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CE NOUTĂȚI VA ADUCE
- PE PLAN SPORTIV -

NOUL AN UNIVERSITAR?
RĂSPUND UNEI ANCHETE-FULGER A ZIARULUI NOSTRU

'• Conf. univ. ALEXANDRU FORȚU, • Prof. TITUS DEAC,
inspector general șeful Comisiei sport din Uniunea

în Ministerul învăfâmîntului Asociațiilor Studenților din România

Este o realitate recunoscută — 
și verificată — faptul că în 
paralel cu o activitate profe
sională dintre cele mai asidue, 
tineretul studios al patriei noas
tre dedică multe ore mișcării, 
exercițiului fizic, căutînd să-și 
asigure — prin sportul de ma
să sau prin cel de performan
ță — o condiție fizică pe mă
sura capacităților intelectuale.

Căutînd să aflăm între ce 
coordonate se va plasa noul

an sportiv universitar, ce nou
tăți va aduce el și la ce mă
suri s-a procedat pentru buna 
desfășurare a competițiilor in
tr-un sector al sportului re
cunoscut — la manieră defini
torie — drept nespectaculos, 
ne-am adresat forurilor celor 
mai competente în materie — 
Ministerul învățămîntului și 
Uniunea Asociațiilor Studenți
lor din România — care ne-au 
oferit următoarele două opinii.

„ÎN .971 — PRIMUL MARE FESTIVAL AL SPORTULUI 
UNIVERSITAR"

— Am vrea, stimate tovară
șe Alexandru Forțu, să trans
miteți cititorilor noștri — și 
îndeosebi acelora dintre ei 
care, începind de astăzi, vor 
lua loc în băncile ainfitea- 
trelor — ce preparative a fă
cut Ministerul Învățămîntului 
în vederea inaugurării anului 
academic ?

— înainte de toate, in primă
vară, s-a organizat o consfătuire 
națională de lucru cu șefii de ca
tedre și secretarii cluburilor stu
dențești, fiecare împărtășindu~și 
experiența, procedîndu-se la un 
util schimb de opinii, pe mar
ginea concluziilor desprinse din 
vechiul an universitar. în urma 
acesteia, am stabilit calendarul 
fiecărui institut de invățămînt

superior, Iar calendarul național, 
ferm și exact, l-am expediat în 
țară încă din august, mult mai 
devreme decît de obicei.

■— Există ceva noutăți — să 
le zicem — șocante, în privin
ța sportului universitar ? Va 
aduce noul an ceva deosebit, 
prin referință cu cel înche
iat în vară ?

— Sub aspect competițional, 
de-a lungul unui calendar pe 
care l-aș socoti mult mai crista
lizat ca în anii trecuți, sportul 
universitar va beneficia tn luna 
mal, prin eforturile conjugau ale 
Ministerului învățămîntului și 
U.A.S.R., de un veritabil festi
val, o întrecere la nivel național, 
programată la 8 discipline spor
tiv© (atletism, fotbal, handbal,

volei, baschet, Judo, gimnastică 
sportivă și modernă). Va fi — 
aliind întrecerilor de pe gazon 
sau din sală, cîteva prestigioase 
manifestări culturale sub cupola 
Academiei — o mare sărbătoare 
a tineretului nostru universitar.

în același timp, noul an șco
lar va cunoaște — ca o noutate 
de ordin strict funcțional — o 
mai mare exigență din partea 
tuturor cadrelor didactice. Minis
terul învățămîntului a solicitat a- 
ceasta prin directive pe cit de 
raționale tot pe atît de hotărîte, 
Incit îmi pot permite să afirm 
că exigența cadrelor de educa
ție fizică din institutele de învă- 
țămînt superior, nu va mal ră- 
mîne un deziderat neîmplinit, ci 
va contribui activ la impulsiona
rea activității sportive studen
țești.

— In acest an nou studenții 
vor avea, oare, posibilități 
sporite de a practica sportul? 
Cum și unde ?

— în multe centre universitare 
—• mă gîndesc la Galați, Timi
șoara, București și Bacău — po
sibilitățile de a aborda activita
tea sportivă universitară au cres
cut sau sînt în curs de creștere, 
în funcție de noile amenajări pe 
care Ministerul învățămîntului 
le-a Inițiat în răstimpul din ur-

Ovidiu IOANITOAIA

(Continuare tn pag. a >-a)

Campionatele internaționale de tenis ale României

START ÎMPOTRIVA PLOII...
Ieri, tradiționala culoare albă 

a tenisului n-a putut fi res
pectată de competitorii „inter
naționalelor" noastre, pe care 
i-am văzut înfofoliți în trenin
guri și pulovere pestrițe, pavăză 
fortuită in fata rafalelor de vînt 
și ploii reci. N-a fost — orice 
B-ar spune — o vreme de te
nis, dar primii sosiți dintre 
oaspeți au trebuit să se Inte-

greze programului primei zile 
de întreceri, măcar în parte.

Doar cinci partide, din pri
mul tur al probelor de simplu, 
au putut fi încheiate, pînă ce o 
ploaie mai nemiloasă a făcut 
impracticabile terenurile. Rămîn 
Întrerupte o serie întreagă de 
intîlnlri, iar altele n-au putut 
£1 abordate. Start șovăitor, sub 
semnul acestei toamne prea
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Așteptind „printre picături", 
cehoslovacul Vladimir Zednik, 
campioana R.D.G. — Veronika 
Koch și al doilea reprezen
tant român in întreceri, Petre 
Mărmureanu.

Echipele românești de fotbal în cupele europene

F1IINE ESTE ZIUA CALIFICĂRILOR
ARADUL CREDE 

IN VICTORIA U. T. fl.ei
• Elevii Iul N. Dumitrescu se antrenează la adăpost de asaltul 
„sfătuitorilor" • „11-le“ arădean nu a fost încă definitivat
• Se speră totuși, In prezența lui Dembrovschi șl a lui 
Brosovschl 9 Centrul meteorologic anunță pentru miercuri cer senin

ARAD, 28 (prin telefon de 
la corespondentul nostru).

După înfrîngerea U.T.A.-ei 
la București, la Arad se fac a- 
nalogii cu meciul de la Cluj, 
din preajma primei confrun
tări cu Feijenoord. Să se pe
treacă lucrurile la fel și în 
miercurea aceasta ? Să spe
răm. In orice caz, la Arad 
domnește un optimism robust. 
După acel „egal“ de răsunet 
înregistrat la Rotterdam, se 
așteaptă „explodarea bombei11, 
eliminarea echipei Feijenoord, 
deținătoarea „Cupei intercon
tinentale".

Pitorescul oraș de pe Mu
reș cunoaște în aceste zile e- 
fervescența deosebită generată 
de pregătirile care se fac pen
tru găzduirea acestei impor
tante partide. După cum am

fost informați, la stadionul 
XJ.T.A. totul este pus Ia punct 
în cele mai mici amănunte, 
pentru buna desfășurare a 
jocului, pentru ca aproximativ 
20 000 de spectatori să aibă 
condiții optime de vizionare. 
Terenul de joc se prezintă în- 
tr-o stare excepțională, iar 
tribunele si anexele lor au 
fost reparate și zugrăvite. La 
toate acestea se mai adaugă 
o suită de măsuri organizato
rice.

Ce fac fotbaliștii de la 
U.T.A. ?
■ Se antrenează asiduu pen-

Ștefan IACOB

(Continuări fn pag. a 4-a)

timpurii, care oontinuă să facă 
greutăți tenismanilor.

Un meci interesant, pe tere- 
central, a opus pe jucăto- 
cehoslovac M. Tejcnar lui 
Popovlci, ieri părînd dls- 
să-șl vîndă scump pielea... 
puțin la începutul parti- 
cînd a cedat greu primul 
iar în al doilea a mers în

nul 
rul 
C. 
pus 
Cel 
dei, 
set, 
prelungiri pentru a cîștiga după 
18 ghemuri. Curios, setul de
cisiv (pînă în sferturi de fi
nală se joacă „2 din 3") îl gă
sește pe Popovici descumpănit 
în fața mingilor razante ale ad
versarului, iar la orice încer
care de venire la fileu este 
pasat irezistibil. Tecjnar acu
mulează puncte în serie șl ter
mină învingător cu 6—4, 8—10, 
6—0.

Tînărul Traian Marcu n-a 
reușit să se impună în fața jo-

Radu VOIA

(Continuare tn pag. a 4-a)

ÎNAINTEA PLECĂRII SPRE ARAD, HAPPEL DECLARĂ:

„SĂ TRANSFORMĂM MĂCAR
50 LA SUTĂ DIN OCAZIILE DE GOL“

— Feijenoord sosește azi la ora 14 —

ROTTERDAM, 28 (prin telex).
„Săptămîna infernală" a lui 

Feijenoord n-a început sub 
cele mai bune auspicii. Aici, 
la Rotterdam, scorul alb cu 
A.D.O. a deziluzionat pe cei 
65.000 de spectatori prezenți 
la meci. Nu atît jocul în sine, 
practicat de campionii lumii, 
a produs nemulțumiri, cit ine
ficacitatea de care ei au dat 
dovadă. Să trecem în revistă, 
pe scurt, principalele mo
mente ale partidei. în prima 
repriză au existat trei mari 
ocazii ratate de jucătorii de 
la Feijenoord : Jansen, singur 
în fața porții, a tras alături, 
apoi Hasil și Van Hanegem 
l-au imitat. După pauză, Jan
sen a șutat în bară. Presiunea 
gazdelor s-a accentuat dar

ocazii mari de gol nu s-au 
ivit. A.D.O. a folosit o apă
rare supranumerică, care a 
anihilat acțiunile înaintării 
adverse. După meci antrenorul 
Ernst Happel a declarat i 
„Am jucat bine în cîmp, am 
dominat cu autoritate, dar ce 
folos dacă înaintașii nu-și gă
sesc cadența. După meciul cu 
Estudiantes, de la Buenos 
Aires, băieții parcă nu-și mai 
găsesc „gheata de gol"

Dacă miercuri, la Arad, vom 
realiza doar 50 la sută din 
ocazii, voi fi mulțumit. Vom 
utiliza aceeași formație ca și 
în meciul cu A.D.O., adică cu 
Romeijn, Hasil și Kindvall, 
care săptămîna trecută au fost 
indisponibili".

Iată primele clasate în cam
pionatul Olandei, după meciu
rile etapei de duminică.

STEAUA — KARPATÎ LVOV, miine, pe Republicii (ora 13,30)

Iată-i pe fotbaliștii de la Karpatî Lvov la cîteva minute după sosirea în Capitală. Citiți în pagina 
a 4-a declarațiile antrenorului echipei sovietice.

Foto : B. VASILE

Stefan Onisie: „MIINE VOM FACE UN JOC FRUMOS
Șl SPER SĂ NE CALIFICĂM"

Așadar, miine, Steaua va in- 
tîlni pe Karpatî Lvov, în man
șa a doua a primului tur din 
„Cupa Cupelor". Atît antreno
rii,'cit șl jucătorii privesc cil 
optimism partida de miine. 
Semnificativă în această pri
vință ni se pare declarația lui 
Ștefan Onisie, antrenorul se
cund : „Cu toții dorim să ne

Cupa C. S. M.“ la atletism
CLUJ, 28 (prin telefon). Pe Sta

dionul Municipal din localitate, 
s-a desfășurat — timp de două 
zile — „Cupa C.S.M.", reuniune 
atletică la care au participat, pe 
lingă cluburile șl asociațiile clu
jene, centrele Oradea, Baia Mare, 
Roman șl Hunedoara. Competiția 
a fost deschisă pentru patru ca
tegorii (seniori, juniori I, II și 
III) cuprinzînd alături de probele 
consacrate și cîteva „neclasice".

Cu ocazia acestor întreceri, la 
juniori H au fost stabilite două 
recorduri naționale : Ștefan Gagea 
(Lie. „N. Bălcescu"), a aruncat 
discul (de 1 kg) la 59,32 m. iar 
mărșăluitorul Mihai Llclu (C.S.O. 
Baia Mare) a parcurs 3 km 1» 
16:07,4. Vlcecamploana olimpică 
Ileana Sllal a concurat la 200 m 
(ctștlgînd cu 25,3) șl la 4x100 m, 
ștafetă care a revenit cvartetului 
feminin C.S.M., cu 50,5.

La această a Il-a ediție a ^Cu- 
pel C.S.M.", au fost prezenți șl 
decatlonlștil clujeni Curt Socol, 
Valentin Jurcă, Andrei Șepci șl 
Vaslie Bogdan, care se pregătesc 
pentru finalele campionatelor na
ționale (10—11.X). Alte rezultate : 

400 m (f) Ana lacob (C.S.M.) 57,5;

400 m juniori — Claudlu Pe- 
(Lic. „N. Bălcescu"), 23,2,

200 și 
trini ,___ ..... ---------
respectiv 50,8. Clasamentul — În
tocmit pe baza locurilor I din ca
drul fiecărei probe — a adus pe 
primele două poziții echipele 
C.S.M. Cluj șl C.S. Oradea, cu cite 
17 locuri I.

calificăm în turul următor al 
„Cupei Cupelor". Avantajul cu 
care ne-am înapoiat de la Lvov 
nu ne-a creat o stare de auto- 
mulțumire. Considerăm că ne 
întrecem cu un adversar dificil, 
decis să-și apere cu strășnicie 
șansele. De aceea, am întocmit 
un minuțios program de pregă
tire, care să aducă jucătorii în 
maximum de formă. Duminică, 
în compania Iui Dinamo Bacău, 
s-a făcut o repetiție generală. 
Evoluția tuturor componenților 
formației a fost bună și rezul
tatul ne-a mulțumit. Miine, vom 
face un joc frumos, și sperăm 
să ne calificăm în turul II.“

După partida de duminică, 
Steaua ș-a înapoiat în vila din 
apropierea Capitalei, unde iși 
continuă pregătirile.

Ieri, după controlul medical, 
lotul s-a împărțit în două : ju
cătorii care n-au jucat dumi
nică au făcut antrenament. Cei
lalți au avut program de odih-

nă — baie, masaj, jocuri dis
tractive.

Azi are loc un ultim antre
nament, individualizat, iar seara 
se va viziona un spectacol.

★
Ieri după amiază, au sosit 

în București cei trei arbitri 
care vor conduce partida Stea
ua — Karpatî Lvov. Brigada 
este compusă din Meiuiig, Zue- 
low și Muller, toți din R.D. 
Germană.

I
I

A.D.O. Haga 6 5 10 13—3 11
Sparta Rot. 6 5 10 13—3 11
Feijenoord 6 4 2 0 12—3 10
Ajax Amst. 6 4 11 12—2 9

După joc, Feijenoord s-a
retras în cantonament, de
unde, marți dimineața, va
pleca cu un avion special la 
Arad. Sosirea la Arad este 
prevăzută în jurul orei 14.

JAN WRINGER
Algemeen Dagblat — Rotter

dam

TRIMIȘII NOȘTRI

SPECIALI TRANSMIT:

la Salo- 
plăcută 
avionul, 

bucu-

• Sotifi 
nic după o 
călătorie cu 
dinamoviștii
reșteni au făcut un 
antrenament de aco
modare.

• Fotbaliștii cra- 
ioveni vor încerca 
să infirme la Pecs... 
optimismul gazeta
rilor maghiari.

(Amânunte în pa
gina a 4-a).

Cicliștii pierd locuri în 
clasament, se dau de-a 
dura în șanț și uneori 
mor de o suspectă in- 
solație, pentru că 
consumat 
Din același 
atleți sînt 
lăsînd locul 
in întrecere, 
doping ia proporții (ceea “ 
ce e, bine) șl se extinde g 
empiric (ceea ce nu e ™ 
bine). De curînd, un în- " 
treg campionat mondial “ 
de haltere a fost dat g 
peste cap, sub presiu- — 
nea suspiciunilor, în așa X 
fel incit a putut cuceri S 
titlul suprem chiar și cel g 
dopat, dar scăpat prin 
sita tragerii la sorți !

La ultima Olimpiadă, £ 
■» unii luptători au pierdut “ 
S medalii pentru că între g 
“ reprize s-au tamponat cu — 
g amoniac la nas. Pentat- “ 
■■ loniștii suedezi au pier- g 
m dut medalii pentru că ■« 
“ înainte de a porni spre “ 
g standul de tir au trecut £ 
■a pe la bufet. Dacă se con- g 
" tinuă așa, vom spune în- g 
5 tr-o zi copiilor : nu vă S 
” (in)dopați cu dulciuri, că S 
■ o să pierdeți medaliile ! g 
“ VICTOR BANCIULESCU 2

au 
amfetamine, 
motiv, unii 
descalificați, 
celor loiali 

Lupta anti-

NOU RECORD LA MARȘ, DUPĂ 14 ANI!
într-un concurs de atletism 

organizat în Capitală, mărșă
luitorul Constantin Stan, de

LOTUL ROMÂNIEI
PENTRU &CUPA DUNĂRII" 

LA MOIOCROS
Motocroslștll noștri fruntași se 

află în fața unor noi concursuri 
Internaționale. Astfel, echipa re
prezentativă a României va par
ticipa la cea de a Ill-a etapă a 

• - ------ ----------’* a
oc- 
în 
In
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află în fața unor noi 

prezent'atlvă a României va par-
.. - ~

^.Cupel Dunării", programată 
se desfășura In ziua de 11
tombrle, pe un traseu ales
apropierea orașului Chlșlnău. 
vederea acestei importante între
ceri, antrenorii GH. IONITA șl 
TR. MACARIE au selecționat pe 
ȘTEFAN CHIȚU, AUREL IONES- 
CU, ADAM CRISBAI, CRISTIAN 
DOVIDS Șt MIHAI BANU, care 
se află de cîteva z"e Intr-o pre
gătire comună.

Peste o săptămînă, alergătorii 
români vor lua startul la un con
curs Internațional In Uniunea So
vietică, iar după Întoarcerea In 
țară vor participa la prima 
etapă a campionatului republican.

la Asociația sportivă P.T.T., a 
fost cronometrat pe distanța 
de 3 km cu 12:34,8 — timp 
care reprezintă im nou record 
național de juniori. De men
ționat că vechiul record dura 
de 14 ani, el fiind stabilit în 
1956.

PREGĂTIRILE
SPORTIVELOR

NOASTRE
PENTRU

CAMPIONATELE

Nușa DEM1AN

MONDIALE DE GIMNASTICA
începind din această săptămînă, gimnașlii noștri vizați pentru campionatele mondiale de la 

Ljubljana au intrat tn cea mal importantă perioadă a pregătirilor.
Ieri, la un antrenament al sportivelor bucureștence, fotoreporterul nostru a surprins această 

imagine : Rodlca Apăteanu lucrează sub îndrumarea antrenoarei Emilia Llță.
Ultimei» noutăți despr» pregătim» lotului feminin — in pag, a Z-a.

a nivelul marilor exigențe la care se des
fășoară o competiție ce are ca scop stabi
lirea celor mai buni sportivi ai lumii în- 
într-o anumită disciplină, se cere o puterni
că mobilizare a resurselor de ordin fizic 

și psihic, a cunoștințelor tehnice și tactice 
rîndul cărora pînă și cele mai mici detalii de pre-în

gătire capătă o însemnătate deosebită.
Acest adevăr binecunoscut a fost confirmat și de 

campionatele mondiale de scrimă recent desfășurate la 
Ankara și în care floretistele și floretiștii noștri' s-au a- 
flat în măgulitoarea postură de medaliați. Privita în 
ansamblu, comportarea scrimerilor români a fost, totuși, 
într-un ușor regres față de ediția anterioară a acestei 
competiții. Floretiștii și-au păstrat poziția deținută (me
dalie de bronz la echipe) ; floretistele, în schimb, au 
schimbat aurul din proba pe echipe, în argint (cucerit 
cu multe emoții) și argintul din întrecerea individuală, 
cu medalia de bronz.

Nu numai prin menținerea locului 
dială cît și prin felul cum au ..... ....... .............. ....
decisivă cu formația Franței (Mureșanu făcînd din nou 
dovada unei mari capacități de mobilizare), floretiștii 
s-au achitat onorabil de sarcina lor.

Nu se poate spune, însă, același lucru despre flore- 
tiste care au, indiscutabil, posibilități mai mari, vizibile 
de altfel și pe planșele de la Ankara, dar cu intermi
tență. trăgătoarele noastre au manifestat, în repetate 
rînduri, o lipsă de inițiativă neexplicabilâ la un sportiv 
cu o bogată experiență competițională dublalâ și de 
o valoare ridicată. La aceasta s-a adăugat o redusă 
rezistență fizică și — mai mult, parcă — psihică, ceea 
ce le-a iipsit de satisfacția reeditării performanțelor din 
precedentul campionat.

Mai mult a surprins și a mîhnit căderea sabrerilor. 
Dacă în proba individuală, Dan Irimiciuc a confirmat 
medalia de argint din campionatele mondiale de tine
ret de acum un an, în proba pe echipe, rezultatele au 
fost sub așteptările justificate de antecedente promiță
toare. Modestă, dar explicabilă prin tinerețea și lipsa 
de experiență a lotului, a fost comportarea spadasini
lor care, putem considera, au făcut un util rodaj în ve
derea Jocurilor Olimpice din 1972.

Felul în care au evoluat pe planșă reprezentanții noș
tri la aceste două arme a fost satisfăcător din punct de 
vedere al pregătirii tehnice și fizice. S-au putut cons
tata, însă, carențe evidente în ceea ce privește gîndirea 
tactică și aceasta, îndeosebi, la unii spadasini. Repe
tarea stereotipă a unor acțiuni, duce în mod inevita- . 
bil. la eșec, mai ales în scrimă, sport în care adversa- I 
rul trebuie mereu surprins si întrecut nu numai prin exe- I 
cuția ireproșabilă a procedeelor tehnice, nu numai prin- - 
tr-o mare rezistență, dar și prin subtilitățile de gîn- I

Sebastian BONIFACIU

în ierarhia mon- 
luptat, mai ales în întîlnirea

I
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CICLISM
PiNĂ LA FINIȘ - UN DRUM ÎNCĂ LUNG PREGĂTIRILE LOTULUI FEMININ

MIHAI ALBII
Campionatele naționale de 

ciclism pe pistă au constituit 
— așa cum era și firesc —■ 
un moment de vîrf în activi
tatea specialiștilor velodromu
lui nostru. Momentul este cu 
atît mai important cu cît — 
spre lauda lor — pistarzii au 
pornit un atac furibund pen
tru impunerea acestei ramuri 
a ciclismului în atenția selec
ționerilor olimpici.

Așadar, pornind de la aces
te premise să vedem, în lu
mina rezultatelor de la cam
pionatele naționale, stadiul în 
•care se află acești sportivi, 
sportul lor. Desigur, înainte 
de a da glas cifrelor, se im
pune a arăta că velodromul 
se găsește în aceeași acută pe
nurie de materiale, că pro
gramul competițional intern 
șl internațional este încă ne
satisfăcător, că eșaloanele de 
tineri ce se îndreaptă spre 
pistă Sînt, și la această oră, 
insuficiente din punct de ve
dere numeric. Fixînd cadrul, 
putem trece la aprecierea re
zultatelor. Fiind vorba de o 
încercare de relansare a pis
tei în lumea performanțelor, 
de veleități olimpice, vom 
face apel — pentru compa
rare — la rezultatele realizate 
la ultimele două ediții ale 
mondialelor: Brno — 1969 (la 
care au fost prezenți și re
prezentanți ai ciclismului ro
mânesc) și Leicester — 1970, 
luînd în discuție numai pro
bele trecute pe programul 
C.M. și J.O. și, dintre acestea 
numai pe acelea în care cro
nometru! are rolul hotărîtor.

1000 m
BRNQ 
1:08,38 
1:08,52 
1:08,58
Urmărire individuală 

4 000 m
4:50,82 4:56,19 5:09,9

cu start de pe loc 
LEICESTER C. I 

1:08,82 1:11,1 
1:09,21 1:12,!
1:09,23 1:12,1
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CÎȘTIGĂTORil „ZONEI" 
HUNEDOARA

Lipsind boxerii din județul 
Alba „zona" de la Hunedoa
ra s-a rezumat la confrunta
rea dintre pugiliștii hunedo- 
reni șl ced din județul Arad. 
A avut loc o singură reuniu
ne. Iată cîștigătorii, în ordinea 
categoriilor: I.Sas (H),M. Fă- 
gărășanu (H), I. Odopilă (H), 
I. Trușu (A), T. Purtan (A), 
St. Mihalcic (A), R. Lazea 
(A). Z. Laszlo (H), N. Moț 
(AȚ, I. Fugaru (H), T. Lupaș 
(H).

Moto ■1H]

CÎȘTIGĂTORil ETAPEI A III-A
Pe un traseu ales în centrul 

orașului Brăila 6-a desfășurat 
duminică etapa a III-a a cam
pionatului național de viteză în 
circuit Iată cîștigătoril :

70 cmc — I. Lăzărescu (Va
gonul Arad) ; 125 cmc — Alex. 
Crlstea—Ibnescu (Steaua) ; 175 
cmc — D. Vasiiescu (Metalul 
Buc.) ; 250 cmc — Gh. Ion 
(Steaua) ; 350 cmc — Gh. Ion ; 
500 cmc — I. Pascotâ (Progre
sul Timișoara) ; ataș — M. Dă- 
nescu + V. Dițescu (Steaua).

Ultima etapă a campionatului 
e programată duminică 4 oc
tombrie la Baia Mare.

Urmărire pe echipe 
4000 m 

4:35,75 
să 
la

realizarea ascensiunii spi
cuim :

• un sprijin efectiv acor- 
secții provinciale pentru a 
dat unui număr sporit de 
putea evolua cu regularitate 
pe velodrom;

• îmbunătățirea bazei ma
teriale ;

9 permanentizarea și lăr
girea colaborării pistă-șosea ;

• alcătuirea unui calendar 
competițional intern și inter
național adecvat necesităților 
de progres ;

9 ridicarea procesului in
structiv-educativ la nivelul 
exigențelor internaționale ac
tuale ;

Pistarzii, mal ales pentru 
ambiția pe care o dovedesc, 
dar și pentru faptul că au în 
rîndurile lor unele talente 
autentice, merită sprijinul fe
derației. O analiză a sezonu
lui, a premiselor de la care 
pornesc pentru viitor, a spri
jinului ce trebuie să li se a- 
corde (inclusiv cel metodic) 
se impune. Cunoscînd pasiu
nea și generozitatea membri
lor Biroului federal, compe
tența lor incontestabilă, nu ne 
îndoim că vor da curs acestei 
sugestii, contribuind astfel și 
mai substanțial la reașezarea 
ciclismului de pistă pe baze

PENTRU CAMPIONATELE MONDIALE4:43,3 
adăugăm 
Brno au 

atmosferice 
Leicester și 

naționale de

4:30,62
Este 

că, în 
existat 
foarte 
la campionatele 
pistă ale României vremea 
n^a fost un aliat al sportivi
lor. Cu această completare, a- 
jungem însă la concluzia: 
diferența de valoare dintre ni
velul internațional și cel na
țional se menține încă foarte 
mare. Avem, desigur, recor
duri naționale mult mal bune 
decît performanțele obținute 
la campionate. Puse însă față 
în față — recordurile mon
diale și cele naționale — re
flectă și ele aceeași diferență, 
dacă nu chiar una mai mare.

Din această succintă pre- 
zentare reiese dar că pînă la 
finiș — intrarea în vederile 
olimpice — pistarzii noștri 
mai au de străbătut un drum 
lung, plin de dificultăți. Fără 
îndoială, nici sentimental nici 
rațional, nu le refuzăm șansa 
de a atinge obiectivul propus, 
contribuția la schimbarea 
soartei ciclismului nostru de 
velodrom. Pentru aceasta este 
însă nevoie de eforturi core
late din partea unui număr 
mare de factori. Dintre con 
dițiile care se pun pentru

necesar
timp ce 
condiții 

bune, la

Hristache NAUM

BINE CĂ AU DISPĂRUT „ACCIDENTELE"!
Una cîte una, etapele cam

pionatelor naționale s-au în
șirat pe ața săptămînilor a- 
cestei toamne și vîrtejul de
clanșat încă din start (vă a- 
mintiți ? Steaua — campioana 
țării — a capotat in fața Po
litehnicii GaLațl echipă abia 
ajunsă în aerul tare al înăl
țimilor diviziei Al) nu a în
cetat, oferind duminică de du
minică surprize, care de care 
mai senzaționale. Un timp, am 
crezut că fruntașele au adop
tat o comportare mai reținută, 
rezervîndu-și forțele pentru 
aprigele confruntări din final. 
Dar, acum, sîntem convinși, 
ne-am înșelat și cauzele a- 
cestor rezultate puțin scontate 
trebuie căutate în altă parte. 
Mai precis, acolo unde mul
tora n-o să le placă...

Ani la rînd s-a spus — și 
lucrurile nu erau nicidecum 
exagerate — că întrecerea 
pentru titlu se rezumă, deloc 
fericit, la un duel Steaua — 
Dinamo, în campionatul mas
culin si la altul Timișoara — 
București, în cel feminin. E- 
chipele fruntașe își adaptau 
cadența pregătirilor și a par
ticipării la întreceri, în func
ție doar de adversarul direct 
în lupta pentru titlu restul 
competitoarelor fiind tratate 
cu o evidentă nebăgare de 
seamă. In aceste condiții, 
campionatul se comprimase 
nefericit doar la cîteva me
ciuri, în restul timpului frun
tașele făcînd plimbări de a- 
grement de-a lungul si de-a 
latul țării. în ediția treoută 
însă atît în întrecerea forma
țiilor feminine, dar mai ales 
în cea a echipelor masculine, 
s-a înregistrat cu satisfacție 
un remarcabil salt valoric la 
unele din participante, salt

AU FOST DESEMNAȚI ULTIMII CAMPIONI
Ieri dimineață, gongul a 

chemat pentru ultima dată pe 
concurenți la start. A XXI-a 
ediție a Campionatelor națio
nale de călărie s-a încheiat, 
treeîndu-se în listele cam
pionilor numele Iul CON
STANTIN VLAD (Dinamo) 
cu Spirt la seniori, și al lui 

MARIAN SIMION (Dinamo) 
cu Gama, la juniori.

în deschidere, au evoluat 
juniorii. Comportîndu-se
foarte bine Ildico Uifalvi 
(A.S.A. Cluj) cu Oglinda a 
cucerit locul întîi în proba 
nr. 3, recuperînd, în acest fel, 
terenul pierdut după ziua a 
doua și obținînd, în final, 
medalia de bronz. Docul doi 
ocupat de Nicolae Vlad (Di
namo) cu Jac, a venit doar ca 
o consolare, pentru că punc
tajul realizat în zilele prece
dente a fost destul de slab. 
Tn aceeași situație s-au aflat 
și Irina Ciocmata (Steaua) 
cu Vinovat și Nicolae Eu- 
iiancu (A. S. Rovine Craiova) 
cu Aurel, a căror prezență 
ștearsă în proba nr. 1 i-a obli
gat să se mulțumească doar 
cu locul VIII și, respectiv IV 
la sfîrșitul competiției. Marian 
Simion a ocupat primele două 
locuri, datorită punctajului 
superior acumulat sîmbătă și 
durbinică, deși ieri a venit pe 
tocul VI cu Lama și pe VII 
cu Gama. Clasament gene-

ral i 1. MARIAN SIMION cu 
Gama 9 p — campion repu
blican, 2. M. Simion cu Lama 
14 p, 3. I. Uifalvi cu Oglinda 
17 p.

Campionul de la semigrea, 
Constantin Vlad cu Spirt a 
reușit să-și adjudece și titlul 
de la grea. După ce, în urma 
primelor două probe îl se
conda la un punct diferență 
pe Oscar Recer, aflat la con
ducere, el a reușit să termine, 
pînă la urmă, învingător. G. 
Vlad — care în proba nr. 2 
a avut o evoluție apreciată 
de toți specialiștii ca model 
de execuție — a ocupat în 
wltima zi locul II cu 4 p pe
nalizare. O. Recer și-a apărat 
cu dîrzenie șansele însă în 
urma accidentării lui Sondor, 
pe de o parte, și a penali
zării cu 8 p în evoluția cu 
Vifor, a trebui să accepte nu
mai medalia de argint. Au
relian Stoica (A.S. Petrolul) 
cu Pik-up a demonstrat că 
posedă reale calități, dar re
zultatele din primele două 
probe l-au privat de un loc 
mai bun, deși ieri el s-a. cla
sat întîiul. Clasament gene
ral i 1. CONSTANTIN VLAD 
cu Spirt 7 p — campion re
publican, 2. 
for 7 p, 3. 
Pik-up 8 p.

concretizat, de altfel, în cîteva 
rezultate neobișnuite, copios 
comentate. Soepticii au _ spus 
că este vorba doar de simple 
accidente. Unii i-au crezut. 
Dar, spre bucuria tuturor ce
lor ce iubesc handbalul, reali
tatea a fost cu totul alta !

Această realitate se prezantă 
astăzi astfel. în campionatul 
masculin. Universitatea Cluj, 
Politehnica Timișoara, Voința 
București și, în ușor regres 
față de anul trecut. Universi
tatea București, au devenit e- 
chipe cu personalitate, care 
drespt urmare a unei pregătiri 
serioase, au ajuns să se ex
prime în joc la un nivel mai 
mult decît bun. în momentul 
de față, aceste echipe nu-și 
mai pun problema să piardă 
la un scor cît mai strîns cu 
Steaua si Dinamo... Emit alte 
pretenții, din ce în ce mai des 
concretizate în rezultate fa
vorabile lor I

în campionatul feminin, se
riozitatea și. îndeosebi, canti
tatea pregătirilor efectuate la 
I.E.F.S. sau Textila Buhușl, 
unde de cîțiva ani se munceș
te intens, cu răbdare, si-au 
plătit dobînzile în rezultate 
concrete. Nu mai poate fi 
considerat chiar un accident 
victoria Textilei Buhușl în 
fața jucătoarelor de la Uni
versitatea Timișoara, campioa
na tării, cînd la ele acasă, 
pe malul Begăi, purtătoarele 
tricoului cu dungă tricoloră se 
comportă lamentabil, pierzînd 
la scor un derby. Ce se întîmplă 
cu „U“ Timișoara, care nu 
peste multă vreme va trebui 
să intre în focul durelor dis
pute din C.C.E. ? Ne pro
punem să elucidăm situația 
printr-o anchetă la fața locu
lui. Deocamdată, este clar că 
multele ore sacrificate de ti
nerele handbaliste timișorence 
în fumul cafenelelor, ca și 
frecventele disensiuni din si
nul echipei n-au ajuns încă 
să dea de gîndit conducători
lor sportivi locali.

Revenind la campionat, cre
dem că epoca „accidentelor", 
acceptate cu un zîmbet îngă
duitor, a trecut. Si este foarte 
bine. Avem cel puțin garanția 
că antrenamentele la forma
țiile fruntașe (cu efecte pozi
tive asupra pregătirilor lotu
lui reprezentativ) au alt ca
racter acum. Si dacă mai e- 
xistă sceptici, acestora le pu
tem spune că, într-o discuție 
personală, chiar antrenorul 
unei formații fruntașe ne 
mărturisea că acest suflu nou 
îl bucură, deoarece el a mo
dificat structural optica ju
cătorilor săi la antrenamente. 
Quod erat...

O dată la patru ani, elita 
gimnasticii mondiale trăiește 
din plin febra marilor exa
mene, menite a stabili ierarhi
ile, a desemna pe campionii 
mondiali. Desigur, într-un in
terval de patru ani sînt pro
gramate multe alte întreoeri 
de mare anvergură jocuri 
olimpice, întreceri europene, 
întîlniri bilaterale — dar cam
pionatele mondiale rămîn 
întotdeauna criteriul suprem 
de apreciere a forței unor 
sportivi, a unor școli de gim
nastică. Acesta este și motivul 
pentru care, în prezent, în 
toate țările ce și-au anunțat 
participarea la mondialele de 
la Ljubljana, de Ia mijlocul 
lunii viitoare, se efectuează 
pregătiri intense, se lucrează 
la ultimele retușări ale exerci- 
țiilor ce vor fi prezentate în 
sala Tivoli.

Gimnaștii români se află și 
ei. de mai multă vreme, anga
jați total în acțiunea de par
ticipare cu succes la întrece
rile din Iugoslavia. Marile 
concursuri din acest an au 
constituit etape de nregătire Și 
verificare în vederea mondia
lelor, iar în prezent toate efor
turile antrenorilor șl sportivi
lor sînt concentrate pentru fi
nisarea exercițiilor, pentru în
lăturarea unor mici imperfec
țiuni semnalate în ultimul 
timp. Ne-am convins de acest 
lucru vizitînd sala de la sta
dionul 23 August, locul unde 
se antrenează zilnic cei mai 
buni gimnaști bucureșteni.

Mai întîi, noutățile pe care 
ni le oferă lotul feminin. în
dată după Jocurile Balcanice- 
componentele echipei feminine 
au beneficiat de 10 zile de 
odihnă activă la mare, peri
oadă în care s-a lucrat atît 
pentru refacerea fizică a unor

sportive, cit și pentru punerea 
la punct a unor aspecte de 
pregătire. în fiecare după a- 
miază, activitatea la sală a 
fost consacrată dezvoltării ca
lităților fizice, au fost discuta
te și s-au efectuat modificările 
aduse de comisia tehnică a 
F.I.G. exercițiilor impuse de 
la mondiale. Elevele Liceului 
cu program de educație fizică 
din Orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej (Elisabeta Turcu, 
Paula loan. Marcela Păunescu 
și Mia Variu), cît și gimnastele 
bueureștence (Alina Goreac, 
Rodica Apăteanu, Olga Ște
fan), cărora li s-a alăturat șl 
ploieșteanca Elena Ceampe- 
lea, au făcut în Capitală o 
pregătire comună cu accent pe 
repetarea „impuselor" și „liber 
aleselor", atît pe elemente, cît 
și [rin execuții integrale. Cu 
fiecare sportivă în parte s-a 
definitivat și exercițiul liber 
ales, ceea ce a permis ca în 
următoarea perioadă să se 
insiste pe repetări. Timp de 
3—4 ore pe zi, sportivele exe
cută cîte 6—7 exerciții inte
grale la bîmă, cîte 3—4 la 
paralele, 3—4 la sol și cîte cel 
puțin 15 sărituri. De la 15 sep
tembrie, o dată cu reîncepe
rea anului școlar, elevele de 
la liceu s-au înapoiat în Ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
unde își continuă antrenamen
tele sub supravegherea antre
norilor de acolo, în timp ce în 
Capitală, activitatea gimnas
telor se desfășoară sub condu
cerea Emiliei Liță și a lui Ni- 
colaie Covaci.

Gimnaste și antrenori, cu 
toții doresc ca la finele acestei 
săptămîni, la finalele maeștri
lor, și apoi la mondiale, să se 
prezinte cît mai bine, la ni
velul posibilităților maxime 
ale fiecărei sportive.

inteligent, 
pe voința

făcut acea- 
scurtă in-

Este greu să te 
transput in sufle
tul unui baschet
balist care, la ca
pătul unei între
ceri epuizante, cu 
nervi încordați la 
maximum, are 
soarta meciului în 
mina sa, la pro
priu și la figurat. 
Dar, se poate ima
gina că în acele 
momente reușita 
depinde de valoa
rea tehnică și spi
rituală a sportivu
lui care trebuie să 
se concentreze și 
să se... relaxeze 
(iertați-ne parado
xul, dar este ine
vitabil), să învin
gă dramatismul 
situației și să în
scrie punctele 
victoriei. In astfel 
de cazuri apar ca
litățile sportivului 
mare, 
stăpîn 
lui.

Am 
stă
troducere (referindu-ne la 
finalul meciului România- 
Bulgaria), deoarece împre
jurarea respectivă îl carac
terizează de minune pe 
maestrul emerit al sportu
lui Mihai Albu, căpitanul 
reprezentativei României, 
coșgeterul Campionatului 
balcanic, jucătorul care a 
condus pas cu pas, prin 
virtuozitatea sa tehnică, 
prin capacitatea de a mobi
liza întreaga echipă, selec
ționata română spre fru
moasa performanță obți
nută în cadrul competiției. 
El are un palmares de-a 
dreptul impresionant : a de
butat în divizia A la 15 
ani, la Constructorul Sibiu, 
sub îndrumarea prof. S. 
Ferencz. A fost omul de ba
ză al Universității Cluj și 
din 1963 al echipei Dina
mo București, unde și-a de-

săvîrșlt pregătirea sub „ba
gheta" inimosului Dan Ni
culescu. A jucat în „națio
nală" de la virsta de 11 ani, 
susținînd pînă acum 148 de 
meciuri și înscriind 1345 de 
puncte. A fost selecționat 
în reprezentativa Europei, 
alături de cei mai buni bșis- 
chetbaliști participanți la 
Cupa campionilor și la 
Cupa cupelor. Depășind cu 
tărie bărbătească unele ne
dreptăți în aprecierea va
lorii lui, Mihai Albu a răz
bit din nou între primii 5 
ai „naționalei" și a demon
strat cu prisosință că la ora 
actuală este cel mal bun 
baschetbalist al țării, că 
vîrsta reală a unui sportiv 
nu este cea trecută în ac
tul de naștere, ci aceea 
dovedită de măiestrie și pa
siune.

D. ASMARANDEI 4

Emanuel

■ Baschet u
Pentru a doua oară în isto

ria Campionatelor balcanice de 
baschet (prima dată s-a pe
trecut în 1959, la ediția inau
gurală a competiției), repre
zentativa masculină a Româ
niei a terminat la egalitate de

CINE NU ARE „BĂTRÎNI“ SĂ-I CUMPERE!

pean, desfășurat anul trecut 
în Italia, antrenorul AL 
Popescu, nemulțumit de com- 
’portarea tehnică și discipli
nară a unor jucători, a pro
cedat la o remaniere struc
turală a lotului. Alcătuind o

derației", Universiada) au 
demonstrat însă că selecțio
nata alcătuită numai din ti
neri este departe de a ține 
pasul chiar cu formațiile de 
nivel mediu de pe continent. 
Ca atare, și pentru a asigura 
rezultate măcar onorabile 
reprezentativei române la 
Balcaniada de Ia București, 
s-a procedat la reintroduce
rea în lot a unor jucători 
care, pe lîngă valoarea lor 
tehnică, veneau și cu o bo
gată experiență (Albu, Dia- 
conescu, Savu, Dragomirescu). 
Spre cinstea lor și a antre
norilor care-i pregătesc la 
club (Dan Niculescu la Di
namo și Vasile Popescu la 
Steaua), cei patru s-au dove
dit apți pentru a face față 
unui turneu de amploarea 
celui la care au luat parte 
redutabilele selecționate ale 
Iugoslaviei, Bulgariei și Gre

ciei, adueîndu-și chiar o con
tribuție esențială (ne referim 
Ia Albu și Diaconescu) în 
realizarea performanțelor din 

cadrul Balcaniadei. Surpriză, 
repetăm, extrem de plăcută, 
cu atît mai mult cu cît ea 
ne-a fost furnizată tocmai 
prin notabi’a evoluție a unui 
lot modificat peste noapte, 
avînd doar cîteva antrena
mente efectuate în comun, 
cuprinzînd jucători cu grade 
diferite de pregătire.

Ce trebuie să înțelegem șl

să folosim din cele petrecute 
în anul scurs între „euro
pene" și Balcaniadă ? In pri
mul rînd că tinerii, oricît de 
talentați ar fi, nu pot suplini 
valoarea și experiența anu
mitor jucători. Mai mult 
chiar, selecționarea lor numai 
pe motivul talentului și ta
liei poate deveni dăunătoare 
viitoarei lor evoluții, apărînd 
pericolul unei autoîncrederi 
prematură și exagerată. în 
plus, nici nu există garanția 
că „aleșii" vor evolua, sub 
toate aspectele, pînă la de
plina lor maturizare (cazurile 
de indisciplină ivite chiar în 
această vară sînt elocvente), 
în sfîrșit, socotim că este a- 
normal și dăunător să se re
nunțe la anumiți jucători 
care au calități indiscutabile 
și pot contribui la îmbunătă
țirea performanțelor, așa cum 
s-au petrecut lucrurile la 
Balcaniadă.

Desigur, în rezolvarea pe 
viitor a problemei echipei 
naționale un rol Important 
revine Colegiului central de 
antrenori și antrenorului fe
deral care este, în același 
:timp, antrenorul reprezenta
tivei (AL Popescu). De spiri
tul lor de discernămînt, de 
tactul lor pedagogic, de mo
dul în care vor ști să facă 
legătura între generațiile de 
baschetbaliști, depinde vii
toarea evoluție a selecționatei 
României.

D. STANCUIESCU

SANCȚIONAREA INDISCIPLINEI ÎN DIVIZIA B

O. Recer cu Vi-
A. Stoica cu

FANTANEANU

CE NOUTĂȚI ADUCE
{Urmare din pag. 1)

mă. Astfel, la Galați, cu spriji
nul CJEFS, este în curs de 
cpnștrucțle — lîngă stadionul 
„Politehnica” — un microcomplex 
sportiv studențesc în aer liber, 
incluzînd un teren de fotbal, 
n,pl de handbal și două de bas- 
chet-volel. De asemenea, la Ti-

u-

mișoara, la stadionul „23 August", 
al Politehnicii, s-a procedat la 
unele amenajări, iar la Bacău — 
chiar In Incinta Institutului Pe
dagogic — stnt în curs de fini
sare, cu mină de lucru plătită 
șl prin activitatea voluntară a 
studenților, un cochet stadion de 
atletism șl un teren de handbal- 
baschet bltumlnlzat.

„ÎNAINTE de toate, noul an va aduce, sperăm, 
UN VITAL REVIRIMENT ORGANIZATORIC"

— V-am ruga, tovarășe Titus 
Deac, să ne spuneți care va 
fl startul noului an sportiv 
universitar și care va ti a- 
portul U.A.S.R. la buna des
fășurare a acestuia ?

— Ca In flecare Început de oc
tombrie, deschiderea anului spor
tiv academic corespunde unor 
ample festivități — programate 
cu precădere in centrele univer
sitare de mare tradiție — Bucu
rești, Cluj, Tg. Mureș sau Iași — 
ale căror Întreceri sportive, de 
o zl sau două, au un dublu rol: 
pe de o parte, acela de a pro
ceda la o depistare a elemente
lor talentate din anul I, pe de 
alta, de a prilejul sportivilor mal 
vechi reluarea activității com- 
petlționale, intr-un cadru intern.

Totodată, facultățile amenajează 
diferite expoziții cu trofeele spor
tive ale studenților lor, expun 
fotomontaje sau — lucru Intrat 
în tradiție — invită echipe de 
renume din sportul românesc 
pentru a susține demonstrații sau 
a disputa meciuri cu reprezen
tativa — gazdă.

— Vorbeați de studenții a- 
nllor intii... S-a renunțat cum
va la „Cupa“ destinată lor 7 

— Nicidecum. In toate marile 
centre universitare ale țării este 
programată „Cupa anilor 1“, la 
mal multe discipline, competiție 
— test, de descoperire a unor e- 
ventuale talente, _ organizată de 
Asociațiile studenților, în colabo
rare cu catedrele de educație fi
zică șl cu ajutorul — din pă-

Călin ANTONESCU

CLASAMENTE DIVIZIA A

1. I.E.F.S.
2. Univ. București
3. Univ. Tlm.
4. Textila Buhușl
5. Rulmentul. Bv
6. Voința Odorhel
7. Confecția
8. Constr. Tlm.
9. CSM SlblU

10. Mureșul

FEMININ
7 6 0 1

5
5
4
4
3
3
2
2

7
7
7
7
7
7
7
7

Tg. Mureș
7 10 6

MASCULIN
4
4
3
3
2
2
1
1
1
0

1. Steaua
2. Dlnamo
3. Univ. Buc.
4. Dlnamo Bacău
5. Poli Galați
6. Voința Buc.
7. Poli. Timișoara
8. Univ. Cluj
9. știința Lovrtn

10. Dlnamo Brașov

Buc.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0

0 
0
1
0
2
0
2
1
1
1

2
2
3
3
4
4
5
5

97—71 12
96—75 10
84—65 10
82—80 8
77—81 8
74—76 6
87—96 6
64—74 4
59-81 4

49—70 2

84—58
78— 65
60—50
81—88
76—75
79— 79

1
1
1
2
1
3
2 44—51
3 58—58
3 49—78
4 60—86

Duel între Georges cu și țTrontzos. Foto : V. BAGE AC 
puncte cu primele două cla
sate și a fost departajată 
doar de coșaverajul din în- 
tîlnirile directe. Deci, baschet- 
baliștii noștri puteau la fel 
de bine să se claseze pe lo
cul I sau pe al II-lea loc, 
care, în primul caz, ar fi 
fost o mare performanță./ Dar, 
trebuie să precizăm, că și în 
situația în care sportivilor 
noștri le-au revenit numai 
medaliile de bronz, compor
tarea lor a fost foarte 
în toate 
susținute, iar aplauzele și 
felicitările adresate de-a 
lungul competiției sînt pe 
deplin meritate. Sincer vor
bind însă și noi, ca și 
mulți amatori de baschet, am 
fost — plăcut, firește — sur
prinși de frumoasa lor evolu
ție. Să explicăm de ce...

După Campionatul euro-

bună 
cele trei meciuri

selecționată tînără, cu spor
tivi talentați, dar fără baga
jul tehnic și experiența nece
sare întrecerilor internațio
nale, antrenorul naționalei a 
sperat ca, printr-o muncă in
tensă, serioasă, să formeze 
o echipă reprezentativă, ca
pabilă să obțină într-un vii
tor apropiat performanțe de 
valoare ridicată. Experiențele 
nefericite din acest an (tur
neul internațional „Cupa Fe

în ultima sa ședință, Comi
sia de disciplină din cadrul 
F.R. Baschet a dictat urmă
toarele sancțiuni împotriva 
celor care au comis abateri 
în primele două etape ale di
viziei B i

— V. Geleriu — antrenor 
(„U“ Cluj) i suspendat 4 etape 
pentru injurii aduse arbitri
lor ; <

— A. Vancsa (Știința Sf. 
Gheorghe) : suspendat 3 etape 
pentru lovirea intenționată a 
adversarului ;

— D. Arădăvoaie (ASA Ba
cău) i suspendat 2 etape pen
tru joc brutal;

— echipele ASA Bacău și 
Academia Militară: mustrare 
pentru joa dur ;

— D. păun (Comerțul Tîrgo- 
viște) : suspendat 1 etapă pen
tru vociferare și proteste la 
deciziile arbitrilor ;

Ivanov (Progresul— D.
București): suspendat 1 etapă 
pentru Injurii adresate pe te
ren;

— L. Rabat și G. Korma- 
nyos (Constructorul Arad) : 
suspendați cîte 1 etapă pentru 
Injurii adresate coechipierilo,. 
și comentarea deciziilor arbi
trilor ;

— M. Borși (Voința Ora
dea) i suspendată 1 etapă pen
tru proteste la deciziile arbi
trilor ;

— V. Mateescu (Rapid II 
București): mustrare pentru 
atac dur, violent, asupra ad
versarei.

Regretăm numărul mare al 
celor sancționați, dar salutăm 
promptitudinea Comisiei de 
disciplină care este hotărîtă 
să pună stavilă actelor de in
disciplină în baschet.

o

rrA FOST O EXPERIENȚĂ UTILĂ

ANUL UNIVERSITAR
cate, nu întotdeauna substanțial 
— al cluburilor universitare. Ceea 
ce vom urmări, cu o atenție spe
cială, anul acesta — s-a discutat 
„fierbinte" pe această temă In 
tabăra U.A.S.R. de la Izvorul Mu
reșului, unde au fost invitați șl 
reprezentanți ............................*
vățămîntului 
rea acestei 
datei de 15

— După 
sprijină ideea — care, de alt
fel, îi și aparține — introdu
cerii unei după-amieze de e- 
dueațle fizică voluntară In o- 
rar, ceea ce ar constitui o 
posibilitate în plus de cuprin
dere a studentului „nesportiv" 
in circuitul sportului dc ma
să. Noul 
aduce 
acest

— Iml i 
ofer o 
depinde 
de Ministerul tnvățămlntulul. 
cesta a lăsat după-amlaza 
beră, degrevată de obligații pro
fesionale, la latitudinea institu
telor. Pentru a oferi tineretului 
nostru studios putința de a tace 
mișcare, de a se dedica exer
cițiului fizic •— în condițiile u- 
nor săli pline, cu ore „acon- 
tate" din zori pînă noaptea tlrzlu

ai Ministerului In- 
— va fl 
competiții 

octombrie.
cite știm,

ternii na- 
tnaintea

U.A.S.R.

an universitar
i vreo metamorfoză 

sens 7
este peste puteri să 
soluționare, tntruclt 
— înainte de toate

vă 
ea

A- 
li-

ne- 
de 
că 
va

ac-

— U.A.S.R. socotește câ sint 
cesare măsuri mal ferme, 
natura dispozițiilor. Spzrfim 
Ministerul tnvâțâmîntului ne 
da o mină de ajutor...

— o ultimă întrebare :
tualul sisterfi de organizare al 
activității sportive universita
re — sistem care, după opi
nia noastră, nu este dintre 
cela mai fericite — va su
feri, oare, unele modificări 7

— Sperăm că principala schim
bare din perimetrul sportului 
studențesc va fl — poate chiar 
în acest an — de ordin orga
nizatoric. Asociația noastră pro
pune ca întreaga activitate spor
tivă a unui Institut să fie orga
nizată de clubul universitar, o- 
rientat deopotrivă în direcția 
sportului de masă cît și — acolo 
unde este cazul — spre cel de 
performanță. Este, considerăm, un 
anacronism ca activitatea sporti
vă dlntr-un institut să cunoască 
4 verigi — catedrele, comisiile 
sportive, cluburile șl chiar aso
ciațiile sportive ale salariațllor
— șl să existe, ca la Universi
tatea București. 3 magazii de ma
teriale sportive, din care nimeni 
nu poate împrumuta vecinului 
nici măcar un prosop, pentru că 
aparține altei... arii organizato
rice 1 t

Cu meciul de la Toulon, 
rugbyștii români și-au încheiat 
turneul întreprins în Franța. 
Bilanțul : din trei partide, 
una s-a încheiat cu victoria 
sportivilor noștri, cea de la 
Aurillac, în timp ce în cele
lalte două, șansele au fost de 
partea gazdelor. Dialogul no
stru cu antrenorul principal 
al lotului, Petre Cosmănescu, 
a debutat firesc cu întreba
rea 1 Vă satisface acest bi
lanț ?

„Evident, rezultatele, pri
vite în ansamblu, nu pot avea 
darul să producă satisfacție. 
Și pentru a respecta adevă
rul, trebuie să spun că nu
mai în meciul de la Bourg 
en Bresse, rugbyștii noștri 
au pe conștiință, într-un fel, 
înfrîngerea. Ei n-au reușit de
cît în puține ocazii să dea im
presia unei ECHIPE. Prin jo
cul lor crispat și chiar timid, 
ei n-au putut evita un eșec 
de proporții. în ceea ce pri
vește partida de la Toulon, 
ea se putea încheia cu un 
scor mult mai strîns — nu 
spun cu o victorie a băieți
lor noștri, deși aceasta ne-a 
surîs la un moment dat — 
dar repetatele greșeli perso
nale ale unora dintre jucă
tori — Marinescu, Budică, 
Miclescu — au întors, în două 
rînduri, rezultatul. Am ferma 
convingere că dacă ar fi ac
ționat ceva mai atent, jucăto-

rii români ar fi putut obține, 
și în cel de-al treilea meci, 
de fapt cel mai dificil, un re
zultat onorabil".

Interlocutorul nostru a in
sistat apoi asupra unei situa
ții obiective intervenite de-a 
lungul turneului. Șl anume; 
accidentările.

„De fiecare dată, am avut 
jucători scoși din dispozitiv. 
Și nu rugbyști oarecare, ci 
oameni de bază. în primul

Antrenorul PETRE COSMA- 
NESCU ne prezintă unele as
pecte legate de comportarea 
rugbyștilor români în Franța.

meci s-a 
și Dinu. 
Mateescu 
nemaiputînd fi recuperat pînă 
Ia partida de la Toulon. în 
această situație am fost ne- 
voiți să folosim ca aripă un 
jucător de linia I, Gh. Mircea, 
Iar pe linia de mijl< eași să 
utilizăm formula Mateescu— 
Marinescu, desigur o impro
vizație. în acest fel omogeni
tatea echipei n-a mal fost cea 
scontată, sarcinile noilor ti
tulari nefiind respectate 
parțial".

Cît privește utilitatea 
neului la această dată, 
gramat în primele săptămîni

accidentat Giugiuc 
în cel de-al doilea 
ți Teleașă, ultimul

decît

tur- 
pro-

..."
de la reluarea campionatului 
național, antrenorul P. Cos- 
mănescu a ținut să facă ur
mătoarea observație i

„Aparent, turneul a apărut 
ca o acțiune precipitată ve
nind imediat după startul în 
campionatul național. Jude
cind însă lucrurile în pers
pectivă — așa cum de altfel 
și este necesar — vom ajunge 
la concluzia că turneul a fost 
totuși util, că prin interme
diul lui am putut să stabilim 
unele criterii de selecție în 
vederea sezonului competițio- 
nal internațional — parti
dele București — Dublin, me
ciurile România — Italia de 
la Rovigo în octombrie și 
România — Franța de Ia 
București, în noiembrie. 
Acum știm, de pildă, pe ei 
ne vom putea conta. în acest 
sens, aș vrea să arăt că jucă
tori ca Baciu, Dărăban, Ma
teescu, Teleașă, Pop și Dur- 
bac au dat deplină satisfac
ție. Ei pot intra în discuție 
pentru viitorul Iot național, 
împreună cu ceilalți care se 
vor evidenția în campionat.

Oricum, turneul în Franța 
a însemnat o experiență în 
plus pentru întregul lot și 
mai ales pentru acei jucători 
(aproape o treime) care au 
evoluat pentru PRIMA dată 
în țara cu cel rfiai ridicat 
nivel rugbyStic de pe conti
nent".

Teleașă, Pop și Dur-
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Meciuri echilibrate in divizia C
SERIA I

POST-SCRIPTUM LA ETAPA A V-a
însemnări de la cuplajul timișorean

Stadionul „1 Mai" din Ti
mișoara a găzduit duminică 
un cuplaj — cu adevărat — 
de „zile mari", în care des
chiderea, Politehnica—Crișul, 
(derbyul etapei la divizia B) 
interesa cel puțin la fel 
ca și partida vedetă din
tre C.F.R. și Dinamo 
București. , Am fost, deci, cu 
atît mai mult surprinși să con
statăm că afluența publicului 
nu s-a ridicat la înălțimea aș
teptărilor, circa 10.000 de lo
curi rămînînd neocupate, deși 
în tribune au luat Joc și nu
meroși suporteri al . Crișului, 
veniți special de lâ Oradea. 
Oricît am căuta să dăm vina 
pe Televiziune, ni se pare, 
totuși, un fapt trist acela că 
mii și mii de localnici, ama
tori de sport, au pregetat du
minici, pe o vreme splendidă, 
care te invita pur și simplu 
la ieșirea din casă, să-și pe
treacă două-trei ore în aer li
ber, pe stadion, la un cuplaj 
fotbalistic de o asemenea tă
rie curA poate nu se va mal 
ivi prilejul, atît de curînd.

Vorbind despre publicul 
prezent la stadion, ar fi de 
menționat că nu ne-au plă
cut acele fluierături (pornite 
chiar și din tribuna I) la a- 
dresa echipei dinamoviste, ca 
și absența aproape totală a 
manifestărilor de încurajare a 
formației locale tocmai atunci 
— în repriza secundă — cînd 
ea avea mai mult nevoie de 
ele. Motiv pentru care am și 
scăzut cîteva puncte notei a- 
cordate publicului.

In privința oelor două me
ciuri ale cuplajului timișo
rean, ni se pare semnificativ 
să subliniem că în finalul lor 
au ieșit în câștig echipele oas
pete, beneficiare ale unei mai 
mari șl valoroase experiențe 
comțpetiționale. Crișul a făcut 
duminică dovada unei »upe-

rioare rutine de joc, pe care 
a căpătat-o, fără îndoială, în 
cei doi ani de existență în 
prima divizie, lăsîndu-ne — în 
general — o impresie mai 
bună decît „Poli", umbrită 
însă parțial de duritățile co
mise în repriza secundă. Oră- 
denii au o excelentă linie de 
fundași, care impresionează 
înainte de toate prin gabarit 
(timișorenii au fost, practic, 
anihilați, în jocul de cap), 
dar și câțiva înaintași care știu 
a pune în pericol poarta ad
versă (extrema dreaptă Cefan 
și, mai ales, Dărăban, acesta 
din urmă părându-ni-se a fi 
cel mai bun jucător al oaspe
ților, dar și cel mai recalci
trant, antrenorii săi avînd 
vina că nu l-au potolit la 
timp, pentru a nu se ajunge 
la eliminarea lui de pe teren).

Dinamoviștii bucureșteni au 
dat, la rîndul lor, cu succes un 
nou examen de maturitate în 
fața unei echipe care le-a opus 
o admirabilă voință și putere 
de luptă, dar care a greșit lă- 
sîndu-s« descoperită în apăra
re.

In ceea ce-i privește pe ce
feriștii timișoreni, ei au, desi
gur, motive să fie triști pen
tru pierderea celui de-al doi
lea med (din trei) susținut

Etapa văzută de Neagu RĂDULESCU

SERIA A ll-a

14
14

Foresta Fălticeni — I.T.A. Paș* 
canl 4—1 (1—0)

Victoria Roman — Letea Bacău 
2—1 (1-1)

Rarăul Clmpulung — Fulgerul 
Dorohol 4—1 (2—0)

Minerul Gura Humorului — Ni
cotină Iași 0—0 (jucat la Rădăuți)

Penicilina Iași — Petrolul Mol- 
neștl l—o (0—0)

Minobradul Vatra Dornel — Tex
tila Buhușl 2—1 (1—1)

Minerul Comăneștl — Chimia 
Suceava 3—0 (2—0)

Cimentul Blcaz — Textila Bo
toșani 3—1 (1—1)

(Corespondenți : D. Crăciun, A. 
Groapă, A. Rotaru, I. 
V. Diaconescu, P. Spak, 
șl St. ‘

8. Victoria
9. Energia 
). Laromet
1. Electronica
2. Olimpia
I. Tehnometal 
l. Unirea 
I. Marina 
L Dunărea

Etapa viitoare : 
hova, Marina — 
metal — Olimpia, 
tul, I.M.U.M.

Celuloza — Pra- 
Flacăra, Tehno- 

. Delta — Clmen- 
., ____ . Laromet, Victoria

— Dunărea, Electronica — Ener
gia, Unirea — Electrica.

SERIA A IV-a

Campionatul echipelor 
de tineret rezerve

1. „U« Cluj 5 4 10 13— 3 9
2. Dlnamo Buc. 5 3 2 0 10— 4 8
3. Steaua 5 3 1 1 10— 6 7
4. Petrolul 5 3 11 7—4 7
5. Steagul roșu 5 3 0 2 7—10 6
6. Dinamo Bacău 5 13 1 13— 8 5
7. Progresul 5 2 1 2 9— 7 5
8. F.C. Argeș 5 2 1 2 9— 9 5
9. Rapid 5 2 0 3 9— 7 4

10. Univ. Craiova 5 1 2 2 6— 5 4
11. Farul 5 2 0 3 5— 7 4
1» Politehnica 5 2 0 3 4— 8 4
13. C.F.R. Tim. 5 1 2 2 5— 9 4
14. C.F.R. Cluj 5 113 4—8 3
15. Jiul 5 113 4—11 3
10. U.T.A* 10 2 1 7—15 1

Minerul Ghelar — Mlnaur Zlat- 
na 3-» (2-8) (S-a jucat la Bă
lan)

(Corespondenți : A. Ganea, I. 
Slmlon, I. Die, L Vladislav, M. 
Munteanu, I. Somogyl, P. Tonea 
șl “ - ■ ’

Popescu, 
I. Bîrzan

I.R.A.

1.
2.
3.
4.
5. 

V6.
7.
8.
9. 

10.

pe propriul teren, dar nu și 
descurajați. Echipa lor este 
foarte tînără. dovedește reale 
posibilități și nu-i rămîne 
decît ca, treptat, pe măsura 
obținerii unei mal mari ex
periențe de joo, să le și valo
rifice. Campionatul se află 
încă la început...

C. FIRANESCU

lanul — Stoicescu sau... sincronizare perfectă
N-*u venit de curînd în 

familia jucătorilor de divizia 
A. S-au remarcat mai de 
mult prin robustețe, prin teh
nică, printr-un remarcabil joc 
cu capul. începutul acestui 
campionat i-a adus, după fie
care med, în plutonul celor 
evidențiați. Este vorba de 

cei doi fundași centrali 
Politehnicii 
IANUL și 
CESCU. Cu 
evoluția lor 
de cronicari 
au figurat (chiar și împreună) 
în echipa etapei.

I-am urmărit duminică la 
Pitești. lanul și Stoicescu au 
fost din nou stâlpii apărării. 
Ne-au impresionai prin joc, 
prin dăruirea lor exemplară. 
Buni, aproape imbatabili în 
duelurile aeriene, ei au domi
nat cu autoritate propriul ca
reu. I-am întrebat pe amîn- 
doi care este secretul actualei 
lor comportări bune. Au răs
puns : „Avem o pregătire fi
zică excelentă, de altfel ca 
întreaga echipă. Ne înțelegem

ai 
Iași — VASILE 
VIOREL STOI- 
putine excepții, 
a fost apreciată 
cu note mari. Ei

perfect în joc, în intenții, ne 
dublăm aproape automat. 
Cînd unul greșește, celălalt 
e pregătit să-i repare eroarea, 
să-l ajute".

Da, așa este. Noi am mai 
adăuga la cele spuse de el 
următoarele : lanul și Stoi
cescu sînt pe teren — ca și 
în viața de toate zilele — 
doi sportivi serioși, doi fotba
liști model. Sînt conștiențl de 
ceea ce sînt capabili și mun
cesc mai mult decît alți ju
cători. La Pitești, lanul, lovit 
în plex, a revenit după 3—4 
minute și n-a cedat un mo
ment. Mai tîrziu, Stoicescu, 
cu arcada spartă, a reapărut 
pansat la cap, dar nu și-a 
părăsit echipa în momentele 
grele. Fapte ce vorbesc de la 
sine.

Acesta este cuplul de fun
dași centrali al actualului li
der al clasamentului, poziție 
la care lanul și Stoicescu 
și-au adus din plin contri
buția.

G ALEXE

5 MINUTE CU CONSTANTIN

„COMPLEXELE TREBUIE
LĂSATE LA VESTIARE I

' Printre cel mai „conectați* 
la rețeaua de înalță tensiune 
a celei de-a doua... miercure 
de foc, l-am aflat și pe maes- 

emerit al sportuluâ 
Constantin, „profesorul*

ultimului deceniu al fotbalu
lui românesc. Febril și pasio
nat de examenul pe patru 
fronturi al soccerului nostru, 
Constantin aduce în argumen
tația sa — și ne face plăcere 
s-o constatăm — luciditatea 
„raisoneur“-ului din teren, 
care nu-ți face înalte specula
ții teoretice (adeseori deșarte), 
ci pune... mîna pe rană și-ți 
spune simplu ,,șansa noastră 
este...", „dacă jucăm așa ne 
păcălim...* etc.

— Așadar, Gică, șansa noas
tră, adică a U.T.A-ed, este...

TURNEUL ECHIPEI
BEROE STARA ZAGORA
în cadrul acțiunilor orga

nizate de Centrul universitar 
București cu ocazia deschide
rii anului universitar 1970— 
1971, echipa bulgară Beroe 
Stara Zagora va susține două 
partide amicale in tara noas
tră.

Astăzi, la Tîrgoviște, Beroe 
Stara Zagora va evolua în 
campania formației locale 
Metalul, iar în ziua de 1 oc
tombrie va juca la București, 
cu Sportul studențesc.

— ...Calmul, răbdarea 
cuiul* precis, „prospectarea 
exactă a perspectivelor. Ana- 
lizînd pe felii, trebuie ținut 
seama de marea forță de 
atac a olandezilor. O aseme
nea echipă îți cîștigă un meci 
pe orice teren...

— ...După „principiul* — 
cel puternic te bate și pe stra
da ta...

— ...Și chiar și în fața ca
sei tale. Așa e. Deci, prima 
măsură nu poate fi decît asi
gurarea apărării. A doua — 
plecînd de la morala „dacă 
nu dai tu, dă elI" — vizea
ză (oricum) necesitatea de a 
marca. U.T.A. trebuie, și eu 
cred că poate, să marcheze. 
Mă gîndesc, însă, că golul 
trebuie construit cu calm, nă
vala asupra porții adverse 
fiind mai periculoasă pentru 
arădeni decît pentru Feije- 
noord.

— Mai ai 
tru U.T.A. 7

— Pentru 
rii acestui 
să-și ajute echipa, dar pot 
și încurce. Am văzut la 
levizor 60 000 de olandezi 
curajindu-și extraordinar 
vorita pînă în minutul 90. Pu
blicul de pe stadionul 
Feijenoord a predat o lecție 
despre ceea ce înseamnă — in
diferent de scor — aportul mo
ral al tribunelor.

— Mutîndu-ne pe celelalte 
trei „fronturi

— ...Afă gîndesc că Dinamo

In primele cinci etape ale 
campionatului s-au înscris 97 
de goluri (41 în prima repriză 
și 56 în repriza a doua ). In 
etapa a V-a s-au marcat 23 de 
goluri (cu o medie de 2.87 de 
goluri de meci).

Cei 8 arbitri care au condus 
partidele etapei a cincea au 
primit 36 de stele : patru arbi
tri au primit cîte 5 stele, iar 
patru au primit cîte 4 stele.

Pe baza notelor acordate în 
această etapă, clasamentul 
„constanța echipelor" după 
5 etape se prezintă astfel i 
1. POLITEHNICA IAȘI 415 p 
(STOICESCU 43), 2. Farul 
392 p (Antonescu 38), 3. Steaua 
390 p (Ștefănescu 40), 4. Stea
gul roșu 385 p (Olteanu 39),
5. Dinamo Bacău 383 p (Ghiță 
39), 6. „U“ Cluj 380 p (Crețu 
și Solomon 37), 7. Universita
tea Craiova 375 p (Deselnicu și 
Ivan 38), 8. Rapid 371 p 
(Năsturescu 35), 9. U.T.A. 370 p 
(Pojoni 39), 10. C.F.R. Timi
șoara 368 p (Mehedinți 36), 11. 
F.C. Argeș 365 p (Olteanu 39), 
12. Dinamo București 364 p 
(Dinu 37), 13. Petrolul 364 p 
(Gruber 35), 14. Jiul 364 p 
(Georgescu 40), 15. Progresul 
362 p (Măndoiu și Dudu Geor
gescu 38), 16. C.F.R. Cluj 362 p 
(Cojocaru și Soo 37).

Cele mai bune note în a- 
ceâstă etapă le-a obținut Poli
tehnica Iași — 83 p (medie: 
7,54) ; iar cele mai slabe note 
le-a obținut Universitatea 
Craiova — 65 p (mediei 5,91).

Situația în trofeul Petechow- 
schi după cinci etape este ur
mătoarea i 1. CLUJ 9,20 ; 2—3. 
Craiova și Petroșani 9,00, 4. 
București 8,80 5. Ploiești 8,66,
6. Iași 8,50, 7—8. Constanța și 
Timișoara 8,33, 9. Bacău 8,00, 
10. Pitești 7,66, 11. Arad 7,50, 
12. Brașov 7,00.

Adrian VASILESCU

vreun gînd pen-

public. Spectato- 
meci istoric pot 

5-0 
te- 
fn- 
fa-

(da, chiar și ea) și Steaua tre
buie să fie circumspecte. Roa
ta calificării se poate întoarce 
oricînd, „golul psihologic* pu- 
tîndu-te nimeri cînd 
aștepți.

— Și craiovenll ?
— Fotbalul maghiar 

co bort re, pe cînd noi 
Vacă vor juca ca niște ade- 
vărați... olteni, adică fără com
plexe, curajos, universitarii 
lui Ștefan Coidum vor veni 
de la Pecs cu calificarea.

De altfel, abandonarea ori
căror complexe la vestiare 
este prima condiție pe care 
fotbaliștii români vor trebui 
s-o îndeplinească miercuri. A 
doua — angajarea totală I

Marius POPESCU

nu t«

este in 
urcăm.

LOTO - PRONOSPORT

ION ALEXANDRESCU, 
OBSERVATOR U.E.F.A. 
LA MECIUL PARTIZAN 

TIRANA - WACKER 
INNSBRUCK

CLASAMENT

Ghimpe).

1. Nicolina 5 3 11
2. Foresta 5 3 11
3. Petrolul 5 3 0 2
6. Victoria 5 3 0 2
5. Rarăul 5 3 0 2

1— 7. Minerul G.H. 5 13 1
1— 7. Minerul C. 5 2 12
1— 9. Chimia 5 2 12
1— 9. Cimentul 5 2 12

10. Penicilina 5 2 12
11. I.T.A. 5 2 12
12. Textila Bt. 5 12 2
13. Minobradul 5 2 0 3

1—15. Fulgerul 5 2 0 3
1—15. Letea 5 2 0 3

16. Textila Bh. 5 10 4

Etapa viitoare
Textila Bt. — Victoria, Chimia — 
Minobradul, Nicolina — Cimentul, 
Letea — Foresta, Fulgerul — Mi
nerul C, I.T.A. — Penicilina, ~ 
tlla Bh. — Rarăul, Minerul 
— Petrolul.

(4 octombrie) :

Tex- 
G.H.

Bol-Șoimii Buzău — Petrolistul 
deștl 3—1 (1-0).

Metalurgistul Brăila — Rulmen
tul Btriad 0—0.

S.U.T. Galați — Metalul Plopenl
0-1 (0-1)

Ancora Galați — Volnț* Bucu
rești 2—1 (1—0)

Olimpia Rm. Sărat — Metalul 
Buzău 3—2 (2—1)

A.S.M Tecuci — Dacia Galați 
1-1 (0-1)

Automobilul Focșani — Unirea 
Tricolor Brăila 2—0 (1—0)

Petrolul Berea — Chimia Oraș 
Gheorghe Gheorghlu-Dej 2—1 (1-1)

(Corespondenți : D. Marin, N. 
Costin, S. Constantinescu, V. Ște
fănescu, T. Budescu, V. Doruș, V. 
Manoliu șl M. Plopeșanu).

CLASAMENT

Unirea Tricolor 
Olimpia,

1. Șoimii 5 5 0 0 13— 5 10
2. Olimpia 5 4 0 1 11— 6 8
3. Mstalul P. 5 4 0 1 8— 4 8
4. Rulmentul 5 2 3 0 5- 1 7
5. ASM Tecuci 5 3 11 10—10 7
6. Petrolistul 5 3 0 2 18— 7 6
7. Dacia 5 1 4 0 4— 3 6
8. Petrolul 5 1 2 2 7— 8 4
9. Automobilul 5 2 0 2 4—12 4

10. Voința 5 113 9—8 3
11. SUT Galați 5 113 4—5 3
12. Metalul B. 5 113 7—9 3
13. Ancora 5 113 6—10 3
14. Chimia 5 113 7—12 3
15. Unirea 5 113 1—7 3
16. Metalurgistul 5 0 2 3 3—10 2

Etapa viitoare
— Petrolul, Voința . .
Dacia — Șoimii. Rulmentul — Chi
mia, Automobilul — S.U.T. Galați, 
Petrolistul — Ancora, Metalul
— Metalurgistul, Metalul B. 
A.S.M. Tecuci.

SERIA A lll-a

P.

Victoria

Delta

Marina

Cimentul Medgidia
Floreșt! 0—0.

Electrica Constanța
Tulcea 1—0 (1—0)

Dunărea Tulcea — I.M.U. Med
gidia 1-1 (0—1)

Laromet București
Mangalia 3—0 (3—0)

Celuloza Călărași — Electronica 
Obor Buc. 1-0 (1—0)

Olimpia Giurgiu — Prahova 
Ploiești 2—2 (1—1)

Flacăra roșie Buc.
Mînăstlrea 1—0 (1—0)

Energia Slobozia — 
București 2—1 (0—1)

(Corespondenți : R. 
Teodorescu, I. Turșie, 
BIcâ, P. Burcln, G. Octavian).

Unirea

Tehnometal

Avram, 
I. Feme,

N. 
N.

CLASAMENT
1— 2. Electrica 5 4
1— 2. Prahova 5 2

3. Celuloza 5 2
4. Cimentul 5 2

5— 6. Delta 5 3
5— 6. I.M.U.M. 5 !

7. Flacăra 5 *

CAMPIONATE NAȚIONALE
PE DIVERSE MERIDIANE

Mașini unelte Buc. 
Cîmplna 2—1 (0—0)

Petrolul Tîrgoviște
Slatina 2—0 (1—0)

Comerțul Alexandria — Progre
sul Corabia 3—0 (1—0)

Lotru Brezol — Chimia Bm. Vll- 
cea 0—2 (0—1)

Sportul muncitoresc Buc. — Da
cia Pitești 4—1 (1—0)

Chimia Tr. Măgurele — 
zul București 2—0 (0—0)

Petrolul Videle — F.C.
1-1 (1-1)

Unirea Drăgășanl — 
București 1—3 (0—2)

(Corespondenți : O. Guțu, 
Avanu, M. Bizon, I. 
Diaconescu, D. Gruia, 
șl “ “ - “D. Denghei).

Gloria

Autobu-

Caracal

Sirena

M. 
Zidaru, D. 

V. ~Pancu

CLASAMENT
5 4 
5
5

_ - 5
7. Chimia T.M. 5

4— 7. Chimia B.V. 5
5 
5
5 
5
5 
5
5
5 2 0
5 1 1
5 0 1

1. F.C. Caracal
2. Sportul
3. I.R.A.

4— 7. Petrolul T.
4—

4— 7. Comerțul
8. Petrolul V.
9. Sirena

10. Autobuzul
11. Unirea
12. Gloria 

13—14. Dacia 
13—14. Progresul

15. Mașini
16. Lotru

3
3
2 2
3 0
3
3
2
2
2
2 0
2 0
2 0

1 0 
1 1 
0 2

1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
1

16— 
io—
8—
6—

O 
o
1 
1 
o

Chlmla R. V. — 
l — Petrolul V.> 

Caracal, I.R.A. —

Etapa viitoare : <
Unirea, Autobuzul
Gloria — F.C.
Sportul, Progresul — Lotru, Pe
trolul T. — Mașini, Sirena — Chi
mia T.M., Dacia — Comerțul.

SERIA A V-a
Steagul roșu Plenița — Știința 

Petroșani 0—0.
C.I.L. Tg. Jiu — Minerul Moldo

va Nouă 4—1 (2—0)
Victoria Caransebeș — M.E.V.A. 

Tr. Severin 3—0 (2—0)
Minerul Lupenl — Furnirul Deta 

4—3 (1-0).
Metalul Topleț — C.F.R. Caran

sebeș 4—3 (0—1)
Dunărea Calafat — Electromo

tor Timișoara 0—o
Metalul Tr. Severin — Vulturii 

textila Lugoj 3—4 (0—3)
Minerul Motru — Minerul Bocșa 

2—0 (1—0)
(Corespondenți : I. Julea, M. 

Băloi, M. Mutașcu, I. Cotescu, C. 
Avram, St. Zvignea șl Gh. Mana- 
fu).

CLASAMENT
5 3
5
5
5
5
5
5
5

1. CIL Tg. Jiu
2— 3. Electromotor
2— 3. Știința

4. Minerul
5 C.F.R.
6. Victoria
7. Vulturii
8. Minerul
9. Dunărea

10. Metalul T.
11. Furnirul
12. Metalul T.S.
13. M.E.V.A.
14. Minerul B.
15. Minerul M.N. 5 2 0 3
16. Steagul 5 113

L.

M.

2
2
2
0
0
1
1
1

o
1
1
2
2
2
2
2

2
2
3
3
2
2
2

52 12 
5 2 12 
5 2 0 3 
5 2 0 3 
5 12 2 
5 2 0 3

M.Etapa viitoare : Minerul 
Vulturii, Electromotor — Steagul, 
Minerul B. — Metalul T., Minerul
L. — Victoria, Furnirul — Știința, 
C.F.R. — Metalul T.S., Minerul
M. N. — Dunărea, M.E.V.A. — 
CIL Tg Jiu.

SERIA A Vl-a
Metalul

Brad

Ctmpla

Ocna

Chimica Tîrnăvenl — 
Copșa Mică 6—0 (3—0)

Mureșul Deva — Aurul 
1—0 (0—0).

A.S.A. Sibiu — Arieșul 
Turzii 0—0.

Minerul Teliuc — Soda 
Mureș 2—1 (1—0)

C.F.R. Simeria — Independența 
Sibiu 3-1 (1—0)

Metalul Aiud — Unirea Alba 
Iulia 5—2 (2—1)

Industria sirmel Cîmpla Turzii 
— Victoria Călan 1—0 (1—0)

FI. Oprlța).

CLASAMENT
t 1 0 1 16—10 8
5 3 2 0 4— J 8
5 3 1 1 14— 7 I
SJ111O-I1
S l 1 0 S— » ’
5 3 0 2 3— 4 6
5 3 0 2 8—7 6
5 2 12 6—5 5
5 12 2 »— 8 4
5 2 0 3 t- 8 6 
5 2 0 3 7-10 6
5 12 2 2-6 8 
1113 7—11 3
5 113 7-13 3
5 10 8 6—10 2
5 1 0 8 8—13 8

Mlnaut 
Mureșul 
Chimica 
C.F.R.
Arie,ul 
Victoria 
Ind. drmel 
Independenta 
Metalul A. 
Minerul T.

11. Minerul O.
12. ASA Sibiu
13. Unirea
14. Soda
15. Aurul
li. Metalul C.M.

i

7-------: Soda — Mureșul,
— Minerul T., Aurul 

Independența —

Etapa viitoare :
Victoria •-
— Metalul A., ---------
Ind. sirmel, Arieșul — Mlnaur. 
Metalul C.M. — Minerul G., CFB
— Chimica, Unirea — ASA Sibiu.

SERIA A Vll-a
Bpria — Unire*

— C.I.L. Slghrtul
Minerul Bala 

Dej 1—0 (0—0)
Bradul Vișeu 

Marmațiel 1—1 (1—0)
Foresta Nftsăad — Gloria Bal* 

Mare 3—1 (2—1) _ .
Unirea Zalău — Dermata Cluj 

0-0.
Someșul Satu Mara — Recolta 

Salonta 4—2 (1—1)
Constructorul Bala Mara — 

C.I.L. Gherla 1—0 (1-0)
Arieșul Turda — Someșul Bo

olean 5—o (3—0)
Victoria Cărei — Chimistul Bala 

Mare 0—0
(Corespondenți ; A. Domuța, A. 

Ghilezan, D. Nfetor, M. Bonțoiu, 
Z. Kovacs, V. Slăs&ranu și P. La- 
zAr).

CLASAMENT
1. Arieșul 5 4 1 0 17- 3 9
2. Victoria 5 3 2 0 7— 2 8
3. Foresta 5 3 11 7—7 7
4. CIL Glierla 5 3 0 2 18— 3 6
5. Dermata 5221 8-66
6. Unirea D. 5 2 1 2 9— 7 5
7. Minerul 5 2 12 4—5 5
8. Someșul S.M. 5 2 1 2 8— 9 5
9. Unirea Z. 5 13 1 3—4 5

10. Constructorul 5203 7—94
11. Gloria 5 1 2 2 5- 8 4
12. Someșul B. 5 1 2 2 7—12 4
13. Re<x)Ita 5 2 0 3 6—14 4
14. CIL Slghet 5 113 5-7 3
15. Bradul 5 113 3—6 3
16. Chimistul 5 0 2 8 5—9 2

Etapa viitoare : Dermata — Fo-
resta. Unirea Z. — Constructorul, 
Chimistul — Someșul B., Arieșul 
— Someșul S.M„ Gloria — Bra
dul, CIL Slghet — Minerul, Recol
ta — Victoria, Unirea D. — CU. 
Gherla.

SERIA A VIII-a

C.F.R. 81-

Chimia Orașul Victoria — Lem
narul Odorhelul Secuiesc 3—3 
(1-1).

Caralmanul Bușteni — Minerul 
Bălan 2—o (1—0)

Torpedo Zărnești 
ghișoara 0—0

Oltul Sf. Gheorghe — Colorom 
Codlea 2—0 (1—0)

Chimia Făgăraș — Unire* Crls- 
turu Secuiesc 4—1 (4—0)

Forestierul Tg. Secuiesc — Vl
trometan Mediaș 1—0 (0—0)

Carpați Sinaia — Viitorul Gheor- 
ghieni 1—2 (0—1)

Carpați Brașov 
Brașov 1—1 (0—1)

(Corespondenți : Gh. Male!, V. 
Zbarcea, C. Chlriac, Gh. Brietă, 
B. Stoiciu, G. Carol, Gh. Iritnl- 
nolu șl L. Bucs).

Tractorul

CLASAMENT
1. Caraimanul 5 4 0 1 11- 4 8
2. Chimia F. 5 3 2 0 9— 4 8
3. Lemnarul 5230 10-r 5 7
4. Viitorul 5 3 11 6—4 7
5. Oltul 5 3 0 2 11— 6 6
6. Mine'ul 5 3 0 2 8—11 6
7. Carpați B. 5 2 12 17— 8 5
8. Uniiea 5 2 1 2 6—11 5
9. Torpedo 5 2 1 2 8—15 5

1
2
1

2 2 
0 3
2 2
2 2

1G— 1 4 
10-10 4
5-7 4
7—10 4
«—10 4
7—0 2
4—12 1

10.
11.
12.

Tractorul 
Carpați S. 
C.F.R.

13. Chimia V.
14. Forestierul
15. Vltrometan
16. Colorom

Viitorul — Trac-Etapa viitoare _____ ___
torul, Vltrometan — Oltul, Car- 
paț) B. — Carpațl S., C.F.R. — 
Caralmanul, Colorom — Torpedo, 
Unirea — Chimia V., Chimia F. — 
Forestierul, Lemnarul — Minerul.

SUCCESUL TRAGERII SPE
CIALE LOTO DIN 18 SEP

TEMBRIE 1970
După cum era de așteptat, 

omologarea tragerii speciale 
LOTO din 18 septembrie 1970, 
s-a soldat cu un mare număr 
de premii obișnuite, supli
mentare și speciale.

Pe primul plan se situează 
performanța realizată de că
tre participanții : Telegdy 
Ștefan Simion din Tg. Mureș 
(categoria 1) și Dragomir Gri- 
gore din Buzău (categoria A) 
care au .obținut 
100.000 lei.

La capitolul 
vom semnala 9 
Categoria G : rite un autotu
rism SKODA 1000 M.B. : 

iPetcu Ion — București și
Fișca Ioan — Sibiu ; Catego
ria N — cîștigă la alegere 
autoturisme : (MOSKVICI 408. 
DACIA 1100, SKODA S. 100, 
FLAT 850) următorii : Kleim 
Walter — Arad, Ursovici 
Cornelia — Arad, Koppanyi 
Ștefan — Marghita, județul 
Bihor, Sutic Leontina — Co- 
păceni, județul Ilfov; Cate
goria M. — cîte un autoturism

fiecare cîte

autoturisme 
câștigători :

DACIA 1300 : Stoianov Nico- 
lae — Călărași, județul Ialo
mița, Cosma Emil — Giortești, 
județul Iași, Georgescu George 
— București.

• Astăzi este ULTIMA ZI 
în care vă mai puteți procura 
biletele pentru concursul 
Pronoexpres de mîine, a că
rui tragere va avea_loc la 
București în 
Finanțe-Bănci 
Doamnei nr. 
de la ora 19. 
radiodifuzată 
urma un film

Nu uitați:
Pronoexpres de mâine puteți 
cîștigă autoturisme la alegere 
și numeroase premii în 
PREMIILE CONCURSULUI 
NOEXPRES NR. 39 DIN 23

TEMBRIE 1970.
EXTRAGEREA I : Cat. a 

3 variante 10% a 14.593 lei; a 
2 variante a 21.889 lei; a 
33,20 a 1.319 lei; a V-a : 80 a 547 
lei ; a Vl-a : 2.828.40 a 50 lei.

REPORT CAT. I : 118.646 lei. 
EXTRAGEREA a Il-a : Cat. B î 

2 variante 25% a 17.497 lei șl 3 va
riante 10% a 6.999 lei; C : 4,85 va
riante a 11.546 lei; D : 22,50 a 500 
lei; E : 350,65 a 100 lei; F : 5314,30 
a 20 lei.

REPORT CAT, A ; 55.995 lei.

Miercuri, la Tirana, în ca
drul „Cupei cupelor", se dis
pută întîlnirea de fotbal Par
tizan Tirana-Wacker Inns
bruck (Austria). La acest joc 
va funcționa ca observator al 
U.E.F.A. Ion Alexandrescu, 

secretar general-adjunct al 
F.R.F., ©are, cu acest prilej, va 
înmîna echipei albaneze 
„Cupa balcanică lntercluburi".

sala Clubului 
din strada 

2, cu începere 
Tragerea va fi 
după care va 
artistic.
la concursul

bani.
PRO- 
SEP-

n-a: 
Iii-a: 
rv-a :

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 i

— inginer instalator
— inginer produse finite 

lemn
— tehnician principal 

constructor
— vopsitor auto cat. 

a 6-a
— fochiștl autorizați
— cizmar încălțăminte 

de comandă cat. 5, 6.

IUGOSLAVIA. Săptămîna 
care a trecut a programat 
două etape de campionat. Este 
de remarcat startul foarte 
bun al echipei Partizan Bel
grad care după 720 minute de 
joc nu a primit nici un gol. 
In schimb, campioana Steaua 
roșie Belgrad trece printr-o 
evidentă eclipsă de formă. 
Iată rezultatele i Etapa a 
Vll-a (23 sept.): Velej Mostar
— Vojvodina 3—1, Boraț — 
Zeleznicear 3—2, Steaua ro- 
știe — Radnicki (Kr) 3—1, 
Bor — Sloboda 0—0, Parti
zan — Dinamo 2—0, Hajduk
— O.F.K. Beograd 2—2 (între
rupt în min. 52), Olimpia — 
Radnicki (N) 0—1, Celik — 
Țrvenka 3—1, Sarajevo — 
Maribor 3—1. Etapa a VIII-a 
(27 sept.) i Vojvodina — Ma
ribor 1—0, Țrvenka — Sara
jevo 2—1, Radnicki (N) — 
Celik 1—2, Dinamo — Olim
pia 2—0, O.F.K. Beograd — 
Partizan 0—2, Sloboda — 
Hajduk 1—1, Radnicki (Kr)
— Bor 1—0, Zeleznicear — 
Steaua roșie 0—0, Velej — 
Boraț 2—0. Primele clasate i 
Partizan 
Velej 
Radnicki (Kr)

BULGARIA
Liderul Botev 
ția actualului campionat, și-a 
continuat seria succeselor, 
întrecînd de astă dată pe Lo
komotiv cu categoricul scor 
de 4—1. La Gabrovo, fără 
Asparuhov, din nou acciden
tat, campioana Levski-Spar- 
tak a dispus de noua promo
vată Ceardafon-Orlovetz cu 
2—0. Restul partidelor s-au 
încheiat după cum urmează i 
Marek — Akademik 1—1, 
Cerno More-Cernomoreț 1—0, 
Marița — Laskov 1—1, Du- 
nav ■ 
Slavia 
Ț.S.K.A. — Etar 
Botev Vrața 5 
T.S.K.A. Sofia 5 
Levski-Spartak 5

8 5 3 0 12:0 13 
8 5 2 1 14:6 12
8 5 2 1 8:4 12 
(etapa a V-a).
Vrața, revela-

J.S.K.
3—0.

Trakia 0—0,
— Spartak 

“ 3—0.
5
4
3

FRANȚA (din
VIII-a). Rennes — Strasbourg 
2—0, Marseille — Angouleme 
5—0, Bastia — St. Etienne 
4—2, Nice — Red Star 1—1, 
Valenciennes — Nantes 1—2, 
Sedan — Bordeaux 2—1, Lyon 
— Nancy 2—1, Reims — An
gers 3—1. In clasament con
duce Rennes cu 13 p.

U.R.SS. (din etapa a 25-a) 
Dinamo Moscova — Torpedo 
Kutaisi 5—1, Zenit Leningrad

0 0
1 0
1 1

etapa

11:1
20:7
8:3

10
9
7
a

— Cernomoreț Odesa 4—1, 
Spartak Moscova — Neftci 
Baku 0—0, Torpedo Moscova
— Dinamo Minsk 0—1. Cla
sament i Dinamo Moscova 
34 p (25 jocuri), Spartak Mos
cova 31 p (25 jocuri), Ț.S.K.A. 
Moscova — 30 p (23 
etc.

ANGLIA (etapa a 
Chelsea — Ipswich 
Burnley — Wolverhampton 
2—3, Everton — Crystal Pa
lace 3—1, 
West Ham 
United — 
Newcastle 
Nottingham Forest — Leeds 
0—0, Southampton — Liver
pool 1—0, Stoke City — Ar
senal 5—0, Tottenham — 
Manchester City 2—0, West 
Bromwich — Derby 
Primele clasate i
1. Leeds United

10
2. Manchester

9
3. Tottenham

10 
10 
10

Huddersfield —
1—1, Manchester
Blackpool 1—1,

— Coventry 0—0,

7 2 1
City

26 1

2
2
1

14— 3

14— 5

5
5
4

GERMANIEI (eta-

4. Arsenal
5. Chelsea

R. F. a 
pa a VIII-a). F. G. KOln — 
Eintracht Frankfurt 0—0, 
Schalke 04 — Borussia Mbn- 
chengladbach 0—0. Werder 
Bremen — Rotweiss Essen 
1—1, Eintracht Braunschweig 
— Borussia Dortmund 3—0, 
Rotweiss Oberhausen — Ham
burger S.V. 8—1, Bayern 
Miinchen — Hannover 96 
4—1, M,S.V. Duisburg — 
Hertha 1—0, F. C. Kaiserslau
tern — Arminia Beilefeld 
3—0, Kickers Offenbach — 
V.f.B. Stuttgart 3—3. Primele 
clasate i 
1. Bayern Miinchen

8 4 4 0
8 5 12 
Miinch
7 3 4 0 

1 Essen
8 3 4 1

CEHOSLOVACIA
Tatran

2. Hertha
3. Borussia

4. Rotweiss

X-a).
2—1 ;

jocuri),

ji Vri7-.

'.Sg#; A.

O fază din meciul Chelsea — Ipswich (2—1) din campio
natul Angliei. In stingă, internaționalul Peter Osgood înscrie 

un gol în poarta formației Ipswich.
Telefoto : A. P. — AGERPRES

SPANIA (etapa a IlI-a). 
F. C. Sevilla — Valencia 1—0, 
Sabadell — Malaga 5—2, 
Elche — Gijon 5—0, Espanol 
Barcelona — Real Sociedad 
0—0, Las Palmas — Atletico 
Bilbao 1—1, Real Madrid — 
Granada 3—2, Saragossa — 
Atletico Madrid 0—1. In cla
sament conduce F. C. Sevilla 
cu 6 p urmată de Atletico 
Madrid cu 4 p etc.

16— 7
13— 8

1? - 4

15—10

12
11

10

10
(etapa 

IX-a). Tatran Preșov 
S.K.L.O. Union Țepi ice 2—0, 
Inter Bratislava — Banik 
Ostrava 0—0, V.S.S. Kosice — 
Z.V. Jilina 1—0, Jednota 
Trencin — Slovan Bratislava 
2—1, Sparta Praga — Gotwal- 
dov 3—2, Spartak Trnava — 
Lokomotiv Kosice 3—0, Skoda 
Plsen — Slavia Praga 0—2, 
Clasament i Jednota Trencin 
13 p, T.J. Trjinec 12 p, Banik 
Ostrava 12 p etc.

a

BELGIA (etapa a IV-a). St. 
Gilloise — Lierse 0—3, Wa- 
regem — Standard 1—1, La 
Gantoise — St. Trond 2—2, 
Charleroi — F. O. Bruges 
0—2, F. G Llftge — Beweren 
0—2, Beerschot — Crossing 
0—0, Racing White — An- 
derlecht 1—2. Clasament i 
Anderlecht 8 p, Standard 
Liege, St. Trond, F. C. Bruges 
6 p etc.

PORTUGALIA (etapa a 
III-a). Varzitn — Academica 
2—1, Setubal — C.U.F. Ba- 
rierense 3—0, Leixoes — Spor
ting 0—2, Benfica — Boavista 
4—0, Barierense — Guimaraes 
1—1, Tlrsense — F. C. Porto 
1—2, Farense — Belenenses

1— 0. Clasament i Sporting și 
Benfica cîte 5 p, Setubal, 
F. G. Porto Varzim 4 p etc.

R. D. GERMANA (etapa a 
Vl-a). Dynamo Dresda — F.C. 
Union Berlin 2—0, F. C. Cari 
Zeiss Jena _
lin 5—1, F. G. Magdeburg — 
Lokomotiv 
Sachsenring 
Hansa Rostock 1—0, Vor- 
wărts Berlin — Wismut Aue
2— 1, Chemie Leipzig — Rot 
Weiss Erfurt 2—0, Stahl Riesa 
— Chemie Halle 0—0. Clasa
ment i Dinamo Dresda 9 p, 
F. C. Magdeburg 9 p, F. G. 
Carl Zeiss 8 p etc.

ELVEȚIA (etapa a VIII-a). 
Basel — Lausanne 5—3, Bel
linzona — F. O. Ziirich 1—2, 
Lucerna — Fribourg 3—1, 
Servette Geneva — Chaux de 
Fonds 2—2, Sion — Lugano
1— 2, Young Boys-Winterthur
2— 0, Grasshoppers ZOrich — 
Bienne 2—1. Clasament i

Basel 8 4
Lugano 8 5 
Grasshoppers

F. C. Zurich
8 5 12 10—10 H

Dynamo Ber-

Leipzig 4—3, 
Zwickau

1-0,

1.
2.
3.

4.

4 0
2 1

1 2

20-10
13— 6
15— 7

12
12

11
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ERNEST JUST, ANTRENORUL ECHIPEI KARPATI LVOV: Dinamoviștii au efectuat la Salonic «iiiiiiimiiiiiiiiiiimmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiimmiiiiiiiiiiimiii

NJ

CAMPIONATELE MONDIALE DE VOLEIantrenamentul de acomodareA

AM VENIT CU GÎNDUL SĂ ClȘTIGĂM!
A V

Gara de Nord, ora 16,52. 
Din trenul ce a sosit de la 
Suceava, au coborit și cei 15 
jucători ai echipei Karpati 
Lvov. Oaspeții, sosiți in Ca
pitală cu o întîrziere de 
peste zece ore, au fost salutați 
de Gheorghe Popescu, vice
președintele clubului Steaua, 
Ștefan Onisie, antrenor 
cund, și alți activiști ai 
bului bucureștean.

După 
Instalat 
on, l-am 
trenorul 
ducătorul
pati Lvov 
reștiul pentru a doua oară. 
Cunoștința cu Capitala a fă
cut-o în 1957, cind a evoluat 
în selecționata secundă a 
U.R.S.S., pe postul de half 
stingă. Emest Just a răspuns 
cu multă amabilitate întrebă
rilor noastre. Să-i dăm cu- 
vîntul:

se- 
clu-

ce delegația 
la Hotelul 

abordat pe 
Emest Just, 
tehnic al lui 

vizitează

s-a
Uni-

i an-
Con-
Kar- 

Bucu-

U.T.A. Feijenoord
(Urmare din pag. 1)

„Călătoria a fost destul de 
obositoare. însă moralul jucă
torilor este ridicat. Din cine 
este compus lotul care a făcut 
deplasarea la București ? Ia- 
tă-1 : Vaida, Lupol, Gereg, Po- 
tocniak, Sirov, Danielciuk, 
Sarabin, Soroka, Brovarski, 
Pokora, Bulgakov, Greschak, 
Savka. Gabovda, Daniliuk, 
Kulchizki. Lihaciov șl Șopa. 
Știm că ne așteaptă un joc 
greu, dar am venit cu gîndul 
ca să cîștigăm. După meciul 
pe care l-am susținut cu 
Steaua la Lvov, noi am mai 
jucat în campionatul U.R.S.S. 
la Alma Ata. Rezultatul de 
1—1 este cunoscut. Apoi 
ne-am pregătit cu multă se
riozitate, deoarece am văzut 
chiar pe propriul nostru teren 
ce poate echipa bucureșteană. 
Astăzi (n.r. marți) vom face 
un antrenament pe stadionul 
pe care se va disputa partida 
de mîine, punînd, astfel punct 
pregătirilor noastre. Așteptăm 
cu nerăbdare primul fluier al 
arbitrului".

Aseară, întreaga delegație 
s-a numărat printre spectato
rii cinematografului „Festi
val", — unde a vizionat fil
mul „Păsările".

tru reîntîlnlrea cu elevii lui 
Ernst Happel.

Ei și-au mutat „cartierul 
general" în afara orașului, 
unde se pregătesc sub îndru
marea atentă a antrenorilor 
Nicolae Dumitrescu și I. Re
inhardt, fiind scutiti de asal
tul curioșilor și al. „sfătui
torilor".

în ceea ce privește forma
ția care va fi trimisă în te
ren ea nu a fost definitivată 
încă. Sînt speranțe ca și cei 
doi accidentați. • Otto Dem- 
brovschi si Broșovschi, să pri
mească avizul favorabil al 
medicului.

La hotelul Astoria din 
Arad au început să sosească 
primii spectatori si oficiali din 
Olanda.

Echipa olandeză este aștep
tată la Arad mîine (n.r. azi) 
în jurul orei 14, cu un_avion 
cursă specială 
dam.

Importanta 
manșa a doua

de la Rotter-

partidă din 
a „C.C.E." în

cepe la ora 15, și va fi con
dusă de o brigadă de arbitri 
din R.F. a Germaniei, com
pusă din Ferdinand Biwersi, 
Peter Klanse și Walter Engel 

O problemă care frămîntă 
deopotrivă atît pe localnici cît 
și Pe oaspeți este aceea a vre
mii. Centrul meteorologic din 
localitate ne-a informat că în 
ziua de 30 septembrie, la 
Arad va fi vreme frumoasă, 
cu cer senin.

V. P.

SALONIC, 28 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

La puțin timp după ce au 
coborît din avionul de Timi
șoara, pe aeroportul Băneasa, 
fotbaliștii de la Dinamo Bucu
rești s-au îmbarcat pe o altă 
aeronavă, la aeroportul inter
național Otopeni, plecînd la 
Salonic, unde miercuri seara 
vor susține cea de a doua 
întîlnire cu formația P.A.O.K., 
în cadrul „Cupei europene a 
tîrgurilor". Victoria de la 
Timișoara, deși, recunosc ei 
înșiși, nu a 
unui joc pe 
tor, a avut 
a-i mobiliza 
în vederea 
miercuri. Chiar dacă la Sa
lonic se joacă prea puțin 
soarta calificării, aceasta fi
ind cîștigată, în proporție de 
90 la sută, la București, totuși 
Dinamo acordă partidei toată 
importanța, contînd pe un joc 
bun ți pe un rezultat favo
rabil.

Cele două ore de zbor au 
trecut pe nesimțite, agremen
tate de glumele lui Dinu, care 
a interpretat, cu multă de
zinvoltură, rolul de... stewar
desă, servind în mod impe
cabil coechipierilor săi obiș
nuita masă din avion și gre
șind doar atunci cînd i-a ve
nit rîndul să-și ia și el masa. 
Atunci, a răsturnat platoul, 
rămînînd astfel fără mîn- 
care...

fost rezultatul 
deplin satisfăcă- 
totuși darul de 
pe bucureșteni 

meciului de

La ora 13,40, avionul a ate
rizat pe aeroportul „Thessa
loniki", unde sportivii ro
mâni s-au bucurat de o fru
moasă primire. Ei au fost în- 
tîmpinați de vicepreședintele 
clubului P.A.O.K., Evanghelos 
Milonis, și de alte personali
tăți sportive din oraș. Un 
fotoreporter al ziarului local 
„Thessaloniki" a realizat nu
meroase instantanee.

Delegației dinamoviste i s-au 
asigurat condiții excelente de 
locuit, la marele hotel Me
tropol, din centrul orașului, 
unde aveam să-l întîlnim 
pe... Ilie Oană, care, după 
cum se știe, antrenează echi
pa grecească Serres, din 
ma divizie.

La ora 17,30, jucătorii 
deplasat cu autocarul la 
dion, unde au făcut un 
antrenament de acomodare. 
Pînă la ora aceasta încă nu 
se știe unde se va juca me
ciul i pe stadionul cel mare, 
care poate adăposti 50 000 de 
spectatori, sau pe stadionul 
P.A.O.K., cu o capacitate 
mai mică, dar avînd — se 
spune — cel mai bun teren 
de joc din Grecia. Decizia va 
fi luată în cursul 
mîine (n.r. azi), în 
cererile de bilete.

Ultimele vești le 
din reportajul de mîine.

pri-

s-au 
sta- 
ușor

zilei de 
funcție de

veți afla

Jack BERARIU

AM AJUNS LA PECS SEARA, TÎRZIU...
PECS, 28 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
După ce am urmărit par

tida de la Ploiești, unde Uni
versitatea Craiova, in condi
ții destul de critice — dato
rită indisponibilităților și sus
pendării lui Strîmbeanu — 
a avut de susținut dificila 
confruntare cu Petrolul, sea
ra am ocupat un loc în ac
celeratul de Budapesta — cu 
destinația Pecs — gazda me
ciului retur pe care fotbaliș
tii craioveni îl au de susți
nut, aici în cadrul „C.E.T.". 
Luni la amiază, după ce am 
sosit în capitala Ungariei, 
primul drum l-am făcut la 
redacția ziarului Nepsport. 
Colegii maghiari nu și-au as
cuns gîndurile — și speran
țele — spunîndu-mi că Dozsa 
Pecs după acel 1—2 de la 
Craiova are toate șansele de 
a păși în turul doi al com
petiției. Replica mea a fost 
să nu ne grăbim, să aștep
tăm partida de miercuri...

După aproximativ o oră 
de zbor la bordul unui avion 
al companiei TAROM, fot
baliștii craioveni au aterizat 
pe aeroportul din capitala 
Ungariei în jurul orei 17, 
(n.n. ora locală) unde au fost 
așteptați de către reprezen-

tanți ai clubului Dozsa. De 
aici, cu un autobuz, am fă
cut împreună călătoria pînă 
la destinație. Pecs-ul — oraș 
cu aproximativ 145 000 de lo
cuitori, situat la 200 km de 
Capitală, — este un important 
centru industrial minier șl 
universitar a cărui vîrstă 
numără peste 600 de ani. Am 
ajuns în localitate aproape 
de miezul nopții. ,

Echipa de fotbal Pecs Doz
sa a luat ființă în 1950 șl, 
după cinci ani de activitate, 
a promovat în prima- divizie, 
unde — cu excepția anului 
1959 cînd a retrogradat 
— a avut o comportare 
rabilă. La ora actuală 
cea mai bună formație 
vmcială din campionatul ma
ghiar. Deci este lesne de în
țeles interesul față de com
portarea ei în C.E.T. Pecsi 
Dozsa a participat la patru 
ediții ale cunoscutei compe
tiții „Cupa Rappan", tar în 
prezent ocupă un loc la mij
locul clasamentului. Este o 
formație tînără (media de 
vîrstă 23,5 ani), din rîndurile 
căreia se remarcă componen- 
ții primului lot al Ungariei, 
Konrad și Mathe precum și 
Toth și Kocsis, din lotul na
țional B.

în B 
ono- 
este 
pro-

Jucătorii români sînt con- 
știenți de misiunea grea pe 
care o au, dar toți sînt con

vinși că dificilul obstacol 
poate fi trecut printr-o dă
ruire totală, printr-o com
portare la nivelul valorii rea
le a echipei. Rămîn deocam
dată în suspensie indisponi
bilitățile : Billan și Oble- 
menco. Acesta din urmă, 
după ce i s-a scos sîmbâtă 
ghipsul de la picior, a făcut 
duminică dimineața un an
trenament la Ploiești, iar 
luni, altul, pe stadionul Pro
gresul din București. Asupra 
folosirii celor doi jucători, 
dr. Frînculescu se va pro
nunța marți. Mîine (n.n. — 
azi), Universitatea va efec
tua un antrenament de aco
modare pe stadionul unde va 
avea loc partida de miercuri.

Gheorghe NICOLAESCU

Patru turnee
de calificare pentru

J.O. la handbal

FIȘIER

CUPA EUROPEANA A TÎRGURILOR

ECHIPA MASCULINĂ A ROMÂNIEI
ÎNVINGĂTOARE IN MECIUL CU U.R.S.S.!

SOFIA, 28 (prin telex, de la corespondentul nostru).
Meciul dintre echipele României și Uniunii Sovietice a debutat 

în nota de categorică dominare a voleibaliștilor români, care 
sînt net superiori în aejiunile la fileu ți în I nia a doua. 
După ce cîștigă primul set, ei obțin victoria în cel de al 
doilea în prelungiri, în urma unor faze electrizante. Din păcate, 
în următoarele două seturi, forja de percuție a atacului scade, 
jucătorii sovietici se mobilizează ți reuțesc egalarea. Revenin- 
du-ți, echipa României realizează un joc excelent în ultimul set 
pe care-l cîțtigă detașat. Este o victorie demnă de toată lauda, 
la care ți-au adus contribuția toți jucătorii.

După două zile de întreceri, 
în sala „Festival", reprezen
tativele Bulgariei și R.D.G. 
au rămas singurele formații 
neînvinse în competiție. Cele 
două înfrîngeri consecutive 
ale echipei Japoniei, au eli
minat-o practic din lupta 
pentru titlul suprem. E pu
țin probabil ca echipa Ceho
slovaciei, în urma insuccesu
lui de duminică seara, să-și 
poată menține titlul de cam
pioană mondială. întîlnirea 
dintre formațiile U.R.S.S. și 
Japoniei a arătat multe din 
frumusețile jocului de volei. 
Am fost martorii unei lupte 
dîrze între puternicul atac so
vietic și excelenta apărare ni
ponă. Soarta meciului a fost 
decisă, însă, de superioritatea 
în jocul la fileu a voleibaliș
tilor sovietici, în eficiența 
blocajului lor. Deși a luat 
sfîrșit în patru seturi, meciul 
a fost foarte disputat, mai 
ales în primele două. După 
nescontata victorie asupra Ja
poniei (cînd pierduse primele 
două seturi) echipa Bulgariei 
a întilnit duminică seara re
prezentativa Poloniei. Deși 
s-au resimțit de pe urma e- 
forturilor din meciul ante
rior, voleibaliștii bulgari s-au 
impus destul de ușor.

Reprezentativa R.D.G. a do
vedit în meciul cu Cehoslova
cia că este una din principa
lele candidate la titlu. Volei-

evoluase mediocru în jocul cu 
formația țării-gazdă) asupra re
prezentativei R.P.D. Coreene, 
lipsită în continuare de „pio
nul" de bază, Kim Zin Bok, 
după cîte se pare, accidentată. 
Voleibalistele cehoslovace, con
siderate aprioric Învinse, s-au 
mobilizat, speculind inteligent, 
la început, ignorarea lor de că
tre adversare, mal apoi slăbi
ciunile atacului acestora în fața 
blocajului lor ferm ți agresiv. 
Prin urmare, un scor surpriză: 
3—1 (12, 11, —8, 12) pentru Ce
hoslovacia. De la Învingătoare 
am remarcat pe Irena Svobo- 
dova, Jana Semecka șl Nana 
Vlasakova, în timp ce de Ia 
coreence doar pe Kan Ok Sun 
(căpitanul echipei) ale cărei e- 
farturi singulare nu au fost su
ficiente.

SOFIA (maiculin)
IERI

Polonia — Japonia 0—3
Belgia — R.D.G. 0—3
Bulgaria — Cehoslovacia 3—1 
România — U.R.S.S. 3—2

(8, 16, —11, —4, 7)___________

JAMBOL : Ungaria — Olan
da 3—2, R.P.D. Coreeană — 
R.P. Mongolă 3—0, iugoslavia 
— Cuba 3—1, Brazilia — Italia 
3—1 (locurile 9—16); Finlanda

VARNA
IERI

Ungaria — R.P.D. Coreeană
2—3

Japonia — Cuba 3—0
Cehoslovacia — U.R.3.3. 0—3
Bulgaria — România 3—3

(—10, 12, 8, —3, 14)

BURGAS : Mexlo — H. P. 
Mongolă 3—i, Peru — Olanda 
3-0, R.D.G. - S.U.A. 3-2,

baliștii din echipa R.D.G.,- la 
fel de buni în atac ca și în 
apărare, au obținut o victo
rie clară în urma unui joc 
bine organizat, stabil și e- 
ficace.

TOMA HRISTOV

ROMÂNCELE ÎNVINSE LA LIMITA

AZI

ti liberă

— tunisia 3—0, Israel — Gui
neea 3—1, S.U.A. — Venezuela 
3—1, Franța — Iran 3—0 (locu
rile 17-24).

(feminin)
AZI

zl liberă

Polonia — Norvegia S—1 (locu
rile 9—16).

Continuă să lase o impresie 
foarte bună echipa Ungariei, în 
formă maximă, spre deosebire 
de echipa română care se pre
zintă în formă descendentă. 
Maghiarele au învins formația 
Bulgariei cu 3—1 (5, 6,—5,14), 
pretinzînd cu curaj un ioc pen
tru Jocurile Olimpice de la 
MUnchen.

Aurelian BREBEANU

Iată sltuafia la zi Înaintea desfășurări! me
ciurilor retur programate azi șl mllne ■ ~
Europeană a tîrgurilor.yZ

ECHIPE CALIFICATE

TWENTE Enschede — A.E.K. 
HAMBURGER S.V. — La Gantolse 
ESKISEHIR — F.C. Sevilla 
F.C. BARCELONA — G.K.S. Katowice : 
ARSENAL — LAZIO 1
S.C. ANDERLECHT — Sarajevo i

MECIURILE DE AZI»)

Sliema Wanderers — A.B. Copenhaga 
Olymplque Marseille — Spartalc Trnava 
Ferencvaros — F.C. Liverpool 
Alcrans (Islanda) — Sparta Rotterdam 
Leeds United — Sarpsburg (Norvegia) 
Kllmarnolc — Coleraine (Irl. Nord) 
R.C, Paris — Sedan — F.C. K61n 
Corke Hibernians — Valencia

in Cupa

l-o, 3—0
7—1, 1—0
3- 1, o-i
1- 0, 3-2
2— 2, 2-0
4- 3, 5-4

o-7 
0—2 
o—i 
0—6 
1—0 
î-i 
î—s 
o—s

BAREMURI
PENTRU PARTICIPAREA 

ÎNOTĂTORILOR LA J.O.
în urma hotărîrii ultimului 

congres al F.I.N.A. desfășu
rat la Tunis, participarea 
înotătorilor la viitoarele în
treceri ale J. O. de la MUn
chen va fi condiționată de o 
serie de haremuri. Acestea vor 
fi fixate de către înaltul for 
al natației pe baza mediei 
primelor 5 performanțe mon
diale ale anului 1970 și co
municate la începutul Iul 
1971.

Totodată s-a decis ca la tur
neul de polo să participe 16 
echipe. R.F. a Germaniei (ca 
țară organizatoare), Iugo
slavia, U.R.S.S., Ungaria, 
Italia, S.U.A., și R. D. Ger
mană sînt calificate din ofi
ciu. Celelalte 9 locuri vacanta 
au fost atribuite astfel 1 Ame
rica (trei echipe), Oceania (o 
echipă), Asia (o echipă), 
Africa (o echipă) și Europa 
(3 echipe).

MECIURILE DE MÎINE •) 

Rangers — Bayern MUnchenGlasgow ___ ___  ________
A.C. Bilbao — Sparta Praga 
Beweren — Wiener Sport Klub 
Newcastle United — Internazlonale 
Vittoria Sctubal — Lausanne 
Dynamo Dresda — Partizan Belgrad 
Dynamo Zagreb — Barlerense 
Hertha B.S.C. — Nykfiplng (Dan.) 
MalmS F.F. — Hibernians Edinburg 
Sturm Craz — Ilves Issa (Finlanda) 
Angoulâme — Vittoria Guimaraes 
Fiorentina — Rueb Chorzov 
Coventry City — Trakia Plovdiv 
Pecsi Dozsa — Universitatea Craiova 
Ruemelingen — Juventus
P.A.O.K. Salonic — Dinamo București 
Slavia Sofia — Hajduk Split 
Grasbopers — Dundee United

*) Rezultatele au foit realizate In tur.

«

25 de echipe și-au anunțat 
participarea la turneele pre- 
olimpice de handbal. Din ca
drul acestora se vor califica 8 
formații, care se vor alătura, la 
MUnchen, reprezentativelor Ro
mâniei, R.F. a Germaniei, Iu
goslaviei, Danemarcei, R. D. 
Germane,. Suediei, Cehoslovaci
ei și Ungariei.

Turneul de calificare euro
pean (luna februarie 1972, in 
Spania) va reuni 16 selecționa
te. într-o primă fază ele au 
fost împărțite în 4 grupe : A. 
Islanda, Norvegia, Finlanda, 
Belgia ; B. Franța, Olanda. A- 
ustria, Bulgaria ; C. Elveția. 
Spania, Luxemburg, Anglia ; D, 
U.R.S.S., Polonia, Portugalia, 
Italia. în continuare, primele 
două clasate din fiecare grupă 
vor evolua în două semifinale 
de 4 echipe și vor susține apoi 
meciuri în cruciș (locul I din 
semifinala A cu locul II din se
mifinala B ș.a.m.d.) și meciuri 
finale de clasament. La sfîrșit, 
primele 5 clasate vor avea 
dreptul de a participa în turne
ul de la MUnchen.

Pentru celelalte trei locuri se 
vor desfășura tot atîtea turnee 
in S.U.A. (S.U.A., Argentina, 
Mexic), Asia (Japonia, Israel 
și Coreea de Sud) șl Africa (Se
negal, Tunisia, Maroc), prima 
clasată avînd drept de partici
pare la J.O.

VARNA, 28 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Incontestabil, cele mai bune 
trei formații ale acestui turneu 
final al C.M. sînt echipele 
U.R.S.S., Japoniei șl R.P.D. 
Coreene.

în ziua a doua am asistat 
Ia partida, pe care mulți spe
cialiști au considerat-o finala 
C.M. : U.R.S.S.—Japonia ; o în- 
tîlnire ale cărei faze au înfio
rat adesea tribunele arhipline. 
Niponele au făcut lucruri in
credibile în apărare, salvînd 
spectaculos atacurile puternice 
ale sovieticelor. Insă ofensiva 
lor, ca și blocajul de altfel, au 
făcut față mult mai greu «lie
durilor necruțătoare ale adver
sarelor, deosebit de bine pregă
tite. Sovieticele au avut un a- 
vantaj hotărîtor : blocajul ex-

celent, care a fost făcut cu ma
ximă promptitudine și efica
citate. aducînd învingătoarelor 
puncte prețioase. Acestea au 
fost, de asemenea, superioare 
prin atacurile în diagonala 
scurtă sau peste blocul mărun
telor adversare. Niponele au 
făcut totul pentru a anula su
perioritatea de talie a forma
ției sovietice, dar a fost impo
sibil. Bine pregătite și pentru 
jocul în 
conduse 
trenorul 
vieticele 
care ne
tlul mondial va ajunge, din 
nou, la Moscova.

Tot in ziua a doua, am asis
tat la o senzațională victorie a 
echipei R.S. Cehoslovace (care

TELEX

La Paris: Franța—Cehoslovacia 229—180

La Erfurt a luat sfîrșit tri
unghiularul atletic R. D. Ger
mană—U.R.S.S.—Polonia cu ur
mătoarele rezultate : masculin: 
U.R.S.S.—R.D.G. 113—99 ; URSS- 
Polonia 110—101 ; Polonia— 
R. D. Germană 108—103 ; femi
nin : R. D. Germană—U.R.S.S. 
74—61 ; R.D. Germană—Polonia 
83—52 ; U.R.S.S.—Polonia 72— 
63. Iată și cele mal bune per
formanțe din cele două zile de 
concurs:

Bondarciuk (U.R.S.S.) 72,32 m- 
ciocan ; Renate Meissner (RDG) 
11,2—100 m ; Melnik (U.R.S.S.) 
61,80 m-disc (f) : Borzov 
(U.R.S.S.) 10,3—100 m ; Baden- 
ski (Polonia) 46,0—400 m ; Stu- 
kalov (U.R.S.S.) 50,3—400 m g ; 
Gușdn (U.R.S.S.) 19,88 m-gre
utate (m) ; Beer (R.D.G. 7,79 m- 
lungime (m) ; Șapka (U.R.S.S.) 
2,11 m-înfilțime (m.) ; Sviridov

Ignis Varese cîștigă a doua oară 
„Cupa intercontinentală" la baschet

(U.R.S.S.) 28:44,0—10 000 m;
Pangelova (U.R.S.S.) 4:13,4—
1500 m (f) ; Lusis (U.R.S.S.) 
88.02 m-suliță (m) ; N. Cijova 
(U.R.S.S.) 19,69 m-greutate (f); 
Schmidt (R.D.G.) 1,82 m-înăl- 
țime (f) ; Saneev (U.R.S.S.) 
16,55 m-triplusalt ; Nordwig 
(R.D.G.) 5,20 m-prăjină ; Eisen- 
berger (R.D.G.) 13:40.6—5000 m ; 
Bite (U.R.S.S.) 8:33,8—3000 m 
obstacole ; R. Meissner (R.D.G.) 
23,1—200 m (f).

★
La Paris, echipa Franței a 

învins pe cea a Cehoslovaciei 
cu 229—180. Cele mai bune re
zultate : Bambuck (F) 21,0—
200 m ; Elliot (F) 2,15 m-înălți- 
me ; Plachy (C) 1:49,3—800 m ; 
Nallet (F) 50,8—400 m g ;

★
în concursul de la Leicester, 

ștafeta Angliei (Caines, Price, 
Beaven, Jenkins) a stabilit cea 
mai bună 
lă pentru 
cu timpul

linia a doua, inteligent 
de pe margine de ân- 
Ghivl Ahvledianl. eo- 
au realizat o victorie, 
face să credem că tl-

Campionatul european de 
cliei pe iarbă s-a încheiat 
victoria selecționatei R.F. 
Germaniei, care a învins 
finala disputată la 
echipa Olandei 
3—1 (1—1). în 
locurile 3—4 : 
ța 2-1.

ho- 
cu 
a 

în
Bruxelles 

cu scorul do 
meciul pentru 
Spania—Fran-

a campionatu-A treia etapă
iui internațional de dirt-track 
a reunit la Sumen motoci- 
cliști din șase țări, 
revenit sovieticului 
Konovici cu 48 p, 
Kadlrov (U.R.S.S.) 
Ion Bobilneanu

35 p. _Clasamentul pe echipe :
2. Bulgaria 

46 p.
1. U.R.S.S. 86 p,
66 p, 3. România

LUPTĂTORUL IANCU VAHGHELICI
PE LOCUL I LA ZAKOPANE

® EMIL BUTU
ZAKOPANE, (prin telefon). 

— în sala sporturilor din lo
calitate s-au desfășurat, sîm- 
bătă și duminică, întrecerile 
tradiționalului turneu de 
lupte libere „Panglica Ta- 
trei". La această competiție 
internațională au concurat 
luptători din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, Ungaria, R.D. 
Germană, România și Polo-

Campionatele internaționale de tenis
(Urmare din pag. 1)

PE LOCUL II
(ultima cu cîte 4—5 con-

Victoria a 
Vladimir 

urmat de 
42 p și 
(România)

Mare surpriză în 
fesionist. La San 
to Rico), tînărul pugilist sco
țian Ken Buchanan, în vîrstă 
de 25 de ani, a intrat în po
sesia titlului de campion al lut 
mii la cat. ușoară 
victoriei obținute la 
după 15 reprize, in 
noscutului campion 
Laguna (Panama).

boxul pro- 
Juan (Por-

în urma 
punt' ■ 

fața cu 
Ismael

Echipa italiană Ignis Va
rese a cucerit în acest an 
„Cupa intercontinentală" la 
baschet masculin. în turneul 
desfășurat la Varese, baschet- 
baliștii italieni au avut o evo
luție remarcabilă, reușind să 
termine competiția neînvinși. 
El au totalizat în clasamentul 
final 8 puncte, fiind urmați 
în ordine de echipele Real 
Madrid — 6 puncte, Gorin- 
thians Sao Paulo — 4 puncte, 
Slavia Fraga — 2 puncte și 
Richland Seertoma (Carolina 
de Nord) — 0 puncte. In ul-

tima zi a turneului, Ignis Va
rese a învins cu scorul de 
53—49 (22—25) formația Rich
land Seertoma. Din nou cel 
mai bun jucător al formației 
italiene a fost Raga.

După o partidă dramatică, 
care a necesitat două prelun
giri. echipa Real Madrid a 
învins cu scorul de 105—99 
formația Slavia Praga. Gel 
mai eficace 
gătoriior a 
Gliff Luyk, 
de puncte.

jucător al învin- 
fost americanul 

care a înscris 27

performanță mondia- 
juniori la 4X400 m 
de 3.10,8.

★
La Barcelona : Nevala (Fin

landa) 84,52 m-suliță ; Montez 
(Cuba) 10,2—100 m ; Arese (I- 
talla) 1:48,8—800 m ; M. Co- 
bian (Cuba) 11,5-100 m (f) ; 
M. Duvivler (Franța) 2:05,0 și 
V. Nioolicl (Iugoslavia) 2:05,5 
la 800 m (f).

cului destul de static al bulga
rului Stoian Velev, care cîș- 
tigă cu 6—3, 6—3. în același 
timp, proaspătul campion Pe
tre Mărmureanu ne surprinde 
prin cedarea unui set în fața 
unui adversar pe care-l întîl- 
nise și la „naționale", Al. Siiiti. 
Scor: 6—0. 2—6, 6—2. în fine, 
Sever Dron câștigă ușor în 
fața clujeanului L. Boldor, cu 
6—2, 6—4.

S-a încheiat o singură par
tidă între fete. Prima repre
zentantă a Cehoslovaciei, tî- 
năra Miroslava Kozeluhova, a 
avut ca adversară pe Anca 
Floreșteanu, de care a dispus 
cu 6—2, 6—2, Celelalte jocuri 
s-au întrerupt. Cel mai intere
sant opune pe Betina Borchert 
(R.D.G.) și o speranță a teni
sului nostru, micuța dinamovls- 
tă Virginia Ruzici. Partida a 
ajuns la scorul de 6—3, 5—7, 
4—4 (15—15), Ruzici reușind pe 
parcursul setului doi să-și re
vină total după tracul de debut. 
Ea a condus chiar cu 4—3, in 
decisiv, dar și-a pierdut ser
viciul. Nu însă și șansele de a 
furniza o primă surpriză a 
campionatelor...

între timp, arbitrul principal 
Fl. Marinescu și secretarul com
petiției, A. Schmidt, au defini
tivat capii de serie pe tablou-, 
rile de simplu. Iată-1, la bă
ieți : 1. Tiriac (România) 2. 
Gulyas (Ungaria) 3. Pala (Ce
hoslovacia 4. Zednlk (Cehosl.)

5. Baranyl (Ung.) 6. Marzzano 
(Italia) 7. Mărmureanu (Româ
nia) 8. Palmieri (It.). La fete 
sub rezerva modificărilor de ul
timă oră, favorite sint : 1. Eva 
Szabo (Ung.) 2. Iudith Dibar 
(România) 3. Miroslava Kozelu- 
hova (Cehosl.) 4. Veronika Koch 
(R.D.G.) 5. Susan Alexander
(Australia) 6. Agneta Kun (Ro
mânia) 7. Jane Walshaw (Aus
tralia) 8. Llubka Radkova (Bul
garia).

Toți aceștia intră în joc as
tăzi în partidele programate la 
Progresul, începînd de la orele 
9 și 14,30

nia (ultima cu cîte 4—5 con- 
curenți la fiecare categorie). 
Din țara noastră au partici
pat doar 3 sportivi i Iancu 
Vangheliei (cat. 48 kg), Emil 
Butu (cat. 52 kg) și Ladislau 
Șitnon (cat. # 100 kg).

Luptătorul român IANCU 
VANGHELICI a repurtat un 
frumos succes, cucerind pri
mul loc la categoria sa. Van
gheliei a dispus în primul 
meci, prin abandon (min. 3) 
de L. Hartman (R. D. Ger
mană). în următoarea partidă 
l-a învins prin tuș (min. 2) 
pe polonezul J. Gotlewski, 
după care, în semifinală, l-a 
depășit categoric la puncte 
pe cubanezul M. Alonso. In 
finală, Vangheliei a terminat 
la egalitate cu campionul bal
canic H. Lazaru (Bulgaria). 
Avînd 3 puncte penalizare, 
față de cele 4 ale luptătoru
lui bulgar, Iancu Vangheliei 
a urcat pe prima treaptă a 
podiumului. Emil Butu, a 
avut de asemenea, o merito
rie comportare, cucerind lo
cul II. L. Simon a pierdut 
primele două partide, ieșind 
din concurs.

La Tokio, campionul 
al lumii la cat. ușoară (clasa 
juniori), japonezul Y. Numa- 
ta, și-a apărat cu succes cen
tura, făcîndu-1 K.O. în repriza 
a 5-a pe americanul Paul Ro
jas, care în cursul 
a fost expediat de 
la podea.

de box

meciului 
trei ori

europeniîn Cupa campionilor
la tenis de masă (feminin), 
echipa austriacă Polizei Sport 
Viena a învins la Barcelona 
cu 5—1 formația spaniolă Bar- 
cino.
După 3 etape, în raliul auto
mobilistic care se desfășoară 
în prezent pe șoselele Argen
tinei, conduce campionul po
lonez Sobleslaw Zasada, ur
mat de argentinienii Bona- 
micci, Galuzzi și Lopez. Etapa 
a 3-a, Asuncion-Posades 
(635,500 km) a fost cîștigată 
de Zasada (pe B.M.W.) cro
nometrat cu timpul de 4h..05:33 
(medie orară 155,287 km)
La Reims a avut loc înlîlnl- 
rea internațională de fotbal 
feminin dintre reprezentative
le Franței și Italiei. ~ 
au obținut victoria 
de 2—0 (2—0) prin
marcate de Bertolo 
win.

Oaspetele 
cu scorul 

punctele 
și Gher-

-ultimele știri-ultimele rezultate-ultimele știri

TRAGEREA LA SORȚI 
ÎN CUPELE EUROPENE

Tragerea la sorți pentru jocurile celui de al doilea tur 
din „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" ți „CUPA CUPE
LOR" ta fotbal va avea loc în ziua de 6 octombrie la 
Amsterdam. Ceremonia se va desfățura începînd de la 
ora 12 în saloanele hotelului Caransa.

Joi (1 octombrie) la sediul Federației internaționale de 
fotbal F.I.F.A. de la ZOrich, va avea loc tragerea la sorți 
a jocurilor din cel de-at doilea tur al „CUPEI EUROPENE 
A TÎRGURILOR".

Beltoise și Todt au ciștigat

„Turul Franței" auto

A luat sfîrșit Turul auto
mobilistic al Franței. Primul 
loc în clasament a 
pat de echipajul 
J. P. Beltoise — J. 
„Matra Simca", iar 
a revenit lui H.
— J. Rives, pe același tip de 
mașină.

fost ocu- 
francez 

Todt, pe 
locul doi 
Pescarolo

NOU RECORD MONDIAL LA HALTERE
ln cadrul unui concurs de hal fere 

Riga, halterofilul sovietic de cate gorie 
rațki a stabilit un nou record mon dial 
performanța de 186 kg. Vechiul re cord
tulul său A. Kidiaev și era egal cu 183,500 kg.

care a avut loc la 
grea Serghei Polto- 

la stilul împins cu 
aparținea compatrio-

„Intrepid" conduce cu 3-1
După patru regate (și tot 

atîtea contestații I), în finala 
„Cupei Americii" la yachting, 
conduce vasul american „In
trepid" cu 3 victorii, față de 
una singură obținută de

challenger!, echipajul aus
tralian .Gretel H“. Deținăto
rii trofeului trebuie să mai 
cîștige o singură regată, pen
tru a-șl asigura victoria de
finitivă.

Laver l-a întrecut 
pe Newcombe

Finala turneului inter
național de tenis de la 
Los Angeles s-a disputat 
între australienii Rod La
ver și John Newcombe. A 
ciștigat Laver cu 4—6, 
6—4, 7—6.
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