
Echipă Români ei ia startul.‘Proletari din toate țările, uniți-vav

Partida începe la ora 1530

ROMÂNIA

VALERIA III HM
FINLANDADIN NOU RECORD

12,9 LA 100 mg
• Elena Mirza a obținut 13,7 $ pe aceeași distanță '®l în

VALERIA BUFANU de

Debut in divizia A la baschet

DE I.E.F.S. !

Romeo V1LARA
DOUA TABERECELEULTIMELE VEȘTI

ai
ci-

(Continuare în pag. a 3-a, 
la rubrică)

Răducanu — Sătmâreanu, Lupescu, Dinu, Vigu, Dumitru, 
Nunweiller, Neagu, Dobrin, Dumitrache, Fl. Dumi

trescu.

STEAUA ȚINUTĂ ÎN ȘAH

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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perspectiva zilei de azi,
Mai Înainte de a sublinia u- 

nele dintre rezultatele înregis
trate iert pe stadionul Repu
blicii, in cadrul primei zile a 
campionatelor republicane de 
probe combinate, se cuvine de
sigur să marcăm succesul de
osebit de participare pe care-1 
prilejuiește ediția din acest an 
a competiției. La startul celor, 
două probe sînt prezenți 30 de 
decatloniști (intre care 18 ju
niori ! 1) și 20 de pentatloniste 
(10 junioare). Este pentru pri
ma oară in istoria campionate
lor țării cînd se înregistrează 
un număr atit de mare de com
petitori.

Dintre rezultatele primei zile 
vom evidenția, în primul rind, 
noul record republican obținut 
de VALERIA BUFANU în pro-

Duminica 11 octombrie 1970

în Campionatul european de fotbal

AZI, PE STADIONUL 23 AUGUST,

ROMÂNIA-FINLANDA

Heinonen — Maakipaa, Kilponen, Rajantie, Kautonen, 
Suomalainen, Heikkila, Toivanen, Toivola, Litmanen, Paate- 
lainen.

Arbitri : Leonidas Vamvakcpoulos — la centru — aju
tat la linie de Theodor Elefteheriadias și Demetre Bolo- 
natarios (Grecia).

Meciul inaugural al 
de-a XXII-a ediții a 
natului național de 
masculin a opus pe 
deținătoare a titlului 
■București, formației 
Dinamoviștii au cîștigat 
95—66 (45- '
sus decît victoria în sine 
contat verificarea făcută 
.vederea apropiatei participări 
ila „C.C.E.*. Au înscris Albu 8, 
Diaconescu 11, Dragomirescu 
12, Săuca 10, Cernea 20, 
Giurgiu 10, Haneș 6, Bradu 4, 
iChivulescu 9, Vizner 4, Zisu 
'1 pentru Dinamo, respectiv 
■Niculescu 9, Chiciu 4. Bulat 
11, Tiidăssi 23, Satmare 10, 
Cîmpeanu 5, Andreescu 2, 
Mălușel 2. Au condus 
arbitrii C. Negulescu șl 
Niculescu.

Deosebit de disputată 
fost a doua partidă în 
Steaua a primit o replică 
ză din partea tinerei forma
ții a I.E.F.S.-ului. în min. 31, 
de altfel, diferența era mini
mă (54—53 pentru Steaua), 
dar o serie de 5 coșuri în
scrise de V. Gheorghe de la 
distanță au determinat rezul
tatul final de 75—65 (36—30) 
în favoarea steliștilor. 
ror comportare nu a 
strălucită.

Au înscris : Savu 17, 
10, Oțelac 8, 
Molin 9, 
Irimie 12,

celei 
campio- 
baschet 
actuala 

Dinamo 
I.C.H.F. 

cu 
■31), dar mai pre- 

a 
în

Steaua, respectiv Dumitru 15, 
Moisin 14, Roman 10, Anto
nescu 2, Vasile 4, Barbu 10, 
Adăscălițel 2, Racovițan 8. 
Au arbitrat G. Chiraleu (foar
te bine) și A. Anastasescu 
(cu greșeli).

noi recorduri la pentatlon!
ba de 100 m garduri. Exact cu 
șapte zile în urmă, la Pitești, 
Valeria Bufanu corectase recor- 
.dul național coborindu-1 la 13,0 
s. devenind astfel a cincea aler
gătoare a lumii in acest sezon. 
Atunci ne-am dat foarte bine 
seama că ea se află într-o for
mă sportivă de zile mari și su
geram federației noastre de 
specialitate organizarea unui 
concurs, tentativă de record, 
pentru campioana noastră.

Și iat-o ieri pe Valeria Bu- 
fanu la startul cursei de 100 
mg, prima din cele cinci probe 
ale pentatlonului. Un start im
pecabil, o alergare rapidă și 
decontractată, trecerea garduri- . 
lor in maximum de viteză și... 
12.9 s ! Un nou record, al pa
trulea în mai puțin de patru 
săptămîni. El ne face să re- 

. gretăm sincer că sezonul ma
rilor concursuri europene ește 
pe încheiate, că aproape că nu 
mai există posibilitatea parti
cipării acestei atlete la' compe
tiții alături de fruntașele mon
diale ale cursei peste garduri. 
Și totuși, poate că F.R.A. ar 
trebui să insiste și sâ organi
zeze cit mai curînd un mi
ting internațional, cu un pro
gram redus doar la cîteva pro
be, la care să invite cîteva at
lete de prestigiu cum ar fi. de 
pildă, Karin Balzer (R.D.G.), 
Tereza Sukniewicz (Polonia) 
etc. la 100 mg. Ar fi realmente 
păcat ca această formă deose
bită pe care o deține Valeria

MW

Clipe de răgaz ale 
selecționabililor noștri 
la Snagov. Crapii se 
lasă insă prea mult... 
rugați. (Imaginea 
sus — stînga).

Cei trei arbitri 
meciului de azi „în 
vil" — T. Elefteriadis, 
L. Vamvakopoulos și D. 
Bolonatarios. (Imaginea 
de sus — dreapta).

Secvență surprinsă 
înaintea pltimului an
trenament al fotbaliști
lor finlandezi. (Imagi
nea de jos).
Foto : Dragoș NEAGU

vizitat CapitalaOaspeții auTRICOLORII S-AU RELAXAT

bine

D. STANCULESCU

care 
dîr-

ALBU, gata să arunce la coș sau 
încearcă să-l împiedice.

paseze. BULAT 
o i V. BAGEAC

Ieri, tricolorii au avut un 
program de relaxaire. în cursul 
dimineții, lotul a făcut plim
bare cu vaporașul pe lacul 
Snagov. Absenți pe coverta 
navei de agrement. Rădycanu, 
Lupescu și Hălmăgeanu, care, 
însoțiți de dr. D. Tomescu, au 
venit la București, pentru o 
ultimă ședință de raze.

La înapoierea la baza spor
tivă, antrenorul federal N. 
Petrescu, a. prezentat jucăto
rilor români și antrenorilor,

filmul realizat de el la me
ciul desfășurat miercuri, la 
Praga, între reprezentativele 
Cehoslovaciei și Finlandei. Au 
urmat, bineînțeles, comenta
rii, s-au preconizat ultime so
luții pe care, fără îndoială, 
jcătorii români le vor aplica 
azi la joc.

în fine, trebuie spus că în 
lot domnește buna dispoziție, 
toți jucătorii așteptând cu ne
răbdare și încredere partida 
de astăzi.

CELE DOUĂ LOTURI

și au mai făcut un. antrenament

a că- 
fost

Tarău
Dimancea 6, 

V. Gheorghe 12, 
Baciu 1 pentru

Lărgirea contactelor
dintre rugbyul românesc și englez

Programul unor apropiate intilniri cu cluburi engleze de renume

Ne vorbesc tovarășii : Cornel BURADA, președintele F.R. Rugby 
și Ion IZVORANU, secretarul general al F.R. RugbyF.R. Rugby

ROMÂNIA
(antrenori — Angelo Niculescu 

și Titus Ozon) Datele personale

Recent, Rugby Foot-ball 
Union, prima organizație a 
sportului cu balonul oval din 
lume, și-a sărbătorit un cen
tenar de existență. La Lon
dra, la congresul organizat 
cu acest prilej, au fost pre
zenți, în calitate de invitați, 
și reprezentanții țării noas
tre; ing. Cornel Burada, pre
ședintele F. R. Rugby și Ion 
Izvoranu, secretarul general 
al forului de resort. La îna
poiere, le-am solicitat un in-
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Este foarte adevărat : 
pag. 510, dicționarul 

intr-un singur volum 
spune despre cuvîntul 
..modern" că ipseamnă a 
fi „in pas cu progresul 
actual" sau „aranjat du
pă moda zilei".

Dar de aici pînă la a 
cere ca pentatlonul mo
dern să nu se mai exer
cite cu urt. cal putere ci 
cu o mașină BMW de 
120 de cai putere — e 
totuși o cale. „Kicker 
Sport Magazin" din 
Nurnberg propune : o 
probă automobilistică (în 
loc de călărie), execuții 
de karate (nu scrimă), 
aruncarea grenadei (nu 
tir), întrecere de bărci 
cu motor (nu Înot) și o _ 
probă de zbor (nu cros). ~ 
Ingenios, glumeț. Dar X 
autorul a citit prea mul- “ 
te romane cu James 
Bond. "

■n

VICTOR BANCIULFSCU “

RADUCANU
portar — 24 

kg, de 10 ori
ADAMACHE
portar — 29 

kg, 5 A
SATMAREANU
fundaș — 26 

kg, 23 A
IVANCESCU 
fundaș — 

kg, 1 A
LUPESCU
fundaș —

kg, 7 A
DINU
fundaș — 

kg, 19 A
MOCANU
fundaș — 

kg, 28 A
HALMAGEANU
fundaș — 29 de 

kg, 18 A
VIGU
fundaș — 24 de 

kg, debutant
DUMITRU

28

29

22

28

de ani, 1,91 m, 
International A
de

de

de

de

de

de

ani,

ani,

ani,

ani,

ani,

ani,

ani,

1,82 m,

92 ale jucătorilor

După ce vineri seara, lotul 
finlandezilor a asistat la un 
spectacol de revistă al teatru
lui C. Tănase, sîmbătă dimi
neață oaspeții au vizitat Ca
pitala, care le-a lăsat o fru
moasă impresie. In această 
splendidă zi de toamnă, — mi
nunată ca 
Finlanda — 
a oaspeților) 
purtat prin 
bucureștene, 
Titan, pe Magistrala 
Sud, ale căror construcții mo
derne le-au stirnit admirația. 
După aceea au traversat ora
șul. au străbătut șoseaua 
Kiseleff și au poposit în zona 
Casei Scînteii și a pavilionu
lui Expoziției, acolo unde se

o zi de iulie in 
(comparația este 

autocarul i-a 
noile cartiere 

Drumul Taberei, 
Nord-

va deschide astăzi Tîrgul In
ternațional. La ora 12,30, i-am 
regăsit pe fotbaliștii finlan
dezi la restaurantul Ambasa
dor unde serveau masa. A ur
mat un ceas de odihnă, iar la 
ora 15 fix, jucătorii se aflau 
pe gazonul stadionului ,.23 
August", unde au făcut un ul
tim antrenament de pregătire 
fizică și acomodare. Referitor 
la teren, al cărui gazon l-au 
apreciat ca excelent, antreno
rul Olavi Laaksonen 
următoarea declarație 
pot spune că terenul 

(bun, dar pentru noi

a făcut 
„Nu 
este 

prea 
tim- 
sînt

nu 
e 

tare. în Finlanda, în tot 
pul anului, terenurile 
îmbibate cu apă, și destul de 
moi. La Praga, terenul moale, 
ne-a convenit de minune".

terviu vizînd principalele 
aspecte rezultate din vizita 
efectuată în Anglia,

„Peste caracterul său festiv
— a ținut să remarce ing. 
Burada — Congresul, la care 
au participat delegați din toa-* 
te țările unde se practică 
rugbyul, a căutat să ofere o 
linie orientativă mai precisă 
într-o disciplină sportivă prac
ticată de amatori, in ideea 
generoasă ca meciurile, în
tâlnirile să aibă valoarea u- 
nui spectacol, disputat în li
mitele fair-play-ului“.

Separat de lucrările pro- 
priu-zise ale Congresului, de
legațiilor li s-a facilitat par
ticiparea la o serie de co
locvii conduse de membrii 
marcanți ai R.F.U.-ului și 
cuprinzînd o problematică 
complexă.

„Aceste colocvii desfășurate 
la Cambridge și urmate de 
vizite cu caracter practic, la 
Birmingham, în cazul nostru
— ne-a precizat ing. Burada
— au scos în relief, in pri
mul rind, atenția ce se acordă 
în Anglia, în toate cele 
de comitete zonale, care 
prezintă nu mai puțin 
1 600 de echipe, muncii 
selecție, incepînd chiar 
școala. în această privință 
este de remarcat faptul că

34 
re
de 
de 
cil

rugbyul cunoaște în școli o 
arie largă de răspîndire, cu 
toate că nu 
programă și 
de antrenori, 
de cultură 
practicanți ai 
Evident, există și școli în care 
preferințele se îndreaptă că
tre alte discipline, de pildă 
către criket ; dar marea ma
joritate a elevilor sînt cuce
riți de rugby, fiindcă părinții, 
profesorii, copiii înșiși sînt 
convinși de foloasele rezulta-

este inclus în 
nu este predat 
ci de profesori 
generală, foști 

acestui sport.

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

ani m,1,77

mijlocaș — 20 da ani, 1,70
70 kg, 6 A

NUNWEILLER
mijlocaș — 25 da ani, 1.76

74 kg, 17 A
PESCARU
mijlocaș — 20 da ani, 1,72

69 kg, 1 A
NEAGU
înaintaș — 20 de ani, 1,77

71 kg, 7 A
D. ENE
înaintaș — 27 de ani, 1,78

71 kg, debutant
DUMITRACHE
înaintaș — 22 de ani, 1,75

64 kg. 16 A
TATARU
înaintaș — 22 de ani. 1,69

62 kg. 3 A
DOMIDE
înaintaș — 24 de ani. 1,83

74 kg. 6 A
DOBRIN
înaintaș — 23 de ani, 1,80

77 kg, 24 A
LUCESCU
înaintaș — 25 de ani, 1,77

70 kg, 28 A
FL. DUMITRESCU
înaintaș — 23 de ani, 1,72

68 kg, debutant.

Olavl Laaksonen)
811,85 m,

ani, 1,82de
731,76 m.

de
711,75 m,

ro-ani, 1,90de
701,80 m,

de
721,77 m.

de ard, 1,75 m,
771,83 m.
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IOvidiu IOANIȚOAIA

convingerea 
oficiale toc
ea o dispe-

FINLANDA
(antrenor —

Credem în vol I'

așteptările, izbutind — cu o sin- jl 
— eliminarea adversarilor, pășind | 
de-aj doilea fur al unor întreceri

79

I

I

I
I
I

I
I
I

HEINONEN
portar — 26

kg. 8 A
ISOSAARI
portar — 21 

kg, debutant
ENKELMAN
portar — 22 

kg, debutant
MAAKIPAA
fundaș — 29 

kg. 54 A
KILPONEN 
fundaș — 29 

kg, 29 A
RAJANTIE
fundaș — 22 

kg. 29 A
KAUTONEN
fundaș — 25 

kg, 44 A
SUOMALAINEN 
mijlocaș - 21 dl ani, 1,86 m, 

70 kg, 2 A
HEIKKILA 
mijlocaș — 23 de 

kg. 1 A
FORSELL
mijlocaș

75 kg, 6 A
SAVOIMAA
mijlocaș —

79 kg, 13 A
TOIVANEN
înaintaș —

70 kg, 1 A
BERGSTROEM
înaintaș — 20

69 kg, debutant
LITMANEN
înaintaș —

68 kg, 1 A
MAKELAD
înaintaș —

72 kg, 4 A
TOIVOLA
înaintaș —

72 kg, 5 A
PAATELAINEN
înaintaș

66 kg. 2 A

ani, 1, 82 m , 78

s ani, 1,77 m»

! ani, 1,79 rn,

! ani, 1,75 m,

ani, 1,76 m,

ani, 1,74 m,

ani, 1,78 m,

ani, 1,78 m,

ani, 1,72 m,

dată încheiată „sesiunea" mexicană, fotbalui 
mânesc a fost supus unui nou și aspru examen 
— cel al startului Cupelor continentale inter- 
cluburi, în care purtătorii tricourilor românești 
au confirmat 
gură excepție 

fruntea sus în cel 
mare popularitate.

Neîndoios, în drumul 
balul românesc, izbînda campioanei U. T. Arad

! Echipele de gimnastică ale Japoniei au
* Cursa TAROM de Viena a adus 

aseară în Capitală echipele de 
gimnastică ale Japoniei. In drum 
spre Ljubljana, gazda campiona
telor mondiale din acest an, gim
nastele și gimnaștii japonezi po
posesc pentru o săptămînă în 
București, • oaspeți ai gimnaștllor 
români, cu care vor efectua, timp 
de mai multe zile, antrenamente 
comune și un binevenit schimb 
de experiență.

Masao Takemoto, conducătorul 
delegației japoneze, ne-a prezen
tat cele două loturi cu care face 
deplasarea : FEMININ — Kayoko 
Hashiguchi, Miyuki Matsuhisa,

Chieko Oda, 
Yoko Nagao. 
Murakami ;

Mitsuko Mizukava, 
Kazue Hauyu, Yoko 

iuui-anauu ; MASCULIN : — Ta- 
kuji Hayata, Akinori Nakayama, 
Takeshi Kato, Eizo Kenmotsu, 
Shigeru Kasamatsu, Fumio Hon- 
rna, Mitsuo Tsukahara.

Din delegația sportivilor japo
nezi sosită în Capitală reține a- 
tenția, în (primul rind, echipa mas
culină, care cuprinde numeroși 

‘medaliați olimpici și mondiali, 
virtuozi ai gimnasticii.

Publicul bucureștean are privile
giul de a-i urmări pe gimnaștii 
japonezi în demonstrația ce va

sosit in Capitală
avea loc săptămîna viitoare, în 
cadrul căreia vor evolua atit oas
peții cît și echipele reprezentative 
ale României, intr-un ultim test 
înainte de mondiale.

In fotografie, echipele de gim
nastică ale Japoniei, în holul Ae
roportului Internațional Otopenl, 
la cîteva minute după sosirea în 
Capitală.

ascendent pe care-l urmează fot- 
. __  __ . '___ ' " ~ ' i asupra

Feijenoordului din Rotterdam — team încoronat cu laurii 
celui mai prețios dintre trofeele fotbalului de club — 
reprezintă un jalon dintre cele mai importante în evolu
ție, moment de reală satisfacție și invitație la maximă 
luciditate.

Astăzi a sosit ora unui alt debut.
în clipa cînd aceste rînduri cad sub ochii cititorilor, 

echipa reprezentativă a României este pregătită să abor
deze primul ei meci din cadrul noii ediții a Campionatu
lui european inter-fări, competiție' nu mai puțin dură și 
nu mai puțin exigentă decît preliminariile unui campionat 
mondial.

Debutul de astăzi este așteptat de toți iubitorii fotba
lului de la noi cu un deosebit interes.

In această etapă a drumului, care nu mai este de în
ceput, dar care presupune încă lungi distante pînă la 
terminare, meciul contra Finlandei are o semnificație 
majoră, fotbalul românesc, răsărit în lumea valorilor ve
ritabile, trebuind să confirme astăzi, o dată în plus, tra
iectoria pe care s-a lansat...

Sîntem convinși că — trădînd unele aparenfe — par
tida cu Finlanda nu va fi o „floare la ureche" pentru 
echipa română, oaspefii noștri alcătuind o garnitură so
lidă și tenace, capabilă de surprize, și
aceasta derivă din morala că în competițiile 
mai echipele fără strălucire își -apără șansa 
rare de nebănuit...

Mai mult însă decît credem în dificultățile 
de astăzi, credem în capacitățile jucătorilor români. Cre
dem în robinsonada lui Răducanu și în chipul serios al 
lui Lupescu, credem în ochiul lui Dobrin și în saltul lui 
Dumitrache, credem în stăpînirea iui Dinu și în explozia 
debutantului Dumitrescu...

Credem în voi, băiefi !

I 
I

Din cuprinsul ziarului:

•® Campionii mondiali ® G. Pometcu învingător in
de popice invinși la București turneul de box de la Berlin

© Noi victorii românești la Balcaniada de tenis de masă



magazin

LA CLUJ REFLECȚII FOTBALISTICI ATLETISM MODERNIZAT ÎN 1972
2 echipe feminine de fotbal

GINDUllI

PENTRU AZI

• Dacă fotbaliștii români 
au avut în căldura Mexicului 
un adversar, azi pot avea în 
căldura publicului un aliat.

și 5000 de spectatori
„Municipalul" din Cluj a 

găzduit, zilele acestea, o 
premieră sportivă de mult 
așteptată: o partidă femini
nă de fotbal, oferită de jucă
toarele de la Gaz Metan Me
diaș șj Arieșul Turda.

Curiozitatea cu care a fost 
așteptată această întîlnire-de- 
monstrație s-a reflectat în nu
mărul mare de spectatori: pes
te 5 000. Mai mulți, deci, decît 
duminica trecută, la meciul 
de divizia A, dintre C.F.R. 
Cluj și Dinamo Bacău !

Neștiind care sînt pretenții
le publicului clujean față de 
fotbalul feminin, nu vom spu
ne : „spectatorii au fost pe 
deplin satisfăcuți" (Nu sînt, 
de foarte multe ori, nici cînd 
e vorba de un meci masculin). 
Trebuie, totuși, să precizăm 
că fetele n-au făcut din fot
bal o parodie, dovedind des
tulă iscusință în conducerea 
balonului, în centrări și chiar 
în manevre tactice. S-a putut 
observa, însă, că nu trag prea 
des la poartă și, mai ales, 
n-o nimeresc, din acest punct 
de vedere neexistînd nici cea 
mai mică diferență 
ceea ce vedem în 
masculine...

Din suita celor 27
toare care au evoluat, s-au 
desprins net Lucreția Carcu- 
lea (Gaz Metan Mediaș), Lidia 
Ciocan și Pobiță Licsko (Ari 
eșul Turda).

Cine a cîștigat ? Fetele de

ta Arleșul Turda. In urma 
unor rapide contraatacuri, 
Margareta Pascu și Ana Feheș 
au reușit să marcheze, asigu- 
rînd victoria echipei lor cu 
2—0 (0—0).

Să vedem cît timp vor mai 
rămîne clujencele simple 
spectatoare ?

• Oaspeții joacă pentru prima oară la București. Un motiv 
In plus pentru echipa noastră să-i... conducă tot timpul I

față de 
partidele

de jucă-

INVITAȚIE
PENTRU

VÎNATORI
-De la necesitate primor

dială, la artă" aș numi tirul 
la talere, după ce am asistat, 
nu de mult, la „europenele 

de talere. Cînd omul preisto
ric a depășit epoca de cule
gător de fructe, a devenit vl- 
nător. și după ce, blazat, a 
renunțat la doborîrea numai 
a marilor animale, treabă la 
care se cerea ceva curaj, o- 
mul și-a desăvîrșit deprinde
rile și și-a încercat măiestria 
in a fringe, cu arma sa, zbo
rul păsărilor. Acesta a fost 
probabil pasul uriaș, făcut, 
de la lovitura aducătoare de 
carne, la împușcătura artisti
că, lovitură care nu aduce 
cine știe ce foloase practice. 
Și, aici, a început arta. Cele 
de mai sus ne-au fost suge
rate, repetăm, pe poligonul 
Tunari din București, de că
tre elegantul tir la șanț al lui 
Senlcev, șl mai ales cel de 
la Sheet unde s-au distins So- 
charski, Garcinskala (bravă 
femeie 1) și juniorul Samuels- 
son. Era o adevărată artă 
felul în care aceștia și mulți 
alții spărgeau, cu puștile, ta
lerele aruncate din șanț sau 
din turn. Zeci de mii de vî- 
nători din țara noastră au 
urmărit — mai mult prin 
mijlocirea presei, radioului șl 
televiziunii — întrecerea din
tre virtuozii europeni ai ar
mei de vînătoare și-au în
cercat și ei forțele, practic, 

pe teren : la prepelițe, la ra
țe. Prepelița căutată „la pi
cior* nu zboară cumva mai 
abitir decît talerul aruncat 
din șanț ? Dar rața nu sare 
mai rău ca talerul de la pos
tul 8 de la Skeet ? Și — a- 
tunci, de ce să ne mai plin- 
gem că A.G.V.P.S. n-a mai 
organizat, de ani de zile, un 
campionat de tir la talere ? 
Prepelițele, intr-adevăr, au 
cam plecat. Dar rațele sălba
tice abia au început să so
sească din Nordul îndepăr
tat. La fel și pasărea aceea 
tainică — sitarul. Rațele vor 
poposi mal mult pe la noi, 
în funcție de specie. Șl sînt 
destul de multe ! Sitarul însă 
va trece în cohorte care tiu 
vor zăbovi prea mult pe la 
noi. Vor sta vreo două sau 
trei săptămîni, în popas, pe 
văile Argeșului, Jiului, Oltu
lui, Timișului și prin toate 
luncile, pădurile și zăvoaiele 
Pe urmă, în cea mai mare 
parte, vor pleca. Rațe vor 
mat rămîne.

în consecință, alice potri
vite dimineața și seara la 
rațe, la „pază", „corecția* po
trivită după zbor : dol-trei
metri înainte dacă-i vorba de 
sarsele și ceva mai puțin la 

rața mare („colvert*). Dar, în 
principal, sitarii ! Nu-i alt 
vînat mai potrivit pentru în
cercarea măiestriei artistice 
în tirul la zbor ca sitarul. 
Zboară mal bine decît orice 
taler aruncat, ori de unde l 
Deci, invităm pe tinerii vînă- 
torl să caute sitarii...

Ilie CÎRCIU

Urmările înfrîngeril Lisei Westermann la Ciudad de Mexico nu i-au 
limitat la regretele pentru o medalie de aur pierdută, ci s-au reper
cutat în viitor. Numai așa se poate explica măsura luată de organi
zatorii Jocurilor Olimpice de la Miinchen de a feri pe aruncătorii de 
disc în 1972, de orice influență atmosferică.

• Tînărul Florian Dumi
trescu vine în formația re
prezentativă, de la echipa tex-

• Dumitrache e neîntrecut 
ca loviturile 
finlandez.

lui cu capul să

★

tilistă U.T.A. 
că nu și-a 
stofa !

Sintem siguri 
uitat acasă...

Disc sub cupolă

în
dea.,

jocul aerian, 
bătaie de

Așteptăm, deci, 
cap
*

portarului 
R. P.

care protestează 
arbitrului cred, 
golul se obține

• Jucătorii 
la deciziile 
probabil, că 
prin... majoritate de voturi 1

fotbalului 
nu se su-

Nț. M.

CONGA LA... ARBITRU. In ruin. 57 al, jocului de cam
pionat Crișul Oradea — C.F.R. Arad, arbitrul Gavrilă Fărcașu, 
din Satu Mare, a dictat — just — o lovitură de la 11 m în 
favoarea gazdelor. Iată „reacția în lanț" a fotbaliștilor ară
deni. #

Foto : ȘTEFAN VILIDAR — Oradea

DACĂ FREDERIC BARBAROSSA
AR Fl ȘTIUT SĂ ÎNOATE

cunoscut că 
știu din in-

Este un lucru 
toate animalele 
stinct să înoate, de la șoa
rece la leu, de la cline la cal 
etc. Chiar atunci cînd ele in
tră în apă pentru prima oară, 
încep să înoate și se mențin 
la suprafață. Numai omul, 
ființă superioară, trebuie să 
învețe înotul, fără de care, 
atunci cînd a căzut în apă 
se scufundă și se îneacă. îm
păratul Frederic Barbarossa 
a murit înecat în timpul ce
lei de a treia Cruciade, pen
tru că nu știa să înoate.

La rasa omenească, înotul 
este deci o artă ce trebuie 
învățată și ca atare, a fost 
cultivată din toate timpurile. 
Cezar și Pompei erau înotă
tori faimoși, iar lengendarul 
Leandru traversa Helespontul 
pentru a ajunge la 
Hero.

Traversarea înot 
pontului (numele 
Dardanelelor) are 
care pusă la îndoială de unii 
Istorici, dar a cărei realizare 
a fost verificată de lordul 
Byron, marele poet al Angliei 
din secolul al XIX-lea. El a 
reușit să atingă țărmul opus 
al strîmtoarei, dar nu a mai 
fost în stare să se și 
Poetul a justificat 

' printr-un spiritual 
„Eu n-am avut, ca 
seînteia sacră a 
care l-a însuflețit 1 
lui performanță". De aseme
nea și Camoes, celebrul poet 
epic portughez, autorul epo
peii naționale „Luisiadele", 
surprins prin anul 1570 de 
o furtună, care amenința cu 
scufundarea corăbiei, s-a a- 
runcat în mare, reușind să se 
salveze. A fost obligat să 
înoate cu un braț afară din 
apă, strîngînd în pumn tot 
ce-l rămăsese mai 
lume, manuscrisul

cînta isprăvile 
Iul Vasco da

iubita sa

a Heles- 
antic al 
o încer-

i întoarcă, 
aceasta, 

răspuns: 
Leandru, 
amorului, 
în eroica

scump pe 
„Luisiade-

un italian, Gu-

lor". în care 
maritime ale 
Gama.

Se pare că
gliemlni, acum peste un se
col și jumătate, a traversat, 
primul, Canalul Mînecii înot. 
Fiind 
după 
leon, 
tună

prizonier în Anglia, 
o bătălie a lui Napo- 
într-o noapte, pe o fur- 
groaznică, s-a aruncat

PARADOXURI
• Este barcagiu de o viață 

întreagă și nu La trecut ni
ciodată prin cap că face ca
notaj.

• Nu e neapărată nevoie 
să fii toreador, ca să iei... 
taurul de coarne.

• Pescuitul este și el un

sport, dar probabil pentru 
pești, deoarece ei se agită, în 
timp ce pescarul stă nemișcat.

0 Unul din cele mai pasio
nante sporturi este... Prono
sportul. Nu-i așa 7

Barbu ALEXANDRU

Cîndva, de mult, giganții au fost fii ai 
Geei — zeița pămîntului — răsculați 
împotriva lui Zeus, zeul zeilor. După 

o bătălie de proporții mitologice, ei sînt în
vinși de Herakles, fiul lui Zeus și al unei 
muritoare, Aicmena.

în arta plastică, statuile zeilor și mai 
tîrziu ale eroilor sînt concepute monumen
tal, gigantic. Și în sculptura românească 
avem un gigant, acela al lui Paciurea, să- 
lășluind mai întîi în grota din Parcul Liber
tății și apoi într-una din marile săli ale 
Muzeului de Artă al R.S.R.

Omenirea a cunoscut din ce în ce mai 
puțin viețuitoare gigantice, fie oameni, fie 
animale. Au dispărut brontozaurii și dino
zaurii, animale de 22 m și 35 de tone, în 
schimb au rămas balenele și elefanții. Cel 
mai înalt om din lume are statura de 2,72 
m, iar cel mai greu cîntărește 484 kg.

în sport, giganții au fost căutați cu insis
tență, mai ales la box și lupte, dar eșecu
rile lui Camera sau la noi, ale lui Gogea 
Mitu, au temperat entuziasmele și tentati
vele.

în atletism, nu au lipsit niciodată spor
tivii masivi, deosebiți prin proporții neobiș
nuite. Dar, trebuie s-o spunem, „uriașii"

*
0 Originalitatea 

constă în aceea că 
pune legii concordanței din
tre scor și situația de pe te
ren. Așa că, trebuie lăsat în 
legea lui...

0 Jucătorul scăpat singur 
pe contraatac nu mai are în 
față decît portarul și... bare- 

I

In caz de vreme proastă, în 
capitala Bavariel, discul se va 
lansa dintr-un pavilion de sti
clă. Organizatorii intenționează să 
acopere cercul de aruncare cu 
un acoperiș. Este vorba de o 
cupolă de plexiglas cu un dia
metru minimal de 6.50 m, care 
să se întindă șl asupra grilei de 
protecție.

De altfel, un aparat aspirator 
modern va permite uscarea cer
cului de aruncare în mod uni
form pentru toți aruncătorii. Și 
astfel, pentru prima oară in 
istoria atletismului, discobolii vor 
fi sustrași oricăror intervenții ar
bitrare ale condițiilor climaterice.

frastructură foarte elastică, me- 
najîndu-sa astfel articulațiile at- 
lețllor.

Riscul rănirilor va fl evitat șl 
în satul olimpic unde, de ase
menea, s-a prevăzut un covor 
de alergare, elastic și moale, 
care va permite alergătorilor să 
se mențină In formă, să se an
treneze pe un spațiu redus, în 
condiții optime.

100 fluiere de arbitraj

Comitetul de organizare a lan
sat un apel către producătorii de 
materiale sportive din toată lu
mea, să-l prezinte mostre care 
vor fi fexpuse în cadrul unui tîrg 
de eșantioane la Miinchen, ur- 
mînd ca federația Internațională 
de atletism (prin comisia sa teh
nică) să decidă asupra alegeri! 
definitive. La această selecție nu 
s-ar putea prezenta oare, (1 în
treprinderile românești producă
toare de materiale sportive 7

• Jucătorilor răsfățați de 
public nu prea le vine a cr6- 
de că între aplauze și fluie
rături nu-i decît o... pasă I

0 Dacă o echipă se mulțu
mește într-un meci cu rolul 
de spectator, n-are decît ! Dar 
atunci să-și plătească biletul 
de intrare I

Covoare moi pentru articulații

Noutățile atletice la Mlinctien 
nu se rezumă însă doar la atît. 
Alergătorii au șl el motive de 
bucurie. Pe terenul de încălzi
re din proximitatea stadionului 
olimpic, se va afla o pistă largă 
de 2,50 m, ca o peluză, din ma
terial plastic, dotată cu o in

întrucîl se scontează pe prezen
ța la Miinchen a 1500 de atleți, 
s-a născut problema materiale
lor sportive, a căror inventariere 
trebuie făcută din vreme. Numai 
pentru alergările, săriturile și a- 
runcările din incinta stadionului 
olimpic, va fi nevoie de apro
ximativ 1300 de ustensile spor
tive. Printre altele : 200 de gar
duri, 100 de jaloane (pentru mă
surători), 100 de fluiere pentru 
arbitri, 50 de ștachete din fibre 
de sticlă și alte 50 din oțel, 180 
de greutăți de fier, de oțel, de 
plumb șl de alamă, 50 de ciocane 
de oțel, alamă, de plumb și de 
tungsten, 5o de discuri de un ki
logram șl alte 5o de două kilo
grame, 80 de sulițe etc.

I. GHINESCU, COMUNA 
BOTENI. In primul rînd, 
ne-am oprit la catrenul adre
sat U.T-A.-el. :

CHEMAREA PARINGULUI

Pentru-această zl de toamnă, 
Pentru-acest fierbinte ceas,
Te sărut, „b'ătrlnă doamnă". 
Tot frumoasă ai rămas I
Vă fac loc, totodată, pentru... 

autocritica la epigrama pe ca
re ați dedlcat-o, în urmă cu 
două săptămîni, Universității 
Craiova. O reamintesc : „Spun 
oltenii cu târle / că echipa din 
Bănie / Ml s-a pregătit cu sîrg/ 
Și-o să facă bani la... .Tîrg»/ 
Să vedem, ce gîndlțl astăzi :

în mare, terminîndu-și aven
tura tocmai pe plaja din 
Boulogne, unde fu primit și 
purtat în triumf de pescarii 
riverani. De notat că această 
traversare a fost făcută fără 
ghid și fără barcă de ajutor, 
însuflețită numai de setea de 
libertate.

Înotul, în afară de latura 
lui sportivă a concursului și 
a performanței, este astăzi 
pentru om, poate cel mai ne
cesar. dintre cele aproxima
tiv 50 de sporturi existente. 
Accentul care 
ultimele decenii 
rea natației, în 
lumii, dovedește 
meiat este îndemnul 
cultivarea înotului, 
trebui, să se facă mult mai 
mult pentru răspîndirea a- 
cestul sport, care, o dată în
vățat, împlinește pentru om, 
o mare deficiență a naturii 
sale.

într-un fel, Parîn- 
gul se aseamănă cu 
Bucegii. Aceeași 
configurație de mu
șuroi uriaș, formînd 
o cumpănă a ape
lor și a ploilor. Pă
duri la poale, jnepe- 
niș și pășuni către 
creste. Coborîș lin 
pe o parte, căldări 
cu lacuri de gheață 
și prăpăstii albastre 
— pe cealaltă. La 
1400 de metri, sta
țiunea Rînca, o a- 
devărată Sinaie, lip
sită de vuietul mo
toarelor și sclipirea 
șinelor de fier. Pu
ternicul 
citoresc 
Jiului, 
strucții 
căile de acces mo
derne ce-l înconjoa
ră fac din Paring un 
centru turistic de o 
importanță deose
bită.

Am plecat din 
Petroșani într-o di
mineață încețoșată.

centru mun- 
din Valea 

noile con- 
de pe Lotru,

Dar la cabana Rusu, 
la 1200 m, ne-a zîm- 
bit soarele. Am ur
cat voinicește spre 
Poiana Nedeilor. 
Pînă la vîrful Pa- 

rîngul Mare, dru
mul nu e scurt și 
nici ușor. Cînd a- 
jungem, ne mirăm 
insă că timpul a 
trecut totuși atît de 
repede.

Popasul pe Pa
ring, la 2518 m, e 
mai îndelung, cu tot 
vîntul care aici ne 
silește să îmbrăcăm 
hanoracele. In pră
păstiile

sclipesc 
zăpadă 
trecută.
căldarea
cele
Mîndra, Lungu
Roșiile albăstrind sub 
terasele enorme de 
bolovănișurl. Culoa
rea roșietică a pe
reților de piatră, 
fulgerarea caprelor

de sub noi 
petece de 
din iarna 
Coborim în

Roșiile, cu 
trei lacuri:

fi

s-a pus în 
pe dezvolta- 
toate țările 
cît de înte- 

către 
deși ar

Victor HÎLMU

Tirul nu face parte dintre 
sporturile-spectacol, ca fot
balul sau boxul, de pildă. Și 
nici posibilitățile de practica
re nu sînt la îndemîna tutu
ror. Cu toate acestea, el cu-

0 NOUA FAMILIE DE SPORTIVI

Maestrul sportului GHEORGHE NOVAC, pivotul reprezentativei de bas
chet a României și al campioanei naționale, Dinamo București, a 
celebrat ieri căsătoria cu o altă valoroasă sportivă a clubului dinamo- 
vist, voleibalista ILEANA GHEORGHESCU. Alături de felicitările părin
ților, ale celorlalte rude, ale colegilor de echipă și ale prietenilor, le 
adresăm și noi o caldă urare de fericire și prosperitate.

Foto : DRAGOȘ NEAGU

negre care par a 
descinde din neamul 
vulturilor, 
întunecate 
penișului, 
atmosferă 
întîlnită 
Facem 
directă cu „frumu
sețea", așa cum nu
mai natura o poate 
crea. Noaptea, in 
corturi, după ce flă
cările focului s-au 
potolit, trăim senza
țiile infinitului, ale 
începutului și sfîrși- 
tului lucrurilor.

sulițele 
ale jne- 

creează o 
parcă ne- 

nicăieri. 
cunoștință

De la Roșiile la 
e 

doar un pas de... cî- 
teva ceasuri, 
altă căldare, 
sălbăticie caldă, pri
mitoare. Păstrăvi 
sparg oglinda lacu
lui intr-o zbengu
ială veselă, aproape 
omenească.

Ieșirea din călda
rea Cîlcescu amin
tește plaiurile Mio
riței. Cărarea

Lacul Cîlcescu

Aici, 
cu o

scoate în șoseaua 
Sebeș—Novaci, cea 
mai înaltă șosea din 
țară. Pînă la cabana 
Obîrșia Lotrului, mai 
sînt doar cîțiva ki
lometri.

Stăm o săptămînă 
pe plaiurile acestui 
masiv măreț, care 
ne oferă: ochilor — 
priveliștea căldări
lor glaciare din Re
tezat, pasului — înăl
țimile Făgărașului, 
odihnei — poienițe 
mătăsoase ale Țar
cului și Godeanului, 
sufletului — frumu
sețile văii Cernei. Un 
maxim complex și 
complet, încă prea 
puțin cunoscut, cu 
marcaje prea puți
ne și necomplete și 
pentru a cărui cu
noaștere se face prea 
puțin încă.

Poți să spui cu nostalgie,
Că echipa din Bănie 

Deși are mult elan
N-a făcut la „tîrg" un...ban!

Incursiune în tainele tirului *)

VINICIU GAFIȚA

RECENZIE

lo,

noaște o răspîndire din ce în 
ce mai mare pe plan mondial 
dat fiind caracterul lui utili
tar. Vom aminti, pe de altă 
parte, că el dezvoltă o serie 
întreagă de calități funcțio
nale ale organismului, ca i 
vederea (în primul rînd I), 
respirația, sensibilitatea tac
tilă. De asemenea, el influen
țează în bine o serie de cali
tăți intelectuale și morale, ca i 
Judecata, memoria, dîrzenia, 
puterea de stăpînire etc.

Dar, poate că nici un alt 
sport nu necesită o instruire 
atît de meticuloasă și precisă, 
ca tirul. De aceea, salutăm 
apariția, în editura „Stadion", 
a lucrării „Tineretul și tirul 
sportiv", a antrenorului eme
rit Petre Cișmigiu, care are 
menirea.de a veni în sprijinul 
instructorilor și antrenorilor, 
doritori (și trebuie să dorească 
acest lucru !) de a-și îmbogăți 
cunoștințele teoretice privind 
tehnica tirului și metodele de 
instruire, atît a începătorilor, 
cît și a sportivilor avansați.

în același timp, cartea an

trenorului emerit Petre Ciș
migiu, conținînd noțiunile de 
bază ale tirului sportiv cu 
arma, oferă un ghid prețios 
tineretului dornic să practice 
acest sport, să-l stăpînească 
cît mai bine, fie că el ar ră
mîne o pasiune solitară sau 
l-ar chema într-o zi în lumea 
mirifică a performanței, a 
marilor ambiții și împliniri.

B.

•) „Tineretul și tirul sportiv” de 
Petre Clșmlglu (Editura Stadion).

ALBINA...

au existat prin firea lucrurilor, fără să fie 
căutați anume, ca niște fenomene extraor
dinare.

E-adevărat, aruncătorul de greutate Jim 
Torance, care a deținut mulți ani recordul 
lumii cu 17,40 m, era un veritabil uriaș : 2 
metri înălțime șl 140 kg. îi seamănă deca- 
tlonistul sovietic Heino Lipp, de proporții 
asemănătoare, dar zvelt și cu o bună de
tentă (11 sec. pe 100 m și 15 sec. la 110 m 
garduri) și mai 
puțin, dar nu cu 
mult, recordmanii 
și campionii o- 
limpici O’Brien 
(greutate), Silves
ter (disc), Bon- 
darciuc (cio-

In fața Comisiei 
de fotbal din sta
tul brazilian Sao 
Paulo se află spre 
judecată o contes
tație cu totul neo
bișnuită. în cursul 
unui meci intre 
două echipe ama
toare, 
arbitrii 
ridicat 
steagul.
cătorul 
fluierat, tocmai în 
momentul cînd un 
atacant al uneia

unul din 
de tușă a 

deodată 
Condu- 

jocului a

din formații se a- 
fla într-o poziție 
excelentă pentru 
a introduce balo 
nul în poarta ad
versă. Nu fusese 
însă nici un of
said ; arbitrul de 
tușă nici nu in
tenționase să sem
nalizeze vreo in
fracțiune, ci pur 
și simplu în acea 
clipă el fusese în
țepat de o... vies
pe, reacția lui fi
rească fiind flutu
rarea steagului

pentru a o alun
ga. Acum, echipa 
respectivă, care a 
pierdut meciul cu 
0—1 a contestat a- 
cest rezultat, pre- 
tinzînd că fără a- 
ceastă întrerupe
re a jocului ar fi 
egalat scorul.

Cercurile fotba
listice braziliene 
așteaptă cu inte
res să cunoască 
verdictul solomo- 
nian al oficialită
ților sportive din 
Sao Paulo..,

PROF. PETRE MARIN. CO
MUNA CARTOJAN. Antreno
rul emerit Coloman Braun- 
Bogdan, care a citit răspunsul 
ce vi l-am dat săptămînă 
trecută, a ținut să-mi dea o 
informație suplimentară, pe 
care, la rîndul meu, v-o tran
smit dv șl... altor cititori : 
există șl un fotbalist care a 
devenit internațional juclnd 
în echipa națională chiar mai 
puțin de un minut! Este vor
ba de Anton .Ferenczl, d» la 
C.F.R. Cluj, care, intrat pe 
teren la 24 octombrie 1918, în 
meciul Românla-Ungarla, dis
putat la București, n-a apu
cat să joace decit 40 de... 
secunde, după care s-a acci
dentat. Altă prezență in echi
pa națională n-a mal avut. 
Dar, este el Internațional ? 
Este | In schimb, trebuie să 
adaug 44 de minute de joc 
ale iul Vlchente Blrău, care 
nu se numără printre interna
ționalii de un minut, cl de o 
repriză. Ceea ce, evident, este 
altceva.

ION LESCU, BUCUREȘTI. 
Aveți cuvîntul : „Dragă Poș- 
tașule, chiar dacă din punct 
de vedere stilistic sau sub 
alte aspecte, epistola mea nu 
corespunde în totul (mă gin- 
dese și la profilul rubricii dv), 
vă rog să treceți peste toate 
acestea și să mă documentați 
într-o problemă care pentru 
mine a rămas o enigmă. Acum 
un an și clteva luni, am ur
mat niște cursuri de masor, 
organizate de C.N.E.F.S., du
pă absolvirea cărora am pri
mit o adeverință, din care 
reieșea că sînt bun pentru lo
turile sportive. De atunci. în
să, nimeni nu a avut nevoie 
de serviciile mele de masor. 
La tel și foștii mei colegi de 
la acel curs. Am văzut că dv 
știți foarte multe., Poale că

mă puteți lămuri ce rost au 
avut cursurile respective, dacă 
se știa că, de fapt, nu este 
nevoie de masori întreba
rea dv nu este lipsită de lo
gică. Am pus-o șl eu, mai 
departe. Din răspunsul pri
mit, am înțeles că se simte 
nevoie, mal ales la cluburi, 
de masori calificați, așa cum 
sîntețl și dv., în momentul 
de față. Dar, nu toate clubu
rile dau atenție acestei pro
bleme. Poate că nu este, to
tuși, prea departe ziua cînd 
Sp va apela la serviciile dv. 
Oricum, o specializare în plus, 
nu strică I

I. MOTIOC, CLUJ. „Sîntem 
doi prieteni și ne împăcăm 
foarte bine, dar cînd este 
vorba despre fotbal, acolo e 
singurul Ioc unde ne mal con
trazicem cite o dată". Eu cred 
că vă contraziceți mereu, în
să nu vreți să recunoașteți I 
Dar fotbalul n-ar mai avea 
farmec, dacă cel care 11 Iu

2,20 m înălțime, 145 kg și numărul 54 la 
pantofi. Nu vă mirați însâ... Acum cîțiva 
ani a făcut parte din echipa de baschet a 
Angliei tînărul de 22 de ani Chris Greener 
— 2,27 m — cel mai înalt locuitor din 
Marea Britanie.

Nu totdeauna statura este un element al 
supleței și detentei, ba uneori chiar dimpo
trivă. Puțini au fost baschetbaliștii ca ne
grul american Witt Chamberlain, care avea 
o statură de 2,07 și o mare detentă.

Și noi, românii, deși nu avem o medie 
ridicată în înălțime, avem cîțiva „înalț!” : 
Novacek 2,01, Demian și Dikai 2,02, Mazilu 
2,08. Dar prea puțin și prea puțini, pentru a 
putea lupta cu o echipă a cărei medie este 
de peste doi metri.

De altfel, părerea celor care propun bas
chet diferit, după statura jucătorilor (pînă 
la 2 metri și peste 2 metri) este întru totul 
justificată.

Pînă atunci „giganții" sînt încă la modă 
și descoperirea lor prilejuiește reale bucurii. 
Ce rămîne celorlalți ? Să găsească tineri 
curajoși, inteligenți și cu... praștia, așa ca 
în legendă micuțul David, învingătorul te
ribilului Goliat.

Foarte masivi sînt greii la box sau lupte : 
foștii noștri campioni, boxerii Ciobotaru și 
Mariuțan — aproape o sută de kilograme 
— luptătorii Marton 120 kg și Kosma (Un
garia) 125 kg.

O condiție a unei minime greutăți de 
120—150 kg cere sportul traditional de lupte 
al japonezilor, denumit sumo.

Să nu-i uităm pe halterofili (Vlasov, An
derson, Jabotinski, Rading, Aleseev), căci 

pentru a ridica 
5—600 kg, măcar 
a cincea parte 
trebuie să aibă 
sportivul.

în sfîrșit, lumea 
jocurilor sportive. 
Mai puțin volei 
sau handbal și

can).
O statură impresionantă are actualul re

cordman mondial la împingerea greutății, 
Randy Matson. înalt de 2 metri și greu de 
115 kg, Matson sare totuși aproape 2 m la 
înălțime și aleargă pe sută 10,9. De ase

GIGANTIi
baschet. Aici vom întîlni 
strivitoare în joc pentru 
rnali" de 1,90—2 metri. Vă 
vieticul Kruminș (2.24), de

muit mai mult
staturi record, 
jucătorii „nor- 
amintiți de so- 
grecul Trontzos

menea, așa cum bine se știe, Matson este 
un bun jucător de baschet al Universită
ții sale.

(2,13) sau de iugoslavul Knezevici (2,09).
Recent, la un turneu internațional, în 

echipa campioană a Braziliei, din Sao Paulo, 
a debutat un nou gigant. Emil Rached : VIRGIL LUDU

besc atît, nu s-ar contrazice 
între ei I Memoria prietenu
lui dv este mal bună decît 
a dv (cel puțin în materie 
de fotbal !) ; în partida Uni
versitatea Cluj-Steagul roșu, 
din campionatul trecut, dispu
tată la Cluj și clștlgată de... 
brașoveni, în echipa Steagul 
roșu, fundaș lateral stingă a 
jucat Penzeș, șl nu Rusu. Să 
vă spun șl nota primită de 
acesta, din partea cronicaru
lui nostru: 7. Un jucător bra
șovean a primit tn acest 
meci nota 10. Nu e greu de 
spus, cine 7 Adamache, bine
înțeles !

Ilustrații > N. CLAUDIU
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Inter-aero '70
VITEZĂ ȘI

Competiția de aeromodeie 
captive INTER-AERO ’70 a 
continuat, ieri, pe terenul 
special amenajat al Centrului 
experimental de modelism 
Băneasa. Conform programu
lui, dimineața a fost rezervată 
probelor de viteză, adică a 
celor miniaeronave bolide cu 
motor de numai 2,5 cmc, ce 
consumă pe întreg raliu un... 
degetar, doză de combustibil. 
Dar, firește, nu „litrajul" in
teresează, ci viteza pe care 
aceste moderne aeromodeie o 
dezvoltă. Performanța zilei în 
respectiva 
orădeaniul 
(Plastica), 
voluției a 
LA ORA 1 
emerit al sportului Ștefan 
Purice (Grivița Roșie Bucu
rești) cu 195 km/h. In conti
nuarea clasamentului : 3. El
vira Purice (Gr. Roșie Buc.) 
>187 km/h, 4. Dumitru Filip 
(Cimentul Turda) 181 km/h, 
5. Petru Horvath (Corvinul 
Hunedoara) 157 km/h... 9.
losef (Cehoslovacia)

probă a realizat-o 
Alexandru Csomo 
care în timpul e- 
înregistrat 200 'KM 
L-a urmat maestrul

ACROBAȚIE
124 km/h — cu un aeiromodel 
al cărui motor nu era în
deajuns rodat.

Acrobația a început în nota 
de dominare a sportivilor ce
hoslovaci. Ing. Jan Skraba- 
lek, bunăoară, a prezentat în 
prima manșă a acestei probe 
un program bine pus la punct, 
cucerind aplauze meritate. 
Cele mai bune calificative, 
însă, le-a obținut colegul său 
de echipă losef Gabris, cu 
notări maxime la ranversare 
dublă, zbotr pe spate, looping 
rotund normal, looping pa
trat invers, opturi orizontale 
și verticale etc. întrecerea 
continuă concomitent cu pro
bele de acrobație (celelalte 
manșe), de curse și machetă. 
Dintre echipajele care s-âu 
calificat în întrecerea aeromo- 
delelor de curse a cărei fi
nală va avea loc astăzi, no
tăm Misaroș-Nagy (Plastica 
Oradea), Barbu-Filip (Cimen
tul Turda), Silex-Haberpursch 
(Gaz metan Mediaș).

V. Tf.

VOM VEDEA MAȘINI DE „FORMULĂ" PE COASTA FELEACULUI? 
„ANUL VIITOR VREM SA VENIM 
CÎTEVA MONOLOCURI" — NE-A

PREȘEDINTELE CLUBULUI

CU 25 DE PORSCHE Șl CU 
DECLARAT DL. HEINZ BILLO, 
PORSCHE-WIESBADEN

13 GOLURI ÎN DERBYUL CAMPIONATULUI i DINAMO-STEAUA 8-5
Sub aspect spectacular, der- 

byul campionatului de polo, 
Dinamo — Steaua a plăcut 
celor care au umplut pînă la 
refuz mini-tribuna de la „Ti
neretului", ieri, într-o splen
didă după-amiază de toamnă. 
Jocul a avut un ritm alert și 
s-a bucurat de o adevărată 
ploaie de goluri. Diferența cu 
care au învins campionii — 
8—5 (3-1, 1-2, 1-2. 3-0) — nu 
reflectă pe deplin raportul da 
forțe de-a lungul întregii par
tide. E drept, dinamoviștii au 
condus cu 3—1, 4—2 și 5—4, 
dar au fost de fiecare dată 
egalați. în repriza a treia 
chiar, poloiștii de la Steaua 
au avut de trei ori „om în 
plus", dar Țăranu a ratat de-a 
dreptul Incredibil de fiecare 
dată. în final însă. In bazin 
nu a mai existat decît o sin
gură echipă. Și tn timp ce 
dinamoviștii au zburdat de la 
o poartă la alta, înscriind 
chiar și cînd se găseau în in
ferioritate numerică. Szabo și 
coechipierii săi — paralizați 
parcă de nereușita din repri
za anterioară — nu au mai 
găsit replica cuvenită, cedînd 
„la puncte".

Victoria campionilor, pe de
plin meritată, se datorează In 
special unor remarcabile exe
cuții tehnice ale lui Zamfi
rescu (cel mai bun jucător de 
pe teren), Kroner și Zahan, 
care alături de Blajec și No
vac au alcătuit punctul forte 
al echipei învingătoare. Di
namoviștii s-au concentrat 
mai mult în atac, căutînd cu 
multă chibzuință momentele 
propice (mai ales In fazele 
de superioritate numerică) de 
finalizare. In contrast evident, 
evoluția steliștilor care s-au 
pripit deseori In aruncă/rile

la poartă, oferind adversari
lor mingi ca .pe tavă" pentru 
contraatacuri ideale, Szabo, 
Dinu Popescu și Culineac au 
tăcut eforturi evidente, din 
păcate însă insuficient spriji
nite de coechipieri.

Iată și cum s-au marcat 
cele 13 goluri ale meciului:

după o pasă d« la Kroner |
3— i Frincu (sjl) i 4—2 Zam
firescu (s.n.) ) 4—3 D. Popescu 
cu un splendid șut-boltă ;
4— 4 Frincu (4 m) după un 
contraatac al iul M. Popescu 
oprit prin fault | Blajec (4 
m) după o acțiune individuală
5— 5 M. Popescu cu un splen-

Atac la poartă dinamoviștilor. De data aceasta, însă, min
gea va ocoli buturile lui Ciszer, ieșind afară.

Foto î I. VENA

Campionii mondiali învinși la București
ROMÂNIA-R.F. a GERMANIEI 2692-2314 (f) Șl 5591-5320 (m)

0—1 Culineac (s.n.) — gol pa- 
rabil; 1—1 Zahan (s.n.) după 
două ratări ale lui Novaa și 
Kroner ; 2—1 Zamfirescu (4
m) după un contraatac al lui 
Blajec oprit prin fault; 3—1 
Zamfirescu (s.n.) — prin voie

Invitați să participe la 
cursa internațională de vite
ză în coastă de pe Feleac, 
autamobiliștii clubului Por
sche-Wiesbaden au acceptat 
să se numere printre concu- 
renți. fiindcă președintele lor, 
dl. HEINZ BILLO, ne cu
noștea țara și își mai amintea 
de faima acestei întreceri.

Cîteva defecțiuni mecanice 
au transformat, însă, drumul 
spre Cluj într-o mică aven
tură, fărămițînd caravana și 
determinînd sosirea sportivi
lor din Wiesbaden în trei 
eșaloane (ultimul 
mineața cursei), 
au regretat însă 
Dimpotrivă...

„Este fantastic
Feleac, peste 20 000 de spec
tatori s-au înșirat de-a lun
gul traseului I N-am mai vă
zut așa ceva la o cursă de 
coastă. De altfel, la noi curse
le de coastă sînt pe planul 
doi, tocmai fiindcă nu pot 
fi urmărite de spectatori, 
care preferă net circuitele 
de viteză cu pasionantele lor 
dueluri directe. Feleacul este 
însă un traseu foarte potrivit 
pentru întrecerile de coastă, 
evoluția piloților și a mași
nilor putînd fi urmărită pe 
distanțe suficient de mari".

Și Heinz Billo, președintele 
celui mai vechi club Porsche 
din lume, a continuat: „Pe 
lingă frumusețea traseului 
trebuie să remarc organiza
rea care a fost la înălțime 
si publicul care mi s-a părut 
extrem de disciplinat. De alt
fel, sînt convins că această 
cursă internațională — care 
a fost bine cunoscută și apre
ciată acum mai bine de 30 
de ani — poate deveni din 
nou renumită. Noi, cel puțin, 
vom căuta s-o popularizăm".

chiar în di- 
Aceștia nu 
deplasarea.

că aici, pe

— Vă gîndiți să reveniți 
Cluj ?

— Fără îndoială. Dorim 
fim invitați din nou la aceas
tă cursă. De altfel, anul vi
itor vrem să venim cu 25 de 
mașini Porsche și cu cîteva 
„monolocuri", fie de formula 
V.W., fie de formula 3. Ar 
trebui insă îmbunătățită îm
brăcămintea drumului de pe 
Feleac, căci micile denivelări 
existente nu sînt de loc po
trivite pentru mașinile rapi
de.

— Asta înseamnă că vă 
gîndiți și la doborîrea recor
dului lui Hans Stuck, record 
care a împlinit 32 de ani ?

— Da t Ne tentează și a- 
cest record. Și pentru ca lu
crurile să fie bine făcute, ne 
gîndim să aducem la anul, 
ca pilot, pe Hans Stuck (ju
nior) și ca invitat de onoare 
chiar pe deținătorul recordu
lui. El nu mai aleargă, lo
cuiește în împrejurimile sta
țiunii Garmisch și credem că 
va fi bucuros să revadă ser
pentinele Feleacului.

Discuția cu dl. Billo a mai 
scos în evidență posibilitatea 
ca o dată cu viitoarea cursă 
de pe Feleae să se organizeze 
la Cluj și un circuit de vi
teză (fie pe pista aeroportu
lui, fie în oraș) cu participa
rea automobiliștilor din Wies
baden. O idee care merită să 
fie reținută și concretizată, 
eventual într-o „Săptămînă in
ternațională a automobilului", 
care poate să însemne un suc
ces de prestigiu pentru Clu
bul sportiv. (GH. E.)

la

să

Turneul internațional de la Timișoara 

AZI, JOCURILE DECISIVE
*

TIMIȘOARA, 10 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). —

Partidele din cea de-a doua zi 
a turneului internațional ce se 
desfășoară în localitate au fur
nizat unele surprize. Astfel, Uni
versitatea Cluj, deși condusă la 
seturi cu 2—0, reușește să învin
gă pe Steaua Roșie Belgrad cu 
3—2 (—12, —8, 11, 11, 14), iar 
meciul dintre Partizan Rjeka și 
Universitatea Cluj, care a avut 
cea mal lungă desfășurare de

„CUPA SEMICENTENARULUI"
CLUBULUI MEDICINA

Turneul organizat cu ocazia 
semicentenarului clubului Me
dicina, a opus tn primul med 
echipei de categoria A, Medici
na București pe divizionara B, 
Universitatea București. Medici
nistele au controlat în permanen
ță evoluția partidei șl doar pe 
parcursul ultimului set universi
tarele au opus o rezistență mal 
dîrză. Scorul final al - 
(15—4, 15—4, 15—10) reflectă 
raportul de forțe din teren, 
tlda a doua a oferit, după 
ne așteptam, o dispută 
pasionantă întrucît evoluau 
teren echipele I.E.F.S., șl 
versltatea Craiova. Pe parcursul 
primului șl ultimului set partida 
a prilejuit nu numai o dispută 
dîrză, dar șl momente de ade
vărat spectacol volelbalistlc. E- 
chlpa I.E.F.S., avînd în C. Ma
rinescu șl M. Cengher princi
palele realizatoare, a realizat în 
final o victorie scontată. Scor 
final 1 15—10, 15—7, 15—12.

plnă acum (14o minute), s-a în
cheiat cu victoria primei for
mații : 3—2 (—9, 12, 11, —9, 5).

în celelalte întîlnlrl, voleibalis
tele de la C.S.M. Sibiu au ob
ținut victoria în fața formației 
Partizan Rjeka cu 3—1 (—10, 12, 
12, 12). în derbyul studențesc,
tlmișorencele șl-au întrecut co
legele din Cluj, după un joc 
plăcut, cu 3—1 (10, 12, —8, 4). 
Apoi, Slavia Praga a învins e- 
chlpa Steaua Roșie Belgrad cu 
3—2 (2, 8, —1, —4, 6).

Astăzi sînt programate ultime
le partide : „U“ Cluj — C.S.M. 
Sibiu, Slavia Praga — Partizan 
Rjeka șl „U“ Timișoara — Steaua 
Roșie Belgrad.

După patru etape, în clasa
ment conduce Universitatea Ti
mișoara,

Petre ARCAN

FARUL-METALUL BUCUREȘTI 12-8
Simbătă seara, în sala Sporturi

lor din Constanța a avut loc o 
gală amicală Intre echipele Farul 
și Metalul București. Intllnlrea, 
care a constituit o utilă verifi
care înaintea naționalelor, s-a 
încheiat cu scorul de 12—8 în fa
voarea constănțenilor. Rezultate 
tehnice (In ordinea disputării) : 
cat. 51 kg — O. Badea (F) b.p. 
Gh. Crlstea ; 54 kg — I. Lungu 
(M) b.p. C. Șoșolu ; 67 kg — 

' V. Croltoru (M) b.ab. I St. Eugen;
57 kg — P. Manole (F) b.ab II 
R. Ivanciu ; 48 kg — A. Mlhal 
(F) b.ab. II M. Loveanu ; 71 kg 
— N. Enciu (M) b.ab. II Gh. 
Brumă ; 57 kg — o. Rușit (F) 
b.p. Gh. Stan ; 67 kg — I. Ho- 
doșan b.p. Gh. Pușcașu ; 60 kg 
— A. Illeseu (F) b.p. Gh. Popa ; 
63,500 kg — A. Simlonescu (F) 
b.ab. II M. Niculescu (M).

GH. GOLDENBERG—coresp.

partidei 
fidel 
Par- 
cum 
mal 

pe 
Uni-

(Urmare din pag. 1)

Bufanu să nu fie concretizată 
și de alte rezultate de valoare.

In aceeași serie, deva bucu- 
reșteană ELENA MIRZA a ob
ținut și ea o performanță re
marcabilă stabilind un nou re
cord republican de junioare cu 
13,7 s (v. r. îi aparținea Martel 
Szatmari din luna august).

Cu un start atît de bun (va
lorificat în 1211 puncte) se pă
rea că Valeriei Bufanu nu-1 va 
fi greu să-și realizeze obiecti
vul propus, adică un record na
țional și la pentatlon. Dar... 
A urmat aruncarea greutății 
(9,85 m) și săritura în înălțime 
(doar 1,46 m ; cu 9 cm, adică 
cu 100 p mai puțin decît își 
planificase). în acest timp prin
cipalele ei adversare, record
mana probei-CORNELIA PO
PESCU și ELENA VINTILA au 
avut comportări deosebite, astfel 
că pînă la ultima probă, cursa 
de 200 m, nu se poate anticipa 
învingătoarea. în mod cert ori
care dintre ele are șansa victo
riei și posibilitatea de a stabili 
un nou record al țării la pen
tatlon. în ceea ce privește in-

trecerea junioarelor, aproape 
sigur, Elena Mirza va fi cîștl- 
gătoare și va realiza desigur 
recordul pentru categoria ei de 
virstă.

După trei probe clasamentul 
este următorul : 1. Cornelia
Popescu (C.A.U.) 2921 p (14,5— 
11,45—1,79), 2. El. Vintilă (Di
namo) 2779 p (14,3—11,04—1,64), 
3. Valeria Bufanu (Rapid) 2704 
p, 4. El. Mirza (S.S.A.) 2621 p 
(13,7—9,45—1,52), 5. Viorica E- 
nescu (Rapid) 2572 p. 6. Rodica 
Țatălungă (C.A.U.) 2467 p.

La decatlon după desfășura
rea primelor cinci probe situa
ția generală este foarte echili
brată iar clasamentul incert, mai 
ales după accidentarea lui Va
lentin Jurcă la 400 m. Clasa
mentul : 1. V. Mureșan (Stea
ua) 3921 p (10,9—7, 18—14, 12— 
1,88—51,3), - - - - — — -
3918 p 
—51,7), 3. 
3814 p 
—49,5), 4. 
3749 p, 5. 
3639 p, 6.
(Lie. 4 Timișoara) 3609 p.

întrecerile continuă astăzi de 
la ora 10,30.

2. A. Sepcî (U Cluj) 
(11,1—7,09—13.34—2,03 
V. Bogdan (U Cluj) 
(10,9—6,79—12,46—1,88 
C. Socol (u Cluj) 
M. Nicolau (Steaua)
I. Vasilescu-junior

„EXISTA PERSPECTIVA UNEI REVITALIZĂRI A RELAȚlÎLOR 

DINTRE RUGBYUL ROMÂNESC Șl CEL‘ ENGLEZ"
(Urmare din pag. 1)

te din practicarea acestui 
sport, în direcția menținerii 
sănătății, în educație — ca 
un excelent mijloc de disci
plinare, de formare a spiri
tului colectiv. Experiența șco
lilor engleze ne-a interesat 
îndeaproape".

Despre modul cum se rea
lizează pregătirea echipelor 
de club și selecția pentru 
meciurile internaționale ne-a 
vorbit tov. I. Izvoranu :

„Antrenamentele echipelor 
de club sînt conduse de că
pitanii de echipe și nu de 
antrenori. Și aceasta pentru 
simplul motiv că noțiunea de 
antrenor nu există. Cit pri
vește depistarea celor mai în 
formă jucători, susceptibili să 
îmbrace tricourile naționalei, 
o asemenea misiune este în
credințată unei comisii de 
tehnicieni — „comisia celor 
6“ — care urmărește jocul e- 
chipclor, totodată fixează le- 
tul și chiar echipa. In acest 
fel nu mai există nici un 
dubiu asupra obiectivități! în 
selecționarea jucătorilor. Este 
o soluție ce merită toată a- 
tenția".

Ultima parte a discuției s-a 
referit la perspectiva re
luării întâlnirilor dintre rug- 
byștii români și cei englezi.

„EXISTA, ÎNTR-ADE- 
VAR, PERSPECTIVA T.E- 
VlTALIZARII RELAȚIILOR 
DINTRE RUGBYUL RO
MANESC ȘI CEL ENGLEZ

— ne-a precizat Ing. Burada. 
DUPĂ PERFECTAREA IN- 
TÎLNIRILOR CU SELEC
ȚIONATA ORAȘULUI
DUBLIN, CARE VA EFEC
TUA UN TURNEU IN RO
MANIA, INTRE 7—11 NO
IEMBRIE, O SERIE DE ALTE 
ECHIPE DE CLUB din 
Birmingham, Coventry, Sussex 
și, probabil, o echipă studen
țească din Londra URMEAZĂ 
SA NE VIZITEZE ȚARA. 
Rămîne doar de stabilit da
tele. In același timp, O SE
RIE DE SPECIALIȘTI EN
GLEZI, cunoscători ai rug- 
byului românesc, care de alt-

fel au și pledat pentru reîn- 
nodarea tradiționalelor întîl- 
niri româno-engleze, ȘI-AU 
MANIFESTAT DORINȚA DE 
A FI IN MIJLOCUL NOS
TRU. Este vorba de d-nii 
G. C. Lamb, unul dintre cei 
mai apreciați arbitri, care va 
fi prezent la meciul Româ
nia — Franța, D. C. Ruther
ford și Peter Brook.

Firește, este de salutat noul 
impuls în relațiile rugbystice 
româno-engleze, moment de 
seamă menit să contribuie la 
dezvoltarea acestui sport, în 
cele două țări.

GRIVIȚA ROȘIE-STEAUA, „CAP DE AFIȘ"
' Privirile iubitorilor de rug

by din Capitală sînt îndrep
tate astăzi către meciul derby 
al etapei a Vî-a care va 
opune campioanei țării, Gri
vița Roșie, pe rivala ei per
petuă, Steaua. Partida se a- 
nunță extrem de echilibrată 
și implisit Interesantă. Gri- 
vița Roșie, care a rămas da
toare suporterilor ei, 
partidele 
toare cu 
șoara și 
parative 
apropia 
timp, 
dorința 
ține 
lider, va aborda meciul 
maximum de ambiție, 
toate energiile. De notat

după 
mai puțin convingă- 
Universitatea Timi- 
Rapid, a făcut pre- 
speciale pentru a-și 
victoria. In același 

Steaua, 
de 

actuala

animată 
a-și i 
poziție

i de 
men- 

de 
cu 
cu 
un

amănunt important: derbyul 
va constitui și o modalitate 
de selecție pentru federație în 
vederea meciului cu Italia din 
cadrul „Cupei națiunilor" 

Un alt meci care suscită 
mult interes este cel de la 
Timișoara dintre Universita
tea și Știința Petroșani.

învingătoarea echipei Di
namo, Politehnica Iași va e- 
volua din nou în Capitală, 
unde urmează să întâlnească 
XV-le Rapidului. Tot în Ca
pitală, Dinamo va juca pe 
teren propriu cu Farul Con
stanța.

In 
etapei, 
C.S.M. 
Birlad—Constructorul 
rești, gazdele pornesc favorite.

celelalte meciuri ale 
Agronomia Cluj— 

Sibiu și Rulmentul 
Bucu-

did void — primul gol din 
acțiune ; 6—5 Novac, excelent 
servit de Zamfirescu ; 7—5 
Kronor dintr-un unghi dificil 
— gol parabil î 8—5 Kroner, 
pe contraatac, cînd echipa sa 
se afla în inferioritate nume
rică.

Autoritar, arbitrajul lui P. 
Niculescu (București).

Adrian VASIL1U

Surprinzător rezultatul ce
lui de al doilea meci de ieri, 
în care Progresul a ținut în 
șah puternica formație Rapid. 
Scorul a alternat permanent, 
pentru ca la sfîrșit tabela de 
marcaj să indice egalitate per
fectă : 7—7 (1-3, 2-2, 2-1, 2-1). 
De notat că Progresul a con
dus cu 7—6 pînă în ultimul 
minut, cînd C. Rusu (la „om 
în plus") a înscris cel de al 
7-lea gol pentru feroviari. A- 
ceștia au mai avut o superio
ritate numerică în final, dar 
portarul Bogdan, excelent și 
pînă atunci, nu a mai putut 
fi învins. Au marcat: Lazăr 
5, Ghirvăsuță, Rusu pentru 

Rapid și Cocora 2. Munteanu, 
Golan, Manea, Fîrșirotu, Bor
za de la Progresul. A condus 
bine Ad. Stănescu (Timișoara).

Numeroși spectatori au a- 
sistat aseară, pe arena Voința 
din Capitală la o frumoasă 
victorie românească la popi
ce. Reprezentanții noștri au 
întrecut puternicei» formații 
ale R.F. a Germaniei, cam
pioni mondiali la bărbați, pe 
echipe și individual. Dacă la 
femei reprezentantele noastre 
au cîștigat la un scor catego
ric, conducînd detașat tot 
timpul, la bărbați lupta celor 
două reprezentative a fost 
deosebit de disputată, pînă la 
urmă însă popicarii noștri au 
cucerit victoria la o diferență 
apreciabilă.

încă de la primul schimb, 
Ana Petrescu — Maria 
Schwartz 465—385 pd, s-a 
prevăzut victoria la scor a 
echipei române, campioană 
mondială pe 1970. Toate cele 
șase jucătoare au fost Infor
mă excelentă, nici una n-a 
coborit sub 400 
ele n-au ratat 
în total.

Rezultatul, cu 
tigat meciul cu 
va R. F. a Germaniei (locul 
III la „mondialele" din acest 
an) 2692—2314 pd, reprezintă 
o cifră de valoare mondială, 
întreaga echipă a jucat foar
te bine, media realizată — 
446.8 la 100 de lovituri mixte 
— vorbind de la sine. O 
mențiune în plus merită 
sportivele Margareta Sze
manyi și Florica Neguțoiu 
care au doborît cele mai 
multe popice, 470 (cu o lovi
tură în gol), respectiv 468 (cu 
2 lovituri în gol). Din echipa 
oaspete, doar o singură jucă
toare a trecut granița celor 
400 pd, și anume, Rost Eh
rentahl, care a realizat 406 
pd cu 2 bile ratate.

de .bețe" și 
decît 8 bile

care s-a cîș- 
reprezentati-

Iată rezultatele meciului fe
minin : Elena Trandafir — 
Edith Herzog 445—393 pd, 
Margareta Szemanyi — Ulrike 
Isenbeck 470—370 pd, Elena 
Cernat — Roși Ehrentahl 
425—406 pd, Florica Neguțoiu
— Renate Gunzel 
pd. Crista Szocs — 
Entzel 419—382 pd.

Primul jucător al 
vest-germane a fost 
nul mondial pe 1970, Dietter 
Zieher, care a jucat cu multă 
precizie obținînd un rezultat 
foarte valoros, 961 p d în fa
ța tînărului I. Tismănaru, no
tat pe foile de arbitraj cu 
941 p d. în schimbul urmă
tor reprezentantul nostru G. 
Silvestru și-a întrecut adver
sarul, pe T. Holzman cu 
941—868 p d și astfel echipa 
noastră a preluat conducerea. 
Victoria selecționatei mascu
line a României este remar
cabilă întrucît ea a fost ob
ținută cu o echipă mult înti
nerită șl cu doi debutanți, și 
anume I. Păgidean și L. Mar
tina, care alături de veteranii 
naționalei, P. Purje și O. Vî- 
nătoru, au obținut punctaje 
mulțumitoare. Jucătorul nos
tru nr. 1 a fost din nou Pe
tre Purje, realizatorul celui 
mai bun rezultat individual
— 967 de popice doborîte la 
proba de 200 lovituri mixte.

Iată celelalte rezultate: I>. 
Martina — W. Gunzel 948— 
900 p d, I. Păgidean — H. 
Nutz 895—850 p d, C. Vînă- 
toru — I. Beck 
P. Purje — R.
875 p d.

Ca arbitru 
funcționat K. 
(R.D.G.).

468—378
Brigitte

echipei 
campio-

900—866 p d,
Pelikan 967—

principal a 
Schermesser

Toma RABȘAN

Astăzi, pe velodromul Dinamo
O TEMERARĂ ÎNCERCARE A CICLIȘTILOR

A. GRINJESCU

Activitatea oficială a velo
dromului nostru se încheie 
astăzi. La startul finalei cam
pionatului național de semi- 
fond cu antrenament mecanic 
se vor alinia 7 cupluri, toate 
animate de dorința de a cu
ceri titlurile. Lupta este des
chisă și tocmai acest lucru 
este o garanție pentru un

BIROUL FEDERAL INTRE BILANȚ
Membrii biroului Federației 

române de scrimă s-au reunit, 
de două ori în cursul săptă
mânii care a expirat, pentru 
a discuta, în primul rind, 
comportarea reprezentativelor 
țării în campionatele mon
diale și pentru a stabili mă
surile ce urmează a fi luate 
în vederea activității viitoare 
a scrimerilor noștri.

Analiza campionatelor mon
diale prezentată de antrenorii 
care au însoțit loturile noas
tre i V. Chelaru (floretă-mas- 
culin), A. Vîlcea (floretă-fe- 
tninin), D. Mustață (sabie) și 
C. Stelian (spadă), a fost ur
mată de ample discuții din 
care s-a desprins opinia că 
rezultatele s-au situat, în ge
neral, la un nivel satisfăcă
tor, deși se sconta — în mod 
justificat — pe comportări 
mai bune în probele de flo- 
retă-feminin și sabie.

Din dările de seamă ale 
antrenorilor și din dezbaterile 
pe marginea acestora a reie
șit că este necesar să se spo
rească exigența în pregătirea 
tuturor loturilor de scrimă, 
să se instaureze o disciplină 
fermă, să fie mai mult soli
citate capacitatea de gîndire, 
personalitatea sportivului și 
să se renunțe la aportul scri
merilor 
dirijați 
curs.

J. O.

care 
pas

așteaptă să fie 
cu pas în con-:

1972 IN* OBIECTIV
S-a convenit ca, în vederea 

Jocurilor Olimpice din 1972, 
să se facă pregătirile de ri
goare la toate cele patru arme, 
dar s-a subliniat faptul că 
prezența scrimerilor noștri la 
Milnchen va fi condiționată 
de rezultatele obținute de ei 
la campionatele mondiale din 
1971.

Conf. dr. Emil Ghibu, vice
președinte al C.N.E.F.S., care 
a participat la analiza campi
onatelor mondiale din acest 
an, a recomandat conducerii 
federației și antrenorilor să

urmărească punerea în prac
tică a învățămintelor des
prinse din această competiție, 
să se stabilească imediat un 
program judicios de pregătire 
în vederea campionatelor 
mondiale de la Viena (1971), 
să se organizeze participări 
la întreceri cu adversarii cei 
mai valoroși, să se caute in
troducerea unor elemente noi 
în pregătirea tehnică și tac
tică a sportivilor noștri. Re- 
ferindu-se la importanța pre
gătirii psihologice, d-sa a su
bliniat necesitatea de a-i des
povăra pe sportivii noștri de 
complexul de inferioritate pe 
care îl mai au în fața unor 
adversari.

Mai mul ți participanțl au 
ridicat problema promovării 
tineretului în loturile na
ționale și au pledat pentru o 
colaborare mâi strînsă între 
antrenori.

Biroul federal a luat act cu 
satisfacție de sprijinul promis 
de clubul „Steaua" în privin
ța pregătirii loturilor națio
nale.

In partea a doua a ședinței 
biroului federal s-a stabilit 
ca, în luna decembrie, să se 
organizeze o consfătuire a 
antrenorilor de scrimă în ca
drul căreia va fi prezentat și 
discutat planul de pregătirea 
loturilor noastre pentru vi
itoarele mari competiții (cam
pionatele mondiale din 1971 
și Jocurile Olimpice din 
1972).

LOTURILE PENTRU 
CAMPIONATELE 

BALCANICE
In continuare, biroul fede

ral a stabilit componența Ip- 
turilor de trăgători ce ur
mează a ne reprezenta țara 
la campionatele balcanice de 
scrimă, care Se vor desfășura 
la Sofia între 26 și 30 noiem
brie. Acestea Se prezintă ast
fel :

FLORETA MASCULIN : M. 
Țiu, T. Mureșanu, G. Urso-

MECIURI DE BARAJ PENTRU CUCERIREA TITLURILOR
CÎMPULUNG MUSCEL, 10 

(prin telefon de la trimisul 
nostru). Surprizele au conti
nuat și în reuniunile următoa
re ale finalei campionatului 
național de oină. După ce a 
obținut o prețioasă victorie 
în compania echipei C.P. 
București (campioana pe 
1969) Dinamo Băneasa (fosta 
Dinamo 'lucurești) a trebuit 
să încline steagul în fața ol- 
niștilor din comuna Gherăești, 
județul Neamț, care în aceeași 
zi pierduseră la un scor astro
nomic (6—23) confruntarea cu 
formația tipografilor bucureș- 
teni. Meciiil, ultimul obstacol 
al dinamoviștilor în cursa 
pentru titlu, a purtat, evi
dent, amprenta nervozității, 
ambele formații fiind iritate 
de lipsa lor de eficacitate la 
„bătaie", unde s-au realizat 
neașteptat de puține puncte 
suplimentare. în consecință, 
reprizele la „prindere" au fost 
presărate cu numeroase pase 
fără adresă, lovituri imprecise 
și prinderi defectuoase, ușu- 
rîndu-se astfel sarcina trece
rii adversarilor prin culoare
le de ducere și întoarcere. 
Dinamoviștii au greșit mai 
mult și astfel victoria a re-

venit, pe merit, echipei Bi
ruința Gherăești, cu scorul 
de 6—3.

C,P. București, Dinamo Bă- 
neasa și Biruința Gherăești 
se află la egalitate de puncte 
în clasament, avînd fiecare 
cite o înfrîpgere. Conform re
gulamentului cele trei forma
ții se vor întîlni duminică 
într-un turneu de baraj (tur- 
retur) pentru desemnarea 
campioanei.

CÎTEVA REZULTATE DIN 
REUNIUNEA DE SIMBAtA: 
C.P.B. — Tricolorul Baia 
Mare 22—4, Dinamo Băneasa 
— Celuloza Călărași 18—7, 
Tricolorul Baia Mare — Via
ța nouă Olteni (Teleorman) 
10—8, Biruința Gherăești — 
Celuloza Călărași 14—5, Di
namo Băneasa — Viața nouă 
Olteni 20—8.

Tr. IOANIȚESCU

LUNI 1B OCTOMBRIE, 
la orele 18, tn sala din 
str. Doamnei nr. 2, va a- 
vea loc o întâlnire a mem
brilor susținători al clu
bului Progresul.

ȘI PERSPECTIVE
viei, Cr. Dinu, C. Niculescu, 
M. Bănică. FLORETA FEMI
NIN : Ileana Drimbă, Suzana 
Ardeleanu, Ana Halchin, 
Magdalena Bartoș, Rodica 
Văduva, SABIE : Dan Irimi- 
ciuc, I. Pop, I. Budahazi, C. 
Marin, Al. Nilcă. SPADĂ : Al. 
Istrate, N. Iorgu, C. Duțu, D. 
Podeanu, A. Cărămidă.

S-a luat în discuție, apoi, 
programul întîlnirii de spadă 
România — R.S.S. Ucraineană 
care se va desfășura la 
curești în 
tombrie și 1 noiembrie, 
prima zi se va disputa proba 
pe echipe, iar a doua zi vor 
avea loc întrecerile indivi
duale. Valoroșii sportivi ucrai
neni vor rămîne în țara 
noastră pînă la 9 noiembrie, 
urmînd să facă un program 
de pregătire împreună cu 
spadasinii noștri fruntași.

In încheierea ședinței, bi
roul federal a fost informat 
asupra principiilor de bază 
ale calendarului de activitate 
internă pentru anul viitor. 
Acesta menține, în linii mari, 
structura celui actual, excep- 
tînd campionatul pe echipe al 
diviziei A (se va desfășura 
în două părți, cu două etape, 
înainte de campionatele mon
diale și cu celelalte două 
după acest eveniment) și 
campionatele naționale ale 
seniorilor, programate pentru 
14—16 mai 1971. (S. b.)

Bu- 
zilele de 31 oc- 

In

spectacol pasionant, pentru 
medii orare incă neintîlnite 
pe ovalul de beton de la 
Dinamo. Motociclist și ciclist 
— cuplu care trebuie să 
scoată in evidență calitățile 
alergătorului de a rezista la 
viteze tot mai mari — se 
vor strădui să întreacă acel 
72 km/h care a însemnat pri
ma treaptă urcată Pe scara 
valorii internaționale.

Așadar, astăzi, incepind de 
Ia ora 10, pe velodromul Di
namo, concurențil vor încer
ca — la ultima lor intilnlro 
cu publicul — să renască spe
ranțe in inimile tuturor ce
lor ce văd încă în ciclism un 
sport cu șanse de ascensiune 
în concernul internațional. Să 
fim alături de ei în această 
temerară încercare !

Un Joc foarte disputat
RAPID-PROGRESUL 11-10

LA HANDBAL FEMININ
Formații binecunoscute în hand

balul nostru feminin, Rapid șl 
Progresul (foste divizionare A) 
șl-au dat din nou întîlnlre, de 
data aceasta într-un meci derby 
al diviziei secunde, ambele echipe 
avînd șanse aproximativ egale la 
o opțiune pentru revenirea tn rîn- 
dul primelor 10 echipe din țară. 
Intllnlrea de nivel tehnic satisfă
cător a plăcut prin risipa de ener
gie făcută de ambele echipe șl 
prin evoluția scorului. Elevele iul 
Pomplllu Slmion au marcat un 
plus de luciditate în acțiunile o- 
fenslve, tn timp ce, în apărare 
portarul Marla Buzaș a fost ex
celentă (a apărat și trei aruncări 
de la 7 metri !). Victoria rapldls- 
telor, chiar la limită, scor 11—10 
(5—5), este pe deplin meritată, ele 
avînd acum un avans de 4 puncte 
în clasament. Replica Progresu
lui ne-a plăcut și cu puțin calm 
puteau obține o remiză. Au mar
cat cele mal multe puncte : Ana 
Stark (4), — în formă foarte bună, 
Vasilescu (3) — Rapid. Bogan
(3), — Progresul. A condus Cice
rone Burcă (București). (Gh. Ran- 
gu).

ATLETISM t Stadionul Re
publicii, de la ora 10.30, cam
pionatul republican de proba 
combinate șl concurs de pro
be neclaslce.

BASCHET : Terenul Glu
leștl, ora 10.15 : Rapid II — 
Pedagogie Galati (f). Teren 
Floreasca, ora 10.15 : 1EFS II
— „U" Iași (f), Academia Mi
litară — Comerțul Ttrgovlște 
(m). Terenul Voința, ora 10 : 
Voința — Rapid C.F.R. Galați 
(m). Terenul Progresul, era 
10.15 : Progresul — Politeh
nica Iași (m), meciuri tn ca
drul diviziei B.

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

CAIAC-CANOE : Lacul He
răstrău, de la ora 0, «Cupa 
fondiștflor".

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

FOTBAL 1 Stadionul „33 
August", ora 15.30 : România
— Finlanda (Campionatul eu
ropean lnter-țări); Stadionul 
Metalul (Pantellmon), ora 11 : 
Metalul București — Poiana 
Clmpina (divizia B) •

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

Terenul Laromet, ora 0.30 : 
Tehnometal Buc. — ~ 
Energia Buc. (Juniori) 
11 : Laromet Buc. — 
Călărași (divizia C) î

Terenul Gloria, ora 
șlnl unelte Buc. — 
Rm. Vilcea (divizia

Șe. sp. 
Z. ora 
Celuloza
11: Ma- 

Chlmla 
___ . „ C)! ora 

13 : Mașini unelte Buc. — Me
talul Ttrgovlște (Juniori) ;

Terenul Sportul Muncito
resc, ora 11 : Sportul Munci
toresc Buc. — Petrolul Tlr- 
govlște (divizia C) ’, ora 13B 
Sportul Muncitoresc Buc. — 
Petrolul Ttrgovlște (juniori);

Stadionul Metalul, ora I : 
Metalul Buc. — Voința Buc. 
(juniori).

Stadionul Ghencea^ ora 
10.30, Steaua — Petrolul Plo
iești (med amical) î ora 13 s 
Steaua — Petrolistul Boldești 
(Juniori) ț

Stadionul Dlnamo, ora 11 t 
Dinamo Buc. — S.N. Oltenița 
(juniori) ;

Stadionul Gluleștl, ora 131 
Rapid Buc. — Caraimanul 
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 10.15 : Progresul — Dina
mo București (med amical)

HANDBAL : Terenul Voin
ța : ora 9.00 : Voința — Chi
mia Buzău (B.f.); ora 10.00 
Steaua Bue. — Șc. sportivă 
Sf. Gheorghe (J.m.). teren 
Dlnamo, ora 9.00 Dinamo 
Buc. — știința Lovrin (A.m.); 
10.15 ; IEFS — Buo. — Uni
versitatea Timiș. (A.f.); 11.15: 
Steauă Buc. — universitatea 
Cluj (A.m.):

POLO i Ștrandul Tineretu
lui, de la ora 10 : Rapid — 
Dlnamo, Steaua — Progre
sul ; de la ora 181 Rapid — 
Steaua.

RUGBY : Terenul Parcul 
Copilului î ora 8.45: Rapid
— Clubul sportiv școlar (j); 
ora 10.15 : Grivița Roșie — 
Steaua (dlv. A). Terenul Dl
namo, ora 0 : Dlnamo — Fa
rul (dfv. A), ora 14.30 : Dlna
mo — Grivița Roșie (J). Te
renul Gluleștl, ora 0 t Rapid
— Politehnica Iași (dlv. a). 
Terenul Ghencea, ora 8 5 Pro
gresul — Steaua (j).

VOLEI î Sala Progresul, de 
8.30 : I.T.B. Informa- 
Medicina Cluj (f.B.)> 
— Farul (m.B.), Pro- 
Buc. — Voința Bue.

la ora 
țta — 
Aurora 
greșul 
(m.B.).

YACHTING s Lacul Herăs
trău, de la ora 10, campiona
tul Individual al Bucureștlu- 
tul, clasele Finn, F.D. șl Snipe.

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



NOI VICTORII ROMANEȘTI 
LA BALCANIADA DE TENIS DE MASĂ

SOFIA, 10 (prin telefon, de Ia 
corespondentul nostru).

Sîmbătă dtlpă amiază au 
început întrecerile probelor indi
viduale. La simplu femei s-au 
prezentat cîte trei jucătoare din 
România, Iugoslavia, Grecia șl 
șase din Bulgaria. La băieți, con
curează cîte patru jucători din 
România șl Grecia, trei din Iu
goslavia și 12 sportivi bulgari.

In primele două tururi, român
cele Maria Alexandru și Carmen 
Crișan au obținut victorii u- 
șoare : Alexandru — Kotsia (Gre
cia) 3—0 (4 5, 4), Crișan — Tve- 
tanova (Bulgaria) 3—0 (19, 10, 16), 
Alexandru — Vasllleva (Bulgaria) 
3—0 (14, 14, 14), Crișan — Dol- 
clnova (Bulgaria) 3—0 (12, 18,
17). La ora convorbirii telefonice,

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA SOFIA

In runda a 7-a a turneului 
internațional feminin de șah 
de la, Sofîa, Suzana Makal a 
remizat cu Konopleva, fruntașa 
clasamentului, rezultat consem
nat și în partidele Hecklein- 
Eretova și Cardosso-Pitelj. în 
clasament conduc Sikova (Bul
garia) și Konopleva (U.R.S.S.) 
cu cîte 4% puncte, urmate de 
Veroczi (Ungaria) — 4, Ereto- 
va (Cehoslovacia), Todorova 
(Bulgaria) — 3‘/2 p, Makai (Ro
mânia) — 3 p. etc.

Maria Alexandru șl Carmen Cri- 
șan se pregătesc 
jocurile semifinale. Prima 
primi replica Emiliei Neikova 
(Bulgaria) care a eliminat în 
rundele premergătoare pe Lidia 
Die, cu 3—0 și pe Srbeț (Iu
goslavia), cu 3—1. Crișan se va 
întîlni cu Ranghelova (Bulgaria), 
cîștigătoare, în turul al doilea, 
la Mirijana Resler (Iugoslavia) : 
3—1.

La băieți, toți cel patru con- 
curenți români au trecut cu bine 
primul tur : Gheorghe — Pardov 
(Bulgaria) 3—2 (9, —20, —14, 22, 
20), Doboș! — Karaivanov (Bul
garia) 3—1 (—21, 14, 11, 9), Ova- 
nez — Gheorghiev (Bulgaria) 
3—0 (6, 17, 16), Nicolae — Mitev 
(Bulgaria) 3—2 (15, 15, —17, —20, 
10). în meciul al doilea (optimi), 
Gheorghe a înregistrat o cate
gorică victorie asupra 
meritatului jucător grec, Diada- 
kis, cu 3—o (5, 11, 13).

Alte rezultate, dublu bărbați, 
turul I : Gheorghe, Nicolae — Da- 
mianov, Karaivanov (Bulgaria) 
3—1, Doboși, Ovanez — Konev, 
Gencev (Bulgaria) 3—1.

Duminică au loc ultimele par
tide ale competiției.

Toma HRISTOV

să susțină
va

exp er i-

TELEX

ÎN REGATA DE LA PRAGA

Canotoarele C. N. U
învingătoare pe toată

învingător la Berlin

G. POMETCU

BERLIN, 10 (prin telefon). Tur
neul Internațional de box de la 
Werner Seelenbinder Halle s-a 
încheiat. Singura victorie româ
nească a fost obținută de Gabriel 
Pcmetcu, care în seara aceasta 
a făcut un meci memorabil, în- 
vlngîndu-1 detașat (cu 5—0) pe 
experimentatul pugilist polonez 
Galonska. Pometcu șl-a obligat 
adversarul să accepte lupta de 
aproape, de unde a plasat serii 
de lovituri la ficat, încheiate cu 
croșee de dreapta extrem de 
precise. După ce conduce» de
tașat în partida cu polonezul Ja- 
kielski, în finalul medului, cînd 
era de preferat să se deplaseze 
continuu șl să evite contactul cu 
adversarul, Ciucă s-a dus nea
tent în atac șl a recepționat o 
puternică contră de dreapta 
carotidă, care l-a făcut 
Numărat de arbitru, el 
trimis apoi la colț. Gîju 
de trei ori cunoștință cu 
(de două ori în primul
dată în al doilea), pierzînd

mentabil, prin abandon în ulti
ma repriză, în fața campionului 
olimpic Sokolov (U.R.S.S.).

Celelalte rezultate din finală : 
semimuscă : Gedă (Ungaria; b.p. 
Weinhold (R.D.G.) ; semiușoară: 
Orban (Ungaria) b.p. Oduardo 
(Cuba) ; ușoară : Bayer (R.D.G.) 
b.p. Zaițev (U.R.S.S.) ; semlmij- 
locie : ' Kajdl (Ungaria) b.p.
Oveclkln (U.R.S.S.) ; mijlocie 
mică : Tregubov (U.R.S.S.) b.p. 
Garbey (Cuba) ; mijlocie : Șepilov 
(U.R.S.S.) b.p. Knowlen (Anglia); 
semigrea :
b.ab. 2 Schlegel 
Anders (R.D.G.) 
hoslovada).

In semifinalele
(Ungaria) l-a învins prin aban
don în prima repriză pe Victor 
Sllberman, care a fost pus de 
două ori k.d. șl apoi oprit de 
antrenorul Chlriac, iar Anders 
(R.D.G.) l-a întrecut la puncte 
pe Ion Alexe, după un meci în 
care ambii boxeri -au fost aver
tizați.

S-au încheiat meciurile gru
pei finale ale celei de-a treia 
ediții a campionatului unional 
de rugby. Ca și în anul tre
cut, titlul de campioană a 
revenit echipei „Fiii” din 
Moscova, care în meciul de
cisiv a întrecut cu scorul de 
8—6 formația Academiei mi
litare de aeronautică.

in 
groggy, 

a fost 
a făcut 
podeaua 
rund, o 

la-

Nesterov (U.R.S.S.)
(R.DiG.) ; grea 5 
b.ab. Mitei (Ce-

turoeului, Kajdl

Partidele disputate in runda 
a 5-a a turneului de șah de 
la Vinkovci (Iugoslavia) s-au 
încheiat cu următoarele re
zultate : Szabo — Larsen 
1—0 ; Ozanici — Quinteros 
remiză ; Hort — Bertok 1—0 ; 
Marici — Bronstein remiză ; 
Tomici — Parma remiză; 
Minici — Ledici 1—0. în cla
sament conduce marele ma
estru cehoslovac Hort cu 4 p, 
urmat de Minicl (Iugoslavia) 
37» p, Taimanov (URSS) 3 p 
și o partidă întreruptă.

Printre ultimele regate in
ternaționale ale actualului se
zon s-a înscris și cea desfășu
rată recent pe rîul Vltava, la 
Praga. în concursul feminin, 
căruia î-au fost rezervate 4 din 
cele 5 probe clasice, au parti
cipat și canotoarele Clubului 
nautic universitar București 
(atît la senioare, cit și la ju
nioare), alături de echipaje din 
Cehoslovacia și R.D. Germană.
Dovedind aceeași ascendență 
de formă, schifistele C.N.U. au 
dominat întrecerile, cîștigînd 
toate cele 6 finale Ia care au 
participat, și — fapt îmbucu
rător — plasîndu-și echipele se
cunde pe locuri fruntașe. Iată, 
de altfel, rezultatele regatei, 
din care pot fi deduse dife
rențele apreciabile cu care 
s-au impus bucureștencele : 
SENIOARE (1000 m) 4+1 rame : 
1. C.N.U. (Doina Bălașa, Elena 
Necula, Viorica Crețu, Garoa
fa Cantemir + Ioana Petcu) 
3:19,2 “
3:24,1, 
C.N.U.
cia Lăzău, Marta 
ghel, Teodora Roșu + Maria 
Ghiață) ------ “ ~ '
3:34:2, 6.
simplu 1 
3:41,9, 2.
3. Cheimicka
Slovan Lysa 3:50,6, 5. Slavia 
N.M. 3:56,6, Tatra 3:57,7 ;

2. D.H.F.K. Leipzig
3. Olomouc 3:28,1 4.
(Maria Toperczer, Lu-

Lăzău, Marta An-
3:32.3, 5. Pardubice
Tatra Smichov 3:38,3; 
C.N.U. (Cristea Kloos)
C.V.K. Praga 3:46,9, 

Usti 3:47,0, 4.

dubiu : 1. C.N.U. (Teodora Un- 
taru, Marioara Sîngeorzan) 
3:41,9, 2. C.N.U. (Maria l’opa, 
Georgeta Ionescu) 3+9.6,.- 3. 
Slavia N.M. 3:51,4, 4. Tatra 
3:55,0, 5. D.H.F.K. (pierdut cu
loarul) 3:59,9 ; 8+1 : 1. C.N.U. 
(T. Untaru, M. Sîngeorzan, L. 
Kresz, V. Crețu, E. Necula, G. 
Ciomîrtan, T. Caramihai, G. 
Cantemir + I. Petcu) 3:22,2, 
2. C.N.U. (D. Bălașa, *' 
șan, S. Speteanu, M. 
Stoicescu, L. Lăzău, 
cu, M. Popa + M.
3:24,6, 3. D.H.F.K.
Olomouc 3:35.8, 5. Tatra 3:46,3; 
JUNIOARE (800 m) simplu : 
1. C.N.U. - - 
3:28,3, 2.

M. Mure- 
Bălan, M. 
G. Iones- 

Ghiațâ)
3:24,8, 4.

(Codruța Blidaru) 
Chemicka 3:31,9, 3. 

C.S. Bmo 3:33.2, 4. Slovan Lysa 
3.36,7, 5. Sbrojovka Brnn
3:42,8, 6 Tatra 3:43,3 ; 4+1 vîs- 
le : 1. C.N.U. (Georgeta Mili
tarii, Carmen Constantinescu, 
Mariana Stavăr, Stela Sandru 
+ Rodica lordache) 2:53,0, 2. 

Tatra 2:55,2, 3. Sbrojovka 3:04,6. 
In finalele masculine — unde 
au participat echipaje din 
R.D. Germană, Elveția și Ce
hoslovacia — toate 
juniori au revenit 
din R.D. Germană, 
niori următorilor : 
Dukla 6:47,3, 
(Hellebrandt) 7:53,3, dublu Du
kla 6:51,5, 8+1 D.H.F.K. 6:00,4.

5.

probele de 
schifiștilor 
iar la se- 

4+1 rame: 
simplu Dukla

Scade media golurilor în Europa
După ultimele date statistice, în campionatele dintr-un 

număr de țări europene media

defensive ? Sau și una și alta ?

unele cazuri destul de mult —, 
cîteva exemple :

iar în altele a crescut. Iată

Țara 1969-70 1970-71 Diferența

Danemarca 3,61 2,89 —0,72
R.F. a Germaniei 3,10 2,63 —0,47
Franța 3,17 2,71 —0,46
Anglia (liga I) 2,62 2,41 —0,21
Scoția 3,08 2,88 —0,20
Cehoslovacia 2,22 2,04 —0,18
Elveția 3,01 2,88 —0,13
Iugoslavia 2,43 '2,33 - —0,10
Polonia 2,09 2,65 + 0,56
R.D. Germană 2,48 2,97 '+0,49
Austria 2,87 3,08 +0,21
Ungaria 2,77 2,89 + 0,12
U.R.S.S. 2,01 2,05 '+0,04

Au slăbit liniile de atac sau s-au întărit compartimentele

,,Fotbalistul
Bobby Charlton a primit 

din partea antrenorilor en
glezi calificativul de „fotba
listul fotbaliștilor" pentru for
ma sa sportivă și comporta
rea avută în timpul sezonu-

fotbaliștilor*4
lui 1969-1970. Cu cele 106 se
lecționări în echipa naționa
lă engleză, Charlton deține 
și un record în acest dome
niu.

Best într-o postură inedită
V-ațl obișnuit, fără 

îndoială, ca pe George 
Best (faimosul interna
țional nord-lrlandez șl 
vedeta ---------- ----
Chester 
vedeți în 
de fotbalist, măsurind 
de-a lungul și de-a la
tul terenul de joc șl 
tatonînd permanent 
poarta adversă. Acum 
vă invităm să-l admi
rați șl în această pos
tură de (aparent) croi
tor. Proprietarul unui 
magazin de confecții. 
Best este deseori pus 
în situația (plăcută) de 
a-și servi clientele care 
— cum e ușor de pre
supus — îi fac și ochi

clubului Man- 
United) să-l 

* echipament

Fosbury Flop nu mai este un simplu joci

în fruntea
specialistelor 
noului stil

In derbyul celei de-a 5-a e- 
tape a campionatului cehoslo
vac de hochei, echipa Slovan 
Bratislava a întrecut cu sco
rul de 4—3 (2—1, 2—0. 0—2) 
formația VSJ Kosice. în cla
sament conduce echipa Slo
van Bratislava cu 8 p, urma
tă de VSJ Kosice, Dukla Jih- 
lava și SONP Kladno — toa
te cu cîte 6 p.

w)
In prima manșă a finalei 

Cupei campionilor europeni” 
la hochei pe gheață (ediția 
1969—1970), echipa Spartak 
Moscova a învins cu scorul 
de 3—2 (1—2, 0—0, 2—0) for
mația ȚSKA Moscova. Punc
tele echipei Spartak au fost 
marcate de Starșinov, Iaku- 
șev și Gureev.

La început a stîrnit zîm- 
bete... Apoi, interesul miilor 
de spectatori prezenți pe sta
dionul olimpic de la Ciudad 
de Mexico, care au aplaudat 
ca în jurul unei imense are
ne de circ, pe un tînăr atlet 
nord-american, certat cu teh
nica „ortodoxă". Dick Fos
bury (despre care nu se au
zise prea multe lucruri pînă 
în acea după-amiază de oc
tombrie), ignorînd parcă o 
experiență de aproape un se
col și... ironia ușoară a ad
versarilor, adepți convinși ai 
„ventralului", ' încerca să 
treacă ștacheta tot mai sus 
înălțată, la capătul unui elan 
rapid și prelungit, după cîteva 
mișcări demne de un perfect 
acrobat.

Ceea ce a urmat se știe; 
nonconformists Fosbury (cum 
l-au denumit ziariștii) nu s-a 
mai oprit decît la înălțimea 
de 2,24 m — a 3-a perfor
manță mondială din toate 
timpurile — stîrnind stu
poare prin victoria sa olim
pică.

Odată depășit momentul de 
uluială, reacția conservatori
lor nu a întîrziat să se facă 
simțită. Față de elementul 
complet revoluționar în teh-

nica acestei sărituri, mai 
mulți medici și antrenori au 
început, o adevărată campa
nie care atrăgeau aten
ția , .-.pra unor eventuale 
pericole (deformări sau acci
dente ale coloanei vertebrale), 
mergînd pînă la a cere in
terdicția acestui gen de să
ritură, care — chipurile — 
nu ar avea nimic comun cu 
atletismul ! Dar „virusul 
Fosbury" inoculat, prin inter
mediul televiziunii care a 
permis la zeci de milioane 
de tineri să savureze specta
culozitatea acestei sărituri, 
nu a mai putut fi stăvilit.

Au trecut doi ani de atunci 
și despre creatorul acestui 
„Flop" nu se mai aude nimic, 
în schimb adepții stilului

său (tot mai numeroși) au in
vadat stadioanele, avînd pre
zențe marcante în concursu
rile de amploare. Disputa în 
fața ștachetei se duce la cel 
mai înalt nivel. Cei care au 
rămas credincioși „ventralu
lui", în frunte cu Ni Chih- 
chin (R. P. Chineză) — 2,26 
m în acest sezon, ocupă lo
curi fruntașe în listele celor 
mai buni performeri, dar ei 
sînt talonați îndeaproape de 
cîțiva temerari „Fosbury“-ști. 
Printre aceștia — Bill Elliot 
(2,21 m), cel mai bun per
former american al anului, 
maghiarul Major (care a pro
gresat de la 2,14 m la 2,20 
m), cehoslovacul Jiri Palkow- 
ski, proaspăt campion 
pean de juniori și, cel 
recent, tînărul student 
nian Kestutis Sapka,
după ce a trecut 2,23 m (în 
1969 sărea doar 2,10 m) a

euro- 
mai 

litua- 
care

In cadrul unei gale de box 
disputate la Roma, pugillstul 
brazilian Juarez de Lima (ca
tegoria mijlocie) l-a învins la 
puncte în zece reprize pe ita
lianul Carlo Duran.

A DOUA INTILNIRE

DE TENIS

golurilor a scăzut — și în

O strîngere de mînă
Pozează Bobby Moore

meci West Ham — F.C. Santos disputat recent la New York.

avut o încercare foarte bună 
(dar nereușită) la 2,29 m înăl
țime cu 1 cm peste actualul 
record mondial.

în proba feminină, prima 
care a depășit în acest an 
180 cm prin acest stil a fost 
canadianca Debbie Brill. La 
sfîrșitul sezonului, însă, avem 
satisfacția deosebită de a o 
afla pe reprezentanta țării 
noastre, Cornelia Popescu 
(cu 1,85 m), în fruntea pluto
nului „Flop“, la numai doi 
cm de lidera probei. Român
ca a făcut mari progrese în 
acest sezon dovedindu-se o 
demnă urmașă a lolandei 
Balaș, cu excelente posibili
tăți de a ataca anul viitor 
fantasticul record (1,91 m) al 
celebrei noastre campioane.

Iată, de altfel, și listele 
celor mai buni performeri ai 
anului, adepții lui Fosbury 
fiind notați cu majuscule :

BUDAPESTA-BUCUREȘTI
La sfîrșitul acestei luni, 

o selecționată de tenis a 
Bucureștiulul se depla
sează în capitala Ungari
ei. pentru a susține o 
nouă întâlnire cu tenis- 
manii maghiari. Reamin
tim că prima ediție a 
meciului de tenis Buda- 
pesta-Bucureștl a avut 
loc la finele anului tre
cut în formația noastră 
se vor 
Petre
ver Dron și 
cu ; iar în 
budapestană 
I. Gulyas,
P. Szoke. întâlnirea este 
programată în zilele de 
31 octombrie — 1 no
iembrie a.c.

alinia probabil 
Mărmureanu, Se- 

Viorel Mar- 
selecționata 
vor juca 

S. Baranyi,

/

MASCULIN FEMININ
2.2G NI Chlh-chln (R.P. Chineză)
2.23 ---------
2.21

SAPKA (U.RS.S.) 
ELLIOT (S.U.A.) 
Brown (S.U A.) 
MAJOR (Ungaria) 
Gavrilov (U.R.S.S.) 
Zacharias (R.F.G.) 
Kelemen (Ungaria) 
Bolșov (U R.S.S.) 

2,18 Jourdan (S.U.A.) 
Sheppard (S.U.A.) 
PALKOWSKI (Cehoslovacia)

2,20

2,19

1,87 A. Lazareva (U.R.S.S.)
1,86 S. Hrepevnlk (Iugoslavia)
1,85 C. POPESCU (România) 

R. Schmidt (R.D.G.) 
I. Gusenbauer (Austria)

1.84 M. Komka (Ungaria)
1,83 D. BRILL (Canada)
1,82 K. MACK (R.F.G.)
1,81 V. Gavrilov (U.R.S.S.) 

B. RECHNER (Elveția)

Steaua învinsă
in al doilea joc

„pentru albumul dv.“
și Pele, capetele de afiș ale unui

Cluburile iugoslave importă... jucători străini
După ce au furnizat nenu- 

mărați jucători multor clu
buri de pe continentul nos
tru și chiar din America de 
Nord și din Australia, iată 
că echipele iugoslave au a- 
juns in situația de a căuta, 
la rindul lor, fotbaliști peste 
hotare. Dinamo Zagreb, de 
pildă, a încercat la antrena-

mente patru sud-americani — 
trei din Paraguay și unul 
din Uruguay. Ei sint: Hani- 
bal Grisetti (22 ani), Ramon 
Gilberto Garcete (23 ani) și 
Augustin Riberos Falco (23 
ani), respectiv Hanibal Mon
tero (21 
să vină 
Campora

ani). Este așteptat 
încă un uni-guayan, 
(23 ani).

Nici un scandal în 212 meciuri!

După J.O din Mexic, Fosbury Flop nu era decît un simplu 
joc pentru cîteva sute de tineri din întreaga lume. Astăzi, el 
a devenit un fenomen din ce în ce mai fascinant pentru uni
versul atletic Ascesiunea sa de-abia a început. Spre ce piscuri 
se vor îndrepta temerarii săi adepți ?...

A. V.

cu Fiissen
Echipa de hochei Steaua Bucu

rești a susținut o nouă întîlnire, 
la MU.ichen, cu formația vest- 
germană E. V. FUssen. In partida 
revanșă, hochelștil români 
fost învinși cu 10—2 (2—1, 
2-1). - 
Waitl a 
FUssen. 
au fost 
Szabo.

au 
.. - 6—0. 

Internaționalul Leonhard 
marcat 4 goluri pentru 
Punctele echipei Steaua 
înscrise de Mlrdolu și

. Intr-un bilaniț 
publicat de UEFA 
se subliniază fap
tul că în sezonul 
internațional 1969 
-70, în cele 212 
meciuri 
putate în Euro
pa, nu s-a înre
gistrat

scandal... Numă
rul jucătorilor e- 
liminați a fost

dis-

nici un

extrem de scăzut, 
ca urmare a mă
surilor luate și a 
severității arbi
trajelor. Astfel, 
în cele 127 da 
jocuri programa
te și disputate în 
„Cupa campioni
lor" și „Cupa 
cupelor" (care au 
atras peste

doar doi 
în cam-
Europei 
amatori

2 300 000 de spec
tatori) au fost e- 
liminați 
jucători, 
pionatul 
pentru
doar unul, iar în 
Turneul U.E.F.A. 
(care a compor
tat 56 de partide) 
doi. Reconfortan
tă statistică...

Pe scurt
In cadrul unui antrenament 

al echipei de fotbal Cagliari, 
cunoscutul internațional Gigi 
Riva, a accidentat involuntar 
un spectator nedisciplinat. în 
timpul unor exerciții la poar
tă, șutul lui Riva l-a lovit 
pe un „tifoso" care se afla 
plasat în apropierea porții, 
fracturîndu-i brațul stîng.

★
Fotbalul feminin cunoaște 

în prezent o popularitate 
crescîndă și în Cehoslovacia. In 
această tară, femeile au în
ceput să practice sportul cu 
balonul rotund în anul 1966. 
înființîndu-se pînă în prezent 
92 de cluburi cu peste 3 000 
de jucătoare. Doi antrenori 
profesioniști au fost desemnați 
să supravegheze progresele 
femeilor în acest sport și să 
le inițieze în tainele fotbalu
lui. Poate doar așa, prin riva
litate, să se amelioreze șt 
rezultatele echipelor ceho
slovace. ., masculine.

★
engleză West Ham 
decis să organizeze 
de gală în onoarea

formației, Bobbycăpitanului
Moore, care cu această oca
zie' va fi sărbătorit pentru 
împlinirea a 10 ani de cînd 
joacă în acest club. West Ham 
United a invitat pe Celtic 
Glasgow, pentru a-i fi parte
neră.

Echipa
United a 
un meci

S-ar părea că rezultatele excelente realizate în acest 
sezon de către înotătorii europeni și cei americani nu 
l-au intimidat pe cunoscutul antrenor australian Forbes 
Cariile, care continuă să creadă în posibilitățile „noului 
val" de la antipozi. Cariile a făcut recent următoarele 
declarații : „Cea care va urma recordmanei mondiale 
(58,9 pe 100 m liber), Dawn Fraser, va fi tot o austra- 
liancă. Rețineți numele ei : Shane Gould, care va îm
plini in februarie viitor 15 ani. Micuța Gould nu este 
singura speranță a Australiei la viitoarele J.O. Virginia 
Rickard (mixt), Debbie Cain (spate), Johanne Barnes 
(bras), Graham Windeatt (craul) și Narelle Moras, sora 
actualei recordmane (Karen) a lumii Ia 800 m liber, se 
vor afla cu siguranță printre laureațil de la Miinchen. 
Pentru a se afirma cit mai puternic pe plan internațio
nal, înotătorii australieni vor trebui să participe la 
mai multe confruntări inter- ---------------------------------
naționale. De altfel, în 1971, 
vom întîlni, pe rind, echipele nmilIDI IVIII 111
U£KS., R.F.G., Japoniei și [||[]|||^| |J|^

Australienii continuă să spere

JOHANNE BARNES

S Concurs atletic la Tașkent
OLANDEZII CONDUC
ÎN TURUL BULGARIEI

Penultima etapă a Turului 
ciclist al Bulgariei (Pazardjik- 
Blagoevgrad, 161 km), s-a în
cheiat cu victoria elvețianului 
Kamermann, cronometrat în 
3h 48:17. Ciclistul român Tu
dor Vasile a sosit la un minut 
de învingător, într-un grup din 
care făcea parte, printre alții, 
liderul cursei, olandezul* Den 
Hertog.

In clasamentul pe echipe 
conduce Olanda, urmată de 
Bulgaria și R.D. Germană. 
Echipa României ocupă locul 9.

Cu prilejul unul concurs des
fășurat la Reggio Emilia, Re
nato Dionisi a cîștigat proba 
de săritură cu prăjina cu per
formanța de 5,30 m, tot atât cit 
realizase recent la București, 
în proba de săritură în înălți
me, primul loc a fost ocupat 
de Azzaro cu 2,14 m, iar Fran
co Arese a fost cronometrat pe 
distanța de 1 000 m cu timpul 
de 2:19,4. Alte rezultate : mas
culin : 200 m — Mennea 21,5 
110 m garduri. — Liani 14,3 ; 
feminin : săritura în înălțime 
— Simeon! 1,73 m.

★
Concursul atletic feminin or

ganizat de ziarul „Izvestia" s-a

încheiat la Tașkent cu victoria 
echipei orașului Leningrad, care 
a totalizat 92 de puncte. 1 n 
proba de aruncarea greutății, 
victoria a revenit recordmanei 
mondiale Nadejda Cijova (Le
ningrad) cu 18,64 m. urmată 
de Antonina Ivanova (Mosco
va) — 17,80 m, Marina Niki
forova (Leningrad) a fost cro
nometrată cu timpul de 26.6 
în cursa de 200 m, iar Irina 
Tarasova (Leningrad) a cîști- 
gat proba de săritură în lun
gime cu 6,43 m. Tamara Da
nilova (Leningrad) și-a adju
decat victoria în proba de disc, 
cu o aruncare de 57,42 m.

Știți» ultimele știri «ultimele știri» ultimele
C.F.R. TIMISOARA

BOR (IUGOSLAVIA) 
0—0

Ieri s-au întîlnit într-un 
meci amical la Timișoara, e- 
chipele C.F.R. din localitate 
și F.C. Bor, din prima ligă 
a campionatului iugoslav de 
fotbal. După un joc în care 
feroviarii au atacat mai mult, 
dar șuturile lui Deheleanu și 
Speriosu au nimerit bara, ta
bela de marcaj a rămas ne
schimbată : 0—0.

F.C. F. C. LIVERPOOL A

HOCHEIȘTII SOVIETICI

In etapta de ieri (a 12-a), 
din campionatul Angliei, 
F. C. Liverpool a jucat la 
Londra cu cunoscuta forma
ție Tottenham. Victoria a re
venit gazdelor cu 1—0. Alte 
rezultate : Burnle—Coventry 
Citi 1—0, Chelsea—Manches
ter City.,1—1, Everton—Derby 
County 1—1, Manchester U- 
nited—Crystal Palace 0—1, 
Newcastle — Arsenal 1—1,
VOR EVOLUA IN S.U.A.

PIERDUT LA LONDRA
Nottingham—Blackpool 3—1, 
Southampton — Wolverhamp- 

Stocke 
United 
Albion 
In cla- 
United 

Man-

ton Wanderers 1—2, 
City — Vest Ham 
2—1, West Bromwich 
—Leeds United 2—2. 
sament conduce Leeds 
cu 19 p. urmată de 
Chester City 16.

Federația unională de ho
chei pe gheață a anunțat că 
prima reprezentativă a Uniunii 
Sovietice va efectua un tur-

neu de mai multe jocuri în 
S.U.A., în cursul lunii decem
brie.

Japonezii au dominat primul 
campionat mondial de karate

La Tokio s-au încheiat în
trecerile primei ediții a cam
pionatelor mondiale de ka
rate pe echipe. In finală, Ja
ponia E 
cu 3—1.
Japonia 
cu 3—1.

a învins Japonia C
Pentru locurile 3—4,
B a întrecut S.U.A.

EDDY MERCKX ÎNVINS 
IN TURUL LOMBARDIEI

Ieri a avut loc Turul ciclist 
al Lombardiei, la care au 
participat o serie de ru
tieri de valoare internațio
nală. La capătul celor 266'’' 
km pe primul loc s-a clasat 
italianul Franco Bitossi, cro
nometrat în 6 h 57:22, care 
l-a învins cu o lungime de 
roată pe compatriotul său 
Felice Gimondi. Pe locul al 
treilea a sosit Gianni Motta 
(Italia) la 2 minute și 10 se
cunde față de învingător El 
se afla în fruntea unui plu
ton din care făceau parte 
Eddy Merckx, Oile Ritter, 
Ocana ș. a.
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