
| POLITEHNICA \ 
| IAȘI - RAPID \ 
\ pc micul ecran ?

TelavMar^a română va J 
mîln^ da la 

rțJparfMtț FofMmlea •— Ra-£ 
^njd'cțîn cddnrf tiap»!

a campionatului dî-jj 
jj rlzUi’ A la fotbal, Tram-J 
jjmhla va încep» la era 13. £

Sîmbâtâ 3 octombrie 1970ANUL XXVI NR. 1041 (6475) 4 PAGINI 30 BANI

ASTĂZI Șl MllNE

LA PITEȘTI EVOLUEAZĂ
ATLETE DE RENUME MONDIAL

Se inaugurează o nouă bază atletică

Veritabilul festival atletic 
internațional, găzduit de țara 
noastră în acest an, continuă 
astăzi și miine la Pitești cu 
două meciuri ce pot favoriza 
obținerea unor performanțe 
de răsunet. Astfel, LA ORA 
15 SE VA DA STARTUL IN 
ÎNTILNIREA FEMININA 
DINTRE REPREZENTATI
VELE FEMININE ALE RO
MÂNIEI și POLONIEI, pre-

• Punctajul întrecerilor 
5 p — locul 1, 3 p — 
II, 2 p — III și 1 p — 
IV; la ștafete 5 p — I, 
2 p — 11 • Tn meciul 
de tineret se clcâtuiesc 
trei clasamente : femei, 

bărbați și general

cum ți în meciul de tineret 
dintre formațiile masculine și 
feminine ale ROMÂNIEI și 
R. S. S. UCRAINIENE".

Cele două meciuri se vor 
disputa pe noul stadion de 
atletism al orașului, mărturie 
a inteiesului dovedit de or
ganele locale pentru acest 
sport al sporturilor, STA
DION CE VA FI INAUGU
RAT CU ACEST PRILEJ. în 
speranța că timpul va fi un 
aliat al atletelor ți atleților,

că pista si instalațiile de con
curs vor fi la înălțimea aș
teptărilor și că publicul piteș- 
tean va crea ambianța de en
tuziasm care-i stimulează pe 
concuienți pentru a obține 
rezultate de , nivel superior, 
așteptăm de Ia aceste noi ma
nifestații internaționale atle
tice o nouă confirmare a va
lorii în creștere manifestată în 
acest sezon de reprezentanții 
României.

Iubitorii sportului din Pi
tești vor putea vedea la lucru, 
astăzi de Ia ora 15 și miine 
de la ora 14,30, atlete de re
nume mondial : Valeria Bu
fanți, Olimpia Cataramă, Lia 
Manoliu, Viorica Viscopo- 
leanu, Cornelia Popescu — 
România, Sukniewicz, Ker
ner, Jozwik, Chewinska, Ja- 
worska, Gryzieka — Polonia. 
De asemenea, printre tinerii 
atleți din formațiile Româ
niei și Ucrainei se află nu
meroase „speranțe**  i Gedeon, 
Lupan, Sebestien, Suha, Dosa, 
Negomireanu, Stan, Mariana 
Filip, Rafira Fița, Veronica 
Anghel, Natalia Andrei — 
România, Zaițev, Feodorov, 
Augustov, Ahmetov, Podlujni, 
Pisarevskaia, Stroțkaia, Gan- 
tkovskaia, Kozîr — R.S.S. 
Ucraineană.

Mihai NEGOMIREA
NU a realizat recent un 
excelent rezultat de 
2,11 m.

Mline, pe Stadionul Republicii

DKCHIIIIIIH ANULUI 
SPORTIV ȘEDEAU ÎNCAPITAIÂ
® Vor defila 6000 de elevi bucureșteni • întreceri inter
naționale de atletism și fotbal ♦ Demonstrații de călărie și ciclism

Miine dimineață, Stadionul 
Republicii din Capitală va 
găzdui o mare demonstrație 
tinerească prilejuită de tra
diționala deschidere a nou
lui an sportiv școlar. Sase 
mii de elevi bucureșteni 
și-au pregătit cu minuțiozi
tate coloana de defilare, 
care va deschide festivitatea. 
Programul cuprinde nume
roase si interesante întreceri 
sportive.

Astfel, între orele 9,30 — 
10,15 se va desfășura un 
CONCURS DE ATLETISM 
între reprezentativele de e- 
levi ale orașelor BELGRAD 
și BUCUREȘTI. Micii atleți 
se vor întrece la probele de 
100 m. 400 m. 1500 m. 110 
mg. înălțime, lungime șl șta
feta de 4 x 100 m.
■ La ora 10.25 vor intra pe 
stadion CĂLĂREȚII CLU
BULUI STEAUA care vor 
oferi o atractivă DEMONS
TRAȚIE DE ECHITĂȚIE.
, . La ora 10,35 se va fluiera 
începutul PARTIDEI INTER
NAȚIONALE DE FOTBAL 
Intre reprezentati
vele DE ELEVI ALE ORA

ȘELOR- BUCUREȘTI ȘI 
BELGRAD.

La ora 11,15 în pauza jo
cului, se va desfășura O 
CURSA CICLISTĂ DE ELI
MINARE cu participarea a- 
lergătorilor din ȘCOLILE 
SPORTIVE BUCUREȘTENE,. 
CLUBURILE CUTEZĂTO
RII si OLIMPIA.

Se așteaptă ca la această 
frumoasă sărbătoare a spor
tului școlar să fie prezenți 
in tribune peste 20.000 de 
elevi, oferind astfel festivi
tății un decor viu de entu
ziasm și voie bună.

2000 DE MINGI 
PENTRU ELEVI!
După cum sintem infor

mați, Federația română de 
fotbal a hotărit. să acorde 
— in mod gTatuit, cu o- 
cazia începerii noului an șco
lar, 2 000 de mingi școlilor 
generale.

Acțiunea va începe du
minică-

BAZIN DE ÎNOT
In giulești

O dată cu venirea toamnei, 
sezonul de înot în. aer liber s-a 
încheiat și practicanții acestei 
ramuri sportive trebuie să-și 
caute refugiu sub acoperiș. Ar 
părea, deci inoportună prezen
tarea; ca o chestiune de actua
litate, a unui nou bazin sub 
cerul liber apărut in București. 
Și totuși, construcția — recent 
terminată — trebuie salutată 
ca un eveniment in lumea na- 
tației bucureștcne, chiar dacă 
ea nu a fost încă inaugurată 
în m«d festiv și nu va putea 
fi deocamdată folosită nedis- 
punind încă de instalație de 
încălzirea apei.

Noua piscină de 33 metri, 
situată în curtea stadionului 
Giulești, constituie o frumoasă 
Și extrem de utilă realizare a 
clubului Rapid (cu sprijinul 
C.N.E.F.S.), care dispune — 
după cum se știe — de o pu
ternică secție de înot și polo. 
Pînă acum, pentru pregătirea 
înotătorilor și poloiștilor, clu
bul feroviar plătea anual zeci 
de mii de lei altor proprietari 
de bazine, pentru închirierea 
ci tor va culoare în anumite ore 
din zi. Chiar dacă, pînă la a- 
coperirea noii construcții, deci 
pînă la asigurarea folosirii ei 
în tot timpul anului (pe care 
o sperăm cit mai curînd reali
zabilă) această substanțială 
sumă nu va fi complet econo
misită, cîștigul ne apare, ori

cum, mai mare, deoarece exis
tența bazinului într-un cartier 
ce-i duoea foarte mult lipsa va 
stimula, fără îndoială, propa
garea natației în rîndul copi
ilor Griviței și Giuleștiului și, 
implicit, dezvoltarea secției de 
înot și polo a clubului Rapid.

Deosebit de remarcabil este, 
de asemenea, faptul că, prin 
descoperirea și folosirea unor 
resurse de materiale mai eco
nomicoase, ca și prin partici
parea Ia lucrări a întregului 
personal de întreținere a sta
dionului Giulești, COSTUL 
CONSTRUCȚIEI BAZINULUI 
S-A REDUS LA MAI PUȚIN 
DE 10 LA SUTA DIN PRE
VEDERILE DEVIZULUI. Un 
merit principal în această direc
ție ii are președintele clubului 
Petre Capră, care s-a ocupat 
și a condus personal — dove- 
dindu-se un om întreprinzător 
și un bun gospodar — întrea
ga acțiune.

Prin noua piscină, care va 
fi dotată în anul viitor șl cu 
tribune pentru public și care 
întregește ansamblul compus 
din stadionul Giulești și anexele 
sale, CLUBUL RAPID DISPU
NE ACUM DE O BAZA SPOR
TIVA COMPLEXA, ce acoperă 
mai bine cerințele numeroaselor 
sale secții de performanță.

C. FIRANESCU

In vederea meciului cu Finlanda

FINALELE MAEȘTRILOR GIMNASTICII

ELENA CEAMPELEA

Șt MIRCEA GHEORGHIU 
CONDUC DUPĂ IMPUSE

Finala maeștrilor, 
concurs premer
gător campiona
telor mondiale 

de gimanstică de la 
Ljubljana, a început 
ieri în sala Floreasca, 
cu prezentarea de că

tre concurenți a exer
cițiilor impuse, cele 
cu care echipele noas
tre reprezentative vor 
evolua peste trei săp
tămâni și in Iugosla
via.

Am sperat (și am dorit mult) 
ca acest ultim examen public 
al gimnaștilor noștri fruntași să 
probeze întregul lor potențial 
de virtuozitate, și mai ales al 
celor vizați pentru formațiile 
ce vor apăra în curînd culorile 
țării. Așteptam, așadar, ca în
trecerea să se ridice din punct

Mircea Gheorghiu la paralele
de vedere calitativ la un nivel 
internațional, apropiat de ceea 
ce presupunem că sc va petrece 
ia apropiatele mondiale, nutream 
speranța că sportivii vor concu
ra cit mai aproape de valoarea 
lor reală.

Dar, multe (și îndreptățite) 
așteptări, prea puține confir

CĂLĂREȚI ȘI BOBERI DE VALOARE-
PRINCIPALA CONTRIBUȚIE A JUDEȚULUI PRAHOVA

mări. Este evident,. nimeni nu 
se poate declara satisfăcut In 
etapa actuală, doar cu o singură 
execuție de nivel mondial în 
întreg concursul de impuse ta
vern în vedere „solul" Elenei 
Ceampelea) ți — din păcate — 
cam așa s-au întimplat lucru
rile ieri. Atît în concursul fe
minin, cit ți în cel masculin 
am asistat la multe exerciții cu 
ezitări sau ratări, numeroase 
imperfecțiuni au punctat atit 
execuțiile fetelor cit și cele ale 
băieților. Dacă adăugăm la a- 
cestea Și accidentarea lui Petre 
Mihaiuc, speranța nr. 1 a echi
pei masculine, precum și incer
titudinile ce planează asupra 
alcătuirii echipei feminine, ne 
dăm seama că, departe de a 
clarifica problemele, finala 
maeștrilor parc să ie complice 
și mai mult. Nu va fi de loc 
ușor pentru antrenori și con
ducătorii federației să ia de
cizii !...

0 propunere: CANDIDAȚI! 8 A-I SECONDEZI 
PE TITULARI IN MARILE COMPETIȚII

LOTUL REPREZENTATIV DE TINERET
CONVOCAT LA BUCUREȘTI

. In vederea meciului pe 
care echipa reprezentativă 
de tineret îi va susține în 
cadrul campionatului euro
pean, Ia Turku (11 octom
brie), cu echipa similară a 
Finlandei, au fost oonvocați 
pentru luni 5 octombrie, la 
București, 18 jucători; IOR- 
DACHE și OPREA — por
tari. CKEȚU, NICULESCU, 
OLTEANU, STOICESCU, 
CRÎNGAȘU, CODREA —

fundași. ANCA, BELDEANU, 
NAOM, ȘTEFĂNESCU — 
mijlocași, GHERGIIELI,
DUDU GEORGESCU. DO- 
RU POPESCU, BOTH, IOK- 
DANESCU și MANEA — 
atacanți.

Lotul de 15 jucători va fi 
definitivat Ia 8 octombrie, 
zi în care se va deplasa cu 
avionul în Finlanda, pe ruta 
Copenhaga — Helsinki — 
Turku.

ÎN „INTERNAȚIONALELE" DE TENISDRON ÎNVINGE PE TIRIAC...
...SI SE CALIFICĂ PENTRU FINALA

CU CEHOSLOVACUL PALA

n priritul an post-ollmpic 
și încă anul acesta, sita 
sportivilor de perspec

tivă a fost ceva mai rară. A- 
bia acum, 1N PRAGUL IN
TRĂRII IN ULTIMUL AN 
PREOLIMPIC, SITA S-A ÎN
DESIT. NEMAILĂSIND SA 
TR.EACA DECIT CEEA CE, 
CU ADEVĂRAT, ESTE VA
LOROS.

Ținînd seamă de această 
realitate — precum și de nor
mala evoluție care determină 
transferul unor adolescenți 
după încheierea liceului spre 
sediile facultăților din alte 
localități, — este explicabilă 
constatarea că în județul Pra
hova, din cei 39 candidați o- 
limpici prevăzuți cu doi ani 
în urmă, nu au mai rămas 
astăzi decît 25. (Mai ciudată 
pare soarta celor — puțini 
la număr — a căror dispari
ție de pe lista pepinierei este 
explicată fie prin expresia 
„abandonat activitatea spor-

tivă“, fie prin „lipsă de per
spectivă". în ambele cazuri, 
greșeala trebuie să provină 

din aprecierea inițială, care n-a 
evoluat corect seriozitatea, să 
zicem a tînărului luptător 
Marian Apostol, sau posibili
tățile de progres, de pildă, 
ale ciclistului Ion Ignat sau 
ale boxerului Constantin Ra

dulescu.
Ploieștii — și filiala sa cea 

mai de nădejde în sporturile 
de iarnă. Sinaia — posedă 
sau a crescut campioni cu fai
mă durabilă, cum sînt gim
nasta Elena Ceampelea, bobe- 
rul Ion Panțuru, fotbalistul 
Octavian Dincuță, călărețul 
Aurelian Stoica și desigur 
alții. Faptul că, de pildă, gim
nastele de vază nu mai sînt 
în Ploiești, nu-i împiedică pe 
responsabilii sportivi ai jude
țului să le considere bunuri 
locale, prezente în .tabele, ca 
și cum fetițele ce între timp 
au •crescut, ar mai fi încă e- 
levele harnicei descoperitoare 
de talente Elena Sima, antre- 
noarea clubului Petrolul. Din

Printre metodele de antrenament obișnuite ale lui Ion Pan- 
țuru, cartingul s-a dovedit foarte eficace

Dacă la. feminin concursul are 
un lider scontat (Elena Ceam
pelea), la. masculin, In schimb, 
pe primul loc se află după Im
puse Mircea Gheorghiu, urmat 
de Vasile Coșariu — ambii co
tați Inițial cu prea puține șanse 
la aceste locuri fruntașe. Să ve
dem, deci, ce ne va rezerva 
ziua a doua, cea a exercițiilor 
liber alese

In legătură cu desfășurarea 
exercițiilor impuse la feminin, 
am solicitat și părerea a patru

Constantin MACOVEI

Fotografii: Dragos NEAGU

(Continuare in pag. d 4-a)

O vreme închisă, puțin Îm
bietoare pentru tenis, a pus din 
nou „internaționalele" noastre 
sub semnul adversităților meteo
rologice ... Puțini spectatori 
s-au încumetat Și ieri să urce 
în tribunele terenurilor din par
cul Progresul, dar ei au tost 
suficient răsplătiți, fiind marto- 
jii unor jocuri frumoase, ca și 
ai unei mari surprize: Sever 
Dron, în continuarea seriei sale 
de succese, elimină pe Ion Ti
riac ! Al patrulea jucător ro
mân devine acum finalist și 
purtătorul speranțelor românești 
în partida decisivă a turneului 
de simplu. E drept, sarcina sa 
în finală va fi deosebit de grea, 
adversar fiindu-i campionul ce
hoslovac Frantisek Pala (învin
gător ieri asupra Iui Gulyas), un 
„stingaci" eu potențial extrem 
de ridicat. Dar pînă la acest ul
tim . act al campionatelor, să 
vedem cum au fost desemnați 
primii finaliștl, în după amiaza 
de ieri.

Oricît de surprinzătoare este 
victoria lui Dron asupra lui Ti
riac, ea reiese ca o consecință 
logică a celor petrecute pe 
„centralul” de Ia Progresul. In 
primul rind un teren udat de 
ploaie, care a îngreuiat mingea 
și a facilitat accesul dinamovis- 
tului la mingile puternice trimi
se de Țiriac peste fileu. Apoi

Cehoslovacul FR. PALA, 
învingătorul lui Gulyas, va fi 
adversarul lui Sever Dron in 

finala de simplu .
Foto: V. BAGEAC

i 
— amănunt important —- acesta 
s-a dovedit ieri mai puțin e- 
ficace in servicii și meciuri, con
secință evidentă a lipsei sale

Radu VOIA
(Continuare în pag. a 2 a)

prima oară, 
o victorie In 

a fost salutată 
ci — oriclt v-ați 
cu. opt mil de

Pentru
• probabil, 
5 ring nu 
5 cu urate, 
5 mira —
■ batiste, fluturate prin ae- 
- ful viciat de fum al u- 
Z net săli de sport din 
’ Barcelona. Minunea s-a 
j Intlmplat cu prilejul u- 
" nui meci pentru campio- 
Z natul profesionist de box 
5 al Europei la categoria 
« mijlocie-mică. Victoria — 
5. plătită cu monede de aur 
~ a revenit spaniolului 

Jose Hernandez, pe care 
5 aclamațiile chiar a opt
jj mii de spectatori l-ar fi

lăsat rece, pentru că nu-
” mitul
5 mut.
■; De unde șl vorba: tă- 

cerea

boxer este surdo-
wa

e de aur.
S VICTOR BĂNC1ULESCU 3 
nilllJiljiLiiillililllIlUIljT

asemenea exemple se desprin
de lesne concluzia că — îna
inte chiar de a simți respon
sabilitatea — Consiliul jude
țean Prahova pentru educa
ție fizică și sport este mîndru 
de participarea teritoriului 
său limitat la pregătirea ca
drelor olimpice ale țării.

ZILNIC, UN SLAVIC —
E GREU I

Din cercetarea nomenclatoa
relor și apoi din analiza fap- 

B. VLADESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Miine, la poarta Clujului, întrecerile automobiliștilor

A 2-a ETAPĂ A CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE VITEZA
jN COASTĂ CURSA INTERNAȚIONALĂ DE PE FELEAC

La poarta Clujului, pe serpen
tinele Feleaculul (7 km lungime, 
333 m diferența de nivel), se va 
disputa inline dimineață, o cursă 
de viteză în coastă, contînd ca 
a 2-a etapă a campionatului na
țional de munte. Vor fi prezenți 
la start 41 de alergători.

Pentru primele locuri, In clasa
mentul general șl al claselor res
pective, lupta se va da ca și la 
Mediaș între Eugen lonescu-Cris- 
tea (număr de concurs : 5). Puiu 
Aurel (4), Laurențiu Borbely (6), 
Florin Popescu (05), C. Pescaru 
(04), Gh. Itotaru (14), Marin Du
mitrescu (13), Udo Krasser (12), 
Gh. Morassî (Ml), Viorel Marin 
(014) și Nic. Tatu (21).

Tot mline dimineață es v» dh-.... ■

puia șl O CURSA INTERNAȚIO
NALA DE VITEZA IN COASTA. 
Ea reia tradiția întrecerii care a 
numărat 11 ediții înaintea celui 
de al 2-lea război mondial și care 
a adus la start, cei mal buni pi
lon ai timpului. Recordul „coas
tei1* de pe Feleac (2,56 miu. — 
14'1 kni/oră) este cel stabilit tn 
1138 de pilotul Hans Stuck, cam
pion al Europei, cel mai mare 
specialist al acestui gen de curse 
a] epocii.

La Întrecerea internațională de 
mîîne, in afara celor mai buni 
piioți români vor CONCURA 7 
AUTOMOBILIȘTT STRĂINI : un 
austriac (Martin, KOpllnger, Ste- 
yer-Puch 1000). si 6 vest-germanl 
(Reiner AJteuJieimer = porșche

Sil T, 2000 ; Winfred Sutsell, Por
sche 911 S cupeu 2000 ; lolian 
Koehler, B.M.W. 2300 cupeu ; 
Karlheinz Franke, Porsche 911 T 
cupeu 2200 ; Manfred Haessler, 
Porsche Targa T, 2200 ; Helmut 
Koehler, B.M.W. 2800 cupeu.

Ei vor purta, în ordinea de mal 
sus, numerele de concurs 81—87. 
Datorită mașinilor puternice de 
care dispun promit să doboare 
vechiul record al lui Stuck. Men
ționăm că mașinile Porsche se 
Încadrează în grupa a IV-a 
„grand tourisme speciale".

Antrenamentele oficiale se 
vor desfășura astăzi, între 
orele 15—19. iar CURSELE — 
MÎIME DIMINEAȚA, INTRE 
ORELE 9-14,
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ACTUALITATE/
Dintre multiplele forme de a- 

grement’ puse la dispoziția ce
tățeanului, popicele au cele 
mai multe afinități cu sportul, 
motiv pentru care această sfe
ră de activitate umană le-a 

și asimilat, acordîndu-le întreaga cinste. 
Cu ani și ani în urmă, pe vremea copi

lăriei noastre, popicele se jucau pe rămă
șaguri palpitante,. iar halbele, înspumate 
și aburile, așteptau învingătorii. Puține 
sate românești ayeau atunci un teren 
de fotbal, dar aproape toate măcar o 
popicărie, cu piste de pămînt bătătorit 
și niște bile bolovănoase, cărora numai 
jucătorii cei mai versaji știau să , le ghi
cească traiectoriile capricioase.

Popicele au făcut Insă un spectaculos 
salt de calitate, arenele lor transformîn- 
du-se dintr-un apendice al berăriilor în
tr-un loc de sport. Iar activitatea de per
formanță a beneficiat de existența unei 
mase uriașe de practicanți și simpafizanți, 
cu care doar fotbalul și șanul s-ar putea 
măsura oarecum.

Cifrele oficiale oferă astăzi un tablou 
demn să fie transcris cu majuscule : 30000 
DE JUCĂTORI LEGITIMAT!, 1365 SECȚII 
AFILIATE, 3000 DE ECHIPE'IN COMPETIȚII 
OFICIALE, 900 DE ARENE CU UNA SĂU 
DOUĂ PISTE, TN 38 DE JUDEȚE ALE TA
RII SE DISPUTA CAMPIONATE LOCALE!

Rezultatele popicarilor români pledea
ză grăitor în favoarea ideii că MASA GE
NEREAZĂ PERFORMANTA STATORNICA, 
idee gata să cadă în desuetudine datori
tă unor cadre tehnice și organizatorice

MMM MMM «MMM*  MMMM SHFMHM «MM8 MTX-'

POPICELOR i
.incapabile să dea anvergură ramurilor 
sportive în care muncesc.

în sportul popicelor din România ac
tivează 12 maeștri emeriti (8 femei și 4 
bărbați) și 53 de maeștri, iar 170 de ju
cători dețin valoarea categoriei I de cla
sificare. ĂNUL ACESTA, LA CAMPIONA
TELE LUMII DE LA BOLZANO (ITALIA), 
REPREZENTANȚII TARII NOASTRE AU CU
CERIT 3 MEDALII DE AUR, TRIUMFÎND 
IN TOATE PROBELE FEMININE. De alt
fel, printre primii campioni mondiali ai 
României, după cel de-al doilea război 
mondial, s-a numărat un popicar.

Popicele au fost și rămîn un joc capti
vant, accesibil oamenilor de . cele mai di
ferite vîrste, o activitate fizică foarte u- 
tilă sănătății prin varietatea mișcării și de 
calități pvs care le cere, prin rivalitățile 
amuzante'’ pe care le creează. Dar, la ni
velul performantei și al competiției, po
picele devin sport în adevăratul 
al cuvîntului, și încă unul greu, cu 
de pregătire, cu subtilități tehnice 
o literatură de specialitate ajunsă 
mensiuni de bibliotecă.

In mișcarea sportivă românească, , . 
cele și-au cucerit, prin trudă și seriozitate, 
un loc de frunte, pe deplin meritat, poate 
insuficienl cunoscut și prețuit, fiindcă dis
ciplina aceasta, deși destul de zgomotoa
să, a evitat să facă zgomot în jurul ei, 
nu a vînat celebritatea,. dar nici nu s a 
•speriat de anonimat, croindu-și drumul cu 
o perseverentă plină de modestie. Și toc
mai de aceea, demnă de toată lauda I
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BASCHET

„La Varese, echipa
Prezent zilele trecute la Va

rese, ca membru al comisiei 
de organizare a competițiilor 
europene, care a stabilit pro
gramul jocurilor din noua lor 
ediție, prof. AUREL PRF.DES- 
CU, consilier al C.N.E.F.S., a 
avut și fericitul prilej de a 
urmări întrecerile celui de al 
V-lea turneu pentru „Cupa 
intercontinentală".

„Mai întîi, ne-a spus inter
locutorul nostru, aș vrea Să 
făc o precizare. Turneul la 
care am asistat este de fapt 
cel ce urma să se desfășoare 
in luna ianuarie din acest an. 
Datorită campionatului mon
dial (mai, Ljubljana) însă, 
întrecerile au fost amînate 
pentru luna septembrie".

— Ce v-a impresionat la 
Varese 7

— Aș vrea să subliniez că 
echipele prezente in turneu 
nu se aflau la un vîrf al for
mei Sportive. Ținînd cont de 
perioada respectivă, faptul 
este, desigur, scuzabil. Acesta 
a creat un plus de echilibru 
întrecerilor. Ignis a cîștigat, 
e drept, beneficiind de o 
lerie fantastică, care se cifra 

■ zilnic la 7—8 000 de specta-

care m-a impresionat a
tori, dar dacă jocurile se des
fășurau într-o altă localitate, 
trofeul ar fi revenit echipei 
Slavia Praga, care a impre
sionat pe toată lumea. Cu 
excepția lui Bobrowski, cvin
tetul praghez reunește la a- 
ceastă oră tot ce are mai bun 
baschetul cehoslovac. Jucăto
rii acționează simplu și efica
ce, cu o exemplară corectitu
dine.

— Cum explicați succe
sul net al formațiilor eu
ropene 7

— A fost o Victorie a tac
ticii baschetului. Reprezen
tantele Americii pun accentul 
pe jocul in viteză, practicat 
de veritabili tehnicieni, al că
ror maestru incontestabil ră- 
mtne — la 35 de ani — bra
zilianul Vlamir. Echipele eu
ropene sînt mai bine pregă
tite tactic și acest lucru s-a 
dovedit determinant în fina- 
lurlle strinse de meci.

— In ce ordine ați clasi
fica echipele văzute la 
lucru ?

Despre Slavia v-am spus. 
Ea se anunță una din princi
palele candidate la noua edi
ție a C.C.E. Ignis trăiește mult

INTENSĂ ACTIVITATE DE PREGĂTIRE PE PATINOARUL 
ARTIFICIAL DIN BUCUREȘTI

ăcestui post și în echipa na
țională.

Reamintim amatorilor de 
sport că duminică după amia
ză, de la ora 18,30, Dinamo 
București va susține un nou 
meci, de această dată îrf com
pania echipei Avîntul 
Ciuc.

De cîteva zile, pe patinoa
rul artificial — unde spre 
bucuria tuturor iubitorilor 
sporturilor gheții, prezența 
constructorilor a devenit ceva 
mai... vizibilă în ultimul timp 
— se desfășoară tn aceste 
zile o intensă activitate de 
pregătire, punctată șl de in
teresante meciuri de verifi
care. Miercuri, de pildă. Di
namo București a întîlnit pe 
I.P.G.G. de care a dispus 
lejer cu^ 8—1, studenții ară- 
tîndu-se parcă prea obosiți 
pentru începutul sezonului. 
Vineri după amiază, dinarno- 
viștii au întîlnit pe Dunărea 
Galați, într-un joc destul de 
echilibrat, încheiat cu un re
zultat de egalitate ! 5—5. Este 
însă de remarcat faptul că 
în poarta formației gălățene 
a evoluat C. Dumitraș (Di
namo București), titularul

SE REIA CAMPIONATUL
începînd de astăzi, Ștran

dul Tineretului 
tală 
lor jocuri din cadrul eta
pei a III-a a Campionatului 
republican de polo, divizia A, 
care se vor desfășura după 
următorul program ! ora 16 
Rapid — Crișul, ora 17 Steua
— Olimpia, ora 18 Dinamo — 
Vagonul, ora 19 Progresul
— I.E.F.S. întrecerile vor 
continua duminică1 4 octom
brie astfel I ora 9 Politehnica
— Rapid, ora 
Steaua, ora 11 
gonul, ora 12 
Dinamo ,ora
— Crișul, ora

din Capi-
va fi gazda prime-

10 Voința —- 
I.E.F.S. — Va- 

Progresul —
17 Politehnica
18 Olimpia — 

Voința, ora 19 Progresul — 
Vagonul, ora 20 I.E.F.S. 
Dinamo.

fost Slavia Praga" SCHIFIȘTII JUNIORI Pe urmele materialelor publicate
prin Raga, o adevărată mașină 
de marcat și Fultz, noul re
crut de peste Ocean. Ea a fost 
salvată însă în momentele 
grele de Viitori și Flaborea, 
aflați la o a doua tinerețe. 
Real Madrid este în trans
formare ; echipa are măi 
mulți pivoți de valoare, dar 
ti lipsește un conducător. 
Seertoma Richland, un „5“ cu 
excelenți tehnicieni, dar fără 
cunoștințe tactice avansate, 
iar Corinthians — o formație 
cu individualități remarcabile 
și atit. Noul gigant, Emil Ra
cked (2,23 m), este greoi, joa
că 7—8 minute pe meci și 
nu-i întrezăresc un viitor prea 
strălucit în acest joc.

LA START
Astăzi și mline, Snagovul 

va găzdui o nouă întreceri 
nautică. In frumosul decor de 
toamnă al lacului, reprezenta
tivele de juniori aie orașelor 
București și Sofia își vor dis
puta întîietatea, atît în pro
bele rezervate fetelor, cît și 
în cele consacrate băieților.

Concursul, care constituie o 
ultimă verificare a tinerilor 
schifiști, debutează — la 
toate probele clasice — astăzi, 
la ora 16. El va continua 
duminică, la ora 9.

Clubul Medicina București
MECIUL ANULUI 50

In cadtul manifestărilor 
sportive, prilejuite de împli
nirea a 50 de ani de la în
ființarea clubului Medicina 
București, duminică, începînd 
de la orele 11, pe terenurile 
de volei 
medicină 
Groza 8) 
de volei 
care vor 
cători ai 
Adversarii lor tradiționali de 
la A.N.E.F., Drept și Acade
mie.

Din echipa Medicinii vor 
face parte : dr. Jean Ponova, 
maestru emerit, dr. Dumitru 
Meilianu, maestru emerit, dr. 
Gheorghe Duinitrașcu, mae
stru al sportului, dr. Mircea 
Cristea, maestru al sportului,

ale Facultății de 
(b-dul Dr.' Petru 

va avea loc un meci 
al veteranilor, la 

participa foștii ju- 
clubului, precum .și

conf. dr. Miron Georgescu, 
conf. dr. Constantin Alexfln- 
drescu, dr. Melonte Popescu, 
dr. Ovidiu Ra(iu. dr. Dan 
Plopeanu, dr. Mircea AlbUt, 
dr. Mihai Pavelescu, dr. 
Gheorghe Vilvoi, dr. Nichi Dra. 
gomirescu. dr. Savel Ciofu, 
or. Dodi Lazar, dr. Dan Chi- 
riac, dr. Dan Drăgulescu, 
dr. Nelu Perianu.

în combinata A.N.E.F. —- 
Drept vor juca : Constantin 
Ilerold, antrenor emerit, 
Gheorghe Constantinescu an
trenor emerit, Alexandru lo- 
nescu, conf. Nicolae Murafa, 
conf. Ion Moina, maestru e- 
merit al sportului, Aure] C. 
Neagu, Dumitru Meadu, Con
stantin Sitbu, Ion VuIftScu, 
Nicolae Orășanu.

„BOLILE"
— Raid-anclietă la

Poate mal mult că in alte dis
cipline sportivă, la popice, avan
tajul terenului prdpriu are de 
spus un cuvînt greu In stabili
rea rezultatelor, cuiiosclnd parti
cularitățile arenei, gazdele intră 
mal lesne lntr-un ritm superior, 
in timp c*  oaspeții căută, ade
sea pînă consumă jumătate din 
bile, „canalele" aproape invizi
bile, formate pe stratul de asfalt, 
care să le faciliteze precizia in 
lansare. Ba mai mult, au fost 
chiar cazuri cind proprietarii 
unor arene, in goana după vic
torii cu orice preț, au mers pînă 
acolo încit au adus modificări 
scindărilor de 
de popice saU 
diferite soluții 
pistă. Totul cu 
șicane adversarilor și de a ușura, 
misiune*  propriilor sportivi, 
cest*  încercări de fraudă Aii fost 
condamnate lu timpul lor de 
către ziarul nostru. Pentru a se 
curmă Încercările de viciere ă 
rezultatelor forul de resort â dat 
termene de remediere a sălilor, 
iar unor asociații sportive li s-a 
impus chiar să retoarne pistele, 
împreună cu speciaiiștl ai fede
rației, am- făcut, in pragul Udu
lui campionat divizionar, o vizi
tă echipelor ăl*  căror piste de 
joc au fost pus*  in discuți*  acum 
citeva luni.
APTA ȘT PENTRU tNTlLNIRI 

INTERNAȚIONALE
Arena Petrolistul CImpinâ, Sus

pendată in sezonul trecut, a foi*  
reâmenâjată după 
rințe. r ' * 
de un 
resort,

adus modificări 
lansare, carftelor 
au astupat cu 
șanțurile da 

scopul de â fâCe
A-

___  ___  ultimei® ce- 
Lucfările au fost condus*  

i specialist al forului de 
ing. Ion David, căruia 1

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
(Urmare din pag. 1)

antrenament în perioada dede 
pauză dinaintea acestei săptă- 
mîni. Și, apoi, a mai fost, fără 
îndoială, excepționala dorință 
de a învinge a simpaticului 
„Ucu" Dron, la care l-a ajutat 
o formă de zile mari, așa ctun 
nu i-o mai văzusem pînă acum.

De la primele ghemuri ale 
setului intii, atunejj cind Dron 
și-a dat seama ca poate ob
ține puncte și contra serviciului 
lui Țiriac — temutul serviciu ! 
— el și-a mobilizat toate resur
sele de apărare, jucind cu o 
ambiție teribilă fiecare minge. 
A fost meciul lui Dron ieri, 
orice s-ar spune. Toate încer
cările marelui său învins de a 
restabili raportul real de valoa
re, s-au dovedit zadarnice. 
Ghem după ghem, avantajul 
Iui Dron s-a mărit pînă Ia vic
torie, poate cea mai mare din 
cariera sa : 6—4, 6—4, 6—2 !

Cealaltă semifinală a probei 
de simplu bărbați Fr. Pala (Ce
hoslovacia) — I. Gulyas (Un
garia), „mesiul campionilor”, a 
oferit un spectacol de-a dreptul 
excepțional. Veteranul Gulyas a 
jucat ca totdeauna cu o serio
zitate șl un aplomb demn de 
dat exemplu, a încercat din toa
te puterile să contracareze dez-

A „ZONELORULTIMA ETAPA

avantajul pe care-1 avea din 
cauza terenului ud. Maghiarul 
aleargă de obicei mult într-un 
meci șl ieri aceasta nu era de 
loc lesne. Frantisek Pala, cu 
periculoasele sale mingi liftate 
și serviciile în forța, a reușit 
de mai multe ori să aibă ulti
mul cuvint. Și pe măsură ce 
meciul înainta, cel 39 de ani 
ai marelui Gulyas, cintăreau tot 
mai greu... Pala ciștigâ cu 
2—6, 8—1, 6—2, 6-3.

Două frumoase semifinale fe
minine au desemnat, de aseme
nea, pe cele mai bune 2 jucă
toare ale competiției. Ele sint 
românca ludilh Dibar șl cam
pioana maghiară Eva Szabo. Ul
tima confruntare dintre aceste 
două tenismane de reală va
loare se anunță deosebit de in
teresantă. Dibar ne-a dat ieri o 
dovadă certă a talentului ei. A 
jucat fără greșeală partida cu 
australianca Susan Alexander, 
vădit dominată pe distanța a 
două seturi. Fosta noastră cam
pioană a practicat un tenis mo
dern, rapid, cu o gamă întrea
gă de lovituri folosite oportun 
șl decisiv. 6—3, 6—3 pentru Iu- 
dith Dibar, iată rezultatul a- 
cestui meci, care exprimă 
te exact distanță dintre 
două adversare.

Mai echilibrată a fost a 
semifinală, între Eva 
(Ung.) șl Veronika
(R.D.G.). Campioana Ungariei a 
dat, în această partidă, întrea
ga măsură a forței sale de joc.

foar- 
cele

doua 
Szabo, 

Koch

Mai mobilă, mai sigură pe lo
vituri, ea s-a impus in fața 
adversarei sale, nu mai puțin 
talentată, dar ieri evident prea 
lentă in mișcări. 6—4, 4—6, 0—1 
pentru Szabo.

Tot ieri a ajuns in. pragul 
finalei și proba de dublu mixt. 
In sferturi, s-au înregistrat re
zultatele : Dibar. Dron—Ale
xander (Australia), Marzano 
(Italia’ 7—5, 6—2 ; Kun, Kere- 
kes—Itoșianu, Mufeșăh 10—8, 
4—6. 6—4 ; Koch. Emmrlch 
(R.D.G.)-Kado. Spătaru 6—1, 
6—0 ; Szabo, Machan (Ungaria)- 
Balâj, Mărmureanu 3—6, 6—1, 
6—1. Iar în semifinale : Dibar, 
Dron—Kun, Kerekes 6—3, 6—1 ; 
Szabo. Machan—Koch, Emmrich 
6—2, 2—6, 4—1 (întrerupt din 
cauza întunericului).

Astăzi, tn penultim*  rl • 
campionatelor, dimineața (or*  
9) «o vor disput*  semifi
nalele de dublu bărbați (Ti
riac, Gulyas—Mărmureanu, 
Dron și Pala, Zednik—Ba- 
ranyi, Machan) șl dublu fe
mei (Dibar, Kun—Koch, BOr- 
cliert și Szabo, loszay—Ale
xander, Walsham). După al
iniază (de la or*  15b ur
mează să se dispute filialele 
in aceleași probe. MIINE 
SÎNT PROGRAMATE FI
NALELE PROBELOR DE 
SIMPLU ȘL CEA DE DU
BLU MIXT.

UNOR ARENE PERSISTA 
inaugurarea campionatului divizionar 

s-a pus la dispoziția tot ceea ca 
este necesar pentru ca arena 
popicarilor cimpinenl să cores
pundă integral âtît competițiilor 
interne, cit și meciurilor inter
naționale.

Și baza sportivă a celei de a 
doua ..............    ‘
pina, 
curs, 
dura 
2 și

ăchipe divizionare din Cim- 
Flacăra, este gata de con- 
Mai trebuie reparate seîn- 
de lansare de pe pista nr. 

_ zona respectivă de explozie 
a popicelor, defecțiuni, de altfel, 
ușor remediablle.
U. T. ARAD VA JUCA NUMAI 

IN DEPLASARE t
Ing. Marin Tudor, membru in 

comisia de materiale a federației, 
â primit, sarcina de a omologa 
arena echipei feminine U.T. Arad, 
lată ce ne-a declarat delegatul 
federal : „Sala arădencelor a ră
mas Ia fel ca și anul trecut, adi
că tu asfaltul pistelor denivelat, 
cu rozetele popicelor ovallzatc, 
cu scindura de lansare a pistei 
nr. 2 dezaxată șl cu careul de 
explozie a popicelor neregulamen
tar. In ansamblu, sala are o în
fățișare dezolantă, fiind nevăruită 
de 4—5 ani. Am încercat «ă omo- 
loghez o aită arenă din localitate, 
pOpieăria Electrica, dar și 
este prost întreținută. Unde 
juca textilistele meciurile 
car® Slut gazde î*.

Am aflat, intre timp, că 
cauza acestor neglijențe, sporti
vele din Arad vor trebui să evo
lueze in partidele zise pa teren 
propriu la... Timișoara.

AU RĂSPUNS PRIN FAPTB
Arenele C.F.R. Timișoâr», 

C.S.M. Reșița 31 Petrolul Ploiești,

24 DE ECHIPE ÎNCEP ÎNTRECEREA
PENTRU TRICOURILE DE CAMPIONI

12 echipe feminină și tot 
ătîtăa masculine vor lua as
tăzi startul în noul campio
nat al categoriei A de popice. 
Ajunsă la cea de-a III-a edi
ție, această competiție și-a 
dovedit de la tin an la altul 
tot măi mult Viabilitatea. 
Astfel, prin divizia națională 
s-âu afirmat mulți tineri ta- 
lentați, iar valoarea echipelor 
a crescut de la un sezon Ia 
altul ăăea ce, în mod firesc, 
a dus la realizarea unor per
formanțe remarcabile.

Vacanța dintre campionate 
a fost folosită din plin de că
tre jucătoare și jucători, care 
s-au pregătit intens, căutînd, 
după cum sîntem informați, 
să-și îmbunătățească lansarea 
Ia manșele „pline" unde ma
rea majoritate a sportivilor 
noștri s-au dovedit deficitari. 
De asemenea, cbnducerile sec
țiilor Olimpia Reșița, C.F.R. 
Timișoara, Petrolul Ploiești, 
C.S.M. Reșița și Petrolistul 
Cîmpina âu înțeles indicații
le federației, reamenajînd 
sălile respectivă după toate 
prevederile regulamentare.

ea 
vor

tn
din

In încheierea acestui Scurt 
preambul al campionatului, 
amintim că formațiile Der- 
magant Tg. Mureș, Cetatea 
Giurgiu (f) Petrolistul Cîm- 
pina și Gloria București (m) 
sînt nou promovate în divi
zia de popice. Iată programul 
primei etape i

FEMININ : Voința Con
stanța — Voința București, 
Laromet București — Voința 
Cluj, Voința Tg. Mureș — 
Cetatea Giurgiu, U. T. Arad 
— Petrolul Ploiești (se joacă 
lă Timișoara), Hidromecanica 
Brașov — Dermagant Tg. 
Mureș, Rapid București — 
C.S.M. Reșița.

MASCULIN i Rapid Bucu
rești — Flacăra Cîmpina, 
C.F.R. Timișoara — Petrolul 
Ploiești, Petrolistul Cîmpina 
—- G.Ș.M. Reșița, Olimpia 
Reșița — Gaz metan Mediaș, 
Rafinăria Teleajen Ploiești — 
Voința București, Voința Tg. 
Mureș — Gloria București.

întrecerile au loc azi ți 
mîine, primele echipe fiind 
organizatoare.

care au făcut obiectul unor notî 
critice apărute *!n  ziarul nostru, 
«u căpătat aspectul bazelor spor
tive regulamentare, tmbrăcind 
haine noi și moderne. Feroviarii 
și-au reamenajat terenul de la 
linia albă a pistelor Șl pinâ la 
scaunele de la masa arbitrilor, 
iar clubul rășițean a efectuat 
toate reparațiile semnalate. Petro
liștii ploieșteni și-au returnat 
pistele. Șl unii șl alții au adus 
multe îmbunătățiri ansamblului 
general al sălilor.

CIND NU SE RESPECTA 
INDICAȚIILE

Secretarul federație! de popicei 
Ladlslau SzDcs, ne-a adus la cu
noștință nemulțumirea biroului 
federal față de atitudinea condu
cerii asociației șl eclilpel femini
ne Cetatea Giurgiu, care nu în
țelege să respecte Indicațiile date:

— încă de pe vremea cind se 
afla tn campionatul de calificare, 
nc-a spus secretarul federativi, 
am atras atenția asociației din 
Giurgiu asupra pericolului do a 
avea sala suspendată. Conducă
tori, secției de popice s-au cram
ponat, au adus fel șl fel de jus
tificări. după părera mea neîn
temeiate. In loc să se fi ținut de 
memorii, războindu-se cu delega
ții trimiși de noi la fața locului, 
mal bine s-ar fi apucat de trea
bă. remediind defecțiunile consta
tate. Atlta timp cit nu va respec
ta hotărirea biroului federal de a 
returna pistele, echipa Cetatea 
Giurgiu va juca acasă pe arena 
altei asociații din oraț".

★
Investigațiile asupra stării Ir» 

care se află o serie de arene 
înaintea etapei inaugurale a 
campionatului categoriei A de 
popice arată clar că „bolile” unor 
săli nu au fost tratate cu aten
ția cuvenită, arenele râminind 
Impracticabile. Sperăm că foru
rile locale vor lua măsuri mal 
eficiente, care să se soldeze cu 
o grabnică Îmbunătățire a con
dițiilor materiale, strict necesare 
desfășurării în bune conditiunl 
a jocurilor divizionare.

Tr. IOANIȚESCU

UN DERBY IN CAMPIONATUL DIVIZIEI A
• Duminică, o dată cu Jocu

rile etapei R IV-a, »e reia, 
campionatul diviziei A de 
rugby, întrerupt datorită tur
neului întreprins în Franța de 
selecționata secundă a țării.

Punctul de atracție al eta
pei îl constituie partidă de lă 
Timișoara dintre echipă lo
cală Universitatea și campi
oana țării, Grivița Roșie. Stu
denții, care au demarat des
tul de neconvingător în ac
tualul campionat sînt hotărîți 
să realizeze — dacă nu o Sur
priză •— cel puțin un joc la 
valoarea adversarilor lor.

I Mîine, dă la ora 10, în mai 
thulte localități din țară se 
vor disputa ultimele între
ceri ale „zonelor". 31 de for
mații se vor confrunta pen
tru ca în final, patru dintre 
ele de bună seamă, cele 
merituoase — să promoveze 
în campionatele diviziei A. 
Federația de specialitate a 
desemnat pe cei mai buni 
arbitri să conducă dispu
tele. Printre aceștia se nu
mără si arbitrii internaționali 
Ion Corneanu. Ion Crîșnic și 
Vasile Toth (București). Va
lentin Bați (Timișoara), Ion 
Bătrin (Brașov) și Gheorghe 
Marton (Cluj).

Iată programul reuniuni
lor: GRECO—ROMANE ; O- 
radea; Metalul Marghita — 
Vagonul Arad — Crișul O- 
radea — U. M. Timișoara, 
Sinaia: C.S.M. Cluj — Ar-
■■ilWliMFIH'lHIIIIIII ....................III!"

mata Sibiu — Carpați Sina
ia — Armata Cluj, Cimpu- 
lung Muscel : Alumina Sla
tina — C.S.O. Cimpulung — 
Muscelul — Energia Constan
ța, Bacău : Șoimii Buzău — 
Armata Bacău — Marina 
Mangalia ; LIBERE : Deva : 
Constructorul Hunedoara — 
Jiu] Petri Ia — Rapid Deva
— Mecanizatorul Cărei, Cra
iova : C. S. M. Reșița — 
Tierna Orșova — Electropu- 
tere Craiova — Vagonul A- 
rad, Brașov : Autcsporo Sf. 
Gheorghe — Armata Brașov
— Șc. sp. Energia Biașov — 
Petrolul Ploiești, Medgidia : 
Metalul București — Trico
lorul Călărași — Montorul 
Pitești — I.M.U. Medgidia. 
Astăzi, de la ora 16, în 
sala de sport din Craiova se 
vor desfășura cîteva partide 
restantă.
■a—8—»W    .........  MII UIMII—

Azi pe terenul Tineretului
DINAMO-UNIVERSIȚATEA

BUCUREȘTI
Evidenta restructurare a va

lorilor din campionatul republi
can de divizia A la handbal mas
culin a făcut ca aproape ia fie
care etapă să se înregistreze re
zultate surprinzătoare. în aceste 
condiții cuvîntul „derby“ s-a de
preciat, fără însă ca un aseme
nea lucru să ne supere. Totuși, 
mai mult prin tradiție, întrecerea 
celor mai bune echipe masculine 
de handbal a păstrat în desfășu
rarea ©i unele jocuri de atracție, 
care au pasionat dintotdeauna 
pe amatorii de handbal. Așa este 
cazul, de pildă, cu partida dintre 
DINAMO și UNIVERSITATEA, 
ambele din București, partidă 
care va avea loc azi după amia
ză de la ora 16, pe terenul Tine
retului.

0 reușită inițiativă a CNEFS șl UGSR
PRIMUL CURS CU ANTRENORII DE CULTURISM 

a se verifica felul cum aceștia 
Și-ău organizat centrele, acti
vitatea.

De semnalat faptul că un 
cuis similar va fi organizat 
luna Viitoare cu reprezentan
ții celorlalte județe. Apoi, în 
luna decembrie este proiectat 
un curs de perfecționare cu 
participarea tuturor antreno
rilor de culturism. Ambele 
acțiuni vor purtă girul CNEFS 
și al UGSR, a căror fecunda 
colaborare nu poâte decît să 
ne bucură.

Atmosfera de însuflețiră, dă 
muncă asiduă și exigentă, 
perseverență cu care se ur
mărește propășirea culturis
mului sînt tot atîtea argu
mentă cară plădează pentru 
reușită, pentru succes.

Bucureștiul a găzduit un 
interesant și util curs rezei- 
vat antrenorilor de haltere 
care conduc centre de prac
ticare a culturismului. Iniția
tiva oiganizării lui aparține 
CNEFS și Comisiei Sport — 
Turism a UGSR și ea se 
înscrie printre numeroasele 
reușite de acest fel semnalate 
în ultima vreme.

La curs au luat parte An
trenori și instructdri de hal
tere din 10 județe, tehnicierti 
care au format primele nuclee' 
de_ culturism în uzine și fa
brici, în instituții și școli. La 
primă acțiune de âSest fel, 
prioritatea au avut-o antreno
rii din acele județe dotate 
cu seturi complete pentru 
practicarea culturismului, 
evident și ca o modaljtate de

In București, un Interesant 
cuplaj pe stadionul din Șos. 
Olteniței 1 Dinamo — Poli
tehnica Iași și Constructorul
— Steaua. Tot în 
la... concurență, pe 
Giulești, Rapid vă 
Rulmentul Bîrlad.

Iată și celelalte 
Farul — C.S.M. 
Agronomia Cluj 
Petroșani.

• Ne-a vizitat Iâ redacție 
ing. Nicolae Ureche, antreno
rul echipei Constructorul. Tată 
ce ne-a declarat în legătură 
cu recentul turneu întreprins 
în Polonia de echipa sa i 
„Am jucat două partide, am
bele, la Varșovia, cu ORZEL 
pe care am întrecut-o cu 
12—8 și cu SKRA de care am 
dispus cu 14—9. Adversarele 
au fost veritabile reprezenta
tive și în special SKRA, în 
componența căreia au intrat 
11 din rugbyștii naționalei 
poloneze. Meciurile au fost 
apreciate de presa varșovi- 
ănâ pentru calitatea lor ca 
și pentru atmosfera de fair- 
play. S-a subliniat totodată că 
echipă Constructorul a reușit 
să facă o bună propagandă 
sportului cu balonul oval din 
România".

• în campionatul juniori
lor, o nouă etapă interesantă
— a treia: Clubul sportiv 
școler — Progresul, Rapid — 
Constructorul, Grivița Roșie
— Șc. sp. 2 și Steaua — Di
namo. In perspectivă, statu 
quo în fruntea clasamentului 
și schimbări 6'e locuri în ju
mătatea a doua a lui.

Capitală, 
stadionul 
juca cu

partide i
Sibiu și

Știința

SIMBATA
TENIS : Teren Progresul, 

orele 9 șl 15, campionate! * 
internaționale al» României 
(finale).

CANOTAJ: Lacul Snâgbv, 
de la ora 16, concurs interna
tional de juniori București — 
Sofia.

CICLISM : Velodromul Dliia- 
mo, ora 16, concurs de dentl- 
fond cu antrenament mecanic. 
Plus revanșa campionatului 
municipiului București la vi
teză și adițiuno de puncte.

GIMNASTICA : Sala Flo- 
reasea, campionatul republi
can al maeștrilor, exerciții li
ber alese : de la ora '*  
masculin, de ' 
feminin.

HANDBAL : Teren 
tuiul, _______
Buc. — Dinamo Buc. (A. m.)

POLO : ștrandul Tineretului, 
de la ora 16, meciuri in ca
drul etapei a III-a a campio
natului divizionar A.

POPICE s Arena Constructo
rul, de la ora 16 : Laromet 
Buc. — Voința Cluj ; arena 
Giulești, de la ora 16 : Rapid 
Buc, — C.S.M. Reșița (meciuri 
feminine în cadrul campiona
tului divizionar).

TIR : Poligonul Tunari, de 
Ia ora 9, „Cupa speranțelor" 
șl Criteriul juniorilor mici 
(proba de armă cu glonț 61 cu 
alice).

îs
la ora 19

Tfnere-
ora 16, Universitatea

DUMINICA

PREGĂTIRI PENTRU J. 0. 1972
'Urmare din pag. 1)

taior la fața locului reiese că 
lotul de candidați olimpici cel 
mai important la Ploiești este 
cel al călăreților, care a și 
dat anul acesta un campion 
balcanic. Muțumit de poten
țialul cabalin de care dispu
ne (ceea ce este un progres 
față de alți ani, cind vina 

stagnării se dădea pe spinarea 
cailor), antrenorul Petre Roș
ea nădăjduiește să prezinte la 
Munchen cel puțin doi elevi. 
Optimismul său merge pînă 
la a crește, de pe acum, un 
candidat pentru 1970, pe e- 
levul Sorin Bădulescu, ale că
rui calități la dresaj par sur
prinzătoare.

Spre aceeași perspectivă în
depărtată vizează și soții MI
TROFAN, precum și Ovidiu 
tonescu, antrenorii de înot 

care beneficiază de un exce
lent bazin acoperit (din păca
te nepractic, extracentral pla
sat), dar care nu pot crea un 
Marian Slavic în fiecare zi. 
Ei lucrează 
crearea unei 
de înotători, 
tr-o zi vor
și marii campioni.

Fotbaliștii antrenorului Con
stantin Cernăianu

ambiția de a cuceri
sub soarele lotului olimpic. 
In diverse selecționate de ti
neret și-au făcut loc pînă a- 
cum înaintașul Gheorghe Gro- 
zea, fundașul Dragu Bădin și 
mijlocașul Decu Crîngașu,

Numai fundașul Nicolae Io- 
nescu n-a reușit încă, dar 
speranțele lui rămîn intacte.

In sfirșit, scrimerii (un flo- 
retist — Mihai Bănică și doi 

Sabreri — Adrian Crăițaru și 
Cristian Georgescu) sint dis
puși să facă eforturi pentru a 

confirma nădejdile ce s-au 
pus în ei, dar din păcate sint 
rămași la Ploiești fără antre

nor. (Situație ce devine carac
teristică, o dată cu venirea 
iernii, și la Sinaia, unde antre
norii C. Iovan sau N. Burchl 
sînt detașați, de la clubul lor 
la diverse loturi.).

Se așteaptă rezultate în cu- 
rînd superioare și de atleți : 
sprintera Veronica Anghel 
(12,0 pe 100 m), săritorul Ma
rian Chira (2,00 la înălțime) 
și prăjinistul Mircea Voinea 
(4,40 m).

ÎNTRE ANTRENORI — 
RELAȚII DE CORES

PONDENTĂ

temeinic pentru 
generații întregi 
dintre care în- 

răsări inevitabil

au și ei 
un loc

Analizînd cu oficialitățile 
locale problema pregătirii ca
drelor olimpice, s-a ivit, fi
rește. dilema care frămîntă 
mulți organizatori. Cu deose
bire în sporturile individuale 
(unde nu se cere, ca la jocu
rile de echipă, un stagiu pre
lungit de omogenizare, de a- 
daptare cu partenerii), multe 
federații au propus o pregă
tire preponderentă a candidă- 
ților olimpici în secțiile lor 
de bază. Realizarea acestui 
deziderat este uneori anevo

ioasă din pricina lipsei unor 
parteneri de întrecere valo
roși, sau din cauza antrenori
lor de club a căror atenție nu 
poate fi concentrată întot
deauna numai asupra candi- 

daților, negii jind astfel restul 
secției.

Alte federații, exagerînd u- 
neori, au prevăzut prezența 
cu precădere a posibililor o- 
limpici în loturile naționale. 
In județul Prahova, experien
ța ultimilor doi ani — evi
dentă în statistici — arată că 

în ciuda prevederilor federale 
secțiile locale — la scrimă 
călărie și schi, de pildă — âu 
răsturnat proporțiile propuse, 
efectuînd majoritatea orelor 
de pregătire în cadrul clubu
rilor.

Cu privire la fluctuația 
sportivilor — între secție și 
lotul național — prof. Gheor
ghe Manta, 
Consiliului 
transmite pertinenta observa
ție că între antrenorul de 
acasă și cel de la lot trebuie 
să existe un contact mult măi 
strîns. între aceștia doi, fișa 
individuală a sportivului tre
buie să circule nu cu poșta, ci 
prin întrevederi directe, înso
țite de lămuriri suplimentare 
verbale, a căror importanță 
nu mai trebuie dovedită. De 
asemenea, ni se spune, este 
nepotrivit ca la C.J.E.F.S. să 
nu se 
despre 
cat la 
țională 
căruță în .crasă. Organele iu

dețene simt nevoia unăi in
formări mai concrete din 
partea federațiilor, cu arăta
rea principalelor 
toare de pregătire a sportivu
lui în viitor.

Plbieștenii făc, 
nea, propunerea ca la marile 
competiții internaționale din 
țară să fie invitați, în afara 
titularilor, și candidații, pen
tru a-i obișnui cu ambianța 
întrecerilor de amploare. (Fi
rește, nu așa cum a făcut fe
derația de atletism, care a re
curs la ridicola metodă de a 
plasa cite doi coilcurenți pe 
un singur- culoar!).

linii direc-

cîe aseme-

44. LE DUMNEAVOASTRĂ PREFERAT 
*■ VĂ SFĂTUIEȘTE:

PENTRU A NU SCĂPA NICI UNUL DIN GOLURILE 
PE CARE LE VA MARCA ÎN CAMPIONATUL 

REPUBLICAN DE FOTBAL,

vicepreședintele 
județean, ne

știe nimic mai mult 
sportivul local convo- 
o competiție interna- 
decît știrea seacă a-

INSIGNE 
FĂRĂ POSESORI

în județul Prahova, pregă
tirea olimpică nu e vorliâ 
goală, deși am simțit 6 undă 
de tristețe lievăzînd pe listele 
de candidați nici un boxer de 
Ia Plopeni, nici un handba
list de la Teleajen, nici un 
voleibalist, nici un ciclist, re
prezentanți ai sporturilor tra
diționale în județ, elevi de-ai 
unor antrenori bine cotați sau 
sportivi de faimă pe vremuri.

Un afiș, pe un perete, la 
sediul C.J.E.F.S., laudă Vir
tuțile atletismului și invită 
la cucerirea insignei cu 5 
grade : „cercurile olimpice", 
cea mai simbolică dintre ac
țiunile de întîmpinare a ma
rilor Jocuri. La întrebarea 
noastră, ni s-a 
„cercurile olimpice11 

mai distribuit 
nului trecut*,  
alergat, sărit, 
tunci nimeni 
Prahova, nici 
dul I ? Intr-un an întreg 7 Și 
asta, e trist.»

răspuns : 
nu s-au 

din toamnă ă- 
Să ml mal fi 
aruncat de a- 
în tot județul 
măcar de gra-

CUMPARAȚI-VA DIN 

TIMP UN TELEVIZOR
— Receptor multlcanal, ecran cu diagonala de 47 cm, pre- 

lentâi intr-o eleg»Dtă caset*  furniruită, cu o linie moderni 
eslmetric*.

— Mere afabilitate tn funcționare, Imagine al sunet de cali
tate.

•- Prețul este de 3.400 lei. Se poate cumpăra Șl eu plata In 
12—1» tâte lunara cu un âconto intre 510—080 lei.

BASCHET : Teren Floreasea. 
ora 17,45, Medicina — I.E.F.S. 
II (f) ; Universitatea — Pro
gresul (m) ; Arhitectura — 
Rapid II (f) ; Teren Progresai, 
ora 9,45, Progresul — Politeh
nica Brașov (f).

CANOTAJ : Lacul Snagov, 
de la ora 9, concurs interna
țional de juniori București — 
Sofia.

GIMNASTICA : Sala Flo- 
reasca, de la ora 10, campio
natul republican al maeștrilor, 
concursul pe aparate.

HANDBAL : Teren Voința, 
ora 9, Voința Buc. — Dlnamo 
Bacău (A.m.) ; ora 10,15 : 
Șc. sp. nr. 1 Buc. — Șc. sp. 
Galați (J.m.) ; ora 11,30 : Șc. 
sp. nr. 3 Buc. —1 Progresul 
Segarcea (J.f.) ; teren Tinere
tului, ora 9 : Șc. sp. nr. 2 
Buc. — Șc. sp. Buzău (J.m.) ; 
ora 10.15 : Universitatea “
— C.S.M. Sibiu (A.b.) ;
11.15 : Confecția Buc. — 
versitâteâ Tim, (A.f.) ;
12.15 : Dinamo Buc. — 
N. Bălcescu Pitești (J..„„ 
teren Giulești, ora 15 : Rapid 
Buc.' — ci. Sp. Șc. (J.f.) ; 
ora 16 : Rapid — Voința (B.f.).

POLO : ștrandul Tineretului, 
de la orele 9 și 17, meciuri In 
cadrul etapei a III-a a cam
pionatului divizionar A.

POPICE : Arena Giulești, de 
lă ora 8 : Rapid Buc. — Fla
căra Cîmpina (masculin, cam
pionatul divizionar),

STADIONUL REPUBLICII, de 
la ora 8,45 — DESCHIDEREA 
FESTIVA A ANULUI SPOR
TIV ȘCOLAR : întreceri de 
atletism, gimnastică sportivă 
și modernă, călărie, fotbal — 
SELECȚIONATELE DE ELEVI 
ALE ORAȘELOR BUCUREȘTI
— BELGRAD.

RUGBY : stadionul Con
structorul, ora 9,30, Dinamo — 
Politehnica Iași ; ora 11 : Con
structorul — Steaua; stadio
nul Giulești. ora 11 : Rapid — 
Rulmentul Bîrlad (meciuri în 
cadrul etapei a IV-ă a divi
ziei A).

TENIS : Teren Progresul, 
Ora. 15. campionatele inter- 
jiaționale ale României (finală).

TIR : Poligonul Tunari, di 
la ora 9, „Cupa speranțelor" 
și Criteriul juniorilor mici 
(probe de armă cu •glonț șl 
alice).

FOTBAL : Stadionul 23 Au
gust, ora 10,30 : Progresul — 
F. C. Argeș (divizia A) ; sta
dionul Dinamo, ora 12,15 : Di
namo București — Olimpia 
Giurgiu (juniori) ; ora 13,45 : 
Diuamo București — Farul (tl- 
neret-rezerve) ; ora 15,30 : Dl
namo București •- Farul (di
vizia A) : Stadionul Progresul, 
ora 9 : Progresul — Auobuzul 
(juniori)-; ora 13 : Progresul — 

F. C. Argeș (tineret-rezerve) ; 
stadionul Politehnica, ora 9,30 : 
Sportul studențesc — 
București (juniori) ; 
Sportul studențesc — 
București (divizia B) 
nul Voința, 
București — 
rat (divizia 
romet, ora 
București — 
(juniori) ; ora 11 : Tehnometal 
București — Olimpia Giurgiu 
(divizia C) ; terenul Electro
nica, ora 11 : Electronica Bucu
rești — Energia Slobozia (di
vizia C) ; ora 13 : Electronica 
București — Portul Constanța 
(juniori) ; terenul Autobuzul, 
ora 11 : Autobuzul București
— Petrolul Videle (divizia C) :
terenul Sirena, 
na București • 
Măgurele (divizia C) 
Sirena București — 
Giurgiu .............
Steaua 
Steaua 
(juniori) ; sta 
(terenul IV), . .
13 August — Petrolul Videle 
(juniori) ; stadionul 23 August 
(terenul II), ora 13 : Șc. sp. 
Energia — victoria FloreȘil 
(juniori).

I I II I —. ■,■1, ^ I  ...............

Buo 
ora

Uni- 
orâ 
Lie. 

(J.m.) ;

Metaiul 
oră 11 :
Metalul 
; tere- 

ora 11 : Voința 
Olimpia Rm. Să- 
C) ; terenul La- 

9.30 : Laromet 
Rapid București

ora 11 ; Sire- 
• Chimia Tr. 

; ora 13 : 
Dunărea 

teren ul 
ora 13 : 
Slobozia

(junlori) ;
(Ghencea).
— Energia
; stadionul 23 August 

, ora 13 : Steaua
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MÎINE, ETAPA A VI A ÎN CAMPIONATUL DIVIZIEI A
%

• Campioana (U.T.A.) fi deținătoarea Cupei (Steaua), față in față intr-un meci al orgoliului
• Politehnica lași — la ora examenului numit... Rapid
• Dinamo București — Farul, un joc al revanșei?
• Atenție Adamache! Golgeterul Oblemenco a luat nota 4 la Pecs..l

>

I AVANCRONICA NR. 6
I
A trecut dec! — șl a trecut cu bine, dacă nu punăm 

prea mult la suflet tnfrtngerea studenților craioveni 
— miercurea ,incendiară' din fotbalul românesc.

Mîine, etapa a 6-a a maratonului fotbalistic intern fin» 
afiș complet, cu multe meciuri pe muchie de Cuțit și cu 
— ne șoptea cineva miercuri, la masa presei, pbriînd la 
socoteala partidele de la lași, Arad șl București — trei 

’ derbyuri... trei I
1. POLITEHNICA IAȘI — RAPID. Aceasta ar fi confrunta

rea în preajma câreia condeiul ar trebui să adulmece cel 
mai puțin. — Pentru că liderul joacă duminică pe aceeași 
iarbă pe care se antrenează, pentru că Rapidul pare să fi 
uitat nopțile cînd peronul Gării de Nord se umplea de 
flori, în așteptarea izbînditorilor din deplasare. — Ne-ar 
plăcea să credem că Neagu, probabilul „vîrf*  împotriva 
Finlandei, va trece zîmbitor și înfometat de goluri, pe sub 
.arcul de triumf*  lanul — Stoicescu. Dar, zău, n-am băga 
mîna-n foc că îi va sta la îndemînă...

COJOCARI^ Șl FANEA 

SUB SEMNUL

ÎNTREBĂRII

Ceferiștii clujeni s-au an
trenat zilnic în această săp
tămînă, punînd un accent 
deosebit pe Circulația balonu
lui și pe eficacitatea fazelor 
de finalizare.

Meciul cu dinamoviștii bă
căuani este așteptat cu mul
te speranțe de suporterii lo
cali, care cred că C.F.R. va 
obține, în sfirșit, prima vic
torie în actualul campionat.

Antrenorul lordache are de 
rezolvat pobiema indisponibi
lităților (prezumtive) ale lui Co
jocarii și Fanea, care acuză 
întinderi musculare. Deci, 
MARCULESCU — BURLA- 
CU. SOOS, FANEA (DRAGO
MIR), ROMAN, M. BRETAN, 
COJOCARU (ȚEGEAN), S. 
BRETAN, SOO, IONESCU, 
PETRESCU.

Victor MOREA

Biroul federal a adoptat 
Un proiect de modificare a 
Regulamentului de transfe
rări, pe care-l va supune 
discuției si aprobării Comi
tetului federal Ia plenara ce 
va avea loc în ziua de 5 
octombrie.

Iată cîteva din propunerile 
adoptate :

• Se pot transfera în tot 
cursul anului jucătorii sub 
23 de ani ai echipelor de ti
neret care nu au jucat în 
prima echipă în turul sau 
returul camptbnafuliii, dat 
numai la secțiile (cluburile? 
Cu echipe în divizia A 
sau B ,
> • Jucătorii care nu obțin, 
acordul scris (n. r. — dezlega

Concursul Pronosport nr. 40 de 
mîine are un program deosebit 
dâ interesant : 6 meciuri din 
etapa a Vl-a a campionatului 
diviziei A șl 7 întilniri din cam
pionatul italian.

Dar lată acest program : I : 
U.T. Arad — Steaua ; II : Uni
versitatea Craiova — Steagul 
roșu ; III : Petrolul — Universi
tatea Cluj ; IV : Politehnica
Iași — Rapid : V : C.F.R. Cluj — 
Dinamo Bacău ; VI : Jiul — 
C.F.R. Timișoara : VII : Foggia — 
Milan ; Viii : Internazionale — 
Roma i IX : Juventus — Bolog
na ; X : Lănerossi — Catania ; 
XI : Lazio — Cagliari ; xn e 
Sampdoria — Napoli ; XIII : Va
rese — Torino.

Publicăm in continuare și pro
gramul concursului Pronosport 
nr, 41 din 11 „ octombrie, 1970 ș

SORIN AVRAM ARE

PICIORUL TN GHIPS

Joi Dinamo Bacău a între
cut, într-un meci amical, pe 
Petrolul Moinești, cu 5—0, 
punctele fiind marcate de 
Pană, Ilrițcu florea, Băluță 
și Pruteanu.

Pentru Cluj, antrenorul 
Neagu anunță unele modifi
cări de posturi, dar cea mai 
importantă este cea legată de 
accidentarea lui Sorin Avram, 
care are, la această oră pi
ciorul în ghips.

După toate probabilitățile, 
antrenorii băcăuani Vor trece 
pe foaia de arbitraj următorii 
14 jucători : GHIȚA — KISS. 
MIOC, COMANESCU, NE- 
DELGU, VOLMER, VELICU, 
VATAFU, HRIȚCU, PANĂ, 
PRUTEANU, ENE DANIEL, 
BĂLUȚA, FLOREA.

Iile IANCU

rea | ai secțiilor (cluburilor) 
de fotbal de la care solicită 
transferarea pot fi legitimați 
la alte secții, dar primesc 
drept de joc numai după o 
perioadă de carantină (între 
șase luni si un an, perioada 
fiind stabilită în funcție de 
anumite criterii) ;

• Transferarea fotbaliștilor 
juniori și copii se face cu 
acordul scris al secției (clu
bului) de fotbal și cu con- 
simțămîntul scris <il părinți
lor (tutorilor). Jucătorii ju
niori se pot transfera în 
condițiile, punctului C al ari. 
23 (în tot timpul anului, cu 
excepția ultimelor 6 etape 
ale campionatului, pentru 
jucătorii proveniti de Ia

I : România (A, — Finlanda (A);
II : Finlanda (tineret) — Româ
nia (tineret) ; III : Bologna —
Internazionale ; IV : Caligari —
Varese ; V : Catania — Fioren
tina ; VI : Milan — Sampdoria;
VII : Napoli — Foggia ; VIII :
Roma — Lanerossi ; IX : Torino
— Lazio ; X : Verona — Juven
tus ; XT : Metalul Tîrgoviște —
A.S.A. Tg. Mureș ; XII : Știința
Bacău — Sportul studențesc ;
XIII : Gloria Bistrița — Minerul 
Baia Mare.
• Procurați-vă bilete din vre

me pentru concursul special 
Pronoexpres din 7 octombrie 
1970, la care se aplică o NOUA 
FORMULA TEHNICA. La acest 
concurs special se atribuie in 
număr NELIMITAT : autoturis

me, prenlli fixe în numerar șl 
premii. In bșm de valoare va- '■ 4 7. . ««'.fi "'

2. U.T.A. — STEAUA. Textiliștii, autorii celei mai sen
zaționale isprăvi din istoria fotbalului, nostru, primesc vi
zita cupmenh'or. In aparența, socoteala e simplă : U.T.A. 
a jucat bine miercuri. Steaua a jucat prost deci 1... Dar, 
gîndim că și Feijenoord S-a poticnit — după î—0 cu Estu- 
diantes — într-un egal cu U.T.A.. Deci X...

3. DINAMO BUCUREȘTI — FARUL. Antrenorul Cosmoc
— pe care se zice că jucătorii bucureșteni îl visează noap-

l te de noapte după .vizitele" din finalul sezonului trecut
; — ne spunea duminică că echipa îi merge mai bine și că
■ în curînd va atinge forma din vară. Mîine vom afla dacă
‘ pentru marinari „în curînd" este egal cu... „o săptămînă" I 

4. PROGRESUL — F. C. ARGEȘ. Dacă Progresul pare tot 
i mai inspirată de la etapă la etapă, atunci Argeșul se 
i plimbă prin subsolul clasamentului cu picioarele împletici

te. Oricît ne-ar plăcea Dobrin și oricît ne-ar bîntui nos- 
i talgia prunilor invadați de mierea toamnei, nu credem că 
1 piteștenii vor lua vreun punct la București, acolo, unde 

ambiția alb-albastrilor poate decide soarta partidei.
ș 5. JIUL — C.F.R. TIMIȘOARA — „1*  1 Motivația? în timp 
■ ce Jiul — ca să-și revină din criză — are nevoie de 

ambele puncte, C.F.R. Timișoara — ajunsă în țara cărbu
nelui — nu-si face, desigur, prea multe iluzii. -

6. PETROLUL — „U" CLUJ. Meci între două echipe șo- 
i văelnice, puse pe strîns „goluri albe*  pentru zile negre. 
• în mod normal —• la valori relativ egale — PetrdUd pose

dă o șansă în plus, aceea a terenului propriu, și-am fi gata 
să facem prinsoare că universitarii Napocăi vor lua trenul 
din Ploiesti-Vest, fluierînd a pagubă.

7. C.F.R. CLUJ — DINAMO BACĂU. Bănuim că ceferiștii 
vor sparge gheața, după jocul bun,—, dar ,ineficace, — 
de la Petroșani, cînd atacanții lor, ajunși ochi în Ochi cu 
portarul Stan, i-au dat acestuia mingea-n brațe. Mîine, în
să, „infernul*  se va muta la Cluj, căci a mai pierde încă 
un punct, înseamnă pentru Soos și ceilalți intrarea — pre
timpurie — în prăpastia retrogradării.

8. UNIVERSITATEA CRAiOVA — STEAGUL ROȘU. Se vor 
„„răzbuna" oare oltenii pentru acel 0—3 de la Pecs chiar 
mîine ? Multi ar fi înclinați să creadă că așa va fi, dar 
faptul că stegarii au cea mai „închisă*  apărarea din pri
ma divizie — 2 goluri primite îp 5 meciuri — ne poate 
spune că uneori nimic nu-i mai complicat dectt ceea ce...

. pare simplu I
Ovîdiu IOANIȚOAIA

DINAMO BUCUREȘTI - FARUL

DINAMO SE GÎNDEȘTE

LA LOCUL I

Reîntorși joi seara In. Ca
pitală, dinamoviștil și-au re
luat antrenamentele, urmă- 
rindu-se, în special recupera
rea potențialului fizic după 
meciul de la Salonic.

Antrenorul Nicușor Speră, 
ținind cont de buna dispozi
ție manifestată de elevii săi 
la antrenamentul de ieri, în- 
tr-o comportare bună, care
— în eventualitatea unei vic
torii — le poate aduce chiar 
locul întii în clasament. For
mația probabilă : CONSTAN- 
TINESCU — CHERAN, STO- 
ENESCU, DINU, DELEANU
— MUSTAȚEA, R. NUN- 
WEILLER — SĂLCEANU 
(Lucescu) BOTH, DUMITRA- 
CHE, HAIDU.

Pavel PEANA

CONSTANȚENII STNT

CIRCUMSPECȚI

Antrenamente obișnuite pe 
malul mării, intercalare cu 
jocuri-școală și — joi — cu 
un meci amical cu echipa 
de tineret-rezerve.

In privința partidei de

UNIVERSITATEA CRAIOVA- 
STEAGUL ROȘU

MODIFICĂRI TN

„FORMULA PECS" ?
r

Călătorind în tot cursul zi
lei de joi, cu avionul și cu 
autobuzul, pe ruta Pecs—Bu
dapesta — București —Craio
va, elevii lui Coidum și Nu- 
țescu au ajuns la destinație 
seara trîziu. Ieri fotbaliștii 
craioveni au efectuat un an
trenament de intensitate me
die.

Pentru meciul cu Steagul 
roșu, antrenorii nu s-au fixat 
încă asupra formației, dar, 
■față de „formula Pecs" Sînt 
■posibile unele modificări.

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI a Vl-a A DIVIZIEI A
Progresul București—F. C. 

Argeș ;M. ROTARU, ajutat la 
linie de I. Ciolan șl V. Bui- 
mistruc (toți din Iași) ;

Jiul—C.F.R. Timișoara : M. 
RADULESCU, ajutat de I. Er- 
doș și A. Pop (toți din Ora
dea) :

Politehnica Iași—Rapid : Z. 
DRAGHICI, ajutat de Gh. Ma- 
nole șl S. Nicodau (toți din 
Constanța) ;

C.F.R. Cluj—Dinamo Bacău : 
A. PÎRVU, ajutat de M. Ctțu 
și G. Dragomir (toți din Bucu- 

mîine, antrenorii eonstănțeni 
sînt foarte circumspecți și 
— în pofida victoriei din fi
nalul sezonului trecut — con
sideră că „Dinamo are pri
ma șansă".

• Rugat să-i numească pe

TUFAN și DUMITRACHE

jucătorii care vor îmbrăca 
tricourile la București, an
trenorul Robert Cosmoc ă 
indicat următoarele nume: 
ȘTEFĂNESCU — STOICA, 
MARES, ANTONESCU, PLE- 
ȘA, TÂNASE, BADEA, O- 
PREA, TUFAN, CARAMAN, 
KALLO.

Așadar, formația standard!

Llvlu BRUCKNER

REINTRĂ PESCARU I

La poalele Timpei în meciul 
de antrenament, Steagul roșu 
— Politehnica Brașov (din 
campionatul județului) 3—2. 
Cele trei goluri ale diviziona
rilor s-au datorat lui Pescaru 
(2) și Balint

După cum se vede, din cei 
doi accidentați ,de marcă" ai 
echipei, Pescâru a fost recu
perat și, după toate proba
bilitățile, va evolua mîine la 
Craiova. Dumitriu II este în 
continuare indisponibil...

Antrenorul Valentin Sti- 
nescu anunță următoarea gar
nitură : ADAMACHE —
IVANCESCU, JENEI, OL- 
TEANU, RUSU, PESCARU, 
KADAR, NECULA GHER- 
GHELI, BALINT, GYORFI.

Carol GRUIA

Dinamo București—Firul : G. 
BIRSAN (Galați), ajutat de O. 
Tureitu (Galați) și C. Buburuz 
(Bacău) ;

Petrolul—„U“ Cluj : G. LI
MON A, ajutat de M. Bică ș! 
D. Ghețu (toți .din București) ;

U.T.A.—Steaua: S. MURE- 
ȘAN (Turda), ajutat de E. Căl- 
băjoe și R. Sabău (ambii din 
Cluj) ;

Univ. Craiova—Steagul roșu: 
C. DINULESCU, ajutat, de F. 
Coloși și R. Stîncan (toți din 
București),

| PROGRESUL - F. C. ARGEȘ j

DUDU GEORGESCU

AȘTEAPTĂ AVIZUL 

MEDICULUI

Progresul șl-* * * început de 
matți pregătirile în vederea 
partidei pe care o va susține 
duminică cu F. C. Argeș. A- 
tît cele cinci antrenamente 
efectuate în această săptămî
nă, cît și intensitatea cu care 
au fost făcute, atestă serio
zitatea cu care este privită 
partida.

Cele două indisponibilități 
apărute în echipă — Mari
nescu bolnav ți Dudu Geor
gescu ușor accidentat — pun 
probleme în alcătuirea for
mației. în cazul Dudu Geor
gescu se așteaptă avizul me
dicului, care speră să-l re
cupereze pentru meciul de 
duminică. Tot în cadrul pre
gătirilor, joi, „bancarii" au 
avut un meci de antrena
ment în compania formației 
de divizia C, Flacăra roșie, 
de care au fost întrecuțl cu 
2—1 1! Iată formația proba
bilă anunțată de antrenorul 
V. Stăncuiescu: MANTA 
(GHERGHEL) — TĂNĂSES-

POLITEHNICA IAȘI - RAPID

V. ĂfĂRDĂRESCU

CUPERMAN — SANC

ȚIONAT PENTRU

INDISCIPLINĂ I

La mijlocul săptămînil, 
„Păli1 II * * * * VII * * * * * XIII* s-a ântrenat în familie, 
fiind învinsă — 0—1, prin go
lul marcat d« Dănilă — de 
propria formație de tineret I

Dacă nici unul dlntr*  jucă
tori nu este accidentat, atunci 
marea surpriză de la Iași este 
legată de decizia antrenorului 
Mărdărescu de a-l tcoate pe 
Cuperman — pe timp deocam
dată nelimitat — din lotul 
primei echipe, pentru tncăl- 
cărea disciplinei.

La antrenamentul de joi • 
fost prezent ți portarul Ung- 
vari, fost tă A.S.A. Tg. Mu
reș.

„lî*-le  probabil: IORDA- 
CHE — ROMILA, IANUb. 
STOICESCU, LUPEA, GOLI- 
AC, SIMIONA$, INCZE, MA- 
RICA, LUPULESCU, MOL- 
DOVEANU.

D. DIACONESCU

5 minute cu Dudu Georgescu 

„VISUL MEU:
J. O. MUNCHEN '72“
Cînd i-âm propus un scurt 

dialog lui Dudu Georgescu, 
tînărul jucător *1  Progre
sului S-a uitat lung lâ bloc
notesul meu, surîzind stin
gherit :

— Eu nu ftiu să fac de
clarații...

Acest băiat înalt, Zvelt, 
cu ochii mâți și iscoditori, 
pare un copil mare, pe care 
ne-arh obișnuit să-l urmă
rim cu atenție. Și, pentru 
că sintem atenți la jocul lui, 
ne-am deprins să-i cerem 
cît mai mult...

— Ce e pentru tine fot
balul, Dudu ?

— Să zicăm, un film. Mie 
tmi plac filmele de aventuri, 
bspate in acțiuni, cu cît mai 
multe stispensuri. Așa văd 
și fotbalul, un spectacol pen
tru... spectatori dar ți pen
tru intefpreți. Un spectacol 
care cere mult protagonistu
lui : cura), pasiune, talent. 
Apoi, cred că fotbalul ge
nerației mele cere, mal mult 
ca oticînd, luciditate. Șl in
teligență tactică.

— Apropo de generație. 
Victor Stăncuiescu te con
sideră unul din cei mai 
talentații ..produși" ai Pro
gresului din ultimii ani, un 
jucător modern...

— Nu știu dacă e chiar 
așa. Mă întreb dacă aș mai 
fi fost azi atacantul Pro
gresului fără un Beldeanu, 
R. Ionâscu, fără „bătrinii" 
echipei, fără colectivul nos
tru de tehnicieni.

— Am impresia că-ți pla
ce mult golul.

— E cei mai frumos lucru 
de pe lume. Dar un „un-doi“ 
cu...

— ...Să zicem, Dobrin...

CU (POPESCU), MĂNDOIU, 
GRAMA, ROTARU (CON- 
STANTINESCU), DINU, BEL- 
DEĂNU, R. IONESCU, RAK- 
SI, D. GEORGESCU (MA
TEI), M. SANDU.

Florin SANDU

IANCU, BOLNAV,

RĂMTNE TN TRIBUNĂ^.

I,a Pitești, acolo unde se
riozitatea a devenit numito
rul comun al antrenamente
lor conduse de Titus Ozon, 
noutățile sînt puține. Joi, 
F.C, Argeș a jucat la Ștefă- 
nești : 3—3 cu Dacia Pitești, 
din divizia C. Solicitat să ne 
indice formația pe care o va 
alinia la București, antreno
rul Ozon ne-a declarat că, 
neputîndu-1 utiliza pe Iancu, 
bolnav, va trimite în teren 
următorul „11“ : NICULESCU 
— PIGULEA, CRACTUNES- 
CU, OLTEANU, IVAN, 
VLAD, PREPURGEL, RADU, 
DOBRIN, FRAȚILA, JER- 
CAN.

Iile FEȚEANU

DORINȚELE RAPIDU

LUI^.

Reîntorși joi dimineața din 
Bulgaria, unde rapidiștii au 
susținut miercuri un joo ami
cal în compania echipei Lo
komotiv Plovdiv (scor 1—2) 
formația Rapid și-a continuat 
pregătirile în vederea partidei 
df> la Iași. Vineri, giuleștenii 
au susținut un ultim joc-școa- 
lă, avînd ca sparing-partener 
echipa de tineret. înaintea 
plecării spre Iași, antrenorul 
Marin Bărbulescu ne-a decla
rat. „Sintem conștienți că ne 
așteaptă un joc foarte dificil 
și de aceea ne-am pregătit 
cu multă atenție. Dorim să 
realizăm un joc frumos și 
Un rezultat bun". După care 
ne-a făcut cunoscută formația 
probabilă 1 RĂDUCANU — 
POP, LUPESCU, DAN, CO- 
•DREA, DINU, MARIN STE- 
LIAN, NASTURESCU, NEA-

M. BĂRBULESCU (Rapid)
GU, PETREANU, CODREA- 
NU. Lipsește din formație 
Dumitru, care mai are încă 
piciorul în ghips.

Aurel PĂPĂDIE

— ...are la fel de mult 
farmec.

— Nu-mi place să cer 
să-mi dezvălui „taine". Dar 
nu pot încheia fără a te 
întreba ce-ți dorești mai 
mult ?

— Să văd Progresul pe 
primele cinci locuri, iar vi
sul personal este să fiu ti
tular in echipa României 
la Cnlmpiada de la Miln- 
chen.

Gco RAEȚCHI

PETROLUL -
UNIVERSITATEA CLUJ

„DISCREȚIE" NEDO-

RITÂ LA PETROLUL

Petrolul Ploiești — Meta
lul Tîrgoviște 3—0 (1—0), în
tr-un „amical" programat 
joi. Cele trei goluri ale plo- 
ieștenilor au fost realizate de 
Cotigă, Dincuță și Grozea.

Din păcate, alte amănunte 
din tabăra pctrolistă nu vă 
putem oferi intrucît condu
cerea clubului ploieștean a 
refuzat să furnizeze orice fel 
de informații corespondentu
lui nostru, A. VLASCEANU. 
Lăsăm pe simpalizanții clu
bului ploieștean să judece 
singuri această „discreție*  — 
nedorită, bineînțeles de că
tre ziarul nostru.

U. T. A. - STEAUA

TEXTILIȘTII VOR SA 

OFERE SUPORTERILOR 

LOR SATISFACȚII Șl TN 

CAMPIONAT

După senzația fotbalistică 
de miercuri, fotbaliștii de la 
U.T.A. și-au continuat pregă
tirile cu multă asiduitate în 
vederea jocului cu formația 
bucureșteană Steaua. După o 
binemeritată zi de odihnă, 
jucătorii arădeni s-au antre
nat cu obișnuita seriozitate, 
dornici să ofere spectatorilor 
arădeni o satisfacție și în 
campionat. Se pare că N. Du
mitrescu va utiliza aceeași 
echipă care a eliminat Feije- 
noordul, adică : GORNEA — 
BIRAU, LERETER, POJONI, 
BROȘOVSCHI, PETESCU, 
DOMIDE, AXENTE, SIMA, 
OTTO DEMBROVSCHI, FL 
DUMITRESCU.

TĂTARU, ACCIDENTAT, 

NU VA JUCA LA ARAD

După partida de miercuri 
din „Cupa cupelor" cu Kar- 
patî Lvov pe fotbaliștii de 
la Steaua îi așteaptă un meci 
extrem de greu la Arad în 
compania echipei care a eli
minat pe campioana lumii. 
Pentru meciul de mîine, an
trenorii Covaci șl Onisie au

C. F. R. CLUJ — DINAMO BACĂU

Regulamentul de transferări va fi ameliorat

U.T.A. - STEAUA, cap de afiș la Pronosportul de duminică

ȘTEFAN DIN NOU

TN POARTA

UNIVERSITARILOR I

Joi la prînz, studenții clu
jeni s-au îmbarcat într-un 
autocar cu destinația Predeal, 
unde vor rămîne pină sîmbă- 
tă dimineața, cînd vor con
tinua drumul spre Ploiești.

La antrenamentele din 
cursul săptămînil s-a insistat 
pe sincronizarea jocului din
tre linia mediană și atac.

Antrenorul Scpcî anunță 
pentru mîine un „4—3—3", 
în care numai portarul — 
ȘTEFAN — reprezintă o nou
tate. în rest : CREȚU, PENA, 
SOLOMON, CÎMPEANU, 
STÎNCEL, ANCA, ARDE- 
LEANU, UIFALEANU, A- 
DAM, BAftBU.

Victor MOREA

destule probleme în alcătu
irea formației datorită indis
ponibilităților ivite în forma
ție. Cu siguranță, Tătaru nu 
va face parte din formația 
bucureșteană datorită unei 
entorse care-l va ține imobi
lizat cinci zile. Sătmăreanu, 
Hălmăgeanu și Ștefănescu,

N. DUMITRESCU

sînt ușor accidentați și ei, aș
teaptă avizul medicului. Iată 
formația probabilă: SUCIU 
— SĂTMĂREANU, HALMÂ- 
GEANU, CIUGARIN, VIGU, 
ȘTEFĂNESCU, NAOM, PAN- 
TEA, DUMITRIU III, IOR- 
DANESCU și NEGREA.

□IUL - C.F.R. j 

TIMIȘOARA j

PERONESCU — RUP

TURA DE LIGAMENTE

Joi, minerii s-au antrenat 
în familie, întrecînd cu greu, 
2—1 (0—1) formația de tine
ret, prin golurile înscrise de 
Ion Constantin și Libardi.

Antrenorul Bălănescu ne-a 
declarat că băieții săi așteap
tă cu un optimism realist 
meciul de mîine, deși știe că 
C.F.R. Timișoara va face — 
probabil — eforturi dispera
te pentru a obține un punct' 

în lipsa lui Peronescu, ac
cidentat (ruptură de ligamen
te), Jiul va aborda partida 
cu următoarea formație: 
STAN — GEORGESCU, 
GEORGEVICI, STOCKER, 
POPESCU, DODU, SANDU, 
ACHIM, ION CONSTANTIN. 
LIBARDI, NAIDÎN.

Ion ZAMORA

SECELEANU TN LOCUL

LUI HERGAN

Plecați joi dimineața spre 
Petroșani, ceferiștii timișo
reni s-au oprit la Caransebeș, 
unde au făcut un joc de 
antrenament în compania 
formației locale Victoria. În 
același oraș, antrenorul Petre 
Backer a programat și antre
namentul de vineri, plecarea 
spre Petroșani făcîndu-se în 
zorii zilei de sîmbătă.

Fiind vorba de formație, se 
anunță o singură modificare 
față de echipa care a Șvoluat 
in meciul cu Dinamo Bucu
rești : în linia de mijloc, Se- 
celeanu îl va înlocui pe 
Ilergan.

C. HTRȘOVA

MECIURI ATRACTIVE 
ÎN ETAPA A VIII-A 

A DIVIZIEI D
în SERIA Ia pîn» tn prezent, 

lupta pentru primul lue se <is 
Intre fosta divizionară A — A.S. 
Armata Tg. Mureș — șl Sportul 
studențesc București. Ambele vor 
susține meniuri dificile. Liderul 
seriei, A.S.A., se va deplasa la 
Giurgiu, unde va evolua tn com
pania Dunării, formație care în 
acest campionat nu â pierdut nici 
un punct pe terenul propriu. 
Sportul studențesc, In schimb, va 
juca acasă (stadionul politehnica, 
ora 11) Cu Metalul București. D. 
flecare dată etnd s-au intîlnlt 
aceste echipe, Jocul a fost viu 
disputat, Iar balanța a înclinat 
cînd în favoarea uneia, cînd în 
a celeilalte.

La Galați — derbyul local, intre 
Oțelul șl Politehnica. Suporterii 
echipei studențești speră ca for
mația lor să termine învingătoa
re, marcîhd astfel un reviriment 
așteptat.

In SERIA a Il-a, „capul de 
afiș" îl dgțlne partida Mine-ui 
Baia Mare — Politehnica Timișoa
ra. Desigur că prima șansă o au 
minerii, insă nu este exclusă po
sibilitatea ca timișorenii să se 
înapoieze acasă eu un punct. Mâl 
ies în evidență Jocurile de la 
Sibiu (C.S.M. — Electroputer» 
Craiova), Anina (Minerul — Cot- 
vlnul Hunedoara) și Oradea 
(Crlșul — C.F.R. Arad).

secțiile de categorie compe- 
tițională inferioară la altele 
de categorii superioare) ;

• Jucătorii care solicită 
transferarea pentru secțiile 
divizionare A. exceptînd ju
niorii și copiii, vor stabili 
împreună cu secțiile (clubu
rile) respective «le fotbal 
condițiile transferării. Dacă 
secția (clubul) nu respectă 
aceste condiții, jucătorul se 
poate transfera la altă sec
ție (club). Dacă culpa apar
ține jucătorului, el nU-și 
poate cere transferul decit 
după satisfacerea condițiilor 
în care a fost transferat. 
Cazurile litigioase vor fi ju
decate de F. R. Fotbal.

riabilâ. Cu 15 lei puteți parti
cipa la toate extragerile. Mal 
multe bilete, mal multe șanse de 
ciștig.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 2 OCTOMBRIE

EXTRAGEREA I : 7S «0 27 SJ 
35 57 51 15 18. Fond de premii : 
417.102 lei. Report cat. I : 187.842 
lei.

EXTRAGEREA a Ii-a : 32 1
66 52 8 21. Fond de premii t 
395.151 lei.

Plata premiilor pentru eceaetă 
tragere se va face astfel t în Ca
pitală Inceptnd de sîmbătă 1» ee- 
tombrie pină la 16 noiembrie W7t 
inclusiv : in tară începînd apro
ximativ da miercuri II octortibri» 
pini la 16 noiembrie 1370 inclu
siv.



Adversara dinamovlștllor bueureșteni in CE I\

NOUA CARTE DE VIZITĂ 
A ECHIPEI F. C. LIVERPOOL

Liverpool a coborft vertigi
nos. Scadența sosise, echipa 
rămasă neschimbată mal bine

Deși nu se pătrunde ușor în prima echipă a lui 
verpool, tînărul EMLYN HUGHES

Ultimul deceniu a fost cel 
mai glorios din istoria clubu
lui din Liverpool: campion 
al Angliei în 1961 și 1965. 
cîștigător al Cupei ligii în 
1965. Și acest succes de pre
stigiu este legat de prezența 
managerului Bill Shankly, cel 
care a preluat echipa în 
1959 cînd se afla în. liga a 
doua, promovînd-o în 1966 
pînă în vîrful piramidei soc- 
cerului englez.

A urmat o perioadă de

F. C. Li- 
s-a impus cu autoritate 

tranziție, F. C. Liverpool 
clasîndu-se în campionat pe 
locurile 5, 3 și 2. In acest 
timp, vechii soldați ai lui 
Shankly : Ron Yeats, Jan St. 
John, Roger Hunt și Geoff 
Strong — pe care spectatorii 
ploieșteni i-au văzut în. toam
na lui '66, evoluînd în C.C.E. 
contra Petrolului — au con
tinuat să-și facă datoria, 
pregătindu-ii-se însă, schim
bul. Și, în toamna trecută, 
după o suită o'e 11 victorii,

de cinci ani obosise. Hunt 
și St. John, două din piesele 
de lezistență ale succeselor 
trecute au fost înlocuite.

Conform crezului său ofen
siv, mizind pe angajarea to
tală a jucătorilor, Shankly 
(„Echipele ce întîlnesc Liver
pool au în față zece luptători 
viguroși; în ultimele trei se
zoane toți Jucătorii de cîmp 
au fost marcatori...'*)  a înce
put procesul de întinerire cu 
atacul. Alan Evans, adus de 
la Wolverhampton pentru o 
sută de mii lire, n-a dat ime
diat randament, fiind înlocuit 
cu Bobby Graham, produs al 
pepinierei proprii. Curînd 
însă ei au alcătuit un tandem 
periculos, Evans avînn' deja 
la activ în actualul campionat 
7 goluri (3 numai în meciul 
cu Nottingham Forest), ur
mat pe lista golgeterilor for
mației de Graham. Potenția
lul ofensiv al echipei este 
susținut, de asemenea, de fun
dașul de margine Chris La
wler, de mijlocașii Tommy 
Smith și Emlyn Hughes.

In clasamentul primei ligi, 
după zece partide disputate, 
F. C. Liverpool se află cu 11 
puncte pe locul 6, liderul — 
Leeds United, avînd 16 
puncte.

Iată și formația aliniată de 
Liverpool în ultimele partide 
do ligă: Clemence — Law
ler, Linsay, Smith, Lloyd, Hu
ghes, Callaghah, Evans, Gra
ham, Mc. Laughlin, Thom
son.

— p. si. —

CIUCĂ, DOBRESCU, SILBERMAN
SI MONEA - DIN NOU PE RINGUL•»

DE LA WERNER SEELENBINDER HALLE
14 TARI PE RINGUL DE LA 

WERNER SEELENBINDER 
HALLE

Un turneu tradițional de 
mere amploare va începe la 
5 octombrie pe. ringul de la 
Werner Seelenbinder Halle din 
Berlin. La startul. competiției 
se vor alinia pugiliști din 14 
țâri, printre care și din țara 
noastrâ.

Antrenorii Ion Chiriac și 
Const. Dumitrescu se vor pre
zenta la Berlin cu 8 sporivi.: 
,M. LUMEZEANU, C. CIUCA, 
G. POMETCU (titular inițial 
la cocoș era compionul ’euro
pean AUREL DUMITRESCU, 
dar cceifa a fost eliminat din 
lor, datorită lipsei de conștiin
ciozitate la antrenamente), N. 
GUU, P. DOBPESCU, V. S»L- 
BERMAN, I. MQNEA și I. A- 
LEXE.

Dintre aceștia, Ciucă a ocu
pat anul trecut, ia același tur
neu locul I (ca urmare a

victoriilor obținute asupra lui 
Blum și Engelmcier — ambii 
din R.D.G.), Dobrescu a cîști- 
gat o partidă la bulgarul 
Magdarici și apoi a pierdut 
prin neprezentare (rănire la 
arcadă)- la Osztab (Polonia), 
Silberman a realizat două 
victorii (k.o 3 la Cerny — Ce
hoslovacia și la puncte, în 
fața cubanezului Betancourt), 
pierzînd de puțin în finală, în 
fața lui Tolkov — U.R.S.S. în 
sfîrșit, Monea a fost întrecut 
în primul meci de Anders — 
R.D.G.

CONGRESUL A.I.B.A.

în zilele de 19 și 20 octom
brie vor avea loc la Paris

ASIA SEARĂ, LA „GRIVIJA ROȘIE”

BOXERII 
BUCEREȘTENI 
DIN NOU ÎN 

RING
Aștă-seară. la clubul „Grivița 

Roșie” va avea loc o nouă re
uniune pugilistică în cadrul 
campionatului de seniori al ca
pitalei. Pe afișul galei figurea
ză 9 meciuri oficiale și 2 „a- 
micale“ de juniori. Se anunță 
interesante duelurile dintre M. 
Teofil (Voința) și A. Bădica 
(Rapid). M. Niculescu (Metalul)- 
M. Mogoș (Gr. Roșie) și V. 
Balmeș (Constructorul)—I. Da
mian (Gr. Roșie).

Să sperăm că nu se va re
peta situația de la reuniunea 
precedentă (cînd din fi par
tide s-au disputat 9). și că nu 
se va înregistra nici o absen
ță. Primul gong, la ora 18,30.

PAUL DOBRESCU 
ședințele comisiilor A.I.B.A. și 
ale Comitetului Executiv 
A.E.B.A. Apoi, la 21 și 22 oc
tombrie, în Sala Congreselor 
de la Versailles se va organi
za Congresul ordinar al 
A.I.B.A. Ia care, printre alții, 
vor fi prezenli tovarășii 
GHEORGHE GURIEV, vicepre
ședinte A.E.B.A. și președinte 
al federației noastre de spe
cialitate, Cristea Petroșeneanu, 
secretar general al F. R. Box 
și dr. Ionel Stănescu, membru 
al Comisiei medicale A.I.B.A.

Un punct important pe or
dinea de zi prevede alegerea 
președintelui A.I.B.A., a secre
tarului general, vicepreședin
ților, membrilor comitetului e- 
xecuiiv și membrilor onorifici.

ȘTEFAN SAFTA CONTINUA SA SE IMPUNĂ 
ÎN „CRITERIUL JUNIORILOR MICI", LA TIR

■ Ziua de debut a celor două 
competiții republicane, „Cupa 
speranțelor'*  și „Criteriul ju
niorilor mici", la probele de 
pușcă și pistol a reunit la 
startul întrecerilor un număr 
de peste 150 de participant 
din 23 de secții de tir, lucru 
foarte îmbucurător. Dintre re
zultatele realizate mențio
năm, în special, pe cel al lui 
Ștefan Safta în vîrstă de 17 
ani (antrenor Ion Quintus) ac
tualul campion balcanic de 
juniori. Mai pot fi eviden
tial T. Florescu (antrenor 
R. Micușian), D. Marinescu 
(antr. N. Prescure), M. Budu- 
rișan (antr. I. Popovici). A- 
driana Nuțiu (antr. V. Dui- 
că). Dumitra Matei (antr.- V. 
Moucin).

Rezultate tehnice: „Cupa 
speranțelor" — pistol liber 
60 f : 1. D. Marinescu (Olim
pia) 524 p, 2. P. Buzatu (O- 
limpia) 502 p, 3. Gh. Neacșu 
(Dinamo) 495 p ; arma, stan

dard 3x20 f băieți : 1. S. Saf
ta (C.F.R. Arad) 553 p, 2. P. 
David (Voința Brașov) 545 V. 
3. O. Galea (I.E.F.S.) 543 p ; 
armă standard culcat 60 f. 
fete: 1. Adriana Nuțiu (Ac
tivul Brașov) 579 p, 2. Adria
na Georgescu (Metalul) 573 
p, 3. Flogica Enache (Activul 
Brașov) 573 p ; „Criteriul ju
niorilor mici'' : (pină la 17 
ani) — armă aer comprimat 
20 f. — juniori: 1. ,M. Bu- 
durișan (U.T.A.) 136 p, 2. D. 
Casian (U.T.A.) 120 p, 3. C. 
Dobre (C.P.M.B.) 115 p ; ar
mă standard 3x20 f. juniori: 
1. S. Safta 558 p, 2. P. Flo
rescu (Medicina Cluj) 542 p, 
3. L. Ilovici (Activul Brașov) 
537 p ; armă standard culcat 
60 f — junioare : 1. D. Ma
tei (Dinamo) 571 p, 2. Angela 
Tudorică (Dinamo) 571 p, 3. 
Anca Iuga (Dinamo) 564 p.

întrecerile continuă azi, la 
poligonul Tunari, de la ora 9.

P. GORETI

s-au Încheiat campionatele mondiale de volei

MEDALII DL AUR - PENTRU ECHIPELE 0. R. S. S.
SI REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE->
• Formațiile României ocupa penultimul loc

SOFIA, 2 (prin telefon de 
la trimisul nostru special).
Penultima zi a turneelor fi
nale ale C.M. de volei nu lă

murise situația nici în frun
tea clasamentelor, nici în par

tea lor mijlocie, unde mai 
multe echipe ținteau locurile 
ce permiteau calificarea la 
J.O. Spre exemplu, o even
tuală victorie a voleibaliste
lor cehoslovace în fața ‘ .ro

mâncelor făcea ca primele să 
progreseze pe locul 5 și să 
se califice pentru J.O. Intr-un 
cuvînt, din cele 8 echipe, 6 
puteau, schimba între ele locu
rile ocupate în ajun. Numai 
coreencele și cubanezele își 
clarificaseră pozițiile în cla
sament : prima cucerea meda
liile de bronz, cealaltă rămî- 
nea pe loctil 8, indiferent de 
ultimele rezultate.

La băieți, situația se limpe
zise numai în ceea ce pri

vește medaliile de bronz, pe 
care și le asiguraseră voleiba
liștii japonezi, și ultimul loc, 
ocupat de echipa Belgiei, care 
nu mai avea nimic de sperat. 
Etapa finală urma să hotă
rască pe cîștigătoarea titlului, 
la care concurau echipele 
Bulgarie! și R.D.G.

BULGARIA A ÎNVINS 
„REZERVELE" NOASTRE 

CU 3—0
In ajun, echipa Bulgariei a- 

ratase ÎN FATA REZERVE
LOR NOASTRE, CA SE A- 
FLĂ, TOTUȘI, sub nivelul 
voleibaliștilor din R.D.G. Deși 
au obținut victoria cu 3—0, ei 
au evoluat neconvingător, 
fiind conduși de români la 
diferențe destul de mări : 
0—2, 1—4, 4—9 (set I), 2—7, 
3—9 (set 11), 4—6 (set III). Și 
numai lipsa de experiență a 
tinerilor noștri jucători : Co-

I

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

IERI

SOFIA (masculin)
CLASAMENT KT NAI.

1.
3.
3.
4.
5.
6. U.R.S.S.
7. România
8. Belgia

R.D.G. 
Bulgaria 
Japonia 
Cehoslovacia 
Polonia

7 4 1 33:
7 4 1 30:
7 52 181
7 3 4 12:15 10
7 3 4 12:16 10

9
9
7

VARNA (feminin)
CLASAMENT

• 13
• 13
8 13

7 2 5 10:16 
7 2 5 11:17
7 0 7 2;U

FINAL

3—0
1-3
0—3

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

0—3

1. U.R.S.S.
2. Japonia
3. R.P.D. Coreean*
4.
5.
6.
7.
8.

Ungaria 
Cehoslovacia 
Bulgaria 
România 
Cuba

4
4
4
3
3

1
3
3
4
4

19; 5 13 
14:11 11 
15:13 11 
12:16 10 
10:15 io

Finalele maeștrilor gimnasticii

(Urmare din pag. 1)
Elena Ceampelea la sărituri

doi, Duduciuc, Oros și NE- 
FOLOSIREA DE CÂTRE AN

TRENORI A SEXTETULUI 
DE BAZA A FĂCUT CA RE
ZULTATUL SA FIE FAVO
RABIL BULGARILOR.

Principalii adversari ai gaz
delor au fost înfrînți, pentru 
prima oară la aceste mon
diale, de către japonezi, în 

’ cel mai bun meci al campio
natului, desfășurat pe par
cursul a aproape trei ore, in 
care voleiul și-a etalat toate 
fațetele. Japonezii, încurajați 
de galerie, au cîștlgat primele 
două seturi la mare luptă, 
după spectaculoase răsturnări 
de scor. El erau pe punctul 
de a învinge cu 3—0, însă 
s-au cam jucat cu „zestrea**  
agonisită în prima parte a se
tului III. Ei au pierdut și se
tul IV, astfel îneît se preve
dea victoria echipei R.D.G. 
Dar, în cel decisiv, niponii nu 
au lăsat nici o speranță 
adversarilor, cîstigînd detașat 
setul. Scor 3—2 (13, 9, —13, 
—6, 7) pentru Japonia. Rezul
tatul nu putea însă influența 
cu nimic posibilitatea cîștigă- 
rii’ titlului, care avea să fie 
decis numai de partida di
rectă dintre cele două can
didate : Bulgaria șl R.D G.
POLONIA— ROMANIA 3—2 

(12, 9, —10, —10, 12)
In ultima zi a (3.M., echipa 

masculină a României a întîl-

nit formația Poloniei. Partida 
a fost presărată cu numeroase 
faze spectaculoase, dar șl cu 
multe greșeli elementare. In 
primul set, după ce conduc 
cu 2—0 și 5—1, voleibaliștii 
noștri cedează Inițiativa, sînt 
egalați și depășiți: 5—6. Ur
mează din nou o perioadă de 
dominare a echipei române, 
care recîștigă terenul pierdut: 
10—7. Dar greșelile în linia 
a doua șl lipsa de vigurozi- 
tate a atacului duc, după un 
moment de echilibru Ia 12. la 
pierderea setului. în următo
rul, inițiativa aparține tot for
mației poloneze, care se de
tașează net. Românii reduc 
din handicap, dar nu suficient 
pentru cîștigarea setului 5 
9—15. Seturile 3 șl 4 aparțin 
românilor care, prin acțiuni 
variate la fileu și mal multă 
atenție în apărare, le cîștigă 
cu ușurință la 10. Și, din nou, 
în setul decisiv, tocmai atunci 
cînd trebuia mai puțin, se 
află parcă altă echipă. Polo
nezii conduc cu 5—1, 9—3. 
13—6. Echipa română sesi
zează în această clipă un mo
ment de deconectare la ad
versar și se apropie la două 
puncte: 12—14. Prea, tîrziu, 
însă. După cîteva schimburi 
de serviciu, un atac în afară 
a lui Udișteanu pune capăt 
meciului : 3—2 (12, 9, —10,
—10, 12) pentru Polonia.

LA FETE, ULTIMUL MECI, 
ULTIMA iNFRlNGERE

arbitre. Iată opiniile autorizate 
ale acestora :

AURORA PODLAHA — să
rituri : „în general, socotesc 
că putem fi mulțumiți de 
uiiiiiiimiiiiiiiiiiiniii'

CLASAMENTELE
LA INDIVIDUAL COMPUS:

nastele, inclusiv Elena Ceam
pelea și Rodica Apăteanu, 
trebuie să-și îmbunătățească 
aterizarea**.

Feminin

ELENA CEAMPELEA — 
37,35 p, Olga Ștefan — 
36,80 p, Alina Goreac — 
36,60 p, Rodica Apăteanu 
— 36,55 p, Elisabeta Turcu — 
36,30 p. Paula loan — 36,05 
p, Marcela Păunescu — 
35,50 p, Felicia Dornea — 
35,45 p, Rădică Secoșan — 
35,40, Maria Stoica 35,10 p.

Masculin
MIRCEA GHEORGHIU 

54,25, Vasile Coșariu 53,70, 
Gheorghe Păunescu 53,40, 
Dan Grecu 53,30, Petre 
Mihaiuc 52,85, Gheorghe 
Tohăneanu 52,45, Anton 
Cadar 52,35.

' AT AN ASIA IONESCU — 
paralele: „Din păcate, la 
acest aparat prea multe con
curente au manifestat o in
suficientă pregătire. Uneia 
mișcări-cheie ale exercițiului 
sînt executate cu defecțiuni 
(roata înainte și introducerea 
picioarelor printre mîini), 
ceea ce face ca și finalul exer
cițiului să fie slab la unele 
dintre gimnaste. Singura care

modul cum s-au prezentat 
maestrele la acest aparat.. 
Multe gimnaste au zboruri 
înalte, aterizări mulțumitoare, 
deși la acest din urmă capitol 
mai sînt încă de operat , des
tule intervenții. Mi-a plăcut — 
și s-a detașat evident de ad
versarele sale — Paula loan, 
cu sărituri remarcabile, în 
care impresionează deopo
trivă zborurile și aterizarea. 
De asemenea, Elisabeta Turcu 
are un prim zbor excelent, 
dar al doilea este puțin cam 
jos. M-a bucurat sâ conștat 
că Ileana. Coman, una din 
cele mai tinere maestre, în
vinge cu brio dificultățile 
acestui aparat, impunîndu-se 
Intr-un concurs de asemenea 
amploare. Aproape toate gini-

Rodica Apăteanu pe birnă

a executat aproape fără gre
șeală a fost Olga Ștefan — 
cu amplitudine, precizie șl 
siguranță. în rest, destule 
exerciți bune, dar cu greșeli1*.

MARIA RAICU — birnă; 
„Prea puține execuții de nivel 
mondial, doar Ceampelea, 
Paula loan, Olga Ștefan și 
Ștefanla Bacoș corespunzîrid 
din acest punct de vedere. 
Am remarcat însă cîteva de

EDDY MERCKX ATACĂ 
RECORDUL OREI

CIUDAD DE MEXICO 2 
(Agerpres). — Cunoscutul ci
clist belgian . Eddy Merckx, 
învingător în ultimele două 
ediții ale „Turului Franței", 
și-a anunțat intenția de a 
face O TENTATIVA DE CO
RECTARE A RECORDULUI 
MONDIAL AL OREI pe 
pista velodromului olimpic 
din Ciudad de Mexico. Actu
alul record deținut de dane
zul Ole Ritter este 48,677 km

și a fost stabilit la 10 octom
brie 1968 pe aceiași velodrom, 
Merckx nu a precizat încă 
data exactă a sosirii’ sale în 
Mexic.

Tn capitala mexicană se 
află în prezent ciclistul co
lumbian Martin Rodriguez, 
care la 7 octombrie va în
cerca să doboare recordul 
mondial al orei pentru ama
tori deținut de danezul Mo- 
gens Frey cu 47,513 km.

fecțiuni de ordin general : 
sărituri joase, greșeli la roata 
laterală, amplitudine redusă, 
coborîrea cu greșeli, mai ales 
„Pași".

AURELIA BUNEA — sol: 
„Aș dori să remarc excelen
tul exercițiu al Elenei. Ceam
pelea, care a impresionat din 
nou pe cei prezenți. Dar, cu 
o floare... ;nu putem fi mul
țumiți. Au existat mici im
perfecțiuni de interpretare în 
toate execuțiile care, se știe, 
cântăresc greu în arbitraj. Se 
lucrează încă lent, tehnica 
săriturilor și piruetelor lasă 
de dorit, liniile acrobatice 
sînt joase. Antrenorii trăbuie 
să ceară sportivelor mai multă 
expresivitate, o mai mare 
dăruire în timpul execuției. 
Remarcabil nivelul la care 
s-a prezentat Olga Ștefan".

Fetele noastre au tntilnit la 
Vama, în etapa finală a C.M., 
echipa tehoslovaciei. Adversa
rele lor aveau neapărată ne
voie de o victorie pentru a 
se califica la J.O. Și au ob
ținut-o la capătul, unul joc in 
care acțiunile de mare spec
tacol au fost foarte rare. Par
tida a început in nota de do
minare a formației române, 
care reușește să finalizeze 
mai toate atacurile, iar în a- 
părare să nu scape nimic. 
Drept urmare ea cîștigâ primul 
set la o diferență categorică : 
15—5. După aspectul jocului se 
părea că echipa României va 
obține o victorie comodă în trei

seturi. Dar nu va fi așa. în se
turile următoare voleibalistele 
noastre comit greșeli după, gre
șeli, epulberind încet, , încet, 
toate speranțele unei victorii. 
Ele cedează setul al II-lea la 
6 și pe al III-lea la 7. în a 
doua jumătate a setului IV, a- 
sistăm la un oarecare reviri
ment în jocul formației noas
tre care, condusă însă din 
start la o mare diferență, nu 
mai poate recupera și... 11—15. 
Scor final: 3—1 (—5, 6, 7. 11). 
pentru Cehoslovacia, astfel că 
echipa României ocupă locul 7 
care nu-i face cinste !

Aurelian BREBEANU
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ÎNTRECERI 
ATLETICE
Cu prilejul unui concurs 

desfășurat lă Bonn, la startul 
căruia au fost prezenți atleți 
de valoare yest-germani, Ni
ckel a terminat învingător 
în două probe : 200 ni în 20,8 
și 110 m garduri în 13,8. Cursa 
de 100 m a fost ciștigată de 
Metz, cronometrat cu timpul 
de 10,3, iar în proba de sări
tură cu prăjina pe primul 
loc s-a clasat Ohl cu 5,10 m.

Alte rezultate : masculin : 
aruncarea discului — Neu 
61,06 m; feminin : 100 m — 
Wilden 11,8 ; 400 m — Frese 
53,0.

Continuîndu-și turneul în
R. D. Germană, echipa mascu
lină suedeză de handbal 
Wasaiterna Goteborg a jucat 
la Rostock cu formația locală
S. C. Empor. Victoria a reve
nit gazdelor cu scorul de 
22—18 (15—5).■
In campionatul unional de ho
chei pe gheață Spartak Moscova 
a terminat la egalitate 2—2 (0—0, 
0—0, 2—2) pe teren propriu cu 
SKA Leningrad. în timp ce TSKA 
Moscova a învins în deplasare 
cu scorul de 4—2 (1—2. 2—0, 1—0) 
formația Himik Voskresensk. 
Alte rezultate : Sibir Novosibirsk 
— Torpedo Kutaisi 2—7 (0—1,
2—3. 0—3) : Dinamo Moscova — 
Aripile Sovietelor Moscova 5—3 
(3—1, 1—1, 1-1).
•

La Patras (Grecia), s-a disputat 
lntilnirea internațională de box 
dintre selecționatele de amatori 
ale Greciei șl Austriei. Pugiliștii 
greci au obținut victoria cu sco
rul de 6—4 .■
La Madrid, se desfășoară cam
pionatele mondiale feminine de

golf. După două zile de întreceri, 
conduce formația Franței cu 201 
puncte, urmată de SUA — 293 P, 
Canada — 3Oo P, R.S.A. — 306 p. 
Argentina — 308 p, Anglia — 311 
p etc.■
La Sofia, s-a disputat meciul in
ternațional de polo pe apă dintre 
echipa locală Levsk! Spartak 
și formația Dynamo Magdeburg 
(R.D. Germană). Oaspeții au ter
minat învingători cu scorul de 
6—4 (0—0, 3—1, 1—1, 2—2).

a
Cursa ciclistă desfășurată la Pec- 
cioli (în apropiere de Pisa) a fost 
cîștigată de rutierul suedez Gis
ta Pettersson. cronometrat pe 
distanța de 233 km cu timpul de 
5h 5.5- (medie orară de 40.214 km). 
La 33" de învingător a sosit bel
gianul Patrick Sercu în fruntea 
unui pluton cu italienii Simonet- 
ti, Motta, Bitossi, Gimondi, Easso 
și Sgarbozza.

K»
In turneul international masculin 
de handbal de la Gdansk, echipa 
locală KGS Wybrzeze a întrecut 
cu scorul de 10—9 (5—3) forma
ția Dynamo Berlin. într-un loc 
anterior, Dynamo Berlin cîștlgase 
cu scorul de 12—6 (7—4) în fața 
formației daneze Nif Nestved. .

IN TURNEUL INTERNAȚIONAL DE TENIS DE LA BERKELEY (Ca
lifornia), jucătorul american de culoare Arthur Ashe l-a întrecut cu 
3—6, 6—3, 6—1 pe australianul Ray Huffcls. Americanul Clark Graeb- 
ner l-a învins cu 6—3, 6—1 pe brazilianul Thomas Koch, iar ceho
slovacul Jan Kodes ă dispus cu 7—5, 4—6, 7—5 de americanul Pob 
Lutz. Alte rezultate: Ralston (S.U.A.) — Gorman (S.U.A) 6—1,5—7, 6—1; 
Carmichael (Australia) — Pasarell (Porto Rlco) 2—6, 7—5, 6—3; Smith 
(SUA) — Barth (SUA) 6—3, 6—3.

-ultimele știri-ultimele rezultate>-uitlmele știri-
CANOTOARELE C.N.U.

LA FRAGA
Ierî 8-a deplasat fn Cehoslo

vacia o reprezentativă feminină 
de canotaj a Clubului nautic 
universitar București, pentru a 
participa la „Regata Praga”, 
care va avea loc satăzi și mii- 
nc pe Vltava.

„INTREPID" SC(

LA MIAMI, 
CASSIUS CLAY TRIMIS 

LA PODEA I
In vederea tnttlnirli sale ofi

ciale cu Jerry Quarry, de la 26 
octombrie Cassius Clay continuă 
antrenamentele la Miami Beach. 
Pentru prima oară el a susținut 
un meci la mănuși, pe distanța

LA LICITAȚIE...
Se anunță din Newport (S.U.A.) 

că yachtul de 12 m „Tntrepid“, 
care a cîștigat „Cupa Americir‘, 
va fi pus in vinzare publică de 
către proprietarii săi, în dorința 
de a recupera cheltuielile făcute 
cu ocazia participării in competi
ția recent- încheiată.

Totodată, federația americană 
de yachting l-a numit pe Bill 
Fycker, comandantul lui „Intre
pid", drept șef al echipajului 
care va apăra anul viitor trofeul, 
in al 22-lea challenge-round.

Pentru aceasta, va fi achiziționat 
un nou yacht.

Tn cursul zilei de ieri, clubul 
australian ,,Royal Perth Yacht* 1 
a lansat o provocare echipajului 
american, pentru o intîlnire care 
urmează să aibă loc în anul 
1973. țn informațiile difuzate de 
agențiile internaționale de presă 
se arată că mai sînt și alte clu
buri de yachting din Anglia, 
Franța, Canada și R.F. a Ger
maniei care doresc să participe 
Ia „Cupa Americii1*.

a 14 reprize, în compania spa- 
ring-partenerului său, boxerul 
venezuelian Vicente Rondon. 
Surprinzător, CLAY A FOST 
TRIMIS LA PODEA ÎN URMA 
UNUI SCHIMB VIOLENT DE 
PUMNI, dar s-a ridicat Imediat, 
nefiind numărat.

După cum se știe, ex-campio- 
nul mondial al „greilor” reapare 
in ring după o întrerupere de 
mai bine dc 3 ani,

GIMENO ELIMINA 
PE NEWCOMBE

O surpriză s-a înrer»’strat în 
turneul de tenis (profesioniști) 
de la Vancouver, unde spanio
lul Andres Ginieno îl elimină pe 
asul australian John Newcombe: 
6—3, 6—3. Iată șl alte rezultate: 
Emerson — Pilici 7—6, 1—6,
6—4 ; Riessen — Taylor 6—3, 
6—3 ; Newcombe — Stilwell 6—1,


