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LA PITEȘTI

Faza finală a olimpiadei satelor
din județul

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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Fotbaliștii noștri nu trebuie 
subaprecieze replica oaspeților!

IN CAPITALA

Pentru atragerea unui număr cît mal mare de tinere 
și tineri din localitățile rurale în practicarea exercițiilor 
fizice și a sportului, Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, în colaborare cu C.J.E.F.S. Argeș și Co
mitetul județean U T.C., a inițiat un experiment — 
OLIMPIADA SATELOR, la disciplinele ciclism, fotbal, 
trîntă (băieți), atletism, handbal și volei (băieți și fete)

La startul întrecerilor (faza I) au fost prezenți peste 
30 000 de participant! din toate satele și comunele jude
țului Argeș. Faza a II-a (care a avut loc între 13—20 
septembrie), desfășurată în centrele Curtea de Argeș, 
Stîlpeni, Costești și Topoloveni, a desemnat participanțil 
pentru etapa județeană. Ageasta se va desfășura sîmbătă 
și duminică în orașul Pitești, unde sînt așteptați cei mai 
buni 500 dintre sportivii participant! la competiție.

Campionatele republicane de atletism
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Reîntâlnire cu echipa națio
nală de fotbal, mîine, pe sta
dionul „23 August" din Capi
tală și în întreaga țară, prin 
intermediul televizoarelor. Re
întâlnire cu tricolorii noștri, 
după nopțile albe cînd le-am 
urmărit curajoasa luptă spor
tivă pe care o purtau pe sta
dionul din Guadalajara, în 
îndepărtatul Mexic, la campio
natul mondial. Reîntîlnire cu

nale de pe bătrînul nostru 
continent, între două ediții ale 
campionatelor mondiale, între 
Mexic 1970 și Miinclien 1974. 
SORȚII AU DECIS CA RE
PREZENTATIVA ROMÂNI
EI SA AIBA CA ADVERSARI 
ÎN GRUPA EI (I) ECHIPEI^ 
FINLANDEI, ȚARII GALI
LOR ȘI CEHOSLOVACIEI.

Debutul îl facem în compa- 
echipei Finlandei, cu care

probe combinate

ROMANIA

nia

Râducanu 
Sătmâreanu Lupescu

Dumitru
DobrinNeagu

R.
ViguDinu 

Nunweiller 
Dumitrache Fl. Dumitrescu

Arbitri : LEONIDA VAMVAKROPOULOS (la centru), ajutat la 
linie de Theodor Eleftheriadis și Demetre Botonatarios (Gre
cia). Stadion 23 August. Ora de începere: 15,30.
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Moment de relaxare în tabăra tricolorilor, 
vădit interes ziarele sosite

Se lecturează cu 
din București 

Foto : DRAGOȘ NEAGU
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Suomalainen 
Kilponen 

Heinonen

Toivanen

Maakipaa

FINLANDA

Pe lunga listă a campionilor 
naționali de atletism ai anu
lui 1970 au mai rămas de 
completat doar cîteva rubrici. 
Două vor fi semnate chiar 
în această saptămînă (penta
tlonul și decatlonul), una pes
te cîteva zile (campionatul pe 
echipe) și ultimele, în ziua 
de 25 octombrie, la Tg. Mu
reș (campionatele de cros).

Așadar, astăzi și mîine, pe 
stadionul Republicii, întrece
rile specialiștilor probelor cu 
... multe probe. Iau parte cei 
mai valoroși atleți din întrea
ga țară și avînd în vedere 
forma bună pe care o dețin 
cîțiva dintre aceștia, nu este 
de loc exclus ca duminică să 
putem nota înregistrarea unor 
noi recorduri ale țării.

Valeria Bufanu, 
ne-a declarat

mult decît convinsă că va în
cheia disputa cu celelalte 
pentatloniste cu un total de 
peste 4900 p. Rapidista con
tează, în mod special, pe 
punctajele superioare pe care 
le poate obține la 100 mg, 
la 200 m, la lungime, și care 
i-ar putea asigura un avantaj 
față de principalele sale ad
versare. Cornelia. Popescu (re
cordmana țării — 4762 p în 
acest an) recunoscută ca spe
cialistă la lungime și înăl
țime și Elena Vintilă (fosta 

. recordmană națională) cu re
zultate destul de omogene, 
dar ca și celelalte, fără prea 
mari speranțe la aruncarea 
greutății.

în orice caz, 
pentatlonistelor se
foarte interesantă și mai e- 
chilibrată parcă decît oricînd.

La decatlon, situația, în linii

mari, este la fel. Prima șansă 
o au, desigur, reprezentanții 
Clujului (Socol, Șepci, Jurcă, 
Bogdan), care dețin în acest 
sezon rezultate superioare ce
lor înregistrate de specialiș
tii bucureșteni (Mureșanu, 
Nicolau etc.). Andrei Șepci 
participă astăzi la al 7-lea 
său decatlon în 1970 (I I). Deși 
puțin obosit, el speră totuși 
într-o comportare frumoasă 
și va încerca alături de cei
lalți, în primul rînd Curt So
col, să se apropie și chiar să 
depășească cele 7771 de punc
te ale recordului republican.

întrecerea 
anunță

• Consiliul pentru educație 
fizică și sport ai sectorului 
I organizează duminică, de la 
ora 8, pe stadionul Republicii, 
trei curse de marș (10 km se
niori, 5 km juniori I și 3 km 
juniori II). .

cei care, în confruntări cu re
numitele reprezentative ale 
Angliei, Cehoslovaciei și Bra
ziliei, au oferit iubitorilor de 
fotbal din țara noastră pri
mele satisfacții, după o lungă 
perioadă de îndoieli, de aspi
rații neîțnplinite, de țeluri ce 
păreau de neatins.

Mîine, selecționata 
noastre se aliniază la 
unei noi competiții de 
giu : CAMPIONATUL
PEAN. Este cea mai importan
tă întrecere a echipelor națio-

țării 
startul 
presti- 
EURO-

Cum sînt folosite - duminica
bazele sportive școlare?

Prin unitățile de invAțamint din Beiuș și Bacău
Asistăm, de la o vreme, la o susținută campanie de ame

najare a unor baze sportive ale liceelor și școlilor generale, 
necesare desfășurării în bune condițiuni a lecțiilor de educație 
fizică și activității de masă a elevilor.

Ne-am propus — in raidul recent întreprins în orașele 
Beiuș și Bacău — să constatăm în ce măsură aceste terenuri 
(multe dintre ele asfaltate), aflate chiar în curțile școlilor, sînt 
folosite de elevii dornici să practice sportul. Am ales — pentru 
raidul nostru — o zi de duminică, zi în care elevii dispun de 
mai mult timp liber și se pot dedica, în consecință, și practi- 

. cărți sportului.
ZI PLINA1 PENTRU ELEVII BEIUȘENI

e-

î Beiușul, veche așezare si
tuată La confluența rîurilor 
Crișul Negru și Nimăești, o- 
feră o imagina fidelă a hăr
niciei și priceperii locuitori
lor săi El se înfățișează ca 
un oraș în plină dezvoltare, 
ordonat, de străzi cu locuințe 
noi, construite în variante 
moderne, cu edificii economice 
și culturale, cu parcuri în
tinse și terenuri pentru sport.

Sosiți la Beiuș, am fost in
teresați să urmărim și felul 
în care este organizată acti
vitatea sportivă duminicală a 
elevilor din acest oraș. Am 
făcut primul popas la Liceul 
„Samuil Vulcan", lăcaș de în- 
vățămînt ce și-a sărbătorit, 
în 1968. 140 de ani de la în
ființare. Deci, un liceu cu o 
tradiție îndelungată, bogată 

In fapte și evenimente. Am 
pătruns în impunătorul local 
al liceului și ne-am îndrep
tat în continuare spre tere
nul de sport Aici avea loc 
plecarea și sosirea în Grosul

9 
pe școală, la care participau 
aproape 300 de sportivi. în
trecerea crosiștilor o dată 
terminată, pe același teren au 
început aprige dispute de 
mLnl-fotbal interclase. O pre-

cizare a profesorului de 
ducație fizică Francisc Matei 
— cel mai vechi cadru di
dactic din școală — a fost 
binevenită: „Activitatea spor
tivă a acestei duminici nu se 
rezumă numai la ceea ce ve
deți aci. Echipa de baschet 
a liceului, participantă la di
vizia școlară, se află la Ora
dea, unde își dispută meciul 
din etapă. Un alt grup de e- 
levi, sub conducerea prof. 
loan lie, are proiectată, o 
excursie la Cetate, așa că.

Paul IOVAN 
ton GAVRllfabT-U

ne întîlnim pentru prima oară. 
De la Anglia, Brazilia și Ceho
slovacia, precedenții noștri ad
versari, și pînă la echipa Fin
landei, drumul ar părea lesni
cios pentru fotbaliștii români. 
Dar, iată că modul cum fin
landezii au evoluat miercuri 
seara la Praga, în partida cu 
Cehoslovacia, este de natură 
să-i pună în gardă pe fotba
liștii noștri și pe spectatori, 
asupra posibilităților adversa
rilor de mîine, asupra repli
cii organizate, dîrze și lucide 
pe care aceștia ar putea s-o 
dea pe stadionul „23 August". 
De altfel, în fotbal nici un ad
versar nu este dinainte învins, 
iar împărțirea în echipe slabe 
și echipe puternice dispare de 
multe ori după fluierul de 
începere al arbitrului. în teren 
se validează diferența de cla
să, de potențial tehnic, tactic 
și fizic dintre cele două echi
pe. Simpla prezentare a unei 
cărți de vizită nu înseamnă 
deschiderea porților victoriei, 
nu obligă adversarul să de
pună armele. Dimpotrivă I De 
cele mai multe ori, prestigiul 
și forța unei echipe determină 
adversarul să-și mobilizeze 
toate resursele de care dispu
ne, să arunce în joc întregul 
arsenal de luptă, energiile sale 
fiind înzecite și de flacăra 
puternică a ambiției. La Pra
ga, de altfel, finlandezii au 
dovedit acest lucru.

Ce perspective oferă partida 
de mîine, de la București ?

Pornind de la concluziile 
desprinse din jocul de la Pra-

Jack BERARIU 
Paul SLAVESCU

(Continuare tn pag. a Sa)

(Continuare în pag. a 2-a) ROMÂNIA

pildă, 
mai

Studentul clujean Andrei Șepci, unul din favoriții întrecerii pentru titlul de campion națio
nal la decatlon.
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Zilele decatlonului l

Prtmul jucător român care va intra azi pe pista 
arenei Voința, va fi Iosif Tismănaru

Cînd aflăm (potrivit 
cercetătorului C. Raza- 
chievici) că tînărul Vlad 
Țepeș a învățat de la 
vîrsta de 6' ani să călă
rească, să înoate, să tra
gă cu arcul, să ducă har
ța cavalerească, să se ia 
la trîntă sau să arunce 
buzduganul, in așa fel 
incit e presupus a fî par
ticipat la turnirul de la 
Buda din 1414; cînd a- 
flăm (din spusele cava
lerului Ciro Spontani) că 
la curtea domnească de 
la Tîrgoviște, pe la anul 
1603, Radu Șerban, dom
nul Țării Românești, or
ganiza „întreceri cavale
rești și plăcute vinători"; 
cind aflăm (de la tri
misul suedez Paul de 
Strassburg) că prin 1632, 
în Țara Românească, în
trecerile cavalerești con
stau din „exerciții cu 
lancea, alergări călare, 
întinderea arcului, slo
bozirea puștilor și trage
rea la țintă" ; cînd aflăm 
toate acestea și altele, 
mai virtos ne dăm sea
ma cit ne lipsește o is
torie a sportului autoh
ton.

VICTOR BANCIULESCU

AZI, DE LA ORA 15, PE ARENA VOINȚA

Dubla întîlnire internațională de popice
ROMÂNIA-R F. a GERMANIEI

campioană balcanică
la tenis de masă

(femei)
Citiji în pagina a 

corespondența de 
Sofia.

I
n universul al letismului, decatlo
nul este o planetă aparte. Puține 
ființe și-au asumat curajul de a 
o popula, de a-i înfrunta neospi- 
talitatea și clima aspră.

Decatlonul reprezintă o chin
tesență. Adunînd zece încercări atletice 
într-una singură, el a plătit, plătește și va 
plăti, probabil totdeauna, un tribut greu 
pentru cutezanța de a exista.

Decatlonul este încă deseori neînțeles. 
Publicul atletismului, însetat de recorduri, 
răsfățat de performeri și de performanțe, 
judecă în spiritul unei mentalități frivole 
evoluțiile grele ale decatloniștilor, măsoară 
rezultatele lor din fiecare probă la scara 
cazurilor limită, le compară cu ele, nu face 
eforturi ca să deosebească specializarea 
strictă de multilateralitate.

Cei puțini, care înțeleg decatlonul, vor 
rămîne entuziasmați in fața unui timp de 
4 minute și 10 secunde pe 1 500 metri, 
să zicem, realizat într-un decatlon. Din 
păcate, însă, marea masă a neinițiaților îl 
va socoti dezonorant chiar și pentru un 
junior...

Născut din atletism, decatlonul este a- 
cum pe punctul de a-și renega părintele 
și să devină o disciplină aparte, de sine 
stătătoare. El deține, față de tatăl său, o 
mare superioritate: nu urmărește recor-

duri și nu este sclavul lor. Cu timpul, peste 
ani și ani, recordurile atletice vor ajunge 
atit de fantastice, încît vor cădea în de
suetudine tocmai prin incredibilul cifrei 
lor. Recordurile nu vor mai interesa pe ni
meni și nimeni — probabil — nu va mai 
fi interesat să se măsoare cu ele. Atunci 
va rămîne doar farmecul întrecerii în sine 
si elementul de esenjă al sportului : ACTI
VITATEA FIZICA, DE MIȘCARE, A OMU
LUI. Ca un vizionar, decatlonul pledează 
de pe acum pentru aceasta, oferindu-ne 
imaginea tipului uman apropiat de per
fecțiune, care știe să alerge, să arunce și 
să sară. Caie știe să lupte, să ciștige, dar 
să și piardă...

Astăzi și mîine, pe stadionul Republicii, 
se desfășoară campionatele naționale de 
probe combinate. Sînt zilele decatlonului ! 
Programat la marile concursuri de obicei 
în pauzele dintre probe, poliatlonul este 
de data aceasta EL ÎNSUȘI un concurs. 
Să-l urmărim, deci, fără să zîmbim ironic 
cînd ruletele se întind prea puțin, iar cro- 
nometrele se opresc mai tîrziu decît am 
socoti noi.

Să privim cele zete încercări ale de
catlonului ca pe una singură, în care 
ATLETUL, înainte ae a-și învinge adversarii, 
trebuie să se învingă pe sine însuși.

I
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Azi după-amiază, arena Vo
ința din Capitală va găzdui 
una dintre cele mai importan
te intîlniri internaționale de 
popice, meciurile dintre selec
ționatele ROMÂNIEI și R.F. a 
GERMANIEI. Oaspeții, dețină
tori ale celor două titluri su
preme la bărbați, au deplasat 
la București pe cei mai buni 
jucători, în frunte cu Dletter 
Ziher, campion mondial pe 
1970. Delegația vest-germană, 
sosită aseară in Capitală, este 
compusă dfn dr. Hanz Baum, 
președintele federației de po
pice din R.F.G., Ernst Berg
mann, antrenor, jucătoarele

Neithart, Herzog, Guntzel, Ent- 
zel, Isenpeck, Schwartz și Eh- 
rental și jucătorii Zihșr, Beck, 
Nutz, Guntzel, - '
și Holczmann.

în partidele 
după-amiază la 
le noastre vor 
următorii (în ordinea intrării 
pe piste) : Ana Petrescu, Ele
na Trandafir, Margareta Sze- 
manyi, Elena Cernat, Florica 
Neguțoiu, Crista Szocs, Ana 
Albert (rezervă), I. Tismănaru, 
Gh. Silvestru, L. Martina, 1. 
Păjldeanu, P. Purje, C. Vini- 
toru și I. Băiaș (rezervă).

Pelikan, Koch
care încep azi 
ora 15 echipe- 

fi formate din

I

I
I
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Valeriu CHIOSE
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ca ediția 1970—1971 a 
A să devină o în- 
echilibrată, de mare

unul din primele trei 
Dar, fiind la prima 
pronosticurile asupra 
meciurilor sau asupra

A XXII-a ediție a campionatului național de baschet

ECHILIBRUL VALORIC
SPERANȚA SAU REALITATE?
Cu meciurile programate as

tăzi după-amiază în sala Flo- 
reasca, începe a XXII-a edi
ție a campionatului republi
can de baschet pentru seni
ori, competiție care angrenea
ză 12 echipe reprezentînd 6 
orașe ale țării. Spre deose
bire de campionatele trecute, 
de această dată divizia A 
aduce ceva nou în formula 
de disputare i participantele 
își vor disputa întâietatea pe 
parcursul a 3 tururi (primul 
sistem divizie, următoarele 
două sub formă de turnee). 
Deci, posibilitățile de con
fruntare a valorii sînt mai 
mari, iar lupta pentru locu
rile fruntașe sau pentru evita
rea retrogradării devine mai 
interesantă. în plus, transfe
rările au întărit 
mâții (dar au și 
altele), ceea ce a 
echilibru valoric, 
între echipele candidate la 
pozițiile medaliate. Este vor
ba, de pildă, de plecarea lui 
Czmor de la Steaua la „U“ 
Timișoara și a lui Nosievici, 
tot de la Steaua, în Luxem
burg, de întărirea Politehni
cii București cu Pîrșu etc.

unele for- 
slăbit pe 

dus la un 
mai ales

Se pare, și sperăm să fie așa, 
că actuala ediție nu va mai 
fi doar un simplu duel Di
namo — Steaua. Evoluția tot 
mai bună a studenților bucu
reșteni, clujeni și timișoreni, 
pasiunea „Veteranilor" de la 
Rapid, dîrzenia gălățenilor 
constituie tot atâtea premise 
pentru 
diviziei 
trecere 
interes.

Din programul etapei inau
gurale se desprinde partida 
dintre Politehnica București 
și Universitatea Timișoara, 
formații cu pretenții justifi
cate la 
locuri, 
etapă, 
calității 
favoritelor sînt premature, ast
fel că ne mulțumim să publi
căm programul jocurilor : Po
litehnica București — Uni
versitatea Timișoara (se joa
că la Sibiu), Steaua — I.E.F.S. 
București, l.C.H.F. — Dinamo 
București, Farul Constanța — 
Universitatea Cluj, Politehni
ca Cluj — Politehnica Brașov 
și Politehnica Galați—Rapid.
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BASCHET LOTURILE PRIMELOR 12 ECHIPE ALE ȚARII

LAUREATELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE MASCULINE
1950 METALUL „23 AUGUST" 

BUCUREȘTI
Locomotiva P.T.T. Bucu
rești
Dinamo București

1951 LOCOMOTIVA P. T. 
BUCUREȘTI 
Dinamo București 
Metalul ,23 August" 
București

1952 METALUL „23 AUGUST” 
BUCUREȘTI
C. G. A.
Dinamo București

1953 DINAMO BUCUREȘTI 
Știința I.G.F.
C. G. A.

1954 DINAMO BUCUREȘTI 
G. G. A.
Știința I.G.F. 
DINAMO BUCUREȘTI 
G. G. A.
Știința I.G.F.
C.C.A.
Dinamo București 
Locomotiva P.T.T.
DINAMO BUCUREȘTI 
Locomotiva P.T.T. 
G. G. A.

1957— 1958 C.C.A.
Dinamo București 
Dinamo Tg. Mureș

1958— 1959 C.C.A.
Știința Cluj 
Dinamo Tg. Mureș

1959— 1960 C.C.A.
Dinamo Tg. Mureș 
Știința Gluj

1955

1956

1957

T.

1960— 1961 C.C.A.
Dinamo Tg. Mureș
Rapid București

1961— 1962 STEAUA (fostă
C. C. A.)
Dinamo București
Știința Cluj

1962— 1963 STEAUA
Știința Cluj
Știința Timișoara

1963— 1964 STEAUA
Dinamo București
Rapid București

1964— 1965 DINAMO BUCU
REȘTI
Steaua
Știința Timișoara

1965— 1966 STEAUA
Dinamo București
Universitatea Cluj

1966— 1967—STEAUA
Dinamo București
Universitatea Cluj

1967— 1968 DINAMO BUCU
REȘTI
Steaua

Politehnica București
1968— 1969 DINAMO BUCU

REȘTI
Steaua
Politehnica București

1969— 1970 DINAMO BUCU
REȘTI
Steaua
Universitatea Cluj

aur a echipei Metalu! ,23 August" București, ctș-Formația de . _ _
tigătoarea primului campionat național. De la stingă la dreapta : 
Gh. Stoica, I. Vulescu, Em. Răducanu, Al. Popescu (actualul 
antrenor al naționalei de seniori), C. Niculescu (rîndul de 
sus); M. Ionescu, Șt. Gherculescu, Gh. Ionescu (rîndul de jos)

în ediția 1970—1971 a cam
pionatului republican, echipele 
masculine de baschet se vor 
prezenta cu următoarele loturi 
(în paranteze, înălțimea jucă
torilor) I

DINAMO BUCUREȘTI (an
trenor Dan Niculescu): Albu 
(1,86), Diaconescu (1,87), No
vac (1,95), Dragomirescu (1,89), 
Cernea (1,94), Săuca (1,92), 
Vizner (1,90), Giurgiu (1,94), 
Chivulescu (1,87), Haneș (1,82), 
Mazilu (2,04), Bradu (1,90), 
Zisu (1,92), Modrogan (1,86).

STEAUA (antrenor Vasile 
Popescu): Baciu (1,79), Diman- 
cea (1,78), Gheorghe (1,95), 
Irimie (1,82), Molîn (1,91), Ni
culescu (1,84), Oțelac (2,01), 
Pașca (1,88), M. Popa (1,88), 
Savu (1,91), Tarău (1,98), D. 
Spînu (1,90), Oprișan.

UNIVERSITATEA CLUJ 
(antrenor Mircea Bugnariu): 
Demian (2,00), Riihring 
Vizi fi,82), M. Ionescu 
Bogdan (1,88), Ronay 
Moraru (1,85), Stăvariu 
Geomoleanu (1,75), Kun 
Simon (1,82), Zdrenghea 
Leventi (186), Laurian

UNIVERSITATEA 
ȘOARA 
Bachner) : Viciu (1,82), N. Io
nescu (1,88), Leonte (1,78), 
Chirluță (1.79), Cîmpeanu 
(2,02), Czmor (1,97), Calos
(1.81) , Lenart (1,80), Lup (1,87), 
Habatiuc (2,03), Weber (2,03), 
lancea (1,96), Lungu (1,94), 
Pascaru (1,95), Roxin (1,80).
POLITEHNICA BUCUREȘTI 

(antrenor Stela Rusu) : Troacă 
(2,00), 
(1,85), 
(1,94), 
(1,88), 
(1,83),
(1.85) ,

I.E.F.S.
Nedef) : Antonescu (1,82), Io- 
neci (1,96), Moisin (1,94), Bar
bu (1,77), Adăscăliței (1,98), 
Dumitru (1,86), Vasile (1,93), 
Hegheduș (1,95), Racoviță 
(1,93), Roman (1,97), Molnar, 
•laiduc, Cucu.

I.C.II.F. BUCUREȘTI (an
trenor Mihai Ionescu):
(1.86) , Em. Niculescu 
Poieanu (1,90), Satmare 
Buiat (1,97), Andreescu 
Roșea (1,86), Mălușel 
Tiidossy (1,91), Huzum 
Chiciu (1,84), Cîmpeanu 
Axente (1,76).

POLITEHNICA GALAȚI 
(antrenor Petrică Vasiliu) : 
Samson (1,80), Răileanu (1,97), 
Giinczi (1,82), Tîrîla (1,88), Ga- 
nea (1,91), Martinescu (1,88), 
Anton (1,80), Pămînt (1,80), 
Baltag (1,91), Moraru (1,94), 
Nicolescu (1,91), Arădăvoaicei 
(1,91), Ciupe (1,84), Breazu
(1.82) , Dorneanu (1,98).

POLITEHNICA BRAȘOV 
(antrenor Gheorghe Marcu): 
Dikay (2,01), Dimache (1,96), 
Veres (1,92), Bobancu (1,91), 
Iliescu (1,90), Ababei (1,90),

(1,81),
(1,85),
(1.96) .
(1.96) ,
(1,83),
(1.94) ,
(1.94) .

TIMI-
(antrenor Ladislau

V. Popa (1,96), Rusu 
Anastasiu (1,85), Rotaru 
Andreițu (1,94), Vescan 
Stănică (1,89), Dudescu 
Georgescu (2,00), Pîrșu 
Stoenescu, Lascu (1,83).

(antrenor Mihai

ASTĂZI
In desfășurarea atît de cal

mă a campionatului național 
de polo, partidele Steaua — 
Dinamo au constituit, mai 

■ întotdeauna, singurul punct 
de atracție. Astăzi, cele două 
redutabile formații se vor 
afla din nou față în față 
într-o pasionantă dispută, 
care va atrage în mod cert, 
la Ștrandul Tineretului, pe 
toți iubitorii acestui joc din 
Capitală.

Confruntarea programată de 
ultima etapă a returului re
prezintă cea de a 40-a par
tidă oficială dințre cele două 
echipe. Pînă în prezent, pal
maresul este favorabil dina- 
moviștilor, care dețin titlul 
național de 13 ani consecu
tiv. „7“-le din Ștefan cel 
Mare a cîștigat 18 meciuri, 
15 au revenit adversarilor, 
iar celelalte 6 s-au încheiat cu 
rezultate egale. Golaverajul 
însă — în mod paradoxal — 
este superior poloiștilor de la 
Steaua i 163—139. Ultima lor 
victorie (4—1) asupra campio
nilor datează din anul 1962.

Spre deosebire de edițiile 
precedente, cînd de regulă, 
rezultatul din retur al aces
tui derby hotăra 
campioană, in acest 
tatea dintre Dinamo 
va fi tranșată abia

formația 
an rivali- 
și Steaua 
ia finele

(Urmare din pag. 1)

>»

Barău
(1,80),
(1,85),
(1,84).
(1,90),
(1.94) ,
(1.95) ,

40-LEA DERBY STEAUA - DINAMO
unui turneu final, care va re
uni — între 19 și 26 oc
tombrie — pe primele 4 cla
sate. La această oră, Dinamo 
are un avantaj de două punc
te, golaveraj superior, dar și 
un meci mai mult jucat. în 
prima lor întîlnire din vară, 
cele două echipe au terminat 
la egalitate, 4—4, astfel că 
meciul de astăzi (programat la 
ora 16, la Ștrandul Tineretu
lui) se anunță foarta inte
resant.

Iată și loturile pe care le 
vor alinia azi cele două for
mații la chemarea arbitrului 
Paul Niculescu :

DINAMO : Frățilă (Zabu)
— Kroner, Zahan, Zamfirescu, 
Blajec, Novac, Popa, Nasta- 
siu, Mihăilescu, Rus, Roșianu.

STEAUA i Chețan (Huber)
— Szabo, Neacșu, Țăranu, M. 
Popescu, D. Popescu, F. Teo
dor, Frîncu, Marica, Pantazi, 
Culineac.

ULTIMUL CONCURS ÎNAINTEA CAMPIONATULUI
Motocrosul tși consumă, dumi

nică dimineața, pe traseul de la 
Morenl, ultimul act oficial înain
tea începerii luptei pentru cuce
rirea titlurilor de campioni repu
blican) pe anul 1970.

La startul concursului se vor 
alinia toți cei care peste o săp- 
tămlnă, la Brașov, își vor măsu
ra forțele in cea mai Importantă 
competiție națională de motocros, 
făcînd cu acest prilej un util 
antrenament oficial.

Principalii competitori ștefan 
Chițu, Aurel Ionescu, Mibal Banii 
(Steaua). Cristian Dovids, Petre 
Paxino (Metalul), Otto Stephani, 
Adam Krlsbai, Traian Moașa 
(Steagul roșu Brașov), Constan
tin Goran (Poiana Cîmpina), 
Florian ștefan (Locomotiva Plo
iești), Dumitru Motlșan, Florian 
Davidescu (Victoria Morenl), deși

pilotează motociclete de capaci
tăți diferite (de la 250 la 500 cmc), 
vor concura In cadrul aceleiași 
clase, alergînd două manșe a cite 
30 de minute plus două ture.

Alături de cel de mal sus vor 
lua startul, intr-o manșă sepa
rată de 20 de minute, plus două 
ture, motocrosiștii începători (eu 
stadiu de cel mult un an). Din
tre aceștia menționăm pe Nico- 
lae Murgocj (Poiana Cîmpina) și 
Itadu Vasilescu (Steaua), care au 

’’cele mal multe șanse la primul 
loc. Programul concursului va 11 
următorul : ora 9 — antrenamen
tul oficial (fiecare concurent 
este obligat să parcurgă cel pu
țin 3 ture pe traseul de concurs); 
ora 11 — manșa I seniori; 11.40
— alergarea începătorilor ; 12.10
— man>a a II-a seniori ; 13.15 — 
festivitatea de premiere.

Trășculescu (1,88), Bădescu 
(1,85), Aciobăniței (1,88), Deaky 
(1,84), Lovin (1,87), Sufaru
(1.83) , Anghel (1,82), Mircea 
(1,82), Nichiforescu (1,77), Pal 
(1,80).

RAPID BUCUREȘTI (antre
nor Grigore Avachian): Cr. 
Popescu (1,78), Popovici (1,90), 
Predulea (1,81), Tursugian
(1.84) , Stănescu (1,98), Lucaci 
(1,98), Vlădescu (2,00), Czell 
(1,94), Ivan (1,77), Vintilă 
(1,90), Teodorescu (1,80), Lun- 
gulescu (1,79), Popa (1,76), 
Barcău (1,86).

FARUL CONSTANȚA (an
trenor Alexandru Botoș): Bă
nică (1,87), Cincu (1,86), Ga- 
vrizescu (1,76), loan (1,76), 
fvascenco (1,99), Jarnea (1,94). 
Minius (1,90). Nicolaescu (1,84), 
Peride (1,78), Popovici (1,96), 
Stoenică (1,84).

POLITEHNICA CLUJ (an
trenor Elemer Sarosi) : Hor
vath (1,87), Szekely (1,96), Ba- 
Iint (1,87). Vana (1.71), Ko
vari (1,97), Moldovan (1,85), 
Farkas (1,92), Barta (1,89), 
Antal (1.89), Moga (1,85), Pun
gă (1,95), Gh. Romaq (1,96), 
Teușan (1,78), Săvuți (1,92).

POPICARII BRAȘOVENI 
ÎN R. D. GERMANĂ

orașului Brașov pleacă în 
D. Germană ca invitate 
clubului Motor din Dres- 
Popicarii brașoveni vor

Astă-seară, selecționatele de 
popice (feminin și masculin) 
ale 
R. 
ale 
da.
susține trei jocuri în R.D.G. 
Printre cei care se deplasează 
se află : Mariana Antuș, lise 
Schmidt, Livia Răstăman, R. 
Brutaru și L. Kiss (C. GRUIA 
— coresp. principal).

PRINTRE
• La cea de a XlI-a edi

ție a Dinamoviadei de atle
tism desfășurată la Soci, în 
U.R.S.S. reprezentanții clu
bului bucureștean Dinamo au 
înregistrat următoarele rezul
tate : BĂRBAȚI : 
5. Dulgheru 10,5,
4. Nicolae 48,7, 6. 
49,1, 800 m — 3.
1:50,1, 5000 m — 4. Mustață 
14:15,6, 7. Cioca 14:44,0, 10000 
m — 4. Mustață 29:38,6, 9. 
Hatoș 31:23,6, 110 mg — 4. 
Hidioșanu 14,5, 20 km marș 
(pe pistă) — 2. Caraiosifo- 
glu 1.40:23,0, 3. Ilie 1.46:34,0, 
4 x 400 m — 2. Dinamo
3:12,5, greutate — 4. Gagea 
16,98, prăjină — 2. Piștalu 
4.90, triplu — 3. Dumitrescu 
15,97, FEMEI : 800 m — 5.
Claudia Iacob 2:13,0, disc 

— 3. Argentina Menis 53,94,
5. Stefania Lesenciuc 51,00,
suliță — 4.

51,02.
• In cadrul 

desfășurat la

100 m —
400 m — 

Sâlcudeanu 
Ungureanu

Ioana Stancu

unui concurs 
Brăila, Victor

- M o d e 11» m

INTER-AERO ’70
Ieri, la Centrul experimen

tal de modelism Băneasa s-a 
dat startul în întrecerea de 
aeromodele captive INTER- 
AERO ’70. La acest intere
sant concurs, a cărui deschi
dere festivă a avut loc vineri 
la prînz, participă sportivi 
aeromodeliști din Cehoslova
cia, Ungaria și România. în
trecerea a debutat cu proba 
de viteză.

- V old-
TURNEU ORGANIZAT

DE „MEDICINA"
50Cu ocazia împlinirii a 

de ani de la înființare, clubul 
Medicina București organi
zează un puternic turneu de 
volei feminin, cu participarea 
echipelor Medicina, Universi
tatea Craiova, I.E.F.S. și Uni
versitatea București. între
cerile încep azi, ia orele 17, 
în sala „Arhitectura"

„Sint încrezător în șansele trăgătorilor noștri la probele 
de pistol și pușcă de la C.M." — declară antrenorul Petre Cișmigiu

în această dimineață, 12 
trăgători români (Virgil Ata- 
nasiu, Marcel Roșea, Ion 
Tripșa, Dan Iuga. Lucian 
Giușcă, Petre Sandor, Ste
fan Tamaș, Marin Ferecatu, 
Stefan Caban, Gheorghe Va
silescu, Ion Dumitrescu și 
Gheorghe Sencovici). însoțiți 
de doi antrenori (Petre Cișmi
giu și Ștefan Petrescu) și 
avînd conducător pe secreta
rul general al F.R.T., prof. 
Gavrilă Barani, vicepreședin
te al U.I.T., pornesc într-o 
lungă călătorie, pînă dincolo 
de Oceanul Atlantic, în în
depărtatul Phoenix, capitala 
statului Arizona din S.U.A. 
Acolo, peste o săptămînă va 
începe cea de a 40-a ediție 
a campionatelor mondiale de 
tir la toate genurile de probe, 
arme cu glonț și alice, pis
toale. înainte de plecare, am 
avut o scurtă convorbire, cu 
antrenorul 
migiu.

— Știm 
lui trecut, 
cialist, ca
tetului tehnic al U.I.T., ați 
fost invitat la Phoenix pen
tru a verifica instalațiile po
ligonului (pe care se vor des
fășura mondialele de acum) 
și a aviza asupra lor. Care 
sînt caracteristicile acestui 
poligon 1

— Standurile de tragere, 
întregul complex care va 
găzdui competiția supremă 
a tirului, sînt situate în plin 
deșert. Poligonul pentru ar
mele cu glonț se află așezat 
cu fața spre nord, cel de ta
lere, spre sud. în acest re
lief, cu aspect nisipos, lu
minozitatea este foarte' puter
nică, iar temperatura extrem 
de ridicată. La pistol vi
teză există paravînturi, iar

emerit Petre ®iș-
anu-
spe-

că în toamna 
in calitate de 
membru al Comi-

platformele sînt 
betonate. în 
schimb, standuri
le de pușcă sînt 
deschise, fără pa
ravane de pro
tecție. Și poligo
nul de .talere este 
foarte greu și 
unde concurenții 
vor avea soarele 
în față. în plus, 
pe o vreme vîn- 
toașă apar ade- 
vărați nori 
praf. Acestea fi
ind condițiile, 

este lesne de în
țeles că partici- 
panțil vor întîm- 
pina destule di
ficultăți. Cei ca
re vor reuși să 
se adapteze și să 
se orienteze mai 
bine, aceia vor fi 
și învingători.

Deci nu este vor
ba numai de pre
gătirea propriu- 

zisă. Ca să nu 
mai amintesc și 
faptul că la Phoe
nix sa contează 
pe un număr re
cord da, trăgă
tori, vreo 

față de 1000 
zenți acum 
Wiesbaden.

— Ținînd

de

MARCEL ROȘQA
1300, 
cîți au 
patru

fost pre- 
anl, la

CULOARE
Grigore (C.S. Brăila) a co
rectat recordul republican de 
copii la aruncarea greutății 
obținînd 15,64 m.

• La sfîrșitul săptămînii 
viitoare este programată ul
tima etapă a campionatului 
republican de atletism pe 
echipe (divizia A). Cu acest 

■prilej se va disputa meciul 
dintre C.A.U. și Steaua. în- 
vingătoarea urmînd să pri
mească titlul de campioană 
pe anul 1970.

de toate 
aceste condiții, de valoarea și 
numărul trăgătorilor, care sînt 
posibilitățile sportivilor 
mâni, la ce aspiră ei ?

— Reprezentanții noștri au 
de apărat, la Phoenix, pres
tigiul celor patru medalii cu
cerite la ediția trecută de 
la Wiesbaden (una de aur 
și trei de argint) și al ce
lor șase medalii de la euro
penele

Prin 
țintașii 
printre 
rilor. Ei vor lua startul la 
probele de armă liberă cali
bru redus 60 f culcat, 3x40 f, 
la armă standard 3x20 f, la 
armă cu aer comprimat 60 f, 
la armă liberă calibru 'mare, 
la pistol viteză, pistol cali
bru mare, pistol cu aer com
primat 60 f, eventual la pis
tol standard și la talere și 
skeet. Pentru probele de
pistoale și de pușcă întreză
resc înregistrarea unor re
zultate conforme cu reputația 
tirului românesc.

Urînd drum bun sportivilor

seama

ri>

de anul trecut, 
urmare, se așteaptă ca 

români să figureze 
protagoniștii întrece-

» CAMPIONII ÎNVINȘI!
CÎMPULUNG MUSCEL, 9 

(prin telefon, de la trimisul 
nostru). Sorții au decis ca 
principalele candidate la ti
tlu să se întîlnească în pri
ma reuniune a finalei cam
pionatului național de oină 
pe 1970. Astfel, actuala cam
pioană a țării, formația 
Combinatului Poligrafic Bucu
rești a primit replica dina- 

care, deși cu o 
incompletă (fără 
jucători Ciobanu, 
Boldu) n-au intrat

rul Galați 0—2; Celuloza Că
lărași — Tricolorul Baia 
Mare 10—4; Viața Nouă Ol
teni (Teleorman) — Torpedo 
Zărnești 
Gherăești 
Olteni 
sfîrșit

noștri, să sperăm că in zile
le campionatelor lumii, ei ne 
vor
unor

da ocazia consemnării 
noi performanțe.

C. COMARNISCHI 
prilejul mondialelor deCu

la Phoenix, va avea loc și 
Adunarea Generală a Uniu
nii Internaționale de Tir cînd 
se vor hotărî datele și locu
rile de disputare ale viitoa
relor campionate mondiale de 
talere (1971) și ale celor Ia 
toate probele (1974). De ase
menea, vor fi alese și orga
nele conducătoare ale forului 
suprem de conducere a tiru
lui.

FARUL — METALUL
Astă-seară, la Constanța se 

va disputa o întîlnire ami
cală de box între formațiile 
Farul șl Metalul București. 
Antrenorii ambelor echipe 
vor trimite pe ring pe cei 
mai buni pugiliști de care 
dispun. (A. Mihai, A. Iliescu, 
A. Simionescu, Gh. Călin — 
FARUL; I. Lungu, I. Hodo- 
șan, P. Cîmpeanu, R. Ivan- 
ciu — METALUL) pentru a-i 
verifica înaintea finalelor 
campionatelor naționale. Gala 
se va disputa în Sala Spor
turilor, de la ora 19,30.

moviștilor 
garnitură 
cunoscuții 
Văduva și 
timorați pe teren. Tipografii, 
considerîndu-și adversarii 
victime sigure, n-au insistat 
la „bătaia" mingii și, în plus, 
n-au pus- accent pe apărare. 
In consecință, s-au trezit cu 
6 oameni „loviți" și doar cu 
un singur punct realizat din
tr-o bătaie de pe trei-sfer- 
turi. încurajată de scorul de 
la jumătatea partidei (12—1), 
și mai cu seamă de cele 
două puncte suplimentare, 
obținute în urma unei „bă
tăi" peste linia de fund a 
lui Vlădan, ^:hipa Dinamo * 
Băneasa a cucerit o nespfe- 
rată dar categorică victorie 
cu 15—1 netezindu-șl astfel 
drumul spre tricourile de 
campioni.

în meciul cu cea mai bună 
echipă sătească, Biruința 
Gherăești (județul Neamț), 
bucureștenii și-au revenit, e- 
voluînd la adevărata lor va
loare. Ei au cîștigat partida 
la o diferență apreciabilă : 
C.P.B. — Biruința 23—6.

ALTE REZULTATE : Tor
pedo Zărnești — Constructo-

14—5; Biruința 
. . — Viața Nouă
10—1. întrecerile iau 

mîine.
★

au fost așteptate pînă 
dimineața, echipele

Deși 
vineri

Drum Nou Boureni (Dolj) și 
Recolta Ayrămeni (Botoșani) 
nu au sosit în localitate și, 
conform regulamentului, au 
pierdut toate meciurile prin 
neprezentare, cu 0—6.

Tr. lOANIȚESQU

„Clina Muscelul44
Clubul sportiv orășeneso 

Muscelul, inițiatorul unei in
teresante competiții rezervată 
boxerilor juniori, dotată cu 
„Cupa Muscelul", va organi
za, anul acesta, ediția a doua 
a țurneului. La întreceri vor 
participa cinci echipei Dună
rea Galați, Voința Reghin, 
Nicolina Iași, C.S.M. Reșița 
și G.S.O. Muscelul Cîmpulung. 
Prima etapă, 18 
iar ultima la 12

® înscrierile 
pentru participarea 
final al campionatelor națio
nale de seniori expiră la 12 
octombrie.

octombrie, 
decembrie.

boxerilor 
ia turneul

SIMBATA

vedeți, „atacăm" pe mai mul
te fronturi".

Luni dimineața am vizitat 
din nou liceul și am solicitat 
o convorbire cu directoarea 
acestuia, prof. Letiția Ramon- 
țian, care, foarte amabilă, 
ne-a făcut cîteva precizări 
despre activitatea profesori
lor de educație fizică din li
ceu : „Nu am despre ei de- 
cît cuvinte de laudă. Colec
tivul lor, format din profe
sorii Francisc Matei, Dumitru 
Tudor, Ioan He, Gheorghe 
Homescu și Dorina Feieș, a 
obținut rezultate deosebit de 
măgulitoare pentru renumele 
liceului nostru. Avem echipe 
fruntașe în județ la baschet, 
handbal și volei, iar de aici 
s-au ridicat cîțiva atleți care 
au ajuns pînă în reprezenta
tivele țării. Eu, pe cît 
fia în putință, îi ajut cît 
muit".

In ratau) nostru a fost 
prinsă și Școala generală 
localitate. Ne-a făcut plăcere 
să constatăm că și aci dumi
nică a fost o activitate in
tensă. Terenurile de handbal 
și volei erau solicitate din 
plin, iar profesorul Virgil 
Munteanu se afla de 
ora 9 pe „Stadionul 
neretului", unde elevii 
jucau un meci de 
bal, în deschidere, la 
tida din campionatul 
țean dintre echipele 
ru] Beiuș șl înfrățirea 
dea.

Luni ne-am prezentat 
fața 
rale 
care 
stră 
de existență. în această pe
rioadă ea a reușit lucruri zic 
eu. demne de luat în seamă 
în domeniul sportului Din 
puținul care a existat, am fă-

cut terenuri de handbal și 
volei, piste pentru alergări 
și gropi pentru sărituri, iar 
dintr-o încăpere mai mare 
am improvizat o sală de gim
nastică. Cei doi profesori de 
educație fizică, Virgil Mun- 
teanu și Ionel Craioveanu, au 
reușit să atragă pe terenuri 
și în sala de sport aproape 
pe toți elevii școlii și, să nu 
uităm, avem 780. Cînd se fac

V

dionui Republicii pentru a 
lua parte la deschiderea fes
tivă a anului sportiv școlar, 
la Bacău — în aceeași zi am 
asistat la o duminică „plină" 
în competiții deschise elevi
lor. Dintre cele 40 de mani
festări sportive — cîte 
fost oferite în acea zi 
torilor municipiului — 
avut ca „actori" elevii 
lor generale: echipa de

le-au 
locui - 
16 au 
școli- 
fotbal

nuri de handbal, baschet și 
volei — care permit tuturor 
elevilor să practice sportul. 
Dacă adăugăm acestui fapt și 
pe acela că ei au acces — 
conform unei recente și lău
dabile inițiative — și1 pe te
renurile Dinamo, Proletarul, 
„23 August" și Voința, este 
cu atît mai inexplicabilă ab
sența lor de la exercițiile fizice 
de orice fel. Sînd am făcut

Cum sînt folosite — duminica

îmi 
mai

cu- 
din

la 
Ti
să i 

fot- 
par- 

jude- 
Bilio- 
Ora-

și în 
gene- 
Tica,

directorului Școlii 
prof. Alexandru 

ne-a spus: „Școala noa- 
este nouă. Are doi ani

înscrierile pentru diferite 
cercuri de activitate, cererile 
cele mai mari se înregistrea
ză la cel de sport. La fiecare 
sfîrșit de săptămînă, repre
zentativele școlii susțin di
verse întreceri cu echipele 

•din comunele învecinate, așa 
că în această privință stăm 
destul de bine“.

A fost un
Am constatat 
cipal pentru 
sportivă din 
înălțime îl are strînsa cola
borare dintre directori șl pro
fesorii de educație fizică. La 
Beiuș, această unitate de ve
deri și colaborarea sînt depli
ne, iar rezultatele obținute 
sînt edificatoare.

raid edificator, 
că un rol prin- 
ca activitatea 
școli să fie la

NOTA 10 PENTRU ACTI
VITATEA COMPETITIO- 

NALÂ
LA CAPITO- 

DE MASĂ
CORIGENTI 
LUL SPORT

în timp ce 
.10 000 de elevi

la Bucureș’i 
„invadau" sta-

a Școlii nr. 5 a susținut un 
meci cu „ll-le“ Liceului in
dustrial; alte 12 echipe de 

fotbal s-au întîlnit într-una 
din etapele campionatului re
publican al școlilor generale; 
campionatul școlar de califi
care la handbal a atras pe te
renurile Dinamo foarte mulți 
elevi. Componenții 
Școlii generale nr. 6 
ținut chiar într-o 
dimineață — la ora 
ora 10,30 — două

Tabloul este — 
edificator pentru 
dreptăți afirmația 
Bacău anul sportiv școlar a 
demarat sub bune auspicii. 
Aceasta, insă. în ceea ce pri
vește activitatea competițio- 
nală. Dar raidul nostru a a- 
vut si un alt obiectiv: parti
ciparea elevilor la 
sportive de masă.

★
Aproape fiecare 

nerală din orașul 
pune de baze sportive — tere-

echipei 
au sus- 
singură 
8 și la 

meciuri.
credem — 
a ne în
că și la

activitățile

scoală ge-
Baeău dis-

„catalogul" — mai bine 
am dorit să-1 facem —, 
Școala generală nr. 8 nici 
elev nu a răspuns prezent. Și 
trebuie să mărturisim că ne-a 
mîhnit această constatare cel 
puțin din două considerente: 
întîi pentru că aici lucrează 
doi profesori de educație fi
zică (Constantin Anghelache 
și George Hermezin) și apoi 
pentru că școala dispune de 
două terenuri de» handbal și 
un altul de baschet. La ora 
9,30 — și apoi în tot cursul 
dimineții — baza sportivă, 
căreia i-ar fi stat bine să 
găzduiască întreceri între 
clase, era complet pustie. 
Presupunem că unul dintre 
profesori însoțea echipa de 
fotbal a amintitei școli la 
meciul ce-1 avea de susținut, 
la ora 10. în cadrul campio
natului republican, cu repre
zentativa Scolii generale nr.
18.

era 
în 
de

zis 
la 

un

Dar celălalt profesor? Nu 
de datoria sa ca, 

colaborare cu organizația 
pionieri, cu conducerea

școlii, să cheme elevii pe 
frumoasa bază sportivă?

Mult mai dezolant ne-a a- 
părut peisajul pe care l-am 
întîlnit la Școala generală 
nr. 18. Aici (profesor Mihai 
Leporda), pe terenul de 
handbal bituminizat nu se 
desfășoară, probabil, de mul
tă vreme nici un fel de acti
vitate. Porțile nu au plase, 
gardul împrejmuitor este pe 
alocuri., căzut la pămînt.

Următorul popas; terenu
rile Școlii generale nr. 6. Am 
fi crezut că aici (ni se spu
sese că activitatea sportivă 
are buni îndrumători și este 
bogată în manifestări) ne va 
fi spulberată convingerea — 
ce începuse să capete contur 
— că SPORTUL DE MASA 
ESTE, cu unele excepții, NE
GLIJAT 1N ȘCOLILE GENE
RALE DIN BAQÂU. Dar, 
din păcate, nu așa s-a întâm
plat: terenurile ne-au întîm- 
pinat fără viață. Aceleași con
statări le-am făcut și la șco
lile generale nr. 4 și nr. 10.

A doua zi — luni — am în
cercat să discutăm cu profe
sorii de educație fizică ai 
școlilor pe care le vizitaserăm. 
Nu am reușit, întrucît nici 
unul nu se afla în școală. 
Dar, în definitiv, dacă l-am 
fi întîlnit, ce explicații ne-ar 
fi putut furniza? Nici una, 
după părerea noastră, care să 
justifice lipsa de preocupare 
pentru atragerea elevilor in 
practicarea exercițiilor fizice 
și a sportului, 
nică — poate 
mele din acest 
senină, atît de 
tru sportul în 
niște terenuri ■
l.ILOR — atît de bune, nu 
s-a desfășurat nici un fel de 
activitate. Este i.egietabil I

ATLETISM : Stadionul Re
publicii, de la ora 11, cam
pionatul republican de probe 
combinate șl concurs de pro
be neclaslce.

BASCHET i Sala Floreasca, 
de la ora 17 : I.C.H.F. — Di
namo, Steaua — I.E.F.S., me
ciuri în cadrul diviziei mas
culine A.

FOTBAL : Stadionul Ciu
lești, ora 13.45 : Rapid — 
F.C. Argeș (tineret-rezerve), 
ora 15.30 ; Rapid — F.C. Ar
geș (amicale).

HANDBAL : Terenul Pro
gresul, ora 15, Progresul Buc. 
— Clubul sportiv școlar (J.f.); 
ora 16 : Progresul Buc. — 
Rapid (B.f.).

POLO : Ștrandul Tineretului, 
de Ia ora 16 : Steaua — Di
namo, Progresul — Rapid.

POPICE i Arena Voința, de 
la ora 15, tntîlnlrea interna
țională amicală dintre selec
ționatele feminine șl masculi
ne ale României șl R. F. a 
Germaniei. .

MODELISM i Centrul expe
rimental de modelism (Lacul 
Băneasa), de la ora 8, con
curs Inter-aero ’70.

DUMINICA
Re-

z

Intr-o dumi- 
prin're ultl- 

an — atît de 
plăcută pen- 

aer liber, pe 
-ALE ȘCO-

ATLETISM : Stadionul 
publlcil, de Ia ora 16.36, cam
pionatul republican de probe 
combinate șl concura de pro
be neclaslce.

BASCHET : Terenul Glu- 
leștî, ora 10.15 : Rapid II — 
Pedagogic Galați (f). Teren 
Floreasca, ora 10.15 : IEFS II
— „U“ Iași (f), Academia Mi
litară — Comerțul Tîrgovișțe 
(m). Terenul Voința, ora 10 : 
Voința — Rapid C.F.R. Galați 
(m). Terenul Progresul, era 
10.15 Progresul — Politeh
nica Iași (m), meciuri ta ca
drul diviziei B.

BOX : Casa de cultură a 
sectorului 4 (str. Turturele), 
ora 10, gală In cadrul campio
natului municipal.

CAIAC-CANOE t Lacul He
răstrău, de la or* 8, sCupa 
fondlștilor”.

CICLISM : «Velodromul Di
namo, de la ora 10 : campio
natul național, finala probei 
de demlfond cu antrenament 
mecanic.

FOTBAL i Stadionul fe23 
August", ora 15.30 : România
— Finlanda (Campionatul eu
ropean lnter-țărl); Stadionul 
Metalul (Pantellmon), ora 11 : 
Metalul București — Poiana 
Cîmpina (divizia B) ț

Terenul Flacăra roșie (Du- 
dești), ora 11 : Flacăra roșie 
Buc. — I.M.U. Medgidia (di
vizia C) ; ora 13 : Flacăra ro
șie Buc. — LM.U. Medgidia 
(juniori) ;

Terenul Laromet, ora ».3O« 
— — Șa. bp. 
(juniori); ora

■ Celuloza
■ Tehnometal Buc. — 
Energia Buc. C 
11 : Laromet Buc. — 
Călărași (divizia C);

Terenul Gloria, ora 
șini unelte Buc. —
Rm. Vîlcea (divizia . __
13 : Mașini unelte Buc. — Me
talul Tîrgovișțe (Juniori) ;

Terenul Sportul Muncito
resc, ora 11 : Sportul Muncl-

11 1 Ma
chines 

C): ora

toresc Buc. — Petrolul Tîr- 
govlște (divizia C) ț ora 13« 
Sportul Muncitoresc Buc. — 
Petrolul Tîrgovișțe (juniori);

Stadionul Metalul, ora > i 
Metalul Buc. — Voința Buc. 
(juniori).

Stadionul ------------
10.30, Steaua — Petrolul Plo
iești (med amical); 
Steaua — F-’-dUlrt 
(juniori);

Stadionul Dlnamo, 
Dinamo Buc. — B.N. 
(juniori) ț

Stadionul Gluleștl, ora 13 e 
Rapid Buc. — Caralmanul 
Bușteni (juniori);

Stadionul Autobuzul, ora 13: 
Autobuzul Buc. — F.C. Argeș 
Pitești (juniori).

Stadionul Progresul, ora 
8.30 : echipa de tineret Pro
gresul — Alimentara T.V. ; 
ora 10.13 : Progresul — Dlna
mo București (med amical).

HANDBAL l Terenul Voin
ța : ora 9.00 ? Vojnța — Chi
mia Buzău (B.f.); ora 10.00 -. 
Steaua Buc. — Șc. sportivă 
Sf. Gheorghe (J.m.), teren 
Dinamo, ora 9.00 Dlnamo 
Buc.. — știința Lovita (A.m.); 
10.15 : IEFS — Buc. — Uni
versitatea Timiș. (A.f.); 11.15: 
Steaua Buc. — Universitatea 
Cluj (A.m.)! terenul Construc
torul I ora 14.00: Șc. sp. 2 
Buc. — Șc. sp. Tecud (J.f.); 
ora 14.50 : Șc. «p. 1 Buc. — 
șc. sp. 2 Buc. (J.m.); ora 
16.00 : Constructorul Buc. — 
Inst. Pedagogic Bacău (B.f.).

POLO : Ștrandul Tineretu
lui, de la ora 10 s Rapid — 
Dlnamo, Steaua — Progre
sul ; de 1* ora 18 î Rapid — 
Steaua.

RUGBY i Terenul Parcul 
Copilului : ora 8.45; Rapid
— Clubul sportiv școlar (j); 
ora 10.15 : Grlvlța Roșie — 
Steaua (dlv. A). Terenul Dl
namo, ora 9 s Dlnamo — Fa
rul (dlv. A), ora 14.30 : Dlna
mo — Grlvlța Roșie (J). Te
renul Giulești, ora 0 : Rapid
— Politehnica Iași (<Uv. a)- 
Terenul Ghencea, ora 8 : Pro
gresul — Steaua d).

VOLEI : Sala Progresul, de 
8.30 : I.T.B. Informa- 
Medlclna Cluj (f.B.), 
— Farul (m.B.), Pro- 
Buc. — Voința Buc. 
Sala Dlnamo, de la 

. Viitorul — Cutezătorii 
(f.J), Dlnamo — Rapid (f.J), 
Viitorul — Progresul (f.B), 
Dlnamo — Liceul Găeștl (m. 
J). Sala Giulești. de la ora 
8 : Liceul M. Basarab — 
steaua (m.J.). Șc. sp. 3 — 
Șc. sp. 1 (m.J). Universitatea 
Buc. — Politehnica Galați 
(f.B). Sala Constructorul, de 
la ora 8 : Șc. sp. 2 — Șc. sp. 
M, Basarab (f.J), Liceul Gh. 
Lazăr — Șc, sp. 3 Buc. (f.J), 
Șc. sp. 1 — Constructorul (f. 
J), Sala Palatul pionierilor, 
de Ia ora 9 : Șc sp. 2 — pro
gresul (m.J), Cutezătorii — 
viitorul (m.J).

YACHTING : Lacul Herăs
trău, de la ora 10, campiona
tul Individual al Bucureștiu- 
lul, clasele Finn, F.D. șl Snloe. 

MODELISM : Centrul expe
rimental de modelism (Lacul 
Băneasa), de la ora 9, con
cursul Inter-aero ’70.

Ghencea,î ora

amical); ora 13 : 
Petrolistul Boldești

ora 11 t
Oltenița

la ora 
țla — 
Aurora 
greșul 
(m.B.). 
ora 8 ț
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FINLANDA, IN CAMPIONATUL EUROPEAN
ga, este evident că oaspeții 
vor încerca o a doua mare 
ispravă, mizînd, poate, pe fap
tul că sînt considerați echipa 
cu ultima șansă în grupă. 
Iar la ora aceasta, ei au și 
dobîndit un bun capital mo
ral — dar și material, la ur
ma urmei 1 — prin acel 1—1, 
nescontat de nimeni, în fața 
Cehoslovaciei. Mîine, finlande
zii vor juca cu ochii pe ceas, 
așteptând minutul 90, apărîn- 
du-se din răsputeri, dar pîn- 
dind și breșa în apărarea 
noastră, pentru a se strecura 
pe contraatac. Și nu întotdea
una mingea întîlnește bara, 
ca la Fraga !

De aceea, echipa României 
trebuie să fie aptă a face 
față tuturor situațiilor, ac- 
ționînd susținut dar lucid în 
atac, nelăsîndu-se cuprinsă de 
o exagerată auto-încredere în 
apărare. Este adevărat, toate 
atuurlle sînt de partea noas
tră i tehnica jucătorilor, expe
riența lor, faptul că evoluează 
pe teren propriu, înconjurați 
de încrederea și dragostea ze
cilor de mii de spectatori, dor
nici s-o vadă repetînd perfor
manța din grupa preliminară 
a campionatului mondial. Și, 
în plus, să nu uităm că forma
ția României care va fi alinia
tă mîine cuprinde aproape a- 
ceiași jucători care au apărat 
culorile țării în turneul final 
al „Mundialului". Aceasta în
seamnă omogenitate, siguran
ță de sine, maturitate. Ală
turi de Dinu, Lupescu, Nun- 
weiller. Dumitru, Dumitrache 
etc,, cei care au constituit pie
sele noastre de rezistență la 
Guadalajara, își vor relua lo
cul în echipa națională Rădu- 
canu și Dobrin, jucători pe 
cît de controversați tot pe atît 
de valoroși și iubiți de public. 
Meciul cu Finlanda prilejuieș
te și două debuturi: fundașul 
Vigu și atacantul Florian Du
mitrescu dobîndesc, cu acest 
prilej, prima tresă de interna
ționali. Tinerețea, ambiția și 
talentul lor pot compensa lip
sa de experiență, le pot asi
gura un loc trainic în echipa 
națională.

Iar cel de-al 12-lea jucător 
al nostru — dar nu cel mai 
puțin important I — va fi

La meciul România—Fin
landa legitimațiile de libe
ră intrare eliberate de 
C.N.E.F.S.' nu »tnt valabila.

COfflW CUPEI BALCANICE IA HITliAL
AMÎNAIA PfNTRU LUNA NOIEMBRIE

Proiectată pentru zilele de 
14—15 octombrie, ședința co
mitetului director al Cupei 
Balcanice a fost amînată, cu 
acordul tuturor federațiilor 
interesate, pentru datele de 
3 și 4 noiembrie. Ședința a- 
ceasta anuală va avea loc la 
București, șediul actual al se
cretariatului permanent.

Comitetul director are o 
ordine de zi destul de bo
gată și, în același timp, im
portantă, cu probleme care 
privesc activitatea fotbalisti
că din această zonă a Euro
pei în afara raportului se
cretariatului permanent pea- 
nul 1969/70 și a nelipsitului 
punct „diverse", ordinea de zi 
cuprinde trei chestiuni de 
mare interes :

1. Desemnarea cluburilor

DUMINICĂ

Steaua — Petrolul
Mîine dimineață, începînd 

de la orele 10,30, se va dis
puta pe terenul Steaua (de la 
Ghencea — la capătul tram
vaielor 3 și 8) partida ami
cală dintre formațiile divizio
nare A Steaua și Petrolul.

Secvență de la antrenamentul de ieri al fotbaliștilor finlandezi

publicul, mai unit ca oricînd 
în jurul echipei naționale, 
gata s-o sprijine în realizarea 
unui debut victorios în cam
pionatul european.

★
Ieri, la Snagov, lotul națio

nal al țării noastre și-a con
tinuat pregătirile sub îndru
marea antrenorilor ANGELO 
NICULESCU și TITUS OZON. 
De dimineață a avut loc un 
antrenament de circa 70 de 
minute, de încălzire, joc cu 
mingea, lucru pe comparti
mente. Apoi, după o baie 
binevenită, jucătorii au intrat 
pe mîna masorului Tudose, 
care, după cum ne spunea 
Hălmăgeanu, nu a „iertat"' pe

La antrenamentul fotbaliștilor finlandezi
Joi, cînd au sosit în Capi

tală, conducătorii fotbaliști
lor finlandezi, la solicitările 
noastre, desigur, ne-au spus 
că vineri la ora 15,30 echipa 
va efectua un antrenament 
pe stadionul „23 August". Și, 
într-adevăr, cu o precizie ma
tematică, la ora stabilită, 
cînd pentru prima dată s-a 
auzit fluierul antrenorului 
Olavi Laaksonen, cei 17 ju
cători au intrat... în program. 
Trei minute de alergare u- 
șoară, 12 minute de gimnas
tică (cînd cel mai sîrguin- 
cios executant era chiar an
trenorul), 10 minute de lucru 
pe „ateliere" formate din 
3—4 jucători, unde, elemen
tul principal al temei l-au 

participante la ediția 1970/71 
a Cupei Balcanice, arbitrilor 
și observatorilor care vor 
funcționa la jocuri. După in
formațiile pe care le deținem, 
SE VA PROPUNE MAJORA
REA NUMĂRULUI DE E- 
CHIPE LA DOUĂ DE FIE
CARE ȚARĂ. în cazul cînd

O Steagul roșu in Cupa
interduburi Formula propusă

pentru Balcaniadă

propunerea nu va fi adoptată, 
atunci participarea va fi limi
tată ca și pînă acum la o 
echipă. în acest caz, țara 
noastră va fi reprezentată de 
Steagul roșu din Brașov, cîș- 
tigătoarea primei ediții a a- 
cestei competiții. în aceeași 
ședință va fi alcătuit și pro
gramul jocurilor.

2. Turneul speranțelor (Cu
pa Balcanică pentru repre
zentativele de tineret). Fede
rația turcă, în sarcina căreia 
cade organizarea ediției 1971, 
va prezenta propuneri pri
vind datele și locurile de 
desfășurare.

3. Reliiarea Cupei Balcani
ce pentru reprezentativele A.

.............  4 "

PRIMUL MECI CU FINLANDA
Șl AL 226-lea AL ROMÂNIEI

Cu partida de duminică, cu Finlanda (premieră în pal
maresul nostru), echipa națională a României ajunge la al
226-lea meci. Bilanțul de pînă acum se prezintă astfel:
Jocuri acasă 96 52 19 25 207—131
In deplasare 105 32 24 49 146—226
l’e teren neutru 24 10 4 10 39— 43
Total . 225 91 47 84 392—400

nimeni. După orele de odihnă 
obligatorie, tricolorii au venit 
în Capitală, unde au vizionat 
un film. Seara, unii dintre ei 

constituit pasele. Apoi, 15 mi
nute preluări, conduceri de 
baloane încheiate cu șuturi 
de Ia 16 metri, iar în final 
centrări de pe stingă și de 
pe dreapta terenului, pe care 
apărarea avea sarcina să le 
respingă fără preluare. N-a 
fost un antrenament tare. 
Nu. Aceasta pentru că azi, tot 
de la ora 15,30, oaspeții vor 
face un nou antrenament.

★
Iubitorii fotbalului din Ro

mânia, cei ce au urmărit pe 
micul ecran repriza a doua 
a meciului Cehoslovacia— 
Finlanda, își amintesc, desi
gur, marea ocazie pe care un 
înaintaș finlandez a avut-o 
spre sfîrșitui partidei, cînd

Vor continua discuțiile asupra 
acestei probleme și se va lua 
o hotărîre definitivă. Marea 
majoritate a federațiilor s-a 
declarat de acord cu relua
rea Cupei. Federația elenă a 
făcut și o propunere în a- 
cest sens, oferindu-se să' or
ganizeze împreună cu fede
rația turcă edițiile 1971/72 și 
1972/73. Forul din Atena a 
și prezentat un proiect de 
organizare, cu formulă de 
disputare, date și orașe. O 
reamintim : echipele să fie 
împărțite in două serii, avînd 
„capi de grupă' Grecia și 
Turcia, jocurile unei serii ur- 
mînd să se dispute la Atena, 
iar ale celeilalte la Istanbul- 
Jocurile din grupe sînt fixate 
pentru 24, 26 și 29 decembrie, 
iar finala (tur-retur) la 2 și 
5 ianuarie 1972, Ia Atena și 
Istanbul. Cu această propu
nere s-a declarat de acord, 
în principiu, și federația iu
goslavă, singura care păstra 
rezerve în privința oportuni
tății reluării competiției. Ceea 
ce rămîne să rezolve ședința 
de la 3—4 noiembrie este 
problema condițiilor financia
re. în orice caz, dacă va par
ticipa și Iugoslavia, Balca
niada va cîștiga mult în in
teres.

s-au plimbat prin împrejuri
mile bazei sportive, alții au 
stat în fața televizorului sau 
au preferat odihna totală.

mingea a lovit bara porții pă
răsită de cehoslovacul Schmu- 
ker.

Ieri, la stadionul „23 Au
gust", am stat față în față 
cu el. Se numește TOIOLA. 
Un „bondoc", mustăcios, un 
pachet de mușchi, de fibre. 
L-am rugat să ne descrie o- 
cazia avută, cauzele ratării.

„Inițial, mă gîndisem să 
trag cînd a ieșit por
tarul, dar am avut impre
sia că unghiul e mic. L-am 
driblat, am șutat. Și ați vă
zut ce a ieșit". Și Toiola a 
răzut, pentru un moment, pe 
gînduri. Conducătorii lotului 
nu sînt, însă, supărați pe el.

Ar
Gospodarii stadionului pen

tru a preveni neplăce
rile cauzate de o even
tuală ploaie, ne spuneau că 
intenționează ca în noaptea 
de vineri spre sîmbătă să 
acopere terenul cu prelată. 
Să aibă jucătorii, duminica, 
la ora meciului (15,30) un te
ren bun.

Constantin ALEXE

MÎINE ÎN
Cu toate că atenția ama

torilor de fotbal din țara 
noastră este îndreptată spre 
meciurile de debut ale ce
lor două selecționate — de 
seniori și de tineret — in 
Campionatul european, etapa 
de mîine, a IX-a, a diviziei 
secunde trezește și ea inte
resul iubitorilor sportului cu 
balonul rotund. Din progra
mul acestei etape, în seria I, 
ies în evidență partidele de 
la Bacău (Știința — Sportul 
studențesc București) și de 
la Tîrgoviște (Metalul — 
A.S. Armata Tg. Mureș). Ac
tualul lider, Sportul studen
țesc, a arătat în partidele 
jucate în deplasare că știe 
să se apere ferm și să contra
atace periculos. Jucînd ast
fel, studenții s-au înapoiat 
în Capitală cu puncte pre
țioase. Ei doresc ca și mîine 
să fie consecvenți cu ei înșiși. 
Și mureșenii doresc să nu 
vină fără puncte de la Tîr
goviște, dar Metalul este o 
echipă care cedează foarte 
greu acasă.

După toate probabilitățile, 
meciurile din seria a II-a nu 
vor aduce modificări în ie-

Fotbaliștii români primiți cu căldură la Turku
TURKU 9 (prin telefon). — 
Joi, echipa națională de ti

neret a României a plecat la 
Turku, unde duminică va sus
ține partida cu formația si
milară a Finlandei. Pentru a 
afla amănunte în legătură cu 
drumul, cu pregătirile și jocul 
respectiv, l-am căutat prin 
intermediul telefonului pe an
trenorul Nicolae Tătaru, care 
ne-a declarat următoarele :

„Sîntem oaspeții unui oraș 
de care ne leagă amintirea 
excelentei comportări a fotba
liștilor noștri de la J. O. 1952. 
Atunci, în fața redutabilei e- 
chipe a Ungariei, Voinescu. 
I. Covaci, Petschowschi, Ozon, 
Suru și colegii lor de echipă 
au avut o evoluție pe care 
gazdele noastre n-au uitat-o 
nici acum.

După aproape 10 ore de

5 MINUTE CU „OMUL DE LA ROTTERDAM"

„Doresc să nu ratez 
in fata porții... debutului44

...16 septembrie, Rotterdam, 
stadion Feijenoord, ora 22,15. 
Arbitrul spaniol Gaspar Pin
tado a fluierat sfîrșitui celei 
mai mari surprize a anului 
fotbalistic 50 000 de olandezi 
nu-și cred ochilor văzînd ta
bela de marcaj pe care scrie 
FEIJENOORD — 1, U.T.A. — 
1. Pe teren au irupt zeci de 
foto și telereporteri care vor 
să fure clipa euforiei jucăto
rilor români și s-o imortali
zeze. A doua zi, imaginile cu 
fotbaliștii veniți de pe malul 
Mureșului vor fi de mare 
preț, toată Olanda și întreaga 
lume fotbalistică dorind să 
vadă cum arată superperfor- 
merii români.

Mă uit la teren și privirea 
mi-e atrasă de un vîrtej viu, 
în mijlocul căruia se află un 
jucător, deasupra căruia seîn- 
teiază încontinuu blitz-urile 
fotoreporterilor. Un jucător 
român. Nu știu cine e. Nu se 
vede. Trupurile reporterilor 
olandezi îl ascund total privi
rilor. Din tribune, un cor... 
românesc — sînt cei 50 de ma
rinari ai vaselor Timișoara și 
Cluj, ancorate în portul Rot
terdam — scandează un nu
me : DUMITRESCU 1 DUMI
TRESCU 1 El este. Iată-1, în 
sfîrșit, scăpat prin fugă din 
strînsoarea gazetarilor olan
dezi. La ora aceasta, mii de

DIVIZIA B
rarhia primelor locuri, echi
pele fruntașe, de pe . locurile 
1—4, jucînd pe teren pro
priu.

Liderul, Politehnica Timi
șoara, va primi replica Olim
piei Satu Mare, formație cu 
o apărare destul de bună, 
dar care are o înaintare ce 
a marcat doar 8 goluri de la 
începutul campionatului. Ce- 

. lelalte echipe ce aspiră la 
primul loc au, de asemenea, 
sarcini relativ ușoare în par
tidele de mîine. C.S.M. Si
biu va primi vizita U.M. Ti
mișoara, iar Corvinul Hune
doara va juca în compania 
Vagonului Arad. în schimb, 
Crișul, la Oradea, va trebui 
să se întrebuințeze serios 
în întîlnirea cu Electroputere 
Craiova pentru a înclina ba
lanța în favoarea ei. Cea de 
a cincea clasată, Minerul 
Baia Mare, are o misiune 
destul de dificilă la Bistrița, 
unde va juca cu Gloria. Cum 
în această ediție băimărenii 
sînt puși pe fapte mari, nu 
este totuși exclus ca ei să 
plece de la Bistrița cu ambe- 
le puncte. 

zbor, pe ruta București—Co
penhaga—Helsinki, de unde 
am călătorit, apoi două 
ore și jumătate cu autobuzul, 
am ajuns la Turku la ora 
21,30. Plouă rece și mărunt. 
Gazdele, în schimb, ne-au fă
cut o primire călduroasă. Sîn- 
tem cazați la hotelul Seura- 
hone, în centrul orașului.

Băieții se simt bine. Azi 
(n. r. ieri) am făcut un antre
nament de 60 de minute, iar 
sîmbătă ne vom antrena din 
nou, de data aceasta pe gazo
nul stadionului Kupita, unde 
în 1952, echipa noastră a ju
cat cu Ungaria meciul de care 
am amintit. Aici va evolua 
duminică și echipa de tineret. 
Partida va începe la ora 15 
(n. r. ora Bucureștiului, este 
la fel cu cea a Finlandei) și 

telexuri bat în 
toate limbile pă- 
mîntului numele 
lui DUMITRES
CU, autorul go
lului înscris cam
pioanei mondiale 
Feijenoord. Astăzi 
este ziua Iui. Ziua 
echipei U.T.A. și 
ziua lui Dumi- 
trescu.

...Au trecut cî- 
teva săptămîni de 
atunci. între timp, 
golul lui Dumi
trescu a calificat 
U.T.A. în turul 
II al C.C.E., apoi 
tot un gol mar
cat de el a învins 
Steaua, iar în via
ța „omului de la 
Rotterdam" a a- 
părut un foarte 
important ele
ment nou : a fost 
inclus în lotul re
prezentativ, iar 
antrenorul Ange
lo Niculescu i-a
încredințat postul
de aripă stingă în partida cu 
Finlanda.

Zilele trecute am avut un 
scurt dialog cu viitorul debu
tant în națională — Florian 
Dumitrescu.

— Un gol celebru dintr-un 
meci unic te-a aruncat pe or
bita afirmărilor. Cum te simți 
în postura de pre-debutant în 
națională ?

— Ca o extremă care fuge 
spre... vis.

— Extrema Florian Dumi
trescu fuge foarte repede...

— E adevărat, dar abia la 
24 de ani a ajuns să se apro
pie de visul tuturor copiilor 
care nu s-au mai despărțit de 
minge după ce au descope
rit-o. 

CÎND SE VOR DISPUTA 
PARTIDELE ROMÂNIA-ALBANIA 

DIN PRELEMINARIILE J. 0.
Cu prilejul vizitei sale la Tirana, unde a funcționat ca 

observator U.E.F.A. la meciul Partizan — Wacker Inns
bruck, tov. I. Alexandrescu, secretar general adjunct al F.R.F., 
a discutat cu reprezentanții federației albaneze cu privire 
la jocurile România — Albania din preliminariile turneu
lui olimpic. Tov. I. Alexandrescu a propus ca perioade pen
tru disputarea lor LUNA APRILIE — LA BUCUREȘTI ȘI 
LUNA MAI — LA TIRANA. Conducătorii federației din 
Tirana au luat act de această propunere și au anunțat că 
vor da răspunsul cu prilejul ședinței comisiei Cupei Balca
nice de la București (3—4 noiembrie). Atunci vor. fi sta
bilite datele definitive. Jocurile trebuie disputate pînă la 
30 iunie 1971.

va fi condusă de o brigadă de 
arbitri danezi.

Referitor la rezultatul jocu
lui de duminică, gazdele ne 
spuneau că. dacă Ia București 
Finlanda are șanse minime, 
aici, în schimb, speră în vic
torie, mai ales că această e- 
chipă a dat satisfacție în par
tida cu Cehoslovacia, încheia
tă la același scor ca și meciul 
seniorilor i 1—1.

în legătură cu formația pe 
care o vom folosi, trebuie să 
reamintim că am avut unele 
dificultăți, datorită accidentă
rilor ivite în perioada de pre
gătire.

Așa stînd lucrurile, vom în
cepe meciul cu următorul „ll“i 
Iordache — Crețu, Olteanu, 
Stoicescu, Niculescu, Beldeanu, 
Anca, Petreanu, Dudu Geor
gescu, Ștefănescu, Manea".

FLORIAN DUMITRESCU

— Ți-e frică de debut ?
— Nu și da. Nu — pentru 

că la 18 ani m-am călit în fo
cul diviziei C, vîrful de atac 
al echipei Minerul Anina în- 
vățînd pe propria-i piele 
lecția curajului pe care orice 
atacant trebuie s-o știe foarte 
bine. Da — pentru că vreau 
să fiu la înălțimea colegilor 
mei, pentru că tot Aradul aș
teaptă mult de la mine, pen
tru că vreau, bineînțeles, să 
marchez gol pentru echipa Ro
mâniei ! Vreau destul de mul
te, recunosc, și doresc să nu 
le ratez tocmai acum, cînd 
am ajuns în... fața porții.

Mariu» POPESCU ‘i

z

ZODIA DERBY-urilor 0 nouă formulă Pronoexpres
ACTIVITATEA COMPETIȚIONALĂ ÎN LUNILE URMĂTOARE

Deși, în aceste zile, toată 
atenția federației de speciali
tate este îndreptată spre cele 
două loturi care se pregătesc 
pentru campionatele mondiale 
de gimnastică, nu se omite 
faptul că în curînd alte noi 
competiții, interne și interna
ționale, îi vor solicita pe gim- 
nastii noștri.

Cea mai importantă dintre 
acestea este, fără îndoială, fi
nala celor mal buni juniori ai 
tării, programată în zilele de 
14—15 noiembrie la Cluj.

Automobilism -

RALIUL TOAMNEI
Astăzi dimineață (la ora 7), 

25 de echipaje vor lua startul 
în „Raliul Toamnei", organi
zat, pentru începători, de 
Școala de șoferi amatori din 
București.

Plecarea se va da de la se
diul școlii (bd. Republicii 
108), u-mînd ca sosirea la 
Galați să aibă loc în jurul 
orei 12. La Galați se va dis
puta (de la ora 14) și prima 
probă de departajare, reîn
toarcerea spre București ur- 
mînd să se facă mîine între 
orele 7—13.

Sosirea din raliu va avea 
loc duminică, pe bulevardul 
Banu Manta (în fața primă
riei sectorului 8), unde se va 
desfășura în continuare pro
ba de îndemînare, ultima 
pentru departajarea cîștigă- 
torilor acestui raliu, aflat la 
a 3-a ediția.

Sportivii de categoria a Il-a 
vor concura pe echipe repre
zentative de județ, iar cei de 
categoria I, candidați maeștri 
și maeștri — numai indivi
dual. De asemenea, în luna 
decembrie (12—13), în sala 
Floreasca din Capitală este 
programată „Cupa federației", 
întrecerea angajează sportivi 
de toate categoriile, clasamen
tul făcîndu-se prin adiționa
rea punctelor obținute la fie
care categorie în parte. Pri
mele două ediții ale acestei 
competiții au loc în Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej și Timi
șoara.

Și gimnastica modernă pro
gramează un concurs de mare 
însemnătate: finala campio
natului național al maestrelor, 
în zilele de 28—29 noiembrie, 
la Tg. Mureș.

în ce privește activitatea in
ternațională, reținem: 21—22 
noiembrie participare la cam
pionatele de maestre ale Ce
hoslovaciei (două gimnaste); 
participare la turneul interna
țional de la Ruse (28—29 no
iembrie) șl meciul bilateral 
Iugoslavia — România ju- 
nloar» (21—22 noiembrie).

• Concursul de toamnă al 
Juniorilor bucureșteni s-a în
cheiat cu următoarele rezul
tate : cat. a II-a băieți: Aurel 
Arhandopol (CI. sp. șc.) 53,35 
p, cat. I băieți: Mihai Tache 
(Lie. 35) 53,05 p; cat a II-a 
■fete: Elena Bișniță (CI. sp. 
șe.) 35,40 p; cat. I fete : Sil
via Moldovan (Lie. 35) 35,60.

Etapa de mîine a campiona
telor naționale de divizia A 
se desfășoară sub cele mai 
puțin scontate auspicii. în lo
cul plicticoasei așteptări a 
primei manșe din eternul 
derby Steaua — Dinamo 
București, care să asigure o pri

mă opțiune asupra șefiei în cla
sament, această toamnă —pe 
drept cuvînt „toamna fierbin
te" a handbalului românesc 
— ne oferă un tablou ierarhic 
neobișnuit, consecință a unor 
rezultate dintre cele mai sur
prinzătoare. în aceste zile, de 
pildă, handbalul masculin a 
trăit un eveniment nemaiîn- 
tîlnit în Istoria campionatului 
(este vorba de handbalul în 7 
jucători) și anume acela că 
pentru întîia dată liderul cla
samentului nu este nici Steaua 
și nici Dinamo București, ci 
mai modesta formație Univer
sitatea București. Din acest 
motiv, meciul derby al etapei 
de mîine nu mai este Ia 
București sau acolo unde e- 
voluează una din cele două 
echipe ce dominau întrecerea, 
ci Ia Galați, adică în orașul 
unde se dispută partida din
tre Politehnica și Universita
tea București.

Tot din aceste motive, în 
săptămânile care urmează a- 
genda disputelor interne, în 
handbalul masculin este ex
trem de bogată în astfel de 
confruntări — o adevărată zo
die a derby-urilor ! — fiecare 
meci reprezentând un dificil 
examen, prin prisma clasa
mentului, în care diferențele 
mici de puncte, determină 
salturi spectaculoase de la o 
etapă la alta. Așa îneît nu 

este deloc exclus ca „domnia" 
Universității București să fie 
de scurtă durată, iar luni 
„sceptrul" să treacă în alte 
mîini.

Mîine, formațiile feminine 
pășesc pentru ultima oară în 
acest sezon pe terenurile de 
zgură, urmînd ca pînă la pri
măvară activitatea lor să se 
desfășoare numai în sală 
în cadrul celor trei turnee 
care compun turul de iarna al 
campionatului. Fiind vorba, 
deci, de ultima etapă a aces
tui prim tur este de la sine 
înțeles că în programul ei se 
află cuprinsă și partida derby 
a întrecerii. Ea se va disputa 
la București și va opune pe 
actuala lideră a clasamentului 
I.E.F.S., revelația acestui tur 
al campionatului și pe cam
pioana țării Universitatea Ti
mișoara. întîlnirea a fost co
mentată în ziarul nostru de 
antrenorul federal G. Zugră-

• Federația internațională 
de bob (F.I.B.T.) a stabilit 
directoratele viitoarelor mari 
competiții. La campionatele 
mondiale de la Cervinia (Ita
lia), între 17 și 31 ianuarie, 
juriul va fi prezidat de Mar
cel Leclef. în schimb, la cam
pionatele europene juriul va 
fi condus de însuși președin
tele F.I.B.T., Amilcare Rotta. 
După cum se știe, campiona
tele continentale se vor des
fășura divizat i pentru bobul 
de 2 la Kănigssee (R.F.G.) în 
zilele de 8—9 ianuarie, iar 
pentru bobul de 4 la Igls 

vescu, astfel îneît, nu mai 
considerăm necesar să re
venim, subliniind încăo- 
dată calitățile și defec
tele fiecăreia din cele 
două combatante. Ceea ce 
considerăm în schimb extrem 
de util — și nu numai pen
tru campionatul feminin, 
care oricum se termină, ci. 
mai ales, pentru cel masculin 
— este că ar fi de dorit ca 
pozițiile fruntașe ctștigate în 
clasament să aibă drept rea- 
zim valoarea tehnică și tac
tică și nu capacitatea de a 
folosi mai subtil sau mai... 
regulamentar forța fizică. A- 
ceasta cu atît mai .mult cu 
cît în ultimul timp accentele 
de duritate se fac mai mult 
simțite decît cele — mai de 
dorit — tehnice și tactice. în 
acest sens au cuvîntul arbi
trii și antrenorii. Dar, în spe
cial arbitrii I

PATRU MANȘE
(Austria) la 15—16 ianuarie.

• Zece piloți vestiți de bob 
au fost invitați la întrecerile 
preolimpice de la Sapporo, 
programate pentru zilele de 
7—8 și 13—14 februarie.

• Sezonul marilor competiții 
internaționale de bob se va 
încheia în perioada 12—21 
februarie, cînd se dispută 
tradiționalul memorial J. F. 
Kennedy de la Lake Placid 
la care au fost invitați piloți 
din 4 țări.

• Aruncătorul de greutate 
și de disc elvețian Edy Hu- 
bacher, înalt de 2,03 m, greu

O veste bună pentru parti
cipant» la Pronoexpres.

Toate concursurile obișnuite 
vor beneficia în continuare de 
avantajele noii formule, apli
cate pentru prima dată la 
concursul special Pronoexpres 
din 7 octombrie 1970.

Această formulă, mult îm
bunătățită, sporește șansele de 
câștig.

Se vor efectua două extra
geri astfel i

— Extragerea I de 6 nume
re din 45 și

— extragerea a II-a (în con
tinuarea primei) de 5 numere 
diferite din cele 39 rămase în 
urnă după efectuarea extra
gerii I, putîndu-se obține pre
mii cu numere cîștigătoare din 
ambele extrageri.

Participați la concursurile 
Pronoexpres săptămînale care 

de 107 kg, capabil să alerge 
suta de metri în 10,6 sec. și 
apoi să lanseze bila la peste 
19 metri, este foarte curtat de 
lumea bobului. Atletul, bine 
cunoscut pe stadioanele noas
tre, a fost solicitat de celebrul 
campion elvețian de bob Jean 
Wicki din St. Moritz să ia 
Ioc în echipajul său Huba- 
cher e tentat de această po
sibilitate, dar cel ce se opune 
este antrenorul său Armin 
Scheurer, convins că uriașul 
său elev va fi capabil să 
arunce greutatea la 21 metri. 

vă oferă posibilitatea obținerii 
unor premii de valoare ca i 
autoturisme de diferite mărci 
și capacități cilindrice și pre
mii în bani.

Marți ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor la con
cursul Pronoexpres de miercuri 
14 octombrie a. c.

Amănunte în agențiile 
LOTO-PRONOSPORT.

• Dacă r.u v-ați depus bu
letinele pentru concursul Pro
nosport de mîine, în progra
mul căruia figurează și întîl
nirea de debut a reprezentati
vei noastre A în cadrul „Cam
pionatului european", puteți să 
o faceți în orele care v-au mai 
rămas la dispoziție.

LOTO

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA DIN 9 OCTOM

BRIE 1970

Extragerea I:
23 85 1 66 56 42 40 87 30
Fond de premii: 400140 lei, 

la care se adaugă report 
cat. 1 : 157 360 lei.

Extragerea a II-a :
90 48 37 74 47 55 60

Fond de premii : 380 469 lei, 
la care se adaugă report 
cat. A : 51 226 lei.

Plata premiilor pentru a- 
ceastă tragere se va face ast
fel : în Capitală începînd de 
sîmbătă 17 octombrie pînă la 
23 noiembrie 1970 inclusiv; 
în țară începînd aproximativ 
de miercuri 21 octombrie 
pînă la 23 noiembrie 1970 
inclusiv.



CIUCĂ, POMETCU ȘI G1JU- 

in finalele turneului de la Berlin
• MONEA ÎNVINS PRIN K. 0.1

G. POMETCUC. CIUCĂ
BERLIN, 9 (prin telefon).
Marele turneu internațional 

de box din capitala R.D. Ger
mane se apropie de sfîrșit. 
Azi s-au disputat semifinalele, 
în care — după cum se știe 
— au evoluat și sase pugiliști 
români.

în limitele categoriei muscă, 
Constantin Ciucă urma să în
crucișeze mănușile cu france
zul Kaloufi, dar acesta a fost 
oprit de medic să urce în 
ring. în finală (care se va dis
puta sîmbătă) Ciucă va boxa 
cu polonezul ladelinski. Gabriel 
Pometcu a obținut o remar
cabilă și surprinzătoare vic
torie la puncte în fața lui 
Schuîtz (R.D.G.). Reprezentan
tul nostru a acționat cu mult 
calm și a punctat cu o preci
zie matematică. El va avea 
un meci greu în finală, cînd 
îl va întîlni pe Gaionska (Po
lonia). Nicolas Gîju a prac
ticat boxul său obișnuit, de- 
plasîndu-se permanent și 
punctînd în viteză, astfel că 
a fost declarat învingător la 
puncte în fața lui Bolow 
(R.D.G.). Finala categoriei 
pană va chema între corzi pe 
Gîju și Sokolov (U.R.S.S.). La 
categoria semigrea Ion Monea 
a pierdut prin k.o. în rundul 
2 meciul su sovieticul Neste
rov. Aceasta, după ce boxe-

rul nostru își trimisese adver
sarul la podea în repriza a 
doua, cînd Nesterov a și fost 
numărat. Imediat, însă, Nes
terov a profitat de o neaten
ție a lui Monea și a punctat 
decis în ficat. Monea n-a că
zut, dar a ascultat numără-

Congresul F.I.A
PARIS 9 (Agerpres). — La 

Paris se desfășoară lucrările 
Congresului Federației inter
naționale de automobilism 
(FIA). La aceste lucrări par
ticipă și o delegație din Ro
mânia, alcătuită din ing. Va- 
sile Iordăchescu, secretar ge
neral gl Automobil Clubului 
Român, și Alexandru Teodo- 
rescu, secretarul Comisiei 
sportive naționale auto.

Joi, Comisia sportivă FIA 
a aprobat calendarul interna
țional al campionatului mon
dial al piloților, care cuprin
de în total 13 probe.

N. GÎJU
toarea arbitrului din ring.

La ora convorbirii telefoni
ce sînt în curs de desfășurare 
celelalte meciuri, astfel că re
zultatele partidelor în care e- 
voluează Silberman și Alexe 
le vom publica în numărul de 
duminică.

„Cupa Universitatea" la volei ediția a ll-a

UN TURNEU UTIL Șl INTERESANT
TIMIȘOARA, 9 (prin tele

fon, de 
nostru).

Prima 
național 
de volei 
pute echilibrate, plăcute, sa- 
tisfăcînd exigența celor pre- 
zenți în sala Olimpia. Fap
tul că în cele șase formații 
sînt prezente 9 sportive ale 
loturilor naționale din Ceho
slovacia (Semecka), Iugosla
via (Radenkovici, Pavlovici, 
(Miletici, Lesici, Pesaresi, Du- 
chici), România (Popa,* Do
brogeanul. creează un plus 
de interes în jurul acestei 
competiții.

Dintre joeurile primei zile 
menționăm :

Timișoara — 
C.S.M. Sibiu — Slavia Praga 
care au avut
fășurare interesantă, dar au 
furnizat și faze de volei de 
bună calitate. în orice caz, 
jocurile constituie o invitație

la corespondentul

zi
a
din Timișoara dis-

a turneului inter- 
oferit amatorilor

Universitatea
C.S.M. Sibiu și

nu numai o des-

pentru cei care au absentat, 
de a fi prezenți sîmbătă și 
duminică în sala Olimpia.

Iată rezultatele înregistrate: 
Universitatea Timișoara — 
C.S.M. Sibiu 3—2 (2, —6, 

—15, 10, 14), Steaua roșie 
Belgrad — Partizan Rijeka 
3—0 (8, 4, 13), Slavia Praga— 
Universitatea Cluj 3—1 (—11, 
9, 8, 12), Universitatea Timi
șoara — Partizan Rijeka 3—0 
(5, 4, 3), C.S.M. Sibiu — Sla
via Praga 3—1 (3, —8, —6, 
19).

Sîmbătă, de la ora 9, au loc 
partidele : C.S.M. 
Partizan Rijeka, 
tea Timișoara — 
tea Cluj, Slavia 
Steaua roșie Belgrad, iar 
după-amiază de la ora 16.30 
Universitatea Cluj — Parti
zan Rijeka, C.S.M. Sibiu — 
Steaua roșie Belgrad, Univer
sitatea Timișoara — Slavia 
Praga.

P. ARCAN

Sibiu — 
Universita- 
Universita-
Praga —

CORESPONDENȚĂ DIN BELGRAD Fotbal
Echipa de fotbal a Iugoslaviei
in fafa unui examen dificil
BELGRAD, 9 (prin telefon). 

Mîine la Rotterdam, în partida 
ou Olanda, echipa de fotbal a 
Iugoslaviei, vicecampioană a 

Europei, ia startul în noua e- 
diție a Campionatului euro
pean.

Jucind în grupa a VII-a a- 
lături de formațiile R. D. Ger
mane, Olandei și Luxembur
gului, selecționata iugoslavă

MUTIBARICl (Iugoslavia) 
are o misiune dificilă în lupta 
pentru primul loc, cunoscută 
fiind valoarea actuală a re
prezentativei R.D. Germane, 
ca și saltul pe care l-a făcut 
fotbalul olandez în ultimii ani

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI,
campioană balcanică la tenis de masă

® IUGOSLAVIA A CIȘTIGAT LA BĂRBAȚI
SOFIA, 9 (prin telefon). — 

Vineri dimineața a început a 
VII-a ediție a Balcaniadei de 
tenis de masă la care participă 
reprezentativele Bulgariei. Gre
ciei, Iugoslaviei și României. 
In prima zi s-au disputat me
ciurile pe echipe.

Echipa feminină a României 
a debutat în campania repre
zentativei Greciei, de care a

DIN AGENDA CAMPIONATELOR
MONDIALE DE GIMNASTICA

Pe agenda campionatelor mondiale de gimnastică se înscriu 
cu fiecare zi ce ne apropie de data marelui eveniment, noi și 
noi fapte ce rețin atenția iubitorilor de sport. Reținem cîteva 
pentru rubrica noastră de astăzi.

• Dacă programul competi
ției stabilit de Comitetul de 
organizare respectă liniile ge
nerale ale tuturor programe
lor anterioare, cea de-a XVI-a’ 
ediție a competiției supreme a 
gimnasticii va rămîne totuși 
cu „ceva" al ei. Astfel, pentru 
prima oară în istoria mondia
lelor, s-a stabilit ca persoanele 
oficiale, participante la C. M., 
să beneficieze de un permis 
F.I.G., care va înlesni accesul 
la vestiare, săli de antrena
ment, precum și în sala, de 
concurs.

• A fost redusă considera
bil perioada de încălzire între 
schimburi. Astfel, atît la im
puse cît și la liber alese la 
fiecare aparat se acordă cîte
3 minute, timp în care toți 
componenții echipei respective 
trebuie să-și facă încălzirea 
specială. Pentru concursul pe 
aparate au fost prevăzute cîte
4 minute, iar la sărituri — 5 
minute.

® Ca și la alte competiții 
de mare anvergură, aparate 
electronice perffecționate vor 
facilita transmiterea notelor 
de la brigăzile de arbitraj la 
secretariatul concursului. Pen
tru maximă operativitate, nota 
va fi imediat prezentată spec-

tatorilor, însă arbitrii au obli
gația să trimită.secretariatului 
și foaia oficială scrisă, spre 
a se evita orice fel de erori în 
calculele finale.

• înscrierile nominale s-au 
încheiat la 28 septembrie, dar 
conducerile delegațiilor pot o- 
pera maximum două modifi
cări pînă în preziua startului 
oficial, adică 22 octombrie.

• Pentru unificarea concep
țiilor de arbitraj, în zilele de 
21 și 22 octombrie, la Institu
tul național superior de edu
cație fizică din Ljubljana va 
avea loc un curs de perfecțio
nare a arbitrilor i la 21 oc
tombrie pentru exercițiile im
puse, iar la 22 octombrie pen
tru cele liber alese. De ase
menea, se va organiza un 
curs special și în preziua fi
nalei pe aparate.

• în edițiile de pînă acum 
ale campionatelor mondiale, 
cele mai multe medalii au fost 
obținute de Cehoslovacia, 77 
medalii (29 aur, 24 argint, 24 
bronz). Urmează Franța 66 
(25, 22,19), Elvețfa 44 (18,14, 
22), U.R.S.S. 43 (20,13,10), Iu
goslavia 37 (18,10, 9), Japonia 
36 (10,16,10), Italia 27 (10,5, 
12), Belgia 9 (0,4,5).

pe glob

dispus cu 3—0. Alexandru— 
Scrivanu 2—1 (19. -15,13), Cri
șan—Luca 2—0 (13,15), Alexan
dru, Crișan—Scrivanu, Luca
2— 0 (20,19). In al doilea meci 
româncele au dispus, tot cu
3— 0, de Iugoslavia : Alexandru 
—Srbet 2—0 (8,10), Crișan— 
Resler 2—0 (17,21), Alexandru, 
Crișan—Srbeț, Resler 2—0 (19, 8). 
In celelalte meciuri Bulgaria— 
Iugoslavia 3—2 și Bulgaria— 
Grecia 3—0.

Formația masculină a Româ
niei, alcătuită din jucători ti
neri a furnizat, în primul meci, 
surpriza zilei, întrecînd cu 5—3 
formația Bulgariei : Nieolae— 
Terziev 2—0 (15,16), Doboși — 
Gheorghiev 1—2 (-16,21,-17),
Gheorghe—P. Velikov 1—2 (-15, 
16,-19), Doboși—Terziev 2—0 
(10,20), Nieolae—P. Velikov 
0—2. (-19,-11), Gheorghe —
Gheorghiev 2—1 (19,-18,16), Do
boși—P. Velikov 2—0 (14,14),
Gheorghe—Tereziev 2—0 (18,16). 
In al doilea meci, România a 
întîlnit Iugoslavia de care a 
fost întrecută cu 5—0. Alte re
zultate : Iugoslavia—Grecia 5—2, 
•Bulgaria—Grecia 5—3.

Iu-

întîlnirea feminină decișivă 
a opus formațiile României și 
Bulgariei. Reprezentantele Ro
mâniei au obținut victoria' 
cu 3—1 : Alexandru-Neikova 
2—0, Crișan-Ranghelova 0-2, 
Alexandru, Crișan-Neikova, 
Ranghelova 2—1, Alexandru- 
Ranghelova 2—0.

Pentru locurile 3—4 :
goslavia-Grecia 3—0. La băr
bați pe primul loc s-a clasat 
Iugoslavia (5—1 
Întrecînd Grecia 
mația română a 
secund.

Sîmbătă încep 
individuale.

Joi seara a avut loc Con
gresul balcanic, care a hotărît 
ca următoarea ediție să se des
fășoare la Brașov între 1 și 3 
octombrie 1971. A fost discu
tată și propunerea federației 
de tenis de masă din Grecia de 
a se organiza și o Balcaniadă 
de juniori. Hotărirea definitivă 
în această privință va fi luată 
la congresul de la Brașov.

Toma HRISTOV

1 cu Bulgaria), 
cu 5—2 for- 
ocupat locul

întrecerile

R.D. GERMANĂ-IUGOSLAVIA 18-15 (99) la handbal
în cel de al doilea 

de handbal 
Magdeburg 
masculine ale R.D. 
și Iugoslaviei, 
lumii au obținut o victorie di
ficilă cu scorul de 18—15 
(9—9). Partida 8 fost echili
brată pînă în ultimele 10 mi
nute, cînd jucătorii echipei

meci
care a opus la 
reprezentativele 

Germane 
vicecampionii

gazdă au acumulat un avan
taj suficient pentru victorie. 
Au înscris : Langhof 7, Roth 
4, Ganschow 3, Zimmermann 
2', Lackenmacher și Gernhăfer 
de la învingători, respectiv, 
Lavrniei 7, Popovici 5, Pokra- 
jac 2 și Pribanici de La în
vinși.

DEN HERTOG Șl ECHIPA OLANDEI
CONDUC IN TURUL BULGARIEI

SOFIA 9 (Agerpres). — E- 
tapa a 10-a a Turului ciclist 
al Bulgariei, desfășurată pe 
distanța Stara Zagora — 
Plovdiv (160 km), a fost cîș- 
tigată Mickein (R.D.

CUGermană), cronometrat 
timpul de 3 h 55 ; 46. Primul 
sosit dintre cicliștii români a 
fost Alexandru Sofronie, cla
sat pe locul 6 la 1 :07 de în
vingător.

în clasamentul general in
dividual continuă să conducă 
olandezul Den Hertog, urmat 
de Mickein (R.D. Germană) la
2 :43, De Koning (Olanda) la
3 : 19.

în clasamentul pe echipe, 
primul loc este ocupat de for
mația Olandei cu 79h 24 :39, 
urmată de R.D. Germană 
79 h 32 : 31, Italia 79 h 40 : 57, 
etc. Echipa României ocupă 
locul opt cu 80 h 08 : 03.

prin cele două excelente echi
pe de club Feijenoord și Ajax 
ce se confundă, de fapt, cu re
prezentativa țării.

Selecționerul Mitici a che
mat la lot jucători cu care 
încearcă de un an și mai bine 
să formeze un „11“ puternic( 
capabil să păstreze fotbalului 
iugoslav prestigiul pe sirena 
internațională.

în vederea partidei de mîi- 
ne, Raiko Mitici a început 
practio pregătirile încă îna
intea partidei amicale cu Aus
tria, pe care a întrecut-o cu 
1—0 în meciul test de la Kla
genfurt. Selecționerul iugo
slav și antrenorul Dușan Nen- 
kovidi au urmărit miercurea 
trecută la Arad partida 
U.T.A.—Feijenoord, deoarece 
echipa olandeză dă naționalei 
5—6 jucători.

întrucît 
nibilități, 
mîine pe 
slaviei să 
următorul 
(Ciurkovici) — Teșan, Pauno- 
vici. HOlțer. Stepanovici, Pa
vlovici, Ierkovici — Peteovici, 
Bajevici, Musemici, Geaiei. 
Mai sînt în lot, Doicinovski, 
Oblak, Acimovici, Rajkovici, 
Buhai

Din tabăra olandeză am pri
mit în cursul săptămînii vești 
contradictorii. Se presupunea 
un conflict între antrenorul 
naționalei olandeze și patronii

nu există indispo
se preconizează ca 
teren echipa Iugo- 
înceapă partida cu 

„11“ : Mutibarici

cluburilor Feijenoord și Ajax, 
care anunțaseră că nu vor da 
jucători lotului, deoarece în 
plfn campionat componenții 
acestor două echipe riscă ac
cidentări și sînt obligați să su
porte un program deosebit în 
afara pregătirii normale la 
club. Dar, marți seara, la locul 
de convocare a lotului olan
dez s-au prezentat toți jucă
torii solicitați de selecționer. 
Ba chiar după prima zi 
de antrenament, selecționerul 
a și comunicat formația pro
babilă : Van Bereven — Stirk, 
Laseroms, Israel, Duivenbode, 
Jansen, Binders, Klyi, Van 
Hanegem, Van der llylen, 
Westrom. După cum se vede, 
lotul cuprinde 5 jucători de la 
Feijenoord, 3 de la Ajax și cîte 
unul de la A.D.O. Amsterdam 
și Eindhowen.

Cele 60 000 de bilete puse 
în vînzare s-au epuizat din 
prima zi

Pentru echipa iugoslavă se 
anunță un meci foarte dificil 
în care se înfruntă tehnica și 
finețea în execuție a jucători
lor noștri cu excepționala pu
tere de luptă, dublată de o 
mare experiență în competi
țiile europene, a jucătorilor 
olandezi. Un pronostic ? îl re
producem pe cel dat de căpi
tanul echipei iugoslave Dra
gan Geaiei : 1—1 I

Rezultate din campionatul 
vest-german de fotbal (etapa 
a X-a): Bayern Miinchen — 
Kaiserslautern 3—1 ; Duis
burg — Rotweiss Essen 1—0 ; 
FC KCln — SV Hamburg 
3—0 ; Stuttgart — .Borussia 
Dortmund 6—1 ; Werder Bre
men — 
gladbach 
ment conduce 
chengladbach

Borussia MOnchen-
1—1. In clasa- 

Borussia M8n- 
cu 14 puncte.

La Helsinki, în campionatul 
european de fotbal pentru e- 
chipe de tineret (jucători 
pînă la 23 de ani), selecționa
tele ........................  '
clei 
1—1 
vonen și Melichar.

Finlandei și Cehoslova- 
au terminat la egalitate 
(1—0). Au marcat Toi-

Partidele disputate în cel 
de-al treilea tur al „Cupei li
gii engleze la fotbal” s-au 
soldat cu următoarele rezul
tate i Blackpool — Bristol 
0—1 ; Bolton Wanderers — 
Leicester 1—1 ; Chelsea — 
Middlesbrough 3—1 ; Crystal 
Palace — Lincoln City 4—0 ; 
Derby County — Millwall 
4—2 ; Manchester United — 
Portsmouth 1—0 ; Norwich 
City — Bristol Rovers 1—1 ; 
Tottenham Hotspur — Shef
field United 2—1.

Dușan POPIN

într-un meci contînd pen
tru campionatul unional de 
fotbal, echipa Șahtior Do- 
•nețk a învins cu scorul de 
2—1 (0—1) formația Dinamo 
Moscova.

Vor fi oaspefii noștri

0 PERECHE DE PATINATORI FĂRĂ EGAL
IRINA RODNINA-ALEKSEI ULANOV

Mai devreme ca în alți ani, 
ne vom reîntilni în zile de 
toamnă cu marii „artiști ai 
gheții“, campionii patinajului 
artistic. Nu în fața televizoru
lui, ca de obicei, ci avjndu-i 
chiar sub priviri pe gheața lu
minată de reflectoare. Sub cu
pola patinoarului acoperit „23 
August", în zilele de 17 și 18 
octombrie, este programată de
monstrația internațională de 
patinaj artistic, cu participa
rea unor mari vedete ale’ ce
lui mai spectaculos dintre 
sporturi.

In rândurile ce urmează, 
prezentăm cititorilor pe pur
tătorii celor două nume care 
stau in capul afișului ce anun
ță gala de patinaj de la sfîr
șitul săptămânii viitoare : 
campionii mondiali și euro
peni la perechi, Irina Rodnina- 
Aleksei Ulanov (U.R.S.S.).

O pauză, în foaierul stadio
nului de gheață de la Gar- 
mlsch-Partenkirchen, acum a- 
proape doi ani... Era In ziua 
decernării medaliilor de cam
pioni europeni 1969. Cu bloc
notesul in mină, stăteam de 
vorbă cu unul din cei mai pro- 
eminenți patinatori, pe care i-a 
cunoscut istoria sportului, ine
galabilul Oleg Protopopov. 
Două riduri mari brăzdaseră 
parcă mai adine, in această 
după-amiază, obrazul marcat 
de efort al marelui campion. 
De fapt, fusese campion, nu 
mai era. Pe prima treaptă a 
podiumului trebuiau să urce, 
nu el, cu inseparabila sa cole
gă de Întreceri și succese,

Delegația de patinatori 
sovietici — cuprinzînd pe
rechile Rodnina — Ulanov, 
Karelina — Proskurin, Voi- 
tiuk — Jigalin, ca și pe 
campionii unionali Serghei 
Cetveruhin și Elena Alek
sandrova — este așteptată 
să; sosească în Capitală 
miercurea viitoare, venind 
de la Moscova.

Ludmila Belousova, ci o altă 
pereche sovietică.

Discutam cu „bătrinul" Oleg 
despre sport, despre muzică și 
dans, toate cele ce vin să se 
unească pentru a crea acea 
artă unică, numită patinaj, 
îmi mărturisea crezul său in 
activitatea ce o dusese pînă 
atunci. Ca și speranțele de a 
continua, de a merge mai de
parte cu orice preț, în pofida' 
anilor ce se adună necruțători.

— Dar despre ei, ce spui ? 
am întrebat (Ei, erau campio
nii, Rodnina și Ulanov).

— Ei ? m-a privit parcă ab
sent Oleg ProtopopoV. N-au 
nici patruzeci de ani îm
preună ...

în acest răspuns, în care 
auto-ironia era evidentă, sta 
cuprinsă toată drama celui 
ce-și pierduse, pentru totdea
una, aureola de invincibilitate. 
Apoi, mi-a spus :

— Să știi că, de fapt, sînt 
fericit că tocmai Ulanov și cu 
Rodnina ne-au învins, nu al
ții. Ei pot mai bine decît toți 
ceilalți să ducă mai departe ce 
am început eu... Adică, a în
cerca o perfectă sinteză a mu
zicii cu mișcarea pe gheață. 
Bineînțeles, nu ne asemănăm. 
Stilul lor este diferit, se ba
zează mai mult pe viteză și

Cei doi admirabili artiști ai gheții, Rodnina
fi protagoniștii spectacolului de la patinoarul acoperit „23 Au

gust", la sfîrșitul săptămînii viitoare

forță atletică. Dar Irina Rod
nina, mai ales, poate deveni o 
patinatoare de nivelul Ludmi- 
lei. Dacă vrea, desigur...

Atunci, a fost doar startul. 
Un șir întreg de succese a ur
mat în cariera acestui nou cu
plu reprezentând cu strălucire 
virtuțile școlii sovietice de pa
tinaj în perechi. Sub conduce
rea eminentului pedagog și an
trenor Stanislav Juk, cel doi 
tineri patinatori n-au mai ce
dat întâietatea în nici unul din 
marile testuri. Campioni mon
diali la Colorado Springs 
(S.U.A.) 1969 ... Campioni euro
peni la Leningrad 1970... Și 
din nou campioni mondiali, 
la Ljubljana, la finele sezonu
lui ’70... O demonstrație fără 
echivoc

Irina 
Ulanov 
tă. Ea 
Este studentă a 
central de cultură fizică din 
Moscova. în fișa ei personală 
stau înscrise datele : înălțime 
1,52 m ; greutate 48 kg. Este o 
patinatoare... micuță, ideală 
pentru dificilele ridicări înscri
se în programul evoluțiilor pe 
gheață. Ulanov este student la 
același institut (22 ani ; înăl
țime 1.76 m ; greutate 70 kg). 
Mare iubitor al muzicii și — 
în special — al cântecelor 
populare. Nici nu-i de mirare, 
a absolvit un liceu muzical.

La București, cei doi exce- 
lenți patinatori artistici vor 
prezenta un program special 
de demonstrație, cu care au 
cules un imens succes în pri
măvara trecută, cu ocazia tur
neului întreprins în țările eu
ropene și dincolo de Ocean. 
Va fi, fără îndoială, o adevă
rată desfătare să-i 
vim încă o dată, in 
loasa lor lunecare pe gheață.

Radu VOIA

a superiorității lor.
Rodnina și Aleksei 

sînt de vîrstă apropia- 
are acum 21 de ani.

Institutului

TELEX
La Halle, s-a desfășurat meciul 
de hochei pe gheață dintre repre
zentativele R.D. Germane șl Fin
landei, La capătul unui joc echi
librat, victoria a revenit hocbelș- 
tllor finlandezi cu scorul de 4—3 
(2—1, 1—0, 1—2).

Cu prilejul unul concurs de na- 
tație desfășurat la Minsk, înotă
torul sovietic Igor Grlbenlkov a 
cîștlgat proba de 100 m liber cu 
timpul de 53,2.■
La Berlin s-a disputat întilnirea 
Internațională amicală de baschet 
dintre selecționatele masculine 
ale R.D. Germane șl Ungariei. 
Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 74—64 (38—33).

32 de echipaje au mal rămas In 
competiția internațională automo
bilistică „Turul Europei". Pînă în 
prezent, au fost parcurși 114C0 
km, șl în clasamentul general 
conduce Gtlnther Irmscher — 
Harald Andersen (R.F. a Germa
niei — Danemarca) pe Opel Ca- 
dett cu 38 puncte.

In turneul internațional de șah 
care are loc la Vlnkovcl (Iugo
slavia), după 4 runde în fruntea 
clasamentului se află Talmanov 
(URSS) șl Hort (Cehoslovacia) cu 
cîte 3 puncte. In runda a 4-a, 
Parma a remizat cu Minlel. Tai- 
manov a cîștlgat la Ledul, Iar 
Gligorlci a remizat cu Petrosian.

pri-
miracu-

Selecționata de rugby a Belgiei a 
Jucat la Frankfurt pe Main cu 
reprezentativa orașului. Rugbyștil 
belgieni au obținut victoria cu 
scorul de 21—3.

C. C.E.“ LA

După cum s-a mal anunțat, cam
pionul european de box la cat. 
grea, spaniolul Jose Urtaii, își 
va pune titlul în joc la Londra, 
în fața salangerului său oficial, 
englezul Henry Cooper. Meciul 
se va disputa la Începutul lunii 
noiembrie.

1971 la Brati-

NEVALA DEZMINTE!
La Helsinki, cunoscutul atlet 

finlandez Pauli Nevala (perfor
merul nr. 1 la aruncarea suliței 
în actualul sezon) a făcut noi de
clarații în legătură cu un articol 
apărut într-un ziar din Stock
holm, în care el ar fi recunos
cut că s-a făcut vinovat de prac
tici profesioniste. Nevala a dez
mințit categoric afirmațiile fă
cute de gazetarul suedez, care 
l-a intervievat, acesta denaturînd 
sensul declarațiilor sale.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA - LOKOMOTIV ZAGREB 
HANDBAL FEMININ

Campioană europeană absolută în 1969 la Landskrona (Suedia), Karin Janz (R. D. Ger
mană) țintește acum treapta superioară a ierarhiei mondiale

Ieri a avut loc la Bratislava 
tragerea la sorți în cadrul 
noii ediții a „C.C.E.“ la hand
bal feminin, care aduce la 
start 17 formații. în prelimi
narii se va desfășura o singură 
întrecere (cu tur și retur) 
VIF Dimitrov Sofia—LS 
Bruehl St. Gallen (Elveția), 
pînă în 10 noiembrie.

Programul complet al „opti
milor" de finală : învingătoa-

rea meciului preliminar — 
H.G. Copenhaga ; Union Spor
tive D’ Ivry (Franța) — cam
pioana Poloniei; Fram Reyk
javik (Islanda) — Macabi 
Hărăzim Ramat Gan (Israel) : 
Idrottslag Brand val (Norve
gia) — Odeva Hlohovec (Ceho
slovacia) ; Union Admira Vie- 
na—Spartak Kiev; Ferenc- 
varos Budapesta—S.C. Leip
zig ; Swift Roermond (Olanda)

— F. C. Nurnberg și UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA—LO
KOMOTIV ZAGREB.

Aceste întreceri vor trebui 
să se desfășoare pînă la 10 
decembrie, sferturile de fi
nală pînă la 31 ianuarie 1971, 
semifinalele pînă la 10 mar
tie 1971, iar finala se va juca 
la 4 aprilie 
slava.

U.T.A. SI STEAGUL ROȘU AȘTEAPTĂ APROBAREA 
F. R. FOTBAL

Echipele de fotbal U.T.A. și STEAGUL ROȘU au căzut de a- 
cord în cursul zilei de ieri să susțină partida lor de campionat 
în ziua de sîmbătă 17 octombrie. Se așteaptă aprobarea fe
derației de specialitate
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