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întâlnirile internaționale de atletism de Ia Pitești s-au 
disputat Ia baza sportivă din Parcul Argeș, pe noua pistă 
dc atletism care a fost inaugurată ieri. Cu acest prilej a 
avut loc o festivitate sportivă la care au fost prezenți tov. 
GH. NASTASE, prim secretar al Comitetului județean Ar
geș al P.C.R., tov. MARIN BÎRJEGA, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., reprezentanți ai consiliului popular județean și 
municipal și ai C.J.E.F.S. Argeș.

IN IMAGINE, defilarea sportivilor cu prilejul reuniunii 
7 _2_ 2. 2—1 de la Pitești.
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• Stadionul atletic din Pitești
a fost Inaugurat cu performante

Viscopoleanu se apropie de Heide

alte stele ale firmamentului
atletic

(Continuare în pag. a 4-a)ELENĂ CEAMPELEA SI MIRCEA GHEORGHIU
atletice internaționale de ieri campioni absoluți ai țării la gimnastică

12.7 Suknîewicz (Polonia)
12.8 Ci Ceng (Taivan)
12.9 Jahns (R.D.G.)
13.0 BUFANU (ROMANIA)

Cronometrele s-au oprit la 
13,0! Valeriei Bufanu parcă 
nu-i vine să creadă...

I
n tolba de amintiri a Stadionului Republicii 
se va adăuga astăzi încă una, de o mare în
cărcătură emoțională. Pe pista clasică a unei 
arene, care se confundă cu înseși tradițiile 
sportului românesc, vor păși, sub răsuflarea 
de mătase a flamurilor, ȘASE MII DE ELEVI 

BUCUREȘTENI, într-o defilare nu numai somptuoasă, 
dar si plină de semnificație : SE DA PLECAREA ÎN- 
TR-UN NOU AN SPORTIV ȘCOLAR !

Trăsătura de unire care se realizează tot mai mult 
(și tot mai ferm) între pupitru și blocurile de start, 
între ghiozdan și sacul de antrenament, între bi
bliotecă și sala de gimnastică, nu este de loc inso
lită ci, — dimpotrivă — răspunde unei necesități și 
definește o concepție. Școala și sportul și-au schim
bat de mult verignetele de logodnă, chezășuind o 
dragoste care va rămîne, într-adevăr, eternă. Amîn- 
două se completează, se întregesc, își prețuiesc re
ciproc marile calități și își iartă micile defecte.

Școala și sportul alcătuiesc acum cea mai logică 
si mai naturală simbioză, înarmată cu un crez no
bil, care își propune să modeleze cetățeanul multi
lateral, energic, integru, îndrăzneț, generos, capabil 
de eforturi mari și de sacrificii sublime.

Sportul școlar și școala sportivă românească în
registrează de o vreme o curbă ascendentă, își u- 
nifică eforturile în atingerea țelului propus. învățînd 
din experiențe vechi și din investigații noi, din suc
cese durabile și din eșecuri vremelnice, instituția s-a 
consolidat, beneficiază de suport material și ocroti
re morală, își diversifică funcțiile, proliferează ini
țiativa, lasă în urmă labirintul incertitudinilor.

Aproape 100 de școli sportive și 15 licee profilate 
spre instrucțiunea de educație fizică alcătuiesc în 
sportul românesc contemporan un nucleu puternic 
de unități specializate. Și chiar dacă rezultatele lor 
nu au încă dimensiuni foarte spectaculoase, ele nu 
pot fi, totuși, ignorate. Performanța își are în școală 
pepiniera cea _ de preț. Cornelia Popescu și Csaba 
Dozsa, săritori în înălțime aflafi la ordinea zilei, 
campioana olimpică Mihaela Peneș, alergătoarea 
Fița Rafira, gimnastele Rodica Apăteanu și Rozalia 
Boizat, floretista Ileana Drîmbă și mulți alții au cu
noscut gloria încă din anii școlii, iar exemplul lor 
a fost — de bună seamă — molipsitor.

Anul școlar sportiv care se inaugurează astăzi este 
dedicat atletismului. Iar festivitatea are loc într-un 
adevărat templu al acestui sport: Stadionul Repu
blicii din Capitală.

Cum am putea lipsi de la această emoționantă 
serbare I

Valeriu CHIOSE

-ASTAZI, STADIONUL REPUBLICII ORA 9

derii

Reuniunea festivă cu prilejul deschi

NOULUI AN SPORTIV ȘCOLAR

9 Vor defila 6000 de elevi
9 Meciul de atletism șl
Intllnîrea ds fotbal Intre

ale
Și

selecționatele școlare 
orașelor București 
Belgrad
9 Gimnastică sportivă

ți gimnastică modernă
• Demonstrații de

călărie și ciclism

15,30.

ELENA CEAMPELEA

(Continuare în pag. a 4-a) (Continuare în pag. a 4-a) 
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INTRAREA LIBERĂ

Ozon și elevii lui la antrenamentul de teri, din București. Foto : B. VASILE

ÎNAINTEA MECIURILOR DE AZI, DIN CAPITALĂ

declarat an-

învățareaconstănțenii 
București și 
hotelul U-

în plenitudinea 
juca și dorește 
cit mai bine, 
luat în conside- 
meciul cu Fin-

Iată-l pe Ion Tiriac (stingă), alături de partenerul său, campionul maghiar Istvan Gulyas 
tn finala de dublu cîș tigată ieri la Progresul

Foto; V. BAGEAC

« Sâmbătă dimineață, dr. 
N. Stănescu a efectuat un 
nou control jucătorilor de la 
Progresul. Elevii lui Victor 
Stănculescu sînt apți de e- 
fort, singurul jucător sub 
semnul întrebării fiind Dudu 
Georgescu, care primește în
grijiri speciale pînă la înce
perea partidei.

• Ieri, la prînz, F.C. Ar
geș și-a instalat „cartierul 
general" la complexul spor
tiv „23 August" din Capitală. 
După un sfert de oră de la 
instalare, piteștenii au efec
tuat un ușor antrenament pe 
unul din terenurile comple
xului. După orele de odihnă 
obligatorie, argeșenii au vi
zionat filmul „Păsările", la 
cinematograful Gloria,

IN DIVIZIA A LA FOTBAL
în cadrul etapei a Vl-a a campionatului diviziei A Ia fotbal 

se vor disputa azi următoarele partide
București : PROGRESUL — F. C. ARGEȘ (stadionul 23 August, 

ora 10,30);
București: DINAMO BUCUREȘTI — FARUL (stadionul Di

namo, ora 15,30; în deschidere se vor întâlni echipele de ti- 
neret-rezerve) ;

lași; POLITEHNICA — RAPID (ora 13, 
vizat) ;

Craiova: UNIVERSITATEA — STEAGUL
Cluj: C.F.R. CLUJ — DINAMO BACAU 
Ploiești : PETROLUL — „U" CLUJ ;
Arad : U.T.A. — STEAUA ;
Petroșani: JIUL — C.F.R. TIMIȘOARA.

Cu excepția partidelor Progresul — F. C. Argeș și Politch- 
Rapid, meciurile de astăzi Încep la ora

meciul va fi tele-

ROȘU ;
r

'Antrenorul Titus Ozon a 
făcut deplasarea cu jucăto
rii care au participat săptă
mâna aceasta la antrenamen
te. Dobrin, 
forțelor, va 
să evolueze 
pentru a fi 
rație pentru 
landa.

• Și în această săptămînă, 
dinamoviștii și-au • petrecut 
ultima zi dinaintea etapei în 
vila de la Săftica. Ieri di
mineața. antrenorul Nicușor 
a condus o ședință de pre
gătire cu o intensitate me
die. După-amiază, dinamoviș
tii au vizionat la cinemato
graful Patria filmul „Sunetul 
muzicii”.

Iată și ultimele noutăți:

și VALERIA BUFANU (România) -13,0 s la 100 m g!

împrejmuit de arbori cu frun
ze ruginii, luminat de razele 
soarelui blind de toamnă, în
călzit <le entuziasmul spectato
rilor — fermecătorul stadion 
din Parcul Argeș a fost un ca
dru minunat pentru mitingul 
atletic internațional care a reu
nit la start echipele feminine 
ale POLONIEI, UCRAINEI și 
ROMÂNIEI, pe cele masculine 
ale UCRAINEI și ROMÂNIEI. 
Baza sportivă piteșteană, elogia
tă de oaspeți, a fost o gazdă ex
celentă. Pe pista și pe gazonul 
ei au fost realizate rezultate 
care vor face înconjurul lumii. 
Dacă ar fi să pomenim numai 
de aruncarea Danielei Jaworska 
(61,44 m la suliță) și de aler
garea Valeriei Bufanu (13,0 la 
100 m g) și ar fi suficient pen
tru a ilustra valoarea deosebită 
a reuniufiii atletice internațio
nale de la Pitești.

BRAVO VALERIA BUFANU I

Poloneza Tereza Suknîewicz, 
corecordmană a lumii la 100

Sălceanu este complet refă
cut și își va relua locul în 
formație. Se pare că și Doru 
Popescu va putea juca. în 
ceea ce-1 privește pe Lucescu, 
folosirea lui este pusă sub 
semnul întrebării.

• Antrenorul Robert Qos- 
moc și-a expus ieri dimi
neață tactica ce va fi apli
cată în meciul de astăzi. 
„Scopul nostru ? Să marcăm 
un gol mai mult decît dina
moviștii” — ne-a 
trenorul Farului.

După-amiază, 
s-au deplasat la 
s-au instalat la 
nion. Toți jucătorii Farului 
sînt valizi, așa că antrenorii 
Cosmoc și Hașoli vor putea 
alinia „ll“-le de bază. _ , 

m garduri, n-a mai făcut de
plasarea la Pitești. Dar și dacă 
ar fi fost prezentă credem că 
victoria tot nu i-ar fi scăpat 
campioanei noastre, Valeria 
Bufanu. Eleva profesoarei E- 
veline Tudorache deține o for
mă cu totul deosebită în acest 
final de sezon competițional. 
După suita de 13,5 s, înregis
trată tn decursul sezonului, la 
„internaționale" ea a realizat 
13,4 s pentru ca, în urmă cu 
cîteva zile, în Sardinia, 
Sassari, să-și amelioreze 
cordul național cu 0,1 «.

Ieri, Valeria Bufanu a 
de-a dreptul irezistibilă. A a- 
vut o plecare impecabilă, a- 
sigurîndu-și avantaj încă de 
Ia primul gard, avans pe care 
și l-a mărit apoi de Ia un 
gard la altul, impunîndu-se 
categorio. La capătul celor 100 
m Valeria Bufanu a fost cro
nometrată în 13,0 secunde, per
formanță de certă valoare in
ternațională. Cercetând fișele 
noastre statistice constatăm 
următoarea situație mondială a 
acestei probe In 1970 t

12,7 Balzer R.D.G.)

la 
re-

SUCCESE ROMÂNEȘTI ÎN PRIMELE

fost

Campioni internaționali ai României: IUDITH DIBAR-AGNETA KUN
(dublu femei) și ION TIRIAC - ISTVAN GULYAS (dublu bărbați)

Penultima zi a campionate
lor internaționale de tenis ale 
României a chemat în fața fi- 
leulu.1, ieri de dimineață, pe 
toți protagoniștii, inclusiv Tiri
ac, Gulyas, Pala, Zednik, Ba- 
ranyi, fără să-1 uităm pe Dron. 
ca și grațioasele protagoniste 
Susan Alexander, Eva Szabo, 
Iudith Dibar și toate celelalte. 
Primul „mi-temps“ a fost con
sacrat semifinalelor în cele două 
probe de dublu, ca în al doi
lea, după-amiază, să asistam 
la finalele întrecerilor.

Au fost, sub razele unui soa
re întrezărit printre nori, cîteva 
splendide partide de tenis în 
perechi. Finaliștii, la masculin, 
n-au putut fi desemnați decît 
la capătul a cinci seturi de 
mare luptă, după cum în semi
finalele feminine rezultatul a 
rămas incert — în special la 
partida australiencelor — pînă 
la ultimele mingi.

Clou-ul reuniunii de dimi
neață l-a constituit, desigur, jo
cul de pe terenul central. Cei

Maestaele și .maeștrii gimnas
ticii și-au continuat ieri finala 
campionatului republican, prc- 
zentîndu-se în concurs cu exer
cițiile liber alese. Fără a fi 
strălucit, spectacolul sportiv a 
fost de data aceasta mai intere
sant, de mai bună valoare teh
nică. Cu mult interes a fost 
urmărită, atât la feminin cit și 
la masculin, lupta sportivă pen
tru întîietate, pentru titlurile 
de campioni îndeosebi. Dacă la 
băieți disputa a fost tn perma
nență echilibrată șl n-am con
semnat surprize deosebite (cu 
excepția, poate, a ascendenței 
lui Dan Grecu, clasat pe locul 
2 la individual compus), Mircea 
Gheorghiu cîștigînd titlul mai 
ușor decît se aștepta, la femi
nin, in schimb, prin căderile 
Rodicăi Apăteanu și Alinei Go- 
reac la sol (! ?). Elena Ceampe- 
lea a rămas aproape singură în 
lupta pentru un nou titlu de 
campioană absolută, pe care l-a 
și dștigat cu .mare siguranță, 
avînd simbătă o evoluție re
marcabilă în toate cele patru 
probe de concurs. Felicitări an
trenorilor Nicolae Covaci și 
Costache Gheorghiu, care ne-au 

doi „veterani" ai întrecerii, ma
ghiarul Istvan Gulyas și ro
mânul Ion Tiriac, au întâmpinat 
o rezistență forte din partea 
celui de-al doilea cuplu al nos
tru, format din Petre Mărmu- 
reanu și Sever Dron. Ultimul 
in continuarea seriei sale bune 
(care sperăm că nu se va opri 
nici în finala de azi...), a făcut 
din nou zile grele adversarilor, 
jar Mărmureanu 1-a secondat 
din plin cu serviciile sale pu
ternice și regulate. Rutina ce
lor doi ași avea să-și spună, 
totuși, cuvîntul pînă Ia urmă, 
dar după multe întoarceri de 
scor. Tiriac-Gulyas conduc cu 
2—1 la seturi, sînt apoi egalați. 
Se joacă setul decisiv și Măr- 
mureanu-Dron marchează 3—1 
și 4—2 la ghemuri ! Reviriment 
de ultimă oră al favoriților și... 
6—6. Aci Gulyas servește și 
cîștigă: 7—6. In ghemul ur-

Radu VOIA

-A--

Boxeri români 
în Austra lia ?

Organizațiile sportive 
din Australia manifes
tă un deosebit interes 
pentru sportul româ
nesc. O scrisoare re
centă învederează un 
turneu la antipozi al 
unei echipe de boxeri 
români. Datele turneu
lui urmează a fi stabi
lite de comun acord cu 
autoritățile sportive ro
mâne.

Procedîndu-»e, după desfă
șurarea cursei, la regulamenta
ra remăsurare a distanței, s-a 
constatat că cei 100 de metri 
au fost In realitate 100,06 m, 

Cronici de Romeo VILARA și 
Hristoche NAUM

Fotografii de Dragoș NEAGU

dat ieri pe noii campioni ab
soluți de gimnastică ai țării.

★
De data aceasta, a fost rîn- 

dul băieților să înceapă primii. 
Aplicîndu-se prevederea regula
mentară privind realizarea, la 
„impuse”, a unei medii generale 
minime de 7,50 p pe fiecare a

parat, la liber alese au fost ad
miși în concurs numai 14 gim- 
naști, 5 fiind eliminați din în
trecere. Ca o consecință fireas
că, nivelul general al specta
colului a crescut simțitor, fiind 
scutiți de a mai vedea note de 
3, 4 și 5 într-o finală republi
cană a maeștrilor. Gimnaștii au 
fost împărțiți în două grupe 
(una mai puțin decît la impu
se), Gheorghiu și Mihaiuc fiind 
incluși într-o grupă, iar Pău- 
nescu și Coșariu într-alta.

Lupta pentru titlul dc cam-

Arbitri străini 
la campionatele 
naționale de box 
Printre arbitrii stră

ini invitați să oficieze 
la campionatele națio
nale de box de la sfîr- 
șitul lunii octombrie, 
au confirmat pînă a- 
cum participarea ; J, P. England (Anglia), 

Nielsen (Danemarca), 
Petross (Iran) și Co
merț (Turcia).

pion republican pe 1970 s-a 
angajat chiar de la prima exe
cuție șl ea a fost urmărită cu 
interes_— cu creionul și hîrtia 
in mină — de mulți dintre spec
tatorii prezenți în sală. în pri
mul schimb, a concurat mal in- 
tîi Păunescu, Ja cal. Ținută 
corectă, mișcări ample, precizie 

și... 9,20. Coșariu, în schimb, 
a obținut — la același aparat — 
cu două zecimi mai puțin. Se 
aștepta replica „ineliștilor” 
Gheorghiu și Mihainc. Campio
nul republican a avut de a- 
ceastă dată o evoluție mai a- 
propiată de posibilități, fiind 
notat cu 9,20, în timp ce lide
rul, Gheorghiu, deși a executat 
bine, a avut o ezitare care — 
firesc — a fost penalizată, ob-

G MACOVEI

Propuntnd reînvierea « 
~ Jocurilor Olimpice, ~ 
“ Pierre de Coubertin le 

destina doar bărbaților — 
adulți.

Scăderea vertiginoa- ~ 
" să a vîrstei campionilor 
“ și recordmenilor a im- ™ 
- pus în ultima vreme cu “ 

îndreptățire, împotriva £ 
obiecțiilor unor conser- ~ 
vatori, organizarea ma- £ 
rilor competiții rezerva- £ 
te juniorilor. £

Pentru anul 1972 (nici £ 
nu mai avem răbdare ™ 
pînă în 2000), UNICEF ™
— organizație mondia- ™ 
lă pendinte de O.N.U. £
— propune Jocuri Olim- £ 
pice paralele pentru “ 
copii.

tn ritmul acesta — £
susținut de 
înotului la 8 luni — £
vom ajunge curînd la £ 
campionatele mondiale £ 
ale sugarilor.

VICTOR BANClULtSCU “
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F
 etițe americană Marjorie 

Gestring devine la 13 
ani campioană olimpi- 

e.ă la sărituri de la trambuli
nă. La 14—15 ani, lise și John 
Konrad consacră notația aus
traliană și răstoarnă violent, 
printr-o avalanșă de recor
duri excepționale, prejudeca
ta precocității tn înot.

Dar încă înainte, la Jocurile 
Olimpice din 1936 de la Ber
lin, japonezul Teredo, care 

n-avea mai mult de 15 ani, 
cîșfiga, tn stupefacția genera
lă a spectatorilor și specia
liștilor, proba de rezistență la 
1500 metri.

La 16 ani, foarte mulți 
sportivi ai lumii devin cele
brități și se consacră prin per
formanțe care depășesc cu 
mult posibilitățile vîrstei lor. 
Dar, așa cum se spune de o- 
bicei, parafrazînd pe clasici, 
valoarea nu așteaptă numărul 
anilor.

Dacă n-am vorbi numai 
despre recordmani precoce, ci 
și despre campioni, atunci, 
despre toate acestea s-ar pu
tea scrie o carte, așa cum a 
apărut recent una. despre 
„copii excepționali*' (Mozart,

Enescu, Edison). Dar, să reve
nim la recordmanii noștri 
foarte tineri, la vîrsta uneori 
aproape neverosimilă a aces
tor virtuozi, care la 15—18 
ani au pe puțin 8—10 ani de 
inițiere și perfecționare teh
nică.

lolanda Balaș începe la 16 
ani asaltul recordului pe care îl

runear» care va olul specta
torii ș-i pe adversare, hipnoti- 
zî ___ '1 ' ‘ .
ani campioană olimpică la 
suliță, tn anul Olimpiadei de 
la Tokio.

Și nu mai puțin senraționa- 
lă a fost victoria, unică prin 
vîrstâ I, într-o probă a tutu
ror dificultăților atletice —-

orii și pe Adversare, hipi 
:înău-le pared, devine la 17

ță aparțin experienței ți vîrs- 
tei mature. Vîrsta medie a 
recordmanilor din aproape 
toate sporturile a eoborît în 
ultima vreme mercurul anilor 
la niveluri care te uluiesc și 
te dezorientează (15—25 ani).

Astăzi, întreaga lume a 
sportului, a recordurilor, a- 
parține tinereții. îndepărtatele

LUMEA RECORDURILOR

VÎRSTA
la 

iar
va îmbunătăți mereu pînă 
acel încă nedepășit 1,91, 
la aceeași vîrstâ Florin Gheor
ghiu devine campion național 
într-un sport în care gîndirea 
presupune un număr oarecare 
de ani.

De altfel, șahul a dat lumii 
nenumărați copii minune 
(Fischer, Spaski, Reshewski, 
Capablanca) și, ceea ce tre
buie să reținem este faptul 
că ei nu au dezamăgit nici 
mai tîrziu.

Mihaela Peneș, printr-o a-

RECORDMANILOR
decatlonul — izbutită de .ju
niorul" Robert Mathias, în 
vîrstâ de 18 ani, la Jocurile 
Olimpice din 1948.

Obișnuiți cu precocitatea 
artistică (poezie, muzică, ba
let), ne-am spus că poate este 
firesc să fie și în sport la 
fel, dar ideea precocității în 
domeniul nostru a fost mult 
timp contestată și,încă și azi, 
pentru unele discipline, ea 
este controversată.

Cîndva, credeam că recor
durile de forță sau rezisten-

și romanticele exemple de 
longevitate (Ozolin, Finlay, 
Cabrera, Dinu Cristea) sînt 
astăzi tot mai mult și firesc 
uitata

Lumea recordurilor este ea 
însăși într-o zorită și conti
nuă schimbare, în care ieri 
este un vag trecut și astăzi 
un grabnic 
cordmanilor 
mondiali a 
mii ani, în 
mo multor 
și studii statistice.

viitor. Vîrsta re- 
și campionilor 

constituit în ulti- 
tntreaga lume, te- 
cercetâri științifice

Concluzia asie puțin îngri
jorătoare, dar da necontestat. 
Recordurile au devenit apa
najul virilei tinere, și în une
le âportvri (înot, atletism, u- 
neori și tir, ciclism, haltere) 
chiar al vîrstei foarte tinere.

Astăzi, oamenii fac sport 
de performanță cu pasiune, cu 
convingere, cu .furie", în a- 
nii de școală și universitate. 
După aceea îi așteaptă pro
fesiunea, căminul, viața. De 
aceea, 
mantă, 

tînără" 
cordmanilor va deveni 
non sens, un pleonasm.

în sportul de perfor- 
noțiunea de „vîrstâ 

a campionilor și re- 
un 

. . . Va
fi așa ca și cu nojiunea de 
elev sau student, căci numai 
in Gîb Mihăescu se mai vor
bea de „zilele și nopțile unui 
student întirziat !"

Așadar, vîrsta recordmani
lor rămîne, asemeni «portu
lui, legată de tineret*. Nici 
recordurile nu mai au longe
vitate. Ceva te tntîmplâ, in
discutabil. Imbătrînesc con
cepțiile noastre de ieri tau 
izbucnesc năvalnic elanurile 
noii lumi a sportului 7

VIRGIL LUDU

se 
nu 
pe

în 
pe

britanld, tradi- 
general ți mai 
ce privește ga-

1

O parte dintre participanții la congres
Ultimul din dreapta

se întrețin amical după terminarea lucrărilor, 
este semnatarul acestui articol.

Congresul mondial de medicină sportivă
Recent, s-a desfășurat la 

Oxford al XVIII-lea Congres 
mondial de medicină sportivă. 
La lucrări au participat peste 
500 delegați din 36 de țări 
ale globului. De remarcat 
participarea, cu delegații mari, 
a unor țări ca U.R.S.S., 
R.D.G., Spania, S.U.A.
.Cele peste 140 de lucrări 

^tffâțîtice' prezentate au a- 
bordat următoarele tematici: 
biochimie; ergometrie și fi
ziologie musculară; dopingul 
în sport; probleme clinice in 
sport (diagnostic, fiziopatolo- 
gie și tratament); tehnici noi 
în investigația sportivilor; 
probe de investigații specifi
ce unor discipline sportive; 
moartea subită în sport; fi
ziologie cardio-respiratorie la 
sportivii de 
antrenamentul 
vîrste; probleme 
sportivă.

Țara noastră a 
cu cinci lucrări 
toate efectuate la 
medicină sportivă 
Drăgan și colab. dr. N. Stă- 
nescu, dr. V. Iliescu). De un 
interes deosebit s-a bucurat 
lucrarea privind ..Diagnosti
cul complex al afecțiunilor 
hi per funcționale ale aparatu
lui stato-kinetic la sportivii 
de performanță" (dr. N. Stă- 
nescu,. dr. V. Iliescu). In a- 
fară de 
lucrare, 
chimice.
pice, a 
Congres, 
mărul comemorativ 
Congres al revistei ..Britisch 
Journal of Aports Medicine", 
find totodată citată de di
verse țări.

Tematica Congresului a fost 
foarte largă. Trebuie spus, 
însă, că n-au. putut fi eluci
date nici măcar parțial unele 
subiecte contemporane majo
re (moartea subită în sport; 
antrenamentul la diverse 
■virate, cibernetica în medi
cina sportivă ș.a.).

De menționat faptul că a- 
tit din celelalte lucrări, cît 
și din cele prezentate la tema 
specială „Tehnici noi în in
vestigația sportivilor", a re
ieșit că nu există deosebiri 
esențiale între tehnologia mo
dernă folosită în alte țări și

cea folosită în tara noastră, 
acest Congres confirmînd încă 
o dată nivelul avansat al me
dicinii românești în general 
și al medicinii noastre spor
tive, în special. în ceea ce 
privește metodele și tehnicile 
noi de recuperare biologică 
și recuperare funcțională, am 
cules învățăminte utile,
‘ Cu ocazia acestui Congres 
a avut loc și o Expoziție 
mondială de cărți medico- 
sportive, la care a participat 
și „Editura Stadion", lucră
rile românești fiind solicitate 
în mai multe continente.

în aceeași perioadă, a avut

loc și o consfătuire a Comi
tetului Federației internațio
nale de medicină sportivă, 
la care au participat și prof, 
dr. FI. Ulmeanu, țjiembru ăl 
Comitetului F.I.M.S., și prof, 
dr. A. Iliescu, ca delegat a) 
U.S.S.M.

Presa britanică, ca și de
legații au evidențiat rezulta
tele bune obținute de medi
cina sportivă românească.

Dr. NICOLAE STĂNESCU
director adjunct

Centrului de medicină 
sportivă

performanță; 
la diverse 

de igienă

participat 
științifice, 
Centrul de 

(dr. t.

faptul că această 
bazată pe date bio- 
clinice și microsco- 
fost prezentată la 
ea a apărut în nu- 

pentru

Expoziția „MEDICINA 1920- 
1970“ rămîne deschisă pînă 
la data de 25 octombrie

Fotbaliștii 
ționaliști în 
ales in ceea . , _
zonul, au fost nevoiți să se 
întîlnească, pentru prima da
tă, cu un surogat: tartanul. 
Astfel au evoluat pe gazonul 
sintetic al lui Civic Stadium 
din Portland, Oregon (S.U.A.), 
echipele West Ham United 
și Dundee United.

Circumspecți, refractari 
chiar înainte de premieră, 
uimiți apoi la contactul cu 
gazonul, prin a sfîrși în ad
mirație — iată drumul par
curs de fotbaliștii insulari, 
obișnuiți să exulte sau să 
îngenuncheze doar pe pelu
zele de iarbă britanice, 
templul fotbalului de 
Wembley. Și în timp ce ju
cătorii subliniau aportul a- 
cestui gazon sintetic la eta
larea deplină a măiestriei in
dividuale, antrenorul Ron 
Greenwood releva excelen
tele condiții pe care tarta
nul le oferă procesului de 
antrenament, indiferent 
condițiile atmosferice.

■ Dar, să dăm cuvintul ce
lor ce au evoluat pe Civic 
Stadium.

Geoff Hurst (autor a două 
goluri în meciul cu Dundee): 
„Nu poți găsi un teren mai 
bun. Cred că este cel mai 
bun gazon pe care am jucat 
vreodată. Suprafața are con
sistență și am constatat că 
sînt capabil să manevrez 
foarte, foarte repede și ușor.

Atît Moore cit și Peters 
au fost bucuroși să constate 
că acest gazon sintetic faci
litează măiestria tehnică a 
jucătorului.

Martin Peters : ..Poți lovi 
inult mai bine balonul. Poți 
să-l dirijezi, știind că va re
veni la tine".

Bobby Moore : 
menea suprafață 
■joc, totul este in 
cătorilor și mai 

cei cu măiestrie
Iar. antrenorul 

wood, subscriind 
nii ale jucătorilor săi, com
pletează :

„Acest gazon poate im
pulsiona tehnica jucătorilor. 
Și. mai înainte de toate, noi, 
am putut juca pe el chiar 
cînd era foarte Ud. Am e- 
fectuat o mulțime de exer
ciții corelate cu mișcări ce

de

„Pe o ase- 
perfectă de 

favoarea ju- 
ales pentru 
și abilitate". 
Ron Green- 
acestor opi-

CEI CE DECLANȘEAZĂ SCHIMBAREA

MARILOR ORAȘE

REFLECȚII
e Dacă sintem de acord 

cu noțiunea de „scor con
fortabil" atunci s-o aducem 
la zi: confort I, confort 
confort III, confort IV.

bas-

II,

in• Un joc care abundă 
„pase la adversar" lasă im
presia că pe teren se află 
o singură echipă! Ceea ce 
face imposibilă existența u- 
nui meci-

e Primul cîștigător al mc- 
rathonului nici gind n-a avut 
să facă... sport.

• Prin cite întreceri singe- 
roase a trecut sulița pînă să 
devină un mijloc de între
cere pașnică!

e Concurentul la 100 me
tri plat are o singură și re
dutabilă adversar#: zecimea 
de secundă.

Apropiata sărbătorire 
semicentenarului clubului 
sportiv Medicina București 
este punctată printr-o serie 
de acțiuni care rețin în mod 
deosebit atenția. Una dintre 
ele este și cea prilejuită 
de vernisajul unei expoziții 
inedite, de mari proporții, in
titulată sugestiv „MEDICINA 
BUCUREȘTI 1920—1970“.

Găzduită în localul Facul
tății de Medicină Generală 
din bd. Dr. Petru Groza nr. 
8. expoziția oglindește într-un 
mod convingător istoria aces
tui club, fruntaș îndeosebi la 
jocuri sportive (volei, 
diet, fotbal etc.).

Expoziția cuprinde peste 20 
de panouri și vitrine cu do
cumente. grafice, insigne, ex
trase din ziare și reviste, din 
publicațiile medico-sportive, 
un colț filatelic, care atestă 
aportul reprezentanților aces
tui club la viața sportivă stu
dențească, prezența lor chiar 
și în activitatea de perfor
manță.

Deosebit de interesante sînt 
trofeele personale ale unor 
foști studenți, sportivi de 
mare reputație ai Medicinii 
București, printre care Ti- 
tus Manicatide, Octav Troia- 
nescu, Dumitru Mediana, 
Jean Ponova, Eugen Cristea, 
Mircea Cristea etc.

necesitau răsuciri și piruete. 
Și nimeni n-a alunecat, 
poi am jucat cînd 
era alunecos. Era o 
ideală din punct de 
tehnic — în special 
antrenor — deoarece 
te observa mai bine jocul 
echipierilor săi. Cînd evo-

A- 
balonul 
situație 
vedere 
pentru 

el poa-

echipierilor săi.
luează pe gazon natural, pe 
o vreme ploioasă, balonul se 
înfundă în 
jucător cu 
trebuie să 
că mingea 
de el. Dar, 
cut de mina 
iese la iveală.
tatea să apreciez acest teren 
din punct de vedere econo
mic, dar el constituie, real
mente, un succes. Singurul 

lucru pe care încă nu-l știm 
este cum se comportă acest 
gazon cînd este gheață și ză
padă".

Să fie, oare, cele spuse de 
Greenwood ți jucătorii săi o 
acreditare a tartanului chiar 
în țara tradiționalului gazon 
englezesc ?

noroi. Astfel, un 
tehnică slabă nu 

sperie pentru 
se dezlipește 
un gazon fă- 
omului, totul 
Nu am cali-

Paul SLAVESCU

De la o vreme, adică de 
vreo doi ani de zile, Miin- 
chenul e de nerecunoscut și 
cam imposibil pentru un că
lător care dorește să stră
bată orașul pe jos. Gropi 
imense, din trei sute-n trei 
sute de metri, sfărîmă bule
vardele — atît de rece or
donate altădată — ale capi
talei 
peră 
pun 
elor 
și Lucas Cranach. Ciocanele 
electrice se interferează cu 
bemolii de la Filarmonică, 
îneît, dacă e să dăm cre
zare vorbelor, bătrinul diri
jor Stoltz a mîrîit o dată că 
nu va mai conduce orchestra 
pînă la sfîrșitul lucrărilor. 
Adică, pînă la deschiderea 
Olimpiadei de vară din 1972. 
Pentru că, această nemaipo
menită răvășire a orașului a 
fost declanșată de hotărîrea 
CI.O. de a acorda miinchene- 
zilor dreptul de organizare a 
Olimpiadei și, drept urmare, 
de „planul olimpic" care pre
vede construirea unui metro, 
ridicarea de stadioane, pisci
ne acoperite, terenuri de 
baschet, poligoane de tir, de
barcadere, înființarea de ho
teluri, cluburi, restaurante, 
expoziții, plantarea de auto
străzi, viaducte și, pe scurt, 
de „infrastructuri" urbanis
tice pentru circulația vieții 
sportive din 1972. Altădată, 
intelectualitatea mai mult cu 
ghilimele cerea de sus spor
tului să se ridice la nivelul 
civilizației. Astăzi, civilizația, 
fericită cînd un C.I.O. îi acor
dă atenție, face eforturi dis
perate pentru a se ridica la 
nivelul sportului.

Inginerul Hans DREMER, 
57 ani, șeful unei stații de 
metro. în construcție își scoa
te casca de metal și-mi spune, 
întrerupîndu-și ideile cu su
râsuri periodice :

— Eu m-am născut într-o 
familie de ingineri severi, la 
modul german. Părinții ne 
educau pe mine și pe cei 
cinci frați ai mei în acel spi
rit de maximă seriozitate pe 
care humoriștii de spirit la
tin, mal cu seamă francezii, 
l-au ironizat in atitea rln- 

ordine 
qvasi- 

de cult 
modele

bavareze. Schelele aco- 
berăriile. Macaralele se 
de-a curmezișul muze- 
cu Holbein-i foarte buni

duri. Un spirit de 
strictă, de disciplină 
militară, și îndeosebi 
al valorilor grave i

oferite nouă, la 12 ani, eran 
ministrul cu joben ți dis
cursuri solemne, feldmareșa- 
lul prusac cu treizeci de de
corații pe piept, autorii d» 
tratate academice cu erudiție 
și citate. în general, oamenii 
care nu rîdeau. Oamenii gravi, 
importanți și încruntați. In 
comparație cu 
rie de tipuri, 
musichall sau 
fotbal (pe 
înainte de al doilea război 
apăruse la Viena „Wunder- 
teamul" cu Sindelar și ceilalți) 
erau retrogradați în clasa de
rizorie a societății, ca ființe 
neproductive.

Apoi, au venit hitlerismul și 
războiul. Iar eu ca inginer 
constructor am văzut clădirile 
sfărimate și-n ruină toate ca 
rezultat al „gîndirii" acelor 
persoane „serioase" despre 
care vorbeam. Miniștrii cu dis
cursuri provocau dărîmarea 
spitalelor. Feldmareșalii cu 
decorații provocau dărîmarea 
școlilor. Autorii de tratate 
academice serioase despre 
drepturile „raselor superioare" 
provocau dărîmarea caselor, 
muzeelor, podurilor și grădi
nițelor de copii.

...Acum, cînd mă apropii d* 
pensie, iată că nutresc și văd 
ridicarea fantastică din nou a 
Miinchenului, iar această ri
dicare este — ciudat, foarto 
ciudat — provocată de exis
tența acelor oameni fără jo- 
bene ministeriale, decorații și 
tomuri științifice, a acelor ti
neri despre care se spunea, 
în toate familiile noastre 
„bune" din landul Bavariei 
că sînt cam flușturatici, ne
științifici și fără căpătîi, a 
acelor oameni care-și cheltu
iesc viața Jucîndu-se cu min
gea ori sărind peste-o scin- 
durică.

Și încercînd să pun față-n 
față In termeni statistici re
zultatele obținute de cei 
„gravi" cu rezultatele celor ce 
se joacă, mă întreb dacă nu 
cumva filozofii timpului nos
tru n-ar trebui să-și la, 
și-odată, inima-n dinți, 
modifice scara de valori 
cietății contemporane.

AL. MIRODAN

această catego- 
o actriță de 

un Jucător de 
vremea aceea,

odată 
ți să 
a so

iMtinchen, octombrie 1970

MOȘ DRĂGHIA NU SE LASĂ!
Cu un an în urmă, ziarul 

nostru semnala o știre 
de senzație, care avea 

să facă, apoi, obiectul atenției 
mai multor institute de ge
rontologie din lume : septu
agenarul Alexandru Drăghia 
efectua — solitar — Turul 
României pe o bicicletă „tip 

purtînd merinde în ruc
sac și un tulburător entuzi
asm in inimă.

De meserie șofer, cu un sta
giu de 53 de ani la volan, 
fără vreo penalizare sau con
travenție, turist pasionat, moș 
Drăghia continuă să dea cu 
tifla bătrîneții și hainele ei nu 
i se par de loc grele.

Iată-1, recent, erou al unei 
noi isprăvi de răsunet. Ale
xandru Drăghia capătă breve
tul internațional, făcînd în a- 
ceastă toamnă, pe aceeași ve
che bicicletă, TURUL BUL
GARIEI.

Ne-a scris din 
Ruse și Pleven, 
am primit — apoi 
— o vedere poli
cromă din Vama, 
a fost reperat la 
Burgas, l-am au
zit dînd declara
ții, pline de umor 
și bun simț, la ra
dio Sofia, i-a apă
rut fotografia In 
„Naroden Sport“. 
A străbătut, în 
total, 2 000 de ki
lometri, ducînd 
pretutindeni un 
mesaj de tinerețe, 
prietenie și voie 
bună.

Ce 
mai 
oare,
neastîmpârat ?

surpriză ne 
pregătește, 

acest bunic

SUPORTERI
ia tragediile lui Eschyl, 
Femeile nășteau înainte de soroc, 
De-ncrincenare, de spaimă.

Astăzi,
La celălalt pol al emoției,
Brazilienii din Rio,
în timp ce învingătorii echipei lor de fotbal 
Sînt purrați în triumf,
Dau pradă flăcărilor cămășile lor
—- Zece, douăzeci de mii ! —
Ridicînd în piață un rug uriaș, 
Fîlfîifor în cinstea eroilor.
Pentru că inimile
Pot să ardă
Mai puternic, mai

lor

sus ciecît rugul.

VASILE D1ACONESCU

moment dat, pe Gabor, tn linia 
de atac a Jiului.

V. GROZA, PETRILA. 
multe ori, cei care cunosc 
adevărat fotbalul, cu toate 
blemele lui, sînt contraziși 
discuții de Cei care trăiesc 
cu impresia că-1 cunosc", 
adevărat. Dar, flecare crede că 

parte din prima categorie ! 
spus Cineva că fotbalul este

doar
Este

Valeriu CHIOSE

Longevitate sportivă

face 
N-a

care 11 ageamii evo- 
teren. in timp ce toți 
se află în tribune ?

sportul in 
luează pe 
specialiștii_ _____
Se pare, insă, că dv. sintețl do
cumentat : în ediția 1961—1962 a 
campionatului diviziei A de fot
bal, Jiul a învins pe U.T.A., la 

la 
cu 
ca

Petroșani, cu 3—2, după ce 
pauză arădenii conduceau 
2—1. tn acest meci a debutat 
jucător de categoria întii Dumi-
triu II, care l-a înlocuit, la un

FLOREA PtRVU, COMUNA 
GHELAR. în ediția 1946—47, prima
de după război, la campionatul 
diviziei A a luat parte Șl F.C. 
Craiova. Ea s-a clasat pe ulti
mul loc și, deci, a retrogradat. 
Orașul Craiova ave» să revină in 
divizia A în ediția 1964—65, prin 
echipa Universitatea, care se află 
acum, în al 7-lea an de activita
te neîntreruptă în prima divizie 
a țârii. La F.C. Craiova a jucat 
și actualul antrenor al echipei 
naționale, Angelo Niculescu.

T. LUNGU, TURNU SEVERIN. 
Mal sînt necesare explicații in 
legătură cu golurile înscrise în 
deplasare, în competițiile inter
naționale (..Cupa campionilor eu
ropeni". „Cupa cupelor", „Cupa 
europeană n tîrgurilor") ? VI le-a 
furnizat, teoretic și practic, par
tida U.T.A — FeijenoOrd.

C.D. $i I.F.. BALOTEȘTI. „Vrem 
să știm dacă echipele care au 
cîștigat de două ori campionatul 
mondial de fotbal (Italia sau U- 
ruguay) intră definitiv în po
sesia noului troleu, în cazul cînd 
ar ieși Învingătoare la noua e- 
diție. din 1974 F.I.F.A. n-a
stabilit încă dacă trofeul cu care 
va fi dotat campionatul mondial 
de fotbal va fi atribuit în a- 
ccleași condițiunl ca și „Cupa

■ .Tulea Rimet", cîștlgată de Bra
zilia. Dar, chiar șl în acest cazi

întrecerea ar lua-o de 
început, nemalsocotlndu-se 
toriile obținute pînă acum.

la... 
vic-

FROr. PETRE MARIN, COMU
NA CARTOJANT. 1) ștefan, fun
dașul lateral stingă al lui Di
namo București, n-a jucat ni
ciodată in echipa națională. 2) 
„M-am contrazis cu un prieten. 
Eu susțin că o convocare în lo
tul național nu este considerată 
ca o selecționare în ccliipa na
țională, sau mai bine zis nu 
este trecută în contul jucătoru
lui respectiv”. Bineînțeles ! în 
lot, aș fi putut ajunge și eu. In 
echipa națională, mai greu ! Lă- 
sînd gluma la o parte, precizez 
că „tresa" de internațional se 
obține numai în urma prezen
ței într-un joc al primei repre-

zentative. Nu este, însă, necesar 
ca fotbalistul respectiv să fi ju
cat de la începutul și pînă la 
sfîrșitul meciului. Există și in
ternaționali de un... minut. Este 
vorba de VIChente Birâu (U.T.A.) 
care, în meciul România _ —

Rîndurile noastre trebuiau 
Scrise mai de mult Dar, ni
ciodată nu e tîrziu să vor
bești despre un fapt deose
bit, despre un sportiv care 
poate fi dat ca exemplu. Și 
ne-am gîndit la bătrinul îno
tător Nicolae Gretzi.

l.a respectabila vîrstâ de 
62 de ani, Nicolae Gretzi 
ne-a oferit și anul acesta, cu 
ocazia cursei de mare foix± 
pe Dunăre, un exemplu ckț* 
bărbăție și longevitate spot*-* 
tivă.

■4â înfrunți valurile Du- 
•nării pe o distanță de 22 
km nu este o performanță 
la îndemîna oricui. Am vă-

R.D.G., disputat la 18 septembrie 
1933, in București, a intrat 
formația noastră in ultimul

DIN TRIBUNĂ

zut 
tivi 
nat 
kilometri, 
cum i se spune acestui brav 
sportiv de la asociația Uni
rea București, participă la 
cursele de mare fond. înce- 
pînd din anul 1926, DAR NU 
A ABANDONAT NICIODA
TĂ. Și, rețineți, stimați ci
titori, că N. Gretzi are de 
foarte mulți ani o anchiloză 
a piciorului drept. Aceasta, 
însă, nu l-a determinat să 
renunțe la pasiunea vieții 
sale — cursele de mare fond.

Cea mai bună performanță 
realizată de temerarul sexa
genar a fost locul 3 ocupat 
după T. Spînu și N. Băncilă, 
în anul 1926. Alte mari per
formanțe N. Gretzi nu a rea
lizat, dar el cunoaște deviza 
olimpică a lui Pierre de Cou
bertin: „totul este să parti
cipi".

Și nea. Nicolae continuă an 
de an să răspundă „prezent" 
la apelul secretarului de 
concurs.

Noi îi dorim să o facă încă 
mulți ani de aci înainte.

și la această ediție spor- 
tineri care au abando- 

cursa, după numai cîțiva 
—-Ui. „Nea Nicolae",

T. SIRIOPOL

nul d« joc ! El se numără, 
felul acesta, printre internațio
nalii noștri, ca și Gheorghe 
Toma (Dlnamo București), de 
pildă, care în partida România
— Polonia, desfășurată la 29 mal 
1953, a jucat doar două sau 
trei minute. Și mai sînt multe 
cazuri asemănătoare : Petre Că- 
ciariu (Politehnica Timișoara) — 
in meciul România — R.D.G., 
disputat la 94 septembrie 1958, 
loan Ivânescu (Steaua)
— in întilnirea România — 
R.D.G.. care a avut loc la 9 mal 
1954 etc.

Știm, „Olandezul zbură- 
este opera lui Wagner. 

In schimb, „Olandezul zbu
rător"... din „C.C.E." este o- 
pera U.T.A.-ei!

ALEXANDRU LUNGU, BUCU
REȘTI. Progresul a cîștigat „Cupa 
României" In ediția 1959—1960, In- 
trecînd în finală, cu 2—0, pe di
vizionara B Dinamo Obor.

• In campionatul de tine- 
ret-rezerve conduc studen
ții din Cluj. In cazul de fa
ță, „bătrînii" ar avea de în
vățat de la cei t ineri!

llu»trajii j N, CLAUDIU

• Doar 2 000 de spectatori 
au asistat la meciul de du
minica trecută de la Petro
șani. Tocmai în acest oraș, 
al minerilor, să nu existe... 
palerie 7
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0 FRUMOASĂ INIȚIATIVĂ PIONIEREASCĂ

ZILELE PORȚILOR DESCHISE"
De mal mulțl ani, organiza

țiile de pionieri ne-au obișnuit 
cu inițiative dintre cele mai 
frumoase șl mai Îndrăznețe, 
destinate să apropie „cravatele 
roșii" de sălile de siport și de 
stadioane. Există la nivelul tu
turor acestor organizații coman
danți șl profesori inimoși, a 
căror pledoarie pentru sport In 
rîndul copiilor se realizează din 
convingere, ca și din înțelegerea 
deplină a rostului exercițiului 
fizic pentru o dezvoltare armo
nioasă, pentru menținerea șl 
întărirea sănătății.

Iată de ce nu ne-a mal sur
prins recenta inițiativă a clu
bului sportiv „CUTEZĂTORII" 
al Palatului pionierilor, care 
organizează în prezent, cu ter
men final la 10 octombrie, o 
acțiune de mari proporții. In
titulată sugestiv ,,Zilele porți
lor deschise”.

Ce vrea să însemna această 
acțiune ?

în principal, este o Invitație 
adresată tuturor școlarilor și 
pionierilor din Capitală, din cele 
peste 200 de școli generale, de 
a participa la acțiunile spor
tive de masă organizate în a- 
oeste zile frumoase, pe terenu
rile și în sălile de sport din 
incinta Palatului pionierilor. O 
invitație care nu poate decît să 
incinte pe copii, îndeosebi pe 
amatorii de atletism și gim
nastică (sportivă și modernă), 
baschet și tenis de cfrnp, volei 
și șah, tir și scrimă, turism și, 
bineînțeles... fotbal ! O Invi
tație care — după cum ne-am pu
tut da seama din vizitele noas
tre efectuate în câteva școli și 
unități de pionieri — a fost 
primită cu o mare bucurie, cu 
sentimentul generos că micul 
rai sportiv din dealul Cotro- 
cenilor este departe de a fi 
hărăzit doar unui mănunchi de 
copii talentați. Dimpotrivă, por
țile lui rămîn deschise pentru 
toți cei care, într-un fel sau 
altul, iubesc aportul. Desigur, 
nu trebuie scăpat din vedere 
faptul că o dată sosiți Ia Palat, 
pe copii ii așteaptă profesori 
și antrenori dintre cei mal prl- 
eepuți. gata să-i supravegheze, 
să-i Îndrume, să le conducă

pașii către disciplina sportivă 
Îndrăgită, preferată. Așadar, nu 
este vorba doar de o simplă 
joacă, de întreceri spontane, în 
organizarea cărora fantezia co
piilor nu va avea ca de obicei 
nici un fel de opreliști ci în 
paralel șl de cursuri de inițiere 
pentru toți cei care — dinir-un 
motiv sau altul — n-au ajuns 
să se hotărască încă asupra 
cărui sport să se dedice.

Evident, inițiativa are în ve
dere și o perspectivă mai în
depărtată, cînd o parte dintre 
cei prezenți la „Zilele porților 
deschise" vor deveni membrii 
cercurilor clubului sportiv „Cu
tezătorii", mici performeri cu 
mari veleități. Să nu uităm că 
la Palatul pionierilor și-au 
îfioeput ucenicia mari persona
lități ale mișcării noastre spor
tive de performanță, ca Ale
xandra Nicolau, mare maestră 
internațională la șah, sau Mar
cel Roșea, medaliat olimpic la 
tir. Există absolut toate con
dițiile pentru ca drumul par
curs de la inițiere șl pină la 
marea performanță să se re
alizeze plenar în acest club 
sportiv al pionierilor.

Salutind inițiativa „Cuteză
torilor", ne-am gindit că n-ar 
fi rău ca ea să fie îmbrățișată 
și de alte organizații similare 
din țară, poate la un cadru mai 
restrâns, dar în orice caz ur- 
mărindu-se, în final, același 
obiectiv. De pildă. Casele pio
nierilor dintr-o scrie de orașe, 
care posedă o bună bază ma
terială (Cluj, Brașov. Iași, Ti
mișoara, Craiova etc) ar putea 
să materializeze și ele o ast
fel de inițiativă. Pînă acum 
doar Constanța, evident una 
din organizațiile cele mai la
borioase din țară, s-a grăbit să 
răspundă acestei acțiuni, iniți
ind altele la fel dc valoroase.

Cu alte cuvinte, pledăm pen
tru ca „Zilele porților deschise” 
să nu rămînă doar apanajul 
Bucureștiului și al cîtorva ora
șe, cl ele să reunească în sport, 
în aceste zile frumoase de 
toamnă, mii și mii de pionieri 
șl școlari.

„Începem sezonul verificărilor" ne declara antrenorul federal N. NEDEF
O discuție cu antrenorul 

federal Nicolae Nedef, firește 
pe teme de strictă specialita
te, este întotdeauna Intere
santă. Tehnician cu o veche 
experiență, cu un acut simț al 
realității, foarte modest în 
aprecieri, antrenorul emerit 
Nicolae Nedef, auzind subiec
tul convorbirii pe care do
ream s-o începem, a excla
mat, zîmbind : „Pregătiri pen
tru J. O. ? Pentru mine, cam
pionatul mondial s-a încheiat 
in seara cînd l-am cîștigat. 
Atunci, la 8 martie, la Paris, 
am început pregătirile pentru 
Jocurile Olimpice..."

Acestea fiind spuse, aborda
rea temei propriu-zise a deve
nit facilă, interlocutorul nos
tru oferindu-ne o bogată și 
instructivă suită de idei, îneît 
în final singura dificultate a 
fost aceea de a selecționa 
(termen, dP altfel, foarte des 
pomenit în timpul discuției...) 
pe cele mai interesante. Am 
notat, astfel, că, avîndu-se în 
vedere sensibilul echilibru va
loric existent la primul eșalon 
al handbalului mondial mas
culin (echipele R. D. Germa
ne, Iugoslaviei, Cehoslovaciei, 
R F. a Germaniei, Danemar
cei, Suediei, U.R.S.S. sînt de 
forțe egale, oricare dintre ele 
fiind capabilă să se instaleze 
pe „fotoliul" ocupat acum de 
handbaliștii români...), s-a lu
crat serios în timpul verii cu 
elementele tinere, federația 
organizând mai multe acțiuni 
(tabere, jocuri de verificare, 
trialuri), prin „sita" cărora au 
trecut aproape 100 de tineri 
jucători. Concluziile acestei 
vaste acțiuni au fost și îmbu
curătoare — pe plan tehnic, 
dar și triste — pe planul pre
gătirii fizice, unde reprezen
tanții noii generații s-au do
vedit îngrijorător de mult de
ficitari.

Oricum, însă, sondajul și 
apoi selecția s-au făcut din 
timp, deficiențele se cunosc și 
surprizele sînt excluse, planu
rile de activitate avînd, în

acest fel, baze concrete. Toc
mai din aceste motive, apro
piatele confruntări internațio
nale sînt așteptate cu liniște, 
fiecare din ele fiind subordo
nată scopului principal : veri
ficarea și rodarea atît a majo
rității celor ce au compus e- 
chipa campioană a lumii, cit 
mai ales a celor care la J.O. 
vor „interpreta" 
ma oară 
avînd 
apăra titlul cucerit la Paris. 
Celor mai vechi li s-a acordat 
credit, dar un credit cate, 
așa cum spunea antrenorul 
federal, trebuie onorat, iar de 
la ceilalți se așteaptă confir
marea unor calități care să-i 
recomande definitiv pentru 
echipa națională. Deocam
dată, partidele disputate în 
cadrul campionatului național 
nu au adus prea multe însem
nări îmbucurătoare în carne
tul antrenorului N. Nedef. Cea 
mai mare parte a celor ce 
compun în momentul de față 
lotul reprezentativ nu au evo
luat în campionat la un nivel 
mulțumitor, scăderile de for
mă fiind mai evidente la 
handbaliștii cluburilor bucu- 
reștene Steaua și Dinamo.

Dar, iată pe concret cum 
arată lotul: Penu, Orban 
(portari), Guneș, Lieu, Popes
cu, Samungi, Bota, Marinescu, 
Moldovan, Gațu, Chicid, Bir- 
tolom, Coasă, Roșescu, Goran, 
Gruia, Dan Marin. După cum 
se vede, lipsesc Oțetea și 
Nica, în locul lor apărînd Ro
șescu (Voința București) și

pentru pri- 
roluri de titulari, 

greaua sarcină de a

Dan Marin (Dinamo Bucu
rești). De asemenea, au rein
trat, de această dată să spe
răm că nu numai cu titlul de 
„rezerve", așa cum s-au petre
cut lucrurile anul trecut : 
Bota, Birtolom și Coasă. In 
afara acestora, în vederile an
trenorului federal mai intră 
cîțiva tineri handbaliști: por
tarul N. Munteanu, jucătorii 
de cîmp Voinea, Cosma, Tu- 
dosie și Messmer, pentru care 
evoluția în lotul de tineret va 
constitui un veritabil exa
men. In general, de altfel, 
acest sezon va reprezenta, 
după cum se vede, pentru toți 
acești jucători, ca și pentru 
alții care se vor evidenția ul
terior, o adevărată „piatră 
de încercare", urmînd ca la 
finele activității internațio
nale, în anul viitor (3—11 a- 
prilie, C.M. universitare, ul
tima competiție) componența 
echipei reprezentative să fie 
clar conturată.

Pînă atunci să ne pregă
tim, alături de alte mii și mii 
de iubitori ai handbalului, ca 
să urmărim nu peste multă 
vreme interesantele dispute 
■înscrise în calendar. Startul ? 
La Cluj unde între 17 și 22 
noiembrie va avea loc cea de 
a XI-a ediție a „Trofeului 
Carpați", la care vor 
cipa reprezentativele 
Germane,. Iugoslaviei, 
riei, Uniunii Sovietice, 
și selecționatele A și de tine
ret ale. țării noastre.

Călin ANTONESCU

O FORMULĂ DE CAMPIONAT
ÎMBUNĂTĂȚITĂCE TREBUIE

parti- 
R. D. 
Vnga- 

precum

Un derby ratat:
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI DINAMO BUCUREȘTI

Finalele campionatelor de că
lărie, disputate timp de zece 
zile, au constituit, ca și anul 
trecut, „piatra de încercare" a 
rezistenței cailor — (datorită u- 
tllizării intensive a multora 
dintre ei, cu referire specială 
la participanții probelor de ob
stacole prevăzute în program) 
și a călăreților.

Prevederea regulamentară ca 
întrecerile pentru fiecare titlu 
la obstacole să se dispute in 
trei probe (dintre care două cu 
baraje suplimentare), timp de 
trei zile consecutiv, a solicitat 
o mare rezistență fizică și psi
hică. Discutabil ni se pare, în 
legătură cu aceasta, și modul 
de organizare a campionatului. 
Credem că. pentru a se evita 
uzura«prematură a cailor, ar fi 
mai bine ca juniorii și fetele 
să-și dispute titlurile la o dată 
diferită de cea <t seniorilor. E- 
vident, nu încercăm să impu
nem o formulă, dar nu e mai 
puțin adevărat că apare nece
sară o analiză profundă a actu
alului sistem competițional și 
adoptarea, in ultimă instanță, 
a sistemului care prezintă a- 
vantajele cele mai mari.

La actuala ediție a campio
natelor de obstacole a ieșit în 
evidență buna pregătire a că
lăreților de la Dinamo (antre
nor P. Andreianu) care, prin : 

Vlad. O. Reecr, E. Ioncscu, 
M. Silea, M. Simion și Elena 
Danacu, au cucerit cinci titluri 
de campioni. De asemenea, tre
buie să menționăm și evoluția 
călăreților de la Petrolul : A. 
Stoica. D. Mihăilescu, A. Ra
dar, Gh. Niculae și N. Burghe- 
lc (antrenor P. Roșea), cîști- 
gători a numeroase locuri frun
tașe. Cunoscând valoarea echi
pei C.S.M. Sibiu (antrenor Al. 
Purcherca). nu ne putem de
clara mulțumiți numai cu ti
tlul de campioană cucerit de 
Edith Wăfmescher, la fete. Iot 
cui 3 la echipe și alte 2 locuri 
cinci.Pentru A.S.A. Cluj (antrenor 
F. Naghy). medalia de argint 
cîștigată de juniorul V. Conțiu 
și cea de bronz cîștigată de ju
nioara Udico Uifalvy este un 
frumos succes, mai ales dacă 
luăm în considerare condițiile 
nu atît de bune de pregătire 
ale călăreților clujeni. O men
țiune specială lui Cornel Cor- 
manencu (C.S.M. Iași) pentru

de-

locul 4 obținut la categoria 
semigrea, unde a Întrecut pe 
doi dintre favoriți, C. Uin cu 
Viteaz și A. Stoica cu Pik-up. 
In ciuda bazelor hipice moder
ne de care dispun, atit Centrul 
de călărie București, cit și A.S. 
Rovine Craiova s-au prezentat 
sub așteptări, deși au cai și 
călăreți de o bună valoare. Un 
exemplu : Centrul București are 
în Manuela Firșlrotu o spor
tivă cu foarte multă experien
ță. pe care insă nu o va putea 
valorifica atita timp cit ca va 
continua să încalece pe cai, 
din care unul a ajuns la „vîr- 
sla canoanelor” (Arcaș), iar ce
lălalt este inapt pentru sport 
(Fildeș). A.S. Recolta Cislău. 
ca și A.S. Recolta Mangalia au 
cai de perspectivă, dar neavînd 
și călăreți buni n-au putut face 
față unei finale.

Surpriza, la actuala ediție a 
campionatelor. a furnizat-o 
secția de călărie a clubului 
Steaua care, pentru prima dată 
la o ediție de campionat, nu 
a reușit să-și însușească nici 
un titlu de campion, deși dis
pune de efectivele cele mai 
complete de cai. sportivi, an
trenori și condiții optime de 
pregătire (inclusiv manej aco
perit). Indiscutabil, obținerea 
celor 12 locuri de la 2—6 este 
meritorie, dar ni se pare to
tuși insuficientă.

Dintre caii cei mal tineri 
prezenți la finale bine pregătiți 
s-au arătat a fi Bicaz (Petro
lul), Satrap (Mangalia), Val 
(Craiova) și Stelică (Iași), in 
timp ce de la avansați s-au re
marcat : Aprod. Spumos (Petro
lul), Pipăruș, Viorica, Vinovat 
(Steaua), Gama, Lama, Jak 
(Dinamo), iar de la confirmați: 
Spirt, Sondor, Vifor (Dinamo). 
Pik-up (Petrolul), Păunaș, Vi
teaz (Steaua).

In ceea ce privește campio
natele de dresaj, ele au fost 
dominate la categoriile superi- 

' oare de călăreții de la Steaua, 
în confruntări fără adversari, 
în timp ce la categoriile infe
rioare s-au impus elevii antre
norului Gh. Andrei (C.S.M. Si
biu), A. Frolich și H. Ilirsch, 
precum și juniorii Daniela Mol
nar, Cornel Dinescu (Steaua) 
și Sorin Bădulescu (Petrolul).

FELIX ȚOPESCU
Tiberlu STAMA

VELODROMUL ÎN PLINA ACTIVITATE..

fete,

N. M.

sup-e- 
care

pistă 
sep- 

Astfel, 
după-amiază, prin grija

Niculescu 
32.040 m. 

loc cam- 
aceastft

„Mondialele" au luat sfîrșit

CL45/F/CARF 5U8 AȘTEPTĂRI A ECHIPELOR NOASTRE

SOFIA, 3 (prin telefon de 
la trimisul nostru special).

încheiate, vineri seara, cu 
rlerbyurile R. D. Germană — 
Bulgaria, la băieți și U.R.S.S 
'— R.P.D. Coreeană, la 
campionatele lumii la volei 
au relevat pregătirea 
rioară a șase echipe, 
s-au detașat evident de res
tul participantelor. Este vor
ba de formațiile masculine 
ale R.D.G., Japoniei, Bulga
riei și de cele feminine ale 
U.R.S.S., Japoniei și R.P.D. 
Coreene. Titlul la masculin, 
ce urma să . fie decis în ul
tima zi. a revenit, pe merit, 
voleibaliștilor din R.D.G., du
pă un meci de o tensiune 
fără precedent, cu senzațio
nale răsturnări de scor. în 
setul 
ceau 
10—1, 13—5, ele se și vedeau 
în posesia titlului. Bulgarii 
luptaseră cu ardoare, încu
rajați de un public supra
încălzit profitind și de un 
moment de derută al adver
sarilor. S-au relaxat însă 
înainte de vreme, permjțînd 
acestei „mașini de regulari
tate", care este echipa R.D.G.. 
să pună stăpînire pe joc și 
să facă mai întii 4 și ano' 
10 puncte consecutive, atîtea 
cite îi trebuiau pentru a cu
ceri victoria si titlul suprem.

Această finală a CjM. a 
fost magistral condusă de ar
bitrul internațional COSTIN 
MUȘAT (România), care și-a 
atras simpatia tuturor celor 
prezenți aici, prin deciziile 
sale întotdeauna corecte. Du
pă meci. C. Mușat a primit 
felicitările oficialităților 

F.T.U.B., printre care și

V, cînd gazdele condu- 
la un moment dat cu

dl. Paul Libaud, președintele 
acestui for.

L» aproape 600 km depăr
tare de Sofia, echipa U.R.S.S. 
dispunea la Varna de o ma
nieră categorică de aceea a 
R.P.D. Coreene, adjudeeîn- 
du-și cel de-al IV-lea titlu 
mondial.

Reprezentativele României 
au avut o comportare sub 
așteptări, atît fetele, cît și- 
băieții. Locul VII ocupat de 
voleibalistele noastre nu jus
tifică nici pe departe canti
tatea de pregătire efectuată 
înainte, 
un loc 
voluau 
mă în 
cu Polonia. Oricum, însă, 
față de primele trei echipe 
clasate, voleibaliștii români 
se află mult în urmă, nu nu
mai din punct de vedere teh
nic, dar și al concepției de 
joc și al pregătirii psihice. 
Dureros este faptul că din vice- 
campioni mondiali, băieții au 
ajuns să lupte acum din greu 
cu formații de la limita infe
rioară a elitei și cu altele 
care abia asaltează cer
cul celor mari. Victoria 
asupra formației sovietice, a 
cărei slăbiciune evidentă și 
surprinzătoare este pusă în
deosebi pe seama greșelilor 
antrenorului Iuri Cesnokov, 
a fost un foc de paie. Ne-au 
învins apoi cu 'ușurință echi
pele R.D.G.. Bulgariei (în 
cea mai slabă zi a sa) și Po
loniei. Nu putem spune că 
tricolorii nu au făcut tot ce 
au putut în meciurile sus
ținute în raport cu pregătirea 
lor. Dar, în lot figurau și 
jucători necorespunzător an-

Băieții puteau ocupa 
mai bun, dacă nu e- 
fără tragere de ini- 
meciul din ultima zi 

Oricum,

trenați, Iar programul pre
gătirilor pentru mondiale a 
fost astfel alcătuit, îneît 

mulți dintre ei «-au prezentat 
în. lipsă de formă. Ceea 
explică poziția a Vll-a 
ierarhia valorilor, la fel 
și la „Cupa Mondială" 
anul trecut.

In sfîrșit, fetele s-au situat 
tot pe locul 7, stabilind, la 
rîndul lor, un record de pre
zentare mediocră la C.M. Și 
nu au nici o scuză, mai ales 
ținînd seamă de faptul că 
echipa a ^fost întrecută de 
adversare de valoare slabă, 
în urma comnoitării de la 
Varna. echipa feminină a 
pierdut o ocazie excelentă de 
a se califica pentru J.O. Dar. 
asupra 
nostru 
reveni.

reprezentării voleiului 
la „mondiale" vom

Aurelian BREBEANU

LAUREATELE...
U.R.S.S.

In cercul celor trei mari 
favorite ale C.M. feminin, 
formația V.R.S.S. a constituit 
o adevărată surpriză. Pusă 
la punct la toate capitolele, 
chiar și în cel al apărării în 
linia a n-a. actuala campioa
nă mondială și-a dominat 
copios adversarele la aceasta 
ediție a C.M. Lotul cuprinde 
următoarele jucătoare : Lud
mila Buldakova (căpitan), 
Liubov Tiurina, Vera Diuri- 
nlova. Tatiana Sarîceva, Ma
rita Batutite, Nina Smoleeva, 
Tatiana Tretiakova, Rosa 
Salihova, Inna Riskal, Vera 
Lentieva, Galina Lantratova, 
Ludmila Mihailova. Echipa 
este antrenată de fostul vo
leibalist Ghivi Ahvledlani. 
Prin succesul de la varna. 
formația feminină sovietică 
își adaugă încă o medalie de 
aur la cele obținute cu pri
lejul primelor trei ediții ale 
C.M., la cele 6 ale ,-,europene
lor" și la aceea de la J.O. 
din Mexic.

aceea de la J.O.

SPRE TITLURILE DE CAMPIONI AI CAPITALEI

Trei sute de spectatori — 
și desigur mai mult dacă ar 
fi permis capacitatea sălii 
Grivița Roșie — au urmărit 
a doua gală dintr-o suită de 
șapte, care urmează să de
semneze pe campionii muni
cipiului București și, implicit, 
pe participanții din Capitală 
■la finalele campionatului na
țional de box.

S-A RELUAT

CAMPIONATUL
din 
pri- 
ce-

Ștrandul Tineretului 
Capitală a găzduit ieri 
tna reuniune din cadrul 
lei de a III-a etape (retur) a 
campionatului republican de 
polo, divizia A.

RAPID - CRIȘUL 4—1 
(1—1, 1—0. 1—0, 1—0). Me
ciul a fost echilibrat, dar rn- 
pidiștii, cu un plus de ex
periență, au obținut victoria. 
Au înscris : Mustață (2) și 
Medianu (2) — Rapid, res
pectiv Harabula. A arbitrat 
C. Mărculescu. STEAUA — 
OLIMPIA ORADEA 14—1 
(4—0, 4—0, 3—0, 3—1). Sco
rul evidențiază foarte bine 
raportul de forțe. Principalul 
realizator: Popescu (4) —
Steaua. DINAMO — VAGO
NUL ARAD 9—2 (1—0, ?—l, 
4—0. 2—1). Dinamoviștii, mai 
rapizi și mai tehnici, au ob
ținut o 
cipalii realizatori : 
cu (3) - 
Unc și 
Iacobini.

Luptele sînt aprige pentru 
un loc în finală; dar parcă 
mai ambițioși decît pugiliștii 
se arată antrenorii lor, aflați 
acum la examenul anual al 
activității sălilor pe care le 
conduc. Nouă maeștri și-au 
prezentat aseară elevii. Nu 
sînt toți străluciți și nici pur
tătorii unei tehnici ireproșa
bile. Majoritatea abia bat la 
porțile consacrării în catego
ria seniorilor. Printre cei 
care au evoluat în această 
gală s-au distins : Marin Mo- 
goș (Gr. Roșie), elevul lui 
C. Cionoiu, Gavril 
•(Progr.), elevul lui 
Popescu, șl Marian
(Constr.), elevul lui Gh. Lun- 
gu. Următoarea gală — 
mierduri 7 octombrie, de la 
ora 18,30, la Casa de cultură 
„Nicolae Bălcescu".

Vizitiu 
Lucian 

Dima

R.D.G.
titlului suprem 

voleibaliștii din 
______ reprezintă Încununarea 
unor eforturi lăudabile. Re
zultatele pe care ei le-au ob
ținut în ultima vreme sint 
dc invidiat. Din primăvara a- 
nultii 1969. această echipă a 
cucerit primul loc în Tur
neul Continentelor (Montevi
deo). în Cupa Mondială (Ber
lin) și acum titlul mondial. 
Lotul voleibaliștilor din R.D.G. 
este format pe scheletul e* 
chipet campioane. F. C. Leip
zig. si cuprinde pe următorii 
jucători : Horst Peter, Horst 
Hagen. Siegfried Schneyder 
(căpitan). Jurgen Freiwald. 
Reiner Tseharke, Eckhard 
Pietsch, Arne Schutz, Jurgen 
Kessel. Wolfgang Weise, Jur
gen Maune, Rudi Schuman, 
Wolfgang Webner. Dintre ei, 
A. Schutz Și R. Schuman au 
fost aleși, în urma unei an
chete printre ziariști. în pri
mii șase voleibaliști din lume 
alături de Katsutoshi Nekoda, 
Jungo Morita (Japonia), Di- 
miter Karov și Dimiter Zla- 
tanov (Bulgaria).

Antrenorul lotului, Herbert 
Jenter, este considerat ca un 
tehnician deosebit de priceput, 
care lșl conduce totdeauna 
echipa cu măiestrie.

Ciștigarea 
de către 
R.D.G.

ir 1 „PREMIUL DE

Dan Marin (Dinamo) aruncă la poartă, cu toată opoziția lui
Schumann (nr. 10-Universitatea). Fază din meciul Univer
sitatea—Dinamo Foto: Ș. BAKSI

Echipa studenților bucureș- 
teni, „copilul teribil" al cam
pionatului nostru, și-a confir
mat ieri după-amiază, în fie
ful său, sensibila revenire de 
formă. Mai îndîrjiți ca la în
ceputul campionatului — din 
păcate, nu ' de puține ori, 
cam prea... „îndîrjiți" ! — am
bițioși, activi în apărare și 
combinativi în atac, studenții 
au realizat ieri o prețioasă 
victorie în fața dinamoviștilor 
bucureșteni : 15—8 (7—5).

Firește că, pentru majorita
tea celor ce vor citi acest re
zultat, scorul la care handba
liștii de la Universitatea și-au 
asigurat victoria nare surprin
zător. Și — acesț lucru tre
buie precizat chiar de la în
ceput — chiar este surprinză
tor, cele 7 goluri diferență ne- 
avînd darul ’ 
mod corect 
dintre cele 
în această 
intenționăm _ ,___ ___ ...___ _
din meritele reale ale învin
gătorilor, vom preciza, însă, 
că „sprintul" irezistibil din fi
nal al Universității a fost co
pios _ facilitat de o discutabilă 
eliminare definitivă din joc a 
unui handbalist de la Dinamo, 
respectiv a lui Valentin Sa
mungi, pentru injurii aduse 
arbitrului. Decizia este discu
tabilă deoarece în clipa in ca
re V. Samungi s-a adresat in
jurios arbitrilor el era elimi
nat pe 2 minute din joc și, 
se pare (cazul nu a fost elu
cidat nici după încheierea 
partidei, fiind vorba de o sub
tilă interpretare 
tului) că cl ar 
fie descalificat, 
seamnă că, după 
lor 2 minute de 
nit jucător dinamovist ar fi 
putut să-i ia locul în teren. 
Așa insă, din tpin. 42, la sco
rul de 7—7 ('), Dinamo a evo
luat pînă la sfîrșit în 5 ju
cători dc cîmp, scorul ajun- 
ffînd, rapid, net favorabil 
Universității : 14—7 în min 

S5 !
Pînă la acest regretabil in

cident partida a plăcut, furni- 
zind multe acțiuni frumoase, 
finalizate spectaculos. Chiar 
dacă uneori accentele de duri
tate (repetăm : mai frecvente 
la Universitatea) au scăzut din 
acurateța fazelor, totuși di
namismul general al jocului 
și evoluția palpitantă a sco
rului au constituit motive de 
satisfacție. Interesant ni se 
pare, de asemenea, faptul că 
dinamoviștii au început exce
lent (min. 6 : 3—0, min. 12 i

4—1), lăsînd impresia că vor 
termina învingători. Dar — si 
nu pentru prima oară — ner
vii și lipsa de disciplină i-an 
trădat, făcîndu-i să comită 
greșeli, pe care adversarii 
le-au speculat prompt, reu
șind să se distanțeze la două 
goluri pînă la pauză. După 
reluare, Dinamo a obținut e- 
galarea și cînd ne pregăteam 
să asistăm la un pasionant fi
nal a intervenit acel incident 
și elevii lui Oprea Vlase. ca un 
boxer cu garda jos. au primit 
gol după gol. Tocmai de a- 
ceea, gestul portarului Cornel 
Penu, care a lovit cu piciorul 
un adversar căzut, a fost 
atît mai strident, mai de 
înțeles.

Punctele au fost marcate
Chicidt (6), Chircii (2), Voinea 
(2), Bădău (2), Ștef, Costacho 
H, Paraschlv — Universitatea. 
Dan Marin (3), Bota (2), Mol
dovan (2), Samungi — Dinamo. 
Arbitrilor V. Pclenghian și T. 
Curelea, în afara unor greșeli 
mai mici, le reproșăm îngâ 
duința cu care au acceptat jo
cul brutal si obstructionist în 
apărare.

cu 
ne-

de:

victorie comodă. Prin- 
Zamfires- 

— Dinamo, respectiv 
Leszai. A condus 11.

i Ieri după-amiază, pe la
cul Snagov, s-a dat startul 
în prima zi a întâlnirii de 
canotaj dintre reprezentati
vele de juniori ale orașelor 
București și Sofia. A fost 
„PREMIUL DE SIMBĂTA" 
al acestei frumoase regate, 
întrecere în care sohifiștii 
din Capitală —. evoluînd la 
înălțime — au 
■cele 10 probe

1 (Rezultate : 
SCHIF 2 V :

cucerit 8 din 
disputate.

junioare : 
1. București 

(Constantin-Cordoș) 4:45.0. 2. 
Sofia (Ruș°va-Deceva) 4:49.5; 
4-|-l V i 1. București (Ne-

gomireanu, Cavluc, 
Cordoș+Ionciu) 
Sofia 4:39,6 ;
1. București (Nicolae, 
gan, Klein, 
4:24,0, 2. Sofia 4:33,9; SIM
PLU : 1. Iordănka Ruseva 
(Sofia) 5:01,1. 2. Maria Radu 
(București) 5:23,5 ;
SCHIF 4+1 : 1. 
(Bobocea. Herling,
Roman +Grozavu)
Sofia 6:07,2 : SIMPLU : 
Gheorghe Foca (București) 
6:54,9, 2. Ștefan Kațev (So
fia) 7:00,8 ; SCHIF 4 F.C. : 
1. Sofia (Rusev, Aleksandar,

Alexe, 
4:31,2, 2.

4+1 RAME: 
GoJ- 

Alexe+Ionciu)

juniori :
București 
Dumitru. 

6:01,3. 2.
1.

de a reflecta în 
raportul valoric 
două combatante 
dispută. Fără să 
a știrbi cu nimic

a regulamen- 
fi trebuit să 
Aceasta în- 
scurgerea ce- 
eliminare, un

SIMBATA“
Kiril, Pavlov) 5:31,5, 2. Bucu
rești (Apostu, Maican, Mora- 
riu. Herling) 5:47,5:
2 F.C. : 1. București 
deanu-Stamate) 6:10,1, 
fia (Mitev-Planen)

1.

SCHIF 
(Zivi- 

2. So- 
6:29,3 ; 

SCHIF 2 + 1 : 1. București 
(Visner-Mocanu + Popescu) 
6:26,1. 2. Sofia (BarOv-Petrov 
+ Vasilov) 6:31,7 ; SCHIF 2 
VÎSLE : 1. București (Foea- 
Tanăse) 5:54.5. 2. Sofia (Ște- 
fanov-Kiril) 6:03,1.

întrecerile continuă as’ezi. 
pe lacul Snagov, începînd de 
la ora 10,30.

V. Tf.

— c. o. —

Cea de a doua zi a întrecerilor, 
desfășurate pe poligonul Tunari, 
a prilejuit afirmarea tinerilor O. 
Savu (Cutezătorii), Adriana Tan- 
ko (C.S.M. Cluj). Adriana Geur- 
gescu (Metalul), V. Chițca (Ac
tivul Brașov), Angela Tudorică 
(Dinâftio). fapt care demonstrea
ză preocuparea secțiilor respec
tive pentru promovarea de noi 
elemente de perspectivă. Dintre 
ceilalți cîștlgătorl ai probelor 
s-au evidențiat C. Codrcanu, A. 
Belinschi, S. Vlădoiu.

Menționăm, din nou, numărul 
redus de participanți la proba 
de pIstQi viteză, unde s-au pre
zentat la startul întrecerilor nu
mai 4 concurenți, fapt care a 
pus pe organizatori în situația 
de a nu întocmi un clasament 
la această probă. Rezultatele teh
nice sînt : „Cupă Speranțelor"; 
armă standard 3x29 f. fete : 1. 
Melania Radu (C.P.M.B.) 537 p, 
2. A. Iânko 533 p, 3. A. Geor
gescu 332 p ; armă standard cul
cat Ha f. băieți : 1. c. Codreanu 
(C.P.M.B.) 588 Safta

Zilele ciclismului de 
continuă prin puntea 
tembrie-octombrie. 
ieri 
federației de resort, am pu
tut asista la alte întreceri 
ale pistarzilor. Reuniunea de 
pe ..bucla Dinamo" a fost 
deschisă de o probă de vite
ză. contînd drept revanșă a 
campionatului municipiului 
București. După patru serii 
de calificări contratimp, re
calificări și „sferturi" urmă
rim semifinalele. în prima, 
Leibner (deținătorul titlului) 
întrece (13,3) pe Ferfelea, iar 
în cea de a doua FI. Negoes- 
cu depășește pe Ioniță. Fi
nala mică dă cîștig de cau
ză lui Ioniță (13,6) în fața 
lui Ferfelea. Disputa decisi
vă, pentru locurile 1—2, din
tre Leibner și FI. Negoescu, 
revine primului ciclist (în 
12,6). el reușind să-și păcă
lească adversarul, fugindu-i... 
de sub nas. cu aproape un 
tur înaintea sosirii. Clasament: 
1.
2. FI.
M, Ioniță (Dinamo). A doua 
probă de pe program: o cursă 
ele eliminare, cu 14 concu- 
renți seniori și juniori. La 
capătul celor 14 ture, victo
ria revine lui Marin Ioniță.

Capul de afiș al reuniunii 
l-a constituit atrăgătorul con
curs (prima întrecere oficia
lă a sezonului) de demifond 
cu antrenament mecanic. La 
start — 7 cupluri, care s-au 
întrecut în trei manșe a 10 
minute. Dovedind aceeași 
formă bună ca și la antrena
mentul efectuat cu cîteva 
zile în urmă, cuplul George 
Negoescu—C. Voicu infringe 
rezistența principalilor adver
sari, C. Popescu—D. Marin, 
cîștigînd două manșe și în
trecerea, cu o medie orară 
de aproape 65 km. De remar
cat că în penultimul tur al 
primei manșe învingătorii au

fost înregistrați cu 72 km/h (I). 
în ciuda timpului nu tocmai 
propice. Clasament (cu dis
tanțele parcurse) : 1. G. NE
GOESCU—C. VOICU (Steaua) 
32.790 m, 2. C. Popescu—D. 
Marin (Voința) 32.610 m, 3. 
T. Puterity — M. 
(Steaua-Olimpia) 
Joi după-amiază are 
pionatul Capitalei la 
spectaculoasă probă.

mergem

ST. LEIBNER (Dinamo), 
Negoescu (Steaua), 3.

,,Cupa Speranțelor"
ȚC.F.IL Arad) 587 p, 3. O. Savu 
(Cutezătorii) 585 p : armă aer 
comprimat 40 f. băieți : 1. A.
Belinschi (T.E.F.S.) 364 p. 2.
S. Cucu (Dinamo) 357 p, 3. T. 
Mihalcea (Dinamo) 354 p : fete : 
1. Angela Tudorică 360 p, 2. 
Matei Dumitra (Dinamo) 357 p, 
3. Victoria Sâvovici (Dinamo) 348 
p : „Criteriul juniorilor mici“,
armă standard 3x20 f. fete : 1.
A. îanko 533 p. 2. A. Tudorică 
529 p. 3. Dumitra Matei 527 p ; 
armă standard culcat 60 f. băieți: 
1. S. Safta 587 p. 2. O. savu 585 
P. 3. L. Ilovici (Activul Brașov) 
•58n p : skeet 100 f : - *“ _“
doiu (Steaua) 92 p, 
(Steaua) 78 p, 
(Steaua) 77 p.

întrecerile continuă 
poligonul Tunari. începînd de 
la orele 9,00 cu probele de armă 
liberă 3x40 f, armă sport 3x20 f, 
pistol sport 60 f și talere arun
cate din șanț.

3.

1. N. Vlă-
2.
D.

I. Puiu
Buduru

astăzi, pe 
l de

P. GORETI

PESTE 80 DE TRĂGĂTORI
Zilele trecute a fost inaugu

rată activitatea competiționa- 
lă de toamnă a scrimerilor 
din Capitală. Participanți, 
peste 80 de tineri trăgători, 
de toate specialitățile, aspi
ranți la categoriile I și maeș
tri. Recordul de participare 
pe probe l-au realizat sabre- 
rii : 33 !

Iată și finaliștii :
FLORETA MASCULIN : 1. 

M. Golescu (U) 3 v.d.b., 2.
Burăcea (Șc. sp. 1) 3 v.d.b.,
C. Coman (Steaua) 3 v.d.b., 
L. Meleca (IEFS) 3 v.d.
D. Logan (Viitorul) 2 v„ 

B. Constantine seu (IEFS) 1
FLORETA FEMININ : 

Hiena Doară (Șc. sp. 1) 
v.d.b., 2.

P.
3.
4.
5.

•b„ 
, (>. 
. v.

1.
4

Ruxandra Niculescu

(Viitorul) 4 v.d.b., 3. Aurora 
Crișu (Viitorul) 3 v„ 4. Viori
ca Manta (Steaua) 2 v., 5. Li
dia Staicu (IEFS) 1 v., 6. Doi
na Prișcorniță (Steaua) 1 v.

SPADĂ: 1. M. Băicoianu
(IEFS) 4 v.d.b., 2. O. Zidarii 
(CSS) 4 v.d.b., 3. P. Aghiniei 
(Progresul) 3 v., 4. 1 Popa

L. Angelescu 
Tr. Bălan (U)

(CSS) 2 v„ 5. 
(CPMB) 1 v., 6.

v.
SABIE: 1. E.
v., 2. L. Mihăileanu (IEFS)
V., 3. S. Crișu (Viitorul) 2 v.,

4. Em. Oancea (Viitorul) 2 v.,
5. I. Galan (IEFS) 2 v„ 6. M. 
Baltă (U) 2 v.

Primii 4 trăgători s-au cali
ficat pentru etapa următoare.

i

4
3

Canea (IEFS)

BASCHET : Teren Floreasca. 
ora 17,45, Medicina — I.E.F.S. 
H (f) ; Universitatea — Pio- 
greșul (m) ; Arhitectura — 
Rapid II (f.) ; Teren Progres 11, 
ora 9,45. Progresul — '
nica Brașov (f).

CANOTAJ: 
de la ora 9. 
țional de juniori 
Sofia.

GIMNASTICA ; 
rea.sca, de la ora ... ___ r.
natul republican al maeștrilor, 
concursul pe aparate.

HANDBAL : Teren 
ora 9, Voința Buc. — 
Bacău (A.m.) ; ora 
Șc. sp. nr. 1 Buc. — T_. 
Galați (J.m.) ; ora 11.30 : Șc. 
sp. nr, 3 Buc. — 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. — 
versitatea Tini. (A.f.) ;
12.15 : Dinamo Buc. 
N. Bălcescu Pitești 
teren Ciulești, ora 15 : Rapid 
Buc. — Cl. Sp. Șc. (J f.) ; 
ora 16 : Rapid — Voința (B.f.),

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

POPICE : Arena Giulești. de 
la ora 8 : Rapid Buc. — Fla
căra Cfmpina (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 
și BELGRAD.

RUGBY : Stadionul Con
structorul, ora 9,30, Dinamo — 
Politehnica Iași ; ora 11 : Con
structorul — Steaua ; stadio
nul Giulești, ora 11 : Rapid — 
Rulmentul Bîriad (meciuri în 
cadru! etapei a iV-a a divi
ziei A).

TENIS î Teren Progresul, 
orele 9 și 14, campionatele in
ternaționale ale României (fi
nale).

TIR : Poligonul Tunari, de 
la ora 9. „Cupa speranțelor0 
și Criteriul juniorilor mici 
(.orobe de armă cu glonț și 
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 î 
Dinamo București — Farul (ti- 
neret-rezerve) : ora 15.30 : Di
namo București — Farul (di
vizia A) ; stadionul Progresul, 
ora 9 Progresul — Autobuzul 
(juniori): ora 13 : Progresul — 
F. c. Argeș (tineret-rezerve) ; 
stadionul Politehnica, ora 9.30 : 
Sportul studențesc - 
București (juniori) ; 
Sportul studențesc - 
București (divizia 
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, ora li : Sire
na București — Chimia Tr. 
Măgurele (divizia C) : ora*13 ‘ 
Sirena ~ 
Giurgiu 
Steaua 
Steaua 
(juniori) : stadionul 23 
(letonul IV), ora 13: 
23 August — Pe4 roi ui 
(juniori) ; stadionul 22 
(terenul 11). ora 13 : 
Energia — Victoria 
(juniori).

Pollteb-
Lacul 

concurs
Bucdreștj

Snagov, 
interna-

Sala Fio-
10, canipio-

Vol.nța.
Dinamo 

10,15 : 
Șc. sp.

Duo 
ora

Uni- 
ora 
Lie. 

(J.m.) :

Metalul 
ora 11 :
Metalul

B) ; te're- 
ora 11 : Voința 
Olimpia Rm. Sâ- 
C) ; terenul Lă

ți.30 : Laromet 
Rapid București

București — 
(juniori) ; 

(Ghencea). 
— Energia

Dunărea 
terenul 

or-a 13 : 
Slobozia 

August 
Steaua
Videle 

August 
Șc. sp. 
Horești
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REZULTATE EXCELENTE ÎN REUMIJNEA AllETICâ 
INHflONMĂ DE IA PITEȘTI

(Vrmart din pag. I)

Iar anemometrul a Indicat 0 1 
Deci, au fost îndeplinite toate 
condițiile pentru omologarea 
recordurilor.

Că acest rezultat de 13,0 « 
n-a fost nicidecum întîmplător, 
o dovedește foarte bine și al 
doilea succes repurtat ieri de 
Valeria Bufanu. Euînd star
tul și în cursa de 100 m plat 
ca a obținut o aplaudată 
victorie 11,6 s — record per
sonal egalat — în fața presti
gioasei sprintere poloneze Ker
ner, creditată în acest an cu 
o performanță de 11,4 « I 
Bravo Valeria

CEA MAI BUNA PERFOR
MANTA MONDIALA A ANU
LUI LA SULIȚA !

„Vă rog din suflet să trans
miteți organizatorilor, gazdelor 
noastre, mulțumirile mele pen
tru excelenta organizare a 
competiției, pentru priceperea 
cu care au amenajat sectoa
rele de concurs. Aici, Ia Pi
tești, mi-am sporit încrederea 
în forțele mele, mi-am dat sea
ma că sînt capabilă să reali
zez un nou record mondial" 
— acestea au fost cuvintele cu 
care DANIELA JAWORSKA 
ne-a întîmpînat. Intr-adevăr, 
excelenta atletă poloneză a 
avut, toate condițiile — și le-a 
folosit din plin — pentru a 
obține o performanță de ră
sunet. Primele două aruncări 
au fost de acomodare (55,72 m

SUCCESE ROMÂNEȘTI IN PRIMELE 
FINALE ALE

(Urmare din pag. I)

mător, ultimul, învinșii au 40- 
15 și pierd din mină tot avan
tajul. O victorie la limită, greu 
cucerită : TIRIAC, GULYAS— 
MARMUREANU, DRON 6—4, 
3—b, 6—3, 3—6, 8—6.

Poate și mai greu și-au ciș- 
tigat locul în finală cehoslo
vacii Frantisek Pala și Vladi
mir Zednik. Și ei mai aveau 
nevoie, la un moment dat, de 
un singur set dștigat, dar ma
ghiarii S. Iîaranyi—R. Machan 
egalează. Ultimul set dă loc la 
o luptă foarte animată cu răs
turnări neașteptate de scor. De 
la 4—2, Pala și Zednik nu se 
pot distanța și intră în pre
lungiri. Aci, la 5—6, maghiarii 
au 3 mecibaluri și le ratează! 
Urmează o serie de break-uri, 
nu se punctează decît oontra 
serviciului... Doar Pala, ser
vind cu un efort deosebit, re
montează de la 15—40 și reu
șește finișul decisiv. Rezultat 
PALA. ZEDNIK—BARANYI,
MACHAN 3—6, 6—2, 6—3, 5—7, 
9—7.

La femei, aveam emoții pen
tru Iudith Dibar și Agneta 
Kun, dar ele ni le-au risipit, 
irapunîndu-se în fața cuplului 
Veronika Koch—Betina Borchert 
(R.D.G.), In special in setul 
doi, cînd au jucat mai aproape 
de fileu. Scor : 8—6. 6—4 pen
tru Dibar—Kun. Foarte dis
putată a fost semifinala dintre 
australiencele Susan Alexan
der—Sandra Walsham și ma
ghiarele Eva Szabo—Clara Ioz- 
say. Cu multă dîrzenie, dar ș' 
greșind mai puțin, jucătoarele 
de la antipozi au reușit un 
break decisiv în setul trei 
(4—4... 6—1). Deci, pe tabela 
de scor : ALEXANDER. WALS
HAM—SZABO, IOZSAY 7—9. 
6—3. 6—4.

După-amiază, au fost cunos- 
cuți primii campioni ai „inter
naționalelor" noastre. Notăm, 
cu firească satisfacție, succesele 
românești, care au însoțit dis
putarea celor două finale de 
dublu.

Mai întîi, fetele noastre. Iu
dith Dibar și Agneta Kun, fosta 
și actuala campioană, nu și-au 
dezmințit forța în fața cuplului 
australian, redutabil de aseme
nea. După ce cîștigă relativ 
ușor primul set (deși egalate, 
de la 4—1). româncele întim- 
pină o rezistentă sporită în cel 
de-al doilea. Aci. se remarcă 
jocul eficace a! Sandrei Wals
ham, mai bună feri decît co
echipiera sa Susan Alexander. 
Si deși gazdele conduc cu 3—2, 
apoi cîștigă un ghem-maraton 
contra serviciului, deci 4—2, ele 
permit oaspetelor să puncteze 
în serie și să-și adjudece se
tul. Emoții, la începutul deci
sivului. care debutează cu 0—1. 
Dar apoi, atît Kun, cit și Di
bar. se regăsesc total, 1uînd 
patru ghemuri la rind I Meciul 
era jucat și victoria culorilor 
noastre nu mai putea fi pusă 
la îndoială. Rezultatul finalei 
de dublu femei : IUDITH DI
BAR. AGNETA KUN — Susan 
Alexander, Sandra Walsham 
6—4, 4—6, 6—2.

O excelentă partidă de luptă 
a marcat încheierea probei mas
culine de dublu. Cine a pariat 
pe masivul Vladimir Zednik Și 
impetuosul „stîngaci “Frantisek 
Pala, a greșit. Căci Tiriac și 
Gulyas au fost ieri în forma 
lor cea mare. Tn special Ton 
Tiriac a excelat prin subtilită
țile specifice jocului în pe
rechi. demonstrînd tuturor ma
rea sa capacitate. După cum su
perbul campion al rachetei care 
rămîne Istvan Gulyas a jucat 
și el fără reproș. Amîndoi 
muncesc mult în prelungirile 
setului doi pentru a echilibra 
scorul. Tn următorul, refac de 
la 2—4 șl iau conducerea. Și 
— lucru rar în tenis — nu se 
mai opresc decît la capătul a 
10 ghemuri cîștigate ! Era șl

Cassius Clay 
se pregătește intens

Fostul campion mondial de 
box la cat. grea, Cassius Clay, 
care-și va face reintrarea la 
26 octombrie la Atlanta, pri- 
primind replica lui Jerry 
Quarry, se antrenează în pre
zent (a Miami Beach. Clay 
transpiră serios la antrena
mente, dornic de a-și face, 
reintrarea printr-o victorie. 
La ultima ședință de antre
nament el a susținut 14 run- 
duri în compania cîtorva 
sparing parteneri. Încă ne
acomodat cu efortul prelun
git, Clay a suportat cu greu 

șl 54,50 m), pentru ea apoi, In 
a treia încercare, »ă-ți pro
beze incontestabila valoare i 
59,54 m (a treia performanță 
mondială a anului). A patra 
aruncare (54,90 m) a pregătit 
ascensiunea spre vîrful pira
midei. Daniela a realizat, apoi. 
59.68 m și a încheiat suita cu 
un excelent rezultat : 61,44 m I 
Această performanță constituie 
cel mai bun rezultat mondial 
al anului. Iată, de altfel, cum 
arată, după concursul de la Pi
tești, tabloul celor mai bune 
aruncătoare de suliță din lume 
în sezonul 1970 :

61.44 m Daniela Jaworska 
(Polonia)

60,60 m Fuchs (R.D.G.)
59,34 m Moskalenko 

(U.R.S.S.)
59,18 m Vidos (Ungaria)
58,40 m Gryziecka (PoTonia) 
Daniela Jaworska are 24 de 

ani, este profesoară de educa
ție fizică și face parte din clu
bul sportiv B.K.S. „Skra“ Var
șovia. Este măritată cu Ed
mund Jaworski, antrenorul ei 
Principalele obiective : doborî - 
rea recordului mondial, medalia 
de aur Ia J.O. de la Mfinchen 
și... un copil („planificat" pen
tru anul 1973...).

Dintre celelalte. rezultate în
registrate în prima zi a reuni
unii de pe stadionul de atle
tism din Parcul Argeș ies în e- 
vidență cele obținute de Viori
ca Viscopoleanu — 6,67 m la 
săritura în lungime. Sorin 
Păsulă — 10,5 s la 100 m, re
cord național de juniori egalat, 
Csaba Dosa — 2,14 m la săritu-

TENISMANILOR
sfîrșitul partidei : ȚIRIAC, 
GULYAS—Pala. Zednik 4—6, 
10—8, 6—4. 6—0.

Programul zilei a fost com
pletat cu continuarea ultimei 
semifinale rămasă neîncheiată, 
la dublu mixt. Maghiarii Eva 
Szabo și Robert Machan au 
terminat victorioși în fața cu
plului Veronika Koch—Thomas 
Emm rich (R.D.G.) cu 6—2, 2—6, 
6—2 și vor fi — mîlne în fi
nală — adversarii perechii ro
mâne Iudith Dibar—Sever Dron.

★
Deci, astăzi, ultima ridicare 

de cortină în acest turneu. Pro
gramul (modificat) începe la 
ora 9 cu proba de consolare, 
iar la 10 se dispută finala de 
simplu femei, opunind pe Eva 
Szabo (Ungaria) și Iudith Di
bar (România). După amiază, 
două finale. La ora 14, Franti
sek Pala (Cehoslovacia) și Se
ver Dron (România) își dispută 
finala de simplu bărbați. In 
continuare, finala de dublu 
mixt, ultima.

Elena Ceampelea și Mircea Gheorghiu campioni absoluți ai tării la gimnastică
(Urmare din pag. 1)

ținînd doar 9. în schimbul doi, 
Gheorghiu concurează bine Ia 
sărituri (9,15 și 9,20), în timp 
ce Păunescu — nesigur și cu 
citeva ezitări — primește doar

MIRCEA GHEORGHIU

8,95. Coșariu nu pare însă dis
pus să cedeze : la inele, el se 
prezintă într-o formă deosebită, 
mal ales în prima parte a exer
cițiului și în final (dublu salt), 
obținind una din cele mai ridi
cate note din concurs — 9,30. 
Mihaiuc, cu 9.15 la sărituri, nu 
a recuperat mai nimic din di-

»
PE TERENURILE DE TENIS

Turneul internațional de 
tenis de la Berkeley (Califor
nia) a continuat cu disputa- 

asaitul lui Vicente Rondon, 
care i-a creat multe proble
me, în cele două runduri fi
nale. De multe ori Clay a 
fost .contrat" serios la figură, 
ieșind din ring marcat la 
pomeți. Antrenorul Dundee 
a declarat că elevul său va 
face tot posibilul să cîștige 
în fața lui Quarry. Dundee a 
specificat că a cerut pentru 
un meci de reintrare 12 fun
duri. însă organizatorii nu au 
acceptat, partida fiind stabi
lită pentru distanța de 15 
reprize a 3 minute.

ra tn înălțime șl Valerl Pod- 
luni — 7,59 m la săritura în 
lungime.

Rezultate tehnice t

România —Polonia 32 p — 41 p
100 m : 1. v. BUFANU (K) 11,6.

2. D. Jedrejek (P) 11,8, 3. H. Kerner 
(P> 11,8 4. Al Angelescu (R) 12,0 ; 

400 m : 1. K. Hryniewlcka (P) 54,5,
2 El. Skrowonska (P) 54,7, 3. M.
Filip (R) 54,8, 4. D. Bădescu (R) 
55,0 ; 1500 m : 1. K. Stadek (P) 
4 :27,0, 2. S. Kotakowska (P)
4 :27,0, 3. El. Baciu (R) 4 :31,4, 
4. N. Andrei (R) 4 : 37,5 ; HC. M. 
Linca (R) 4 :32,9 ; 100 mg : V. 
BUFANU (R) 13,0 — nou record,
2. E. zebrowska (P) 13,5, 3. El.
Vintilă (R) 14,5, 4. M. Sochacka
(Pi 16,8 ; lungime : 1. V. VISCO
POLEANU (R) 6,67, 2. El. Vintilă 
,71) 6,23, 3. M. Sochacka (P) 5,70, 

4. D. Marszatowlcz (P) 5,62 ; su
liță : 1. D. Jaworska (P) 61,44 — 
nou record. 2. E. Gryziecka (P)
59.12, 3. E. Zdrgo (R) 49,08, 4. El.
Prodan (R) 47,44 ; 4x100 m : 1.
POLONIA 45,8, 2. România 46.2 ;

România-R. S. S. Ucraineană 
(tineret, fete) 35 p - 25 p

100 m : 1. N. PISAREVSKAIA 
(U> 12,2 2. V. Svalova (U) 12,3,
3. V. Recu (R) 12,6, 4, V. Anghel 
s-a accidentat ; 400 m : 1. M. FI
LIP (R) 54,8, 2. L. Sălăgean (R) 
56.1, 3. L. Poppe (U) 56,8, 4. G. 
Guleaeva (U) 57,3 ; 100 mg : EL. 
MTRZA (R) 14,3, 2. M. Szatmari 
<R) 14,5, 3. I. Pusenkova (U) 14,6,
4. J. Termovenko (U) 15,0 : lun
gime : 1. C. POPESCU (R) 6.10, 2. 
Fl. Boca (R) 5,91, 3. L. Stroțkaia 
(U) 5,69. 4. L. Moseaghina (U)
5,63 ; suliță : E. Zdrgo (R) 49,08, 
2. S. Mudril (U) 39,02, 3. S. Cion- 
tu (R) 38.30 ; 4x100 m : 1. R.S.S. 
UCRAINEANA 47,2, 2. România
48.3

România — R. S. S. Ucraineană 
(tineret, bărbați) 47 p - 58 p
lOo m : 1. S. Păsulă (R) 10,5 — 
record de juniori egalat, 2.
G. Zalțev (U) 10.6, 3. VI.
Arehin (U) 10.7, 4. S. Mi
trofan (R) 10,7 ; 400 m : 1.
GH. TANASESCU (R) 48.7. 2.
Gh. Petronius (R) 43,8, 3. Al. Lo- 
Jecinikov (U) 49.6, 4. N. Afana
siev (U) 50.3 ; 1500 m : 1. I. KOR- 
CENKOV (U) 3 :49,3, 2. VI. Ia-
rovenko (Ut 3 :49,3, 3. P. Lupan 
(R) 3 :50.2, 4. C. Dima (R)
3 : 56.9 ; 2000 m obstacole : 1.
V. SAVOV (U) 5 :59,0, 2. V. Ra- 
cek (U) 5 :51.3, 3. h. Mathes (R)
5 : 52,5, 4. N. Dumitru (R) 6 :01,7;
HC. T. Szekely 5 :52,1. șt. 
Goanță 5 :53,0 ; 110 mg : V.
PROKOPENKO (U) 14,8, 2.
1. Glavă (R) 15,0, 3. E.
Sebestlen (R) 15,0 ; lungi
me : V. Podlujnîi (U) 7,59,
2. A. Hin (U) 7,27, 3. A. Abagiu
(R) 7,05, 4. G. Oană (R) 6,94 ; 
Înălțime : 1. C. Dosa (R) 2,11,
2. M. Negomireanu (R) 2,08, 3. 
R. Ahmetov (U) 2,04, 4. V. Goh 
(U) 2.04 ; greutate : 1. S. NU-
DELMAN (U) 16,24, 2. V. Jurba 
(U) 15.42. 3. Gh. Dumbravă (R)
15.13, 4. Gh. Suha (R) 14.72 ; su
liță : 1. VI. Aigustov (U) 70,30, 
2. A. Korneicluk (U> 69,96, 3. P. 
Coif (R) 63,28, 4. A. B'.așca (R) 
54,84 ; 4x100 m : 1. ROMANIA 41,1, 
2. R.S.S. Ucraineană 41,5.

întrecerile continuă astăzi de 
la ora 14,30.

ferența ce-1 separa de cei trei 
fruntași.

Au urmat dinamoviștii (Pău
nescu și Coșariu) la sărituri, 
steliștii (Mihaiuc și Gheorghiu) 
la paralele. Păunescu s-a pre
zentat aproape ireproșabil (zbo-

Fotoi N. DRAGOȘ
ruri lungi, aterizare precisă), 
fiind notat cu 9,30. Coșariu a 
„mers" ceva mai slab (9 și 
9,10). iar Gheorghiu, la para
lele, a avut citeva opriri, nu a 
marcat suficient punctele im
portante ale exercițiului, obți- 
nînd numai 9,15.

Schimbul al patrulea a con- 

rea partidelor din cadrul 
„sferturilor" de finală ale 
probelor de simplu. La mas
culin, Stan Smith l-a elimi
nat cu 6—2, 6—4 pe ceho
slovacul Jan Kodes. în semi
finală, Smith îl va întîlni 
pe compatriotul său Cliff 
Richey, învingător cu 7—5, 
3—6, 6—3 în fața australia
nului Robert Carmichael. 
Dennis Ralston a dispus cu 
6—2, 6—4 de Jaime Fillol și 
va juca în semifinale cu a- 
mericanul de culoare Arthur 
Ashe.

★
în turneul internațional de 

tenis de la Vancouver, Rod 
Laver l-a învins cu 6—4, 7—6 
pe Pancho Gonzales. Okker 
a cîștigat cu 6—3. 6—3 în 
fata lui Drysdale, calificîn- 
du se în finală. în alte do
uă meciuri, au fost înregis
trate următoarele rezultate : 
Emerson — Marty Riessen 
6—3, 6—1 ; Gimeno — New
combe 6—3, 6—3.

Asigurîndu-și primul loc în clasamentul campionatului mondial de motociclism, ma
rele as italian, Giacomo Agostini n-a mai participat la ultimul „Mare Premiu", disputat 
duminică la Barcelona. El a concurat, în schimb, la cursa de la Cadwel Park, în Anglia, cuce
rind cu ușurință primul loc în proba de 500 cmc. Iată-l pe Agostini (în dreapta fotografiei), 
condus la o turnantă de compatriotul său Re nzo Pasolini.

Felefoto i A. P. - AGERPRES

CEHOSLOVACIA Șl R.F. A GERMANIEI ÎNVINGĂTOARE 
ÎN TURNEUL DE HANDBAL DE LA HAMBURG

La „Alsterdorfer Halle" din 
orașul vest-german Hamburg 
au început întrecerile unui 
mare turneu de handbal mas
culin, la care participă re
prezentativele Cehoslovaciei, 
Danemarcei, Iugoslaviei și 
R F. a Germaniei.

Partida inaugurală dintre 
echipele R. F. a Germaniei 
și Danemarcei a prilejuit o 
întrecere extrem de disputată, 
timp de 40 de minute scorul 
menținîndu-se destul de 
strîns : 3—0, 3—3, 5—3, 6—6, 
9—7 și 10—8 în favoarea gaz
delor în min. 39. în continu
are însă, handbaliștii vest- 
germani au atacat insistent 
poarta lui Kay Jorgensen, 
reușind să se desprindă în 
Cîștigători. Scor final : 16—12 
(7—6) în favoarea selecționa- 

solidat poziția de lider a lui 
Gheorghiu, el prezentîndu-se 
degajat Ia bară, cu o execuție 
corectă, ținută ireproșabilă, si
guranță în mișcări : 9,25. Ad
versarii săi au pierdut în acest 
timp zecimi prețioase : Coșa
riu 8,45 la paralele, Mihaiuc 
8,95 la bară, Păunescu 9 la pa
ralele.

Deși la sol a obținut cu 2 
zecimi mai puțin decît Pău
nescu (9,20 față de 9.40). 
Gheorghiu s-a menținut și după 
schimbul ai 5-lea in frunte, iar 
Ia cal — cu aproape un punct 
avans — gimnastul militar a e- 
voluat deja in stil de campion, 
sigur pe Sine, dar totuși reți
nut. spre a nu risca.

Rezultate tehnice : 
MASCULIN.
Individual compus : Mircea

Gheorghiu (Steaua) 109,20 ; Gheor- 
ghe Păunescu (Dinamo Buc.) 
103,70 ; Dan Grecu (Dinamo Buc.)
108.25 ; Vasile Coșariu (Dinamo 
Buc.) 107,85 • Petre Mihaiuc (Stea
ua) 107,30 ; Gh. Tohăneanu (Di
namo Buc.) 106,70 ; pe aparate : 
sol : Păunescu șl Mihaiuc 18.65. 
Gheorghiu 18.35 ; cal cu minere : 
Gheorghiu 18,35. Păunescu 18.30, 
Grecu 18,15 ; inele : Coșariu 18,30 ; 
Dan Grecu 17,65, Tohăneanu și 
Cadar 17,60 ; sărituri : Nicolae O- 
prescu (Dinamo Buc.) 13,40, Pău
nescu și Gheorghiu 18,35 ; pan
icle : Gheorghiu 13,45. Nicolae 
Aehlm (Steaua) 18,15. Grecu 18.05; 
bară : Cadar 18,35, Păunescu 18,35, 
Gheorghiu 18,20.

FEMININ.
Individual compus : Elena Ceam- 

pelea (Petrolul Ploiești) 75,20 : 
Olga Ștefan (Dinamo Buc.) 73,90; 
Elisabeta Turcu (Petrolul Ploieș i) 
73,80 ; Alin» Goreac (Dinamo Buc.)
73.25 ; Rodica Apăteanu (Dinamo 
Buc.) 72,90 : Felicia Dornea (Di
namo Bacău) 72.00.

★
Astăzi, de la ora 10, 

concursul se Încheie cu finala 
pe aparate.

fîSier
CEI MAI RAPIZI CRAULIȘTI 

EUROPENI
200 M LIBER

It.E. 1:55,2 Hans Fassnaclit 
(R.F.G.)

1:55,7 Gunnar Larsson (Sue
dia)

1:56,4 Gheorghi Kulikov 
(U.R.S.S.)

1:56,8 Werner Lampe (R.F.G ) 
1:57,0 Michel Rousseau (Fran

ța)
1:57,4 Lutz Unger (R.D.G.) 
1:58,0 Vladimir Bure 

(U.R.S.S.)
1:58,1 Leonid Ilicev (U.R.S.S.) 
1:58,8 Santiago Esteva (Spa

nia)
1:59,1 Matyas Borloy (Un

garia)
1:59,5 MARIAN SLAVIC (RO

MANIA) — locul 13

CEHOSLOVACIA-FINLANDA 
6-1 LA HOCHEI

La Praga, în prezența a 
peste 3 000 de spectatori, s-a 
disputat întîlnirea internațio
nală amicală de hochei pe 
gheață dintre selecționatele 
Cehoslovaciei și Finlandei. 
Hocheiștii cehoslovaci au ob
ținut victoria cu scorul de 
6—1 (2—0, 2—1, 2—0) prin 
punctele marcate de I. Holik 
(2), Bednarj, Farda, Sevcik 
și Mahaci. 

tei R. FT a Germaniei. Au 
marcat i Bernd Munck 4 — 
cel mai bun jucător de pe te
ren, Griming 4, Feldhoff 2, 
Gosewinkel 2, Brand 2, Miil- 
ler, Rogge de lâ învingători, 
respectiv Christiansen 4, 
Hansen 5, Kaae 2, Nielsen 2,

ZIG-ZAG FOTBALISTIC
Invazie de jucători străini

in Brazilia...

Opinia publică sportivă brazi
liană este contrariată. în ultimele 
luni, managerii echipelor locale 
au luat pur și simplu cu asalt 
piețele străine pentru a cumpăra 

‘jucători cînd, mal ales după cu
cerirea Cupei „Jules Rimet", lu
crurile ar fl trebuit să fie exact 
invers. Luna aceasta, F. C. San
tos a achiziționat două vedete 
uruguayene, pe Pedro Rocha si 
Pablo Forlan, foști jucători la 
Penarol.

Ce se întîmplfi cu fotbalul bra
zilian ? se întreabă tot mal des 
ziarele din Rio de Janeiro. Un 
răsipuns a fost dat de Athie 
Jorgue Curl, președintele clubu
lui Santos. „Orieît de incredibil 
ar părea —- a declarat el —■ re
vine mai ieftin să imporți un ju
cător de valoare decît să cumperi 
unul de aici. îndeosebi cînd clu
burile știu că cel ce vrea să 
cumpere este Santos, prețurile 
cresc considerabil. în plus, nici 
o echipă braziliană nu-și va vinde 
vedetele, deoarece se teme d« 
reacția suporterilor. De aceea am 
hotărît să importăm fotbaliști”.

Pînă în urmă cu cinci ani. în 
cluburile braziliene activau foar
te puțini fotbaliști din străină
tate. Acum, însă, numărul lor a 
crescut atît de mult, incit multi 
observatori consideră că poate 
fi înjghebată chiar o selecționată 
ce ar putea fi opusa fără teamă 
reprezentativei Braziliei. Printre el 
se află portarii argentinieni 
Augustin Cejas și Edgardo Andra
de. uruguayenii Pedro Rocha. 
Hector Silva șl Pablo Forlan, 
paraguayanui Reyes.

Boala misterioasă a lui Banks

Portarul reprezentativei de fot
bal a Angliei, Gordon Banks, con-

Iată-l pe „bătrînul" Lev lașin, fidelul apărător al buturilor echi
pei Dinamo Moscova. La 41 de ani, neobositul Iașin este din nou în 

excelentă dispoziție de joc și selecționat în lotul U.R.S.S.

-uHimele știri -ultimele rezultate- ultimele știri-
Cupa Federației 

române de călărie
IAȘI, 3 (prin telefon). în pri

mele probe ale Cupei Federației 
române de călărie s-au înregis
trat rezultatele : Dresaj-seniori : 

1. H. Muller (C.S.M. Sibiu) 
Pe Strop ; 2. E. Boiangiu (C.C. 
București) pe Paltin ; 3. A. Ra
dar (Petrolul Ploiești) pe Bicaz. 
Dresaj-juniorî î 1 Irina Ciocma- 
ta (Steaua) pe Vinovat ; 2. Gh. 
Niculae (Petrolul Ploiești) pe 
Jambon ; 3. Gioconda Pînzaru 
(C.S.M. Iași) pe Lăcătuș. Obstaco- 
Ic-seniori : 1. C. Ilin (Steaua) pe 
Viteaz 66,3 ; 2. A. Radar pe Bi
caz 68.7 ; 3. O. Recer (Dinamo) 
pe Ganciu 72,0. Obstacole-juniori:
1. Gioconda Pînzaru pe Lăcătuș 
Op. — 43,2 ; 2. M. Bustea (C.S.M. 
Sibiu) pe Ghinion Op — 44.4 ; 3. 
Irina Ciocmata pe Vinovat Op —
45.3.

Heidemann pentru învinși.
La capătul unui meci ex

trem de spectaculos, Cehoslo
vacia a întrecut Iugoslavia cu 
19—17 (10—9). Foștii campi
oni ai lumii au condus în 
permanență, cîștigînd pe me
rit.

tinuă să sufere de boala miste
rioasă de stomac șl intestine care 
l-a ținut pe banca rezervelor încă 
in timpul disputării meciului din 
sferturile de finală ale campio
natului mondial din Mexic, dintre 
Anglia șl R. F. a Germaniei. Cu 
toate că de atunci Banks apără 
buturile echipei sale de club, 
Stoke City — după cum recu
noaște singur — se simte „mi
zerabil și deprimat0. Recent, 
Stoke a pierdut cu 1—4 în fata 
iul Manchester City și Banks a 
Jucat din nou cu mult sub for
ma sa obișnuită.

Medicii nu au reușit încă să 
diagnosticheze boala de care su
feră Banks. Deocamdată, aii. el 
cit și membrii familiei sale sînt 
supuși unul control medical pe.- 
manent. In timpul deplasărilor. 
Jucătorul doarme intr-o cameră 
separată și nu poate să foloseai 
că același duș cu ceilalți coechi
pieri „Pină ce vom afla diagnosti
cul — a declarat antrenorul echi
pei Stoke, Waddington — trebuie 
să-l izolăm pe Banks de restul 
echipei".

S.U.A. vor organiza 

campionatul mondial?

Ar putea Statele Unite sS orga
nizeze o ediție a campionatului 
mondial la fotbal ? Da. afirmă 
Phil Wossman, noul vicepreședin
te al Asociației americane de 
fotbal. Recent, el a făcut o vi
zită la Rio de Janeiro pentru 
a lua contact cu oficialitățile fot
balului brazilian, de la care in
tenționează să obțină sprijinul în 
favoarea acestui plan. Wossman 
argumentează că F.I.F.A. nu va 
desemna țara organizatoare a 
C.M. din 1986 decît în 1980, astfel 
incit Asociația americană de fot
bal va avea la dispoziție 10 ani 
pentru a populariza acest spot t 
in S.U.A. De pe acum, a spus 
el. fotbalul este practicat cu re-

ÎN PRIMELE MECIURI

OLIMPIA REȘIȚA — GAZ 
METAN MEDIAȘ (M)

5 157—4 964

Gazdele au obținut o vic
torie meritată. Principalii 
realizatori ai succesului re- 
șițenilor : Ilie Băiaș (901 pd), 
care din primul schimb a a- 
dus un avantaj de 129 pd 
formației sale, și Kridor (895 
p d). Nici unul dintre oaspeți 
nu a atins 865 p d. Totuși, 
subliniem evoluțiile luiTont- 
sch (864 p d) și Biciușcî (861

TELEX
In prim» rundă a turneu
lui de șah de la Sofia, maes
tre sovietică Konopleva a 
învins-o pe Pitelj (Polonia). 
Reprezentanta României, Su- 
zana Makai, a remizat cu 
Heklein (R. D. Germană), re
zultat consemnat și în par
tida Eretova (Cehoslovacia) 
— Asenova (Bulgaria).■
Pugilistul francez de cat. 
semimijlocie, Marcel Cerdan 
jr. și-a înscris o victorie prin 
K.O. El l-a învins la Bor
deaux, în rundul 9, pe aus
triacul Helmut Stary.■
Jose Manuel Ibar „Urtain" 
a obținut o nouă victorie î- 
nainte de limită. în meciul 
disputat Ia Frankfurt pe 
Main el l-a învins prin K.O. 
în repriza a treia pe jamaî- 
canul Stanford Harris, care 
era mai greu cu 11 kg.■
După trei zile de întreceri, 
în campionatul mondial fe
minin de golf de la Madrid 
continuă să conducă echipa 
Franței cu 445 puncte.■
Tradiționala competiție ci- 
clistă internațională „Crite
riul Așilor" va avea loc du
minică 4 octombrie la Paris. 
La startul cursei vor fi pre- 
zențj printre alții belgianul 
Eddy Merckx, cîștigătorul 
Turului Franței, Gimondi (I- 
talia), Monsere (Belgia), cam
pion al lumii etc.

■
După cum s-a mai anun
țat, între 6 și 10 octombrie 
va avea loc la Berlin un ma
re turneu internațional de 
box unde și-au anunțat par
ticiparea pugiliști din 10 
țări. Echipa U.R.S.S. va avea 
în frunte pe campionul olim
pic Valeri Sokolov, care va 
evolua la cat. pană, și pe 
campionul european Tregu- 
bov (mijlocie mică).

gularitate în 600 de colegi) șl uni
versități americane.

In ce-i privește însă pe brazi
lieni, el s-au arătat mai sceptici. 
Unul din membrii federației bra
ziliene de fotbal a declarat : -A 
organiza un campionat mondial 
în S.U.A. ar apărea la fel de 
bizar ca. de pildă, ținerea cam
pionatului mondial de hochei pe 
gheată în insula Tahiti".

Bilanț - cupe europene

• Duipă o socoteală sumară la 
cele 134 de Jocuri disputate în ca
drul celor trei cupe europene 
(a campionilor, cupelor șl tîrgu- 
rilor) au asistat peste 2 milioa
ne de spectatori 1 O cifră oare 
subliniază interesul stîrnit de 
aceste competiții.
• Totalul golurilor înscrise în

90 sau 120 minute (acolo unde au 
fost necesare prelungiri) a fost de 
484, ceea ce înseamnă o medie de 
3.6 de Joc. Pe competiții : 127
goluri în 34 Jocuri din „Cupa cam
pionilor" (media : 3,7) ; 134 go
luri în 36 meciuri din „Cupa cu
pelor" (media : 3.7) și 223 in 
64 partide din „Cupa europeană 
a tirgurilor" (media : 3,4).

» O performanță deosebită a 
realizat fotbalul de club din An
glia și R. D Germană, care’ a 
obținut maximum posibil de ca
lificări. Englezii au participat cu 
8 echipe în cele trei cupe și s-au 
calificat cu toate opt, Iar din 
R. D. Germană toate cele trei 
echipe au absolvit primul tur. 
Cîte o echipă au pierdut : R. F. a 
Germaniei (din 6), Belgia, Portu
galia șl Olanda (din 5), ROMA
NIA (din 4), Turcia (din 3) ; iar 
cîte 2 echipe : Elveția (din .), 
Cehoslovacia (din 4), Polonia 
(din 4), Austria (din 4), Spania 
(din 6), Ungaria (din 4), Irlanda 
șl Irlanda de Nord (din cîte 3). 
Au fost eliminate toate echipele 
din : Norvegia (4), U.R.S.S. (2). 
Malta (3), Islanda (3), Albania (2), 
Suedia (3). Finlanda (3), Luxem
burg (3), Cipru (2).

Știați că...

...antrenorul echipei 
Admira Energie, Anton 
Malatinsky, a interzis 
jucătorilor să fumeze 
cu două ore înainte și 
două ore după meci 7 

...în prezent, cei mai 
mulțl Jucători străini 
din prima ligă a unui 
campionat național ac
tivează în Belgia ? Este 
vorba — ca să nu e- 
numerăm decît Pe cîti- 
va — de Sidcrîs (Gre
cia), Belin (Iugosla
via), Andersen, Poul
sen, Larsen (toți din 
Danemarca), Emme
rich (R.F.G. — anul 
trecut golgeterul cam
pionatului). Rensen- 
brink. Bergholtz (am
bii Olanda) etc.

...antrenorul echipei 
Cehoslovaciei. Antonin 
Rygr, a luat cîteva mă
suri care trebuie res
pectate de toți membrii 
lotului național ? A- 
cestea sînt : interzice
rea fumatului, a con
sumului de alcool șl 
a jocului de cărți !

...că divizia B din 
Franța a fost desfiin
țată pe o perioadă de 
doi ani t Tn locul di
viziei B funcționează 3 
ligi regionale cu cîte 
16 echipe.

ALE DIVIZIEI DE POPICE

p d). învingătorii au avut 45 
bile în gol.

RAPID BUCUREȘTI — C.S.M.
REȘIȚA (F) 2 431—2 373

Oaspetele, cu două junioa
re în echipă, au fost între
cute la o diferență destul de 
redusă. Cele mai eficace com
petitoare ; Alexandrina Na- 
von (424 p d) și Elena Cer- 
nat (418 p d) de la Rapid, 
respectiv Ildiko Jijic (414 
p d) și Mariana Manea (ju
nioară — 406 p d). Bile goa
le : 37 (Rapid) — 27 (Reșița).
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