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CAMPIONI BALCANICI LA PISTOL VITEZA

-

'y

I Evenimentele se succed fi- 
‘ițesc. Primei reuniri a lotului 
‘după Guadalajara îi urmează 
'imediat prima apariție a tri
colorilor în fata entuziastului 
public bucureștean, prea as
pru uneori, după cum ne-au 
spus unii dintre internațio
nalii noștri care n-au uitat 
încă, deși au trecut luni bune 
de atunci, admonestările de la 
sfîrșitul meciului-test cu Iugo
slavia.

Da, timpul trece, a rămas 
în urmă și anotimpul mex- 
can și iată-ne în preajma 
noului sezon internațional al 
cărui prim examen îl va con
stitui meciul cu Finlanda, de 
la 11 octombrie. Clopoțelul în
ceputului a sunat luni, cînd 
lotul reprezentativ s-a reunit 
la complexul 23 August, au 
urmat ieri primele „ore de

curs", iar azi după-amlază 
candidați! la echipa națională 
vor susține primul colocviu 
cu public.

Ce au însemnat, de fapt, 
„orele de curs" ? Străvechea 
îmbinare a teoriei cu practi
ca ! Teoria = punerea în 
temă a lotului cu obiectivele 
actualei perioade (campiona
tul european), stabilite în ca
drul ședinței de ieri diminea
ță cu conducerea federației. 
Practica => antrenamentul din 
după-amîaza zilei de ieri, e- 
fectuat pe gazonul stadionului. 
23 August, în cursul căruia 
s-a urmărit precizarea plasa-

Paul SLAVESCU
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ADMIRA VIENA, LA BUCUREȘTI

DE LA VALSUL DE ALTADATA,
LA FOTBALUL REALIST

Discuție cu Rudolf Matușka, conducătorul echipei și cu 

antrenorul ei. Anton Malatinsky —
Admira Energie Viena .nu 

este, un „sparring-partner." în- 
tîmplător al echipei noastre 
naționale. De-a lungul anilor, 
Federația română de fotbal a 
invitat de mai multe ori echi
pe din Austria, pentru a da 
replica jucătorilor noștri, în 
preajma unor întâlniri ofi
ciale. Partidele amicale care 
au aViit loc cu acele prilejuri 
au fost mai mult „repetiții1' 
în ajunul unor premiere. Ele 
ne-au oferit tot atîtee reve
deri plăcute cu fotbalul aus
triac, puriind întotdeauna am
prenta unei fine tehnicități, 
a unor subtilități agreabile de 
joc. Iar Admira este una din
tre cele mai vechi și mai'cu
noscute formații din „țara 
valsULui", de care iubitorii 
fotbalului din țara noastră 
— cei tineri, ca și cei vîrst- 
nici---- îsi amintesc cu plă
cere.

ni s-a făcut constituie pentru 
noi o deosebită onoare. în lu
mina reriumelui pe care și l-a 
clștigat în ultima vreme fot
balul românesc. Misiunea 
noastră este dificilă, dar cre

J. BERARIU 
I. OCHSENFELD

Arbitri: C. PETREA — la centru, M. BICA și C. NICULESCU— 
la linie

Pribil

Strasse

Băhm 
Latzke

Ekrenz

Streiff 
Nikischa 
Rosner 

Fleischmann
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Arbitri: GH. LIMONA — la centru, I. CHILIBAR si N. RĂI- 
LEANU — la linie
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Somogyvâri 
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SimonCsorgo 
Boromissza

Kamaras Formaggini
Popp

— Cînd ati fast ultima 
oară la București ? l-am 
întrebat pe conducătorul 
formației. RUDOLF MA- 
TUSKA.

— în 1962, Am jucat atunci 
cu Rapid ți am cîțtigat cu 
3—2. In schimb, Rapidul a- 
vea să-și ia revanșa, la Viena, 
unde a fost rîndul nostru să 
~ ierdem cu 4—3. Invitația ce

(Continuare în pag. a 3-a)
DUNAUJVAROS

PREGĂTIRI INTENSE LA ARAD
PENTRU MECIUL CU FEIJENOORD

Fotogenic, lotul Admirei se pr ezintă cititorilor ziarului 1
nostru.

MECI INTERNATIONAL DE HANDBAL LA TG. MUREȘ
TG. MUREȘ, 22 (prin te

lefon de la corespondentul 
nostru). — în localitate s-a 
desfășurat întâlnirea interna
țională de handbal dintre 
selecționata masculină a ora-

șului și echipa G.S.V. Union 
Moden Miiller din 
Gazdele au obținut 
cu scorul de 15—10

Austria, 
victoria 
(5-7).

că rezolvarea

C. ALBU

Feijenoord, a 
cu multă satis* 
partidele (trans- 
de la campiona- 
din Mexic, acest

Meciul de fotbal U.T.A.— 
Feijenoord, care se va dis
puta la Arad în ziua de 30 
septembrie, este așteptat cu 
deosebit interes de toți iubi
torii fotbalului din țara noas
tră. Știrea televizării in di
rect a acestei partide, care 
ar putea aduce echipei noas
tre calificarea in dauna vesti
tei formații 
fost primită 
fac|ie. După 
mise și ele) 
tul mondial
meci de la Arad este un nou 
mare eveniment pentru ama
torii de sport români. Spiri
tul de echipă și combativi
tatea fotbaliștilor arădeni 
in primul meci de la Rotter
dam a făcut ca cel de al 
doilea joc, returul, să devină 
un eveniment de răsunet in
ternational. Rezultatul de 
egalitate obtirtut de U.T.A. 
pe stadionul Feijenoord a 
făcut cunoscută campioana de 
fotbal a României in toată 
lumea. Iată de ce. in ziua re
turului cupelor europene, a- 
tentia generală va fi îndrep
tată spre Arad, unde posi
bila eliminare a campionilor 
lumii intercluburî ar pro
duce o mare senzație.

Orașul Arad se pregătește 
pentru găzduirea acestui im
portant eveniment fotbalistic.

miercurea viitoare. Preșe
dintele clubului sportiv 
U.T.A., N. Bretoteanu, ne-a 
relatat ieri despre pregătirile 
in vederea acestui eveniment, 
arătindu-ne
multiplelor probleme legate 
de latura _ 
meciului cu Feijenoord a fost 
de la început în atenția clu
bului arădean, care a primit 
sprijin prețios din partea or
ganelor de conducere locale.

Capacitatea de 15 000 de 
locuri a tribunelor va fi mă
rită. în spatele porților, la 
distantă regulamentară $1 cu 
gard ocrotitor pentru terenul 
de joc, vor fi instalate tribune 
metalice demontabile. Insta
lațiile anexă vor fi revizuite. 
Au fost luate din timp mă
suri ca organizarea acestei 
intiiniri să fie la înălțimea 
evenimentului.

Ziariștii români și străini 
vor dispune de 12 telefoane, 
instalate la masa presei, și de 
telexuri.

De asemenea, se vor asigura 
condiții optime pentru turiștii 
olandezi și români care vor 
sosi Ia Arad.

organizatorică a

Victorii românești

in competiții

internaționale la

volei, scrimă, șah

(Citiți amănunte în pag. 
9 4-a)
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MANISA, 22 (prin te
lefon, de la trimisul 
nostru special).

Competiția de pistol 
viteză a fost aici o 
probă care, în afară de 
denumire, nu și-a păs
trat aproape nimic din 
caracteristicile cunos
cute. Lipsind instala
țiile aferente, siluetele 
au fost fixe, iar sem
nalul de începere nu 
s-a dat la comanda 
concurenților — prin 
rotirea siluetelor (ac
ționate electronic) cu 
ținta, spre trăgători — 
ci printr-o simplă bă
taie de... gong (de fapt 
lovirea cu un băț într-un 
suport metalic). Așa
dar, un conqurs cu to
tul original (nicăieri nu 
se desfășoară așa ceva) 
chiar și pentru vechi 
și încercați competitori 
de talia lui Tripșa, A- 
tanasiu, Roșea.

In asemenea condiții, 
inedite, dificultatea în
trecerilor crește, însă. 
Se produc perturbări în 
stereotipul dinamic al

sportivilor. Este cu to
tul altceva să fii învă
țat cu startul prin sem
nal vizual (manevra
rea siluetelor) și alta 
prin semnal auditiv 
(sunetul de gong). A- 
poi, în condiții normale, 
pentru trăgători periile 
celor 8, 6 și 4 secunde 
durează exact din mo
mentul apariției și pină 
la cel al dispariției si
luetei. La Manisa o 
serie începea prin bă
taia gongului și se 
termina o dată cu tra
gerea celui de-al 5-lea 
cartuș, timpul fiind de
terminat cu ajutorul 
cronometrului.

Totuși, și într-un a- 
semenea cadru puțin 
obișnuit, viteziștii ro
mâni s-au impus cate
goric, ciștigind toate

C. COMARNISCHi
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PENTRU BALCANIADA DE LA BUCUREȘTI

REPREZENTATIVA DE BASCHET
A ROMÂNIEI A FOST REMANIATĂ

• Albu, Savu, Diaconescu și Dragomirescu în lot • Kolokithas, coșgeterul
ultimelor două

După cum am mai anunțați 
de vineri oină duminică, sala 
Floreasca va găzdui întrecerile 
celei de-a XII-a ediții a Cam
pionatului balcanic de baschet 
pentru seniori,- competiție im
portantă prin faptul că în. țări
le participante acest joc_ sportiv 
se bucură de o mare răspândi
re și are o valoare ridicată (să 
nu uităm că Iugoslavia este ac
tuala deținătoare a titlului mon
dial. iar Bulgaria a figurat, 
pînă nu de mult, printre meda
liatele campionatelor europene). 
Cealaltă formație oaspete, Gre
cia, se bucură și ea de un fru
mos renume, datorită, în spe
cial, unor individualități remar
cabile, cum sînt Kolokithas. coș- 
geterui ultimelor două ediții ale 
campionatelor . europene, și 
Trontzos.

In aceste condiții, misiunea 
echipei române apare deosebit 
de dificilă, cu atât mai mult cu 
cit evoluțiile ei din ultima vre
me nu au fost strălucite. Ca 
atare, apreciind, în același timp, 
că unii dintre componenții se
lecționatei (Anastasiu, Nîcules- 
cu. Morava, Marfinescu) nu an 
înregistrat creșterea calitativă 
necesară și, deci, nu fac față 
întâlnirilor internaționale, Biroul 
F.R. Baschet a decis înlocuirea 
lor cu cițiva jucători experi
mentați și anume : ALBU, 
SAVU. DIACONESCU și DRA
GOMIRESCU. în vederile Bi
roului federal a fost și Novac, 
dar acesta a suferit o operație 
de menise și se află în conva
lescență. De asemenea este vi
zat Oțelao care însă susține. în 
aceste zile, examene.

In această situație, selecțio
nata care va reprezenta Româ
nia la Campionatul balcanic arc 
următoarea alcătuire : Albu. 
Savu, Diaconescu, Tarău, Popa, 
Chivulescu, Pirșu, Dragomires
cu, Troacă, Cimpeanu. Geor-

Prea multe 
în gala de
CONSTANȚA, 22 (prin telefon 

de la corespondentul nostru). în 
prezența a peste 2 000 de specta
tori, Sala Sporturilor din locali
tate a găzduit astă-seară (n.r. ieri 
seară) întilnirea amicală de box 
dintre lotul național — aflat îna
intea unui, turneu în R. D. Ger
mană — și echipa Farul Constan
ța.

Iată rezultatele înregistrate : cat. 
«8 kg : A. Miha.i (Farul) b.ab 
ir șt. Keceanu (lot) ; cat. 51 kg : 
C. Clucâ (lot) b.p. O. Badea ; 
cat. 54 kg : R. Ivandu (lot) b.p. 
C. Șoșoiu ; cat. 57 kg : P. Ma
nele (Farul) b.p. C. Buzuliuc ; 
cat. «o kg : A. Iliescu (Farul) 
b.ab. II I. Magerl și M. Dumitraș- 
cu (lot) b.ab. II O. Rușin : cat. 
63.5 kg : A. Simionescu (Farul) 
b.ab. II N. Paraschiv șl P. Do-

RAID-ANCHETĂ LA CLUJ

BAZELE SPORTIVE STUDENȚEȘTI
ÎSI AȘTEAPTĂ OASPEȚII

Respectînd o tradiție — 
ceea care conferă „Universi
tății" primul loc în orice co
mentariu privind sportul clu
jean — am purces în raidul 
nostru prin bazele sportive ale 
cluburilor studențești din loca
litate de, la acea invidiată bază 
pe care o stăpinesc membrii lui 
..U” : parcul sportiv de pe ma
lul Someșului.

O floră debordantă, ce coboa
ră pină in tivul terenurilor, alei 
umbroase pe care nu întâlnești 
nici măcar o frunză rătăcită 
(grație unui ochi ce veghează

• „U" — seniorul orașului
• La „Agronomia" elogiul 
muncii patriotice • Medicina 
se pregătește de... drum și

de chirii 1
permanent) și o liniște ce in
vită la idile, împlinesc una din 
'funcțiile înscrise pe frontispi
ciul acestui templu dăruit tine-

retului studios : recreare a 
ochiului și odihnă a spiritului.

In contrast cu calmul din 
miezul parcului, lateralele lui 
reprezintă explozia : salva de 
instalații menite să acopere cit 
mai multe sporturi.

La ceasul vizitei noastre, une
le (terenul de tenis, sala de 
atletism, pista de alergări) —

Nufa DEMIAN

(Continuare ta pag. a 3-a)

campionate europene, în echipa Greciei

Maestrul emerit al sportului M. ALBU (in foto, cu 
mingea) a fost selecționat, din nou, in reprezentativa țării. 
Sperăm ca aceasta să coincidă cu o .frumoasă evoluție a 

Fbtp : T. MAGARSCHI
1,90—0), Ramnios (25—1,94—6), 
Diamandopoulos (24—1,83—39), 
Tsandalis (26—.1,90—10), Kcpha- 
los (25—1,91,—0), Cristophoru (24 
—1,93,—15), Alexandria (19—1,80 
—0), Vassiliadis ,(27—1,98—20), 
Gianouzakos (20—1,90—0).

Sperăm ca aceasta să coincidă 
virtuozului baschetbalist!
crescu și Zdrenghea. Antrenor ; 
Al. Popescu

*
Dintre echipele participante 

la Balcaniadă, prima care a 
anunțat nominal lotul a fost 
Grecia. Iată Iotul complet (îr> 
paranteze sînt menționate, în 
ordine, vîrsta, înălțimea și nu
mărul jocurilor internaționale 
susținute) : Kolokithas (25—1,91 
—90), Trontzos (28—2,13—95), 
Kondos (23—1,94—7), Goumas 
(23—1,95—58), Raftopoulos (19—

abandonuri 
la Constantai

brescu (lot) b.ab. III Gh. Puș
cașii ; cat. 67 kg ; v. Sllbermăn 
(lot) b.ab. I V. Roman ; cat. 71 
kg : Gh. Călin (Farul) b.ab. II 
N. Nicolae.

I
I
I 
I
I
I
I

GH. GOLDENBERG
/

Antrenorul emerit de 
box Ion Popa a fost soli
citat de federația de spe
cialitate 
țină un ciclu de lecții in 
această țară. Reputatul an
trenor a părăsit Capitala 
și va rămîne în Turcia 
timp de două luni.

ăm Turcia să

1

P
.este citeva zile își vor deschide din nou por- I 
Ițile instituțiile de învățămînt superior penrru I 
ia primi marea populație universitară a Ro
mâniei. Ziua de 1 octombrie se înscrie prin 
tradiție ca o sărbătoare a intelectualității, 
în formare, încărcată totdeauna de semnifi- 

adînci, generatoare de emoții, speranțe și amintiri.
..... nu aducerile aminte romantice ci alte gîn- 

preajma călătoriei pe care zecile de 
face prin împărățiile culturii și ale

I
I 
I

cafii . „ ...... ___.... ____„...................
Dar acum, nu aducerile aminte romantice ci alte gîn- 

duri ne iscodesc, în preajma călătoriei pe care zecile de 
mii de tineri o vor face prin împărățiile culturii și ale 
Științei. Reflectăm, cu precădere, la modul cum această 
generație, chemată nu peste multă vreme să manevreze 
pîrghiile și manetele mecanismului complicat care se 
cheamă societate, este pregătită multilateral, reușește să 

|îmbine inteligența cu puterea, instrucțiunea de speciali
tate cu condiția fizică, gîndul cu acțiunea. Iar un aseme- 

| nea tip de cetățean, reclamat cu tot mai multă insistentă 
i de contemporaneitate, se făurește deopotrivă în amfitea
tru și pe stadion, în laborator și în bazinul de înot, în 

I bibliotecă și în sala de gimnastică. Iată de ce, dintr-o 
discuție despre universitate, despre destinele emulilor ei. 
despre capacitatea generală de progres și perfecțiune a 
unui popor, nu poate lipsi noțiunea de SPORT.

acest domeniu există, progrese incontestabile în com- 
, , ! cu trecutul. Exercițiul fizic a fost ancorat cu stă
ruință în viața tineretului studios și eforturile care se fac 
în continuare sînt remarcabile. Totuși, statistici demne de 
■oată încrederea ne demonstrează că spațiul acordat ac
tivităților de mișcare în bugetul de timp ' al studentului 
v-î» nesatisfăcător. Un studiu amplu, întreprins de

j i. prodigiosul colectiv al Centrului metodic de pe lingă 
f1 CJEFS-Timiș, îl delimitează câni la 10—12 minute pe zi în 

medie, >ceva mai mare la cursanții anilor I, unde educa- 
jici fizică esle obiect de studiu obligatoriu.

Universitateq acuză insistent școala că-i furnizează ele
mente cu o dotare fizică slabă, iar prof. C. Arnăut, din 
Cluj, testînd un .mare număr de subiecte, a prezentat con
cluzii de-a dreptul îngrijorătoare : tineri de 18—19 a.ii 
incapabili sâ sară trei metri în lungime sau să alerge 
suta de metri în 16 secunde, să zicem.

Ce este de făcut? Desigur, toate soluțiile nu se pot da 
aici. Poate că ar trebui luat in discuție conținutul actualei 
programe, studiindu-se prelungirea stagiului de obiect 
obligatoriu al educației fizice. Sigur, trebuie relansată și 
impulsionolâ viața sportivă extrașcolară a studentului. 
Prin organizarea de întreceri interesante, atractive și re
gulate, ținindu-se cont de preferințe, posibilități materia
le și tradiție. Gimnastica de înviorare în cămine trebuie 
să fie o realitate permanentă și nu numai în perioada 
controalelor sau a raidurilor-anchetă întreprinse de ziare 
și reviste.

Și atunci studenția va genera alături de amintirea iubi
rilor nemărturisite,, a Ggapelor sau a biletului „la galerie" 
și- pe acelea sportive, care sînt totdeauna la fel de fru
moase.

I

I

i 
i 
i
i

I
in ac 
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I
este încă
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AU FOST DESEMNAȚI NOII CAMPIONI Al SCHIFULUI

, campioane naționale,ScbLfistele „opiului V. BAGEAC
■Unanim te despre regata tma.eloj țn pag « Lisa. la

Valeriu CHIOSE
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IVAN BĂNET S-A DISTANȚAT ÎN FINALA

1 Finala campionatelor na
ționale de pentatlon modern 

- a continuat marți cu desfășu
rarea probei de tir. Concursul 
a avut loc la poligonul Dina
mo și s-a încheiat cu victoria 
netă a sportivului timișorean 
Ivan Bănet (C.F.R. I). învin
gătorul a realizat 190—912 p, 

• punctaj care i-a facilitat de
tașarea în fruntea clasamen
tului individual. Intr-adevăr, 
Bănet conduce cu mai bine 
de 200 de puncte și este pu
țin probabil ca în ultimele 
două probe ale întrecerii — 

■ notația și crosul — să piardă 
. atît de mult îneît să rateze 

șansa de a cîștiga titlul de 
campion. Un rezultat bun a 
obținut la tir și Marian Cos- 
mescu (Steaua I) : 188—868 p.

CAMPIONATULUI NAȚIONAL
Pe locurile următoare s-au 
clasat Spîrlea (Steaua I) 182— 
736 p, Gh. Dumitru 177— 
626 p, Constantin Zamfir 175 
—582 p, Florin Popescu 172— 
516 p — toți trei de la Steaua 
II. Pe echipe, proba a fost 
cîștigată de Steaua I cu
2 186 p, urmată de Steaua II 
•— 1 174 p și C.F.R. Timișoara 
I — 1 142 p.

Iată clasamentul după trei 
probe : individual: 1. Bănet
3 016 p, 2. Spîrlea 2 781 p, 3. 
Cosmescu 2 634 p ; pe echipe: 
Steaua I 7 975 p, C.S.M. Sibiu 
6148 p, C.F.R. Timișoara I 
5 872 p.

Astăzi, de la ora 30, la 
ștrandul Tineretului este pro
gramată proba de mtație, o 
cursă de 300 m liber.

ÎN CAMPIONATELE NAȚIONALE 

DEPARTAJĂRI LA CRONOMETRU
Ziua de marți a fost dedicată 

In întregime probelor da obsta
cole. Dimineața s-a dat startul 
în proba nr. 1, Juniori de 16 ani. 
Cel 23 de concurențl au avut de 
efectuat un parcurs de 600 m lun
gime, cu 10 obstacole, înălțime 
maximă 1,10 m.

Cea mai bună comportare a 
avut-o tinărul Gheorghe Nicolae 
(C.S. Petrolul) cu Aprod. De alt
fel, el s-a instalat în frunte încă 
de Ia prima sa evoluție, cu Bicaz. 
cînd a terminat parcursul fără 
greșeală, fiind cronometrat cu 
59.5 s. Cu Aprod însă Gheorghe 
Nicolae s-a comportat și mai bine, 
înregistrând un timp superior — 
56,4 s.

După ce a fost eliminat pentru 
trei nesupuneri a)e calului Greer, 
M. Condurățeanu (Dinamo) a a- 
părut cu Lama. De această dată, 
el s-a prezentat la. un nivel su
perior. depășind cu o zecime tim
pul lui Gh. Nicolae cu Bicaz, ocu- 
pind locul al doilea in clasament. 
De menționat faptul că doar 7 
concurenți (dintre care 3 au în-

TUR DE ORIZONT ÎN DIVIZIA SECUNDĂ
în cadrul celei de-a IV-a eta

pe a campionatului republican 
de handbal, divizia B (masculin 
și feminin), s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : FEMININ, 
seria I : Rapid — Universitatea 
Lași 26—11 (6—6). Derbyul eta
pei a îndreptățit așteptările, 
mai ales în prima repriză. După 
această primă parte a jocului, 
ân care lupta a fost foarte strîn- 
să. rapidistele au dezlănțuit un 
adevărat „bombardament" la 
poarta oaspetelor, obținînd o 
victorie clară și comodă. (D. 
Diaconescu — coresp.)

Voința București — Știința 
Bacău. 6—6 (1—4). Echipa bucu- 
reșteană aflată ia cel de-al trei
lea meci nul (din patru jocuri), 
se dovedește a fi în eclipsă de 
formă. în întâlnirea cu băcăuan- 
cele, ea a fost dominată clar în 
prima repriză,’ jucînd încîlcit și 
fără orizont, dar în repriza se
cundă, Voința a reușit să re
facă handicapul, datorită jucă
toarei Popa, care a avut o evo
luție bună. (a. h.)

Progresul — Voința Rădăuți 
21—15 (9—î); Chimia Buzău — 
Constructorul București 9—10 
(6—8), Spartao Ploiești — Co
merțul Constanța 8—15 (4—8) ; 
SERIA a Il-a : Voința Sighi
șoara — Universitatea II Timi
șoara 12—7 (6—4), Chimia Vic
toria — Universitatea Cluj 7—16 
(2—7), Sparta Mediaș — Jiul 
Petroșani 4—9 (4—5),_Constrac
torul Baia Mare ~ 
Tg. Mureș 9—6 
Sf. Gheorghe — 
raș 10—6 (7—2).

MASCULIN. SERIA I 
tușul Gh. Gheorghiu-Dej — 
Știința Bacău 11—6 (4—3), Chi
mia Făgăraș — Rafinorul PIo-

iești 12—9 (5—5), ASA Tg. Mu
reș — Ind sîrmei Buzău 29—19 
(14—8), Agronomia Iași — Me
dicina Tg. Mureș 16—13 (11—5), 
Relon Săvinești—Tractorul Bra
șov 17—16 (10—7) ; SERIA a 
Il-a : Independența Sibiu — 
Tchnometal Timișoara 17—8 
(6—4), Textila Cisnădie — Glo
ria Arad 26—13 (11—6). Metalul 
Copșa Mică — M i n a u r 
Paia Marc 11—11 (5—7), Timi
șul Lugoj — ASA Sibiu 20—15 
(9,—51, CSM Reșița — Universi
tatea Craiova 25—14 (14—8).

Iată clasamentele după patru 
etape :

3. Chimia Buzău
4. „U“ lași
5. Voința Buc.
6. Constructorul 

București
7. știința Bacău
8. Comerțul 

Constanța
9. Spartac Ploiești

19. Voința Rădăuți

4
4
4

4
4

MASCULIN
ISERIA

4 3 0 1 83—59 6

3 0
3 0
1

1
0

3

1
2

1
1
0

2
2

3
3
3

39—28
53—56
33—30

37—53
24—28

6
6
5

3
2

35— 51
36— 55
36—50

2
2
1

— Dermagant 
(4-4), 

Chimia
Oltul

Făgă-

: Tro-

1. ASA Tg. M.
2. Chimia Făgăraș 4 3 0 1 58—48 6
3. Trotușul Gb. Gh. Dej

4. Reîon savineștl
5. Rafinorul Pi.
6. Tractorul Bv.
7. Agronomia Iași
8. Ind. sîrmei Bz.
9. Știința Bacău

10. Medicina Tg. M. 4 0 0 4

4 3 0 1 48—40 6
4 3 0 1 71—65 6
4 2 0 2 60—51 4
4 2 0 2 72—71 4

4
2
2
0

4 2 0 2 70—73
4 10 3
4 10 3

55—72
48—69
42—59

SERIA a n-a
1. Independența 

Sibiu
2. CSM Reșița
3. Timișul Lugoj
4. Minaur B.M.
5. Textila Cisnădi© 
G. ,,U‘' Craiova
7. Metalul

Copșa Mică
8. Gloria Arad 
». ASA Sibiu

10. Tehnometai 
Timișoara

FEMININ
SERIA I

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

2 0
2 0

I
1
1
1 68—42 5
2
2

6
6

66—46
75—59
62—57 6

66—59 
60—66

4
4

4
4
4

4

1
1
1

1
1

2
2 

0 3

53— 63
54— 89
64—74

3
3
2

0 1 3 48—61 1

68—32
70—48

1. Rapid Buc.
2. Progresul Buc.

ÎNTRECERILE FINALE ALE CAMPIONATELOR NAȚIONALE
din Capitală va 
de azi, ediția

cut, printre care I. Băiaș șl Ana 
Marcu-Pețrescu (juniori), Marga- 

„---- Va
lipsi de la întrecerile finale tripla 
campioană mondială, Cornelia 
Moldoveanu-Petrașca. Indisponi
bilă.

La probele Individuale se' 
disputa cite două manșe — 
tele 2x100 lovituri mixte, iar 
iețli 2x200 lovituri mixte.

Azi, incepînd de la ora
vor Intra pe piste juniorii pen
tru a-și disputa turul I al probei 
individuale.

Arena Voința
găzdui. Incepînd . .. ... .
P9 anul 1970 a finalelor campjo- ruta Szcmanyi șl P. Purje.

. natelor naționale de popice, indl- . * - • -
vidual șl perechi, la seniori și

" juniori. Timp de cinci zile cei
mal buni Jucători de popice din 
țară, cei calificați la întrecerile 
de zone, plus maeștrii emeriți ai 
sportului, care din oficiu Joacă 
direct în finale, își vor disputa 
titlurile de campioni naționali la 

; individual (juniori, junioare, seni
ori și senioare) șl perechi (seniori 
și senioare). Printre competitori 
se află și campionii de anul tre-

„PE CĂRĂRILE GUTINULUI

(

Jl

Așa 
cursul 
de Consiliul județean al pionieri
lor șl c.J.E.F.S. la care au parti
cipat peste 1 000 de școlari din 
Baia Mare, Sigheiul Marmațlel și 
Baia Sprie. ' '
formale din 
ganlzate pe 
profesori de _ 
au pornit pe Jos din orașele amin
tite spre terasa Gutinulul. De aici, 
spre cabana Izvoarele, s-au par
curs apoi traseele dinspre Cheile 
Tătarului, Creasta Cocoșului, Vîr- 
ful Igniș, etc. Toți elevii turiști 
au dormit in corturi, au învățat 
să-și facă singuri... mîpcarea, să 
se gospodărească, să-și organizeze 
taberele.

s-ar pnea Intitula cori
de circuit turistic organizat

Echipele de turiști, 
30—35 de copil, or- 
serii și conduse de 
diferite specialități,

SĂTENII LA START

7-

1
1
0

0 
o
1

«
4
4

61—37

SERIA a Il-a

1. „U“ Cluj 4 4 0
2. Sparta

Mediaș 4 3 0
3. Voința

Sighișoara 4 2 0
4. Constructorul

Baia Mare 4 2 0
5, Jiul Petr. 4 2 0
6. „U“ II Tim. 4 2 0

- 8. Chimia Fg. 4 2 0
Dernxagant
Tg. Mures 4 2 0

9. Oltul Sf. Gh. 4 10
10. Chimia Vict. 4 0 0

0

43—341

2 53—48

2 40—37
2
2
2

45—46
43—45
36—35

S

6

4

i
4
4
4

călecat cite 2 cal) au terminat cu 
0 puncte penalizare. Clasamentul 
primei zile : Gh. Nicolae cu Aprod 
1 p, M. Condurățeanu cu Lama 2 
p, Gh. Nicolae eu Bicaz 3 p.

Gala hipică de după amiază a 
fost deschisă de amazoane, repre
zentante ale cluburilor C.S.M. 
Iași. Steaua, C.C.B., A.S.A. Cluj, 
Dinamo și C.S.M. Sibiu. Cde 14 
călărețe au avut de parcurs un 
traseu de 640 metri lungime eu 
12 obstacole șl 14 sărituri, avind 
înălțimea maximă de 1,20 m. Ma
rea favorită, campioana anului 
trecut Edith Wermescher (C.S.M. 
Sibiu) ratează, la prima sa evo
luție cu Glea, ocuparea locului I 
în clasament, deși nu comite nlel 
o greșeală, însă înregistrează un 
timp mai slab decît Irina Cioc
ni ata (Steaua) cu Vinovat, șl 
decît Elena Danacu (Dinamo) cu 
Jac. Acest lucru nu se va mai 
repeta însă la a doua apariție cu 
Strop. Ea termină învingătoare 
proba nr. 1. Rezultate tehnice : 
E. Wermescher cu Strop 1 p (75,1 
s). I. Cioemata cu Vinovat 2 P 
(81,0 s), E. Danacu cu Jac 3 p 
(82.7 s). E. Wermescher cu Gica 
4 p (82,9 s).

Penultima probă de obstacole 
rezervată seniorilor, — categoria 
semigrea — a reunit la start nu
me bine cunoscute în arena echi- 
tației. Concurenții au trebuit sa 
treacă peste dificultățile unui par
curs cu 14 obstacole șl 17 sărituri, 
cu înălțimea maximă de 1,40 m. 
Cel mai bine s-a comportat proas
pătul campion balcanic de la 
proba completă Constantin 1 Iad 
(Dinamo) cu Spirt, care a termi
nat cu 0 p penalizare în 88,1 s. 
Eforturile adversarilor săi de a-1 
depăși nu au fost încununate de 
succes. Anghel Donescu (Steaua) 
c„ Păunaș și Cornel Ilin (Steaua) 
eu Zefir sînt obligați să se mul
țumească cu locurile II și, res
pectiv, III, datorită timpului mal 
slab. Campionul balcanic de la 
obstacole, Aurelian Stoica (C.S. 
Petrolul) cu Picttp, deși a obținut 
cei mal bun timp al zilei, a fost 
penalizat cu 3 puncte pentru ne
supunerea calului, oeupînd, în fi
nal. locul IV. lată clasamentul : 
C. Vlad cu Spirt 1 p (88,1 s), A. 
Donescu cu Păunaș 2 p (92,4 s), 
C. Ilin cu Zefir 3 p (98,9 s).

Emanuel FANTANEANU

• Nr. 1031 (6465)

VELODROM. ATMOSFERA DEZOLANTA.:
clisrntilui de velodrom — ani 
fi regretat drumul făcut pînă 
în parcul sportiv Dinamo.

Lipsa ambianței stimulatoa
re și nivelul mediocru al ci
clismului nostru de velodrom 
și-au pus amprenta pe avolu- 
ția participanților la finale, 
rezultatele înregistrate în pro
ba de 1 000 m cu start de pe loc, 
întrecere cuprinsă în progra
mul J.O. și al C.M., fiind ne
satisfăcătoare. Campionul, di- 
namovistul Ștefap Leibner, 
care deunăzi stabilise un re
cord promițător (1:09,9), a 
„mers" acum în nota obiș
nuită a pistei noastre, adică 
nesemnificativ. El a fost cu 
o secundă mai bun decit cel 
de al doilea clasat, dar aceas
tă satisfacție este palidă în 
condițiile în care a obținut 
doar 1:11,5 — rezultat medio
cru chiar și pentru juniori 
(ne referim la acei tineri ce 
aspiră Ia consacrarea inter
națională). Ceilalți concurenți, 
clasați pînă la locul 6, au în
registrat 
ere, iar 
7—15 — 
metri cu
bile. Iată, de altfel, rezulta
tele : 1. St. Leibner (Dinamo) 
1:11,5 — 
niei; 2. 
1:12,5; 3. 
1:12,6; 4. 
1:12,7;
(Steaua) 1:12,8; 6. M. Ioniță 
(Dinamo) 1:13,0.

Astăzi după amiază, înce- 
pînd de la ora 16, pe velo
dromul Dinamo are loc finala 
campionatului național de ur
mărire individuală.

Hristache NAUM

St. Leibner a plecat din start cu speranțe, dar le-a pier
dut pe drum... Foto : B. VASILE

Erau necăjiți ciciștii ieri pe 
veledrom. 
Mal intîi 
— pînă 
perbă —
dată, aerul a devenit tare, 
iar vîntul s-a burzuluit și su
flă în rafale. Adică exact 
cum nu trebuie pentru pro
bele contracronometrului. A-

rezultate submedio- 
restul — Jocurile 

au încheiat mia de 
„cronometre" peni-

Aveau și motive, 
pentru că vremea 
ieri-alaltăieri su

s-a mohorît dintr-o

32—35
38—49

4
2

PRIMELE PARTIDE-ȘOC ALE CAMPIONATELOR DE SIMPLU
Galea", tot în limite concise : 
6—4, 6—2. 6—4.

După amiază, în turul doi, 
Sântei a mai cîștigat o par
tidă ; 6—3, 6—3, 6—2 cu Ke- 
rekes. Primii doi capi de se
rii au pășit și ei, fără emo
ții deosebite, în rîndul celor 
calificați pentru sferturi de 
finală : Năstase—Negru 6—2, 
6—1, 6—3 ; Mărmureanu — 
Siito 6—3, 10—8, 6—2. în- 
tr-un joc animat, Dron a dis
pus de Boaghe cu 2—6, 6—0,

Aceeași vreme rece, aceleași 
terenuri încă insuficient zvîn- 
tate după ploaia din ajun, 
n-au favorizat un tenis de 
cea mai înaltă calitate, în a 
doua zi a „naționalelor". Dar, 
de azi, cind se termină pri
mele trieri în rîndul candi- 
daților Ia tururile decisive, 
sînt de așteptat jocuri din ce 
în ce mai interesante.

Momentele de tensiune n-au 
lipsit, de altfel, nici în rîndul 
partidelor disputate ieri. Ast-

la sfîrșit, cu scorul de 
5—7, 7—5, 6—1, 6—4.

pînă 
4-6,
O concluzie se desprinde din 
această semi-surpriză (pentru 
cei neavizați) : mulți dintre 
jucătorii noștri de vîrf pre
zintă încă destule carențe teh
nice care nu le permit să se 
detașeze nemijlocit în fața u- 
nor adversari 
bine orientați

mai slabi dar 
tactic.

Campionul ,,en titre" Ion 
ne demonstrezeSântei ține să

că victoria sa de anul trecut

poi, pentru că nici la finalele 
„naționalelor" spectatorii nu 
le-au onorat strădaniile. Doar 
doi-trel, pierduți în tribuna 
care altădată adăpostea mii 
de iubitori ai sportului cu 
pedale. In cîteva cuvinte: o 
după amiază dezolantă. Dacă 
n-ar fi fost ambiția acestor 
băieți ce nu vor să creadă 
că sportul Lor este pe cale să 
sucombe (la noi), dacă n-am 
fi întâlnit acolo, lîngă ova
lul de heton, pe acei entu
ziaști ce dau încă suflare ci-

campion al Româ-
C. Gonțea (Steaua)

P. Soare (Steaua) 
P. Dolofan (Steaua) 
5. FI. Negoescu

9 ECHIPAJE ȘI-AU PĂSTRAT TITLURILE

DIN SALBA SPORTULUI 
MARAMUREȘEAN

Pitorescul și harnicul Maramu
reș a înscris, în acest început de 
toamnă, bogate înfăptuiri șl pe 
tărim sportiv. Aducem cu plăcere 
1„ cunoștința cititorilor noștri cî
teva realizări din salba maramu
reșeană.

600 DE MICI... „DELFINI"
Nu de mult, înaintea încăperii 

noului an șoolar, la Baia Mare, Si- 
ghetul Marmațlel și Vișeul de Sus 
au avut loc festivitățile de înmînare 

■ a „diplomeloi de înotători" unui 
număr de peste 600 de copii, intre 
6 și 14 ani, care — sub îndruma
rea unor inimoși profesori șl 
instructori — au învățat să îooate 
în cadrul centrelor de inițiere. 
Recordul îl deține Baia Mare, 
■unde 4oo de prichindel au devenit 
„diplomați" în natație, datorită 
eforturilor depuse de profesorii E- 
caterina Tomonicska șl Paul Va- 

. sil. La Sighet, meritul pentru cei 
160 de noi înotători revine profe
sorilor V. Godja și I. Kovacs, iar 
la Vtșeu (60 de copil) lui T. Vul- 
turarl. M. Murgul și V. Feti.

Aproape 20.000 de concu
renți au participat la etapa 
Județeană a celei de a treia 
ediții a „Cupei tineretului de la 
s.ate". In etapa finală, un număr 
de 430 de sportivi s-au întrecut 
la atletism, volei, trîntă, ciclism, 
handbal și fotbal. Tinerii din 
Somcuța Mare au fost mal buni 
Ia atletism, cei din Dragomirești 
la fotbal, băieții din Poienele de 
sub Munte la handbal, iar dintre 
sportive s-au evidențiat repre
zentantele comunei Leordina. Un 
ciclist merituos s-a dovedit Vaslle 
Cornea (reprezentantul Lăpușului). 
Voleibaliștii din Băsești au pro
dus și ei o frumoasă impresie, Iar 
jucătoarele de volei din Mofsel 
au fost recunoscute drept cele 
mai talentate.

(După corespondențele 
primite de la subredacția 
noastră din Baia Mare, 
semnate de T. TOHĂTAN, 
I. MARINESCU, R. POP 
și A. DOMUȚA).

(Urmare din pag. 1)

TUNARI... II !
larg 
este 
spus 

talere 
Pintilie.

Unui dintre sporturile 
practicate de băimăreni 

"st tirul, care — trebuie 
. — a dat lotului național de 
pe internaționalul Gleb ~ 
Pentru a se asigura dezvoltarea 
acestei discipline, poligonul de la 
Tăuții de Sus este in curs de 
reînnoire, re lîngă instalația și 
turnul de aruncare a talerelor, se 
construiesc acum alte două insta
lații de acest gen. In afara unei 
Instalații pentru aruncat talere 
din șanț, se amenajează spații 
pentru tragerile cu arma de sport 
sau cea cu aer comprimat. 
Constructorii de la T.C.M. se află 
cu lucrările pe terminate și sus
țin că — prin noile adausuri 
poligonul bălmărean ar putea 
denumit... Tunari II 1

fi

COTA FOTBALULUI 
IN CREȘTERE

O competiție de amploare, orga
nizată de CJEFS și Consiliul ju
dețean al pionierilor — „Cupa 
sirăzilor” Ia mmlfotbal — s-a în
cheiat recent la Baia Mare. în
trecerile și-au atins scopul : asi
gurarea unei activități sistematice 
micilor fotbaliști șt, prin aceasta, 
posibilitatea depistării de noi ta- 
iente, la ele participind 18 echipe 
cu peste 200 de competitori. îndru
mările au fost date de antrenorii 
centrului de pregătire al federa
ției N. Ulvari și Si. Weisz. El au 
și selecționat 15 micuți fotbaliști, 
care au intrat in atenția specialiș
tilor. „Recolta" cea ' ' 
a fost obținută de 
Viforul șl de la... 
satul Moclra.

mal bogată 
la formația 
Recolta din

cu toaleta de toamnă pusă la 
punct — își așteptau „cursan- 
ții”, în timp ce altele sînt abia 
acum supuse procesului de ame
najare. De pildă cele două tere
nuri de fotbal (din vecinătatea 
celui gazonat). aflate pină mai 
ieri în totală dizgrație a studen
ților do la Universitate.

De la mănunchiul de oameni 
care realizează acum nivelarea 
suprafețelor, aflăm intenția be
neficiarului : „Unul va fi aco
perit cu zgură și altul insămin- 
țat. Termenul ? Probabil 
Ia venirea ploilor.**

Un timp incert, dar o 
rire... certă de a mări 
metrul de joc al fotbaliștilor 
(nu numai al celor de perfor
manță) din universitatea clu
jeană de la un teren — destul 
de neîngrijit — la trei.

Ploile vor aduce, deci, un 
timp cînd motivațiile : „n-avem 
spațiu pentru sportul de masă" 
vor fi suprimate și cind fotba
liștii de sub comanda lui Re
mus Cîmpeanu — avînd anulată 
temerea că terenul lor e mult 
prea ocupat — vor hotărî 6ă 
se adune „acasă" măcar pentru 
partide de miuță.

In vecinătatea parcului, ma
iestuoasă sală a sporturilor — 
aflată intr-o stare de irepro
șabilă curățenie — răspunde în 
principal tot necesităților (de 
pregătire și competiționale) ale 
„U“-ulul.

pînă

hotâ- 
peri-

Iată-l pe Ilie Năstase. intr-o postură nu tocmai clasică, în timpul partidei clujeanul
Radu Negru, disputată ieri pe terenul central din parcul Progresul și urmărită, 

după cum se vede, de nu prea mulți spectatori.
Foto: M. THEO

6— 2, 6—4, iar Codin Dumi
trescu a lăsât doar patru 
ghemuri (6—2, 6—2, 6—0)
clujeanului Boldor, vădit o- 
bosit. In fine, V. Marcu a 
obținut o prețioasă victorie, 
dispunînd de C. Popovici cu
7— 5, 6—3, 3—6, 6—2.

Tn partide anterioare (turul 
I) : Boldor—Rusu 6—4, 4—6, 
6—2, 3—6, 6—2 ; Negru—Ne
meth 6—3, 6—1, 6—2. Au în
ceput întrecerile și în proba 
de simplu feminin 
primele rezultate: 
Ciogolea—Mihaela Nosa 6—1, 
6—0 ; Elena Takacs — Her
mina Zurălău 7—5, 7—5 ; A- 
driana Călina — Ana Breda 
6—1, 5—7, 7—5 ; Florența
Mihai — Vera Dudaș 12—14, 
6—3, 8—6; Iudith Dibar — 
Adriana Călina 6—I, 6—1.

Azi, capul de afiș al cam
pionatelor îl țin probele de 
dublu. «

fel, l-am văzut pe Sever Mu- 
reșan foarte serios „întins" 
de timișoreanul Ionel Spătaru, 
chiar la un pas de înfrîngere. 
Condus cu 0—2 seturi șl 4—5 
Mureșan părea să împartă 
soarta lui D. Hărădău, prima 
victimă a tenacelui Spătaru. 
O revenire plătită cu eforturi 
considerabile, i-a 
tuși proaspătului 
vis-eup-man să

permis to- 
nostru Da- 
se impună

nu se datorează exclusiv ab
sențelor majore și s-a impus 
în trei seturi în fața altui ju
cător ’dîrz, clujeanul Gh. Ko- 
moiroczi. Scor : 8—6, 6—2, 
6—1. Dintre meciurile dispu
tate dimineața mai notăm 
încă un tur trecut de mureșea
nul Toma Ovici, care l-a eli
minat pe Viorel Sotiriu, fostul 
său coechipier pentru „Cupa

Peste scena Snagovului s-a 
tras cortina, ieri seară, o dată 
cu încheierea întrecerilor de
cisive ale campionatelor na
ționale de canotaj, ediția 1970. 
Dacă participarea s-a situat 
din punct de vedere numeric 
pe aceeași linie nesatisfăcă
toare, finalele au cîștigat to
tuși un plus de calitate, da
torită timpilor înregistrați în 
majoritatea probelor, ca și 
evoluției unor echipaje de 
certă valoare. Întrecerea schi- 
fistelor a fost dominată de re
prezentantele Clubului nautic 
universitar (3 victorii, cu una 
în plus față de anul trecut; 
în dauna Voinței Timișoara). 
Celelalte două titluri au reve
nit dinamovistei Ioana Tudo- 
ran la simplu (pentru a patra 
oară) și altor două maestre 
emerite, arădencele Ileana 
Nemeth și Elisabeta Lazăr, 
„abonate" la locul I în cursa 
de dublu. Dacă disputa cano
toarelor a fost tranșată cu cla
ritate (din păcate, fără emo
ții pentru învingătoare), cea 
a schifiștilor ni s-a părut mai 
echilibrată, ea oferindu-ne și 
o surpriză finală, prin suc
cesul „optului" stelist. Cu 
tot acest moment neprevăzut, 
scorul dintre cele mai puter
nice secții masculine, Dinamo 
și Steaua, a repetat pe cel de 
anul trecut: 4—3 în favoa
rea primeia dintre ele.

SENIOARE ;
4+1 RAME : 1. C.N.U. București 

(Doina Bălașa, Elena Neeula, 
Tudora Caramihal, Marilena Mu
reșan + Ioana Peteu) 4:02 5, 2. 
C.N.U. (Marla Topertzer, Lucia 
Lazăr, Marta Anghel, Tudora 
Roșu + Maria Gheață 4:04,4, 3. 
Voința Buc. 4:09,6, 4. C.S.S. Buc. 
4:10.4: SIMPLU I. Ioana Tudoran 
(Dinamo) 4:20,4, 2. Doina Bărdaș 
(Voința Timișoara) 4:33,3, 3. Ele
na Alexe (Olimpia) 4:57,1; 4+1
VISLE 1. C.N.U. (Teodora Untaru, 
Maria Singiorzan, Crista Kloos, 
Garoafa Cantemir + Rodica Xor- 
dache) 3:46,2, 2. Voința Buc. (Eca- 
terina Trancioveanu, Marla Hu-

biea, Viorica Lineara, Elisabeta 
Urian + Anca Paula) 3:52,2, 3. 
Olimpia Buc. 4:07,0; 2 VISLE 1. 
U.T. Arad (Heaaia Nemeth — Eli
sabeta Lazăr) 4:02,5, 2. Rapid (E- 
lena Todirașcu — Mihaela Popes
cu) 4:21,5, 3. Olimpia Buc. (Laura 
Coraș — Elena Constantin) 4:27.5; 
SCHIF 8+1, 1. C.N.U. (Gcorgeta 
Ciomîrtan, Maria Șerbu. Lucia 
Kresz, Viorica Crețu, Silvia Spe- 
teanu, Lucia Floroiu, Georgeta 
lonescu, Maria Bălan + Mariana 
Naidin) 3:38.8. 2. Politehnica Timi
șoara (Zoe Solomon, Geta Funa- 
riu, Ady Burcă, Vera Kimel. Lu
cia Ardeleanu, Luiza Gotz, Doina 
Onea, Crista Rădulescu + Irina 
Sep) 3:51,0, 3. Metalul Buc. 3:53,4, 
4. Șc. sp. nr. 1 Buc. 4:02,1.

SENIORI. SCHIF 4 + 1 : 1. Di
namo (P. Clchi. L. Ianoși, Al. Va
sile, R. Batschi + L. Lavrenschi) 
6:46,2, 2. Steaua (P. Cauni, A. 
Tănase. V. Matei. I. Megheri: + 
Gh. Ovidiu) 6:55,7, 3. Steaua 6:53,7, 
4. C.N.U. 7:01.7, 5. Politehnica
Tim. 7 ;W,2 ; 2 FĂRĂ CIRMACI : 
1. Dinamo (A. Chirlacopschi. Fr. 
Vapp) 7:10.6, 2. C.N.U. (I. llădu- 
lescu. V. Bănu) 7:13,3, 3. Steaua 
(V. Tudor, G. Molnar) 7:23,0, 4. 
U.T.A. (R. Opitz, A. Schaberger) 
8:25.6 ; SIMPLU : I. George Me- 
reuță (Steaua) 7:30,6. 2. Gh. Iva
nov (Steaua) 7:35,1. 3. Gh. Sandu 
(Dinamo) 7:39,8, 4. N Popa
(Steaua) 7:52,6. 5. C. Nistoroiu
(C.N.U.) 8:02.1 ; SCHIF 2 + 1 : 1.
Dinamo (P. Ceapura. S. Tudor + 
Gh. Gheorghiu) 7:19.0, 2. Steaua 
(G. Cuteanu, E. Stoica + Gh. O- 
vidlu) 7:42,7, 3. C.N.U. (C. Pielea, 
G. Iliescu + T. Slmlon) 7:43.0, 4. 
Mureșul (H. Dragoș, E. Palade + 
D. Oprișorj 8:19,0. 5. Politehnica 
Tim. (T. Cralci, P. Vîlcovlci + 
A. Havasi) 2:26,5. 4 FĂRĂ CIR
MACI : 1. Dinamo (E. Tușa, I. 
Cergă, G. Moldoveanu, S. Tara
sov) 6:26.8, 2. C.N.U. (N. Bana- 
ga. G. Asaftei. G. Nica. V. Bă- 
descu) 6:35,0. 3 Steaua (N. Kretz. 
A. Irimia. C. Ifrlm, T. Butacu,) 
6:37.0. 4. Politehnica Tim. 6 
2 VISLE: 1. Steaua (Al. Apr> A 
teanu, E. Petrache) 6:26,2, 2. Di
namo (G. Fritz, I. Cacenco) 6:51,2, 
3. Dinamo (V. Cacenco, G. Tru- 
țlu) 6:53.7, 4. Steaua (M. Borchin, 
I. Craisler) 7:07,2, 5. C.N.U. (R. 
Popescu, D. Pantellmon) 7:14.2 ; 
SCHIF 8 + 1 : 1. Steaua (M. Nau- 
meneo, E. Stratan, C. Ciocoi, V. 
Georgescu, P. Vereș, A. Ach, G. 
Herling. L. Covaci + Gh. Ovidiu) 
5:54,8, 2. Dinamo (I. Oanță, D. 
Ivanov, I. Oros, D. Gurmuzescu, 
X. Dochia, A. Rehac, C. Dănilă, 
Gh. Gherman + Gh. Bunceanu) 
5:59,3, 3. Dinamo 6:10,8.

ECHIPA LUI NĂSTASE ÎNVINSĂ ÎN CAMPIONATUL PE ECHIPE
In cadrul etapei a III-a a 

returului campionatului divi
zionar pe echipe s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
C.S.U. Construcții — Steagul 
roșu Brașov 15—8 (partida 
dintre Kerekeș și Sântei s-a 
întrerupt din cauza ploii, în 
setul decisiv, la scorul de 
8—10, 9—7, 1—3). Brașovenii 
au evoluat mai bine în meciu
rile băieților și foarte slab

în acelea ale fetelor. Celelalte 
întîlniri : Steaua — Dinamo 
il—13 (deși în formația pri
mei echipe a evoluat și Ilie 
Năstase — acesta cîștigînd 
toate întâlnirile — echipa an
trenată de Gh. Viziru a tre
buit să cedeze) ; Politehnica 
Cluj — Progresul București 
4—20; C.S.U. Construcții — 
Politehnica Cluj 20—4, Stea’’ 
ua—.Politehnica Cluj 18—6.

și iată 
Mariana

Radu VOIA

Deci, in orice ierarhie, pri
mul cuvînt de ordine lui ,,U“ 
îi ’revine.

ISTORIE NETERMINATA
Mai puțin răsfățat! de soartă 

și fără daruri moștenite, spor
tivii Agronomiei trebuie să-și 
adune singuri zestrea.

Agoniseala au început-o în 
’00, cînd — expulzați dintr-o 
sală pe care o smulseseră pen
tru sport — viitorii ingineri a-

Fonduri inițiale ? Neglijabile, 
față de valoarea intenției.

S-a lucrat trei ani, studenții 
participind la toate etapele 
construcției. Total ore de mun
că patriotică : 30 000. Satisfacția 
finală ? în februarie ’69 a avut 
loc în noua sală primul joc 
amical de baschet între studen
ții anilor III și IV.

Departe de a obosi, studenții 
Agronomiei au pornit imediat 
la o altă lucrare : o platformă 
de beton de 1800 mp cu multi-

realizată în 18 zile de către 14 
studenți de la secția de hochei).

„Poate că vremea va fi de 
partea noastră — speră lectorul 
universitar Abro Kazanlian, șe
ful catedrei de educație fizică — 
să putem termina platforma și 
în iarnă să avem gheață !“

Gheață la Agronomia ! Un 
deziderat pe care hocheiștii clu
bului îl urmăresc de 5 ani : de 
cind activează în divizia A, de 
cind n-au putut face nici o oră 
de pregătire fizică specifică în

BAZELE SPORTIVE STUDENȚEȘTI
ÎȘI AȘTEAPTĂ OASPEȚII

gronomi au pornit anevoioasa 
muncă de defrișare a unei par
cele de pădure, pentru o plat
formă de jocuri, cu zgură, pe 
care în 1961 au și luat-o în 
stăpînire.

Trei an! mai târziu, ei se an
gajează — alături de cadrele 
didactice — la o treabă care 
acum, în* retrospectivă, li s-ar 
părea foarte greu să o ia de 
la capăt: o sală de sport, cu 
toat.e anexele necesare.

plă distribuție: vara pentru 
jocuri sportive, iarna pentru 
b.ochei și patinaj (ultimele două 
discipline reprezentând, alături 
de rugby, cele trei ramuri de 
performantă ale clubului Agro
nomia). Din etapele lucrării, 
efectuată integral de către stu
denți, dislocarea a 200 de va
goane de pămînt, construcția u- 
nui zid de sprijin (terenul fiind 
accidentat), amplasarea unor 
blocuri de beton in fundații sil 
turnarea a 200 mc de beton de 
egalizare (ultima operație fiind

Cluj și de cînd n-au jucat nici 
un meci acasă 1?

Proiectele de construcție ale 
studenților do la Agronomia nu 
s-au încheiat aici. In perspec
tivă : o popicărie în imediata 
vecinătate a sălii de sport, un 
teren de fotbal cu o pistă de 
călărie și — intr-un viitor mai 
îndepărtat — un bazin de înot.

Astfel ca, pe diferite nivele 
ale curții principale a Institu
tului, unde studenții agronomi 
fac orele practice, să fie...

Vineri la Craiova: ROMÂNIA
Abia înapoiați din Iran, 

unde după cum se știe au 
susținut două întîlniri înche
iate cu victorii, tinerii pugi- 
liști români se află în fața 
unui nou examen de data a- 
ceasta mult mai dificil. Vi
neri, la Craiova, reprezenta
tiva de tineret a României va 
întâlni echipa similară a R.D. 
Germane. Meciul, deși ar» un 
caracter de verificare (ambe-

plantat cite un obiectiv spor
tiv.

Este, poate, mostra ideală de 
îmbinare a sportului cu în
vățătura.

CU GÎNDUL LA... ANUL 1980 !
Lipsit de orice petec de pâ- 

mint, clubul Medicina își re
zumă activitatea premergătoa
re noului an universitar la, îm
părțirea bugetului pe... chirii. 
Deci, un nou an de- peregrinări, 
in săli și pe terenuri diferite, 
la ore și in condițiile pe care 
le poate oferi proprietarul.

Scrima își va încerca, astfel, 
șansele la unul dintre licee, 
voleiul va apela la generozita
tea A.S. Armata, fotbalul aș
teaptă drenajul din parcul Uni
versității, șahul se va distribui 
pe mesele diferitelor săli din 
oraș, studenții anului I se vor 
deplasa — pentru orele din 
program — în îndepărtata sală 
„Clujana”. Numai tirul, singura 
disciplină care beneficiază de o 
bază, va fi scutit de căutări.

„Iar situația nu va avea so
luție decît în 1980 — ne infor
mează asist, univ. Vasile Stru- 
garu, secretarul clubului Medi
cina — atunci cînd I.M.F.-ul va 
beneficia, conform promisiuni
lor, de o bază proprie. Pină 
atunci, trebuie să acceptăm ori
ce. Și, în funcție de ceea ce 
primim, ntit putem da.”

Să fie. oare, aceasta cea mai 
plauzibilă motivație a anonima
tului (sub aspectul rezultatelor) 
in care trăiește clubul Medi
cina 7

— R. D. GERMANĂ (tineret)
le formații aflîndu-se în pre
gătire pentru campionatele 
europene de la Miskolc, din 
luna noiembrie) se anunță 
deosebit de atractiv, întrucît 
oaspeții au făcut anul trecut, 
Ia „Turneul Prietenia" o ex
celentă impresie.

în linii mari, selecționata 
țării noastre este aceeași care 
a evoluat recent la Teheran. 
Lipsește Sandu Mihalcea, cel 
mai bun component al forma
ției. care se află în examene. 
In locul său va evolua craio- 
veanul Fuicu. în rest, repre
zentativa țării noastre va cu
prinde pe Boboc, Condurat, 
Toni, Ciochină, Hoduț (care 
îl înlocuiește pe Eugen Go- 
rea). D. Mihalcea, Ilie, Tîrîlă, 
Siliște și Zelinca.

țgUnde 
mergem
CĂLĂRIE : Baza hipică din 

calea Plevnei, de Ia ora 8.30 
— campionatele naționale — 
proba nr. 2, obstacole juniori, 
fete) ; categoria semigrea (se
niori).

CICLISM : Velodromul Di
namo, ora 16, campionatele 
naționale, proba de urmărire 
individuală — seniori.

FOTBAL : Stadionul Repu
blicii, ora 15.15 : LOTUL DE 
TINERET — BOTEV VRAȚA 
(Bulgaria, div. A); ora 17, LO
TUL A — ADMIRA ENERGIE 
VIENA.

PENTATLON MODERN ; 
ștrandul Tineretului, ora to, 
campionatul național, proba 
de natație.

POPICE : Arena Voința, ora 
13, ftnalele campionatelor na
ționale (Individual, juniori).

TENIS ; Teren Progresul, o- 
rele 8.15 șl 14 : campionatele 
naționale individuale (catego
ria I) : teren Steaua (Giien- 
ceaj orele 8.15 și 14: campio
natele naționale (categoria a 
Il-a).
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mesntulul ți a funcției fiecă
rui jucător în cadrul echipei. 
Unii n-au mai jucat împreună 
de mult, iar alții de loc —, 
este nevoie de corelarea ata
cului cu apărarea, de îmbună- 
lățirea jocului în apărare (du
blajul, marcajul).

Apărare, apărare — tactică 
'incriminată de cei care n-au 
vrut să vadă în jocul echipei 
naționale nimic altceva. De 
aceea îl și întrebăm pe antre
norul Angelo Niculescu ce 
«urmărește la această primă 
confruntare a lotului repre
zentativ. în condițiile unui 
sparring-partner „rasat", ju- 
cind pe teren propriu, acolo 
unde vom debuta în campio
natul european contra Fin
landei. Primim un răspuns 
prompt, ce trădează consec
vență : „N-avem de gînd să 
aruncăm o dată cu apa și co- 
piliil din copaie! Cu alte cu
vinte, urmărind creșterea ran
damentului echipei printr-o 
sporită participare a jucători
lor în atac, vom păstra, tot
odată. caracteristicile pozitive 
ale jocului nostru combinația, 
grija pentru o apărare fermă, 
promptă. Alvind pentru com
partimentul ofensiv cinci oa
meni de gol — Neagu, Ene 
Daniel, Dumitrache, Tătaru, 
Fl. Dumitrescu — care dove
desc la acest început de cam
pionat o poftă crescindă de 
a înscrie, nu văd de ce nu 
ne-am aștepta la o eficacitate 
sporită".

Azi. dec!, tm Joe de veri
ficare a celor care, în majo
ritate, au participat Ia cam
pania mexicană, dar ți a ce
lor pe care campionatul l-a 
revelat. Unii, debutînd chiar 
acum în primul lot reprezen
tativ : Ene Daniel, Vigu, Flo
rian Dumitrescu. Ciudată „si
metrie" t trei debutanți, trei 
foști titulari indisponibili : 
Lucescu, Dembrovschi, Do- 

, brin.
Ridică probleme aceste ab

sențe ? „Este regretabil că

nu-î putem verifica, ne spune 
Angelo Niculescu. Totuși, a- 
vînd în vedere că sînt com- 
ponenți mai vechi ai lotului, 
o singură problemă rămine 
suspensie : posibilitatea lor 
readaptare, capacitatea lor 
efort. Se impune însă și 
nuanțare între cei trei: 
Dobrin voința de a juca
echipa națională va fi deter
minantă (nu-i suficient că 
vrem noi.,.), iar pe Dembrov- 
schi nu putem conta în acest 
sezon și lipsa lui se resimte. 
Poate, în cel mai fericit caz, 
va fi apt pentru meciul ami
cal cu Olanda
Lucescu, și el

în 
de 
la 
o 
la 
in

din decembrie, 
accidentat, mi

LA OLIMPIADA DIN 72

„ÎNGERUL PĂZITOR"

Așadar, campania pentru 
Munchen ’72 a început Lo
tul olimpic sub conducerea 
cuplului de antrenori V. Stă- 
nescu — V. Stănculescu, s-a 
reunit luni pentru prima dată, . 
iar astăzi, la Pitești, va evo
lua în compania echipei ma
ghiare de prima divizie, Du- 
naujvăros.

De luni la prînz, componen
ts lotului olimpic s-au insta
lat la Snagov. După-amiază, 
dr. N. Stănescu a efectuat un 
control medical și concluziile 
sale au fost satisfăcătoare. O 
excepție : Oblemenco are un 
picior pus în ghips.

Ieri dimineață, pe terenul 
de pe malul lacului V. Stă
nescu și V. Stănculescu au 
condus primul antrenament- al 
„olimpicilor". Timp de 70 de 
minute, jucătorii au lucrat 
pentru îmbunătățirea condi
ției fizice, apoi au exersat di
ferite scheme tactice în fazele 
ofensive, șutind la poartă din 
mișcare, cu și fără adversar.

!>
în continuare, a avut loc un 
joc de omogenizare cu durata 
de 30 de minute. în progra
mul zilei de marți a mai fi
gurat și o ședință tehnică, 
în cursul căreia antrenorii 
au expus tactica ce va fi 
aplicată în jocul de astăzi.

Astăzi, la ora 9,30, compo- 
nenții lotului se vor îmbarca 
în autocarul cu care vor face 
deplasarea la Pitești.

Partida o va începe urmă
torul „11“ : Suciu — Cheran, 
Măndoiu, Vlad, Velea, Tănase, 
Cojocaru, Grozea, Tufan, Ca- 
raman și Gyorfi. Vor mai e- 
volua Pop, Bădin, Angelescu. 
Libardi, Uifăleanu, Gornea și 
Pojoni. Cei care vor trece cu 
succes acest prim examen 
vor fi convocați în perioada 
5—11 octombrie pentru a con
tinua pregătirile.

Dar toți doresc să ia parte 
la campanie, ca și la... Olim

piada din '72.

P. VINTILA

CADET» INTRA IN SCENA

>
i

Meciurile ultimei etape a Diviziei A ne 
pot oferi punctele necesare de reper pentru 
a stabili în ce măsură jocul formtîtilor 
din primul nostru eșalon răspunde exigențe
lor din ce în ce mai mari ale fotbalului mo
dern, așa cum ele s-au conturat în diferitele 
competiții mondiale și continentale, la care 
am înregistrat și notabile prezențe românești.

Pînă mai ieri, s-a vorbit și s-a scris despre 
fotbalul modern ca despre o formulă magică 
destinată să deschidă, toate ușile consacrării 
universale. Din fericire, de 
precis din 1966, datorită 
televiziunii, fotbalul mo
dern a încetat de a mai fi 
ceva misterios 
apanaj al unui grup 
trîns 
nit,

și fatidic,
res-

de inițiați. El a deve-
acum, un 
public", 
Im’S

se pot înfrupta, în același timp, sute de 
_i „micului ecran". 

„LECȚIE A MEXICULUi",

adevârat 
un produs 

consum, din

RADUCANU
Desen de AL CLENCIU

pare a fi cel mai ușor re-«e . .
cuperabil".

Azi, deci, un sondaj vizînd 
echipa, în ansamblu, dar și 
unii componenți în special. De 
aceea, unii jucători vor 
fi verificați cîte o repriză. 
Iată deci echipa națională, 
într-o primă verificare: Ră- 
ducanu (redivivus, dar și A- 
damache, o repriză) — Săt- 
măreanu. Lupescu (Hălmă- . 
geanu), Dinu, Vigu (Mocanu?), 
Dumitru (Pescaru), Nunwei- 
ller, Neagu (Ene Daniel), Tă
tara, Dumitrache. Florian Du
mitrescu.

Sita — obiectivă și subiec
tivă — a trialului perpetuu 
care se numește campionat 
a eliminat aproape o treime 
din lotul inițial de tineret, la 
București fiind convocați în 
aceste zile doar 19 jucători. 
Dar și această estimare s-a 
dovedit labilă, întrucît ară
deanul Broșovschi este acci
dentat, iar ieșeanul Iordache 
și clujeanul Anca, avînd de 
susținut două examene „la 
concurență" — în sălile de 
curs ale respectivelor facul
tăți și Ia lot — l-au amînat 
pe cel fotbalistic.

Cu indisponibilitățile sus- 
amintite. la care adăugăm și 
pe cele ale lui Iordănescu 
(Steaua) și Both (Dinamo 
București), se poate spune că 
iotul de tineret, convocat, ca 
și ,.seniorii“, în vederea de
butului în campionatul euro-

DE LA VALSUL DE ALTĂDATĂ,
LA FOTBALUL REALIST

(Urmare din pag. 7) româ- 
dintre

dem că-i vom face față, în 
primul rind prin prisma reali
zării unui spectacol qpreciat 
de public. Dacă vom obține 
și un rezultat onorabil, va fi 
pentru noi o dublă satisfacție.

în timp ce ne întreținem 
cu conducătorul delegației 
austriece, se apropie de noi 
antrenorul echipei Admira, 
ANTON MALATINSKY. Par
că vă amintește ceva acest 
n urne ? Este fostul initemațio- 

cehoslovac, care a evoluat 
ue< multe ori în fața publicu
lui nostru. Ultima dată, în 
1953, în preliminariile cam
pionatului mondial, cînd e- 
chipa Cehoslovaciei a cîștigat 
cu 1 —0, prin acel mult co
mentat gol înscris lui Birtașu. 
de la 40 de metri.

admirator al fotbalului 
nesc. Și am fost unul 
martorii oculari ai bunei evo
luții pe care au avut-o fotba
liștii dv. la Guadalajara. Mai 
ales în partida cu Brazilia. 
Săptămîna trecută, am văzut 
la televizor meciul dintre 
Feijenoord Și U.T.A. în prima 
repriză, jocul a fost destul de 
echilibrat. După pauză, Feije
noord a atacat puternic — a- 
ceasta este legea, cînd joci a- 
casă — dar U.T.A. S-A A- 
pARAT BINE REALIZÎND 
UN 1—1 DE MARE PERS
PECTIVĂ PENTRU MECIUL 
RETUR.

ția rezultatului final. AM 
PUS ACCENTUL PE PRE
GĂTIREA FIZICA, PE REA
LIZAREA UNUI CÎT MAI 
MARE POTENȚIAL ATLE
TIC, pentru ca execuțiile teh
nice să se sprijine pe o mare 
capacitate de efort, pe o viteză 
eficientă. Și iată că jucătorii 
noștri au căpătat „firmă" în 
arena internațională, deve
nind chiar produse de... ex
port. Hasil joacă la Feije
noord, Pirkner, la Schalke 04, 
Bbhner, la Charleroi etc.

pean, reunește pe cei mai ta
lentat! reprezentanți ai gene
rației „under 23“.

Care este, atunci, misiunea 
antrenorilor Gh. Ola și N. Tă
tara la această primă convo
care ? Din cîte ne-a spus N. 
Tătara, am dedus cele două 
laturi actuale ale unghiului 
denumit... echipa de tineret: 
INFORMARE și FORMARE. 
Cei doi tehnicieni urmăresc, 
deci, în primul rînd, să se 
edifice asupra potențialului 
actual al jucătorilor și. apoi, 
măsura în care aceștia co
respund ideii de asamblare a 
unei noi echipe, chemată să 
participe Ia o competiție mai 
dificilă decît Balcaniada de 
tineret.

Echipa care va intra pe te
ren azi ? Moldovan — Nicu
lescu, Stoicescu, Olteanu. Co- 
drea, Ștefănescu, Beldeanu, 
Bălan, O. Ionescu, Dudu Geor
gescu, Manea. Ea este recru
tată din opt echipe divizio
nare „A" : Progresul, Univer
sitatea Graiova și Steaua (2), 
,.U“ Cluj, Rapid, Politehnica 
lași. Steagul roșu și’C.F.R. 
Cluj.'

Deci, un mozaic care per
mite informarea, dar care ri
dică un prim semn de între
bare în ceea ce privește for
marea echipei, sau. mai bine 
zis sudarea acesteia. Dar, 
cum aceasta nu constituie o- 
biectul prezentei convocări, ci 
al viitorului apropiat, să a- 
șteptăm și noi, alături de an
trenori. primele..... informări".
(P. si.)

care ! 
milioane de spectatori ai
Mai ales recenta ____ ,
prin exemplele strălucite din lupta unor titani, 
ne-a fixat acei parametri exacți ai fotbalu
lui modern, definit drept CHINtESENȚA RA
FINAMENTULUI TEHNIC Șl A UNEI MAXIME 
LUCIDITĂȚI TACTICE, singurele capabile să 
poarte această disciplină pe culmile specta
culosului, dar și pe ale eficienței. Pentru a- 
ceasta, jocul unei echipe trebuie Să concen
treze, în aceeași prestigioasă simbioză, toate 
atributele vigorii fizice și ale mobilizării 
psihice, exprimate prin dăruirea totală în joc, 
care, dublată și de o fulgurantă gîndire asupra 
soluțiilor date pe teren, imprimă unei parti
de acea dinamică uluitoare și acel spor de 
Frumusețe, gata să declanșeze entuziasmul 
incandescent al_ maselor.

Am spus-o și o repet mereu: tineretul 
nostru posedă toate însușirile polivalente, 
care pot dăltui o fațetă a fotbalului modern, 
în bună versiune românească. începuturile au 
fost făcute la Guadalajara și adîncite, de 
curînd, la Rotterdam, Lvov, București și Cra
iova. De ce n-ar transpare aceste însușiri și 
în partidele celor 16 echipe din campionat, 
cu frecvența la care ne obligă rezultatele pe

cîtva timp,

plan internațional ? Deocamdată, în dispu
tele din etapa a patra și, în special, ale echi
pelor angrenate în diverse competiții interna
ționale, jocul prin explozie, ritmul alert al 
acțiunilor, execuțiile în viteză, pasa prin 
simplă deviere și „la întîlnire", țîșnirile pe 
tușă ale aripilor (reale sau false), șalurile 
care să ridice tribunele în picioare, prin 
precizia și tăria lor neiertătoare, au fost 
încă sporadice.

Duminica trecută, am putut 
Arad, evoluția și

înregistra, la 
rezultatul, ambele încuraja
toare pentru întîlnirea re
tur de la 30 septembrie, 
cînd — sîntem convinși — 
U.T.A. nu va abdica așa 
de ușor de la ambiția unei 
izbînzi de ecou mondial. 
Mai puțin convingător a 
fost jocul dinamoviștilor 

autori ai a- 
N-am

izbînzi de ecou 
Mai puțin

bucureșteni, 
luicelui asupra lui P.A.O.K. .

putut descifra, acum, în acțiunile lor frac
tionate, liantul jocului modern, care impune 
întregii echipe să se miște ca un singur bli 
alît în atac, cît și în apărare.

Universitatea Craiova, cu scorul minimal 
realizat datorită autogolului Jiului, pune 
multe probleme pentru partida de la Pecs. 
Craiovenilor le lipsește, după cît se pare, o 
idee clară de joc, care să confere consistență 
atacurilor și soliditate apărării.

Mai sigură pe sine ne-a apărut Steaua, cu 
transplantul ei de inimi tinere, cu care a reu
șit să bareze iureșul de la Lvov și sîntem în
credințați că tot cu el va ști. să. smulgă a 
doua victorie și la București, prin acel ves
tit „sfert de ceas C.C.A.", preluat dintr-o 
veche panoplie din Calea Plevnei.

Ceea ce apreciem mai mult este faptul că 
elanul, vivacitatea, fantezia creatoare, carac
teristice fotbalului latin au început să se vă
dească în jocul echipelor noastre. Trebuie 
numai să se cultive, în continuare, trăsăturile 
fotbalului modern, cu toată pasiunea și per
severenta, atît la nivelul echipelor de club cît 
și la acela al reprezentativelor țării.

VIRGIL ECONOMII

loc,

*

5 minute cu Iordănescu

»>N-Ol FI EU CEL MAI GHINIONIST FOTBALIST DIN LUME!“
„Iordănescu e accidentat, 

Iordănescu nu joacă, lordă- 
nescu a fost lovit. Iordănescu 
are întindere musculară..."

...De cîte ori n-am auzit 
asemenea explicații atunci 
cînd ochii noștri căutau — 
avizi — pe gazon silueta ace
ea firavă și elegantă a tînă- 
rului atacant stelist, despre 
care doctorul Mugur Ghimpe- 
țeanu ne declara, cu amără
ciune, că are o „fragilitate 
de... bibelou".

L-am întîlnit pe Iordănescu 
pe neașteptate și ■ l-ani între
bat de cîte ori a fost acciden
tat anul acesta.-

A început să numere' 
degete, ca un elev silitor. A 
terminat o mină, a ridicat un 
deget de la cealaltă...

— Șase... întinderi 1
— De care ți-a părut cel 

mai rău ?
— De toate ! Poate că ăsta-i 

cel mai mare regret al unui 
fotbalist: să fii în formă, să

două
un

— Cîteva cuvinte despre 
echipa dv.

Cine cere-primește...

— Este rîndul nostru să 
ne interesăm de fotbalul 
austriac. Cum se prezintă 
ei la ora actuală 7

— Știți, probabil, că, dură 
etape, conducem în clpsa-

— Nu sînt eu cel care a 
marcat acel gol — se dezvino
vățește, zîmbind, Malatin- 
sky —t ei Safranek. Vreau, de 
altfel, si vă spun că sînt un

— AM ÎNCEPUT SĂ PRAC
TICĂM ȘI NOI UN FOTBAL 
MAI REALIST, renunțînd la 
multe din artificiile de altă
dată, care plăceau tribunelor, 
dar nu le ofereau și satisfac-

TERMOSULUI NU-I PASA DE

7
ment — la golaveraj. Dumi
nică. am pierdut în fața lui 
Wiener Sport Klub, printr-un 
singur gol, înscris atunci cînd 
noi rămăsesem în 10 oameni, 
prin eliminarea fundașului 
Strasser. Indisciplina se plă
tește. Dar, i-am acordat lui 
Strasser circumstanțe ate
nuante, dată fiind tinerețea 

' lui. El este mezinul echipei, 
avînd 21 de ani. Jucători ,.bă- 
trîni" nu avem. Chiar „bu
nicul", Latzke, n-are decît 
22 de ani.

Cele 4 echipe de fotbal ro
mânești — U.T.A., Steaua, 
Dinamo București, Universi
tatea Craiova — angrenate în 
Cupele europene, vor susține 
la sfîrșitul acestei săptămîni, 
în compania formațiilor Ra
pid, Dinamo Bacău, C.F.R. 
Timișoara și, respectiv, Pe
trolul, meciuri în cadrul eta
pei a V-a a diviziei A, după 
cum urmează

SiMBATA: 
(pe stadionul 
15,15)

TEMPERATURA DIN JUR
— Vă urăm succes 1

— Și noi, dv.I

Balcaniadă, unde a suferit o 
întindere la coapsă, în cursul 
unui meci amical tocmai îna
intea deschiderii oficiale a 
competiției.

— Am rămas 10 zile în Bul
garia ca simplu spectator — 
zice cu o voce de copil trist, 
nemîngîiat.

fi pare rău că n-a fost Ia 
Lvov, îi pare cu atît mai rău 
cu cit aportul lui în finala 
Cupei a fost substanțial. Apoi 
zîmbește și se bucură la gîn- 
dul că băieții au cîștigat, și 
că s-ar putea;Să joace și. el în 
retur...

— Reintri duminică ?
Ridică din umeri. Doctoral 

Ghimpețeanu he face' cu 
ochiul, ceea ce- va să zică da...

— Știu eu ?! Tare aș vrea 
să joc I Tare aș vrea să ter
min cu blestematele astea de 
indisponibilități. Am împlinit 
abia 20 de ani și stau tot 
timpul bandajat'!

Discuția s-a încheiat. Ior
dănescu — tînărai acesta ta
lentat, cu chip neasemuit de 
serios — se îndreaptă spre 
gazon cu pași legănați, nesi
guri.

Doctorul ne confirmă că e 
restabilit. Aude și Iordănescu.

— Sigur că sînt! Cit or să 
țină 
fi eu 
balist

fii inclus în echipă și cu 
zile înainte să-ți „sară" 
mușchi sau să ți se întîmple 
n-ai știu eu ce...

— Bine, dar ultima oară 
te-a lovit Pleșa !

— Poate că n-a vrut... Și, la 
urma-urmei, ce să i repro
șezi ? Omul face pe terenul 
de fotbal ceea ce poate!...

Revine ia întrebare și 
mărturisește cel mai 
ghinion care l-a urmărit

astea ?... Doar n-oi 
cel mai ghinionist fct- 
din lume I
Ovidiu IOANIȚOAIA

întrucît NUMAI EA A SOLI
CITAT partenerului de între
cere devansarea cu 24 de ore 
a partidei în dorința de a pre
găti în mai bune condiții di
ficilul joc cu Feijenoord Rot
terdam. Celelalte echipe — 
Steaua, Dinamo București, U- 
niversitatea Craiova — NU 
AU CERUT adversarelor lor 
această benevolență.

Și cum F.R. Fotbal 
cluburilor latitudinea 
înțeleagă între ele în 
nea cazuri...

i ne 
mare 

ia

AGENDA BIJCUDE$TEANA
î

Rapid — U.T.A. 
Republicii, ora

DUMINICA : *STEAUA — 
Dinamo Bacău, C.F.R. Timi
șoara — DINAMO BUCU
REȘTI, Petrolul — UNIVER
SITATEA CRAIOVA.

Dat fiind faptul că toate 
cele 4 echipe românești își 
susțin jocurile — cu Feijeno
ord, Karpatî Lvov, P.A.O.K. 
Salonic și Pecsi Dozsa — în 
aceeași zi — miercuri 30 sep
tembrie — s-ar putea pune 
întrebarea i de ce numai echi
pei U.T.A. i s-a admis să-și 
dispute partida sîmbătă ? 
Este formația textilistă o pri
vilegiată a fotbalului nostru, 
a forului de specialitate ?

Pentru a risipi orice suspi
ciuni, să răspundem noi Ia 
această întrebare.

Iată i U.T.A. va juca SiM
BATA meciul său cu Rapid,

a lăsat 
să se 
aseme-

StMBATA

ora

FOTBALUL

Stadionul Republicii, 
13,15a Rapid - U.T.A. (tineret- 
rezerve); ora 45,152 Rapid- 
U.T.A. (divizia A).

resc, ora 11 : Sportul munci
toresc Buc. - Dacia Pitești 
(divizia C).

DUMINICA CAMPIIIUTIIl ECHIPEI Oi!
LA
„DALLES“

Stadionul Republicii, ora 
141 Steaua - Dinamo Bacău 
(tineret-rezerve); Steaua-Di- 
namo Bacău (divizia A).

Stadionul Politehnica, ora 
11: Sportul studențesc - S.N. 
Oltenița (divizia B).

Terenul Laromet, ora 11 i 
Laromet Buc. - Marina Man
galia (divizia C).

Terenul Flacăra roșie (Du- 
dești), ora 11 i Flacăra roșie 
Buc. - Unirea Mînăstirea (di
vizia C).

Terenul Gloria, ora 111 Ma
șini unelte Buc. - I.R.A. Cîm- 
pina (divizia C).

Terenul Sportul muncito-
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Mîîne, joi 24 septembrie, 
la ora 19, în sala Dalles, 
colaboratorul nostru, scrii
torul și caricaturistul Nea
gu Rădulescu conferenți
ază despre

Teri după-amiază. pe Sta- 
' dionul „23 August", într-un an
trenament destul de susținut, 
Admira ne-a oferit reușite 
secvențe tehnice, care vor că
păta astăzi mai multă culoare, 
în condițiile vii ale meciului, 
în fața spectatorilor care vor 
urmări partida cu lotul nos
tru național.

„Bucureștii și

Arbitrii meciurilor etapei a v-a a diviziei k

A apărut revista

EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT" nr. 9
de

Ba-

viziunea 
caricatu-

Acest interesant număr poale fi găsit la toate centrele 
de difuzare a presei.

Din sumar spicuim : Baschetul în programa școlară, 
L. Vasilescu, C. Negulescu, C. Călugăreanu.

Scrisoare metodică (II), de Tr. Predeleanu.
Post scripfum la „operațiunea" Guadalajara, de I.

Magazinele de specialitate pun în vînzare termosuri de ca
pacități diferite :
IA I, — 25 lei ; b'i I. — 37.50 lei : 374 I, —45 hi: 1/1 1. — SI lei.

Rapid — U.T.A,: C. NI- 
ȚESCU (Sibiu), ajutat la li
nie de T. Andrei (Sibiu) și 
S. Drăgulici (Tr. Severin) ;

„U" Cluj — Steagul roșu : 
C. GHEMIGEAN, ajutat de 
A. Grigorescu și A. Munich 
(toți din București) ;

Farul — Progresul : O. 
COMȘA (Craiova), ajutat de 
S. Mataizer (Craiova) și Ad. 
Maeovei (Bacău) ;

Petrolul — Univ. Craiova : 
N. PETRICEANU, ajutat de 
M. Niță și Gh. Vasilescu I 
(toți din București) ;

F.C. Argeș — Politehnica : 
I. RITTER, ajutat de S. Bi- 
răescu și A. Zbercea (toți din 
Timișoara);

C.F.R. Timișoara — Dina
mo București: N. CURSARU, 
ajutat de M. Marinciu și M. 
Moraru (toți din Ploiești) ;

Jiul — C.F.R. Cluj: G. 
LIMON A (București), ajutat 
de G. Pop și O. Calughero- 
vici (ambii din Brașov) ;

Steaua — Dinamo Bacău : 
N. RAINEA (Bîrlad), ajutat 
de E. - ăunescu (Vaslui) și T. 
Leca (Brăila).

bucureștenii 
unui scriitor 
rist“.

Bineînțeles, autorul atît 
de gustat de public uit va 
ocoli unul din subiectele 
sale preferate: fotbalul. 
Auditorii săi vor avea pri
lejul să asculte în cadru] 
acestei conferințe o lirică 
și umoristică evocare a 
fotbalului nostru, de la 
începuturile sale — vezi 
cluburile Col(ea, Tricolor, 
Triumf, Venus — pînă la 
recenta „fiesta" din Mexic. 
Conferința va fi urmată 
de proiecții cu caricaturi

5.
6-7.
6—7.

1. „U" Cluj
2. Dinamo Buc.
3. Steagul r.
4. Dinamo Bacău

Steaua
F.C. Argeș
Petrolul

8. Univ. Craiova
9. Farul

10. C.F.R. TIm.
11. Progresul

12. Jiul
13. Rapid
14. Politehnica
15. U.T.A
16. C.F.R. Cluj

0 11-
1 7—
1
1
1

1
2
2
3

r—
5—

1

LOTO-PRONOSPORT
Avantajele acordate particî- 

pantilor în ultima vreme — 
dintre care amintim introdu
cerea reporturilor și partici
parea pe bilete fractionate — 
au deschis noi căi spre marile 
premii la LOTO. PRONOEX- 
PRES și PRONOSPORT.

Un exemplu recent și foarte 
elocvent a fost oferit de par
ticipantul Vasile Popovici din 
Petroșani, care, la tragerea 
Loto din II septembrie 1970 
a obținut un premiu de cate
goria A. în valoare de 100.000 
de lei pe un bilet fracționat 
combinat (10%). Deci, biletele 
fractionate i-au permis parti
cipantului din Petroșani să în
registreze un cîștig de valoare 
maximă.

Iată, în cîteva cuvinte, con
cluziile marilor avantaje acor
date participanților prin noile 
măsuri luate de către A. S. 
Loto-Prohosporț. Un motiv în 
plus de a nu lipsi de la

tragerea LOTO de vineri 25 
septembrie a.c.

Astăzi și miine sînt.ULTI-, 
MELE ZILE pentru procu
rarea biletelor.

Tragerea concursului Prono- 
expres de astăzi va avea loc 
la București în Calea Șerban 
Vodă nr. 209, la Clubul A- 
desgo, începînd de la ora 19. 
Tragerea va fi radiodifuzată, 
după care va urma un film, 
artistic. Intrarea liberă.

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI 
Nr. 38 DIN 20 SEPTEMBRIE 

1970
Categoria I i (13 rezultate)^ 
4 variante a 19.035 lei :
Categoria a II-a: (12 rezultate) 
= 77 variante a 1.187 lei; 
Categoria a III-a: (11 rezul
tate) = 775,85 variante a 177 
lei.



Dt LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI

Campionatele frnondiaîe de Scrima

Floretistele românce s au calificat in semifinale
Ecaterina lencic — Stahl, revelația meciurilor din grupa A

of
B

ANKARA, 22 (prin telefon).
Cu trei zile înainte de în-' 

chiderea întrecerilor din ca
drul actualei ediții a C.M. de 
scrimă se cunosc campionii în 
6 probe: floretă bărbați — 
individual și echipe, floretă 
femei — individual, sabie — 
individual și echipe și spadă 
individual.

Campionul mondial în pro
ba individuală de spadă a 
fost decis în persoana cunos
cutului trăgător sovietic, 
Aleksandr Nikancikov, fost 
campion mondial în 1967 la 
Montreal și medaliat cu ar
gint, anul trecut, la aceeași 
competiție, în Cuba.

In turneul final de la Anka
ra. Nikancikov a obținut 4 vic
torii: trei la limită, cu 5—41a 
francezul Ladegaillerie, sue
dezul von Essen și ungurul 

. Fenyvesyi și cu 5—2 la fran
cezul Jeanne. Nikancikov a 
pierdut un singur asalt, în 
fața compatriotului său Para- 
manov (locul 5 în turneul fi
nal de la Havana).

Pe locul 2 s-a clasat Ser- 
ghei Paramanov cu 3 victo
rii, pe locul 3 — Csaba Feny
vesyi (3 v.), pe locul 4 — 
Jacques Ladegaillerie (2 v.), 
pe locul 5 — Carl von Essen 
(2 v.) iar pe ultimul loc, 
Franțois Jeanne (o victorie).

In acest fel, din cele 6 
titluri mondiale decernate 
pînă acum 4 au revenit scri- 
merilor Uniunii Sovietice 
(floretă bărbați — echipe, 
floretă femei — Gorohova, 
spadă — Nikancikov și sabie 
— echipe) și cîte unul, trăgă

torilor unguri (sabie — 
Pezsa) și vest-germani (flo
retă — Wessel).

Campionatele mondiale de volei

ECHIPA MASCULINĂ ÎNVINGĂTOARE IN A DOUA PARTIDĂ
HASKOVO, 22 (prin telefon).
Ecourile derbyului Japonia- 

România continuă să persiste 
printre iubitorii voleiului de 
aici, satisfăcuți integral de 
jocul celor două echipe. Tre- 
cînd în revistă cele trei se
turi trebuie să subliniem, în 
primul rînd, înaltul nivel teh
nic al jocului, care a făcut ca 
acest meci să fie considerat 
cel mai bun de pînă acum. 
Niponii au meritat victoria, 
fără nici un dubiu. Ei alcă
tuiesc o echipă mare, căreia 
nu credem să-i reziste multe 
team-urî în turneul final.

împotriva ei, băieții noștri 
au făcut tot ceea ce au putut: 
au atacat de pe zonele late
rale. folosind pasele întinse 
pe fileu, cu simulări în zona 
centrală, au folosit, ca și ad
versarii, atacurile spre zonele 
neaccperite ale terenului, au 
utilizat adesea „morișca" de 
trei în zona centrală, precum 
și pasele înalte în zona în 
care se aflau Udișteanu și u- 
neori Barta, care puteau să 
tragă peste blocajul înalt al 
japonezilor. Toate acestea au 
făcut ca echilibrul să se men
țină pe o bună perioadă din 
setul prim, însă în partea a 
doua a acestuia, japonezii se 
mobilizează în apărare și 
scot mingi aproape imposi
bile, iar formidabilul ridică
tor, care este Nekoda a servit 
întotdeauna pase ideale tră
gătorilor înalți (Morita, Yo- 
kota, Mitsumori) ale căror 
„bombe* necruțătoare n-au 
putut fi recuperate în terenul 
nostru. Situația s-a repetat și 
în setul H, cînd japonezii s-au 
impus doar în final. După ce 
au luat un avantaj copios la 
începutul setului al treilea 
(4—0, 7—2. 9—4. 13—7), ni
ponii au fost egalați și de
pășiți de voleibaliștii români, 
care au profitat și de cîtevă 
atacuri ratate ale adversari
lor. Se părea că finalul ne 
este favorabil, avînd condu
cerea cu 14—13, însă cîteva 
greșeli tehnice și Ia blocaj au 
determinat înfrîngerea în set, 
un set, care, cîștigat de ro
mâni, putea să schimbe soar
ta meciului. în ceea ce priveș
te punctele slabe ale echi
pei noastre, acestea ni se par 
a fi apărarea la fileu și mai 
ales în linia a doua, unde 
s-au salvat puține mingi. 
Este adevărat eă „bombele" 
puternice ale adversarilor și 
jocul lor în viteză nu mai 
dădea timp pentru intervenții 
salutare.

După această înfrîngere, 
șansa românilor de a se cali
fica în turneul fina) depinde 
de meciurile cu Olanda — 
care a lăsat o impresie exce
lentă — prezentîndu-se sur
prinzător de bine pregătită, 
cu un. blocaj ferm și un atac 
irezistibil și R.P.D. Coreea
nă;

Meciul cel mal dificil pen- 

ION TRIPȘA Șl ECHIPA ROMÂNIEI -
(Urmare dia pag. II

medaliile Ia individual și pe 
cea de aur la echipe. NOUh 
CAMPION BALCANIC ESTE 
ION TRÎPȘA. Cifrele nu sînt 
faimoase, dar comportarea re
prezentanților noștri, față de 
cele amintite, poate primi 
calificativul bine.

Dacă succesul pistolarilor 
era oarecum firesc, evoluția 
pușcașilor juniori ridica sem
ne de întrebare. Ei au risipit 
însă toate îndoielile, domi- 
nînd cu autoritate la indivi
dual, ca și la echipe. ȘTEFAN 
SAFTA a cîștigat detașat, iar 
MARINA VASILIU și ILIE 
CODREANU au înscris șî ei 
rezultate merituoase.

Senioarele n-au trecut însă 
examenul. Clasamente slabe

Floretistele țării noastre au 
făcut un pas mare către dis
puta pentru medalii, reușind 
să termine învingătoare în 
ambele meciuri din grupă. In- 
tr-o întîlnire de... încălzire, 
echipa României a dispus ca
tegoric de „4“-uI R.F. a Ger
maniei cu scorul de 9-1. Eca- 
terina Iencic-Stahl a fost cea 
mai activă dintre floretistele

Ecaterina Iencic-Stahl, eroina 
din meciul decisiv, eu echipa 

Ungariei.
noastre, punctînd de trei ori. 
In același timp, Olga Szabo, 
Maria Vicol și Ileana Drîmbă 
au realizat cîte două victorii. 
■Pentru echipa adversă, asaltul 
de onoare l-a obținut Eggerth.

A urmat partida cu echipa 
Ungariei. A fost o întrecere 
de-a dreptul dramatică, în 
care adversarele floretistelor 
noastre și-au impus inițiativa, 
des la început, conducted cu 

tru obținerea calificării în 
turneul pentru locurile i I— 
VIII l-au susținut în com
pania formației R.P.D. Core
ene. Jocul a început în nota 
de superioritate a românilor, 
care domină lupta la fileu, 
atacind decisiv prin. Udiștea- 
nu. Barta. Schreiber (dirijați 
excelent de Drăgan). Ei se 
detașează de adversari (7—1, 
12—3) însă spre final comit 
greșeli Ia preluare, slăbesc 
atacul, dar își revin curînd 
și se impun cu ușurință. In 
setul următor, echipa porneș
te bine, dar se relaxează 
înainte de vreme. Revenirea 
jucătorilor noștri la mijlocul 
setului este de scurtă durată 
căci, cînd nimeni nu se mai 
aștepta, coreenii fac cinci 
puncte consecutiv și cîștigă 
setul: 1—1. Setul III este din 
nou la discreția românilor, 
care sînt aplaudați la scenă 
deschisă pentru combinații la 
fileu și intervenții în linia a 
II-a. In setul al IV-lea, ei au 
în permanență un avantaj 
substanțial : 3—0, 4—1, 6—2, 
8—3, 10—6, 13—7, cîștigînd 
setul, și cu aceasta meciul. 
Așadar, scor final: 3—1 (9, 
—12, 6. îl) pentru România. 
Miercuri, voleibaliștii noștri 
vor întîlni echipa Olandei. în 
caz de victorie, ei se califică 
în turneul final.

Alte rezultate : masculin : 
Iugoslavia — Italia 3—2, Ce
hoslovacia — Ungaria 3—1 
(meciuri jucate luni seara), 
Cehoslovacia — Ungaria 3—1,< 
Iugoslavia — Israel 3—0, Bul
garia — Iran 3—0, R.P. Mon
golă — Tunisia 3—2, Belgia— 
Italia 3—1, Ungaria — Bra
zilia 3—1, Cehoslovacia — 
Finlanda 3—0 ; feminin : R.P. 
Mongolă — R.D.G. 1—3, 
Mexic — Olanda 3—0, Bul
garia — Cuba 3—1.

FETELE NU AU REUȘIT SA 
DEPASEASCA ECHIPA' R.P.D. 

COREENE

La Sevlievo, reprezentativa 
feminină a României a de
butat în seriile campionatu
lui mondial, întîlnind cea 
mai puternică echipă din 
grupă, R.P.D. Coreeană. 
Șansele fetelor noastre erau 
apreciate Ia o cotă destul de 
scăzută înaintea acestui meci. 
Formația R.P.D. Coreene a 
demonstrat încă o dată ma
rile sale potența tehnico-> 
tactice) depășind în trei se-, 
turi echipa noastră. In pri
mul dintre ele, româncele au 
fost surprinse de atacurile 
irezistibile ale adversarelor, 
nereușind să găsească în nici 
un moment antidotul necesar 
contracarării jocului în vi
teza al coreencelor. Drept 
urmăre, ele cedează la 5, Din 
setul al doilea, sportivele 
noastre au o ascensiune, da
torită . și. faptului că formația 
coreeană slăbește într-o oa
recare măsură ritmul. Totuși, 
voleibalistele românce nu 

la echipe si individual. Ve
ronica Stroe s-a prezentat 
mai aproape de valoarea ei, 
dar Melania Petrescu și Ana 
Goreti, trăgătoare cu punc
taje în jurul a 586—590 p, 
abia au -înregistrat de dala 
aceasta 582 p, ceea ce e mult 
prea puțin, comparativ, pe 
plan. internațional. Țintașele 
noastre se mai pot reabilita 
în parte. Ocazia, le-o oferă 
proba de miercuri: armă 
standard 3x20 f. In aceeași 
zi este programată și între
cerea de la pistol liber, unde 
România va fi reprezentată 
de Gavtilă Maghiar, Lucian 
Giușeă, Virgil Afanasiu și 
Dan Iuga.

Pînă atunci, așteptăm re
zultatele de la afină liberă 
calibru redus 3x40 f, probă 

3-1, 6-2 și 8-4. Și cînd, la fi
nele manșei a 3-a, aproape 
toate speranțele păreau spul
berate a venit lovitura de tea
tru : fn ultima manșă, repre
zentantele României, dînd do
vadă de o excepțională ambi
ție ,au reușit să cîștige toate 
asalturile ! Cel decisiv — ul
timul — l-a susținut Ecaterina 
Iencic-Stahl în compania Mă
riei Marossi. Era foarte impor
tant ca sportiva țării noastre 
să termine acest asalt prin- 
tr-o victorie categorică, pentru 
ca la scor general egal să nu 
avem surpriza unei înfrîngeri 
la tușe. Iencic-Stahl a tras 
magistral, apropiindu-și victo
ria cu scorul de 4-0 ! Iată și 
■cum au punctat cele 8 floretis- 
te: România — Vicol 3, len- 
cic-Stahl și Drîmbă cîte 2, 
Szabo 1 ; Ungaria — Rejto 3, 
Marossi și . Szakovics cîte 2, 
Sarai 1. Deci, rezultat final : 
România—Ungaria 8-8 (43-47).

Rezultatele din celelalte gru
pe B : Franța—Turcia 16-0 ; 
Polonia—Anglia 11-5 ; Franța- 
Anglia 11-5 ; Polonia—Turcia 
16-0 ; Polonia—Franța 9-6 (!); 
Anglia—Turcia 15-1. C : Ita
lia—Austria 12-4; U.R.S.S.— 
S.U.A. 12-4; Italia—S.U.A. 
13-3 ; U.RS.S.—Austria 15-1 ; 
U.R.S.S.—Italia 9-1 ; S.U.A.— 
Austria 9-7.

in urma acestor rezultate, 
România s-a calificat direct 
în semifinale, urmînd să întîl- 
nească pe învingătoarea dintre 
Franța și Italia In cealaltă se
mifinală, s-a calificat echipa 
Uniunii Sovietice, care va avea 
drept adversară pe câștigătoa
rea dintre echipele Ungariei 

și Poloniei.

Sebastian BONIFACIU

reușesc să depășească solida 
garnitură adversă, cedînd 
și aceste ultime două seturi la 
8 și Ia 14. Scor final: 3—0 
(5, 8, 14) pentru R.P.D. Co
reeană.

Aurelian BREBEANU

Vasile Pinciu învingător 
în concursul de la Mondorf les Bains

Particîpînd Ia concursul hi
pic internațional de la Mon- 
dorf les Bains (Luxemburg) 
călărețul român Va sile Pinciu, 
cil Liană, a terminat învingă
tor în proba de obstacole, 
barema A la cronometru, 
înălțime 1,40 m, depășind un 
mare număr de concurenți 
(95) din Belgia, Elveția, Fran
ța, R. F. a Germaniei, Olanda 
și Luxemburg. în a doua zi

Zacharias- 2,19 m 
la înălțime

La Mainz, sportivul vest- 
german Thomas Zacharias a 
stabilit un nou record al țării 
sale în proba de săritură în 
înălțime cu performanța de 
2,19 m, iar Heide Rosendahl 
a sărit în lungime 6,81. Pe 
locul secund — Ingrid 
Mickler-Becker 6,73 m.

♦
Intîlnirea triunghiulară de 

atletism desfășurată la Pia
cenza (Italia) între selecțio-- 
na tele feminine ale Italiei, 
Austriei și Elveției s-a înche
iat cu următoarele scoruri : 
Italia — Austria 70—64 punc
te; Italia — Elveția 71—64 
puncte; Austria — Elveția 
67—67 puncte. Performera 
concursului a fost atleta el
vețiană Meta Antenen, care a 
terminat învingătoare în trei 
probe: 100 m plat — 11.7 ; 
100 m garduri — 13.5 și sări
tura în lungime — 6,18 m. 
Alte rezultate: 400 m: Sy- 
kora (Austria) 53.4; suliță : 
Jank (Austria) 52,00 m.

ÎNCĂ 0 VICTIMĂ 
A ȘOSELEI

Cunoscutul trăgător vest- 
german Peter von Hohenthal 
și-a pierdut viața într-un ac
cident de automobil. Sportivul 
vest-german a fost cunoscut 
în lumea trăgătorilor români. 
El a cîștigat de două ori (în 
1966 și 1968) campionatele in
ternaționale de tir ale Româ
niei, la skeet. In acest an a 
fost component al echipei 
R. F. a Germaniei, campioană 
a Europei la skeet, competiție 
care a avut Ioc în București.

CAMPIONI BALCANICI
care — în momentul convor
birii telefonice — este încă 
în curs de desfășurare, în 
timp ce membrii comisiei de 
calcul, înarmați cu gabarite 
și cu diferite lupe abia aș
teaptă să-și intre în rol...

Rezultate tehnice: indivi
dual — 17 concurenți: 1. 
ION TRIPȘA (ROMANIA) 
590 (2954-295), 2. Marcel Roș
ea (România) 589 (294-j-295),
3. Dan Iuga (România) 58S 
(2934-295), 4. Denev (Bulga
ria) 585, 5. Virgi) Atanasiu 
(România) 584, 6. Todorov
(Bulgaria) 584,... 11. Lucian 
Giușeă (România) 578... 14. 
Gavfilă Maghiar (România) 
575. Echipe : 1. ROMANIA
2 351 (Atanasiu, Iuga, Tripșa, 
Roșea), 2. Bulgaria 2329, 3. 
Grecia 2309.

OLIMPIADA DE ȘAH

Echipa U.R.S.S. a trecut în frunte
• Victorie a României In fața Bulgariei

SIEGEN, 22—0 victorie la 
scor a sovieticilor, o înfrîngere 
a Ungariei în fața formației 
iugoslave, scor strîns obținut 
de șahiștii americani în fața 
R.F.G. — iată, principalele 
rezultate ale rundei a 7-a din 
turneul final al Olimpiadei de 
șah, care au drept consecin
ță imediată promovarea pe 
primul loc în clasament a re
prezentativei U.R.S.S. Dețină
torii titlului se instalează la 
conducere și — dat fiind că 
au pînă la finiș adversari rela
tiv mai ușori — este de pre
supus că ei nu vor mai pără
si poziția de lideri, în prima 
grupă finală.

Echipa României a reușit 
în fine — după o suită de 
insuccese—să obțină o preți
oasă victorie în fața forma
ției bulgare, de care a dispus 
cu scorul de 2 1/2—1 1/2 
(Gheorghiu—BobOțov 1/2—1/2, 
Ciocîltea—Tringov 1/2—1/2, 
Ghițescu—Popov 1—0. Rei-

Performanța Magdalenei Lesafi 
urmată de Spartakus Buda
pesta și Voința. In ultimul 
meci, Start Praga a întrecut 
cu scorul de 3—1 formația

La Praga au luat sfîrșit 
manifestările sportive organi
zate cu prilejul împlinirii a 
20 de ani de la înființarea 
clubului sportiv START Praga. 
La întreceri au participat și 
reprezentanții clubului Voința 
din România.

In competiția de tenis de 
masă, sportivii români au ter
minat învingători în probele 
individuale de simplu. La 
masculin, Adalbert Reti l-a 
învins în finală cu 21—19, 
21—15 pe maghiarul Gutma- 
yer, iar .la feminin, Magda
lena Desai a dispus cu 
21—19, 13—21, 21—12 de cu
noscuta jucătoare cehoslovacă 
Ilbna Vostova, fosta campioa
nă a Europei.

Turneul feminin de volei a 
fost cîștigat de Start Praga, 

a concursului, în proba de 
obstacole 1,50 m, cu baraj la 
cronometru (83 de concurenți), 
el a ocupat locul al treilea, 
după călăreții francezi Fom- 
bell și Durand.

VEDETA SĂPTĂMlNII

JAN TALTS (U.R.S.S.)

Jan Taits a fost cu ciți- 
va ani în urmă omul care 
prin performanțele sale a 
uimit lumea. Fiind pînă 
în 1968 concurent la cate
goria semigrea (pînă la 90 
kg), excelentul sportiv so
vietic și-a înscris numele 
cu litere de aur în istoria 
recordurilor mondiale la 
haltere. El a fost primul 
sportiv la categoria semi
grea care a depășit limita 
celor 500 de kilograme. Din 
1968 s-a schimbat regula
mentul internațional și s-a 
introdus categoria super- 
grea, iar fosta categorie 
grea a fost limitată între 
90 kg si HO kg. Astfel, 
Jan Taits a început să 
concureze la categoria grea 
în care. într-un interval ex
trem de scurt, a pulveri
zat, pur și simplu, majori
tatea recordurilor lumii. As
tăzi. cea mai bună perfor
manță a lui Jan Taits este 
ele 565 kg! O performantă 
uriașă, dacă ne gindim că 
în urmă cu numai cîțtva

LA HANDBAL FEMININ

CONFECȚIA BUCUREȘTI - EMPOR ROSTOCK 10-10 (5-6)
Sezonul Internațional de toamnă 

în handbal s-a inaugurat ieri 
după amiază, pe terenul din par
cul sportiv Dinamo, printr-un a- 
tractiv și interesant meci dintre 
formațiile feminine Confecția și 
Empor Rostock. Rezultatul 'final: 
10—10 (5—6), reflectă în bună mă
sură raportul de forțe din aceas
tă întîlnire. în care ambele for
mații ne-au oferit cu generozi
tate la^e rapide, dinamice, tipice 
pentru un Joc cu miză deosebita. 
Ne-a plăcut vivacitatea cu care 
a acționat tot timpul echipa Con
fecția, care dacă nu ar fi ratat 
două lovituri de la 7 m (ambele 
prin Matache !) și' dacă ar fi tras 
mai frecvent la poadă, ar fi pu
tut să obțină, poate o victorie 
la limită. Oaspetele au probat ca
litățile specifice handbalului din 
R.D. Germană : multă disciplină 
tactică, o bună tehnică in

cher—Kolarov 1/2—1/2), rezul
tat care-i ameliorează sensi
bil poziția în clasament. Ro
mânii ocupă acum locul 7—3, 
la punctaj egal cu R.D. Ger
mană.

Iată rezultatele celorlalte 
întîlniri ale rundei: Iugosla
via—Ungaria 2 1/2 — 1 1/2, 
S.U.A.—R.F.G. 2 1/2—1 1/2, 
U.R.S.S.—R.D.G. 3—1. Ceho
slovacia—Spania 3—1, Argen
tina—Canada 2 1/2— 1 1/2. 
Intr-o întîlnire rămasă neîn
cheiată în runda a 5-a, Iu
goslavia a întrecut Spania cu ! 
2 1/2—1 1/2.

Clasamentul înaintea celei 
de-a 8-a runde : U.R.S.S. 171/2 
puncte. Iugoslavia, S.U.A. și 
Ungaria 16 1/2, Cehoslovacia
15 Vs, Argentina 15, ROMA
NIA și R.D.G. 12 1/2, Bulga
ria și R.F.G. 12. Canada 11, 
Spania 10 1/2. In grupa se
cundă, conduce Israel cu
16 Vs (2), înaintea Suediei 16 
și Australiei 15 1/2.

Voința.

Adversarii rugbyștilor români In Franța

10 internaționali în selecționata Aurillac
După meciul de la Bourg 

en Bresse, susținut în com
pania selecționatei regionale 
Rhone-Alpes, rugbyștiî români 
vor evolua joi la Auriîlae, 
avînd de data aceasta drept 
adversară o formație și mai 
redutabilă.

Ca fundaș în selecționata 
franceză va fi utilizat Terris- 
sd. titularul echipei din Au
rillac, un jucător lucid și un 
foarte bun transformator. Doi 
dintre jucătorii liniei de trei- 
sferturi, aripa De Matos și 
centrul Pecune sînt sportivi 
cunoscuți iubitorilor de rugby 
de la noi : au făcut parte din 
lotul echipei Tarbes, care 
ne-a vizitat n’J de mult. De

FIȘA PERSONALA
Născut la Tallin, 

la 19 mal 1944.
Are 108 kg și o 

înălțime de 1,78 m.
Student la Insti

tutul de cultură fi
zică Leshaft din Le
ningrad.

Necăsătorit.
Concurează din 

1962.
Campion mondial 

în 1969 (Varșovia). 
Campion europaan 
și mondial în 1970 
la categoria grea. 
Medalie de argint la 
J.O. din 1968.

Deține trei racor
duri mondiale la 
categoria grea : 56S 
kg la total. 20o kg 
la împins șl 213 kg 
la aruncat.

an!, rezultatul era senzațio
nal pentru sportivii care 
cintăreau 130—150 kg 1 (Ja- 
botinski, Vlasov).

Fără îndoială că Taits are 
încă mari resurse pentru » 
îmbunătăți actualul record. 
La C.E. de la Szombathely, 
cînd sovieticul totaliza 
562.5 kg l-am întrebat ce 
perspective are de a-și îm
bunătăți rezultatele. Modest 
și sobru, Taits a răspuns : 
„Nu fac niciodată pronos
ticuri. Mă antrenez în con

tinuare cu multă conștiin
ciozitate și sînt convins că 
rezultatele nu vor întirzia 
să apară." La trei luni după 
această discuție, Taits a con
firmat cele spuse. Deocam
dată, în scurtul interval el 
și-a îmbunătățit rezultatul la 
total cu 2,5 kg. Dar pînă la 
C.M. de anul viitor și pînă 
la J.O. din 1972, noul record 
al lui Talts se va apropia 
cu siguranță de 600 de kilo
grame.

(I- O.)

dividuală șl o remareaoiăl 
forță de șut. Punctele au 
fost înscrise de : Hie (4), Dinei 
(3), Matache (2), Serediue — 
Confecția, Liick (4), Bews (2), 
Joncker (2), Sehempel, Koch — 
Empor Rostock. Corect arbitrajul 
cuplului bucureștean P. Cîrligea- 
nu și T. Curclea.

Astăzi, Empor Rostock intilneș- 
te la Sibiu, echipa locală C.S.M.

Șl TRACANELLI TRAVERSEAZĂ OCEANUL

Primind din partea federa
ției fianeeze o bursă pentru 
University of California din 
Los Angeles, cunoscutul at
let Francois Tracanelii, cam
pion european de juniori la

6IAC0M0 AGOSTINI INVINCIBIL
In cadrul concursului inter

național de motocidism desfă
șurat la Imola, cunoscutul 
campion italian Giacomo A- 
gostini (din imaginea de 
sus) a terminat învingător în 
două curse. El s-a clasat pe 
primul loc la clasa 350 cmc 
cu o medie orară de 156,276 
km și a obținut victoria la 

fapt, dacă ne amintim bine, 
jucători de bază în formația 
tarbeză. Centrul Paparil de la 
Lavelanet și aripa Destruelle 
de la Aurii Iac completează 
linia de șarje a echipei fran
ceze. Ca mijlocași, vor fi fo
losiți Romeu (Montferrand) și 
Max Berrau (Beaumont), se 
spune compartimentul forte 
al echipei. Ultimul este și 
căpitanul selecționatei.

în linia a III-a vor evolua 
impetuosul Lassoujade de la 
Agen (cunoștință mai veche 
din „duelul" Dinamo — Agen 
din C.C.E.) și, alături de el, 
numai puțin valoroșii Com- 
beuil (Montferrand) și Boffelli 
(Aurillac). Linia a ll-a va fi 
reprezentată de doi veritabili 
coloși — Boisson de la Mont- 
ferrand și Salin de la Vichy.

în fine, pentru linia I, an
trenorii s-au oprit la Rougerie 
(Mbntferrand), Fleury (St.

PATTISON OIN NOU 
CAMPION HJfiOPlAN
Campionatul european de 

yachting la clasa „Olandezul 
zburător" s-a încheiat la Are- 
nys de Mar (Spania) cu vic
toria sportivului englez Patti
son. învingătorul a totalizat 
în șase regate 21 de p, fiind 
urmat de Hunter (R. D. Ger
mană) — 33,7 p, Massone 
(Italia) — 37 p, Jurgen (R. D. 
Germană) — 49,4 p, Schwarz 
(R. F. a Germaniei) — 52 p 
etc.

Ultima regată a fost cîști- 
gată de Pattison.

NICI IN 1971 NU VOM AVEA UN 
CAMPIONAT MONDIAL 

DE NATATIE
candidaturile. Tar discuțiileCongresul F.I.N.A. și-a în

cheiat lucrările Ia Tunis. Con
ducătorii înaltului for al na- 
tației mondiale a i rămas și 
de data aceasta la ideile lor 
conservatoare, respingînd sis
tematic orice inițiativă de a 
înmulți confruntările. interna
ționale ale sportivilor. Astfel, 
deși mai multe voci prezente 
au susținut organizarea, în 
1971, a unor campionate mon
diale la înot, polo și sărituri, 
făcînd propuneri concrete, 
conducătorii F.Î.N.A. au cerut 
asemenea garanții materiale 
țărilor dispuse să organizeze 
prima ediție, îneît acestea, 
și-au retras uni după alta

Frazier — Foster, la 18 noiembrie, 
pentru titlul mondial

A fost perfectat meciul din
tre Joe Frazier — actualul 
deținător al centurii la cate
goria grea — și Bob Foster, 
campion mondial al semi
greilor. Cei doi boxeri se vor 
întîlni la 18 noiembrie în o- 

săritura cu prăjina, va tra
versa Oceanul, urmînd să se 
pregătească pentru sezonul 
viitor alături de cei mai 
buni sportivi de la U.C.L.A. 

clasa 500 cmc (medie orară- 
160,873 km). In ambele cura», 
Agostini a concurat pa. o 
motocicletă „M. V. Agitsta*. 
în întrecerea. rezervată moto
cicletelor de la dasa 250 cmc, 
victoria a revenit suedezului 
Kento Anderson pe („Yama
ha"), care a realizat o medie 
orară de 144,424 km.

Clermont) și Paparemborde 
(Pau).

O selecționată cu nu. mai 
puțin de 10 internaționali și 
care — apreciază specialiștii 
francezi — va da o replică și 
mai dîrză XV-lui român 
(t. st.).

TELEX
In campionatul european 

de hochei pe iarbă echipa Ir
landei a învins cu scorul de 
2—0 reprezentativa Ceho
slovaciei, iar selecționata O- 
landei a terminat la egalita
te.: 0—0 cu formația Dane
marcei.

■
Concursul internațional de 

automobilism (formula 3) 
desfășurat pe circuitul de la 
Thruxton (Anglia) a fost eîș- 
tigat de scoțianul Gerry Bir- 
rell care, la volanul unei ma
șini „ Brabham", a parcurs 
150 km în 55 :50,8 (medie o- 
rară de 151,230 km).

■
într-un meci, contind pen

tru campionatul unional de 
hochei pe gheață, echipa Di
namo Moscova a obținut o 
surprinzătoare victorie cu 
scorul de 4—1 (1—1, 1—0,
2—0) în fața formației cam
pioane Ț.S.K.A. Moscova. vX

■
Cursa ciclistă internaționa

lă desfășurată la Linz (R. F. 
a Germaniei) s-a încheiat cu 
victoria rutierului olandez 
Harry Steevens care a par
curs 102 km în 2h 34 :03.

în această privință au fost 
amînate . pentru următorul 
congres de la Munchen (1972). 
Nici ideea organizării unei 
întreceri între selecționatele 
Europei și Americii nu a gă
sit mai multă, înțelegere. ,Șî, 
astfel, campionii piscinelor 
vor trebui să se mulțumească 
și pe mai. departe cu întrece
rile din cadrul J.O. sau a 
campionatelor continentale, 
care se organizează o dată lă 
4 ani. Ceea ce, trebuie să re
cunoaștem, este mult prea 
puțin pentru acest sport de 
largă circulație mondială.

răș.ul Detroit, în joc fiind 
titlul suprem la toate , cate
goriile.

Englezul Bedford — 

28:06,2 pe 10000 m !
în cadrul unui concurs de 

atletism desfășurat la Var
șovia, atletul englez Bedford 
a parcurs distanța de 10 000 m 
în 28:06,2, timp care consti
tuie un nou record al țării 

.sale și reprezintă în aoelași 
tiinp cea mai bună perfor
manță mondială a anului.
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