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Poiana Brașov 
inaintea zăpezii
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Poiana Brașov — stațiunea de sporturi de iarnă de la poa
lele Postăvarului, în așteptarea primei zăpezi și a primilor 

oaspeți, iubitori ai schiului.

După ce cu două luni In 
urmă anunțam construirea u- 
liui teleferic cu cabină din 
Brașov spre vîrful Tîmpa, a- 
cum sîntem în măsură să a- 
ducem la cunoștință noi obiec
tive turistico-sportive, aflate în 
fază foarte avansată de con
strucție la Poiana Brașov* o- 
biective ce vor fi puse la dis
poziția publicului în sezonul 
de iarnă care urmează.

Un marc și modern teleferic 
cu cabine, în paralel cu cel 
vechi, se pregătește de pro
be. Marea sa capacitate, viteza 
de deplasare, modernitatea con
strucției. ca și instalațiile ane
xă îl înscriu printre cele mai 
remarcabile realizări, compara
bilă cu oricare instalație pres
tigioasă asemănătoare din Eu
ropa.

în imediata vecinătate a sta
ției de plecare — în ambianța 
unor poiene umbrite de brazi 
— UN NOU COMPLEX HOTE
LIER, cu restaurant, braserie, 
cofetărie și alte anexe comer
ciale va împleti utilul cu fru
mosul, în linii și armonii de 
o mare puritate și îndrăzneală 
arhitectonică. Adăugate la ceea 
ce există, aceste obiective vor 
îmbogăți șaiba de frumusețe de 
pe pieptul Postăvarului.

Intr-o stațiune modernă de 
sporturi de iarnă — cum tinde 
să devină Poiana — construc
țiile propriu-zise nu sînt un 
scop in sine, ci un mijloc de 
deservire funcțională și opera
tivă a activităților specifice de 
agrement și performanță, în 
speță a schului. Iată de ce, 
spunind lucruri foarte frumoa
se despre înzestrare, atragem 
atenția asupra altor aspecte, 
mai puțin lăudabile, în scopul 
remedierii acestora și conjugă
rii eforturilor pe toate planu
rile. '

Fără să mai constatăm starea 
alarmantă de anul trecut, totuși* 
din păcate pîrtiile de schi — 
pentru care s-au construit in
stalațiile amintite mai sus — 
nu sint pregătite corespunzător. 
O parte din lucrări revin con
structorului (Trustul 5 construc
ții Brașov) și alta Administra
ției bazelor sportive Brașov.

Pină atunci, se patinează...
De pildă, PRIMULUI îl RE
VINE OBLIGAȚIA DE A ÎN
DEPĂRTĂ URMELE ȘI RES
TURILE ORGANIZĂRII DE 
ȘANTIER : brazii tăiați și a- 
bandonați în trasee (tăierea a 
fost necesară pentru operația 
de întindere a cablului), cură
țirea pîrtiilor de fiare, cabluri, 
luminări și piatră, depozitate 
in special în jurul stației ter
minus și în șaua Kanzelului. 
corectarea cu buldozerul a ta- 
luzurilor exterioare ale dru
mului de șantier care intersec-

Mihai BÎRA
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Șl OPTIMISMUL FINLANDEZILOR!
Dobrin reintră

in echipa naționa

tă • Debutul lui

Fl. Dumitrescu

• Este probabilă

și utilixarea

Tătaru

Așadar, iată-ne la ora 
petiției generale" a echipei Ro
mâniei dinaintea startului ei 
în campionatul european. Asis
tăm la antrenamentul selecțio- 
nabililor, care se desfășoară In 
condițiile unui joc-școală (de 3 
reprize a 30 de minute) in 
compania echipei
Petrolul (întărită cu jucătorii 
Crîngașu, Cotigă și Oprișan — 
din prima formație ploieșteană). 
Antrenorul Angelo Niculescu 
este și arbitru. La această re
petiție generală, se fac retușuri, 
se dau sfaturi, „arbitrul" o- 
prind faza pe care antrenorul o

R. NUNWEILLER

NEAGU DOBRIN DUMITRACHE DUMITRESCU

de tineret

DUMITRU

vrea altfel lucrată și-i cere re
petarea. Notînd „ll”-le aliniat 
la începutul jocului — Răduca
nu—Sătmărcanu, Lupescu, Dinu, 
Vigu, Dumitru, Nunweiller, 
Neagu, Dumitrache, Dobrin,

Dobrin pătrunde printre trei adversari și lansează un nou atac.
Foto I Dragoș NEAGU

„U“ TIMIȘOARA,

TREI VICTORII

IN POLONIA
In cadrul turneului între

prins in Polonia, echipa mas
culină de baschet Universita
tea Timișoara, a susținut pa
tru partide, obținind victoria 
în trei dintre ele. Iată rezul
tatele : 84-68 (40—39) șl <10—84 
(35—36) CU L.K.S. Lodz, S3—81 
(41—38, 75—75) cu S.K.S. Spo- 
lem și 65—57 (28—30) cu Bail- 
don Katowice. Cei mai bum 
jucători ai formației timișo
rene au fost Viciu, Cimpeanu, 
Ionescu, Czmor și Leonte. 
(P. ARCAN — coresp. princi
pal). _______

Două dintre cuplurile protagoniste, în dispută strînsă: C. 
și C. Voicu—G. Negoescu cîș- 

Fotoi B. VASILE
Gonțea—I. Gociman (locul III) 
tigători).

Penultima secvență a „na
ționalelor” de pistă — cam
pionatului municipiului Bucu
rești la demifond cu antrena
ment mecanic — s-a derulat 
ieri după-amiază, pe velodro
mul Dinamo, doar sub privi
rile cîtorva spectatori. Păcat, 
pentru că reuniunea a oferit 
un spectacol dinamic, atractiv, 
în care competitorii s-au an
gajat din plin în lupta spor
tivă. Ce merită a fi reliefat 
din desfășurarea celor 3 man
șe a 10 minute ? în primul 
rînd buna medie orară gene
rală — 67,250 km, în eviden
tă creștere față de evoluțiile 
precedente ale acelorași cu
pluri. Apoi, faptul că ultima

manșă a fost și cea mai tare 
(67,500), IN TURUL 17 AL EI 
1NREGISTR1NDU-SE DE CĂ
TRE PROTAGONIȘTI, UN 
EXCELENT 72 km/h. în fine, 
subliniem verva cuplului ste- 
list George Negoescu—Con
stantin Voicu, de trei ori pe 
locul I în reprizele acestui 
campionat al Capitalei. I-au 
secondat bine, dovedind și ei 
constantă (de trei ori locul II), 
colegii de club Mircea Virgil 
și Ion Pomană, actuali deți
nători (încă) ai titlului națio-

nai. Nu trebuie omisă nici 
îndîrjita luptă pentru o pozi
ție cît mai bună în clasament, 
departajările făcîndu-se chiar 
Ia... lupă, ca de pildă, pentru 
locurile IV—V, despărțite de 
numai 10 metri. Iată de ce 
este de așteptat ca peste două 
zile, în finala pe țară, medi- 

,.ile orare să urce, spectacolul 
să fie de calitate superioară, 
iar disputa „tandemurilor" 
motociclist-ciclist să atragă 
mai mulți iubitori ai sportu
lui cu pedala în tribune. 
CLASAMENT: 1. G. NEGO
ESCU—C. VOICU (Steaua) 
34.000 m — campioni ai mu
nicipiului București, 2. M. Vir
gil — I. Pomană (Steaua) 
33 330 m, 3. C. Gonțea — I. 
Gociman (Steaua) 32190 m, 
4. M. Beșleagă—D. Panaites- 
cu (Voința) 31.890 m, 
Popescu—D.
31.880 m, 6.
Niculescu
31.785 m, 7.
delcu (Steaua) 27 470 m.

Finala campionat ului națio
nal de demifond cu antrena
ment mecanic va avea loc du
minică, de la ora 10 (în 4 
manșe a 15 minute).

Programul ultimei reuniuni 
de velodrom va mai cuprinde 
și revanșa campionatelor la 
adițiune de puncte și viteză.

Tătaru — reporterul se oprește 
în primul rînd la alcătuirea li
niei celor patru atacanți, toți 
vîrfuri centrale „de meserie**. 
Nici o extremă... adevărată. 
S-ar părea, deci, că aceasta 
este prima problemă a antrena
mentului : linia de atac. Repri
za a doua confirmă ipoteza. O 
nouă alcătuire a cvartetului o- 
fensiv : Tătaru—Dumitrache— 
Dobrin—Fl. Dumitrescu. In for
mația selecționabililor mai apar 
Hălmăgeanu (în locul lui Dinu) 
și Mocanu (în locul lui Vigu). 
Notăm și introducerea lui Ada- 
mache in poarta petroliștilor. 
Cursiv la mijlocul terenului, 
jocul nu „explodează" in faza 
finalizării, unde pasa decisivă 
nu este fructificată, deși Dobrin 
își servește bine coechipierii. 
Ne aflăm la mijlocul reprizei 
secunde' și scorul este tot 0—0. 
îl văd pe Angelo Niculescu dis- 
cutînd cu Dobrin, deși faza se 
mutase la poarta lui Răducanu. 
Și iată și golurile. O combina-

ție Tătaru—Dobrin, o pasă ca 
la carte și Dumitrache înscrie : 
1—0. Citeva minute mai tîrziu, 
o nouă deschidere ideală a lui 
Dobrin, un „șurub“-Dumitrache 
care fixează pe loc doi adver
sari și un nou gol : 2—0. Ur
mează. la scurt timp, un mo
ment—Răducanu, păcălit de... 
soarele care-i batea în ochi și 
de mingea trimisă frumos cu 
capul de Crîngașu : 2—1. Și a- 
proape imediat, reacția lui Du
mitrache, care pentru simetrie 
inscrie spectaculos, tot cu ca
pul. mingea fiindu-i transmisă 
de Fl. Dumitrescu la capătul 
unei curse frumoase.

Partea a doua a Jocului- 
școală ne găsește alături de 
Uie Oană, revenit pentru ci
teva zile din Grecia, și care, 
curios, a venit să asiste la an
trenamentul lotului național. 
Fostul antrenor al echipei re
prezentative se declară impre
sionat de sporul de tehnicitate 
al actualului lot în comparație

cu cel de acum 5—6 ani. „Cu 
un mijloc de teren asigurat de 
Nunweiller, Dumitru și Dobrin
— vîrf retras, altfel sc țese tot 
jocul echipei, care îmi place 
cum evoluează în cimp. Insis
tența înaintașilor aș vrea-o. 
însă, mai manifestă. Probabil 
că la meci se va juca altfel. 
Și-ar mai fi ceva ce... nu 
pot spune ziariștilor, dar am 
să-i spun lui Angelo, ca între 
prieteni*'.

Ultima repriză, o nouă linie 
* de atac (Lucescu—Tătaru— 

Ene Daniel—Fl. Dumitrescu), 
sint introduse toate rezervele 
(și Ivănceseu și Domide), Pes
cara — suferind de amigdalită
— fiind 
spectator 
ultimele

singurul care rămine 
pe margine. Notăm 

două goluri (autori

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 3 a)

S îmbăta, în sala Floreasca

START IN NOUL CAMPIONAT DE BASCHET

ECHIPELE DE OINĂ 
ÎNCEP ÎNTRECEREA FINALĂ

CIMPULUNG MUSCEL, 8 (prin 
telefon, de la trimisul nostru). 
Niciodată ultimul act al celei 
mai importante competiții de 
oină, finalele „naționalelor" n-au 
început sub auspicii atit de bune. 
Joi după-amiază, pe stadionul 
„23 August" din localitate, un pu
blic neobișnuit de numeros i-a 
tntimpinat pe participanții la 
finale. Spectatorii au fost răs
plătiți din plin. înaintea partidei

Ori de cite ori facem 
bilanțul acțiunii inspirat 
numită „Delfin ’70" sau 
pledăm pentru învățarea 
înotului, ar trebui să .ne 
amintim de pilduitoare
le aventuri ale eroului 
Odiseei lui Homer, în 
neistovita sa căutare a 
drumului spre casă.

Ulise, rămas fără vas, 
lovit de soartă, înoată 
într-o mare dezlănțuită 
și de o redutabilă putere. 
De partea sa. eroul are 
știința înotului, voința 
de a izbindi. inteligen
ța care-i șoptește mereu 
că va ajunge acolo unde 
și-a propus.

Așa e și în competi
ția pe care ne-o propune 
viața. Trebuie 
înota pentru a 
cu voința, cu 
ța — malurile

VICTOR BăNCIULESCU « 
llllllllllllilllllllllllllllli’

oficiale, organizatorii au pro
gramat două meciuri demonstra
tive care au adus față in față 
formațiile C.P. București (cam
pioană pe 1969) — Viața Nouă 
Olteni (Teleorman). Celuloza Că
lărași — Torpedo Zărneștl (Bra
șov).

Fiecare prindere reușită, fle
care „bătaie" peste linia de fund, 
fentele iscusite ale apărătorilor, 
pasele derutante ca și năprazni- 
cele lovituri ale jucătorilor in 
atac au fost aplaudate cu multă 
căldură de public.

Alături de cele patru formații 
menționate vor mai lupta pentru 
titlu Dinamo Băneasa Ilfov), 
Constructorul Galați. Tricolorul 
Baia Mare și Biruința Gherăești 
(Neamț). Deși și-au cucerit drep
tul de participare. echipele 
Drum Nou Boureni (Dolj) și 
colta Avrămeni (Botoșani) 
s-au prezentat Încă, astfel 
după toate probabilitățile, 
vor absenta Ia reuniunea de 
nerl dimineața.

Re- 
nu 
că» 
ele
vi-

Tr. IOANITESCU

să știm 
atinge — 
inteligen- 
dorit-e.

5. C.
Marin (Voința) 
T. Puteri ty—M. 
(Steaua-Olimpia) 
P. Soare—I. Ne

N. MARDAN

NECESITATEA MIȘCĂRII,
RECONFORTAM! PRIN SPORT,

PENTRU OAMENII MUNCII!
însemnări pe marginea Plenarei 

Consiliului județean Mureș al sindicatelor
Recent, la Tg. Mureș a avut lor. plenara Consiliului județean al 

sindicatelor care a analizat modul cum ee ocupă organizațiile sindicale 
și asociațiile sportive din instituții și întreprinderi de dezvoltarea 
activității de educație fizică și sport in rindul masei largi de oameni 
ai muncii de pe cuprinsul județului Mureș.

Dezbaterile plenarei au relietat 
frumoasele succese obținute în 
ultima vreme de mișcarea spor
tivă de masă din acest județ. 
Comparînd bilanțul prezentat in 
plenară cu rezultatele din anii 
preccdenți se DESPRINDE UN 
SENS ASCENDENT IN REALI
ZAREA SARCINILOR ORGANI
ZAȚIILOR SINDICALE ALE A- 
SOCIATIILOR SPORTIVE.

Colaborarea organizațiilor sindi
cale. cu organele C.J.E.F.S. și 
U.T.C. de pe teritoriul județului 
Mureș tn direcția inițierii, orga
nizării șl conducerii sportului de 
masă a avut ca rezultat cuprin
derea in asociațiile sportive a 
unui număr de peste 40 000 de 
salarlați, din care aproape 2 500

sint sportivi legitimați, angrenați 
tn activitatea competițională 
(campionate orășenești, județene 
și republicane). Pe teritoriul ju
dețului Mureș activează 78 de a- 
sociații sportive cu 381 de secții, 
cuprlnzlnd 24 de discipline spor
tive.

Analiztnd activitatea sportivă 
de masă, lucrările plenarei au 
subliniat faptul că In această di
recție s-au înregistrat unele suc
cese. Totuși, In raport cu obiec-

Gh. 1LIUȚA
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DERBY-ul CAMPIONATULUI FEMININ DE HANDBAL
* VĂZUT DE ANTRENORUL FEDERAL

La sfirșitul acestei săptămîni. 
o dată cu disputarea ultimei e- 
etape a primului tur al campio
natului feminin de handbal, la 
București este programată (teren 
Dinamo, ora 10.15) șl întîlnirea 
derby a acestei întreceri : 1EFS, 
revelația acestei toamne și lidera 
clasamentului va întilni pe UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA, cam
pioana țării. Meciul se recoman
dă ca un eveniment major în 
ansamblul competițiilor din acest 
sfîrșit de săptămînă și, firesc, 
este așteptat cu Interes.

Ni s-a părut, deci, util să soli
cităm antrenorului federal G.

Zugrăvescu o succintă prefață" 
la acest moment de vîrf al dis
putei formațiilor feminine. Iată 
opinia acestui tehnician : „Parti
da se anunță atractivă nu nu
mai prin prisma luptei directe 
pentru primul loc în clasament. 
Aflîndu-se față-n față două for
mații deosebite, cred că, in cele 
din urmă, confruntarea va fi in
teresantă. Echipa bucureșteană sc 
află, evident, intr-o formă pro
gresiv bună. Prin jocul lor. hand
balistele de Ia I.E.F.S. știu să 
pună bine în valoare forța de 
șut a lui BAICOIANU și BUNEA, 
iar clasa celor doi portari —

ANCA și NAGHI — contribuie 
serios la realizarea succeselor clin 
ultimul timp. Aș mai adăuga că 
formația este și foarte bine pre
gătită din punct de vedere fizic. 
De cealaltă parte se află o echi
pă cu multe talente (SECHELI, 
NEGHINA, METZENRATH), care 
își bazează jocul mai mult pe 
acțiuni individuale, pline de fan
tezie, spectaculoase. Din consta
tările de pînă acum „UM Timișoa
ra nu a ajuns încă la un grad 
de omogenitate, care să-i permi
tă să-șl pună cit mai bine în re
lief valoarea, în concluzie, sper, 
că vom vedea un meci bun*.

Programul etapei inaugura
le a celei de a XXII-a ediții 
a campionatului național al 
seniorilor cuprinde următoa
rele meciuri : Steaua — 
I.E.F.S., Politehnica București
— Universitatea Timișoara, 
I.C.H.F. — Dinamo București, 
Farul Constanța — Universi
tatea Cluj, Politehnica Cluj
— Politehnica Brașov și Po
litehnica 
București.

Jocurile 
desfășura 
Floreasca, 
dine: ora 17: I.C.H.F. — 
Dinamo, ora 18,15 : Steaua — 
I.E.F.S. Partida Politehnica 
București — Universitatea Ti
mișoara se 3-a disputa du
minică la Sibiu, deoarece e- 
chipei bucureștene i s-a ri
dicat dreptul de a organiza 
întîlniri de divizia A pe două 
etape, din cauza incidentelor 
petrecute in primăvară, in 
sala Politehnica.

Galați Rapid

din Capitală se vor 
sîmbătă,. în sala 
în următoarea or-
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După lecția de 
venită, așa par 
antrenorului lor 
Gh. Novac care, 

suferittț.

A
ni de zile Bucureștiul s-a iden
tificat cu citadela rugbyului ro
mânesc. Aici a fost, de fapt, lea
gănul acestei discipline, aici s-a 
semnat actul de naștere al prime
lor echipe de club.

Așta stînd lucrurile era și firesc, în- 
tr-un fel, ca și valoric echipele bucureș
tene să dețină supremația. De altfel, ani 
de-a rindul formații de club ca Grivița 
Roșie, Steaua saiu Dinamo au constituit 

un fel de zid de netrecut către fruntea 
piramidei, pentru toate celelalte echipe 
competitoare, chiar dacă la Cluj, Pe
troșani, lași sau Constanța principalele 

exponente ale rugbyului din primul oraș 
al țării înregistrau rezultate strînse. Soarta 
multor campionate s-a decis în Capitală, 
avînd drept protagoniste două dintre cele 
trei team-uri amintite.

Fără îndoială că o asemenea stare de 
fapt nu era în avantajul competiției ca 
spectacol și poate, într-o măsură, îndepăr
tarea unora de terenurile de rugby (de 
bună seamă nu a celor mai zeloși) a fost 
determinată și de existența acestui statu 
quo prelungit.

lată însă că. în ediția precedentă a 
campionatului diviziei A, ierarhiile încep să 
se clatine. între cele trei mari formații 
bucureștene se intercalează o a patra, 
din provincie, și anume Universitatea Ti
mișoara, clasată pe locul 3. Un simplu 
accident, s-au grăbit să afirme unii, și 
care nu se va mai repeta. Dar, la numai 
cîteva luni de zile, o dată .cu actuala edi
ție a campionatului, iată accidentele (sau 
surprizele) reapar. Grivița Roșie pierde la 
Universitatea Timișoara și, în aceeași eta
pă, la București chiar, Dinamo este între
cută de Politehnica lași. Așadar, suita

pregătire, o discuție în aer liber este bine- 
că spun jucătorii de la DINAMO București 
Dan Niculescu. Printre jucători se află și 
deși este în convalescentă după operația 
fine să fie alături de coechipierii săi

Foto t V. BAGEAG

surprizelor promite să se continue și anul 
acesta. Echipele bucureștene nu sint, deci, 
invincibile.

Ce exprimd, tn fond, asemenea rezul- 
tate-surpriză ? Este tntr-adevâr, vorba de 
o ascensiune valorică a unor formații din 
provincie, care se străduiesc să iasă din 
anonimat ? Firește, nu poate fi contestată 
omogenitatea, creșterea valorică a unor 
echipe din țară, care fac eforturi vizibile 
pentru a fi la înălțimea primului campio
nat. Nu-i însă mai puțin adevărat că în 
ultima vreme (și din toamna aceasta în
deosebi) se manifestă alarmante carențe 
în pregătirea unor fruntașe ale rugbyului 
nostru, în speță Grivița Roșie și Dinamo. 
Chiar lipsită de aportul unor titulari (De- 
mian, Onuțiu, Drăgulescu), o echipă de 
talia și experiența Griviței Roșii nu putea 
pierde un joc în fața unei formații handi
capate de condiții dificile de pregătire, 
care nu are teren pentru desfășurarea an
trenamentelor. Aproape la fel se prezintă 
și cazul echipei Dinamo, care cedează 
în fața unui adversar obligat să se pre
gătească pe unde apucă.

Asistăm, pe de o parte, la ridicarea va
lorică a unor echipe din provincie, ceea 
ce este foarte bine, dar și la o tendință 
de neglijare □ procesului de antrenament 
la formațiile fruntașe, ceea ce, desigur, 
trebuie să ne îngrijoreze. Este o stare de 
lucruri care evidențiază necesitatea unor 
măsuri ferme 
nivelul cluburiivi. ■ imuuu, m.u<_ 
cluburilor, a secțiilor de rugby, 
sare măsuri pentru înlăturarea, 
pe grevează asupra dezvoltării 
românesc.

si urgente, în primul rînd la 
ilor. Fiindcă, acolo, în viața 

sînt nece- 
carențelor 
rugbyului

Tiberiu
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TURISM-ALPINISM

TUR DENOUĂ BOXERI CONSTĂNȚENI VOR LUPTA 
IN TURNEUL FINAL

Și la Constanța se simte a- 
. propiepea finalelor campio
natelor naționale de seniori. 
Cei doi antrenori ai clubului 
Farul, . N. BUZA și I. VĂ
DUVĂ, lucrează intens, dimi
neața și după amiaza, cu bo
xerii calificați in turneul fi
nal. în prim plan se situea
ză campionul țării la semi- 
muscă, Aurel Mihai, care va 
veni la București hotărît s|-și 
adjudece cel de al doilea ti
tlu. Cu aceeași ardoare se 
pregătesc și ceilalți pugiliști 
constănțeni : A. Iliescu, A. Si- 
mionescu, C. Șoșoiu, P. Pîr- 
vu, M. Dumitrașcu, O. Badea, 
P. Manole și R. Orhan. 
Așadar, Constanța va 
prezentă cu 9 boxeri, 
nii dintre ei posesori 
unor frumoase cărți de 
zită (cum sînt Mihai și Ilies- 
,ț:u), alții mai tineri dar dor
nici de afirmare (Simionescu, 
'Dumitrașbu, 
etc).
; Conștienți de faptul că for
ma sportivă cea mai bună se 
capătă în meciuri, antrenorii 
s au străduit să perfecteze 
fntîlniri de verificare. Meciu
rile cu Steaua și Dinamo 
n-au putut fi însă perfectate, 
în schimb, constănțenîi au 
primit, la 19 septembrie, vi
zita unei selecționate bueu- 
reștene, iar mîine vor încru
cișa mănușile cu pugiliștii de 
la Metalul. Nerealizarea do
rinței de a-și verifica elevii 
în mai multe partide amicale 
a provocat nemulțumirea con
ducerii tehnice a echipei. 
■Antrenorul Buză ne declara 
■— în această privință — ur
mătoarele: „Clubul Farul nu

fi 
u- 
ai 

vi-

Badea, Orhan

AL CAMPIONATELOR 
se ocupă aproape deloc 
soarta boxului, și nici condu
cerea secției. Nimeni nu trece 
pe la sala de antrenament. 
Cînd e vorba de organizarea 
galelor, conducerea clubului 
se eschivează, pretextind că 
sînt nerentabile".

Galele pot fi, într-adevăr, 
nerentabile, dacă sînt lipsite 
de capete de afiș. Ne amin
tim. însă că Sala sportului din 
localitate a fost întotdeauna 
arhiplină, cînd în Ting evo
luau boxeri cunoscuți. Dar, 
pentru aceasta trebuie depuse 
eforturi din timp pentru adu
cerea unor pugiliști „cu nu
me" la Constanța. Galele de... 
mina a treia sînt, desigur ne
rentabile, dar ele n-ar trebui 
organizate în Sala sportului, 
ci în sălile de antrenament, 
prin rotație. Acolo își pot a- 
sigura boxerii începători ro
dajul, și numai după ce ca
pătă experiența necesară ar 
trebui programați pe „ringul 
central**, adică la Sala spor 
tul ui.

Revenind la turneul final 
de la București, T-am între
bat pe antrenorul Nicolae 
Buză ce șanse acordă elevilor 
săi. Răspunsul său a fost 
fără echivoc : Aurel Mihai va 
cuceri din nou centura de 
campion la semimuscă. An
trenorul N. Buză speră, de a- 
semenea, ca Aurel Iliescu 
să-și adjudece titlul de pană 
(și, prin aceasta să-și înde
plinească norma de^ maestru 
al sportului), iar M. Dumi
trașcu și P. Pîrvu să intre în 
posesia medaliilor de bronz.

Cornel POPA
coresp. principal

de

24 de arbitri la C.E. de tineret
W 24 de arbitri-judecători 

au fost invitați de A.E.B.A. 
să oficieze la campionatele 
europene 
Miskolc
Printre aceștia se 
Raduikovici —
Tallarico 
Irlanda, 
Kritz —
R.F.G., 
Scerbakov 
lek — Polonia, Kelemen, Șer- 
mer, Șomoș (toți din Unga
ria). Din partea țării noastre 
va -fi prezent arbitrul craio- 
vean Mihai Voiculescu,

* Intre 1 și 10 decembrie, 
F.R. Box preconizează orga
nizarea unei consfătuiri cu 
antrenorii din țară. La cons
fătuire și-au exprimat dorin
ța să participe și antrenori 
din Bulgaria, Turcia și Iran.

f> în afara arbitrilor En
gland (Anglia), Nielsen (Da
nemarca), Petros (Iran) și Co
merț (Turcia), la finalele 
campionatelor naționale de 
seniori a fost invitat și arbi
trul polonez Popiolek.

O Duminică, de la ora 10, 
o nouă gală in cadrul cam
pionatului municipal de se
niori. Ringul, pe scena Casei 
de cultură a tineretului din 
sectorul 4 (str. Turturele).

de tineret de la 
(8—15 noiembrie), 

numără : 
Iugoslavia, 

— Italia, McClur — 
Mascot — Franța, 
R.D.G., Grabarz — 

Comerț — Turcia, 
U.R.S.S., Popio-

• Federația română de tu- 
rism-alpinism va organiza 
între 16 și 22 noiembrie, in
tr-o localitate de pe Valea 
Prahovei, un curs de instru
ire deschis antrenorilor 
alpinism și turism aplicativ, 
arbitrilor trasatori 
orientare turistică și condu
cătorilor de echipe 
mont.

• La sfirșitul săptămânii 
viitoare (duminică 18 octom
brie) se va desfășura în Bu- 
cegi etapa a Il-a a Alpinia- 
dei universitare 1970. Organi
zarea competiției este asigu
rată de Clubul sportiv 
I.P.G.G.—București cu spriji
nul federației de specialitate.

• La Friedrichroda (R. D. 
Germană) s-au desfășurat, 
recent, campionatele mon
diale de orientare turistică 
pe care le-au dominat, spor
tivii norvegieni, învingători 
în 3 din cele 4 probe ale 
competiției.

REZULTATE TEHNICE — 
Individual — Femei: 1. IN- 
GRID M ADLER 
1:10:39; 2. Ulla
(Sued) 1:12:44 ; 3. 
Danielsen (Norv.)

de

pentru

Salva-

(Norv.) 
Lindquist 
Christine 

1:13:44... 6.

ACTUALITĂȚI

SESPiRO" IN PREAJMA FINIȘULUI
'• £u pas! destul de inceți. cu 
multe, cu loarfe multe meciuri 
aminate OSto tur șl cu altele 
care s-au reîucat (tn zilele de 
ti—7 octombrie, Dinamo șl Steaua 
s-au reintîlnft — în cadtul etapei 
a Ii-a a primai Părți a campio
natului — ca urmare a contesta
ției 1 formulate de echipa antre
nată de Gh. vtatru și C. Chivaru 
și căreia biroul federal i-a dat 
cîștig dc cauză), campionatul di
vizionar A a ajUțns. totuși, tn 
preajma finișului. Această între
cere maraton (seria I). dintge cele 
mai bune formații din Camtalâ 
și din provincie — începui# în 
luna aprilie — ne oferă (în »sfir- 
șil !) posibilitatea de a face ojte- 
' a considerații asupra poziției Jn 
clasament a echipelor.

După etapele consumate ptnă 
acum un lucru este cert : C.S.U. 
Construcții (antrenor A. Bardan) 
căreia nimeni nu-1 întrevedea, ÎP 
primăvară, un atît de... străluci* 
viitor, este câștigătoarea virtuala 
a campionatului. Grație pregătirii 
serioase a jucătorllor-studenți. 
a unor antrenamente tn timpul 
cărora a curs multă... transpira
ție, dar și datorită faptului (poa
le in primul rînd) că tn formația 
clubului universitar activează 
tenismanl deosebit de talentați (o 
avem în vedere pe Agneta Kun, 
pe Ion Santel) — C.S.U. Con
strucții 3-a desprins, rînd pe rind, 
de „bucureștenele" Progresul, Di
namo și Steaua — Și ele preten
dente la titlu.

Intr-o situație de loc strălucită 
se află echipa studenților clujeni. 
Aceștia nu au clșhgat pînă acum 
nici o întîlnire, astfel că ei se 
află, în momentul de față, pe ul
timul loc al clasamentului. în 
consecință. Pollteliinica Cluj va 
avea de susținut apasă (2F—25 
octombrie) și în deplasare (31 
oct. — 1 noiembrie), un meci de

baraj cu cîștigătoarea serieibaraj cu cîștigătoarea seriei a 
H-a, formația Mureșul Tg. Mureș. 
Vor reuși studenții din orașul 
de pe Someș să se mențină în 
prima serie ? Sau vor trebui să 
cedeze locul echipei mureșene 7 
Credem că ia aceste Întrebări 
(dar mal ales Ia răspunsuri) se 
gîndesc șl antrenorii clujeni.

In sfîrșit, nu putem pune punct 
acestor cîtorva însemnări pe mar
ginea campionatului divizionar pe 
echipe, mal înainte de a ne 
reafirma părerea că se impune 
adoptarea unei formule mai co
respunzătoare de desfășurare a 
întrecerilor. De altfel, așa cum 
ne sugerau clțiva antrenori, 
comprimarea în două etape a 
meciurilor ar fi cea mai potrivită 
soluție. !n cadrul primei etape 
ar urma să se dispute toate me
ciurile din tur, iar în cealaltă, 
returul, tn plus aceștia optează 
— ca și noi, de altfel — pentru 
organizarea a două întreceri pa
ralele : una rezervată seniorilor 
și o alta pentru Juniori.

Ion GAVRILESCU

• A fost alcătuit progra
mul de desfășurare al pri
mului tur al campionatului, 
O noutate în această privin
ță o constituie faptul că nu 
se mai dispută jocuri dimi
neața. La primul tur. care 
așa după cum s-a anunțat, 
se va desfășura la București, 
se fac, totuși, două excepții 
în primele zile, cauzate de 
organizarea în Capitală a 
demonstrației internaționale 
de patinaj artistic. Astfel, 
noua ediție a campionatului 
va începe sîmbătă 17 octom
brie la ora 11,30 cu meciul 
Dinamo — Avintul Gheor- 
ghieni. iar la ora 14 va avea

loc o întîlnire atractivă : A- 
vîntul Miercurea Cîuc — A- 
gronomia Cluj. Duminică mai 
este programat un meci (la 
ora 10), iar apoi de luni 19 
octombrie se dispută cîte 
două jocuri pe zi (ora 16 și 
18,30) pînă duminică 25 oc
tombrie. în ziua de sîmbătă 
24 octombrie 
pauză.

este zi de

POIANA BRAȘOV
(Urmare din pag. 1)

D in cele dteva curse care 
■au animat sezonul com- 
petițional al automobifiș- 
tilor noștri, cea disputa
tă duminică pe dealul

Feleaculul marchează cel mai 
frumos succes. O confirmă fap
tul că peste 20 000 de specta
tori au ținut să urmărească în
trecerea.

Fără îndoială la succesul 
concursului au contribuit buna 
organizare și popularizare care 
s-a făcut la Cluj (afișe și pro
grame tipărite), dar mai ales 
prezența la start a unor piloți 
străini și a unor mașini puter
nice care promiteau lucruri 
deosebite. în realitate, con
cursul națioual a fost ce! care 
a tăcut interesantă cursa, auto- 
mobilișiii oaspeți neridieîndu-se 
(cu excepția austriacului Mar
tin Kdpplinger) la valoarea aș
teptată. Oricum, ani regretat 
faptul că nu se adoptă și la 
noi sistemul larg folosit la a- 
se menea întreceri de a se acor
da fiecărui concurent două Ur
cări, in clasament contînd cea 
mai bună dintre ele. Numărul 
mic al întrecerilor anuale, po
sibilitățile reduse de antrena
ment, fac ca și cei mai buni 
piloți ai noștri să nu se poată 
exprima total într-o singură 
urcare, mai ales atunci tind 
condițiile de concura (cazul de 
la Feleac, unde sîmbătă tra
seul a fost ud și alunecos) sînt 
altele decît la antrenament. 
Dacă startul s-ar fi dat din mi
nut in minut din primele serii 
și. s-ar fi eliminat pauzele mari 
dintre ele, in același număr 
de ore s-ar fi putut efectua 
cite două urcări și spectatorii 
clujeni ar fi fost pe deplin 
răsplătiți pentru interesul. ma
nifestat. Totodată clasamentele

CLASAMENTUL SERIEI I

C.S.U. Construcții fl 8 1 0 17
Progr. Buc. 8 5 1 3 11
Dinamo București 8 5 I 2 11
Steaua 8 4 0 4 8
Steagul roșu Brașov 8 116 3
Politehnica Cluj 9 0 0 9 0

7 «o 1
7 5 11
7 4 12
7 4 9 3
7 8 13
7 13 3
7 12 4
7 0 0 7

1. Mureșul Tg. Mureș
2. Ind. slrmel C. Turzll
3. Șc. sp. nr. 2 Buc.
4. V.T.A.
5. Electrica Timișoara
6. Constr. Hunedoara
7. Sănătatea Oradea
8. Petrolistul CImpina

CLASAMENTUI. SERIEI A II-A
12
11

9
8
7
5
4
0

tează în numeroase puncte pîr- 
tiile, curățirea de piatră, ba
last și lemnărie din jurul sta
ției de plecare și la pilonul doi.

Iar A.B.S., ca proprietar al 
pirtiilor, ARE OBLIGAȚIA ÎN
TREȚINERII CURENTE. Dar 
vlzitînd traseele, această ope
rație nu se face remarcată. Pe 
margini, buturugi și brazi us- 
cați, cu cioturile întinse spre 
cer, Imploră și așteaptă de mult 
să fie strînse și să li se dea 
foc. Stînci așteaptă să fie în
depărtate, șanțuri săpate de 
torenți sau de izvoare (Catepu) 
așteaptă să fie astupate. Gro
hotișul trebuie greblat și nete
zit. Parcurgîndu-le, în prezent 
abandonate, nu-ți poți infrîna 
o impresie de tristețe.

Toate cele amintite — și al
tele încă — nu sînt lucrări mari 
și nici grele. Ele, însă, se cer 
executate acum, înainte ca ploi
le și frigul să le prindă in cleș
tele său 
tirzii 
tuiell 
REA 
ESTE 
zonul 
ar fi 
mai trebuie pierdut.

• In ultima sa ședință, bi
roul federal a c—*—* ■*— x 
Cer ari Ic pentru 
curs. Iată ce jucători noi vor 
avea formațiile participante 
la campionatul diviziei A : 
PETROL-GEOLOGIE BUCU
REȘTI (A. Malehin, D. Ipe- 
gbian. Gh. Florian, N. Vasi- 
liu, M. lonescu — toți de la 
Șc. sportivă nr. 2, Iulian 
Constantineseu și M. Vlad de 
la Steaua, V. Netedu de la 
Dinamo) ; STEAUA (Răzvan 
Scheau de la Petrol-Geolo- 
gie) ; DINAMO (E. Țone 
la Șc. sportivă nr. 2.

aprobat trans- 
sezonul în

de

• Doi arbitri români 
fost delegați să conducă 
meci din primul tur al „Cu
pei campionilor europeni**. 
Intîlnirea tur dintre echipele 
ȚSKA Cerveno 
garia) și H. C. 
goslavia), care 
în ziua de 22
Sofia va fi condusă de cuplul 
de arbitri români C. Sgincă 
și FI. Gubernu.

au 
un

Zname (Bul- 
Jcseniee (Iu- 
va avea loc 
octombrie la

de fier. Corectările 
pretind eforturi și cliel- 
triple, iar ABANDONA- 
TN STAREA ACTUALA 
DE NECONCEPUT. Se- 
turistic și competițional 
compromis. Timpul nu

• Lotul reprezentativ se 
va întruni pentru prima oară 
pe gheață — pentru că an
trenamente pe... uscat s-au 
mai făcut — după consuma
rea primului tur al campio
natului. Atunci, antrenorii 
M. Flamaropol și Z. Csaka 
vor organiza primele antre
namente în comun la Bucu
rești cu cei ce se vor evi
denția în jocurile de cam
pionat.

AUTOMOBILISM -

SPORTIVII ROMÂNI PUTEAU CIȘTIGA 
CURSA INTERNAȚIONALĂ DE PE FELEAC...

...dar au
finale . ar fi reflectat mai fi
del valorile. Orteum, cea de-a 
doua etapă a campionatului na
țional a constituit un succes 
iar rezultatele refiectă în bună 
măsură posibilitățile piloților și 
ale mașinilor. în fruntea cla
samentului general — așa cum 
este firesc — întâlnim piloți 
consacrați ai mașinilor Renault 
8 Gordini. (Eugen Ionescn-Cris- 
lea, Puiu Aurel, Florin Popes
cu. C» Pescaru, L. Borbely). 
Cărora li s-a alăturat clujea
nul Laurențiu Moldovan, pen
tru prima oară la volanul u- 
nei astfel de mașini. Primii 
au dovedit, din nou. că au 
atins o valoare certă care îi 
îndreptățește să aspire Ia afir
marea pe plan internațional. 
Comparînd timpii realizați de 
ei și de oaspeții care au con
curat sau au urcat, în afară de 
concurs, coasta Feleacului, con
statăm că doar un singur re
prezentant al clubului Porsche- 
Wiesbaden, Kalheinz Frank e 
(Porsche Targo 911T 3.33,35)
a reușit să întreacă pe Eugen 
Ioncscu-Cristea (3.35,16) și în
că’ unul (Johan Koehler-BMW 
2800—3.303 pe Aurel Puiu 
(3.38.01), deși mașinile oaspeți
lor (Porsche 911 T sau S șl 
B M W 2800) aveau sub capotă 
mult mai mulți cai.

Cursa internațională (la care

fost învinși de birocratism
nu au participat decît do! con- 
curenți 
licențe 
ț tonali)
Eugen 
singur

străini, ceilalți neavînd 
de alergători intema- 
ar fi fost cîștigată de 
Ioncscu-Cristea și un 
oaspete s-ar fi putut 

intercala pe locul doi. Nu a 
fost așa fiindcă la Cluj s-a în- 
tîmplat un fapt probabil unic 
în istoria sportului nostru : Au
tomobil Clubul Român, orga
nizatorul întrecerii, din motive 
pe care nu le cunoaștem și nu 
le înțelegem nu a găsit cu ca
le să reprezinte în cursă auto
mobilismul românesc. Mașinile 
R 8 Gordini de grupa a Iî-a 
ale clubului au rămas la Bucu- 
rești (pentru a nu se uza 1 1 ?) 
și nu s-a format o echipă a 
clubului cu cei mai buni pi- 
loti, AȘA CUM ERA HOTA- 
RIT JOI LA ----------- " ”
reprezentării 
nostru a fost 
pilotilor care, 
că nu dispuneau decît de ma
șinile lor obosite (R 8 Gordini 
de grupa I), se deplasaseră Ia 
Cluj pe cheltuiala proprie, și 
trebuia să mai plătească o ta
xă de înscriere de 360 lei pen
tru a lua parte la cursa inter
națională. Or credem cg se 
cerea prea mult acestor pasio
nați pentru eare, fiece parti
cipare la o cursă națională în
seamnă un apreciabil efort ma-

CENTRU. Grija 
automobilismului 
lăsată pe scama 
pe lingă raptul

terial, nerecuperat prin pre
miile care se acordă. Și în a- 
ceste condiții, cei mai buni 
s-ar fi înscris, totuși, în cursă 
dacă răspunsul negativ al A.C.R. 
în privința echipei sale nu ar 
fi fost comunicat după ora în
cheieri, înscrierilor. Noroc că 
ambii clujeni (L. Borbely și 
L. Moldovan) se Înscriseseră 
cu multe zile înainte pentru 
cursa internațională și că în a 
doua urcare și-au îmbunătățit 
timpii, ocupînd în final locu
rile 2 și 3. Cursa nu a nu
mărat însă decît patru concu- 
renți, al patrulea fiind austria
cul Kdpplinger, un specialist 
al curselor de coastă, care pe 
un Steyer Puch de 600 cmc. 
(pregătit special) a realizat un 
timp foarte apropiat de R 3 
Gordini 1300 (3:52,04).

Sperăm că această neplăcu
tă situație creată în cursa in
ternațională va face obiectul 
unei analize temeinice din par
tea conducerii A.C.R. care va 
găsi soluțiile cele mai potri
vite pentru îmbunătățirea ac
tivității C.S.N.A. și serviciului 
său de competiții, organe în
chistate într-o rutină Si un bi
rocratism care dăunează spor
tului automobilistic, ratînd oca
ziile de afirmare pe plan inter
național.

Gh. EPURAN

NECESITATEA HIȘCARII, RECONEORTAIHI
PRIN SPORI, PENTRU OAMENII MUNCII!

(Urmare din pag. 1)

tivele ce stau în fața organiza
țiilor sindicale și a asociațiilor 
sportive — inițierea unor acțiuni 
cu caracter pregnant de masă 
(turism, diferite forme larg ac
cesibile și atractive de practicare 
a exercițiului fizic) — EXISTA 
SERIOASE R A MINERI ÎN URMA, 
în acest sens s-a apreciat că față 
rls masa salatiaților din intre- 
prinderde și instituțiile mureșe
ne, care pot practica exercițiul 
fizic, NUMĂRUL CELOR AN
GRENAT! ESTE ÎNCĂ INSU
FICIENT.

s-a menționat totodată că în 
sinul multor asociații sportive, 
optica sub care sint privite sar
cinile este oarecum deformată. 
De pildă, in multe cazuri se A- 
Ll’AKGA DUPĂ PERFORMANTA, 
Jăsindu-se descoperit principalul 
obiectiv legat de angrenarea unul 
număr cit mai mare de saiariați 
iu practicarea exercițiului fizic. 
Se merge uneori ptnă acolo, incit 
majoritatea fondurilor bănești și 
bazele materiale sint folosite m 
exclusivitate pentru activitatea 
da performanță. Un exemplu e- 
locvent ne-a fost oferit de loan 
Mis membru în Biroul executiv 
al Consiliului orășenesc al sindi
catelor din Luduș. Vorbind des
pre asociația sportivă Mureșul,

el a precizat că aceasta nu-șl 
poate îndeplini o serie de sarcini 
legate de activitatea de masă, 
datorită lipsei de fonduri. Care 
este explicația 7 Plenara a sta
bilit că, de fapt, această asociație 
sportivă a avut la dispoziție o 
sumă destul de mare care urma 
să fie repartizată și folosită gos
podărește pentru nevoile tuturor 
secțiilor, implicit pentru activi
tatea sportivă de masă. In reali
tate. ÎNTREAGA SUMA A FOST 
CHELTUITA NUMAI DE ECHI
PA DE FOTBAL !7 Așadar, bani 
irosiți fără 
in timp 
i-ar fi 
util, în 
pare.

Legat 
a sublimat faptul că sportul de 
performanță nu trebuie ignorat, 
ei sprijinit acolo unde exista 
realmente perspective. Exemplul 
tirului cu arcul apare edificator. 
Județul Mureș deține în această 
disciplină olimpică supremația pe 
plan național, prin secțiile puter
nice existente în asociațiile 
F T.T.R.. Sănătatea, Lemnarul, 
toate din Tg. Mureș, Avtntul Re
ghin etc. Evident că asemenea 
secții se vor bucura de creditul 
moral și material cuvenit, 
in orice 
performanțe er 
cele 60 echipe

rost, fără eficientă, 
ce SUTE DE SAL ARI AȚI 
putut folosi mult mai 
acțiuni cu largă partici-
de acest aspect plenara

tnwă,
caz, nu pctt ajunge 1* 

a*■•’•■it nivel toa*e 
ele fotbal, <0 dt

volei, 22 de handbal, 44 secții de 
popice, 57 de tenis de masă cite 
se află pe teritoriul județului 
Mureș. Ponderea activității aces
tora trebuie să cadă pe îndepli
nirea sarcinilor fundamentale ale 
asociațiilor sportive sindicale.

Dezbaterile plenarei — profun
de, convingătoare, fructuoase — 
au generat unele concluzii deo
sebit de importante pentru orien
tarea generală a sindicatelor și a 
asociațiilor sportive din între
prinderi șl instituții în dezvolta
rea educației fizice și sportului 
cu caracter de masă.

Una dintre cerințe este aceea 
ca educația fizică a maselor să 
aducă în prim plan practicarea 
diversificată a exercițiilor fizice, 
puse la Indemina tuturor salaria- 
ților. Trebuie accentuată munca 
de atragere a maselor prin ct-’l- 

1 tivarea opiniei de a practica in
dependent exercițiul fizic, iu 
funcție de condiții, dorințe, tra
diție. posibilități. Asemenea ele- 
.mente pot constitui fundamentul 
a ceea ce se cheamă ROLUL SO
CIAL AL EDUCAȚIEI FIZICE SI 
SPORTULUI.

In același timp se face simțită 
nevoia ca activitatea competiție- 
nală de masă să reprezinte O 
COMPLETARE a educației fizice 
* maselor. este firesc să fie 
ase. deoarece nu toate asociațiile 
sportive pot aspira la organizarea

unul număr mare de întreceri, 
existînd unele limite Impuse de 
bază materială, cadrele tehnice 
necesare (antrenori cu o înaltă 
calificare), numărul restrîns al 
salariaților cuprinși, de pildă, în
tr-o echipă de volei, handbal sau 
fotbal..

în domeniul turismului, formă 
de activitate care atrage cel mal 
ușor masele, prin caracterul ei 
de recreare, de reconfortate, de 
dezvoltare a capacității de miș
care și care nu necesită eforturi 
organizatorice deosebite, trebuie 
să se acționeze mult mai ferm 
decît. pînă acum. Se vor avea în 
vedere acele forme simple de 
practicare a turismului concreti
zate în drumeții, excursii in jurul 
localității, la punctele pitorești, 
fără cheltuieli de transport sau 
de cazare.

Cit privește activitatea sportivă 
de performanță, care implică se
rioase fonduri financiare, din ra
portul existent între numărul 
secțiilor, forța organizatorică și 
financiară consumate de acestea, 
eu nivelul și calitatea performan
țelor rezultă un contrast izbitor 
concretizat în REZULTATE DE 
VALOARE MEDIOCRA. PERS
PECTIVE NECONTURATE Și mai 
ales NICI UN SPORTIV NO
MINALIZAT pe plan republican 
sau în loturile olimpice. Eviden
țiind tradiția sportului muncito
resc mureșean, plenara a reco
mandat o mai chibzuită repartiza
re a secțiilor de performanță, cu 

''i!i°are deosebită, concentrate 
in citeva asociații sportive, care 
posedă o BUNA BAZA MATE
RIALA cadre tehnice, forță or- 
ganizsi rrică, tradiție, astfel ea

Agnes Hegedus (Ung.) 1:17:17. 
Bărbați : 1. STIG BERGE
(Nprv.) 1:49:46, 2. Karl John 
(Elv.) 1:51:07, 3. Dieter Hulli- 
ger (Elv.) 1:51:46. Echipe. Fe
mei: 1. SUEDIA 2:32:39, 2. 
Ungaria 2:37:13, 3. Norvegia 
2:38:59. Bărbați: 1. NORVE
GIA 3:52:00, 2. Suedia 4:07:06, 
3. Cehoslovacia (Lenhard, 
Beranek, Jasek, Galik) 4:07:20.

• Comisia de specialitate 
din F.R.T.A. tși va desfășura, 
în zilele următoare, obișnui
tele lucrări de omologare a 
traseelor escaladelor alpine 
efectuate, în premieră, anul 
acesta de alpiniștii diferitelor 
cluburi.

• Un grup de cinci alpi- 
niști brașoveni avind în 
frunte pe președintele comi
siei județene de specialitate, 
Aristide Stavros și pe ing. 
Ioan Coman a întreprins o 
expediție în Turcia cu IN
TENȚIA DE A REALIZA 
ASCENSIUNEA MUNTELUI 
ARARAT. Accesul echipelor 
străine pe acest munte fiind 
interzis printr-o hotărîre re
centă, alpiniștii brașoveni au 
efectuat în schimb trei ascen
siuni, pe trasee diferite, pe 
muntele Erciyes (3916 m).

• O serie de alpiniști ro
mâni au efectuat in acest se
zon escalade în diverși munți 
din Europa. Cităm: M. 
OPRI? (Dinamo Brașov) și 
D. CHIVU (A. S. Armata— 
Brașov) în Alpii italieni, pe 
Piccolo Cervino și Breithorn 
(4196 m); D. BIRLIDA, I. 
SIN și R. ZOLOTARU (toți 
de la C.F.R. Petroșani) in 
munții Tatra înaltă (Cehoslo
vacia), P. FOZOKOȘ, pre
ședintele colegiului de arbitri 
din FRTA și N. NAGHl (A. 
S. Armata Brașov) tot în 
munții Tatra (Cehoslovacia) 
iar P. BOGOIU (Sănătatea 
București) și TR. FLUCUS 
(Celuloza Zărnești) in Bulga
ria.

NICU DU ȚA

Născut la X de
cembrie 1943. tn co
muna Homocea 
(județul Vrancea) ; 
îndrăgește rugbyul 
încă din . anh de 
școală, dar Începe 
să-l practice la ni
vel de performanță 
din 1962 la echipa 
Rulmentul Birlad. 
In 1964 îl găsim ac- 
tlvînd la Petrolul 
Tecuci, ca tn 1965 
să revină la Rul
mentul. Din 1968 el 
activează la Uni
versitatea Timișoa
ra fiind, la ora ac
tuală, unul din 
component!) de ba
ză ai acestei echl-

Fără îndoială, perfor
mera ultimelor etape ale 
campionatului de rugby a 
fost Universitatea Timi
șoara, care a reușit să de
pășească, pe teren propriu, 
echipa campioană, Grivița 
Roșie, iar în deplasare pe 
Politehnica Iași.

La concretizarea supe
riorității, în ambele parti
de, o contribuție esențială 
a avut-o fundașul Nicu 
Duță, autor a mai mult 
de jumătate din punctele 
înscrise de timișoreni.

Student in anul III 
al Facultății de științe 
economic?, Nicu este pre
țuit de toți colegii pentru 
calitățile sale de om și de 
sportiv. Element foarte 
disciplinat și sîrguincios, 
el a știut să îmbine, in 
modul cel mai fericit, în
vățătura și sportul, obți-

nind în amlndouă satis
facții majore.

Am stat de vorbă cu mulți 
dintre cei care-l cunosc 
îndeaproape. Toți, fără 
excepție, l-au caracterizat 
ca pe „un om care știe ce 
vrea". In formație el și-a 
cîștigat locul în urma u- 
nei munci intense la an
trenamente, iar la facul
tate bursa print-un stu
diu aprofundat al materi
ilor prevăzute tn pro
gramă.

Pînă acum, antrenorul 
formației timișorene, M. 
Antonescu, se arată a fi 
foarte mulțumit de elevul 
său, care „este pe teren 
așa cum este șl în viață** : 
modest, sîrguincios, nă
zuind mereu să urce cit 
mai sus treptele măiestriei 
in sport și în profesiunea 
aleasă.

CONSIDERAȚII LA JUMATATEA TURULUI
Cu etapa de duminică, ju

niorii au ajuns la jumătatea 
turului campionatului. O pri
mă constatare ce se impune 
este aceea că generația tînără 
se prezintă Ia un nivel supe
rior anului trecut.

Campioana ediției prece
dente, echipa Clubului sportiv 
școlar, antrenată de Cornel 
Munteanu, s-a dovedit pînă 
în prezent a fi cea mai în 
formă, cîștigînd la scor toate 
întîlnirile susținute (21—9

MINERUL BROȘTENI
PERFORMERA DIVIZIEI

SECUNDEI

cu

*

S-au consumat primele două 
... competiție

punctată fi anul acesta de nu-
S-au consumat primele 

etape în divizia* B, cc 
meroase rezultate surpriză. G.le 
mai mari, desigur, au fost furni
zate de proaspăt înființata echipa 
Minerul din Broșteni : 43-0 cu
Unirea Tricolor Brăila și aP°‘ 
3_ș, jn deplasare, cu Farul II. 
Este un debut promițător pentru 
această echipă de rugby din Țara 
de Sug a Moldovei și pe care ti 
salutăm cu toată căldura I Dm 
aceeași serie cu Minerul face 
parte șl Constructorul Suceava, 
care, de asemenea, este neîn
vinsă (14—9 cu USAS Năvodari 
In deplasare șl 3—0 cu Unirea 
Tricolor Brăila). In schimb au 
demarat puțin convingător echi
pe care se anunțau drept prota
goniste ale seriei, ca Ancora Ga
lați învinsă la laș! de Agronomia 
(9—0) și A.S.M. Tecuci, care a 
pierdut, în prima etapă la Ancora 
(16—3) și a cîștigat greu acasa 
partida cu Constructorul Birlad 
(17—14).

Fosta divizionară A, Progresul 
s-a impus și în partida de la 
Oltenița, cu S.N.O. (11—3) și In 
cea de Ia București, cu A.S.E. 
(24—3). Formația Vulcan în 
schimb — și ea fostă divizionară 
A — s-a comportat inegal : după 
o victorie categorică la Arhitec
tura (45—0), ea a pierdut destul 
de concludent la Sportul studen
țesc (9—3). Bine pare să se pre
zinte Gloria, cu două victorii le
jere (20—0 la Aeronautica și 24—3 
la Arhitectura), care o situează 
printre fruntașele seriei. O men
țiune și pentru Tinârul petrolist 
Ploiești, care a cîștigat — nespe
rat — Ia Olimpia (9—6) și a în
trecut apoi pe Dunărea (9—3).

în seria a ni-a se face sim
țită din plin prezența echipei 
craiovene, Electroputere (40—8 cu 
Metalul Tr. Severin și 8—6 la 
Brașov cu C.F.R.). In urmărirea 
ei se află, deocamdată, Precizia 
Săcele, și ea victorioasă în am
bele etape (13—0 cu U.M. Timi
șoara Și 21—9 cu Politehnica 
Cluj).

Șc. sp. 2, 52—3 cu Dinamo șl 
75—0 cu Progresul).

Rapid și Steaua au obținut 
trei victorii consecutive, dove
dind și ele multă poftă de 
joc și o pregătire bună, în 
timp ce juniorii de la Grivița 
Roșie sînt la cea de a treia 
înfrîngere consecutivă.

Din păcate, tinerii rugbyști 
de Ia Rapid, aspiranți îndrep
tățiți la una din pozițiile 
fruntașe ale clasamentului fâ
nul trecut ei au,fost finaliști 
ai campionatului) sînt tratați 
cu indiferență de către condu
cerea clubului. Ei nu dispun 
de teren de antrenament și 
joc, astfel că atît pregătirile, 
eît și partidele oficiale trebuie 
să le susțină în... deplasare.

A rămas să mai convingă 
formația Constructorul (învin
gătoare în partida cu Grivița 
Roșie 6—3, și învinsă în cea 
cu Rapid 0—19) care în cele 
două meciuri susținute a ară
tat și lucruri bune dar și des
tule carențe.

Urmărind evoluția juniori
lor în această parte a campio
natului am remarcat jocul bun 
prestat de Octavian, Enache, 
Moraru, Munteanu, Mogoș 
(C.S.S.), Gali, Burghelea (Ra
pid), Bidirel, Cioarec (Șc. sp. 
2).

Săptămîna viitoare, o selec
ționată a juniorilor bucureș- 
teni (care se confundă, de 
fapt, cu reprezentativa țării) 
va întreprinde un turneu în 
Iugoslavia. Partidele de du
minică vor constitui, totodată, 
și un ultim criteriu de verifi
care a potențialului membri
lor lotului. Este firesc, deci,

ca tn etapa de duminică să 
așteptăm de la selecționabili 
o comportare care să îndrep
tățească chemarea lor în rîn- 
dul celor mai buni juniori ai 
țării.

Em. F.

t Baschet -

CELE

Calm 
da de

E
MAI IMPORTANTE

TRANSFERĂRI
neobișnuit în perioa- 

transferări dinaintea în
ceperii diviziei A de seniori. 
Doar citeva nume de rezonan
ță, în rest tabelele cuprind ju
cători mediocri. Din modesta 
listă a baschetbaliștilor cărora 
li s-a aprobat trecerea de la 
o echipă la alta, am selecționat 
următoarele transferări : Omor 
— de la Steaua la Universita
tea Timișoara. Firșu — de la 
I.E.F.S. la Politehnica Bucu
rești, Zdrenghea — de la Știin
ța Mediaș la Universitatea Cluj, 
Gh. Roman și Barta de la 
I.E.F.S. la Politehnica Cluj, 
Gall — de la I.C.H.F. ia Pro
gresul București, Poleanu — de 
la Academia Militară la I.C.H.F.

La fete, a căror întrecere 
începe săptămîna viitoare, am 
consemnat următoarele transfe
rări : Floarea Trandafir, lilisa- 
beia Pajtek, luditb Fai-kas (de 
la I.E.F.S.) și Olimpia Păcura
rii (Universitatea Cluj) la A.S. 
Armata Cluj (pentru această 
echipă a depus cerere de tran
sfer și Margareta Pruncu, dar, 
neavînd îndeplinite toate for
mele, cazul ei este, încă, in 
discuție), Suzana Szaba'Jos de 
la I.E.F.S. la Politehnica Bucu
rești.

C.N.E.F.S. anga
jează urgent dacti
lografă. Relații la 
telefonul 12.00.66.

prin toate acestea «ă ce ofere o 
garanție în apariția performanței. 

Materializarea tuturor acestor 
sarcini va fi mult facilitată de o 
mai rodnică muncă de populari
zare a binefacerilor exercițiului 
fizic. Trebuie să fie mal Intens 
folosite toate mijloacele posibile 
pentru a-1 convinge pe oameni 
— în proporție de masă — de 
necesitatea mișcării, reconfortărit 
prin sport. Plenara a subliniat 
faptul că nu au fost folosite în 
suficientă măsură, o serie de for
me de atragere a maselor, cum 
sint stațiile locale de radioampli
ficare, presa locală, afișe, expo
ziții, panouri, prelegeri ale unor 
specialiști (medici, cercetă toii,
profesori de educație fizică), dis
cuții cu personalități ale vieții 
sportive etc. De asemenea nu 
s-au găsit formele cele mal po
trivite pentru a atrage elementul 
feminin către practicarea sistema
tică, liber consimțită, a exercițiu
lui fizic.

La realizarea unei orientări 
juste in întreaga problemati
că privind activitatea organe
lor sindicale și a asociațiilor 
sportive, o contribuție sub
stanțială o poate aduce cola
borarea mai rodnică a orga
nizațiilor sindicale eu orga
nele locale ale consiliilor pen
tru educație fizică și sport și 
U.T.C. Numai astfel se va 
putea ajunge ca întreaga ma
să de oameni ai muncii să 
îmbrățișeze, din convingere, 
exercițiul fizic, beneficiind de 
foloasele sale, deziderat esen 
țial al societății contempo

rane.

•
f • vzi
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ECHIPA FINLANDEI A SOSIT LA BUCUREȘTI

VIITOAREA ADVERSARĂ A U.T.A.-d

STEAUA ROȘIE BELGRAD - 
pentru a treia oară consecutiv campioană!

® VEDETA El Nr. 1: DRAGAN GEAICI - PELE AL IUGOSLAVIEI

' I-am așteptat iert la aero
portul internațional Otopeni pe 
cei ce cu o «oară înain
te realizaseră Ia Praga fru
moasa performanță de a ter
mina la egalitate cu noua 
echipă a Cehoslovaciei. Dar, 
jucătorii finlandezi n-au ve
nit la timp... la Întilnire. 
S-au lăsat destul de mult aș
teptați. Sosirea era anunțată 
pentru ora 13,05. La aeroport 
s-a comunioat, apoi, 14,50. Și 
cind «cruțam înălțimile, cău- 
tind pe cerul albastru, ca de 
mai, avionul atît de așteptat, 
pe panoul electronic «o adăuga 
un nou plus de 30 de minute.

Cum în întlmpinarea oaspe
ților au venit reprezentanți aî 
Federației române de fotbal, 
am vrut să eliminăm timpii 
morți, adurind vorba despre 
meciul din capitala Cehoslova
ciei și rugindu-1 pe secretarul 
general-adjunct al F.R.F., ION 
ALEXANDRESCU, să ne spună 
ce gindește după acel 1 — 1 de 
miercuri seara, ce părere are 
despre jucătorii finlandezi : 
„Lucrurile nu silit atît de 
simple în grupa noastră cum 
păreau. Iată ce pas a făcut

FOTBALIȘTII NOȘTRI SÎNT GATA
(Urmare din pag. 1)

Fl. Dumitrescu — pentru Iot și 
Oprișan — pentru Petrolul), nu 
înainte de a schimba citeva cu
vinte cu Titus Ozon, antrenorul 
secund al lotului, despre repri
za văzută ieri pe micul ecran 
din transmisia de la Praga. 
• Aglomerarea in apărare a fin
landezilor este punctul lor for
te. Cred că porțile acestei a- 
glomerărî pot fi deschise pe la
teral. în zona extremelor". A- 
ceeași temă a meciului Ceho
slovacia—Finlanda reluată în
tr-un dialog cu Angelo Nicu- 
lescu. „Adversarii noștri de

Articolele „Fotbalul are ne
voie de un cadru de deplină 
sportivitate din partea jucăto
rilor. antrenorilor și specta
torilor" și „Ocrotiți... viitorul 
fotbalului" au găsit ecou, spre 
satisfacția noastră, în rîndul 
cititorilor care, de cele mai 
multe ori. se confundă cu 1- 
nimoșul public al campiona
tului național.

.4. Petrescu (Tg. Jiu), de 
pildă, animat de o sfîntă in
dignare față de orice abdi
care de la sportivitate pe te
renurile de joc ne trimite o 
scrisoare pe 12 pagini. Ce 
propune dînsul ? Printre al
tele :

.,1) Să se desființeze aver
tismentele date de arbitri ju
cătorilor ce comit faulturi. ,4- 
ceștia să fie suspendați fără 
avertisment pe timp de cel 
puțin 6 etape : 2) orice jucă
tor eliminat de 3 ori pentru 
faulturi (loviri intenționate 
saw neintenționate) să nu mai 
aibă drept de joc pentru tot
deauna ; 3) acelor arbitri care 
manifestă slăbiciuni față de 
atitudinile dăunătoare ale 
unor jucători să li se interzi
că să mai arbitreze; 4) obser
vatorii. federali să avertizeze

Răzbunarea..:
Orice meci, disputat acasă, 

TREBUIE cîștigat. Așa gindesc 
mulți spectatori, rieacceptînd o 
dată cu capul eventualitatea că 
echipa oaspete ar putea învinge 
sau obține un rezultat de ega
litate. „LA NOI ?“, par să în
trebe acești spectatori, printre 
ei trebuie să-i numărăm și 
pe cei din Călărași, mar
tori. duminica trecută, la efor
turile infructuoase ale echipei 
lor, Celuloza, de a învinge pe 
Prahova Ploiești. Și cine e vi
novat în asemenea ocazii ? 
Bineînțeles, arbitrul.

Grigore Angheluță, carie a 
condus această partidă, ajutat 
la linie de Mihai Cruțescu și 
Constantin Ioniță, nu mai ter
mină povestind ceea ce i s-a 
întîmplat la Călărași.

Dar organizatorii, veți între
ba, ei cum s-au comportat ? 
S-au răzbunat si ei în felul 
lor, achitînd haremurile de ar
bitraj in monede de cite 1 leu 
și. 3 lei (nu găsiseră, probabil, 
unde să le schimbe și pe a- 
cestea

Fără comentarii.

ERKKI POROIOLA: „A fost frumos la Praga"...

Finlanda. Jucătorii el m-au 
impresionat prin puterea de 
luptă, prin angajamentul fizic, 
superior adversarilor. Contra

Fotbaliștii finlandezi surprinși de obiectiv la antrenament, pe
stadionul din Praga

duminică se apără bine și con
traatacă destul de periculos. 
Finlanda este un adversar care 
pune probleme".

Solicitîndu-i citeva cuvinte 
despre echipa noastră, antre
norul principal al lotului are 
un moment de reținere „reven
dicativă" (e supărat pe titlul 
reportajului nostru de joi) — 
„Nu mai spun nimic ; a venit 
rindul faptelor, pe care o să 
le vedeți duminică, pe teren” 
— apoi are un suri.» binevoitor 
și lansează „bomba" — notați 
,,ll”-le nostru cu Finlanda : 
RADUCANU — SATMAREA- 
NU, LUPESCU, DINU. VIGU, 
DUMITRU, NUNWEILLER, 

pe antrenorii și echipele care 
prestează un joc dur, pericu
los, și să amendeze cluburile 
respective cind unii spectatori 
încurajează indisciplina".

Bineînțeles, subscriem ideii 
de intransigență pe care o a- 
creditează cititorul nostru. Nu 
însă și măsurilor extremiste. 
Recentele sancțiuni ale comi
siei de resort din cadrul 
F.R.F. demonstrează că și fo
rul de specialitate și-a definit 
clar opțiunea față de un te
ren curățat de buruienile ne- 
sportivității. Iar noi . ne facem 
datoria de a înfățișa măsurile 
de mai sus Comisiei centrale 
de competiții și disciplină, 
singura menită .să le dea girul 
literei de regulament.

în același context, al pro
punerilor. inserăm și scrisoa
rea avocatului Dumitru Be- 
lloiu (București), care supune 
discuției un adaus la regula
mentul existent : „Atunci 
cînd un jucător faultat este 
obligat să stea pe marginea 
terenului pentru a primi în
grijiri, arbitrul este autorizat 
să dispună ca agresorul să 
iasă din joc pe tot timpul cît 
victima lipsește echipa de a- 
portul său. Acesta va reveni

Meci restanță

OLIMPIA SATU MARE - GAZ METAN MEDIAȘ 2-0 (1-0)
S.4.TU MARE, S (prin telefon, 

de Ia corespondentul nostru). In 
meciul restanță din cadrul cam
pionatului diviziei B, seria a Il-a, 
disputat între formația locală 
Olimpia și Gaz metan Mediaș,

IA OSLO

UN MECI BUN AL
BUDAPESTA, 8 (prin tele

fon). — Victoria cu 3—1 (2—0) 
obținută, miercuri seara, de 
reprezentativa de fotbal a Un
gariei în meciul desfășurat la 
Oslo, în compania Norvegiei, 
primul din grupa a 2-a a cam
pionatului european, a stîrnit 
deaosebită satisfacție în cercu
rile sportive maghiare. Se su >- 
limază jocul bun al întregii 
formații, atît in apărare, cît 
și în atac. Pe stadionul „Ul- 
leval", din capitala norvegia
nă, oaspeții au dominat aproa- 

atacurile lor sint de o simpli
tate evidentă, dar periculoase. 
Această echipă trebuie privită 
cu toată atenția”..,

NEAGU, DOBRIN. DUMITRA- 
CHE, FL. DUMITRESCU.

Deci, joacă Dobrin I
Despre Tătaru, (care acuză 

încă entorsa nevindecată com
plet), dr. Dumitru Tomescu ne 
spune că va face tot ce este 
medical pasibil pentru a fi uti
lizat în timpul jocului.

Plecăm spre mașină, antre
namentul s-a terminat... Nu ! 
Rezervele continuă să facă ture 
și sprinturi în jurul terenului, 
urmărite de ochii atenți ai lui 
Angelo Niculescu, in timp ce 
Ozon face din Răducanu un 
spectator la loviturile libere pe 
care i le transformă cu o pre
cizie de vechi magician..

pe teren numai dacă cel faul
tat va reintra în joc ; în caz 
contrar, arbitrul va cere înlo
cuirea agresorului cu alt ju
cător de rezervă. Epuizarea 
dreptului de schimb va fi su
portată de echipa căreia îi 
aparține cel vinovat și care 
va juca, în acest caz, cu un 
jucător mai puțin".

Avind în vedere procesiu
nea stimatului nostru cititor, 
nu ne îndoim de baza juri- 
dieă a propunerii, O găsim 
chiar interesantă prin prisma 
răspunderii imediate a jucă
torului culpabil. Măsura apli
cativității ei — chiar ,și expe

rimental, cum propune inter- 
• locutorul nostru — n-o are 

însă decît organul ..legiuitor" 
al fotbalului, federația.

Pentru a nu încheia însă 
această rubrică cu proiectele 
de sancționare a celor certați 
cu fair-piay-ul, amintim în 
final două scrisori, sosite si
multan din Tg. Mureș, de la 
cititorii Al. Toth și I. Sipoș. 
Referindu-se la comportarea 
sportivă exemplară a jucăto
rilor de la Flacăra Moreni 
care, recent, evoluînd în cam
pionat la Tg. Mureș, în com
pania echipei A.S.A. (n-au 
comis nici un fault !), ambele 
scrisori afirmă că „băieții din 
Moreni au cîștigat simpatia 
publicului din Tg. Mureș". 
Fără comentarii !

Paul SLAVESCU

victoria a revenit primei echipe» 
cu scorul de 2—0 (1—0). Golurile 
au fost marcate de Konig (min. 
14) și Kineses (min. 55). A arbi
trat corect A. Crișan — Arad.

NAȚIONALEI UNGARE
pe ' 80 de minute, asigurîn- 
du-și un avans decisiv încă 
din prima jumătate de oră, 
prin golurile înscrise de Bene 
(min. 6) și Nagy (min. 24). A- 
celași Nagy a înscris și cel 
de-al treilea gol al maghiari
lor, în min. 65, după ce gaz
dele reduceau din sertr prin 
Iversen (min. 50).

Iată „il“-le aliniat de Un
garia : Rotermel — Nosko, 
Meszoly, Vidats, Pancsics, 
Miiller, Halmoși, Fazckas, 
Bene, Kocsis, Nagy.

In sfirșit, pe pista de beton 
aterizează cursa de Praga un 
avion >,I1 18“ al companiei 
aviatice cehoslovace. Este ora 
15,35. Dintre cei aproape 100 
de pasageri, nu ne-a fost greu 
să-î identificăm pe fotbaliștii 
din țara celor 1000 de lacuri. 
Reper — sacoșele ADIDAS. 
Toți sînt tineri, supli, blonzi 
(mai sînt și excepții) și... 
zîmbitori. De buna dispoziție 
din lot aveam să ne dăm sea
ma și mai bine in autocar, 
cind glumele și risetele aco
pereau muzica transmisă prin 
difuzoarele elegantei Setra. 
„Tăcuții nordici” erau veseli 
peste așteptări. Aveau și mo
tive. 1—1 la Praga doar nu-i 
de colo.

Lotul finlandez este condus 
de către Osmo Karttunen, pre
ședintele Federației de fotbal 
din Finlanda, și Erkki Poroiola 
secretar general al aceluiași 
for.

Pe dl. ERKKI POROIOLA 
— volubil, cu temperament de 
latin — l-am rugat să ne îm
părtășească impresiile sale des
pre șederea la Praga, despre 
jocul de acolo și perspectivele 
partidei de duminică.

„A fost frumos la Praga, 
vreme excelentă ca și la dv. 
Sîntem foarte satisfăcuți 
de scorul egal realizat. E- 
chipa noastră a jucat des
tul de bine, în special după 
pauză. Cît privește jocul cu 
România, nu se poate spune 
nimic deocamdată. E prea de
vreme". Și interlocutorul a în
ceput să rîdă. în schimb, an
trenorul Olavi Laaksonen era 
preocupat, gînditor. Așa !-am 
văzut în autocar lingă elevii 
săi Heinonen, Maakipaa/ Kil- 
ponen, Rajantie, KaUtonen, 
Suomalainen, Heikkila, Toiva- 
nen, Toivola, Litmanen, Paate- 
lainen, Isosaari, Enkelman, For- 
sell, Sovoimaa, Bergstroem, 
Makelad, cu care, apoi, a in
trat la hotelul „Ambasador", 
Jocul unde echipa Finlandei 
este acum găzduită.

Azi, la ora 15,30. jucătorii 
finlandezi vor efectua un an
trenament de o oră și jumă
tate pe stadionul ,,23 August".

Constantin ALEXE

Partide amicale
MINERUL ANINA —

F. C. BOR (IUGOSLAVIA) 
3—2 (0—2)

Intîlnirea amicală Interna
țională disputată joi la Anina, 
intre Minerul și F, C. Bor 
(Iugoslavia), a luat sfîrșit cu 
scorul de 3—2, prin golurile 
marcate de Șerban (min. 57), 
Lang (min. 74) și Silaghi 
(min. 87), respectiv Șopici 
(min. 31) și Maniei (min. 32).

CORVINUL HUNEDOARA — 
JIUL PETROȘANI 3—1 (2—0)

Au marcat : Spencr (min. 
30, 82), Plcian (min. 40) pen
tru Corvinul, I. Constantin 
(min. 78) pentru Jiul.

NOU ANTRENOR
LA POLITEHNICA GALAȚI
După comportarea nesatis

făcătoare a echipei Politehni
ca, biroul secției de fotbal a 
hotărît înlocuirea antrenoru
lui V. Stancu cu Alexandru 
Miron. V. Stancu va corftinua 
să activeze la Politehnica Ga
lați în funcția de antrenor 
secund.

DIN... DRAGOSTE!

Citirea rapoartelor observa
torilor fedei'ali ne-a pus în 
fata unor aprecieri pozitive, 
privind, în general, atît nive
lul tehnic al meciurilor dispu
tate în cadrul etapei a VI-a, 
cit și d’sciplina în teren a 
jucătorilor. De asemenea, la

SiinDălă

RAPID-F.C. ARGEȘ
Profitînd de întreruperea 

campionatului, determinată de 
intîlnirea internațională din
tre România și Finlanda, pri
mele echipe și formațiile de 
tineret-rezerve ale cluburilor 
Rapid și F. C. Argeș se vor 
intilni simbătă 10 octombrie, 
pe stadionul Giulești, după 
următorul program : ora 13,45: 
Rapid — F. C. Argeș (tineret- 
rezerve), 15,30 : Rapid — F. C. 
Argeș.

Duminică

Progresul — 
Dinamo București
Stadionul clubului din str. 

dr. Staicovici va găzdui du
minică dimineața un cuplaj 
fotbalistic. în primul meci, 
de la ora 8,30, echipa de ti
neret Progresul va întîlni for
mația Alimentara T.V. A 
doua partidă va avea loc de 
la ora 10,15 între diviziona
rele A, PROGRESUL și DI
NAMO BUCUREȘTI.

LOTUL LĂRGIT

CONVOCAT LA
După cuin ne informează 

antrenorul federal Constantin 
Ardeleanu, cei 32 de compo- 
nenji ai iotului lărgit de ju
niori vor fi convocați la 19

BELGRAD, 7 (prin tele
fon). — La Amsterdam, sor
ții au hotărît ca U.T.A., cam
pioana României, revelația 
primului tur al competiției 
„Cupa campionilor europeni", 
să întîlnească în manșa a 
doua pe STEAUA ROȘIE 
BELGRAD, cea mai populară 
echipă de fotbal a Iugosla
viei. Răspund cu plăcere so
licitării ziarului „Sportul1', de 
a prezenta în cîteva rînduri 
valorosul și popularul club 
belgrădean.

Cine și-ar fi închipuit că a- 
cest club, creația entuziastă 
a studenților Facultății de 
medicină din Belgrad în a- 
nul 1945, va avea numai după 
cîțiva ani de la înființare 
una din cele mai îndrăgite 
echipe de fotbal ale Iugo
slaviei ?

Sărbătorind recent 25 de 
ani de existență, Steaua ro-

Dragan Geaici — un virtuoz al balonului

șie Belgrad se poate mîndri 
cu faptul că a cîștigat de 
zece ori campionatul țării, 
de opt ori „Cupa Mareșal 
Tito", iar în 1956 „Cupa Eu
ropei centrale", performanță 
unică în fotbalul nostru.

Jucînd pe toate continen
tele, la marile turnee inter
naționale, Steaua roșie Bel
grad s-a afirmat drept, cea 
mai valoroasă reprezentantă a 
școlii iugoslave de fotbal. în 
rîndurile roși-albilor au evo
luat de-a lungul anilor fot
baliști de renume, ce au 

cele mai multe partide, spec
tatorii au avut o comportare 
corectă, contribuind la buna 
desfășurare a jocul u!.

Cît privește arbitrajele, ele- 
n-au ridicat, nicăieri, proble
me, un singur arbitru. Grigore 
Bîrsan, conducătorul partide5 
Dinamo București—Farul Con
stanța, primind o notă ceva 
mai mică, 7, ceea ce corespun
de, totuși, calificativului satis
făcător... O remarcă specială 
este făcută de către observa
torul federal Anton Ioniță, a- 
supra arbitrajului prestat de 
fostul internațional Constan
tin Dinulescu, la mec’ill Uni
versitatea Craiova — Steagul 
roșu Brașov. Un arbitraj foar
te bun — se scrie în raport — 
deși au fost unele faze dificile, 
la care spectatorii au cerut 2 
lovituri de la 11 metri pentru 
echipa gazdă. Arbitrul a apre
ciat însă just fazele respective 
și a dat dovadă de curaj".

Trebuie să consemnăm, cu 
satisfacție, și faptul că, atît 
observatorii federali, cît și ar
bitrii care au condus meciu
rile din etapa trecută, au lă
sat albe, fără obișnuitele în
semnări. rubricile privind dis
ciplina jucătorilor, eliminările 
de pe teren sau avertismen
tele. Doar la Ploiești, la jocul 
Petrolul — Universitatea Cluj, 
arbitrul Gheorghe Limona s-a 
văzut, pus în situația de a 
atrage atenția lui Bădin (Pe
trolul) și Munteanu (Univer
sitatea Cluj), pentru „joc peri
culos". în rest, însă, fotbaliștii 
și-au văzut de joc, ceea ce ex
plică nivelul mulțumitor — u- 
neori, chiar bun — al parti
delor.

Arătam, la începutul acestor 
rînduri, că și publicul a dat

DE JUNIORI —

19 OCTOMBRIE 
octombrie, la București, în ve
derea dublei întilniri — de la 
sfîrșitul lunii — cu echipa si
milară a R. D. Germane.

dus dincolo de granițe faima 
clubului belgrădean. Ne gîn- 
dim la Raiko Mitici — selec
ționerul unic al naționalei de 
astăzi, la Dragoslav Sekula- 
rac. legenda vie a fotbalului 
iugoslav, și la căpitanul ei 
actual, Dragau Gcaici, consi
derat, unanim, cel mai mare 
produs al fotbalului iugoslav 
de la ființarea sa.

în acest an, Steaua roșie 
reușește excelenta performan
ță de a ciștiga pentru a treia 
oară, la rind, campionatul și 
pentru a doua oară, consecu
tiv, „Cupa Iugoslaviei".

Dar, să lăsăm „istoria" și 
să ne referim la momentul 
de față.

Startul echipei Steaua ro
șie în campionatul din a- 
cest an — jubiliar — a fost 
slab. Exista explicații : cen
trul atacant Lazarevici s-a 
transferat la un club belgian,

Pavlovici, halful echipei na
ționale, a plecat să-și satis
facă stagiul militar, iar Aci
movici. conducătorul de joc 
al formației, nu și-a putut 
a juta echipa în primele cinci 
etape, fiind indisponibil. în 
aceste condiții, antrenorul și 
creatorul team-ului de azi, 
Milan Milianici, a fost obli
gat de împrejurări să încerce 
elemente tinere din proprie 
pepinieră și, normal, rezulta
tele nu s-au putut obține 
imediat. Dar, după cîteva 
etape, situația s-a normali

dovadă, de multe ori, de spor
tivitate. Prin aceasta, nimeni 
nu înțelege că poziția lui față 
de echipa favorită trebuie să 
fie aceeași ca și pentru forma
ția oaspete. Așa ceva nu se poa
te. într-un fel bate in;ma pen
tru echipa pe care o îndrăgești 
și altfel pentru jucătorii din 
cealaltă jumătate de teren. 
A-ți încuraja echipa ta, nu 
însemnează, însă, implicit, a 
o apostrofa pe cealaltă, a-1 
huidui și amenința pe arbitru, 
atuțioi cînd decizia acestuia 
nu-ți convine. Cît de mult s-a 
schimbat, din acest punct de 
vedere, publicul din Petroșanii 
El a cucerit „Trofeul Pe- 
tshovschi" și se pare că vrea 
să-1 păstreze. Reproducem, în 
acest sens, aprecierea arbitru
lui Mircea Bădulescu, care a 
condus partida Jiul *— C.F.R. 
Timișoara : „spectatorii au a- 
vut o atitudine f.f. sportivă".

în schimb, la Craiova, în

LOTO-PRONOSPORT
MECIUL ROMANIA-FIN LAN
DA CAP DE AFIȘ IN PRO
GRAMUL PRONQSPORT DE 

DUMINICA
Duminică vom asista la pri

ma apariție a naționalei noas
tre într-un meci oficial, din 
actualul sezon. La București, 
tricolorii întilnesc selecționata 
Finlandei în cadrul prelimina
riilor competiției „Campiona
tul Europei", întrecere rezer
vată echipelor naționale. A- 
ceastă întilnire figurează în 
fruntea programului concursu
lui Pronosport de duminică 11 
octombrie 1970. Dar iată acest 
program : I : România (A) — 
Finlanda (A) ; II : Finlanda 
(tineret) — România (tineret) ;
III : Bologna — Internaziohale ;
IV : Cagliari — Varese ; V :
Catania — Fiorentina : VI :
Milan — Sampdoria ; VII : Na
poli — Foggia ; VIII : Roma — 
Lanerossi : IX : Torino — La
zio ; X : Verona — Juventus : 
XI : Metalul Tîrgoviște — 
A.S.A. Tg. Mureș ; XII : Știin
ța Bacău — Sportul Studențesc; 
XIII : Gloria Bistrița — Mine
rul Baia Mare.

Vă prezentăm o schemă la 

zat, echipa a prins contur și, 
ca urmare a unor jocuri din 
ce în ce mai bune, perfor
manțele au reapărut. în mo
mentul de față, Steaua roșie 
ocupă, după nouă etape, lo
cul 6 în clasament, cu 10 
puncte, la 5 puncte de lide
rul Partizan, eterna sa ri
vală.

în schimb, startul în C.C.E. 
a fost excelent. în primul tur, 
sorții i-au desemnat ca ad
versar pe campioana Unga
riei, Ujpest Dozsa. La Buda- 

. pesta, după un meci drama
tic, gazdele obțin victoria cu 
2—0, socotită de mulți ca su
ficientă pentru calificare. La 
Belgrad, însă, Steaua roșie 
nu numai că s-a revanșat 
pentru înfrîngere, dar, ju
cînd magistral, a administrat 
un sever, dar perfect meri
tat scor de 4—0 campioanei 
maghiare. Eroul principal al 
acestui meci memorabil a 
fost extremul stingă, Dragan 
Geaici. Autor al primului, gol 
și coautor la celelalte trei, 
Geaici a spulberat prin jocul 
său visul de calificare țesut 
de echipa maghiară. După 
joc, Lajos Baroti avea să-1 
compare pe Geaici cu Pele, 
în timp ce căpitanul echipei, 
Bene, declara : „Nu mi-o Iuați 
în nume de rău, dar Gcaici 
reprezintă 80 la sută din po
tențialul echipei Steaua ro
șie".

în ultimele partide de cam
pionat, ca și în meciurile cu 
campioana Ungariei, Milia
nici a prezentat în teren, de 
regulă, următorul „11“ : Duj- 
kovici — Giorici, Dojcinovski, 
Boghicevici, Krivokucca — 
Antonievici, Acimovici — 
Novkovici, Ostoici, Filipovicî, 
Geaici.

Dintre aceștia, Dujkovici, 
Giorici, Doicinovski. Krivo- 
kucea, Acimovici, Geaici și 
Ostoici au îmbrăcat de mai 
multe ori tricoul reprezen
tativei iugoslave, iar Geaici, 
Doicinovski și Acimovici sînt 
chemați și în prezent Ia lo
tul care va susține duminică, 
11 octombrie, îa Rotterdam, 
cu Olanda, primul meci al 
reprezentativei din cadrul 
„Cupei Europei interțări", 
competiție în care, după cum 
se știe, reprezentativa iugo
slavă are de apărat titlul 
de vicecampioană a Europei.

Și iată că publicul belgră
dean va avea prilejul, la 21 
octombrie, să primească pe 
campioana României, U.T.A., 
AL CĂREI REZULTAT CU' 
FEIJENOORD ESTE COMEN
TAT CU ADMIRAȚIE DE 
IUBITORII SPORTULUI CU 
BALONUL ROTUND DIN 
țara: NOASTRĂ.

Aflînd de rezultatul trage
rii la sorți, antrenorul Milan 
Milianici a spus : „Joc cu 
mult mal dificil decît cel din 
primul tur cu campioana ma
ghiară. Spun aceasta, nu nu
mai din cauza excelentei per
formanțe a U.T.A.-ei, din pri
mul tur, dar și pentru că 
fotbalul românesc este astăzi 
mai dinamic decît cel ma
ghiar.

La această remarcă a an
trenorului echipei Steaua ro
șie Belgrad, mai pot adăuga 
doar că admiratorii fotbalu
lui din țara noastră așteaptă 
cu legitimă curiozitate să 
vadă la lucru campioana Ro
mâniei, cea care a detronat 
senzațional pe Feijenoord, 
campioana intercontinentală.

DUȘAN POPIN

prima repriză, o parte dintre 
spectatori, enervați de faptul 
că Universitatea nu reușea 
să-și fructifice dominarea. I au 
scqs țap ispășitor pe arb’tru. 
La Iași, galeria s-a manifestat 
și mai violent, atît in timpul 
meciului, cît și după termina
rea lui. cînd au înconjurat 
vestiarele, continuînd să pro
fere injurii la adresa arbitru
lui Zahar’a Drăghici, de la 
care așteptaseră tradiționalul 
„11 metri", în ultimul minut 
de joc.

De la cele întîmplate dumi
nică, la Iași, și pînă la sus
pendarea terenului, nu mai 
este decît un pas. N-ar fi pă
cat ca Politehnica să plătească 
tribut pentru un public păti
maș, care e gata să-i facă 
rău?! Din .. diagsste, susține el. 
„Mulțumim" ar putea răspun
de Politehnica Iași !

Jack BCRARIU

Pronosport de 5 triple și 2 
duble — pe 44 variante. în ă- 
ceastă schemă cele 5 triple au 
fost condiționate avind drept 
bază semnul „1”.

Precizăm că. la unul sau la 
mai multe meciuri — in cele 
5 triple — participanții pot 
schimba baza de ..1’’ cu . X" 
sau „2", avind grijă să res
pecte desfășurarea.

DESFĂȘURAREA

7X2 1 X2 1
-f X2 1

7za 1/2 7 1
7Z2 1 7 X2
7X2 1 7 X2
7X 1X 7X 1X
7X 1X 1X 1X
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VIIM încerca și la bucurești o surprizA“
cker era ,,bătut", ca să nu mai 
vorbim de ratarea nemaipo
menită a lui Toivola.

LA BUCUREȘTI VA FI MULT 
MAI GREU"

.îpărare fermă a finlandezilor în fața porții lui Heinonen, pe 
.care-l vedem intervenind cu succes la o minge înaltă, in fața 

atacantului cehoslovac Nagy (în alb)
Telefoto : A.P.-AGERPRES

PRAGA, 8 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Este greu să cuprinzi în cî- 
țijva cuvinte entuziasmul care 
a domnit în tabăra finlande
ză după ce „11-le Suomi" a 
părăsit, în ovațiile publicului, 
terenul stadionului Sparta, 
unde obținuse acel .nesperat 
1—1, în Compania unei repre
zentative cotată pînă nu de 
mult printre cele mai bune din 
lume.

în vestiarul finlandezilor 
nu puteai vorbi cu nimeni. 
Translatorul s-a scuzat, spu- 
nîndu-le ziariștilor că îi este 
imposibil să-i scoată din aceas
tă euforie. N-am avut încotro 
și ne-am resemnat așțeptînd 
conferința de presă, progra
mată într-una din sălile sta
dionului. în acest intermezzo, 
l-am întrebat pe ziaristul fin
landez Esa Sulkava ce a trans
mis ziarului „llta Sanomat" al 
cărui trimis este.

„In avancronică scrisesem 
că ne putem aștepta la o în- 
fringere la 5—6 goluri dife
rență. Acum, in comentariul 
meciului, am menționat că, in 
afară de victoria obținută a- 
cum doi an pe teren propriu 
în fața Spaniei (2—0), rezul
tatul de egalitate cu Cehoslo
vacia, realizat în deplasare, 
constituie o pagină de aur în 
istoria fotbalului finlandez".

Cum a fost posibil un ase
menea rezultat ?

rea în teren : cinci jucători pe 
ilnia de fund, trei (Heikkilă, 
Litmanen și Paatelainen) in

lată notele pe care le 
acordam jucătorilor fin
landezi după meciul cu 
Cehoslovacia : Heinonen 
9 — Maakipaa 7, Kil- 
ponen 6, Rajantie 6, 
Kautonen 9, Suomalai- 
nen 6 (Makelad 5),Heik- 
kila 8, Toivanen 
voia 3, Litmanen 
atelainen 6.

După meci, la conferința de 
presă, la c-are au participat a- 
proape 100 de ziariști, repre
zentanții celor două tabere au 
răspuns la o sumedenie de în
trebări. Iată cîteva dintre a- 
ceste răspunsuri:

OSMO P. KARRTUNEN, 
președintele federației finlan
deze : „Am avut noroc, dar 
cea mai mare ocazie de a cîș- 
tiga ne-a aparținut și puteam 
pleca de aici cu două puncte 
nesperate. La București va fi 
insă mult mai greu, dar vom 
încerca să obținem și acolo o 
surpriză. Echipa României este 
omogenă, are cîteva individu
alități de certă clasă. Am vă- 
zut-o în Mexic și sînt convins 
că acasă joacă și mai bine".

OLAVI LAAKSONEN, an
trenorul echipei Finlandei : 
„Rezultatul mă mulțumește, 
jocul însă mai puțin. Doream 
să imprimăm un ritm mai ra
pid, nu am reușit, dar vom în
cerca în meciul cu Români*. 
Cred că la București vom ali
nia aceeași formație. Toți bă
ieții se simt bine... Nu am mo
tive să fac schimbări"

ERKKI POROILA, secretar 
general al federației finlande
ze: „Am apreciat competența 
publicului cehoslovac nu nu
mai pentru că ne-a aplaudat 
la scenă deschisă, ci mai ales 
pentru că a văzut jocul ca un 
bun cunoscător".

ANTON RYGR, antrenorul 
echipei Cehoslovaciei : „Am 
pierdut un punct extrem de 
Important care ar putea fi ho- 
tăritor în desemnarea primei 
clasate in grupă. Jucătorii 
noștri au fost nervoși, din do
rința de a obține victoria cu 
orice preț". „

MICHAEL VICAN, antrenor 
secund al echipei Cehoslovace: 
„Meciul de azi ne-a arătat că 
mai avem multe de făcut pe 
noul drum pe care l-am ales, 
deoarece la Helsinki, Cardiff 
și București misiunea noastră 
va fi și mai dificilă".

OASPEȚII AU LUPTAT 
EROIC

cea de mijloc și doi

FINLANDEZII PRACTICA 
BETONUL

Finlandezii n-au venit, desi
gur, lâ Praga să cîștige, ci să 
obțină un rezultat cit mai pno- 
rabil. Cel puțin așa au decla
rat oaspeții înaintea meciului. 
De altfel intenția lor de a se 
apăra s-a văzut și din așeza-

7, Toi-
5, Pa-

cea de mijloc și doi (Toivanen 
și Toivola) în atac. Cînd echi
pa trecea la contraatac, celor 
două „vîrfuri" li se adăugau 
și jucătorii din linia mediană.

„Finlandezii — spunea an
trenorul federal Nicolae Pe
trescu, prezent și el la meci — 
practică un veritabil beton. E- 
chipa mi-a lăsat o foarte bună 
impresie prin disciplina de 
joc, prin tactica excelentă a- 
doptată. Acești băieți din nor
dul Europei, care nu s-au re
marcat prea mult pe plan in
ternațional, au reușit un rezul
tat mare aici, la Praga, și da
torită unei foarte bune pregă
tiri fizice. Excetenți mi s-au 
părut HAUTONEN (5), HEIK
KILĂ (7) — organizator de joc 
și cele două vîrfuri de atac, 
TOIVANEN și TOIVOLA".

Nimeni nu poate afirma că 
oaspeții ar fi meritat victoria, 
dar cine a văzut toată partida 
și-a putut da seama că ei au 
avut ocazii mai mari decît ad
versarii ! Astfel, finlandezii au 
înscris un gol, anulat de arbi
tru pentru fault la portar, in
fracțiune comisă inutil, deoa
rece în acel moment Schum-

LA TENIS DE MASĂ

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI

Ziarul „Ceskoslovenski
Sport", sub titlul „Am uitat 
să jucăm fotbal", scrie, printre 
altele : „Ambițioșii amatori 
finlandezi au făcut la Praga, 
așa cum ne așteptam, un joc 
în forță (uneori prea tare), au 
luptat pentru fiecare balon și 
au avut un Heinonen și Ka
utonen un zid de netrecut. In 
schimb, nici unul dintre ata- 
canți nu a excelat prin viteză 
și rutină și așa se explică ra
tarea lui Toivola. Nu au nici 
o personalitate marcantă în e- 
chipă, în schimb, au dat o 
luptă eroică pentru fiecare 
balon".

„Rude Pravo" scrie, sub ti
tlul „O seară neplăcută pe 
stadionul din Letna": „Dacă 
comparăm fotbalul cehoslovac 
cu cel finlandez ne dăm seama 
că pentru noi rezultatul este 
compromițător... Și n-a lipsit 
mult să pierdem partida. Oas
peții n-au impresionat prin 
calitatea jocului, dar au fost 
extrem de ambițioși în scopul 
oe care și l-au propus".

„SLOBODN SLOVAN"i 
„Prima întîlnire cu Finlanda 
n-a confirmat așteptările noas
tre. La Helsinki va fi și mai 
greu, pentru că amatorii fin
landezi sînt în stare de alte 
surprize. Ai noștri n-au putut 
mai mult în fața unei formații 
modeste, dar ambițioase, care 
a avut în Heinonen un portar 
vigilent. Nu degeaba este de 
profesie... pompier".

în fine, ziarul „Prace" își 
intitulează foarte semnificativ 
oronica: „O senzație în C.E.... 
în contul nostru, dar în fotbal 
totul este posibil"

Ion OCHSENFELD

ÎNVINGĂTOARE in r d o.
Răspunztnd invitației făcute de 

echipa Lokomotiv Stendal, for
mațiile de tenis de masă Loco
motiva București au întreprins un 
turneu în R.D. Germană. „Com
portarea sportivilor români", așa 
cum ne declara antrenorul Mircea 
Popescu, a fost meritorie". In 
cele nouă partide susținute, s-au 
obținut tot atîtea victorii, lăsînd 
o frumoasă impresie, în cele 
două orașe (Stendal șl Witten- 
berge) unde au avut loc întîlni- 
rile. Toate jocurile s-au desfășu
rat după sistemul „Cupei Corbil- 
lion". Rezultate : COPII : Loco
motiva Buc. cu Lokomotiv Sten-

dal I 3—1, Lokomotiv Wittember- 
ge 3—0. FETE : Locomotiva Buc. 
cu Lokomotiv Stendal I 3—1, Lo
komotiv Stendal II 3—1, Loko
motiv Wittemberge I 3—0, Loko
motiv Wittemberge II 3—0. BĂ
IEȚI : Locomotiva Buc. cu Lo
komotiv Stendal II 3—1, Lokomo
tiv Stendal I 3—0, Lokomotiv Wit
temberge 4—1. Din cel șase spor
tivi care au evoluat In acest tur
neu cea mai bună comportare 
au avut-o Viorica Ivan și Maria
na Gheorghiu Ia fete, Tudor Pa
vel, Mircea Lambru șl Ștefan 
Moraru la băieți.

Aurel PĂPĂDIE, coresp.
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SPORTSKE NOVOSTI (Zagreb)

PUTEM JUCA ȘI FĂRĂ ZAGMESTAR".
.declară Ivan Snoj, selec

ționerul unis al reprezentati
vei de handbal a Iugoslaviei, 
unui redactor de la „SPORTS
KE NOVOSTI" din Zagreb. 
„Am vrut să dovedesc tuturor 
că echipa noastră se poate 
dispensa oricînd de serviciile 
acestui campion al recalcitran
ților. N-am putut s-o fao Ia 
mondiale, sau mai precis n-am 
fost lăsat s-o fao (n.r. federa
ția iugoslavă s-a opus catego
ric). De data aceasta însă 
mi-am asumat toată răspunde
rea și se pare că nu am făcut 
rău.

Zagmestar; una din marile 
vedete ale handbalului iugoslav, 
scrie același ziar, este în a- 
celași timp și un client perma
nent al arbitrilor, care nu de 
puține ori — în partide sau 
turnee internaționale l-au tri
mis pe banca de pedeapsă pen
tru a-și potoli nervii. Era 
timpul să se ia o măsură pen
tru liniștirea definitivă a spi
ritelor în cadrul acestei echipe.

Și iată-l pe Snoj aliniind la 
startul recentului turneu des
fășurat în R.F. a Germaniei o 
formație fără redutabilul ei tu
nar. Urmarea ? „7“-le iugoslav 
a. cîștigat de o manieră spec-

taculoasă, Impunindu-se fără 
dificultate în partida decisivă 
cu echipa R.F.G. „Eavrnici și 
Horvat — declară Snoj — ru 
au mai fost inhibați de pre
zența lui Zagmestar, care pînă 
acum cerea insistent toate min
gile pentru a le finaliza, și 
au evoluat la adevărata lor 
valoare. Pokrajao și Popoviei 
au „zburat” cu regularitate pe 
contraatac, dînd mult de fur-

lin lume

LA HAMBURG

RECORD PE

;;™tkl fotbalist
Uwe Seeler. Cu 

Pele
__ repre- 
;’i de echipa- 
.,Puma“, tratind 

modalități de import pen- 
firmele braziliene.

VIZITA LUI PELE

TINERII FOTBALIȘTI
SOVIETICI ÎNVINGĂTORI

Telefoto : A.P. AGERPRES

adevărat

marchează un 
Grea va fi și

MECIURI DRAMATICE Șl SURPRIZE

lntr-un meci international 
amical de fotbal între repre
zentativele de juniori ale R.D. 
Germane și U.R.S.S., desfă
șurat la Berlin, fotbaliștii so
vietici au terminat învingă
tori cu 2—1 (1—0).

F. C. Santos s-a reîntors In 
Brazilia, după turneul său 
nord-american, neavînd însă 
în rindurile sale pe celebrul 
Pele. Acesta și-a continuat 
călătoria, făcînd o scurtă vi
zită în R. F. a Germaniei. La 
Hamburg, „perla neagră" a 
participat la o serie de emi
siuni televizate, in care a a- 
părut și cunoscutul 
vest-german, U.vo — 
prilejul acestei vizite, 
a avut convorbiri cu 
zentanții fabricii 
ment sportiv „r. 
noi 
tru

- AZI, ȘASE ROMÂNI ÎN SEMIFINALE -
Prezența a numeroși campioni olimpici, europeni și națio

nali din 11 țări, a dat strălucire marelui turneu internațional 
de box de la Berlin, considerat de specialiștii prezenți in ju
rul ringului de la Werner Seelenbinder UN 
CAMPIONAT EUROPEAN.

Chiar în prima gală, cam
pionul olimpic de la Mexic, 
Manfred Wolke (R.D.G.) — 
un boxer cu certe calități, pe 
care iubitorii boxului din Ca
pitală l-au văzut anul trecut, 
la europene, în meciul cu Sil- 
berman — a părăsit competi
ția, fiind învins de maghiarul 
Kajdi. E drept, și Kajdi

ALENE

carte de vizită, dar și-a fă
cut-o acum... 7 ani cînd, la 
Moscova, a cucerit titlul con
tinental la semiușoară. Gata- 
gata era să se întîmple o sur
priză asemănătoare la catego
ria pană. Excelentul boxer so
vietic, campionul olimpic, So
kolov a fost la un pas de în- 
frîngere, fiind trimis la podea 
de un necunoscut (cubanezul 
Tores) și terminînd meciul e- 
puizat. în ultima repriză, So
kolov s-a năpustit peste ad
versar, atacurile sale fiind 
însă lipsite de consistență. 
Dacă, totuși, a fost declarat 
învingător, aceasta s-a datorat 
superiorității sale tehnice, 
timp de o repriză și jumătate.

In ceea ce-i privește pe bo
xerii noștri, trebuie spus că 
Ciucă a avut un adversar slab 
în prima partidă (Kockowsky 
— Cehoslovacia), dar în semi
finala de azi el îl va întîlni 
pe francezul Kaloufi, cu care 
în noiembrie anul trecut a 
făcut meci egal la Saint

Brietic. Kaloufi 
mare progres, 
misiunea iui Pometcu în duelul 
cu Schultz (R.D.G.), un pun
cher de temut. Superioritatea 
lui Giju asupra austriacului 
Enzinger a fost evidentă o re
priză și jumătate, cînd fostul 
campion european a făcut 
spectacol. în ultima însă, Giju 
a fost avertizat pentru lovi
turi cu mănușa deschisă, în
cheind meciul obosit. Azi, în 
semifinale, Gîju va fi opus 
lui Bolow (din echipa secundă 
a R.D.G.).

Un meci așteptat cu mare 
interes, la semimijlocie : Vic
tor Silberman va debuta în 
turneu contra maghiarului 
Kajdi, de care a fost învins în 
1967, la București, în Turneul 
Armatelor prietene. Adversa
rul lui Monea (sovieticul Nes
terov) este foarte tînăr, fiind 
cotat, ca valoare, al 8-lea se
migreu din țara sa. în mod 
normal, campionul nostru nu 
poate fi învins. Meciul Alexe 
— Anders (R.D.G.) va fi, după 
toate 
pentru 
bogata 
nală a
cit și faptul că evoluează în 
fața propriilor spectatori.

Seria recordurilor mondiale 
pe velodromul din Ciudad de 
Mexico s-a deschis din nou 
în orașul fostei Olimpiade, In 
așteptarea lui Eddy Merckx, 
care-și manifestase intenția 
de a ataca recordul mondial 
al orei (profesioniști), iată-l 
pe columbianul Martin „Co
chise" Rodrlguez corectînd 
recordul amatorilor: 19 m in 
plus. De la cel 47,519 km al da
nezului Mogens Frey la 47,532 
km ai lui Rodrlguez, iată 
performanța sa, remarcabi
lă dacă ținem seama că 
proaspătul performer poate 
fi socotit din rîndul vetera
nilor _  38 de ani... Alăturat,
două instantanee de la ten
tativa reușită, pe pista mexi
cană. Sus: Rodrlguez în tim
pul cursei. Dreapta: noul re
cordman mondial purtat pe 
brațe de admiratori.

ȘEDINȚA FEDERAȚIEI 
INTERNAȚIONALE DE LUPTE

probabilitățile, dificil 
Alexe, cunoseînd atît 
experiență eompetițio- 
pugilistului din R.D.G.,

în orașul iugoslav Dubrov
nik a început ieri ședința Fe
derației internaționale de lup
te (F.I.L.A.) pentru stabilirea 
calendarului competițional in
ternațional pe 1971 și rezol
varea unor probleme tehnice. 
Concomitent se desfășoară 
și ședințele comisiilor tehnice 
și de arbitraj în care se 
discută și se stabilesc mo
dificările de regulament care 
urmează a fi aplicate cu în
cepere de la 1 ianuarie 1971. 
La lucrări participă, în 
afara prezidiului F.I.L.A. și a 
membrilor comisiilor tehnice, 
delegați ai federațiilor națio
nale. Din partea forului nos
tru sînt prezenți Gh. Ia
cobini, secretar general al

F.R.L., antrenorul federal, 
prof. I. Corneanu, membru în 
prezidiul F.I.L.A., și 
membru în comisia 
țională de arbitraj.

Cu această ocazie 
tot ța Dubrovnik, 
Comitetului balcanic 
care va lua hotărîri privind 
unele propuneri făcute la 
Conferința balcanică de la 
Burgas (august 1970), în ceea 
ce privește vîrsta 
participanților la 
dele de tineret (s-a 
de ani) și reluarea 
lor balcanice la seniori. Lu
crările forului internațional 
de lupte și ale celorlalte co
misii vor lua sfîrșit miine.

V. Bați 
interna-

are loc, 
ședința 

de lupte,

limită a 
balcania- 

propus 22 
întreceri-

AZI, LA SOFIA

DESCHIDEREA BALCANIADEI DE TENIS DE MASA

PE TERENURILE
MECIURI INTERNAȚIONALE LA 

VARȘOVIA
Intr-un joo internațional de 

baschet masculin, echipa sovieti
că Jalgirls Kaunas a Întrecut cu 
scorul de 67—SI (34—28) formația 
poloneză Slask Wroclaw.

★
Meciul Internațional de baschet 

dintre echipa poloneză „Liubllan- 
ka’ șl formați* bulgară „VIF“

DE BASCHET
Sofia a 
nczi cu

revenit jucătorilor polo- 
scorul de 89—78 (46—44).

★
3 etape, In fruntea cla-După 

samentului diviziei naționale de 
baschet din Belgia se află două 
echipe necunoscute, BUS Lierre 
și Pitzemburg, singurele care nu 
au cunoscut încă tnfringerea. In 
ultima etapă, Pitzemburg a în
vins pe cunoscuta formație Stan
dard Llege cu 106—97.

„Les SPORTS" (Bruxelles)

DE LA MILAN LA FEIJENOORD
Ziarul belgian de speciali

tate consacră unul din ulti
mele sale editoriale eșecului 
suferit de olandezi in fața 
campioanei noastre U.T.A., 
a (răgi nd atenția că o soartă 
similară a avut și A. C. Mi
lan, anul trecut, după ce 
cîștigase „Cupa intercontinen
tală", cînd a fost eliminată 
din „Cupa campionilor euro-

întîi, pentru că în fot- 
orice este posibil. Apoi,

Mai 
bal 
pentru că acest Arad-strică- 
socoteli era o mare necunos
cută. In sfîrșit, pentru că fi
nala intercontinentală, 
putată în septembrie, 
fără-ndoială, cel mai rău lu
cru.

Exemplul lui A. C. Milan, 
anul trecut, în aceeași epo
că, putea fi considerat un 

e drept, 
peste un adversar 
tare, numit Feije-

dis- 
este

SOFIA, 8 (prin telefou de la 
corespondentul nostru). — în 
capitala Bulgariei începe, vi
neri, a 7-a ediție a Balcania
dei de tenis de masă. Noua și 
cocheta sală din parcul Liber
tății va fi gazda disputei pen
tru titlurile balcanice dintre 
sportivii din Grecia, Iugosla
via, România și Bulgaria. Pre
zența jucătorilor turci este in
certă.

La actuala ediție, cele patru 
țări participante aliniază pe 
cei mai valoroși reprezentanți. 
Astfel, în echipa Iugoslaviei 
întîlnim numele rutinatului 
Șurvek, al cincilea în ierarhia 
continentală pe acest an și 
fost campion european (1963). 
Alături de el vor concura 
Csordas și Vecko, iar formația 
feminină este alcătuită din 
Resler, fosta campioană euro
peană la junioare din 1967 și 
Srbeț.

Din formația Greciei men
ționăm pe Diadakîs, clasat pe 
locul trei la ultima Balca
niadă de la Atena și pe 
Christodulatos. Selecționata 
feminină include pe vetera
nele Scrivanu și Kotsia, pre
cum și pe tînăra Luka.

Echipele țării gazdă s-au 
’ pregătit intens pentru actuala 

întrecere. De la 23 septembrie 
ambele loturi se află în can
tonament la Sofia, unde, sub 
conducerea antrenorilor Șt. 
Sivacev și E. Grancev, s-au 
antrenat zilnic. Cei mai în 
formă se arată Emilia Neikova 
și T. Terziev. Componenții 
formațiilor bulgare urmează a 
fi desemnați înaintea ședinței 
tehnice.

Reprezentativele României 
au sosit joi dimineața la Sofia.

Ele includ pe Maria Alexan
dru, Carmen Crișan, Lidia 
Ilie, Șerban Doboși, Gheorghe 
Teodor, Nicolae Stelian și 
Aurel Ovanez. De subliniat 
că evoluția Măriei Alexandru, 
bine cunoscută publicului so-

fiot, este așteptată cu mult 
interes.

Vineri au Ioc întrecerile pe 
echipe, iar șîmbătă și dumi
nică — cele individuale.

TOMA HRISTOV

Telex • Telex o Telex
Cea de-a 9-a etapă a turului ciclist 

Stara Zagora (70 km), a fost cîștigată 
cu timpul de lh35:58. In același timp 
Germană) și Dimov (Bulgaria). In clasamentul general indi
vidual continuă să conducă olandezul Den Hertog. 
fntr-unul din derbiurile campio
natului unional de hochei, Dina
mo Moscova a terminat la egali
tate : 4—4 (2—0, l—1, 1—3) cu
Spartak Moscova. Alte rezultate: 
Traktor Celiablnsk — Aripile So
vietelor 2—1 (î—o, o—i, 1—0); 
Himik Voskresensk — Torpedo 
Gorki 4—3 (4—1, 0-1, 0—1).

La apropiatul Tur ci
clist al Mexicului, echipa 
URSS va fi alcătuită " 
alergători tineri: V. 
lousov, Nikolai Sitnik, 
kolaî Slobodeniuk, 
Lavrușkin și Boris Berd
nikov.

din 
Be- 
Ni- 

Iuri

La Garmisch-Partenkirchen, în 
„Cupa Alpllor" la hochei pe ghea
ță, echipa Iugoslavă Olympia Llu- 
bllana a învins cu scorul de 8—1 
(0—1, 2—0, 6—0) formația 
germană SC Risersee.

vest-

atlctic 
proba

Cu prilejul unu) concurs 
desfășurat la Los Angeles, . 
de săritură cu prăjina a fost cîști- 
gată de americanul Dick Rail
sback cu 5,03 m. Pe locul secund 
s-a clasat compatriotul său John 
Pennel cu același. rezultat. Con
cursul de decatlon s-a încheiat 
cu victoria lui Russ Hodge, care 
a totalizat 7 861 puncte.

al Bulgariei, Sliven — 
de iugoslavul Ciubrici 
au sosit Daehne (R. D.

Cursa clclistă Internațională Cu
pa Agostoni”, disputată in apro
piere de Milano, a fost cîștigată 
de rutierul belgian Eddy Merckx, 
cronometrat pe distanța de 233 
km în 5h 37 (medie orară 41,480). 
Pe locul doi s-a clasat italianul 
Tino Conți, la 4,0, tar pe locui 
trei Marino Basso la 28,0.■
Cunoscutul campion italian de 
motocielism Giacomo Agostini a 
obținut o nouă victorie interna
țională, clasîndu-se pe primul loc 
în cursa de la clasa 50o cmc din 
cadrul concursului desfășurat pe 
circuitul de la Brands Hatch (An
glia). Agostini, care a condus o 
motocicletă ,-,M. V. Agusta", a 
realizat o medie orară de 140,500 
km. ‘

In turneul international 
de șah de Ia Vinkovici (Iu
goslavia), după 3 runde 
conduc Taiinanov 
Minici și Măriei (ambii 
Iugoslavia) cu cite 
te. Rezultate din 
3-a : Szabo

(URSS).

2 punc- 
runda a 

Bcrtok 1—0; 
Taimanov — Parma 1—0 ;
Minici — Bronstein remi
ză ; Tomici — Măriei 0—1; 
Cianici — Vclimirovici 
0—1.

că apărărilor adverse. In ace
lași timp însă trebuie să sub
liniez că echipele pe care le-am 
învins la acest turneu s-au 
prezentat; ca la orice început 
de sezon, cu o pregătire su
mară. astfel că potentele lor 
nu pot fi încă apreciate. Sin
gura echipă care ne-a învins 
a fost Cehoslovacia. Foștii cam
pioni mondiali s-au apărat cu 
o precizie matematică, înăbu
șind din lașă (cu un joc Ia in
tercepție) toate încercările noas
tre de contraatac. Ei alcătuiesc 
în continuare o echipă împotri
va căreia nu știm să jucăm 
datorită multor complexe inex
plicabile”.

peni" chiar de către... Feije- 
noord.

.Sărmanii olandezi ! Mîhni- 
rea lor trebuie să fie imensă.

Cînd Feijenoord s-a văzut 
în fața campioanei României, 
după tragerea la sorți a 16- 
imilor de finală ale Cupei 
Europei, toată lumea și-a în
chipuit că are meciul „în 
buzunar".

în principiu. Aradul
un adversar ușor. Și iată că 
deținătorii Cupei au rămas 
totuși pe dinafară.

O surpriză ? Bineînțeles. 
Dar nu o surpriză enormă.

era

accident. Italienii, 
nimeriseră 
reputat ca 
noord...

Oricum, 
mai mult 
coincidență 
uă ori la 
„Cupei intercontinentale1 
aflat încă din primul tur, în 
situația de a mușca gazonul."

In concluzie, „Les Sports" 
propune să se revină la ve
chea formulă care prevedea 
disputarea meciurilor pentru 
„Cupa intercontinentală" 
sfîrșilui sezonului și nu 
începutul celui următor.

trebuie să fie 
decît o nefericită 
faptul că, de do
rind, cîștigăloarea 

s-a

la 
Ia

INCEPÎND DE AZI, LA TIMIȘOARA : 
UN MARE TURNEU INTERNATIONAL DE VOLEI FEMININ

Sala Olimpia din Timișoara va găzdui lncepînd de vineri dimineață întrecerile celei de a doua ediții 
„Cupei Universitatea" la volei feminin. La această competiție internațională participă echipele Steaua ,..... ..._ ..  ......... , - .2Slavia Praga.

Cluj și Universitatea Timișoara. Jocurile au loc azi, miine șl duminică, dimineața
a „Cupei Universitatea" la volei feminin. La aceasta competiție internațională participa 
roșie Belgrad (campioana Iugoslaviei), Partizan Rijeka (locul V în campionatul iugoslav) 
C.S.M. Sibiu, „U“ <---- -• —- ----- ------ ...... ■
și după amiază.

PAULI NEVALA CONSIDERAT PROFESIONIST ?
la urma publicării unui inter

viu acordat de cunoscutul arun
cător de suliță finlandez . " 
Nevala ziarului „AFTONBLA
DET" din Stockholm, este posibil 
ca acesta să-șl piardă statutul 
de amator. Intr-adevăr. Nevala 
a declarat că a primit importan
te sume de bani pentru partici
parea sa la diferite reuniuni at
letice, desfășurate în Europa oc
cidentală. Comentind textul ar
ticolului, d. Avery Brundage,

Pauli

f președintele C.I.O., care se află 
In vizită la Paris, a declarat că 
este neplăcut surprins de afir
mațiile lui Nevala. „Acesta va tl

considerat profesionist. în caz 
câ cele publicate de ziarul sue
dez se vor dovedi adevărate" — 
a spus A. Brundage.

Both — autoaccidentare!
Dinamo București a susținut 

miercuri un meci amical cu e- 
cliipa Poiana Cîmplna, pe terenul 
acesteia. Partida s-a desfășurat 
în condițiuni absolut corecte, 
dar ea avea să aducă amărăciune 
în rindurile bucureștenilor, în-

trucît Both s-a autoaccidentat El 
are o entorsă Ia genunchiul sting, 
care i-a fost pus imediat în 
ghips.

Se crede, însă, că indisponibi
litatea lui Both nu va dura mai 
mult de două săptămînî.
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