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Spadasinii suedezi la București
în zilele de 31 octombrie ți 1 noiembrie este programat 

la București un interesant concura triunghiular de spadă 
cu participarea selecționatelor de seniori ale României, 
Suediei și Ucrainei.

Concursul, cel mai important din actualul sezon la ni
velul probei de spadă, reține în primul rînd atenția prin 
prezența trăgătorilor suedezi, care vor fi pentru prima 
oară oaspeții scrimerilor români. De subliniat faptul că 
la nivelul scrimei, spada este proba cea mai dezvoltată în 
Suedia, ea avînd exponent! de reputație mondială ca von 
Essen, Jacobsson și Lindwall, finaliști și medaliați la prin
cipala competiție anuală de pe glob, ca și la J.O.

De asemenea, echipa Ucrainei cuprinde o serie de tră
gători de certă valoare internațională, în frunte cu expe
rimentatul Vîtebski, de altfel ciștigător al multor con
cursuri internaționale de spadă organizate de țara noastră.
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DE AZI, In sala floreasca,

AL Xll-lea CAMPIONAT BALCANIC DE BASCHET MASCULIN
• in meciul inaugural, România întîlnește campioana mondială, reprezentativa Iugoslaviei
• In a doua partidă : Bulgaria — Grecia

Optimism, sperăm justificat,

sită de aportul principalului 
ei realizator, Kolokithas, ea 
se anunță, ca și la celelalte 
Balcaniade, echipa surprize
lor.

Firește, pentru iubitorii bas
chetului din țara noastră, 
comportarea reprezentativei 
României este așteptat cu 
deosebit interes. Rezultatele 
nesatisfăcătoare din acest se
zon, frământările interne, re
introducerea în lot a unor ju
cători experimentați și valo
roși, toate acestea sînt argu
mente care ne determină să 
credem că baschetbaliștii noș
tri vor face tot posibilul pen
tru a se reabilita.

Partida de azi, susținută în 
fața Iugoslaviei, este un exa
men extrem de dificil, pe care 
dorim, ca echipa României 
să-l treacă cu succes, prin a- 
ceasta înțelegînd nu victoria 
cu orice preț, ci o comportare 
cît mai onorabilă.

la încheierea ultimului antrenament al reprezentativei României 
Foto : N. DRAGOȘ

RIIM.WI AII MAI CUCERI I IM: A 4 MEDALII «L AUR!
MANISA, 24 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Penultima zi a întrecerilor n-a 
mai adus aur culorilor noas
tre, ci doar medalii de argint 
(două la armă standard 
3 X 20 f. femei) și bronz 
(două la pistol liber). Desigur, 
nu se pot pretinde victorii în 
serie, mai ales că și plasarea 
pe locurile 2—3 constituie 
evoluții notabile.

încheierea tîrzie a con
cursului de miercuri nu ne-a 
permis decît comunicarea 
strictă a rezultatelor. De a- 
ceea, vom reveni acum cu un 
comentariu.

în general, rezultatele fete
lor sînt mulțumitoare, atît în 
ceea ce privește poziția în 
clasament. cît și cifrele în
scrise. în special Ama Goreti 
care, cu 567 p, a depășit me
dia punctajelor obținute în 
acest an. Rămîne încă de ă- 
meliorat plafonul la prima 
poziție, cea de culcat (193 p) 
unde, cu un plus de cîteva 
puncte, ar putea concura cu

cioare (172 p) și în genunchi 
(187 p) sînt la un nivel scă
zut, influențînd clasamentul 
general.

Cea de a treia componentă 
a echipei, Melania Petrescu,

Delegații federațiilor pre- 
zenfi la Manisa au stabi
lit ca cea de a V-a ediție 
a Balcaniadei de 
mele cu glonț sâ 
la Sofia în 1971.

tir la ar- 
aibă loc

de experiența 
internaționale, 

de curînd com- 
e drept inconstante

MARINA VaSILIU
șanse mai bune în concernul 
internațional.

Veronica Stroe a tras nor
mal. Insuficient însă pentru 
că rezultatele la poziția în pi-

deși lipsită 
competițiilor 
reușise pînă 
portări
— dar, în general, meritorii, 
înregistrînd cifre de 564-571 p. 
Acum însă ea a „clacat11. A 
scăpat un foc în cercul nr. 3

Constantin COMARNISCHI

(Continuare tn pag. a 4-a)

înaintea returului cupelor europene la fotbal

Pregătiri pentru a doua „miercure de foc“
pași mari 
cupele eu- 
fotbalului 
„numără-

1 Capitala țării noastre găz
duiește, începînd de azi și 
pînă duminică, întrecerile ce
lei de a Xll-a ediții a Cam
pionatului balcanic de baschet 
masculin, competiție impor
tantă datorită valorii repre
zentativelor participante. De
sigur, interesul major este 
stîmit de prezența „așilor" 
iugoslavi, deținători ai titlu
lui, de campioni mondiali, 
vicecampioni olimpici și euro
peni, cîștigători ai ultimelor 
nouă ediții ale Balcaniadelor. 
Cu Jelovac, Rapidei, Solrnan, 
Plecas, Csermak și Simono- 
vici (componenți ai selecționa
tei campioană mondială) în 
lot, echipa Iugoslaviei se a-

Se apropie cu 
meciurile-retur din 
ropene. Pasionații 
fac cu înfrigurare 
toarea inversă" a zilelor ca-
re-i apropie de a doua... 
„miercure de foc". In acest 
timp, echipele își intensifică 
pregătirile pentru a atinge 
un maximum de formă la 
mijlocul săptăminii viitoare. 
Iată ultimele vești din tabe
rele combatantelor.

Citiți în pag. a 2-a, la 
rubrică : PALMARESUL 
BALCANIADELOR ȘI LO
TURILE PARTICIP ANȚI- 
LOR.

PROGRAM
VINERI, ora 18: festivi

tatea de deschidere ; ora 
18.15: România — Iugo
slavia ; ora 19.45: Bulga
ria — Grecia.

STMBATĂ, ora 18: Gre
cia — Iugoslavia ; ora 
19.30: Romania — Bulga
ria.

DUMINICA, ora 18: 
Iugoslavia — Bulgaria ; 
ora 19.30: România — 
Grecia.

ȘI ARBITRI
Delegatul F.I.B.A. este 

Dimitri Aristovoulou (Gre
cia), secretarul permanent 
al Campionatului balcanic. 
Ca arbitri neutri vor func
ționa S. Szecsi (Ungaria) 
și A. Kaiali (Turcia), iar 
din partea țărilor partici
pante P. Marin (România), 
M. Alifraghi (Grecia), Al. 
Hristov (Bulgaria) și 
Krumen (Iugoslavia).

LA ARAD, BILETELE
EPUIZATE!

B.

nunță ca principală favorită 
a întîlnirilor programate. Pu
blicul va avea prilejul să ur
mărească în sala Floreasca e- 
voluția unei formații celebre, 
practicante a unui baschet cu 
adevărat modern, iar antre
norii și jucătorii prezenți în 
tribune vor putea trage învă
țămintele necesare. O altă e- 
chipă puternică este aceea a 
Bulgariei, aflată în ultima 
vreme în „sprint*1 spre locu
rile fruntașe ale ierarhiei eu-, 
ropene. Talia și gabaritul

sportivilor bulgari, combativi
tatea lor renumită, experiența 
acumulată în ultima vreme 
fac din componenții lotului 
oaspete candidați la medalia 
de argint. Cit privește selec
ționata Greciei, deși este lip-

După cum sîntem informați 
de clubul arădan, toate bile
tele pentru meciul de fotbal 
cu Feijenoord sînt la ora a- 
ceasta epuizate, deși s-a insta
lat o tribună suplimentară de 
aproape 3000 de locuri.

In ceea ce privește pregăti
rile jucătorilor, ele s-au in
tensificat. Ieri după-amiază 
— a avut loc un joc-școală, 
parteneră fiind echipa de ti
neret. De la antrenament au 
lipsit BROȘOVSCHI și OTTO 
DEMBROVSCHI, încă neresta
biliți după accidentele suferite.

Arădanul Florian Dumitrescu, o revelație a meciului cu Admira, in plină acțiune. In 
autorul qolului de la Rotterdam se pun mari speranțe și pentru meciul retur U.T.A.— 
Feijenoord. loto: A. NEAGU

Se speră, totuși, ca cei doi titu
lari să poată fi folosiți mier
curea viitoare. Astăzi dimi-

IVAN BĂNET Șl STEAUA I

la 
cu 
de 
ca 

__... la 
Timișoara, spre a asista la în
tâlnirea dintre C.F.R. și Dina
mo București.

neață, textiliștii vor pleca 
București pentru partida 
Rapid. In programul zilei 
duminică este prevăzut 
echipa să facă o escală

campioni la pentatlon modern Feijenoord a intrat in
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ușoara emoție ne încearcă gîndindu-ne la pri
ma ediție a Campionatului balcanic de bas
chet masculin. Era in 1959 cînd, în intima sală 
Dinamo din București, s-au întîlnit cei mai 
buni baschetbaliști din patru țări balcanice 
care se întreceau pentru prima dată, inau-

gurînd, de fapt, o serie de splendide întreceri sportive, 
devenite, an de an, tot mai interesante, întrunind, treptat, 
valori tot mai mari ale acestui sport. Acum, Balcaniada se 
află la a Xll-a ediție și a pătruns adînc în tradiția basche
tului din țările participante. Spre deosebire de 1959, în 
1970 se întrec insă mari valori ale baschetului mondial. 
In primul rînd Iugoslavia care, după ani în șir de „vice" 
(la campionate mondiale și la Jocurile Olimpice) a reușit, 
în sfîrșit, să-și vadă visul cu ochii și să cucerească titlul 
suprem. Deci, la București vine laureata mondială, fapt 
care demonstrează cu prisosință valoarea Balcaniadei. 
Puternice sînt și reprezentativele Bulgariei și Greciei, ul
tima fiind țara care a dat echipa finalistă a marii com
petiții internaționale „Cupa campionilor 
alături de balcaniadele de lupte, atletism 
turi, cea a baschetbaliștilor întrunește 
mondială și, ca atare, oferă perspectiva 
mare spectacol, de ridicat nivel tehnic.

In plus, să nu uităm, ^baschetul este 
mare atracțiozitate. Viteza în care este practicat, vir
tuozitatea solicitată, lupta dîrză, crîncenă uneori, precizia 
matematică solicitată în momentele de încordare, toate 
acestea fac ca baschetul să fie unul dintre cele mai 
populare sporturi, care atrag în tribune mii și mii de spec
tatori ținuți, deseori, în tensiune din prima pînă în ultima 
secundă a întrecerii.

La actuala ediție a Balcaniadei, sportivii iugoslavi vin 
aureolați de o serie de mari performanțe. Deci, aici la 
București, ei vor dori să-și mențină prestigiul cucerit de-a 
lungul anilor. Dar, în același timp, celelalte selecționate 
vor lupta și ele să se afirme. Și ce prilej mai bun pot 
avea decît acel oferit de o dispută în compania celei mai 
bune echipe din lume ?Bulgaria, Grecia sau — am dori 
chiar — România — cine va realiza surpriza, dacă a- 
ceasta se va produce? Va reuși selecționata. română, 
după căutări nu întotdeauna izbutite, să demonstreze că 
are, totuși, valoare și că medaliile de argint cucerite la 
edițiile din 1964, 1966 și 1968 nu au rămas simple amintiri?

lată întrebări ale căror răspunsuri le vom afla în 
aceste zile cu prilejul Campionatului balcanic care, prin 
valoarea lui, prin perspectivele ce le oferă, constituie și 
un excelent prilej de atragere a școlarilor spre practicarea 
baschetului. Și, de ce să nu mărturisim, he-ar bucura ne
spus de mult că constatăm peste cîțiva ani că Balcaniada 
70 a fost magnetul care a atras spre baschet numeroși 
copii, viitorii fruntași.

europeni". Deci, 
și ale ailor spor- 
sporEivi de talie 
unor dispute de

jocul sportiv de

D. STANCULESCU
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Ca de obicei, crosul a în
cheiat concursul de pentatlon 
modem desfășurat timp de 5 
zile, în cadrul căruia au fost 
desemnați noii campioni ai ță
rii pe 1970. Proba s-a disputat 
în pădurea de la Călugăreni 
pe un traseu de 4 km de teren 
accidentat și s-a încheiat cu 
succesul lui Constantin Zamfir 
(Steaua), care a realizat 13:03,8 
—1216 p. Pe locul al doilea — 
Marian Cosmescu (Steaua) cu 
13:04,0 — 1213 p, iar pe locul 
al treilea Dumitru Spiriea, tot 
de la Steaua, cu 13:20,0 — 
1165 p. Așa cum era de aștep
tat, liderul clasamentului, ti
mișoreanul Ivan Bănet (C.F.R. 
I), nu a avut nici o dificultate 
în menținerea poziției sale frun
tașe. Sosind al patrulea' Ia cros, 
el a realizat 13:35,0 — 1120 p, 
rezultat cu care cîștigă titlul 
de campion național pe anul 
in curs. Pe locurile următoa
re s-au clasat la cros Albert 
Covaci (Mureșul Tg. Mureș) 13: 
36.0 — 1117 p și G. Dumitru 
(Steaua II) 13:44,0 — 1093 p. 
Pe echipe, pe primul loc s-a 
clasat la cros Steaua I cu 3594 
p, urmată de C.S.M. Sibiu — 
2901 p și C.F.R. Timișoara I 
2874 p.

La individual, după cum ară
tăm, Bănet și-a adjudecat cu 
ușurință victoria filială obținind 
5132 p. îl urmează în clasa
mentul campionatului trei spor
tivi ai clubului Steaua: D. 
Spiriea 4878 p, M. Cosmescu 
4720 p, C. Zamfir 4482 p. Pe 
locul cutei, un 
biu, Constantin 
cu 3789 p și G. 
ua II) 3747 p.

Titlul de campioană pe echi
pe a fost cîștigat, absolut nor-

mal, de formația 
Steaua cu 14080 p, 
urinată de C.F.R. 
Timișoara I 11086 
p, C.S.M. Sibiu 
10829 p, Steaua II 
9340 p, Crișul Ora
dea 6988 p și 
C.F.R. Timișoara II 
4830 p.

Concomitent cu 
finala campionatu
lui s-a disputat un 
concurs de t.iatlon 
pe primele locuri 
clasindu-se sporti
vii timișoreni:
Fr. Rolick 
p, Sorin
2385 p și 
Coin 2350

— 2935 
Olariu 

Miomir 
p.

r'"s
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„săptămina infernală"

ROTTERDAM, 24 (prin te
lex). Feijenoord, campioana 
lumii intercluburi, a intrat 
în „săptămîna infernală"... 
Așa sînt intitulate următoa
rele zile, în care formația 
din Rotterdam susține două 
partide de mare importanță. 
Primul examen dificil are loc 
duminică, la Rotterdam, unde 
echipa iui Happel întîlnește, 
într-o partidă derby, pe 
A.D.O. din Haga, actualul li
der al campionatului.

Firește, o victorie în acest 
meci va 
cătorilor 
înaintea

Apoi, săptămîna viitoare, 
miercuri la Arad, campionii 
lumii au de trecut un alt 
examen, mai dificil. Nicio
dată Feijenoord nu a avut 
emoții atît de mari în vreo 
competiție europeană, ca 
acum, cînd pleacă în depla
sare după un scor egal rea
lizat acasă.

Poate pentru calmarea ner
vilor, poate pentru a se odih
ni cît mai bine înaintea aces
tor mari confruntări, Feije- 
noord s-a retras în cantona
ment, iar Happel refuză să 
facă declarații presei. Nici 
formația probabila nu a fost 
anunțată. Vor lipsi din nou 
din echipă cei trei mari ași 
Kindvall, Romcijn și Hasil 
care n-au jucat duminica 
trecută în compania echipei 
Maastricht ?

Iată echipa aliniată în a- 
ceastă partidă ! Treytel —

ridica moralul ju
de la Feijenoord 

meciului cu U.T.A.

JOHN LE NOBLE
ziarist olandez

(Continuare în pag. a 3 a)

sportiv din Si- 
Toma (C.S.M.), 
Dumitru (Stea-

Echipele tării
s-au calificat In
finale ale CM.

noastre
turneele

de volei
Rugbyști români, 

victorioși in franța! 
Citiți amănunte în pag. 
a IV-a.

Sosit al patru
lea la cros, Ivan 
Bănet (C.F.R. Ti
mișoara. I) a ciști- 
gat ieri titlul de 
campion națio
nal la pentatlon 
modern.

RAPID BUCUREȘTI VA EVOLUA IN SPANIA

L.:
7

In afara partidelor interna
ționale pe care le-ain 
nunțat recent în ziar 
Lokomotiv Plovdiv la 
septembrie și cu selecționata 
feroviară a Franței la 11 no
iembrie, ambele în deplasare),

a-
(cu

30

echipa Rapid București va 
mai susține la 14 octombrie, 
la Saragossa, un meci ami
cal cu formația locală Rea!, 
din pruna divizie a campio
natului spaniol de fotbal.

Sindicatele — factor important 
in dezvoltarea mișcării sportive
Constatări pozitive intr-un raid prin două

Ceea ce am urmărit, în raidul recent întreprins, a fost modul 
în care sindicatele își aduc contribuția Ia dezvoltarea, in proporție 
de masă, a mișcării sportive. Am avut în vedere — ocupîndu-ne de 
această temă — faptul că în majoritatea marilor unități industriale 
și economice președinții sindicatelor sînt salarizați pe astfel de 
funcții și, alături de alte atribuții, ei o au și pe aceea a îndrumării 
către exercițiul fizic și sport a uuui număr cit mai mare de sa- 
lariați. Dacă ținem seamă că și Legea sportului atribuie sindica
telor sarcini precise în acest domeniu, considerăm cu atit mai 
oportune investigațiile noastre.

NU NUMAI „TR ACTORI ADA"„.
Ara intrat pe poarta uzinei 

„Tractorul" din Brașov în zi de 
lucru. Era intr-o vineri. Sintem 
în apropiere de pista de unde 
pleacă, în cursa de încercare, 
tractoarele care cu numai cîteva 
minute înainte ies de pe banda

de fabricație. Volanul le este con
dus, miinl sigure, de tineri
„pilo Văzîndu-1, n’ poți să to 
abții a face o legătura între dez
involtura cu care conduc și con
diția fizică ce le este obligatoriu 
necesară ta această pretențioasă

mari întreprinderi din
operațiune. Pretext pentru repor
ter de a-și începe, fără întîrzlere, 
investigațiile pe tema propusă : 
acești oameni, atît de abili, prac
tică sportul ? Dar ceilalți munci
tori — pare au nevoie de mișcare 
și aer.după orele de intensă în
cordare în halele im nsei uzine 
— și-au făcut din sport un aliat ?

TOMA plugaru, președintele 
sindicatului, este pregătit să ne 
răspundă la astfel de întrebări. 
„Tractoriada”, dacă ar fi să ne 
referim doar Ia această competi
ția — aflată Ia a XV-a ediție — 
a reușit să atragă majoritatea sa- 
larlațllor. Ea începe cu faza pe 
secții și se încheie țu etapa

Brașov și Timișoara
In fiecare zi — se înțelege că 

este vorba despre salariații care 
se află în timpul lor liber — pe 
stadioane ți în sala de sport — 
se dedică exenățiilor fizice, timp 
de cîteva ore, peste 50# de sala
riat!. Prin grija ti leosebi a pre
ședintelui slndicati ui — care se 
interesează permanent la organi
zatorii de gr-pe și la responsabilii 
cultural-sportivi. precum ți la or- 
ganlzațîa ”.T.C despre preferin
țele salariațllo» — ramurile cele

Im gavbhescu

fe eSS' tjbsl
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TEN IS

NAȚIONALE ÎN PRAGUL FINALELORCAMPIONATELE
de3* 
mult

ia o oră de educație fizică, 
Foto : A. NEAGU

(Baschetul se bucură de multă dragoste în rîndul elevilor Liceului nr. 24 din Capitală, 
exersind driblingul, sub supravegherea prof, Traian Penea.

r_______________________________________
u------------------------ -------/_-----------
început de an școlar LA LICEUL NR. 35

ii Bobocii s-au numărat mai 
greu, în toamna aceasta, la 
Liceul nr. 35, cu program de 
educație fizică, din Bucu
rești ; pe de o parte, din cau
za numărului mare de candi
dați, pe de sita, datorită 
exigențelor sporite. Și nu e 
greu de întrevăzut de ce 
tradiția mereu mai bogată în 
cifrele recordurilor corectate 
sau în performanțe de va
loare, obținute în întîlniri 
internaționale, se impune 
atenției, iar numele compo- 
nenților multor loturi națio
nale se leagă din ce în ce 
maj strîns de o adolescență 
petrecută în preajma liceului 
„Caragiale".

De aceea, am pășit — eu 
nostalgia anilor demult as
cunși în suflet — pe poarta 
de unde se făceau auzite lao
laltă — întretăiate simbolic 
—, sunetuf tradiționalului clo
poțel cu fluierul autoritar al 
începutului de antrenament. 
Cu respect, te apropii de ca
reul străjuit de panourile de 
baschet, unde mingile zboară 
neobosite între mîinile agile 
ale actualelor vicecampioane 
balcanice la junioare, surori
le. Tatiana și Uliana Rădu
lescu, Maria Roșianu, Flori- 
ca Bujduveartu sau Doina 
Buga. Aceste tinere, care nu 
s-au despărțit de prea multă 
vreme de codițe, nu s-au 
sfiit să încerce gustul victo-

riei chiar și în fața repre
zentativelor de senioare ale 
Cubei sau Greciei. Sînt sa
tisfacții majore — venite 
poate prea devreme, dar care 
răsplătesc din plin o muncă 
asiduă, fără rezerve, din par
tea lor și a profesorilor lor.

Pe terenul alăturat, sub 
conducerea prof. Valentin

prof. Livia Grama, în acest 
studiu minuțios al poziției 
fiecărei părți a corpului, in
tuiești amploarea exercițiu
lui care, poate, în tensiunea 
concursului viitor va aduce 
pe fruntea tinerelor Sabina 
Șerbănescu sau Maria Preda 
— componente ale lotului na
țional — consacrarea inter

&\\\\\\\\\\\\\\\^^^

„Să pregătim pentru ioturile naționale

cit mai multe elemente de valoare"

Dăscălesca, băieții exersează 
complicate scheme tactice. 
Mingea este purtată în vite
ză între coniponenții de bază 
ai lotului național de juniori, 
de la D. Vintilă ‘ “
dorescu șî de aici 
culescu (da, un 
Niculescu este pe 
afirme), de unde șterge 
coșului.

Părăsim pentru cîtva 
terenurile din curte. “ 
dem în sala de sport 
lui. Are loc aici ora 
trenament a fetelor 
gimnastică modernă, 
ția mișcărilor, reluate de zeci 
de ori sub atenta privire a

la C. Teo- 
la Dan Ni

non 
cale

Dan 
să se 
plasa

timp 
Pătrun- 
a liceu- 
de an- 
de la 

Tn gra-

CÎTEVA SUGESTII PRIVIND 
CALEA SPRE MINIATLETISM

Problema miniatletlsmului, ridicată de eonf. dr. Emil Ghibu 
în coloanele ziarului „Sportul1* din 29.VIIL1970, prezintă un 
interes real pentru viitorul atletismului românesc, atît prin 
asigurarea caracterului de masă, cit ți prin faptul că se ajunge 
implicit la o instruire timpurie în tehiica atletismului,

în rîndurile de mai jos ne propunem să abordăm unele 
aspecte de ordin metodic și organizatoric legate de practicarea 
miniatletlsmului. Plecăm de la ideea că exercițiile de atletism 
au un pronunțat caracter natural și ca atare sînt foarte accesi
bile. în timpul jocurilor sale, copilul aleargă, sare și aruncă di
ferite obiecte.

Avînd în vedere accesibilitatea exercițiilor de atletism, mai 
ales în formele lor mai simple, noi am preconizat în paginile 
revistei „Cultură fizică și sport* încă din anul 1965 posibilitatea 
predării unor elemente de atletism, începînd chiar cu clasa I. 
Avînd Ia dispoziție rezultatele unui experiment, am făcut pro
puneri concrete și Ministerului învățământului. Păcat însă că 
organele de resort ale acestui minister au fost puțin receptive 
unor asemenea păreri.

Considerăm lecția de educație fizică conținînd elemente de 
atletism, ca fiind prima etapă, obligatorie, în drumul spre 
practicarea miniatletismului. în consecință, iată care sînt după 
părerea noastră sarcinile activității de atletism la elevii clase
lor I—IV ;

a) formarea deprinderilor motrice de bază, specifice atle
tismului, respectiv însușirea unei alergări corecte, a mișcărilor 
de azvîrlire, împingere și lansare; b) însușirea tehnicii cîtorva 
probe atletice, accesibile copiilor; c) dezvoltarea, la un anumit 
nivel, corespunzător cu posibilitățile copiilor, a calităților fizice 
de bază cu accent pe dezvoltarea vitezei — viteza mișcărilor și 
în special viteza de deplasare.

La aceste sarcini de bază se adaugă formarea și perfecțio
narea alter capacități și proprietăți ale organismului în miș
care și anume i simțul de orientare în spațiu, simțul echilibru
lui, capacitatea coordonării segmentelor în faze de zbor, precum 
și dezvoltarea simțului ritmului, capacitate indispensabilă în 
atletism.

O dată stabilit conținutul activității, corespunzător rezolvării 
acestor sarcini și avînd in vedere faptul că la clasele I—IV, 
educația fizică, cu mici excepții, se predă de către învățători, 
se impune rezolvarea a cel puțin două probleme importante i

a) editarea în tiraj de masă a unui îndrumător metodic pri
vind predarea atletismului la clasele I—IV, b) reluarea, atît de 
utilelor cursuri de perfecționare a învățătorilor pentru preda
rea educației fizice, acordind importanța corespunzătoare pre
dării atletismului.

Pînă acum am avut în vedere activitatea cu întreaga clasă. 
Urmărind rezolvarea acelorași sarcini, elevii cu aptitudini pot 
desfășura o activitate suplimentară în cadrul cercului de atle
tism, organizat pe școală, cerc condus de un profesor de edu
cație fizică sau de un instructor voluntar, pregătit în acest scop. 
De la acest nivel, organizarea activității inclusiv cea competițio- 
nală cade în competența organizației pionierilor.

Sub auspiciile organizației pionierilor, cercul de miniatle- 
tism pot fi organizate pe lingă casele pionierilor, pe lîngă licee, 
școli sportive, cluburi și asociații sportive. Conducerea acestor 
cercuri trebuie fie asigurată de profesorii de educație fizică, 
munca prestată în acest scop putînd fi inclusă în norma didac
tică, cu degrevarea corespunzătoare de ore de clasă.

Un rol important, în stimularea practicării miniatletismului, 
revine sistemului competițional care, pentru început, este indi
cat să prevadă următoarele etape i școală, localitate, județ, iar 
în perspectivă poate chiar și o finală republicană.

Considerăm potrivite următoarele grupe de vîrstăi cat a 
IITa 7—9 ani; cat I 10—11 ani.

Pentru evitarea pregătirii unilaterale și a specializării prea 
timpurii, probele de concurs trebuie să fe constituite în exclusi
vitate din poliatloane. Participarea în competiții începînd cu 
faza pe locali late să se facă numai pe echipe, urmînd să se 
alcătuiască și clasamente individuale.

Iată și propunerile privind probele de concurs t
Cat. a Il-a un tetratlon — se desfășoară in două zile — 

(40 m plat, săritura în lungime — prima zi; aruncarea mingii 
de oină, ștateța 6x40 m — efectivul unei echipe) a doua zi.

Cat. I — un pentatlon — se desfășoară în trei jumătăți de 
?i — (50 m plat, săritura în înălțime, prima jumătate de zi, 
50 m garduri — a doua jumătate, arunearea greutății și șta
feta 6x50 m în ultima).

Accesibilitatea distanțelor de alergare, inclusiv caracte
risticile probei de garduri vor trebui să constituie obiectul unui 
experiment, ?a și stabilirea dimensiunii cercului și greutatea 
(3 kg la fete și 4 kg la băieți pot fi corespunzătoare).

Practicarea probelor propuse, sub formă de poliatloane, vor 
asjgyra mieilor atlețj o pregătire atletică multilaterală, pre
misă a specializării ulterioare.

O dată acceptată această orientare, conținutul competițiilor 
rezervate elevilor din clasele V—VIII se impune a fi și el 
revizuit.

națională. Apoi, notele rit
mate ale pianului se depăr
tează parcă din ce în ce, 
rămînînd în această lume în
chisă pentru noi, a efortului 
dur, dar subtilizat de ușu
rința aparentă a gestului.

Dorim să aflăm amănunte 
despre proiectele acestui an 
care de abia a început. De-a 
lungul coridorului, printre 
clasele unele goale, ale căror 
elevi se află pe terenurile 
de antrenament, altele pline, 
lăsînd să pătrundă prin ușile 
închise frînturi de istorie, al
gebră, geografie, ne îndrep
tăm spre biroul directorului 
liceului, prof. Gheorghe Be- 
none. Ne răspunde simplu: 
„Pe plan sportiv avem un 
singur scop general: să pre
gătim cît mai multe și mai 
valoroase elemente pentru 
loturile naționale. De aici de
curg și celelalte; obținerea 
titlurilor de campioni ai di
viziilor școlare și de juniori 
Ia baschet (băieți și fete), 
ocuparea primelor locuri la 
campionatele de juniori și 
școlari la atletism, pregătirea 
componentelor lotului națio-

conf, univ- T1BERIU ARDELEANU

nai de gimnastică modernă 
pentru viitoarele campionate 
mondiale".

Un răspuns scurt, dar care 
dezvăluie încă o trăsătură ca
racteristică a manierei de 
muncă din Liceul 351 con
știința valorii și răspunderea 
față de propria activitate și 
față de toii ceilalți care aș
teaptă cu încredere afirma
rea noilor generații de spor
tivi de performanță, dar și 
de intelectuali de înaltă ți
nută.

Radu TIMOFTE
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Cei mai buni tenismanl din 
țară (cu exoepția globetrotter- 
ului Ion Țiriac) au evoluat ieri 
după-amiază în fața tribunelor 
semipopulate de la Progresul. 
S-au disputat sferturile de fi
nală ale campionatelor naționa
le de simplu. Jocuri frumoase, 
capabile să satisfacă și pe cel' 
mai exigent organizator de tur
nee de tenis din străinătate, 
care și-ar fi văzut onorate, de
sigur ,toate contractele cu pu
blicul și cu televiziunea. Dar, 
la noi, tenisul continuă să fie 
un spectacol fără prea mare 
căutare — un sport care cere 
mereu „explicații", cum spunea 
cindva, cu umor, telecronicarul 
nostru.

Iată, de data aceasta, vom 
evita orice explicații suplimen
tare, compătimind totuși sincer 
pe toți cei care n-au avut pri
lejul să vadă, ieri ,una din cele 
mai bune lovituri liftate din 
lume (semnează : Ilie Năstase), 
sau mingi plecate ca din tun 
la serviciu (vezi Petre Măr
mureanu) . Să sperăm că vom 
avea mai multă lume la „inter
naționalele" de săptămîna vi
itoare, dacă — bineînțeles — și 
organizatorii vor da o mină de 
ajutor, programînd meciurile la 
ore. mai accesibile.

Ieri, pe. terenul central, Co- 
din Dumitrescu și-a adus amin
te, probabil, că a fost încă nu 
de mult speranța nr. 1 a teni
sului românesc. El a reușit o 
veritabilă performanță, obligîn- 
du-1 pe Năstase să cedeze pri
mul set în aceste întreceri. Un 
break la debutul setului III l-a 
pus vizibil „in mină" pe ex-bra- 
șovean, mobilizindu-1 la mai 
multă mișcare în teren și cîte- 
va execuții tehnice demne de 
aplauze. Ilie a încercat să for
țeze, cu atacurile sale surprin
zătoare, pe mingi grele, dar 
n-a mai putut reface terenul 
și la 3—5 pierde pe serviciul 
său, după ce Codin mai ratase 
trei setbaluri. Al patrulea set 
consfințește, totuși, superiorita
tea primei noastre rachete. Scor 
final: 6—4, 6-2, 3—<5, 6—3
pentru Ilie Năstase.

Dificultăți mai mari pare să

fi avut al doilea cap de serie, 
Petre Mărmureanu. El l-a întîJ- 
nit pe Toma Ovici. un jucător 
care opune mai puțină forță în 
lovituri, dar multă gîndire tac
tică și clarviziune. Cu aceste 
arme el a reușit să dea o notă 
de echilibru multora din secven
țele partidei. Pină la urmă, însă, 
forța și experiența de joc a lui 
Mărmureanu și-au spus cuvin- 
tul. el obținind decizia cu 7—5, 
3—6, 6—3, 7—5.

Eliminat din întrecere este 
fostul campion, Ion Sântei, iar 
autorul performanței — chiar 
învinsul său din finala de anul 
trecut, dinamovistul Viorel 
Marcu. Scorul, net : 6—4, 7—5, 
6—1. La luptă mare s-a decis 
ultimul sfert de finală, opunînd 
pe Mureșan și Dron. Ultimul a 
luptat curajos, atît. cu adversa
rul, cit și cu o întindere de li
gament suferită în cursul par
tidei si rezolvată ad-hoc de mc- 
dicul-tenisman dr. Eugen Cris- 
tea. Pină la urmă, Dron (care 
n-a mai putut valorifica un a- 
vantaj de 4—0 în setul III) a 
încetinit ritmul pînă la defini
tiva înfrîngere : 7—5, 6—8, 6—4, 
6—2 pentru Sever Mureșan.

In sferturile feminine, 
fășurate dimineața, mal 
rezultate scontate. Iudith Dibar 
a învins-o pe Vera Rado cii
6— 4, 6—3, Agneta Kun pe Fio* 
renta Mihai cu 6—1, 6—1, ia? 
Eleonora Dumitrescu pe Maria* 
na Ciogolea cu 6—2, 6—4. Iri 
cel mai echilibrat meci, între 
două jucătoare în plină ascend 
siune, Valeria Balaj s-a dove
dit mai bună ca Elena Takacs i 
3-6, 6-1, 6—1.

S-au disputat ?! semifinalele! 
la dublu bărbați : Năstase, Măr
mureanu — C. Dumitrescu, Boa- 
ghe 6—1, 6—1, 6—4 ; ~ '
Mureșan — Dron, V.
7— 5, 1—6, 6—2, 9-7.

Sântei,’ 
Mar cu

Iar la 
fete, o surpriză : cuplul Ciogo- 
lea, Takacs elimină pe cam
pioanele Boboc, Roșianu cu 
6—4, 6—2. In cealaltă semifl* 
nală : Dibar, Kun — Dumitres
cu, Balaj 6—2. 6—1.

Azi dimineață, la Progresul; 
sînt programate (de la ora 8,30) 
finalele de dublu .masculin și 
feminin. După-amiază (ora 14) 
și în continuare, semifinalele 
probelor de simplu.

Radu VOIA

ECHIPELE DE JUNIORI ALE ORAȘELOR BUCUREȘTI
Șl BELGRAD, IN RING

Selecționatele de box — 
juniori ale orașelor Bucu
rești și Belgrad se vor întîl- 
ni astă-seară. de la ora 18, 
pe ringul de la Casa de cul
tură a tineretului (sectorul 4, 
str. Turturele).

Oaspeții au deplasat la 
București o echipă redutabi
lă. mulți dintre componenții 
ei urmînd a participa Ia a- 
propiatele campionate conti
nentale de la Miskolc. In 
prim plan se situează Dragan 
Ivanovici (cat. mijlocie

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII PENULTIMELOR PROBE
Ieri după-amiază, la baza 

hipică din calea Plevnei s-au 
încheiat penultimele dispute 
din cadrul campionatelor na
ționale de călărie.

Proba de obstacole, rezer
vată juniorilor de 16 ani, s-a 
încheiat cu succesul catego
ric al lui Nicolae Gheorghe 
(C. S. Petrolul) cu Aprod. în 
ultima zi, el a terminat pe 
locul al doilea, în urma Mi- 
haelei Rădulescu (C.C.B.) cu 
Vama. învingătoare la baraj 
cu 3 zecimi de secundă. 
Această victorie i-a permis 
Mihaelei Rădulescu să obți
nă, în final, medalia de 
bronz. Clasamentul probei: 
M. Rădulescu cu Vama 1 p 

. (36,0 s), , N., Gheorghe cu
Aprod 2 p (36.3 s), D. Pd- 
pescv.Ci?. .Pgn4M.la .3. p (38,3 s), 
Clasament general : 1. NîCU- 
LAE GHEORGHE cil' Aprod 
5 p — campion republican, 
2. Victor Conțiu cu Trubadur 
16 d, 3. Mihaela Rădulescu 
cu Vama 17 p.

• Nici la fete nu s-a 
vreo schimbare în 
clasamentului. Trecînd 
ducere, după proba

campioana de anul trecut, 
Edith Wermescher (C.S.M. 
Sibiu) cu Gica, și-a onorat cu 
prisosință titlul,^cucerind și 
la actuala ediție tricoul de 
campioană. Ea nu a mai pu
tut fi ajunsă de principalele 
sale adversare, deși acestea, 
in special I. Ciocmata (Steaua) 
cu Vinovat și E. Danactt (Di
namo) cu Jac au ocupat locuri 
mai bune în clasamentul ul
timei zile. Clasamentul pro
bei : Ildico Uifalvi (A.S.A. 
Cluj) cu Oglinda t p, Giocon- 
da Pînzaru (C.S.M. Iași) cu 
Atom 2 p, Irina Ciocmata 
(Steaua) cu Vinovat 3 p. Cla
sament general: EDITH 
WERMESCHER cu Gica 11 p 
— campioană

Ciocmata cu 
3. E. Danacu

i.
republicană.

Vinovat 
cu Jac

2.
12 p,
12 p.

Fără 
teresanf.il probă a fost aceea 
a seniorilor. întrecerea, în 
care au intrat cu mari șanse

îndoială, cea mai in-

Constantin Vlad (Dinamo) cu 
Spirt, Oscar Recer (Dinamo) 
cu Sondor și Anghel Donescu 
(Steaua) cu Păunaș, a oferit 
spectatorilor prezenți o luptă 
deosebit de strînsă. După ce 
A. Donescu iese din cursă, 
datorită faptului că este pe
nalizat cu 8 p, rămîn să se 
înfrunte C. Vlad și O. Recer 
în baraj. In primul baraj, 
situația rămîne neschimoată, 
ambii concurenți doborînd lâ 
ultimul obstacol. Și în al 
doilea baraj călăreții sînt 
penalizați cu cîte 4 puncte, 
departajarea trebuind să se 
facă la cronometru. Cîștigător 
— C, Vlad cu Spirt, urmat 
de O. Recer cu Sondor și 
A. Stoica cu Pikup. Clasa
ment general : 1. CONSTAN
TIN VLAD cu Spirt 7 p — 
campion republican, 2. Oscar 
Recer cu Sondor 9 p, 3. An
ghel Donescu cu Păunaș 10 p.

Emanuel FANTĂNEANU

BASCH KT

PALMARESUL
Iată clasamentele edițiilor 

precedente ale Campionatului 
balcanic :

1959 (București* 1. BULGA
RIA, 2. Iugoslavia, 3. România, 
4. Albania.

1960 (Sofia) : 1. BULGARIA,
2. Iugoslavia, 3. România, 4. 
Turcia. 5. Albania.

1961 (Skoplje) : J. IUGOSLA
VIA, 2. Bulgaria, 3. România, 
4. Turcia.

J9«3 (Istanbul); 1. IUGOSLA
VIA, 2. Turcia, 3, Bulgaria. 4. 
România, 5. Grecia.

1963 (Atena) : 1. IUGOSLA
VIA, 2, Grecia, 3. Bulgaria, 4. 
România, 5. Turcia.

produs 
fruntea 
la con-
nr. 2,

••

• •-

BALCANIADELOR
1964 (București) : 1. IUGO- 

SLAVIA, 2. România, 3. Grecia, 
4. Bulgaria, 5. Turcia.

1965 (Tirana) : 1. IUGOSLA
VIA, 2. Bulgaria, 3. Turcia, 4. 
România, 5. Albania.

1966 (Sofia) : 1. IUGOSLA
VIA, 2. România, 3. Grecia, 4. 
Turcia, 5. Bulgaria.

1967 : (Skoplje) : 1. IUGO
SLAVIA, 2. Bulgaria, 3. Gre
cia. 4. România, 5. Turcia.

1968 (Izmir) : 1. IUGOSLA
VIA, 2. România, 3. Turcia, 4. 
Bulgaria, 5. Grecia.

1969 (Salonic) : 1. IUGOSLA
VIA, 2. Grecia, 3. România, 
4. Bulgaria, 5. Turcia.

LOTURILE PARTICIPANȚILOR
(în paranteze, numerele de 

pe tricouri și înălțimea) 
IUGOSLAVIA : Karati (4

— 1,93), Simonovici (5 —
1.96) , Jelovac (6 — 2,06), 
Knezevici (7 — 2,09), Bizjak 
(8 — 1,77), Kapicici 
1,98), Kotarac (10 — 
Rukavina (11 — 2,03), 
man (12 — 1,99), Plecas (13
— 1,87), Csermak (14 — 1,90), 
Slavnici (15 — 1,81). Antre
nori : R. Zeravica și C. Bori- 
voje.

BULGARIA : Peicev (4 — 
2,02), Ceanev 
dreev (6 — 
(7 — 1,85), 
1,94), Filipov 
lomeev (11 - 
mov (12 — 1,93), 
(13 - ‘ *x' — ‘
1.97) , Kirov (15 — 1,96),
Hristov (17 — 1,86). Antre
nori : D. Mitev și N. Neicev.

GRECIA : Kondos (4 —
1,94), Ranmios (5 — 1,94),
Trontzos (6 — 2,J3), Gianou- 
zakos (7 — 1,90), Raftopou-

(9 —
1,99), 
Sol

(5 — 1,93), An
ii ,98), Sakanikov
Jankov (9 —

(10 — 1,84), Go- 
- 2,02), Paspala-

Branzov 
2,00), Dimitrov (14 — 
Kirov (15 •

1,86).

Ios
(9 -
1.90) ,
1.90) ,
Vassiliadis (13 — 1,98), Ale
xandria (14 — 1,80), 
fados (15 —
F. Matheo.

ROMÂNIA (jucătorilor ro
mâni le sînt 
mărul meciurilor internaționa
le susținute și punctele înscri
se in echipa națională): Geor
gescu (4 — 2,00 — 21 — 32), 
Cimpeanu (5 — 2,00 — de
butant), Pîrșu (6 — 1,84 — 
debutant), Savu (7 — 1,90 — 
81—433), Zdrenghea (8—1,91
— debutant), Albu (9 — 1,86
— 145 — 1283), Dragomires- 
cu (10 — 1,87 — 27 — 96) ; 
Diaconescu (îl — 1,86 — 85
— 638), Troacă (12 — 2,02 — 
debutant), Tarău (13 — 1,98
— 70 — 394), Chivuleseu (14
— 1,86 — 16 — 12), Popa 
(15 — 1,96 — 21 — 90). An
trenori : AI. Popcscu și P. 
Vasiliu.

.<■
■

(Urmare din pag. 1)

mai puternice sînt fotbalul, hand
balul și voleiul. Și pentru că ne 
aflăm la Brașov, iar numele ora
șului nu poate fi despărțit de 
schi, vom adăuga că acest sport 
face parte, de asemenea, din pre
ferințele fiecărui salariat. încă de 
pe aduni, la asociația sportivă au 
început pregătirile pentru con
cursurile săpțămînale ce vor în
cep® o dată cu venirea primelor 
zăpezi.

împreună cu președintele sindi
catului (fost fotbalist la „Cioca
nul") activează, ca salariat pen
tru mișcarea cultural-sportivă, un 
ajt pasionat. PETRE NAGHI. res
ponsabilul clubului uzinei. El se 
ocupă. în exclusivitate, de sportul 
de masă, și trebuie să spunem că 
munca îi este încununată de suc
ces. Cînd muncitorii unei secții 
au dorit să practice scrima, cînd 
alții au preferat atletismul sau 
boxul — responsabilul clubului 
le-a creat condiții pantru a se 
apropia de sportul preferat.

Cadru! organizat îl) care se des
fășoară mișcarea sportivă de ma
să Ia uzina braȘoveană este rele-

I w

I

(8 — 1,90), Kephalos 
1,91), Tsandalis (10 — 
Christoforou (11 —

Sismanidis (12 — 1,91),

Katsa-
1,96). Antrenor :

trecute și nu-

t: •'
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Wermescher (C.S.M. Sibiu) cu Gica, evoluînd în cursa 
Foto : V. BAGEAC

CAIAC-CANOE
CONCURSUL REPUBLICAN DE MARE FOND

Snagovul va găzdui, înce
pînd de astăzi, tradiționalele 
întreceri din cadrul CON
CURSULUI REPUBLICAN 
DE MARE FOND LA CAIAC 
— CANOE. La acest mara
ton nautic participă sportivi 
din toată țara, caiaeiști și ca- 
noiști avînd categoriile II și 
III. Concursul programează 
curse de 20 000 metri, pentru 
K 1, K 2 și K 4 — băieți, 
probe de 5 000 metri la K i și

K 2 — fete. Pe un traseu ce 
va măsura tot 20 km își vor 
disputa întîietatea canoiștii, 
în cursele de C 1 și C 2.

Primul start în această in
teresantă competiție 
da astăzi, la ora 9,30, 
cerile continuînd și 
amiază de la ora 16,30.
canoiștii și caiaciștii fondisti 
vor evoiua începînd de la 
ora 9,30.

se va 
între- 
după 

Mîine,

SINDICATELE - FACTOR IMPORTANT
ÎN DEZVOLTAREA MIȘCĂRII SPORTIVE

vat și de faptul că, numai în acest 
an, în biroul comitetului sindica
tului s-a discutat de două ori 
despre această activitate. După 
fiecare dezbatere au apărut rezul
tate concrete : suma alocată spor
tului a fost majorată de la 120.000 
la 150.000 de lei, baza materială 
s-a îmbunătățit continuu, astfel 
că în momentul de față sal ari ații 
de la „Tractorul" dispun de un 
stadion de fotbal, 4 terenuri de 
volei. 2 de handbal bituminizate 
și sală de gimnastică,

MODEL DE CALENDAR 
AL COMPETIȚIILOR 
SPORTIVE DE MASA

La Regionala C.F.R. Timișoara 
— aflăm din informațiile ce iie-au

fost furnizate de corespondentul 
nostru P. Arcan — că mișcarea 
sportivă de masă a devenit o 
preocupare permanentă a comi
tetului sindicatului. Sînt angrenați 
in activitatea sportivă 22 la sută 
dintre salariați. Unul dintre „di
rijori" este președintele comitetu
lui sindicatului de linie C.F.R.. 
ALEXANDRU BUNA. Prima gri
jă a sa — din momentul cînd a 
l'ost ales în această funcție — s-a 
materializat în a pune pe pici
oare sigure, și cit mai solide co
misia sportivă (responsabil VA- 
SILE JURCA). împreună, acești 
doi activiști au întocmit un ca
lendar al activităților sportive de 
masă, care poate fi oferit ca mo
del. Model prin aceea că absolut 
toate competițiile prevăzute (fot

bal r- 14 echipe, volei — 6 echipe, 
popice — 12 echipe, șah — 32 de 
pasionați, atletism — 200 de 
practicanți) sa desfășoară cu o 
strictă regularitate. Anul acesla și 
copiii salariaților au fost angre
nați în activitatea sportivă, pentru 
ei organizindu-se (aceasta le-a 
fost preferința) un centru de înot 
cu 15o de participanți. Seriozita
tea cu care se lucrează la Timi
șoara în domeniul sportului de 
masă este principala explicație a 
rezultatelor obținute. Membrii a- 
sociațiel sportive au prestat mun
că patriotică, apreciată la o va
loare de 250 800 de Iei, pentru 
refacerea pistei de atletism, ame
najarea unor terenuri și finisarea 
bazinului de înot. Președintele 
sindicatului (care este și in con
ducerea ..clubului C.F.R.) căruia Ii

mică), considerat o rnarâ 
speranță a boxului iugoslav 
pentru J.O. de la Munchen.' 
în rest, selecționata Belgra* 
dului cuprinde pe Dragau 
Mikovici (semimuscă), Arlf 
Iasarevici (muscă), George 
Dimitriov (cocoș), Branco Iva
nov și Dragan Milanovici 
(pană), Slobodan Ivanovici 
(semiușoară), Dragan Popovici 
(ușoară — campion de juni* 
ori în 1969). Karlo Ribao 
(semimijlocie), Radoslav Ju* 
nanin (semigrea — campion 
de juniori în 1969) și Nicola 
Vlasivi (grea).

Antrenorii noștri întîmpî- 
nă greutăți în alcătuirea e- 
chipei, ieri dimineață fiind 
titulari siguri doar L. Nico- 
îaescu (semiușoară), Augus
tin Iacob (ușoară), Constan
tin Lică (semimijlocie), Flo- 
rea Paraschiv (mijlocie mică) 
și Alexandru Gheorghiu 
(semigrea).

400 DE PUGILIȘTI 
LA ETAPA DE ZONĂ

Az; încep în 12 localități 
țară (Satu Mare, Baia Mare, 
nedoara, Ti-, Severin, Sibiu, 
Una, C-lung Muscel,

dir» 
Hu
și a- 

Suceava, 
piatra Neamț, Bacău, Brăila șl 
Fetești) întrecerile pentru desem
narea ciștigătorilor etapei de 
zonă a campionatelor naționale de 
box — seniori. Un adevărat ma
raton pugilistic, în care sînt an
gajați aproximativ 400 de sportivi 
din aproape toate centrele țării. 
Pentru prima oară, boxerii din 
Bistrița, Vrancca, Alba etc. vor 
încerca să obțină calificarea, care 
le-ar da dreptul să participe la 
turneu) final de la București. 
Vă imaginați, deci, cit de dispu
tate vor fi meciurile, cit de mare 
va fi ambiția sportivilor, a an
trenorilor, de a triumfa în această 
etapă decisivă ! Să sperăm că și 
deciziile dictate de arbitrl-jude- 
cători vor reflecta realitatea din 
ring, astfel ca la finalele de la 
București (28 octombrie — 7 no
iembrie) să vină cei- mal valoroși 
puglllști din țară. întrecerile zo
nale se vor încheia simbătă.

AZI LA CRAIOVA: 
ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ 

(TINERET)
Sala sportului din Craiova 

v7a găzdui astă-seară, întîlni- 
rea internațională de 
dintre reprezentativele 
neret ale 
Germane, 
tru este 
Con durat, 
Hoduț, Fuicu, 
Ilie, Tîrîlă, Siliște, Zelinca. 
Oaspeții au deplasat la Buclh 
rești 12 boxeri : Zimpel, 
bottka. Haring, Langer; Fy - 
cher, Schroichtenburg, Voigt, 
Spilski, Dieckc, Warnke, 
Weidner și Findeisen. Dintre 
aceștia, Haring a ocupat lo
cul 3, iar Findeisen locul 2, 
anul trecut, la „Turneul Prie
tenia" de la Lodz.

box 
de ti
ll; D.

nos-
României și 
Unsprezecele 
următorul : Boboc, 

Toni, Ciochină, 
D. Mihalcea,

■ - ■>

mile 
ergem

CAIAC-CANOE : Lacul Sna- 
gov, ora 9.30 și 16.30, concursul 
republican de mare fond.

CICLISM : Velodromul Di
namo, ora 16, campionatele 
naționale, proba de urmărire 
pe echipe.

BASCHET : Sala Floreasca, 
ora 18, festivitatea de deschi
dere a Campionatului balcanic 
de seniori. Ora 18.15 : Româ
nia — Iugoslavia; ora 19.45 : 
Bulgaria — Grecia.

POPICE ; Arena Voința, ora 
9, finalele campionatelor na
ționale, individual (seniori Ș> 
senioare).

TENIS : Teren Progresul, o- 
reie 8 30 și 14 : campionatele 
naționale individuale (catego
ria I) ; teren Steaua ;Ghen- 
eea). orele 8.15 Și 14 : campio
natele naționale (categoria a 
II-a).

BOX : Casa de 
ncretului din

cultură a ti- 
sectorul 4 (str. 

Turturele), la ora 18, intilnirea 
dintre reprezentativele de ju
niori ale Bucureștiului și Bel
gradului.

solicită asistență tehnică) are 
acum' cîteva proiecte pe cale de 
a se materializa : amenajarea u- 
nor baze simple, pe lingă fiecare 
secție șl confecționarea unor că
suțe — ce urmează a fl montate 
lingă rîul Timiș — unde salariai-ji 
să-și petreacă sfîrșitul de săpta- 
mînă. Citeva ambarcațiuni și cîți- 
va instructori de înot vor sta la 
dispoziția celor ce vor popula 
amintitele căsuțe. Un alt proiect 
al președintelui sindicatului este 
acela de a extinde Întrecerile spor
tive. de la nivelul secțiilor, la 
competiții între sindicate, pe di
verse ramuri, din municipiul Ti
mișoara și chiar din județ. Ideea 
ni se pare demnă de remarcat, 
ca de altfel și propunerea făcută 
Consiliului Central al U.G.S.R. de 
a se organiza competiții cu carac
ter republican și pentru jocuri 
de echipă, nu numai pentru spor
turile individuale. Primele între
ceri le-ar putea găzdui chiar clu
bul C.F.R., întrucit dispune de a 
bună bază materială : stadion da 
fotbal, bazin de înot, citeva săli 
de sport Șl O arenă dș. popica,

teresanf.il
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DUPĂ PRIMA VERIFICARE,
ÎNTĂRIREA ECHIPEI DE

' i I- (Urmare din pag. 1)
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Schneider, Israel, Lasseroms, 
Duivenbode, Jansen, Bos- 
kamp, Werry, Van Daele, Van 
Hanegem, Moulijn.
' Aceasta va fi oare, forma
ția ți în meciul cu A.D.O. ? 
Deocamdată totul este incert! 
Mîine poate vom afla alte 
amănunte.

OPTIMISM..» REALIST

LA SALONIC
£ ATENA, 24 (prin telefon). 

f Afirmația că întreg Saloni
cul așteaptă cu maximum de

interes partida dintre echipa 
localnică P.A.O.K. și puter
nicul team român Dinamo 
București are o deplină aco
perire la... casele de bilete 
ale stadionului, care au ter
minat de vîndut astăzi ulti
mele tichete de intrare. Așa
dar, stocul maxim de 45 000 
de bilete a fost în întregime 
epuizat cu șase zile înaintea 
partidei, eveniment destul de 
rar în viața fotbalistică a 
Salonicului.

Referindu-mă la P.A.O.K. 
— ea a debutat duminică în 
campionatul Greciei cu un 
joc apreciat de 
realizînd un

către presă, 
rezultat bun

La Craiova

INDISPONIBILITĂȚILE SE TIN LANȚr > »

„Jocul retur de la Pecs — 
ne spunea într-o convorbire 
telefonică tov. I. Dobrițoiu, vi
cepreședinte al clubului Uni
versitatea, se află, bănuiți, în 
atenția noastră, a antrenori
lor și jucătorilor. Echipa este 
dornică să aibă o comportare 
bună, pe măsura așteptărilor. 
Toată lumea este conștientă 
că la Pecs ne va fi greu. Iată 
de ce pregătirile din această 
săptămînă — jocuri amicale 

1 și antrenamente — au avut ca 
1 obiectiv atît partida din cam- 
’ pionat cit și participarea în 
’ C.E.T.".

Dat fiind faptul că Univer
sitatea evoluează duminică în 
cadrul campionatului tot în 

! deplasare (Ia Ploiești), antre- 
hiamentele și ideea de joc au 
putut fi unitare, urmărindu-se 
aceleași obiective : realizarea 
principiilor de bază ale unui 
joc în deplasare, asigurarea 
unei apărări forte, o laborioa
să activitate ia mijlocul tere
nului. Antrenorii au însă de

rezolvat 
dificile,

serie de problemeO
legate de formația pe 

care o vor alinia. De cîtva 
timp, indisponibilitățile se țin 
lanț. OBLEMENCO se află cu 
•piciorul în ghips și abia sîm- 
bătă medicii își vor da ver
dictul : apt sau nu pentru par
tida de la Ploiești. Oricum, 
se speră în utilizarea lui la 
Pecs. în meciul cu Jiul, a re
cidivat întinderea musculară 
care l-a ținut pe BÎTEAN 
multă vreme în afara tere
nului. Iată, deci, un neaștep
tat semn de întrebare în pri
vința utilizării lui în urmă
toarea săptămînă. în rest, jo
cul cu Petrolul va arăta ce 
mai trebuie retușat pentru ea 
la Pecs să se dea localnicilor 
o replică valoroasă. Acolo va 
cîntări greu și aportul lui Ța- 
rălungă, care, în meciul de 
tineret cu Jiul, a manifestat 
o bună dispoziție (ca de altfel 
și în partida cu Dozsa, de la 
Craiova).

(0—0) cu Ethnikos Pireu, în 
deplasare. Echipa s-a mișcat 
foarte bine în teren, ratînd 
de puțin victoria.

Duminică, P.A.O.K. susți
ne o dificilă partidă de cam
pionat în compania forma
ției A.E.K. — acest joc fiind 
considerat o severă „repeti
ție generală" înaintea meciu
lui cu Dinamo București.

Vorbind despre starea de 
spirit care domnește Ia Salo
nic, trebuie remarcat faptul 
că iubitorii fotbalului din a- 
cest frumos oraș nutresc un 
optimism... realist. Se speră 
într-o victorie a formației fa
vorite, dar toată lumea își 
dă seama că un 6—0 (scor 
care ar 
P.A.O.K.) este de domeniul 
fanteziei. Salonicul dorește 
doar revanșa, o victorie Ia o 
diferență de un gol sau două 
fiind apreciată ca un rezul
tat de prestigiu, cunoscută 
fiind valoarea echipei Di
namo.

JEAN

In orice condiții» antrenorii 
bucureștenilor se gîndesc, se pare, 
la o remaniere a liniei de atac» 
compartiment In care va apare» 
probabil Haldu.

Dinamoviștii vor pleca astăzi Ia 
Timișoara pe calea aerului. De
plasarea în Grecia este prevăzută 
pentru luni dimineața» cu un 
avion special.

— După ce ați preluat și 
lansat, succesiv, opt promoții 
de juniori U.E.F.A., ați 
avansat acum în... vîrstă, ocu- 
pîndu-vă de lotul reprezen
tativ de tineret. Cum vedeți 
acest „transfer11 ?

califica echipa

VANDOROS

la Dinamo,

La Steaua,

E POSIBILA REINTRAREA
LUI IORDĂNESCU

HAIDU RECHEMAT

Beneficiind abia ieri de lotul 
complet, Dinamo București' a tre
cut la pregătirea meciului re
vanșe cu P.A.O.K. Salonic, îngrl- 
jindu-se, în prealabil, de jocul 
de duminică cu C.F.R. Timișoara, 
repetiție generală a elevilor Iul 
Nicușor.

La antrenamentul efectuat ieri 
dimineață șl axat pe exerciții a- 
decvate scopului propus — men
ținerea condiției fizice — au par
ticipat toți jucătorii, inclusiv foș
tii accidentați Sălceanu și Lu- 
cescu. Dar utilizarea lor în 
ciul de campionat, cu C.F.R. Ti
mișoara, este încă incertă, după 
cum nesigură apare acum și folo
sirea Iul Both, devenit indisponi
bil Ia sfîrșitul partidei cu Pro
gresul.

me-

Desigur» Steaua are mari șanse 
de a se califica în turul al II-lea 
Jn „Cupa cupelor". Avantajul luat 
în prima manșă în fața lui Kar- 
patt nu a creat Insă o stare de 
euforie, de automulțumire în rîn- 
durile fotbaliștilor clubului din 
Calea Plevnei. Jucătorii continuă 
să se pregătească cu multă con
știinciozitate în cadrul programu
lui întocmit, de antrenorii șt. Co
vaci și șt. Onisie. în afara ju
cătorilor care au făcut deplasarea 
la Lvov, la antrenamente parti
cipă și Iordănescu, a cărui re
intrare este posibilă. In schimb, 
Haldu s-a accidentat, șl ieri î S-a 
pus în ghips genunchiul stîng. 
urmînd ea rezerva lui Suciu să 
fie aleasă între tinerii Purcariu 
și Hagioglu

în programul de pregătire sînt 
prevăzute antrenamente zilnice. 
Teri după-amiază, jucătorii . care 
au evoluat în meciurile de 
miercuri ale loturilor au făcut un 
antrenament mai ușor, iar ceilalți 
au fost supuși la un efort mai 
mare. După ședința de pregătire 
de azi după-amiază, întregul lot 
se va deplasa la o vilă din apro
pierea Bucureștiului. unde își va 
continua pregătirile pentru ' me
ciul de duminică, cu Dinamo Ba
cău, cît și pentru cel din compa
nia lui Karpatî Lvov, de miercu
rea viitoare

— Aria ce urmează s-o 
prospectez mi se pare mai 
largă și, oricum, oferind pre
misele unei munci de perspec
tivă. Arareori puteam păstra 
un nucleu al naționalei de 
juniori între două ediții 
U.E.F.A., pe cîni lotul de 
tineret, chiar ținînd cont de 
eventualele promovări la 
olimpici și la prima reprezen
tativă, îmi dă posibiltatea de 
a lucra o perioadă mai lun
gă cu aceiași băieți. „Trans
ferul" însă nu mă plasează 
într-un loc cu totul nou, în
trucît marea majoritate a iu- 
cătorilor de la tineret au tre
cut prin loturile de juniori 
U.E.F.A. Astfel, dintre cei 
care au evoluat în meciul cu 
Botev Vrața, numai Bălan și 
Filip „au sărit" această 
treaptă

Bălan, Radu Octavian Io- 
nescu. Problema portarilor 
chiar mă neliniștește, pentru 
că de siguranța ultimului apă
rător depinde foarte mult 
moralul întregii echipe. Cred 
că nu toți jucătorii care au 
evoluat în partida cu liderul 
campionatului bulgar s-au 
străduit să evolueze la valoa
rea lor reală, etalată în jocu
rile de campionat. Este ade
vărat că nu le puteam pretin
de la început omogenitate, 
dar nici nu trebuiau să uite 
obligațiile față de ei înșiși, 
față de public. Practic, am 
fost obligat să fac echipa din 
mers.

— Vă veți reorienta în 
viitorul apropiat procesul 
de selecție ?

— Aș împărți jucătorii re
ținuți pentru acțiunile viitoa
re (meciul cu Finlanda din 
C.E., de la 11 octombrie, și 
cel amical, din 28 octombrie, 
cu Polonia, ambele în depla
sare) în două categorii. în

MARE INTERES EA PECS PENTRU PARTIDA
RETUR CU UNIVERSITATEA CRAIOVA

I
lr BUDAPESTA 24 (prin telefon). 

Meciul revanșă dintre Pecs Dozsa 
Si Universitatea Craiova este aș- 

t teptat cu mare interes la Pecs. 
f Pînă acum s-au vîndut cîteva mii 
' de bilete și se pare — dacă tlm- 
I pul va fi frumos — că se va în- 
I registra un record de spectatori.

Gazdele sînt dornice să obțină 
’ calificarea și în acest scop se an
grenează cu multă conștiinciozi
tate. cu atit mai mult cu cit du- 

(minică nu este programată etapa 
de campionat, din cauza ir.eciu- 

(Jui internațional Ungaria — Au
stria. Duminică, Pecsi Dozsa va 
susține, probabil, un meci amical 
de verificare cu un adversar încă 
nedesemnat.

Antrenorul Mihaly Czibulka este 
în mare parte mulțumit de 
comportarea eelhipei sale la Cra
iova. unde Universitatea a cîsti- 
gat partida cu 2—1. „Bine că ara 
marcat un gol in deplasare — a 
spus Czibulka — pentru că acest 
punct poate cîntări mult In pri
vința calificării. La Craiova, ju
cătorii noștri au fost foarte obo
siți de pe urma unei călătorii 
foarte lungi. Am făcut greșeala 
de a ne deplasa cu un autobuz

cu care am
de Ia Fees_ ________ _____
mul sfert de oră, băieții abia se 
mai țineau pe picioare, așa că 
rezultatul îl consider satisfăcător. 
Pentru a învinge, însă, pe craio- 
veni va trebui să jucăm mai 
bine decît în partida de dumi
nică, pe care ara susținut-o in 
campionat, cu Salgotarjau (scor 
0—0).“

în acest meci, gazdele (Pecs) 
au atacat mai mult, dar înainta
șii au ratat exasperant. De alt
fel, în ultimele 10 minute, Kineses 
II s-a accidentat și Pecs a jucat 
în 10 oameni, deoarece pînă a- 
tuncl s-au făcut cele două schim
bări regulamentare. Iată și echi
pa aliniată (cu notele acordate 
jucătorilor de ziarul „Nepsport") : 
Rapp 7 — Hernadi 7, Maurer 6, 
Konrad I 7, Kineses II 4, Kocsis 
4. Dalta 3, Berkasi 6, Matlie 6, 
Toth 6, Dunai I 4.

Meciul de la Pecs cu Universi
tatea Craiova este programat la 
ora 15 (16 — ora României).

POPICE

călătorit 23 de ore, 
Ia Craiova. In ulti-

PALL BORBELY
„Nepsport" Budapesta

CAMPIONI PE 1970 LA JUNIORI: ANA ALBERT

Șl IOSIF FODOR (VOINȚA TG. MUREȘ)

■' La întrecerile campionatelor 
naționale de juniori (individua
le), care s-au încheiat joi seara 
pe arena Voința din București, 
s-au înregistrat două surprize. 
Cei doi favoriți ai probei, cam
pionii de anul trecut, bucureș- 
teanca Ana Marcu-Petrescu și 
reșițeanul Ilie Băiaș au fost 
învinși de 
Tg. Mureș
Fodor, La fete, îndeosebi, sur
priza a fost de proporții, în
trucît după prima manșă (dis
putată miercuri) campioana de 
anul trecut își asigurase un 
avantaj de 40 de popice dobo- 
rite ce se părea că va fi sufi
cient pentru ciștigarca titlului. 
Jucătoarea din Tg. Mureș, (cla
sată pe locul doi în prima zi) 
a jucat joi excepțional, atit 

. la „pi ine" cît și la. „izolate", 
doborind din 100 de lovituri 
451 de popice, cu 54 mai multe 
decît Ana Marcu-Petrescu, de
venind astfel prima junioară 
a anului.

La băieți, noul campion a 
fost învins joi de către Ilie 
Băiaș cu 900—896 p. d., dar di
ferența de 4 „bețe" nu i-a fost 
suficientă reșițeanului pentru a’ 
ciștiga 
manșă 
taj de

Bine
aceste

■către jucătorii din
Ana Albert și Iosif

zalia Stefucz, Margareta Bor
dei, A. Rozsă, A. Marcu și G. 
Marin, tineri eu reale posibili
tăți. care au șanse să fie selec
ționați în echipele care ne vor 
reprezenta in primăvara viitoa
re la C. E. de juniori organi
zat de către țara noastră.

REZULTATE — junioare 
(2X100 lovituri mixte) : 1. ANA 
ALBERT (Voința Tg. Mureș) 
871 p d (in manșa I 420, în 
manșa a Il-a 451) — campioana 
pe 1970, 2. Ana Marcu—Petres
cu (Gloria București) 857 pd _ _ .. stefucz

4. Mar- 
Bucu-

— Ce ați așteptat de '-a 
prima verificare a lotului 
și care au fost concluzi'le 
prin confruntarea cu rea
litatea din teren ?

— Jocul Cu Botev Vrața a 
constituit, de fapt, o selecție, 
întrucît pînă miercuri n-am 
avut posibilitatea nici eu, 
nici colegul meu, N. Tătaru, 
să-i vedem pe toți jucătorii la 
lucru. Din acest punct de ve
dere, o sită firească a redus 
numărul candidaților. Vom 
renunța acum la ambii por
tari ; Moldovan și Filip, la

titlul, întrucît in prima 
Fodor a avut un avan- 
12 popice.
s-au mai comportat la 
întreceri finale și Ro

(4(50-1-397). 3. Rozalia 
(Voința Cluj) 846 pd, 
gareta Bordei (Gloria 
roșii) 814 pd, 5. Aneta Gri- 
gore (Metrom Brașov) 783 p d, 
6. Floriana Popovici (Tricotajul 
Brașov) 763 pd. Juniori 
(2X200 lovituri mixte) : 1. I. 
FODOR (Voința Tg. Mureș 1827 
pd (931+896) — campion pe 
1970, 2. I. Băiaș (Olimpia Re
șița) 1819 pd (919+900). 3. A. 
Roasa (Voința Cluj) 1740 p d, 
4. A. Marcu (Gloria București) 
1691 pd. 5. G. Marin (Rapid 
București) 1648 pd. 6. M. Chi- 
rilă (Gaz metan Mediaș) 1612 
P d.

întrecerile continuă azi, cu 
proba individuală Ia senioare și 
seniori, tot pe arena Voința.

T. RABȘAN

I

—I 3 3-a

5 MINUTE CU GH. OLA

URMEAZĂ

TINERET
prima — cei care au cores-j 
puns efectiv — aș încadra pe1. 
Codrea, Crețu, Beldeanu șă! 
D. Georgescu. în a- doua, pe' 
Manea, Ștefănescu, Stoicesau, 
adică pe cei care, în pofida 
comportării șterse, sub posi
bilități, au lăsat, totuși, să 
se întrevadă calități^ reale. 
Acesta ar fi nucleul inițial al 
lotului. Prea restrîns, însă. De 
aceea, vom extinde raza ob- , 
servării și selecției. Cred că 
vom putea beneficia și de 
aportul lui Anca, Broșovschi, 
Both. Iordănescu. Vom urmări, 
pe portarii Iordache și Oprea., 
fundașul Cristache, mijlocașii» 
Constantinescu și Naom, ata-J 
canții Ghergheli șl Dom Po-] 
pescu. Iar obiectivele acestei, 
toamne sînt următoarele: aM 
cătuirea unui lot stabil și în-^ 
chegarea unei, garnituri se< 
cunde (pînă la 21 de ani), 
mată din jucători de perspec-r 
tivă.

Paul SLAVESCU

MĂSURI DISCIPLINARE;
Dumitrache, Dumbravă și Strimbeanu i

suspendați
centrală de com- 

dlsciplină a F. R. 
analizat, în ședința

Comisia 
petiții și 
Fotbal, a 
ținută aseară, abaterile unor 
jucători și a luat următoa
rele măsuri:

— DUMBRAVA (Progresul 
București) și STRÎMBEANU

în meci de antrenament

Progresul — Electronica Obor 4-0 (2-0)
Continuîndu-și pregătirile în 

vederea partidei de campionat cu 
Farul, echipa Progresul București 
a susținut teri, pe terenul din 
str. Dr. Stalcovicl, un meci de 
antrenament în compania forma
ției de divizia C Electronica Obor.

Jocul a avut două reprize diferi
te. In prima, au evoluat titularii, 
mai puțin jucătorii care au făcut 
parte din loturile reprezentative. 
In această parte, echipa s-a miș
cat bine, manifestînd o poftă 
deosebită de joc_șl înscriind de 
două ori, prin ~
M. Sandu. De 
slabă dată de

în repriza a
V. Stănculescu .
menținut îți formație doar pe M. 
Sandu și $t. Marinescu (pe care, 
probabil, îl vor folosi în partida 
de la Constanța), introducînd pe 
componențli echipei de tineret- 
rezerve. Autorii golurilor înscrise 
după pauză — M. Sandu și Năs- 
tase.

4
(Univ. Craiova) au fost sus-, 
pendați pe cite două etape 
pentru lovirea adversarului;

— DUMITRACHE (Dinamo 
București) — a fost suspen
dat pe o etapă pentru inju
rii aduse eoechiperilor și pro
teste la deciziile arbitrului :

— C. DINU șî DELEANU 
(Dinamo București), I. DINU 
și RAKSI (Progresul Bucu
rești) au fost sancționați cu 
mustrare pentru

*
De asemenea, 

discutat cauzele 
meciului Minerul 
metan Mediaș și a hotărit:

— partida a fost omologa
tă cu rezultatul de 3—0 în 
favoarea echipei Minerul 
pentru că Gaz metan a refu
zat să reia jocul;

— jucătorul Munteanu (Mi
nerul) a fost suspendat pc 6 
etape, iar Jiga (Gaz metan) 
— pe 3 etape; •

— se propune Colegiului 
central de antrenori analiza 
atitudinii antrenorului Luca 
(Gaz metan) Ia această par
tidă.

joc dur.

comisia a 
întreruperii 
Anina—Gaz

D. Popescu șl 
remarcat replica 
jucătorii oboreni. 
doua, antrenorii 
șl A. Caricaș au

Florin SANDU

să

V. Popescu ratează o lovitură de la 11 metri sub privirile lui D. Popescu
Foto : B. GABRIEL

PENTATLON MODERN | învățind din experiența mondialelor

ECHIPA ROMÂNIEI POATE OBȚINE REZULTATE Șl MAI BUNE IN VIITOR

Orașul Fontainebleau a - avut 
cinstea să găzduiască cea de-a 5-a 
ediție n campionatelor mondiale 
de pentatlon modern pentru ju
niori, Prezenta la startul con
cursului a echipelor reprezentati
ve ale Ungariei și U.R.S.S., Fran
ței și Bulgariei, Suediei, României, 
S.U.A., și R.F. a Germanici, for
mate din sportivi tineri (Monakov, 
Villanyi» Cosmescu, Andonov) și 
din alții cu vechi „state de ser
viciu" în acest sport (Pepelcankov, 
Togobetski, Borlai, Brandelius, 
Gruguen, Rossler) a asigurat o 
valoare ridicată acestei ediții a 
campionatelor mondiale.

Cele cinci zile de întreceri au 
oferit celor prezenți numeroase 
dispute interesante, cu spectacu
loase răsturnări de situații în cla
samentul individual și pe echipe, 
încheiate în final cu victoria, pe 
deplin meritată, a maghiarului 
Villanyi și a formației U.R.S.S. Ca 
și în anul 19G9, cele mai-omogene 
și mai puternice echipe au fost 
cele ale U.R.S.S. (15144 puncte) 
și Ungariei (14 984 puncte). Ele au. 
întrecut pc cea d© a treia clasată, 
reprezentativa Franței, cu mai 
mult de 1 00o de puncte ! Iată, de 
altfel, punctele realizate și locu
rile ocupate. în ordinea desfășu
rării probelor, de către primele 
trei echipe și de cea de a 5-a 
clasată, reprezentativa României.

U.R.S.S. : 2 935 p — 2 ; 2 963 P 
— 1 j 2 670 p — 1 ; 3 080 P — 2 ; 
3496 p 1 p.

UNGARIA : 2925 p — 3 ; I 
p — 2 ; 2406 p — 3 ; 3284 p — 
3480 p — 2 ;

FRANȚA : 2665 p — 6; 2630 p — 
3 ; 2428 p - 2 ; 2984 p — 4 î 3238 
P — 7 ;

ROMANIA : 2790 p — 5 ; 2186 
p — 8 : 2142 p — 5 ; 2860 p -8 ; 
3276 p — 6.

2889
■ 1 ;

Nu știu cîte locali
tăți din țară se pot 
mindri că posedă un 
stadion și un bazin de 
înot ca acelea din mi
cuțul orășel Costești- 
Argeș. Construcția lor 
a costat citeva sute 
de mii de lei, fără să 
mai adăugăm miile de 
orc de muncă patrio. 
tică efectuate de iu- ■ 
bitorii sportului din 
localitate pentru rea
lizarea acestor fru
moase baze sportive. 
Pinâ nu de mult, ele 
erau bine puse la 
punct, constituind un 
adevărat magnet pen
tru tinerii din Cos- 
tești, dornici să-și pe
treacă timpul liber în 
compania mingii de 
fotbal sau de volei, 
ori să-și măsoare pu
terile într-o reconfor
tantă întrecere în apa 
bazinului. Chiar dacă 
sportivii din Costești 
nu s-au făcut remar-

câți pînă acum prin 
performanțele lor, în 
acest orășel a existat, 
totuși, o vie activi
tate.

Poate vă surprinde 
faptul că folosim me
reu timpul trecut cînd 
vorbim de activitatea

Pe stadion, pot fi 
întilniți zilnic cai — 
da, ați citit bine — 
ai Consiliului popu
lar orășenesc și ai Li
ceului din localitate. 
Vestiarelor, nou con
struite, nu le-au fost 
montate ușile și, ast-

CIUDATA METAMORFOZĂ A BAZELOR
SPORTIVE DIN COSTESTI-ARGES

y y

sportivă din Costești, 
gindindu-vă că aceste 
edificii sportive au 
dispărut cumva, așa 
cum s-a mai intim- 
plat, 
prin alte părți, 
nu este vorba ’ 
ceva.

Stadionul și bazinul 
din Costești 
dar au fost... repro
filate 1

sportive 
cumva, 

s-a mai 
din nefericire.

Nu, 
de asa

există.

fel, au devenit... adă
postul rasatelor caba
line.

Bazinul de înot, 
complet lăsat in pă
răsire, a devenit o a- 
devărată crescătorie 
de.,, broaște,

Cind la Costești va 
avea loc inaugurarea 
hipodromului — bine
înțeles cu un mare

derby — și, în pre
mieră pe țară, primul 
campionat al nevino
vatelor batraclene, ru
găm Consiliul popular 
orășenesc, proprietarul 
celor două baze spor
tive, să trimită și zia
rului nostru o invita
ție. Nu de alta, dar. 
ar fi păcat ca aseme
nea evenimente spor
tive inedite să treacă 
neobservate,..

Lăsind gluma la o 
parte, credem că di
riguitorii sportului din 
Costești vor lua. cît 
mai grabnic cu putin
ță, măsurile ce se im
pun pentru ca stadio
nul și bazinul de înot 
să revină la scopul 
pentru care au fost 
construite.

Dan VLAD 
după relatarea 

corespondentului no
stru, Ilie Fețeanu

Cifrele sînt întotdeauna semnifi
cative, Comportarea sportivilor 
români reflectată in aceste rezul
tate și compararea lor cu cele ale 
formațiilor clasate pc primele 3 
locuri, ne poate furniza o serie 
de clemente legate de cerințele 
acestui sport pe plan mondial, 
cerințe asupra cărora Va trebui 
să ne îndreptăm Îndeosebi atenția, 
spre a reuși un echilibru valoric 
mai bun și mai constant intre 
toate probele (scrimă și tir, Înot, 
cros și călărie) și un nivel supe
rior de pregătire care să permită 
în viitor clasarea echipei pe locuri 
fruntașe în concursurile interna
ționale de mare răspundere.

Cea mai mare diferență valorică 
apare, după cum se vede, la scri
mă și tir. socotite probe-cheie 
ale pentatlonului modern, deoare
ce în majoritatea cazurilor ele de
partajează sportivii și echipele, 
deschizîndu-le sau închizindu-le- 
accesul spre „podium". Tocmai 
de aceea. în munca de pregătire 
a sportivilor noștri se impune a 
se acord» șepstor probe o atenție 
deosebită.

La tno't șl cros diferențele valo- 
rjce exprimate jn puncte față 
de echipele .fruntașe sînt cu mult 
mal mici. Este îmbucurătoare 
constatarea că la probele așn- 
numite „fizice" PENTATLONIȘT1I 
NOȘTRI SE GĂSESC MAI A- 
PROAPE DE PRIMELE CLASATE. 
Performanțele, însă trebuie să fie 
îmbunătățite în mod apreciabil, 
astfel ca la înot să se realizeze 
o medie de sub 3:54,0, iar la cros 
pe un teren dificil să se alerge 
3 000 metri sub 10 minute.

Deoarece șl de data aceasta (ca 
și ia alte ediții) crosul a 
fost acela care a decis, în ulti
mă instanță, clasamentele finale, 
pe eohipe și ia individual, este 
foarte important ca atit la această 
probă cît și la înot, fără a se 
neglija tehnica, să se lucreze si 
mai. mult pentru creșterea forței 
membrelor Inferioare și superi
oare, pentru îmbunătățirea rezis
tenței în regim de viteză, a sim
țului dozării efortului și. în spe
cial, pentru creșterea capacității 
de mobilizare a tuturor resurse
lor organismului., 
sportivii să poată 
îr. întreceri.

La călărie, spre 
campionatele mondiale de la Bu
dapesta, unde șapte pentatloniști 
au realizat zero puncte, iaf trei 
sub 50o de puncte, la Fontaine
bleau numai dOi concurenți au 
obținut zero puncte, iar doi sub 
300 de puncte, fapt ce demonstrea
ză o evidentă creștere a nivelului 
de pregătire a sportivilor. Statis
tica demonstrează convingător că 
proba de călărie nu este în mod 
absolut numai o chestiune de 
„șansă", așa cum apare la prima 
vedere, dacă organizatorii cunosc 
bine caii și amenajează parcursul 
în funcție de aptitudinile ior. A- 
ceastă cerință a fost transpusă în 
practică în mod admirabil la 
Fontainebleau. Desfășurarea con
cursului a arătat că unele impu
tări trebuie făcute călăreților și 
MAJ PUTIN CAILOR.

Deoarece ,,Munchenul“ se apro
pie cu pași vertiginoși, nu ni se

astfel incit 
să dea „totul"

deosebire de

pare a fi lipsită de interes și com
pararea rezultatelor primelor șase 
locuri din clasamentul individual, 
obținute de juniori (ca și cele 
realizate de pentatloniștii noștri) 
cu cele ale seniorilor, in campio
natul mondial de Ia Warondotf t 
SENIORI : 1. Kclemen 5230, 2.
Balczo 3211. 3. Oniscenko 5086, 4. 
Bako 3034, 5. Bjelov 4981, 6. Safar- 
nis 4925; .TUNIORI :............. '
5262, - ~ '
5037, 
4899, 
4H2. 
3903.

Deși are o valoare relativă, 
compararea acestor rezultate ne 
dă posibilitatea să constatăm cu 
satisfacție că juniorii se îndreaptă 
impetuos pe urmele seniorilor, 
ceea ce ne face să sperăm că la 
MCnchen întrecerea de pentatlon 
modern va cunoaște o participare 
bogată.

La campionatul mondial din 
Franța. JUNIORII ROMANI AU 
AVUT O COMPORTARE DESTUL 
DE BUNA. S-A REMARCAT. IN 
SPECIAL. SPORTIVUL MARIAN 
COSMESCU, care s-a clasat pe 
locul S cu 4772 puncte, în timp ce 
la Budapesta el oeupa abia locul 
15 cu 4497 puncte. Dumitru Spirlea, 
cu 4609 puncte, s-a clasat pe locul 
15 față de 23 cu 4123 de puncte, 
la ediția precedentă. Farticipînd 
pentru prima datft la un concurs 
de o asemenea amploare. Con
stantin Zamfir a făcut cu greu 
față primelor trei probe. în final 
olasîndu-se pe locul 31 cp numai 
3903 puncte. In ierarhia mondială 
echipa noastră a ocupat locul V, 
ceea ce REPREZINTĂ O POZIȚIE 
MAI BUNA. CU UN LOC, FATA 
DE ANUL TRECUT.

Lotul actual de pentatloniști. la 
care — printr-o selecție minu
țioasă —• trebuie să se mat adau
ge alte cîteva elemente de per
spectivă. are încă suficiente re
surse biofiziologiee, posibilități de 
perfecționare telmieo-tactleă șj 
psihică șj de creștere a valorii lor 
competjționale. Antrenorul coor
donator Gheorghe Tomiuc care, 
muncind cu pasiune și pricepere, 
a reușit să închege un lot de per
spectivă ce a obținut de pe acum 
unele rezultate remarcabile și co
lectivul de antrenori cu care co
laborează trebuie să depună toate 
eforturile ca sportivii să se an
gajeze mai mult in procesul de 
pregătire, eu ambiție susținută, 
cu o concentrare sporita de vo
ință de a învinge obstacolele, pe 
baza unei autodiscipline și parti
cipări totale.

Luînd în considerare perspecti
va acestor tineri. Federația de 
specialitate și cluburile care au 
secții de pentatlon modern vor 
trebui să asigure cadrul organi
zatoric și condițiile tehnico-mate- 
riale necesare unei mai bune des
fășurări a programului de pregă
tire care impune cerințe multiple 
șl cu totul deosebite, ca urmare 
a complexității acestui sport.

................  1. Villanyi
2. Gorlov 5133, 3. Togobetski
4. Bossier 4563, 3. Monahov
6. Borloj 4897, 8. Cosmescu
15. Spîrlea 4609, 31. Zamfir

loan MUREȘANU
membru al Comitetului teh- 

nic al U.I.P.M.B-.

Pentru că această săptă
mînă marchează începutul 
noului sezon internațional al 
echipelor reprezentative, 
destinăm și noi rubrica de 
față scrisorilor in Iernă.

COLECTIVUL DE LACA- 
TUȘI-MONTORI DE LA FA
BRICA DE FRIGIDERE 
GAEȘII și AUREL VOINEA 
(Brașov) ne-au trimis scri
sori fulminante, ce incrimi
nează nefolosirea unor jucă
tori valoroși, ca Rădueanu și 
Dobrin, ~ 
care 
mai 
decît 
Angelo Niculescu. 
acuzele aduse, multe neînte
meiate, sînt, însă, și cîteva 
opinii care merită relevate :

„Dacă o echipă cu rutină 
conduce cu trei puncte dife
rență, ea știe să păstreze re
zultatul, ne scrie A. Voinea. 
Și tricolorii noștri știu, dar 
golurile trebuie să fie mar
cate de cineva... Fără să mar
căm goluri nu ne vom putea 
califica niciodată într-o com
petiție. Dacă nu vom intro
duce în echipă jucători care 
cunosc tainele, marilor saloa
ne, vom sta mereu doar în 
hol si ne vom uita prin gaura 
cheii la festivalul ce 
trece înăuntru".

Și cititorul nostru 
din nou la Rădueanu, 
et comp. Portarul giuleștean 
are, periodic se pare, „sin
cope1* în seriozitate. Din 
această cauză, el n-a figurat 
în lotul Inițial, Revenit însă 
la linia de plutire, plin de 
ambiție, Rădueanu a evoluat 
foarte bine în ultimele etape 
de campionat, astfel îneît a 
fost reintrodus în lot. Iar 
Dobrin, în ciuda unor dialo
guri de la distanță, dar acut 
contradictorii, din perioada 
post-mexicană, continua să 
fie selecționat, deși nici aces
ta nu poate prezenta o dia
gramă rectilinie a formei.

la Guadalajara și 
în final, nici 

nici mai puțin, 
antrenorului 

Printre

cereau 
mult 

demisia

se pe-

revine 
Dobrin

Deci, credem noi, nu există 
păreri preconcepute în pri
vința selecției, cele două ca
zuri amintite de interlocu
torul nostru demonstrînd că 
se ține cont de valoare și 
formă. „De un singur fapt 
nu se ține seamă, ne-a spus 
recent Angelo Niculescu : de 
nume. Ne interesează numai 
capacitatea jucătorului de a 
evolua la un moment dat în 
echipa națională. Și acest lu
cru nu-1 stabilește doar un 
antrenor, fie el chiar și al 
lotului reprezentativ!**

O opinie Ia care, credem 
noi, merită să subscriem, in
diferent de gradul pasional al 
discuțiilor.,,

C. CAPRUCIU (Sibiu) su
pune și el unui tir prelungit 
problema 
dînsul, 
stituie 
că nu 
bine o 
că se 
dar eu cred că li s-a dat 
prea repede, prea mult**.

Aci sînt două fațete deo
sebite. încrederea acordată 
tinerilor jucători, promovarea 
lor chiar și în loturile- repre
zentative. au în multe ca
zuri. o bază reală: talentul 
și vigoarea cu care s-au im
pus. Ele confirmă, dej altfel, 
vechiul dicton : „valoarea nu 
așteaptă numărul anilor". 
Dar, reciproca nu este, auto
mat, valabilă : trecerea ani
lor nu confirmă întotdeauna 
debutul precoce. Am. avut, 
din păcate. în fotbalul nos
tru din anii din urmă destule 
exemple. Experiențele ratate 
nu pot opri ascensiunea tine
relor talente. Este adevărat 
că în asemenea cazuri, tinerii 
primesc un certificat în alb, 
pe care numai efortul con
tinuu, perseverența în. auto- 
perfecționare și modeștia îl 
pot autentifica, în timp.

• • i|
P. SL.

li

selecției. Pentru 
unicul criteriu îl con- 
valoarea : „Eti cred 

este suficient să joci 
partidă, două... E bîne 
dă credit și tinerilor.

LOTO-PRONOSPORT
Programul concursului Pro

nosport nr. 39 de duminică 
27 septembrie a.c., 
sebit de interesant 
ciurile atractive și 
te : 7 întîiniri din 
tul categoriei A și 
din campionatul italian.

Astăzi și mîine fiind ULTI
MELE ZILE pentru depune
rea buletinelor, consideram 
că este bine să publicăm în
tregul program de concurs 
pentru a vă ajuta în fixarea 
pronosticurilor : I: Universi
tatea Cluj — Steagul roșu: 
II : Farul — Progresul Biicu ■ 
rești; III: Petrolul — Uni
versitatea Craiova ; IV ; J*. C. 
Argeș — Politehnica Iași; V : 
C.F.R. Timișoara — Dinamo 
București: VI j Jiul — C.F.R. 
Cluj ; VII : Steaua — Dinamo 
Bacău ; VIII i Roma — Fio-

este deo- 
prin me ■ 
echilibra- 

campionn-
6 partide

rentina; IX s Verona — In- 
ternazionale ; X : Catania — 
Juventus ; XI : Bologna — 
Lanerossî; XII : Cagliari — 
Sampdoria ; XIII i Milan - 
Lazio.

Publicăm în continuare 
programul concursului Pro
nosport nr. 40 de duminică 4 
octombrie 1)70: “ —
Arad — Steaua ; II : Univer
sitatea Craiova — 
roșu ; III i Petrolul 
versitatea Cluj ; IV: 
tehnica Iași — Rapid; 
C.F.R. Cluj — Dinamo Bacău : 
VI : Jiul — C.F.R. Timișoara ; 
VII: Feggia — Milan ; VIII : 
Internazionale Roma ; IX : 
Juventus — Bologna ; X : La- 
nerossi — Catania; 
Lazio — Cagliari; 
Sampdoria — Napoli; 
Varese — Torino. >>*"

I: U. T.

Steagul 
Uni- 
Poli- 

V :

XI >
XII :

XIII}
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Echipele României calificate
în turneele finale

BURGAS, 24 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Victoria meritată a fetelor 
noastre asupra polonezelor 
necesită după părerea noas- 
Șțră, o analiză specială. O 
■partidă cu asemenea miză, 
partidă ce putea să le trimită 
pe fete în turneul de conso
lare, presupune multă con
centrare, calm și maturitate 
spre a se obține un rezultat 
favorabil. Româncele au tre
cut cu bine acest examen di
ficil. în condițiile mizei mari, 
ele au învins o formație care 
n-a făcut, poate', în ultimii 
doi ani, un joc atît de bun ca 
acela de azi. De aceea, acest 
succes cu 3—2 al fetelor mi 
se pare demn de aplaudat, 
mai mult chiar decît un 3—0 
ce ar fi presupus și o re
plică ștearsă a adversarului.

Antrenorul polonez, ce se 
arătase foarte optimist îna
inte de meci, ne mărturisea la 
încheierea partidei că nici nu 
se gîndea la o înfrîngere, a- 
vînd în vedere circumstan
țele în care se desfășura jo
cul, experiența mai vastă și 
hotărârea mai fermă a eleve
lor sale de a obține califica
rea. Intr-adevăr, plusul de 
experiență al unor jucătoare 
ca Wanda Wiecha, Josefa 
Ledwig și Danuta Wagner, 
precum și dîrzenia cu care au 
luptat polonezele și-au spus 
un greu cuvînt în acest meci, 
făcîndu-1 
matic pe tot parcursul celor 
peste trei 
Tensiunea 
șurat a 
inai cele două formații, ci și 
publicul spectator. Victoria 
asupra Poloniei a fost obți
nută de următorul lot i Eu
genia Rebac, Mariana Baga, 
Helga Bogdan, Mariana Po
pescu, Rodica Popa, Gabriela 
Popa, Carmen Marinescu, 
Florentina Itu, Aurelia Cău- 
nei și Viorica Bincheci.

Alte rezultate (f) — în me
ciurile disputate miercuri: 
Japonia-Olanda 3—0, U.R.S.S.

— Brazilia 3—0, Cehoslovacia- 
Mexic 3—0, Cuba - Mongolia 
3—2, Bulgaria - R.D.G. 3—1, 
R.P.D. Coreeană - S.U.A. 
3—0. Rezultate (b) — R.P.D. 
Coreeană - Venezuela 3—0, 
Japonia - Franța 3—0, Po
lonia • Ungaria 3—2, Gui-

HASKOVO (masculin) 
ROMÂNIA—Venezuela 3—1 

BURGAS (feminin) 
ROMANIA—S.U.A. 3—1

echilibrat și dra-

ore cit a durat, 
în care s-a desfă- 
consumat nu nu-

neea - Tunisia 3—2, Brazi
lia - Finlanda 3—1, Bulga
ria - Iugoslavia 3—0.

în ultima zi, echipa Ro
mâniei avea de trecut un ul
tim obstacol: partida cu for
mația S.U.A., surprinzător de 
bine pusă la punct și care 
dăduse o replică puternică e- 
chipei R.P.D. Coreene.

Partida cu echipa S.U.A. a 
început într-o notă de echili
bru, determinată și de absen
ța din sextetul de bază a ju
cătoarei Rodica Popa. Scorul 
s-a menținut strâns pînă la 
13, cînd adversarele au rea
lizat cele două puncte ne
cesare cîștigării setului. în 
următoarele două, reprezen
tativa noastră și-a dominat 
copios adversara care, cu 
toate eforturile depuse și be
neficiind de sprjinul gale
riei, nu a putut să reziste a- 
tacurilor puternice ale Maria
nei Popescu, Helgăi Bogdan

ți Aureliei Căunai. Setul al 
patrulea a fost, din nou, echi
librat, ca urmare a hotărîriî 
cu care au jucat adveirsarele 
— beneficiare ale unei jucă
toare de mare clasă, Mery Joe 
Peiller. Finalul a fost de-a 
dreptul dramatic, ambele e- 
chipe avînd de mai multe ori 
setbal. Scor final: 3—I (—13, 
S, 10, 16) pentru ROMÂNIA. 
A fost utilizat următorul iot: 
Eugenia Rebac, Aurelia Cău- 
nei, Florentina Itu, Mariana 
Baga, Mariana Popescu, Hel
ga Bogdan, Viorica Bincheci, 
Carmen Marinescu.

ir
După cîte sîntem informați 

de la Haskovo, echipa mas
culină a ROMÂNIEI a în
vins Venezuela cu 3—1 (—13, 
9, 5, 9). Explicația furnizată 
de antrenorul Gabriel Chere- 
bețiu la înfrângerea din pri
mul set este aceea că în a- 
ceastă parte a jocului au fost 
utilizate numai rezervele. Pe 
oarcursul meciului au fost 
însă introduși, rînd pe rând, 
titularii, ceea ce a permis cîș- 
tigarea fără dificultate a se
turilor următoare. în urma 
acestei victorii, voleibaliștii 
noștri s-au calificat pentru 
turneul final (locurile 1—8), 
ce se va desfășura la Sofia.

Rezultate 
închiderea 
Iran 3—0, 
landa 3—1, 
neea 3—0, Cuba — R.P. Mon
golă 3—0, R.D.G. 
3—0.

primite pînă la 
ediției : 
Ungaria
U.R.S.S.

♦talia—
— Fin-
— G tri

— Tunisia

Aurelian BREBEANU

RUTIERII DINAMOVIȘTI AU CONCURAT ÎN CEHOSLOVACIA
Așa după cum am anunțat, în

tre 18 și 20 septembrie echipa de 
fond a clubului sportiv Dinamo 
București a luat parte la o com
petiție pe etape în Cehoslovacia.

Rutierii români au avut, în ge
neral, o comportare satisfăcătoare. 
La start au fost prezenți aproa
pe 9o de concurenți. Iată rezul
tatele :

Etapa I, Plsen — Domazlice 135 
km : 1. SVOBODA (Cehoslova
cia) 3h 24:00 ; ...7. Al. Sofronie 
— același timp ; 11. V. Selejan

in ultima zi a Balcaniadei de tir, sportivii 
români au mai cucerit incă 4 medalii

■

3h 27:12; 12. C. Ciocan: 18. N. 
Ciumetl ; 19. Ion Cosma — același 
timp. -

Etapa a n-a, Domazlice — Plsen 
(pe altă rută), 167 km : 1. VA- 
VRA (Cehoslovacia) 4h 00:20 ; ...8. 
N. Ciumetl 4h 07:42 ; 10. Al. So- 
fronie ; 14. V. Selejan ; 19. C. 
Ciocan — același timp.

Etapa a IH-a, circuit lîngă Plsen, 
14,2 km acoperit de 8 ori (113,S 
km) : 1. BARTONICEK (Cehoslo
vacia, 2h 56:33 ; ...6. C. Ciocan 
2h 58:32 ; 12. N. Clumeti 2h ^:34.

Clasament general : 1. KĂKEL
VAVRA (Cehoslovacia) lOh 23:14 ; 
...11. C. Ciocan la 9:30 ; 14. N. 
Ciumetl la 10:30 ; 17. V. Selejan 
la 14-38 ; 24. Ion Cosma la 23:36 ; 
27. Al. Sofronie la 81:39.

Această întrecere a contat șt 
ca pregătire pentru „TURUL 
BULGARIEI", competiție care 
începe Ia 30 septembrie.

(Urmare din pag. I)

de aur!

PROBA DE SPADĂ [echipe] A ÎNCHEIAT
FESTIVALUL MUȘCHETARILOR...

ANKARA 24 (prin telefon, 
d« la trimisul nostru spncial). 
Aici, în capitala Turciei, spe
cialiștii ș! amatorii de sport 
sînt încă sub impresia prilejui
tă de finala pentru titlul mon
dial dintre echipele feminine 
de floretă ale Uniunii Sovietice 
și României.

Evident, rezultatul ar fi fost 
altul, dacă „4“-ul româncelor 
ar fi manifestat, în primul rînd, 
o mai mare omogenitate. Or, 
greul în echipă l-a dus Ileana 
Drîmbă, care a obținut 3 vic
torii. Se aștepta mai mult de 
la Olga Szabo, recunoeeută ca 
o excelentă tacticians. așa cum 
fusese și anul trecut la Havana. 
Ea nu a obținut decît o victo
rie. Era de dorit de asemenea

ca Ecaterina lencic-Stahl să se 
repete în ceea ce privește efica
citatea. Ea se afla pe primul 
loc între românce, înaintea me- 

. ciulul cu U.R.S.S., totalizând nu 
mai puțin de 8 victorii. Deșt 
specialistă în acest gen de În
treceri, Stahl n-a reușit, de 
asemenea, decît o victorie. în 
fine, antrenorii au mizat pe 
aportul substanțial al Anei 
Ene-Pascu, trăgătoare cu o 
mare . vitalitate, foarte incomo
dă pentru floretistele sovietice. 
Nici ea însă n-â reușit să scoa
tă mai mult de o victorie.

Specialiștii apreciază că soar
ta meciului s-a decis în asal
tul al 13-lea, cel dintre Stahl 
și Chirkova, care a stat per
manent sub semnul încertitu-

O prestigioasă victorie a rugbyștilor noștri

România B - Sel. Aurillac

dinii. Floreiista sovietică a ciț- 
tigat cn o mare dificultate. Ia 
limită. în cazul ta care victoria 
ar fi revenit româncei, scorul 
general ar fi fost de 7—6 pen
tru echipa U.R.S.S. Și cum 
ta asaltul următor, DrimbS * 
reușit să o întreacă pe Zabeli
na (4—3), egalitatea ar fi in
tervenit înaintea ultimelor două 
asalturi. Mai departe : chiar în 
eventualitatea că nu s-ar fi 
cîștigat decît un asalt din cele 
rămase și scorul final ar fi 
fost de 8—8, România și-ar fi 
putut apropia victoria — ca și 
anul trecut — la tușe...

Sigur, se pot face multe spe
culații pe marginea finalei și 
fără îndoială că se vor mai ■ 
face. Ele însă nu pot modifi
ca o situație de fapt, o ierar
hie care a fost fixată pentru 
anul 1970. Clasamentul general 
în proba de floretă femei echi
pe arată, deci, astfel : 1. URSS 
2. RO5IĂNIA, 3. Franța, 4. 
Ungaria.

TRIUNGHIULAR ATLETIC
PENTRU JUNIORI

ROMÂNIA

6-0 (3-0)
Duminică, la Toulon, ultimul meci al turneului

AURILLAC, 24 (prin, telefon). 
Stupefacție în tribunele stadio
nului „Jean Articq" pentru 
toți cei peste 7 000 de specta
tori :. puternica selecționată lo
cală, o veritabilă națională, a 
pierdut, la un scor categoric în 
fața „XV“-ului secund al Ro
mâniei, cu 6—0 (3—0) ! Stupe
facție, pentru că toată lumea 
— după meciul de la Bourg cn 
Bresse — sconta pe o victorie 
facilă a gazdelor.,.

Or, realitatea a fost cu to
tul alta. Cu excepția primelor 
10 minute, cînd francezii au 
căutat să păstreze mai mult 
baloanele, meciul a fost la dis
creția rugbyștilor români, parcă 
alții în această a doua partidă 
din cadrul turneului. Ei n-au 
mai acționat crispat, deperso
nalizat, ci, dimpotrivă, au ofe
rit un excelent rugby colectiv, 
așa cum place exigentului pu
blic francez și care — corect 
ca întotdeauna — a aplaudat, 
deseori, la scenă deschisă, fazele 
create de sportivii oaspeți. 
Deci, iată a fost posibilă o vic
torie concludentă, chiar la fran
cezi acasă, condiționată desigur 
de un joc ferm, constructiv și 
curajos.

Cum am arătat, românii au 
pus. stăpînire pe joc aproxima
tiv din min. 11, atacînd cu re-

gularitate, supbanumeric. La o 
asemenea acțiune, în min. 15, 
Durbac transformă o lovitură 
de pedeapsă și... 3—0 pentru 
România B ; scorul primei re
prize. La reluare, dominarea 
echipei oaspete continuă, sufo
cantă, și . se soldează. în min. 78, 
cu o nouă lovitură de pedeap
să, pe care același Durbac o 
transformă : 6—0. De notat că 
fundașul echipei române a mai 
ratat un „drop” și o altă lovi
tură de pedeapsă din poziții 
foarte favorabile (min. 61 si 
72).

Arbitrul B. Joseph (Țara Ga
lilor) a condus corect forma
țiile :

ROMANIA B : BACIU, IOR- 
GULESCU, DINU—ȘERBAN, 
Atanasiu — Pop, DARABAN, 
MICLESCU — Mateescu, Mari- 
ne6cu—Suciu, BRAGA, Budică, 
Teleașă—DURBAC.

SEL. AURILLAC : Paparem- 
borde. FLEURY, Rougerie — 
SAFIN. BOISSON — Boffeli, 
COBEUIL, Payeras—B ARRAU. 
De Matos—Destruelle, .Paparil, 
Pasly, Londios—Terrisse.

Duminică, la Toulon, ultimul 
meci al turneului.

I
I

★
Ultima probă din cadrul mon

dialelor a fost cea de spadă, e- 
chipe.

Echipa României, după ce a 
fost întrecută, Ia limită, de for
mația Poloniei (7—8), a pierdut 
și cel de-al doilea meci din 
grupă, cu 12—4, în fața Unga
riei, ieșind din competiție.

în continuare, proba a fost 
punctată de numeroase surpri
ze. Cea mai mare dintre ele o 
constituie desigur eliminarea e- 
chipei Uniunii Sovietice, cam
pioană mondială, neînterupt, din 
anul 1967. și viceeampioană o- 
limpică în Mexic! Spadasinii 
sovietici au pierdut în sferturi, 
cu 7—6, în fața trăgătorilor po
lonezi (Paramonov și Kriss cite 
2 v, Nikancikov și Zaițki, res
pectiv Gonsior 4 v, Barburski 
2 și Nielaba). Tot în sferturi 
Elveția a dispus de Austria Cu 
8—4, R.F.G. a cîștigat la Fran
ța cu 9—4, iar Ungaria a în
trecut S.U.A. cu 8—2.

în acest fel, în semifinalele 
probei aveau să se întâlnească 
Polonia — Elveția și Ungaria 
— R.F.G.

în primul meci din semifina
le, Polonia a întrecut Elveția 
cu 8—3, iar în cel de-al doilea. 
Ungaria a dispus de R.F.G. cu 
8—6.

Pentru locurile 7—8, Austria 
a cîștigat la Franța cu 9—4.

La ora închiderii ediției, 
cele două finaliste .echipele Po
loniei și Ungariei ,erau chemate 
pe planșă...

Sîmbătă »1 duminică «e des
fășoară la Leipzig întâlnirea 
international ă de atletism din
tre formațiile de juniori ale 
R. D. Germane, Poloniei și 
României. Meciul suscită un 
interes deosebit, mai ales 
pentru faptul că echipa R. D. 
Germane este clasată pe lo
cul I în. Europa — iar a Polo
niei pe locul trei în ierarhia 
continentului nostru.

Echipa României are în 
componența sa pe cel doi ju
niori medaljați cu argint la 
recentele campionate euro

pene de la Paris (Csaba Doșa 
și Maria Illi), un mare număr 
de campioni balcanici și re
cordmani naționali, printre ca
re Gedeon, Sulta. Păsulă, Na
talia Andrei, Florica Boca, 
Leontina Sălăgean, Roxana 
Vulescu, Negomireanu,

DOUĂ LOTURI
DE LUPTĂTORI ROMÂNI

AU PLECAT IERI
IN POLONIA

Sîmbătă și duminică au .loc 
în Polonia două importante 
competiții internaționale de 
lupte: prima ediție a DINA- 
MOVIADEI — la Varșovia — 
și tradiționalul turneu „PAN
GLICA ALBASTRĂ" — la 
Zakopane. Ieri dimineață a 
părăsit Capitala lotul dina- 
moviștilor bucureșteni (echipă 
completă la „greco-romane" 
și 6 sportivi Ia „libere") prin
tre care I. Gibu, N. Martines- 
cu, I. Enache și V. Fodorpa- 
tachi, Tot ieri dimineață au 
plecat și cei trei luptători 
români cane vor participa la 
întrecerile de la Zakopane: 
I. Vangheliei, Ef. Butu și 
Simon.

Ia poziția în picioare, ceea ce 
practic a coborît-o cu multe 
trepte în clasamentul indivi
dual și a privat reprezentativa 
noastră de medalia de aur 
(cîștigată de Iugoslavia cu nu
mai 3 puncte avans).

Pistolul liber, ca de obicei, 
nu prevestea nici o victorie 
românească. La această probă 
n-am avut niciodată valori 
autentice, din păcate nici per
spectiva nu se anunță roză. 
La Manisa, singurul specia
list, Gavrilă Maghiar, a tras 
slab, fiind întrecut de țintași 
mai puțin avizați, Iuga, Ata- 
nasiu. Această probă este una 
dintre cele mai deficitare la 
noi. Probabil că nu lipsa de 
aptitudini a sportivilor noștri 
este cauza.

în sfîrșit, de cîteva
mente, canonada de pe poli
gon a încetat. Ultimele două 
probe, armă standard 3x20 f 
juniori și pistol calibru mare, 
au adus noi succese repre
zentanților țării, mcdaliați cu 
aur Ia individual, ca și la 
echipe.

Deosebit de îmbucurătoare 
comportarea juniorilor ro
mâni situați în fruntea tutu
ror probelor la care au con
curat. După Ștefan Safta care 
luni, tot Ia Manisa, a cîștigat 
proba de armă standard 60 
focuri-culcat, iată că și MA
RINA VASILIU a marcat o 
victorie frumoasă, un rezul
tat remarcabil. Pe locul III 
s-a clasat Șt. Safta cu două 
cifre excelente (din cele 3 po-

Surprize in runda a IX-a 
a Olimpiadei de șah

mo-

se 
toi 
tot 
lui

ziții) : 200 p la culcat și 188 p 
la genunchi.

întrecerea Ia revolver, cum 
mai spune probei de pis- 
calibru mare, a revenit 
ROMANILOR la echipe și 
DAN IUGA Ia individual.

Și astfel, COMPETIȚIA A 
LUAT SFÎRȘIT CU O BI
RUINȚA NETA A TRĂGĂ
TORILOR NOȘTRI, AFLAȚI 
PE LOCUL I ÎN CLASA
MENTUL PE MEDALII (25) 
CA ȘI ÎN CEL AL TITLU
RILOR BALCANICE (12).

> Aici, la festivitatea de în
chidere de pe poligonul din 
Manisa, de 12 ori fanfara mi
litară a intonat imnul Româ
niei pentru a cinsti succesul 
trăgătorilor ei la cea de-a 
IV-a ediție a Balcaniadei.

REZULTATE TEHNICE: 
Armă standard 3x20 f juniori: 
1. MARINA VASXLIU (Ro
mânia) 562 p — campioană 
balcanică, 2. Velikovici (Iugo
slavia) 
556 p, 
556 p, 
Petkov 
chipe:
— campioană balcanică, 2. Iu
goslavia 1662 p, 3. Bulgaria 
1651 p. Pistol calibru mare: 
1. DAN IUGA (România) 585 
P — campion balcanic, 2. L. 
Giușcă (R) 583 p. 3. Petkov 
(B) 583 p, 4. Teodorov (B) 581 
p, 5. V. Atanasiu (R) 581 p, 
6. M. Roșea (R) 580 p. Ga
vrilă Maghiar a realizat 572 p, 
iar Ion Tripșa 568 p. Echipe: 
1. ROMANIA 2317 p — cam
pioană balcanică, 2. Bulgaria 
2302 p, 3. Grecia 2267 p.

558 p, 3. Șt. Safta (R)
4. I. Codreanu (R)
5. Lazik (I) 555 p, 6.
(Bulgaria) 553 p. E-

1. ROMANIA 1674 p

SIEGEN, 24. — A noua zi 
de întreceri, în turneul final 
al Olimpiadei de șah, a prile
juit o suită întreagă de sur
prize. în primul rînd, o sur
priză neplăcută pentru echi
pa României, care înregistrea
ză cea mai severă înfrîngere 
de la startul său în competi
ție, pierzînd cu 1—3 în fața 
formației R. F. a Germaniei. 
Proporțiile scorului sînt deter
minate de partida pierdută, 
la masa a doua, de Ciocîltea, 
în fața lui Darga, ca și de 
înfrângerea lui Ungureanu 
din partea lui Hecht, Ia ma
sa următoare. Jucătorii _ ro
mâni au reușit doar două re
mize, prin Gheorghiu (la Un- 
zicher) și Mititelu (la Mor- 
lock). Prin acest rezultat, e- 
chipa română coboară din 
nou în clasament, fiind situa
tă acum pe locul penultim. 
Mai sînt două runde de ju
cat, România avînd ca adver
sare, în ordine, Iugoslavia și 
Cehoslovacia.

Surprinzător și rezultatul 
de egalitate obținut de forma
ția Argentinei în fața frun
tașilor, echipierii Uniunii So
vietice. Remize au fost par
tidele Petrosian-Najdorf și 
Panno- Korcinoi. Argentinia
nul Quinteros a reușit să câș
tige în fața lui Polugaevski, 
dar sovieticii au egalat, la ul
tima masă, prin Gheller în
vingător în fața lui Rubinettî. 
Scor general: U.R.S.S.-Argen- 
tina 2—2.

Același rezultat (2—2) a fost 
înregistrat și în întîlnirea 
S.U.A.-Cehoslovacia,

în celelalte rezultate ale 
celei de-a 9-a runde : Unga- 
ria-Spanîa 2 */2—Wî, lugosla- 
via-R.D. Germană 2’/2—1!/3, 
Canada-Bulgaria 2—1 (o par
tidă întreruptă pentru a doua 
oară).

în clasamentul dinaintea 
penultimei runde, continuă să 
conducă U.R.S.S. cu 22 punc
te, urmată de Iugoslavia și 
Ungaria 21, S.U.A. 2O’/2, Ce
hoslovacia 19'/2, Argentina 
18'/,, R.F.G. 17, R.D.G. 16, 
Bulgaria și Canada 15*/j, Ro
mânia 15, Spania 13*/2. în con
tinuare (grupa B) se clasea
ză : Israel 2O‘/2, Australia 
201/2l, R.P. Mongolă 191/;,, (3)
etc.

FOTBAL
IN CUPELE EUROPENE

; f
în cadrul „Cupei Cupelor" 

(meci retur), echipa Union 
Luxemburg a dispus cu sco
rul de 1—0 (1—0) de forma
ția Giiztepe Izmir. Golul vic
toriei a fost înscris în minu
tul 15 de Braun, 
toare în primul 
echipă Goztepe 
calificat pentru 
competiției.

învingă- 
joc cu 5—0 
Izmir s-a 

turul II al

„SPORT" ZURICH

UN MILION DE SPECTATORI"
Ziarul „SPORT" din Zurich 

consacră citeva pagini întrece
rilor din prima manșă a Cu
pelor europene la fotbal.

Din comentariile și cronicile 
apărute spicuim citeva lucruri 
interesante :

„Nu există astăzi nici un c- 
chivoc in privința popularității 
fotbalului. La cele 53 de me
ciuri din 16 septembrie, ca și la 
partidele desfășurate cu o zi 
în urmă in Cupa europeană a 
tirgurilor. au asistat aproape 
un milion de spectatori ! Cifra 
bate toate recordurile. La nici 
un alt sport nu a asistat pină 
acum un număr atit de mare 
de spectatori in decurs de nu
mai 48 de ore ! Fotbalul își 
merită pe deplin titulatură de 
sport-rege !

Prima manșă a fost marcată 
de citeva surprize de mari pro
porții. Ne referim, îndeosebi, 
la rezultatele marilor favorite. 
Feijenoord Rotterdam a trebuit 
să se mulțumească cu un re
zultat de egalitate (1—1) cu 
campioana României, U.T.A. ; 
Benfica Lisabona n-a reușit de- 
cît un egal cu Olympia Lju
bljana. in timp ce Real Madrid, 
de șase ori cîștigătoare a Cupei 
campionilor europeni, a pără
sit terenul din Malta, lăsind 
tabela de scor imaculată !“ Re
feritor la acest joc, ziarul elve
țian, în cronica pe care o pu-

blică, remarcă faptul că în e- 
chipa madrilenă au figurat cei 
mai buni jucători in frunte cu 
Gento, Velasquez, Amancio, De- 
felippe și Firri. „Căldura exce
sivă (peste 30 de grade la um
bră), terenul negazonat au fost 
principalii adversari ai echipei 
spaniole. In asemenea condiții, 
gazdele au dat tonul atacurilor, 
dominindu-și în mare parte a

I
II

L’ EQUIPE

w. NORDWIG: CU ACTUALELE PRĂJINI
SE VA PUTEA SĂRI 5,65 m

evolua
prăjină ? Iată !n-

recordulCum va 
mondial la 
trebarea pe care cunoscutul 
gazetar francez de la 

,,L’ EQUIPE“, Robert Pariente, 
a adresat-o recent lui Wolf
gang Nordwig, actualul de-

meciului adversarii. Ele au avut 
două mari ocazii de a deschide 
scorul : în prima repriză bara 
a salvat poarta apărată de por
tarul Borja, iar in ultimul mi
nut maltezii au avut o nouă 
ocazie, cînd un șut al engle
zului Michalef (care activează 
în Malta) a ocolit poarta goală 
a oaspeților. Astfel, Realul se 
poate declara mulțumit cu re
zultatul de 0—0." în continua
re, ziarul „Sport” remarcă alte 
surprize : victoriile la scor ob
ținute de F.C. Carl Zeiss Jena 
cu Fenerbahce și de Legia Var
șovia, la Goteborg, ambele în
cheiate cu 4—0 în favoarea oas
peților.

ținător al celei mai 
performanțe la această 
bă.

„M-am pregătit mai 
de 12 ani pentru a atinge a- 
ceastă înălțime (n.r. 5,46 m). 
Mi-am cizelat alergarea, am 
lucrat pentru viteză foarte 
mult și actualmente sînt ca
pabil să parcurg 100 m in 
10,5. In paralel, am urmărit 
necontenit îmbunătățirea for
ței brațelor dezvoltarea, elas
ticității corpului, element 
primordial in trecerea șta
chetei înălțată peste 5 metri.

CU PRĂJINA pe care o

bune 
pro-

bine

FOLOSESC ACTUALMENTE 
(un exemplar din fibre elas
tice produs în R.D. Germană) 
CRED CĂ AS PUTEA ATIN
GE pină la J.O. de la Miln- 
chen (cînd voi avea 29 de 
ani), 5,60 M SAU CHIAR 
5.65 M. EVIDENT, CU UN 
PLUS DE FORȚA ȘI VITE
ZĂ. Același lucru l-ar putea 
reuși foarte bine, cu actuale
le prăjini — și unii dintre 
adversarii mei. Dintre aceș
tia, cel mai îndreptățit să 
aspire la actualul record 
mondial pare să fie tînărul 
Francois Tracanelli, al cărui 
talent și deosebite posibili
tăți m-au impresionat real
mente. El este cel. mai tînăr 
dintre aspiranții la marile 
înălțimi și sînt convins că 
în sezonul viitor va putea să 
treacă 5,50 m. Totodată, am 
aflat, dintr-o discuție cu Bob 
Seagren, că specialiștii de 
peste Ocean pregătesc o 
nouă prăjină cu care speră 
să revoluționeze acecfâi pro
bă. Să așteptăm însă primele 
experiențe".

Sebastian BONIFACIU

MERIDIANE
La Barcelona s-a disputat 

returul meciului F.C. Barce
lona—G.K.S. Katowice, eon-' 
tind pentru primul tur al 
„Cupei europene a târgurilor". 
Fotbaliștii spanioli au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 
(0—2)' și s-au calificat pentru 
turul următor : al competiției 
(în, primul meci ■ F.C. Barce
lona cîștigase cu 1—0).

MECIURI AMICALE

de

La Dublin, reprezentativa 
Poloniei, a învins cu scorul de 
2—0 (2—0) selecționata Irlan
dei. Golurile âu fost marcate 
de Anczok .și Soltysik. Par
tida-a fost urmărită 
20 000 de spectatori.

La .Copenhaga,, s-au ; întîl- 
nit intr-un meci, amical se
lecționatele Danemarcei -și 
Norvegiei. Fotbaliștii norve
gieni au terminat învingători 
cu scorul de 1—0 (0—0) prin 
goltil marcat în minutul 56 
de Iversen.

POLONIA-R.F. a GERMANIE112-8 LA BOX
_ MUNCHEN 24 (Agerpres). — Desfășurată la Koln, întîlnirea 
internațională de box dintre reprezentativele R. F. a Germa
niei și Poloniei s-a încheiat cu scorul de 12—8 în favoarea pu- 
Siliștilor polonezi.

In imaginea noastră, un moment din meciul Skrzypczak 
(Polonia) — Freistad (R.F.G.) cîștigat de primul.

TELEX • TELEX •
La Leverkusen, în cadrul campio
natului de atletism pe echipe al 
R.F. a Germaniei, Sauer a cîști
gat proba de triplusalt cu 16,33 
m, iar Nickel a fost cronometrat 
pe 110 m garduri cu timpul de 
14,0. Un rezultat bun a obținut și 
Beyer, învingător în proba de 
aruncarea ciocanului, cu perfor
manți» de 71.06 m. Alte rezultate : 
masculin : disc : Neu 59,59 m : 
lungime : Sturz 7,41 m : prăjină : 
Engel 5,10 m ; 5 000 m : Philipp 
14:26,6 ; 100 ni : Metz 10,5; femi
nin : 100 m : Heide Rosendahl 
11,7 ; 200 m : Ingrid Nickler 23,6 ; 
disc : Liesel Westermann 54,30 m; 
greutate : Westermann 15,92 m.

La Madrid se desfășoară in pre
zent campionatul mondial de golf 
pe echipe rezervat amatorilor. 
După prima zi de Întreceri, pe 
primul Ioc In clasament se află 
formația S.U.A. cu 213 puncte.

TELEX » TELEX
La Ludwigshafen (R.F. a Germa
niei) s-a desfășurat întîlnirea in
ternațională de' tenis de masă 
dintre selecționatele masculine ale 
R.F. a Germaniei și Iugoslaviei. 
Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 5—4.

■
Cursa ciclistă de 6 zile, desfășu
rată pe velodromul acoperit din 
Londra, a fost cîștigată de pere
chea Patrick Sercu (Belgia) — 
Peter Post (Olanda) cu 174 puncte.■

Și in acest an, trofeul Dubler 
Ia tenis („Cupa Davis” a vete
ranilor) a revenit S.U.A., care 
a învins Suedia cu 4—1. In ul
timele partide, Mulloy l-a în
trecut pe Johansson cu 6—4, 
6—3, iar Riggs a cîștigat în 
fața Iui Eliasson cu 6—2, 1—6,

C.F.R. Timișoara Europa — S. II. A

J.A.K. Kikinda
27-17 la sărituri

(Iugoslavia) 1-1 (1-1)
TIMIȘOARA, 24 (prin tele

fon). Joi, pe stadionul ,.l 
Mai", '

La Bolzano a avut loc me
ciul revanșă dintre selecționa
tele Europei și S.U.A. la sări
turi in apă. Victoria a revenit 
reprezentanților continentului 
nostru cu 27—17. Rezultate teh
nice :

Trambulină (m) : 1.
NOTTO (Italia)
Dibiasi (Italia)

3. King (S.U.A.) 371,30 p, 4 
Henrikson (Suedia) 324,25 p • 
Plațformă (f) : 1. KNAPE 335 10 
P, 2. Pertmayr (Austria) 332’p 
O. Potter (S.U.A.) 323,60 p, 4 
Ely (S.U.A.) 316,65 p

/

CAG-
558,90 p, 2. 

512,15 p, 3. 
Craig (S.U.A.) 511,60 p, 4. Dun- 
field (S.U.A.) 492,80 p; Platfor
mă (m) : 1. DIBIASI 492,95, p, 
2. Early (S.U.A.) 427 p, 3. Cag- 
notto 424 p; 4. Finneran 
(S.U.A.) Ș87,40 p ; Trambulină 
(f) : 1. ABAIR (S.U.A.) 390,20 
p, 2.' Knape (Suedia) 381,15 p.

în prezența a peste 
echipa 

îritîlnit divizionara
1 500 de spectatori,

a
B J.A.K: Kikinda (Iugoslavia), 
eu care a terminat la egali
tate ' 1—1. Au marcat : Bo- 
jin (miri. 8) pentru timișo
reni, respectiv Sivcev (min. 
40) pentru oaspeți.

C.F.R.
SUEDEZUL ISAKSSON - 5,37 m

LA PRĂJINĂ
în meciul de atletism Ca

nada — Suedia, desfășurat Ia 
Edmonton (Canada) . oaspeții 
au cîștigat cu 201—146. Cu 
acest prilej, Isaksson (Suedia) 
a sărit 5,37 m la prăjină.


