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RAPID — U.T. A. 1-0 (0-0)

O VICTORIE FĂRĂ ISTORIC...

Balcaniada de baschet

DIN NOU FINAL DRAMATIC, 
DAR FAVORABIL ECHIPEI ROMÂNIEI: 
85-84 IN MECIUL CU BULGARIA!

• Albu, eroul meciului, a înscris aruncările deci sive in ultimele 
6 secunde • Iugoslavia finută in șah de Grecia

AII IGNORAT ARĂDENII 
fTAPA A 5-a PENTRU 
EFORTUL DE MIERCURI 

CU TEIJENOORD I

Nu sîntem absurzi șl nu 
pretindem că U.T.A. ar fi tre
buit să se angajeze ieri, în 
compania Rapidului, ca în- 
tr-un meci decisiv, de oare de
pinde soarta echipei în cam
pionat. Se știe — și toată lu
mea înțelege — că obiectivul 
maximal este un joc bun (și 
un rezultat bun) miercuri, în 
fața campioanei lumii, parti
dă care oricum va intra în 
istoria fotbalului românesc. De 
aici, însă, și pînă la tratarea 
partidei cu Rapid în mani
era lipsită evident de inte
res a unor jucători arădeni 
(Dumitrescu, Sima) este 0 
distanță lungă.

Reținînd ideea că întreaga 
echipă de pe Mureș a privit 
acest joc ca pe o „repetiție 
generală" — și la repetiții, fie 
și generale, nu dai totul, ca la 
premiere — avem una din 
premisele spectacolului medi
ocru prezentat ieri pe stadio
nul din Dealul Spirii.

A doua premisă (poate ma
joră) a fost încrederea exage
rată a jucătorilor feroviari 
într-o victorie Pe care ei a- 
veau doar minima obligație 
s-o... culeagă, Văzîndu-i pe 
arădeni fără golgeterul Dem- 
brovschi și fără Broșovschi — 
două* piese de bază la U.T.A. 
—, știindu-i preocupați în pri
mul rînd (dacă nu și singurul) 
de meciul cu Feijenoord. ra- 
pidiștii nu s-au omorit cu fi
rea vreo oră și un sfert, aș-

AZI, ÎN DIVIZIA A
In cadrul etapei a V-a a campionatului diviziei A la fot

bal se vor disputa astăzi următoarele partide :
BUCUREȘTI : Steaua — Dinamo Bacău (stadionul Repu

blicii de la ora 16 ; în deschidere va avea loc meciul echipe
lor de tineret-rezerve) ;

TIMIȘOARA : C.F.R. — Dinamo București j
CONSTANȚA : Farul — Progresul București j
CLUJ : „U" — Steagul roșu ;
PLOIEȘTI : Petrolul — Univ. Craiova ;
PITEȘTI: F.C. Argeș — Politehnica; 
PETROȘANI : Jiul — C.F.R. Cluj.

CLASAMENTUL
1. Politehnica Iași 4 3 0 1 9—6 6

2—3. U.T.A. 5 3 0 2 6—4 6
2—3. Steagul roșu 4 3 0 1 4—2 6

4. Univ. Craiova 4 3 0 1 3—2 6
5. Rapid 5 2 2 1 3—2 6

6—7. Farul 4 2 1 1 7—6 5
6—7. Progresul 4 2 1 1 3—2 5

8. Dinamo Buc. 4 2 1 1 4—4 5
9. Dinamo Bacău 4 2 0 2 9—4 4

10. Steaua 4 1 2 1 6—5 4
11. ,,U“ Cluj 4 2 0 2 7—7 4
12. Petrolul 4 1 1 2 3—8 3
13. C.F.R, Timișoara 4 1 0 3 2—3 2
14. F. C. Argeș 4 1 0 3 4—6 2
15. Jiul 4 0 1 3 1—5 1
16. C.F.R. Cluj 4 0 1 3 4—9 1
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ÎMPOTRIVA
VIOLENȚEI
A

ni de zile publicul și ziariștii sportivi deplîn- 
geau atitudinea moale, sinuoasă sau opacă 
a forurilor fotbalistice oficiale și a clanului 
de arbitri față de manifestările de violență 
ale unor jucători și a unei cîtimi dintre spec
tatori, minoritară, dar în stare să întineze 

atmosfera stadioanelor. Toleranța de sorginte diversă de
venise parcă singurul răspuns încăpățînat la întruchipă
rile brutalității. Dar de la o vreme, inadecvarea aceasta 
dureroasă tinde să dispară, duritatea și actele de ultra- 
giu ale moralei sportive începînd să fie amendate așa 
cum se cuvine.

Violența, în felurite expresii, nu este un pericol care 
amenință, localizat, doar fotbalul nostru. Ea este o mala
die care a cuprins în ultimul deceniu aproape tot fotbalul 
lumii. Ține probabil de înăsprirea doctrinelor tactice, con
secutivă fobiei crescînde de înfrîngeri și trebuie să fie pe 
undeva corelată cu expresiile exacerbate ale acestui in
stinct întunecat, devenite una din caracteristicile nefaste 
ale epocii actuale pe numeroase meridiane.

Explicațiile ar putea fi prelungite, dar mai necesar ni 
se pare a fi să continuăm arătînd că forul oficial a în
ceput să combată inflexibil toate nesocotințele fair-play-ului. 
Notorietatea jucătorului vinovat nu mai contează. Numele 
clubului incriminat, la fel. Toate „interesele majore' invo
cate fariseic, cu scop atenuant, mai de mult, pentru cu
tare sau cutare, au început să fie considerate neavenite. 
Discriminările alambicate în fața forurilor disciplinare ră- 
mîn parcă fără randament. Singurii care mai seamănă ne
mulțumiri prin unele locuri, sînt arbitrii.

Intransigența generală merită i ' ~ _
pentru apărarea integrității fizice a fotbaliștilor, 
conservarea frumuseților jocului, pentru împlinirec 
lor estetice și morale ale spectacolului sportiv. Echipele 
noastre trebuie epurate de mardeiași deghizați, iar locu
rile unde gazdele fac, pe tibiile oaspeților, un fel de „cri
mă și pedeapsă' precum se spune în argoul fotbaliștilor, 
trebuie recuperate și apropiate de spiritul sportului. Recu
perate sau eliminate I

Sancțiuni prompte și destul de severe, dictate în acest 
început de campionat, ne fac să credem că federația s-a 
angajat să asaneze violența de pe stadioanele noastre. 
Are o misiune grea, dar e o misiune cu ecouri excelente 
in conștiința tuturor. Ea va fi împlinită dacă federația nu 
va obosi sau nu se va speria, la un moment, de propria ei 
temeritate.

Romulus BALABAN

salutată. E unica soluție 
, pentru 

inirea efecte-

Gornea, cel mai bun jucător al partidei Rapid — U.T.A., blochează balonul într-o pădure de 
picioare Foto : A. NEAGU

teptînd golul ca pe o pară-.. 
Dar para nu cădea și poate că 
n-ar fi căzut pînă ia sfîrșitul 
meciului dacă antrenorul Băr- 
bulescu n-ar fi avut inspira
ția să-1 introducă pe acest ad
mirabil „cărăuș" care se chea
mă Codreanu (ținut nedrept 
pe tușă, în timp ce tînărul 
Petreanu dă sistematic cu pi
ciorul la punctele Rapidului) 
și care a început să „are' în 
stilul său caracteristic tot te
renul, remorcîndu-și colegii la 
exemplu-1 de vitalitate și dă
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ruire. De altfel, dintr-o acți
une plecată de la el s-a mar
cat și unicul gol al meciului : 
Codreanu a insistat la o min
ge pe care o pierduse, l-a des
chis pe Neagu, care a deviat

EPILOG NEAȘTEPTAT'
AL „NAȚIONALELOR" DE TENIS:

NĂSTASE (accidentat) ABANDONEAZĂ! 
® Petre Mărmureanu și Agneta Kun, 

noii campioni de simplu
O zi de surprize, așa s-a ară

tat de la început această ulti
mă secvență a campionatelor 
naționale de tenis pe anul 1970. 
In orele dimineții, la jucarea 
semifinalelor de dublu mixt, 
prima pereche favorită, Ilie 
Năstase—Agneta Kun, ieșea din 
concurs în fața celui de al doi
lea cuplu dinamovist, alcătuit 
din Viorel Marcu și Mariana 
Ciogolea. Un moment de „eclip
să" a lui Năstase și multă 
combativitate din partea adver
sarului său de dincolo de ti-

P. MARMUREANU

LA RACHETOMODELE CU 
PARAȘUTA

ION N. RADU 
A STABILIT 

UN NOU RECORD 
MONDIAL

La Vrsac, în Iugoslavia, sportul 
românesc a înscris un nou succes 
de prestigiu. în această localitate 
unde au fost programate cam
pionatele mondiale de rachetomo- 
dele (cu schimbarea de ultim 
moment a titlaturii în concurs in
ternațional, din cauza neîntrunlrll 
unui număr suficient de reP£®’ 
zentative naționale) SPECIALIȘTII 
NOȘTRI AU OCUPAT LOCUL 1 
ATIT LA INDIVIDUAL CIT ȘI PE 
ECHIPE, în proba de rachetomo- 
dele cu parașută.

Deși la vîrsta „copilăriei", disci
plina aceasta beneficiază în țara 
noastră de un număr remarcabil 
de practicanți, de forțe cu înaltă 
copetență. Campionul de acum, 
într-un fel medalia de aur a lu
mii, este prof. ION N. RADU de 
la Liceul nr. 2 din Tîrgoviște. El 
a realizat o deosebit de reușită 
compoziție între matematică — fi
zică (specialitatea la catedră) și 
sport (a doua sa pasiune) stabi
lind, cu ocazia competiției, UN 
NOU RECORD MONDIAL : 1066 p 
(17:46,0 — timpul cît a stat para
șuta în raza vizuală a arbitrilor).

Cuvinte elogioase merită și cei
lalți reprezentanți ai modelismu- 
lui nostru (DUMITRU LEU și 
ION BOTUȘAN) învingători asu
pra echipelor adverse, . 

balonul la Năsturescu — șut- 
gol. Min. 74 : 1—0 pentru Ra
pid.

Din cele 29 de șuturi trimise
Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

leu, inimosul Marcu I, iată 
premisele unui rezultat la car$ 
nu ne așteptasem. Scor : Cio
golea, Marcu—Kun, Năstase 
6—4, 4—6, 6—3. In cealaltă se
mifinală, lucrurile erau mai da
re, Iudith Dibar și Sever Dron 
cîștigînd în fața Julietei Bo
boc șl Sever Mureșan cu 6—3, 
6—2.

După amiază, prima lovitură 
de teatru s-a produs în finala 
feminină de simplu. Aci, Ag
neta Kun face o partidă exce
lentă în fața fostei campioane 
Iudith Dibar, care-și încearcă 
zadarnic toate loviturile împo
triva unei adversare, ieri, fără 
cusur. Bună în apărare și în 
atac, servind puternic, bine o- 
rientată tactic, tînăra elevă a 
antrenorului Alexe Bardan se 
impune de la începutul primu
lui set, cînd face două break-uri 
pe serviciile dinamovistel și 
nu-și pierde nici unul. Mai ca
tegorică diferența în setul al 
doilea, în care Dibar nu reu
șește să-și adjudece nici un 
ghem. Rezultatul finalei : Ag
neta Kun (C.S.U. Construcții) 
—Iudith Dibar (Dinamo) 6—2, 
6—0. O surpriză, mai mult prin 
proporțiile scorului, fiindcă — 
trebuie să precizăm — Kun 
mai obținuse o victorie în fața 
învinsei sale de ieri, în cam
pionatul pe echipe.

N-avea să fie însă ultimul 
șoc al acestui epilog ieșit din 
comun. Din nefericire a urmat 
chiar o încheiere nedorită a 
probei majore a campionatelor, 
finala de simplu bărbați Ilie 
Năstase și Petre Mărmureanu 
prpmiteau un spectacol de ca
litate, in confruntarea lor de
cisivă, iar previziunile n-au 
fost nicidecum dezmințite, de 
la primele schimburi de mingi. 
Dezinvolt și inspirat ca de obi
cei,- Năstase începuse cu a- 
plomb „recitalul’’ său, iar Pe-

I Cînd citim datele bio- 
grafice ale unui mare 
halterofil nu ne mulțu
mim eă aflăm dt de 
uriaș sau de bondoc este. 
Cînd citim datele antro- 
pometrice ale superhalte- 
rofilului Jan Taits și-1 
privim fotografia, desco
perind o figură blîndă ce 
domină un trup gigantic, 
îndesat, simțim nevoia să 
aflăm mai mult.

Gîndul ne duce la o 
mare vedetă de cinema 
care șl-a compus singură 
epitaful : „Aici zace
MARYLIN. 92—57—85". 
Viața și sucesul unei ve
dete de cinema reduse 
la trei dimensiuni : tur 
de bust, tur de talie, tur 
de coapse.

Cît măsoară oare turul 
de biceps al lui Ta Its, 
singura dimensiune lip
sită de frivolitate, plină 
de pilduitoare bărbăție ?

VICTOR BANCIULESCII

Nu a lipsit mult ca ieri, în 
cea de a doua reuniune a Bal
caniadei de baschet, care se 
desfășoară în sala Floreasca, 
să asistăm la un rezultat de-a 
dreptul senzațional ce ar fi re
lansat deplin lupta pentru în- 
tîietate la actuala ediție. Am
bițioasa formație a Greciei, mult 
mai inspirată ca-n ziua prece
dentă, a condus timp de 37 de 
minute reprezentativa Iugosla
viei, rldicînd tribunele în pi
cioare.

Rapizi, extrem de agresivi în 
apărare și cu o precizie remar
cabilă în aruncările la coș, 
baschetbalișții eleni au dominat 
evident, mai ales în prima re
priză, conducând uneori la di
ferențe apreciabile. Și cu si
guranță că dacă formația con
dusă de Mateu nu ar fi pierdut 
5 jucători pentru 5 greșeli per
sonale (primii trei după numai 
24 de minute), ea ar fi servit o 
lecție admirabilă campionilor 
lumii. Așa însă . ..

Ranko Zeravica a acordat 
prea mult credit cadețllor săi cu 
care a început un med pe 
care-1 considera o simplă for
malitate. Dar aceștia au acțio
nat cu multă stîngăcie, prea 
nervoși uneori de interminabi
lele ratări, predînd adversari
lor conducerea operațiilor. Spre 
sfîrșitul primei reprize, cînd a 
văzut că gluma se îngroașă, 
antrenorul iugoslav a făcut apel 
la toată „artileria" sa grea, reu
șind să stăvilească debordanta 
ofensivă greacă.

în cel de al doilea time, cu
D. STANCULESCU 

Ad. VASILIU

(Continuare <n pag. a 4-a) 
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- în preliminariile tur- - 
~ neului olimpic de Ș 

fotbal
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AGNETA KUN

tre Mărmureanu căuta să nu 
se lase mai prejos. Scorul evo
lua totuși net în avantajul prl-

Radu VOIA

(Continuare in pag. a S-a)

Mare aglomerație pe velodrom! Fază din finala de semifond disputată ieri la Dinamo. 
Foto i V. BAGEAC

ALEX. SOFRONIE [Dinamo] ÎNVINGĂTOR

• CICLISTUL MIRCEA RÎNDAȘU A STABILIT 5 NOI RECORDURI ALE ROMÂNIEI
„Săptămina ciclismului de 

pistă" a programat ieri după 
amiază, pe velodromul Dina
mo, finala campionatului na
țional de semifond (cursă cu 
adițiune de puncte). Au luat 
startul 45 de alergători, cifră 
impresionantă pentru o com
petiție pe pistă. Am asistat 
la un pasionant duel între 
sportivii de la cluburile Di
namo și Steaua, desfășurat 
într-o viteză debordantă : 
45,3 km/h. Din păcate, nu
mărul mare de concurenți (o 
parte dintre ei mai puțin 
experimentați, neîndemîna- 
tici) și viteza mare au ge
nerat o busculadă căreia i-au 
plătit tribut C. Grigore, Em. 
Rusu, C. Iulian și M. Po
pescu. Accidentați, cei 4 ci
cliști au abandonat.

Pe parcursul celor 100 de 
ture (40 km), concurentii au 
participat la 34 de sprinturi. 
Cînd cursa a trecut în cea da

Mai decis, Diaconescu va „agăța" primul mingea, in vreme 
ce Golomeev doar asistă.

în ajunul deschiderii anului universitar

ITINERAR SPORTIV
TIMIȘOREAN

Numai cîteva zile au mai 
rămas pînă la deschiderea 
festivă a porților facultăți
lor. De fapt, ele s-au des
chis mai de mult, in vede
rea toaletei autumnale.

In aceste rinduri nu vom 
vorbi despre studenții care 
iși petrec ultimele zile de 
vacanță, nici despre toamna 
care a și venit cu pași de ca
tifea. Obiectivul nostru: con
tinuarea raidului-anchetă 
prin bazele sportive univer
sitare.

De data aceasta ne-am oprit 
La Timișoara, puternic centru 
universitar.

„PĂCAT CĂ NE-ATI LUAT 
PRIN SURPRINDERE"...

Primul popas l-am făcut ta 
baza sportivă a Institutului Po
litehnic, care, in curînd, va

LOTURILE A SI DE TINERET 
PENTRU MECIURILE CU FINLANDA

Au fost definitivate Ioturile (de 
22 jucători) A și de tineret, pen
tru meciurile de la 11 octombrie, 
cu Finlanda (la București șl, res

LOTUL A : portari i RADUCANU, ADAMACHE, GHITA ; 
fundași : SATMAREANU, 1VANCESCU, LUPESCU, HALMAGEA- 
NU, DINU, MANDOIU, VIGU, MOCANU ; mijlocași : DUMI
TRU, RADU NUNWEILLER, PESCARU ; înaintași : NEAGU, 
D. ENE, TATARU, DOBRIN, DUMITRACHE, DOMIDE, LUCESCU, 
FL DUMITRESCU.

Antrenori : Angelo Niculescu și Titus Ozon.
LOTUL DE TINERET : portari : IORDACHE, OPREA ; fundași: 

CRETU, NICULESCU, CIUGARIN, CRINGASU, STOICESCU, OL- 
TEANU, CODREA, BROSOVSCHI ; mijlocaș?': ANCA, ȘTEFA- 
NESCU, CONSTANTINESCU, BELDEANU, NĂOM ; înaintași : 
CANIARO. GHERGHELI, DORU POPESCU, DUDU GEORGESCU, 
IORDANESCU, BOTH, MANEA.

Antrenori : Gheorghe Ola și Nicolae Tătaru.

LA SEMIFOND

a doua parte, au început să se 
profileze pretendenții la titlul 
de campion. Cu cele mai 
multe șanse se aflau Alex. 
Sofronie, Paul Soare și Va- 
sile Teodor. Frații Negoescu 
au crezut de cuviință că-și 
pot ajuta colegul de club (P. 
Soare) prin acțiuni neregula
mentare. Arbitrii l-au scos 
din cursă mai întîi pe Flo
rian (pentru mers neregula
mentar) și, apoi, pe George 
(acesta a comis un gest inca
lificabil : la ultimul sprint 
l-a ținut de șa pe Alex. So
fronie). In final, la mare lup
tă, Alex. Sofronie, dîrz, 
muncitor, combativ — și-a 
asigurat in extremis primul 
loc. Clasamentul final arată

*
1. ALEX. SOFRONIE (DI

NAMO) 44 p — campion al 
României ; 2. Vasile Teodor 
(Dinamo) 43 p ; 3. I’aui Soa
re (Steauaj 43 p ; 4 C. Gon- 

aniversa un semicentenar de la 
înființare. Dotat cu un it^re 
stadion cu tribune, cu terenuri 
de handbal, volei și baschet 
(ultimul prevăzut și cu „noctur
nă"), cu o sală de forță pentru 
secția de atletism, complexul 
lasă impresia unui echilibru 
perfect între curățenie și ordi
ne.

L-am întrebat pe tovarășul 
Constantin Bucur, conferențiar 
universitar, doctor în educație 
fizică, personalitate marcantă 
în domeniul învățămîntulut 
sportiv universitar, prin ce mij
loace s-au obținut rezultate atît 
de frumoase.

— Răspunsul este simplu — 
ni s-a răspuns — cu sprijinul 
studenților noștri.

Intr-adevăr, în luna iulie, In 
cadrul unei largi activități de 
muncă patriotică, aproape 1 500

Violeta ANTONIU

(Continuare în pag. a 3 a)

pectiv, la Turku) din cadrul cam
pionatului european.

Iată componența lor :

țea (Steaua) 27 p ; 5. N. Ciu- 
rneti (Dinamo) 25 p ; 6. V.
Selejan (Dinamo) 20 p.

In deschiderea finalei, ci
clistul MIRCEA RÎNDAȘU 
METALUL PLOPENI) a fă
cut o tentativă — încununa
tă de succes — de doborire 
a recordului orei. El a aco
perit în 60 de minute 43,110 
km — nou record ai Româ
niei (v. r. 42,780 km — V. 
Burlacu la 26 octombrie 
1967). Pe parcursul probei, 
M. Rîndașu a mai corectat o 
serie de recorduri care-i a- 
parțineau : 10 km — 13 :49,5 
(v. r. 13 :57,7) ; 15 km —
20 : 46,1 (v.r. 21 : 08,7) ; 20
km — 27 : 44,4 (v. r. 28 :20,7); 
25 km — 34 :45,9 (v.r. 35 :
41,8). Așadar, într-o singură 
evoluție, Mircea Rîndașu (an
trenor Ion Dolete) a stabilit 
5 noi recorduri ale Româ
niei I

,.x- H. N.



ARBIIRI
ROMANI
EL0GIA1I LA
UNIVERSIADĂ

— ntr-o competiție sportivă
|_ contează, desigur, în primul 

rînd, comportarea competi
torilor. Evolujia lor este însă 
influențată — în bună parte — 
de arbitri. Conducînd corect, 
autoritar, ei pot crea jocului, 
disputei, condiții optime. Dim
potrivă, un arbitraj cu greșeli 
enervează sportivii, întrerupe 
cursivitatea jocului, îi scade ni
velul. Pentru ca și din acest 
punct de vedere participant!) 
Ia Universiada desfășurată re
cent la Torino să se bucure de 
cele mai bune condiții. Fede
rația Internațională a Sportului 
Universitar a invitat „cavaleri 
ai fluierului" din toate colțurile 
lumii. Printre ei, 5 arbitri din 
România.

Ne-a făcut o deosebită plă
cere să aflăm aprecierile Co 
misiei tehnice a Universiadei 
ale antrenorilor și sportivilor 
privind modul cum s-au com
portat arbitrii noștri. Astfel, 
CORNEL MARCLLESCU — 
fostul internațional de polo — 
a obținut cea mai mare notă 
din partea juriului internațio
nal : 4,40 (notele se dau între

Arbitrul international 
dr. DAN CHIRIAC

1 și 5). Datorită acestui fapt, el 
a fost delegat să conducă par
tida decisivă pentru medalia de 
aur, cea dintre selecționatele 
Uniunii Sovietice și Italiei. 
DR. DAN CHIRIAC, invitat ca 
arbitru neutru, a condus exce
lent (ca de altfel și ION PE- 
TRUȚIU) meciuri de mare re
zonanță — printre care și cel 
dintre formațiile Uniunii So
vietice și Statelor Unite. De 
aceleași aprecieri elogioase s-au 
bucurat MARINEL OANCEA 
(arbitru de volei) și TANASE 
MUREȘAN (scrimă).

Dacă sportivii români, par
ticipant! la Universiadă, n-au 
■cucerit nici o medalie de aur 
am avut cel puțin satisfacția 
că reprezentanții „cavalerilor 
fluierului" din țara noastră s-au 
situat de multe ori pe primul 
loc... (h. n.). r
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REZULTATELE 
PERSEVERENTEI

1949, început de septembrie : 
zece voleibaliști români ur
cau în trenul care avea sâ-i 
ducă spre Praga, teatrul celei 
mai importante confruntări in
ternaționale de pînă atunci : 
campionatele mondiale.

Repartiția în serie, alături de 
puternica garnitură a U.R.S.S., 
de Ungaria și Belgia, părea a 
fi destul de ingrată pentru for
mația română. Debutăm totuși 
cu o victorie, poate cea mai 
prețioasă, în fața Ungariei, vic
torie care avea să deschidă 
voleibaliștilor români drumul 
spre turneul final ; pierdem la 
zero în fața sovieticilor, dar 
învingem de manieră categori
că pe belgieni. Calificarea era 
asigurată și echipei României 
intrase în primele șase din Iu
nie...

în turneul final, băieții pierd 
meciul cu formația gazdă, cam
pioană continentală, dar înre
gistrează două victorii conse
cutive împotriva Franței și Po
loniei, la același scor : 3—1. 
Două rezultate ce-i apropie 
pe voleibaliștii români de 

medalii...
Din nou în fața unui sex

tet fără egal : Savin, Ret a, 
Ulianov, Pimenov, Voronin 
Sagbin. De data aceasta, Me- 
tlianu, Petrescu, Tănăsescu, Dra- 
gomirescu, Drăgulescu, Erdely, 
Bărbulescu, Balaș, Popescu șl 
Paul Dinu, familiarizați cu 
jocul sovieticilor, nu mai pri
vesc adversarul cu ochii vic
timei și, sub privirile uimi
te ale celor peste 15 000 de 
spectatori, cîșligă primul set ! 
Era singurul set pierdut pînă 
atunci de reprezentativa 
U.R.S.S. Pînă Ia urmă, sovie
ticii aveau să risipească spe
ranțele tricolorilor noștri : 
1—3. în ultima etapă, meciu
ri decisive, pentru 
România pierde 
în fața Bulgariei, iar 
învinge Cehoslovacia cucerind 
titlul suprem. Locul patru o- 
cupat de echipa română era, 
totuși, un succes.

Trei ani mai tîrziu, în 1952, 
LA MOSCOVA, echipa română 
apare complet remaniată : Ro
man, Mușat, Mitroi, Sușelescu, 
Dumitrașcu, Mibăilescu, Teodo- 
rescu, Apostol. Băieții pierd 
din nou la aceiași adversari :

medalii, 
bronzul 
U.R.S.S.

U.R.S.S., Bulgaria și Cehoslo
vacia și ocupă același loc 

LA PARIS, în 1956 — 
cord de participare : 24
reprezentative, împărțite 
zece serii. “ ’ ‘ ‘ "
trenată de 
litează pe 
nume noi
Kusescu, Corbeanu, Cherebefiu, 
Ponova, Miculescu, Derzei, care 
aveau să aducă faimă voleiului 
nostru. Seria este o formali
tate. In turneul final, debu
tăm însă cu 2 înfrîngeri : 1—3 
cu Polonia și 2—3 cu Cehoslo
vacia, după ce conduceam Cu
2— 0 la seturi ! In continuare, 
numai victorii între care CEA 
MAI PRESTIGIOASA ÎN 
U.R.S.S. (3—1), ceea ce 
naționalei române locul 
ierarhia mondială. Deși 
să cu 3—0 de U.R.S.S., 
tima zi, echipa Cehoslovaciei 
cucerește titlul suprem.

Tn 1960, la RIO DE JANE
IRO, trecem ușor
3— 1 “ .
Peru. Drumul spre titlul mon
dial ne este însă barat din nou 
de U.R.S.S., (1—3) și de Ce
hoslovacia : 2—3, după ce con
dusesem cu 2—1 la seturi (ul
tima zi). Oricum, medaliile de 
bronz au confirmat valoarea 
tricolorilor noștri.

După doi ani, la MOSCOVA, 
în sextetul de bază pătrund 
jucători noi, care se afirma
seră la Rio (între care Drăgan) 
și sînt promovați alții : Plocon, 
Chezan, Bărbuță, Grigorovici, 
Coste. Din nou medalii de 
bronz în urma acelorași adver
sari, U.R.S.S. șl Cehoslovacia.

LA PRAGA, în 1966 după un 
neașteptat eșec în fața Polo
niei, in serie (rezultat care 
conta și în turneul final) RO
MANII NU MAI PIERD DE- 
CÎT IN FATA GAZDELOR 
CUCERIND MEDALIILE DE 
ARGINT, DUPĂ CE AU ÎN
VINS DIN NOU PE VOLEI
BALIȘTII SOVIETICI.

Prin urmare, cea de a 7-a 
ediție a mondialelor găsește pe 
voleibaliștii noștri vicecampioni 
mondiali... Vor putea la Sofia 
să-și apere poziția în ierarhia 
internațională ?

IV. 
re
de 
în 

an-Echipa română
Gh. Petrescu reabi- 
Mediami și aruncă 
în arenă : Nieolau,

FAȚA 
aduce
II in 
învin- 
în ul-

de serie:
cu Polonia și 3—0 cu

r.
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Autorul demonstrînd noul joc „ringo'

Ne-a vizitat la redacție 
cunoscutul spadasin polonez 
Wlodzimierz Strzyzewski, a- 
flat în concediu în țara 
noastră.' Adept pasionat al 
scrimei, tînărul economist din 
Varșovia a imaginat un nou 
sport pe care a venit să ni-l 
prezinte, l-a spus RINGO, 
pentru că folosește drept o- 
biect cercul de cauciuc, atît de 
cunoscut nouă din jocurile de 
plajă. Din această joacă, 
Strzyzewski vrea să facă un 
sport dinamic, odihnitor și în 
același timp... epuizant! l-a 
creat un regulament, simplu, 
i-a fixat un teren minimal 
(8 x 8) despărțit la mijloc de 
un fileu și i-a demonstrat pînă 
acum virtuțile Mexic,

S.U.A. șl Suedia. Se arată gata 
oricînd să repete demonstra
ția șl în fața telespectatorilor 
români.

Sportul Studențesc continuă să 
fie lider în B. Studenții, ca șl la 
cursuri, urmăresc și-n fotbal pro
movarea.

★
Cu un atac ineficace, așa cum 

are în prezent Petrolul, suporterii 
ploieșteni riscă să aibă ei un atac,

★
Trei echipe universitare conduc 

tn clasamentele Diviziilor A șl B. 
Deci, în lupta pentru primul loc, 
studenții nu rămîn simpli asis
tenți.

DATI-10... CHITARA SI VA TRAVERSA
MAREA NEAGRA CU AEROSTATUL

Cîndva, nu de mult, scriam 
în ziarul nostru despre ar
doarea și isprăvile tînărului 
Mircea Munteanu, care a e- 
fectuat numeroase încercări 
și a zburat deasupra orașului 
Timișoara cu un aerostat 
confecționat de el.

A încerca, acum, la umbra 
navelor spațiale, să reînvii 
un mijloc din preistoria zbo
rului poate apare, în unghiul 
unor interpretări obtuze, 
drept ceva trăznit, hilar. Dar 
analiza Acestor preocupări nu 
scoate la iveală decît trăsă
turi de remarcabilă persona
litate. în creuzetul lor, omul 
trebuie să ardă idei, aspira
ții. La ieșirea din această în
cercare riscantă omul nu mai 
seamănă cu ei, cel dinainte. 
Dar, ca să înțelegi subtila 
metamorfoză, e nevoie de

puțină imaginație, sensibili
tate și deschidere pentru uni
versul lăuntric al tinerilor.

Mircea Munteanu a găsit 
sprijin la primarul din Re
șița, ja directorul Combina
tului metalurgic din același 
oraș, la directorul Centrului 
hidrometeorologic din Timi
șoara și la numeroși oameni 
simpli. Mircea Munteanu a 
cheltuit 14 000 lei șl a mi
gălit toată vremea în afara 
orelor de serviciu, inclusiv 
nopți de-a rîndul, pentru e- 
dificarea proiectului său. Dar 
acest tînăr, numai flacără a- 
tunci cînd îți vorbește des
pre ce-ar vrea și ar putea să 
realizeze, a fost și este tare 
obstrucționat. Potrivnicii și 
cei ce-1 dezavuiază sînt mult 
mai mulți decît cel ce l-au 
ajutat. Unii l-au sfătuit, tex-

A, B,

v

Recenzii

IL CAMPIONISSIMO*)

corn

i

pentru succesele gigantului șo
selelor — intrate de mult In 
istorie. Ilie Goga, cu dibăcia sa 
recunoscută, a reușit să dis- 
ceamă din imensul material 
documentar pe care l-a avut la 
dispoziție, acele fapte care îl 
caracterizează pe Fausto Coppl, 
care-i reliefează mat bine firea, 
să înfățișeze în adevăratele 
sale contururi viața de sportiv 
profesionist șl, îndeosebi, pe 
aceea de ciclist profesionist.

„IL CAMPIONISSIMO" FAU
STO COPPI este o carte-repor- 
taj pe care o recomandăm cu 
căldură tuturor amatorilor de 
sport, îndeosebi celor tineri, 
pentru virtuțile arătate, ca și 
pentru cele pe care cititorii le 
vor descoperi pe parcursul lec
turii. Un ultim amănuntIile 
Goga l-a cunoscut personal pe 
Fausto Coppl.

ic
Farul deține și anul acesta o 

poziție în prima jumătate a cla
samentului. E șl normal. Nu re
prezintă,.. Constanța ?

Radu POP

Talent remarcabil al breslei 
noastre, ziaristul sportiv Ilie 
Goga este un mare îndrăgostit 
de sportul cu pedale. L-a fer
mecat lumea aceasta agitată, 
plină de sacrificii, a truditori
lor șoselei, personajele legen
dare care o populează. De ani 
nenumărați, colegul nostru Ilie 
Goga înfățișează publicului epi
soade fermecătoare din arena 
ciclismului, evocă marile 
figuri.

După Jacques Anquetil, 
ruia i-a tradus cu cițiva 
în urmă o carte-jurnal, și-a în
dreptat atenția spre cel mai 
mare ciclist al tuturor timpu
rilor, „ÎL CAMPIONISSIMO" 
FAUSTO COPPI. Mai întîi i-a 
înfățișat viața într-un serial, 
publicat în ziarul „Sportul", 
apoi, amplificlnd manuscrisul, 
adăugîndu-i noi episoade, amă
nunte savuroase, a ajuns la car
tea „IL CAMPIONISSIMO" 
FAUSTO COPPI.

Noua sa apariție editorială, 
excelent scrisă, documentată la 
amănunt, se citește pe nerăsu
flate. Parcurgi viața acestui 
magnific sportiv cu o deosebită 
plăcere, retrăiești suspensurite 
carierei sale, urmărești cu în
frigurare drumul prin hățișurile 
vieții de ciclist profesionist, te 
emoționezi alături de „tifosi"

tual, „să renunțe la asemenea 
porcării, că n-o fi el mai 
deștept și mai tare decît a- 
mericanii". Ne vine greu să 
spunem că autorii acestui gen 
de... lovituri sub centură ar 
avea umor. Ei n-au nimic. 
Sau, cel mult, o foarfecă ru
ginită și s-au învățat să taie 
cu ea elanul celor din jur.

Mircea Munteanu intențio
nează să zboare peste Mun
ții Făgăraș și peste Marea 
Neagră, de la Constanța la 
Odesa. Reușită, ultima încer
care ar fi un nou record 
mondial, pentru că zborul cu 
aerostatul e trecut azi Tn rîn
dul sporturilor aviatice. In 
cîteva țări, tinerii l-au adop
tat, iar forurile de speciali
tate oficiale l-au omologat. 
Deasupra orașului Praga a 
avut Ioc astă-toamnă un con
curs. In Italia și Elveția, tra
versarea Alpilor cu aerosta
tul se încearcă de două ori 
Pe 
tă 
de 
cii și revista Paris Match a 
reflectat evenimentul pe două 
pagini. în curînd se vor face 
primele tentative de traver
sare 
Iată 
pre 
tăți 
mărturie dramatică de eman
cipare umană, devenită azi 
probă sportivă aspră, dar ac-

an. O englezoaică în vîrs- 
de 20 de ani a trecut nu 
mult peste Canalul Mîne-

a Oceanului Atlantic, 
doar cîteva mărturii des- 
expansiunea unei activi- 
temerare, fostă cîndva

cesibilă unora de factură a- 
leasă.

în prezent, Mircea Mun
teanu are șanse din ce în ce 
mai reduse. E șicanat de con- 
formiști și înconjurat de in
diferenți. Pentru FP’’Uzarea 
balonului prevăzut să rezis
te la traversarea Mării Ne
gre, el mai are nevoie de 
14 000 lei. Nu-și mai poate 
procura acești bani. 14 000 de 
lei reprezintă, de pildă, cos
tul unei chitare electrice. 
Pentru aceste instrumente se 
găsesc bani pretutindeni. O 
puzderie de orchestruțe de 
muzică ușoară au una sau 
două chitare electrice. Am ales 
acest < 
•tru că 
versiune 
trument, 
sublinia 
pentru un record mondial de 
zbor cu aerostatul, măcar tot 
atit cît 
chestra
Pit Bit 
Iul X. 
înțelegerea 
unui tînăr. Există la noi po- 
«ibilități de subvenționare a 
acestui proiect, în bugetul fe
derației de specialitate sau al 
C.N.E.F.S., pentru ca visul 
îndrăzneț al lui Mircea Mun
teanu să fie realizat.

exemplu nu pen
am avea vreo a- 

■ pentru numitul ins- 
, ci tocmai pentru a 

că s-ar putea face

se face și pentru or- 
de muzică ușoară 

Fit — 70 din otășe- 
Sperăin că Va apare 

cuvenită visului

Hristache NAUM
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vise, Speranța ta de foc, n. ,i, 
noscuta /, Eu sînt victoria cu 
porți deschise /, Ce-țî spune : „bu
nă dimineața, U.T.A. !".

♦) „TL CAMPIONISSIMO" FAUS- , 
TO COPPI de Ilie Goga. Editura 
STADION, 134 de pagini, 6 lei.

TACHE NEGREANU, BOTO
ȘANI. V-am satisfăcut rugămin
tea i răsfoind colecția ziarului 
nostru, aveam să descoperim un 
lucru chiar mal Interesant decît 
ați presupus dv.. în legătură cu 
Politehnica Iași, actualul lider al 
diviziei A, cu 6 puncte din 4 me
ciuri. cu 9 goluri marcate șl 6 
primite. In campionatul trecut, 
sub același soare dulce de sep
tembrie și tot după 4 etape, ie
șenii n-aveau decît un singur 
punct șl nu înscriseseră nici un 
gol 1 Băieții lui Gil Mărdăreseu 
au, deci, toate motivele să pri
vească cu mtndrie clasamentul 
actual. Poate că n-ar face rău

dacă l-ar fotografia, în momentul 
de față. Să-l aibă ca
MÎIne s-ar putea să ile 
zlu I

amlntlre. 
prea tîr-

BUCU’PUIU VOȘTINARU,
REȘTI. Din poezia „Bună dimi
neața, U.T.A.", care exprimă sim
patia pentru echipa arădeană șl 
dorința dv. / și a noastră, bineîn
țeles i / ca U.T.A. să obțină vic
toria asupra luj Feîjenoord, am 
reținut ultimele două strofe : 
din inima tribunelor toride / Ce 
ți-au înaripat demult viața /, Pe 
buze duc lui Gornea și Domide I 
Un „hai băiefi !“ și-o „bună dimi
neața". Ecou adine și sol atîtor

w
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GHEORGHE IVAȘCU, COMUNA 

ADÎNCATA. 1) Atleta Lia Mano- 
llu este legitimată la clubul Me-

C
ineva, stîrnit de atîtea 
recorduri din lumea 
sportului și a tehnicii, 
se întreba timid, dar foarte 
convins, dacă nu ar fi inte

resant și meritat, sâ se în
registreze și anume recorduri 
profesionale.

Da, într-adevdr și aceste re
corduri au o deosebitâ sem
nificație și uneori chiar mai 
profundă, ele reprezentînd 
priceperile și devotamentul 
oamenilor pe durate lungi de 
timp.

Medicul neurolog Vasili Ka
satkin din Leningrad a înre
gistrat în anii săi de profe
siune peste 8 000 de vise. In
tre acestea, și vise la coman
dă, provocate prin excitanfi 
fizici, ca lumină, sunet, schim
bare de temperatură.

In 40 de ani de muncă, ze
țarii din tipografii, prin mun
ca lor neobosită și pasionată, 
ajung sâ dea viată pînă la 
6000 de cărji. Uneori ei de
vin chiar autori de cărji, așa 
ca poetul ieșean George Les- 
nea.

Se știe că is
toricul N. lorga a 
scris în via}a sa 
plină de neastîm- 
păr creator mal 
mult de 1200 de 
cărți, un .record' 
neobișnuit și poa
te de nedepășit, mai ales în 
timpurile noastre. Romancie
rul francez din secolul al 
18-lea, Nicolas Rethy de la 
Bretonne, a scris numai 200, 
dar dintre ele 150 de-a drep
tul tipărite, fără manuscris, el 
fiind și... zefar.

Adeseori, puterea de crea
ție și dăruire a unor scriitori 
sau muzicieni este copleșitoa
re. Lope de Vega a scris 
2 200 de piese de teatru în 
versuri, prima încă de la vîrs- 
ta de 12 ani, iar Carlo Gol
doni a lăsat și el dramatur
giei universale peste 250 de 
piese.

Richard Wagner a lucrat la 
tetralogia sa „Inelul Nibelun- 
gilor' un sfert de veac, și nu 
mai pufin George Enescu la 
opera sa de căpătîi, Oedip. 
Gîndifi-vă cu cît efort și sbu- 
cium omenesc au scris opere
le lor, pentru noi și pentru 
secole, Shakespeare sau Verdi. 
Sîntem de-a dreptul ridicoli 
cînd credem că ceva deosebit 
care să reziste în timp și să 
slujească omenirii, se poate 
creia în cîteva săptămîni sau 
în cîfiva ani I...

Dar nu mai pufin de sti
mat este munca fiecăruia din 
noi, în profesiunea pe care 
ne-am ales-o și în care am

fost corecfi și conștiincioși. 
Sticlarul Frank Druce și-a e- 
xercitat meseria la fabrica 
„Stuart Crystal" din Wordsley 
Anglia, timp de 47 de ani ne- 
întrerupfi. Și an de an, cîte 
opt ore pe zi, omul acesta a 
suflat aerul din proprii săi 
plămîni într-un tub, dînd for
me cuarfului incandescent și 
vîscos din care se naște sticla.

Alții zboară în înalt și se 
azvîrlă de acolo cu parașuta. 
Ivan Savkin, în vîrstă de 57 
de ani, a efectuat pînă acum 
mai mult de 6 000 de salturi, 
din 30 de tipuri de avioane 
si 42 de feluri de parașute. 
El a fost recordman unional 
și mondial și la cel de al 
6000-lea a declarat că va 
continua să facă salturi și să 
pregătească pe tinerii para- 
șutiști.

Așadar, unii fac salturi cu 
parașuta. Iar alfii se cufundă 
în ghicirea felurilor de vin. 
Degustătorul englez Ralph 
Mapley, la un concurs de 
specialiști de la Londra, a de
gustat în 3 ore și 15 minute, 

420 feluri de vin. 
El a primit ca 
premiu 12 sticle 
de șampanie și 
un butoi de 300 
de litri din vinul 
preferat, fără în
să obligația de a

le degusta imediat.
Sînt si recorduri violent pro

fesionale, unul chiar care vă 
va surprinde și consterna. O 
femeie din insulele Filipine, 
toreador, fost mai înainte mo
del la o casă de modă, a u- 
cis în luptă, în arenă — peste 
o sută zece tauri fioroși... mi
sogini.

Medicul care a făcut cele 
mai multe trepanafii sau gre
fe la inimă, profesorul care 
a educat cele mai multe pro- 
mofii, șoferul care a parcurs 
cel mai mare număr ae kilo
metri, aviatorul cu cele mai 
multe ore de zbor — to(i a- 
ceștia sînt recordmani ai pro
fesiei lor și merită pe deplin 
prețuirea și dragostea noa
stră.

Tn final, deși nu se poate 
niciodată vorbi despre final 
cînd discutăm despre recor
duri, o performanță conside
rată pînă în prezent unică. 
Arbitrul englez Bayley a ar
bitrat timp de 44 de ani 3 375 
meciuri de fotbal. Nu se spu
ne însă, căci cred că și aici 
este vorba de recorduri, cît a 
fost fluierat de spectatori și 
cîte conflicte a avut acasă cu 
nevasta.

VIRGIL LUDU

CRONICA SFERTURILOR DE VEAC

Cînd tonicii iăccau sport!
SEPTEMBRIE

■«mn TIR acum un se- 
In/ii COL! „Duminică 6, 
IU IU iun} 7 marți 8

septembrie 
concurs de 
Societatea 
Rezult ațele 

celor de la ultimul

avu loc 
dare la 
română 

fură su-

un nou 
semn la 
de arme, 
perioare 
concurs (...).

S-a tras la distantă mare 
și mică, cu carabina și cu 
pistolul, unde s-a remarcat 
V. A. Urechiă.

Centuri (decari-n.n.) 
tras 
nul 
pele

s-au 
cu deosebire multe. Dom- 
Urechiă avu cinci dra- 
(cîte unul pentru fie-

MITTY NICULESCU
Văzut de MARC

care „10“ obținut — n.n.),
altele avură domnii: Antofi- 
loiu, Catapulos, Voinescu, 
Manolescu, Constantiniu, Lu- 
poni.

„INFORMAȚIUNILE
BUCUREȘTENE' 

din 11 septembrie 1895

*

talul. Ji puteți scrie pe adresa : 
Piața Romană nr. 9, sectorul 1. ?.) 
Indiscutabil : ofsaid. 3) Finala Cu
pei României, dintre Dinamo și 
Steaua, disputată în 1964, a cu
noscut următoarea evoluție a sco
rului, deosebit de pasionantă: Min. 
3 1—0 pentru Dinamo. Min. 12: 1—1 
(din lovitură de la 11 metri). Min. 
14 : 2—1 pentru Steaua. Min. S3: 
2—2. Min. 60 : 3—2 pentru Dina
mo. Min. 63: 3—3. Min. 83: 4-3 pen
tru Dinamo. Min. 88 : 5—3 ! Un 
meci pe care, cu siguranță, nu 
l-a uitat nici unul din cel 50 600 
de spectatori prezent! atunci pe 
stadionul „23 August". Dar, sînt 
dispuși să-l uite, dacă 11 se oferă 
altul mal bun. Pe cînd ?

MARIAN POPA, TIMIȘOARA. 
Așa s-a intîmplat. Fără ,ă știe, 
cu prilejul apariției cârtii „Eu 
sînt Pele“, în urmă cu cîtiva ani. 
celebrul fotbalist brazilian a fost 
unul dintre cei mai... productivi 
agentl ai luptei împotriva analfa
betismului din această țară. In
tr-adevăr, numeroși analfabet! 
s-au botărît să dezlege tainele a-

■« fi nr--alergare* pe
InMh VELODROMUL PU- 
iUUUcHER. în fiecare 

sîmbătă și duminică, 
velodromul construit de Alois 
Pucher — aproximativ pe la 
începutul șoselei Aviatorilor 
de astăzi —■ găzduia „mari 
alergări velocipedice", în ca
drul cărora erau programate 
și probe pentru juniori pînă 
la 17 ani, de tandem etc. 
Pista de pămînt bătătorit, 
deteriorată deseori de ploi, 
punea la grea încercare pe 
„vajnicii partanți".

■ifififi FOTBAL ... REDUS ! 
IM/ll septembrie
tw£.U g_au desfășurat „în 

mijlocul celei mai 
mari însuflețiri", me

ciurile contînd pentru CUPA 
„MIUȚA“, la care au parti
cipat 15 dintre cele 22 for
mații înscrise, unele aparți- 
nînd celor mai bune cluburi 
fotbalistice din Capitală: Tri
color, Venus, Colțea etc.

„Meciurile s-au fixat prin 
tragere la sorți, pe serii de 
cîte două echipe și s-au ju
cat prin sistema eliminatorie 
(echipa învinsă o dată era 
scoasă din luptă}". Finala a 
opus cîte una din cele două 
formații prezentate de clubu
rile „Tricolor" și „Venus".

Infrîngerea echipei „Venus" 
este apreciată de cronicarul 
An automobilă"

septembrie- 
ca o sur- 

din rîndurile 
parte cîteva 
: Onoriu Ni-

de la „Revista 
(nr. 9—10 din 
octombrie 1920) 
priză, deoarece 
acesteia făceau 
vedete ale epocii 
colau, Mitty Niculescu. Tică 
Georgescu.

jrt i r* Cu ocazia „ZILEI
1 SPORTURILOR", dr. 

Iw“v petru Groza, prim- 
ministrul țării, a ros

tit un discurs în care a spus 
printre altele i „Sărbătorim

becedarulul, pentru a putea citi 
cu proprii lor ochi această carte.

GELU DUMITRESCU, SUPOR
TER AL ECHIPEI PROGRESUL, 
BUCUREȘTI. Ați vrut să lntrațl 
la meci, în baza legitimației de 
susținător al dubului Progresul, 
și ați fost oprit. Normal. Legiti
mația aceasta nu reprezintă un 
act care asigură libera intrare la 
manifestațiile sportive. Intr-o zi, 
altcineva ar vrea să intre gratis 
la meci, dîndu-șl cuvîntul de o- 
noare că e membru susținător al 
echipei Progresul 1 Cluburile re
zervă bilete pentru susținătorii 
lor. dar nu le distribuie gratuit. 
Dacă ar fi altfel, aș deveni șl eu 
susținătorul tuturor echipelor I

llutlrații : N. CLAUDIU

ONORIU NICOLAU
astăzi un an de existentă, de 
muncă și luptă, a Organiza
ției Sportului Popular. Un an 
de luptă de cînd conștienți 
de rolul și importanța sportu
lui ca factor de cultură și 
progres, s-au spart bariere, 
s-au deschis larg pentru noi, 
pentru toți, cîmpuri de acti
vitate recreativă.

E timpul să ne qîndim că 
și cultura și sportul nu tre
buie să aparțină unei minori
tăți înstărite. In statul de
mocrat, sportul va fi la dis
poziția tuturora. Azi începem 
să ne obișnuim cu gîndul că 
sportul nu e o artă de dra
gul 
du 
un 
șie 
din __
cătoare ca pînă acum, ci îșl 
are adînc înfipte 
în stările de fapt 
tățit moderne (...).

In împrejurările 
astăzi, un tineret sportiv, ro
bust și vioi, va fi avanqarda 
luptătoare a reconstrucției 
țării și a consolidării statului 
democrat, care garantează tu
turora dreptul, la cultură, li
bertate șl sport".

.SPORTUL POPULAR1* 
din 18 septembrie 1945 
Documentar

de DORIN ȘTEFLEA

artei, o modă, un capri- 
sau un scop în sine, ci 

mijloc generator de voio
și energie, pentru fiecare 
noi. Nu este o modă tre-

rădăcinile 
ale socie-

grele de

RffltCJII FOTBALISTICE
• II metri, teoretic, nu se poate 

apăra I Noroc că mal sînt și por
tari slabi.,, teoreticieni I
• Arbitrul care este coautorul 

unul gol creează un dezechilibru... 
numeric pe teren t
• Unele echipe au socotit că 

este suficientă denumirea lor pen
tru a face față fotbalului l Acum, 
insă, sperăm să fi înțeles că tre
buie să mai joace și... rapid, di
namic I
• Dacă majoritatea componen- 

ților lotului național nu primesc 
in meciurile de campionat nota 
10, nu înseamnă că in meciurile 
internaționale (extemporalele) să 
nu fie,., in notă 1
• Jucătorii care, in numele fot

balului, practică pe teren și „alte 
sporturi* slnt sancționați, mai 
tnt.li, pentru... substituire t
• Echipele care nu folosesc 

pauza și pentru o succintă ana
liză a primei reprize joacă de 
fapt două... reprize I I
• Prefer jocul colectiv pentru 

că este mal spectaculos — dacă e 
presărat și cu.,, acțiuni perso
nale l

D. MAZILU
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0 VICTORIE FARA ISTORIC

5 minute cu John Le Noble

VAN HANEGEM ȘI KINDVALL 
SÎNT NIȘTE DIAVOLI
Al CONTRAATACULUI11

SCHIFIȘTII C.N.U 10 VICTORII IN

PRIMA REGATA A PATRULATERULUI

Stadionul Republici), teren bun, timp frumos, 17 000 spectatori. 
A marcat : NASTURESCU 'mti. 74). Șuturi la poartă t 80—6. Cor- 
nere : 9—6.

RAPID : Rămureanu 7 — Pop 7, Lupescu 7, Dan, 6, Codrea 7, 
Dinii 7, Angeleseu 7 (min. 69 M. Stelian), Năsturescu 8, Straț 5 (min. 
63 Codreanu 8), Neagu 7. Petreanu 5.

U.T.A. : Gornea 9+ — Blrău 7, Lereter 8, Pojoni 
(min. 46 Duiîîbresnu 6), Petescu 7, Callnin 5, Axent* 
Sima 4, Dumitrescu 4.

A arbitrat CORNEL NIȚESCU (Sibiu) tk'A-dr'A'A'. 
Andrei (Sibiu) șl S. Drăgullcl (Tr. Severin).

Trofeul Petschowschl i 10.
La tineret-rezerve i Rapid — U.T.A. 3—0 (1—0).

(Urmare din pag. I)

spre poarta lui Gornea (față 
de numai 6 ale oaspeților), a- 
cesta a fost singurul care s-a 
oprit în plasă, celelalte ne-

(Rapid) 
de
RADULESCU

NEAGU 
văzut
Neagu

fru-ctificîndu-se
' dublu motiv : bîlbîiala atacan- 

ților bucureșteni în fața por
ții (Neagu ți-a creat o rari-

datorită unui

7, Schepp 4 
S, Domide 5,

ajutat de T.

gol — min. 
cu un șut în

simă ocazie de 
67 — încheiată 
bară), „conjugată" cu forma 
remarcabilă a lui Gornea. care 
în min. 25, 37, 65, 66, 78 și 88 
a scos minffi pe care specta
torii le și vedeau in plasă. 
Subliniind aportul portarului 
care are două trese de aur 
pe care stă scris 1—1 (la 
Wembley și la Rotterdam), e- 
vidențiem, de fapt, prima per
sonalitate a partidei.

Ce-am mai putea spune în 
încheiere ?

U.T.A. a făcut „repetiție 
generală" (și au avut de sufe
rit spectatorii), iar Rapidul 
n-a știut să profite, pe mă-

sura posibilităților, de situa
ția oferită. Un Rapid mai a- 
proape de posibiltățile-1 recu
noscute ar fi sancționat pe 
U.T.A. de ieri la un scor mult 
mai sever. Nu-i mai puțin a- 
devărat că dacă și U.T.A. ar 
fi vrut altceva, (ea a mizat, 
cel mult, pe un punct „ciu
pit") poate jocul ar fi fost 
altfel.

Dar o cronică nu se constru
iește cu „dacă" și cu „poate", 
cd cu datele reale ale meciu
lui.

Și meciul a fost destul 
cenușiu...

BUCUREȘTI - BELGRAD

de

LA NIVELUL REPREZENTATIVELOR
ȘCOLARE. DE FOTBAL

Duminică 4 octombrie, stadionul 
Republicii va fi gazda unei ine
dite tntilniri fotbalistice intre e- 
chlpele reprezentative școlare ale 
orașelor București și Belgrad. Me
ciul este programat cu ocazia 
deschiderii festive a anului spor
tiv școlar, eveniment ce va fi 
punctat și de alte acțiuni intere
sante, Vom reveni cu amănunte.

...Văzîndu-l pe John Le 
Noble alături de camarazii săi 
intru scris la „masa presei", 
în timpul meciului Rapid— 
U.T.A., și neștiind că îl ai în 
față pe unul dintre cei mai 
redutabili cronicari de fotbal 
din Olanda, deținătorul ru
bricii de specalitate al ziaru
lui „Algeemen Dagblad". ai 
putea să bănuiește că stai de 
vorbă cu un om care vine din 
spatele unei catedre sau din- 
tr-un laborator, ai putea să 
crezi că ai a face cu un aspru 
profesor de matematică...

Chip încruntat. Ochi albaș
tri, nespus de albaștri, adă
postiți în spatele unor lentile 
mari, cernite. Păr șaten, tăiat 
scurt. Doar cravata — de un 
roșu strigător — vine să facă 
contrast cu haina neagră, cu 
înfățișarea austeră, cu gestu
rile reținute, zgîrcite.

John Le Noble vorbește 
greu, și nu e — să ne fi înșe
lai noi ? — ceea ce ne place 
să numim un tip simpatic. E 
doar politicos, dar are o poli
tețe seacă, sustrasă oricărei 
convenții.

— Mă mir și acum cum de 
a reușit U.T.A. să facă meci 
egal cu Feijenoord I — ne 
spune.

— Lăsați meciul de la Rot
terdam, să venim aici, la ceea

DISPUTE PASIONANTE IN ULTIMELE PROBE ALE CAMPIONATELOR
Ieri după-amiază, la baza 

hipică din Calea Plevnei, au în
ceput ultimele dispute pentru 
cucerirea titlurilor de campioni 
la obstacole (juniori de 18 arii 
și seniori — categoria grea).

Proba nr. 1 a fost dominată

de campionul de anul trecut 
Marian Simion (Dinamo). El 
a evoluat cu siguranță cu am
bii cai cu care a intrat în con
curs. După ce a încălecat pe 
calul Lama, avînd numărul de 
concurs 21, și s-a instalat la

CAAAPIONI PE 1970: FLORICA

pentru

spuneți 
manșă a 

premiu 
Feijenoord ar 

cîștige ? Care 
după opinia 
— rezultatul

un...

NEGUȚOIU Șl PETRE PURJE
Aseară e-au Încheiat între

cerile celei de a doua manșe a 
probei individuale (senioare șl 
seniori), care a decis, după o 
luptă de o rară frumusețe, câș
tigătorii titlurilor. La femei, 
Florica Neguțoiu s-a dovedit a 
fi cea mai bună jucătoare, re
zultatul el la totalul celor 200 
de lovituri — 922 pd — re- 
prezentind totodată un nou re
cord al țării (v. r. 913). Petre 
Purje, acest talentat popicar al 
nostru, a refăcut ieri handi
capul cu care era condus după 
manșa I, învingind la scor pe 
principalul său adversar, mure
șeanul Martina, cu 948—894 
pd și astfel a reușit Bă-șl 
mențină titlul de campion al 
țării. Această performanță, de 
a cuceri pentru a doua oară 
consecutiv titlul, a reușit la 
aoest campionat pină acum, nu
mai lui P. Purje.

In afară de oei doi campioni 
trebuie Bă amintim ți de câțiva 
finaliști care s-au remarcat tn 
mod deosebit, ca de pildă, L 
Păjiăeaau, L. Martina, L Tls- 
mănaru, Elena Cernut, Elena 
Trandafir ți Ellsabeta Racz.

REZULTATE: senioare 
(2X100 lovituri mixte) : Florica 
Neguțoiu (Gloria București) 
922 pd (in manșa I 430, în 
manșa a II-a 492) campioană pe 
1970, 2. Elena Cernat (Rapid 
București) 886 pd (440 +446), 3. 
Elena Trandafir (Laromet 
București) 872 pd (425+ 447), 
4. Ellsabeta Racz (Voința Cluj) 
871 pd, 5. Margaretă«Szemanyi 
(Voința Tg. Mureș) 861 p d, 6. 
Crista Szocs (Voința București) 
854 pd. Seniori (2X200 lovituri 
mixte) : 1. P. Purje (Flacăra 
Cîmpina) 1898 pd (950+948) — 
canipJon pe 1970, 2. I. Păjldea- 
nu (Voința București) 1867 
(914+953), 3. L. Martina (Voința 
Tg. Mureș) 1863 pd (969+894), 
4. I. Tismânaru (C.S.M. Reșița) 
1859 p d. 5. Gh. Silvestru (Ra
finăria Teleajen) 1853 pd, 6. 
Șt. Eordog (Voința Tg. Mureș) 
1844 pd.

Azi se dispută ultima probă 
a finalelor, cea de perechi.

T. R.

conducere, datorită unui timp 
mal bun decît cel înregistrat 
de Daniel Băcanu (Steaua) cu 
Hazlia — aflat pînă în acel mo
ment pe locul I —, cu Gama 
își îmbunătățește cu 7 zecimi 
de secundă rezultatul anterior, 
ocupînd, în final, primele două 
poziții in clasamentul primei 
zile. O bună comportare au avu
t-o șl Victor Conțiu (A.S.A. 
Cluj) cu Titan, Ildico Uifalvl 
(A.S.A. Cluj) cu Oglinda, Ni- 
colae Lupancu (A.S. Rovine — 
Craiova) cu Palermo, Gioconda 
Pînzaru (C.S.M. Iași) cu Atom, 
care au ocupat, în ondine, locu
rile 4—7, fiind departajați, de 
primii trei clasați, la cronome
tru. Rezultate tehnioe : Marian 
Slmlon cu Gama 1 p (72,9 s), 
cu Lama 2 p (73,6 s), Daniel 
Băcanu cu Hazlia 3 p (77,0 s).

Așteptată cu un deosebit in
teres, proba de obstacole cate
goria grea, rezervată seniorilor 
a satisfăcut pe deplin asistența. 
Publicul a avut posibilitatea să 
urmărească excelentele evoluții 
ale dinamovistulul Oscar Recer 
cu Sondor și cu Vifor. Foarte 
bine B-a comportat Și Aurelian 
Stoica (C.S. Petrolul) cu Pik-up, 
care l-a talonat îndeaproape pe 
O. Recer. El au terminat par
cursul cu 0 p penalizare, ceea 
ce a determinat juriul să facă 
apel la cronometru. Datorită 
timpilor mai buni. Oscar Recer 
ocupă primele două locuri, fiind 
urmat în clasament de Aure
lian Stoica. Rezultate tehnice : 
O. Recer cu Sondor 1 p. O. Re
cer cu Vifor 2 p, A. Stoica cu 
Pik-up 3 p.

Evident, lupta rămîne 
chisă. Orice greșeală in 
următoare poate produce 
perturbări în clasament.

Azi, de la ora 10, se dispută 
proba nr. 2.

Emanuel FANTANEANU

ce se petrece sub ochii noștri. 
Ce impresie vă lasă U.T.A. de 
astăzi ?

— Sincer să fiu... nici una ! 
Campionii dumneavoastră nu 
arată nimic deosebit, sînt 
net inferiori bucureșteni- 
lor — cum se cheamă 
cealaltă echipă, Rapid ?, ri
gizi. Singura explicație este 
că se menajează 
miercuri...

— Din ceea ce 
„egalul" din prima 
fost mai mult 
pentru U.T.A. 
fi trebuit să 
ar fi fost — 
dumneavoastră
fidel al partidei de la Rotter
dam ?

— Vorbim despre... morți ?! 
Aici e clar : 1—1 a fost pe te
ren, asta e, restul e specula
ție. Pojoni, Petescu și Lereter 
au străluict la Rotterdam, au 
muncit ca sclavii pentru acel 
1—1, Asta înseamnă că-1 me
rită.

— Ce va fi la Arad 7
— Dacă U.T.A. se repede la 

atac e pierdută ! Fotbaliștii 
români au realizat perfor
manța de la Rotterdam ju- 
cînd tocmai cu armele Feije
noord ului ! Van Hanegem și 
Kindvall sînt niște diavoli ai 
contraatacului, sparg totul, 
dezorganizează, seamănă pa
nică. Da, da, dacă U.T.A. se 
năpustește la atac e pier
dută !

— Și dacă va ști să aștepte?
John Le Noble ridică din 

umeri și — pentru prima 
oară — zîmbește. Chinuit. 
Parcă ar zice „de asta mi-e 

mie frică"...

Excelentă inițiativa Clubu
lui nautic universitar Bucu
rești de a organiza acest pa
trulater de canotaj (extindere 
a întâlnirii bilaterale de anul 
trecut cu schifiștii polonezi), 
la care au concurat puternice 
reprezentative de peste ho
tare : A.Z.S. Varșovia, Tatra 
(Smichov) Braga și Levski So
fia. Ieri după-amiază, în 
prima „rundă", s-a putut face 
,o utilă trecere în revistă (îna
intea viitoarelor concursuri de 
sfîrșit de sezon din Cehoslo
vacia și Polonia) a vâslașilor 
ți ramerilor studenți — și tre
buie spus că bucureștenii au 
dat satisfacție, ei obținând note 
maxime in 10 din cele 16 
probe ale programului, fapt 
pentru care atât 
câștigătoare, 
secției (I. Boicu, 
W. BJoos
I. Bulugioiu) merită laude. Pe 
lingă aspectul pozitiv 
dezvoltării întrecerilor 
schif inter-cluburi, patrulate
rul a mai scos in evidență 
perfecta organizare, mai cu 
seamă punctualitatea desfășu- 
șurării curselor, care au mers 
șnur, cu toate dificultățile pe 
care le-a prezentat o aseme
nea competiție in care spor
tivii au concurat în general 
de mai multe ori iar ambar- 
cațiile au fost într-un conti
nuu du-te vino, pentru a 
acoperi necesitățile de con
curs. Mai trebuie subliniată 
valoarea manifestată de gar
niturile A.Z.S. Varșovia și 
Tatra Praga, care au repurtat 
4 și, respectiv, 2 victorii. Iată 
rezultatele tehnice :

SENIOARE (1000 m). 4+1 r 
1. C.N.U. (D. Bălașa, M. Sîn- 
georzan, V. Crețu, G. Cante- 
mir + I. Petcu) 3:46,6, 2.
A.Z.S. 3:52,3, 3. C.N.U. 3:54,6, 
4. Levski 3:57,8, 5. Tatra 
4:07.8. 6. Tatra 4:26,6.
2 visle 1. A.Z.S. (K. Jejorska,

echipajele 
cît și antrenorii 

I. Spiță, 
și antr. emerit

M. Franczik) 3:58,2, 2. C.N.U. 
(T. Untaru M. Bălan) 4:06,4, 
3. C.N.U. 4:06,7, 4. Tatra 
4:07,7, 5. Tatra 4:09,9, 6.
Levski 5:03,2; 4+1 v 1. C.N.U. 
(T. Untaru, M. Bălan, C.
Kloos, G. Can tem ir + R. Ior- 
dache) 3:37,4, 2. A.Z.S. 3:42,7, 
3. Levski 3:47,5, 4. C.N.U. 
3:49,9, 5. Tatra 3:59,4 6.
Tatra 4:23,4; simplu 1. A.Z.S. 
(Cristina Jejorska) 4:19,0, 2.
C.N.U. (Crista Kloos) 4:27,2, 
3. C.N.U. (Silvia Speteanu) 
4:39,5, “ '
8+1 
Bălașa, 
Kresz, 
tan. Iz 
G. “
3:34,6, 2. A.Z.S. 3:38,6, 3. Lev
ski 4:02,6, 4. Tatra 
SENIORI (2000 m). 2 
C.N.U. (I. Rădulescu, 
nu) 7:56,4, 2. A.Z.S.

4.
1.

M.
V. Crețu, G. Ciomir- 
Floroiu, T. Caramihai, 

Funairiu + M. Naidin)

fi

Ovidiu IOAN1ȚOAIA

CORNEL POPA
ACCIDENT DE AUTOAAOBIL

al 
de

PROGRESUL A ÎNTRECUT

Oscar Recer (Dinamo), performerul zilei tn proba de obsta
cole, categoria grea

EPILOG NEAȘTEPTAT LA „NAȚIONALE"
(Urmare din pag. 1)

mulul nostru tenlsman : 6—1, 
2—1... Al 11-lea ghem însă 
s-a arătat fatal. La 30—30, o 
minge laterală îi solicită lui 
Năstase o Întoarcere bruscă. 
El alunecă pe zgură, se dă 
peste cap și... Jocul era ter
minat.

Iile Năstase iese de pe teren, 
susținut pe brațe Și la câteva 
minute după aceasta diagnosti
cul medicului nu lasă nici un 
dubiu asupra faptului că o fru-

UNDE MERGEM?
BASCHET : Sala Floreasca, ora 18 : Iugoslavia—Bulga

ria, ora 19,30 : România—Grecia, meciuri tn cadrul Bal
caniadei de seniori ; terenul Floreasca, ora 11 i „U“—Po
litehnica Iași (B. m.).

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

CANOTAJ : Lacul Snagov ora 91 „Regata interna
țională C.N.U." ; lacul Herăstrău, ora 8, „Cupa Metalul'.

GIMNASTICA SPORTIVA : Sala Tineretului, ora 9, 
Concursul de toamnă al municipiului București, Juniori 
(masculin și feminin).

GIMNASTICA MODERNA : Sala Institutului Pedago
gic (Șos. Panduri 90), ora 17, Universitatea București— 
JJuda Ilvezda Praga.

FOTBAL : Stadionul Republicii, ora 14 t Steaua—Dina
mo Bacău (tineret-rezerve) ; Steaua—Dinamo Bacău (di
vizia A) ; stadionul Politehnica, ora 11 i Sportul studen
țesc—S.N. Oltenița (divizia B); teren Laromet, ora 11 i 
Laromet Buc.—Marina Mangalia (divizia C); teren Fla
căra roșie (Dudești), ora 11 l Flacăra roșie Buc.—Unirea 
Mănăstirea (divizia C) ; teren Gloria, ora 11 I Mașini- 
unelte Buc.—I.R.A. Cîmpina (divizia C); teren Sportul 
muncitoresc, ora 11 l Sportul muncitoresc Buc.—Dacia 
Pitești (divizia C).

HANDBAL: Teren Dinamo, ora 9i Universitatea 
Buc.—Știința Lovrin (A, m); ora 10,15 i Dinamo Buc.—U- 
niversitatea Cluj (A.m.); ora 11,30 i Steaua Buc—Voința 
Buc. (A. m) ; ora 12,45 l Steaua Pic.—Sc. sp. Brașov 
(J. m.); teren Tineretului, ora 15,30 i I.E.F.S. Buc.—Con
fecția Buc. (A, f) ; teren Constructorul, ora 13,45 : Șc. sp. 
nr. 2 Buc.—Lie. 2 Rm. Sărat (J, f) ; ora 14,40 l Șc. sp. nr. 
1 Buc.—Șc. sp. Buzău (J, f) ; ora 15,35 i Rapid Buc.—Pro
gresul Buc. (J, f) ; ora 16,30 i Constructorul Buc.—Spar- 
tac. Ploiești (B, f).

POPICE : Arena Voința, de la ora 8, finalele campio
natului național, seniori și senioare, proba de perechi.

TENIS : teren Steaua (Ghencea), de la ora 8,30 i 
campionatele naționale (categoria a II-a).

RUGBY : Teren Gloria, ora 9,30 : Gloria—Aeronautica 
(B); stadion Olimpia, ora 11 i Olimpia—Constructorul
Ploiești (B); stadion Vulcan, ora Ui Vulcan—Arhitec
tura (B) ; stadion Progresul, ora 9 i Progresul—Rapid 
(j) ; stadion Tineretului II, ora 9 i Șc. sp. nr. 2—Steaua 
(j) ; stadion Constructorul, ora 9,30 i Constructorul—Gri- 
vița Roșie (J); stadion Dinamo, ora 16,30 I Dinamo—CI. 
sp. șc. (j).

moașă finală fusese ratată: 
întindere de ligamente I Cu de
stulă tristețe consemnăm rezul
tatul. așa cum va fi înscris 
în palmaresul campionatului: 
Petre Mărumureanu (Steaua)— 
Die Năstase (Steaua) 1—6, 1—2. 
abandon.

Foarte sportiv, noul campion 
s-a oferit să repete finala ime
diat ce învinsul său, acciden
tat, se va fi restabilit. Dar re
gulamentul competiției trebuie 
respectat... ........... ...
tru prima 
valorosului 
nr. 3, Petre

Atmosfera 
domnea în tribune a putut fi 
în bună parte risipită de fi- 
naliștii probei de dublu mixt, 
care ne-au oferit un spectacol 
plăcut, animat de numeroase 
faze de frumoasă luptă în fața 
fileului. Campioni — Iudith 
Dibar și Sever Dron (Dina
mo), cîștigători cu 6—4, 6—3 în 
fața colegilor lor de club, Ma
riana Ciogolea—Viorel Marcu.

Cu aoeasta, cortina cade 
deasupra unei competiții care, 
,în multe privințe, ne-a dezvă
luit aspecte deosebit de intere
sante ale tenisului nostru.

Titlul intră — pen- 
oară— în posesia 
nostru tenisman 
Mărmureanu.

apăsătoare ce

★
Campionatele categoriei a II-a 

se încheie mîine, la Ghencea.
5- au disputat pînă acum două 
finale. La dublu băieți : Hiitter, 
Giurgiu (Politehnica Cluj) — A. 
Viziru, C. Hărădău (Steaua)
6— 2, 6—3. Simplu fete : Ma
riana Hagiu (Dinamo)—Liliana 
Cobzuc (Șc. sp. 2) 4—6, 6—2, 
6—4. In semifinalele de simplu 
băieți : A. Viziru—Roșianu 6—2, 
6—2, 6—4 ; Almăjan—Neacșu 
3—6, 6—2, 6—2, 8—6.

T-—

des- 
zilele 
mari

Fotbalistul Cornel Popa a sufe
rit un accident de automobil. Con
ducted cu viteză excesivă un auto
turism „Dacia 1300", el a tampo
nat un troleibuz. Transportat la 
Spitalul de urgență, ta stare de 
Inconștiență, Cornel Popa a. fost 
reanimat de dr. Vasile Iliescu. 
Diagnosticul : „Politraumatlsm cu 
plăgi multiple ale feții, capului, 
trunchiului șl membrelor". Din fe
ricire, nici o fractură.

Iată unde duce lipsa de respon
sabilitate Ia volan !

VOINȚA CU 14-11 (6-5)
Disputată ieri după amiază 

pe terenul Voința, partida a 
dat deplină satisfacție celor 
peste 100 de fideli spectatori 
care au vizionat un joc fru
mos, presărat cu numeroase 
faze spectaculoase.

După un început furtunos, 
ce părea că anunță o surpriză 
(min. 10 i 3—1), jucătoarele 
de la Voința, care circulaseră 
pînă atunci rapid și eficace, 
și-au schimbat brusc manie
ra de joc, mizînd excesiv de 
mult pe șuturile Măriei Popa, 
aflată ieri, spre neșansa lor, 
în zi slabă ! Echipierele Pro
gresului, dirijate excelent de 
Antoaneta Oțelea (care a fost 
și o bună realizatoare) au 
preluat inițiativa cîștigînd la 
limită prima repriză. Repriza 
secundă, desfășurată sub 
semnul clarei dominări a 
oaspetelor a scos în evidență 
serioase carențe în jocul de 
contraatac al Voinței, relie
fând în același timp, forma 
bună manifestată de porta
rul Progresului, Marilena 
Marin. Principalele realiza
toare : Nadia Pândele (4) — 
Voința și Liliana Bogan (5) — 
Progresul. A arbitrat Vasile 
Sidea. (a. h.).

ITINERAR
(Urmare din pag. 1)

studenți al Institutului Politeh
nic timișorean au reînsămînțat 
gazonul, au refăcut pista și 
sectoarele de atletism, au re- 
amenajat vestiarele, au ridicat 
un gard împrejmuitor. De ase
menea, pentru sportul de masă 
au amenajat terenuri simple, 
care să deservească aproape 
toate căminele studențești. Con
cludent.

Pentru a ne completa Impre
siile am vizitat vestiarele cu
rate și elegante, cabinetul me
dical, precum și cele trei ma
gazii sportive. Cu acest prilet. 
am aflat că în vara aceasta a 
fost procurat echipament și ma
terial sportiv în valoare de 
50 000 de lei.

La magaziile de materiale, 
forfotă neobișnuită. Se inven
tariază echipamentul. Văzîn- 
du-ne, un tovarăș din persona
lul administrativ ne-a spus :

— Păcat că ne-ați luat prin 
turprindere. Altfel ați fi găsit 
totul in ordine. Dar, dacă re
veniți peste citeva ore...

Cuvinte care izvorăsc din- 
tr-o mare modestie. Ce 
poate fi mai impresionant de- 
cît modestia, într-un asemenea 
context de realizări î

IN AȘTEPTAREA UNUI 
TEREN DE RUGBY I ?

Universitatea din Timișoara. 
Clădire elegantă, modernă, cu 
săli șl laboratoare spațioase, 
înconjurată de alei înflorite. 
Deși toamnă, aspectul ei pri- 
măvăratic ne înveselește pri
virea. Ceea ce uimește aici este 
dorința permanentă de îmbună
tățire și modernizare, cu pre
zență pregnantă și în dome
niul sportiv. Sala de gimnasti
că are un nou covor, în sala 
de jocuri (volei, baschet) au 
fost amenajate instalații auto
mate pentru »cor, au fost în-

LOTO • PRONOSPORT
PREMIILE TRAGERII SPECIALE 

LOTO DIN 18 SEPTEMBRIE

EXTRAGEREA I : Categoria I : 
1 variantă a 100.OOo lei ; a IT-a t 
2,35 a 43.782 Iei ; a IH-a : 37,20 
a 2.766 lei; a IV-a 1 48,80 a 8.108 
lei; * V-a : 262,65 a 392 lei; a 
VI-* 1 342,80 a SO'1 Iei.

EXTRAGEREA a II-a : Catego
ria A : 1,25 variante a 100.000 lei; 
B : 3,20 a 29.239 lei; C : 8,25 a 
11.341 lei; D : 30,60 a 3.058 lei; E : 
31.65 a 1.956 lei; F 1 52,35 a 1-787 
lei.

AMBELE EXTRAGERI : Catego
ria Z : 1164,30 variante a 100 lei.

EXTRAGEREA a III-a : și a 
IV-a : Categoria G : 3,45 variante 
autoturisme „SKODA 1000 M.B."; 
U ; 7,3« » 5.000 Ied; 14 35,83 •

l.OOo Iei: K :‘2.500 lei; J : 41 a 
84,25 a 500 lei.

EXTRAGEREA a 
ria M : 1 variante 
„DACIA 1300"; N : 
autoturisme „MOSKVICI 408' 
caroserie 412 sau la alegere, „DA
CIA 1100“ + ‘ ‘
DA S 100“ + 
850“ + 11.900 
lei; P : 21,95 
a 1.000 lei: S 
2868.3o a 60 lei.

S-au reportat sumele de : 115.106 
lei la categoria I șl 38.093 lei la 
categoria A la tragerea LOTO din 
25 septembrie 1970.

Clștlgătorul premiului de cate
goria I TELEDY ȘTEFAN-STMION 
din Tg. Mureș iar la categoria A 
DRAGOMIR GRIGORE din Bu
că U.

V-a : Catego- 
autoturlsme 

4,20 variante cu

2.700 lei, sau „SKO-
4.610 lei, sau „FIAT 
lei: O : 8,10 a 5.000 
a 2.500 lei: R : M.60 
: 47,65 a 800 lei; T :

Tatra 4:39,6; 
C. N. U. (D.
Sîngeorzan, L.

4:46,6; 
f c 1.

V. Ba- 
8:45.4; 

4+1 1. A.Z.S. (W. Repsz, K. 
Gnat, B. Lucznik, M. Szad- 
kowskc. + W. Sadowski) 7:19,8, 
2. C.N.U. 7:23,6: 2+1 1.
C.N.U. (C. Pielea. G. Iliescu + 
P. Caraiani) 8:10,5, 2. A.Z.S. 
8:32,0; simplu 1. A.Z.S. (Wie- 
slaw Ugosz) 7:50.4, 2. C.N.U. 
8:45,8; 8+1 1. C.N.U. 6:17,5, 2. 
A.Z.S. 6:21,6. JUNIOARE 
(500 m) 4+1 r 1. Tatra (Ma- 
cherova, Tomesova, Balasko- 
va, Tuvsova + Poslusna) 
2:05,7, 2. A.Z.S. 2:07,4, 3.
C.N.U. 2:08,4, 3. Tatra 2:17,4; ' 
4+1 v 1. C.N.U. (G. Militaru, 
C. Constantinescu. M. Stavăr, 
S. Sandu + R. lordache) 
1:51,7, 2. Tatra 2:00,0, 3. Tatra 

simplu 1. C.N.U. (Co-
Blidaru)

(Dana
2:05,6, 2.
Casaponiu)

3. Tatra 2:14,6, 4. A.Z.S.

2:02,2; 
druța 
C.N.U.
2:11,3,
2:19,8; 2 v 1. Tatra (H. Kaf- 
kova, M. Putnova) 1:53,6, 2. 
C.N.U. (C. Blidaru. G. Mili- 
taru) 1:54,7. JUNIORI (1500 
m) 2 v 1. G.N.U. (R. Popescu. 
N. Pantelimon) 5:55,0, 2.
A.Z.S. 6:18,9; 4 + 1 1. C.N.U. 
(V. Nedelcu, G. Toma, O. 
Galatioiu, V. Mănaiulescu + 
P. Claraiani) 5:30,8, 2. A.Z.S. 
5:33,1.

Astăzi, de la ora 9, regata 
a doua a patrulaterului.

N. MARDAN

Calac-canoe -

ULTIMA REUNIUNE

LA FOND

SPORTIV TIMIȘOREAN
ființate un cabinet metodic șl 
un centru de cercetări pentru 
problemele de educație fizică.

Cit privește baza sportivă 
a Universității, aceasta este 
dotată cu terenuri de hand
bal, baschet și minibaschet, vo
lei și tenis. Cei doi amenaja- 
tori au avut grijă să întîmpine 
din vreme noul an universitar. 
Totul e sclipitor de curat și 
bine îngrijit. îar în perspectivă 
— o bază nautică și două 
terenuri anexe de volei și bas
chet.

Două sînt însă necazurile stu
denților timișoreni :

1. Deși la Facultatea de edu
cație fizică funcționează per
manent un curs de înot, bazinul 
este situat la 5 km în afara

ca
se 
fie 
de

Pe un timp frumos, favora
bil sporturilor nautice, ieri au 
continuat pe Snagov întrecerile 
din cadrul CONCURSULUI RE
PUBLICAN DE MARE FOND 
LA CAIAC-CANOE. A fost ul
tima reuniune a acestei intere
sante competiții, la care au 
participat numeroși fondiști din 
asociațiile și cluburile sportive : 
Steaua, Dinamo, Olimpia Bucu
rești, /Ancora Galați, U.T. Arad, 
Olimpia Satu Mare, C.S. Brăila, 
Clubul sportiv școlar București. 
Dunărea Brăila, Școala sporti
vă nr. 2 București.

întrecerea a debutat cu pro
ba de C1 — 20 OOO ni, în care 
Tudor Nichifor (Steaua) a ciș- 
tigat detașat. O cursă specta
culoasă a fost și cea de C 2 
— 20 000 m. Această ultimă
probă a concursului republican 
de mare fond i-a revenit —■ 
surprinzător, dar pe merit — 
cuplului Osipov - Gînsac (Clu
bul sportiv Brăila) după o evo
luție aplaudată la scenă des
chisă. în rezumat, o întrecere 
reușită, în care s-au impus și 
de data aceasta, caiaciștii șl ca- 
noiștii secțiilor nautice Dinamo 
și Steaua.

orașului. Probabil e necesar 
„încălzirea" înotătorilor să 
facă în... marș forțat. Să 
și aceasta o nouă metodă 
antrenament ?

2. Știm cu toții că la Univer
sitatea timișoreană există o e- 
chipă divizionară A de rugby, 
clasată pe locul III, anul tre
cut, care încă nu beneficiază 
de un teren propriu. Prin mun
că voluntară au început 
rile pentru amenajarea 
teren de rugby, aflat în 
pierea stadionului 1 Mai. 
va fi gata anul viitor, 
atunci rugbyștii n-au unde să-și 
desfășoare activitatea.

Credem că este necesară o 
intervenție promptă a organe
lor sportive locale.

lucră- 
unui 

apro- 
Totul 
Pînă

Rezultate : CI— 20 000 m : 1. 
Tudor Nichifor (Steaua) lh 33:30.0,
2. Ion Ștefan (Dinamo) lh 36:07,1,
3. Costel Ceatlaș (Ancora Galați)
lh 36:10,0. 4. Ion Vlad (C.Ș. Brăi
la) lh 41:00; C 2 — 20 000 mt
1. C.S. Brăila (P. Osipov — S. 
Gînsac) lh 22:25, 2. Steaua (Avram 
— Cornenco) lh 22:29, 3. Dinamo 
(Parmac — Grigoraș) lh 23:36, 4. 
Dinamo (Vavilov — Trofimov) 
lh 26:58. 5. Ancora Galați (Cris- 
tea — Drăgan) lh 27:34, 6. Dunărea 
Brăila (Varabiev — Sava) lh 28:04.

Clasament general : 1. Dinamo 
București 71 p, 2. Steaua 54 p. .3 
C.S. Brăila 28 p. 4. Ancora Ga
lați 23 p. 5. olimpia București 
12 p, 6. Olimpia Satu Mare 7 p.

V. Tf.

LE DUMNEAVOASTRĂ PREFERAT 
■ I" VĂ SFĂTUIEȘTE: •

PENTRU A NU SCĂPA NICI UNUL DiN GOLURILE 
PE CARE LE VA MARCA TN CAMPIONATUL 

REPUBLICAN DE FOTBAL, 
CUMPÂRAȚI-VĂ DIN TIMP UN TELEVIZOR

— Receptor multlcanal, ecran cu diagonala de 47 cm, pre- 
............. linie modernizentat tatr-o elegantă casetă furniruită, cu o 1 

asimetrică.
— Mare stabilitate in funcționare, imagine și i 

tate.
— Prețul este de 3.400 lei. Se poate cumpăra i 

12—18 rate lunar3 cu un aconto intre 510—680 lei.

sunet de căli

și cu plat* ta

Copii, învățați înotul I

La bazinul acoperit al Com
plexului sportiv Floreasca, se 
organizează cursuri de Învățat 
Înotul pentru copii intre 5—11 
ani, sub conducerea prof. Sat- 
marl Alex.

înscrierile se primesc înce- 
pînd de luni 23 septembrie 
1970 (relații suplimentare la 
telefon 33.65.01).

Curs de inițiere 
la patinaj

Vreți să Învățați să patinați? 
întreprinderea economică de 

administrarea bazelor sportive 
pune la dispoziția publicului 
patinoarul acoperit „23 Au
gust".

înscrierile se primesc tace- 
ptnd de luni 28 septembrie 
1970 (relații suplimentare la 
telefon 81.21.63).

ÎNTREPRINDEREA ECO
NOMICA DE ADMINIS
TRARE A BAZELOR SPOR
TIVE din București, b-dul 
Muncii nr. 37—39, sectorul 
3, telefon 21.39.71, anga
jează de urgență :

— inginer instalator
— inginer produse finite 

lemn
— tehnician principal 

constructor
— vopsitor auto cat. 

a 6-a
— fochiști autorizați
— cizmar încălțăminte 

de comandă cai. 5, 6.



CAMPIONATELE MONDIALE DE VOLEI

ÎNFRÎNGERI ALE ECHIPELOR NOASTRE

IN PRIMA ZI A TURNEELOR FINALE
ECHIPA MASCULINĂ A TRECUI PE UNGĂ VICTORIE

unor mingi trimise 
trăgătoarele adverse, 

menține

SOFIA, 26 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru).

După o zi de binemeritată odih
nă, cele opt echipe finaliste au în
ceput, ieri, întrecerea pentru titlul 
de campioană mondială. Dimineața 
s-au întîlnit reprezentativele 
U.R.S.S. șl Belgiei. După cum 
era de așteptat, voleibaliștii so
vietici net superiori, nu au în
tâmpinat o rezistență serioasă 
din partea belgienilor și au cîști
gat lejer cu 3—0 (9, 4, 3).

Două partide din programul de 
după-amlază au fost așteptate cu 
deosebit interes : Cehoslovacia— 
România și Bulgaria—Japonia,
astfel că cu mult timp înainte de 
ora 16, sala Festlvalna a fost pli
nă pînă la refuz. întîlnirea dintre 
campioana ‘ ‘
mondială. .__________
hoslovaciel șl României a justifi
cat interesul, _ 
perioadele in care au dominat, 
reușind să desfășoare un Joc 
spectaculos șl variat. După felul 
cum a început partida șl diferența 
apreciabilă la care au cîștigat 
primele două seturi, voleibaliștii 
români nu lăsau nici o îndoială 
că se vor impune fără prea multă 
dificultate asupra adversarilor.

șl vice-eamploana 
reprezentativa Ceho-

ambele echipe, în

FETELE AU AVUT

la limită a setului 
aveau posibilitatea 
constituit momen- 
al meciului, după 
română a jucat

Dar pierderea 
trei, pe care 
să-1 cîștige, a 
tul psihologie 
care formația _ _ _
tot mai dezorganizat, făcînd să-1 
scape din mîinl o victorie care 
era aproape sigură. Urmărind 
evoluția scorului în cele 5 seturi 
remarcăm faptul că voleibaliștii 
români au început totdeauna fă
ră o suficientă concentrare, fiind 
siliți, în continuare, să se între
buințeze serios pentru a reface 
handicapul. Subliniem excelenta 
evoluție a lui Aurel Drăgan care 
în repetate rînduri, prin jocul 
său, mal ales în apărare, a stîr
nit admirația spectatorilor, fiind 
aplaudat la scenă deschisă.

Scor final : 3—2 (—7—10, 13,
10, 6) pentru Cehoslovacia.

Au jucat : ROMANIA : Drâ-
gan, Schreiber, Udișteanu, Barta, 
Crețu, Stamate. au mai fost folo
siți Iorga, Rauch, Oros, Tlrlicl ; 
CEHOSLOVACIA : Zajicek, Kou- 
delka, Petlak, Tomas, Stanko, Gr3- 
ssel ; au mal fost folosiți : Rez- 
nieek, Vatenka, Pavlik.

A arbitrat: Peter Lange
(R.D.G).

TOMA HRISTOV

0 COMPORTARE
NESATISFĂCĂTOARE

lui și a 
afară de
Scorul favorabil se 
scurt timp, deoarece adver
sarele blochează bine, obțin 
chiar puncte din serviciu, o- 
bligă atacul nostru să trimită 
afară și 4—6, 5—10, 6—11,
7—12. Cîteva atacuri în aut 
ale maghiarelor și blocajul 
mai atent al româncelor duc 
la strîngerea scorului în final: 
12—13. Dar fetele noastre, în 
frunte cu Mariana Baga și 
Gabriela Popa, dau ...o mînă 
de ajutor adversarului să cîș
tige și al doilea set. După un 
debut strîns în setul trei, ad
versarele se detașează clar 
profitînd de numeroasele gre
șeli la fileu ale echipei ro
mâne. Aceasta din urmă, se 
mobilizează abia în partea a 
doua, efectuînd îndeosebi blo
caje agresive și recuperînd în 
linia a doua (4—8, 5—9,
14—9, 14—13, 15—13). Se pă
rea că soarta meciului se va 
schimba. în setul patru echipa 
României conduce cu 5—1,
dar este egalată și depășită 
în final. înfrîngerea cu 1—3 
—6, —12, 13, —9) se datorează 
și schimbărilor neinspirate e- 
fectuate de antrenori 
cursul jocului.

ROMANIA ALBANIAPREMII
APENTRU

CINEAȘTII
ROMÂNI

BELGRAD, 26 (Agerpres) 
— în localitatea Kranj 
(Iugoslavia) a avut loc re
cent al 3-lea Festival inter
național al filmului sportiv, 
la care au participat 32 de 
țări. Prezenta la această 
importantă manifestare, 
CINEMATOGRAFIA RO
MANEASCA A OBȚINUT 
DOUĂ PREMII : pentru re
gie, filmul realizat de 
Erwin Szekler — „LUPTA 
LA SEMICERC" (premiat ci
nul acesta și la festivalu
rile de la Grenoble și 
Budapesta) și pentru sce
nariu, filmul „20 DE SE
CUNDE" (inspirat din lu
mea tirului) semnat de Gh. 
Horvath și M. Narii.

PRIMUL MECI SE VA JUCA LA

VARNA, 26 
de la trimisul

După o călătorie obositoa- 
rp de la Burgas la Varna, e- 
chipa feminină de volei a 
țării noastre a aiuns în fru
moasa stațiune de pe litora
lul bulgar, seara tîrziu. Ceea 
ce n-a împiedicat însă pe fe
tele noastre și pe antrenorii 
lor ca. imediat ce s-au stabi
lit la hotel, să plece la sală 
pentru a efectua un antrena
ment de acomodare, care s-a 
desfășurat de la orele 22.30

(prin telefon, 
nostru special)

avut prea mult de luptat 
pentru a obține victoria. Cu
banezele au dovedit pînă la 
urmă foarte multe carențe 
de tehnică individuală ce- 
dînd în trei seturi, la 3, 5, 2.

După-arniază, de la orele 
16.30, îți fața unei săli arhi
pline, ROMÂNIA a început 
partida în compania echipei 
UNGARIEI.

De la început, tricolorele 
noastre s-au arătat în criză de 
formă, datorită oboselii psihi
ce și fizice din... ziua de pau-

MDNCHEN, 26 (Agerpres). 
— 84 de țări vor lua parte la 
turneul olimpic de fotbal al 
celei de a 20-a ediții a Olim
piadei de vară din 1972.

Turneul final VA REUNI 16 
ECHIPE, două fiind de pe 
acum cunoscute : R.F. A GER
MANIEI — țara gazdă și UN
GARIA — deținătoarea titlu
lui olimpic. Pentru celelalte 
14 locuri se vor desfășura me
ciuri eliminatorii.

în ceea ce privește Europa, 
în cele patru grupe au fost 
stabilite 11 meciuri de califi
care :

Grupa I : FRANȚA — IS
LANDA ; U.R.S.S. — OLAN
DA; LUXEMBURG —AUSTRIA;

Grupa a ll-a : POLONIA — 
GRECIA; BULGARIA — AN
GLIA ; TURCIA — SPANIA ;

Grupa a lll-a : IUGOSLA- 
IRLANDA ; MALTA —

FINLANDA ; ITALIA — R. D. 
GERMANA ;

Grupa a IV-a : ROMANIA 
— ALBANIA ; ELVEȚIA — DA
NEMARCA.

Potrivit tragerii la sorți, 
ECHIPA ROMÂNIEI VA JUCA 
PE TEREN PROPRIU PRIMUL 
MECI 
după 
pene, 
două

CU ALBANIA. Sa joaca 
sistemul cupelor euro- 
prin eliminare directa, 

meciuri (tur-retur).

BUCUREȘTI
Cele 11 echipe învingă

toare în meciurile directe 
enunțate mai sus vor fi re
partizate în alte patru 
grupe, unde SE VA JUCA 
DUPĂ SISTEMUL CAMPIO
NAT, CU CLASAMENT PE 
PUNCTE, CU MECIURI TUR- 
RETUR.

învingătorii acestor pa
tru grupe se vor califica 
pentru turneul olimpic fi
nal de la Miinchen.

r

Au început întrecerile primei ediții

a Dinamoviadei de lupte

VARNA (feminin)
IERI

U.R.S.S. — Cuba 3—0 
România — Ungaria 1—3

AZI

România — Cuba
R.P.D. Coreeană — Cehoslovacia 
Bulgaria —
U.R.S.S. —

Ungaria 
Japonia

IERI

SOFIA (masculin)
AZI

U.R.S.S. — Belgia 3—0 
România—Cehoslovacia 2—3

Belgia — România 
Japonia — U.R.S.S. 
Bulgaria — Polonia 
R.D.G. — Cehoslovacia

. __ _____ ____  ___ ._ nu ne-au sosit rezultatele de la par
tidele Bulgaria-Japonla, Polonia-R.D.G. (m), Cehoslovacia-Bulga- 
ria, Japonia- R.P.D. Coreeană (f).

P!nă la Închiderea ediției

la 24. Deși obosite după e- 
fortul de peste zi, ele au ma
nifestat o dispoziție bună de 
joc, fiind optimiste pentru 
prima partidă a turneului fi
nal. Trebuie să mai spunem 
că am întîlnit aici și nume
roși turiști români, mari iu
bitori ai voleiului, care au 
făcut special deplasarea pen
tru a asista la întrecerile 
campionatului mondial.

Programul de dimineață 
a fost deschis de întîlnirea 
dintre echipele U.R.S.S. și 
Cuba. Jocul a stîrnit un in
teres deosebit, datorită fap
tului că evolua o formație 
care obținuse o calificare ne
sperată — Cuba. Dar, puter
nica garnitură sovietică nu a

ză. 
cu 
în 
străluceau. Preluările defectu
oase, pasele fără precizie 
(motiv pentru care coordona
toarea Eugenia Rebac a fost 
înlocuită definitiv), atacurile 
lipsite de vlagă, blocajul lent 
și neomogen, inerția în linia 
a doua au făcut ca jocul ro
mâncelor să fie neconvingă
tor. Astfel, echipa maghiară 
se impune cu ușurință în pri
mul set i 15—6. Româncele 
păreau abia trezite dintr-un 
somn toropitor, ce continua 
să-și exercite acțiunea asupra 
lor. Apoi, în setul II ele obțin 
avantaj la început (4—1), ca 
urmare a activizării blocaj u-

Evoluția lor nu amintea 
nimic de jocurile făcute 
serie, deși maghiarele nu

Olimpiada de șah

ECHIPA U.R.S.S. ȘI-A PĂSTRAT TITLUL
SIEGEN, 26. — In ulti

ma rundă a Olimpiadei de 
șah s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : România— 
Cehoslovacia 2—2, Bulgaria— 
U.R.S.S. 2—2, R.F.G.—Cana
da 2%—l‘/a Iugoslavia—Ar
gentina 2‘/i—1%, Ungaria— 
R.D.G. 3—1, S.U.A. — Spania 
2%—1%.

Clasamentul final, în grupa 
A, este următorul: 1. U.R.S.S. 
27'Zi puncte (din 44 posibile); 
2. Ungaria 26% p ; 3. Iugo-

slavla 26 p4. !
5. Cehoslovacia
R.F. a Germaniei 22 p
Argentina și Bulgaria 21% p;
9. R.D. Germană 19 p; 10. 
ROMÂNIA 18‘/2 P ; 11. Ca
nada 17‘/a P ; 12. Spania 16 p 
In continuarea clasamentului, 
pe primele locuri ale grupei 

13.
25

16.

S.U.A. 24% p: 
. 23% p; 6.

; 7-8.

B : 
nia 
p;
17—18. 
p etc.

Israel 27 p ; 14. Polo- 
p; 15. Australia 24% 
R.P. Mongolă 23% p;
Suedia și Olanda 23

Comparativ cu luna precedentă, octombrie ne apare 
mai puțin bogat în mari competiții internaționale, desigur 
consecință a trecerii de la sezonul de vară la cel „indoor”. 
La granița dintre calendare, cu specific deosebit, găsim nu
mai două campionate mondiale în sporturi olimpice.

MAI ÎNTÎI, dincolo de O- 
cean, în mica localitate 
Phoenix din Arizona (S.U.A.) 
își vor da întîlnire cei mai 
buni țințași din lume, cam- 

- pionii calmului și ai ochirii 
precise. Se dispută (17—27.X) 
campionatele mondiale de tir. 
la toate specialitățile. Vor fi 
în întrecere și trăgătorii ro
mâni, iar speranțele lor și ale 
noastre converg mai cu sea
mă către probele de pistol 
viteză șl armă liberă calibru 
redus. Acolo, un bun renume, 
cîștigat pe poligoanele mari
lor competiții mondiale și o- 
limpice, se cere cu deosebire 
apărat.

Pretenții mai modeste emit 
reprezentanții tricolori în al 
doilea campionat mondial al 
lunii viitoare, CEL DE GIM
NASTICA SPORTIVA (Lju
bljana, 22—27.X). In frumoa
sa sală Tivoli — devenită fa
miliară și vedetelor patina
jului sau baschetului — din 
capitala Sloveniei, disputa 
măiestriei la aparate și la sol 
ar putea aduce României 
doar afirmări izolate, ca de 
pildă aceea a Elenei Ceam- 
pelea. Dacă, bineînțeles, nu 
vor fi, totuși, surprize mai 
rare într-un sport de mare 
tehnică.

Ajung la finiș și campiona
tele mondiale în sporturile 
cu motor. Cel de AUTOMO
BILISM, tragic marcat de 
moartea lui Jochen Rindt la 
Monza, își trăiește ultimele 
două etape în doliu. Se dis
pută al 12-lea Mare Premiu, 
ccl de la Watkins Glen 
(S.U.A.) — 4 octombrie, apoi 
cel de-al 13-lea șl ultimul,

la Ciudad de Mexico — 25 
octombrie. Macabră Ironie, 
campion va rămîne probabil 
tot marele dispărut, fiindcă 
în clasamentul campionatului 
Rindt avea un avans atît de 
consistent (45 puncte), încît 
ocupantul locului doi, belgia
nul Jacky Ichx (28 p) are

șanse minime de a-1 mai re
monta. Ar trebui pentru a- 
rceasta ca Ickx să cîștige am
bele curse. Ceea ce — să re
cunoaștem — comportă 
riscuri ce se plătesc scump...

Fotbalul, cu campionatul 
său mondial abia încheiat în 
această vară, abordează acum 
întrecerea supremă a conti
nentului european. Luna oc
tombrie programează STAR
TUL IN A 4-A EDIȚIE A 
CAMPIONATULUI CONTI
NENTAL. A doua duminică 
îi va găsi pe fotbaliștii ro
mâni față în față cu adver
sarii lor finlandezi, în meciul 
lor inaugural. Pentru cele
lalte partide, am alăturat un 
extras din calendar, din care

Aurelian BREBEANU

■.

Gerd Miiller în postură de... portar

I

Globtroterii australieni

Echipa Australiei va efec
tua în acest sezon un turneu 
în lume care o va conduce pe 
trei continente : Europa, Asia 
și America de Sud. în Europa 
sînt prevăzute meciuri în An
glia, Grecia, R.F. a Germaniei 
și Italia. în Asia, fotbaliștii 
australieni vor juca contra e- 
chipei Iranului, Israelului și 
Hong Kong. în fine, pe conti
nentul american ei votr juca 
la Mexico, apoi vor reveni în 
patrie prin Noua Zeelandă și 
Tahiti.

Fotbalistele daneze vor sâ 
apară pe micul ecran

In Danemarca, nu s-au stins 
încă ecourile recentului cam
pionat mondial de fotbal fe
minin, disputat la Torino. Mo
tivul este simplu : după cum 
se știe, reprezentativa daneză 
a cucerit titlul de campioană 
a lumii. Cu un asemenea atu 
în mînă, căpitana echipei în
vingătoare, Kirsten Schaeffer, 
și-a permis să facă unele re
marci sarcastice la adresa ju
cătorilor de fotbal din țara sa.

se poate vedea cit de susți
nută este activitatea echipe
lor naționale. Cele de club 
așteaptă tragerea la sorți în 
cupele europene și — după 
rezultatele ce se întrezăresc 
în prima manșă — nu ne în
doim că din urna de Ia Am
sterdam, Ia 6 octombrie, vor 
fi extrase și nume de echipe 
românești. Cite, rămîne de 
văzut, după „miercurea de 
foc" a acestei șăptămîni.

IN ALTE SPORTURI, sînt 
de semnalat competiții rutie
re pentru așii pedalei, dar și 
primele reuniuni pe velodro
muri acoperite, după cum te- 
nismanii răsfirați încă pe di
verse meridiane, se vor strîn- 
ge din nou în Europa pentru 
apropiatele turnee de sală. 
Iar în box, este de subliniat 
data de 26 octombrie, cînd re
apare pe ringul din Atlanta

CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE FOTBAL (octombrie)

Flnlan-

Ungaria. 
Finlanda ;

7 — Cehoslovacia 
da ; ., 
Norvegia — 

11 — România —
Malta — Grecia :
Olanda — Iugoslavia. 

14 — Danemarca — Portuga
lia ;
Irlanda — Suedia ; 
Luxemburg — Iugo
slavia ;
Polonia — Albania.

17 — R.F.G. — Turcia
31 —Austria — Italia.

(S.U.A.) cel mai mare bo
xer al zilelor noastre, ostra
cizat timp de trei ani de o 
legislație — să zicem — cu
rioasă. L-am numit, desigur, 
pe Cassius Clay.

Vlad UDRIȘTE

17 VICTORII ROMÂNEȘTI 
ÎN PRIMA ZI

fotbalist al anului de către re
vista „France Football". Uh tro
feu pe care-1 merită din plin, 
fiind și golgeterul campionatu
lui mondial din Mexic. Gerd 
Miiller s-a născut la 3 noiem
brie 1945. A debutat în echipa 
națională in 1966, și a fost de 
trei ori golgeter al campionatu

lui vest-german

VARȘOVIA, 26 (prin tele
fon). — în cunoscuta sală de 
sport varșoviană, Gwardia, 
au început sîmbătă dimineața 
întrecerile primei ediții a DI- 
NAMOVIADEI de lupte gre- 
co-romane și libere. La com
petiția inaugurală iau parte 
luptători de la cluburile Dy
namo Berlin, Ruda Hvezda 
Praga, Dinamo București, 
Levskl Spartak Sofia, Dozsa 
Budapesta și Gwardia Var
șovia. Dinamoviștii 
reșteni au concurat 
tatea lor, cu succes 
niunile primei zile, 
să obțină 17 victorii, la punc
te sau prin tuș. Iată, de alt
fel, rezultatele lor tehnice: 
GRECO-ROMANE (turul I) ! 
cat. 48 kg I. Gibu b. p. I. 
Mlesnek (Ruda Hvezda), cat. 
52 kg ~ ~ '
6 V.
57 kg 
cu D. 
62 kg 
Schroder (Dynamo), cat. 68 
kg I. Enache b. p. K. Matzok 
(Gwardia), cat. 74 kg V. Di
nu b. p. Y. Tiron (Ruda 
Hvezda), cat 82 kg I. Țăranu 
b. p. T. Baan (Ruda Hvezda), 
cat. 90 kg V. Fodorpatachi 
p. t. min. 7 F. Back (Gwar
dia), cat 100 kg N. Marti-

bucu- 
majori- 

în reu- 
reușind

Șt. Bade» b. tuș min. 
Gyorgy Dozsa), cat 

C. Ionescu descalificat 
Hajduk (Gwardia), cat.

C. Vîrtosu b. p. H.

nescii b.t. min. 8 N. Wlodar- 
czuk (Gwardia), cat -Ț-100 kg 
V. Dolipschi b.t. min. 2 H. 
Ardt (Dynamo) ; LIBERE 
(Dinamo a deplasat sportivi 
numai la 5 categorii de greu
tate) : cat. 48 kg I. Iatagan 
b.t min. 5 V. Tocev (Levskl 
Spartak) cat. 52 kg Gh. Ere- 
mia a fost liber în acest tur, 
cat 57 kg. Șt. Varodi b. t. 
min. 6 V. Krosovski (Gwi 
dia), cat. 68 kg E. Cristia.1 
p. p. Ykudewski (Gwardia), 
cat. 100 kg. Șt. Gyorgy p p. 
A. Miklov (Levskl Spartak), 
în turul II, pînă la închi
derea ediției : I. Glbu a fost 
liber, St. Badea p. p. V. 
Szezepaniak (Gwardia), C. 
Ionescu b.p. H. Radakhisch 
(Dynamo Berlin), C. Vîrtosu 
b. diferență p. J. Szakacs 
(Dozsa), I. Enache b.p. O. Sle- 
haher (Ruda Hvezda), V. Di
nu egal S. Pelsy (Dozsa), I. 
Țăranu b.t. min. 3 A. Czifri 
(Dozsa), V. Fodorpatachi si 
N. Martinescu au fost liberi, 
Gh. Eremia b.t. min. 
Toth (Dozsa), Șt. 
min. 8 K. Szabo
Cristian b.t min. 
(Ruda Hvezda).

Duminică seara vor avea 
Ioc finalele.

7 L. 
Varodi b.t 
(Dozsa), E, 
4 F. Duma

i

v

»

„Am făcut mai mult pentru 
fotbalul danez — a declarat ea 
— decît bărbații noștri. De a- 
ceea, este o glumă proastă că 
nu sîntem luate în serios, iar 
la televiziune sînt transmise 
numai meciuri dintre echipe
le masculine. Cerem și noi un 
Joc în program". Ceea ce a 
pus, desigur, în încurcătură pe 
directorul programelor 
televiziunea daneză.

Non-stop

din

echi- 
și al

BALCANIADA DE BASCHET
(Urinare din pag. I)

Micul fundaș stînga al 
pei R. F. a Germaniei 
Borussiei MSnchengladbach, 
Berti Vogts, deține două fru
moase recorduri : a purtat de 
28 de ori, fără nici o întreru
pere, tricoul naționalei vest- 
germane ; a disputat toate cele 
170 de meciuri jucate de clu
bul său în prima ligă, înce- 
pînd din anul 1965, cînd Bo
russia Mdnchengladbach a de
butat în competiția naționa’ă. 
Bravo Berti l

toate eforturile făcute, baschet- 
baliștil iugoslavi nu au reușit 
decît să echilibreze 
tabela de marcaj.
Cristoforu, dar mal 
lui Trontzos (min. 
însă o altă turnură meciului. 
Cermak, Plecas, Jelovao și Sol- 
man nu au mal avut în față 
adversari de valoare, reușind 
— doar în aceste condiții — 
să puncteze pentru o victorie 
fără glorie. Scor final : 83—78 
(33—41) în favoarea echipei iu
goslave.

situa(ia pe 
Ieșirea lui 
ales cea a 
37) a dat

IUGOSLAVIA — GRECIA 
83—78 (33—41). Au Înscris: Ka- 
ratl 5, Șlmonovici 10, Jelovac 
17, Knezevlcl 4, Kapiclcl 8, Ko- 
tarac 4, Solman 10, Plecas 17, 
Cermak 8 pentru Iugoslavia, 
respectiv Kondos 8, Trontzos 
12, Glanouzakos 3, Raftopou- 
los 10, Kephalos 17, Diaman
topoulos 11, Christoforu 10, 
Vasslliadis 2, Katsafados 5. 
Au arbitrat cu greșeli A. Ka- 
lalî (Turcia) șl A. Hristov 
(Bulgaria).

ROMANIA — BULGARIA 
85—51 (48—41). Au înscris Dia
conescu 19, Albu 19, 
Popa 12, Georgescu 
gomlrescu 2, Pîrșu 
2, Savu 2 pentru 
respectiv ÎTankov 8,

„Portarul" Gerd Miiller
11 recunoașteți 7 Portarul din 

fotografie, cu mîinile întinse, 
care va reține balonul nu este 
altul decît Gerd MUUer. cele
brul atacant de la Bayern MUn- 
chen și al selecționatei R.F. a 
Germaniei. In meciul cu Mon- 
chengladbach, după ce coechi
pierul său, portarul Maier, a 
pierdut balonul, Gerd Miiller, 
care se afla în apropierea por
ții (de altfel 
tot terenul) a 
turi pentru a 
gur. Evident,
a prins balonul, arbitrul a dic
tat 11 metri. Lovitura nu a fost 
însă transformată și iată că 
Miiller a salvat golul !

Zilele trecute, la Paris, Gerd 
Miiller a primit „gheata de aur” 
trofeu acordat celui mai bun

începutul calm al meciului 
România—Bulgaria nu anunța cît 
de cît finalul dramatic la care 
aveam să asistăm. Intr-adevăr, 
interceptînd cu agilitate șl 
sprintînd spre coșul advers,- 
punctînd precis de Ia semidis- 
tanță, culegînd majoritatea 
mingiilor de sub panouri, bas- 
chetbaliștil noștri au dominat 
prima repriză în care au con
dus destul de lejer cu 23—14, 
27—17 (min. 10), 31—20 (min. 
11). Sesizînd că dacă va prac
tica, în continuare, apărarea om 
la om clasică nu va putea re
face handicapul, antrenorul bul
gar D. Mitev a indicat, la în-

Tarău 17, 
10, Dra-

2, Oțelac 
România, 

FUipOV 
14, Golomeev 17, Paspalamov 
2, Brănzov 16, Dimitrov 15, 
Hristov 12. Au arbitrat foarte 
bine un meci dificil S. Szecv 
(Ungaria) șl M. Allfraghi 
(Grecia).

CLASAMENT
2
2
2
2

2 0 161—153 2
1 1 160—162 1
1 1 178—165 1 
0 2 158—178 0 
ooșgete iilor,

47

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

In clasamentul 
conduce detașat Albu cu 
de puncte.

AZI 1N SALA FLOREASCA, 
ultimele meciuri : ora 18 : Iu
goslavia — Bulgaria, ora 19,30: 
România — Grecia.

ceputul reprizei secunde, apli
carea presingului temporar. Ur-

marea s-a văzut pe tabela de 
marcaj, unde diferența a scă
zut Imediat. La riadul său, 
bine Inspirat, antrenorul nostru 
Al. Popescu a procedat lâ 
schimbarea, pe rînd, a celor mai 
buni jucători (Albu, Diaconescu 
și Tarău), în scopul menajării 
lor pentru final. Și bine a fă
cut, deoarece înlocuitorii acesto
ra (Pîrșu, Savu, Oțelac) au 
„ținut” o diferență minimă, fa
vorabilă oaspeților.

Formația de bază a reintrat 
în min. 33 șl de aici soarta 
partidei s-a schimbat. Calmul 
și aplombul experimentalilor 
jucători, completate cu vhjo 
rea mal tinerilor lor parted» > 
(Tarău, Popa, Georgescu) au 
dus la remontarea handicapului 
de două-trel puncte. In această 
situație, era clar că rezultatul 
va fl decis în ultimele secunde, 
fapt care s-a și petrecut. Cînd 
mai erau 6 secunde de joc, la 
scorul de 84—83 pentru Bulga
ria. maestrul emerit al sportului 
Mihai Albu a avut de transfor
mat două aruncări libere și, 
spre cinstea lui ?i bucuria tutu
ror celor ce au urmărit din 
tribune și la televizor întrece
rea, le-a transformat, ADU- 
CIND VICTORIA REPREZEN
TATIVEI ȚARII NOASTRE.

PARTIDE DRAMATICE IN „CUPA
el se mișcă pe 
intrat între bu- 

salva un gol sl- 
după ce Miiller

GRAEBNER
ÎNVINS DE UN
NECUNOSCUT
LA LOS ANGELES

In ziua a treia a tur
neului internațional
„open‘‘ de tenis de la Los 
Angeleș a fost înregistra
tă o mare surpriză : tînă- 
rul jucător 
Jimmy Connor, 
de 18 ani, l-a 
6—3, 2—6, 6—2 _ 
Graebner. In celelalte par
tide, favoriții au terminat 
învingători : Laver l-a în
trecut cu 7—5, 5—7, 6—4 
pe Pilici, Ashe a dispus cu 
2—6, 7—5, 6—3 de Kodes, 
Roche l-a învins cu 2—6, 
6—2, 6—3 pe Riessen, iar 
Newcombe a cîștigat cu 
5—7, 6—3, 6—3 în fața 
compatriotului său Stoile.

american 
în vîrstă 
învins cu 
pe Clark

INTERCONTINENTALA 4 LA
La Varese au continuat 

meciurile din cadrul , celui de 
al 5-lea turneu al „CUPEI 
INTERCONTINENTALE".

Jucînd mult mai bine ca 
în ziua precedentă, campioa
na Cehoslovaciei, Slavia Pra
ga, a obținut o nesperată vic
torie în fața echipei ameri
cane Richland Seertoma. De 
subliniat faptul că baschet- 
baliștii de peste Ocean con
duceau la pauză cu 49—33,

de

dar Zidek (25 p) și coechipie
rii săi au atacat excepțional 
în partea a doua a meciului, 
cîștigind cu 81—74.

O desfășurare la fel
pasionantă a avut-o și întîl- 
nirea dintre Real Madrid și 
Corinthians Sao Paulo. Sud- 
americanii, mâi tehnici și cu 
un plus de virtuozitate, au 
condus în majoritatea timpu
lui, fiind egalați în ultima 
secundă : 68—68. în prelun-

-ul
GAGEA

BASCHET
jucătorii madrileni, cu 
mai proaspete, au reu-

giri, 
forțe 
șit să învingă la limită : 
78—77.

După trei zile de întreceri, 
in clasamentul turneului con
duce IGNIS VARESE (neîn
vinsă) cu 4 p, 
Real
Sao
cu 2
0 p.

urmată de : 
Madrid, Corinthians 

Paulo și Slavia Praga 
p, Richland Seertoma

ieștiri‘Ultimele rezultate-ultimele știri-
17,61 m la greutate—NOU RECORD

La Varșovia, cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înfiin
țarea clubului Gwardia, a avut loc un concurs internațional de 
atletism. La această competiție dinamovistul bucureștean ADRIAN 

a cucerit primul loc la aruncarea greutății, stabilind și 
record al României cu 17,61 m. Pe primul loc s-au mai

GAGEA a cucerit
un nou 1-------— ,
clasat N. Nicolae la 400 m — 49,4 și Argentina Meni» la disc 
— 54,46 m.

TURNEUL DE ȘAH
In turneul internațional de șah 

pentru juniori care se desfășoară 
la Zinnowitz (R.D. Germană), șa- 
histul român D. Ghindă ocupă 
locul patru in clasament, cu 7'/j

DE LA ZINNOWITZ
p, după disputarea a 12 runde. 
Pe primele locuri sint clasați : 
Vogt și Bruggeman (R.D.G; —
S’/i P, Velikov (Bulgaria) 8 p.

A. BRUNDAGE 
VIZITEAZĂ ATENA

Echipa României

la „Turul

STEAUA — GALATA 
SARAY ÎN „CUPA CUPE.

LOR" LA BASCHET

VARESE (Agerpres). Tra
gerea la sorți efectuată pen
tru primul tur al „CUPEI 
CUPELOR” la baschet mas
culin a decis ca Steaua să 
joace cu Galatasaray Istan
bul. Invingătoarea va întîlni 
pe Spartak Leningrad.

care participă

Bulgariei"
ATENA, 26. — Dl. AVERY

BRUNDAGE, președintele C.I.O., 
este așteptat sd sosească luni in 
capitala Greciei, pentru o vizită 
de trei zile. El va vizita, de ase
menea, vechea așezare Olimpia, 
unde este sediul Academiei olim
pice șl unde se fac noi amenajări

echipa re-A fost stabilită 
prezentativă de ciclism a Româ
niei care luni va pleca la Sofia 
pentru a lua startul în „Turul 
Bulgariei”. Ea este alcătuită din 
alergătorii: VASILE TEODOR,

N1COLAE CIUMETI, ȘTEFAN 
SUCIU, CONSTANTIN CIO
CAN, ALEXANDRU SOFRO- 
NIE și VASILE SELEJAN. An
trenorul reprezentativei, NI- 
COLAE VOICU.
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