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Sosirea în Capitală
' Președintele Consiliului’ Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Împreună cu soția. 
Elena Ceaușescu, s-au înapoiat 
Vinerii seara în Capitală, după 
Vizita oficială făcută tn Aus
tria, la invitația președintelui 
federal Franz Jonas.

Șeful statului român * fost 
însoțit de tovarășii Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Comeliu Măanescu, mi
nistrul afacerilor externe, Cor
nel Burtică, ministrul comer
țului exterior, de consilieri și 
experți.

La aeroportul Băneasa, au 
venit In întimpinare tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Paul Nicuiescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu. Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu. Florian Dănă- 
lache. Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekaș, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Vasile Vilcu, 
Ștefan Voitec. Miron Constan- 
tinescu, Ion Ioniță, Vasile Pa- 
tilincț, Ion Stănescu, precum 
și soțiile conducătorilor de 
partid și de stat, vicepreședinți 
ai Marii Adunări Naționale, ai 
Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești.

Au fost prezenți Rudolf Bog
ner, însărcinatul cu afaceri ad- 
Interim al Austriei Ia Bucu
rești, membri ai Ambasadei 
Austriei, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați in România 
și aiți membri ai corpului di
plomatic.

La ora 19,20 avionul prezi
dențial a aterizat. Miile de 
bucureșteni, aflați Ia aeroport, 
aclamă entuziast, fae o caldă 
manifestare de dragoste șl 
înaltă prețuire șefului statului 
postru.

de 
se 
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Conducătorii de partid șl 
«lat venițl in lntîmpinare 
apropie de scara avionului, 
Iută cu multă căldură pe 
varășul Nicolae Ceaușescu.

Pionieri oferă fiori președin
telui Consiliului de Stat șl so
ției sale.

Răsună puternice urate, ova
ții, se scandează îndelung 
„Ceaușescu—P.C.R.”. Locuitorii 
Capitalei exprimă în acest fel 
satisfacția lor, a întregului nos
tru popor, pentru rezultatele 
fructuoase ale vizitei făcute tn 
Austria de șeful statului, vizită

care * contribuit Ia Întărirea 
și dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor româno—austriece. Ia 
consolidarea pădl și colaborării 
în Europa. Ei exprimă mulțu
miri președintelui Consiliului de 
Stat, pentru contribuția pe care 
personal o aduce la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre 
poporul român șl toate popoa
rele lumii, la instaurarea unul 
climat de pace și înțelegere 
Internațională.

In această atmosferă do viu 
ți puternic entuziasm, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. se În
dreaptă opre mulțime, stringe 
prietenește mîinile întinse, răs
punde aclamațiilor care nu con
tenesc.

DECORAREA UNOR SPORTIVI, ANTRENORI Șl ACTIVIȘTI

Plecarea din Viena
După-amiază. președintele 

Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, NMolae 
Ceaușescu, împreună eu soția 
sa, Elena Ceaușescu, și celelalte 
persoane oficiale din suita sa, 
au plecat din Viena spre Bucu
rești.

... Marea poartă a Vieneî, 
aeroportul Schwechat, de unde 
a decolat avionul prezidențial, 
este sărbătorește împodobită cu 
drapelele naționale ale Româ
niei și ale țării gazdă.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu și so
ția sa, sosesc la aeroport îm
preună cu președintele Franz 
Jonas șî soția sa. Cei doi pre
ședinți trec în revistă garda de 
onoare aliniată pe aeroport. 
Sînt intonate imnurile de stat 
ale celor două țări, în timp ce, 
în semn de omagiu, se trag 21 
de salve.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
își ia apoi rămas bun de la 
celelalte personalități austriece 
venite pe aeroport : cancelarul 
federal Bruno Kreisky, minis
trul afacerilor externe, Rudolf 
Kirchschlager, ministrul co-

merțuiui, industriei și mește
șugurilor. Josef - -
aiți membri ai guvernului 
persoane oficiale austriece.

Șeful statului român își 
de asemenea, rămas bun de 
șefii misiunilor diplomatice 
creditați Ia Viena, prezențl 
aeroport.

La scara avionului, președin
tele Consiliului de Stat Nîeolae 
Ceaușescu, și soția sa, Elena 
Ceaușescu, sînt salutați căldu
ros de președintele Franz Jo
nas, și soția sa, Grete Jonas, 
își iau un călduros rămas bun. 
Cei doi șefi de stat își string 
prietenește mîinile.

La ora 16,30 avionul prezi
dențial cu care a călătorit șeful 
statului român în Austria se 
îndreaptă spre patrie. Oficiali
tățile venite să salute pe șeful 
statului român adresează sem
ne prietenești. Este o atmos
feră călduroasă, este acea at
mosferă care a însoțit pe tot 
parcursul vizitei în Austria pe 
șeful statului român și pe ce
lelalte oficialități care l-au 
însoțit.

Staribaeher, 
»i
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Aspect de la solemnitatea decorării sportivilor.

(Agerpres)

Vineri dimineața a avut loc 
Ia Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România 
solemnitatea decorării unor

După un meci pasionant,

Baschetbaliștii români învinși

sportivi fruntași, componenți 
ai loturilor republicane de 
popice, antrenori și activiști 
care muncesc în această dis
ciplină sportivă, înaltele dis
tincții — acordate pentru 
comportarea remarcabilă la 
campionatele mondiale de po
pice (ediția 1970) precum și 
pentru contribuția deosebită 
adusă la dezvoltarea acestui

sport, la ridicarea prestigiu
lui sportului românesc — au 
fost înmînate de către tova
rășul EMIL BODNARAȘj 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat.

S-a conferit ORDINUL 
„MERITUL SPORTIV" CLA
SA A II-A tovarășilor Gheor- 
ghe Bălan, președintele Fede
rației române de popice, La- 
dislau Szocs, secretar general 
al Federației române de po
pice, precum și 
Cornelia Petrușca, 
nat, Margareta 
Crista Szocs;
„MERITUL SPORTIV" CLA
SA A III-A sportivilor Ținea 
Balaban, Ana Marcu-Petres- 
cu, Florica Neguțoiu, Petre 
Purje, Cristu Vinătoru, Con
stantin Rădulescu și antreno
rilor Ferdinand Popescu și 
Tiberiu Szemanyi: MEDALIĂ 
„MERITUL SPORTIV" CLA
SA I sportivilor Ilie Băiaș și 
Iosif Tismănaru; MEDALIA 
„MERITUL SPORTIV" CLA
SA A II-A antrenorului Con
stantin Neguțoiu.

în numele Consiliului de 
Stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, tovarășul 
Emil Bodnaraș a felicitat pe 
cei decorați, urîndu-le noi 
succese în activitatea de ri
dicare a măiestriei sportive.

In numele celor decorați, 
președintele Federației româ
ne de popice, Gheorghe Bă
lan, a mulțumit conducerii 
de partid și de stat, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pen
tru grija și sprijinul mate
rial și moral pe care îl acor
dă dezvoltării mișcării spor
tive, și a exprimat angaja
mentul sportivilor de a nu pre
cupeți nici un efort pentru 
ca și în viitor să reprezinte 
cu cinste culorile patriei.

Sportivelor 
Elena Cer- 
Szemanyi, 
ORDINUL

ECHIPA BRAZIlim
DE FOTBAL
F.C. HANGII 
ÎN EUROPA

Debutul la București, 

la 21 octombrie, cu Rapid

Cunoscuta echipă bra
ziliană F. C. BANGU 
din Rio de Janeiro va 
întreprinde, cu începere 
de la 20 octombrie, un 
lung turneu în Europa 
și Africa.

Prin intermediul im
presarului F. R. Fotbal, 
Zacour, fotbaliștii bra
zilieni au fost contrac
tați pentru un joc la 
București, în ziua de 21 
octombrie, în compania 
echipei Rapid. F. C. 
Bangu inaugurează deci 
turneul în țara noastră. 
Din păcate programul 
turneului lor nu permi
te dată liberă pentru 
un al doilea meci în 
România.

F. C. Bangu face 
parte, alături de Fla- 
mengo. Vasco da Gama 
și Fluminense, din 
„cuartetul de aur“ al 

„FOTBALULUI CARIO
CA". denumire exclusi
vă pentru fotbalul bra
zilian practicat în Rio 
de Janeiro.

la mare luptă de campionii lumii
Aseară, in cadrul Balcaniadei, 

noastră joacă azi cu
România — Iugoslavia 75-78 • Echipa
Bulgaria

Splendid s-a comportat re
prezentativa țârii noastre a- 
seară, în meciul inaugural al 
Balcaniadei masculine de 
baschet, în fața celebrei echi
pe a Iugoslaviei, deținătoare 
a titlului de campioană 
mondială, vicecampioană olim
pică șî europeană. în ciuda 
handicapului moral și de ta
lie, băieții noștri au luptat 
de la egal Ia egal cu baschet
baliștii iugoslavi și au fost 
la un pas de a cuceri o mare 
victorie. Și așa, însă, evoluția 
lor este demnă de toate lau
dele, iar aplauzele entuziaste 
le-au fost o mică dar pe de
plin meritată răsplată.

Partida a început printr-o 
notă de vădită nervozitate, în 
special din partea sportivilor 
noștri. Din această cauză, ei 
au și pierdut mingea de pa-

IUGOSLAVIA — ROMANIA 
78—75 (38—32). Au Înscris : Ko- 
tarac 17, Knezevlcl 12, Solman 
11, Plecas 10, Simonovici 8, 
Cermak 7, Rukavlna 5, Ra
pidei 6, Jelovac 2, pentru Iu
goslavia, respectiv Albu 23, 
Popa 12. Diaconescu 11, Tarău 
10, Georgescu 6, Ilragomirescu 
4, Pîrșu 2. Savu 2. Au arbitrat 
bine un med dificil s. Szecsy 
(Ungaria) și A. Kaialî (Tur
cia).

BULGARIA — GRECIA 95—80 
(44—34). Au înscris Hristov 

23, Golomeev 21, Fllipov 11, 
Dimitrov 9, Peicev 3, Ceanev 
2, Andreev 2, Jankov 7, Pa- 
spalamov 4, Brânzov 6, Klrov 
7 pentru Bulgaria, respectiv 
Kondos 16, Diamantopoulos 
21, Trontzos 9, Katsafados 2, 
Raftopoulos 6, Rammos 6, 
Chrlstoforu 10, Vassilladis 10. 
Au condus bine o partidă fără 
probleme P .Marin (Romania) 
și B. Krumen (Iugoslavia).

D. STANCULESCU 
Ad. VAiiLIU

(Continuare tn pag. a t-a)

Marcat de Tarău și Georgescu, Kapicici își caută spațiu pentru 
a Pasa- Foto: A. NEAGU

De citava vreme, antre
norul federal de baschet 
trăiește tragedia unei di
leme. Intre tineri și bă- 
trini, care e dozajul op
tim pentru o bună echipă 
națională ?

Apelul la clasici e mai 
curir.d deconcertant, 
înaintea Universiadei de 
la Torino, antrenorul l-a 

..Ti
nerilor încredere, de le 
arăți./devin cit bați din 
palme repede bărbați", 
înaintea Balcaniadei l-a 
citit pe CICERO : „Dacă 
tinerețea ar ști, dacă bă- 
trînețea ar putea !“ Intre 
aceste două lecturi, an
trenorul s-a instruit și cu 
zicătorile populare în 
materie și s-a consultat 
cu ziariștii. Pentru a re
veni, în final, la o con
statare a lui BLAGA : 
„Oamenii In vîrstă fac 
prea multe obiecții, se 
sfătuiesc prea îndelung, 
se aventurează prea pu
țin șî se căiesc prea re
pede". ,.

I

PRIMII LAUREATI
Al CAMPIONATELOR 

NAȚIONALE DE TENIS
Azi, finalele la simplu

Citiți cronica în pag. a 2-a.

FLOREASCA, ora 18 : Iugo
slavia — Grecia, ora 19.30 ; Ro
mânia — Bulgaria.

CLASAMENT

1. Bulgaria
2. Iugoslavia
3. România
4. Grecia

110
110
1 0 1
10 1

93—80 1
78—73 1
75—78 0
80—95 0

Programul de azi : SALA

12 medalii de aur,
6 de argint și 7 de bronz
iată excelentul rezultat al trăgătorilor români la Balcaniada de Ia Manisa

MANISA, 25 (prin telefon 
de la trimisul nostru special).

în această mică dar pito
rească localitate s-au desfă
șurat timp de 5 zile întrece
rile 1 Balcaniadei de tir. S-au 
întîlnit pe standurile poligo
nului reprezentativele ROMÂ
NIEI, IUGOSLAVIEI, BUL
GARIEI, GRECIEI și TUR
CIEI, în rîndul cărora se află 
numeroși performeri ai tiru
lui internațional.

Fără îndoială, „cartea de 
vizită" a trăgătorilor noștri, 
îmbogățită an de an cu noi 
și valoroase performanțe, ob
ținute în marile întreceri, 
impunea reprezentativa Ro
mâniei printre favorite... 
Sportivii români nu s-au dez
mințit Ei au cucerit 12 me
dalii de aur, 6 de argint și 
7 de bronz, cîștigînd detașat 
primul loc pe națiuni. Iată, 
de altfel, clasamentul pe me
dalii i

DAN IUGA

1. ROMANIA
2. Iugoslavia
3. Bulgaria
4. Grecia
5. Turcia

25 (12— 6—7)
14 ( 6— 2—6)
19 ( 2—12—5)
2 ( 0— 0—2) 
0

Succesul trăgătorilor din

STEFAN SAFTA
țara noastră a fost cu atît 
mai deplin, cu cît ei au cu
cerit medalii în toate pro-

Constantin COMARNISCHI
(Continuare In pag. a 2-a 

ta rubrică)

EFORTURI PENTRU DEZVOLTAREA 
BAZEI MATERIALE

A SPORTULUI ROMÂNESC
•. COMPLEXUL „ 23 AUGUST" — O CITADELĂ A 

SPORTULUI • NOI SĂLI LA PITEȘTI Șl PLOIEȘTI 
< BAZIN ACOPERIT DE ÎNOT LA BRĂILA • HOCHEI 

SUB ACOPERIȘ LA MIERCUREA CIUC • RÂMÎNERI 
ÎN URMA LA CAPITOLUL „REPARAȚII"-

ț citit pe GOETHE :

I
I VICTOR BÂNCIULESCU

Noile campioane la dublu 
fete, Iudith Dibar și Agneta 
Kun, la capătul finalei lor 
victorioase.

■i_.ii» uni—iii w»inwr~nnn iii—iui i «w~~|—i—

Azi și miine - o nouă etapă 
in divizia A de fotbal

Amănunte despre pregătirile pentru jocuri, formațiile proba 
bile r- în pagina a lll-a t

Intr-o recentă ședință. Bi
roul C.N.E.F.S. a anali
zat, printre altele, modul 

cum se desfășoară execuția lu
crărilor de construcții și repa
rații ale bazelor sportive, pre
văzute în plan pe anul în 
curs. Tema este amplă, dar, mai 
cu seamă, foarte importantă 
și deosebit de actuală. Este 
vorba de PATRIMONIUL MA
TERIAL AL MIȘCĂRII SPOR-

TIVE, de terenuri, săli, bazine 
de înot, patinoare, adică locu
rile unde se zămislește per
formanța și unde autorii ei 
sînt chemați să susțină exame
nul public al trudei și iscusin
ței lor.

Anul 1970 se anunță rodnic 
din acest punct de vedere. De 
numele lui va rămine legată 
darea în exploatare a mai mul-

tor agregate sportive de interes 
național.

Ne-am propus o călătorie 
(imaginară) pe șantierele undo 
se înfăptuiesc aceste obiective, 
ghid £iindu-ne inginerul OCTA
VIAN CHIRILĂ, șeful Servi
ciului de avizare și controlul 
construcțiilor sportive din ca
drul C.N.E.F.S. Cu planuri și 
machete pe birou, pornim !
PRIMUL POPAS — 
CUL „23 AUGUST"

CAPITALĂ
— După cum știm. în

„23 August" apar noî construc- 
ții-anexă. Ce esie prevăzut 
pentru viitorul apropiat?

Foul IOVAN

PAR- 
DiN

parcul

(Continuare tn pag. a 3-a)
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I vieții sportive de iarnă 

în săli, piscine și hale

I
I
I
I
I

Sala de sport
cere gospodar bun

<►
Parcul sportiv 

din str. dr. Stai- 
covici, al clubu
lui bucureștean 
Progresul, a fost 
ieri după-amiază 
in sărbătoare. 
Conducători, teh
nicieni, antrenori 
și sportivi ai a- 
ccstui club au a- 
plaudat cu căi 
dură inaugurarea 
unui nou edificiu 
sportiv, alcătuit 
din 3 săli cc vor 
fi destinate pre
gătirii boxerilor, 
luptătorilor, seri 
merilor și jucăto
rilor de tenis de 
masă.

I 
I
I
I
I
I
I

Vremea se înăsprește, făcînd nesigură vocea 
meteorologului de serviciu. Prin bluzele sub
țiri și hainele încă de culoare deschisă, aerul 
pișcă mustrător, vestind schimbarea anotim
purilor. Singurul merit al vremii, în prematura 
ei mutație, este acela de a nu ne lăsa cul

cați pe o ureche. Tn plin sezon de mișcare în aer liber, 
răcirea subită a atmosferei ia rolul unui clopot de alar
mă. Vine vremea retragerii la gura sobei și, o dată cu 
ea întrebarea firească: unde și cum ne vom desfășura acti
vitatea pe timp friguros ?

îi vom lăsa pe schiori, patinatori și boberi în bătaia 
gerului și a molcomei ninsori. Dar, marea majoritate a 

Jv. se petrece, după cum bine se știe, 
... piscine și hale acoperite. Tocmai despre acestea 

va fi vorba cu deosebire, în zilele, în săptâmînile ce ur
mează.

Pentru asigurarea unei activități sportive normale în se
zon hivernal, instalațiile de interior trebuie să fie 
vreme pregătite, chiar dacă n-afn cunoaște proverbul cu 
sania și vara. Importanța acestor preparative crește în 
raport direct proporțional cu puținătatea incintelor spor
tive încălzite de care dispunem. în acest sens, este semni
ficativ faptul că revista „VIAȚA STUDENȚEASCĂ" face 
apel la doi miniștri, printr-o scrisoare publică, în care se 
revendică o sală de sport ce a aparținut studenților 
bucureșteni și a fost deturnată de la destinația ei inițială, 
fără vreo compensație, cum pretinde legea.

_ Așadar, sălile de sport, atîtea cite sînt, se cer în primul 
rînd a fj disponibile pentru sport ți apoi, a fi bine gos
podărite. Ne. este cunoscut, din aiți ani, asaltul ce se dă 
asupra administrației sălilor, pentru a obține un locșor 
în orarul sălilor, cu toate implicațiile aferente : echipe ce 
joacă, echipe ce se antrenează, sporturi diverse, instalații 
specifice. De aci rezultă o sarcină de însemnătate pentru 
proprietarii sălilor: folosirea intensivă o Drogromului 
(pentru a mulțumi cît mai multe unități sportive) și exploa
tarea extensivă a capacităților (pentru a satisface cît 
mai multe ramuri sportive).

Tn condițiile menționate, prioritățile acordate sportivilor 
de performanță, candidaților și sporturilor de profil olim
pic — sînt logice și inatacabile.. Ceea ce nu implică însă 
rigiditate: ecL------— -— -„■
trenament trebuie să călăuzească pe orice _ , 
de sală sportivă. . „ •

Planurile de perspectivă ale mișcării sportive mărturi
sesc încurajatoare intenții de a spori substanțial numărul 
sălilor de sport. Cu sprijinul așteptat al Ministerului învă- 
țămîntului, acestea ar trebui să abunde în primă linie 
în mediul școlar și universitar. Diseminarea unor aseme
nea instalații pe întreaga suprafață a țării ne-ar face, în. 
anii viitori, să privim mult mai senini înăsprirea vremii și 
să ne amintim mai curînd de acea partea a proverbului 
care vorbește de căruță iarna... ( MITROFAN

din
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■aice și inatacabile. Ceea ce nu implica insa 
hilatea în distribuirea capacităților de an- I 
buie să călăuzească pe orice bun gospodar I

I
I
I
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UN TEST UTIL Șl BINE APRECIAT AL REPREZENTATIVEI MASCULINE
'Ne-a i'izitat la redacție se

cretarul general al Federației 
române A- gimnastică, NICO- 
LAE VllARU, care a condus 
echipa reprezentativă mascu
lină a țării noastre la Modena, 
unde a avM loc întilnirea cu 
echipa similiiră a Italiei. L-am 
rugat pe priof. Vieru să ne 
vorbească darspre comportarea 
echipei romane, despre sem
nificația frumosului succes 
Repurtat de aei șase compo
nență ai selecționatei țării 
noastre.

— Consider, ne-a spus in
terlocutorul, că întrecerea de 
8a Modena a fost extrem de 
binevenită pentru echipa ro
mână. Am în vedere, în pri
mul rînd, unele condiții de 
concurs apropiate celor pe- 
care gimnaștii noștri le vor 
întîlni la campionatele mon
diale de Ia Ljubljana. Astfel,, 
intrarea în sală s-a făcut fără, 
o acomodare prealabilă, gim- 
naștii au avut la dispoziție 
cîte 4 minute de încălzire la. 
fiecare probă, arbitrajul se
ver față de echipa română, 
deși în final a dez'avantajat-o,. 
a avut, totuși, și un aspect 
pozitiv, deoarece i-a obișnuit 
pe sportivi cu o mai mare exi
gență în acordarea notelor. 
Cred că așa se și explică în
tărirea spiritului de echipă,, 
manifestat din plin în cele' 
două zile de concurs în mo
mentele grele, cînd unii din
tre ginmaști au avut greșeli 
sau ezitări (la paralele șî 
bară) și. mai ales, în cazuJ. 
accidentării lui Dan Grecu. 
Aș dori să remarc în mod deo
sebit forța de mobilizare șî 
dăruirea de care a dat dovadă 
tinărul Grecu. După întinde
rea mușchilor abdominali, 
produsă la încălzirea de la 
paralele, el a concurat la 
două aparate strîngînd din 
dinți, cu mari dureri fizice.

în ceea ce privește con
cursul propriu-zis, ne putem 
declara mulțumiți de modul

NĂSTASE, MĂRMUREANU, DIBAR, KUN

COLECȚIONEAZĂ VICTORII
Ieri, la ore matinale (în jur de 

10), cunoșteam pe primii campioni 
de tenis at României, pe anul in 
curs. Intr-adevăr, cele două finale 
de dublu au avansat repede pe 
teren și în foile de arbitraj, câș
tigătorii neavînd de escaladat ob
stacole prea dificile.

Cele mai rapide, fetele. Și anu
me ludith Dibar și Agneta Kun, 
tin cuplu plăcut la vedere și in
cisiv In mingile trimise peste fi
leu, practicînd un tenis modern 
de-a dreptul bărbătesc. Ele și-au 
adjudecat victoria și titlul la du
blu feminin, dispunînd la scor 
categoric de adversarele lor, Ma
riana Ciogolea și Elena Takacs. 
Ultima, în progres de la meci la 
meci, poate deveni o bună jucă
toare de dublu. Rezultatul finalei: 
ludlth Dibar (Dinamo), Agneta 
Kun (C.S.U. Construcții) — 
Mariana ciogolea (Dinamo). Elena 
Takacs (Progresul) 6—2, 6—1.

Finala perechilor masculine a 
comportat, aparent, mai multă 
luptă. Dar. nimeni nu putea pune 
Ia Îndoială superioritatea unui 
cuplu de anvergura celui alcătuit 
din Iile Năstase și Petre Mărmu- 
reanu. în plus, Sever Mureșan și 
Ion Sântei ; adversarii acestora
— care eliminaseră in ajun pe re
dutabilii Dron și Marcu — au 
Intrat pe teren cu un handicap 
suplimentar, cauzat de un placaj 
al lui Santel. Acesta a luptat, to
tuși, cu curai și sportivitate, 
chiar lui datorindu-se în principal 
revenirea surprinzătoare din se
tul III, cînd de Ia 0—2, Mureșan
— Sântei ajung primii la nivel 
de 6. Luind insă mal în serios 
lupta, cel doi stelișts forțează în 
setul următor șl se detașează in 
incontestabili cîștigători : Ilie 
Nâstase. Petre Mărmureanu (Stea
ua) — Sever Mureșan (Progresul), 
Ion Santel (C.S.U. Construcții) 
6—4, 6-0. 2-6, 6—1.

După amiază, semifinalele mas
culine au stat, de asemenea, sub 
semnul vitezei... Ilie Năstase ne-a 
arătat cite ceva din marea sa artă, 
reușind mingi splendide în fața 
adversarului, Viorel Marcu, îm
păcat prea repede cu soarta de 
învins. Supercampionul nostru a

A X-a EDIȚIE

A „CUPEI POIANA»
Pe stadionul din Poiana Brașov 

se desfășoarâ, astăzi (de la ora 15) 
și raîine (de la ora 9.30), tradi
ționala competiție atletică organi
zată de Consiliul județean E.F.S. 
ș! dotată cu „Cupa Poiana". La 
ediția de acum, a X-a, au răs
puns invitației făcute atleți și 
atlete de la Rapid București, din 
județele Prahova și Covasna, din 
Cîmpulung Muscel. Programul 
celor două zile de concurs cuprin
de probe identice cu cele prevă
zute în divizia de atletism.

„AmfiUL SPORTIV

Ne-a parvenit — și 
l-am primit cu o nedisi
mulată satisfacție — „A- 
NUARUL SPORTIV UNI
VERSITAR 1969", lucrare 
de dimensiuni considera
bile (aproape 200 paginii), 
carte de căpătîi a sportu
lui „sub cupola 
miei", datorată unui 
lectiv redacțional 
ziast condus de 
cea Popescu.

Adunînd cifre 
tive, clasamente 
tate tehnice, 
activitatea sportivă în pe
rimetrul cluburilor unlver- 
Bitrre si partajarea acesteia 
Pe discipline, trecînd în 
revistă sportul studențesc

Acade- 
co- 

entu- 
prof. Mir-

compara
și rezul- 

prezentînd

Petre Mihaiuc, într-o poziție clasică la inele.

in care echipa a evoluat. Deși 
nu se prevăzuse forma ma
ximă pentru această între
cere, gimnaștii români — în 
buna ambianță creată de gaz
de — au găsit resurse să se 
impună în fața unei tinere 
dar puternice echipe, dornică 
de afirmare pe plan interna-

cîștigat la scor net e 6—1, 6—3,
6—1. Dar șl mal drastic în sentin
ța apucată învinsului său a fost 
Petre Mărmureanu. El n-a lăsat 
decît trei ghemuri Iul Sever Mu
reșan, de data această dezarmat 
total în fața mingilor rapide ce-1 
veneau pe stînga. încă o demon
strație a valorii pe care o are 
însușirea la timp a unor lovituri 
de bază. învingător Mărmureanu, 
cu 6—1, 6—0, 6—2.

Și campioana țării, îudlth Dibar, 
a trecut relativ ușor de penultima 
adversară, Eleonora Dumitrescu. 
Scor : 6—2, 6—3, pentru Dibar. O 
singură finală a fost disputată 
mai dîrz, cea dintre Agneta Kun 
și tinăra Valeria Balaj. Aceasta 
prezintă tocmai asemenea calități 
de luptătoare, prețioase pentru ori. 
ce sportiv. Ea și-a pus în valoare 
la maximum forța loviturii de 
dreapta, reușind să-î smulgă ad
versarei primul set, în prelungiri. 
O surpriză părea să se contu
reze. Dar Agneta Kun a știut, 
șă-șl mobilizeze toate resursele 
necesare pentru a depăși momen
tele grele șl — concentrindu-se la 
fiecare minge — a cîștlgat punct 
după punct. Seturile doi șl trei 
l-au revenit la distanță, ceea ce 
nu reflectă poate fidel cerbicia 
luptei care s-a dat pînă In ulti
mul ghem. Rezultat : Agneta Kun
— Valeria Bajaî 5—7, 6—2, 6—1.

Deci, finalele de simplu — pro
gramate în după amiaza de azi
— se dispută între Năstase șl 
Mărmureanu la băieți, Dibar și 
Kun la fete. Deci primit capi de 
serie de pe fiecare tablou au fost 
respectați de rezultate șl... ad
versari. Ultima finală a „națio
nalelor" va fi cea de dublu mixt, 
pentru care perechile competitoare 
urmează să fie desemnate In 
cursul dimineții. în sferturi : Kun, 
Năstase — E. Dumitrescu, C. Du
mitrescu 6—3 6—2 ; Ciogolea, Mar
cu—Balaj, Mărmureanu 7—5, 6—3 ; 
Boboc. Mureșan — Tâkacs. Nemeș 

12—10, 6—4.
Radu VOIA

CAMPIONATUL CATEGORIEI 
A ll-A

Paralel cu întrecerile <5e la Pro
gresul, au avansat și cele rezer
vate tenismanllor categoriei se
cunde. desfășurate Ia baza spor
tivă a clubului Steaua, de la 
Ghencea. Tată rezultatele sfertu
rilor de finală la simplu băieți c 
Roșianu (Steaua) — Sehnitzer 
(Mureșul Tg. Mureș) 6—3, 6—3, 
8—6 ; A. Viziru (Steaua) — Hîrju 
(Dlnamo) 8—6. 1—6, 6—4, 6—2 ; 
Almăjan (Construcții» — Dragomir 
(Petrolistul Cîmpirla) 6—4, 6—2,
6-vl : Neaețu (St. roșu Brașov) — 
Crișan (Constr. Hunedoara) 6—4, 
6—2, 6—2. in semifinale, ia sim
plu fete : ■ Mariana Hagiu (Dl
namo) — Mihaela Dlm’trlu (Con
strucții) 6-4, 6-4 ; Liliana Cob- 
zuc (Șc. sp. 2) — Elena Bărbu- 
lescu (Petr. Cîmpina) 6—0, 6—3.

Sandi IONESCU, coresp.

Prezențe editoriale

UNIVERSITAR 1969“

care 
aca-

con- 
spor- 
eom-

de masă §j nenumăratele 
campionate republicane u- 
niversitare, „Anuarul" re
prezintă infinit mai mult 
decît o rudimentară sumă 
de date statistice si cen
tralizatoare, oferind citito
rului — chiar neavîzat — 
o imagine elocventă a eta* 
pei de dezvoltare în 
se află astăzi sportul 
demîc din România.

Elaborat în ideea 
tinuării „Anuarului 
tiv al anului 1968“, 
pendîul în discuție — deo
potrivă gazda izbînzilor 
cluburilor snortlvg univer
sitare devenite, după mai 
bine de trei ani de la în
temeiere, unități consolida
te ale sportului de perfor
manță. cît si a diferitelor 
recorduri si realizări în 
sportul studențesc de masă 
— constituie o prezență «- 
ditortală ne care o salu
tăm în consecință.

Mențîonînd numele co
laboratorilor — lectorii u* 
niversitari Al. Bîzim, M. 
Ivan, I. Telegută si Th. 
Roibu. subliniind calitatea 
deosebită a execuției teh
nice si reușita copertei, ne 
exprimăm speranța că, în 
ideea utilității, actualul an 
sportiv universitar va con
stitui si el obiectul unui 
asemenea izbutit Anuar.

(Ov. I.) 

țional. Fără îndoială, cel mai 
bun om al nostru a fost PE
TRE MIHAIUC, care ne-a 
arătat din nou că poate ob
ține rezultate șl mai bune la 
sol și inele, probe în care la 
Modena s-a clasat pe primul 
loc. Confruntarea cu gim- 
taștii italieni ne-a dat. de ase
menea, posibilitatea să vedem 
în ce măsură ultimele retu
șuri efectuate la antrena
mente la exercițiile impuse și 
liber alese au fost însușite de 
către echipă. Am putut să ne 
facem o părere și în legătură 
cu componența definitivă a 
echipei noastre pentru cam
pionatele mondiale.

Aș dori să subliniez că spe
cialiștii italieni au făcut apre
cieri elogioase la adresa echi
pei noastre, remareînd ținuta, 
tinerețea, nivelul tehnic la 
care s-au prezentat gimnaștii 
români, aprecieri pe care 
le-am întîlnit luni dimineață 
și în ziarele de specialitate 
care apar la Milano și Roma, 
ca și în presa locală. De ase
menea, arbitrii neutri (Lu
xemburg) au acordat repre
zentativei. române șanse apre
ciabile la un loc bun în ierar
hia mondială.

Bineînțeles, știm că mai 
avem încă mult de lucru și 
timpul care a mai rămas pînă 
la 23 octombrie va fi folosit 
din , plin pentru înlăturarea 
micilor neajunsuri semnalate 
în comportarea gimnaștilOr 
noștri fruntași.

(Urmare din pag. 1)

viteză — ION
ECHIPA ROMÂ-

liberă calibru re-

ȘANDOR.
liberă calibru re- 
40, poziția în ge- 
ȘTEFAN TAMAȘ. 
liberă calibru re- 

PETRE ȘAN-

bele aflate în programul Bal
caniadei i juniori și seniori, 
arme și pistoale. Iată și 
tabloul celor ce și-au adus 
contribuția la mărirea patri
moniului sportiv al României 
cu medalii de aur cucerite în 
întrecerile balcanice t

• Armă standard, 69 focuri 
culcat juniori 
SAFTA și " 
NIEI.

• Pistol 
TRTPȘA și 
NI EI.

• Armă 
dus 3 X 40, poziția în picioare
— PETRE

• Armă 
dus 3 X 
nunchi —

• Armă 
dus 3 X 40
DOR și ECHIPA ROMÂNIEI.

• Armă standard 3 X 20
— juniori — MARINA VAST- 
LIU și ECHIPA ROMÂNIEI.

• Pistol calibru mare — 
DAN IUGA și ECHIPA RO
MÂNIEI.

Trebuie remarcat, ca un 
lucru ce mărește valoarea 
performanțelor sportivilor 
noștri, că la Manisa condi
țiile de concurs nu au fost 
dintre cele mai bune. Stan
durile rudimentare (îndeosebi 
la pistol viteză), vizibilitatea 
redusă (într-una din zile) 
sau soarele orbitor au consti-

_ i — ȘTEFAN 
ECHIPA ROMÂ-

Eforturi pentru dezvoltarea bazei materiale
(Urmare din pag. 1)

— Complexul ,,23 August" s-a 
îmbogățit considerabil, justifi- 
cindu-și tot mai mult denumi
rea de „citadelă a sportului". 
Astfel, bazinul acoperit a fost 
dat în folosință, la cel de să
rituri se lucrează intens. Spe
răm că la sfîrșitul lunii noiem
brie să-l predăm maeștrilor 
trambulinei. Sala de atletism a 
fost extinsă : de la 72 la 90 de 
metri. Ceea ce îi conferă un 
grad sporit de utilitate.

— Am observat că șî Ia Pati
noarul artificial este forfotă.

— Da ! El a fost (teoretic) 
terminat la începutul anului, 
însă datorită vitezei de lucru, 
reclamată de desfășurarea gru
pei B a campionatului mondial, 
nu au putut fi puse Ia punct 
toate amănuntele. Acum se exe
cută termo și hidro izolația de
finitivă. diferitele remedieri și 
completări, ceea ce îl va face 
apt spre a fi folosit în cele 
mal bune condlțiuni. Și, fiindcă 
tot sîntem în perimetrul Com
plexului „23 August”, ar fi de 
menționat că instalația de ilu
minat a terenului de fotbal a 
început să se contureze, 
la sfîrșitul lunii vor fi 
fundațiile Ia doi din cei 
fdîlpi de susținere. Dacă

Pînă 
gata 

patru 
vom

sportul

DOAR FONDIȘTII
Naționalele de ciclism au 

continuat ieri după amiază pe 
velodromul Dinamo cu o nouă 
probă olimpică î urmărire pe 
echipe (4 000 m). 4 formații 
(ah ! cît de sărac este ciclis
mul nostru.,.) — 3 din Ca
pitală și una din provincie 
— și-au disputat titlul de 
campioană într-o animație 
care evidențiază un îmbucură
tor crescendo al întrecerilor. 
Din start, o evidențiere: Me
talul Plopcni se dovedește o 
asociație sportivă serioasă, 
care încearcă să contribuie cu 
toate forțele la relansarea ci
clismului de velodrom.

Aminteam de o creștere a 
Interesului pentru naționalele 
de pistă, de o mai mare ani
mație pe ovalul de beton. Ea 
se datore.ște și apariției fon- 
diștilor în aceste întreceri, 
aportului substanțial al rutie
rilor la obținerea unor per
formanțe mai bune, la dina
mizarea disputelor. Elocvent 
în această privință este fap
tul că 7 din cei 12 alergători 
care au urcat pe podiumul de 
premiere sînt specialiști ai 
șoselei I Fără îndoială, re
marcăm acest lucru ca o rea
lizare, sugerînd și celorlalți 
rutieri să-și încerce forțele pe 
velodrom.

în prima lor evoluție, cele 
4 echipe au concurat contra
timp (perechi) pentru stabi
lirea (în baza performanțelor) 
formațiilor ce vor lupta pen
tru locurile 1—2 și 3—4. Di
namo a obținut cea mai bună 
performanță (4:45,6 — la mai 
bine de 6 s de recordul ță
rii), iar Steaua pe a doua î

CAIACCAKO®
SPECTACULOS MARATON NAUTIC

Concursul republican de mare 
fond a debutat, ieri, pe Sna- 
gov, cu probele de caiac — bă
ieți (20 000 m). A fost Un spec
taculos maraton nautic, în care 
reprezentanții secțiilor nautice 
ale cluburilor bucureștene Di
namo și Steaua au dominat 
majoritatea probelor. După-a- 
miază, concursul a programat 
întrecerile de caiac — fete (5000 
m), în cadrul cărora Natalia 
Timofte (Steaua — K-l) și 
colegele ei, cuplul Licheriu-Sa- 
dovnic, și-au adjudecat primele 
locuri. O menține pentru câia- 
ciștii șl canoiștii din provincie, 
deseori printre cei mai buni 
fondiști ai acestei reușite edi
ții.

Rezultate: Kt b 20 000 m 1. 
Lucian PetCu (Dinamo) lh29:20,2, 
2. Ion Bivol (D) lh29:30,5, 3. 
Alfons Ratz (D) 11)30:18,5; K2 
b 20 000 m : 1. Dinamo (D. Dia- 
conescu — J. Litvin) lh 18:28,5, 
2. Dinamo (Gh. Găjgan — G. 
Minculescu) lh 18:35,5, 3. Dina
mo (P. Melnicenco — I. Rad
nor) lh 18:57,0 ; K 4 20 000 m :
1. Dinamo (Gruiță, Sima,
Schimbinschi, Sevastian) lh 
10:06,3, 2. Steaua (Ion Gheor
ghe, Munteanu, Platon, Cos- 
tin) lh 10:07,5, 3. U.T. Arad
(FOldi, Myari, Iambric, Tekar) 
ih 11:36,7 ; K 1 f 5 000 m : 1. 
Natalia Timofte (Steaua) 21:05,5,
2. Florica Ghenu (Steaua) 
22:39,1, 3. Elena Fodor (Olim
pia București) 22:43,0 : K2 f 

tuit un real handicap pentru 
toți concurenții, peste care 
însă sportivii români — da
torită tehnicii mai bune, pre
gătirii de nivel superior — au 
reușit să treacă cu mai multă 
ușurință, să obțină rezultate 
meritorii. Succesele obținute 
aici, la Manisa, acum în aju
nul campionatelor lumii pot 
și trebuie Să creeze o atmo
sferă de optimism pentru o 
pregătire și mai minuțioasă.

Dar — din păcate, chiar și 
într-o situație fericită există 
acest „dar" — o parte dintre 
trăgătorii români care au 
făcut deplasarea la Manisa 
n-au obținut performanțe la 
nivelul lor, s-au comportat 
mediocru. Este cazul Melani- 
ei Petrescu la armă standard 
3 X 20 femei, al lui Gavrilă 
Maghiar la pistol liber, Șt. 
Caban la armă liberă calibru 
redus 3 X 40 și armă liberă 
calibru redus 60 focuri poziția 
culcat, Gh. Sicorschi la armă 
liberă calibru redus 60 focuri 
poziția culcat și al altor tră
gători care au realizat re
zultate sub nivelul posibili
tăților cunoscute.

Așa cum spuneam însă, în 
general, delegația trăgătorilor 
români a avut o comportare 
excelentă la această ediție a 
Balcaniadei de tir, lucru pen
tru care trebuie felicitați nu 
numai performerii ci și an
trenorii lor, federația de spe
cialitate.

avea o toamnă lungă și bla
jină, sperăm să avansăm mai 
repede în perioada următoare.

CONSTRUCȚIILE
DE SPORT ÎN PEISAJUL 
URBANISTIC AL ALTOR 

ORAȘE
Evident, efortul de a se îm

bogăți baza materială a spor
tului 6-a făcut nu numai în 
Capitală. Fondurile au fost ast
fel gospodărite ca tot mai mul
te orașe ale patriei să fie în
zestrate cu amenajări moderne, 
complexe, bine utilate, care să 
favorizeze desfășurarea unei 
activități de calitate în dome
niul educației fizice de masă 
și a sportului de performanță.

Inginerul Octavian Chirilă 
face o scurtă trecere In. revistă 
a situației la zi.

— Am să amintesc aici doar 
acele obiective care se găsesc 
intr-un stadiu avansat de con
strucție și care trebuie Să intre 
curind în exploatare. După 
Cluj, Timișoara, Brașov, Piatra 
Neamț. Orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, alte noi centre vor 
dispune de săli de sport capa
bile să asigure cadrul optim 
antrenamentelor, competițiilor 
interne și internaționale. La 
Ploiești se află într-un stadiu 
avansat construcția unei săli cu 
2 000 de locuri, Una asemănă-

(5:17,1) — cu per-

Provlncialii și-au 
In lupta pentru

SINT DE VINA...
4:50,0. Metalul Plopenl (5:06,0) 
și Voința ' 
formanțe foarte modeste — 
au rămas să-țl dispute locu
rile 3—4. 
întrecut - 
medaliile de bronz — copios 
adversarii, realizînd și o îm
bunătățire a rezultatului t 
5:04,8, față de 5:08,4 cît a 
înregistrat Voința.

Finala pentru cîștigarea tit
lului național a fost palpi
tantă în prima parte, cînd 
cele două formații au mers 
„cap la cap". Apoi Dinamo 
a început să se detașeze. Ste- 
liștii l-au „pierdut" Ia jumă
tatea cursei pe Paul Soare 
și, în trei, au cedat tot mai. 
mult teren. Dinamoviștii nu 
dat și ei tribut (conștient) — 
St. Leibner a rămas în turul 
9 — dar au terminat în trom
bă, conduși în acest ultim 
sprint de Vasile Teodor. Vic
torie clară, meritată ; rezultat 
onorabil: 4:43,3 (desigur, pe 
pian internațional nici 
ceasta performanță nu este 
reprezentativă). Iată clasa
mentul :

1. DINAMO (Vasile Teodor, 
Em. Rusu, Șt, Leibner, M. Io- 
niță — antrenori N. Voicu și 
M. Mihăilescu) — CAMPIOA
NĂ A ROMÂNIEI ; 2. Steaua 
(Th. Puterity, M. Virgil, 
C. Gonțeâ, P. Soare — antre
nori I. Gociman și I. Vasile);
3. Metalul Piopeni (î. Arde- 
leanu, Fr. Gera, Gh. Totoes- 
cu, M. Rîndașu — antrenor 
Ion Dolete); 4. Voința Bucu
rești.

a-

Hristache NAUM

5 000 m: 1. Steaua (Larion Li- 
cheriu, Ana Sadovnic) 20:42,0,
2. C.S. Brăila (Ana Vartolomei, 
Iuliana Goncearenco) 21:02,1, 3. 
Școala sportivă nr. 2 București 
(Paula Onuțu, Maria Iliescu) 
21:43,5.

întrecerile programează as
tăzi, de la ora 9, probele de 
fond la CI și C2.

SENIORII AU ÎNCEPUT FINALELE CU REZULTATE EXCELENTE

Prima zi a întrecerilor senio
rilor și senioarelor, pentru ti
tlurile la proba individuală, a 
fost marcată de un frumos suc
ces. Ieri, pe arena Voința, în 
prima manșă a finalelor, s-au 
înregistrat rezultate excelente : 
9 concurenți au trecut la proba 
de 200 lovituri mixte de 900 
p d, iar la fete s-au notat pe 
foile de arbitraj 11 rezultate de 
peste 400 pd. N-au lipsit nici 
surprizele. Atît la băieți, cît 
și Ia fete, conduc la jumătatea 
concursului sportivi care nu se 
aflau printre favoriți, și anu
me, Ludovic Martina — cu un 
excelent 969 pd și Elisabeta 
Racz, care a doborît 443 de 
„bețe". Campionul de anul tre
cut, P. Purje, se afla pe locul 
trei după prima manșă, la o 
diferență relativ mică față de 
cîștigătorul de ieri ți după cum 
ne-a declarat aseară, după în
cheierea concursului, el va în
cerca azi să refacă handicapul 
și să-și mențină titlul. într-o 
sitrfație mai grea se află Mar
gareta Szemanyi — deținătoa
rea titlului de campioană la fe
mei — care, după 100 de bile, 
nu se află printre primele șase 
clasate. Ea a obținut 420 pd și 
are înaintea ei jucătoare foar
te bune, capabile să obțină ci
fre de peste 440 de popice, ca 
de exemplu, Florica Neguțoiu, 
Elena Trandafir șî altele. A- 
ceste surprize au făcut ca ul-

ULTIMELE DISPUTE ÎN CAMPIONATELE NAȚIONALE
tactice, în speranța că 
reuși să intre în posesia 
rilor.

La seniori, vor intra 
competiție nume 
cute iubitorilor 
.Vor putea fi urmăriți, Con
stantin Vlad (Dinamo) cu 
Spirt, campion ia categoria 
semigrea, în încercarea de a 
cuceri și cel de al doilea 
titlu, în timp ce colegul său 
de club, Oscar Recer, cu Vi
for, va lupta pentru a-șî lua 
revanșa. Desigur, nu putem 
omite din această listă a fa- 
vpriților pe Cornel Ilin 
(Steaua), cu Viteaz și pe 
Anghel Donescu (Steaua) 
cu Păunaș.

Primul start în proba nr. I 
Ia ora 15.

După o zi de pauză, maeș
trii echitației reiau, azi după- 
amiază, la baza hipică din 
Calea Plevnei, întrecerile 
pentru desemnarea ultimilor 
campioni ai celei de a XXI-a 
ediții a campionatelor națio
nale de călărie. A venit a- 
cum rîndul concurenților în
scriși în proba de obstacole, 
rezervată juniorilor de 18 ani 
și seniorilor — categoria 
grea.

Campionul de anul trecut, 
Marian Simion (Dinamo) cu 
Gama, va fi prezent, din 
nou, la startul .probei pen
tru a-și apăra titlul. .Evident, 
el va avea de înfruntat ad
versari puternici, care vor în
cerca să-și pună în valoare 
toate cunoștințele tehnice si 

toare va îmbogăți inventarul 
sportiv al municipiului Iași. 
Ambele sperăm să fie gata cel 
mai tirziu în prima jumătate 
a anului viitor.

Lingă stadionul „1 Mai" din 
Pitești se înalță o nouă sală 
cu 1 000 de locuri. Era absolut 
necesară. La Brăila — dacă 
constructorii își vor continua 
eforturile în același ritm, noul 
bazin acoperit ar putea fi ter
minat încă în acest an. La Ga
lați, prinde viață Complexul 
sportiv de lingă stadionul „Du
nărea”. Au fost terminate ba
zinul de înot și o foarte fru
moasă arenă de popice cu patru 
piste, iar sala de sport, cu 
2 000 de locuri, va fi inaugurată 
anul viitor. La Miercurea Ciuc, 
lucrările patinoarului artificial 
atacă momentul decisiv și, încă 
în acest an, se vor putea dispu
ta primele meciuri de hochei 
pe gheața lui.

...Șl UNELE RĂM1NER1 
ÎN URMĂ

— Din cite am înțeles, rit
mul lucrărilor se desfășoară sa
tisfăcător. Pretutindeni ?

— O excepție nedorită și sur
prinzătoare o constituie sala de 
sport din Călărași. Lucrarea 
este, in fapt, sistată din lipsă 
de indicatori în planul Consi
liului popular al județului Ialo
mița. Se impun aia măsuri ,ur-

PETRE ȘANDOR, UN SPORTIV,
CU MULTIPLE CALITĂȚI

Petre Șandor — 
unul dintre per
formerii tirului 
românesc — a 
cucerit Ia Manisa 
două titluri de 
campion balca
nic: la armă li
beră calibru re
dus 3x40 și la po
ziția picioare. A- 
ceste două victo
rii se adaugă pal
maresului impre
sionant pe care a- 
cest valoros spor
tiv și l-a făurit 
într-o carieră pro
digioasă.

Sportivul clubului Steaua a realizat o serie de exce
lente performanțe care l-au făcut cunoscut nu numai 
in țară, ci și peste hotare. Zecilor de titluri de campion 
național de juniori (cînd făcea parte din secția de tir a 
clubului sportiv Dinamo) și de seniori, li s-au adăugat 
victoriile din marile întreceri disputate peste hotare. 
Petre Șandor a cucerit titlul de campion al Europei la 
proba de armă cu aer comprimat, anul trecut, la Plsen, 
precum și o medalie de bronz la probele de armă liberă 
calibru redus; locul V la campionatele mondiale de la 
Wiesbaden (R.F. a Germaniei), în 1966, și locul VIII la 
Jocurile Olimpice de la Ciudad de Mexico. Titlurile de 
campion international obținute în ultimii ani, precum 
și faptul că în 1969 a egalat recordul mondial la armă 
cu aer comprimat îl recomandă ca un performer de 
clasă.

Născut la 1 februarie 1937, la Oradea, Petre Șandor a 
pășit în sport pe porțile atletismului. Antrenorul Paul 
Loghin a intuit calitățile de trăgător ale tînărului... atlet 
și l-a îndrumat — în cadrul secției de la Flacăra Bucu
rești — spre sportul preciziei. Trecînd pe la cluburile 
Metalul (antrenor Dumitru Pineta) și Dinamo (antrenor 
Grigore Ioanid), el s-a stabilit din 1964 la Steaua (antre
nor Mihai Toader). Conștiincios, sîrguincios și de O • 
exemplară seriozitate, strungarul Petre Șandor se preo
cupă nu numai de propria sa pregătire, ci și de ridicarea 
unor noi talente din rîndurile juniorilor clubului sportiv 
Steaua. El are în față încă numeroase posibilități de 
afirmare a talentului său. Sperăm că le va folosi cu 
toată priceperea.

tima manșă, cea de azi, să fie 
și mai interesantă, și mai dis- 

. putată. Sperăm că și în manșa 
a Ii-a rezultatele vor fi Ia fel 
de bune.

Rezultatele manșei I — se
nioare (100 lovituri mixte) : 1. 
Elisabeta Racz (Voința Cluj) 
443 pd (238 Ia „pline", 155 Ia 
„izolate"), 2. Minodora Chețan 
(Voința Tg. Mure?) 441 pd 
(2824-159), 3. Florica Neguțoiu 
(Gloria București) 430 pd (2764- 
154), 4. Aristița Uță (C.S.M. 
Reșița) 425 pd (139 la „izola
te), 5. Elena Trandafir (Laro- T. RABȘAN

„REGATA
Azi, pe Iacul Snagov, se va 

da startul într-o nouă compe
tiție nautică: „REGATA 
C.N.U." la canotaj. La aceas
ta întrecere, aflată la a doua 
ediție, participă schifiști (se
niori și juniori) de la A.S.Z. 
Varșovia, Tatra Fraga, Levski 
Sofia și Clubul nautic univer
sitar București. Programul 
regatei cuprinde întreceri la 
toate probele clasice, prevă
zute în regulamentul F.LS.A.

în prima zi, participanții 
își vor disputa întîietatea — 
cu începere de Ia ora 16 — în

vor 
lau-

în
binecunos- 
echitației.

gente pentru acoperirea clădi
rii, deoarece precipitațiile ar 
putea compromite și ceea ce 
s-a făcut pînă acum.

în privința lucrărilor de re
parații, o serie de județe, cum 
ar fi Buzău. Cluj, Covasna, 
Dîmbovița, Ilfov, Prahova, Te
leorman, Vaslui prezintă rămî- 
neri în urmă. Este cu totul re
gretabil că din fondurile pe 
care le-au avut, unele Consilii 
județene n-au utilizat nici 51) 
la sută, iar acum — toamna — 
reparațiile sint mai dificile și 
mai costisitoare. Fiindcă, este 
greu de presupus că în octom
brie și noiembrie vor... înflori 
caișii.

IN PERSPECTIVĂ...

— Despre prezent și viitorul 
apropiat am aflat lucruri dem
ne de tot interesul. Ce ne pu
teți spune despre viitorul mai 
îndepărtat ?

— Pentru a fi succint, voi 
preciza: LUCRĂRI VASTE. în 
viitorul cincinal, aproape toate 
județele țării vor beneficia de 
noi construcții afectate Sportu
lui. Mă refer la săli, stadioane, 
bazine și patinoare acoperite 
etc. Amănunte, cu alt prilej.

Am mulțumit ins. Octavian 
Chirilă pentru interesantele 
date oferite, definind avîntul 
construcțiilor destinate sportu
lui^

Nr. 1034 (64681

met București) 425 pd (132 13 
„izolate”), 6. Crista SzOcs 
(Voința București) 422 pd. Se
niori (200 lovituri mixte): 1. I., 
Martina (Voința Tg. Mureș) 969 
pd (6334-336), Al. Vrînceanu 
(Rapid București) 963 pd (6104- 
353), 3. P. Purje (Flacăra Cîm- 
pîna) 950 p d (6404-310), 4. C. 
Vînătoru (Petrolul Ploiești) 941 
p d, 5. Gh. Silvestru (Rafinăria 
Teleajen) 934 pd, 6. I. Păgi- 
dean (Voința București) 914 
pd.

C.N.U.“
„PREMIUL DE SÎMBĂTA* 
al regatei, iar duminică (de 
la ora 9) schifiștii se vor în
trece în ultima reuniune a 
concursului.

VOINȚA ODORHEI

EMPOR ROSTOCK 9-7 (Sg
ODORHEIUL SECUIESC # 

(prim telefon de la corespon
dentul nostru). —

în localitate s-a disputat 
meciul internațional de hand
bal feminin dintre echipa 
Voința și formația Empor 
Rostok (R.D.G.). Jucînd exce
lent, mai ales în prima parte, 
handbalistele din Ordorhei au 
obținut o victorie meritată 3 
9—7 (5—2). Cu această par
tidă, turneul echipei Empor 
Rostok în țara noastră s-a 
încheiat.

A. PIALOGA

ergem
CAIAC-CANOE.- Lacul 

Sna.gov, de la ora 9,39 : con
cursul republican de mare 
fond.

CĂLĂRIE : Baza hipică 
din Calea Plevnei, de Ia ora 
9, obstacole — juniori și se
niori (cat. grea).

CANOTAJ : Lacul Snagov, 
ora 16 : „Regata C.N.U.", 
concurs internațional.

CICLISM : Velodromul Di
namo, ora 16 : campionatul 
național, proba cu adițiuns 
de puncte.

BASCHET; Sala Floreas- 
ca, ora 18 : Iugoslavia — 
Grecia, ora 19,30 : România 
— Bulgaria, meciuri in ca
drul Balcaniadei de seniori ; 
terenul Floreasca, de la ora 
17,30 : Rapid II — Progresul 
București (f.B), „U” — Arhi
tectura (f.B) ; teren Voința, 
de la ora 17,15 : Voința — 
Academia Militară (m.B).

FOTBAL: Stadionul Re
publicii, ora 13,15 : Rapid — 
U.T.A. (tineret-rezerve) ; ora 
15,15 : Rapid — U.T.A. (di
vizia A).

HANDBAL : Teren Voin
ța, ora 15,30 : Clubul sportiv 
școlar — Școala, sportivă nr. 
3 (J.f.) ; ora 16,25 : Voința 
București — Progresul Bucu
rești (B.f.).

POPICE: Arena Voința, 
de la ora 8 : finalele cam
pionatului național, seniori 
și senioare, proba indivi
duală.

TENIS : Teren Progresul, 
de Ia orele 9,30 și 14 : cam
pionatele naționale indivi
duale (categoria I) ; teren 
Steaua (Ghencea), de Ia ore
le 8,30 și 14 : campionatele 
naționale (categoria a îl-a).

Sna.gov
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MECIUL RAPID-U.T. fl., CAPUL DE AFIȘ ftL ETAPEI A CINCEft A DIVIZIEI fl
• Indisponibilități la multe echipe • Vom avea uri nou lider?

• Primele 4 clasate evoluează în deplasare
• Derbyul Rapid-U.T.A., azi, pe stadionul Republicii (ora 15,15)

RAPID - U.T.A

Rapid fără Dumitru
t
I Continulndu-si pregătirile 
pentru meciul cu echipa cam
pioană, Rapid a susținut în 
această săptămînă două 
tjocuri-școală. Miercuri, fără 
echipierii din loturi, a jucat 
cu TAROM, din cat. Onoare, 
pe care a Invins-o cu scorul 
de 2—0. Joi, cu efectivul a- 
proape complet, mai puțin 
ffjupescu, Dumitru si Codrea, 
echipa I a dispus de cea de 
itineret cu scorul de 5—1. în 
acest joc-școală am remarcat 
apetitul de gol al lui Neagu, 
care a înscris 4 goluri, cu 
toate că buturile echipei ca-

N. Dumitrescu către Nea
gu 5 După cum se vede 
n-ai înțeles rostul vizitei 
mele 7

C.F.H TIMIȘOARA — DINAMO BUCUREȘTI

»,Ne așteaptă un meci greu...”

J TIMIȘOARA 25 — (Prin 
telefon de la corespondentul 
nostru).
i Săptămîna aceasta a fost 

! caracterizată de o muncă 
asiduă, deoarece feroviarii ti
mișoreni sînt conștientl de di
ficultatea partidei pe care O 
au de susținut în. compania 
experimentatilor dinamoviști 
foucuresteni. La antrenamente 
nu a participat Nestorovici, 
care a suferit un traumatism 
al genunchiului sting. Pînă la 
ora actuală, medicul echipei 
nu si-a dat „verdictul" în pri- 
ivința folosirii acestui jucă
tor. Echipa probabilă j Coreo 
F- Donca, Mehedinți, Răce- 
lescu, Speriosu, Chimiuc, For
tuna, Cioroparu, Manolache, 
Feri atu (Nestorovici). Bojin.

Jocul va avea Ioc pe stadio
nul „1 Mai", cu începere de 
ia ora 13,45, iar în deschide
re spectatorii vor asista la un

FARUL - PROGRESUL

La Constanța,

nu e loc pentru surprize.»
CONSTANTA 25 — (Prin 

telefon, de la corespondentul 
nostru). Constănțenii s-au pre
gătit cu multă atenție pen
tru meciul cu Progresul, pen
tru a evita orice surpriză. 
Gîndindu-se Ia acel 0—0 rea
lizat de Progresul în partida 
cu Dinamo București, Farul 
s-a antrenat în fiecare zi, 
efectuînd și un joc-școală_. 
Deviza gazdelor este i „nici 
un punct pierdut pe teren 
propriu I", ceea ce ar însemna 
o reeditare a performanței 
din campionatul trecut. For
mația constănțenilor, cu

5 MINUTE CU DEIEANU

ACELAȘI FOTBALIST CO „NEȘANSA" 
DE A JUCA ALĂTURI DE DINO 

SI RADU NUNWEILLER?...
Poate că în peisajul fotba

listic al acestui început de se
zon, fundașul Augustin 
Deleanu — reprezintă un 
„caz", ceva ieșit din comun, 
o „problemă" pe undeva cu 
contururi chiar dramatice...

Din „senator de drept" al 
echipei naționale, în săptă
mânile din urmă Deleanu a 
devenit rezervă la chiar for
mația lui de club, rămînînd 
pe banca tricourilor cu nu
mere peste 11 să urmărească
— cu ochi bîntuiți de tristeți
— evoluția novicelui Petre 
Nicolae, preferat de antrenori 
in locul „fundașului ofensiv 
—simbol" de altă dată...

Unii — cei mai mulți — 
l-au acuzat de superficiali
tate.

Alții — nechemații, cei care 
îndeobște intră în fotbal fără 
inimă, numai cu gura — l-au 
bănuit de bețiv, abandonîn- 
du-1 după venirea de la Iași 
complexului „marelui oraș, 
care deteriorează"...

— Ce-i adevărat din toa
te astea? — l-am întrebat 

' mai deunăzij Deleanu s-a 

detilor au fost apărate de 
portarul echipei naționale, 
Răducanu. întrebat asupra 
formației pe care o va alinia 
sîmbătă, antrenorul Măriri 
Bărbulescu ne-a declarat: 
,.Avem probleme de alcătuire 
datorită accidentărilor. Pe 
cei „11" cu care vom începe 
Jocul cu U.T.A., îi vom alege 
abia în ziua meciului. Dumi
tru nu va juca sigur, iar 
Năsturescu este incert.

Aurel PĂPĂDIE

Și U.T.A. are..-, necazuri

; Cu excepția „oamenilor de 
lot" — Domide si Fl. Dumi
trescu, si a celor accidentați 
— Brosovschl. entorsă ia 
gleznă, si O. Dembrovschi — 
Jucătorii arădeni si-au conti
nuat pregătirile zilnic. Vi
neri, U.T.A. a sosit în Capi- 
itală, unde Domide si Dumi
trescu s-au alăturat colegilor 
lor.
, Datorită indisponibilităților 
Ivite, antrenorul N. Dumitres
cu are unele probleme în al' 
cătuirea echipei. După toate 
probabilitățile, formația de 
azi va fi următoarea ț Gor- 
nca — Birău, bere fer, Po- 
jonî, Schepp, Petescu, Cali- 
nin, Axente, Domide, Sima, 
Dumitrescu.

adevărat derby al diviziei B, 
seria a II-a, Politehnica—Cri- 
șul Oradea.
, P. ARCAN

Dumitradie» Lucescu
„U“ CLUJ-STEAGUL ROȘU

și Sălceanu — pe tușă

: Prin accidentarea lui Lu- 
cescu, Sălceanu si Both, pre
cum si prin suspendarea lui 
Dumitrache, antrenorul Nicu- 
șor are probleme în alcătui
rea formației pe care o va a- 
linia la Timișoara, în partida 
cu C.F.R. Este adevărat că, 
ia antrenamentul de ieri au 
participat totl componenții e- 
chiped, dar se pare că dintre 
cei considerați indisponibili, 
doar Both ar putea juca. 
Oricum, bucurestenii cred că 
vor putea face fată situației, 
în ce privește formația, ea va 
fi, probabil, următoarea: M. 
Constantinescu — Cheran, 
Stoenescu, Dinu, Deleanu — 
Mustățea, Radu Nunweiller — 
Nuțu, Both (Moldovan), Doru 
Popescu, Haidu.

P. PEANA

înaintarea ei Incisivă, este 
gata să intre în acțiune. Ea 
este binecunoscută i Ștefă- 
nescu — Stoica, Antonescu, 
Mareș, Pleșa — Tănase, Ba
dea — Oprea, Tufan, Cara- 
man, Kallo.

C. POPA

„Vrem să-l îmbunăm

pe Zeul mirii'*
în vederea partidei de la 

Constanța, cu Farul, echipa 
bucureșteană Progresul s-a 
pregătit asiduu. în această 
săptămînă, jucătorii din str. 
Dr. Staicovici au făcut an
trenamente zilnice. La jocul

gîndit mult — preț de mi
nute întregi — pînă să-mi 
răspundă.

— Cred că nimic, și mai 
cred că niciodată nu m-am 
antrenat cu mai multă serio
zitate ca acum. Antrenorii 
mi-au spus că nu mă intro
duc în formație ca să mă am
biționeze, dar eu zic că n-a
veau de ce... Ambițios am 
fost întotdeauna l

— Totuși, nu se poate 
înșela toată lumea... Ceva 
ai pierdut, ceva îti lip
sește.

— Am impresia că nu-i 
vorba decît de modul oame
nilor de a privi: la Iași, eram 
în.tr-o echipă romantici, colo
rată, un Heidelberg, jucam 
frumos, eram mulțumiți să 
cîștigăm acasă, nimeni nu a- 
vea pretenția să luăm puncte 
în deplasare. Nimeni nu se 
supăra dacă Deleanu era de
pășit de 3 ori, să zicem, in
tr-un meci. La Dinamo, nu 
mai este așa, pentru că exi
gența e mai mare, pentru că 
orice greșeală, fie cit de mă
runtă, costă mult. Asta m-a 
determinat să renunț la ro- 

de verificare de Joi, cu echi
pa din divizia G, Electronica 
Obor, antrenorii nu au putut 
verifica întregul Iot datorită 
neparticîpării la antrenament 
a jucătorilor care au făcut 
parte din loturile reprezenta
tive. Antrenorul V. Stăncu- 
lescu ne-a declarat i „Mergem
Ia Constanța sfi-1 îmbunăm pe 
Zeul mării". Iată șl echipa 
probabilă i Manta (Zamfir) — 
V. Popescu, Măndoiu, Grama, 
R. Rotaru — Dinu (St. Mari
nescu), Beldeanu ■— M. Sandu 
(R. lonescu), Raksi, Dudu 
Georgescu, Matei (Năstase).

Florin SANDU

F-C. ARGEȘ - POLITEHNICA IAȘI

Ozon încă nu s-a decis.» Lupulescu — 5 goluri
. PITEȘTI 25 - (Prin tele
fon de la corespondentul nos
tru). Echipa din Trivale și-a 
continuat pregătirile pentru 
confruntarea cu studenții ie
șeni, după cum urmează: joi 
— .90 de minute de pregătire 
fizică, tehnică și tactică ; vi
neri dimineață, antrenament 
fizic cu o durată de 60 mi
nute. După-amiază, antrena
ment tehnic si tătic și un joc- 
școală, avînd ca spa.ring-par- 
itener propria-l echipă de ju
niori. Pentru întîlnirea de 
duminică, antrenorul Titus 
Ozon ne-a comunicat urmă
toarea formație probabilă : 
Niculescn — Pigulea, Oltea- 
nu, Vlad, Ivan — Prepurgel 
(Ștefăneseu), Dobrin (M. Po
pescu), Radu, Frățilă, lancu 
(Dobrescu), Jercan (Roșu).

I. fețeanu

La „U" formația

standard
CLUJ 25 — (Prin telefon, 

de la corespondentul nostru).
Jucătorii de la Universita

tea Cluj (mai puțin cel 
plecați Ia loturi), au susținut 
miercuri un Joc-școală în com
pania echipei de tineret, iar 
joi o a doua partidă de ve
rificare (trei reprize a 30 de 
minute) cu echipa din cam
pionatul Județean, Flacăra 
Confecții. Accentul s-a pus pe 
circulația balonului și trasul 
la poartă.

Pentru dificila confruntare 
de duminică, antrenorii pre
conizează următoarea forma
ție standard i Moldovan — 
Crețu, Pexa, Solomon, Cîm- 
peanu — Anca, Munteanu — 
Ardeleanu, Uifăleanu, Adam, 
Barbu.

M. VICTOR

PETROLUL—„U" CRAIOVA

„Redebut" Mircea Dridea?

în vederea partidei cu Uni
versitatea Craiova, fotbaliștii 
ploieșteni au făcut antrena
mente zilnice. După cum se 
știe, miercuri au susținut un 
util med de verificare cu 
Tractorul Brașov. Joi, petro
liștii au efectuat un joc-școa
lă cu echipa de tineret, la 
care au luat parte și jucăto
rii ce s-au înapoiat de la lo
turile naționale (Bădin, Mo- 
canu, Grîngașu și Grozea). 
Formația probabilă se va de
finitiva în cursul zilei de 
sîmbătă, dar în linii mari 
(n.r. din surse... neoficiale) 
ea ar fi următoarea i M. lo- 

spuisă

bineștia

mantism și să joc mai realist, 
mai bărbătește...

— Vrei, oare, 
că...

— Deleanu, care 
lecția fundașului constructiv, 
n-a învățat-o încă, la fel de 
bine, pe cea a fundașului... 
rău, a „paznicului". Exact!

— Asta ar fi tot ?
— A mai rămas ceva, ceva 

extrem de important. Pentru 
mine — ca jucător — lașul 
era ideal: dădeam tonul, eram 
căpitanul iubit și răsfățat. A- 
cum sînt același jucător. Am 
doar neșansa să stau în teren 
alături de valori ca Dinu sau 
Radu Nunweiller...

Augustin Deleanu. Un „caz" 
în fotbalul nostru, o criză pa
sageră, un accident?

Să lăsăm timpul să decidă
Ovîdiu IOANIJOAIA

t. Crslefa ,
1 Faral

*

Dans pe sîrmă...

in meciul cu Nicolina I
IAȘI 25 — (Prin telefon, 

de la. corespondentul nostru). 
In ciuda succeselor de pînă 
acum, antrenorul Mărdăreș- 
cu consideră că nouă sa echi
pă se află încă în perioada 
acumulărilor fizieco-tactice și 
psihice. Și procedează ca ata
re. Toată săptămîna, la Iași, 
au avut loc antrenamente 
tari. După jocul de pregă
tire cu Nicolina Iași (scor 
5—1, prin punctele marcate 
3e LUPULESCU!). se preco
nizează următoarea echipă 
pentru partida de duminică : 
iordache — Romilă, lanul, 
Stofcescu, Sfmionas — Marîca.
Golîac — Incze, Cuperman, 
Lupulescu, Moldoveanu.

D. DIACONESCU

Nici lambor nu va putea juca

BRAȘOV 25 — (Prin tele
fon, de Ia corespondentul 
nostru).

Antrenamentele brașoveni
lor s-au efectuat dispersat, 
sub conducerea antrenorului 
Proca, tn lipsa Iul V. Stă- 
nescu, plecat la lotul olim
pic. Joi, echipa a participat 
la un joc-școală, susținut în 
compania echipei Colorom 
Codlea, Din păcate, pe lista 
indisponibililor, pe care fi
gurau Pescaru și Dumitriu 
II, s-a înscris și tînărul Iam- 
bor, accidentat la antrena
mentul de marți. După toate 
probabilitățile, în jocul de la 
Cluj, antrenorii brașoveni vor 
trimite în teren următorul 
„11“ i Adamache — Ivăn- 
cescu, Jenei, Olteanu, Rusii. 
Șerbănoiu, Cadar, Ghergheli, 
Florescu, Balint, Gyorfy.

C. GRUIA

nescu — Gruber, Bădin, Mo- 
canu, N. lonescu, Crîngațu — 
Iuhasz, Grozea, Dincuță, Co
tigă, Petruț. Este posibilă re
intrarea lui Mircea Dridea I

Fără trei titulari.*»

pentru
1 Cea mai 
avut-o Oble- 
accîdentat în 
ale partidei, 
în ghips. Și 
sînt puține

CRAIOVA 25 — (Prin tele
fon, de la corespondentul 
nostru). Universitatea Craiova 
a plătit scump cele două 
puncte smulse Jiului, dumi
nica trecută 1 trei dintre Ju
cătorii el de bază au devenit 
indisponibili pentru me
ciul cu Petrolul, 
mare neșansă a 
menco, care s-a 
ultimele minute 
El are piciorul 
pentru Bltlan 
perspective de a fi apt de Joc. 
Cît privește pe Strîmbeanu, 
el a căzut victima propriilor 
nervi și va trebui să priveas
că partida de pe tușă. La 
Ploiești, formația va fi, în 
aceste condiții, următoarea i 
Oprea — Niculescu, Mincă, 
Deselnicu, Velea — Donose, 
Ivan — Martinovici, Dațcu, 
Bălan și Niță.

Șt. GURGUI

observator român delegat de lI.E.f.A.
18 meciul Steaua - Karpatî Lvov

U.E.F.A. a comunicat că Ia 
meciul Steaua-KarpatJ Lvov 
va funcționa ca observator, 
din partea forului european

ALTI JUCĂTORI SUSPENDAȚI
U <1

în urma abaterilor săvîrșite 
in meciurile disputate dumi
nica trecută, comisia centra
lă de competiții și disciplină 
a suspendat pe următorii ju
cători i

— Roșea (Tractorul Brașov) 
pe șase etape, pentru lovirea 
adversarului.

— Manea (Lotru Brezotu), 
Birsan (Ch’mia Victoria), Să- 
raru (Minobradul Vatra Dor- 
nei) și Cosminschi (Dinamo 
Bacău) — pe cite patru eta
pe pentru injurii aduse arbi
trilor J .

Toamnd bogatd pentru fotbalul nos
tru. Jocuri oficiale în cadrul cupe
lor europene, partide pentru lotul 

A,_ pentru „olimpici', pentru tineret. Dar, 
principola competifie internă își vede de 
drum. ,/Aetronomuî campionatului" conti
nuă numărătoarea : 1, 2, 3, 4, 5... Mîine, 
o nouă etapă, a cincea, care se bucură 
de o avanpremieră selectă, căreia îi vom 
acorda prioritate. Deci...

...RAPID — U.T.A, Niciodată arădenii 
n-au descins la București mai aureolați ca 
în această zi_ de toamnă. „Copiii teribili" 
ai Giuleștiului îi vor întîlni pe campioni, 
(aflați pe locurile 1—2 și în clasamentul 
actualei ediții), pe egalii, DA, EGALII LUI 
FEIJENOORD.

latâ de ce, găsim că Rapid are azi o 
misiune grea, îfltr-un meci de 1 X 2 I

C.F.R. TIMIȘOARA — DINAMO BUCU
REȘTI. D iferența de valoare în favoarea 
bucureștenilor anulează avantajul terenu
lui, încă din primul minut. Dar, ați văzut 
că Dinamo ne mai oferă una caldă, una 
rece, Tfecînd peste toate acestea, mizăm 
pe un „egal* onorabil atît pentru echipa 
gazdă cît și pentru oaspeți. Ce zici, Ma- 
nofache ?

FARUL — PROGRESUL De la o vreme, 
la Constanța, deplasările echipelor noas
tre au devenit infructuoase. Cosmoc l-a 
făcut pe Badea parcă mai tînăr, pe un 
alt ex-ploiestean — Constantinescu —îl 
trimite în teren cînd se simte nevoia unui 
șut mai zdravăn, iar lîngă Tufan a „plan
tat* cu succes un jucător — Caraman — 
care tot făcea, fără rost, ruta Farul. — 
Portul, dus-întors. Progresul n-a cîștigat 
niciodată la Constanța. Duminică seara, 
așadar, Farul ar putea fi... lider. Să nu 
uităm că Politehnica, U.T.A., Steagul roșu 
și Univ. Craiova joacă în deplasare...

„U" CLUJ — STEAGUL ROȘU. Fără 
două piese de bază — Dumitriu și Pes

SOO (G.F.R. Cluj): EuSOO (G.F.R. Cluj): Eu zic 
să mai schimbăm locurile, 
ci am amorțit tn poziția 
asta!

STEAUA — DINAMO BACĂU

Reintră lordănescu

în vederea partidei pe care 
▼a susține eu Dlnamo

Bacău, Steaua a-a antrenat 
zilnic. Regimul special cerut 
de Ioturile reprezentative nu 
a dat posibilitate antrenori
lor Șt. Covaci șl Șt Onlsîe 
să verifice potențialul între
gului lot Forma bună mani
festată de Sâtmfireanu, Vign 
șl Tătaru tn meciul en Admi
ra Viena, precum șl reintra
rea lu! lordănescu tn centrul 
liniei do atac, dau speranțe 
formației militare tntr-un foc 
bun. tată formația probabilăi 
Suclu — Sătmăreanu, Hălmă- 
geanu, Ciugarin, 
Ștefăneseu, 
(Naom) — 
lordănescu, Manea. (Fl. S.)

i, Vigu — 
Dumitriu III 

Pantea, Tătaru,

0*8 nu se va repeta)

BACĂU 25 — (Prin telefon, 
de la corespondentul nostru). 
Dlnamo Bacău a avut, iăp- 
tâmlna aceasta, cîțîva absenți 
la antrenamente. Este vorba 
de Ghlță țl Ene Daniel, re
ținuți la Iot, șl de Volmer șl 
Florea, care au avut exame
ne. Ceilalți s-au antrenat cu 
multă ambiție, în Intenția de 
a servi o replică bună Stelei 
și de a șterge amintirea ace
lui 0—8 din campionatul tre- 

de fotbal, Ion BerdilS, mem
bru al Colegiului central al 
arbitrilor din țara noastră.

— Lovin (Gloria Bistrița), 
Ștefăneseu (Petrolul TîrgOviș- 
te), Dinu (Progresul Sibiu), 
Torz (Chimia Făgăraș), Vasi- 
lică și Biliuță (Textila Boto
șani), Vesa (Mureșul Deva), 
Vasiliu și Amarande (Mino
bradul Vatra Dornei) — pe 
cîte trei etape pentru lovi
rea adversarului;

— Horvath (F. Z. Tg. Mu
reș) — pe o etapă pentru 
protest* la deciziile arbi
trului.

AVANCRONICA Nr. 5
caru — care se pare că vor lipsi din e- 
chipă, Steagul roșu are o misiune ingrată 
la Cluj, unde U.T.A. pe vremea cîihd Iți 
pregătea bagajele pentru Rotterdam, a 
pierdut cu 3—0. Dar, nu-i mai puțin ade
vărat, că tot aici, anul trecut, l-am văzut 
pe Adamache apărînd senzațional și pe 
brașoveni cîștîgînd cu 2—1. Se va mai 
repeta oare „piesa" ? Noi credem că nu.

PETROLUL — UNIV. CRAIOVA, La Plo
iești, zestrea de puncte e săracă* Apoi, 
Oprea sau Pilcă nu sînt Răducanu. în 
plus, oaspeții au probleme: suspendarea 
lui Strîmbeanu, accidentările fui Oblemen- 
co și Bîtlan. Asa că întrezărim un succes 
al lui Grozea (miercuri cel mai bun olim
pic) et. comp. Deci Petrolul I

F. C. ARGEȘ — POLITEHNICA. De Ig 
isprava cu Dinamo . București, studenții 
ieșeni sînt așteptați și priviți cu alți ochi. 
Să vedem în ce măsură elevii lui Ozon 
vor ști să-și păzească poarta de . tirul 
ieșean (Lupulescu a înscris 5 goluri cu 
Nicolina). Piteștenii au o misiune grea. 
Dobrin mai resimte urmările „automobilis
mului amator" și echipa simte acest lucru. 
Ce ziceți de un „u" ?

JIUL — C.F.R. CLUJ. După o serie grea 
și... neagră (meciuri acasă cu U.T.A. și 
Steaua, în deplasare cu Rapid și Univ. 
Craiova) în sfîrșit, un joc de... respiro și 
de 2 puncte pentru Jiul.

STEAUA — DINAMO BACAU. Da, am 
văzut I Acasă, Ghiță frage oblonul la 
poarta sa, iar colegii de la înaintare nu 
iartă pe nimeni, fn deplasare, însă... 
Steaua are nevoie de un stimulent moral 
înaintea partidei cu Karpatî Lvov, iar Tă
taru e dornic să confirme forma excelentă 
din jocul cu Admira. Steaua este, deci 
favorită.

Constantin ALEXE

Jiul speră să»-. spargă gheața
PETROȘANI 25 — (Prin 

telefon, de Ia corespondentul 
nostru). Joi, lotul Jiului s-a 
antrenat cu echipa Minerul 
Lupeni, pe care a învins-o 
cu 1—0, prin golul înscris de 
Sandu. De menționat că 
fundașul central, Stoker, este 
restabilit și își va relua lo
cul în echipă.

Referitor la întîlnirea de 
duminică, antrenorul Bălă- 
nescu a făcut următoarea de
clarație i „Dacă Jiul își va 
face jocul pe care l-a reali
zat pînă acum — cu excepția 
greșelilor de apărare — atunci 

cut. Ultima verificare a fost 
făcută tn compania echipei 
de tineret, lnsistîndu-se atît 
pe schemele de apărare, cît și 
pe cele de atac. Antrenorul 
Neagu va trimite în teren pe 
cei 11 victorioși din meciul cu 
F. G. Argeș i Ghiță — Kiss, 
Nedelcu, Velicu, Volmer — 
Vătafu, Hrițcu — Sorin 
Avram, Pană, Ene Daniel și 
Florea.

I. IANCU

VOR JUCA PE
_ în ultima sa ședință, comi

sia centrală de competiții și 
disciplină a F. R. Fotbal a 
discutat incidentele petrecute 
în timpul și după desfășu
rarea unor partide oficiale, 
hotărînd următoarele:

— secția de fotbal Politeh
nica Galați a fost sancționată 
cu ridicarea dreptului de or
ganizare a două meciuri ofi
ciale pe teren propriu, de
oarece la partida Politehnica

LOTO-PRONOSPORT
ZILNIG CÎȘTIGURI DE 

AUTOTURISME LA 
bOZ IN PbIC !

Și

ci- 
co- 
Ar- 

1 000 ’ M.B. ;

— Skoda 1000
Ion din Cons-

La seriile speciale Loz în 
plic continuă atribuirea mari
lor premii, autoturismele.

Zilnic, alți și alți partici
pant din toate colțurile tă
rii se prezintă spre a intra în 
posesia acestor atractive 
valoroase premii.

Dintre ultimii cîștigători 
tăm pe : Iliescu Petre din 
muna Sălătrucu, județul 
geș — Skoda 1000 M.^.,
Albu Ion din comuna Asău 
județul Bacău 
M.B. ; Frîncu 
tanța — Dacia 1100; Juni că 
Emil din Iași — Skoda 1 000 
M.B.' Tîrlea loan din Sînpaul 
județul Mureș — Dacia 1100 ; 
Danciu Ion din Bușteni — 
Skoda 1 000 M.B. ș.a.

Reamintim că la seriile spe
ciale Loz în plic se pot cîș- 
tiga autoturisme DACIA 1 100, 
Moskvici 408, Skoda 1000 
M.B., Fiat 850 și Trabant 601.

Participînd la Loz în plic 
seriile speciale (6 lei) puteți 
cîștiga autoturisme, iar la se
riile obișnuite (3 Iei), premii 
în bani de 20.000 lei, 10.000 
lei, 5.000 lei, 2.000 iei, 1.000 
lei ș.a.

Oriunde vă aflați, jucați la 
Loz în plic.

■

Stocker,

cu siguranță va cîștiga", Echi
pa probabilă i Stan — Geor
gescu, Georgevici,
M. Popescu, Sandu, Perones- 
cu, I. Constantin, Libardi, 
Naidin.

bibardi.

I. ZAMORA

Examen dificil pentru

feroviarii clujeni
CLUJ 25 — (Prin telefon, 

de la corespondentul nostru). 
Pe feroviarii clujeni îi aș
teaptă duminică un examen 
extrem de dificil, mai ales 
că nici Jiul nu stă pe roze. 
Ceferiștii au susținut miercuri 
un meci amical în compania 
fostei divizionare A, Grișul 
Oradea. Scor i 1—1 (0—0), în 
urma golurilor marcate de 
Ungur, pentru Crișul și 
Naghi pentru C.F.R. Se pare 
că în formație vor Interveni 
unele remanieri față de „ll“-ie 
folosit în partida cu Farul. 
Dar, iată echipa pe care an
trenorul Eugen lordache in
tenționează s-o alinieze pe 
terenul din Petroșani i Măr- 
culescu —• M, Rretan, Drago- 
mir, Sooș, Roman — Țegean, 
Cojocaru — Vișan, Șoo, O. îo- 
nescu, .Petrescu,

V. MOREA

Desene de
AL. CLENCIU

ALTE TERENURI
— Sportul studențesc s-a 
aruncat cu pietre în teren;

— secției de fotbal Mine
rul Gura Humorului — 5 s-a 
ridicat dreptul de organizare 
a unui meci oficial pe teren 
propriu, fiindcă după termi
narea partidei Minerul — 
Chimia Suceava, arbitrii n-au 
putut părăsi cabina timp de 
45 de minute.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 25 SEPTEMBRIE 1810

lei.
81- 50

leJ.

EXTRAGEREA I : 54 87 15 36 2 
24 90 33 80.

Fond de premii : 436.407
EXTRAGEREA a II-a : 82

69 63 40 3
Fond de premii : 415.527
Plata premiilor la această tra

gere se va face astfel : tn capi
tală : de la 3 octombrie a.c. pină 
Ia 9 noiembrie 1970 ; In țară : de 
la 7 octombrie a.c. pînă Ia 9 no
iembrie 1970.

ÎNTREPRINDEREA ECO
NOMICA DE ADMINIS
TRARE A BAZELOR SPOR
TIVE din București, b-dul 
Muncii nr. 37—39, sectorul 
3, telefon 21.3?.71, anga
jează de urrenjă :

— inginer instalator
— inginer produse finite 

lemn
— tehnician principal 

constructor
— vopsitor auto cat. 

a 6-a
— fochiști autorizați
— cizmar încălțăminte 

de comandă cat. 5, 6.



Sportivi români in infîlniijinternaltonale

Confruntări ale tinerilor pugiliști
LA JUNIORI» BUCUREȘTI — BELGRAD 8—4

Planificată să se dispute la 
mijlocul lunii octombrie, în- 
tîinirea internațională de box 
dintre selecționatele de ju
niori ale Bucureștiuluî și 
Belgradului a avut loc asea
ră, deoarece lotul iugoslav a 
sosit marți (neanunțat) în 
țara noastră. La cererea oas
peților reuniunea a cuprins 
12 partide dintre care 8 au 
revenit tinerilor sportivi ro
mâni. în cel mai frumos 
meci al reuniunii „cocoșul* 
Adrian Moraru, folosind cu 
pricepere directele de dreap
ta, l-a pus pe Dimitrievici în 
situații dificile, mai ales în 
ultimul rund- cînd sportivul 
iugoslav a fost k.d. învingă
tor la puncte Moraru. Spe
ranța noastră nr. 1, „ușorul" 
Sandu Mihalcea a fost foarte 
expeditiv și numai după un 
minut de la începerea meciu
lui, adversarul său Al. Po- 
povici a fost făcut k.o. Din 
echipa Belgradului cei mai 
buni au fost SI. Iasarevici 
(cat. muscă) șî Dragan Todo- 
rovici (cat. semigrea) care au 
obținut deciziile în fața ro
mânilor Marian Peîa și res
pectiv George Ștefan. La ca
tegoria grea Patru Cojocaru 
și Nicola Vlasici au schimbat 
lovituri extrem de dure în 
urma cărora, în prima re
priză, Vlasici a fost numă
rat, iar pînă la urmă victo
ria a fost obținută de român 
datorită plusului de tehnici
tate manifestat. Celelalte re
zultate : cat. muscă Șt. Băia- 
tu b.p. Dragan Miciovici ; 
cat. pană Milan Milanovici 
b.p. Al. Preda, aceeași cate
gorie Stelian Bătănaș înv.

ab. II Branko Ivanov; cat. 
semiușoară Lucian Nicolaescu 
b.p. Slavolium lovanovici; 
cat. semimijlocie Constantin

Lică b.p. Carlo Ribak; cat. 
mijlocie mică Ilie Paraschiv 
b.p. Dragan lovanovici ; cat. 
semigrea Radoslav Junanin 
b.p. Alexandru Gheorghiu.

1. PAUL

VICTORIE DIFICILĂ: ROMÂNIA R. D. GERMANĂ

La Toulon

CEL MAI DIFICIL
MECI PENTRU

RUGBYȘTII ROMÂNI
Duminică, rugbyștii români 

își vor încheia turneul ce-1 în
treprind în Franța, jucînd la 
Toulon ciu cea mai. puternică 
dintre selecționatele întâlnite 
pînă acum. Realmente, fran
cezii vor alinia un „XV" din 
rîndul căruia 80 la sută dintre 
rugbyști sînt internaționali, 
sportivi rodați în multe turnee 
grele, pe continent sau în a- 
fara lui.

Buturile selecționatei fran
ceze vor fi apărate de reputa
tul Labure de la echipa locală. 
Ca aripi vor funcționa Moly 
(USAP) și Giabicconi (Toulon), 
doi jucători sub 11 secunde 
pe 100 de metri. Centri au fost 
aleși Mazas (Agen) și Ber- 
tranne (Bagnăres), foarte in
cisivi și tenaci. Mijlocașii 
Jouglin și Dumartin aparțin 
aceleiași echipe, MontdeMar- 
san, evident în ideea unei cit 
mai bune omogenități.

în linia a III-a, D. Herrero 
(Toulon), G. Spanghero (Nar- 
bonne) și Tisseyre (USAP) 
promit să asigure o mare mo
bilitate atacului, iar jucătorii 
din linia a Il-a, Hache (Tou
lon) și Buonomo (Beziers) au 
fost selecționați ca excelenți 
prinzătari. Cît privește linia 
I. Esponda (USAP), Baux (A- 
gen) și Ballatore (Toulon) im
presionează prin gabarit și 
forță.

Se vede limpede că în fața 
unui asemenea team, echipa 
română nu va avea o misiu
ne prea ușoară.

Balcaniada
(Urmare din pag. I)

tru ori Ia rînd, fapt de care 
au profitat prompt partenerii 
lor de întrecere. 12—16 în
min. 8. 16—26 în min. 11 și 
se părea că elevii lui Zeravi- 
ea vor învinge cu ușurință, 
mai cu seamă că o serie de 
schimbări, neinspirat efectua
te de antrenorul român Al. 
Popescu, au diminuat șansele 
formației noastre. A venit, 
însă, repriza secundă în care 
formația Albu, Diaconescu 
Tarău, Popa și Dragomirescu 
(de ce a fost ținut pe tușă în 
primele 20 de minute ?) a 
schimbat aspectul meciului 
Treptat, impulsionați de con
ducerea inteligentă a lui Albu 
și Diaconescu și de precizia 
impresionantă a lui Albu, re
prezentanții noștri s-au apro
piat de adversari. în min. 
34 ei realizează egalarea (în 
urma unei suite de coșuri în
scrise de Albu, și de aici se 
va merge „cap la cap" pînă 
la sfîrșit. în final, eliminarea 
consecutivă a lui Tarău, Dra
gomirescu șî Georgescu se re
simte și, deși fac eforturi vă
dite, sportivii noștri nu-i pot. 
împiedica pe campionii mon
diali să învingă, la o dife
rență de numai 3 
78—75.

Un scor mai mult 
norabil, în urma unei com
portări remarcată și de an
trenorul iugoslav R. Zerav.ica 
în declarația făcută imediat 
după meci : „Ne așteptam ca 
România să joace bine împo
triva noastră, deoarece aplică 
o apărare agresivă care nn 
convine băieților mei. Bas- 
chetbaliștii dumneavoastră au 
fost, însă, foarte nervoși la 
începutul întâlnirii, cînd ne-au 
„dat" mingea de cîteva ori, 
fapt care a determinat întrea
ga evoluție a meciului. Exce
lent s-a comportat Albu. Pot 
spune chiar că a avut cea 
mai bună evoluție de cînd îl 
cunosc și că a fost cel mai 
bun de pe teren, Jucătorii 
mei au fost și ei nervoși și, 
în plus, nu au încă omogeni
tate suficientă".

^A1 doilea joc, mai puțin e- 
lectrizant ca meciul din des
chidere .a oferit reprezentati-

puncte 1

decît o-

(TINERET) 12—10

CRAIOVA, 25 (prin telefon 
Ide la trimisul nostru).

10 000 de 
mărit astă 
nul central 
tîlnirea de 
prezentativele_ de_ tineret ale 
României și 
„Speranțele" 
campionatele 
Miskolcz au 
tat un adversar extrem 
dificil, care n-a cedat decît 
cu mare greutate, la un scor 
minim : 10—12. A fost o vic
torie chinuită, decisă abia în 
ultimul meci, cînd Zelinca. 
neținînd seama de statura 
impozantă a lui Findeisen-, 
l-a trimis de trei ori la po
dea pe pugilistul oaspete, cîș- 
tigînd prin k.o. în primul 
rund.

La început se părea că

au ur-
Stadio-

spectatori 
seară, pe 
din localitate, în- 

box dintre re-

R. D. Germane 
noastre pentru 
europene de la 
avut de înfrun- 

de

băieții noștri vor obține o 
victorie la scor, deciziile din 
primele patru partide fiin- 
du-le favorabile. A venit însă 
rîndul oaspeților să cîștige 
de patru ori consecutiv. La 
scorul de 8—8, reprezentantul 
nostru, Șaigo, a primit cadou 
decizia și astfel selecționata 
noastră a luat din 
ducerea.

Rezultate tehnice 
nea categoriilor) :
ab. II Haring, Condurat b.p. 
Langer, Toni b.p. Diecke, 
Ciochină b.p. Warnke, Hoduț 
p.p. Voigt, Fuicu p.p. Weid
ner, D. Mihalcea p.p. Spilski, 
Ilie p. ab. I Haimann, Saigo 
b.p. Zimpel, Siliște p.p. Fis
cher, Zelinca b.p. Findeisen.

Duminică dimineața, la 
Băilești, are loc revanșa.

R. CALARAȘANU

nou con-

(în ordi- 
Boboc b.

Olimpiada de șah
înaintea

ultimei runde IGNIS VARESE DOUA VICTORIIKODES ÎNVINGE

Echipa U. R. S. $. virtuală PE RALSTON ÎN „CUPA INTERCONTINENTALĂ44

cîștîgătoare LA LOS ANGELES

fiu

SIEGEN, 25. — în penultima 
rundă a Olimpiadei de șah, 
echipa României a fost între
cută cu 2*/î—l’/s de formația 
Iugoslaviei. Ciocîltea a pierdut 
la Ivkov, iar partidele Gheor- 
ghiu-GIigorici, Ghițescu-Mata- 
novici și Reicher-Minici 
fost remize.

în celelalte întîlniri din run
da a 10-a s-au înregistrat re- 

. zultatele : U.R.S.S. - Canada 
.T/s-Vs, Ungaria-S.U.A. 2>/2-V/2, 
Cehosiovacia-R.D.G. 2-2, R.F.G. 
-Argentina 2t/î-l1/», Bulgaria- 
Spania 3-1.

Clasamentul, înaintea ulti
mei runde: U.R.S.S. 25'/2 
puncte, Iugoslavia și Ungaria 
23'/2, S.U.A. 22, Cehoslovacia 
21'/2, Argentina 20, R.F.G. 19’/s, 
Bulgaria 18*/2 (1), R.D.G. 18, 
ROMANIA 16Vs, Canada 16 (1), 
Spania Wf2.

în ultima rundă, echipa Ro
mâniei întâlnește pe cea a Ce
hoslovaciei.

2

CAMPIONATELE MONDIALE DE VOLEI

ULTIMA ZI A SERIILOR - 0 ZI
ÎNCĂRCATA DE EMOȚII

BURGAS, 25 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
. Ultima zi a întrecerilor din 
seriile feminine a fost încăr
cată de emoții pentru repre
zentantele tării noastre, deoa
rece partida cu echipa S.U.A. 
a însemnat o grea încercare 
pentru fete. Voleibalistele de 
peste Ocean — cu pretenții și 
ambiții de a ajunge în tur
neul final — au servit ro
mâncelor o replică hotărîtă. 
După ce, susținute de întrea-

listele poloneze, medaliate cu 
bronz, la ultima ediție a J.O. 
se aflau, după victoria ro
mâncelor în meciul cu S.U.A., 
în situația de participante 
(pentru prima oară în isto
ria competițiilor voleibalisti- 
ce Ia care au luat parte) la 
turneul de consolare. Mai 
puteau fi salvate numai de o 
victorie, în partida ultimă cu 
puternica garnitură coreeană, 
iată de ce. ele au făcut totul 
ca să termine învingătoare

După partidele din ultima zl a seriilor, clasamentele au ur
mătoarea configurație :

MASCULIN FEMININ

(grupa A) : 1. BULGA- 
(setaveraj 15:0), 2. BEL- 
(12:4), 3. Iugoslavia 8 p
’ _L 7 p (9-9). 5.

(3—12), 6. Iran 5 p

SOFIA 
ria io p 
GIA 9 p , 
(9—10), 4. Italia 
Israel 6 p 
(2—15).

JAMBOL (grupa B) : 1. CEHO
SLOVACIA 10 P (15—4), 2. POLO
NIA 9 p (14—8). 3. Ungaria 8 p 
(12—9), 4. Brazilia 7 p (10—10), 5.
5. U.A. 6 p (4—14), 6. Finlanda 
5 p (5—15).

HASKOVO ... ...
FONIA 10 P (15—0), 2. ROMANIA
9 p (12—5), 3. R.P.D. Coreeană 7 
p (8—9), 4. Olanda 7 p (8—10), 5. 
Franța 7 p (6—12), 6. Venezuela
5 p (2—15).

KIRDJALI (grupa D) : 1. R.D.G.
10 p (15—1), 2. U.R.S.S. 9 P (13—3), 
3. Cuba 8 P (9—6). 4. Mongolia
6 p (5—13), 5. Tunisia 6 p (5—14),
6. Guineea 6 p (4—14).

(grupa C) '. 1. JA-

ga galerie, au cîștigat setul 
I, spectrul unei eventuale (șî 
surprinzătoare) înfrângeri, se 
profila ca o sabie a 'lui Da
mocles asupra echipei româ
ne. Dar fetele au reușit, din 
nou, să treacă peste momen
tele dificile și să-șj cîștige. 
pe merit, locul în turneul 
final al elitei. Mai apoi, ele 
aveau să se zbuciume timp 
■de trei ore în postură de 
spectatoare la meciul R.P.D. 
Coreeană — Polonia. Voleiba-

de baschet
vei bulgare o victorie comodă 
în fața unei modeste (dar am
bițioase) selecționate elene. 
s,5“-ul condus de Dimitar 
Mitev (cu cîțiva ani în urmă 
conducător al faimoasei e- 
chipe feminine din țara veci
nă) a dominat net. cîștigînd 
cu 95—80 (14—34).

învingătorii au lăsat o 
bună ițnpresle, anunțîndu- 
se adversari extrem de difi
cili pentru formațiile Româ
niei și Iugoslaviei, pe care le 
vor întîlni în această

Formația Greciei a consti
tuit într-o oarecare măsură o 
deziluzie pentru cei care cu
nosc, și apreciază, valoarea e- 
chipelor de club din această 
țară. Este foarte adevărat că 
absența lui Kolokithas a fost 
resimțită din plin, dar nu tre
buie să omitem faptul că 
Trontzos, cu cei 2,13 m, a în
scris primul coș abia în min. 
31 (!!), iar Christoforu, pe care 
specialiștii îl prezentau ca o 
mare vedetă a baschetului bal
canic, nu ne-a impresionat.

ordine.

(grupa A) t 1. BUL- 
(9—2)» 2. CUBA 5 p

SEVLIEVO
GARIA 6 p ......
(6—7), 3. R.D.G. 4 p (6—7), 4. Mon
golia 3 p (4-9).

SOFIA (grupa B) : 1. JAPONIA 
6 p (9-0), 2. CEHOSLOVACIA 5 p 
(6—3), 3. Mexic 4 p (3—6), 4. O- 
landa 3 p (0—9).

BURGAS (grupa C) : 1. R.P.D. 
COREEANA 6 p (9—2), 2. ROMA
NIA 5 p (6—6), 3. Polonia 4 p 
(7—8), 4. S.U.A. 3 p (3—9).

VARNA (grupa D) : 1. U.R.S.S. 
6 p (9—0), 2. UNGARIA 5 p (6—6), 
3. Brazilia 4 p (5—6), 4. Peru 3 p 
(1-9).

Primele două echipe clasate m 
fiecare grupă s-au calificat pen
tru turneele finale care se vor 
desfășura Incepînd de sîmbătâ Ia 
SOFIA (masculin) și la VARNA 
(feminin).

polonezelor însemna prăbuși
rea lor. O nouă prăbușire... 
Cînd fluierul arbitrului I. 
Solanschi (R.D.G.) a răsunat 
pentru ultimul set. emoțiile 
au atins limita superioară. în 
final, cînd coreencele au cîș
tigat, aproape nimeni nu mai 
putea să se bucure. Toate fe
tele erau mai extenuate de
cît dacă ar fi jucat încă un 
meci.

Așadar, la ora cînd dv., 
stimați cititori, veți parcurge 
aceste rîndurî, reprezentan
tele voleiului nostru feminin 
se află deja la Vama, unde 
vor susține partidele din ca
drul turneului final pentru 
loturile I—VIIî.

Aurelian BREBEANU

Turneul de tenis de la Dos 
Angeles a continuat cu parti
dele din turul doi. Jan Ko- 
des a obținut o victorie de 
prestigiu cu 7—6. 6—3 în fața 
lui Dennis Ralston, Tony 
Roche l-a întrecut cu 6—7, 
7—6, 6—3 pe Tom Leonard, 
iar Nikola Pilici l-a învins 
cu 6—3, 6—4 pe Robert Car
michael. 
Smith 
Ashe 
S toile
6—4 ; Taylor — Van Dillen 
6—2, 6—7, 6—4.

Alte rezultate: 
— Pasarell 6—4, 6—2 ; 
—• Lutz 6—2, 6—0 ;

— Ramirez 6—4,

, Cel de al 5-lea turneu de 
baschet contând pentru „Cupa 
intercontinentală" a început 
la Varese sub ausp’cli favo
rabile echipei gazdă, Ignis, 
care în prima partidă a în
trecut ia un scor categoric, 
84—57 (33—27), echipa brazi
liană Corinthians Sao Paulo. 
Italienii au jucat excelent, 
mai ales în atac, avind cei 
mai buni oameni în Fultz (un 
proaspăt recrut de peste O- 
cean) care a înscris 21 de 
puncte si italo-mexicanul Ra- 
ga (16 p). Din formația bra
ziliană a corespuns doar Via- 
mir (19 p). A doua partidă, 
Real—Richland Seertoma (Ca
rolina de Sud) a revenit la

mare Luptă madrilenilor cil 
,71—67 (34—33).
, In ziua a doua a turneului, 
Ignis Varese a făcut din. nou 
un joc foarte bun, în trecând 
pe Real Madrid cu 81—60 
(39—29), în timp ce Corin
thians Sao Paulo a dispus de 
Slavia Praga cu scorul de 
82—74 (47—41).

Corespondență specială din Italia

„llcalcio“lastart!
BOLOGNA* 25 (prin telex). O 

dată Încheiată vacanța Și meciu
rile amicale de pregătire, echipele 
din prima divizie italiană încep 
campionatul. De la început o ob
servație specială : această vară 
prelungită, cu o căldură neobiș
nuită în peninsulă va influența 
Jocul echipelor care — de altfel 
— și-au susținut meciurile de pre
gătire, fie in răcoarea stațiunii ar 
montane, fie seara la lumina re
flectoarelor. Ca întotdeauna la a- 
semenea evenimente intră în ac
țiune „bursa pronosticurilor'1. Tn 
acest sens, lucrurile sînt clare! 
Cagliari întrunește majoritatea su
fragiilor. Sardinezil sînt deci ,,e- 
chipa de bătut" cu orice preț, un 
rol incomod pe care Insă insularii 
II vor înfrunta cu răceală și cu 
armătura unor vedete ca Riva, 
Gori, Albertosi, Domenghinl, Cera, 
Nicolai și ceilalți. In acest an, 
outsider!! se cheamă ca de obicei 
Milan, Inter, Juventus și Fioren
tina, în timp ce Napoli, Bologna 
și Roma sînt pe poziția celor ce 
pot furniza surprize.

Debutul campionilor Italiei este 
destul de ușor, căci el primesc 
vizita Sampdoriei, care deși s-a 
întărit cu Suarez și Lodetti, nu 
poate. In mod normal, produce o 
surpriză. Debut comod și pentru 
Milan, care primește vizita lui 
Lazio, un Lazio obosit de întîlnl- 
rea din cursul săptămînll cu Ar
senal Londra. De asemenea, star
tul Juventusulul este facilitat de 
faptul că „alb-negrii“ se vor pre
zenta pe terenul Catanlel, una 
din cele trei nou promovate din 
B.

în schimb, sarcina Iul Inter, 
care debutează la Verona este 
grea, mal ales că echipa lui Herl- 
berto Herrera are mari oscilații 
de formă. De exemplu, după o

victorie cu 4—0 în fața lui Juve 
(amical) a făcut un meci modest 
contra lui Newcastle (1—1). ega- 
lînd doar cu 6 minute înainte de 
sfîrșit. Foarte dlficil șl meciul 
inaugural al. Florentinei care atacă 
în „priză directă", evolulnd pe 
terenul A.S. Roma. Meci obișnuit 
pentru Bologna, recomandată de 
egalul (2—2) cu Manchester City 
în deplasare, ca șl pentru Torino. 
Roș-albaștril lui F a b b r 1 vor 
primi vizita lui Lanerossi Vicenza, 
în timp ce torlnezll vor întîloi pe 
noua promovată Foggia. în fine, 
Napoli trebuie. In mod normal, 
să găsească ușor drumul victoriei 
în fața unui Varese, venită șl ea 

. în acest sezon din divizia B. Să 
așteptăm, deci, rezultatele și., sur
prizele !

CESARE TRENTINI

Valeri Podlugni, dublu în
vingător în cadrul campiona
telor europene de juniori de 
la Paris cu 7,37 m la lun
gime și 16,25 m la triplusalt 
este una din marile speranțe 
ale atletismului sovietic pen
tru Olimpiada de la Miinchen.

Furtună la campionatele mondiale

Halterofili descalificați

din cauza dopingului
Au fost declarafi alfi campioni

Loturile fotbaliștilor cehoslovaci
și finlandezi pentru campionatul

european
„MEXICANII" CEHOSLOVACI SUSPENDAȚI PÎNĂ ÎN 19721

în acest joc, sesizînd și evo
luția mai slabă a adversare
lor. Un meci care trebuia să 
se termine cu 3—0 pentru a- 
siatice, a fost cîștigat de aces
tea, dar la limită : 3—2. Prin 
blocaje ermetice, preluări, si
gure si atacuri eficace, polo
nezele aii avut un finiș bun 
în primul set, pe care l-au 
cîștigat ia potou. în sufletul 
nostru a intrat spaima. Dar, 
un stroo de sneranță s'a ivit 
în setul următor. în care co- 
reencele s-au impus clar. Tot 
ele sînt cele care conduc co
pios în setul III (12—6,
13—7), însă de acum înainte 
blocajul polonez oprește to
tul, dublajul recuperează cu 
regularitate, iar atacul nu dă. 
niciodată greș. Victorie polo
neză în pre'ungiri si 2—1 la 
seturi ! Româncele sînt gal
bene ca ceara. înfrângerea 
coreencelor, ce se profila a- 
menințător. însemna, totoda
tă, pentru fetele noastre, un 
loc dincolo de primele 8 în 
ierarhia mondială. în setul 
IV, după ce conduc cu 6—4, 
coreencele nu mai reușesc 
nimic si— 12—6 pentru polo
neze. Ce îngrozitor este ea 
soarta ta să depindă de alt
cineva și să nu poți face ni
mic ! Fortuna le_a oferit 
coreencelor ceea ce ele 
mai sperau să obțină : 
tor ia în set si speranța 
țigării meciului după dispu
tarea setului decisiv. în pau
za de 5 minute am ieșit pe 
coridoare. Le-am zărit prin 
geam pe jucătoarele noastre 
plimbîndu-se nervoase prin 
curte, altele pe coridoare, par
că temîndu-se de ceea ce 
urma să se petreacă pe te
ren. La ^rice scor, victoria

PRAGA 25 (Agerpres). — 
Federația cehoslovacă de fot
bal a comunicat lotul de ju
cători în vederea alcătuirii 
formației care va .întîlni Fin
landa. Lotul este format din 
Sedlacek, Schmucker, Vecerek, 
Mukovici, Desiatnik, Novak, 
Bomba, Urban, Bartovic, Hric, 
Strune, Moder, Stratil, Nagy, 
Albrecht, Holko.

După cum se poate constata 
noua echipă este formată din 
jucători tineri, mai toți debu- 
tanți, „titularii" echipei care 
au evoluat 
suspendați 
nală pînă 
1971.

in Mexic au fost 
din echipa națio- 
la sfîrșitul anului★

Selecționata de fotbal a Fin
landei a susținut pe stadionul

olimpic din Helsinki o întâl
nire de verificare cu echipa 
Angliei (amatori) în vederea 
jocurilor pe care urmează să 
Ie susțină în „Campionatul 
Europei". Fotbaliștii englezi au 
obținut victoria cu scorul de 
3—1. în vederea celor două 
partide de la Praga și Bucu
rești, antrenorul Laaksonen a 
alcătuit următorul Tot: G. Iso- 
saari, P. Heinonen, G. Enckel- 
man (portari) ; H. Forsell, T. 
Kautonen, S. Kilponen, P. 
Maekipăa, V. Rajantie, J. Dou- 
malainen (fundași), P. Șeikkilă, 
R. Saviomaa, R. Toivanen 
(mijlocași), H. Bergstroem, O. 
Litmanen, S. Maekelae, P. 
Toivola, M. Paatelainen (înain
tași).

Ediția americană a cam
pionatelor mondiale de hal
tere s-a încheiat la Columbus 
într-o atmosferă de agitație 
și suspiciuni. Comisia anti-do- 
ping (care a depus o activi
tate energică și laborioasă), 
investigînd pe primii clasați, 
a descoperit că premianții la 
mai multe categorii de greu
tate au folosit substanțe sti
mulente interzise și, conform 
regulamentelor internaționale 
în vigoare, i-a descalificat, 
radiindu-i din clasamente. 
Campioni au fost declarați, 
astfel, următorii clasați, deși 
nu există nici un temei să a- 
preciem performanțele lor 
drept „curate" de vreme ce ei 
nu au fost testați.

Toată chestiunea devine, a- 
șadar, complicată (și foarte 
delicată) dat fiind că — în 
practica curentă — probele 
anti-doping se iau, de re
gulă cîștigătorilor, iar în com
petițiile pe echipe unui singur 
reprezentant, prin tragere la 
sorți, ceea ce deschide larg 
porțile întâmplării.

Halterofilii depistați că s-au 
dopat la Columbus au fost 
următorii:

CATEGORIA MUSCA: 1. 
Holczreiter (Ungaria), 2. Szol- 
tyszek (Polonia), 3. Smetanin 
(U.R.S.S.); CATEGORIA CO
COȘ : 2. Foldi (Ungaria), 3.

A ÎNCEPUT „RALIUL BALCANIC
Vor reedita automobilist»! români a treia victorie la echipe?

SOFIA, 25 (prin telex, de 
la corespondentul nostru). 
Joi seara, din fața velodro
mului din Sofia, a fost dat 
startul celui de-al 6-lea „Ra
liu Balcanic", la care parti
cipă concurenți din Iugosla
via, România, Turcia si Bul
garia. Forul de specialitate 
din Grecia a anunțat că din 
motive tehnice nu poate tri
mite reprezentanți. La un in
terval de un minut au por
nit în dificila competiție 66 
de mașini: 13 cu echipaje 
din Iugoslavia, 7 — din Ro- . 
mânia, 4 — din Turcia si 42 
— din tara gazdă. Cu numă
rul 
rul 
din ____ .
va si B.Valceva, ambele din 
Bulgaria.

Traseul actualului raliu nu
mără 2 058 de km, pe care 
echipajele urmează să-i par-

6 a luat startul și singu- 
echipaj feminin alcătuit 
automobilistele B. Țeno-

curgă în două nopți și o zi 
(34 de ore). El va solicita din 
partea automobiliștilor efor
turi deosebite, întrucît se 
prevede traversarea de 6 ori 
a munților Balcani șî trece
rea prin masivele Rodopi, 
Rila și Pirin. Porțiunea cea 
mai difiailă se află Intre lo
calitățile Iundola și Iacoruda 
din munții Rodopi. unde dru
mul este în reconstrucție. Se 
apreciază că această porțiune 
a traseului va fi decisivă 
pentru configurația clasa
mentului.*

Echipajele românești se află 
de cîteva zile în Bulgaria și 
au făcut mai multe antrena
mente de recunoaștere a tra
seului. Specialiștii consideră 
că automobiliștil români păs
trează șanse de a reedita 
pentru a treia oară victoria 
pe echipe.

TOMA HRISTOV

Noul lât de fotbal al Cehoslovaciei, la primul antrenament.
Foto: STADION PRAGA

Trebicki (Polonia); CATEGO
RIA PANA: 1. Novak (Polo
nia), 2. Woinowski (Polonia), 
3. J. Myake (Japonia); CA
TEGORIA UȘOARĂ: 3 
Bagrcs (Ungaria).

Iată, după eliminarea aces
tora, tabelul oficial al primi
lor trei clasați :

Muscă: 1. DEL ROSARIO 
(FILIPINE) 325 kg, 2. Smal- 
cerz (Polonia) 317,5 kg, 3. 
Depthios (India) 307,5 kg; 
Cocoș: 1. NASSIRI (IRAN)
362.5 kg, 2. Ando (Japonia)
352.5 kg, 3. Baez (Porto Rico) 
335 kg ; Pană : 1. BENEDEK 
(UNGARIA) 382,5 kg, 2. Ku- 
cev (Bulgaria) 380 kg, 3. Tanti 
(Italia) 380 kg; Ușoară: 1. 
KAKZMAREK (POLONIA) 
440 kg, 2. Baszanowski (Polo
nia) 437,5 kg, 3. Dehnavi 
(Iran) 420 kg : Semimjlocie : 
1. KURENTOV (U.R.S.S.)
462.5 kg, 2. Jensen (Norvegia)
455 kg, 3. Szarvas (Ungaria) 
450 kg; Mijlocie: 1. IVAN- 
CENKO (U.R.S.S.) 505 kg, 2. 
Ozimek (Polonia) 482,5 kg. 3. 
Riger (R.D.G.) 482.5 kg:
Semigrea: 1. KOLOTl^G
(U.R.S.S.) 537,5 kg, 2. Grippa 
di (S.U.A.) 490 kg, 3. Tcfee 
(Ungaria) 490 kg; Grea: 1. 
TALTS (U.R.S.S.) 565 kg. 2. 
Kraicev (Bulgaria) 535 kg. 3. 
Bednarski (S.U.A.) 530 kg;
Supergrea: 1. ALEXEEV
(U.R.S.S.) 612,5 kg, 2. Reding 
(Belgia) 590 kg, 3. Lahden- 
ranta (Finlanda) 577.5 kg.

Clasament pe echipe: 1. 
U.R.S.S. 41 p. 2. Polonia 24 p, 
3. Ungaria 17 p. 4. Bulgaria 
și S.U.A. 16 p, 6 Japonia 12 p, 
7. Iran 1.1 p, 8. Finlanda și 
Belgia 8 p, 10. Filipine și Ita
lia 7 p, 12. Norvegia și R D. 
Germană 5 o.

A

SPANIA Șl OLANDA - 
SEMIFINALISTE ÎN C.E
LA HOCHEI PE IARBA

BRUXELLES 25 (Agerpres) 
— Campionatul european de 
hochei pe iarbă a programat 
la Bruxelles două partide din 
cadrul sferturilor de finală. 
Echipa Spaniei a învins cu sco
rul de 2—0 (1—0) selecționa
ta Belgiei, iar reprezentativa 
Olandei a dispus cu l—0 
(0—0) de formația Poloniei. 
Intr-un meci contînd pentru 
turneul locurilor 9—16. echi
pa Irlandei a întrecut cu sco
rul de 2—1 (1—1) formația 
Scoției.

-ultimele știri-ultimele rezultate-ultimele gtiri
C.M. DE SCRIMA
1971 - LA VIENA
Cu proba de spadă pe echipe 

au luat sfîrșit campionatele 
mondiale de scrimă de. la An
kara. Proba a revenit spadasi
nilor Ungariei, învingători a- 
supra trăgătorilor polonezi. Pe 
locul 3 echipa Elveției.

Ediția 1971 
loc la Viena

Excursii la București, 
pentru demonstrabile de patinaj

TRAGERE , LA SORTI
ÎN C. C. E. LA HANDBAL

a C.M. va avea 
(14—18 iulie).

Pentru cele două demonstrații internaționale de patinaj artis
tic, programate la București tn zilele de 17 și 18 octombrie, la 
patinoarul acoperit „23 August". O.N.T. organizează excursii 
prin filialele sale din ințreaga țară. Această Inițiativă va permite 
șl amatorilor de patinaj din provincie Să poată urmări pe marii 
campioni ai gheții, care vor fi oaspeții Capitalei.

NOI CONFIRMĂRI PENTRU „INTERNAȚIONALELE" DE TENIS
zilei de ieri, au

sorți meciurile din
C.C.E. la handbal

în cursul
sosit noi confirmări de partici
pare Ia campionatele interna
ționale de tenis ale României, 
care încep luni în Capitală. 
Astfel, .și-au anunțat sosirea 
■cunoscuții jucători italieni S. 
Palmieri și P. Marzano, care 
întăresc considerabil Iotul de

oaspeți străini. Și-a confirmat 
definitiv participarea și mul
tiplul campion maghiar Istvan 
Gulyas, care urmează să figu
reze, deci, ca al 3-lea cap de 
serie, pe tabloul de simplu, 
după românii Ilie Năstase și 
Ion Țiriac (acesta din urmă, 
care urmează un tratament, nu
mai dacă va primi avizul me-

dicului). Tot ieri, au anunțat 
participarea și două jucătoare 
australiene — Susan Alexander 
și Jane Walshaw — care se 
află intr-un circuit euro
pean. în schimb, nu poa
te sosi la București tenismanul 
austriac Kary, care a anunțat 
că, de la 1 octombrie, își satis
face serviciul militar.

S-au tras la 
primul tur al ------- —
masculin. în actuala ediție iau 
startul 26 de formații. Iată pro
gramul jocurilor : Balohmănp
Granollers (Spania) — ROC Fler 
mâlle (Belgia) : Hellas Stockholm 
— Jălektromos Budapesta : UK 51 
Helsinki — Studenzones Idrettslăg 
Oslo ; VIF Sofia — HD Dudelan- 
ge (Luxemburg); Union Edelweiss 
Linz — campioana U.R.S.S. ; Spo.i- 
nia Gdansk — Frlschauf Goeppin
gen (R.F. a Germaniei) ; Busca- 
glione Roma — Fram Reykjavik ; 
Grasshopers ZUrich — SC Mag
deburg (R.D.G.). Celelalte forma
ții, VFL Gummersbach (dețină
toarea. trofeului), Dukla Praga, 
H. G. Copenhaga US Ivry (Fran
ța), Sittardia (Olanda), Hapofl 
Ramat Gan (Israel). Partizan Bje- 
lovar, Sporting Lisabona și STEA
UA BUCUREȘTI sînt calificate din 
oficiu pentru turul TI.
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