
al Republicii Socialiste România.
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

PLECAREA DIN BUCUREȘTI
Președintele Consiliului de Stat al Repu

blicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția, Elena Ceaușescu, au ple
cat ieri în Austria unde vor face o vizită 
oficială la invitația președintelui federal, 
Franz Jonas, între 21 și 25 septembrie 1970.

Șeful statului român este însoțit de Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, precum și de consilieri și 
experți.

Pe aeroportul Băneasa, au fost prezenți 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, llie Verdeț, 
Maxim Berghianu. Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popescu, Le- 
onte Răutu, Vasile Vîlcu, Petre Blajovici, 
Miron Constant!nescu, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu, precum și soțiile conducătorilor 
de partid și de stat, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, ai Consiliului de Miniș
tri, membri ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de instituții centrale 
și organizații obștești, ziariști.

Erau, de asemenea, prezenți Rudolf Bog
ner, însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Austriei la București, membri ai ambasadei 
austriece, șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în România și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Un mare număr de locuitori ai Capitalei, 
veniți la aeroport, ovaționează îndelung, 
scandează entuziast „Ceaușescu — P.C.R.", 
exprimîndu-și cu căldură stima și prețuirea 
față de conducătorul partidului și statului.

Un grup de pionieri oferă flori. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu răspunde prietenește a- 
clamațiilor mulțimii.

Avionul oficial cu care călătoresc preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și celelalte per
sonalități române decolează la ora 10
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SOSIREA LA VIENA
La ora 12, avionul oficial aterizează pe 

aeroportul Schwechat. Clădirea aerogării 
este sărbătorește împodobită cu drapelele 
naționale ale României și țării gazde. Pe 
frontispiciu se află portretele șefilor de stat 
român și austriac. Pe mari panouri în lim
bile română și germană sînt înscrise urări 
de bun venit adresate solilor țării noastre.

Tn întâmpinarea oaspeților la scara avio
nului vin președintele Austriei, dr. Franz 
Jonas, și soția sa Grefe Jonas, vicecancela
rul Rudolf Hauser, ministrul afacerilor ex
terne, Rudolf Kirchschlager, ministrul fede
ral al comerțului, industriei și manufactu
rilor, Josef Staribacher.

Cei doi șefi de stat 
mîinile.

în semn de salut se 
fost intonate imnurile 
și Austriei.

Președintele Nicolae 
președintele Franz Jonas, trec apoi în 
vistă garda de onoare aliniată pe aeroport.

După ceremonia primirii, cei doi preșe
dinți au luat loc într-o mașină escortată de 
motocicliști și se îndreaptă spre hotelul Im
perial, din centrul Vienei, stabilit prin tra
diție drept reședință pentru personalitățile 
cele mai importante care vizitează Austria.

își string

trag 21 de 
de stat ale

Ceaușescu,

călduros

salve. Au 
Românie'

însoțit de
re-

(Agerpres)

START ÎN CAMPIONATELE
NAȚIONALE DE TENIS

® Victorii ușoare ale favoriților (llie Năstase inclusiv)in primele partide
Bătrînul parc din str. dr. 

Staicovici ne-a primit ieri di
mineață încruntat și rece, par
că supărat că nu-1 călcăm de- 
cît în zile de tenis și acelea 
atit de rare. Intr-adevăr, per
deaua norilor tomnatici nu 
predispunea la ambianță fes
tivă.

Repartizarea capilor de se
rii pe tablourile celor două 
probe de simplu s-a făcut în 
acord cu clasamentul pe anul 
trecut al federației noastre de 
specialitate. Iată, deci, favo- 
riții la masculin : 1. llie Năs
tase 2. Petre Mărmureanu 3. 
Sever Dron 4. Ion Sântei 5. 
Viorel Marcu 6. Sever Mureșan 
7. Toma Ovici 8. Codin Du
mitrescu. Iar la feminin : 1.
ludit Dibar 2. Agneta Kun 3. 
Ecaterina Roșianu 4. Eleonora 
Dumitrescu 5. Mariana Ciogo- 
lea 6. Hermina Zurălău. în 
total, aproape 150 de jucători 
și jucătoare din toate centrele 
tenisului nostru. Am socotit, 
bineînțeles, și pe participanții 
la campionatele categoriei a 
11-a, care se întrec în paralel, 
pe terenurile complexului 
sportiv al clubului Steaua, la 
Ghencea.

Așa cum arată tragerea la 
sorți, capii de serii par a fi 
scutiți de emoții în primul tur, 
ceea ce s-a și vădit în jocu
rile disputate în ziua startului. 
Dimineața, am asistat numai 
la victorii în trei seturi (sg 
joacă „3 din 5“), fără proble
me prea deosebite pentru cîști- 
gători. llie Năstase l-a avut 
ca adversar pe tânărul Dan 
Nemeș și fără să se întrebuin
țeze — dar și fără să-și tră
deze posibilitățile sale actuale 
— a obținut victoria cu 6—2. 
6—4, 6—2. Pe aceeași parte
de tablou, Codin Dumitrescu 
cîștiga cu 6—1, 6—2, 7—5 la 
Paul Dumitrescu.

® Loturile „A" și de tineret se pregătesc la București • „Debutantul" Titus Ozon
® „Bobocii" au emoții • Dobrin — deocamdată

.. .București, 21 septembrie. 
Parcul sportiv 23 August. Com
plexul acesta atit de familiar, 
unde, cu migală, sportivii noș
tri fruntași își plămădesc vi
itoarele performanțe, are, de 
luni de la prînz, noi oaspeți. 
Aici și-au dat întâlnire com- 
ponenții

-de fotbal 
Iată-i pe 
Ivăncescu 
măgeanu, 
pe Ghiță, 
canu. Ieri, unii dintre ei ad
versari, de pildă Neagu cu 
Hălmăgeanu, Lupescu cu Tă- 
taru. Azi membri ai aceluiași 
lot, animați de aceeași dorin
ță de a îmbrăca tricoul mult 
dorit, de a obține rezultatele 
pe care iubitorii fotbalului le 
așteaptă de la el.

Lupta înverșunată din pre
liminarii, turneul final al cam
pionatului mondial, Guadalajara 
— toate au rămas în urmă. Cu 
amintiri plăcute, cu regrete — 
pentru unii — de a nu-și fi 
împlinit visul. Acum, în a- 
ceastă zi de toamnă, incepe o 
nouă etapă. De azi, fotbalul 
românesc, reprezentat de a- 
cești băieți parcă mai gravi 
mai tăcuți decit îi cunoșteam, 
se pregătesc pentru un nou 
examen de maturitate — CAM
PIONATUL EUROPEAN. Pen
tru unii, momentul e plin de 
semnificații. De pildă, HAL- 
MAGEANU, absentul motivat 
din Mexic, revine la lot după 
4 luni.

— Ce spui Hălmăgeanu des
pre selecționarea ta ?

bucură nespus de

loturilor republicane 
„A” și de tineret, 
alei pe Adamache, 

și Dumitru, pe Hăl- 
Lupescu și Neagu, 
Ene Daniel și Mo-

0 BRIGADĂ DE ARBITRI
GRECI VA CONDUCE
MECIUL DE EOTBAL

ROMÂNIA - FINLANDA

Mime se vor desfășură 
pe stadionul Republicii, și nu 
pe „23 August", cum se anun
țase anterior, meciurile ami
cale (de verificare) ale loturi-

Bucureșteanul Gheorghe Boaghe, intr-una 
inaugurale ale „naționalelor" de tenis

Foto : V.

O bună „ încălzire" pentru 
întîlnirea lor prevăzută în al 
doilea tur au făcut Sever Dron 
și Gheorghe Boaghe. Primul a 
dispus de Stan Emil (Cîmpia

Azi, pe terenul Dinamo

După cum am mai anun
țat, în cursul acestei săptă- 
mîni își vor începe turneul'

în meci feminin de sah

IUGOSLAVIA -
ROMÂNIA 9-7

BRAȘOV, 21 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). Relua
rea partidelor netermlnate a con
semnat victoria obținută, absolut 
pe merit, de echipa Iugoslaviei 
in fața selecționatei române. Ma- 
kai și Kurej și-au Împărțit 
punctele, românca pierzind între
rupta din turul I, iar iugoslava 
Pe aceea din turul II. Stadler 
a ciștigat la campioana Româ
niei, Teodorescu, Iar Kalchbren- 
ncr a remizat cu Gogilea. Ace- 

v lași rezultat a fost Înregistrat, 
dar fără joc, in partida Nicolau- 
Lazarevicl.

In felul acesta șahlstele Iu
goslaviei cîștigă meciul cu scorul 
de 9—7, In cele două tururi re
zultatul a fost identic : I : 3i/2— 
i'/i, II: 3*/a—41/, în favoarea oas 
petelor.

în 
de
Astăzi, pe terenul din parcul 
sportiv Dinamo, începînd de 
la ora 16,30, handbalistele de 
la Confecția vor primi re
plica redutabilei echipe EM- 
POR ROSTOCK care va evo
lua în continuare miercuri 23 
septembrie la Sibiu, în com
pania echipei locale C.S.M. și 
vineri 25 septembrie la Odor- 
hei, unde va întâlni pe Vo
ința.

Tot astăzi, dar la Tg. Mu
reș își începe turneul echi
pa masculină G.S.V. MODEN 
MULLER din Austria în 
primul meci, handbaliștii 
austrieci întâlnesc o selecțio
nată a orașului Tg. Mureș, 
urmînd ca joi 24 septembrie 
să joace Ia Brașov cu Dina
mo, iar vineri 25 septembrie 
tot la Brașov cu Tractorul.

țara noastră două echipe 
handbal de peste hotare.

din partidele

BAGEAC

6-4,Turzii) cu 6—1, 
al doilea l-a învins pe 
reanul Ernest 
6—2. 6—2.

Horvath

6—3, iar 
hunedo- 
cu 6—3,

Radu VOIA

(Conii7îuare

MMMI

■

£

fn pag. a l-a 
la rubrică)

••

a

mult. Desigur, va fi foarte 
greu să-mi reiau locul in e- 
cliipă. Revenirea după o ope
rație, de loc ușoară, nu-i o 
bagatelă. Acomodarea cu Ciu- 
garin, cu care joc jmpreună 
pentru prima oară la Steaua, 
necesită timp și jocul meu 
incă nu prea a mers cum aș 
fi dorit. In perioada următoa
re, voi căuta să mă comport 
din ce în ce mai bine. ~ 
ționarea mă stimulează 
obligă.

;. .Iată un grup mai 
ros. ENE DANIEL stă 
cultă. La Bacău e golgeter, 
dar aici e pe post de... bo
boc. Emoțiile nu-1 ocolesc. 
Iată de ce, ci nd i-am cerut o 
declarație, a ezitat, a stat pe 
ginduri, pentru ca în cele din 
urmă să ne spună simplu : „Mă 
voi strădui să dau cit pot mai 
mult.

.. .O sală, cîteva mese de 
șah, un televizor. Aici, am stat 
de vorbă cu antrenorul Angelo 
Niculescu.

— Ce jucători ați convocat 
la București ?

— RADUCANU, ADAMA- 
CHE, GHIȚA — portari, SAT- 
MAREANU, IVANCESCU, LIJ- 
PESCU, HALMĂGEANU, di
nu. MOCANU, VIGU — fun
dași, DUMITRU, NUNWEIL- 
LER, PESCARU — mijlocași, 
NEAGU, ENE, DOBRIN, TA
TAR U. DUMITRACHE, DO- 
MIDE, LUCESCU. FL. DUMI
TRESCU — înaintași.

— Ce program vor avea ele
vii dv. în aceste zile ?

— Luni odihnă, pentru re
cuperare ; marți, controlul medi
cal. chiar inaintea cafelei cu

Selec- 
și mă
nume- 
și as-

lin cuplaj atractiv, miine, pe „Republicii14

Lotul A-Admira Viena (ora 17) 
si Lotul de tineret - Botev Vrața

lor noastre reprezentative A 
și de tineret.

în deschidere, de la ora 
15,15, LOTUL DE TINERET 
va întâlni echipa bulgară de 
divizia A, BOTEV VRAȚA, 
în continuare, de la ora 17, 
LOTUL A va primi replica 
cunoscutei formații vieneze 
ADMIRA-ENERGIE.

I U. T. A

U.E.F.A. a anunțat că me
ciul România — Finlanda, ce 
se va disputa la București, 
la 11 octombrie, în cadrul 
■Campionatului Europei, va fi 
condus de o brigadă de arbi
tri din Grecia.

Observator al U.E.F.A. la 
acest joc este Gh. Popescu, 
membru în comitetul de or
ganizare al acestei compe
tiții.

se dispută sîmbătă
Pentru a putea pregăti in 

mai bune condiții manșa a 
Il-a cu Feijenoord, U.T.Ă. a 
solicitat clubului Rapid de
vansarea cu o zi a meciului 
pe care urmează să-l dispute 
împreună în cadrul etapei a 
5-a a campionatului diviziei 
A. Obținîndu-se acordul for
mației gazdă, meciul RAPID 
— U.T.A. se va desfășura 
sîmbătă.

/ ■

‘3,

-.A*

Ieri a continuat campionatul național de pentatlon mo
dern cu proba de călărie, ciștigată de D. Șpirlea (în foto
grafie).

Citiți amănunte de la desfășurarea probei în pag. a 2-a.

LOCUL ATLETISMULUI BRAȘOVEAN
Fără pretenția de a epuiza 

problema, discuția la care au 
avut amabilitatea să participe 
o serie de activiști, antrenori 
și tehnicieni cu nume presti
gioase, din care cităm pe : 
Virgil Ludu, Irina Tacorian, 
Bondoc lonescu-Crum, Dragoș 
lonescu, Mihai Cibu a căutat 
să depisteze cauzele proporției 
reduse, a rămînerii în urmă pe 
care atletismul brașovean o are 
față de tradiția sa, față de 
elita națională și implicit față 
de cea internațională. S-a ur
mărit, de asemenea, să se de
finească mijloacele și căile, 
prin care acest sport ar putea 
depăși condiția sa actuală, în- 
scrii,ndu-se pe orbita marilor 
performanțe.

Brașovul a avut întotdeauna 
stadioane suficiente, o bază 
materială corespunzătoare. A- 
ceasta este situația și în pre
zent. Orașul de la Poalele Tîm-

• Multe stadioane ... dar nu pentru atleți • Elevii și stu
denții de o parte... și stadioanele de cealaltă parte • Ne 
trebuie o sală ! • Intre programa școlară și realitate • Sta
dionul — o „casă" a atletismului • Reînvierea emulației și 
tradiției competiționale • Să ne ocupăm și de probele tehnice

pei credem că se numără prin
tre cele mai înzestrate ale ță
rii în ceea ce privește numă
rul de stadioane, dar atleții — 
în mod paradoxal — nu au 
„casa“ lor, programarea con
cursurilor ridicînd serioase pro
bleme (ca să nu mai vorbim 
de antrenamente). Atleții de la 
anumite probe, în special cei 
de la aruncări (ciocan, suliță, 
disc), nici nu au unde se pre
găti. Și încă un aspect esen
țial : în timp ce stadioanele 
aparțin unor cluburi sindicale 
care n-au secții de atletism

și nici oameni și mijloace spre 
a le întreține, principalele sur
se ale performanței, sportul 
studențesc și școlar nu au baze 
proprii de pregătire. Astfel, 
peste 5 000 de studenți brașo
veni și mult mai mulți elevi 
nu pot lua contact cu bucuriile 
atletismului, nu-i prind gus
tul. Șl chemarea pentru acest 
sport se pierde. în timp ce 
stadioane — ca cel municipal 
— stau nefolosite, gazonate, 
tunse, cu piste ce se deterio
rează, atletismul școlar și stu

dențesc din Brașov rămîne un 
deziderat...

Au dispărut și „modelele”, 
unitățile de performanță care 
prin rezultate făceau propa
gandă și atrăgeau noi practi- 
canți. Secțiile cluburilor Dina
mo sau A.S.A. azi nu mai e- 
xistă. Unitățile care ar putea 

da cadre n-au baze (Școala spor
tivă, Politehnica, Brașovia — a 
școlilor profesionale, licee).

în această stare de lucruri, 
însăși structura educației fizi
ce școlare s-a schimbat. Jocu
rile au cucerit pozițiile atle
tismului. Voleiul. handbalul, 
fotbalul, baschetul au ocupat 
practic pozițiile scriptice pe 
care atletismul Ie păstrează 
încă în programa de învăță- 
mint.

Mihai 81RA

(Continuare in pag ala)

I

indisponibil
lapte, apoi, o șe
dință. Conducerea 
federației va face 
o apreciere 
pra evoluției 
lecționabililor 
primele etape 
campionat, se 
expune obiectivul 
noii etape și va 
fi prezentat an
trenorul secund, 
Titus Ozon. După 
aceea, anunțăm 
programul de pre
gătire, 
amiază 
loo un 
meni tehnico-tactic. 
Problema princi
pală : readaptarea 
componenților lo
tului la ideea de 
joc a echipei na
ționale.

— Fiindcă 
amintit de 
de joc, 
ceva nou 
ceastă direcție ?

— Ne străduim 
să facem tot .ceea 
ce putem, să a- 
plicăm ce știm și 
ce-am văzut nou, 
deși ni s-au adre
sat atitea și atitea 
critici. Dacă sînt 
alții mai compe- 
tenți, in interesul 
fotbalului nostru, 
al progresului 

său, le cedăm lo
cul.

— Ce formație veți 
alinia miercuri ?

— Aș dori să 
încep partida cu 
următorul „11“ : 
Răducanu — Săt- 
măreanu, Lupescu, 
Dinu, Vigu, Dumitru, 
weiller, Neagu, Dobrin — 
va primi avizul medicului 
în caz că nu (n.n. — 
l-a primit), îl vom folosi 
Tătaru, apoi Duniitrache 
Florian Dumitrescu.

— Ce speranțe vă puneți 
lotul actual ?

— Deocamdată nu mă pot 
pronunța. De cînd m-am des-

iar după- 
va avea 

antrena-

ați 
ideea 

aduceți 
în a-

Bun venit, Titus ! — ii spune prof. An
gelo Niculescu, noului său colaborator de 

la echipa națională.
Foto : A. NEAGU

Nun- 
dacă

nu
pe

în

părțit dc echipă, pe aeroportul 
din Guadalajara, azi este 
mul meu contact cu ea.

— Cum vedeți viitoarea 
laborare cu Titus Ozon ?

— In virtutea relațiilor,

pri-

co-
cu

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 3 a)

Corespondentă specială pentru Sportul

Ultimele vești de la Feijenoord
ROTTERDAM 21 (prin telex). 

In etapa a 5-a a campionatului 
Olandei, Feijenoord a terminat 
la egalitate 1—1 (0—0) în de
plasare cu M. V. Maastricht. 
Este primul punct pe care 
campioana lumii îl pierde in 
actualul campionat, astfel că 
ea cedează primul loc al cla
samentului. Acum in frunte 
se află' A.D.O. din Haga ur
mată <je Sparta Rotterdam cu 
cite 10 p și Feijenoord cu 9 p.

In meciul de la 
campionii au jucat 
înaintași de bază : 
Kindvall și Hasil.' 
acest motiv ei n-au 
scrie decit un gol. 
repriză Feijenoord a 
copios, 
a continuat pină în min. 56 
cind Jansen a deschis scorul, 
după care fotbaliștii din

Maastricht 
fără trei 
Romeijn, 

Poate din 
putut în- 
In prima 

atacat 
După pauză presiunea

Rotterdam au oprit motoa
rele permițind gazdelor să ega
leze în min. 75 prin Brokamp, 
care l-a păcălit, printr-un șut 
de la distanță, pe portarul 
Treylel.

In general, Feijenoord a pă
rut obosită în fața unei for
mații care se lasă însă greu 
învinsă pe teren propriu.

Simbătă Feijenoord arc un 
meci dificil cu A.D.O. Ia Rot
terdam. Sosirea fotbaliștilor 
olandezi la Arad este anun
țată pentru marți, cu un avion 
special. Pină în prezent și-au 
anunțat prezența la Arad circa 
20 de ziariști, dintre care 6 
vor veni și la București pen
tru a viziona meciul Rapid — 
U.T.A., programat simbătă.

John LE NOBLE
„Algemcen Dagblad"

PISTARZII 1ȘI REIAU SUITA FINALELOR
Reuniunile de velodrom 

continuă. în ovalul de beton 
de la Dinamo, cu ultimele 
finale din campionatele na
ționale, ponderea constituin- 
d-o disputa pentru întâietate 
a pistarzilor noștri. înaintea 
celor 24 ore de relache. de 
ieri, trei cicliști (toți de la 
Steaua) și-au înscris numele 
(primii doi și le-au menținut, 
de fapt) pe tabela campioni
lor ediției 1970 : viteziștii 
FI. Negoescu (seniori), P. Cîr- 
neanu (juniori mari) și Gh. 
Tudor (juniori mici) la adi
țiune de puncte. Astăzi, de 
la ora 16, este programată 
proba de 1000 m cu start de 
pe loc (seniori), așteptată cu 
mult interes în urma recentu
lui record (1:09,9) stabilit de

dinamovistul Ștefan Leibner. 
în continuare, pe calendarul 
finalelor figurează : miercuri 
— urmărire individuală se
niori, vineri — urmărire echi
pe seniori, sîmbătă — adițiune 
puncte seniori, duminică — 
viteză juniori mici și adițiune 
puncte juniori mari. Apoi, 
după o pauză de o săptămînă, 
la 8 și 11 octombrie — 
fondul cu antrenament 
nic.

demi- 
meca-

UN PRIM EXAMEN PEN
TRU „TURUL BULGARIEI

Tn cadrul pregătirilor vizînd 
participarea unei echipe re
prezentative la „Turul Bulga
riei" (30.IX. — 10.X.), a avut 
loc, duminică, pe varianta

• ••

o competiție de fond 
km, la care au luat 
majoritatea rutierilor 
fruntași. Cursa a fost 
animată. Pe prima par- 
cîteva evadări (C. Tă-

Buftea 
de 80 
parte 
noștri 
foarte 
te — 
nașe și A. Suciu — Steaua, 
V. Pascale și Cr. Kamer — 
C. S. Brăila), anihilate însă 
de pluton. Pe ultimii 15 km 
se remarcă încercarea solitară 
a lui V. Budea (Dezrobirea 
Brașov), care a fost prins în 
apropierea sosirii. Pe velo
dromul Dinamo, primul a in
trat Teodor Vasile (Dinamo), 
dar la un pas de victorie ei 
a fost depășit, în sprintul fi
nal, de ȘTEFAN SUCIU (Dez
robirea Brașov), venit tare din 
urmă.

I

I
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I
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BOXUL IN ACTUALITATE1
A ctivitatea pugilistică internă 

a intrat în actualilate. Se 
simte pregnant, în sălile de 
antrenament, că bătăliile pen
tru cîștigarea celor 11 centuri 
de campioni naționali, vor fi

Concomitent cu pregătirile tot mai 
mulți pugiliști cu categorii de cla- 
inferioare au fost nevoiți să trea- 
purgatoriul etapelor municipale și 

faze de 
menite 

în 
țară.
baza

aprige, 
intense, 
sificare 
că prin 
județene, 
importanță, 
boxului a. 
localități < 
stat și 
prima dată, a nu mai puțin de 13 centre 
zonale (inclusiv Bucureștiui), în cadrul că
rora vor lupta aproximativ 400 de pugi
liști. Și finalele campionatelor naționale, 
care se apropie vertiginos, au suferit 
transformări organizatorice esențiale, 
pentru cucerirea centurii, boxerul urmînd 
a fi supus la eforturi deosebite, de-a lun
gul a 8—10 zile. Exact programul turnee
lor olimpice și campionatelor europene I

Firește, era necesară o reconsiderare a 
sistemului de disputare a campionatelor 
noastre, o sporire a gradului de dificul
tate a turneului. Federația și, în general, 
activiștii boxului și-au dovedit din plin 
competența cu prilejul campionatelor con
tinentale de la București.

Noua formulă de disputare, alît a între
cerilor din zone, cit și a celor finale (cu

autohton 
din 
la

masă de mare
să lărgească aria 
cit mai —
Aceeași 
stabilirii,

multe 
idee a 

pentru

cite două reuniuni, zilnic), va răscoli cu 
siguranță toate centrele cu și fără tradiție 
în sportul cu mănuși, va stirni pasiuni și 
comentarii însuflețite. Și aceasta, nu în- 
tîmplător. Boxul românesc a strălucit dese
ori pe ringurile multor meridiane, și-a 
creat o faimă binemeritată în această 
lume a încrucișării mănușilor. Practicanții 
săi au creat o școală cu un specific româ
nesc, bazată pe forță și tehnică. Din rîn- 
durile lor au ieșit antrenori cu 
cunoscuți, stimați și solicitați peste fruntarii.

în curînd îi vom vedea pe 
încordați în colțul ringurilor, le 
precia strădania depusă de-a lungul unui 
an de zile. Pentru că, disputele din cam
pionate constituie, intr-un fel, un examen 
de sfîrșit d.e an. Și pentru boxeri, dar și 
pentru antrenori. Spectatorii, pe care îi 
dorim în număr cit mai mare, vor putea 
aprecia dezvoltarea nobilei arte într-o se
rie de centre ale țării, vor asigura — cu 
entuziasmul care-i caracterizează — am
bianța sărbătorească, specifică disputelor 
sportive.

Sperăm ca meciurile din etapa zo
nală, ce vor începe la sfîrșitul acestei sâp- 
tămîni, să „cearnă" bine pe cei ce aspiră 
să ajungă în finalele de la București. Ele 
vor trebui să fie pregătite — de organele 
sportive locale — cu ceremonialul cuve
nit.

renume,

maeștri 
vom a-

Romeo CALĂRASANU

I
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r ECHIPA MASCULINĂ A ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE

IN FATA ITALIEI

* Primul la individual compus Giovanni Carminuci
MODENA, 21 (prin telefon). 

— Ziua a doua a concursului 
internațional de gimnastică de 
la Modena, care a angajat e- 
ehipele reprezentative mascu
line ale Italiei și României, a 
confirmat forma bună a spor
tivilor români, ei evoluînd la 
exercițiile liber alese la un 
nivel superior adversarilor 
lor. La primele patru aparate, 
gimnaștii români au concurat 
aproape fără greșeală, întărin- 
du-ne speranța unui frumos 
succes. La paralele, însă Dan 
Grecu s-a accidentat la în
călzire, participarea sa la ul
timele probe fiind pusă sub 
semnul întrebării. Dar, dînd 
dovadă ‘de o extraordinarii 
voință și dorind cu orice preț 
să-și aducă contribuția la 
succesul reprezentativei noa
stre, Dan Grecu s-a compor
tat onorabil atît la paralele, 
cît și Ia bară, mobilizînd în
treaga echipă. Dacă succesul 
pe echipe se contura clar în 
favoarea oaspeților, la indivi
dul compus lupta pentru pri
mul loc s-a dat și la exepci-

țiile liber alese între italianul 
Carminuci și gimnastul nostru 
Petre Mihaiuc. Campionul ro
mân a concurat din nou bine, 
clasîndu-se în final pe locul 
al doilea la individual com
pus și cîștigînd două probe, 
solul și inelele.

Ambele echipe au apreciat 
concursul drept foarte reușit 
iar specialiștii care au urmă
rit întrecerea au felicitat e- 
chipa română pentru succesul 
repurtat, acordîndu-i frumoa
se șanse pentru mondiale.

Cu prilejul meciului de 
gimnastică Italia—România la 
Modena a fost inaugurată o 
frumoasă sală de sport, exce
lentă gazdă a acestei dispute 
amicale.

Rezultate tehnice : ECHIPE: 
România 538.40 p, Italia 
536,70 p; INDIVIDUAL COM
PUS : Carminuci 110,80 p, Mi
haiuc 110,65, Păunescu 107,70, 
Montesi '106,50 Pallotti 106,35, 
Grecu 106,05, Gheorghiu 105,90, 
Santoro 105,70, Lambronti 
194,60, Achim 104, 45, Coppa 
104,15, Coșariu 103,90.

PREGĂTIREA
Campionatele naționale de 

handbal își consumă acum 
abia primele din multele 
etape înscrise în calendarul 
acestor întreceri. Pentru a 
așeza mai bine în timp dis
puta pentru cele două titluri 
este suficient să precizăm că 
ea comportă trei toruri (unul 
fiind alcătuit din turneele de 
sală), primul ajimgînd abia 
pe la jumătate. Acesta este 
principalul motiv pentry 
care am evitat și cu cîteva 
zile în urmă stabilirea unor 
concluzii legate de modul în 
care se prezintă formațiile 
fruntașe într-o nouă ediție a 
competiției. Și atunci, dar și 
acum considerăm acest lu-acum considerăm 
cru prematur.

Se cuvin însă 
unele 
pentru 
a fost 
zultate 
unele de-a dreptul senzațio
nale (firește, la proporțiile 
campionatului intern...). Ni
meni nu va putea contesta 
faptul că înfrîngerea din pri
ma etapă a formației Steaua, 
campioană a țării, la Galați 
în fața echipei Politehnica, 
proaspăt promovată din divi
zia B, ca și victoria de du 
minică a unei alte echipe 
promovate din categoria se
cundă, Textila Buhuși, asu-

menționate 
Neobișnuitlucruri.

un început de sezon 
numărul mare de re- 
surpriză, dintre care

LOCUL

Șl CONSECINȚELE El
Univer- 
nu con- 
cu ca

„DIN MERS“
pra campioanei țării 
sitatea Timișoara — 
stituie un element
racter senzațional pentru via
ța competițională a unui 
sport. Mai ales a unui sport 
în care ierarhiile erau bine 
conturate și unde, nu cu 
mulți ani în urmă, asemenea 
rezultate erau doar de do
meniul fanteziei.

Ca de obicei, explicațiile 
de moment sînt furnizate, cu 
deferentă și multă diplomație.

1 Adevărul este bine să fie 
căutat, și nu numai în cazul 
celor două echipe campioane 
(deoarece handbalul ne-a mai 
oferit și alte asemenea sur
prize : la masculin Dinamo 
București a pierdut Ia Poli
tehnica Timișoara, învinsă nu 
de mult pe teren propriu de 
„U“ Cluj, tar I.E.F.S., la fe
minin, formație ce se anunță 
o serioasă pretendentă la 
titlu, a părăsit învinsă tere
nul de la Sibiu I), undeva, 
prin maniera, am spune, de 
pregătire a campionatului. 
Unele echipe au folosit ma
ximal perioada, este drept, 
mai scurtă anul acesta, de 
întrerupere, iar altele, adepte 
ale unui mai vechi și dău
nător principiu, au mers pe 
calea completării pregătirii 
pe parcursul desfășurării 
competiției. Această metodă a

ATLETISMULUI BRAȘOVEAN
(Urmare din pag. 1)

Dur. atletismul de perfor
mantă, conceput la nivel in
ternațional, presupune și con
tinuitate in pregătire. Or, dacă 
Brașovul dispune de stadioa
ne. iar o nouă repartizare ad
ministrativă ar putea remedia 
neajunsurile semnalate, din 
păcate orașul nu are o sală, 
ca Ploieștiul. Clujul. Timișoa
ra, Brăila. Bucureștiul etc., în 
care atleții să se poată pregă
ti. Și, se știe, iarna este mai 
lungă ta Brașov decît în alte 
orașe.

însăși tradiția concursurilor, 
a emulației școlare, a pierdut 
din poziție. în primele patru 
clase, atletism nu se face de
loc. In următoarele, foarte pu
țin. Etapele de întreceri inter- 
clase sau interșcoli sînt de
seori sărite spre a se ajunge 
direct ia finala județeană. Pro
bele de control din atletism 
sînt, din acest punct de vede
re, concludente. Fără pregăti
re adecvată, se produc entorse, 
rupturi musculare, adică spe
rie in loc să atragă copiii.

Se știe că în raport cu băie
ții, atletele sînt și mai puține. 
De ce ? Din aceleași conside
rente, plus faptul că ajunse 
la vîrsta studenției, fetele se 
îndreaptă spre centre univer
sitare cu un profil mai potrivit 
pentru ele. Lipsa unui insti
tut pedagogic, cu program de 
educație fizică în Brașov, ii 
răpește și continuitatea cadre
lor nu. numai în atletism, ci 
și în schi, în handbal, în vo
lei etc. De altfel, la băieți, 
plecarea unor elemente valo
roase — tocmai la vîrsta îm-

plinirilor — prejudiciază ora
șul de performanțe care i-ar 
putea orna prezentul: Gh. Ce- 
fan, Anamaria Vitalios, Edith 
Schal, Viorica Gabor, H. Cer- 
nescu, Gh. Suha etc.

Se știe că omul sfințește lo
cul, și de aceea n-ar fi lip
sită de urmări repartizarea la 
marile unități școlare a profe
sorilor de educație fizică 
specializare atletism, spre 
crea și climatul și nucleele 
performanță, similare celor 
există în handbal (liceul ... 
volei (liceul 4) sau chiar atle
tism (liceul nr, 5).

îmbunătățindu-se instruirea, 
cu o colaborare mai activă și 
mai rodnică între antrenorii 
brașoveni, cu un sprijin și cu 
un control mai susținut pe li
nia învățămîntului și din par
tea CJEFS-ului. atletismul bra
șovean ar putea căpăta o altă 
traiectorie. Pedalele pe care 
ar trebui să se apese ar £i — 
la prima vedere — următoa
rele : 1. UNUL DIN STADIOA
NELE ORAȘULUI SA FIE 
DESTINAT EXCLUSIV ATLE
TISMULUI — pentru nevoile 
elementelor de performanță și 
ale unităților școlare și stu-

cil
a 

de 
ce 
3),

dențești. Poate, cel mai indicat 
ar fi stadionul Tineretului, ur- 
mind ca clubul Steagul roșu 
să-1 primească, în schimb, pe 
cel municipal. 2. AMENAJA
REA UNEI SĂLI DE IARNA. 
3. RESPECTAREA SI CON
TROLUL ASUPRA ÎNDEPLI
NIRII PROGRAMEI ȘCOLARE 
— capitolul atletismului, în o- 
rele de educație fizică. 4. O 
CANTITATE DE LUCRU MAI 
MARE. 5. ORIENTAREA PRE
GĂTIRII ȘI SPRE PROBELE 
TEHNICE : disc, ciocan, suliță, 
prăjină. 6. RELUAREA UNUI 
CALENDAR TRADIȚIONAL 
INTERȘCOLAR SAU NAȚIO
NAL. (Exemplu : vechiul și 
apreciatul concurs^ de~la~ Pre
deal). 7. O
MAI MARE. CU EFORTURI 
CONJUGATE, A CLUBURI
LOR, ANTRENORILOR, PRO
FESORILOR, sub îndrumarea 
și controlul permanent al Mi
nisterului învățămîntului, U.T.C., 
U.G.S.R. și CNEFS.

Fără un plan dc luptă, în 
spiritul concluziilor de esență 
pe care le-am desprins, nu se 
poate realiza saltul pe care 
toți îl așteaptă de la atletis
mul brașovean.

7. COLABORARE

A CLUBURI-

ANTRENORUL ION STOIANOVICI: „Hodoșan, Tudor

• •

dat uneori rezultate, mai ales 
in cazul echipelor în compo
nența cărora au intrat țl 
handbaliști sau handbaliste 
deja formați, cu ani mai 
mulți de activitate. Și în 
aceste echipe, ca și în ma
joritatea celorlalte ■ formații 
participante la campionat 
predomină, însă, elementul 
tînăr, în cazul căruia meto
da pregătirii din mers, pe 
parcursul campionatului nu a 
dat și nu poate da roade.

Atunci ar fi mai bine dacă 
perioadele pregătitoare pen
tru campionat ar fi utilizate 
din plin, iar în timpul com
petiției s-ar lucra — mai cu 
spor — la consolidarea sau, 
în cel mai rău caz, menține
rea acumulărilor realizate 
înainte de start. Pentru că 
ceea ce se acumulează atunci 
nu se poate obține, în nici un 
caz, pe parcursul disputei, 
cînd toată lumea trăiește sub 
imperiul rezultatului...

Călin ANTONESCU
CLASAMENTE, CATEGORIA A 

MASCULIN
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 0 1

1. Steaua
2. Dinamo Buc.
3. Univ. București
4. Voința Buc.
5. Dinamo Bacău
6. Polit. Galati
7. Polit. Timiș.
8. Univ. Cluj
9. Știința " -----

10. Dinamo

3 o 
3 0
2 1
2 0

Lovrin 
Brașov

FEMININ
5 0 1
5 0 1 

0
Tim. fi

6
6

Portretul sâptâmînii

OLGA ORBAN SZABO,
o maestră in paradă ripostă!

1 36—3»
2 46—43
2 38—61
3 49-62

c 
o
5
4
4
4
4
3
3
1

Ana Sălăgean, cea mai va
loroasă atletă brașoveană

DUMITRU SPÎRLEA (Steaua) CÎSTIGĂTOR LA CĂLĂRIE

1. Univ.
2. I.E.F.S.
3. Univ. Buc.

4—5. Voința Odorhei
6

4—5. Confecția 6
6. Rulm. Brașov 6
7. Tex. Buhuși 6
8. C.S.M. Sibiu «
9. Constr. Tlm. 6

10. Mureșul Tg. Mureș
6 10 5

4 2

77-53 10
81—63
84—68

10
8

3
3
3

o 
o
o

3 0 3
2 0 4
10 5

3 65—66
3 70—80
3 71—78

67—76
65—66
54——65

46-64

6
6
6
6
4
2

Se poate vorbi, oare, și în 
scrimă, de o remarcabilă lon
gevitate ?

Opiniile specialiștilor sînt 
controversate. Fiind vorba de 
o disciplină care solicită in
tens organismul și fizic și 
nervos, mulți au fixat vîrsta 
de 30 de ani, 
ximă pentru

Există însă
OLGA ORBAN-SZABO — ia 
32 de ani — se înscrie prin
tre ele. De 15 ani este nelip
sită de la marile festivaluri 
de scrimă •— Jocurile Olim
pice, campionatele mondiale, 
cupele europene, trofeele tra
diționale. De la Melbourne 
încoace, Olga Orban-Szabo 
s-a situat continuu în prim- 
planul performanței, cucerind 
— singură sau cu echipa Ro
mâniei — locuri fruntașe și 
implicit medalii de aur la 
Buenos Aires și Havana, ar
gint la Paris, bronz la Tori
no, Montreal și Ciudad de 
Mexico.

Acum, o nouă medalie se 
adaugă 
cucerite 
tivitate 
obținut 
Ankara.

Rezultatul înregistrat săptă- 
mîna trecută, la individuale, 
într-o întrecere dramatică, 
epuizantă, confirmă valoarea 
acestei sportive tenace, posi
bilitățile ei de a fi perma
nent prezentă în rîndul elitei 
floretei feminine mondiale. 
Așa cum remarca, după fina
la din sala de sport „Kemal 
Atatiîrk", cunoscutul arbitru 
internațional, italianul Carlo

ca treaptă ma- 
femei.
și excepții. Ș’

numeroase,celorlalte
în prodigioasa-! ac- 
sportivă: un bronz 
la mondialele de la

Pe baza hipică a clubului 
Steaua a continuat ieri dimi
neață finala campionatului 
național dc pentatlon modern. 
Concurenții au fost împărțiți 
în două serii, avînd în vedere 
numărul redus de cai care .au 
făcut față dificultăților tra
seului amenajat. Un frumos 
succes a repurtat DUMITRU 
SPÎRLEA care, cu rezultatul 
de 1:51,7. a realizat 1045 p, cu 
10 p. mai multe decît sibianul 
Florin Mureșanu (1:53,9 —
1035 p). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Constantin 
Zamfir (2:10.0 — 950 p). Con
stantin Călina (2:24,0 — 880 p) 
și Ivan Panel (2:24,3 — 880 
p). Surprinde absența din rîn- 
d urile fruntașilor a lui Marian 
Cosmescu, creditat cu șanse 
mari la titlul de campion. 
Dar. sportivul militar a avut

neșansa să tragă la sorți unul 
din cei mai slabi cai, cu care 
nu a reușit decît 700 p. Va fi 
greu pentru Cosmescu să re
cupereze în următoarele pro
be acest handicap I Pe echipe, 
proba de călărie a fost cîști- 
gată de STEAUA I eu 2705 p, 
urmată de C.S.M. Sibiu 2620 
p, C.F.R. Timișoara 1 1730
p și Steaua 11 1460 p.

După două probe, la indivi
dual continuă să conducă 
IVAN BĂNET (C.F.R. Timi
șoara I) cu 2104 p, urmat de 
Dumitru Spîrlea (Steaua) 2045 
p. Constantin Zamfir (Steaua) 
1978 p. Pe echipe: STEAUA
I 5789 p, C.S.M. Sibiu 5116 p, 
C.F.R. Tim. I 4730 p, Steaua
II 3648 p.

Astăzi, de la ora 9, la poli
gonul Dinamo este progra
mată proba de tir.

și Stumpf pot cuceri
In fiecare după-amlază. sala 

cunoscută sub numele de »Glau- 
diu", cunoaște freamătul specific 
unei intense activități puglllstice, 
Dar, parcă, de cîtva timp, atmos
fera de aci este Și mai „încinsă", 
rîvna cu care se pregătesc bo
xerii •metalurglști fiind mal vizi
bilă, Situația nu ne surprinde, 
deoarece după cum se știe — nu 
peste mult timp ei vor intra în 
focul bătăliilor pentru ciștigarea 
centurilor de campioni. Cunoș
team de mult că secția condusă 
de antrenorul Ion Stoianovici este 
bine organizată, că absențele spor
tivilor sînt adevărate excepții, că, 
în sfîrșit, președintele secției de 
box, tov. Aurel Dumitrescu este 
un om activ, bucurindu-se de sti
ma șl prețuirea boxerilor de la 
Metalul. Nu ne-a surprins, deoi, 
prezența sa în mijlocul sportivi
lor.

Aproape că n-au existat finali 
de campionat, in care elevii lui 
Ion Stoianovici să nu urce trep
tele ringului. Planul de bătaie al 
antrenorului prevede și în acest 
an calificarea unora dintre pugl- 
liști în ultimul act al competiției. 
Pentru realizarea acestei dorințe 
au fost luate o seamă de măsuri. 
In primul rînd. s-a urmărit ve
rificarea boxerilor în diferite 
confruntări. Stumpf șl Nicojae 
Tudor au participat la Balcaniada 
de la Varna, Hodoșan a fost pre
zent la un turneu la Viena și la 
„Cupa Mării Negre", Iar Cimpcanu 
la Constanța, păcat însă că nu 
toți au avut posibilitatea să-și

centurile de campioni"...
verifice forma sportivă, deoarece 
toate demersurile tăcute de antre
norul Stoianovici pe lingă colegii 
să, din alte cluburi, de a se per
fecta gale amicale, au rămas 
fără ecou. Boxerul Ivaneiu ne 
spunea cu regiet că „anul acesta 
am susținut doar trei meciuri, 
rață de 10 în 1969. De ce sâ mă 
antrenez dacă nu boxer ?“■

Iată, într-adevăr, o situație ne
plăcută, cu atît mai mult cu cit 
campionatele bat la ușă. Oricit 
s-ar strădui comisia municipală de 
specialitate de a organiza _ gale, 
dacă antrenorii nu găsesc înțele
gere unul la altul, boxerii se vor 
prezenta în meciurile din faza 
municipală ți în turneul final 
fără rodajul atît de necesar, șt 
nu este prima dată cînd antre
norii nu vor să-șl programeze 
elevii în partide cu caracter de 
verificare !

In sfirșit, să vedem cu cine 
vor porni metalurgiștll la drum, 
în eele două etape ale campiona
tului. La etapa municipală au 
fost înscriși 13 boxeri de catego
ria a doua, a treia și juniori năș
eați în 1951. In turneul final vor 
participa Gh. Cristea, I. Lungu, 
Gh. Stan, I. Hodoșan, N. Tudor, 
N. Enciu, H. stumpr și P. Cînt- 
peanu. Cela mai multe șanse de 
a intra în posesia centurii de 
campion le au, după opinia lui 
I. Stoianovici, Hodoșan, Tudor și 
Stumpf...

R. CALARĂȘANU

Toată ziua pe Snagov
ASALTUL TITLURILOR LA SCHIF...

...să sperăm că asaltul nu 
se va reduce la o vorbă 
goală și — așa puține cite 
sînt — echipajele noastre 
fruntașe de schif se vor stră
dui să se dăruiască luptei 
sportive, care va decide as
tăzi atît pe campioanele cît și 
pe campionii de canotaj ai ță
rii. Desigur, nu se poate trece 
încă peste valorile (mai mult 
sau mai puțin) consacrate ale 
vîslelor și ramelor de la noi, 
dar am dori ca finalele de pe 
Snagov să demonstreze cel 
puțin intenția outsiderilor de 
a face mai dinamice cele 12 
curse decisive, să 
totodată echilibrul 
pețitori.

Prima rundă a 
lui finalelor s-a 
ieri, cînd în două 
cuhne au uvut loc calificările. 
Dispute fără surprize. La du
blu au intrat în finale echi
pajele câștigătoare 
Gh. Friț — 1. Cacenco, 
tiv Al. Aposteanu — 
frache, iar la simplu 
doi vîsla.și din fiecare 
Gh. Sandu și Ivanov, 
ță și Popa. Pentru completarea 
celor 5 culoare, cite sînt re
zervate băieților, pe 2 000 m 
(spre deosebire de cele 6 cu
loare, pe 1.000 m, ale cano
toarelor) astăzi, de la ora 9 
se vor trage recalificările.

După toate probabilitățile 
starturile finalelor, care ur
mează imediat, nu vor fi com
plete. în schimb la ele vor fi 
prezenți toți fruntașii schitu
lui. Care echipaje vor cuceri 
medaliile de aur pe 1970 ? în 
general, credem că multe din
tre deținătoarele titlurilor na
ționale și le vor păstra, că se 
va menține încă un anumit 
raport de forțe. Finalele fe
minine programate de la ura 
10,50, iar cele masculine, de la

15,30, vor satisface desigur 
orice curiozitate. Pînă atunci, 
amintim (în ordinea desfă
șurării curselor) pe campionii 
de anul trecut: FEMININ: 
•)■+! rame — C.N.U., simplu
— Dinamo, 4+1 vîsle — Vo
ința Timișoara, 2 vîsle — 
U.T. Arad, 8-ț-I — C.N.U. ; 
MASCULIN : 4+1 — Dinamo, 
2 f.c. — Steaua, simplu — 
Steaua, 2+1 — Dinamo, 4 f.c.
— Dinamo, 2 vtsfe — Steaua, 
8+1 — Dinamo.

CIUCĂ, GÎJU, MONEA s.a. - PE RINGUL DIN CONSTANTA
va disputa duminică dimineață, 
la Băilești.
• La Galați, după cum ne co

munică corespondentul nostru T. 
Sirlopol, s-au încheiat întrecerile 
boxerilor juniori, dotate cu „Cen
tura Dunării". Iată cîștlgătoril : 
Juniori mici ; I. Gîrleanu (Viito
rul Focșani), Gh. Colțea (Viito
rul Focșani), Gh. Bantaș (Progre
sul Brăila), șt. Duminică (Voința 
Galați), L. Berki (Voința Cluj), 
N. Bogdan (Oțelul Galați), I. Mi
ron (CSM Cluj), C. Tudorie 
(Auto Măcin); juniori mari : Ai. 
Turei (Voința Cluj), Șt. Cocioc 
(Oțelul Galați), Gh. Marinei (PAL 
Brăila), S. Cuțov (i>AL Brăila), 
Ad. Guțu (Dunărea Galați), Gh. 
Orbeanu (Dunărea Galați), Z. 
Stroe (Progresul Brăila), E. Sam
son (Dunărea Galați), I. Martu- 
țac (Voința Tuleea).

• Astă seară se va disputa în 
Sala sporturilor din Constanța, 
o Interesantă reuniune pugllistlcă. 
Lotul boxerilor care se va depla
sa în curînd la Berlin, la un 
mare turneu Internațional (Lumc- 
zeanu, Ciucă, Dumitrescu, Gîju, 
pobrescu, Silberman, Monea, Ale
se) va întîlnl echipa Farul, in 
rîndul căreia vor evolua, printre 
alții. Aurel Mihai, Iliescu, Sitnio- 
nescu șl Badea.

• Vineri seara, la Craiova, un 
meci de mare atracție. Se vor 
întîlnt selecționatele de tineret ale 
României și R.D. Germane, se 
știe că reprezentativa țării noas
tre s-a înapoiat de curînd din 
Iran, cu două victorii la același 
scor : 13—9. Echipa oaspeților, 
clasată anul trecut pe locul se
cund, la turneul Prietenia de. la 
Lodz, va fi, fără discuție, o ad
versară dificilă pentru selecționata 
noastră. Ațlt pugillțtU români cit 
și cel din R.D.G. se pregătesc 
asiduu pentru campionatele euro
pene de tineret din luna noiem
brie. Revanșa acestei partide se

accentueze, 
dintre com-

preambul u- 
consumat 

probe mas

de serii 
respec-
E. Pe- 
primii 
serie : 

Mereu-

Filogamo „Olga a rămas o 
floretistă de mare clasă, cu 
o ținută impecabilă ; o niaes- 
tră în materie de paradă ri
postă".

Cum rămîne atunci cu lon
gevitatea limitată în sportul 
mușchetarilor ? Pînă una, alta 
Olga Orban-Szabo a împlinit, 
anul acesta, 20 de ani de 
cînd a luat primele lecții de 
floretă. Și, după maniera în 
care se comportă pe planșă, 
există toate șansele să'-și săr
bătorească un sfert de veac 
închinat sportului îndrăgit..

— t. st. —

La ce cote _ _ _ _ _ _ _ _
BASCHETUL ROMANESC ?

CONCLUZ
Timp de aproape trei luni, 

numeroși antrenori, tehnicieni, 
membri ai federației de spe
cialitate, foști internaționali ș.a. 
și-au exprimat, în coloanele 
ziarului nostru, părerea asupra 
cauzelor care au determinat 
rămînerea în urmă a baschetu
lui românesc pe plan interna
țional, au formulat critici și 
mai puțin autocritici, au expus 
o serie de propuneri menite 
să ducă la îmbunătățirea acti
vității acestui joc sportiv. S-a 
oferit, in general, un intere
sant schimb de opinii care a 
stirnit discuții, uneori nemul
țumiri (bineînțeles, din partea 
celor criticați), care a răscolit, 
cit de cît, mica lume a bas
chetului nostru. „VALOAREA 
ȘI SPECTACULOZITATEA, 
PRINCIPALA ATRACȚIE
PENTRU PUBLIC" (ing. * 
Vulesiiu), „NU NE 
NUMAI JUCĂTORII ÎNALȚF 
(pref. Victor ” ‘’ 
..PÎNĂ LA 
R AMIDEI, 
PRAPASTIA”
Roșu). „LUCRUL LA ÎNTÎM- 
PLARE CU TINERETUL, 
CAUZA SLABELOR PERFOR
MANȚE" (prof, Vasile Popes
cu), iată numai citeva din 
titlurile apărute în ancheta 
„LA CE COTE — ȘI CUM — 
SE POATE RIDICA BASCHE
TUL ROMANESC ?“

Ion
LIPSESC

T 1 b ac u),
VÎRFUL PI

SĂ VEDEM 
(prof. Gheorghe

Persistă încă vechi

și grave lipsuri
Coincidența a făcut ca în 

timpul anchetei noastre să aibă 
loc două evenimente remarca
bile : mai întii consfătuirea or
ganizată de Biroul C.N.E.F.S.. 
in cursul căreia (timp de a- 
proape 16 ore) cei mai repu- 
iați specialiști ai acestui joc 
sportiv șj-au spus părerea a- 
supra celor ce ar trebui făcute 
pentru înviorarea baschetului, 
și apoi, Hofărîrea C.N.E.F.S. 
nr. 632/1970 cu privire la unele 
măsuri de îmbunătățire a acti
vității baschetului. în general, 
ideile exprimate în cursul an
chetei au fost identice cu cele 
ascultate în timpul consfătui
rii, iar măsurile trasate de 
Hotărîrea C.N.E.F.S. au satis
făcut unele din solicitările an
trenorilor. Dar, mai sînt încă 
multe de făcut. Este drept, în 
linii mari se poale spune că 
s-a pornit pe un drum nou. 
că federația a mai lăsat de o 
parte duhul blindeții și a luat 
unele măsuri severe (a se 
vedea ultimele eliminări din 
echipa națională de seniori). La 
loturi se lucrează mai apro
piat de cerințele moderne (re
zultatele obținute in sezonul

II
estival de reprezentativa de 
junioare sînt edificatoare). 
Să fim însă realiști : baschetul 
este departe de ceea ce ar tre
bui să fie. Prea durează de 
multă vreme situația haotică 
in unele domenii (activitatea 
cu copiii și juniorii, de pildă), 
prea s-au adincit anumite fi
suri (relațiile dintre unii an
trenori și forurile diriguitoare 
ale federației, de exemplu), 
prea s-a micșorat numărul 
spectatorilor (ca urmare fi- 

scăderli valorice a 
a lipsei 

de interes pentru com
petiții), prea multe sînt rezul
tatele nesatisfăcătoare înregis
trate de selecționatele țării și 
de echipele participante Ia în
trecerile oficiale (C.C.E. și Cupa 
cupelor), prea multe sînt ca
zurile de indisciplină (unele 
manifestate chiar în această 
vară). Deci, situația baschetu
lui este departe de a fi satis
făcătoare și acest lucru trebuie 
afirmat cu toată tăria și înțe
les cum se cuvine de către toți 
cei ce lucrează in domeniul 
acestei discipline sportive, ca 
antrenori și activiști salariați 
sau voluntari (ale căror bene
ficii nu sînt, totuși, de negli
jat). Toți trebuie să fii con
vinși CĂ E IMPERIOS NECE
SAR SA SE SCHIMBE CEVA 
ȘI ACEL CEVA ÎNSEAMNĂ 
TRANSFORMAREA RADICA
LĂ A CONCEPȚIEI DESPRE 
MUNCA A ORGANIZĂRII 
ACTIVITĂȚII, AMBELE COM
PLETATE CU DĂRUIREA 
ÎNTREGII PASIUNI SPOR
TIVE.

rească a 
a meciurilor, 

interes

Ce trebuie făcut ?
Ce 

avea 
performanțe de valoare, 
tru ca baschetul să reintre în 
freamătul de acum 20 de ani ?

'Părerile exprimate în ancheta 
ziarului nostru constituie, ele 
însele, răspunsul la întrebarea 
de mai sus. Adică, activitatea 
cu copiii și juniorii să nu fie 
un scop în sine, ci un mijloc 
de depistare, selecționare și 
instruire a viitorilor perfor
meri. Baza materială să ST;} 
dezvoltată prin construirea, cu 
mijloace proprii, a unor tere
nuri pe care să se 
trena un număr cit 
de copii și juniori (ce fru
mos exemplu ne-a 
acest sens, prof. Dorin Leabu 
din Bordușeni !...). Activitatea 
compctițională să nu se re
zume la competițiile organi
zate de federație, ci să se dez
volte pe o arie cît mai largă 
prin inițiativa comisiilor jude
țene și orășenești, a cluburilor 
și asociațiilor sportive. Echi
pele cluburilor sportive să nu 
aibă drept obiectiv doar cla
sarea pe un loc bun în divi-

ORIENTARE TURISTICĂ
ION GHEUCĂ

Campionatele

locul întîi, 
p. și-a îm- 
punct re- 

ocupînd, în 
doua și a

LA START - JUNIORII
evoluție, 
ansamblu s-a

După ce zilele trecute am 
asistat la evoluția maeștrilor 
dresajului, ieri dimineață a 
venit rîndul juniorilor să-și 
demonstreze virtuțile în ca
drul disputei pentru câștiga
rea titlului de campion națio
nal la aceeași probă.

Spre deosebire de progre
siile pe care le execută se
niorii, cea a juniorilor, «ste, 
firesc, mai ușoară, ea solici- 
tînd concurenților să execute, 
în 8 minute, 19 mișcări obli
gatorii, arbitrii acordînd note 
de la 6 la 0, în funcție de 
corectitudinea mișcării. Da
niela Molnar (fiica dublu
lui campion pe 1970 la dre
saj, Iosif Molnar) a obținut 
cu Lux sufragiile juriului, 

unei mai sigure evo- 
unei mai mari pre- 
execuția mișcărilor, 

324 p.
fost secondată în

da torifă 
Iuții, a 
cizii în 
primind

Ea a ___ _______ _ ...
denpronpe de Sorin Bădules 
cu de la C. S. Petrolul, care 
a intrat în concurs cu doi

naționale

caî. La prima 
Cavaler, deși în 
comportat satisfăcător, a co
mis unele inexactități ne- 
reușind să depășească punc
tajul Danielei Molnar, acu- 
mulînd doar 518 p. Nici la 
o a doua apariție cu Rubin 
n-a putut obține 
în schimb cu 319 
bunătățit cu un 
zultatul anterior, 
final, pozițiile a 
treia, în clasamentul general.

De menționat și buna pre
zentare a lui Cornel Dinescu 
(Steaua) cu Triumf, căruia 
i-au lipsit doar două puncte 
pentru a se afla la egalitate, 
pe locul trei, cu Sorin Bă- 
dulescu. Clasament final : 
1. DANIELA MOLNAR cu 
Lux 324 p — campioană re
publicană, 2. Sorin Băduleseu 
eu Rubin 319 p, 3. Sorin Bă- 
dulescu cu Cavaler 318 p, 4. 
Cornel Dinescu cu Triumf 
316 p.

Em, F.

ar trebui făcut pentru a 
certitudinea unor viitoare

pen

poată an
inai mare

servit, in

Șl CRISTINA ȘIMON - CAMPIONI REPUBLICANI LA ORIENTARE TURISTICĂ

Aspect din finala campionatului repu
blican. La un post de control, tinerele 
reprezentante ale județului Bistrița — 
Onița Călinici si Silvia Sucilea (Voința) 
— perforează fișele de concurs!

T’mp de trei zile, cci mai 
buni reprezentanți ai orien
tări). .țujjgtjgj fcau «mut în

pitoreasca stațiu
ne montană Co- 
libița (la 35 km 
de orașul Bistri
ța) la finala cam
pionatului repu
blican individual. 
Altitudinea mică 
a stațiunii (720 
m) și aparențele 
care dădeau sen
zația unei zone 
„domoale" au as
cuns însă trasee 
dificile, provocate 
de milenarele răs
coliri ale pămân
tului in această 
regiune vulcanică. 

Competiția, ipe- 
tă anul acesta 
in introducerea 

categoriei B la 
masculin, a fost 
deosebit de inte
resantă, păstrînd 
pînă în ultima cli
pă „misterul" a- 
supra i 
lor. Cele 
see care 
parcurse 
curenți, 
probleme 
acestora, cerindu-le, 
pe lingă o foarte 

bună cunoaștere a lucrului cu 
harta și cu busola, o serioasă 
pregătire fejeg. ba TOgciito

,misterul’ 
cîștigători- 

trei tra- 
trebuiau 
de con- 
au pus 

dificile

(A), victoria a revenit, sur
prinzător, tînărului reprezentant 
al IPGG București, Ion Gheu- 
că, care, cîștigînd primele 
două etape și ocupînd locul II 
în ultima, a îmbrăcat tricoul 
de campion. Rivalul său, re
dutabilul brașovean Richard 
Schuler, a fost nevoit să cedeze 
intiietatea, mulțumindu-se cu o 
victorie efemeră, în ultima zi, 
și cu un meritoriu loc II in cla
samentul general. La feminin, 
clujeanca Cristina Șimon a cîș- 
tigat detașat toate cele trei 
etape, cucerind astfel și titlul 
de campioană. Remarcabilă la 
această categorie a fost și cea 
mai tinără sportivă din con
curs — Ana Mariaș (17 ani), 
care s-a clasat pe locul IV. 
La masculin B victoria a re
venit maestrului sportului Eu
gen Iosif (Voința București) 
care și-a ' ” " ’
valoarea.
masculin, 
Gheucă 
Schuler (Rulmentul Brașov), 3. 
Lexen Ortwin (Rulmentul Bv.); 
categoria B — 1. Eugen Io
sif (Voința București), 2. Va
lentin 
Sibiu), 
jana) ; 
Simon
Liță (Voința București), 3. Ma
riana Abrudan (I.T.B.). i

oonfirmat încă o dată 
Iată clasamentele : 
categoria A, 1. Ion 

(IPGG), 2. Richard

Grădinaru (Libertatea 
3. Carol Zelenca (CIu- 

feminin ; 1. Cristina
(Clujana), 2. George ta

Heria A1.EXANBRESCU.

ziile „A" sau „B”, ci pregăti
rea unor baschetbaliști de cer
tă valoare pentru reprezenta
tiva țării. Antrenamentele e- 
chipeior fruntașe și ale lo
turilor naționale să poarte am
prenta necesităților moderne, 
ca durată, intensitate și com
plexitate. Federația să apro
pie, să încurajeze și să sti
muleze pe acei antrenori care 
dovedesc pasiune și dau elr- 
mente cu reale perspective, 
dar să și sancționeze pe cei 
ce consideră baschetul drept o 
sinecură.

Esențialul este munca
Desigur, acestea nu sini de- 

cit cîteva idei extrase din pro
punerile participanților la an
cheta „LA CE COTE — ȘI 
CUM — SE POATE RIDICA 
BASCHETUL ROMANESC ?", 
dintre care unele au și fost 
concretizate prin Hotărîrea nr. 
632'1970 a C.N.E.F.S. De fapt, 
și acest lucru este cel mai 
important, esențialul pentru 
crearea unui viitor sigur al 
baschetului nostru este MUN
CA. Munca, în primul rînd, 
și mai puțin vorba și teoriile. 
Ce folos că baschetul este re
cunoscut ca una din discipli
nele cu cei mai bine pregătiți, 
teoreticieni, cînd performanțele 
bat, de ani de zile, pasul pe 
loc. Munca. încrederea și res
pectul reciproc, mai puțină 
„frămîntare” pentru „ograda" 
vecinului și mai multă grijă 
pentru propria activitate a an
trenorilor, tehnicienilor și ce
lorlalți activiști. în plus, bună 
organizare și pasiunea, iată 
principalele premise ale pro
gresului baschetului româ-greșului 
nesc.

Acestea 
anchetei noastre 1

sînt și concluziile

(Urmare din pag. 1)

După amiază, doi dintre 
componenții lotului nostru de 
„Cupa Galea“ au ieșit din 
cursă. Dacă pentru tînărul Tra
ian Marcu, învins cu 6—3, 6—3, 
6—3 de Toma Ovici (cap de 
serie nr. 7), rezultatul, dar mai 
ales maniera de joc, nu sînt 
dezonorante, în schimb nu a- 
celași lucru se poate spune 
despre D. Hărădău, învins fără 
drept de apel de timișoreanul 
I. Spătaru, după un joc șters : 
6—0, 6—4, 6—2. ’ '
zultate scontate : 
Baia 6—1, 6—3, 
viei—Fodor 6—2, 6—2, 6—1 ; Ke- 
rekes—Somogyi 8—6, 6—2, 
Mureșan—Nagy 4—6, 6—4, 6—3,
6— 3 ;  .............  " - - -
6—1 ;
7— 5.

în rest, re- 
V. Marcu—

6—3 ; Popo-

Sotiriu—Mita 6—2,
Suta—Mocanu 7—5,

6—1;
6-2,
6-3,

intră în întrecere și ju- 
cu întilnirile din

Azi 
cătoarcle, 
primul tur de simplu. Spicuim 
cîteva partide care promit: 
Mariana Ciogolea — Anela 
Verone, Mariana Simioncscu — 
Vera Rado, Elena 
Hermina Zurălău. 
partidele băieților 
II). Mîine, încep 
din probele de dublu.

Takacs — 
Continuă și 
(turul I și 
și jocurile

ergem
CANOTAJ : Lacul Snagov, 

de la ora 9, campionatele na
ționale — recalificări și finalele 
feminine. De la ora 15.30 —
finalele masculine.

CĂLĂRIE : Baza hipică din 
calea Plevnei, ora 8 — proba 
de obstacole nr. 1 — juniori 
(fete) șl semigrea (seniori).

CICLISM : Velodromul Di
namo, ora 16, finala campio
natului național de seniori — 
proba de lOOo m cu start de 
pe loc.

PENTATLON MODERN : Po
ligonul Dinamo, ora 9, cam
pionatul național, proba de 
tir.

TENIS : Teren Progresul, 
ora 8.15 și 14.00 campionatele 
nationale (cat. I). teren Steaua 
(Ghencea), ora 8,15 și 14,00, 
campionatele naționale (cat. 
II).
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Etapa a IV-a văzută de NEAGU RADULESCU
ÎN CAPITALA LA BACAU

DIFICULTĂȚI ORGANIZATORICE
LA ARAB PENTRU MECIUL CU FEIJENOORD

Fârâ îndoială că meciul 
retur dintre U.T.A. și Fei- 
(ienoord este așteptat cu un 
viij interes, nu numai de 
către iubitorii fotbalului din 
Arad, ci și de către toți 
amatorii sportului cu balo
nul rotund din țara noastră.

Așa se explică și faptul că 
televiziunea noastră a hotă- 
rît ca partida să fie trans
misă în întregime. Interesul 
pentru acest joc este enorm. 
La Arad, toată lumea discu
tă de pe 
programată 
re, se fac 
aprecieri.

Iată însă 
dispută tu campioana 
club a lumii solicită eforturi 
considerabile din punct de 
vedere organizatoric. Pentru 
arădeni, în calitate de gazde, 
se pun o sumedenie de pro
bleme care vor trebui grab
nic rezolvate. Este vorba, în 
primul rînd, de asigurarea 
cazării numeroșilor turiști 
olandezi, care și-au anunțat 
prezența Ia acest meci. Nu 
sînterri în posesia numărului 
exact al suporterilor olandezi 
care-și Vor însoți echipa, dar,

acum întrecerea 
miercurea viitoa- 

pronosticuri și

că mult așteptata 
de

în orice caz, se poate conta 
pe prezența a numeroși iubi
tori ai fotbalului din „Țara 
lalelelor".

Unde vor fi cazați acești 
suporteri ? Voci autorizate 
din Arad declară că posibi
lități de cazare vor exista în 
afară de localitate la cam
pingurile și motelurile din 
jurul Aradului și chiar la 
Timișoara.

O altă problemă dificilă este 
cea legată de asigurarea ac
tivității zecilor de ziariști ro
mâni și olandezi, prezenți la 
meci. După cum se știe, pe 
stadionul U.T.A. nu există o 
masă a presei cu suficiente 
locuri. De unde vor viziona 
ziariștii meciul ? Cum își vor 
transmite cronicile, cunoscut 
fiind faptul că la stadion nu 
există .decît un telefon și 
nici un telex 1 ? Intr-o con
vorbire avută cu antrenorul 
Nicolae Dumitrescu, acesta 
și-a exprimat părerea că or
ganizarea partidei ar putea 
avea Ioc la București, unde 
există un stadion de mare 
capacitate, și unde benefi
ciul realizat de U.T.A. în ur
ma biletelor vindute ar fi

incomparabil mai mare decît 
la Arad.

După cum se știe, stadionul 
U.T.A. are o capacitate nu
mai de 15.000 de locuri, cu 
o posibilitate de încasări de 
cel puțin trei ori mai mică 
decît s-ar realiza pe stadio
nul „23 August" din Capi
tală, ceea ce ar însemna că 
la București s-ar realiza un 
beneficiu net suplimentar — 
de aproximativ o jumătate 
de milion lei.

Desigur, o asemenea pro
punere ar putea intra în 
discuție, dacă ea nu ar ne
mulțumi în același timp pe 
suporterii arădeni, care 
fi lipsiți de posibilitatea să 

l" pe băieții lor 
compania celei

ar

OCROTIȚI.., VIITORUL FOTBALULUI!
N-a trecut fhult de cînd, 

tot în aceste coloane, se ple
da pentru ocrotirea reprezen
tanților tinerei generații, bu
nuri ale fotbalului românesc. 
Pentru acel prim semnal de 
alarmă, ne „convinseseră" 
constănțeanul Pleșa și rapi- 
distul Dumitru, care expe- 
diaseră pe tușă pe colegii lor 
întru fotbal, Iordănescu și 
Ghergheli.

Cît de simplu e gestul 
faultului, dar cît de nefaste 
sînt consecințele lui 1 Gher
gheli a reapărut pe gazon 
abia în etapa a IV-a, Iordă
nescu lipsește și azi, deși for
mația sa are atîta nevoie de 
el. Pe cît de tristă ne apare 
agresiunea deliberată, fie ea 
și în „premieră", pe atît de 
mult ne revoltă recidiva în 
materie. L-am așteptat, iată, 
duminică, împreună cu toată 
lumea, pe Dudu Georgescu, 
„nouarul" Progresului, curios 
să-l vedem cum răspunde la 
un dificil examen susținut în 
divizia A.

Un tînăr setos de afirmare 
— DUDU GEORGESCU — și 
un „vulpoi", doritor să con
firme — DINU — ce duel 
atractiv aveam în perspec
tivă I

Dar, vai! Spectacolul n-a 
mai avut Ioc și am asistat, 
tristă compensație, la mal
tratarea tînărului jucător al 
Progresului de către adversa
rul direct, care a înțeles să-1 
deposedeze de minge numai 
prin faulturi grosolane 1 O 
dată, de două ori, de trei 
ori, de mai multe ori, parcă 
pentru a demonstra tuturor

că atacurile neregulamentare 
ale dinamovistului nu țin de 
întîmplare, ci de... metodă. 
Și anume, de metoda de a 
lovi sistematic un partener 
de întrecere, manieră neloia
lă, de netolerat nimănui și cu 
atît mai mult internaționa
lului Dinu (cît de repede a 
șters cu buretele jucătorul 
dinamovlst gestul frumos din 
finala Cupei I) Și cînd te 
gîndești că noii veniți în di
vizia A, un Dudu Georgescu, 
de pildă, și-l doreau, poate, 
ca model.

Din 
gativ 
nică, 
urmat 
Mustățea, și fundașul Dum
bravă, în așa fel îneît parti
da DINAMO — PROGRESUL 
s-a încheiat cu un jucător, 
(Radu Nunweiller) scos pe 
brațe de pe teren.

La fel au procedat, ni se 
semnalează de la meciurile 
din provincie, și brașoveanul 
Olteanu („fiecare încercare de 
deposedare — un pericol 
pentru adversar"), și constăn- 
țeanul Stoica, Un ultrârecidi- 
vist în materie.

Onorați membri ai Comi
siei de disciplină! Ocrotiți 
bunurile fotbalului românesc 
prin . sancțiuni exemplare ! 
Tinerii jucători nu pot pro
gresa pe măsura talentului 
dacă, mai înainte de a con
trola mingea, se îngrijesc nu
mai cum să-și ferească pi
cioarele !

vadă „pe viu' 
jucînd în 
mai bune formații <le club 
din lume. Dacă I ‘ 
iubitorii fotbalului 
nu ar dori ei înșiși să facă 
un sacrificiu în folosul echi
pei lor.

Invidiați pentru lansarea 
echipei lor în actuala ediție 
a C.C.E. arădenii nu-s de in
vidiat pentru marile dificul
tăți organizatorice ce le în- 
tîmpină înaintea returului cu 
Feijenoord.

în orice caz, trebuie de pe 
acum 
soluții 
duirea 
create 
transmitere 
tru ziariștii 
ma trebuie 
în atenția 
țean Arad, 
Fotbal și C.N.E.F.S.

bineînțeles 
i arădean

găsite cele mai bune 
posibile pentru găz- 
turiștilor străini și 

condiții de lucru și de 
a cronicilor pen- 
olandezi. Proble- 
pusă nu 

Consiliului 
ci și a

numai 
jude- 

F. R.

(Urmare din pag. 1)

itrenor — el jucător, apoi, 
amtndoi antrenori, de atîția 
ani, ne cunoaștem bine și 
respectăm reciproc. Sper 
colaborăm fructuos.

★
Iată-1 pe Titus Ozon. Prima 

întilnire cu viitorii săi elevi. 
Stringer! de mînă, zîmbete. 
După 7 ani, fostul jucător Ti
tus Ozon revine azi la lotul 
național ca antrenor. Are în 
spate ani mulți de fotbal, o 
bogată experiență, dar nu-și 
poate ascunde emoția. E o- 
menește. w

controlul medical de 
Tamescu nu a putut

Pînă Ia 
marți, dr. 
sta locului și a făcut un son
daj printre selecționabili „In 
general, — ne spunea dr. To- 
mescu — starea sănătății jucă
torilor e bună. Au ușoare con
tuzii Tătaru, Vigu, Pescaru si 
Hălmăgeanu, dar ei pot fi re
cuperați pînă miercuri. Dobrln 
insă nu ! După accidentul cu 
mașina, el acuză traumatism 
toracic și contuzie în regiunea 
cervicală, ceea ce necesită 10 
zile de repaus și apoi reluarea 
antrenamentelor, sub control 
medical”. Dr. Tomescu ne-a mai 
6pus că băcăuanul Dembrovschi 
— altă victimă a unui acci
dent de automobil — 6e simte 
bine. Săptămînă viitoare, tot 
sub supravegherea medicului, 
va ieși pe teren pentru pri
mele mișcări.

LOTUL CELOR 
VIN!

păcate, exemplul ne
oferit de Dinu, dumi- 
n-a fost izolat. L-au 

și Dinu Iordan, și

G. NICOLAESCU

BUCUREȘTI

— Pumnareta, pumna ti ! — Cornul abundenței con
tinuă...

5 minute cu Titus Ozon

„SOLICIT RĂBDARE DE LA

SUPORTERII DIN TRIVALE!"
Orice S-ar spune, sfirșitul a- 

cestei veri a fost deosebit de 
generos cu cel mai mare „an
trenor fără echipă" — cum îl 
numea cineva, mai în glumă, 
mai în serios, pe Titus Ozon...

Plecat de la Jiul — echipă 
căreia îi inoculase, peste 
noapte, trufia bunelor sur
prize — Ozon a devenit an
trenor principal la F. C. Ar
geș și, aproape simultan, „se
cund" al echipei naționale.

Cu toate acestea, fostul in
ternațional nu are prea multe 
motive — de ultimă oră — să 
zîmbească... L-am întîlnit, 
ieri, la „statul major" al echi
pei naționale. Era trist. O 

tristețe sinceră, bărbătească...

— Nu prea merg treburile 
la Pitești...

— Nu merg. Și mă miră 
nu jocul slab al echipei, cit 
faptul că lumea așteaptă nu
mai victorii! Parcă Ozon ar 
putea face minuni...

— Pe noi ne surprinde, 
înainte de toate, faptul că 
evoluția Argeșului... nu vă 
surprinde !

Cu ton jos, adunîndu-și par
că vorbele, Ozon ne poves
tește cum a ajuns la Pitești, 
cum a început colaborarea cu 
Basil Marian, ne 
despre „abdicarea"

Care este realitatea?
Pe marginea meciului Minerul Anina — Gaz metan Mediaș
După cum am anunțat în 

numărul nostru de ieri, meciul 
de divizia B, MINERUL ANI
NA — GAZ METAN MEDIAȘ 
a avut un deznodămînt puțin 
obișnuit : în min. 71, la refu
zul oaspc|ilor de a relua jo
cul, arbitrul St. Birăescu le-a 
acordat timpul regulamentar de 
trei minute, după care a fluie
rat sfirșitul partidei.

Căutînd să stabilim condițiile 
în care s-a ajuns la acest final 
de necrezut, ne-am găsit în fața 
a două versiuni care produc 
confuzii.

Conducătorul partidei, Șt. Bi
răescu, într-o declarație făcută 
corespondentului nostru din Ti
mișoara; P. Arcan, afirmă că s 
„Din min. 56. localnicii au ju
cat mai dur, la care au răs
puns și jucătorii de la Mediaș. 
La un moment dat. Szilngliy 
(Minerul) a fost faultat de Jiga 
(Gaz metan), care a luat-o apoi 
la fugă. Muntcanu (Minerul) 
s-a luat după jucătorul oaspete, 
s.a produs o busculadă. Am 
vrut să-i elimin pe amîndoi 
După acest incident, jucătorii 
de la Mediaș l-au lovit pe an
trenorul secund de la Minerul. 
In același timp medieșenii au

adus o piatră, care ar fi fost 
aruncată asupra lor. Personal 
n-am observat ca spectatorii să 
li aruncat cu obiecte în teren. 
Am insistat pe lingă medieșeni 
să reia jocul și, la refuzul 
acestora după 3 minute, am 
fluierat sfirșitul partidei".

CE SPUN CEI DE LA ME
DIAȘ ? Că Deak (Gaz metan) 
a fost lovit cu pumnul de Szi- 
laghy, a căzut la pămînt, aici 
el primind o nouă lovitură, de 
data aceasta, cu piciorul. Jocul 
s-a întrerupt, SPECTATORII 
AU ÎNCEPUT SĂ ARUNGECU 
STICLE ȘI CU PIETRE IN TE
REN, Q STICLĂ LOVINDU-L 
CHIAR PE CĂPITANUL RCHl- 
PEI MINERUL, CARE ÎNCER
CASE SĂ-I POTOLEASCĂ PE 
TURBULENȚE Nemaiexistînd 
condiții normale de joc, am re
fuzat să reluăm partida. Am 
stat pe teren timp de o oră 
și jumătate, doar cu 
miliției putînd părăsi 
și, apoi, orașul.

Urmează ancheta 
centrale de competiții 
plină a l’.R. Fotbal care 
stabili împrejurările care 
dus la acest incident, vinovă
ții ți, firește, sancțiunile.

ajutorul 
stadionul

Comisiei 
și disci- 

va 
au

vorbește 
acestuia 

— care s-a sustras unei co
laborări „căreia nu iar fi 
lipsit nimic ca să dea roa
de" despre lipsa de pregă
tire a unor jucători, lăsafi să 
facă cam fiecare ce vrea...

— Totuși în Trivale e- 
xistă cîțiva jucători 
mare valoare 1

— Există și aceasta-i... 
șansa echipei!

— ?!
— Tocmai „senatorii" 

iată, un Dobrin, sau un 
teanu — se antrenează 
puțin, privesc lucrurile 
superficial, dind tonul... . .. 
lalfi, mai modești, cred că-și 
pot permite același regim re
laxat, la latitudinea bunei dis
poziții. Așa i-am găsit. Sper 
să le schimb mentalitatea cit 
de curind, dar pînă atunci 
pierdem — șl vom mai pier
de, poate — puncte grele.

— Aveți în vedere ceva 
recuperări, ceva promo
vări ?

— L-am promovat pe ju
niorul Dobrescu șl sper să-l 
reactivizez pe fostul interna
țional Iancu, voluntar și li- 
nlștit.

— Am ajuns la ultima 
întrebare. Vreți să comu
nicați ceva suporterilor lui 
F. C. Argeș prin interme
diul acestei rubrici ?

— Aș vrea să-i rog ceva : 
Să aibă răbdare !

— Cită răbdare ?
— Pînă cind favoriții lor 

vor învăța că un meci de du
minică se cîștigă la... antre
namentele din timpul săptă- 
mlnii!

Ovidiu IOANIȚOAIA

de

ne-

Ol- 
mai 
mai 
Cei-

12 VICTORII ÎN DEPLASARE
SERIA I

Petrolul Moineștl - Minerul Co- 
măneștl 1—0 (0—0)

Letca Bacău — Cimentul Blcaz 
3—1 (1-0)

Fulgerul Dorohoi — Penicilina 
Iași 3-1 (0-0)

Nicolina Iași — Mlnobradul Va
tra Dornel 4—0 (0—0)

I.T.A. Pașcani — Minerul Gura 
Humorului 3—1 (2—0)_ __

Textila Botoșani 
tlcenl 4—1 (2—0) 

Victoria Roman 
huși 2—1 (0—0)

Chimia Suceava 
pulung 2—0 (0—0)

(Corespondenți : 
i. ;_____ z. ’
nescu, Gh. Apostol, 
nu, G. Groapă).

1. Nicolina
2. Petrolul
J. Foresta
4. Chimia
5. I.T.A.

6— 7. Textila Bt. 
6— 7. Minerul G.H.

8. Victoria
9. Fulgerul 

10—11. Karăul

Etapa viitoare : Mașini — I.R.A. 
Petrolul T. — Gloria, Comerțul —• 
Progresul, Lotru — Chimia K.V.t 
Sportul — Dacia. Chimia T.M. — 
Autobuzul, Petrolul V. — F. C. 
Caracal, Unirea — Sirena.

SERIA A V-a

Forests Făl-

Tex'.ila Bu-

Rarăul Cim-

(Corespondenți : Al. Stolanovlct,
I. Iancu, I. Mandaelie, V. Diaco- 

—- - ■ T. Ungurea-

4 3 0 1 15-5 6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

s
2
2
2
1
1
2
2
2
2

o 
1
1
1
2
2 
O 
O 
O 
O

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

6
5
5
5
4
4
4
4
4
4

Dunărea Calafat — Minerul Mo- 
tru 1—0 (1—0)

Electromotor Timișoara — Mine- 
tul Bocșa 4—1 (1—1)

Ștltnta Petroșani — C.l.L. Tg. JIU 
0-0

Metalul Topleț — Furnirul Deta 
2_ 2 (3—0)

C.F.R. Caransebeș — Minerul Lu- 
penl 1—0 (1-0)

Vulturii textila Lugoj — M.E.V.A. 
Tr. Severin 2—2 (1-1)

Metalul Tr. Severin — Steagul 
roșu Plenlța 3—1 (1—0)

Minerul Moldova Nouă — Victo
ria Caransebeș 2—1 (0—0)

(Corespondenți : șt. 
Șt. Marton. I. Zamora, 
M. Mtitașcu, C. Olaru, 
șl P. Șumatidan).

1. CIL Tg. Jiu
2 C.F.R.

3— 4. Electromotor

Zvignea,
C. Avram, 

FocșanM.

4
4
4

septembrie) :

IU--II. LVICa
12. Minerul C.
13. Penicilina

4 112
4 112

4-5
3-6

3
3

3— 4. știința
5. Furnirul

4 2
4 2

14. Cimentul 4 112 6-8 3 6. Minerul L. 4 2
15. Minnbradul 4 10 3 5—8 2 7. MEVA Tr. S. 4 1
16. Textila Bb. 4 10 3 2-8 2 8. Metalul T. S. 4 2

9. Minerul B. 4 2
4 
4
4
4
4
4
4

2
2
1 
l
1
1
1

Etapa viitoare 1 
Foresta — I.T.A.. 
tea. Rarăul 
g.l. :::____ _ - -..........
trolul, Mlnobradul — Textila Bh.; 
Minerul C. — CIJ.-L-, "•—••• 
— Textila Bt.

(27 .
... Victoria — Le- 
Fulgerul, Minerul 

g7h. — Nicolina. Penicilina — JPȘ-
Chimia', Cimentul

SERIA A ll-a
MetalurgistulA.S.M. Tecuci —

Brăila 3—1 (2—0)
Petrolistul Boldești — Automobilul 

Focșani 8—0 (4—0)
Unirea Tricolor Brăila — Metalul 

Buzău 1—0 (0—0)
Dacia Galați - S.U.T. Gala 1 0-0 
Chimia Oraș Gh. Gheorshlu-Dej

— Ancora Galați 2—2 (1—1) 
Șoimii Buzău — Voința București

2—1 (1-0) , 
Petrolul Berea — Rulmentul Bîr-

lad 0—0
Olimpia Rm. Sărat — Metalul 

Plopeni 4—1 (2—0)
(Corespondenți î V. Doruș, 

Dincă. G. Rizu, V. -
Gh. Grunzu. D. Marin, 
mon și T. Budescu).

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10—11. Dunărea 
10—11. Minerul M.N,

12. Victoria
13. Vulturii 
14 Minerul M.
15. Metalul T.
16. Steagul

Etapa viitoare î 
ința, CIL Tg. Jiu 
N., Metalul T.S. - 
norul M. — Minerul 
— NEVA. Minerul^ L. 
Metalul T. - 
Electromotor.

SERIA

"---•7, N.
Ștctilinescu, 

L. Solo-

2 2
3 O
2 1 

1 
O 
o
2 
O 
O
O 
O
1
1 
1
1 
o

6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2

Steagul

CFR,

A

• Minerul M. 
Vulturii, Mi- 

B„ Victoria 
, — Furnirul. 

Dunărea —

Vl-a
Mureșul Deva

1. șoimii
2. Petrolistul
3. Olimpia
4. Rulmentul
5. Metalul P.
6. ASM Tecuci
7. Dacia
8. Voința
9. SUT Galați 

10. Metalul B.
11-12. Chimia
11—12. Unirea

13. Petrolul
14. Automobilul
15. Ancora
16. Metalurgistul

4
3
3
2
3
3
1
1
1
1
1
1 
O 
1 
O 
o

O 
O 
O
2 
O 
O 
3
1
1 
1
1 
1
2 
O
1 
1

5— 1
7- 4
9- 9
3— 2
8— S
1- 4
5- 6 
fi—10
1- 5
5- 7
2— 12
1- 9
3-10

A.S.A. Sibiu
0 ~0

Minerul Ghelar — Metalul Aiua 
3—2 (1—1) (S-a jucat la Hune
doara).

Chimica Tirnăvenl — Minerul 
Teliuc 3-2 (3-0)

Minaur Zlatna — Aurul Brad 
5—0 (1—0)

Metalul Copșn Mică — Victoria 
Căîan 2-1 (1-0)

Arieșul Cfmpia Turzii - 
pendența Sibiu 1—0 (0—0)

Unirea Alba Iulia — C ! 
merla 3—> (2—0)

Soda Ocna Mureș 
sirmei CImpia Turzii 3-1 (l-l)

(Corespondenți : I.

lode-

C.F R. Sl-
Industria

FI.
M.

I. FUipcscu șl

______r____ Bolocan,
Oprița, I. Dltcan, N. BAișan. 
Fallcut, L. Doncitl, I. i’i'ir'' ■' 
Gh. TOiitan).

1. victoria
2. Minaur

3- 4
3- 4

i.

Mureșul 
Arieșul 
Independenta

4
4
4
4

3
3
2
2

O 1
O 1
2 O
2 O

9—
11 —
3—
5-

3
1
1
3

Etapa viitoare : Șoimii Pe
trolistul. Metalurgistul — Rulmen
tul, S.U.T. Galați — Metalul 
p„ Ancora — Voința, Olimpia — 
Metalul B.. A.S.M. Tecuci — Da
cia, Automobilul — Unirea Trico
lor, Petrolul — Chimia.

SERIA A III a
Tehnometal București 

ra roșie București 1—2 
Marina Mangalia 

Medgidia 1—3 (1—1)
Electronica Cbor 

București 1—0 (1—0)
Unirea Mînăstirea 

Călărași 0-2 (0—1)
Prahova Ploiești — 

bozia t—0 (1—0)
I.M.U. Medgidia —

— Flacă- 
(0-1)
Cimentul

La.ro met

Celuloza

6. C.F.R.
7. Chimica
8. tnd, slrmel
9. Minerul G.

10. Unirea
11. ASA Sibiu 
12
13.
14.

15-16.
13-16.

Soda 
Minerul 
Metalul 
Aurul 
Metalul

T. 
A.

C.M.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1 
1
1
O
O
1
1
1 
o
2
O 
O

5-
7—
8—
7—
4—
5—
2—

2 
s
1
1
3
6
5

6—11
5- 7 
4— 6
6- 9 
4- 7

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

Me-Etapa viitoare : Chimica 
talul C.M., Mureșul — Aurul, Mi
nerul T. — Soda, C.F.R. — Inde
pendenta. Metalul A. — Unirea. 
Ind. sirmel — Victoria, Minerul 
G. — Minaur, A.S.A. Sibiu — 
Arieșul.

SERIA A VII a

Moment de răgaz pe 
Nunwetller și Ivăncescu.

CAMPANIA PENTRU

aleea parcului sportiv. De la stingă la dreapta : Dumitru, [{adu
Foto : N. DRAGOȘ

TRATATIVE PENTRU
STABILIREA DATELOR

JOCURILOR DE JUNIORI
CU TURCIA Șl BULGARIA 

DIN PRELIMINARIILE
TURNEULUI U.E.F.A.

După cum se știe, !n grupa 
preliminară a Turneului 
U.E.F.A., reprezentativa noas
tră de juniori va întilnf. in 
meciuri tur-retur, echipele 
Bulgariei și Turciei. în dorin
ța de a fixa de pe acum da
tele meciurilor, pentru a-și pu
tea planifica pregătirile, fede
rația noastră a intrat în tra
tative cu forurile de speciali
tate din Bulgaria și Turcia. 
Acesta din urmă a propus zi
lele de 21 martie și 1 aprilie, 
neconvenabile federației noas
tre, care a contrapropus datele 
de 24 ianuarie și 29 aprilie. Se 
așteaptă răspunsul forului turc.

Federația bulgară n-a făcut 
nici o propunere concretă ; ea 
este, în principiu, pentru dis
putarea celor două jocuri în 
primăvara anului viitor. în 
timp ce F.R. Fotbal ar dori 
ca unul din jocuri să aibă loc 
toamna aceasta, pentru a nu 
aglomera sezonul de primă
vară.

Delta Tulcea

Energia Slo-

1—0 (1—0)
Dunărea Tulcea — Electrica

Constanța 0—3 (0—0)
Victoria Florești — Olimpia

Giurgiu 2—1 (1—0)
I. Feme, I.(Corespondenți :

Cioboată, O. Guțu, Gb. Tufcea, 
vlea, I. Turșie,St. Ionescu, AL Ma 

N. Coman).
1. Prahova 4 3 1 0 5-0 7
2. Delta 4 3 0 1 7-2 6
3. Electrica 4 3 0 1 8-4 fi
4. Cimentul 4 3 0 1 6—3 6
5. Celuloza 4 2 118-35
6. I.M U.M. 4 2 11 6—2 5
7. Victoria 4 2 11 6-7 5
8. Flacăra 4 2 0 2 5-5 4
9. Electronica 4 2 0 2 4—5 4

10. Energia 4 112 4—5 3
11. Tehnometal 4 1 1 2 5—7 3.
12. Unirea 4 112 3-63
13. Olimpia 4 1 0 3 4—5 2

14—15. Marina 4 1 0 3 5-9 2
14—15. Laromet 4 10 3 1-52

16. Dunărea 4 0 1 3 0—9 1

Etapa viitoare : Cimentul —
Victoria, Electrica — Delta, Du-
nărea — I.M.U.M., Laromet 
Marina, Celujoza
Olimpia
Unirea, Energia

Electronica,
Prahova, Flacăra — 

Tehnonietal.

Bala
Zalău 
Baia

II Nă'

Chimistul Bala Mare — Arieșul 
Turda 2-3 (1—2)

C.l.L. Gherla — Minerul 
Sprle 3—0 (3—0)

Bradul Vișeu — Unirea 
0—2 (0—0) (S-a jucat la 
Borșa).

Someșul Beclean — Forest 
săud 1—1 (1—1)

Constructorul Baia Mare —
Gloria Bala Mare 2—3 (2—0)

C.l.L. Slghetul Marmallel —
Victoria Cărei 1-3 (0—0).

Unirea Dej — Someșul Satu 
Mare 4—1 (3—0)

Dermata Cluj — Recolta Salonta 
3-0 (2-0)

(Corespondenți : V. 
A. Szabo, A. 
R. Pop, V. Godja

Ghilezan, 
Și T.

Săsăranti,
1. Plntea, 
Prodan).

SERIA A IV-a

1. Arieșul
2. Victoria
3 CIL Gherla
4. Unirea D.
5. Dermata
6. Foresta
7. Someșul B.
8. Unirea Z.
9. Gloria

10. Recolta
11. Minerul
12. Someșul

13. Constructorul

S M.
4

1
1
O
1
1
1
2
2
2 
O
1

7
7
6
5
5
5
4
4
4
4
3

1 1 2 4- 7 3

—Petrolul Tîrgo-F.C. Caracal 
vlște 1—0 (1—0)

Lotru Brezol - I.R.A. Ctmpina 
0—2 (0—0)

Comerțul Alexandria — Petrolul 
Videle 1—0 (0—0)

Autobuzul București — Sirena 
București 2—1 (1—1)

Gloria Slatina — Unirea Drăgă- 
șanl 1—0 (1—0)

Progresul Corabia — Chimia Tr. 
Măgurele 2—1 (0—0)

Chimia Rm. Vllcea — Dacia Pi
tești 2—0 (1—0)

Sportul muncitoresc Buc. — Ma
șini unelte Buc. 3—3 (2—0)

(Corespondenți : Gh. Donelu, I. 
Blidaru, M. Bizon, D. Dlaconescu, 
‘ Diaconu, C. Filip, P. Giornoiu).t.

1.
2.
3.

F.C. Caracal
I.R.A.
Sportul

4 4 0 0
4 3 0 1
4 2 11

10- 5 8
9— 5 6

12- 8 5
4- 5. Petrolul V. 4 2 0 2 1— 2 4
4— 5. Autobuzul 4 2 0 2 7- 5 4

6. Unirea 4 2 0 2 3- 2 4
7- 9. Petrolul T. 4 12 1 6— 6 4
7— 9. Chimia T.M. 4 2 0 2 4— 4 4
7- 9. Chimia R.V. 4 2 0 2 4- 4 4

10—1! Comerțul 4 2 0 2 4- 5 4
10-11. Gloria 4 2 0 2 4— 5 4
12—13. Dacia 4 2 0 2 4— 6 4
12—13. Progresul 4 2 0 2 4- 6 4

14. Sirena 4 112 6— 8 3
15. Mașini 4 0 13 5- 9 1
IC. Lotru 4 0 1 S 4-10 1

14. CIL Sighet
15. Bradul
16. Chimistul

Etapa viitoare : 
mistui, Minerul — 
dul

4
4
4
4

1
1
1
O

3
3
3
3

6— 9
4- 6
2— 5
5- 9

2
2
2
1

Victoria — Chl- 
Unirea D , Bra- 

CIL Sighet, Foresta — 
Gloria. Unirea Z. — Dermata, So
meșul S.M. — Recolta, Construc
torul — CIL Gherla, Arieșul — 
Someșul B.

SERIA A Vlll-a
Viitorul Gheorghteni — Caral

manul Bușteni 1—0 (0-0)
Carpați Sinaia — Oltul St. 

Gheorghe 3—2 (0—1)
Unirea Cristuru Secuiesc — Fo

restierul Tg. Seculesic 2—1 (2—0)
Minerul Bălan — C.F.R. Sighi

șoara 1—0 (0—0)
Vitrometan Mediaș — Torpedo 

Zărneștl 1—2 (1—1)
Tractorul Brttșov — Chimia Fă

găraș 0—1 (0—1)
Chtmta Orașul Victoria Car

pați Brașov 2—1 (0—0)
Calorom Codiea — Lemnarul 

Odorheiul Secuiesc 1—3 (0—1)
(Corespondenți : C. Anton, Gh. 

Iriminoiu, V. Lorinlzl. R. Bortoș, 
F. Marius, V. Secăreanu, Gh. Ma
tei șl N. Seceleanu).

CARE...
Tot la complexul sportiv 23 

August și-au dat întîlinire și 
componenții lotului de tineret, 
în fața cărora stau meciurile 
cu Finlanda și Cehoslovacia. 
Antrenorii GH. OLA și N. 
TATARU au convocat urmă
torul 
dache 
lescu, 
garin, 
gașu, 
Both, 
nescu, D. Georgescu, Manea și 
Petreanu. Dar nu toți au răs
puns prezent. Broșovschi și 
Iordănescu sînt accidentați, iar 
Iordache și Anca susțin exa
mene în această perioadă. Ca 
de altfel, și Kun II, intrat și 
el în vederile selecționerilor. 
In schimb, au fost chemați 
portarul Filip (Poli Timișoara) 
și Codrea.

— Care vă sînt obiectivele 
cu acest lot,- tovarășe Ola ?

—• Este prima acțiune de 
la numirea mea. Mă gîndesc 
să dăm posibilitatea unor ju
cători talentați de a promova 
la „olimpici" sau la lotul mare 
și să 'ne comportăm corespun
zător în campionatul euro
pean,- ------' “

efectiv : Moldovan, Ior- 
(portari), Crefu, Nicu- 

Stolcescu, Olteanu, Ciu- 
Broșovschi, Anca, Crîn- 
Ștefănescu, Beldeanu, 

O. Ionescu, Bălan, R. Io-

MUNCHEN 72
ă Început...

Lotul olimpic a fost con
vocat, pentru prima dată în 
acest sezon, ieri dimineață, la 
sediul F.R.F. Tot de ieri, s-a 
refăcut vechiul cuplu de an
trenori de care sînt legate 
cele mai frumoase amintiri 
ale suporterilor rapidiști, VA
LENTIN STĂNESCU — VIC
TOR STĂNCULESCU. Pri
mul pe care l-am întîlnit 
ieri, a fost Valentin.

11 rugăm pe volubilul an
trenor brașovean să ne ofere 
numele celor convocați și 
programul de pregătire.

— Deocamdată, ne-am oprit 
asupra următorilor jucători: 
SUCIU, GORNEA, CHERAN, 
POP, MĂNDOIU, BADIN, 
VLAD, POJONI, POPOVICI, 
SĂLCEANU, tAnase, an- 
'GELESCU, 
(C.F.R. Cluj),
GROZEA, CARAMAN, 
jFAN, OBLEMENCO, LIBAR-

COJOCARU
UIFALEANU,

TU-

DI și GYORFI. Dar 
lotului vor fi deschise 
manență. Criteriul de selec
ție ? Valoarea și forma. Pri
ma convocare va dura 3 zile. 
Astăzi vom pleca la Snagov 
pentru . ‘ ..
echipa maghiară din prima 
divizie.
care va avea loc Ia Pitești. 
Următoarea întilnire, între 
5—J1 octombrie. Programul 
definitiv de pregătire îl vom 
stabili după tragerea la sorți 
a seriilor preliminarii (26 
septembrie, Ia Miinchen).

In toiul discuției apare și 
celălalt antrenor, V. Stăncu- 
lescu.

— Tinele, nu ne-au sosit 
decît 11 jucători. Ce-i de 
făcut ?

Valentin Stănescu schimbă 
vorba.

— Mai întîi felicitări pen
tru draw-ul cu Dinamo. în
cet, încet iți pui echipa pe 
picioare. Așa o să fie și eu 
echipa olimpică..

în fața intrării C.N.E.F.S.- 
ulni, tinerii fotbaliști își aș
teaptă antrenorii. S-<n> în
mulțit. sînt 14. Se discută — 
se putea altfel ? — despre

porțile 
în per-

a pregăti jocul cu

Dunaujvaros, meci

meciurile de duminică. Rapi- 
distul Pop îl tachinează pe 
clujeanul Cojocaru.

— Aveți de gînd să mono
polizați locul 16?

Valentin Stănescu le în
trerupe „șueta".

— Toată lumea Ia mașină. 
Am aflat că Oblemenco și 
Libardi s-au dus, din greșea
lă, la „23 August" și vor 
veni, împreună cu Ghiță și 
Ivăncescu, direct Ia Snagov.

Campania pentru Miinchen 
’72 a început...

Dan VLAD

I

Miercuri, la Pitești

(Miercuri. 23 septembrie, sta
dionul din Pitești va găzdui 
un interesant cuplaj fotba
listic. începjnd de la ora 14, 
vor evolua, într-o partidă a 
micală F. C. Argeș și Chimia 
Rm. Vîlcea. în continuare, de 
la ora 15,45 lotul olimpic al 
țării noastre va primi replica 
echipei maghiare Dunaujva- 
ros.

LOTO-PRONOSPORT
Pînă la sfirșitul lunii sep

tembrie, la toate tragerile și 
concursurile obișnuite Prono
expres, Loto șl Pronosport se 
atribuie — săptămînă de 
săptămînă — autoturismeț 
dacă valoarea unitară a unui 
premiu obținut pe o variantă 
de 6 lei la Pronoexpres, 5 lei 
la Loto sau pe orice fel de 
bilet sau buletin jucat Ia 
Pronosport, este egală sau 
mai mare decît valoarea unuia 
dintre autoturismele oferite. 
De aceste avantaje au bene
ficiat numeroși participanți pe 
care i-am prezentat la tim
pul potrivit.

La tragerile și concursurile 
obișnuite din luna septembrie 
a.e. se oferă următoarele au
toturisme i MOSKVICI 408 cu 
caroserie 412 (57.700 lei). DA
CIA 1100 (55.000 lei), MOSK- 
VICI 408 cu 4 faruri și radio 
(54.500
(53.090 
(49 300 
lei). O

lei), SKODA S. 100 
lei). SKODA 1000 MB 
iei) și FI AT H50 (4M100 
listă bogată care cu-

prinde autoturisme de dife
rite mărci și capacități ci
lindrice, dintre care partici- 
panții își pot alege după pre
ferință.

Astăzi, fiind ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor la 
concursul 
mîine, nu 
participați 
figura pe 
tiguri.

PREMIILE 
38 DIN 16 
Extragerea I : Catee. ll-a : 1 va
riantă (IOV.) a 74 870 lei ; a III a : 
6,75 a 6 118 lei; a IV-a; 28.10 a 
1 470 lei ; a V-a : 78,30 a 527 le! ; 
a vi-a : 2713,90 a 50 lei.

Extragerea a Il-a : Categ. A : 
1,10 variante a b2 253 lei ; B : 2,85 
a 16 052 lei ; C : 5,15 e 8 883 lei ; 
D : 29,70 a 500 lei ; E : 395,45 a 100 
Igi ; F : 5 087.35 a 20 lei.

REPORT : Categoria 1 : 74 869
lei.

Premiul de categoria a TI-a a 
fost obținut de MOCA VASILE din 
București iar cel de la categoria 
A, de HALASZ GH1ZELA din Si
biu.

Ambii cîștigă autoturisme la ale
gere și diferența in bani pinfi >a 
valoarea premiilor, sau Întreaga 
sumă în numerar.

Pronoexpres de 
vă rămîne decît să 
ca să puteți și dv. 
lista marilor cîș-

CONC. „UI NU.
SEPTEMBRIE 1970 :

Chimia

1. Caralmanul 4301 9-46
2. Lemnarul 4 2 2 0 7— 2 6
3. Chimia F. 4220 5—36
4. Minerul 4 3 0 1 8— 9 6
5. Viitorul 4211 4—35
6 Unirea 4211 5—75
7. Carpați B. 4 2 0 2 16— 7 4
8. Oltul 4 2 0 2 9—6 4
9. Carpați S 4 2 0 2 9— 8 4

10. Torpedo 4 2 0 2 6—15 4
li. Tractorul 4 112 9—6 3
12. C.F.R. 4 112 5—7 3
13. Chimia V. 4112 4—73
14. Vitrometan 4 1 0 3 7— 8 2
15. Forestierul 4 1 0 3 5-10 2
16. Colorom 4 0 1 3 4-10 1

V.Etapa viitoare : ___
Lemnarul, Caralmanul —' Minerul, 
Torpedo — CFR, Oltul — Colo- 
rom, Chimia F. — Unirea, Fores
tierul — Vitrometan, Carpați S. 
— Viitorul, Carpați B. — Tracto
rul.

De la f.E.A.B.S
Biletele pentru meciu 

rile de fotbal: Lotul de 
tineret — Botev Vrața 
(ora 15,15) și Lotul A — 
Admira Viena (01a 17) care 
vor avea Joc miercuri 23 
septembrie pe Stadionul 
Republicii s au pus in vin ’ 
zare la casele obișnuite. J



campioni balcanici de tir
1 MANISA, 21 (prin telefon). 
' Se poate spune că într-o 
întrecere de tir cu glonț spor
tivii au de trei ori emoții. 
Mai întîi în timpul concursu
lui. Apoi, la afișarea rezul
tatelor provizorii, constatate 
la simpla vedere de către ar
bitri. In sfirșit, atunci cînd 
sînt comunicate cele oficiale, 
adică după ce comisia de 
calcul a încheiat „cursa ga
baritului" (un minuscul obiect, 
identic cu glonțul). Ceea ce 
nu s-a observat cu ochiul li
ber sau cu luneta se verifică 
cu gabaritul 
acolo unde 
dini. Și nu 
rezultatele 
modificări.
.plat și duminică la proba de 
60r focuri, poziția culcat. Pe 
tabelă, Marin Ferecatu a- 

jvea înscrise 597 puncte — 
deci era pe locul I și cuce
rise titlul de campion bal
canic. La verificare s-a con
statat însă că el acumulase 
numai 596 p, focul nr. 54 
fiind de valoarea 9 și nu 10 
cum se estimase inițial. De 
asemenea, Vasil eseu 
nuse în realitate 594 p 
591 p), Sichorschi
(589 p.). Prin urmare, 
cierile comisiei de calcul sînt 
determinante, și, datorită ga
baritului, aproape imposibl 
să cuprindă erori.

Medalia de a'rgit a lui FE- 
RECATU este oricum meri
torie și cu puțină șansă ea se 

aur. 
sla- 
no- 

4 
400 

pen
ei oar 
ulti- 

de 
puncte, bulgarul Ivan Simeo- 
nov (tot cu 596 p) a trecut 
înainte, avind în decada a 
6-a 100 p, față de cele 99 ale 
lui Ferecatu. în cazul cînd 
ratarea lui Ferecatu s-ar 
produs ceva mai devreme, 
antepenultima serie de 
sau în cele premergătoare, 
tunci titlul i-ar fi revenit!..

REZULTATE TEHNICE :
Armă liberă calibru redus, 

60 focuri poziția culcat — 
bărbați (29 de concurenți): 
1. IVAN SEMIONOV (BUL
GARIA) 596 p — CAMPION 
BALCANIC; 2. Marin Fere
catu (România) 596 p; 3. Liu- 
bomir Ialamov (Bulgaria) 596 
p; 4. Gh. Vasilescu (România) 
594 p; 5. Dursun (Turcia) 592 
p; 6. Manthos (Grecia) 592 p; 
7. P. Sandor (România) 592 
p; ... 13. Tamaș 588 p; 14. 
Sichorschi 588 p; 15 Caban 
588 p. Echipe : 1. BULGA
RIA 2 372 p; 2. România 2 358 
p; 3. Iugoslavia 2 353 p; 4. 
Grecia 2 347 p; Turcia
2 329 p.

pe fiecare țintă, 
există incertitu

de puține ori, 
inițiale suferă 
Așa s-a întîm-

oținu- 
(și nu 
588 p 
apre-

putea transforma în 
După prima decadă mai 
bă (97 p), reprezentantul 
stru a țintit formidabil 
decade la rînd, obținînd 
p din tot atîtea posibile, 
tru ca apoi să greșească 
un singur foc (9) din 
mele 10. La egalitate

fi 
în 
10 
a-

Armă standard, 60 focuri 
culcat — femei (14 concu
rente) : 1. DESANKA PE- 
TROVICI (IUGOSLAVIA) 593 
p — CAMPIOANA BALCA
NICA; 2. Tatiana Bakalova 
(Bulgaria) 592 p; 3. Miriana 
Masici (Iugoslavia) 590 p; 4. 
Ana Pelova (Bulgaria) 589 p; 
5. Iordanka Sonova (Bulgaria)
585 p; 6. Veronica Stroc (Româ
nia) 585 p;„. 8. Melania Pe
trescu 582 p; 9. Ana Goreti 
582 p; echipe: 1. IUGOSLA- ■ 
VIA 1 764 p; 2. Bulgaria
1 764 p; 3. România 1 749 p.

Armă standard, 60 focuri 
culcat — juniori (12 concu
renți): 1. ȘTEFAN SAFTA 
(ROMÂNIA) 592 p — CAM
PION BALCANIC; 2. Min- 
cev (Bulgaria) 588 p; 3. Veli- 
covici (Iugoslavia) 587 p; 
4. Marina Vasiliu (România)
586 p; 5. llie Codreanu (Ro-

mânia) 586 p; 6. Petkov (Bul
garia) 580 p; echipe : 1. RO
MÂNIA 1 764 p; 2. Bulgaria 
1 748 p; 3. Iugoslavia 1 735 p; 
4. Turcia 1 667 p.

La ora cînd efectuez con
vorbirea telefonică, la pistol 
viteză s-a încheiat prima 
manșă. Sportivii români au 
realizat următoarele rezultate: 
Tripșa 295 p, Roșea 294 p, A- 
tanasiu 293 p, Iuga 293 p, 
Giușeă 291 p. Magyar 288 p. 
Dintre ceilalți concurenți, 
doar bulgarul Denev deține 
un rezultat bun : 293 p.

Olimpiada ele șaR

de scrimă de la Ankara
Echipa

Proba de floretă femei —echipe 
cap de afiș in ziua a X-a a marii competiții

României pierde

C. COMARNISCHI

ANKARA 21, (prin telefon).
Duminică noaptea 

cunoscută și noua 
pioană mondială pe 
la sabie, echipe, 
ta este formația Uniunii So
vietice, Ea a întrecut cu sco
rul de 9—3 echipa Ungariei 
rămînînd astfel în posesia ti
tlului pe care îl deține neîn-

a fost 
cam- 

1970 
Aceas-

DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI

la limită meciul tu Canada

21. — Turneul final «I 
XlX-a Olimpiada de

In derbyul seriei a lll-a a campionatului mondial de volei

Japonia a întrecut România cu 3-0
HASKOVO, 21 (prin telefon).
Așadar, ediția a VH-a a 

C.M. masculin de volei^ a în
ceput cu o etapă calmă, fără 
surprize notabile. Era și fi
resc, întrucît partidele pro- 
gramate în orașele Haskovo, 
Jambol, Kirdjali și Sofia, nu 
au constituit în prima zi 
„capete de afiș“. Pe de altă 
parte, echipele cu pretenții Ia 
turneul pentru locurile 
I—VIII, care au întîlnit for
mații mai modeste, nu și-au 
expus schemele tactice din 
teama de a fi studiate de pe 
margine de către viitorii 
adversari redutabili. în par
tida cu Franța, voleibaliștii 
noștri au intrat în teren cu 
vădita intenție de a nu face 
risipă de energie și, mai ales, 
de a nu da în vileag posi
bilitățile lor tactice. De aceea, 
evoluția jucătorilor nu a fost 
colorată cu combinațiile pe 
care românii sînt în stare 
să le realizeze. Ei au preferat 
jocul simplu, în fața unui 
adversar care nu emitea pre
tenții. De altfel, antrenorul 
francez Roger Schmidt a de
clarat după meci că oricum 
România putea să cîștige cu 
3_0 fiind, evident, superioa
ră, dar că jucătorii români 
au căutat să se întrebuințeze 
cit mai puțin și să obțină 
același rezultat cu economie 
de efort, energie de care 
știu că vor avea nevoie în 
partidele următoare.

Dintre meciurile primei 
zile, interesant ni s-a părut 
doar cel dintre Japonia și 
R.P.D. Coreeană, în care nipo
nii — deși învingători cu 3-0 — 
au fost solicitați la maximum 
de coreeni și obligați să facă 
uz de suita de combinații în 
viteză (arma lor principală), 
„de.^atacurile fulgerătoare și

de intervențiile spectaculoase 
în apărare. Ei au lăsat să se 
observe și unele puncte ne
vralgice care au fost sesiza
te, cu siguranță, și de vo
leibaliștii români. De aseme
nea, partida de la Sofia, Bul
garia— Italia (transmisă după 
terminare la televiziune) ne-a 
dovedit buna pregătire a
acestor două echipe și re
plica de care sînt 
italienii, candidați 
secund și, deci, la 
în această grupă.

★
După etapa calmă de du

minică, a urmat luni una 
furtunoasă. La SOFIA, Italia 
a întîlnit în meci hotărîtor, 
pentru locul secund în serie, 
echipa Iugoslaviei ; la JAM- 
BOL s-au produs ciocniri cu 
ecouri 
ment, 
a fost 
riei a 
ponia.

Meciul, 
detă", a 
destul de

Jocul a 
echilibrului, 
remareîndu-se prin excelen
te combinații la fileu înche
iate cu atacuri fulminante, 

setului 
spec- 
și a- 
adju-

nr. 1 la me-

capabili 
la locul 
calificare

puternice în... clasa- 
iar aici, la HASKOVO 
programat derbyul se- 
treia : România — Ja-

programat în 
început la 
tîrzie. 
debutat sub 

ambele
semnul
echipe

în partea a doua a i 
prim Japonia salvează 
taculos în linia a II-a 
tacă prin surprindere, 
decîndu-și-1 la 7.

Următorul set aduce 
taj echipei nipone care men
ține constant o diferență de 
cîteva puncte, cîștigînd la 11. 
Cel de-al III-lea, — deose
bit de spectaculos și disputat 
— revine tot japonezilor, 
după ce românii au condus cu 
14—13. Trebuie să remarcăm 
faptul că echipa Japoniei 
este deosebit de puternică, ea

avan-

...:

Eidzu Kenmotu, unul dintre cei mai buni gimnaști japonezi, într-un exercițiu de libere.

V

Co&Serință de presă la Tokio
Faima gimnasticii masculi

ne japoneze a făcut înconju
rul globului. Măiestria gira- 
naștilor niponi a fost recu
noscută și răsplătită cu me
dalii de aur la ultimele ediții 
ale J.O. și ale campionatelor 
mondiale, sportivii din „țara 
crizantemelor" reușind să în
treacă pe inamovibilii (pînă 
atunci) campioni'sovietici.

Care este secretul perfor
manțelor excepționale ale ja
ponezilor, cum se pregătesc 
ei ? La aceste întrebări au 
răspuns recent, în cadrul u- 
nei conferințe de presă ținută 
la Tokio, managerul principal 
al reprezentativei țării, Ko- 
guchi, și gimnaștii Endo și 
Hayata. Reproducem mai jos 
principalele teme abordate1

— Ce măsuri luați 
tru a vă păstra in 
tinuarc titlul de campioni 
olimnici ?

pen- 
con-

subliniez că noi nu ne an
trenăm cu halterele în scopul 
dezvoltării forței.

— Cum se prezintă pen
tru întreceri, în colegii și 
universități, gimnaștii dv.?

— In colegii, a răspuns Ko- 
guchi, întrecerile la impuse 
se întind pe parcursul a două 
zile; în universități, se lu
crează pe trei grupe, întrece
rile durînd o săptămînă. In 
campionatul național studen
țesc iau parte 48 de echipe, 
câștigătoarea întrecerilor din 
fiecare district fiind admisă 
în finală. Perioada competi- 
țională se întinde din luna 
mai pînă in decembrie.

— Cum se antrenează 
gimnaștii japonezi ?

— Antrenamentul începe, o- 
bișnuit, cu încălzirea. După 
aceasta, se 
nament cu 
acrobatică 
naștii trec 
parate.

trece la un antre- 
mulțe elemente de 
fi, în fine, gim- 
să lucreze la a-

— O mare atenție se a- 
cordă cercetării științifice. 
Federația japoneză de gimna
stică editează revista „Cerce
tarea științifică în gimnasti
că", în care se popularizează 
și studiază experiența celor 
mai buni gimnaști din străi
nătate, elementele și exerci
țiile noi ale acestora, compa- 
rindu-se cu cele ale gimnaști- 
lor noștri

La întrebarea „Cum se șle- 
fuiesc exercițiile cu un grad 
mai mare de risc ?“ a răspuns 
Tlayata:

— In general, noi ne an
trenăm împreună, în echipă, 
și fiecare caută să-l ajute și 
să-l învețe pe celălalt tehnica 
executării unui element sau 
exercițiu.

La următoarele întrebări a 
dat răspuns

— Vă 
bună în 
lui ?

Endo.

aflați în formă 
tot timpul anu-

— In Japonia, gimnaștii de 
clasă internațională se antre
nează tot timpul anului, fapt 
care le permite să fie întot
deauna la înălțime. In pe
rioada de tranziție, ei conti
nuă antrenamentele pentru a 
nu ieși din formă; de aseme
nea. se studiază noile exerci
ții. In cazul unor accidentări 
neînsemnate, gimnaștii fac e- 
xerciții de alergare. încălzi
rea, exercițiile ușoare, apoi 
exercițiile mai dificile, în 
forță, iată metodele pentru 
dezvoltarea forței folosite de 
gimnaștii japonezi. Țin să

— Cit 
ședință

timp durează o 
de antrenament ?

fi 30 de minute— 2 ore
pînă la atingerea nivelului de 
pregătire pentru campionatul 
național, după care — 4 ore. 
După trei zile 
mente de cîte 4 
o zi de odihnă.

de antrena- 
ore, urmează

Sinteți, uneori, în 
formă slabă ? Ce întreprin
deți în asemenea cazuri ?

— Cînd la un gimnast ja
ponez se ivesc simptomele 
unei căderi sau ale unei cri
ze, el continuă să se antre
neze ; repetă exercițiile cu 
mare îndlrjire, căutînd să le 
perfecționeze. Tocmai aceas
tă repetare răbdătoare consti
tuie lucrul cel mai important 
în depășirea situațiilor difi
cile.

fiind candidata 
dalia de aur. Vom reveni cu 
amănunte.

Alte rezultate : duminică — 
SOFIA : Bulgaria—Italia 3—0, 
Belgia—Israel 3—0 ; JAM- 
BOL: Ungaria—S.U.A. 3—0, 
Cehoslovacia—Brazilia 3—1 ; 
HASKOVO : România—Fran
ța 3—0, Japonia—R.P.D. Co
reeană 3—0.

Luni (pînă la închiderea 
ediției) :

S.U.A.—Finlanda 3—2, Bul
garia—Belgia 3—0, Olanda— 
R.P.D. Coreeană 3—1, Fran
ța—Venezuela 3—1, R.D.G.— 
Guineea 3—0, U.R.S.S.—Mon
golia 3—0, Israel—Iran 3—0, 
Cuba—Tunisia 3—0, Polo
nia—Brazilia 3—1.

FETELE 1NT1LNESC MARTI 
CEA MAI PUTERNICA E- 

CHIPĂ
La Burgas, în seria cea mai 

dificilă, reprezentativa femi
nină a României debutează 
marți în fața unei echipe 
care s-a dovedit în ultimii 
doi ani cea mai puternică 
din lume : R.P.D. Coreeană. 
Imediat după calificări, fetele 
noastre s-au deplasat cu a- 
vionul pe malul mării unde 
au și efectuat antrenamente 
adecvate importantei și difi
cilei întîlniri. La plecare, fe
tele manifestau, totuși un 
robust optimism în privința 
calificării. Antrenorii lotului 
ne mărturiseau că în pre
gătirile dinaintea acestui 
derby vor pune accentul pe 
precizia la preluare și, mai 
ales, pe activizarea blocaju
lui, singurul în măsură să 
creeze superioritate de par
tea româncelor. Echipa pro
babilă pentru acest meci : 
Popescu, Bogdan, Baga, Itu, 
Căunei (R. Popa), Rebac (G. 
Popa). în funcție de necesități 
vor fi utilizate și Bincheci, 
Cengher și Ghiță.

Aurelian BREBEANU

trerupt din anul 1967. Clasa
mentul general la sabie echi
pe se prezintă astfel : 
1. UR.S.S., 2. Ungaria, 3. Po
lonia, 4. Italia, 5. Bulgaria, 
6. Franța.

Cu toate eforturile unicu
lui nostru reprezentant în pro
ba de spadă-individual Cons
tantin Duțu, ajuns pînă în 
sferturi de finală, seria res
pectivă nu i-a fost favorabilă, 
fiind cîștigată de norvegianul 
Norman.

Aici, în capitala Turciei, în
treaga atenție este îndreptată 
către penultima probă a mon
dialelor, cea de floretă- femei 
echipe, care va începe marți 
dimineața și se va încheia 
miercuri seara.

Echipa României se află în 
aceeași grupă cu formațiile 
Ungariei și R.F. a Germaniei. 
Sorții se pare că n-au fost 
prea favorabili floretistelor 
noastre, întrucît ambele ad
versare sînt recunoscute ca 
fiind redutabile. iEchipa Un
gariei a cucerit anul trecut 
medalia de bronz, în timp ce 
„4“-ul R.F.G. s-a clasat în 
primele 6. Și totuși sportivele 
României sînt optimiste. Ilea
na Drîmbă mai ales și-a re
venit după marea decepție su
ferită vineri noaptea, la indi
viduale, și acum se pregătește 
asiduu pentru ca la întrecerea

pe echipe surpriza să nu se 
mai repete. La fel de încreză
toare sînt și celelalte repre
zentate ale țării noastre Olga 
Szabo, Maria Vico} și Ecate- 
rina Iencic-Stahl. Se pare că 
la acest quartet se va fixa an
trenorul emerit Andrei Vîlcea, 
în meciurile din grupă.

Din grupa a doua fac parte 
formațiile Franței, Poloniei, 
Angliei și Turciei, !S'a prima 
vedere s-ar părea că floretis- 
tele Franței (Gapais, Ceretti, 
Noceland, Depetris) vor ter
mina în frunte, neavînd — 
practic vorbind — decît o sin
gură adversară mai de temut, 
formația Poloniei, din care 
nu vor lipsi Cymermann, Ur- 
banska, Skladanowska și su
rorile Ballon.

în fine, în grupa a treia, 
echipa Uniunii Sovietice nu 
va avea de îndeplinit decît o 
simplă formalitate în fața 
formațiilor Italiei, Austriei și 
S.U.A. „4“-ul sovietic va fi 
alcătuit, în principal din 
Novikova, Belova, Gorohova, 
Chirkova și Samușenco.

Să așteptăm așadar primele 
asalturi ale fetelor...

La ora la care transmit fi- 
naliștii în proba individuală 
de spadă se pregătesc pentru 
a intra în concurs...

Sebcstian BONIrACIU

CAMPIONATE NAȚIONALE

IREZISTIBILUL 
ALEKSEEV

Campionatele mondiale de 
haltere de la Columbus (S.U.A.) 
s-au încheiat cu desfășurarea 
categoriei supergrea (peste 
110 kg).

Așa cum era de așteptat, 
duelul dintre Vasili Alekseev 
(U.R.S.S.) și Serge Reding 
(Belgia) s-a încheiat cu victo
ria halterofilului sovietic, la o 
diferență categorică. Cu acest 
prilej, Alekseev și-a egalat re
cordul mondial (612,5 kg) Ia to
talul celor trei probe și a 
doborî t recordul lumii la arun
cat 228 kg (v.r. 227,5 kg).

Iată cum a decurs lupta în
tre cei doi titani : la împins, 
ambii realizează 215 kg. Lai 
smuls, Alekseev ridică 170 kg, 
în timp ce Reding doar 160 
kg. In fine, la aruncat, 
Alekseev se detașează și mai 
mult, reușind să ridice 227,5 
kg (ia reeîntărirea barei s-a 
constatat că ea are 228 kg — 
record mondial) ; Reding rămi- 
ne' la 215 kg.

Iată clasamentul primilor 6 : 
1. Vasili Alekseev (U.R.S.S.) 
612,5 kg, 2. Serge Reding (Bel
gia) 590 kg, 3. K. Lahdenranta 
(Finlanda) 577,5 kg, 4. Iosef 
Dube (S.U.A.) 577.5 kg, 5. M. 
Rieger (R.D.G.) 555 kg. 6. Ivan 
Atanasov (Bulgaria) 540 kg.

BELGIA (etapa a treia) Rezul
tate înregistrate duminică : An- 
derlecht — Beerschot 4—0: F. C. 
Bruges — Diest 1—1 : S.K. Be- 
veren — Charleroy 1—0; Standard 
I.iege — Union St. Gllloise 6—0; 
I.ierse — Waregem 2—0; Crossing
— La GanV.'lsc 2—1 : Antwerp — 
Liege 1—0 ; Clasament : Ander- 
lecht 6 P. Standard Liege St. 
Tronc! 5 D. F.c. Bruges 4 p etc.

IUGOSLAVIA (etapa a șasea). 
Dinamo Zagreb — Ha.iduk 0—1 : 
Maribor — Celik 2—1: Crven'ca — 
Olimpia 0—0 : Radnikl (N) —
Partizan 0—0; O.F.K. Belgrad — 
Bor 7—2, Sloboda — Steaua roșie 
1-1 : Radniki (K) — Boraț 1—1:
Jeleznicear — Velei 2—2. Vojvodt- 
na — Sarajevo
1. Radniki (K)
2. Partizan
3. Hajduk
4. Velej
5. O.F.K.

FRANȚA 
nes — Red 
Nice 3—1 : 
0-0: Nîmes — Bastia 2—0; Nancy
— Marseille 2—0; Angers — Va
lenciennes 5—3 ; Sedan — I.yon 
3—0. Tn clasament, conduce Ren
nes 11 p. urmată de Nantes și 
Sochaux ett 9 p.

UNGARIA (etapa a șaptea) : 
Honvcd — Uipertri (lozsa 0—0: 
Ferencvaros ?—C-VJdeoton 2—0: 
Pecs Dozsa —. SaJgatorjan 0—0 : 
Tatabanya — Komlo 1—2: Vasas
— Csepel 4—0: M.T.K. — Dunaui-
varos _ —'
1—0.
1. Ujpcsti Dozsa
2. Vasas
3. M.T.K.
4. Honved
5. Ferenevaros

(tn clasament 
punctele din 
vară).

SPANIA. După două etape in 
campionatul spaniol conduc Atle
tico Madrid și F.C. Barcelona cu 
cite 3 puncte. Cîteva rezultate : 
Atletico Madrid — Bilbao 2—0 ; 
Valencia — Las Palmas 5—1; F.C. 
Barcelona — Saragosa 5—2; Ma
laga — Celta 2—1; Granada — 
Espanol 1—0.

GRECIA. Meciurile disputate în 
prima etapă a campionatului s-au 
soldat cu următoarele rezultate : 
Ethnikos — P.A.O.K. Salonic 0—0; 
Vieria — Panathinaikos 0—0; Ega-

Clasament :
4
3
3
3
3

2
3
3
2
1

O 
O 
0
1
2

6
8
8
9

14:11

1 
o
4
5

io
9
9
8
7

(etapa a șaptea): Ren- 
Star 5—1; Bordeaux — 
Ajaccio — Angoulâmc

2—2 : Diosgyor 
Primele clasate :

7
7
7
7
7

s-au 
campionatul

Szeged

Kg

•'

-■ ■> •

5 2 1)
6 0 1

1
3
3

2 4
3 1
3 1

20
is
15
14
14

I 23: 5 
16: 6 
14: 9

i 13:10 
: 8: 7
adăugat 

de

ST».

SIEGEN, 
salica trecut“de "jumătatea des-» 
fășurării sale, fără să fi adus clar 
riflcări deosebite în dlspttta P”1' 
tru stabilirea ordinii celor 12 e< 
chipe competitoare în grupa A.. 
Lupta pentru locul Intll continuă' 
să fie foarte strtnsă. Cîștigînd cu 
2’/a—lVa meciul cu echipa B.U.A.»1 
formația Uniunii Sovietice se afl* 
acum la numai 1/2 P de lideri» 
șahiștii maghiari. Rezultatul team- 
ului sovietic se datorează, în spe
cial, victoriei (în 39 de mutări)' 
obținute la prima masă de cam
pionul mondial Boris Spasski în 
fata marelui maestru american 

partide
— Res- 
Evans, 

jucarea

fața marelui maestru 
Bobby Fischer. Celelalte 
au fost remize : Petrosian 
hevsky, Polugaevskl — 
Shelter — Lombardy. La 
întreruptelor, echipa S.U.A. a tre
buit să accepte egalitatea în me
ciul cu Canada (2-2) din runda 
a 4-a, ceea ce constituie una din 
surprizele turneului.

Canadienii șl-au confirmat Insă 
forța șl In fața echipei României, 
în a 6-a rundă, de care a dispus 
cu 2'/a—l*/j. Iată rezultatele in
dividuale ale meciului România — 
Canada : Gheorghiu — Yanofsky 
1—0, Cioctltea - Suttles V2—’/:» 
Ungureanu — Vranecki 0—1, Ml- 
titelu — Fuster o—l. în celelalte 
întîlniri : Bulgaria — R.D.G. 2—2, 
Ungaria — R.F.G. 2'/2—l’/a, Argen
tina — Spania 3-1, Iugoslavia — 
Cehoslovacia 2—2.

Continuă să conducă în cla
sament Ungaria cu 15 p, urmată 
de U.R.S.S. 14'/2 P, S.U.A. 14 p, 
Iugoslavia 13 (1) p. Echipa Ro
mâniei ocupă locul zece cu 10 p.

•zr,

DIN EUROPA

•x’

O fază spectaculoasă din intilnirea JELEZNICEAR — 
DINAMO ZAGREB (1—0) desfășurată recent. Fundașul Băje
niei degajează în foarfecă, în fața atacantului dinamovist 
Novak.
leo — Olympiakos 1—0; Pierikos 
— Panseraikos 1—0; Aris — 
A.E.K. 1—1 ; Panionlos — Pro- 
odeftikl 2—1.

Corespondență din Viena

DEȘI ÎNVINSĂ DUMINICĂ, ADMIRA
ENERGIE CONDUCE
VIENA 21 (prin telefon). 

Sîmbătă și duminică s-a con
sumat etapa a 7-a din cam
pionatul de fotbal al Austriei. 
Echipa Admira Energie a sus
ținut un meci important cu 
una din formațiile de valoare 
ale campionatului : Wiener

DIN NOU JACKY ICKX
MONTREAL 21 (Agerpres). 

— Marele premiu automobi
listic al Canadei, disputat pe 
circuitul de la Mont Trem-

TERESA SUKNIEWICZ
A EGALAT 

MONDIAL (12,7) 
LA 100 m g

VARȘOVIA 21
■— Cu prilejul unui concurs 
atletic desfășurat la 
cunoscuta sprinteră 
Teresa Sukniewicz, 
recordul mondial în
100 m garduri cu timpul de 
12,7.

RECORDUL

(Agerpres).

Varșovia, 
poloneză, 
a egalat 
proba de

PESCARII BELGIENI PE PRIMUL LOC
Noii campioni mondiali la schi nautic

AMSTERDAM 21 (Ager
pres). — Campionatul mon
dial de pescuit sportiv des
fășurat în localitatea olande
ză Berg a fost cîștigat de 
belgianul Van den Eijnde 
care a pescuit (în trei ore) 
78 de pești, cîntărind în to
tal 4,600 kg. Alți trei pescari 
belgieni s-au clasat în urma 
campionului mondial. Clasa
mentul pe echipe: 1. Belgia,

2. Olanda, 3. Franța, 4. R. F. a 
Germaniei, 
Luxemburg, 
Anglia.

5, Elveția. 6.
7. Austria, 8.

★
21 (Agerpres). —

Campionatul mondial 
nautic, 
chearnhead (Scoția), 
cîștigat de francezul

LONDRA
de schi 

desfășurat la Lo- 
a fost 
Chris

tian Raisin și, respectiv, aus
triaca Gitti Boss.

cîștigat de bel-
Ickx, care a

blant, a fost 
gianul Jacky 
acoperit .traseul de 383,800 km 
(90 ture) în 2 h 21:18,04, cu 
o medie orară de 162,940 km. 
Ickx a pilotat o mașină Fer
rari V 12. Pe locul 2 tot pe 
Ferrari s-a clasat la 15,2 el
vețianul Clay Reggazzoni, 
iar locul 3 a revenit lui 
Chris Amon (Noua Zeelandă) 
pe un automobil March Ford.

-ut

IN CLASAMENT
aSport Klub, în fața căreia 

pierdut cu 1—0 (0—0).
Admira Energie a aliniat 

următoarea formație, care va 
evolua probabil și miercuri la 
București : Fleischmann — 
Demantke. Rosner, Kozlicek, 
Strasser, Hruby (Siemenhals), 
Latzke, Steriff, Giaici, Kreuz, 
Bohm.

Echipa sosește marți, pe 
calea aerului, la București.

Iată și celelalte rezultate 
ale etapei : Rapid — Bregenz
1— 0 ; Vienna — Radentheim
2— 0 ; Austria Salzburg — 
Wacker Innsbruck 1—0 ; 
Lask — F. C. Austria 2—1 ; 
Swarowski Wattens — Wa
cker 4—2 ; Simmering — Stur 
Durisol 0—0.

în clasament continuă să 
conducă Admira Energie cu 
10 p. urmată de Austria Salz
burg tot cu 10 p.

Kurt CASTKA

TELEX
IN CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE HOCHEI PE IARBA s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Spania —• Franța 1—1 ; Belgia — 
Ungaria 5—0 ; Olanda — U.R.S.S. 
5—2 ;Finlanda — Scoția 1—0 : Ir
landa — Malta 5—0 ; R.F. a Ger
maniei — Polonia 0—0; Țara Ga
lilor — Italia 0—0.

CURSA CICLISTA INTERNAȚIO
NALA de la Isbergues a revenit 
francezului Jean Jourden, crono
metrat pe distanta de 220 km cu 
timpul de 5h 24:20. Pe locul 2 s-a 
clasat belgianul Derrlckx, la 26,0.

O SELECȚIONATA IRLANDEZA 
DE RUGBY, care întreprinde un 
țurneu în Argentina, a fost în
vinsă la Buenos ‘' 
de formația „Los

Alres, cu 15—6 
Pumas".

PENTRU CUPA 
de la Monza

A 25-A EDIȚIE 
AUTODROMULUI 
a revenit automobilistului elvețian 
Jean Blanc (Brabham), care a 
realizat pe distanța de 90,63c km 
o medie orară de 116,788 km. Pe 
locul 2 s-a clasat Italianul Sandro 
Cinotti (Chevron).

TURUL CICLIST AL PROVINCIEI 
LAZIO, cursa clasică a echinocțiu
lui de toamnă, a fost cîștigat la 
cea de-a 30-a ediție a sa de ita
lianul Michelle Dancelli, cronome
trat pe distanța de 232 km cu 
timpul de 6h 13:16.0 (medie orară 
37,093 km). In același timp cu În
vingătorul a sosit Italo Zilioli, în 
vreme ce grosul plutonului con
dus de Marino a Basso și Eddy 
Merckx a avut o intîrzlere de 
peste 6 minute.

le gtiri-ultimele rezultate-ultimele stiri-
NAPOARET COURT ÎNVINSA DE

Cîteva rezultate surprinză- 
au fost obținute de tî- 
tenismană

toare 
nara

A

americană

0 TENISMANA DE 15 ANI ! A ÎNCEPUT TURUL

,,GRETEL
EGALAT

11“
SCORUL

NEWPORT. 21. — în a doua 
regată a challenge-roundului 
pentru „Cupa Americii" la 
yachting, echipajul australian 
„Gretel 11“ a reușit să egaleze 
scorul, detașîndu-se de deți
nătoarea trofeului, ambarca
țiunea americană „Intrepid". 
Victoria lui „Gretel II“, care 
a sosit în port cu 1:07 avans, 
se datorează excelentelor ma
nevre ale pilotului australian. 
Jim Hardy. Acum scorul întâl
nirii este 1—1, înaintea celei 
de a treia regate.

Chris Evert, în 
ani. în cadrul 
ternațional de 
(North Carolina). Ea a reușit 
să elimine pe rînd reputa
tele jucătoare Franșoise Durr 
(6—1, 6—0) și Margaret Court 
(7—-5, 7—5), recenta învingă
toare de la Forest Hills. în 
finala competiției, Chris Evert 
a trebuit totuși să cedeze 
compatrioatei sale Nancy 
Richey, care s-a impus cu 
greutate la capătul unui meci 
foarte strîns : 8—6, 7—5.

vîrstă de 15 
turneului in
ia Charlotte

AUTOMOBILISTIC AL FRANȚEI
S-a dat startul în cea de a 

15-a ediție a turului automo
bilistic al Franței care reu
nește nu mai puțin de 100 
de echipaje de pe continent. 
Printre concurenți se află 
cunoscuții piloți finlandezi 
Altonen și Makkinen. Turul 
Franței care însumează, 
acest 
sfirșit

în 
an, 5843 km, va lua 
la 27 septembrie.

LOTUL FOTBALIȘTILOR MAGHIARI
Duminică va avea loc Ia Budapesta cea de a l)L3-a întîlnire 

internațională de fotbal dintre reprezentativele Ungariei și 
Austriei. Aseară, antrenorul echipei Ungariei, Jozsef Hoffer 
a alcătuit un lot de 15 jucători. Din lot fac parte experimen
talii Bene, Pansies, Dunai II, ca și tinerii Rotherniel. Kocsis,^. 
Fazekas ș. a.
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