din a 
3-a încercare și la 2,12 m unde 
a ratat prima săritură. La 2,15 
m insă, loan Șerban a trecut 
din prima, în timp ce adver
sarii săi rămași in concurs — 
Major, Kelemen și Dosa — au 
ratat toate cele trei posibilități. 
Păcat Insă că la 2,17 m — 
înălțime record — el a doborît, 
de puțin, fiecare încercare. 
Mai este timp 1

Mikloș

Nemeth

ate- 
sec-

Viorica

Viscopoleanu
ZAMFIRESCU CU PLUMB 

PICIOARE
LA

Luind un start foarte bun. 
Gheorghe Zamfirescu a 
șit să " 
nantă 
presia 
putea 
primul loc. Cu mai puțin de 
30 de metri înaintea sosirii 
el a început să bată pasul pe 
loc, de parcă mîini nevăzute 
i-ar fi agățat bucăți de plumb 
la picioare, și n-a mai putut 
rezista finișului impetuos al 
principalilor săi adversari.

rcu- 
tur-iasă cu avantaj din 

la 200 m și a lăsat im- 
că nimic nu-1 va 
împiedica să termine pe

mai

Una. din atletele de fructe 
ale țării noastre. Medaliată au 
aur la J.O. din Mexic (1968) 
și vlce-campioană a Europei, 
la Atena (1969), pînă în urmă 
cu citeva zile și deținătoare a 
recordului lumii. Viorica Vis
copoleanu a realizat ieri cea 
mai bună performanță a tri
unghiularului feminin. La pri
ma încercare, ea nu a reușit 
decit 6,40 m. Succesul imediat 
al englezoaicei Walls (6,43 m) 
a stimulat-o pe campioana 
României, care nu s-a com
plăcut prea mult în situația 
de a fi condusă, obligînd pe

Dominată de echipa Unga
riei (locul I — 44,7 s), proba 
de ștafetă 4X100 m — femei 
ne-a lăsat un gust amar. Este 
adevărat că team-til nostru a 
fost lipsit de lidera Mariana 
Goth, dar ritmul său lent și 
schimburile defectuoase, ne-au 
spus că oricum n-am fi făcut 
mult mai mult. Chiar și a doua 
clasată — formația Angliei — 
ne-a depășit copios, 
cursă in care a fost 
recordul țării.

TRIPLUL — MAREA SATISFAC
ȚIE

Dintre toate probele desfă
șurate ieri singură cea de triplu 
salt a oferit spectatorilor, o de
plină satisfacție prin faptul 
că reprezentanții României au 
reușit să se impună net și să 
se claseze pe primele locuri ale 
clasamentului. Atît Corbu cit 
și Ciochină merită felicitări 
pentru felul în care au luptat 
și deși au înfruntat un vînt 
puternic s-au străduit să ob
țină și rezultate notabile. Toți 
adversarii lor. între care și 
celebrul Gentile, fost record- 

mondial al probei, n-au 
să realizeze ceva deose-

man 
reușit 
bit

SILAI N-A PUTUT CIȘTIGA...
ture de sta- 
tot ce l-a oficiali să-i întindă ruleta 

pînă la 6,S0 m.
Exccpțlonala-i constantă clin 

acest sezon, adăugată incon
testabilelor calități ne fac 
să sperăm că atleta bueu- 
reșteancă, reprezentantă a clu
bului Steaua, nu ne va lăsa 
să așteptăm prea mult repli
ca pe care t-o datorează ve.it- 
germanccl Heide Rosendaiil. 
pentru acel 6,84 m la Torino.

Cei doi medaliați 
versiadei 
(aur) și Csik (argint) 
și-au dezmințit faima, 
țele lor au zburat dincolo 
80 m, la această distanță 
garat fiind despărțite doar 
34 cm 1 Mikloș 
unul 
lițași 
gățit palmaresul, aici la Bucu
rești.
bi! loc I datorat performanței 
de 80,94 m.

PESTE

intr-o 
egalat...

DOUA SULIȚE.
80 m.

ȘTAFETA AU RALENTI

maghiarii Nemeth
- nu
Suli- 

de 
gi- 
de

dintre cei 
din lume

Nemeth 
mai buni 
— și-a îmbo-

su-

cu un deosebit de onora-

O VICTORIE MUNCITĂ
Pînă aproape de linia sosi

rii a fost incertă ordinea pri
milor clasați la 3 000 m obsta
cole. Spre finiș se îndrepta 
trio-ul Cefan —Risi—Feldman, 
fiecare dintre ei avînd șanse 
egale la prima treaptă a po
diumului. Cu un efort suprem, 
după o muncă asiduă 
timpul cursei, Gh. Cefan 
tigat această disputată 
aducînd echipei puncte 
oase.

BRAVO

în tot 
a cîș- 
probă, 
preți-

VIORICA

Campionul și recordmanul 
Ungariei la aruncarea suliței 
s-a dovedit și iert, pe stadio
nul Republicii, cel mai 
competitor din cei 8 
curcnți ai probei. Cea 
lungă încercare a sa a 
sur at 80,94 m, cil 34 cm 
mult decit a 
(și compatriotului său), Csih.

Interesant de subliniat fap
tul că Mikloș este fiul ves
titului campion olimpic Id 
aruncarea ciocanului de la 
Londra (1948), Imre Neneth. 
El a absolvit Institutul de 
Cultură Fizică și, în prezent, 
la 24 de ani, urmează cursu
rile institutului de Economic 
Politică din Budapesta, pen
tru a obține o a doua diplo
mă. Cel mai bun rezultat al 
său — 87,20 m —, care este 
in același timp și recordul 
Ungariei, datează din 1967: 
In anii care au urmat el a 
fost accidentat și de abia în 
primăvara lui 1970 a reapărut 
pe stadion. Este membru al 
clubului Vasas și este antre
nat de Jeno Koltay,

bun 
co ri
mai 
mă- 
mai 

secundantului

PRELIMINARIILE CAMPIONATELOR MONDIALE DE VOLEI

ECHIPA ROMÂNIEI - virtuală
ciștigătoare a „calificarilor1'

ulti- 
(gru- 
care, 
nivel 
timp

dem, totuși, că acolo nu pot 
produce dificultăți nici uneia 
dintre echipe, deoarece sînt 
lenți și prea supuși greșelilor, 
iar adversarii lor mult mai 
valoroși. Formațiile Greciei 
și, mai ales a Turciei (care 
nu au cîștigat nici un set), 
au fost puse în netă inferio
ritate de adversari.

Se apropie de sfîrșit 
întrecerea fetelor, în

... cursa celor două 
dion. deși a făcut 
stat in putință pentru aceasta. 
A ieșit bine de pe culoare, s-a 
postat apoi in fruntea plutonu
lui căutind să ducă trena 
care-i convenea, a trecut prima 
la 400 m, dar pe ultimii 23— 
30 m a încetinit vizibil aler
garea. Mult mai proaspătă și 
cu un finiș „made in England” 
(ah cite succese au repurtat 
englezii anul trecut la C.E. de 
la Atena grație acestui finiș ! 
Rosmary Stirling a refăcut me
tru cu metru handicapul și s-a 
impus net.

cliDa in
6,40 m, 
s-a

LA GREUTATE, DOAR LUPTĂ

Proba de aruncarea greutății 
femei a avut o desfășurare de 
un nivel scăzut. Doar lupta 
pentru primul loc a mai învio
rat-o întrucitva. ludith Bognar 
a cîștigat in extremis în fața 
campioanei noastre Ana Sălă- 
gean (15,93 m — 15,83 m). Re
marcabil recordul personal al 
Liei Manoliu (15,55 m), ținînd 
seama de faptul că pentru ea 
aruncarea 
bă de ...

greutății este o pro- 
agrement.

FINIȘ LA FOTOGRAFIE
Balogh 

autoritar 
pînă în apropiere de linia so
sirii. Venind puternic din ur
mă, englezoaica Anita Neil a 
ajuns-o și, am avut impresia, 
a iritreeut-o chiar pe ultimii 
centimetri. Dar. fotografia so
sirii ne-a arătat că Balogh 
mai păstrase încă un minim, 
extrem de minim avantaj, 
care i-a conferit primul loc. 
cronometrele indicîndu-le ace
lași timp - 23.6 s.

(Ungaria) a condus 
în proba de 200 m

După ce de dimineață vo
leibalistele noastre au susți
nut un meci de verificare cu 
echipa Mexicului, disputat în 
cinci seturi, după amiază ele 
au primit, în cadrul preli
minariilor, replica formației 
R. F. a Germaniei. Meciul a 
fost fără istoric, româncele 
impunîndu-se cu autoritate de 
la înec^itul fiecărui set. Nu
mai încercările de a utiliza 
diferite scheme tactice au fă
cut ea uneori adversarele să 
puncteze, nepunînd însă nici
odată in pericol evoluția ge
nerală a scorului. Antrenorii 
Gheorghe Bodescu și Nicolae 
Humă au folosit întreg Iotul, 
cu excepția jucătoarelor 
Carmen Marinescu (ușor ac
cidentată), Viorica Bincheci și 
Luxa Ghiță. SCOR: 3—0 
(7, 6, 5) PENTRU ROMÂNIA.

Deși sîmbătă mai are de 
susținut ultimul meci în com
pania Italiei, reprezentativa 
României este virtuală cîști- 
gătoare a preliminariilor. Ră- 
mîne doar ca sorții să stabi
lească în ce serie se va afla: 
la Burgas sau la Sevlievo.

și 
care 

formația ROMÂNIEI demon
strează că nu trebuie să-i fie 
pusă la îndoială valoarea. 
Mulți tehnicieni și ziariști 
prezenți în sala Slivița se 
întreabă: „cum de a ajuns e- 
chipa română la califi
cări ?...“ De altfel, pînă a- 
cnm, fetele noastre au făcut 
antrenamente și meciuri de 
verificare mai grele decît 
competiția la care participă. 
Antrenorii Gheorghe Bodes
cu și Nicolae Humă s-au în
grijit, îndeosebi, de a-și pre
găti elevele pentru o ripos
tă adecvată stilului de joc 
asiatic. Aceasta în eventuali
tatea că sorții vor. decide ca 
echipa noastră să facă parte, 
din seria în care protagonis
tă este formația R.P.D. Co
reene, marea favorită a 
„mondialelor".

SOFIA, 18 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Cortina a căzut peste 
mul act al calificărilor 
pa echipelor masculine) 
deși nu a strălucit ca 
tehnic, a oferit, totuși,
de cinci zile, spectatorilor 
prezenți în sala Cerveno- 
Zname. dispute pasionante si 
o mare surpriză : eșecul e- 
chipei Albaniei, considerată 
ab initio favorita calificărilor. 
Depășiți, cu .același scor (3— 
2), în ultimele două zile, de 
către Olanda și Finlanda, vo
leibaliștii albanezi vor tre
bui să urmărească „mondia
lele*1 ca spectatori. în 
ce-i privește pe olandezi 
tigătorii turneului), pe 
sorții i-au repartizat în
cu România, ei formează 
echipă 
marcă, 
stanță, 
ției și 
lotul prezentat la mondiale 
(Konstans, Trompelor, Kou- 
lcn. Lodes. Vcldhiuis. De 
Vînk, Tinkliov. Valbenburg, 
Hubur. Voms. Tinha), am re
marcat percuția în atac a 
jucătorilor Veldhiuis, Vînk, 
Tinha. Echipa R..F.G., fără 
un titular (Uwe Zitranski), 
s-a prezentat la începutul 
turneului mult sub posibili
tățile ei reale, pierzînd șan
sa Calificării, pe care lipsa 
de formă momentană a al
banezilor le-ar fi oferit-o. 
Surprinzător de bine s-au 
comportat reprezentanții Fin
landei, cîștigîndu-și, pe me
rit, locul in seria a Il-a a 
campionatului mondial. Cre-

ceea 
(cîș- 
care 
serie 

o
omogenă, ce se re- 
îndeosebi, prin con- 
prin precizia execu- 

expiozia în atac. Din

Aurelian BREBEANU

C.E. DE BASCHET FEMININ,

SELECȚIONATA» TARII NOASTRE
MAI SPERA LA LOCUL 7

Hazai 
8:56,6,
8. S.
1. S.

B.
(I)

care, după ce 
Viorica Viscopo- 

văzut întrecută de

In 
sărise 
leanu 
puternica atletă Moira Walls, 
cu 6.43 m, am crezut că între
cerea avea să se încheie 
succesul acesteia din urmă. 
Viorica a 
mai să < 
țină un

i găsit resurse nu 
cîștige, ci să și 
rezultat excelent.
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Femei :

Bărbați :

CLASAMENTE :

România—Anglia 38—35
România—Ungaria 31—39
Ungaria—Anglia 39—34

România—Elveția 55—40
România—Italia 45—50
România—Ungaria 48—47
El veția—Italia 36—59
Elveția—Ungaria 36—59
Italia—Ungaria 45—50

Rezu ate tehnice

ROTTERDAM, 18 (prin tele
fon, de la secretarul general 
al F.R. Baschet, prof. O. Di- 
mitriu).

Echipa de baschet a țării 
noastre ne-a dezamăgit și vi
neri după-amiază. cînd a ju
cat. cu reprezentativa Polo
niei în cadrul campionatului 
european feminin. Compor- 
tîndu-se foarte slab, pivoții 
Diaconescu Și Bițu au înscris 
țp prima repriză doar 6 
puncte, iar în cea de a doua 
8. în vreme ce coresponden
ții lor în formația poloneză 
au înscris 40 (!) de puncte, 
în aceste condiții, misiunea 
adversarelor a fost ușoară și. 
ca atare, ele au condus în 
permanență, 
însă, datorită 
rări om la 
noastre au 
handicap și au ajuns ca în 
min. 36 să fie departajate de 
numai 3 puncte (48—51). Di
ferența s-a menținut, dar în

Spre sfîrșit, 
unei bune apă- 
om, sportivele 
remontat din

ultimele 3 minute, cînd e- 
chipa României a aplicat 
presingul, baschetbalistele po
loneze au dovedit o bună 
pregătire împotriva acestei 
variante a apărării om la om 
și s-au detașat, repurtînd un 
succes la un scor net : 67— 
53 (34—29).

Au înscris : Taflan 10, 
Savu 7, Racoviță 1, Bițu 8, 
Ciocan 8, Diaconescu 6. Chi- 
raleu 8, Bruncu 5 pentru Ro
mânia, respectiv Budik 2, 
Fromm 22, Vojtal 18, Pier- 
nitzka 2, Korbaszinska 6, O- 
glojinszka 9, Kamiska, 2, 
Kazmoerczak 6. Au arbitrat 
*Gancev (Bulgaria) și Fer
nandez (Spania). In urmă a- 
cestui rezultat, România va 
juca, sîmbătă, pentru locuri
le 7—8, cu învinsa dintre for
mațiile Cehoslovaciei și O- 
landei,

ALTE REZULTATE: Aus
tria—Italia 54—67, Ungaria— 
Belgia 76—45. ■■•o

Rezultatele primei a între
cerilor : BARBATI : 200 m ; 1.
‘ MIHALYH (U) 21.4, 2. P. Abeti 

214, 3. D. Reto (E) 21,4. 4. 
Puosi (I) 21,5, 5. G. Zamfires- 
(R) 21,6, 6. S. Păsulă (R) 21.6, 

T. Karkas (U) 21,6, 8. I Cal- 
velti (E) 21.9 (vînt din fată 1.91 
m s): 1500 m: I. F. ARESE (I) 
3:45.5, 2. P. Mahacsi (U) 3:46,2, 
3. R. Honti (U) 3:47,6. 4. P. Lu
pan (R) 3:47,6, 5 M. Griitter (E) 
3:49.0. 6. C. Dima (R) 3:51.4. 7. 
A. Dolder (E) 3:56,0. G. Del Buo
no (I) — descalificat ;
1. G ARDIZZONE (I) 29:27,8.
N. Mustață (R) 29:39.8, 3. J. Sze- 
renyi (U) 29:42.8, 4. L. Mecser
<V) 29:44.8. 5. G. De Palma (T) 
29:45.6. 6. A M* ser (E) 30:04.0, 7. 
G. Keiser (E) 80:06.6. 8. I. Rus- 
nac (R) 30:54.0: Ho tng : 1. S. 
LIAM (I) 14.0. 2. N. Perța (R)
14,? 3. D. Hidloșanu (R) 14.4, 4.
D. Riedo (E) 14.4. 5. L. D.’Onofrio
(T) 14.4. 6. 13. Melvkutț (U) 14.6. 
7. A. Rineli (E) 14.8, 8. I. Arva
(U) 15,1; 3090 m obstacole : 1. GH.
CEFAN (R) 8:47,2, 2. U. Risi (I) 
8:48,6, 3. T. Feldman (E) 8:48,8,

L. 
(O 
G.
CU 
7.

10 009 ni Î
2.

REPREZENTATIVA MASCULINA DE VOLEI A ROMÂNIEI 
A PLECAT LA C.M.

„TREBUIE SĂ AVEM 
0 COMPORTARE BUNĂ

Acum o săptămîhfi, conduceam 
la Gara de Nord pe reprezentan
tele voleiului feminin, care ple
cau la „mondiale". Ij.ri a fost 
rîndul băieților să se îmbarce, de 
această dată într-o aeronavă, pen
tru a urma drumul fetelor. cu 
singura deosebire că ei nu vor 
mai trebui să treacă șl prin focul 
„purificator" al orelim'nariilor.

Dacă pînă astăzi atenția iubi
torilor voleiului a fost concen
trată spre evoluția echipei femi
nine, ea .se va îrdrepta acum în 
mod egal și spr? Haskovo — 
unde se vor desfășura locurile.din 
serie ale băieților — sperăm doar 
punct de trecere spre Sofia, unde

va avea loc turneul final pen
tru desemnarea campioanei mon
diale.

Cu toate că sînt acaparați de 
rude și prieteni, veniți să-i con
ducă, reușim totuși să-1 acroșăm 
iPe Marian Sta nate. Cu scuzele de 
rigoare, ne spune grăbit : „Știm 
că avem de apărat un loc doi 
cucerit la ediția trecută, știm că 
va trebui să ștergem o anumita 
impresie, știm ce așteaptă de 
la noi. Cu ce putem răspunde ? 
Doar cu făgăduința de a da to
tul. de a avea o comportare cit 
mai onorabilă",

Em. F.

OLGA SZABO-MEDALIE
(Urmare din pag. 1)

care a întrecut la Urnită pe a- 
ceea a Ungariei, cu 8—7 Ul
timul asalt nu s-a mai tras : 
chiar și în eventualitatea unei 
victorii a floretiștilor ma
ghiari și, deci, a unui rezul
tat de egalitate, trăgătorii so
vietici și-ar fi apropiat titlul, 
avînd un avantaj net la tușe...

In rîndurile care urmează

C. M. DE HALTERE
Pe podiumul de la Colum

bus, unde se desfășoară cam
pionatele mondiale de haltere, 
au intrat sportivii de la cate
goriile mari. In ziua a șasea 
a întrecerilor s-au desfășurat 
disputele la categoria mijlocie. 
Sportivul sovietic Ghenadi 
Ivancenko a evoluat excep
tional, ciștigind titlul mondial 
cu un nou record al lumii : 
505 kg (v.r. 500 kg. i-a apar
ținut tot lui). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Ozimek 
(Polonia) 482,5 kg, Rieger 
(R D. Germană) 482,5 kg. 
Karghut (S.U.A.) 480 kg.. Ba
kos (Ungaria) 480 kg și Ouchi 
(Japonia) 480 kg. După cum 
se vede, lupta pentru locurile 
2—6 a fost deosebit de pasio
nantă și echilibrată.

vom trece în revistă compor
tarea floretiștilor români.

Performanța lor — LOCUL 
III în CLASAMENTUL FI
NAL — este apreciată aici, 
de către marea majoritate a 
specialiștilor ca foarte bună, 
cu atît mai mult cu cit doi 
dintre componența echipei, 
MUREȘANU și ARDELEANU 
au fost accidentați in primele 
meciuri, fi apoi s-a acciden 
tat fi FAL/B Altfel spus, Ro
mânia s-a prezentat cu o e- 
chipă în care greul a căzut, 
teoretic, doar pe umerii lui 
ȚIU și HAUKLER.

Adevărul este, însă, că, în 
ciuda accidentărilor survenite, 
băieții noștri au luptat cu o 
ambiție extraordinară, dornici 
ca — cel puțin — să reediteze 
performanța anului prece
dent, obținerea medaliei de 
bronz. Și, după cum s-a vă
zut, floretiștii României n-au 
ratat realizarea unui aseme
nea angajament.

Revelația întrecerii pe echi
pe a constituit-o, desigur. 
Stefan Haukler, omul care a 
tras în absolut toate meciu
rile, punctînd de fiecare dată 
de la două victorii în sus. 
Haukler, floretist tehnic, bine 
orientat tactic totodată, a

4 H. Menel (E) 8:50,4, 5.
(U) 8:55,8, 6. B. Bertolin
7. V. Caramihai (R) 8:56,8. 
Mate (U) 8:58.2
IO AN (R) "
(U) 2,12, 3.

Dosa (R)
(I) 2,06, 6. ’

înălțime :
2,15. 2. E. Kelemen
I. Major (U) 2.12, 4.

C. Dosa (R) 2,12. 5. E. Azzaro
(1) 2.06. 6. T. Weiser (E) 2.00,
7. M. Schivo (I)’ 2,00, 8. U. Brels- 
cker (E) 1.95; Triplu : 1. C. COR
BU (I!) 16,28, 2. S. Ciochină (R) 
16,15, 3. D. Ivanov (U) 15,63, 4.
Z. Czifra (U) 15,63. 5. G. Gentile 
<I) 15.46. 6. L. Marco (E) 15.03, 
7. H. Born (E) 14.93, 8. N. Capi- 
ferri (I) 14,76: suliță : 1. M. NE
METH (U) 80.94. 2. J. Csik (U)
80.60, 3. U. Von Wartburg (E)
76.36. 4. D. Silaghi (R) 72,76. 5. 
R. Cramecofti (I) 70.04, 6. C. Lie- 
vore (I) 68.34. 7. M. Petra <R) 
66.68. 8. R. Raber (E) 65.10: De
catlon ; 1. J. Bakai (U) 3957 p, 
2 V. Mureșan (R) 3840 p. 3. M. 
Nlcolau (R) 3463, p, 4. J. Senkel 
(U) 3462 p: 4X400 m : 1. UNGARIA 
3:08.3, 2. Italia 3:09.5. 3. Elveția 
3:13.4. 4. România 3:15,4.

FEMEI : 200 m : 1. G. Balogh 
(U) 23,6, 2. A. Neil (A) 23,6. 3. J. 
S-mbo (U) 23.7. 4. H. Golden (A) 
24.3 5. S. Angelescu (R) 24,4, 6.
M. Filin (R) 24,6 (vînt 2.40 m/s); 
800 m î 1. ”
2:04.2. 2.
M. KuJcsar 
gpfkutî (U) 
2:08.2. 6. R. 
mg : 1. V.
A. Wilson
TAț 13.9 4.
5. EL Vintilă (RT 14.6. fi.
In nd (U) 15.5: lungime : 1. V. 
VISCOPOLEANU (K) 6.50. 2. M.
Walls (A) 6.43. . 3. A. Willson (A) 
6.39 4. EL Vintilă (R) 6.29. 5. E.
Forischek (U) 6,62. fi. V. Toth
(U) 6.01 ; greutate : 1. J. BOGNAR 
(U) 15.93. 2. A. Sălăsean (R) 15.83; 
3. L. Manoliu (R) 15,55. 4. E. Ve
res (U) 15.34. 5. B. Bedfort (A) 
14,23. 6. R. Payne (A) 12.18: 4x100 
m : 1. UNGARIA (Bartos, Szabo, 
Balogh. Papp) 44.7. 2. Anglia
(Neil. Cooper. Golden, Trenter)

3. România (Petrescu, Filip, 
1" “ record 

F. RUDAS (U) 
(U)

4. I.
(A)

m : R. STIRLING (A)
II. Silat (R) 2:04.4. 3.

(U) 2:04,7. 4. A. Li- 
2:07,5. 5. R. Fița (R) 
Ridley (A) 2:08.7: 100
BUFANU (R) 13.5. 2.
(A) 13.8. 3. S. Scott
K. Balogh (U) 14,4,

I. Wie-
1.

. 2.

45.0.
Angelescu. Bufanu)_ 45^8 
egalat; suliță : 1.
53.90, 2. I. Vidas
Prodan (Rț 50,64,
49,13. 5. A. King
Williams (A) 42,72.

2. 53,40, 3. E.
Stancu (R)
42,74, 6. A.

DE BRONZ
constituit, într-un fel, moto
rul echipei. Constanța sa, în
deosebi în meciurile cele mai 
dificile din sferturi și pînă în 
lupta pentru medalie — a fost 
de mare folos întregii echipe. 
La drept vorbind, este cea 
mai bună comportare a sa 
într-o mare întrecere.

Excelent a evoluat și TÂ- 
NASE MUREȘANU, prezent 
în 5 din cele 6 meciuri ale 
competiției. Victoriile sale, mai 
ales la echipa Franței, au a- 
sigurat intrarea echipei Româ
niei în semifinale. Dacă nu 
s-ar fi resimțit după întinde
rea suferită la individuale, 
n-ar fi fost exclusă o dispută 
și mai echilibrată în partida 
cu U.R.S.S., cu perspectiva u- 
nei medalii de argint. M1HAI 
ȚIU a rămas un om de nă
dejde al echipei, în ciuda u- 
nui început mai șters, la in
dividuale. S-a aflat printre 
trăgătorii de bază în meciu
rile cu Franța și Italia. Iuliu 
Falb a concurat și el — ca și 
Haukler — în toate meciurile, 
suportînd cu stoicism handi
capul unei accidentări în sfer
turi. In fine. Ștefan Ardelea- 
nu, activ în primele două 
meciuri, n-a mai putut fi uti
lizat în continuare.

Y » M ® V Olimpiada

ROMÂNIA -R. D.
de sah:
GERMANĂ 2-2

Pe apele Atlanticului în apropiere de Newport (S.U.A.) 
continuă întrecerile finale dintre yachturile „INTREPID", repre- 
zentînd continetul american și „GRETEL II“, reprezentanta 
Australiei, cele două competitoare pentru „AMERICAS CUP“. 
Iată-i pe yachtmenti australieni, pregătindu-și ambarcațiunea 
pentru o nouă cursă.

Telefoto : A. P. — Agerpres

TELEX ® TELEX • TELEX ® TELEX
Comisia de box a statului New York a comunicat că va lua In conside
rație cererea fostului campion mondial la box la cat. grea, Cassius 
Clay, de a 1 se acorda din nou licența de pugilist profesionist.

în concursul internațional atletic 
de la Miinchen, sportivul vest- 
german Klaus Wolfermann a 
cîștigat proba de aruncarea suli
ței cu rezultatul de 86,46 m. Alte 
rezultate : 5 00o m : Munzinger
13:53,6: 3 000 m obstacole: Letze- 
rich 8:37,2; 400 m plat femei : 
Sykora (Austria) 53,0 ; 100 m
plat femei : Kapfer (Austria) 11,8.

în semifinalele Cupei campionilor 
europeni la hochei pe gheață, e- 
chipa Ț.S.K.A. Moscova a învins 
cu scorul de 6—2 (2—0. 3—0, 1—2) 
lormația suedeză I.F. Laksands.

Localitatea Rhondda (Țara Gali
lor) a găzduit campionatul mon
dial de tir cu arcul. Din cele 
patru titluri puse în joc, 3 au 
fost cîștigate de echipa S.U.A., 
iar unul de către formația Sue
diei.

Marele premiu ciclist disputat în 
împrejurimile localității Orchies 
a fost cîștigat de olandezul Ste
ven-. cronometrat pe distanta de 
193 km cu timpul de 4h 51:03,0.

a
Campionatul european de bărci 
cu motor (hors-bord) disputat la 
Pavla a fost cîștlgat de italianul 
Bruno Tobino, urmat de Sandro 
Carlino și Karl Pafel.

n
Marele premiu automobilistic al 
Canadei va reuni pe circuitul de 
la Mont Tremblant 21 de piloți 
de formula I, în frunte cu Jackie 
Stewart, Jackie Ickx, Jack Brab
ham. Jean Pierre Beltoise și Pe
dro Rodriguez. Comentatorii con
sideră că belgianul J. Ickx (cîști-

anul trecut) are primagător și 
șansă.

&
Cea de-a 
clist al 
traseul Mataro-Calafell (170 km), 
a fost cîștigată de belgianul So- 
het în 4h 41:06. In clasamentul 
general continuă să conducă ita
lianul Franco Bitossi, urmat la 
1:02 de spaniolul Caldos;

opta etapă a turului ci-
Cataloniei, disputată pe

în prima grupă 
care va desemna 
clasamentului (locu • 
— echipa Românie? 
cel de al treilea

Evoluînd 
finală — 
fruntașele 
rile 1—12) 
a susținut
meci, întîlnind puternica for
mație a R. D. Germane. Șa
hiștii români au depus efor
turi considerabile pentru a-și 
depăși adversarii, Victor Cio- 
câîtea cîștigînd la masa a doua 
partida sa cu Malich. Remize 
s-au terminat întilnirile Uhl- 
mann — Gheorghiu și Ungu- 
reanu — Zinn. Avansul luat 
de echipa română n-a putut 
fi insă menținut, deoarece (la 
masa a treia) Ghițcscu a fost 
învins de Hennings. Scorul ge
neral
— R.

în celelalte 
runda a 3-a : 
goslavia 2—2 (toate 
remize), R.F.G. 
l'/i, Ungaria — Canada 
S.U.A. — Argentina 3—1, 
hoslovacia — Bulgaria 
(o partidă întreruptă).

Șl un rezultat din a doua run
dă : Ungaria — Argentina h'/2— 
l1/, (partida Najdorf — Porilsch 
s-a terminat remiză după Itlouă 
întreruperi). In clasament: Ungaria 
8 puncte. U.R.S.S. 71/, p, Iugosla
via și S.U.A. 7 p, Cehoslovacia 
(l'.’a (1) p. R. D. GermanA , șl
R.F. a Germanici 6 p, Bulgaria 
5*/a (1) p, ROMÂNIA și Sjania
5 p, Argentina 4'/, p, Canada 3 p.

OVERATH
INDISPONIBIL <

al meciului : România 
D. Germană 2—2.

întilnirl 
U.R.S.S.

din
Iu- 

partidele 
— Spania Z'h— 

3—1, 
Ce

ll—2

hi urma unui control me
dical, internaționalului ’ vest- 
german Wolfgang Overath, 
care suferă de un traumatism 
la omoplat, i s-a recomandat 
o pauză de două luni. Re alt
fel, Overath 'nu a jucat nici 
în meciul cu Ungaria, desfă
șurat săptămîna trecută la 
NiLrnberg.

Preliminariile Turneului olimpic de fotbalGRIPELE VOR fi ALCĂTUITELA 25-26 SEPTEMBRIE, LA MIJNCIIEN
am
de

Intr-un număr precedent 
inserat știrea că la comitetul 
organizare a Jocurilor Olimpice 
din 1972 s-au primit înscrieri 
84 de țări pentru turneul 
fotbal.

Cifră de 84 de^ țări înscrise 
prezintă un record în î..-;. 
Ea este superioară cu șase celei 
înregistrate la J.O. din 1968. Două 
din aceste țări sînt calificate din 
oficiu pentru turneul final : 
garia, deținătoarea titlului, și 
a Germaniei, organizatoarea 
neului. Celelalte vor trebui 
dispute meciuri preliminare 
t.ru 
nai. 
din 1 
truni

din
de

__ ! re-
materl'e.

Un- 
R.F. 
tur- 

să 
-- ....... ...... ....................— - pan-
cele 14 locuri din turneul fi- 
Comisia de fotbal amator 

cadrul F.I.F.A.-ei se va în- 
la 25 și 26 septembrie la

MUnchcn, pentru a alcătui gru
pele preliminare, cu următoarele 
reprezentative de țări :

EUROPA (24 față de 21 Înscrise 
în 1968) : Albania, Austria, Bul
garia, Danemarca, Anglia, Finlan
da, Franța, R.D. Germană, Gre
cia, Islanda, Irlanda, Italia, 
Luxemburg, Malta, Olanda, Polo
nia, ROMANIA, Spania. Elveția, 
Turcia, U.R.S.S., Iugoslavia șl — 
bineînțeles — Ungaria și R.F. a 
Germaniei.

AFRICA (20 față de 16 în 1968) : 
Algeria, Etiopia, Camerun, Gabon, 
Ghana, Guineea, Liberia, Mada
gascar, Malawi, Mali, Maroc, Ni
ger, Nigeria, Senegal. Sudan, 
Togo, Tunisia, Uganda, R.A.U. și 
Zambia.

ASIA (17-17) : Burma, Ceylon, 
Formosa, india, Indonezia, Iran, 
Irak, Israel, Japonia, R.P.D. Co
reeană, Coreea de Sud, Kuweit, 
Liban, Malaesia. Filipine, Siria și 
Tailanda.

AMERICA DE 
TRALA (13-14) J 
mude, Canada, -Costa Rica, Cuba, 
Guatemala, Jamaica, Mexic, Antl- 
lele Olandeze, panama, El Salva
dor, Surinam șl S.U.A.

AMERICA DE SUD (10-10) : Ar
gentina, Bolivia, Brazilia, chile, 
Columbia, Ecuador. Paraguay, 
Peru, Uruguay și Venezuela.

Cu cine vom face parte noi din 
grupă, vom vedea la 27 septem
brie !

NORD SI CEN-
Barbados, Ber-

EO

O SUPERCUPA MONDIALA
Iată un proiect care stîrnește 

senzație in lumea fotbalului.
Clubul italian A.C. Milan a pro

pus părților interesate, sub rezer
va aprobării din partea tuturor 
torurilor de resort (liga și fede
rația italiană, U.E.F.A., Confede
rația sud-americană șl F.I.F.A.), 
ORGANIZAREA ANUALA' A UNEI 
SUPERCUPE MONDIALE INTER- 
CLUBURI, la care să participe 
toate ECHIPELE CARE AU CU
CERIT CUPA INTER-CONTINEN- 
TALA. Cu alte cuvinte, reuniunea 
in cadrul unui turneu a echi
pelor PENAROL MONTEVIDEO, 
(Uruguay), REAL MADRID (Spa
nia), F.C. SANTOS SAO PAULO 
(Brazilia), INTERNAZIONALE MI
LANO (Italia), RACING BUENOS 
AIRES (Argentina), ESTUDIAN-

TES LA PLATA (Argentina), 
FEIJENOORD ROTTERDAM (O- 
landa) și A.C. MILAN (Italia).

A.C. Milan propune ca acest tur
neu să fie organizat în fiecare 
an într-una din țările participante
lor, într-un oraș sau în orașe 
învecinate, alternativ în Europa și 
în America de Sud, după sistemul 
eliminatoriu. Echipele să fie îm
părțite în două grupe, avînd capi 
de serie pe Inter și A.C. Milan 
(acesta din urmă se oferă 
organizeze el prima 
cadruj grupelor să 
jocuri eliminatorii, 
sîmbătă și duminică, 
rea și joia următoare învingăto
rii fi Învinșii Intre ei, pentru 
stabilirea clasamentelor. Iar dumi
nică să aibă loc finalele pentru

să
ediție). In 

se dispute 
cîte doua 
iar miercu-

LA FOTBAL
locurile
turneul ____ __ ___ r
convenabil ținînd co‘nt de’faptul 
că propunerea milanezilor spune 
ca turneul să fie organizat 
sfîrșitul stagiunii 1970/71.

1 și 3. In felul acesta, 
ar dura opt zile, lucru

ECHIPA MASCULINĂ
Ieri dimineață a plecat 

Italia echipa masculina 
gimnastică a României, 
urmează să susțină

la

DE
in 

de 
i, care 

urmează să susțină sîmbătă 
(impuse) și duminică (liber a- 
lese) o întîlnire amicală cu 
reprezentativa Italiei. Au fă
cut deplasarea : Petre Miha- 
iuc, Nicolae Achim, Dan

Meciul pentru titlul european 
de box la categoria mijlocie 
Intre danezul Tom Bogs și 
italianul Carlo Duran a fost 
fixat pentru data de 9 octom
brie la palatul sporturilor din 
Roma.

GIMNASTICA — IN ITALIA
Grecu, Gheorghe Tohăneanu, 
Mircea Gheorghiu, Vasile Co- 
șariu și Gheorghe Păunescu, 
însoțiți de Robert Podiaha 
(arbitru), Costache Gheorghiu 
(antrenor) și Nicolae Vieru 
(conducător al delegației). 
Meciul Italia — România esto 
programat la Modena.
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