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Rugbyștii de la „U“ Timișoara
I

continuă seria succeselor!
REZULTATE TEHNICE: Constructorul — Dinamo 

0—26 (0—11) ; Grivița Roșie — Rapid 21—3 (11—O);
Farul — Agronomia 0—3 (0—3); C.S.M. Sibiu — Steaua 
3—15 (3—3); Politehnica — 
Știința — rfulmentul 14—0

Universitatea 3—8 (0—3);
(6-0).

Selecționata României — Metalul 2-0 (0-0)

INDRĂGOSTITII DE FOTBAL DIN PLOPENI 
MERITAU UN SPECTACOL MAI REUȘIT!

i Et'apa a V-a 
continuă seria 
Farul, una, din 
nu prea pierd
învinsă de Agronomia ! In a- 
celași timp — alt fapt demn

a diviziei A 
surprizelor : 

echipele care 
acasă, a fost

a obținut 
mai facilă 
rul. La drept vorbind, dina- 
moviștii au înscris ori de 
cîte ori au vrut, acționînd 
în viteză și cu treisferturile,

o victorie poate 
decît o arată sco-

t
(Continuare In pag. g 2-a 

la rubrică)

Atacui rugbyștilor de Ta Grivița Roșie va fi cu greu oprit 
de apărarea Rapidului

și eu liniile de înaintare. Mo
torul echipei a fost Fugigi, 
prezent peste tot și — de alt
fel — jucătorul care a rea
lizat cele mai multe puncte 
(10 : două încercări și două 
transformări). L-a secondat 
M. Niculescu (un drop și o 
transformare), Abribula, Hulă 
și I. Constantin (cîte o în
cercare) și Florescu o trans
formare). învinșii au ratat 
două lovituri de pedeapsă 
prin Gheorghiu și Meiu.

A condus bine Aurel Ga- 
geatu, ajutat la linie de P. 
Ionescu și C. Cristăchescu 
(t.st.)

9 După evoluția mediocră 
din etapa trecută, ne aștep
tam ca ieri formația campi
oană, Grivița Roșie, să de
monstreze in partida cu Ra
pid că totul nu a fost decît 
un simplu accident. Din pă
cate, lucrul acesta nu s-a în- 
tîmplat. Grivițenii au jucat 
cu mult sub valoarea cu care 
ne obișnuiseră. Ei au închis 
aproape în permanență jo
cul, ceea ce a făcut ca multe 
baloane să fie irosite. Dacă 
mai adăugăm și faptul că 
mișcarea s-a făcut în ritm 

vals, avem o imagine

Astăzi o nouă verificare selectîonabililor

■

Șutul lui Neaga, cel mai 
periculos atacant ieri, 
va fi de data aceasta 
blocat de către portarul 
Șerban.
Foto : Dragoș NEAGU

FOTBALIȘTII FINLANDEZI-
ASTĂZI LA BUCUREȘTI
In vederea meciului cu 

echipa României, din cadrul 
Campionatului european, re
prezentativa Finlandei 
sosi astăzi în Capitală, 
nind de la Praga cu 
avion special.

va 
ve-
un

Tricolorii au descins 
la Plopeni. la echipa Meta
lul, divizionara 
comportări de-a 
pionatului, dar 
cind e vorba de 
lotul național a 
mosferă cu adevărat sărbă
torească. Peste 5 000 de spec
tatori i-au întîmpinat pe se- 
lecționabili cu urale și flori, 
arătîndu-le multă dragoste, 
adresîndu-le îndemnuri : 
„SUCCES ÎN CAMPIONA
TUL EUROPEAN". Apoi, să 
mai adăugăm excelentul ga
zon (pe care multe echipe și 
l-ar dori) și replica onora
bilă a echipei Metalul, pen
tru a spune că localnicii 
și-au făcut pe deplin dato
ria.

C cu bune 
lungul cam- 

ghinionistă 
baraje. Aici, 
găsit o at-

de semnalat — U Timișoara 
a demonstrat eficacitate și în 
deplasare, întrecînd la Iași pe 
Politehnica, revelația etapei 
de duminica trecută. Iată pe 
scurt cronicile etapei,..

Foto i V. BAGEAC
Pitiri pentru JO. IW.

• Constructorul n-a putut 
să valorifice avantajul tere
nului, pierzînd — cum era și 
de așteptat — la Dinamo la 
un scor categoric. Este foarte 
adevărat că învinșii n-au be
neficiat de serviciile lui Bo- 
iangian, Nedelcu, Moiseanu, 

Lăzărescu și Meiu (care a ju
cat doar în repriza secundă), 
dar aceasta nu scuză evolu
ția lipsită de personalitatea 
echipei antrenorului N. Ure
che. Constructorul n-a reușit 
decît în trei rînduri să pă
trundă în „22“-ul formației 
adverse. Ea n-a* arătat aproa
pe nimic, exceptând cele cî- 
teva placaje foarte curajoa
se executate de Ileariu și A- 
rapalea. In rest...
în aceste condiții Dinamo

DACA OLIMPIADA AR ÎNCEPE MÎINE
zv

Lotul național a început 
meciul de verificare in urmă
toarea formulă : RADUCA- 
NU — SATMAREANU. LU- 
PESCU, DINU, VIGU, PES- 
CARU, NUNVVEILLER, NEA- 
GU, DOBRIN, DUMITRACHE, 
IL, DUMITRESCU. Așadar, 
au lipsit Dumitru și Tătaru, 
două din piesele de bază ale 
angrenajului preconizat pen
tru duminică, la ora jocului 
cu Finlanda. Cei doi talen- 
tați jucători au făcut antre
nament marți, la Snagov, dar 
medicul D. Tomescu a reco
mandat pentru miercuri, re
paus. Și n-a fost rău, pentru 
că Dumitru ne declara in 
pauză că s-a resimțit cind a 
făcut un efort mai intens.

In primele 20 de minute, 
tricolorii au demonstrat, prin 
excelentele pase la mijlocul 
terenului,' prin corecte depo
sedări și transmiteri de ba
loane — mal ales Dinu — 
printr-o permanentă mișcare, 
o bună legătură între com
partimente. Dar, au lipsit fa
zele de poartă sau, mai bine

zis, acestea au fost destul de 
rare. Inițial extremă dreaptă. 
Neagu s-a intercalat mai 
mult pe centru, Dumitrache 
n-a prea insistat, ferindu-și, 
evident, picioarele (deși ad
versarul a jucat corect), iar 
Florian Dumitrescu, evitat în 
multe situații de coechipieri, 
n-a fost chiar cel așteptat.

După pauză, tricolorii au 
apărut în teren în următoa
rea componență : ADAMA- 
CHE — IVANCESCU, HAL- 
MAGEANU. DINU, MOCA
NII, PESCARU, VIGU, ENE 
DANIEL. NEAGU, DOMIDE. 
LUCESCU. Deci, remarcăm o 
improvizație — Vigu mijlo
caș — o reapariție — Lu- 
cescu etc. Selecționabilii evo
luează mai bine acum. Cei 
introduși în minutul 46 luptă 
mai mult pentru un loc în 
echipă. Sînt mai viguroși, * 
mai incisivi. De aici, ritmul

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 3 a)

...cum v-ați prezenta
STEAUA - E. V. FUESSEN în „C.C.E." la tenis de masă

la
a

marea confruntare
sportului mondial ?

O INVESTIGAȚIE

ÎN DISCIPLINA LUPTELOR ;

MIINE, START In CEA DE a XX-A EDIȚIE A JOCU
RILOR OLIMPICE DE VARĂ ! Ziarele acordă spații 
mari și titluri uriașe acestui eveniment. Se comentează 

șansele, se fac pronosticuri.
Privesc calendarul; miercuri 7 octombrie 1970. Visez... 

Olimpiada de la Miinchen se va deschide simbătă 26 august 
1972. E o farsă...

■ O. anphetă de anticipație. Am dat săgețile ceasului cu 
698 de zile înainte, ca să vedem ce s-ar întîmpla dacă, prin 
reducerea la absurd, marea confruntare a sportului mondial 
ar începe, intr-adevăr, miine. Procedeul nici nu este măcar 
nou. Matematicieni din antichitate au folosit „reducerea la 
absurd" pentru a-și demonstra teoremele...

^arj cazul speță nu este vorba de o teoremă. încer- 
f Plasăm potențialul unei ramuri de sport —
LUPTELE — intr-un context strict actual.

Așadar, OLIMPIADA ÎNCEPE MÎINE !
Punctele de vedere în fața 

acestei ipostaze (imaginare) 
sînt împărțite.

„Bătrînilor" — Nicolae 
Martinescu, Simion Popescu, 
Gheorghe Stoiciu — „propu-

i 0 școală-un sport

STARTURILE
POLIATLONIȘTILOR

Simbătă și duminică se vor 
desfășura pe stadionul Re
publicii întrecerile pentru tit
lurile de campioni republi
cani la pentatlon femei și 
la decatlon. Cu acest prilej 
comisia de atletlsril a muni
cipiului București organizea
ză un concurs 
neclasice la care 
parte și atleți din provincie.

întrecerile încep sîmbătăde 
Ia ora 11 și continuă dumi
nică de la ora 10.

de probe 
pot lua

I
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n sport, ca șl tn alte domenii de activitate, spe
cializarea își are marea ei importanță. A deveni, 
de pildă, un bun înotător presupune o muncă ti
tanică din partea sportivului, pentru ca nici 
din. tainele acestei discipline să 
străină.

Dacă la recenta Balcaniadă de Ia .„„is
torii bulgari — neafirmați pînă acum în mod deosebit — 
au reușit să-i depășească pe toți adversarii lor la capi
tolul medaliilor cucerite, aceasta se datorește inițiativei 
vecinilor noștri de a înființa un liceu de notație, în care 
au fost concentrați cei mai talentafi sportivi, cei mai 
buni antrenori și profesori. Și iată că rezultatele n-au în- 
tirziat să se arate.

Și noi avem o experiență tn acest sens. Liceul cu pro
gram de educație fizică din Orașul Gh. Gheorghiu-Dej — 
cu specialitate gimnastica feminină, unde se pregătesc 
cele mai talentate eleve, practicantele unui sport clit de 
dificil — a devenit, în scurt timp, o reală pepinieră de 
performere. Aceasta ne face să aducem în discuție pro
blema atît de actuală ca în fiecare județ, una dintro 
școlile sportive sau unul din liceele cu program de edu
cație fizică să FIE PROFILATE PE O ANUME RAMURĂ 
SPORTIVĂ.

Numărul mare al uns>r asemenea școli în momentul 
de față permite ca fiecare dintre ele să se fixeze asupra 
unei discipline sportive, care să se bucure, cu precădere, 
de întreaga atenție.

Dacă la diverse competiții internaționala întregul lot 
al gimnastelor, sau aproape întregul lot, îl va da jude
țul Bacău, pe teritoriul căruia funcționează amintita 
școală — aceasta va fi o realizare deosebită. Și nimeni 
nu va avea alte pretenții ; dacă județul Argeș, cu bine
cunoscutul său liceu cu program de atletism .de la Cîm- 
pulung Muscel, va trimite lotului reprezentativ o seamă 
de atleti — contribuția va fi meritorie. Se înțelege de la 
sine că este preferabil ca eforturile în domeniul sportu
lui de performanță să fie concentrate în direcția. în care 
există certe perspective de afirmare, în locul dispersării 
acestor eforturi către toate sporturile, dar fără ca rezul-

I
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nerea" le surîde. Și nici nu-i 
de mirare. La ei fiecare an 
contează... dublu. Și, pînă în 
1972 este mult. Cine știe ce 
se va mai întîmpla.

Tinerilor — Ion Gibu, Cor
nel Virtosu, Victor Dolipschi, 
Marin Dumitru, Ion Păun — 
dimpotrivă ! Lor li se pare 
că pînă în 1972 este foarte 
puțină 
au de 
țat !

Sigur

vreme. Și 
făcut, cîte

pe el, ca

cîte mai 
de învă-

un oltean

una
nu-i rămînă

Atena tnotă-

I țațele să depășească un stadiu modest.
La Reșița — unde există bazin olimpi

I
I
I
I

__ ____ olimpic și s-au obținut
unele rezuliafe — ar trebui continuată și inlărită ar' iala 
tendință de specializare a elevilor sportivi pentru .iot. 
La Galați există, de asemenea, rondiții pentru profilarea 
pe hochei. Și exemple, desigur, s-ar mai putea da.

Important este ca forurile interesate să aibă in vedere 
aceste sugestii și, în măsura creării condițiilor, să treacă 
la materializarea lor. Firește, propunerea noastră nu vi
zează excluderea practicării celorlalte sporturi către care 
elevii se simt atrași. Dar aceasta ar romîne o preocu
pare secundară.

Ion GAVRILESCU

• ••

campion european, de două ori eam- 
de el Foto : I. MIHĂICÂ

Gheorghe Berceanu 
pion mondial — foarte sigur 
cu ograda îmbelșugată și 
pivnița plină, Gheorghe Ber
ceanu este de părere că :

„Oricind poate să fie O- 
Jimpiada. Și 
riți !. .*•

miinc, dacă do-

★
că la această

nu sînt
Cert este 

oră luptele românești 
descoperite.

O politică rațională 
cidă de promovare a
lor, preocuparea permanentă

pentru juniori, primenirea 
treptată a loturilor, au în
găduit acestei discipline — 
unul din pilonii de rezistență 
ai performanței românești — 
să se mențină la un nivel 
de valoare constant, evitind 
(cu foarte rare excepții) ne
vralgiile fluctuațiilor. Lupte-

șî lu- 
cadre-

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 2-a)

CARNETUL DE REPORTAJI

Z:

5-3 LA HOCHEI
7 (prin telex). — In 
de hochei pe gheată 
localitate, echipa 

campioana României, 
Fuessen eu 

Formația

FUESSEN, 
primul meci 
susținut în 
Steaua — 
a întrecut pe E. V. 
5—3 (1—1, 1—1, 3—1). ---------
vest-gertnană a fost lipsită in 
acest meci de aportul celor 8 ju
cători internaționali, selecționați 
în reprezentativa care evoluează 
în Norvegia. Meciul a fost echi
librat, victoria formației române 
fiind pe deplin meritată.

Au înscris : Iordan (2). Cala- 
mar (2) și Gheorghiu pentru în
vingători, respectiv Neumann, 
Modes și Weissenbach de la în
vinși.

Actuala ediție a „Cupei cam
pionilor „europeni" deschisă e- 
chipelor feminine de tenis de 
masa reunește 12 formații prin
tre care și pe campioana Româ
niei, Progresul București. Pri
mul tur al competiției urmează 
să se încheie 
brie. Echipa
București, va juca direct în tu
rul al doilea (pînă la 15 noiem
brie) cu învingătoarea meciu
lui Levski Spartak — Mladost 
Zagreb.

pînă la 11 octom- 
noastră, Progresul

MARIA ALEXANDRU
LOCUL 3 IN EUROPA

de tenisUniunea europeană 
de masă a alcătuit lista celor 
mai buni jucători continentali. 
Acest clasament va fi luat în 
considerare la toate tragerile 
la sorți ale competițiilor inter
naționale din Europa în sezo
nul 1970—1971.

FEMEI : 1. Zoia Rudnova
(U.R.S.S.), 2. Ilona Vostova (Ce
hoslovacia), 3. MARIA ALE
XANDRU (ROMANIA), 4. Dia
na Scholer (R.F. a Germaniei),
5. Svetlana Grinberg (U.R.S.S.),
6. Agnes Simon (R.F. a Ger
maniei). 7. Rita Pogosova 
(U.R.S.S.), 8. Doris Hovestadt 
(R.D Germană), 9. ELEONORA 
MIHÂLCA (ROMANIA), 10 
CARMEN CRIȘAN (ROMA
NIA), 11. Beatrix Kishazi (Un
garia), 12. Mirijana Resler (Iu
goslavia), 13. Jill Shirley (An
glia), 14. Marita Neidert (Sue
dia), 15. Danuta Calinskâ (Po
lonia), 16. Ana Grofova (Ceho
slovacia).

Bărbați : 1. H. Alser (Suedia), 
2, I. Korpa (Iugoslavia), 3. K. 
Johansson (Suedia), 4. E. Sco- 
ler (R.F. a Germaniei), 5. S. 
Surbek (Iugoslavia), 6. S. 
Bengtsson (Suedia), 7. T. Klam-

I
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I
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ÎN LUMEA APELOR

Antrenorul Vasile Timofan sur
prins la ponton, dind ultimele in
dicații unui echipaj care va pleca 

intr-o cursă de control
Foto i GH. VOROVENSI — Tulcea

NOUA FLOTILA
cum șase luni a luat ființă clubul nautic .Delta" Tulcea. 

Ca în orice alt domeniu de activitate, primii pași în 
viața sportivă au avut ceva din îndrăzneala deschiză

torului de drum, care învinge greutățile inerente începutului.
CÎȚIVA TINERI NEASTÎMPĂRAȚI

...S-a pornit la drum cu 32 
de ambarcațiuni și un motor, 
oferite- de federația de specia-

litate. Această zestre, oare
cum săracă, a fost insă exce
lent valorificată prin pasiu

A DELTEI
fi priceperea prof.

președintele
nea
Gheorghe Stan, 
clubului, ing. Petre Popescu, 
vicepreședinte, Igor, Lipalit, 
Mercur Ivanov, Vasile Timo- 
fan- antrenori, și a marango- 
zului Martin Pituh, care și-a 
demonstrat calitățile de meș
ter. Toți sînt niște tineri ne-

astimpărați, puși pe fapte 
mari. Antrenorii au colindat 
Delta și au ales, după ochi 
și carte, vreo 80 de fete și 
băieți care au terminat școa
la generală. Apoi, i-au supus 
unei pregătiri comune, într-o 
tabără de 10 zile, organizată 
la Tulcea. Au rămas doar 20, 
care li s-au părut antrenorilor 
că ar avea, pe lingă talent, 
și voința de a învăța mînui- 
rea grea a podelei și pagaei. 
Mai tirziu, încă 12 elevi din 
clasele VII, VIII și anul I 
la școlile profesionale din 
Tulcea au aderat la secție. 
Supuși unei atente pregătiri 
la baza nautică de pe lacul 
Ciuperca, micii canotori au 
progresat văzînd cu ochii și 
noua flotilă a Deltei a pornit 
cu „toate pinzele sus" in ma
rile concursuri interne. Ast
fel, echipajul de juniori mici 
(caiac 2 persoane), format din 
Chirilă Simion și Zahar Su- 
soi, a devenit campion națio
nal la 500 m. Toți cei 20 de 
reprezentanți ai clubului s-au 
calificat în finale, Vasile DI- 
bă, Costică Crinschi, Nicolae 
Simionescu, Gherasim Mun- 
teanu, Ivan Sipațchin și alții 
clasîndu-se între primii cinci.

La campionatul de 
seniori, juniorii 
tulceni au fostîn- 
trecuți doar de ru- 
tinații concurenți 
ai cluburilor Di

namo, Steaua și Dunărea Ga
lați, iar în recentul Criteriu 
olimpic sportivii de la clubul 
Delta au terminat pe locul trei,

MARIA ALEXANDRU

par (Ungaria), 8. S. Gomozkov 
(U.R.S.S.), 9. A. Stipancici (Iu
goslavia), 10. D. Neale (Anglia), 
It. S. Kolarovicz (Cehoslovacia), 
12. M. Karakașevici (Iugosla
via), 13. I. Jonyer (Ungaria), 
14. A. Amelin (U.R.S.S.), 15
J. Secretin (Franța), 16. W. 
Lieck (R.F. a Germaniei).

“ Profesorul _
2 cher din Stuttgart susți-
5 ne că „din punctul de £ 
£ vedere al teoriei mate- £ 
” matice a jocului, șahul £
— este un joc trivial". Adi- — 
™ că ordinar.
£ Nu există mijloc mai £ 
£ bun de a dovedi aceas- £
— tă afirmație decît a — 

ordinatoarele să —
șah. Ultima expe- Z 
a opus compute- Z 
Universității Co- —

• ••

Tr. 1OANIȚESCU

(Continuțre In pag. ■ 2 a)

“ pune
- joace 
«a riență 
£ rului
J lumbia din New York <■ 
“ (cu negrele) creierul e- £ 
w lectronic al Universității Z 
£ canadiene Alberta din “ 
S Edmonton (cu albele). “ 
2 înaintea mutării a zecea, • - 

! „din pricina unei tragice £ 
£ greșeli de manevră" (cum " 
£ zice „New York Times”), — 
” albul cedează.

Șahistului Bobby Fis- £ 
£ cher din Los Angeles nu S 
£ i se poate întîmpla asta — 
“ niciodată.

Și nici altor mari £ 
£ maeștri. £
; VICTOR BANCIULESCU ~ 
7111111 lilIIIIIIIIIIIIIMliDir
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(Urmare din pag. 1)O TENTATIVĂ DE SUBSTITUIRE, DEMASCATĂ 

IN REUNIUNEA PUGILISTICĂ DE ASEARĂ

Aseară, cu toate că meciu
rile din reuniunea a treia a 
campionatului de seniori al 
Capitalei au fost extrem de 
dinamice, adesea spectaculoa
se, antrenorii și arbitrii pre- 
zenți în jurul ringului au gă
sit suficient timp să discute 
despre o întîmplare unică în 
boxul nostru.

Despre ce era vorba ? La 
i-latarul oficial se prezentase 
și instructorul Bălan lordache 
de la Gloria. „Elevul" său. 
Gh. Eieraru, depășea însă cu 
500 gr greutatea regulamen
tară. Delegatul general Petre 
Malițchi a... simțit că Fiera
rii (un copil de 16 ani) nu 
prea arată a boxer șl î-a ce
rut legitimația. De aici, totul 
s-a dat în vileag. Instructorul

Bălan n-a venit la cîntar cu 
adevăratul boxer (Ion Anca), 
ci cu un tînăr pe care-1 gă 
si se la „Luna Parc" în Piața 
Unirii ! De ce ? Pentru că An
ca depășea cu mult limitele 
categoriei muscă. 11 cîntăresc 
pe Fieraru, dar la meci îl 
prezint pe Anca — iată so
coteala instructorului necins
tit. Nu se simt oare jigniți 
antrenorii bucureșten.i cu un 
astfel de coleg ? (r. c.).

Cîteva rezultate tehnice t 
M. Ioniță (Olimpia) b.p. I. 
Neagu (Rapid), A. Ristea (Vii
torul) b.p. Z. Moroșcanu 
(C.S.Ș.), Șt. Stîngă (Voința) 
b. ab. T. Miron (Voința), A. 
Iacob Voința) b.k.o. 1 M. Mo- 
goș (Gr. Roșie).

GĂLĂȚENII SE PREGĂTESC ASIDUU 
FINAEE
rea alcătuire: Badiu și Iuga 
(muscă), Glăvan (cocoț), Dei- 
cu (semiușoară), Manița și 
Tîrîlă (mijlocie), Sănătescu 
(grea). Am rugat federația 
să-l invite și pe Vasile Buti 
(mijlocie mică), care la Ba
cău a fost descalificat din
tr-o eroare gravă a arbitru
lui din ring. In ceea ce pri
vește pregătirile propriu- 
zise, in planul nostru figura 
aducerea lotului național d» 
tineret la Galați, la 12 oc
tombrie, dar n-am reușit. In 
schimb, am perfectat pentru 
ziua de 22 octombrie o 
tilnire cu echipa „Heros" 
Regensburg (R.F.G.), care 
evolua întîi in Capitală.

— In afara meciurilor 
verificare, veți pune accent 
la antrenamente pe îmbună
tățirea pregătirii fizice, a ce
lei tehnice 6au tactice ?

— Ținând seama de difi
cultatea turneului final, de 
faptul că pînă la 28 octom
brie n-au mai rămas multe 
zile, voi acorda atenție spe
cială pregătirii fizice. De a- 
ceea, antrenamentele au o 
mare intensitate, sarcina fi
ind aceea de a îmbunătăți 
viteza de execuție, astfel ca 
ritmul acțiunilor să se am
plifice de la o repriză la 
alta. In privința corectării 
unor execuții tehnice greși-* 
te, nu pot face prea multe 
pînă la finale. Md voi ocu
pa îndeosebi de „greul" Ion 
Sănătescu care, se știe, este 
boxer „cu un braț". El nu 
folosește decît directa de 
stingă, dar sper ca la finale 
să puncteze, pe cit se poate, 
cv, ambele brațe. Dacă fede
rația va aproba participarea 
lui V. Buti, atunci lui GyOrf- 
fi și Covaci (pretendenți la 
titlu) nu le va fi de loc ușor.

PENTRU
Freaa&t, ani de-a rindul, 

tn turneul final al. campio
natelor individuale de box 
(seniori), Galațiul — vechi 
centru pugilistic al țării — 
nu va absenta nici de data 
aceasta din 
care va decide noii purtători 
ai centurilor.
este așteptat cu, emoție, dar 
și cu încredere — ne spune 
antrenorul gălățean Petre 
Mihai — de către cei 7 bo
xeri care au cîștigat zona de 
la Bacău".

— Ați asigurat elevilor dv. 
un plan adecvat de pregă
tire pentru finalele de la 
București ?

— fn sala, noastră ,,Oțe
lul" se simte că băieții au 
intrat în alertă. Imediat du
pă etapa de zonă am stabi
lit programul antrenament^ 
lor pentru boxerii calificați 
in finale. Vom apare pe rin
gul bucureștean în următoa-

confruntarea

„Evenimentul

in
ti in
3La

da

RALIUL TOAMNEI
Succesul obținut de pri

mata ediții ale raliului pen
tru începători, organizate de 
.Școalaț de șoferi amatori din 
București, a determinat 
transformarea lui 
cursă tradițională, 
avea loq în fiecare 
A IU-a ediție a 
Toamnei*! (cum va 
de acum înainte) o 
invitație către sportul auto
mobilistic, se va desfășura 
sîmbătă și duminică pe un 
traseu de circa 500 km 
(București — Moaira Dom
nească — Urziceni — Slobo
zia — Brăila — Galați și 
înapoi). El este deschis tutu
ror automobiî.iștitor posesori 
ăi permisului da conducere 
categoria B, cu cel puțin 5 
ani vechime (navigatorul cu 
pârmis de cel puțin un an 
vechime) și' cqnstă dintr-o 
clasică întrecere ..de regulari
tate, media orară fiind fixată 
la 60 km. Traseul va fi par
curs în condițiile circulației 
normale, scopul raliului fiind 
(așa cum arată regulamentul) 
nu numai dezvoltarea aptitu
dinilor automobilistice ale 
participanților și ridicarea 
măiestriei în conducerea au
tomobilului, ci și educarea 
lor în spiritul respectării re
gulilor de circulație, alături 
de pregătirea și calificarea 
pentru competițiile naționale.

Două probe speciale (fără 
antrenament prealabil) sînt 
prevăzute pentru departaja
rea concurențelor: schimba
rea unei roți și un slalom 
printre popice. Ele vor avea 
loc la Galați și București, 
marctod sfîrșitul celor două 
etape ale raliului.

lntr-o 
care va 
toamnă. 

„Raliului 
fi numit 
veritabilă

DINAMO-STEAUA 15-8
în meciul rejucat din etapa 

a 11-a a turului campionatu
lui divizionar pe echipe, Di
namo a cîștigat cu 15—8 (o 
partidă întreruptă) în fața for
mației Steaua.

destul de concludentă asupra 
modului cum au abordat par
tida rugbyștii de la Grivița 
Roșie. Bine ar fi ca perioada 
de criză prin care trece e- 
chipa lui Viorel Moraru să 
nu fie decit un fenomen tre
cător.

Rapidul nu putea face mai 
mult. Lipsa de percuție și de 
coeziune în acțiunile de atac 
i-a privat pe rapidiști de a 
realiza un scor mai str;ns. 
Apărarea deficitară, care a 
lăsat spații largi, neacoperi
te, a dat posibilitate adver
sarilor șă concretizeze, chiar 
și atunci cînd faza respectivă 
nu prevestea nimic. Ceea ce 
merită evidențiat este încer
carea lor de a înviora cit de 
cît jocul. Punctele victoriei : 
Oblemenco. (drop), Pavlovici 
(încercare), Țîbuleac (3 transf. 
și o încercare), Galanda. A- 
tanasiu (cîte o încercare). 
Pentru Rapid — Drăgan — 
Iov. de pedeapsă. A arbitrat 
foarte bine Rene Chiriac, a- 
jutat la linie de lop Bănică 
ți Dan Oprișan. (EM. F-).
9 La Constanța, joc viu 

disputat, în ciuda terenului 
greu, desfundat. Surprinzător, 
Agronomia a dominat mai 
mult, iar Balint a reușit să 
transforme o lovitură dq pe

deapsă. Farul a părut epui- 
’zată, în ciuda faptului că 
în ultimele 20 de minute a 
avut o ușoară revenire. De

notat ci Zamfirescu (Farul) 
a ratat 6 Iov. de pedeapsă. 
Din min. 37 localnicii «u ju
cat !n 14 oameni, Cele* fiind 
eliminat pentru lovirea ad
versarului. A condus foarte 
bine, S. Dragomireecu.

Cornel POPA, coresp.
• La Sibiu, Joc curajos din 

partea echipei C.S.M., mat a- 
Ies în prima repriză. Reali
zatori 8 Țopa (Iov. de ped.), 
resp. Teleașă (încerc.), și 
Durbac (3 Iov. de ped. șl un 
drop). A condus bine V. Clț- 
maș.

I. BOȚOCAN, corespondent

• La Iași, Universitatea a 
confirmat succesul din fața 
campioanei, terminînd învin
gătoare și în partida cu Po
litehnica. Au înscris Duță 
(Iov. de ped, și transf) și Cîn- 
dea (încerc.), respectiv Crișan
(drop). A arbitrat bine P. 
Niculescu.

D, DIACONESCU 
coresp. principal

CLASAMENTUl.

1. Steaua S 500 108:17 15
2. Grivița Roși» 5 4 0 1 66:20 13
3. știința 5 4 0 1 59:35 13
4, Agronomia 5 3 0 2 38:43 11
5. Universitatea 4 3 0 1 41:42 10
6. Rulmentul 5 2 0 3 27:59 9
7. Dinamo 4 2 0 3 83:22 8
8. Politehnica 5 118 33:53 8
9. Farul 4 112 13:18 7

JO. Rapid 5 10 4 30:61 7
11. C.S.M. 5 10 4 12:83 7
12. Constructorul 4 0 0 4 25:83 4

UNDE SE ANTRENEAZĂ TIMIȘORENII ?
Este un fapt rectRioscut că 

rugbyul a prins puternice 
rădăcini în 'orașul de pe Be- 
ga. Un antrenor pasionat, D. 
Antonescu, a reușit în anii 
din urmă, să aducă în prim- 
planul performanței o echi
pă — aceea a Universității 
Timișoara — care, anul tre
cut, în divizia A, a. ocupat 
locul 3, după redutabilele 
formații ale Grivițci Roșii și 
Stelei. Răscolind puțin isto
ria rugbyului nostru, consta
tăm că „U“ Timișoara reali
zează cea mai bună perfor
manță în rugby a unei eehi- 
pe din țară.

Era firesc ca după un ase
menea rezultat, echipa timi
șoreană să-și sporească acum 
creditul, să obțină cit de cît 
o oarecare înțelegere față de 
nevoile ei imediate. Și prima 
dintre aceste nevoi o repre
zenta terenul pentru antre
nament.

Dar, nu I De 13 luni — tristă 
aniversare! — rugbyștii de 
la „U“ Timișoara se pregă
tesc în condiții de provizorat, 
pe unde apucă, aruncați de 
colo colo, din diferite motive, 
mai mult sau mai puțin o- 
biective. Să rezumăm :
• pe stadionul Politehnica 

rugbyștii n-au acces — decit 
la meciuri oficiale — deoa-

rece terenul esie th curs de 
reamenajare, în exclusivitate 
pentru fotbaliști ;

• terenul Tineretului, care 
ar fi reprezentat o soluție, 
măcar temporară, a fost ce
dat. de asemenea, în exclu
sivitate. secțiilor Liceului nr. 
4; cu program de educație fi
zică ;

• principalul stadion al 
municipiului — „1 Mai" — 
este și ei zăvorit pentru rug
byștii de la „U", deoarece a- 
colo efectuează antrenamente 
numai fotbaliștii Politehnicii.

Cu chiu, cu vai, li g-a În
găduit rugbyștilor timișoreni 
accesul p# terenul Voința, si
tuat undeva la periferia o- 
rașului.

Iată situația precară in oa
re se află echipa de rugby 
„U" Timișoara.

Se impun măsuri urgente 
pentru a elimina aceste ne
ajunsuri, reglementtnd situa
ția unei echipe care prin re
zultatele ei face cinste spor
tului bănățean. Le așteptăm 
.lin partea organelor sportive 
ale municipiului Timișoara, 
surdo deocamdată Ia apeluri
le repetate ale rugbyștilor.

Petru ARCAN

•a fost

CORESPONDENȚA
chiar „excelentă* tronsmisia

JU ” ____ _ ____ da împăcare 
cu Televiziunea, așa a caracterizat-o: 
„excelentă*. A fost acceptabilă, nu mai 
mult.

Ilisei ■— fără a mă dezamăgi — a vor
bit prea mult. Fraza sa e curată, ochiul 
bun — dar încă o dată se dovedește că 
trecerea de la radio la televiziune, chiar 
în cazul unui om dotat, se face greu și 
nu e totul să știi a vorbi. Cuvîntul capătă 
alte valori, tăcerile sînt și ele altele, pro
blema e complicată, merită o dezbatere, 
dar nu acum; acum am în față un teanc 
de scrisori, adunate în ultimele trei luni, 
și care apasă ca o

N-a fost chiar „excelenta trons 
de la lași, deși Fănuș Neag 
tntr-un straniu exces de împ<

și care apasă ca o remușcare :
Al. Grigorescu — București: Scrisoarea 

• admirabilă, am citit-o cu pasiune și vă 
dau dreptate Tn majoritatea observațiilor. 
Unde ne încurcăm — și »
d-voastrâ, și eu, și alții — 
e în „problema soluțiilor". 
Acolo plutim în generali- 
tăți : „devotament", „curaj", 
„echitate", idei și cuvinte la Sf jj
car» ținem foarte mult, fiy I I I 
dar la atîtea idei generale B 
stnt atîția oameni particu- S. 
lari...

Lică Barbu — Mediaș: | |
Mă întrebați r „Ce vă de- mfeNfcJ Le 
termină să pomeniți nume- Wfc&țL- 
le lui Fănuș Neagu în fie- 
care telecronică î* Râs- 
pund : Faptul că am făcut 
armata în aceeași cazarmă, faptul că ple
cam în oraș cu același bilet de voie, iar 
la curse, fără să " ’
gloabe. Nu mai ____ _______ ______
credeți că-s argumente convingătoare ?

Virginica Șorcanu — str. Primăverii 11, 
Galați.- Îmi scrieți „să nu mai iau peste 
picior pe cei din față*, „să nu mă mai 
iau de Țopescu", să renunț la cuvinte ca ; 
„dracu*, „bășcălie", „garagață", ji să-mi 
amintesc de humorul academicianului 
Moisil... Eu așa voi face, voi citi săptâ- 
mînal tabletele academicianului Moisil — 
cu condiția ca și d-voastră să vă revină 
humorul...

Victor Petrușa — str. D. Bolintineanu 
25—31, Arad : Mă elogiați pentru că „arăt 
tuturor ce om cu cap și plin de bun simț 
avem în persoana lui Cristian Țopescu..." 
Cu o săptămînă în urmă (adică la 31 iulie 
1970) primesc din Arțari o scrisoare din 
care citez — ca să vedeți cum e mersul 
ideilor s „Ce ai dom’le cu Țopescu ? la-te, 
dom'le de Coțocaru, de Bădescu, dar 
lasă-| pe Țopescu în pace. Dacă nu, o să-l

observațiilor.

știm, jucam pe aceleași 
discut amorurile... Nu

rog sd-ți dea dumitale 
și sâ le vedem atunci... 
„Belphegor" ? Semnează 
le din actul de botez să 
trebuie!.., Cu respect, 
nim“ 1 Și fiindcă cu anonimii e greu de 
corespondqt, vă voi spune dumneavoastră 
că omul din Arțari nu e departe de ade
văr. Se zvonește prin București că redac
ția sportivă a televiziunii vrea să le pro
pună lui Fănuș, Băieșu și Belphegor trans
misia unui meci de fotbal, sâ-i imprime 
pe bandă, banda s-o imprime pe disc și 
discul să fie pus în vînzare pentru săr
bătorile de iarnă. Redacția insă ezită. Eu 
știu de ce : îi e frică de succesul discu
lui. Ar fi un succes atît de mare, incit 
nimeni n-ar mai înțelege ironia I Oricum
— atenție Fane, atenție Guță I Ni se ur
zește o provocare I

M. Mircea — Petroșani : 
Vă bucură că i-am luat 

i apărarea lui Pele în fața
I calomniatorilor săi din
I România. Dar ce facem cu
■ Jiul ? Mi-e teamă că de
■ la elogiul lui Pele vom tre-
■ ce la elogiuk melancolic al
■ celui ce se numește Ozon...

Edmond Toperczer, Piața
I Bobîlna 12, Dej s îmi cereți 
I să cronometrez cîte minu- 
’ te se pierd la radio cu „Te 

aud, dragă*, „Allo Craio
va, cîte minut» mai ai 
„Da, te aud“ »tc„. Voi cro

nometra. Dar dacă nu aveți dreptate ? 
Dacă toate aceste apeluri sînt necesare î 
Și, la urma urmei, el» dau căldură ome
nească și intimitate unei munci gr»l», să- 
vîrșită pentru noi, cel cor» stăm dumi
nica întinși p» divan, sorbind ® cafelufă. 
Dar vă promit că voi cronometra. C» mă 
costă I

A, Predescu — str. Suceviței 46, Brăila ; 
Nici mie nu mi-a plăcut transmisia d» la 
Ploiești a lui Mircea Radu lacoban, deși 
țin foarte mult la acest crainic, cum am 
scris-o nu o dată. M-a durut răutatea cu 
care a discutat despre Dan — cu atît mai 
curioasă la un dramaturg car» are pre
mieră la teatrul din Giulești. Să sperăm 
că „Tango la Nisa* e o piesă superioară 
transmisiei care „v-a revoltat*. După succes
— veți vedea că lacoban va reveni la 
sentimente mai bune.

i
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R. CALARAȘANU

CAMPIONII riOMHUI tlOLOlA 1N OliCLPCMI
Reprezentativele de popice 

ale României vor întîlni sîm- 
bătfi, la București, în meci 
amical, puternicele selecțio
nate ale R.F. a Germaniei. 
Este pentru a 5-a oară cînd 
formațiile celor două țări se 
întîlnesc între ele. Ultima 
oară popicarii români au ju
cat cu cei vest-germani in 
1968, la Niirenberg, cînd sco
rul a fost favorabil sportivi
lor români, atît la bărbați 
cît și la femei. Sportivii oas
peți au un palmares impresi
onant, EI SÎNT CAMPIONI 
MONDIALI PE 1970 LA 
&ARBAȚI — echipe și in
dividual — iar la femei dețin 
medalia de bronz. Din forma
ția R.F. a Germaniei nu va 
lipsi, firește, campionul lumii, 
Dietter Ziher.

Reprezentativele noastre 
s-au pregătit intens pentru 
această confruntare de pres
tigiu. La antrenamentul con
trolat de miercuri popicarii 
noștri au obținut rezultate 
foarte bune—băieții 5735, iar 
■fetele 2666 p d. Excelent s-au 
comportat la această verifi
care P. Purje (995 p d) Șt 
Florica Neguțoiu (495 p d).

Din cele două loturi restrîn- 
se fac parte următorii : Elena 
Trandafir, Elena Cernat, Cri
sta Szocs, Margareta Szema- 
nyt, Florica Neguțoiu, Ana 
Petrescu, Ana Albert, Elisa- 
beta Racz — la femei, P. Pur- 
je, C. Vinătoru, I. Tismănaru, 
I. Băiaș, Al. Vrinceanu 
Păjideanu, Gh. Silvestru 
I. Fodor — la bărbați.

Patinaj pe rotile In Capitală
Faptul c4 •« patineata 1a »U 

August." nu para s* dascurajente 
pe amatorii lunecușulul pe aafalt. 
Aceștia au ocazia sâ-șl mișcare 
puterii® tntr-un interesant con
curs de patinaj pe rotila organi
zat de comisia municipali de 
patinaj București, In colaborate 
cu Consiliul organizației d» pio
nieri din Capitali.

Concursul ara lo« In aceasti 
duminici, tncepînd d» la orele 
t.3o pe aleile asfaltat» din jurul 
Circului de Stat. Participi pati
natori legitimați și ort înoepă-

redacția sportivă 
Și apoi, ce-i aia, 
dom'le cu nume- 
te pot înjura cum 
semnez — Ano- 

e greu de

BELPHEGOR

EDIȚIE A
(prin telefon).

Vl-a, a „Cupei
BRĂILA, T 

Ultima etapă, s , . .
orașelor" la ciclism, desfășura
tă în localitate marți și 
miercuri, s-a soldat cu victo
ria finală a reprezentativei 
brăilene care • ctștlgat astfel 
trofeul acestei competiții desti
nată juniorilor și tineretului. In 
prima si întrecerile au avut 
Ioc pe șoseaua Brăila-SIobozia. 
La juniori mici cel mal bun 
s-a dovedit Valentin Hota oaie 
a fost cronometrat, pe cei 20 
km ai cursei, cu 33:04. în ace
lași timp cu el au trecut linia 
de eoBlre Valentin Rle și Aurel 
Ionescu. La juniori mari 4- ti
neret pe primul loc s-a situat 
Vasil» Budea. cu timpul de 
1 h 14:43. Tot în același timp 
St. Ena șl Cristian Kammer. 
Restul alergătorilor au sosit In 
pluton, la peste 2 minute. De 
remarcat media orară: 40,300 
km.

în cea de a doua zi a avut 
loc o cursă pe circuit în cen
trul orașului, în fața unui nu
meros public. Mica buclă a 
măsurat 1,400 km. Ea a fost 
parcursă de 12 ori de juniorii 
mici, în fruntea lor situindu-se 
l.V. liota 23:30, 2. V. Ilie, 3. A. 
Ciobanu -— același timp. Cei
lalți ooncurenți au fost progra-

PROGRAMUL COMPETIȚIILOR INTERNAȚIONALE DIN ȚARA NOASTRĂ
La sfîrșitul șăptămînil tre

cute, biroul federal întrunit 
In ședința sa obișnuită de lu
cru, sub conducerea președin
telui federației NICOLAE 
BOZDOG, a luat în discuție 
o serie de probleme actuale, 
legate de apropiata inaugurare 
a sezonului conrpetițional in
tern și internațional. în pri
mul rînd, a fost ascultată o 
informare referitoare la cele 
două întreceri internaționale 
pe care Ie va găzdui țara noa
stră. Cea dinții va fi „Turne
ul Prietenia", rezervat echi-

Dacă Olimpiada ar incepe miine...
(Urmare din pag. 1)

le au înfruntat un „seism de 
’radul 9", cînd — într-un in
terval foarte scurt — au pă
răsit arena asemenea maeș
tri ca Pîrvulescu, Bularca, 

Țăranu, Popovici,
ca 

Cernea, 
Bol la.

★
Secretarul general al fede

rației, Gheorghe Iacobini, este 
un om al cifrelor, al planu
rilor meticuloase, care nu a- 
greează fabulația. Ne spune 5

— Ne-am planificat pregă
tirea, finind cont de faptul 
că a 20-a Olimpiadă nu poa
te avea loc decît In august- 
septembrîe 1972. Ciclul de 
patru ajiî, alcătuit imediat 

«după J.O. din Mexico a fost 
făcut în acest sens, cu mai 
multe obiectiv» intermediare. 
Spre deosebire de alte apor
turi, luptele au avantajul că 
programează anual campio
nate europene și mondiale, 
etape foarte importante de 
verificare. Anul acesta, la 
Berlin și Edmonton, ne-am 
prezentat satisfăcător. Româ
nia menținindu-se în rindul 
primelor șase puteri 
cipllnei.

Bilanțul nostru pe 
aceste competiții :

• 2 MEDALII DE 
DE ARGINT ȘI 1 DE
— la greco-romane ;

• 4 MEDALII DE BRONZ
— Ia libere.

— Pe ce elemente se con
tează, totuși, la această oră ?

— Lotul de bază cuprinde 
pe consacrații Gheorghe Ber- 
ceanu, Ion Baciu, Nicolae 
Martinescu, Simion Popescu, 
Gheorghe Stoîciu, Nicolae Ne- 
guț, luptători trecuți prin ar- 
;i(a multor competiții euro-

ale dis-

1970 in

AUR, 2 
BRONZ

pene ?i mondiale, dar ți o 
serie de tineri care asaltea
ză porțile consacrării. Ion 
Gibu (48 kg) — campion bal
canic in 1970, Cornel Virtosu 
(62 kg) — campion balcanie 
în 1969, Ion Păun (57 kg — 
19 ani!) — campion balcanic, 
campion național de tineret, 
clasat pe locul II Ia turneul 
internațional al României în 
1970, rivalul lui Baciu. Aș 
evidenția cu deosebire pe 
Marin Dumitru (cat. 52 kg — 
21 de ani) campion național 
în acest an (Înaintea lui Stoî
ciu), învingător în Cupa A- 
driaticlL pe Stelian Șerban 
(68 kg — 20 ani) — campion 
balcanic, Vasile Fodorpataki 
(90 kg) — Învingător la Cupa 
Adriatic!!, clasat al doilea la 
naționale, turneul internațio
nal a] României fi la Dina- 
movladă.

Multe nwranțe ne punem !n 
Roman Codrean, un colos de 
136 kilograme (1,98 m înăl
țime, 18 ani). El va trebui 
să dea jos weo 15 kilograme, 
să lucreze serios pentru con
solidarea grupelor musculare 
de bază, anunțindu-se un „su- 
pergreu" de mare viitor. în 
sfîrșit, Mihai Boțilă (57 kg, 
18 ani), campion național si 
european de juniori, poate 
deveni peste puțin timp apt 
de a face față confruntărilor 
aspre ale seniorilor,

— Asta, la greco-romane ; 
dar la libere ?

Ne răspunde antrenorul 
Ion Crîsnic :

— „Liberele" rămin încă 
un frate mai sărac al „clasi
celor". Dar. avuția sa este in 
sporire. Vasile Iorga (82 kg 
— 25 ani), Petre Coman (62 
'sg — 25 ani). Ludovic Am- 
bruș (74 kg — 23 ani) si 
Petre Cernău (52 kg — 26

ani) au trecut cu destul suc
ces, anul acesta', examenele 
„europenelor" sau ale „mon
dialelor". In urma lor vin 
mai tinerii Iancu Vangheliei 
(48 kg — 21 ani), Valcriu 
Albu (68 kg — 21 ani), Ste- 
lian Popescu (74 kg — 18 
ani) campion european de ju
niori, Marin Pîrcălab (68 kg
— 18 ani) locul III Ia „euro
penele" de juniori, eare — 
pînă în 1972 vor crește, se 
vor întări, se vdr coace, cum 
spunem noi.

— Și totuși, dacă ar trebui 
să facem miine față exame
nului olimpic ?

— Ne putem prezenta ono
rabil Ia cel puțin jumătate 
din categorii — răspunde 
Gheorghe Iacobini.

— Dar, intervine Crîsnic, 
avem și categorii CRONIC 
DEFICITARE. 62 și 68 kg, 
Ia greco-romane, 57. 90, 100 și 
peste 100 kg, la libere. Pen
tru ameliorarea compoziției 
de calitate la categoriile 
mari, altminteri foarte „con
venabile" la campionatele 
europene, mondiale și Jocu
rile Olimpiee, fiindcă reunesc 
un număr mai mic de con- 
curenți. intenționăm să facem 
o amplă acțiune de depista
re a elementelor tinere, cu 
gabarit corespunzător, vizind
— însă — o perspectivă 
îndepărtată, 
1980.

Gheorghe 
gerează :

— De ce 
anchetă :
OLIMPICE DIN 1976, DE LA 
MONTREAL, AR AVEA LOC 
ANUL VIITOR, CE AM 
FACE ?

Probabil, ignorind ironia, 
ar ieși la iveală foarte multe 
lucruri interesante.

pelor reprezentative de tine
ret din mai multe țări socia
liste. Această tradițională 
competiție va avea loc intre 
25 și 29 noiembrie la Bucu
rești și Galați. Echipele par
ticipante au fost împărțite în 
două serii astfel: seria I la 
București: UNIUNEA SOVIE
TICA, R.D. GERMANA, PO
LONIA și UNGARIA; seria 
a ll-a la Galați : ROMANIA, 
CEHOSLOVACIA, BULGA
RIA și, în cazul cînd va con
firma participarea, R.P.D. CO
REEANA. Meciurile din cadrul 
celor două serii se vor desfă
șura în zilele de 23, 26 și 27 
noiembrie, partidele finale ur- 
mînd să aibă loc în ziua de 
29 noiembrie pe patinoarul 
artificial din București. Cea 
de a doua mare competiție 
internațională este grupa B 
a campionatului european de 
juniori la care și-au anunțat 
participarea selecționatei® 
POLONIEI, IUGOSLAVIEI, 
RD. GERMANE, BULGARI
EI (seria a Il-a pe noul pati
noar artificial din Miercurea 
Ciuc), ROMÂNIEI, UNGARI
EI, FRANȚEI și DANEMAR
CEI (seria I la București) 
în cadrul celor două serii 
partidele vor avea loc în zileie 
de 28, 29 și 31 decembrie, în
tâlnirile finale fiind progra
mate astfel: locurile 5—6 și 
3—4 în ziua de 2 ianuarie 
1971, locurile 7—8 și 1—2 tn

ziua de 3 ianuari» la Bucu
rești.

în legătură cu aceste două 
întreceri internaționale a fost 
ascultat și discutat un raport 
referitor la pregătirile efec
tuate de sportivii români. Ța
ra noastră va fi reprezentată 
și la „Turneul Prietenia" tot 
de echipa de juniori care va 
evolua mai tîrziu în cadrul 
campionatului european. A- 
ceastă echipă și-a început 
pregătirile mai de mult sub 
îndrumarea antrenorilor Șt. lo- 
nescu Și Ion Ganga și se află 
acum în plină perioadă de o- 
mogenizare. Cei doi antrenori 
dispun, în linii mari, de ur
mătorul lot: Moraru, Netedu, 
(portari), Tureanu, Tone, Da
niel, Fiilop, Vasiliu, Florian, 
(fundași), Axinte, Bandaș, 
Costea, Herghelegiu, Pădura
rii. Vlad, Popa, Ipeghian, Ma- 
lehin și Huțanu II (atacanți.)

Analizîndu-se în continuare, 
modul în care formațiile noas
tre fruntașe se pregătesc pen
tru începerea campionatului, 
biroul federal a apreciat ca 
nesatisfăcătoare comportarea 
echipei DINAMO BUCUREȘTI 
în turneul întreprins peste 
hotare și a hotărît să ceară 
conducerii acestui club să ma
nifeste mai mult discernămînt 
și, în general, mai multă a- 
tenție atunci cind organizează 
turnee peste hotare pentru e- 
chipa de hochei.

J.O. din 1976

Iacobini ne

„CUPEI ORAȘELOR" A
mațl pe 18 ture. Primii trei : 
1. St. Ene 33:51, 2. C. I-Iîrjescu,
3. Cr. Kammer (același timp).

Cu disputarea acestor între
ceri s-a încheiat cea de-a 12-a 
ediție a „Cupei orașelor". Iată 
și clasamentele alcătuite cu a- 
cest prilej : ECHIPE 1. BRAl- 
LA 53 h 33:28, 2. București 
53 h 50:35. 3. Cluj 53 h 54:42,
4. Brașov 54 h 14:04, 5. Tg. Mu
re? 54 h 31:20, 6. Ploiești 55 h 
24:27, 7. Constanța 57 h 08:17; 
JUNIORI MICI : 1. VALENTIN 
HOTA (Tg. Mure?) 6 h 43:45,

REVENIT BRĂILEI
2. Aurel Clobanu (Ploiești) 6 h 
44:44, 3. Iile Valentin (Brăila) 
6 h 45:34 (20 alergători) ; JU
NIORI MARI + TINERET 1. 
CEZAR HIRJESCU (Brăila) 14 
h 57:52, 2. Vasile Budca (Bra
șov) 15 h 01:37, 3. Cristian 
Kammer (Brăila) 15 h 04:11, 
Seara, pe același circuit, com
petitorii au făcut o demonstra
ție pa bicicletele românești (de 
semicurse) Pegas 20.

N. COSTIN 
și Gh. RIZU — coresp.

LA ÎNCEPUT DE CAMPIONAT - CU GÎNDUL IA C. C. E
Tema mlni-interviului nos

tru cu maestrul emerit al 
sportului, MIHAI ALBU — 
noul campionat național, care 

’începe la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni,

— Cu ce ginduri porniți în 
noul „maraton" ?

— La recenta Balcaniadă 
am avut o dispoziție de joc 
grozavă, care i-a molipsit și 
pe coechipierii mei. Echipa 
noastră s-a antrenat cu mul
tă ambiție. Vrem să luăm un 
start bun, fără vreun acci
dent nedorit.

— Credeți că veți tntîm- 
pina o rezistență mai dirză 
decit în campionatul trecut?

— Toată lumea consideră 
pe Dinamo favorită. Totuși, 
sînt convins că nu ne va 
fi ușor. Steaua rămîne o 
formație redutabilă și meciul 
bun făcut recent la Olomouc, 
în compania echipei Dukla, 
cîștigătoarea „Cupei Cehoslo
vaciei", o recomandă sufi
cient. Și formațiile studen
țești, Politehnica București, 
Universitatea din Cluj și Ti-

„CUPA SPORTUL"

'»»»♦ •
mișoara, sînt capabile oricind 
de partide mari.

— Cujn consideri tragerea 
la sorți din C.C.E, pentru e- 
chipa voastră ?

— S-ar părea că de data 
aceasta am avut mai multă 
șansă. In primul tur întilnim 
o formație mai puțin cunos
cută, Union Firestone din 
Viena. Va trebui să fim in
să foarte atenți. Apoi, în 
caz de succes, vom avea ca 
adversară pe Akadeniik Sofia, 
cțu cel de al doilea meci pe 
teren propriu. Mai bine nici 
că se putea. In orice caz, noi 
mizăm mult pe reîncadrarea 
in formație a lui Novac. Du
pă dubla operație de menise 
făcută în timpul verii, el se 
simte foarte bine. Deocam
dată face gimnastică medica
la, dar în curînd se va a- 
propia și de panou. In sfirsit.
conducerea clubului ne-a pro
mis și un meci de verifica
re cu o echipă ele cluo so
vietica. îl așteptăm cu mare 
nerăbdare.

LA A DOUA EDIȚIE
Su c®Ie -mai bune ec,i>Pc masculine de baâchet 

°e du.mi"ica ~ start în noul campionat naționai ! 
tă ac®sta mcep» șt întrecerea pentru cea de a Il-a 

edfiie a „Cupei Sportul", trofeu oferit de redacția noastră ce
lei mai eficace formații. v

Regulamentul alcătuit anul trecut nu a suferit nici o modi- 
dnnăe‘t,rm-i rea?‘nt,r? Cele 12 formații vor fi clasatedupă uimatoarele criterii :

— pentru fiecare victorie peste 30 de puncte
— pentru fiecare victorie între 21-30 puncte
— pentru fiecare victorie între 11-20 puncte_ ........ . 710 puncte

2-5 puncte
punct

fiecare victorie între— pentru
— pentru fiecare victorie între
— pentru fiecare victorie la 1 

sau după prelungiri
— pentru fiecare înfrîngere la 

sau după prelungiri
— pentru fiecare înfrîngere la
— pentru fiecare înfrîngere Ia
— pentru fiecare înfrîngere la 1__
Pentru fiecare victorie în deplasare (prima 

în foaia oficială este socotită gazdă) se adaugă 
în caz de egalitate, departajarea se va face

1 punct

mai 
sau

su-

nu încercați o 
DACA JOCURILE

10
9
8
7

■ 6

— 5

PUNCTE 
PUNCTE 
PUNCTE 
PUNCTE 
PUNCTE

PUNCTE

NOUA
(Urmare din pag. I)

fn urma canotorilor de la Di
namo și Steaua.

CABANA VA PRIVI 
SPRE DUNĂRE

Auzind de frumoasa com
portare a tinerilor canotori 
din Tulcea, le-am făcut o 
vizită

...De cîteva minute ne a- 
flărn la baza de pe lacul Ciu
perca, o fostă baracă de con
strucții, transformată — prin 
muncă patriotică — in han
gar pentru 40 de ambarcați
uni. vestiar, atelier de repa
rații și două dormitoare. Deși 
instalațiile au un aspect în
grijit, construcția, realizată 
din lemn vechi și placaj, nu 
te face să crezi că va rezista 
mult timp intemperiilor. De 
asemenea, baza dispune doar 
de un singur motor, care e

PUNCTE 
PUNCTE 
PUNCTE 
PUNCT

— 4
— 3

— 1
echipă trecută 
încă 3 PUNCTE.

.-------- — după următoa
rele criterii : a) numărul victoriilor in deplasare ; b) numă
rul victoriilor în care se depășesc 100 de puncte marcate de 
o echipă.

2- 6 puncte
7-10 puncte

11-20 puncte

FLOTILA A DELTEI
mai mult rtricat. Normal ar fi 
ca fiecare antrenor «4 aibă 
cite o barei de urmărire. Și 
încă ceva: neavlnd fonduri 
de investiții, clubul Delta 
continuă să ducă lipsi de 
ambarcațiuni. Dar, in această 
luptă cu dificultățile (care nu 
sînt puține), antrenorii și ele
vii nu se sperie pentru că iși 
amintesc de unde au pornit 
și știu că azi lucrează (ori
cum) mai bine decît ieri. Li 
s-au promis un bac de iarnă 
și o bază corespunzătoare din 
beton, sticlă și oțel, care va 
privi zîmbitoare spre Dună
re. Intențiile sînt, fără îndo
ială, lăudabile.

SATELE DELTEI SUB... 
LUPA ANTRENORILOR

Pe luciul tie cristal topit al 
lacului Ciuperca alunecă bărci 
subțiri, cu pfnt.ee de mreană. 
Rulaj pt distanțe lungi, sprin-

turi și opriri, toate repetate fi 
iar luate da capo. Antrenorul 
Igor Lipalit, eare coordonea
ză activitatea celor doi colegi 
de breaslă, aflați in larg, ne 
spune :

— îi vedeți pe eopiii aceș
tia ? Notați-lo numele f Victo
ria Ivanov, Maria Cosma, 
Simion Chiril'ă, Vasile Dîba, 
Zahar Susoi și Gherasim 
Munteanu. Am multă încre
dere în ei. Dacă nu la Miin- 
chen, dar la Olimpiada din 
1976 se va vorbi despre ei.

Colectivul de antrenori se 
preocupă în continuare de 
mărirea numărului de spor
tivi.

— Lucrăm numai cu juniori, 
a continuat Igor Lipalit. La 
ora actuală avem 60 de spor
tivi legitimați si vrem să ex
tindem secția, astfel ca în vi
itorul sezon clubul nostru să 
participe la toate probele de 
concurs. în acest scop, fiecare

dintre noi vom lua cîte 7—8 
bănci și vwn pleca peste cîte
va zile la Somova, Razelm, 
Murighiol, Sarichioiu și in alte 
locuri nebătute încă de spe
cialiștii noștri, unde se află 
adevărate pepiniere de viito
ri performeri.

— Cum de știți cu atîta 
precizie unde se găsesc ele
mentele talentate ?

— Sîntem de pe aceste melea
guri și afirmăm fără teama de 
a greși, că satele Deltei con
stitute o sursă inepuizabilă de 
campioni.

★

Acum o^ jumătate de an 
s-a născut un club nau
tic, eare numai după 

șase luni a dat mai multi 
juniori lotului republican. 
Viitoarele concursuri vor a- 
firma noi talente. Se rnr 
spune alte lucruri frumoase 
despre tinerii pe care i-am 
mtilnil la Tulcea.

pfnt.ee
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și capabili de dăruire totalăO formație fără nume sonore, dar cu jucătorii cei mai in formă

ANTRENORUL ECHIPH CEHOSLOVACIEI

® lordănescu și Doru Popescu au devenit indisponibili > „77"-/e

preconizat de antrenorii Ola și Tătaru l Lotul pleacă

azi in Finlanda
vor face deplasarea la Turku, vor - figura .Oprea, Cfețu și

La sfîrșitul meciului, antre- Naom.- Antrenorul Ola speră 
norul Gh. Ola ne-a comunicat : . că, în partida de debut în 
că intenționează să trimită pe campionatul european, elevii 
teren, duminică, la Turku, nr- V. săi vw evolua la un nivel 
m&torul „11" :. lordache—Ni- ■ bun, care să sa traducă prln- 
culescu, Stolcescu. Oiîeanu, tr-un rezultat favorabil. 
Codrea,'Anca, Beldeanu, Pe- Lotul do tineret va părăsi 
treanup Dudu Georgescu, $fe- toi Capitala, p« ' aerului 
f ane scit, Manea. Ca rezerva * P. V.

■v-; - 'i.-s.'

I
Ștefănescu (4 goluri) tn acțiune

Foto : V. BAGEAC

August1' aStadionul „23 
găzduit ieri de^ă-amiază re-. 
petiția generală a lotului de 
’tineret, în vederea partidei de 
•duminică, de la Turku, dine 
’cadrul campionatului curo- 
ipeam, în compania formației 
Similare a Finlandei. Pe , par-| 
Seursul a trei repriza a cîte 35. 
ide minute, component! i Iota-* 
lui au avut adversar achi-j 
pa Agronomia București, fn- 
treclnd-o cu scorul d» 't?—0 
(4—0, 2—0, 2—0). Autorii «o- 
Jurilor : Ștefănescu (min. 8, 8, 
16. 22) și lordănescu frnăn. 55,1 
70, 90, 95). Replica partenferi-j 
lor s-a ridicat de puțina dri? 
-la nivelul jucătorilor foloafț!' 
ele antrenorii Ola și Tătaru. ' 
In general, evoluția aelaqțio-* 
halei a fost mulțumi toaret, șl ' 
merită a fi evldențiait Jocul 
lui Ștefănescu, Beldeanu Sto
ic eseu și Anca. Făcînd bîlan-; 
țul ultimului test, trebui# »M 
notăm, cu regret, că doi îna
intași, lordănescu și Doru Po-' 
pescu, au devenit indisponi
bili. Tînărtil lordănescu fșiț 
vede din nou năruit vfaiM de V 
a apărea tn selecționată, din ?, 
cauza reddivăiâf unei mai ? 
vechi Întinderi mușculara, ias- 
I>oru Pcpescu are o contotrie 
la piciorul; drept- Ambtl

IERI. ÎN GIULEȘT1

Amicalul dleputet Iert intre eele 
«două tearnuri buoureștene. Rapid 

. și steaua, s-a încheiat cu victoria 
■meritată >a eehipei militare, cu? 
scorul de 1—0. Din păcate, Jocul J. 
nu a satisfăcut nici pe departe 
cerințele spectatorilor, cede două 
formații prestdnd un Joc da un 
slab nivel tehnic ți spectacular. 
•Unicul punct al partidei a fost 
înscris de fundașul stellst sameș. 
care, în minutul 86, cu un șut 
puternic șl plaaiat din afara ca
reului, l-a învins pe portarul Ră- 
mureanu, excelent în acest, meci.

După înscrierea acestui gol. 
Steaua are o mare ocazie de a 
majora scorul în minutul 88, dnd 
Dumitriu III, scăpat singur* tri
mite balonul spre paarta goală,' 
dar fundașul Nlță, apărut Ca din 
părnlnt, salvează In extremis. In 
ultimul minut, rapldlștll au o ex- ‘ 
,celentă ocazie de a restabili ega
litatea pe tabela da miarcaj. dar 
'Apostol șl Dan, se încurcă, la 
numai 6 metri, șl primul trimite 
slab, cu capul, în brațele porta- ț 
rujul Purcaru. Cam atît despreț 
un meci de la care așteptam mai i 
mult. A arbitrat corect Gheorghe, 
Micioș. In deschidere. Rapid (U-f 
neret) — C.F.R. Pașcant 3-ÎT' tn_ "

Aurel PĂPĂDIB

C. F.S. TIMIȘOARA —
M.T.K. BUDAPESTA 24 (0-0) parte 

cxpe-
289 in palmaresul finlan- 
Relațiile cele mai multe

alcătuim formula 
pentru duminică, 
și Dumitru vor fi 
acest ultim meci ?oi

Loto-Pronosport
va arbitra la Istanbul

r

De la I. E. A. B. S. O NOUA FORMULA tehni
ca LA CONCURSURILE 

PRONOEXPRES

TIMIȘOARA-, 7 (prin telefon da 
Ia corespondentul nostru), C.F.R. 
Timișoara a susținut azi un meci 
amical in compania divizionarei 
A clin It.P. Ungară, M.T.K. Par
tiția s-a încheiat eu victoria 
calnieiior. cu 2—1 (0—0). Au 
scris Kiss (M.T.K.) în min. 
respectiv Panici (min. 61, 
11 metri) și Seceleanu (min.

Constantin CREȚU

O brigadă de arbitri români 
va conduce meciul de fotbal 
Turcia—R. F. a Germaniei, 
care se va disputa duminică 
18 octombrie, la Istanbul, în 
cadrul campionatului euro
pean pentru tineret.

Arbitru de oentru va fi Ni- 
colae Ra.nea, iar ajutoarele 
sale, la linie, vor fi Vasile 
Dumitrescu și Petre Sotir.

ANUNȚ
Pentru meatul de fotbal 

România-Finlanda, accesul 
la masa presei va fi per
mis numai pe baza legiti
mațiilor însoțite de lichele 
(numerotate), care se vor 
elibera lncepind de vineri 
dimineață la serviciul de 
propagandă al C.N.E.F.S.

Reflecții după C. M. de volei

FURTUNA IN... IERARHIA MONDIALĂ
< Confruntarea stilurilor • Surprinzătorul eșec al campioanei

olimpice, U. R. S. S. • Ascensiunea belgienilor
h

De
1970 
diale 
în anale, după un zbuciumat 
maraton de 18 zile, de con
cursuri in cadrul prelimina
riilor, seriilor și turneelor fi
nale. O ediție lungă și exte
nuantă pentru echipele parti
cipante și îndeosebi pentru 
cele ce au fost nevoite să 
troacă prin calificări. Acum, 
la capătul lungului drum, se 
cuvine să zăbovim puțin asu
pra acestui important eveni
ment. ce a reașezat valorile 
voleibalistice într-o nouă ie
rarhie mondială. Ne referim 
mai întâi la campionatul mas
culin care oferă, ca întotdea
una, un cîmp mai larg de a- 
naiiză. Ce a. însemnat ediția 
a șaptea a „mondialelor" 
tru voleiul masculin ? 
noutăți au apărut 
marile competiții 
Cum s-au prezentat 
lele? Iată întrebări 
și le pun, fără îndoiala, iu- Vitezăiîp^ioc, pe baza căreia

o Săptămână, ediția 
a campionatelor mon
de volei și-a luat locul

pen
ce 

față de 
trecute ? 

finalis- 
pe care

Steaua-Rapid 1-0 (0-0)
(Urmare din pag, 1)

cum vîrf.

CARTEA DE VIZITA A FOTBALULUI FINLANDEZ...
«I

...DOUĂ VICTORII, CU 2-0, ASUPRA POLONIEI Șl SPANIEI!
La 11 octombrie, naționala 

Româpiei își va relua șirul în- 
tilnirilor interțări, în compania 
Finlandei, în cadrul campiona
tului european (grupa 1).

Federația de fotbal finlan
deză a luat ființă în 1907, fiind 
afiliată Ia F.I.F.A. în 1908. Me
ciul de debut al echipei națio
nale a fost cel de la 22 octom
brie 1911, la Helsinki (2—5 cu ' 

'î Suedia). Pină la finele anului 
•trecut, bilanțul arată astfel : 
282 da meciuri, 59 victorii, 35 ' 
meciuri egale, 183 înfringeri, 
golaveraj 398 : 907. Rezultatele 
din acest an : 1—1 cu Dane
marca, 1—2 cu Suedia și 1—3 
cu Anglia — amatori (parti
dele s-au disputat la Helsinki) 
și 0—2 cu Norvegia (la Bergen), 
tntilnirea cu România va purta 
nr. 
dez.

w&&

Lotul reprezentativ al Finlandei (de la 
Jouko Suomalainen, Raimo Saviomaa, 
Henry Forssell, Kari Lehtolainen,

Timo Kautonen,

stînga la dreapta) : Olavi I.aaksonen, Pertti Măkipăă, 
Tommy Lindholm, Seppo Kilponen, Paavo Heinonen, 
Pekka Heikkila, Raimo Toivanen, Henry Bergstrom, 
Pentti Toivola, Juhani Peltonen

le-a avut cu următoarele par-
tenere :
Su-edla (1911—70) «2 8 8 48
Norvegia (1921—70) 4 fi 6 7 33
Danemarca (1925—70) 40 10 4 26

' Polonia (1923—65) 14 2 1 11

bitorii acestui ’sport șl, mal a- 
les, tehnicienii care n-au a- 
vut posibilitatea să urmă
rească mondialele.

După părerea noastră, C.M. 
masculin din Bulgaria a de
pășit doar parțial nivelul la 
care se disputase ediția pre
cedentă (Praga, 1966) și s-a 
situat chiar sub valoarea 
„Cupei Mondiale" de la Ber
lin (1969). Comparația este 
făcută între turneele finale 
ale acestor competiții, In mă
sură să traseze nivelul valo
ric al echipelor din cercul e- 
litei.

Față de Praga, progresul se 
referă la tehnica individuală 
a jucătorilor, randamentul 
compartimentului defensiv 
(mai cu seamă în linia a 
doua) precum și la jocul co
lectiv. Acestea se observaseră 
mai pregnant însă Ia Cupa 
mondială, după ce fuseseră 
semnalate de specialiști la 
turneul olimpic din Mexic.

cu

în preliminariile turneului 
olimpic din 1960, 1964 și 1968 
n-a putut trece de Polonia, 
U.R.S.S. șl respectiv Franța — 
amatori. In „Cupa Jules Rimei” 
a fost eliminată de fiecare dată 
in faza preliminară (1938—1970), 
obținînd totuși citeva rezultate 
meritorii : 2—2 cu Belgia la 
Bruxelles tn 1953, 1—2
U.R.S.S. la Moscova In 1957 
(urmat Insă imediat de un 
0—10 la... Helsinki). 2—0 cu 
Polonia tn 1965 la Helsinki și 
2—0 cu Spania (Helsinki, 1969).

A participat șl la trecuta edi
ție a campionatului european, 
ocupînd ultimul loc In grupă 
cu 2 puncte din 6 meciuri (0—0 
și 1—2 cu Austria, 1—2 și 
cu Grecia, 0—2 și 2— 
U.R.S.S.).

în „Cupa Scandinavlel* 
tlcipă incepînd cu «nul

35 de ediții a reușit deIn cele
două ori (in 1964 și 1966) să 
ocupe locul I și locul 6ecund 
de trei ori (in 1934, 1963 și 
1965). „Anii de aur" ai fotba
lului finlandez au fost 1963— 
1966, iar realizatorii succese- 

masculin, a

a rămîne 
definitoriu.

japonezii g-au ridicat mult 
deasupra vechilor protagonis
te ale voleiului 
fost însușită de majoritatea 
finaliștilor, fără 
însă un element
Dar și promotorii ei s-au mai... 
liniștit, manifestînd o ușoară 
tendință spre „europenizarea" 
stilului de joc. Și, aceasta 
i-a costat un titlu suprem, pe 
care l-ar fi meritat. Procede
ele tehnice nu au suferit de- 
cît modificări de nuanță, iar 
tactica nu a relevat • nimic 
deosebit.

Intre finaliste s-au semna
lat diferențe evidente în ce 
privește aplicarea schemelor 
tactice și pregătirea de an-' 
samblu a echipelor. în pri
mul pluton s-au situat forma
țiile R.D.G., care a intrat în 
posesia titlului, a Japoniei și 
a Bulgariei. Noii campioni 
mondiali au ajuns în fruntea 
ierarhiei datorită unei pre
gătiri atletice și tehnice im
presionante, -> Credincioși tn

PRAGA, 7 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

în momentul de față, selec
ționata Cehoslovaciei este al
cătuită dintr-o scrie de fotba
liști oarecum anonimi. Bom
ba, Schmuker și Albrecht sînt 
singurele nume sonore ce a- 
mintesc de echipa de acum 
cîțiva ani. Schimbările surve
nite în ultimele săptămîni au 
fost radicale, federația de spe
cialitate, împreună cu Uniu
nea de cultură fizică și sporț, 
analizînd gravele abateri co
mise de unii jucători ai fostei 
echipe reprezentative și ho
tărând excluderea, pînă la 1 
ianuarie 1972 a tuturor jucă
torilor din fostul lot „mexi
can". Astfel, Adamec, Migas, 
Petras, Hagara și alte vedete 
ale fotbalului cehoslovac se 
resemnează cu situația de a 
evolua, tn momentul de față, 
numai în formațiile lor de 
club.

în analiza făcută de aceste 
foruri s-a arătat că atît fostul 
antrenor Iosef Marko, cît și 
unii jucători n-au respectat 
indicațiile date de federație 
pentru campionatele mondia
le. Și, ca atare, formația a 
ajuns în Mexic deja obosită, 
însuși Marko a recunoscut că 
în Mexic echipa sa nu a fost 
capabilă să susțină vreun 
meci amical înaintea începerii 
C. M., deoarece jucătorii î.și 
irosiseră forțele în campiona
tul național care, timp de a- 
proape două luni, programase 

ÎNDRĂGOSTITII DE FOTBAL DIN PLOPENI MERITAU UN SPECTACOL MAI REUȘIT!
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alert, fazele de poartă mai 
numeroase. Dar, golurile se 
lasă greu. Doar Neagu — a- 

în largul său — 
își asumă răspunderea șutu
lui, secondat de 
spiral In citeva 
capul, puternice

Domide, in- 
lovituri cu 
și precise.

lor Năsman (Halme, Grondshl) 
— Măkipăă, Kanerva, Kauto
nen Pinne (Vanhanen), O. Hei
nonen (S. Syrjavaara) — 
Kumpulampi (Nouranen), Pelto
nen (Makela), Tolsa (Marții 
Hyvarinen), Pahlaan Lindholm 
(A. Laine). Jucătorii cu cele 
mai multe selecționări : Pel
tonen (64 de meciuri, 1955—69 
Haka, HSV), Stig — Goran 
Myntti (61, 1945—58 Vifk), Frans 
Karjagin (53, 1929 — 41. Hifk), 
Veikko Asikainen (56. 1938—55, 
TPS, Haka), Kai Pahlman (56, 
1954—68, HPS, HJK), William 
Kanerva (51, 1922—38,
HPS). Max Vinioksa (51, 
35. HJK, HPS).

Și din lotul actual fac 
cîțiva jucători rutinați și 
rimentați : Timo Kautonen (39 
de selecționări între anii 1964— 
69, Reipas Lahti), Pertti Mă-

Hak, 
1926—

kipaa (48. 1962—69, Reipas, Ta-
■ pa, Upon Patio), Seppo Kilpo- 

nen (23, 1966—69, OPS).

Frederic MOISES 
— Rupea —

continuare stilului cu pase 
înalte — nespectaculos, dar 
eficace — campionii au mi
zat firește pe detenta exce
lentă a tuturor jucătorilor, pe 
forța de atac (Schneider, 
Webner, Schultz, Schuman), 
iar în apărare pe reflexele 
lor formidabile și pe randa
mentul blocajului. Artificiile, 
acțiunile surpriză au fost și 
sînt la ei rarități. Dar nici nu 
aveau nevoie de cheltuială 
suplimentară de energie, dat 
fiind faptul că eficacitatea le 
este asigurată și prin jocul 
simplu. în contradicție cu ei, 
japonezii au avut un stil 
mult mai încărcat, mai spec
taculos, dar la fel de eficace. 
Dincolo de clasamentul dat 
de rezultate, ■ specialiștii în
clină să creadă că formația 
-niponă este, totuși, cea mai 
'bună din lume. Ea dispune 
de un ridicător fără egal, 
Nekoda, de trăgători irezis
tibili (Morita, Iokota, Oko, 
Sato, Minami) și are o pre
gătire atletică și tehnică de- 
săvîrșită. Se pare că partida 
pierdută în fața bulgarilor a 
avut multe dedesubturi. în 
orice caz, ea a .dus la o a 
doua înfrîngere, în fața echi
pei sovietice, și i-a costat pe 
niponi titlul.

Mulți spuneau la Sofia că 
adevărata finală a C.M. s-a 
disputat în penultina zi : Ja
ponia — R.D.G. (3—2). într-a- 
devăr, « fost un meci rari- 

în 
au
Și
ca

străine de e-

avută cu an- 
acesta ne-a 
că „lotul ac-

cîte două etape pe săptămînă. 
La greșelile comise în pregă
tirea fizică s-au mai adăugat 
carențe de ordin moral.

După ce Marko a fost 
schimbat cu Anton Rygr, a- 
cesta a mai făcut o încercare 
cu „mexicanii" în meciul de 
la Nisa, în compania repre
zentativei Franței. Referitor 
la această partidă, ziarul 
„Ceskoslovenski Sport" scria 
că : „Aici, balonul s-a spart 
definitiv. După cum se știe, 
francezii au repurtat o victorie 
categorică, intr-un meci 
care vedetele cehoslovace 
arălat aceeași indolență 
subestimare a adversarului,
și în partidele din Mexic". 
La analiza făcută de federa
ție s-a arătat că nemulțumi
rea față de jucători nu se re
feră la faptul că ei nu s-au 
calificat în sferturile C. M., ci 
la lipsa de seriozitate și la 
preocupările lor 
tica sportivă.

Intr-o discuție 
trenorul Rygr, 
confirmat faptul 
tual este alcătuit — în gene
ral — din debutanți, dar care 
sînt cei mai în formă jucă
tori, majoritatea din provincie, 
dornici de afirmare și de a 
rămîne titulari ai naționalei".

„Nu se poate spune — de
clara, în continuare, Rygr — 
că unii dintre cei pe care i-am 
introdus în meciul cu Finlanda 
n-ar fi talentați. Chiar dacă 
experiența lor este insuficien-

Totuși golurile se datorează 
greșelilor apărătorilor de la 
Metalul. In min. 54 Grecu a 
lufiat, iar Domide a profitat 
și a combinat cu Neagu. Ul
timul a șutat pe jos, nu pe
riculos, dar portarul a intir- 
ziat la plonjon. Golul doi 
(min. 62) este de fapt un au
togol, al unuia dintre fun
dașii gazdelor. In sfîrșit, în 
min. 70 Ene a șutat în bară. 
Prea puțină eficacitate pen
tru un meci de verificare. 
In compania unor adversari 
de divizia C, evoluția trico
lorilor nu a reușit să convin
gă pe deplin pe cei prezenți 
în tribune.

La sfîrșitul partidei, antre
norul ANGELO NICULESCU 
ne-a împărtășit, pe scurt, im
presiile sale după această ve
rificare.

— Sînteți mulțumit de joc?
— Ținînd seama de 

gramul de pregătire pe 
ni l-am propus pînă la
ciul cu Finlanda, consider că 
jucătorii, fără să se între
buințeze, au reușit să demon
streze un fotbal bun. în spe
cial în repriza a doua, cînd 
au acționat în viteză și au 
construit faze spectaculoase. 
Am ținut să folosim azi (n.r. 
ieri) pe toți componenții lo
tului, apți de joc, pentru ca 
mîine, la Snagov, în partida 
cu echipa de tineret a Petro
lului, să 
preconizată

— Tătaru 
încercați în

— Cred că da.
— Pe cine ați remarcat în 

meciul de Ia Plopeni ?
— Pe Dinu și Neagu, buni 

pre
care 
me

Pentru a satisface cerințele de bilete ale publicului ama
tor de a fi prezent la MARELE SPECTACOL DE PATI
NAJ ARTISTIC, la care participă campioni mondiali și 
europeni, spectacol ce va avea loc în zilele de 17-18 oc
tombrie 1970 pe patinoarul acoperit „23 August", s-a luat 
măsura de a se deschide, incepînd de azi 8 octombrie 1970, 
mai multe case de bilete, în următoarele puncte j Biroul 
de informații CNEFS din str. Vasile Conta nr. 16, Agenția 
Loto-Pronosport din calea Victoriei nr. 2 și Patinoarul aco
perit „23 August".

Casele de bilete vor fi deschise după următorul pro
gram : 8—12 și 16—20.

★
Pentru întîlnirea internațională de fotbal România — 

Finlanda, din cadrul Campionatului european din ziua de 
11 octombrie 1970, de pe stadionul „23 August", biletele 
de intrare s-au pus în vînzare la următoarele case : agen
țiile Loto-Pronosport din str. Halelor nr. 5 și din calea 
Victoriei nr. 2, precum și la stadioanele Giuleștl, Dinamo, 
Republicii și „23 August".

Casele de bilele sînt deschise intre orele 8—20.
Pentru acest meci sînt valabile biletele de intrare cu 

seria 39.

sim, care s-a situat, valoric, 
mult deasupra celorlalte. Dar 
titlul revine celei mai bune 
echipă în tot turneul...

Alături de cele două for
mații, nu însă la valoarea 
reală a acestora, poate fi pu
să echipa Bulgariei, bine 
pregătită pentru competiție, 
și care strălucește în special 
prin dirijorul jocului, Dimitîr 
Karov, coordonator de înaltă 
clasă, ce a alimentat tot 
timpul atacul cu pase splen
dide din orice poziție, prin 
eficacitatea tînărului trăgător 
principal Dimitîr Zlatanov și 
prin randamentul satisfăcător 
al secunzilor.

în celălalt pluton s-au si
tuat echipele Cehoslovaciei 
(deținătoarea titlului suprem, 
pînă la această ediție), Polo
niei, U.R.S.S. și României. Foș
tii campioni au obținut o pozi
ție mai hună datorită formei 
oscilante manifestată de co
legele lor de pluton. Polone
zii, care și-au îmbunătățit 
mult jocul în ultima vreme 
— îndeosebi în ce privește 
viteza, corectitudinea execu
țiilor și intervențiile în apă
rare — au arătat că turneele 
în Japonia le-au fost folosi
toare. Ca și echipa Cehoslo
vaciei, cea a Poloniei nu se 
bizuie pe „vîrfuri", ci pe 
aportul uniform al tutu
ror jucătorilor și pe omo
genitatea sextetului. O de
cepție a constituit-o repre
zentativa sovietică, antrenată 

tă, el și-o pot îmbogăți cu 
timpul. Esențialul constă în 
faptul că lipsa experienței 
este compensată de conștiin
ciozitatea în pregătire, de dă
ruirea totală, de seriozitatea 
dovedită în viata particulară".

I.a întrebarea pusă privitor 
la ridicarea sancțiunilor date 
unor jucători, excluși în pre
zent din lot — și, în acest caz, 
la posibilitatea reintroducerii 
lor în meciurile de anul viitor 
cu echipa României — selec
ționerul cehoslovac a răspuns: 
„Eu nu pot decide singur. Ri
dicarea sancțiunilor depinde, 
în primul rînd, de forurile su
perioare. Fără îndoială că, 
dacă se va lua această măsu
ră, ea va fi în funcție de com
portarea acestor jucători — 
care activează deocamdată 
numai Ia cluburi — și, bine
înțeles, de randamentul actua
lei echipe. Dacă voi putea lu
cra în condiții cît mai bune, 
și dacă voi fi ajutat și de clu
buri, voi putea obține rezul
tate care să satisfacă exigen
tele opiniei publice sportive. 
Timpul va decide totul..."

★
După cum comentează zia

rele cehoslovace și după a- 
firm'ațiile unor specialiști, o 
parte dintre cei sancționați — 
ca, de pildă, Viktor, Geleta, 
Novak etc. — nu poartă nici 
o vină, așa îneît măsura sanc
ționării în bloc este, oricum, 
discutabilă.

!. O.

tot meciul, șl parțial pe Ene 
Daniel și Hălmăgeanu. L-am 
folosit tot timpul pe Pesca- 
ru, datorită incertitudinii fo
losirii lui Dumitru, iar Vigu 
a apărut mijlocaș pentru că 
am vrut să-l odihnim pe 
Nunweiller.

★
Intr-adevăr Dinu și Neagu 

s-au evidențiat în mod spe
cial. Ei au fost secondați de 
Lupescu, Domide, Ene Daniel 
și Hălmăgeanu. In schimb,

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ

Stadionul 23 August, ora 
15,30 : România — Finlanda 
(Campionatul european))

Stadionul Metalul (Panteli- 
mon), ora 11 •: Metalul Bucu
rești—Poiana Cîmpina (divizia 
B);

(Du- 
roșie 

(divi- 
roșie

Terenul Flacăra roșie 
dești), ora 11 : Flacăra 
Buc.—I.M.U. Medgidia 
zia C); ora 13 : Flacăra 
Buc.—I.M.U. Medgidia (juni
ori);

Terenul Laromet, ora 9,30 i 
Telinometal Buc.—Sc. sp. E- 
nergia Buc. (juniori); ora 11I 
Laromet Buc.—Celuloza Călă
rași (divizia C);

Terenul Gloria, ora 11 : Ma
șini unelte Buc.—Chimia Rm. 
Vîlcea (divizia C) ; ora 13 i 
Mașini unelte Buc.—Metalul 
Tîrgoviște (juniori) ;

de fostul internațional Iuri 
Cesnokov. După eșecul în fa
ța românilor, voleibaliștii so
vietici nu s-au mai regăsit și 
lanțul înfrîngerilor n-a putut 
fi întrerupt pînă la sfîrșit. 
Stupefiat parcă în fața de
gringoladei declanșate și pe 
care înțelegea că nu o poate 
opri, Iuri Cesnokov a văzut 
cum medaliile, la care spera, 
îi scăpau printre degete cu 
fiecare meci jucat de elevii 
săi...

Intr-adevăr, locul 6 pe care 
a ajuns în final înseamnă cea 
mai slabă performanță a vo
leiului masculin sovietic, 
pînă acum mereu prezent în 
fruntea ierarhiei sau printre 
medaliate. O surpriză plăcută 
a constituit-o echipa Belgiei, 
antrenată de compatriotul 
nostru Horațiu Nicolau. Cali
ficarea în turneul final în 
dauna unor echipe mai bine 
cotate (Iugoslavia și Italia) a 
însemnat unul dintre cele 
mai mari succese ale voleiu
lui belgian. Mai puțin obiș- 
nuiți cu turneele lungi și lip
siți de rutină, tinerii jucători 
ai lui 
nici o 
mulat 
pentru

în ceea ce privește compor
tarea echipei române, ei îi 
vom consacra un capitol spe
cial.

H. Nicolau n-au reușit 
victorie, însă

experiența 
competițiile

au acu- 
necesară 
viitoare.

Aurelian BRLBEANU
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F. C. LIVERPOOL FĂCUT K. 0

In „Cupa Ligii engleze" — com
petiție diferită de cea a „Cupei 
Angliei" — echipa F. C. LIVER
POOL a suferit un eșec neaștep
tat. IntilniiKl in nocturnă echipa 
SWINDON TOWN din liga a Il-a. 
formația din Liverpool a fost 
Învinsă cu 2—0. Centrul atacant 
Don Rogers a marcat cele două 
goluri .pentru Swindon.

TURNEUL

LUI F. C. BANGU

Iată datele turneului pe ca- 
re-1 va întreprinde cunoscuta 
echipă braziliană de fotbal 
F. C. Bangu, în Europa. Fot
baliștii brazilieni vor evolua 
la Belgrad (10 octombrie), Lie
ge (14 octombrie), Reims (17 
octombrie) și București (21 oc
tombrie). între 25 octombrie 
și 19 noiembrie Bangu va sus
ține mai multe partide în Al
ger.

In meci amical la Leipzig
R. D. GERMANA

T.S.K.A. SOFIA 4-2>
La Leipzig s-a desfășurat 

întîlnirea amicală de fotbal 
dintre selecționata R.D. Ger
mane și echipa bulgară 
Ț.S.K.A. Septembrisko Zna- 
me. La capătul unui joc pre
sărat cu faze de poartă, 
fotbaliștii germani au termi
nat învingători cu scorul de 
4—2 (3—0), La meci au a- 
sistat 10.000 spectatori

rezerva în acest joc-antrena- 
ment a unor selecționabili 
ca Dumitrache, Nunweiller, 
Sătmăreanu, Florian Dumi
trescu ni s-a părut nejustifi
cată. în general acest antre
nament n-a fost pe măsura 
așteptărilor mai ales că nu 
se poate înțelege prin aceas
ta că am fi pretins echipei 
naționale să se angajeze ca 
la un joc oficial. Indrăgosti- 

ții de fotbal din Plopeni me
ritau mai mult din partea 
tricolorilor noștri.

Terenul Sportul Muncito
resc, ora 11 : Sportul Munci
toresc Buc.—Petrolul Tîrgo
viște (divizia C); ora 13 : 
Sportul Muncitoresc Buc.—Pe
trolul Tîrgoviște (juniori) ;

Stadionul Metalul, ora 9 i 
Metalul Buc.—Voința Biic. 
(juniori);

Terenul Steaua (Ghencea), 
ora 13 : Steaua Buc.—Petro
listul Boldești (juniori) ;

Stadionul Dinamo, 
Dinamo Buc.—S.N.
(juniori);

ora 11 :
Oltenița

Stadionul Ciulești, ora 13: 
Rapid Buc.—Caraimanul Buș
teni (juniori) ;

Stadionul Autobuzul, ora 
13 : Autobuzul Buc.—F.C. Ar
geș Pite-ști (juniori).

Incepînd cu concursul - spe
cial Pronoexpres din 7 octom
brie a. c. s-a aplicat O NOUA 
FORMULA TEHNICA, ur- 
mînd ca în continuare, toate 
concursurile obișnuite Prono
expres să beneficieze de noua 
formulă.

Se vor efectua două extra
geri, astfel ! extragerea I de 
6 numere din 45 și extragerea 
a II-a (în continuarea primei) 
de 5 numere diferite din cele 
39 rămase în urnă după efec
tuarea extragerii I.

Iată numai cîteva dintre 
principalele avantaje ale aces
tei formule : a) pentru prima 
dată se obțin premii cu nu
mere cîștigătoare din ambele 
extrageri (5 sau 4 numere din 
toate cele 11 extrase); b) va
loarea garantată a celui mai 
mic premiu este de 40 lei ; c) 
șanse duble de cîștig. Cu a- 
ceeași variantă simplă de 6 
lei se pot obține 2 premii cu
mulate ; d) în condițiile noii 
formule, biletele fractionate 
jucate cu variante combinate 
și combinații „cap de pod" 
au șanse mari de cîștig și o- 
feră multiple și impresionan
te suite de premii.

NUMERELE EXTRASE 
la concursul special 

PRONOEXPRES
DIN 7 OCTOMBRIE 1970

Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerrn 

45 1 24
Fond de premii : 2.314.293 lei.
Report la extragerea I categ. 11 

106.769 lej.
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel :
In Capitali Incepînd de marți 

29 octombrie plnă la 21 noiembrie 
1970, Inclusiv ;

In tiară Incepînd aproximativ de 
vineri 23 octombrie plnă la 21 
noiembrie 1970. Inclusiv.

I ; 40 12 
a Ii-a : 4.' 
a IILa : 6 
a IV-ă : 1 
a V-a : i

37
22 
4»

9

< premiile tragerii loto 
DIN 2 OCTOMBRIE 1970

Extragerea I: Categoria II I 
variantă 25"/» a 100.000 lei ; a H-â : 
2,50 a 27.807 lei : a IlI-a : 15,60 a 
4.456 lei : a IV-a : 23.40 a 2.971 
lei ; a V-ta : 84,50 a 823 lei ; a
Vl-a : 266.60 a 261 lei.

Report categoria I : 157.360 lei.
Extragerea a n-a : Categoria B : 

1,60 variante a 32.016 lei : C : 4,90 
a 10.454 lei : D : 14,25 a 3.595 lei ; 
E : 24.35 a 2.104 lei ; F : 33,65 a 
1.522 lei.

Report categoria A : 51.225 Iei.'
Ambele extrageri: Categoria Z: 

877,95 variante a 100 Iei.
CîșCgător categoria I 

IZU din Buhușl. cîștigă 
turism la alegere și 
pină la 100.000 lei.

INGH2.fi 
uri auto- 
ulferența

INGH2.fi


SURPRIZA, ASEARĂ, LA PRAGA IN C. E. DE FOTBAC

Echipa Finlandei a obținut 
o „remiză” nesperată

CEHOSLOVACIA FINLANDA 1-1 (1-1)!
FRAGA, 7 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
10 000 de spectatori au a- 

sistat la prima întâlnire din 
cadrul grupei I a C.E. dintre 
Cehoslovacia și Finlanda. La 
fluierului arbitrului Williams 
O’Neill, pe gazonul stadionu
lui Sparta s-au aliniat urmă
toarele formații :

CEHOSLOVACIA : Schmu- 
ker — iVecerek, Bomba, De
siatnik, Mutkovici, Mojzis, 
Strune, Nagy, Bartovici, Stra- 
til, Albrecht.

FINLANDA : Heinonen — 
Maakipaa, Kilponen, Rajan- 
tie, Kautonen, Suomaiainen, 
Heikkila, Toivanen, Toivola, 
Litmanen, Paatelainen.

Partida a debutat într-un 
ri Im 
mat 
mele 
zece 
poarta finlandeză. Foarte ins
pirat, goolkeeper-ul Heinonen 
le reține pe toate. în acest 
răstimp, bara porții finlan
deze a... salvat deschiderea 
scorului la un șut de la 20 
de metri expediat de mijlo
cașul cehoslovac Mojzis. Ma
joritatea acțiunilor ofensive 
ale finlandezilor sint indivi
duale, fiind efectuate în spe
rai de Heikkila. ÎN MINU
TUL 31, gazdele beneficiază 
de o lovitură liberă de la 20 
de metri, pe care o execută 
Strune. Mingea expediată de 
c] este respinsă de un apără
tor. ajunge la ALBRECHT, 
CARE SE INFILTREAZĂ ÎN 
CAREU ȘI ÎNSCRIE. 1—0 
PENTRU CEHOSLOVACIA. 
După numai 3 minute, o ex
celentă pasă a lui Stratileste 
irosită de Strune, care trage 
afară de la 3 metri. DUPĂ 
10 MINUTE DE DOMINARE 
AUTORITARĂ A FOTBA
LIȘTILOR CEHOSLOVACI, 
O MINGE RĂTĂCITĂ IN 
CAREUL ACESTORA AJUN
GE LA TOIVANEN. ACES
TA — marcat — nu trage, 
PASEAZĂ LUI PAATELAI
NEN, COMPLET LIBER,

deosebit de viu, impri- 
de gazde care, în pri- 
15 minute, au expediat 
șuturi periculoase la

atacant Coi voia, car» • dri
blat ultimul aplrâto» eehn- 
«lovae șl a-a Îndreptat singur 
(pro poarta Iui Schmuker i 
portarul lese in întâmpinare, 
Tolvola ti driblează, dar »e 
pripește și trimite mingea tn 
bară, ratând cea mal mar» 
ocazie a meciului!

în ultimul sfert de oră, 
după ce în teren fuseseră tri
miși Hoholko și Urban, gaz
dele forțează victoria, dar ac
țiunile lor nu eu cursivitate, se 
ratează toate situațiile crea
te, spre via nemulțumire a 
publicului spectator. Meciul 
se încheie cu un rezultat de 
egalitate, nesperat de finlan
dezi, însă meritat după as
pectul jocului.

Ion OCHSENFELD
★

In grupa a 2-a a campio
natului european, la Oslo : 
NORVEGIA—UNGARIA 1-3.

CAMPIONATE...

Meciuri amicale

AUSTRIA-FRANȚA 1-0
La Viena, s-au întâlnit pri

mele reprezentative de fot
bal ale Austriei și Franței. 
Gazdele au învins cu 1—0 
(0—0) prin golul marcat de 
Kreuz, în min. 49.

La Nancy, în meciul echi
pelor de tineret i Franța— 
Austria 2—2 (2—0).

La Oslo, Norvegia — Ungaria
(tineret) 1-0

OSLO, 7 (Agerpres). — în 
prezența a peste 2 000 de 
spectatori, la Oslo, într-un 
meci internațional de fotbal, 
echipa de tineret a Norve
giei a învins cu 1—0 (1—0) 
echipa similară a Ungariei. 
Unicul punct a fost marcat 
în minutul 12 de Trygve.

finlan- 
priveș-

Antrenorul naționalei 
deze Olavi Laaksonen 
te cu optimism meciul de la 
București...

CARE ÎNSCRIE DE LA 10 
METRI. ESTE 1—1 ȘI 
PREFIGUREAZĂ O 
SURPRIZĂ.

SE
MARE 

în repriza a 
doua meciul se echilibrează. 
Finlandezii intră în teren cu 
intenția de a menține rezul
tatul, se retrag în apărare 
și își marchează strict adver
sarii. ~ 

slovaci 
irosesc 
prin. Nagy, Mojzis, 
viei și trimit de două ori ba
lonul în bară, prin Desiatnik 
și Nagy. în partea a doua a 
reprizei, finlandezii echili
brează jocul la mijlocul tere
nului, ieșind de sub presiu
ne prin pase laterale, și reu
șesc cîteva contraatacuri pe
riculoase, cum a fost cel din 
min. 69, cînd o minge l-a 
găsit în adîncime pe centrul

Dar fotbaliștii ceho- 
acționează dezlînat, 
ocaztâ excepționale 

Mutko-

u
TURNEUL DE BOX DE LA BERLIN

Ciucă și Gîju - victorii detașate
BERLIN 7, (prin telefon). 

Trei boxeri români au urcat 
treptele ringului, azi, în ma
rele turneu internațional 
care se dispută pe ringul de

CAMPIONATE... CAMPIONATE...
GRESIA (etapa a 3-a): Pa- 

nionios — Aris 2—1; Pieri- 
kos — Fostir 1—1; Paok — 
Proodeftiki 6—3; Eraklis — 
Aek 0—1; Apollon — Panse- 
raikos 2—1; Veria — Ethni- 
kos 2—2; Panathinaikos — 
Egaleo 0—0; Epa — Kavala
2— 0. în clasament conduce 
Panionios cu 9 puncte, ur
mată de Aek — 8 puncte etc.

ELVEȚIA : După disputa
rea a 9 etape, conduce echi
pa F.@. Basel cu 14 puncte, 
urmată de Grasshoppers Zu
rich, Lugano și F.C. Ziirich 
cu cîte 13 p. Rezultate din 
etapa a 9-a : Bienne — 
Lucerna 2—1; Chaux de 
Fonds — Basel 0—1; Lausan
ne — Grasshoppers Zurich
1— 3; Lugano — Fribourg
3— 1 ; Winterthur — Bellinzo
na 2—1; F.C. Zurich — Ser- 
vette Geneva 1—0.

BELGIA (etapa a 5-a): 
Anderlecht — F.C. Liege 
5—1; Waregem — St. Gilloise
2— 0 ; Beveren — Racing 
White 1—3; St. Trond — 
F.C. Diest 1—1; Schaerbeek— 
F.C. Bruges 1-—4; Lierse — 
La Gantoise 2—0; Standard 
Liege — Beerscho.t 3—1. Cla
sament: 1. Anderlecht — 
p; 2. Standard Liege — 8 
3. F.G. Bruges — 8 p.

U.R.S.S. — In campionatul 
unional de fotbal după 26 de 
etape, conduc echipele mosco
vite Dinamo, Ț.S.K.A. și 
Spartak cu cîte 36 puncte ’ 
fiecare. Cîteva rezultate : Ze
nit Leningrad — Ararat 
Erevan 2—0; Zaria Voroșilov- 
grad — Cernomoreț Odessa 
0—0; Dinamo Minsk — Nef- 
teanik Baku 2—0; Ț.S.K.A.— 
Pahtakor 2—1.

la Werner Seelenblnder Halle, 
în gala de după amiază, Ma
rin Lumezeanu a fost învins 
Ia puncte de Weinhold 
(R.D.G.), după un meci echi
librat. tn primele două re
prize pugilistul nostru s-a 
deplasat excelent, reușind (în 
rundul 2) să-și trimită adver
sarul la podea. în ultimul, 
însă, el a acționat confuz, a 
obstrucționat și a primit un 
avertisment.

Seara, în primul meci Con- 
Nantin Ciucă l-a întrecut net 
pe Kockovsky (Cehoslovacia), 
cu 5—0. Campionul european 
a controlat lupta de-a lungul 
celor 9 minute.
Gîju a coborît 
scările 
meci-spectacol în fața austria
cului Enzinger. Decizia a fost 
punctată cu 5—0.

Celelalte rezultate ale ga
lelor de azi i Gedb (Ungaria)

Și Nicolae 
învingător 

ringului, după un

b.p. Ivanov (U.R.S.S.), Oduar- 
do (Cuba) b.ab. MUller 
(Cehoslovacia), Orban JUnga- 
ria) b.p. ' ' ' " ‘
Tregubov 
Dworak 
(U.R.S.S.) 
Meciul a 
primul rund Sokolov a fost 
trimis Ia podea, ca urmare a 
unei puternice directe de 
dreapta la față, apoi a pre
luat inițiativa pînă spre sfîr- 
șitul meciului, cînd din nou 
a fost groggy. Ca o surpriză 
notăm victoria francezului 
Kalouffi, prin abandon, asu
pra lui Grappe (R.D.G.).

Joi e zi de pauză, iar vineri 
se vor disputa semifinalele i 
Ciucă—Kalouffi 
Pometcu—Schultz 
Gîju—Bolow (R.D.G.), 
berman—Kajdi 
Monea—Nesterov 
Alexe—Anders (R.D.G.).

Schubert (R.D.G.), 
(U.R.S.S.) b.ab. 2 
(R.D.G.), Sokolov 

b.p. Tores (Guba). 
fost dramatic. în

(Franța),
(R.D.G.),

Sil- 
(Ungaria), 
(U.R.S.S.),

• :

o--.
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Corespondentă specială pentru SPORTUL

JOCURILE FOTBALIȘTILOR RUMÂNI
IN CUPELE EUROPENE COMENTĂfE IN OlĂNDĂ

După insuccesul echipei Fei- 
jenoord în cadrul actualei edi
ții a „Cupei campionilor euro
peni" Ia fotbal, specialiștii olan
dezi comentează pe larg trage
rea la sorți a „optimilor" com
petiției continentale arătând că 
echipa U.T. Arad are din nou 
o misiune grea în fața echipei 
iugoslave Steaua Roșie Belgrad. 
Dar și perspectivele fotbaliștilor 
de la Steaua Roșie sint dificile 
— se comentează aci — deoa
rece formația română are o 
experiență bună și se află fără 
îndoială in marcată ascensiune.

In legătură cu meciul Stea
ua—P.S.V. Eindhoven, din op
timile de finală ale „Cupei cu
pelor" se subliniază că din nou 
sorții au oferit fotbaliștilor 
olandezi sarcina de a juca in 
compania unei echipe române. 
O echipă redutabilă, care a 
eliminat pe Karpatî Lvov.

Formația olandeză P.S.V. 
Eindhoven ocupă în prezent lo
cul 5 în campionat, cu 10 punc
te din 7 meciuri. Formația stan
dard a acestei echipe este ur
mătoarea : Van Beveren — Van 
den Dungen, Strik, Radovic, 
Kemper, Hiddink, Vos, Veens- 
tra, Hansen, Van der Kuyien. 
Mulders (Vrindt). Aripa stin
gă Vrindt este un fotbalist bel
gian și a jucat în echipa țării 
sale în turneul final al cam
pionatului mondial din Mexic.

Pentru jocul Olanda-Iugosla- 
via contând pentru campiona
tul european au fost selecțio
nați de Ia P.S.V. Eindhoven: 
Van den Kuyien, Strik, Veen- 
stra și Van Beveren.

Jan WRINGER 
„Algemeen Dagblad" — Rotter

dam

Un meci

Benvenuti-Napoles ?

Slalomul nautic, 
sport care cere celor 
ce-l practică o deo 
sebită cutezanță, în
cepe să fie tot mai 
larg cunoscut și in 
rindul sportivilor 
din Uniunea Sovieti
că. Practicat pe ca- 
iacuri de o con

strucție specială,
ceastă probă a re
zistenței și îndemt- 
nării este practicată, 
de obicei, pe apele 
repezi de munte. 
Iată de ce, pentru 
disputarea recentu
lui campionat de 
slalom nautic al o- 
'așului Moscova, par- 
ticipanții la întrece
re au trebuit să se 
leplaseze tocmai 

al munților Caucaz. IIspre sudul țării, tn decorul pitoresc
vedem (in fotografie) pe unul din concurenți, studentul chimist 
Vladimir Dubinin, trecînd printr-o „poartă" foarte dificilă.

Foto : TASS

Ca urmare a victoriei reali
zate prin K.O. in fața america
nului Toro, campionul mon- 
iial de box la cat. semimijlo- 
cie, Jose Napoles are toate 
șansele să-l întâlnească oficial 
pe italianul Nino Benvenuti, 
deținătorul centurii mondiale 
la cat. mijlocie. Meciul urmea
ză să aibă loc la Madison 
Square Garden din New York.

TELE-ȘAH

Studioul de televiziune din Sarajevo prezintă, de la mij
locul lunii trecute, o emisiune intitulată „Maeștri ai șahului", 
în cadrul acestei emisiuni, cunoscutul mare maestru american 
Robert Fischer și ziaristul iugoslav M. Bjelica fac prezentarea 
unor serii de mari campioni ai sportului pe 64 de patrate ca 
de pildă, Steinitz, (Sapablanca, Botvinnik, Petrosian, Tal, Spasski, 
Gligorici, Larsen și alții. Autorii emisiunii descriu întâmplări 
din viața marilor șahiști și analizează cele mai interesante 
partide jucate de aceștia.

VEȘTI NOI
PE AGENDA CM 
DE GIMNASTICĂ
Pe măsură ce se apropie data de 23 octombrie, 

prima zi a campionatelor mondiale de gimnastică 
de la Ljubljana, sint tot mai numeroase ți mai 
variate știrile ce ne parvin de la centrul de presă 
al întrecerii în legătură cu pregătirile ce se fac 
în vederea marii confruntări a elitei gimnasticii 
mondiale.

Spicuim, dintre ultimele informații sosite la re
dacție, cîteva care ni se par a fi cele mai im
portante.

NOU RECORD 
MONDIAL AL OREI
Pe Velodmmd olimpia din 

Ciudad de Mexico, eldlstul 
columbian Martin Rodrigueza 
stabilit un nou record nwn- 
dia al orei pentru amatori 
pancurgînd distanța de 47,532 
km. Vechiul record aparținea 
danetzulul Mogens Frey —< 
47,513 km. î

TELEX
cadrul unul concur, atlotio■"—RenatoîII —desfășurat la Torino, . 

Dionlsl a clștlgat 
tură cu prăjina cu 8,30 m. 
înălțime, Schlvo — 2,10 Concursul Internațional de deca
tlon desfășurat la Lyon «-» în
cheiat cu victoria echipei R.F. a 
Germaniei care a totalizat 57 P- 
Pe locurile următoare ■: Elveția — 
43 p și Franța — 38 p. La indi
vidual, pe primul loc «-a «ltuaț 
atletul vest-german Swoboda cu 
7 423 p.

1

S-a stabilit ca meciul pentru titlul 
european de box la cat. grea 
dintre deținătorul centurii, spa
niolul Jose Manuel Urtain st 
englezul Henry Cooper să albă 
loc Ia începutul lunii noiembrie 
la Londra.

■
In a doua Inttlnire internațional» 
de hochei pe gheață dintre echi
pele Norvegiei și R.F. a Germa
niei, disputat la Oslo, gazdele au 
obținut victoria cu 5—4 (1—2, 1—0. 
S—2). în primul Joc, norvegienii 
ciștlgaseră cu 7—4.

Concursul internațional de pen
tatlon modern, care a avut loc 
la Praga, a fost cîștigat de en
glezul Jlm Fox cu 5 031 p. Pa 
locurile următoare s-au clasat 
Plank (Ungaria) — 4 695 p Șl 
Peruglni (Italia) — 4 652 p.

■
In meciul dintre echipele Vale- 
rengen șl Dynamo Weiswasser 
(R.D.G.), contînd pentru primul 
tur al „Cupei campionilor euro
peni" la hochei pe gheață (ediția 
1970—1971), disputat la Oslo, ho- 
cheiștii din R.D. Germană au 
terminat învingători cu scorul 
de 5—2 (0—0, 2—0, 8—2).

La Helsinki s-a disputat meciul 
Internațional de box dintre echi
pele de amatori ale Finlandei și 
spaniei. Victoria a revenit pugi- 
llștllor spanioli cu scorul de 
6—4.

In turneul internațional de șah 
de la Vinkovci (Iugoslavia), în 
clasament, după două runde, con
duc Hort (Cehoslovacia), Minici 
și Gllgorici (Iugoslavia) cu cîte 
l‘/î puncte. Urmează Larsen (Da
nemarca) 1 (1), Petrosian, Bron
stein, Taimanov (U.R.S.S.), Par
ma (lugosl.) — 1 p.

BENVENUTI PE ECRAN

FILATELICE

Nicaragua, mică țară din 
America Centrală, manifestă 
o atracție deosebită pentru 
timbrele poștale cu subiecte 
sportive. Recent, poșta nica- 
raguaiană a emis o nouă serie 
de 12 valori: pe 11 dintre a- 
ceste timbre figurează portre
tele a 11 vedete ale fotbalu
lui dinaintea ultimului 
război mondial, iar pe 
cel de-al 12-lea, sint înfăți
șate drapelele celor 16 fina
liste la Campionatul mondial 
din 1970.

LA CAPATUL ȚARII 
SOVIETICE

Sportul sovietic dispune de 
tot mai multe baze — stadioa
ne, săli, terenuri, bazine — 
răspîndite pe tot cuprinsul re
publicilor unionale. Nu de 
mult a fost inaugurată o mare 
sală de sport în orașul Pe
tropavlovsk, tn Kamciatka, 
Acest veritabil palat al spor
turilor este înzestrat cu un 
bazin de înot, terenuri de vo
lei, basche*. sală pentru gim
nastică etc.

S-A INTIMPLAT LA COLUMBUS

Cînd vrei prea mult, nu ob
ții nimic! Acest dicton, me
reu actual în sport, se potri
vește și celor două „stop-ca- 
dre“ de la recentele campio
nate mondiale de haltere, des
fășurate la Columbus (S.U.A.), 
în care japonezul Yoshiyuki 
Miyake își încearcă zadarnic 
puterile la 150 kilograme. 
Bara a fost prea grea...

® Prin tragere la sorți, au 
fost stabilite următoarele 
grupe pentru echipele mascu
line : grupa A: Suedia, 
S.U.A,. Bulgaria, Israel, 
R.F.G., R.P.D. Coreeană, gru
pa B : Italia, Spania, Polonia, 
Canada, Ungaria Iugoslavia; 
grupa C ! R.D.Germană, Ce
hoslovacia, Finlanda, Cuba, 
Franța, Olanda; grupa D : 
Japonia, Elveția, Austria, 
U.R.S.S., România. Indivi
dual, la concurs vor mai par
ticipa gimnaști din : Kuweit, 
Luxemburg, Australia, Tuni
sia, Algeria, Anglia, India, 
Noua Zeelandă, Turcia, 
R.A.U. ți Danemarca.

• Grupele feminine: gru
pa A : Suedia, Noua Zeelan
dă, precum și două selecțio
nate alcătuite din gimnaste 
austriece și finlandeze (îm
preună), daneze și spaniole t 
grupa B : Cehoslovacia, An
glia, Canada, precum și o se
lecționată internațională (Al
geria, India, Luxemburg) ; 
grupa C : Polonia. România, 
Franța; grupa D: R.F.G.,
Japonia, Australia, Cuba ; 
grupa E : Bulgaria, S.U.A., O- 
landa, U.R.S.S. ; grupa F: 
Israel, R.D.G., Iugoslavia, 
Ungaria.

® Programul de desfășu
rare a campionatelor mondiale 
a fost stabilit după cum 
urmează: 23 octombrie —

Aklnorl Nakaya
ma, cel mai bun 
gimnast al Japoniei 
la ora actuală, por
nește eu man șanse 
la medaliile de aur 
ale C.M. 11 vom ve
dea, săptămîna vi
itoare, și tn sala 
Floreasca...

exerciții impuse, femei ș 24 
octombrie — exerciții impu
se, bărbați; 25 octombrie — 
exerciții liber alese, femei s 
26 octombrie — exerciții li
ber alese, bărbați; 27 octom
brie — finala pe aparate.

• In ceea ce privește ordi
nea de concurs la exercițiile 
impuse, aceasta a fost stabi
lită de pe acum; cu liber a- 
lesele echipele vor intra în 
concurs pe baza rezultatelor 
de la impuse i primele 12 
clasate după exercițiile im
puse vor prezenta liber ale-

sele după-amiaza, iar celelal
te în cursul dimineții

Echipa feminină a Româ
niei va prezenta exercițiile 
impuse in cursul dimineții de 
23 octombrie, iar băieții a 
doua zi — seara.

® in brigăzile de arbitraj 
de la mondiale vor figura și 
doi reprezentanți ai țării 
noastre. Astfel, la feminin 
arbitra româncă va face par
te din brigada de la sol, in 
timp ce la masculin vom a- 
vea reprezentant la cal cu 
minere.

Finiș In C. M. de motocros

JOEL ROBERT ȘI-A PĂSTRAT TITLUL

Filmul lui Nino Benvenuti 
este gata ! Pe ecranele unor 
capitale vest-europene a a- 
vut loc recent premiera fil
mului „Mănîncă sau mori!“, 
prima realizare cinematogra
fică în care rolul principol 
este deținut de celebrul bo
xer profesionist italian. Este 
vorba de un „western" din 
care nu lipsesc obișnuitul a- 
tac asupra băncii, o goană 
a primelor automobile apăru
te Pe șoselele din New Me
xico, bătăi in baruri etc. Cri
ticii cinematografici au fost 
unanimi în a aprecia că de
butul lui Benvenuti ca actor 
de film a însemnat un real 
succes.

BALONUL ROTUND ÎN... STUDIU

De ce fotbalul este de atîta vreme sportul preferat al en
glezilor ? Această întrebare'și-au pus-o trei cercetători de Ia 
Universitatea din Leicester care și-au prezentat concluziile în- 
tr-o comunicare înaintată Comitetului pentru sociologia sportu
rilor, din cadrul celui de-al 7-lea ©ongres al Asociației inter
naționale de sociologie. Ei explică popularitatea fotbalului prin 
faptul că, la origine, acest sport a permis bărbaților să 
exercite o activitate, de la care femeile sînt absente...

După cum au explicat autorii studiului, constituirea — la 
sfîrșitul secolului trecut — a marilor cluburi engleze de fot
bal a. coincis cu mișcarea pentru emanciparea femeilor. în 
fața acestei amenințări egalitare, bărbații s-au refugiat în clu
burile sportive unde, în acea perioadă, puteau să se exteriori
zeze în voie fără a fi amenințați de reproșurile soțiilor lor.

între timp, însă, lucrurile s-au schimbat — precizează ra
portul. Tot mai multe cluburi de fotbal și-au deschis porțile 
femeilor, în scopul sporirii veniturilor ele au organizat nume
roase serate dansante și, în plus, femeile engleze au început 
să cunoască fotbalul la fel de bine ca și soții lor !

Miyake și-a pierdut cu a- 
ceastă ocazie titlul la catego
ria pană, iar ulterior a și 
fost descalificat pentru do
ping. Ca tacîmul să fie com
plet.

SUPERSTIȚIOSUL 
DIN TORONTO

Nu este un secret că mulți 
sportivi au unele superstiții. 
De această „boală" nu au 
scăpat nici jucătorii echipei 
profesioniste de hochei pe 
gheață „Toronto Maple 
Deaf". Recordul în materie 
se pare că îl deține unul 
dintre acești jucători care, 
din superstiție, începe întot
deauna să se echipeze în ve
derea unui meci, îmbrăcîn- 
du-și mai întâi... ghetele cu 
patine. Oricare ar fi dificul
tățile întâmpinate, restul e- 
chipamentului și-1 îmbracă 
întotdeauna numai după a- 
ceea.

HANDBAL: R.D.G.— Iugoslavia
14-14

La Dessau (R.D.G.) s-a dis
putat întîlnirea amicală de 
handbal dintre echipele mascu
line ale R.D. Germane și Iu
goslaviei. Jocul s-a Încheiat 
cu un rezultat de egalitate: 
14—14 (8—6).

VIENA, 6.— Sportivul bel
gian Joel Robert a cucerit ti
tlul de campion mondial la 
motocros (clasa 250 cmc). 
Este pentru a- patra oară cînd 
Joel Robert cîștigă titlul su
prem (anterior, el terminase 
învingător în 1964, 1968 și
1969). în ultima competiție 
contînd pentru campionatul 
mondial, desfășurată la La- 
unsdorf (în apropiere de Kla
genfurt); victoria a revenit 
finlandezului Heikki Mikkola

(pe Husqvarna), urmat de 
Joel Robert pe „Suzuki" și 
Roger Decoster (Belgia) pe 
„C. Z.".

Iată clasamentul final al 
campionatului mondial i 1. 
Joel Robert (Belgia) — 96
puncte ; 2. Sylvain Geboers 
(Belgia) — 94 p; 3. Roger 
Decoster (Belgia) — 74 p ; 4. 
Heikki Mikkola (Finlanda) — 
73 p ; 5. Miroslav Halm (Ce
hoslovacia) — 70 p etc.

VIZITA LUI AVERY BRUNDAGE LA PARIS

In cadrul unei recepții care a 
avut loc la Paris, președintele 
C.I.O., Avery Brundage, a fost 
primit Ia Academia Sporturilor,

unde contele Jean de Beaumont, 
președintele acestui for, i-a de
cernat diploma de membru „ho
noris causa".

SUZANA» MAKAI, BINE CLA
SATA LA SOFIA

Jucătoarea noastră de șah, 11- 
năra Suzana Makai, este bine 
clasată — după disputarea a pa
tru runde — în turneul inter
național feminin de șah de la 
Sofia. în fruntea clasamentului 
se află Konopleva (U.R.S.S.) și 
Veroczi (Ungaria) cu 3 puncte, 
iar Makai (România) și Eretova 
(Cehoslovacia) ocupă următoare
le locuri cu cîte 2V2 1 în a 4-a 
rundă, Suzana Makai r remizat 
cu maghiara Veroczi.

JAN JANSSEN LA SPITAL
Ciclistul olandez JAN JANSSEN, 

care s-a accidentat grav in cursul 
durei curse Paris — Tours, dis
putată la 27 septembrie, conti
nuă să se afle sub supraveghere 
medicală. El se află internat la 
un spital din Tours, cu diagnos
ticul de traumatism cranian, sta
rea iul Janssen s-a îmbunătățit, 
în urma îngrijirilor primite. Me
dicii nu-i permit însă ieșirea 
din spital, decît după ce se vor 
pronunța în privința tulburărilor 
cardiace, survenite în ultimele 
43 de ore.

■RICHEY IN FRUNTEA „MARE
LUI PREMIU" F.l.L.T.

Cunoscutul tenisman american 
Cliff Richey s-a instalat in frun
tea clasamentului ^Marelui Pre
miu" oferit de Federația inter
națională de tenis, în colaborare 
cu firma Pepsi Cola. Ca urmare 
a locului trei ocupat în cadrul 
turneului de la Berkeley (S.U.A.), 
Richey totalizează 45 de puncte, 
fiind urmat acum de Kan Ro- 
sewall (Australia^ — 42 p, Ar
thur Ashe (S.U.A.) și Rod La
ver (Australia) cîte 42 p, John 
Newcombe (Australia) — 35 p 
htc.

Redacția |i admlahtratla i «t», Vaiil» Conta nt. io i telefoan» i «entrate 1110 05, («Cți» ««respondent! 11510», Interurban 72 șl 280 i telex i (portrom bue, 180. Tipțiți! 1 8. ^.- ’tinîOȚaiația”, București 40368


