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■ LOTURILE NAȚIONALE DE FOTBAL
•:

4 I IW
Ce la stînga la dreapta 1 Ileana Drimbă, Olga Orban Szabo, 

rina Iencie Stahl
Maria Vicol, Ana Ene, Ecatt- LA ORA VERIFICĂRILOR

ANKARA, 23 (prin telefon, 
Be la trimisul nostru special). 
. Pentru calificarea în semi
finale, echipa de floretă a Ro
mâniei a susținut un foarte 
strîns meci cu selecționata 
Franței. Scorul a alternat, pe 
rînd, în favoarea ambelor re-

prezentatâve, dar în final vic
toria a revenit româncelor care 
s-au calificat astfel în finală. 
Iată rezultatele :

Ileana Drimbă—Brigitte Ga- 
pais 4—2, Ecaterina Iencic- 
Stahl—Maria Chantal Depretis- 
Demaille 4—3, Yoceland—Vicol (Continuare tn pag. a 4-a)

A CAMPIONATULUI BALCANIC DE BASCHET
• „Vom încerca valorificarea jucătorilor experimen-

declară antrenorul Al.
exclus din lotul

Popescu • Kolokithas 

Greciei!
Ieri dimineață, in sala Flo

reasca, a avut loc ultimul an
trenament al lotului care ne va 
reprezenta țara, înoepînd de 
vineri, la cea de a XH-a Bal
caniadă de baschet masculin. 
JSrau prezenți toți cei 12 jucă
tori, precum și antrenorii Al. 
Popescu și P. Vasiliu și dr. T. 
Minescu. Din primul moment 
ne-am interesat de gradul de 
pregătire a’ celor patru sportivi

neintroduși zilele trecute în se
lecționata țării (Albu, Savu, 
Diaconescu și Dragomirescu), 
deoarece programul lor de an
trenament a fost, în mod firesc, 
diferit de cel al celorlalți mem
bri ai lotului. Răspunsul antre
norului principal, Al. Popescu, 
a fost îmbucurător : „Cei patru 
s-au prezentat cu un grad de 
antrenament ridicat, fapt nor
mal dacă ținem seama că ei tn ultimele partide, desfă

șurate tn 1969, Iugoslavia a 
învins, la Haarlem, tn Olan- j 
da (calificări pentru „euro- | 
pene“) cu 69—55, iar la Salo
nic (J.B. 1969), cu 83—78
după prelungiri.

ROMANIA — BULGARIA 
30 13 0 17 1 790 — 1 874

s-au pregătit la club în vede
rea reluării diviziei A (cei de 
la Dinamo) și participării la un

ROMANIA — IUGOSLAVIA
27 5 0 22 1 752 — 1 976

BILANȚUL 
MECIURILOR DIRECTE 
CU VIITORII NOȘTRI 

ADVERSARI

4—3, Rousselet-Cerettl — Olga 
Szabo 4—3 ; Demaille—Drimbă
4—2, Gapais—Vicol 4—3, Stahl 
—Ceretti 4—1, Yoceland—Szabo

Sebastian BONIFACIU

Tataru de ieri — șutează periculos la poartă

La primele teste

pilii ' .''i-

few RSi
*

(Continuare tn pag. a 2i)

O inițiativă a Secției Sport a C.C. al U.T.C

fI
Itn ultimul meci, România 

Învins, la Salonic (J.B. 
1969). cu 75—63.

ROMANIA — GRECIA 
16 11 0 5 1 212 — 1 120

I

Cîteva sugestii pentru Ministerul Învățămîntului

și federația de specialitate

turneu internațional în Ceho
slovacia (Savu, de la Steaua). 
Mai mult chiar, deoarece repre-

Echipele șl-au Împărțit vic
toriile anul trecut: la Salo
nic (J.B.) au Învins grecii 
cu 80—65, iar la Caserta 
(C.E.) au ciștigat românii cu 
87—81.

excelent in jocul

LOTUL ,, A “—ADMIRA ENERGIE 4-0 (2-0)

UN APLAUDAT GALOP
DE SANATATE...

Spre satisfacția celor apro
ximativ 15 000 de spectatori 
prezenți ieri la prima parti- 
dă-test, din sezonul de toam
nă, a lotului reprezentativ, 
cele 90 de minute de joc 
au oferit un meci-spectacol, 
bogat în faze frumoase și go
luri. Fiind foarte sinceri, vom 
recunoaște că vioara întîi a 
spectacolului a fost echipa 
română, dar nu este mai pu-

In absența lui Kolokithas, gigantul Trontzos (2,13 m) este cel 
mai valoros jucător al reprezentativei Greciei. Iată-l la antre

namentul susținut ieri in sala Floreasca.
i Fotoi A. NEAGU

r
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eri după amiază ne-am întîlnit cu elita fot
balului românesc. Da. Fără exagerare. Elită. 
Tot ceea ce avem mai bun, tot ceea ce a- 
colo departe, în Mexic, și de acolo pe căile 
misterioase ale televiziunii, a arătat lumii că 

' . ' a se
loare și circulație interna-

I
în România se depun eforturi pentru 

un fotbal modern, de valoare și circulație ir

I 
I

clădi , ... ____  . _____
țională. De atunci au trecut trei luni, dar ecoul replicii 
jucătorilor noștri la Guadalajara persistă.

Ce plăcut este să auzi la Paris pe Zagallo, întîlnit în- 
tîmplător, în escala lui de la Londra la Rio, vorbindu-fi 
elogios despre fotbaliștii români ; să notezi în trenul spre 
Rotterdam, regretul lui Georges Boulogne că echipa lui, 
Franța, n-a fost în Mexic, dar că s-a bucurat sincer de 

că antrenorul Feije-evoluția echipei României ; să afli __ ____ ( 7_.,_
noordului, Happel, împins de surpriza pe care i-au făcut-o 
românii la Guadalajara, unde a fost prezent, a venit de 
două ori în România să vadă pe U.T.A., iar noi l-am 
„scăpat"! Și atn mai putea relata asemenea păreri externe 
despre epopeea Guadalajara, însă ne rezumăm la cele 
de mai sus și remarcăm, cu deosebită satisfacție, primi
rea călduroasă p.e care cei 15 000 de spectatori'au făcut-o 
ieri echipei naționale. Dar și modul altiv, apropiat de re
cital, în care fotbaliștii, indiferent de comportarea Admi- 
rei,au răspuns afecțiunii spectatorilor, care se transmitea 
parcă vizibil din tribune în terenul de joc, a fost admi
rabil. .

Primirea afectucțasă făcută de public echipei naționale 
este semnificativă pentru aprecierea generală dată .par
ticipării, fotbalului nostru la Guadalajara. 7. 
apreciere devine un element esențial, încurajator, pentru 
viitoarea atmosferă de lucru a lotului reprezentativ de 
fotbal.

Ieri, pe stadionul Republicii, am retrăit momentele.de 
satisfacție din turneul de astă iarnă din 
cînd Neagu și Dumitru au apărut în echipa r , 

viitori titulari, datorită prizei imediate făcute la omo
genitatea reprezentativei. Așa a fost ieri și cu Tătaru ■ 
și cu Florian Dumitrescu, îneît acum, spre deosebire de I 
trecutul apropiat, începe o mare concurență pentru ocupa
rea unui post în echipa națională. Va trebui deci ca toți I 
fotbaliștii noștri de mare talent SA ÎNCEAPA SA MUN- | 
CEAȘCA dacă vor voi să se numere printre cei unspre
zece care să aibă onoarea să li se cînte, la noi, sau 
peste țări și mări, imnul României, atunci cînd vor intra 
pe stadioane.

Și am mai văzut ieri cîțiva tineri, care,. în ciuda, neo- 
mogenității lor la prima întîlnire în echipa de tinetei, 
vor fi peste doi-trei ani aproape sigur în echipa Româ
niei. Să ne bucurăm că din urmă vin jucători tineri va
loroși, mai mulți decît pînă în prezent.

Ne-ar fi plăcut să-i vedem pe acești tineri jucînd cu I Admira Viena, echipă mai lejeră, mai dezinvoltă, decît 
puternica echipă bulgară Vraja Botev, formație ale 
cărei aplomb, tenacitate și cheag tehnic și tactic s-ar fi I potrivit mai bine echipei naționale. Dar acum este tîr- 
ziu. Și așa cum a fost s-a dovedit plăcut și promițător.

> Aurel C. NEAGU
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ala data par- I
Aceasta buna I

CSABA DOS A unul din elementele valoroase descoperite cu 
prilejul competițiilor școlare

tn ultima vreme — și îndeosebi în acest an — atletismu
lui i s-a acordat un tot mai larg credit, pe măsura impor
tanței sale, ca disciplină cu o influență pozitivă, multilate
rală, asupra potențialului biologic al tineretului. Ne amin
tim, de pildă, că in plină vacanță de vară Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor a lansat inițiativa declarării 
anului de învătămînt 1970171 drept AN ATLETIC AL ȘCO
LILOR GENERALE, AL „CRAVATELOR ROȘII".

I
Brazilia, I 

nationaiă I ___ 1

I
I
I
I
I
,1

Acum, iată, o inițiativă ase
mănătoare, destinată să extin- 

' dă și să generalizeze— even
tual — acțiunea C.N.O.P., este 
lansată de către Secția Sport 
a C.C. al U.T.C., care DECLA
RĂ ANUL 1971 CA AN A- 
TLETIC IN LICEE Șl ȘCOLI 
PROFESIONALE.

Inițiativa se înscrie într-o 
suită de acțiuni menite să 
dezvolte gustul școlarilor noș
tri pentru atletism (Crosul de 
toamnă al elevilor; Crosul ti
neretului; Cupa ziarului 
„Scînteia tineretului", ce se 
va acorda județului 'care : or
ganizează cele mai multe 
concursuri atletice și mobili
zează cel mai mare număr 
de elevi la fazele pe școală 
și pe localități; Concursul de 
ștafete al elevilor și Pentatlo
nul atletic școlar).

-Anul atletic organizat la 
nivelul liceelor și școlilor pro
fesionale reprezintă o modali
tate (și, desigur, o invitație) 
de a fi programate cît mai

multe concursuri pe clasă și 
școală. IN PRIMUL RlND, 
pentru stabilirea campionilor 
pe probe. Ar fi PENTRU ÎN- 
TIIA OARA în istoria spor
tului școlar cînd s-ar realiza 
un asemenea obiectiv impor
tant, o „carte de vizită" în 
atletism, așa cum există, de

(Continuare tn pag. a 3-a)

R.D

țin adevărat că cea de-a doua 
vioară s-a văzut obligată să 
cînte în surdină... Partener de 
o deplină sportivitate și de o 
vădita eleganță, echipa viene- 
ză Admira n-a pus probleme 
de o reală dificultate selec- 
ționabililor români.

Judecată în acest context, 
evoluția lotului român nu 
poate furniza date decisive, 
deși se pare că jocul lotului 
oferă cîteva criterii noi. de .a-, 
preciere.

Operînd un decupaj într-un 
film de joc foarte bogat în 
faze de atac (de remarcat că 
jucătorii lotului au trimis 41 
de șuturi la poartă, soldate 
cu 4 goluri și trei bare — 
min. 45 Neagu, min. 51 Ene 
și min. 88 Domide), vom nota 
marea spectaculozitate a go
lurilor, unul mai frumos ca 
celălalt. Min 16 — Tătaru îl 
deschide „printre" pe Dumi- 
trache, care înaintează cițiva 
pași și trimite pe lingă porta
rul Fleschmann, ieșit la blo
caj : 1—0. Min. 29 — cursă 
Nunweiller. centrare impeca
bilă, „zbor" Dumitrache, lo
vitură de cap și mingea in-

Marius POPESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)

La o săptămînă după remarcabilele lor evoluții în Cupele 
europene, cluburile cele mai reprezentative ale fotbalu
lui nostru, la ora actuală, U.T.A.. Dinamo București. 

Steaua etc. și-au trimis jucătorii — selecționabili la loturi 
pentru a fi supuși unor prime verificări absolut necesare abor
dării, în bune condițiuni, a apropiatului sezon internațional, 
oficial, la nivel de echipe naționale.

★
Firește, dintre cele trei formații reprezentative — A, olim

pică și de tineret — în centrul atenției, s-a situat evoluția 
TRICOLORILOR lui Angelo Niculescu și Titus Ozon. împreu
nă cu aceștia, am asistat la un test reușit, selecționabilii A 
(cu două nume noi în formație : Vigu și Florian Dumitrescu), 
manifestînd multă poftă de joc și obțihînd victoria cu 4—(> 
(2—0) în dauna cunoscutei formații austriece, ADMIRA 
VIENA. '

Dar mai presus de rezultatul final, mai' puțin concludent în 
condițiile replicii oferite, iferi de Admiră, trebuie reținut, ca 
un fapt pozitiv, jocul cursiv, curat, de ținută, al tricolorilor 
care, evoluînd într-o notă de remarcabilă seriozitate pe tot 
parcursul celor 96 de minute, au creat numeroase faze de fotbal 
autentic, răsplătite cu aplauze de un public receptiv atașat, 
entuziast. Consecință 
cele patru goluri au 
ingenios, în viteză.

firească a acestei maniere de joc, toate 
fost obținute din faze „lucrate", țesute

★
semnalează și de la Pitești, unde OLIM- 
2—1 (2—0) formația maghiară de divi-

Tot o victorie ni se 
PICII au întrecut cu 
zia A, DUNAUJVAROS. Deși la prima ieșire în această „for 
mulă-mozaic" (un mic nucleu de trei jucători sînt de la Farul, 
în rest avem 8 fotbaliști de la tot atîtea echipe), lotul olimpic 
a părut destul de omogen, pornind tare din start, și înscriind 
două goluri în 15 minute. în continuare, însă, atacurile fotba
liștilor români s-au lovit de zidul de netrecut alcătuit de apă
rătorii oaspeți care, pentru a evita o înfrîngere la scor, s-au 
închis ermetic în defensivă și bazîndu-și riposta ofensivă numai 
pe contraatacuri. Cînd, după pauză adversarul a redus din 
scor, olimpicii au apăsat din nou pe accelerator și au creat o 
serie de ocazii, pe care le-au ratat, însă, cu seninătate. Să spe-

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

ECHIPELE DE GIMNASTICA
ALE JAPONIEI LA BUCUREȘTI!

CAMPIONI MONDIALI Șl
în baza bunelor relații e- 

xistente între federațiile de 
gimnastică din România 
Japonia, forul nipon de spe
cialitate s-a adresat celui ro
mân cu propunerea ca înain
tea campionatelor mondiale 
de la Ljubljana, echipele re
prezentative ale Japoniei să 
efectueze un schimb de expe
riență cu gimnaștii români. 
Ca urmare a răspunsului fa
vorabil al federației noastre 
de specialitate, FEDERAȚIA 
JAPONEZĂ A CONFIRMAT 
SOSIREA LA BUCUREȘTI, 
CU ECHIPA FEMININA ȘI 
CEA MASCULINĂ, PENTRU 
DATA DE 10 OCTOMBRIE

Dar, nu numai gimnaștii 
români vor beneficia de pre
zența în Capitală a renumiți- 
lor gimnaști japonezi, dețină
tori a numeroase titluri de 
campioni mondiali și olimpici. 
S-a căzut de acord ca, pe 
timpul șederii în București, 
echipele de gimnastică ale 
Japoniei să apară in fața 
publicului iubitor al acestui 
sport. Este vorba de UN 
SPECTACOL DEMONSTRA
TIV, CE URMEAZĂ SA 
AIBA LOC ÎN PRIMELE 
ZILE ALE CELEI DE A 
DOUA DECADE A LUNII 
OCTOMBRIE (data precisă 
urmează a fi fixată în raport 
de programul competițional al

OLIMPICI VOR EVOLUA IN SAIA FLOREASCA

Și

acelei perioade), în cadrul că
ruia vor apare și echipele na
ționale ale României.

Iată componența lotului 
masculin japonez : Takuji 
Hayata, Akinori Nakayama 
(campion mondial la sol și 
bară în 1966, campion olim
pic la inele, paralele și bară 
în 1968), Takeshi Kato (me
dalie de bronz la sol la J.O. 
din 1968, medalie de argint 
la sărituri la C.M. din 1966),

Eizo Kenmotsu (medalie de 
bronz la bară la J.O. din 
1968, cîștigător al premon- 
dialelor din Iugoslavia — 
1969), Mitsuo Tsukahara, Fu- 
mio Honma, Shigeru Kasa- 
mutsu ; lotul feminin cuprin
de pe următoarele gimnaste : 
Kayoko Hashiguchi, Miyuki 
Matsuhisa, Chieko Oda. Mi- 
tsuko Mizukava, Ioko Nagao, 
Kazue Hanyu, Ioko Mura
kami.

TRANSMISIUNILE SPORTIVE 
LA TELEVIZIUNE

Secția sportivă a televiziunii ne-a comunicat programul de mai 
jos al transmisiilor de fotbal (jocuri din campionat și internațio
nale) și baschet, Campionatul Balcanic masculin.

VINERI — 25 SEPTEMBRIE
18.55 BASCHET : Campionatul balcanic masculin : ROMANIA — 

IUGOSLAVIA (repriza a n-a). Transmisie directă de la Sala Flo- 
reasca.

SIMBATA — 26 SEPTEMBRIE
15.15 FOTBAL : RAPID — UTA (Divizia națională A). Transmi

sie directă de la Stadionul Republicii.

20.15 BASCHET. Campionatul Balcanic ROMANIA — BULGARIA 
(repriza a II-a). Transmisie directă de Ia Sala Floreasca.

23.15 FOTBAL : FEIJENOORD — UTA (rezumat filmat primit 
de Ia Rotterdam).

DUMINICA — 27 SEPTEMBRIE

Viitoarele C. M. de handbal

OLANDA: FEMEI, IN 1971

GERMANĂ: BĂRBAȚI, ÎN 1974

prilejul Congresului F.I.H., care a avut ioc recent la 
au fost stabilite țările care vor organiza viitoarele

Cu
Madrid, .___ ___ ____
ediții ale campionatelor mondiale de handbal. Astfel, între
cerea feminină se va desfășura între 10 și 18 decembrie 1971 
în Olanda, iar competiția masculină va fi găzduită — în 
1974 —■ de R. D. Germană.

13.30 FOTBAL. Aspecte din ultima parte a meciului : POLITEH
NICA TIMIȘOARA — CRIȘUL ORADEA (Divizia B) și partida CFR 
timiș'-.-, ft A — DINAMO bucurești (Divizia A). Transmisie di
rectă de la Timișoara,

17.30 FOTBAL : UNGARIA — AUSTRIA (repriza a U-a). Tran
smisie directă de la Budapesta.

18.45 BASCHET : Campionatul Balcanic: BULGARIA — IUGO 
SLAVIA (repriza a Il-a). Transmisie directă de la Sala Floreasca.

MIERCURI — 30 SEPTEMBRIE
15.10 FOTBAL î UTA — FEIJEN OORD ROTTERDAM (Cupa cam

pionilor europeni). Transmisie directă de la Arad.
23.00 FOTBAL : STEAUA — KARPATI LVOV, repriza a 

(Cupa cupelor). înregistrare.

Comentatorii acestor transmisii vor fi : Gabriel Bădescu și 
lentin Albulescu (BASCHET), Constantin Diamantopol, Marius 
pescu, GheOrghe Ola, Cristian Țopescu» Radu Urziceanu și 
Antonescu (FOTBAL).

n-a
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LA CRAIOVA, ATLETISMUL

ARE NEVOIE DE SPRIJIN
LĂSAT!-MĂ SINGUR LA TELEVIZOR!BUCUREȘTI - BELGRAD

Programat inițial la începu
tul lunii octombrie, meciul de 
box dintre selecționatele de ju
niori ale orațelor București și 
Belgrad va avea loc mîine, 
întrucît oaspeții au sosit 
marți în Capitală. Gala va în
cepe la ora 18 și se va disputa 
în sala Casei de cultură a

D
urmărite, ce-i drept, cu insis
tență. Din jocul la centru, nu 
se pierde nimic. E mai comod, 
mai odihnitor. Viața grea în
cepe la 16 metri, în careu. 
Acolo-i o caznă să urmărești 
un șut peste poartă și e pre
ferabil să urmărești îndelung 
un puști care fuge cu mingea 
s-o dea portarului pentru a o 
plasa In colțul careului mic...

Nu mai discut despre moar
tea reluărilor. Care reluări ? 
Nu mai avem reluări. 'Se aude 
prin oraș că tehnicianul care 
răspundea de ele a plecat la 
radio și de aia nu mai are 
ursul coadă. Zvonuri sau nu 
— asta e : nu mai avem re
luări de faze importante, de 
goluri. Ofsaiduri dubioase nu 
mai avem cum să le judecăm. 
Goluri strălucite mor în clipa 
repunerii balonului la centru. 
Combinații extraordinare — 
adio ! în schimb, avem totul 
în direct, osta da.

Dacă vreji să mă ascultăfi, 
duceți-vă la stadion, în cazul 
că doriți să vedefi fotbal, bun, 
râu, dar fotbal. S-ar putea să 
vă apar ca un odios dema
gog, tocmai un telecronicar să 
vă dea asemenea sfaturi — 
dar vă repet: lăsați telecro- 
nicarii la televizoare, luați 
drumul stadionului, acolo șutul 
e șut, Răducanu e Răducanu, 
meciul — meci, ratarea — ra
tare... Și pe urmă, ce plăcută 
e întoarcerea... Mai o bere, 
mai un „mic”, la două pahare 
de vorbă. Iar cînd o fi fru
mos la televizor — vă spun 
eu !

daug lipsa totală de relief 
uman.

La atletism, Țopescu cere re
giei să urmărească pe cută- 
rescu și regia îl ascultă cit 
de cît. în fotbal, joc colectiv, 
nimeni nu cere nimic regiei și 
atunci regia de ce să se obo
sească ? Toți jucătorii sînt o 
apă și un pămînt, 22 de oa
meni dau cu piciorul în minge,

uminică, la prima trans
misie în direct a mult 
cîntatului cuplaj bucu

reștean, Televiziunea a făcut 
o excelentă propagandă pen
tru tramvaiele și taxiurile care 
se deplasează la stadion, pen
tru stadionul „23 August" în
suși. Regia și operatorii au 
ținut să ne convingă de ma
rele adevăr că nicăieri nu e 
mai bine să vezi un meci de 
fotbal decit pe stadion. Au 
ținut morțiș să ne convingă și 
au reușit cu brio. E rîndul Fe
derației și al cluburilor să mul
țumească studioului și aș fi 
dezamăgit dacă aceste mulțu
miri vor întîrzia să se expri
me.

Pentru că de mult n-am vă
zut o transmisie de fotbal mai 
boantă, mai calpă și mai ne
glijentă. De mult n-am văzut 
emisie mai leneșă, mai nein
spirată în montaj. Cred că s-a 
bătut recordul de rateuri în 
cadraj. De nenumărate ori, pe 
teren se trăgea la poartă și 
noî nu știam dacă mingea a 
nimerit ținta. Faze întregi ră- 
mîneau neterminate. Lovituri 
libere nu știai de unde plecau 
și unde ajungeau. Portarii 
plonjau, dar habar n-aveai de 
unde venise mingea, cine șu
tase. Camerele nu aveau nici 
o putere de previziune asupra 
jocului. Așteptam ca reporte
rul să ne spună cum s-a în
cheiat faza, de parcă am fi 
stat precum puștii odinioară, 
la gaura gardului, unde unul 
mai ochios și mai privilegiat 
ne povestea ce se întîmplă pe 
teren, nouă, nevăzătorilor. A-

• ACTIVITATEA COMPETI- 
TIONALA ESTE SLABA și, cu 
excepția celor care ajung ra
pid la performanțe ridicate, 
tinerii atleți nu au o țintă pre
cisă în pregătire, mai ales de 
la desființarea diviziei B, care 
a lăsat un gol resimțit mult 
la Craiova.

S-ar mai putea adăuga și 
alte cauze. Dar ele nu sînt de
terminante ca această lipsă d° 
posibilități de A ASIGURA 
CONTINUITATEA ÎN PREGĂ
TIRE, KARA DE CARE NU SE 
POATE AJUNGE LA PERFOR
MANȚE VALOROASE.

Iată, deci, problema nr. 1 a 
atletismului craiovean. Cum 
poate ii ea rezolvată? Credem 
că municipiul are suficiente 
posibilități, mai ales că — pen
tru moment — atlcții și profe
sorii lor nu se gîndesc decît 
la un perete care să închidă 
un spațiu sub tribuna stadionu
lui Tineretului, ca să nu-i mai 
ningă.

tistică a activității atletice din 
afara orelor de educație fizică, 
căutînd să aflăm numărul celor 
care participă cu regularitate 
la antrenamente, făcînd astfel 
o pregătire continuă, singura 
generatoare de rezultate înalte, 
am avut surpriza de a nu pu
tea înregistra decît circa 17(1 
de școlari atleți. Rezultă de 
aici că doar unul din două 
sute de elevi și studenți craio- 
veni practică atletismul, ceea 
ce — trebuie să recunoaștem — 
este foarte, foarte puțin.

Cu toate acestea, de aici 
s-au ridicat Virginia Bonei, 
Sanda Grosu, Argentina Menis, 
Natalia Andrei și alți tineri care 
dovedesc prin performanțele 
lor marele rezervor de talente 
pe care îl reprezintă școlarii

Craiova este astăzi un 
mare și puternic centru 
industrial, un oraș tare își 
schimbă mereu înfățișarea, 

își schimbă mereu înfățișarea, 
croindu-și haine pe măsura im
petuoasei dezvoltări generale pe 
care o trăiește. Un centru uni
versitar cu 10 facultăți și peste 
4 090 .................
aibă 
nea, 
vață 
teoretice, 7 licee de specialitate, 
10 școli profesionale, 22 școli 
generale și 3 școli speciale. Se 
poate vorbi, deci, despre Cra
iova ca despre un mare oraș 
scoală, de O CETATE A TINE
RETULUI. Dar dacă vorbim de 
o cetate a tineretului nu-i oare 
normal să vorbim și de una a

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

ACTIVITATE, DOAR 6 LUNI PE AN? 
TALENTE MULTE, ÎMPLINIRI PUȚINE

sportului ? Fără îndoială, ei 
există. O echipă de fotbal cu 
faimă, un campion mondial în 
sportul pe care îl făcea și Gruia 
lui Novac (luptătorul Gh. Ber- 
ceanu), cîțiva campioni balca
nici (printre care și junioara 
Natalia Andrei, o mare speran
ță a semifondului feminin), e- 
chipe divizionare de baschet, 
volei, handbal, iată — spi
cuind doar — citeva realizări 
care ne îndreptățesc să afir
măm că SE ÎNFIRIPA O TRA
DIȚIE SPORTIVA LA CRA
IOVA. Rămîne să vedem însă 
dacă sportul este la nivelul 
celorlalte domenii de activitate, 
să vedem, mai ales, dacă și 
atletismul beneficiază de clima- 
‘tul marilor înnoiri craiovene.

O vizită la Craiova și o dis
cuție cu cîțiva dintre cei ce lu
crează direct pe stadioane, 
străduindu-se să sădească. în 
gusturile tinerilor sportul și în 
special atletismul, ne-a dat 
prilejul unor constatări care 
lasă mult loo pentru mai bine.

Pentru început, profesorul 
Aurel Danes, metodist al 
CJEFS, ne-a arătat, cu cifre și 
nume, citeva realizări care do- 
vedeso preocuparea permanen
tă pentru atletism a profeso
rilor de educație fizică din 
Craiova. De altfel, 20 dintre ei 
sînt specializați în această dis
ciplină. Din păcate, doar ju
mătate lucrează efectiv în ca
drul școlilor și doar trei și în 
afara lor, la clubul Electropu
tere sau la asociația Rovine, 
unde se află singurele secții 
de atletism (cea a Universității 
— care ar trebui să fie prima 
— are mai mult o existență 
formală, numărînd doar 4 a- 
tlețil).

Deci, baza atletismului cra
iovean o constituie școlile. Tre- 
cînd, însă, la concretizarea sta-

de studenți, care începe să 
tradiții proprii. De aseme- 
peste 30 000 de elevi in
ia Craiova in cele 6 licee

eraiovenl. Profesorii Constantin 
Păcuraru, Mihai Nistor și Ște
fan Popescu au ținut să subli
nieze, în mod special, calitățile 
deosebite pentru atletism ale 
școlarilor olteni, calități care 
nu pot fi valorificate suficient 
din cauza condițiilor în care 
elevii și profesorii sînt nevoiți 
să lucreze.

Iată, pe scurt, de ce numă
rul performerilor de valoare 
națională este redus și de ce 
Craiova, care a ridicat și con
tinuă să ridice juniori talen- 
tați, nu a ajuns încă să aibă 
nici un atlet senior pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului, la 
campionatele naționale.

• ȘCOLILE, INCLUSIV ȘCO
LILE SPORTIVE DE ELEVI 
ȘI LICEUL CU PROGRAM DE 
EDUCAȚIE FIZICA, NU AU 
BAZE PROPRII. Pentru sezo
nul de vară este folosit în con
diții bune stadionul Central al 
orașului, bază modernă, bine 
utilată, care corespunde nevoi
lor. Chiria lui este, însă, destul 
de ridicată și pune probleme 
secției de atletism a clubului 
Electroputere. Oricum, stadio
nul rezolvă problema practi
cării atletismului în lunile de 
vară. IARNA, ATLEȚII RA- 
MIN INSA FARA ACOPERIȘ, 
în condiții cu totul improprii, 
activitatea continuă, dar rezu
mată la exerciții de pregătire 
fizică generală, ceea ce este 
foarte puțin pentru a se putea 
ajunge la performanțe înalte.

• ba terminarea școlilor, cei 
mai buni atleți părăseso Cra
iova, secția de la Universitate 
neasigurîndu-le o continuare a 
activității în sportul pe care 
l-au îndrăgit.

ANUL ATLETIC IN LICEE1971
(Urmare din pag.-l) ..... partea factorilor cu răspun-,

dere din licee și școli profe
sionale, să trateze cu multă 
seriozitate această ac-tjuiie;,.. , 
să-și aducă o contribuție co
respunzătoare la reușita ei.

Ceva mai mult. ANUL A- 
TLETIC ȘCOLAR AR PUTEA 
CONSTITUI ȘI UN MIJLOC 
DE STIMULARE A INTERE
SULUI ELEVILOR PENTRU 
„CERCURILE OLIMPICE", O 
altă inițiativă importantă a- 
parținînd Ministerului învăță
mântului. In acest context am 
sugera inițiatorilor SĂ STU
DIEZE POSIBILITATEA MO
DIFICĂRII ACTUALELOR 
NORME. MAI ALES CELE 
REFERITOARE LA GRADE
LE I ȘI II. PENTRU CA ELE 
SA DEVINĂ ȘI MAI ACCE
SIBILE MARII MASE A E- 
LEVILOR. Ar fi o modali
tate binevenită de revitali- 
zare a „Cercurilor Olimpice" 
aflate acum în cel de-al 4-lea 
an de existență.

La fel, n-ar fi lipsit de in
teres ca federația de resort 
să organizeze, în orașele și 
municipiile cu un mare nu
măr de școli, concursuri atle
tice demonstrative, cu parti
ciparea unor componenți ai 
loturilor naționale de juniori 
— băieți și fete — și alături 
de ei elevi care manifestă 
frumoase posibilități. Și în- 
tr-un caz și într-altul s-ar 
face o reușită propagandă 
pentru atletism în rîndurile 
tineretului studios.

altfel, în școli la alte diferite 
jocuri sportive —- fotbal, ' vo-»-*-" 
lei, baschet și handbal.

Principala obligație pentru 
materializarea acestei frumoa
se și binevenite inițiative re
vine evident asociațiilor spor
tive școlare. Sub îndrumarea 
directorilor și cu sprijinul ne
mijlocit al organizațiilor 
U.T.C., al profesorilor de e- 
ducație fizică, se va putea 
întocmi de către consiliile a- 
sociațiilor sportive un calen
dar al concursurilor atletice, 
în mod riguros, pe clase, în 
zile și la ore cit mai conve
nabile elevilor, urmărindu-se 
astfel o prezență masivă la 
întreceri. Și tot asociațiilor 
sportive le revine sarcina pre
gătirii prealabile a condiții
lor necesare desfășurării a- 
cestor concursuri, fie îngri- 
jindu-se de amenajarea sau 
reamenajarea unor spații exis
tente, fie căutînd soluții pen
tru a le asigura, eventual, 
PRIN INTERMEDIUL UNOR 
CLUBURI SPORTIVE CU O 
BUNA BAZĂ MATERIALA. 
Aceste aspecte — calendarul 
concursurilor atletice pe clase, 
și asigurarea unui minim ne
cesar desfășurării întrecerilor 
— trebuie să se afle, în prin
cipal, în atenția consiliilor a- 
sociațiilor sportive din școli, 
de ele depinzînd de fapt suc
cesul acțiunii. Așteptăm, de 
aceea, din partea consiliilor 
asociațiilor sportive, ca și din

în sala Casei de cultură 
sectorului 4 (str. Turturele).

ȘOIMII SIBIU
SELECȚIONATA MORAVIA

Prima 
nală de 
Sibiu, o 
juniori

intîlnire internațio- 
box clin acest an, la 
va susține echipa de 
a Școlii sportive 

„ȘOIMII", care va intîlni
astă-seară pe terenul Lucea
fărul, selecționata regiunii 
Moravia (Cehoslovacia). Re
vanșa meciului va avea loc 
sîmbătă.

SUCCESE
Sîntem convinși că o bază 

pentru antrenamentele de iarnă 
și activizarea secției Universi
tății ar face să renască și 
entuziasmul unor profesori- 
antrenori care, nevăzîndu-și 
răsplătită cu rezultate munca, 
se mulțumesc astăzi să-și sa
tisfacă doar obligațiile strict 
didactice. Dar, mai ales, ar fi 
un neprețuit ajutor pentru cei 
care nu au abandonat și con
tinuă să lucreze, sperînd că, 
în sfîrșit, i se vor crea și atle
tismului condiții optime de dez
voltare.

ALE ELEVILOR

Gh. EPURAN

ȘCOLII SPORTIVE NR. 1
ÎN POLONIA

In turneul Întreprins in Polonia, 
echipele de volei ale Școlii spor
tive nr. 1 București au avut o 
frumoasă comportare. Băieții au 
învins reprezentativa de juniori a 
orașului Tomașov cu 3—2 și pe 
L.K.S. Lodz cu 3—0, pierzînd la 
Spolem Lodz (seniori) cu 3—2, în 
timp ce fetele au cîștigat cu 3—0 
întîlnirea cu L.K.S. Lodz (j) și cu 
3—1 partidele susținute cu repre
zentativele de juniori ale orașelor 
Tomașov și Lodz, fiind învinse de 
senioarele de la L.K.S. Lodz.

nici unul nu joacă mai bine — 
dar, în schimb, avem transmi
sie în direct și rezultaful la 
timp I Mare realizare ! A tre
buit Răducanu să facă O par
tidă care pur și simplu ieșea 
din cadru, „sărea din pagină", 
bună și pentru orbi ca să pri
ceapă cine-i cel mai bun por
tar al României, azi — a tre
buit Tamango să joace ia ne
murire, ca să văd ceea
aparatul nu catadicsea să ne 
spună. O dată măcar nu s-a 
dus aparatul, din „proprie ini
țiativă", spre eroul cuplajului, 
să ni-l portretizeze între două 
faze fără interes. Și au fost 
deajunse faze fără interes,

ce

BELPHEGOR
____

-PENTATLON MODERN -
TH. PUTERITY -CAMPION LA URMĂRIRE INDIVIDUALĂ

Desfășurată în aceeași at
mosferă — aer tare, totală in
diferență a publicului — reu
niunea de ieri a campionate
lor naționale de ciclism pe 
pistă a fost, totuși, mai inte
resantă. Fără îndoială, contri
buția principală a avut-o ca
racteristica probei de urmă
rire individuală care, punînd 
față în față adversarii, face 
competiția mai dinamică, mai 
palpitantă. Rezultatele au 
continuat însă să fie de va
loare medie, nesemnificative 
pe plan internațional.

La startul seriilor s-au pre
zentat pe velodromul Dinamo, 
la ora 16. cei 12 concurenți, 
selecționați pe baza perfor
manțelor obținute în acest se
zon. Th. Puterity (Steaua) 
și-a anunțat pretențiile la 
primul loc chiar din prima sa 
evoluție. Obținînd 5:10,9 în 
compania dîrzului său adver
sar M. Ioniță (Dinamo), con
curent pe care avea să-1 mai 
întîlnească în finală, el s-a 
instalat în fruntea participan- 
ților ca mare favorit. Ioniță, 
abia pășit în rîndul seniorilor, 
realizase 5:13,9. Al treilea 
timp al zilei l-a reușit Emil 
Rusu (Dinamo) — cel pe care 
toată lumea îl vedea campion. 
Cu 5:16,3, în seria cu M. Rîn- 
dașu (Metalul Plopeni) — 
5:23,9, el își diminuase evi
dent șansele. Există și o scu
ză : Em. Rusu. recordmanul 
țării în proba de 4 000 m, a 
concurat bolnav. în celelalte 
serii s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : C. Gonțea 
(Steaua) 5:23,0 — Al. Sofro-

TH. PUTERITY
nie (Dinamo) 5:18,2; D.Nem- 
țeanu (Steaua) 5:22,4 — P. 
Dolofan (Steaua) 5:35,4; C. 
Tănase (Steaua) 5:30,0 — P. 
Drăgan (Voința) 5:29,8; St. 
Ene (Steaua) 5:38,6 — Fr. 
Gera (Metalul Plopeni) 5:28,8. 
Pe baza rezultatelor, obținu-

te în aceste serii contratimp, 
au fost selecționați primii 4 
pentru semifinale. Puterity 
l-a învins cu siguranță pe 
Sofronie : 5:14,8 — 5:21,1. In 
a doua semifinală, 0 mare 
surpriză : Marin Ioniță l-a 
depășit, după o luptă acerbă 
și un final în care recordme- 
nul a avut o puternică reve
nire, pe Emil Rusu! 5:11,5 
pentru Ioniță, 5:12,5 pentru 
Rusu. Așadar, Emil, Rusu a 
fost eliminat din lupta pen
tru titlu.

în finala pentru locurile 
3—4, Al. Sofronie — fără ve
leități, intrînd în concurs 
după participarea la o cursă 
ou adițiune de puncte... — a 
fost ajuns din urmă după 7 
ture de Emil Rusu, dîndu-i co
legului său de club satisfacția 
de a obține medalia de bronz, 
în finala mare, cea pentru 
locurile 1—2, Th. Puterity a 
muncit mult, nu atît pentru 
a-1 întrece pe Ioniță (pe care 
îl conducea copios după pri
mele ture), cît pentru a obți
ne un rezultat mai bun decît 
în serii. Lucrul acesta i-a reu
șit, cronometrele indicînd 
5:09,9. Ioniță a realizat 5:20,5. 
Iată clasamentul final: 1. TH. 
PUTERITY (STEAUA) cam
pion al România. 2. M. Ioniță 
(Dinamo); 3. Emil Rusu (Di
namo); 4. Al. Sofronie (Dina
mo).

Astăzi este zi de pauză. 
Mîine după amiază încep de 
la ora 16. finalele la urmărire 
pe echipe.

Hritfacha NAUM

ALBERT COVACI (Mureșul Tg. Mureș) 
ÎNVINGĂTOR ÎN PROBA DE NATAȚIE

Așa cum anticipam, proba 
de natație din cadrul finalei 
campionatului național de 
pentatlon modern nu a adus 
nici o surpriză de proporții. 
Liderul clasamentului indivi
dual, Ivan Bănet, a făcut o 
cursă bună, terminînd pe lo
cul a IlI-Iea în această pro
bă, cu 996 p. Aceasta îi dă 
posibilitatea să abordeze re
laxat ultimul obstacol, crosul, 
cîștigarea titlului de campion 
constituind pentru el o sim
plă formalitate. Natația a re
venit unui sportiv din provin
cie, ADALBERT COVACI 
(Mureșul Tg. Mureș) cu un 
rezultat remarcabil: 3:33,0 — 
1168 p. De subliniat că pe 
locul II s-a clasat orădeanul 
Romeo Boșcu (Crișul) cu 
3:53,8 — 1004 p, sportiv în 
vîrstă de numai 15 ani 1 Pe 
celelalte locuri s-au clasat la 
natație : Gh. Dumitru (Steaua 
II) 4:00,0 — 952 p, Gh. Rolic 
(C.F.R, Timișoara I) 4:00,5 —

948 p, Dumitru Spîriea (Stea
ua I) 4:02,5 — 932 p. Pe e- 
chipe, proba a revenit forma
ției CRIȘUL ORADEA cu 
2 670 p, urmată de C.F.R. Ti
mișoara I—2 632p și Steaua I
— 2 521 p.

După patru probe, Ia indi« 
vidual conduce Bănet cu 
4012 p, urmat la distanțe □- 
preciabile de trei sportivi al 
clubului Steaua (dar care nu 
mai pot amenința poziția de 
lider a timișoreanului) : 
Spîriea — 3 712 p, Cosmescu
— 3 507 p, Zamfir — 3 276 p, 
Gh. Dumitru 2834 p și Cris
tian Toma (C.S.M. Sibiu) —• 
2 768 p. Pe echipe : STEAUA 
I — 10 496 p, C.F.R. Timișoara 
1 — 8212 p, C.S.M. Sibiu — 
7 728 p, Steaua IX — 6 640 p, 
Crișul Oradea — 4 420 p.

Azi, în pădurea de la 
Călugăreni, ultima probă 
a campionatului — crosul.

M O T
ÎN DEZACORD CU ATMOSFERA CONCURSULUI

Campionatele naționale

LUPTĂ STRÎNSĂ PENTRU CUCERIREA TITLURILOR

IUGOSLAVIA - MAREA FAVORITĂ
(Urmare din pag. 1)

zentativa noastră nu și-a modi
ficat ideea tactică din ultima 
vreme, ei s-au putut reintegra 
ușor în jocul echipei. In parti
dele cele mai dificile, ca aceea 
cu redutabila selecționată iugo
slavă, vom încerca să valorifi
căm experiența celor reinte
grați In echipa națională". în 
completare, vom arăta că me
ciurile de verificare, susținute 
marți seara in compania Rapi
dului și miercuri cu Steaua; 
s-au dovedit utile, contribuind 
la închegarea formației ro
mâne.

KOLOKITHAS A RAMAS 
LA ATENA !

Tot ieri am asistat și Ia 
primul antrenament al selec
ționatei Greciei, pregătită de 
Fedon 
publicului 
evoluțiile 
actualilor 
prinderea 
cat absența lut Kolokithas, cel 
mai bun jucător grec și coș- 
geter al ultimelor ediții ale 
„europenelor". Lămurirea ne-a 
venit prompt din partea antre
norului Matheo : „Kolokithas 
și Goumas au fost excluși în 
ultimul moment din lot, deoa
rece, in ajunul deplasării spre 
București au lipsit noaptea 
de Ia hotel, venind spre dimi
neață. In locul lor au făcut 
deplasarea Katsai'ados, Sisma- 
nidis și Christoforou. In aces
te 
va
am 
nă 
lot

Matheo, binecunoscut 
bucureștean de la 

din anii trecuți ale 
oaspeți. Spre sur- 
noastră, am remar-

condiții, misiunea echipei 
fi mal dificilă, dar... nu 
avut Încotro. Fără diseipii- 
nu se poate concepe un 
reprezentativ.? — ■ ..

ȘASE DINTRE 
CAMPIONII MONDIALI 

EVOLUEAZĂ 
LA BUCUREȘTI

Marea favorită a 
balcanic 
echipa 
campioană mondială, 
rul Ranko Zeravica 
Ia București o formație mult 
întinerită față de cea care a 
evoluat în luna mai la Lju
bljana, cuprinzînd 11 dintre cei 
12 baschetbaliști ce au repre
zentat Iugoslavia (clasată pe 
locul IV) la Universiada de 
la Torino. Adică t Jelovac, 
Knezevici, Zivkovici, Karati, 
Kapicici, Kotarac, Solman, 
Rukavina, Cermak, Simonovici 
și Bizjak, cărora li se adaugă 
Nikola Plecas. Dintre aceștia, 
Jelovac. Kapicici, Solman, Ple
cas, Cermak și Simonovici, 
eroul meciului Iugoslavia — 
S.U.A., care a decis, la Lju
bljana, victoria gazdelor, au 
făcut parte din echipa cam
pioană mondială.

este, fără 
Iugoslaviei,

turneului 
îndoială, 

actuala 
Antreno- 

va aduce

Proba de obstacole nr. 2, 
rezervată juniorilor de 16 ani 
a clarificat într-o oarecare 
măsură problema primului 
loc, lăsînd însă deschisă lupta 
pentru celelalte două poziții 
fruntașe. Nicolae Gheorghe 
(C. S. Petrolul) cu Aprod a 
reușit să-și păstreze locul în- 
tîi ocupat după prima zi. El 
a acumulat trei puncte, dato
rită faptului că în baraj a în
registrat un timp mai slab cu 
două zecimi de secundă decît 
Dania Popescu (Steaua) cu 
Pipăruș, cîștigătoarea probei, 
învingînd ieri, Dania Popes
cu a făcut un salt mare în 
clasament î de pe locul zece 
pe doi, fiind secondată la un 
punct diferență de Nicolae 
Gheorghe cu Bicaz și Victof 
Conțiu (A.S.A. Cluj) cu Tru
badur. Iată, de altfel, clasa
mentul probei î D. Popescu cu 
Pipăruș 1 p (39,0 s), N. Gheor
ghe cu Aprod 2 p (39,2 s), 
Marius Burtea (C.S.M. Sibiu) 
cu Ghinion 3 p (40,9 s). Cla
samentul după două zile este 
următorul i N. Gheorghe cu 
Aprod 3 p, D. Popescu cu Pi
păruș 11 p, N. Gheorghe cu 
Bicaz și V. Conțiu cu Truba
dur 12 p.

La fete, proba nr. 2 a pro
dus o regrupare în clasament, 
în așa fel, îneît doar după 
ultima zi se va putea spune 
cu certitudine cine va îm
brăca tricoul de campioană. 
Edith Wermescher (C.S.M. 
Sibiu) cu Strop a avut o evo
luție cu multe erori ceea ce 
i-a atras 223/t p penalizare 
și... locul 8. în schimb s-a 
prezentat mult mai bine cu 
Gica (după prima zi pe locul 
patru) menținîndu-se, totuși, 
la conducere. Elena Danacu 
(Dinamo) cu Jac a trecut de 
pe locul trei pe doi, în timp 
de Irina Ciocmata (Steaua) cu 
Vinovat a retrogradat cu un

loc. Au mai făcut salturi în 
clasament Manuela Firșirotu 
(Centrul căi. Buc.) cu Arcaș 
și Viorica Matyas (A.S.A. 
Cluj) cu Titan. Clasamentul 
probei : M. Firșirotu cu Ar
caș 1 p, E. Wermescher cu 
Gica 2 p, V. Matyas cu Ti
tan. După două zile : E. Wer
mescher cu Gica 6 p, E. Da- 
nacu cu Jac, V. Matyas cu Ti
tan, M. Fîrșirotu cu Arca? 
8 p, E. Wermescher cu Strop, 
I. Ciocmata cu Vinovat 9 p.

Ca și la fete și la seniori — 
categoria semigrea, lupta pen
tru primul loc rămîne des
chisă. Constantin Vlad (Di
namo) cu Spirt n-a reușit să 
încheie parcursul fără pena
lizare, terminînd pe locul 5

și fiind, astfel, egalat de An- 
ghel Donescu (Steaua) cu Pă
una?. Cea mai bună compor
tare a avut-o însă Oscar Re- 
cer (Dinamo). El a impresio
nat prin siguranță, la ambele 
apariții cu Sondor și cu Vifor. 
De altfel, O. Recer a fost sin
gurul călăreț care a partici
pat la baraj, pe rînd cu cel 
doi cai. Rezultatul probei 
O. Recer cu Sondor 1 p, O. 
Recer cu Vifor 2 p, Cornel 
Ilin (Steaua) cu Viteaz 3 p. 
După două zile t C. Vlad cu 
Spirt și A. Donescu cu Pău
na? 6 p, O. Recer cu Sondor 
7 p, C. Ilin cu Viteaz 8 p.

Emanuel FANTANEANU

AZI LA AURILLAC, AL DOILEA MECI 
AL RUGBYȘTILOR ROMÂNI

Localitatea Aurillac găz
duiește, astăzi după-amiază, 
cel de-al doilea meci din ca
drul turneului pe care îl în
treprinde în Franța reprezen
tativa secundă de rugby a Ro
mâniei. Întîlnirea se anunță 
foarte dificilă datorită pe de o 
parte unor indisponibilități in
tervenite în lot (Dinu, Giu- 
giuc) iar pe de altă parte fap
tului că XV-le advers este 
fel de valoros ca și cel de 
Bourg en Bresse.

Antrenorul principal al

la 
la

chipei, P. Cosmănescu, ne-a 
comunicat telefonic următoa
rea formulă de echipă : Dur- 
bac — Suciu, Budică, Braga, 
Teleașă — V. Marinescu — 
Pop, Daraban, Miclescu — 
Veluda, Șerban — Baciu, Gh. 
Mircea, Iorgulescu.

Francezii vor utiliza forma
ția : Terrissă — De Matos, 
Pecune, Paparil, Destruelle — 
Romeu, Barrau — Lassoujade, 
Combeuil, Boffelli — Boisson, 
Safin — Rougerie, Fleury, Pa- 
paremborde.

Etapa a doua a campiona
tului republican de viteză pe 
circuit a reunit 84 de concu
rent! din principalele centre 
ale țării, oferind miilor de 
spectatori ploieștenî un reușit 
spectacol motociclist. Din pă
cate, însă, pe fundalul fru
moaselor întreceri au existat 
Unele aspecte negative, în 
dezacord cu atmosfera ge
nerală a concursului. Dar să 
concretizăm.

Numărul participanților pu
tea depăși cifra menționată, 
dacă o serie de alergători 
n-ar fi manifestat dezinteres 
față de pregătirea propriilor 
mașini. Astfel, la revizia teh
nică, oficialii au descoperit la 
mașinile mai multor sportivi 
frîne neactive, roți necentrate, 
cauciucuri șterse șl alte ase
menea defecțiuni pentru care 
nu au fost admiși la start. 
Iată cum nepăsarea s-a răzbu
nat crunt, irosindu-se bani cu 
transportul motoarelor, iar pi- 
loții acestora apărînd la Plo
iești in postură de simpli tu
riști.

Alți concurenți care au reu
șit să treacă prin comisia de' 
control au fost, apoi, prinși 
cu... mîța în sac. Fiind con

testat de unul dintre adversarii 
săi, Vasile Solomon (Motorul 
Baia Mare), cîștigătorul cursei 
la clasa 500 cmc, a recunoscut 
că mașina sa depășește limita 
de capacitate, fapt pentru care 
a fost descalificat. Delegatul 
asociației sportive U.R.A. — 
Satu Mare a înscris concu
renți la clasele 70 cmc, 175 
cmc și 500 cmc, însă în rea
litate conta doar pe un spor
tiv, care a luat startul în ul
timele două probe. Cum re
gulamentul campionatului 
național exclude din con
curs cluburile și asociațiile 
care n-au reprezentanți și 
la clasa motoretelor ro
mânești, IOSIF POP, a fost 
eliminat din clasamentele res
pective. Este desigur neplăcut 
să vrej și să nu poți alerga 
din cauza conducerii asocia
ției care nu se îngrijește, deși 
are în inventar două moto
rete Carpați, să promoveze

cadre tinere. Dar, Iosif Pop a 
greșit duminică de două ori. 
O dată pentru că deși cu
noștea clauza din regulament 
a ignorat-o și, în al doilea 
rînd, pentru câ atunci cînd 
a fost anunțat că este conside
rat in afară de concurs, a a- 
dus injurii organizatorilor și, 
ostentativ, și-a rupt în văzul 
tuturor carnetul de legitimare.

Pentru a se pune capăt u- 
nor astfel de manifestări, cre
dem că faptele trebuie jude
cate corespunzător gravității 
lor.

Iată CLASAMENTELE GENE
RALE, după două etape 5 70 cma 
1. M. DINESCU (Energia Cirnpi- 
naț 12 P, 2—3. Tr. Macarfe (Met. 
Buc.), C. Boboescu (Poiana Cim^ 
plna) 8 p; 125 cmc : 1. A. SCHU-1 
LER (Steaua) 14 p, 2. M. Wetzlejv 
(C.S.M. Reșița) 10 p, 3. T. Popa 
(Met. Buc.) 9 p: 175 cmc 5 1. D. 
VASILESCU (Met. Buc.) 12 p, 
2—4. Tr. Macarle, FI. ștefan (Loc. 
Ploiești), N. Felea (C.S.O. Galați) 
8 p. cl. 250 cmc : 1. V. SZABO 
(Steaua) 14 p, 2. V. Solomon (Mo
torul Baia Mare) 9 p, 3. Gh. Ion 
(Steaua) 8 p; cl. 350 cmc : 1. GH. 
ION 16 p, 2—3. V. Szabo, FI. Ște
fan 10 p; el. 500 cmc: 1. A. SCHU
LER 12 p, 2. I. Pascotă (Prog. Ti
mișoara) 8 p, 3. I. Tîmpescu 
(Prog. Pitești) 6 p; ataș : i. M. 
DANESCU + V. DIȚESCU (Stea
ua) 16 p. 2. T. Makșai + A. Wlt- 
linger (Motorul Baia Mare) lc p, 
3. Șt, Ciorbașl + I. Ciorbași 
(U.R.A. Tg. Mureș) 7 p.

Tr. 1OANIȚESCU

niergem
CĂLĂRIE ■ Baza hipică din 

Calea Plevnei, de la ora 10, 
campionatele naționale, pro
ba nr. 3 obstacole; juniori, 
fete, seniori (cat semigrea).

POPICE 8 Arena Voința, de 
la ora 13, finalele campiona
tului republican, individual șl 
perechi — întrecerile juni
orilor.

TENIS 8 Teren Progresul, 
orele 8,15 șl 14 : campionatele 
naționala individuale (catego
ria I) 5 teren Steaua (Ghen- 
cea), orele 8,15 șl 14: cam
pionatele naționale (categoria 
a n-a)

REZULTATELE DIVIZIEI B

SCORURI, SURPRIZE, PRONOSTICURI Șl NU NUMAI ATÎT...

Rezultatele etapei a Ii-a a di
viziei B : MASCULIN, seria I : 
Steagu’ roșu Brașov — Voința. 
Zalău 72—43 (41—19), Știința Me
diaș — Voința Tg. Mureș 67—51 
(35—22). Crișul Oradea — Știința 
Petroșani 90—55 (48—25), Utilajul 
Timișoara — „U“ Craiova 57—43 
(29—27), Constructorul Arad — 
Comerțul Tg. Mureș 64—90 (29—40); 
seria a n-a : Voința București — 
Politehnica lași 55—50 (33—24),
Academia Militară — A.S.A. Ba
cău 103—51 (53—20), Comerțul Tîr- 
govlște — Constructorul Iași 52—56 
(28—24), știința Sf. Gheorghe — 
„U" București 42—64 (15—33) ; FE
MININ, seria I : ;,U“ Craiova — 
șU« Cluj 29—76 (20—13), '
Oradea — ;,Ut Timișoara 
<25—29, 50-50), Medicina

Voința
61—67
Tlml-

șoara — Voința Tg. Mureș 50—61 
(28—27), Forcsta Arad — știința 
Sf. Gheorghe 37—40 (10—27): seria 
a Il-a : I.E.F.S. II — Politehnica 
Brașov 57—58 (34—22), Medicina 
București — voința Constanța 
48—59 (18—26), Progresul București 
— „U“ București 49—45 (28—18), 
Arhitectura București — Pedago
gic Galați 59—13 (35—12), „U“
Iași — Rapid II București 75—58 
(34—19).

Rezultatele ne-au fost 
comunicate de corespon
denții : I. Ene, C. Croțu, 
Gh. Nlcolăiță, P. Dumi
trescu, Gh. Brlotă, I. Ghișa, 
Z. RIșnoveanu, N. Pastra- 
magiu, 1. Boitoș, M. Avanu, 
D. Diaconescu și F. Simion.

Trei zile petrecute în am
bianța specifică sportului alb, 
la Progresul, ne-au oferit. șl 
alto subiecte de comentariu de
ci t cele legate strict de evoluți
ile de scor, in întrecerea pentru 
titlurile naționale.

Privim astfel, cu destulă a- 
mărăciune, puținul spor pe ca- 
re-1 au inițiativele, mai vechi 
sau mai noi, de a ridica primul 
nostru stadion de tenis la nive
lul unor cerințe firești. Ace
leași terenuri proaste, necores
punzătoare, care stau în calea 
unui tenis de calitate. Aceeași 
lipsă de grijă gospodărească 
pentru ca această bază sportivă 
să arate cum se cuvine ,în 
zile de competiție, care se cer 
sărbătorești.

Ne gindim la aspecte de a- 
mănunt, care nu pretind niscai
va investiții deosebite. Ia ve
chea tribună a Tenis-clubului 
de pe vremuri, pe care se mai 
pot monta citeva gradene de

lemn sau plastic, ca să nu fii 
obligat să stai direct pe beton 
în aceste după-amieze de toam
nă rece. La băncile răzlețe care 
mai existau acum un an pe la 
terenurile laterale, iar acum au 
dispărut cu totul. La atmosfera 
ce domnește la bufetul din ca
bană, care nu seamănă de loc 
— ca eleganță și decență — ce
lei impuse unui club de sport.

Și ne mai gindim că peste 
citeva zile, tot aci vom avea 
campionatele internaționale, cu 
cîțiva oaspeți sportivi de sea
mă, veniți de peste hotare. Ii 
vom primi în același cadru, 
puțin îmbietor, foarte puțin 
adecvat unei manifestări de 
prestigiu.

Este păcat. Mai ales că acei 
spectatori, puțini Ia număr, 
care mai vin la Progresul, n-ar 
trebui să regrete că au rămas 
credincioși tenisului. Avem ju
cători buni, iar spectacolul ce-1 
pot oferi este de prim ordin.

Nu numai Năstase sau Mărmu- 
reanu și Dron 6Înt de urmărit, 
ci și cei ce le urmează in ie
rarhia națională. Așa va fi de
sigur azi, la jucarea sferturilor 
de finală de simplu feminin 
(dimineața) și masculin (după- 
amiaza), care promit partide 
deosebit de interesante.

Pe scurt, despre întîlnirile 
de ieri, din rîndul cărora nu 
lipsesc surprizele. Așa este în- 
frîngerea Ecaterinei Roșianu în 
fața tinerei Valeria Balaj (Stea
ua), la scorul de 9—7, 6—0.

REZULTATE : simpla fete, tur 
preliminar: Ioana Bădin — Lu
cia Tănăsescu 4—6, 7—5, 6—3 ;
Virginia Ruzici — Florlca Butoi 
7—5, 6—4. Turul I • Vera Rado — 
Mariana Si nionescu 6—3, 7—5;
Eleonora Dun; rescu — Virginia 
Ruzici 6—3, 7—5 5 Agneta Kun — 
Ioana Bădin 6—2, 6—0. Dublu bă- 
leți, turul I s Hărădău, Sotlriu — 
Ovicl. Nemeș 6—1, 6—1, 3—6, 6—8, 
6—1; Kerekes, T^Marcu — Hor
vath,;. Baia • 7—5, 5—2 5—7,

6—1; c. Dumitrescu, Boaghe — 
Nemeth, Mocanu 2—6, 8—6. 6—3, 
9—7 ; Dron, v. Marcu —’ Stan, 
Spătaru 6—2, 6—4, 6—3; Nagy, So- 
mogyi — Mita, Fodor 6—4. 6—4, 
6—4 ; Rusu, Suto — P. Dumi
trescu, Navroțkl 5—7, 6—1.' 6—0, 
6—4 ; Sântei, Mureșan — Komo- 
roezi, Boldor 6—3. 2—6, 6—4, 6—3 ; 
Turul II : Năstase, Mărmureanu
— Hărădău, Sotiriu 6—4, 6—2,
6—4 : C. Dumitrescu, Boaghe — 
Kerekes. T. Marcu 9—7, 0—6. 6—1, 
6—0 ; Dron, V. Marcu — Nagy, 
Somogyl 6—2. 7—5, 6—3 ; Sântei, 
Mureșan — Rusu, Suto 4—6. 6—2. 
6—3, 2—6, 6—2. Dublu fete,’ turul 
I: Trifu, Butoi — Dudas, Breda 
6—1, 6—3 ; D’bar. Kun — Tănă
sescu. Rado 6—2, 6—1. Dublu mixt, 
turul I : Kun, Năstase — Breda, 
Horvath 7—5. 6—4 ; Dlbar, Dron
— Dudaș, Ovicl 6—3, 6—2 ; Balaj, 
Mărmureanu — Rado, Spătaru 
6—3. 6—1 ; Boboc, Mureșan — 
Tănăsescu, Komoroczl 6—4, 6—1 ; 
Takacs, Nemeș — Roșianu, Rusu 
6—3, 6—1.

_ Radu VOIA



LOTUL DE TINERET - BOTEV VRAȚA 1-4 (1-1)

DE VINĂ SÎNT NUMAI FUNDAȘII CENTRALI ?
Ionul cu un șut plasat pe lin
gă Moldovan, ieșit în întîm- 
pinare. Extrema Paterov, vă- 
zînd slăbiciunile axului cen
tral al adversarilor (Codrea 
însă, l-a supravegheat bine) 
s-a i'nfiltrat și el în această 
zonă a nimănui (min. 84), în
cheind o simplă formalitate 
atunci cînd a trimis mingea 
în plasa lui Filip.

Să fie, însă, de vină numai 
fundașii centrali? Pe cine au 
avut aceștia în față, drept 
perdea de protecție ? Pe Ște- 
fănescu — lent, cărînd ne
inspirat baloane, rămînînd 
mereu undeva, departe de 
faze, pe Beldeanu — singu
rul argint viu al formației, 
dar care voind să suplinească 
carențele terțetului 
Bălan (R. lonescu) 
Georgescu—Manea, 
era util și apărării
lonescu sau Petreanu — lip
siți de clarviziunea conducă
torului de joc.

Așa încît am primit patru 
goluri și am înscris unul sin
gur, în min. 39, cînd Dndu 
Georgescu, în singura lui pă
trundere decisă, l-a deschis 
scurt pe Manea și șutul a- 
eestuia, venit în plin fuleu, 
a adus » efemeră egalare. 
în rest, din totalul celor 21 
de șuturi la poartă, singurele 
periculoase au fost cele trase 
de Crețu, Codrea și Beldeanu 
(în min. 64 mingea trimisă 
de ultimul 
în brațele 
așteptatele 
ale lui D.
țînd mingea 
poartă (min. 29, 66, 83).

Echipa Botev Vrața, in pre
zent lidera campionatului bul
gar, a demonstrat solidita
te și o coeziune de invidiat. 
Exact ceea ce a lipsit forma
ției noastre de tineret.. De 
aci și diferența nescontată, 
de scor.

ofensiv :
— D. 

nu mai 
și pe O.

Și această acțiune ofensivă 
baliștii bulgari.

a jucătorilor noștri (in tricouri albe) va fi stopată de fot- 
(Fază din meciul Lotul de tineret — Botev Vrața)

LOTUL OLIMPIC - DUNAUJVAROS 2-1 (2-0)

...DAR REZULTATUL NU RESPECTA
RAPORTUL DE FORTE

Stadion 1 Mai, teren exce
lent, timp frumos, spectatori 
aproximativ 5 000. Au marcat: 
TUFAN (min. 10), TĂNASE 
(min. 15) șl respectiv, CSOR- 
GO (min. 75).

Raportul șuturilor la poartă: 
24—7 : raport de cornere : 6—6.

LOTUL OLIMPIC : Suciu 7 
(min. 4G Gornea 7) — Cheran 
8, Măndoiu 7 (min. 45 Băclln 
4), Pojonl 7 (min. 46 Vlad 7), 
Velea 6 (min. 46 Pop 7), Tă- 
nase 8 (min. 46 Angelescu 8), 
Cojocaru 7 (min. 46 Libardi 
7), Grozca 9 (min. 46 Uifâlea- 
nu 7), Tufan 8, Caraman 8, 
Gyorfj 8.

DUNAUJVAROS: Papn (min. 
46 Aczel), — Formaggini, Ka- 
maras, Cseh, Nagy (mir. 40 
Boromissza), Somogyi, Simon. 
CsiirgS, Martha (min. 56 Bar- 
tok), Somogyvari, Harangi 
(min. 46 Kovacs).

A arbitrat foarte bine GII. 
L1MONA, ajutat la linie de I. 
Chilibar șl N. Răileanu.

Partenerii de astăzi ai o- 
limpicilor au început jocul 
foarte prudent, cu scopul de 

menține cit mai mult timp

Dacă la o primă verificare, 
unde, desigur, primează ca
racterul de trial, nu puteam 
pretinde formației reprezen
tative de tineret omogenitate, 
antrenorii pot 
schimb, pretenții 
rii convocați la 
lueze, cel puțin,
arătat la acest început de 
campionat. Parcurgind însă

emite, în 
ca jucăto- 

lot să evo-
la nivelul

— și a mijlocașului 
DEANU, 
„cădeți"

BEL- 
dintrenici unul 

nu și-a etalat va
loarea presupusă.

Rememorînd fazele din care 
echipa de tineret a Româ
niei a primit cele patru go
luri, reiese clar că la toate 
acestea cuplul de fundași 
centrali — indiferent dacă 
alături de Stoieescu s-a aflat 
Olteanu sau Ciugarin —, nu

Stadionul Republicii, teren excelent, timp foarte bun, specta
tori : circa 10 000. Au înscris : G. KAMENOV (min. 21 șl 55), RAI- 
KOV (min. 50), PATEROV (min. 84) șl, respectiv, MANEA (min. 
39).

Raportul șuturilor la poartă : 21--18 ; raportul de cornere : 
11-5.

LOTUL DE TINERET : Moldovan 6 (min. 51 Filip 4) — Crețu 
7, Olteanu 4 (min. 46 Ciugarin 5), Stoieescu 6, Codrea 7, Ștefănescu 

6, Beldeanu 8, Bălan 4 (min. 40 R. lonescu 5), O. lonescu 5 (min. 
3o Petreanu 4), D. Georgescu 7, Manea 6.

BOTEV VRAȚA : Iotov — Penkov, Tenov, Iordanov, Koțev, P. 
Kamenov, G. Kamenov (min. 68 Botavcinski), Paterov, Raikov, 
Ahghelov. Djarov (min. 46 Petkov).

.................. V. DUMITRESCU, ajutat la linie de C. Manusariile

nejenat de nimeni 
plaseze în unghiul 
rit, spre colțul din 
reului de 16 m și 
puternic spre poartă, 
dacă la golul care a deschis 
scorul portarul Moldovan, 
surprins de șutul plasat in 
colțul lung, n-a mai putut in
terveni, înlocuitorul său. Fi
lip. s-a bîlbîit ca un începă
tor la golul al treilea, min
gea trecindu-i pe la nas chiar 
în momentul cînd crainicul 
stadionului îi anunța intra
rea în poartă...

La fel de lesnicios i-a fost 
drumul printre fundașii cen
trali și finului dribler Rai- 
kov 
cut

să se de- 
său favo- 
stînga ca
să șuteze 

Iar

care în min. 50 i-a tre-
succesiv, expediind- ba-

A arbitrat : 
și E. Martin.

ajutat la linie de C. Manusariile

jucători folo- 
cu Botev Vra-

lista celor 15 
siți în partida 
ța, ajungi la concluzia — de 
loc îmbucurătoare — că nici 
un compartiment n-a funcțio
nat cu randamentul scontat, 
că in afara fundașilor late
rali — CREȚU și CODREA

S-A SINCRONIZAT DE FEL, 
noțiunea de dublaj părînd 
a-i fi chiar străină. în ase
menea condiții i-a fost des
tul de lesne unui jucător 
„oportunist" ca G. Kamcnov 
să intre nestingherit în pose
sia balonului (min. 21 și 55),

UN APLAUDAT GALOP DE SĂNĂTATE...
(Urmare din pag. I)

tri direct In păianjen: 2—0. 
în minutul 45 asistăm la o 

adevărată canonadă la poarta 
vienezilor, Dumitrache, apoi 
Neagu (bară) și R. Nunweiller

Stadion Republicii, teren 
bun, timp frumos, aproxima
tiv 15 008 de spectatori. Șuturi 
la poartă : 41—8 ; cornere :

5—4. Au marcat : DUMITRA
CHE (min. 16 șl 29), TATARU 
(rhln. 60) și VIGU (min. 35).

LOTUL „A“ : Rădueanu
(min. 46 Adamache) — fără 
notă, n-au avut ce apăra — 
Sătmăreanu 8, Lupescu 8, Dinu 
9, Vigu 8, Dumitru 9, Nun
weiller 9, Neagu 7 (min. 46 
Ene Daniel 7), Tătaru 9, Dumi
trache 9, Fl. Dumitrescu 8-|- 
(min. 68 Domide).

ADMIRA ENERGIE: Flei
schmann — Holata, Rosner, 
Kozlicek, Kreutz (min. 46 
Fullenhals), Nikischer, Za- 
jic. Strei! (min. 46 Hriby), 
Bohm, Latzke, Pribil (min. 64 
Lelh).

A arbitrat bine brigada C. 
PETREA — la centru —, aju
tat de M. Bică șl C. Niculescu.

pas de un gol

este realizat de 
țîșnește la min
ideal de Sătmă- 

cu 
lingi

fiind la un 
virtual.

Golul trei 
Tătaru, care 
gea centrată
reanu, o „șterge" perfid 
capul, trimițînd-o pe 
Fleschmann, uluit, în plasă. 
In min. 75, Vigu, urcat în a-

tac, șutează plasat și scorul 
este ridicat la 4—0.

Repetînd fazele golurilor, 
cu specificația că numărul lor 
putea fi cel puțin dublu, să 
revenim la elementele de joc 
al căror desen a fost mai pro
nunțat, permițîndu-ne apre
cieri care — repetăm — nu se 
vor concluzii, limitîndu-se la 
nivelul constatărilor. Am no
tat cu plus fericita dispoziție 
de atac a jucătorilor noștri., 
înclinați 
simplu, 
Percuția lui 
Tătaru (foarte inspirat ieri), 
•clarviziunea lui Radu Nun
weiller, acroșajul lui Dumitru, 
sobrietatea și siguranța lui 
Dinu (promovat căpitan de 
către... psihologia profesora
lă a lui Angelo Niculescu), 
jocul avîntat al fundașilor de 
margine și., revelația unei ex
treme autentice — bănuiți, 
desigur, că ne referim la de
butantul Florian Dumitrescu, 
ar fi cam toate „datele" deo
sebite oferite de evoluția ju
cătorilor noștri. O notă spe
cială pentru vizibila și per
manenta 
leotiv a 
bililor.

A fost 
murg, pe 
tacol de 
dar el trebuie Drivit ca o a- 
devărată repetiție, pentru că 
la premiera oficială din 11 
octombrie (cu Finlanda) va 
fi mult mai greu ca ieri. Pină 
atunci, trebuie multă muncă. 
Primul pas a fost făcut cu 
dreptul.

să-și construiască 
rapid, acțiunile.

Dumitrache și

tendință 
tuturor

de joc co
sei ecționa-

ieri, în a-frumos,
Republicii, un „spec- 
culoare", dacă vreți,

După meci, în vestiare

a revenit din bară 
lui Iotov), 

lovituri cu 
Georgescu 

numai

mult 
capul 
trimi- 
peste

Paul SLÂVESCU

La primele teste ■ ■■

(Urmare din pag. 1)

. răm că, la următorul lor test, elevii antrenorilor V. Stănescu 
și V. Stănculescu iși vor sincroniza și mai bine intențiie, iar 
tirul înaintașilor va fi mai precis.

In sfîrșit, la cel' de-al treilea eșalon, reprezentativa de 
tineret n-a ținut pasul cu adversara sa, formația bulgară BO
TEV VRAȚA, decît o repriză. Apoi, a primit, cu ușurință un 
gol, după care, incapabilă de un echilibru nervos, s-a descum
pănit vizibil cedînd oaspeților superioritatea pe toate planurile. 
Oricum, una peste alta, cu excepția lui Beldeanu, Codrea și 
Crețu, ceilalți n-au putut convinge la acest prim test. Așa 
încît, concluziile se cuvin a fi trase de Gh. Ola și N. Tătaru, 
antrenorii selecționatei de tineret.

Așa a fost în această miercure plină pentru cele trei repre
zentative.

Un nou examen pentru juniori

BUCUREȘTI-BELGRAD LA 4 OCTOMBRIE

După cum ne informează 
antrenorul federal Constantin 
Ardeleanu, reprezentativa de 
juniori va susține — înaintea 
preliminariilor U.E.F.A. — o 
nouă partidă de verificare,

pe teren propriu, în compania 
juniorilor iugoslavi.

întîinirea se va desfășura 
la 4 octombrie — SUB TI
TULATURA BUCUREȘTI — 
BELGRAD — după toate pro
babilitățile la București.

RUDOLF MATUSKA — con
ducătorul echipei Admira Ener
gie — Viena: „Așa cum ne 
așteptam, victoria a revenit în 
mod dar gazdelor. După jocul 
arătat, naționala României — 
face parte din elita fotbalului 
european. Mi-au plăcut din e- 
chipa dv. toți atacanții și Nun
weiller. înaintașii români prac
tică un fotbal rapid și trag din 
orice poziție Ia poartă. Acesta 
este fotbalul modern ! După 
partida de azi, am constatat 
încă o dată că fotbalul austriac 
a rămas în urmă. Linia noas
tră de mijloc a fost inexisten
tă. Așa se explică faptul că 
formația română a dominat co
pios aproape tot jocul. Noroc 
de forma bună a portarului, 
Fleischmann ! Sintem bucuroși 
că am scăpat eu 0—4 !".

ANGELO NICULESCU — 
antrenorul principal al lotului 
național: „Mă bucur că pri
mul joc al echipei naționale a 
corespuns. Reapariția selecțio
natei noastre, după o absență 
de 3 luni, a fost de bun au
gur. Dacă apărarea n-a fost 
solicitată, In schimb, înaintașii 
au avut posibilitatea să desfă
șoare un joc în viteză, să men
țină un ritm vioi, eficient. Din 
acest punct de vedere, meciul 
și-a atinst 6CopuU^<șpmpprtar^-.

bună au avut Dumitru, Nun
weiller, Tătaru și Dumitrache".

ANTON MALATINSKI — 
antrenorul echipei Admira Ener
gie—Viena Am apreciat ex
celenta mobilitate a jucătorilor 
români, pregătirea fizică și 
tehnică, bună pentru început 
de. sezon internațional. Mi-au 
plăcut Tătaru și mijlocașii, care 
au făcut tot jocul, contribuind 
la „încercuirea" din care timp 
de aproape 90 de minute nu 
am putut ieși. Cei doi mij
locași din echipa noastră au 
fost de ncrecunoscut. Nu pun 
în discuție victoria (meritată) 
chiar și la acest scor repurtată 
de echipa României, dar cred 
că al patrulea gol a fost mar
cat după o fază de ofsaid, iar 
lovitura liberă de la 16 m exe
cutată de Admira trebuia să 
fie penalty, pentrucă faultul 
a fost comis în careu !“

TITUS OZON — antrenorul 
secund al lotului național : 
„Toți jucătorii noștri au luat 
meciul in serios. Iată de ce 
testul și-a atins scopul Scorul 
nu reflectă îndeajuns superio
ritatea echipei noastre. Mi-au 
plăcut Tătaru și Dumitrache, 
pentru felul inteligent în care 
au reușit să se desprindă de

PITEȘTI, 23 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru). — La 
prima lor evoluție publică în 
cadrul „campaniei Miinchen 
72“, olimpicii au întrecut la 
limită formația maghiară 
Dunaujvaros. Scorul, însă, nu 
reflectă ceea ce s-a întimplat 
pe gazon, în cele 90 de mi
nute, deoarece aproape în per
manență a existat o diferență 
netă intre cele două comba
tante. Cea care a avut mai 
mult inițiativa, a combinat 
mai mult și mai frumos, a 
șutat mai precis și mai des 
a fost echipa olimpică a Ro
mâniei.

în primele 45 de minute 
„ll“-le prezentat de antrenorii 
V. Stănescu și V. Stănculescu 
a dovedit mai multă omoge
nitate, fiecare jucător a fă
cut risipă de energie, reali- 
zînd totodată acțiuni care au 
plăcut prin simplitatea lor. 
După schimbările efectuate la 
pauză, apărarea, solicitată 
mat des, n-a mai arătat a- 
ceeași siguranță ca in prima 
repriză în rezolvarea situa
țiilor critice. înaintașii, cu 
Toate că au depășit cu destulă 
ușurință apărarea adversă, 
au ratat cîteva ocazii din po
ziții una mai favorabilă de
cît cealaltă. Vom aminti doar 
de situațiile irosite de Libardi 
în min. 68, de Tufan, în min. 
78 (de la 5 m în bară!) și 
(lupă alte 5 minute, cînd por
tarul Aczel era la pămînt, a 
expediat mingea pe lingă 
bară (!).

...la cîrma olimpicilor
Desen de AL. CLENC1U

scorul alb. De aceea Kamaras 
a stat în permanență în spa
tele fundașilor, chiar și a- 
tunci cînd colegii săi s-au a- 
flat în ofensiviț. Somogyi și 
mai apoi Boromissza au fost 
„umbra" lui Caraman, iar li
nia ofensivă a fost formată 
doar din 3 jucători : Simon, 
Martha, Harangi. Cu toate

măsurile de întărire a siste
mului defensiv, apărătorii 
maghiari au fost depășiți de 
cîteva ori.

După pauză, oaspeții au re
nunțat ia tactica folosită în 
prima repriză și, firesc, as
pectul jocului s-a schimbat, 
înaintașii lui Dunaujvaros au 
încercat mai des ținta, reu
șind să reducă din handicap. 
Dar, în această parte a în- 
tîinirii, linia defensivă s-a a- 
rătat vulnerabilă, singurul 
component al ei rare a rezis
tat asalturilor insistente ale 
cvartetului olimpicilor dove- 
dindu-se Aczel.

Și acum iată cum s-au mar
cat golurile : min. 10 — Tă- 
nase. de la 30 m i-a pasat 
lui Tufan, acesta a mai făcut 
rfțiva pași și a șutat puter
nic ; portarul Papp surprins 
n-a mai putut reține și... 
1—0 ; min. 15 : la o acțiune 
in careul lui Dunaujvaros, 
Caraman l-a servit ca la car
te pe Tănase și bomba mij
locașului olimpic s-a oprit 
în poartă : 2—0 ; min. 75: 
oaspeții au beneficiat de o 
lovitură liberă de la 20 m de 
poarta lui Gornea, apărătorii 
au făcut zid însă Csorgo a 
găsit o fisură și a trimis ba
lonul în plasă, micșorînd ast
fel la un gol diferența de pe 
tabela de marcaj. Dar — cum 
spuneam — scorul nu reflec
tă raportul de forțe existent 
pe teren.

Pompiltu VINTILA

F.

MECIURI AMICALE
C. ARGEȘ—CHIMIA KM. VIL- 

CEA 3—1 (2—1)
întîinirea amicală dintre F. C. 

Argeș și divizionara C, Chimia 
Rtn. Vileea, a plăcut datorită 
Jocului deschis practicat de am
bele echipe. îmbucurător este 
faptul că Iancu a ’nceput. să se 
integreze in noua sa echipă. ' 
marcat : iancu (min. W șl 
Radu (min. 34) pentru F. C. 
Seș, respectiv. Clclrel (min.

A. FBȚEANU, coresp. prin
cipal

Au 
52). 
Ar- 
43).

PETROLUL PLOIEȘTI—TRACTO
RUL BRAȘOV 3—3 (2—1)

Acest meci amical, de pregă
tire, a fost deosebit de atractiv. 
Au Înscris Mircea Dridea (min. 23 
șl min. 30 — din 11 m), Cotigă 
(min. 70), respectiv Tola (min.

VI) și Oprică (min. 54 — din 
11 ml.

MIRCEA DRIDEA... 
REDIVIVUS !

Cunoscutul jucător .petrolist 
Mircea Dridea a renunțat să mai 
plece ta Turcia pentru, a activa 
la un club din această țară. 
Motivele? Foarte simple șl... 
sportive: modesta situație ta 
clasament și, evoluțiile, nesatis- 
fâcătoare ale Petrolului Ploiești. 
Astfel, Mircea Dridea a hotărit 
să-și reia activitatea imediat (do
vadă șl meciul de antrenament 
cu Tractorul) alături de foștii sal 
colegi. S-ar putea — in funcție 
de forma manifestată — ca el 
să joace chiar duminică. în me
ciul cu Universitatea Craiova. Fi
rește, știrea a fost primită cu 
multă satisfacție de publicul plo
ieștean.

A. VLASCEANU, coresp. 
principal

CIMD VORBESC NERVII, FOTBALUL TACE• ••

Dintre rapoartele observato
rilor federali la meciurile din 
etapa trecută, ne-a interesat, 
în mod special, cel al antre
norului federal Angelo Nicu
lescu, care a urmărit meciul 
Progresul — Dinamo Bucu
rești, unde nivelul tehnic al 
jocului a avut mult de suferit 
din cauza faulturilor, obstruc
țiilor și a altor încălcări ale 
regulamentului și eticii 
tive, de către o serie de 
tori din ambele echipe. 
semnind faptul că s-a 
dur, observatorul
propune SA FIE AUDIAȚI 
(N.N. se subînțelege de 
către comisia central de

spor-
jucă- 
Con- 
jucat

federal

5 minute cu Dumitriu II

AM SIMȚIT PE PIELEA MEA CONSECINȚELE JOCULUI DUR“
A plecat de pe stadion 

și lumea l-a regretat. A 
fost așteptat cu nerăbdare 
și a revenit. Ciți nu duceau 
dorul fentelor lui. driblin
gului de balerin al gazonu
lui ? Și iată, „redebutul" in 
acest an, excelent. Aplauze, 
note mari. Dar drumul a 
fost iar întrerupt...

Luni, am vizitat lotul na
țional. Pe o alee a parcu
lui sportiv „23 August" l-am 
intilnit pe Dumitriu II. 
Sosirea lui aici, odată 
cu selecționabilil, ne-a adus 
pe buze întrebarea: Bucuros 
de prima revedere cu lotul 
național ?

— Prima, intr-adevăr, 
nedorită astfel. Cînd am reve
nit pc stadion, gînduriie-mt 
zburau și spre echipa națională, 
visul fiecărui fotbalist caro iu
bește acest sport și vrea să 
realizeze ceva în viață. Și de
butul din acest an mă stimula.

— Unii dintre cronicari 
te-au propus și pentru lo
tul reprezentativ.

— Am citit tot ce s-a scris 
despre mine. Aprecierile m-au 
răscolit. Dar încă nu e mo
mentul selecționării. Mai am 
nevoie de un sezon. Atunci, 
cînd voi fi capabil să alerg, să 
ajung cu pregătirea fizică la 
nivelul actualilor atacanți ai 
naționalei, vreau să revin prin
tre tricolori.

— Care este, totuși, mo
tivul prezenței tale aici ?

— Am venit să mă vadă me
dicul Dumitru Tomescu, pen
tru că am fost accidentat. La 
un amical cu Metroin, un fun
daș m-a împins cu mîna pen
tru a mă deposeda de balon. 
M-am dezechilibrat și în cădere 
am simțit cum mi-a trosnit 
ceva Ia genunchiul drept, In- 
tindero de ligamente. Ghinion. 
Șl n-a fost singurul. Mă întris
tez cind îmi aduo aminte de 
jocul cu Progresul,

fluierul piciorului plin de răni.
— Urmele jocului dur al lui 

Dinu Iordan. Aceasta a fost 
— se pare — misiunea lui în 
acel meci, să nu mă lase să 
joc, să mă lovească, să mă 
trintească. Chiar și cind nu a- 
veam balonul. Și cînd mă gîn- 
desc că Victor Stănculescu. an
trenorul lui Dinu, a fost și 
antrenorul meu la Rapid ! A- 
tunci, cînd mă lovea cineva, 
era revoltat. Acum, însă...

— Ce e de făcut ?
— Unii ar fi tentați să spu

nă : Dumitriule, nu mai ține 
mingea ! Dar fotbalul înseam
nă și dribling șl fente. Eu, Do- 
brin, Dumitrache, Domide, sau, 
în ultimul timp, 
am început să 
primire de cite 
care caută să ne 
crampoanele. Am
lea mea consecințele 
Iui dur. Și iată crampoanele 
și obstrucțiile mă fac să um
blu acum prin dispensare in 
loc să 
trece...

Oare

competiții și disciplină) : 
Dinu Iordan, Dumbravă, Rak
si, Dinu, Dumitrache și 
Deleanu, care au lăsat 
jocul pe planul al doilea, in- 
treeîndu-se, în Schimb, în a-și 
plăti polițe, în comiterea de 
faulturi și atacuri periculoase.

Citind numele celor care vor 
apare în fața comisiei de dis
ciplină, îl întâlnim pe acel al 
noii achiziții a Progresului, 
Dinu Iordan. Și aceasta, la 
numai citeva zile după ce 
însuși președintele acestei co
misii, Ștefan Socaciu, condam
nase jocul dur pe caro îl 
practicase acest fotbalist în 
partida cu Steagul roșu, 
special față de Dumitriu II. 
Dinu Iordan înțelege deci să 
persevereze pe acest drum, 
ceea ce reclamă măsuri pro
filactice eficiente din partea 
comisiei de disciplină. Mărtu
risim că încercăm un senti
ment neplăcut, constatîrd că 
doi fotbaliști fruntași, pe care 
i-am aplaudat în atîtea rîn- 
duri, împreună cu miile de iu
bitori ai fotbalului — este 
vorba de Dinu și Dumitrache 
— nu reușesc să-și stăpînească 
nervii, recurgînd și ei la acte 
nesportive. Dumitrache, de 
pildă — notează arbitrul C. 
Bărbulescu — l-a lovit pe 
Raksi, după terminarea me
ciului ! Chiar dacă acest gest 
ar fi o replică la unele inco
rectitudini ale Iui Raksi, el 
n-ar fi, prin aceasta, mai puțin 
condamnabil. Am surprins, de 
altfel, în ultimul timp, la Du
mitrache o permanentă stare 
de irascibilitate. Am spune.

în

în acest sens, că, dacă ne-a 
plăcut jocul acestui fotbalist 
în partida cu P.A.O.K. Salonic, 
am avut destule motive să 
deplîngem, la același jucător, 
unele izbucniri nesportive.

Cît privește arbitrajul în 
partida Progresul — Dinamo 
București, Angelo. Niculescu, 
exprimîndu-și părerea că el. a 
apreciat fazele de joc conform 
regulamentului. îi reproșează 
însă conducătorului partidei, 
C. Bărbulescu, faptul de a fi lă
sat jocul prea liber, „admițînd 
unele durități".

Alți doi observatori federali, 
C. Braun și Șt. Socaciu, au 
socotit necesar să consemneze 
atitudinea publicului din Cra
iova și, respectiv. Brașov.

La Craiova : „public gălă
gios, subiectiv și nesportiv". 
La Brașov : „spectatori lipsiți 
de obiectivitate. dominați de 
local-patriotism". Au uitat, 
oare, craiovenii că în orașul 
lor a poposit, acum doi ani, 
„Trofeul Petschowschi" ? Iar 
brașovenii n-au ambiția să-l 
cucerească niciodată ?

în încheiere, să reproducem 
notația pe care a făcut-o ar
bitrul Alexandru Alexe, des
pre felul cum s-au prezentat 
cele două echipe, C.F.R Cluj 
și Farul : „In echipament în
grijit, cu numere regulamen
tar".

Nu este un amănunt lipsit 
de iT'~portănță.

Jack BSRARîU

Meciurile trec, urmele
crampoanelor... rămin.

Foto i A. NEAGU
Și Dumitriu iși ridică panta

lonul și ne arată piciorul drept. 
Am rămas- Întristați văzindu-1

Iordăncscu, 
fim luați in 
un jandarm 

anihileze cu... 
simțit pe pie- 

jocu-

i 
i LOTO-PRONOSPORT

LA
PARTICIPAȚI 
TRAGEREA LOTO 

DE MIINE !

fiu pe gazon ! Dar va

și jocul dur va trece ?

Constantin ALEXE

ANDREI RADULESCU
OBSERVATOR U.E.F.A

LA MECIUL
U.T.A.-FEIJENOORD

La cel de al doilea meci 
dintre U.T.A. și Feijenoord, 
care se va disputa miercu
rea viitoare la Arad, 
U.E.F.A. a delegat ca oo- 
servator al său pe Andrei 
Radulescu.

depremiul în valoare 
lei, obținut de partici-

După
100 000
pantul Enache Gh. Ion din Buș
teni la tragerea LOTO din 21 
august a.c.. datorită marilor 
avantaje oferite participanților 
(introducerea biletelor fractio
nate și a reporturilor), iată că, 
alți doi participanți : Gheorghe 
Linte din comuna Berislăvești 
județul Vîlcea și Vasilc Popovici 
din Petroșani, au realizat, la 
tragerea LOTO din 11 septem
brie a.c., premii de valoare ma-

DE LA LEAKS
pentru jocurile 
Rapid — U.T.A. 
— Dinamo Ha- 

vor avea loc pe
Republicii in 

respectiv, 27

Biletele 
de fotbal 
și Steaua 
cău care 
stadionul
ziua de 26, 
sept. a.c. s-au pus în vîn- 
zare Ia casele de bilete 
obișnuite.

Pentru jocul Rapid — 
U.T.A. sînt valabile bile
tele cu seria 315, iar pen 
tru jocul Steaua — Dina
mo Bacău cele cu seria 28.

ximă — 100 000 Iei — înscriin- 
du-și, astfel, numele pe tabelul 
marilor performeri la sistemul 
LOTO.

Jucînd pe un bilet fracționat 
combinat acoperit 10%, partici
pantul din Petroșani a benefi
ciat de avantajul de a alege un 
autoturism și diferența în bani 
sau întreg premiul in numerar, 
in timp ce participantul Gheor
ghe Linte din corn. Berislăvești, 
jucînd pe variante de 2 lei, a 
primit întreg premiul în nu
merar.

După cum se vede, noutățile 
introduse la LOTO iși arată 
din plin roadele.

Avind în față asemenea 
exemple, oricine poate benefi
cia de avantajele 
noutățile introduse. 
Ia tragerea LOTO 
Astăzi, ULTIMA ZI 
curarea biletelor.
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL NR. 30 PRQNOEXPllES 

DIN 23 SEPTEMBRIE 1970
EXTRAGEREA I : 39 26 25 34 

31 32
FOND DE PREMII : 434.491 lei 

din care 74.869 lei report la cate
goria I.

EXTRAGEREA a Il-a : 36 14 43 
37 1 34 3 7

FOND DE PREMII : 320.43? Iei. 
Plata premiilor la acest concurs 

se va face astfel :
In Capitalii de la 1 octombrie 

plnă la 7 noiembrie 1970 :
In țară de la 5 octombrie pină 

noiembrie. 1970.

oferite de 
participind 
de mi ine. 

pentru pro-
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Luptăforîi

au evoluat la Moscova
(Urmare Jln pag. 1)La Moscova s-a disputat 

întîlnirea internațională de 
lupte libere dintre echipa 
ȚSKA Moscova și selecționata 
Iranului. Luptătorii sovietici 
au obținut victoria cu scorul 
de 5>/2—4’Z» P-

VICTORII PREIIOASEPENTRU ECWPtLE ROMÂNIEI
HASKOVO, 23 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special).
După patru zile de aprige 

dispute, în seriile campionatu
lui masculin lucrurile au în
ceput să se lămurească. In 
grupa A, la Sofia, echipa 
Bulgariei este virtual califi
cată, iar cea de a doua parti
cipantă la turneul final pen
tru locurile 1—8 se decide joi 
în partida Iugoslavia—Belgia, 
în această serie, ni se pare 
surprinzătoare evoluția slabă 
a italienilor, cotați drept favo- 
riți alături de gazde. Tot ca o 
surpriză poate fi considerată 
ascensiunea belgienilor, pregă
tiți de Horațiu Nioolau, spre 
primele opt echipe. Grapa de 
la Jambol s-a dovedit pînă 
acum mai puțin teribilă decît 
se spunea la început. Volei
baliștii brazilieni și nord-a- 
mericani n-au pus nici un fel 
de probleme celor trei euro
pene. La Kîrdjali, în grupa 
D, echipele R.D.G. și U.R.S.S., 
și ele virtual calificate, și-au 
disputat marți locul I în gru
pă și ou asta unul din meciu
rile turneului final, deoarece 
rezultatele din serie, înregis
trate între echipele calificate, 
contează și în turneul final. 
Voleibaliștii din R.D.G. au ob
ținut victoria în fața campioa
nei olimpice cu 3—1, lansîn- 
du-se, prin urmare, în lupta 
pentru medalii.

Revenind la partida de marți 
dintre România și R.P.D. 
Coreeană, trebuie să arătăm 
că voleibaliștii români au fă
cut un joc foarte bun, la fel 
ca și în fața Japoniei, însă 
adversarii nu au mai dat re
plica oferită de japonezi. De 
aceea, s-a văzut clar o dife
rență valorică în favoarea ro
mânilor. Procedeele tehnice 
utilizate de băieții noștri au 
fost mai variate și mai sigure. 
Am remarcat evoluția bună a 
trăgătorului U dișteanu — pe 
care se bizuie în general ata
cul în momentele critice, 
Barta — inteligent și foarte 
eficace, Drăgan — un coor
donator de joc cu multă fan
tezie și stîlpui de bază în li
nia a doua, precum și si
guranța pe care o manifestă 
Schreiber — jucătorul care 
face, în general, preluarea cu

precizie matematică și atacă 
deosebit de variat.

Antrenorul Gabriel Chere- 
bețiu a utilizat următoarea 
formație: Drăgan (Iorga), U-

HASKOVO (MASCULIN)
ROMÂNIA—OLANDA 3—0

Ax)
ROMÂNIA - VENEZUELA 

BURGAS (FEMININ)
ROMÂNIA—POLONIA 3—2

Azi
ROMÂNIA — S.U.A.

dișteanu (Rauch), Tîrlici, Oros 
(Stamate), Schreiber, Barta.

Calificarea băieților noștri 
alături de niponi avea să fie 
decisă de partida Olanda—Ro
mânia. După jocul foarte bun 
făcut de români în fața core
enilor, echipa noastră pornea 
favorită, avînd în vedere ex
periența competițională a tri
colorilor, mult mai vastă decât 
a adversarilor, cit și diferența 
de valoare care există totuși 
între cele două formații.

Voleibaliștii noștri au con
firmat calculele hîrtiei, învin- 
gînd fără drept de apel forma
ția Olandei, la capătul unui 
joc, în care echipa română a 
fost net superioară tehnic și 
tactic adversarilor. Scor final: 
3—0 (9, 6, 10) pentru ROMA
NIA. Această victorie califică 
reprezentativa noastră în tur
neul final pentru locurile 1—8, 
meciul cu echipa Venezuelei, 
care are loc joi seara, nemai- 
putînd constitui un obstacol.

tate de situații. Conduse cu 14—13 
jucătoarele noastre s-au impus 
într-un final dramatic. In cel 
de-al patrulea set polonezele iau 
la început conducerea datorită 
unei activități laborioase în linia 
a doua, de unde s-au recuperat 
majoritatea atacurilor noastre, 
dar româncele organizînd mai 
bine apărarea la fileu, atacă de
cisiv prin aceleași R. Popa și H. 
Bogdan, cărora li s-au alăturat 
G. F o p a și M. P o p e s c u. 
In final fetele au avut de două 
ori mecibal, dar au ratat în
cheierea setului și a partidei. Se
tul decisiv a fost la discreția ro
mâncelor care l-au ciștigat de
tașat. Scor final : 3—2 (5, —8, 14, 
—15, 6) pentru ROMANIA. Au 
arbitrat P. Dușan (Cehoslovacia) 
șl H. Sclanski (R.D.G.).

Alte rezultate : feminin : 
ponia 
nia -
— Brazilia 3—1, U.R.S.S. ____
3—0 ; masculin : Polonia — S.U.A. 
3—1, Franța — Olanda 3—2 (!), 
Japonia — Venezuela 3—0, Cuba — 
Guineea 3—o (partide disputate 
marți seara).

Ja-
- Cehoslovacia 3—0. Polo- 
S.U.A. 3—2 (!), Ungaria 

Peru

Aurelian BREBEANU

MANISA, 23 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Locuitorii acestui orășel au 
trăit, marți, un eveniment fe
ricit. Pentru prima oară, după 
cinci luni, a plouat. E drept, 
numai vreo trei ore, dar preci
pitațiile au reprezentat totuși 
o binefacere. Pămîntul însetat 
a absorbit, apa ca un burete. 
O dată cu schimbarea vremii, 
vizibilitatea a scăzut, luminozi
tatea devenind variabilă, ceea 
ce a obligat pe concurenții pro
bei maraton, armă liberă ca
libru redus 3X40 focuri, să se 
adapteze după împrejurări și 
să folosească de la caz la caz, 
alte filtre și cătări. Oscilațiile 
intervenite în starea timpului 
nu au putut însă împiedica pe 
reprezentanții României să iasă 
învingători la toate pozițiile.

Capul de afiș îl deține mul
tiplul campion al țării, PETRE 
ȘANDOR, cîștigător a două tit
luri balcanice : 3X40 focuri și 
poziția în picioare. Dacă s-ar

PE RINGURILE
DE BOX

Meciul de box pentru tit
lul de campion al Europei 
la cat. mijlocie dintre deți
nătorul centurii, danezul Tom 
Bogs, și italianul Carlo Du
ran, a fost amînat la o dată 
care urmează să fie stabili
tă, deoarece 
dentat.

Bogs s-a acei-

★
europeană de 
a anunțat că 
„greul" spaniol

Uniunea 
box (E.B.U.) 
meciul dintre 
Jose Urtain și englezul Henry 
Copper pentru campionatul 
european nu se va mai des
fășura la 20 octombrie la 
Londra cum inițial se stabi
lise, ci la o dată pe care ur
mează să o fixeze E.B.U. 
după prezentarea contractelor 
celor doi boxeri.

LA TIR
fi întocmit clasament și Ia po
ziția culcat, tot el s-ar fi aflat 
pe primul loc. Constant la un 
nivel superior, Șandor putea 
obține un rezultat și mai bun, 
cu condiția înregistrării unui 
plus de 5—6 puncte la poziția 
genunchi (387—388 p), adică așa 
«mm el a demonstrat de atîtea 
ori că este capabil. Excelentă 
cifra Iui Șandor ia poziția in 
picioare, 373 p (la 6 puncte de 
recordul lumii), dar să nu ui
tăm că el este și posesorul unui 
excepțional rezultat de 382 p !

Cu minusuri la poziția ge
nunchi (384 p în loc de 388— 
389 p), M. Ferecalu a tras la 
plafonul cunoscut. La nivelul 
scontat s-a comportat și Gh. 
Vasilescu, deși el ar putea tre
ce și de 1140 p. Cotat ca un 
trăgător bun la culcat (peste 
590 p) și genunchi, Gh. Si- 
conschi n-a prea confirmat, iar 
la picioare, cifra este mediocră 
(354 p). Cu toate că a obținut 
medalia de bronz la poziția în

PETRE .ȘANDOR

Avînd în vedere importanța par
tidei de la Burgas, ne-arn de
plasat în cursul zilei în această 
localitate pentru a asista la me
ciul ROMANIA — POLONIA.

Partida care urma să decidă 
formația calificată alături de 
R.P.D. Coreeană s-l disputat seara, 
în fața unul public numeros șl 
electrizat de fazele spectaculoa
se realizate de ambele echipe. 
Meciul a început într-o notă _ de 
Superioritate evidentă a român
celor, care prin atacuri percutan
te șl blocaje ferme, s-au detașat 
în partea a doua a setului prim, 
cîștigîndu-1 la 5. In setul al doi
lea polonezele sînt mult mai or
ganizate în apărare și, beneficiind 
de o primire ireproșabilă, ele a- 
tacă necruțător din pase scurte 
surprlnzînd, uneori, nepregătit 
blocajul nostru și astfel, după un 
echilibru de început, ele se de
tașează. In continuare româncele 
revin, în special prin acțiunile 
realizate de trăgătoarele ’ ~ 
Bogdan și Rodîca Popa, 
comit o serie de greșeli,

picioare, St. Caban s-a situat, 
în general, pe linia evoluției 
mai modeste din acest an, fiind 
departe de rezultatele lui frec
vente de peste 1150 p din 1969.

Inexplicabil de slabă com
portarea lui St. Tamaș — la 
poziția culcat și 3X40 f. Bun 
la genunchi (medalia de aur), 
Tamaș este considerat mare 
specialist la proba de culcat. 
Aici el nu a dat însă satisfac
ție, iar din cauza unei tehnici 
incomplete la poziția în picioa
re (acum 347 p față de 360— 
366 p cît ar fi normal), țintașul 
arădean 6uportă uneori un han
dicap greu de recuperat la 
3X40 f.

Ar fi nedrept să încheiem 
comentariul pe marginea aces
tei clasice probe fără a subli
nia valoarea tînărului țintaș 
bulgar Liubomir Jalamov, cel 
care a tatonat continuu pe spor
tivii români. El și-a adjudecat 
de altfel trei medalii de ar
gint, arătîndu-se ca un compe
titor deosebit de redutabil.

REZULTATE. Armă liberă ca
libru redus, poziția în picioare : 
1. PETRE ȘANDOR (ROMANIA) 
373 p — campion balcanic, 2. Ja
lamov (Bulgaria) 36G p, 3. Caban 
(R) 364 p, 4. Ferecatu (R) 360 p, 
5. Koen (B) 359 p, 6. Epifanic 
(Iugoslavia) 357 p (93),... 8. Vasi
lescu (R) 357 p (86); 10. Sicor- 
schl (R) 354 p, 13. Tamaș (R) 347 
p ; poziția in genunchi 1. ȘTEFAN 
TAMAȘ (R) 388 p — campion
balcanic, 2. Jalamov (B) 386 p, 
3. Milunovici (I) 385 p, 4. Ferecatu 
(R) 384 p, 5. Epifanic (I) 383 p 
(96). 6. Caban (R) 383 p (95), 7. 
Sandor (R) 382 P (99). 8. Vasiles- 
cu (R) 382 p (98), 9. Sicorschl (R) 
382 p (97) ; 3x40 t. : 1. PETRE 
SANDOR (R) 1153 p — campion 
balcanic, 2. Jalamov (B) 1150 p, 
3. Ferecatu (R) 1141 P, 4. Caban 
(R) 1140 p, 5. Vasilescu (R) 113a 
p, 6. Epifanic (I) 1132 p, 7. Si- 
corschi (R) 1128 P,.„ 10- Tamaș 
<R) 1125 p. Echipe : 1. ROMANIA 
4559 p — campioană balcanică, 2. 
Bulgaria 4518 p, 3. Iugoslavia 
4488 p, 4. Grecia 4331 p, 5. Turcia 
4298 p. Acum ne-au parvenit 
rezultatele zilei de miercuri. Armă 
Standard 3x20 f femei : 1. Mlri- 
jana Masic (Iugoslavia) 573 p — 
campioană balcanică, 2. Ana Go- 
reti (R) 587 p. 3. Desanka Pero- 
vici (I) 560 p. Echipe : 1. Iugosla
via 1680 p — campioană balcani
că, 2. România 1677 p. 3. Bulgaria 
1674 p. Pistol liber 60 focuri : 1. 
lila Nicic (Iugoslavia) 554 p — 
campion balcanic. 2. Denev (B) 
551 p, 3. Giușcă (R) 544 p. Echipe: 
1. Iugoslavia 2184 p — campioană 
balcanică, 2. Bulgaria 2157 p, 3. 
România 2150 p, 4. Grecia 2085 p, 
5. Turcia 1986 p.

Joi Balcaniada se Încheie cu 
probele de pistol calibru mare 
30-1-30 focuri Și armă standard 
3x20 focuri — juniori.

Constantin COMARNISCHI

4—3 ; Vicot—Demaillă 4—Sj 
Drâmbă—Ceietti 4—2, . Szabo-» 
Gapais 4—0, , Stahl—Yoceland
4—0 ; Ccretti—Vicol 4—0, ^Szabd 
«—Demaille 4—2. Deci, 8—6 pena 
tra România.

Și astfel, ROMANIA S-Ai 
CALIFICAT IN FINALA 
PROBEI AVÎND (-ORICUM-* 
ASIGURATE MEDALIILE DU 
ARGINT.

Cealaltă finalistă, fechîpâ. 
Uniunii Sovieticei o B.vut de 
susținut o dispută cel puțin la 
fel de dificilă în compania 
ului Ungariei cîștigînd cu 8—6J

Finala probei feminine de 
floretă a revenit în cele din 
urmă echipei Uniunii Sovietic 
ce, victorioasă cu scorul de 
9—6 asupra sportivelor țării 
noastre.

începutul medului nu lăsa 
să se întrevadă un asemenea 
rezultat. Floretistele noastre 
au luat conducerea cu 2—0 
(Szabo—Belova 4—2 și Drîrnbă 
—Gorohova 4—3), dar 
n-a rezistat Ia Chirkova 
iar Stahl a pierdut Ia 
lina (1-4), astfel Că 
manșă s-a încheia* la 
tate : 2—2.

în manșa a II-a, sovieticele 
au inițiativa și cîștigă prin 
Belova (4—1 la Drîrnbă) și 
Chirkova (4—2) la Szabo), Stahl 
însă, în asaltul următor, o în
trece cu 4—0 pe Gorohova. Cu 
asaltul Pascu—Zabelina se în
cheie și aoeastâ manșă. N-aven» 
șansa de a egala deoarece fio* 
retista noastră este de nereJ 
cunoscut (0—4), Deci, 5—3 pen
tru U.R.S.S.

începe manșa a IÎI-a în 
care Drîrnbă ne face să spe
răm Intr-o întoarcere a re
zultatului. Ea cîștigă clar la 
Chirkova, cu 4—1. In urmă
toarele două asalturi, însă; 
Stahl va pierde la Belova 
(3—4), iar Szabo la Zabelina 
(0—4). Pascu, în ultimul asalt 
al manșei reduce din handi
cap, cîștigînd la Gorohova, cu 
4—2. Manșa ia sfîrșit cu sco
rul de 7—5 pentru sovietice.

Ultima manșă s-a desfășurat 
într-o tensiune extremă. Pe 
planșă, Stahl și Chirkova. So
vietica va cîștigă la limită. 
Apoi, tot la limită Drîrnbă, 
care a fost cea mai bună din
tre floretistele țării noastre, 
termină în avantaj la Zabelina. 
Este 3—6 pentru sovietice. Mo
mentul hotărîtor al meciului. 
Avem nevoie de victorie în ul
timele două asalturi pentru a 
ne păstra titlul mondial. Pascu 
o întîlnește pe Belova, dar nu 
mai găsește resurse pentru vic
torie. Pierde cu 1—4 și scorul 
devine 9—6 pentru floretistele 
U.R.S.S. Ultimul asalt, Szabo— 
Gorohova nu se mai trage. So
vieticele sînt noile 
ale lumii...

Paralel au început 
din cadrul ultimei

Pas cu 
(2-4) 
Zabe- 
prima 
egali-c

campioane

întrecerile 
__  _____ __,___ probe a 
„mondialelor", CEA DE SPADĂ 
PE ECHIPE. România face par
te din grupa B împreună cu 
formațiile Ungariei, Poloniei și 
Iranului. în primul meci, cu 
Polonia, spadasinii români au 
trecut pe lîngă o mare vic
torie, pierzînd în cele din urmă 
la limită, cu 8—7 !

Au început naționalele de popice înaintea jocului de la București

Helga 
dar 

care 
au dus la victoria polonezelor 
în set1.' Următorul a fost cef'rHal 
echilibrat șl cel mal lung, durind 
aproape 40 de minute, caracteri- 
zîndu-se prin răsturnări neaștep-

„Cursa Păcii“ 1971
Cea de-a 24-a ediție a 

„Cursei Păcii" se va desfă
șura anul viitor, între 6 și 
21 mai, pe ruta Varșovia — 
Berlin — Praga, și măsoară 
aproximativ 1 900 km, împăr- 
țiți în 14 etape. Prima va 
avea loc în împrejurimile o- 
rașului Varșovia (112 km), 
iar ultima etapă este progra
mată pe ruta Liberec—Praga 
(153 km).

Ieri după-amiază, pe arena 
Voința din Capitală, au în
ceput întrecerile finale ale 
campionatelor națonale de po
pice pe 1970, la probele indi
vidual și perechi. Primii au 
intrat pe pistă juniorii. Con
cursul lor — în special al bă
ieților — a fost deosebit de 
disputat. La fete după prima 
manșă (100 lovituri mixte) s-a 
detașat campioana de anul tre
cut, bucureșteanca Ana Marcu- 
Petrescu, care conduce eu 40 
de „bețe" față de a doua cla
sată, mureșanca Ana Albert. 
Lupta băieților a fost de-a 
dreptul captivantă, campionul 
•de anul treout, Ilie Băiaș, care 
a evoluat în primele serii, rea- 
lizînd o cifră destul de mare, 
919 p d (la 200 de bile). După 
amiază, Iosif Fodor, (Voința 
Tg. Mureș) a depășit cu 12 
popice rezultatul lui Băiaș. 
Concursul de joi va . decide

soarta primului loc, între Fo- 
dor și Băiaș.

Rezultate tehnice după pri
ma rhahșă'— junioare (100 lo
vituri mixte) : 1. Ana Marcu- 
Petrescu (Gloria București) 460 
p d (303 la pline și 157 la izo
late), 2. Ana Albert (Voința 
Tg. Mureș) 420 p d, 3. Rozalia 
Stefucz (Voința Cluj) 408 p d, 
4. Margareta Bordei (Gloria 
Buc.) 394 p d, 5. Florina Po- 
povici (Tricotajul Brașov) 394 
p d. Juniori: (200 lovituri
mixte) : 1. I. Fodor (Voința Tg. 
Mureș) 931 p d (621+310), 2. I. 
Băiaș (Olimpia Reșița) 919 p d, 
3. M. Chirilă (Gaz metan Me
diaș) 851 p d, 4. G. Marin 
(Rapid Buc.) 831 p d, 5. 
Marcu (Gloria Buc.) 825 p

întrecerile continuă azi, de 
la ora 13, cu manșa a 
pentru juniori și junioare.

A. 
d.

II-a

T. RABȘAN

KARPATÎ LVOV A SUSȚINUT
ULTIMUL MECI LA ALMA ATA: 1-1

LVOV, 23 (prin telefon, de 
la redacția ziarului „VILNA 
UKRAINA"),

în aceste zile, toată „sufla
rea" sportivă a orașului Lvov 
comentează atît primul meci 
Karpatî — Steaua, cît și 
perspectivele echipe locale în 
întîlnirea de la București. 
Deși învinși chiar pe teren 
propriu, fotbaliștii din Lvov

CORESPONDENȚĂ
DIN LVOV

CALEIDOSCOP ANATOLI TARASOV VA PREDA 
CURSURI DE HOCHEI ÎN CANADA

RECORDUL „BĂTRÎNULUI" BERNARD

Poate vă mai 
amintiți numele 
lui Michel Ber
nard, atletul 
francez care mul
tă vreme a fost 
cel mai temut 

adversar al lui 
Michel Jazy. Ber
nard a abando
nat de cîțiva ani 
atletismul și, în 
prezent, este an-

trenorul record
manului Franței 
Ia 800 m, J. P. 
Dufresne. Dar, 
iată că, la 40 de 
ani, Bernard re
vine pe pistă șl 
obține — la cam
pionatele Franței 
— un record per
sonal în proba de 
5 000 m cu timpul 
de 13:47,8. Așa-

dar, „bătrînul" 
Colnard face noi 
prozeliți și sîn- 
tem curioși ce 
surprize ne va o- 
feri în continuare 
Michel Bernard ! 
Deocamdată a- 
flați că recordul 
țării noastre în 
proba de 5 000 
m este de... 
13:49,8 !

Canadienii învață hocheiul de la specialiști din Uniunea 
Sovietică ? Așa precizează o știre apărută recent in ziarul 
„Przeglad Șportowy" care apare la Varșovia. La invitația 
conducătorilor Federației canadiene de hochei, antrenorul 
emerit Anatoli Tarasov va susține o serie di prelegeri in 
fața celor mai buni specialiști de peste Ocean, ' privind 
metodele de pregătire ale reprezentativei sovietice, mul
tiplă campioană mondială și olimpică. Hotărîrea forului 
canadian vine să confirme faima de care se bucură în 
lumea întreagă hocheiul din U.R.S.S.

DNA HARGRAVE RENUNȚĂ LA RALIU

TNFRÎNGEREi „PREVEN TIVĂ*

Dc curînd, la Londra, s-a 
disputat un meci de fotbal 
între o echipă a actorilor și 
cea a criticilor dramatici. 
După prima repriză, scorul 
era 5—0 pentru actori, dar, 
după pauză, criticii au înce
put să marcheze gol după 
gol, reușind să termine în-

vingători cu rezultatul de 
6—5 !

La sfirșitul intilnirii, căpi
tanul echipei 
plicat cauza înfrîngcrii aces
tora : „Nu uitați că, în viitoa
rea stagiune, teatrele londo
neze vor prezenta foarte mul
te premiere!...

actorilor a ex

De peste 25 de ani, dna Miriam Hargrave, locuitoare a 
orașului englez Wakefield, avea o dorință: căpătarea unui 
permis de conducere auto pentru a participa la tradiționa
lul raliu Monte Carlo. Dar tot de atîția ani, dna Hargrave 
nu a reușit niciodată să treacă examenul pentru obținerea 
permisului. Recent, ea s-a prezentat pentru a 38-a oară și 
din nou... eșec. „Am fost așa de sigură de data aceasta, a 
spus ea, dar din nou nu mi-a mers. Nu cred că voi mai 
încerca". Examinatorii au afirmat că ultima nereușită se 
datorează reacțiilor încete și ne semnalizărilor corecte din 
partea candidatei. Dna Miriam Hargrave este însă de altă 
părere: „Șofez destul de bine, dar examinatorii cunosc 
de-acum „performanțele" mele din trecut și nici unul nu 
vrea să fie cel ce a trectu-o pe Miriam la examen". Pînă 
una alta, școala de șoferi din Yorkshire, frecventată de 
această candidată, va avea cel mai mult de pierdut: 100 de 
dolari anual cit primea pentru lecții.

nu se consideră aprioric eli
minați, fiind hotărîți să-și 
apere cu îndîrjire șansele. In 
orice caz, echipa se află în 
formă. în ultimul meci de 
campionat, Karpatî a jucat 
la Alma Ata, cu Kairat. A 
fost derbyul diviziei secun
de, avînd în vedere că s-au 
întâlnit primele două clasate. 
După ce, în prima repriză, 
gazdele au deschis scorul, 
prin Soldatov, în repriza a 
doua, fotbaliștii din Lvov au 
dominat cu autoritate, reu
șind să egaleze prin Greșciak. 
întîlnirea s-a terminat la 
egalitate, 1—1, în fruntea 
clasamentului menținîndu-se 
„statu-qițo“-ul.

Pe primul loc se află Kai
rat Alma Ata cu 45 de 
puncte, urmată de Karpatî, 
tot cu 45 de puncte, dar cu 
un joc mai mult, Dnepr Dne
propetrovsk și Metallist Har
kov cu cite 42 de puncte 
etc. Cum primele două cla
sate vor promova în prima 
divizie, observăm că fotba
liștii din Lvov au mari șanse 
să-și atingă scopul. Echipa se

O fază din finala Cupei U.R.S.S. dintre Karpatî-Lvov și S.K.A, 
Rostov desfășurată anul trecut. In atac, formația din Lvov, 

prin

află în formă și se pregătește 
cu mare grijă pentru noul 
examen din Cupa cupelor. 
Meciul de campionat pe care 
trebuia să-1 susțină, cu Șah- 
tior Karaganda, a fost amî
nat de către federație. „Punc
tul negru." rămîne în 
tinuare Gabovda, care 
poate reveni la forma 
l-a consacrat

Echipa va pleca din
în ziua de 28 septembrie, 
singura problemă fiind cea a 
modului în care se va face 
deplasarea : cu trenul sau cu 
avionul.

con- 
nu-și 
care

Lvov

Gereg.

VATICANUL Șl FOTBALUL

intereseazăDe fotbal se 
toată lumea, la fotbal se pri
cep toți... Iată un adevăr de 
care te poți convinge și mai 
bine aflînd că pînă și foarte 
sobrul ziar din Cetatea Va
ticanului — „Osservatore ro
mano" — a început să se o- 
cupe de problemele fotba
lului. într-unul din ultimele 
numere ale ziarului, părin
tele Alvesius a publicat un 
comentariu sportiv din care 
spicuim : „Tactica defensivă a 
fotbaliștilor italieni nu este 
adecvată calităților psihice 
și fizice ale respectivilor ju
cători. Iată de ce trebuie să 
devenim adepții unui joc des
chis, bazat pe ofensivă..." Să 
vedem dacă fotbaliștii penin
sulari vor asculta aceste sfa
turi în noul campionat pe 
care-1 încep duminică...

Iată-l 
S.V.A. 
pentru 

unui 
Pe

Fostul campion 
mondial la cate
goria mijlocie, 
Jack La Motta, 
(dreapta), are a- 
cum o nouă pro
fesiune : actor de 
cinema, 
sosind din 
la Paris 
turnarea
nou film, 
aeroport l-a în- 
tîmpinat un vechi 
prieten și adver
sar : francezul 
Laurent Dau- 
thuille, cu care a 
avut un „amical 
schimb de pumni" 
în amintirea ul
timului lor meci 
din 1950, cînd în
vingător a fost 
boxerul american.

TELEX
Astăzi, la Paris, se vor decerna 

trofeele'oferite de revista FRANCE 
FOOTBALL celor mal buni fot
baliști ai anului. „Gheata de aur" 
a revenit lui Gerd Miiller (R. F. 
a Germaniei), „gheata de argint" 
lui Deville (Luxemburg), iar cea 
de „bronz" lui Jekov (Bulgaria!.

săptăminală Italiană 
a anunțat că a 

... medalia de aur „Hel- 
post mortem automobilis- 

austriac Jochen Rlndt.

Revista 
„Auto-Sprint‘ 
acordat 
met“ 
tului

Bruxelles continuă camplo- 
european de hochei pe

FC. SANTOS-WEST
La New York meciul in

ternațional de fotbal dintre 
echipa braziliană F. C. San
tos și formația engleză West 
Ham United s-a încheiat cu

HAM UNITED 2-2

ÎN CUPELE EUROPENE

EURO-

fotbal 
meciuri

în Cupele europene de 
s-au desfășurat cîteva 
retur.

CUPA CAMPIONILOR
PENI : Borussia Monchengladbach
— E.P.A. Larnax (Cipru) 10—0 
(în tur 6—0).

CUPA CUPELOR : F. C. Zurich
— Ayakureiri (Islanda) 7—0 (în 
tur 7—1).

CUPA EUROPEANA A TÎRGU- 
RILOR : Internazionale Milano — 
Newcastle United 1—1 (primul 
joc — returul la 30 septembrie) ; 
Sparta Rotterdam — Akranes (Is
landa) 6—0 (primul joc — returui 
Ia 29 septembrie) ; Arsenal Lon
dra — Lazio Roma 2—0 n tur 
2—2).

un rezultat de egalitate : 2—2 
(2—2). Cele două puncte ale 
brazilienilor au fost marcate 
de Pele. Pentru englezi a în
scris Best (2).

La 
natul 
iarbă. Iată rezultatele înregistra
te : Franța—Irlanda 1—0 ; Ceho
slovacia—Malta 1—0 ; Anglia—Da
nemarca 2—0 ; Finlanda—Ungaria 
1—0.■

Cursa automobilistică interna
țională desfășurată pe circuitul 
de la Francorchamps (Belgia) a 
fost cîștigată de sportivul englez 
Brian Redman care, la volanul 
unei mașini „Chevron", a reali- 

o medie orară de 288,441 ktff.

itiri-ultimele rezultate-ultimele știri-
Olimpiada de șah. U.R.S.S. — ROMÂNIA 2V2—17?

SIEGEN, 23. — In a 8-a rundă a turneului final, șahiștii români au 
avut ca adversari pe deț.ktUtorii titlului suprem, echipierii Uniunii 
Sovietice. Jucînd cu deosebită tenacitate, românii au reușit să mențnă 
scorul egal, la capătul celor 5 ore de joc, trei partide fiind remize : 
Petrosian-Ciocîltea, Polugaevskl-Ghițescu, Gheller-Mititelu. Decizia a 
survenit numai după consumarea ultimei partide întrerupte, în care 
campionul mondial Boris Spasski, în formă excelentă, a dispus de 
Florin Gheorghiu. Rezultat final : U.R.S.S.—România 2’/2—IV2.

In celelalte întâlniri : Ungaria—Cehoslovacia 2—2, Iugoslavia—S.U.A. 
2—2, Bulgaria—Argentina 2V2—IV2» Canada—Spania 2‘/2—IV2, R.D.G.— 

Clasamentul : U.R.S.S. 20, Iugoslavia, Ungaria și S.U.A.
---------  Bulgaria, R.D.G. 14V2, ROMANIA,

Gheorghiu. Rezultat final :

CALEIDOSCOP

Bulgaria—Argentina 2’/2—1V2,
. 2—2. r ■ ' - ----

Cehoslovacia n’/o» Argentina 
‘14, “ ' ~ “

ȘASE BOXERI ROMÂNI LA TURNEUL
Ieri

participa la turneul memorial „PROCHAZKA" de la Bratislava. 
Au făcut deplasarea: Nedelcea, Tudor, Cîmpeanu, Stumpf, 
Cojocaru, Sănătescu. Lotul este însoțit de Gh. Fiat (condu
cător), E. Douda (antrenor), I. Ștefan (arbitru).

Turneul se va disputa în zilele de 25, 26 și 27 septembrie.

R.F.G. 
18'
R.F.G. Canada •131/2, Spania 12.

au părăsit Capitala
„PROCHAZKA"

boxerii români care vor
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