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ECHIPELE ROMÂNIEI
PENTRU INTERNAȚIONALELE

OE TENIS DE MASĂ ALE IUGOSLAVIEI
Vor lua startul și reprezentativele Japoniei

Anul acesta campionatele internaționale de tenis 
de masă ale Iugoslaviei (ediția a 19-a) vor avea loc 
la Su'ootița, între 5 și 7 noiembrie. Și-au~ anunțat 
participarea unii dintre cei mai buni jucători . din 
Europa. Va fi prezent și un lot de 16 jucători japo
nezi. Țara noastră va fi reprezentată de Maria A- 
lexandru, Carmen Crișan, Eleonora Mihalca, Șerban 
Doboși, Teodor Gheorghe.

DEMONSTRAȚIA GIMNASTELOR 
ROMÂNCE Șl JAPONEZE— 

UN SPECTACOL DE ÎNALTĂ MĂIESTRIE

Rapid F. C. Bangu 2-1 (1-0) ■

UN FINAL NEAȘTEPTAT'
Azi, In sala Floreasca, campionii mondiali și olimpici |n fața bucureștenilor

Alina Goreac Ta sărituri, probă in care a evoluat excelent.

Ieri după-amiază, 15 000 de 
spectatori au venit pe stadio
nul Republicii din Capitală 
să urmărească întîlnirea ami
cală Rapid — F- C. Bangu. 
I-au adus Rapidul, echipa cu 
atîția simpatizanți în Bucu
rești, și reprezentanții fotba
lului brazilian, cel ce a trium-

Sîmbătă pe „Tineretului"

UNIVERSITATEA
BUCUREȘTI-STEAUA

Un public ’trial numeros ca 
orlcînd a urmărit ieri după 
amiază, în Sala Floreasca, de
monstrația echipelor feminine 
de gimnastică ale României 
și Japoniei, viitoare 
pante la campionatele mondi
ale din Iugoslavia. Fără note, 
fără brigăzi de arbitraj, opt 
gimnaste românce șl șapte ja
poneze ne-au înaintat timp de 
mai bine de două ore cu e- 
xercițiile liber alese cu care 
se vor prezenta peste o eăp- 
tămînă la marele examen. 
Fiind vorba de o demonstra
ție. ne vom reține și noi de 
a remarca pe una sau pe 
alta dintre sportivele român
ce. Vom sublinia însă că gim
nastele noastre au . făcut un 
concurs bun. cu multe execu
ții de înaltă măiestrie, sigu
ranța lor a fost mai 
precizia de asemenea, 
ne dă speranțe că la 
na vor fi înlăturate 
mele neajunsuri ce 
manifestă încă. Oaspetele au 
prezentat o echipă omogenă„ 
icu exerciții remarcabile la 
bîmă și sol, cu individuali
tăți ca Kaioko Hasniguchl 
care ne-a oferit, exerciții ex
celente Ia paralele și sol.

Oricum, la mondiale dispu
ta dintre cele două reprezen
tative pentru unul din locu
rile fruntașe ale întrecerii 
este deschisă și se anunță ex
trem de interesantă.

Punctul de cea mal mare 
atracție al prezenței echipe
lor de gimnastică ale Japoni
ei în Capitală 
fără îndoială, 
programată astăzi 
reasca, de Ia ora 
nata niponă, într-o formă re
marcabilă, este decisă să-șl 
mențină Ia Ljubljana supre
mația mondială, iar compo- 
nenții săi să adauge nof tit-

particl-

marc, 
ceea ce 
Ljublja- 
și ulti- 
se mai

îl constituie, 
demonstrația 
în sala Flo- 
18. Selecțio-

Iuri palmaresului lor bogat în 
medalii. îi vom vedea astăzi 
pe Akinori Nakayama ( meda
lie de aur la paralele la C.M. 
din 1966, și medalie de bronz 
la sol ; cîștigător al Cupei Ja
poniei în 1970, campion alini

mondiale : Mircea Gheorghiu, 
campion absolut pe 1970. 
Gheorghe Păunescu, Dan Gre- 
cu. Petre Mihaiuc, Vasile Co- 
șariu, Nicolae Achim, Nico- 
lae Oprescu, Gheorghe Toliă- 
ncanu.

pic Ia bară în Mexic), 
Eizo Kenmotsu (cîștigător al 
premondialelor din 1969, 
cui 2 în Cupa Japoniei), pe 
Takui Hayata (campion olim
pic Ia inele în 1964), pe Mit- 
suo Tsukahara (locul 3 în Cu
pa Japoniei — 1970), pe Fu- 
mio Honma, Shigeru Kasa- 
rnatau și pe Takeshi Kato 
(medalie de bronz la sol, la 
J. O. din Mexic).

De asemenea, se vor pre
zenta tn fața spectatorilor 
bucureșteni toți cei 8 sportivi 
din care urmează a fi alcătu
ită delegația noastră pentru

10-

Kaioko Hasbîguchi, cea mai 
bună gimnastă japoneză, la 
paralele.

Foto : Dragoș NEAGU

UN MICI Dl HANDBAL 
Dt MARE limRES 

OPINIILE CELOR DOI AN
TRENORI COINCID I

Aglomerate atît Pdn alcă- 
tuirea inițială a calendarului 
competițional, dar și prin 
surprinzătoarea răsturnare
valorică din ultimul timp, 
partidele cheie al campionatu
lui masculin de handbal ofe
ră în această perioadă un a- 
tractiv spectacol sportiv. 
Sîmbătă, pe stadionul Tinere
tului (ora 16) se vor întilni 
UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI, lidera clasamentului, 
cu STEAUA, actuala ocupantă 
a locului secund și deținătoa
rea titlului de campioană, 
întîlnirea nu mai are, credem, 
nevoie de nici o recomandare 
în plus. în schimb, interesant 
este felul în care cei doi an
trenor} așteaptă confruntarea 
dintre echipele lor. Iată păre
rile acestor tehnicieni :

Prof. EUGEN TROFIN (Uni
versitatea București) : „Sur
priza pe care echipa mea a 
făcut-o în acest sezon are Ia 
bază și o creștere valorică pe 
toate planurile, a jucătorilor 
de la Universitatea, dar și 
unele slăbiciuni manifestate 
de formațiile Steaua și Dina
mo. In meciul de sîmbătă, 
noi vom căuta să ne onorăm 
poziția de lideri. Avem posi
bilități și tehnice și tactice. 
Dar, dacă privesc lucrurile cu 
luciditate, este neîndoios că 
prima șansă în această întîl- 
nire o au handbaliștii de la 
Steaua. în orice caz va fi un 
meci frumos

Prof. CORNEL OȚELEA 
(Steăua) : „Partida ^ste difi
cilă. > Universitatea, ca orice 
echipa studențească,j știe să 
se mobilizeze la meciurile 
grele. în plus, jucătorii, prof. 
Trofin au manifestat Ia ulti
mele întîlniri o accentuată 
revenire de formă lață de 
începutul campionatului. To
tuși, noi vom lupta din toate 
puterile pentru victorie. A- 
vem capacități tehnice și tac
tice cu ajutorul cărora să pu
tem depăși impasul. Tocmai 
pentru aceasta cred că vom 
cîștiga î“.

Raidul nostru
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fat la Mexic. Și. cum, de 
atunci, Bangu e prima forma
ție cariocas care vizitează 
țara noastră, interesul publi
cului a fost justificat.

Cu mici excepții, cu minu
suri inerente și unor partide 
mai mari, meciul Rapid — 
F. C. Bangu a satisfăcut. 
Poate că cei mai exigenți 
dintre spectatori ar fi aștep
tat mai mult de la brazilieni. 
Dar să ținem seama că bucu- 
reștenii nu au avut în față 
echipa națională a Braziliei, 
ci o formație plecată în tur
neu prin Europa și Africa 
pentru a-și roda jucătorii cu 
care va începe noul campio
nat.

Cu toți internaționalii in 
echipă, Rapid a dat tonul în 
țjoc. în min. 2, Dinu a șutat, 
dar balonul a fost oprit de 
un picior salvator. Peste cî- 
teva secunde, Neagu a scăpat 
o bună ocazie pentru că pasa 
l-a surprins și balonul i-a 
sărit din picior. Dar, pe par
cursul jocului, Neagu avea 
să se reabiliteze, să se evi
dențieze în fața unor fundași 
centrali înalți și buni tehni
cieni, pentru că a arătat din

Constantin ALEXE

(Continuare tn pag. a Sa)
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Neagu, autorul celor două 
de Baure și

goluri ale Rapidului, a trecut 
va centra...

IN CADRUL CAMPIONATULUI DE ATLETISM PE ECHIPE

VALERIA BUFANU ASALTEAZĂ TREI RECORDURI!
• Ultimul concurs oficial

La sfîrșitul săptămînii sînt 
programate trei întîlniri în 
cadrul etapei a IV-a, ultima, 
a campionatului republican 
de atletism pe echipe, divizia 
A. Este vorba de întîlnirile : 
Steaua — Clubul atletic u- 
niversitar — Brașov și Școala 
sportivă de atletism — Ra
pid—Prahova, Ia BUCUREȘTI 
Cluj—Metalul — Dinamo, la 
CLUJ. Dintre acestea, meciul 
cel mai important este acela 
dintre Steaua și C.A.U., care 
va decide echipa campioană 
republicană pe anul 1970.

Meciurile din București se 
vor desfășura sîmbătă și du- 

• minică, după amiaza, pe sta
dionul Republicii. Cu acest

Steaua sau C. A. II. ?

ȘCOLILE SPORTIVE 
DUPĂ STARTUL DE TOAMNĂ

Instantanee din București, Craiova, Cluj, Constanța, Ploiești

putea urmări peprilej vom
cîțiva dintre fruntașii atletis
mului nostru la ultima 
evoluție oficială din acest 
zon. Fiind vorba, deci, 
ultimul concurs, așteptăm 
interes participarea

Piștalu ș.a. Viorica Viscopolea- 
nu de pildă, dorește să-și îmbu
nătățească acum cel mai bun 
rezultat din acest sezon (6,67 
m obținut la Viena și la Pi
tești) și să se apropie de... 
6,80 m, iar Valeria Bufanu 
și-a fixat ca obiectiv,; nici 
mai mult nici mai 
DOBORÎREA A TREI 
CORDURI, DINTRE 
UNUL MONDIAL 1

■puțin,
RE-

CARE 
Eleva 

profesoarei Eveline Tudora-
che va încerca sîmbătăJ să 
amelioreze 
pe 100 m, 
asalta cele 
înregistrate 
tă. Tot duminică, în 
concursului, ea va fi 
și Ia startul cursei 
mg în cadrul unei 
de record mondial

recordul de 11,5 s 
iar duminică va 
12,9 s, la 100 mg, 
săptămînă trecu-

1 afara 
prezentă 
de 200 
tentative 
(25,5 s. 

Jahns — R. D. Germană și 
Sukniewicz — Polonia).; pe 
care, după părerea noastră, 
are toate șansele să o reali
zeze. Anul trecut, la campio
natele naționale, Valeria Bu
fanu a stabilit recordul țării 
cu 27,3 s dar, în 1969, ea nu 
deținea nici pe departe for
ma actuală, în special viteza. 
Atunci, pe 200 m plat Bufa
nu obținea cam 25,0 s și 13,5 
(cu vînt favorabil) pe 100 
mg, pe cînd astăzi, precum 
a dovedit-o, fuge 23,5 s și, 
respectiv, 12,9 st

lor 
se- 
de 
cu 

unora 
dintre competitori : Cornelia 
Popescu, Carol Corbu, Nico- 
lae Perța, Șerban loan, Dinu

constituie 
de a avea 
De altfel

— fiindcă aceasta 
singura modalitate 
atleți de valoare, 
selecția nu o concepem . nu
mai ca un proces exterior, 
de depistare a unor elemente 
din școlile generale si din 
liceele bucureștehe, ci si in
terior, în înseși grupele exis
tente. Prin concursuri organi
zate ciclic urmărim felul cum 
cresc elevii școlii noastre, 
care au intr-adevăr posibili
tăți de progres sau care, dim

ncă de la înființare, Școlile sportive au fost definite ca labo
ratoare ale performanței sportive. Activitatea lor, rodnică în 
unele cazuri, generează un sentiment de încredere, în perspec

tiva apariției unor elemente în măsură să promoveze în echipele divi
zionare și chiar în loturile naționale.

Iată de ce, acum, o dată cu noul an de învățămînt, am fost intere
sați să aflăm felul cum au demarat Școlile sportive, să cunoaștem 
preocupările lor, grija cu care se pregătesc pentru competițiile în curs 
și cele viitoare.

ii peste un deceniu în urmă, lumea sta
dioanelor noastre marca, oarecum, surprin
să, timida dar și. promițătoarea apariție a 

profil 
esență 

, • . • • (cum 
se numeau în perioada lor de debut), au fost conce
pute și create pentru a deveni adevărate pepiniere ale 
sportului românesc de performanță. Menirea lor prin
cipală era și este de a asigura — pe o durată de mi
nimum 4 ani — pregătirea specializată și perfecționată 
a elevilor cu înclinații si însușiri deosebite pentru o 
ramură sportivă sau alta, care sînt recrutafi din școlile 
generale și din licee. Se înțelege, firește, că toți acești 
elevi continuă să frecventeze — în perioada amintită — 
cursurile unităților de învățămînt la care sînt înscriși, 

cadrul școlilor sportive efectuîndu-se în 
____ ... ____ , "f'j afectarea studiului.

în cei 12 ani care au trecut de la apariția primelor 
scoli sportive, acestea și-au demonstrat convingător via
bilitatea și utilitatea, ceea ce a determinat continua lor 
proliferare și dezvoltare. în momentul de față ființează 
90 de școli sportive, dispersate în majoritatea județelor, 
la care se adaugă șapte școli similare înființate în ul
tima vreme în t’ ’

Celor mai multe dintre aceste școli, 
ordonate consiliilor populare locale, li

I
primelor unități de învățămînt cu 
sportiv. Rod al unei inițiative de 
autohtonă, școlile sportive de elevi

I pregătirea în 
orele lor libere, fără...
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LA BUCUREȘTI — O SCOALĂ CU APROAPE 
60 GRUPE !

PREGĂTIRI INTENSE LA CRAIOVA 
PENTRU FINALELE DE BOX

sistemul învățomîntului profesional.
care sînt sub- 

, ,__  _ . , s-au asigurat
condițiile bune de activitate — cadre didactice bine ca
lificate, sedii, bază materială, echipament. Și chiar da
că eficiența lor nu a atins încă valorile așteptate, pe 
măsura investițiilor făcute, rezultatele obținute pînă a- 
cum nu sînt de loc de ignorat. Ni se pare edificator să 
amintim, în acest sens, o serie de sportivi de frunte ai 
țării, cum sînt folbalistul Mircea Lucescu, atleții Dinu 
Piștalu, Dan Hidioșanu, Andrei Șepci, Puiu Tudor, ioan 
Șerban, înotătorii Eugen Aimer, Ion Miclăuș, Mihai Mo- 
vanu și multi alții s-au remarcat pe cînd activau la a- 
semenea școli.

La fel de semnificativ.ni.se pare și . faptul, că elevii 
și echipele școlilor sportive se impun din. ce în ce mai 
mult în campionatele naționale de juniori și în diviziile 
școlare, uneori chiar și în competițiile seniorilor. Exem
plele cele mai pozitive le oferă în acest sens școlile 
sportive nr. 1 și 2 din București (prima din ele la scri
mă și volei, iar următoarea, care este cea mai mare 
din tară ca efectiv de elevi — 3 500 — la handbal, ju
do și notație), cele din Sibiu (handbal și volei), Brașov 
(fotbal), Cluj (volei și atletism), P. Neamț (baschet), Ti
mișoara (volei), Craiova (fotbal și volei), Constanța 
(baschet), Satu Mare (scrimă), Reșița (notație).

Desigur, realizările atît de sumar prezentate în .rîndu- 
rile de față ar putea fi și mai consistente, eficiența 
școlilor sportive și mai apropiată de cerințe, dacă ase
menea unități școlare ar lua ființă în toate județele., 
dacă s-ar acorda pretutindeni aceecși atenție asigurării 
bazei materiale (școala din Timișoara, de pildă, se pre
zintă, din acest punct de vedere, foarte vitregită), dacă 
s-ar merge pe calea unei și mai stricte specializări și, mai | 
ales, dacă legăturile de colaborare cu marile cluburi | 
sportive ar fi mai strînse (acceptîndu-se chiar un pa
tronaj direct), ceea ce ar aduce mari 1-1----- -!—*-« ■
sportive.
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foloase mișcării |

C. FIRANESCU
1

Aflată în al treilea ah de 
existență, Școala sportivă de 
atletism din București a cu
noscut unele rezultate fru
moase, care fac cinste colec- • 
tivului de elevi și profesori 
de aici. Recentul succes al 
atletei Elena Mîrza la cam
pionatul național de probe 
combinate atestă preocuparea 
pentru o muncă desfășurată 
nu numai cu pricepere, ci și 
cu seriozitate și răspundere.

Prof. Z. Benedek, directorul 
școlii, este optimist. El nădăj
duiește că și alte elemente 
ca Elena Mîrza, Alexandru 
Mitrofan, Cornel Bobancu, 
Nina Manea, Gabriel Călin 
sau Marin Iordan vor apărea 
cit de curînd 
performanței, 
ceastă școală 
sori-antrenori
cută capacitate organizatorică, 
cu frumoase virtuți pedagogi
ce — Gheorghe Stănescu, 
Georgeta Palade-Mușat. Ion 
Puică, Alexandru Ardeleanu 
și multi alții — oferă condu
cerii școlii garanția înregis
trării unor rezultate valoroa
se, a unor performante care 
să vorbească din nou despre 
o pleiadă de atleți din rîn- 
dul juniorilor bucureșteni.

Pentru atingerea unui ase
menea scop pledează și acti
vitatea neobosită a celor 14 
grupe de perfecționare și 44 
de începători a căror pregă
tire este asigurată de cele 22 
de catedre existente.

Obiectivele imediate ale 
Școlii sportive de atletism 
din București vizează, oe de

în prim planul 
Existenta la a- 
a unor profe- 
cu o recunos-

Elena Mîrza, în prim plan, cea mai valoroasă reprezentantă 
a Școlii sportive de " "

o parte continuarea acțiunii 
de selecție în școli, iar pe de 
altă, parte prezenta activă în 
competițiile organizate la ni
velul muncipiului și pe țară. 
„Vom insista pe selecție — 
ne-a precizat prof. Benedek

atletism din București
Foto : prof. Gh. STANESCU

potrivă, se 
un anumit 
procedăm în consecință".

De remarcat faptul că spre

dovedesc a fi atins 
plafon valoric. Și

(Continuare in pag. a 2-a)

Turneul final al campionatului republican 
box bate la ușă. Toți cei care vor participa 
portantă confruntare se pregătesc cu atenție, iar 
se află și sportivii craiovcni.

individual de 
la această im- 

printre ei

Partida retur dintre U.T.A. 
și Steaua roșie Belgrad, va fi 
condusă de o brigadă de ar
bitri englezi, avîndu-1 Ia cen
tru ne KEVIN HOWLEY, iar

„manșa" a doua a confruntă
rii Steaua — P.S.V. Eindhoven 
de arbitri din R. F. a Germa
niei avîndu-1 Ia centru pe bi
necunoscutul KURT TSCHEN- 
SCHER.

De cinci ori pe săptămînă, 
sala de antrenament 
,.Electroputere“ este 
de membrii echipei 
care vor reprezenta 
Dolj la apropiatele finale. Ce
lor șapte victorioși de la Sla
tina, Truică, D. Popescu, T. 
Popescu, Mihăileanu, Călin, 
Șchiopu și Vale li s-au a- 
dăugat la pregătiri și invita
ții speciali la turneul final: 
Păuniță, D. Nicolae și Con- 
stantinescu, care împreună 
cu I. Stoian și Ad. Popescu 
de la Chimia, formează du
zina de boxeri ce vor repre
zenta Oltenia la București. 
Antrenorul Gh. Duduleanu 
ne-a spus într-o pauză a an
trenamentului : „Zona de la 
Slatina a fost utilă pentru e- 
levii mei. Cu acest prilej am 
constatat deficiențele ce mai 
pot fi remediate pină 
sfirșitul lunii și sper că 
București băieții să ne 
prezinte cit mai bine".

Antrenorul craiovean a 
tensificat. în ultima perioa
dă, pregătirile. Totodată, în
tre 15 și 22 octombrie vor fi 
organizate reuniuni de veri
ficare în localitate, la care 
vor fi invitați boxeri de la 
Reșița, Tr. Severin și Timi
șoara. Acum se execută, cu

de la 
ocupată 
de box 
județul

la 
la 

re

in-

BOXERI ROMANI LA BELGRAD
La 23 octombrie Începe Ia Belgrad, un turneu internațional de box, 

la care și-au anunțat participarea pugiliști din CEHOSLOVACIA, PO
LONIA, ROMANIA, UNGARIA, U.R.S.S. și IUGOSLAVIA. Antrenorul 
Ion Stolanovicl se va deplasa Ia Belgrad cu următorii boxeri : Adrian 
Moraru (cat. cocoș), Ion Mageti (semiușoară), Vasile Antoniu (ușoară), 
Ion Hodoșan (semimijiocie) și Ion Covaci (mijlocie mică). Conducă
torul delegației va fi Gheorghe Stănescui președintele comisiei muni
cipale de box.

fiecare sportiv în 
cedee de apărare 
încearcă mărirea vitezei 
execuție, precum și obținerea 
unei mișcări permanente în 
ring. Pînă în prezent, antre
norul este mulțumit de pre-

parte, pro
și atac, se 

de

ST. GURGUI

(Continuare In pag. ■ S-a) 
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— Spun citeodată unii JJ 
w despre cite un sportiv : «■ 
£ „e terminat, e plafonat, S 
“ nu va mai progresa, s-a £ 
~ sfirșit cu el !“ Atletul el- •
— vețian Philippe Clerc, 5 
~ campion european al pro- S 
“ bei de 200 m și student £ 
£ în medicină, pretinde că g 
“ această aparent neînsem- ■■
— nată apreciere ascunde o «•
■> anumită concepție des- £ 
£ pre sport, poate incon- • 
£ știentă, dar oricum de- J 
« zolantă. El re dreptate. w 
■« Perform ,ele
£ vului adevărat ,
£ fi măsurate cu etaloa- S 
2 nele agentului de bursă, £

; pe care-1 interesează £ 
£ doar acțiunile in crește- JJ 
" re. La sportiv ar trebui S 
2 să apreciem în primul £ 
• rînd spiritul în care £ 
£ combate pe stadion. Ju- £ 
£ decîndu-1 altfel; vom fi S 
“ totdeauna decepționați, 5 
~ cum ajunge și bărbatul £ 
£ care se însoară cu o fe- 5 
£ meie numai pentru fru- 5 
S musețea picioarelor ei.

YIGTOR BANC1ULESCU S

sporti- 
nu pot

semnificativ.ni.se


Astăzi intră In vigoare

NIIUI MGUIAMENI
Al ANTREMJRILUR

Recent, prin Hotărîrea 
nr. 102, Biroul Consiliului 
Național pentru Educație 
Fizică și Sport a aprobat 
noul Regulament al antre
norilor. Cuprinzînd zece 
capitole, regulamentul este 
menit, în primul rînd, să 
ridice autoritatea antreno
rilor la toate disciplinele 
sportive și să pună de a- 
cord prevederile sale cu 
Hotărîrea 
Miniștri 
mentarea noului sistem de 
salarizare.

Capitolul 1 — dispoziții 
generale — stabilește lo
cul antrenorului în 
carea 
nia, 
cesta 
dere 
de a 
pentru continua dezvoltare 
a educației fizice..." Prin 
aceasta — precum și ca 
urmare a faptului că an
trenorii sînt considerați 
specialiști calificați — au
toritatea lor va crește con
siderabil.

în noua sa formă, re
gulamentul prevede — la 
capitolul II — că 
veni antrenori și 
ții din ultimul an 
diu și absolvenții 
telor de învățămînt supe
rior. INDIFERENT DE 
SPECIALITATE, care au 
obținut categoria I și a 

i 11-a de clasificare sporti- 
I vă, sau au activat timp 
! de trei ani în echipe din 
divizia A sau B. Acestora 

i li se cere să fi promovat 
i examenele organizate de 
! consiliile județene pentru 
educație fizică și sport, în 
colaborare cu catedrele de 
educație fizică de la insti
tutele respective. Prevede
rea ni se pare deosebit de 
importantă și în deplină 
concordanță cu realitățile 
existente în momentul de 
față în sportul românesc. 
Un medic sau un profe
sor, de exemplu, pot an
trena o echipă în care, 
concomitent, ei pot fi și 
jucători.

Capitolele următoare ale 
regulamentului se referă la 
clasificarea și avansarea 
antrenorilor, la perfecțio
narea acestora (se prevăd 
șapte forme de realizarea 
perfecționării), la dreptu
rile și îndatoririle antreno
rilor, la angajarea și func
ționarea acestora etc. Se 
fac, de asemenea, preci
zări deosebit de impor
tante în ceea ce privește 
salarizarea antrenorilor și 
stabilirea vechimii lor în 
funcție.

Consiliului de 
privind experi-

miș- 
sportivă din Româ- 

precizîndu-se că a- 
„are înalta răspun- 

socială și patriotică 
munci cu abnegație

pot de- 
studen- 
de stu- 
institu-

înaintea începerii campionatului
„DIN DUELUL STEAUA —DINAMO VA CÎȘTIGA... ECHIPA NAȚIONALĂ44 IPOHONDRII

împărțindu-și ani de zile ta
lentul și pasiunea între fot
bal _ și hochei, sporturi în care 
a îmbrăcat tricoul naționalei, 
MIHAI FLAMAROPOL a op
tat definitiv pentru puc, abia 
atunci cind a venit sorocul să 
părăsească arena de competiții 
și să se dedice muncii de an
trenor.

în ajunul unui nou campio
nat național de hochei ii soli
cităm să ne divulge gîndurile 
și intențiile sale, speranțele cu 
care abordează întrecerea echi
pa sa, DINAMO BUCUREȘTI.

Mișu nu prea agreează inter
viurile, in general, decît să 
vorbească, preferă să scrie și 
cel mai adesea nu face lucrul 
acesta prea rău, fiind puțin 
gazetar, puțin autor de schițe 
și scurte povestiri, încercând 
chiar, dar fără reușită — de
ocamdată — un scenariu de 
film și o piesă de teatru. Asta, 
bineînțeles, în timpul liber. 
Dar, timp liber va avea foarte 
puțin, pentru, că din acest an 
Flamaropol revine la conduce
rea echipei naționale, împăr
țind această grea responsabili
tate cu vechiul său coechipier 
și... adversar Zoltan Csaka. Dar, 
să revenim la Dinamo :

— Cum apreciați pregătirea 
echipei, acum, în pragul cam
pionatului ?

— Mi se pare bună, răspun
de antrenorul. Patinăm de două 
luni, stagiu record în compa
rație cu alți ani. Am făcut un 
turneu de antrenament in RFG, 
Franța, Elveția și Cehoslovacia 
susținind și 15 jocuri. Echipa 
deține un bagaj de cunoștințe 
tehnice considerabil imbogătit, 
o pregătire fizică mulțumitoare.

— Cu ce lot abordați cam
pionatul ?

— Am o echipa foarte tînără, 
ceea ce nu mă îngrijorează ci, 
dimpotrivă, mă bucură. Printre 
altele, vă pot spune că voi a- 
runca pe gheață un „schimb" 
alcătuit exclusiv din juniori : 
ȚONE—TUREANU (fundași), 
COSTEA—BANDAȘ—AXINTE 
(înaintași) pe care intenționez 
să-l folosesc fără menajamen
te, cot la cot eu jucătorii de 
bază: PANA — BOI.DESCU — 
FLORESCU și MIHAILESCU— 
MOIȘ—HUȚANU. O formă ex
celentă manifestă portarul DU- 
MITRAȘ (mult mai bun ca în 
sezonul trecut), fundașul FL. 
SGINGA șl, mai cu seamă, 
PANA. In progres evident se 
află și portarul secund DUMI
TRU IORDAN ca și tinărul 
TUREANU.

— Ce obiectiv vă propuneți

ne spune Mișu Flamaropol
în lupta

— Să 
repetînd 
am fost

— Nu . 
fi de acord cu aceasta...

— Bineînțeles că nu. Și c 
foarte normal. Oricum, indife
rent de rezultate vreau ca din 
duelul Steaua-Dinamo să cîș- 

echipa națională, pe care 
obligația s-o readucem în 
B a campionatului mon-

care începe simbătă ? 
redevenim campioni, 

succesul din 1967. Prea 
mereu pe locul doi ! 

știu dacă și Csaka va

tige... 
avem 
grupa 
dial.

Dinamo șl Steaua, continuă 
Flamaropol, au stiluri apro
piate, dar cu unele diferențe 
de concepție. Cred că din îm
binarea lor creatoare poate ieși 
un aliaj superior, un joc dina
mic, rapid, de mare virilitate 
cum cere hocheiul modern. 
Nouă tocmai aceasta ne-a lip

sit in martie, la București.

Ca vechi mînuitor ilc crosă, 
nu găsesc cuvinte să-mi ex
prim satisfacția pentru faptul 
că aria hocheiului românesc se 
extinde, îmbrățișind o geogra
fie altădată nevisată, 
sport are nevoie de o 
concurență. Nu nuntai 
două echipe. Anii care vin ne 
vor face indiscutabil martorii 
unui proces amplu, dc sedi
mentări valorice și de muta
ții in ierarhii ce păreau a fi 
de neclintit pe plan național.

Acestei anverguri trebuie să-l 
corespundă neapărat mărirea 
orizontului de gîndire și acți
une al celor chemați să îndru
me, să organizeze și să instru
iască, și-a încheiat perorația 
patetică, dar evident sinceră 
interlocutorul nostru.

Acest 
mare 
între

Valeriu CHIOSE

LOCUL IX REFLECTĂ VALOAREA SCĂZUTĂ A CICLIȘTILOR 
NOȘTRI ÎN ..TURUL BULGARIEI" 

declară antrenorul federal Tr....ne Dinut

oc tom br ie, 
a clubului

între 20 și 31 
secția de baschet 
Steaua organizează o selec
ție pentru copii între 10 și 
15 ani, după următorul pro
gram: marți, orele 9—11 și 
16—18, iar vineri, 8,30—10,30 
și 16,30—18,30. Selecția va fi 
făcută de maestrul emerit al 
sportului Andrei Folbert și 
se va 
Steaua 
nr. 17.

desfășura în sala 
din str. URANUS

După cum se știe, la cea 
de a XX-a ediție a competi
ției cicliste intrenaționale 
Turul Bulgariei" a participat 

și reprezentativa României, 
în afara lui C. Grigore (bol
nav), echipa a cuprins cei mai 
buni alergători români la ora 
actuală. Cu toate acestea, per
formanțele realizate (locul 9 
pe echipe — din 11 țări pre
zente în întrecere) sînt nesa
tisfăcătoare. La revenirea de
legației în țară am avut o con
vorbire cu conducătorul ei, 
Traian Dinuț — antrenor fe
deral.

— Socotiți că echipa a fost 
pregătită pentru o întrecere 
internațională de asemenea 
amploare ?

— Nu ne-am așteptat ca 
„Turul Bulgariei" să fie atît 
de dur și nici să se bucure 
de o participare atît de valo
roasă. Trebuie să vă spun, to
tuși , că Iotul cicliștilor noștri 
s-a pregătit special, fixîndu-și 
chiar obiectiv de performan
ță „Turul Bulgariei". Este 
drept, cei 6 rutieri n-au avut 
un program competițional a- 
decvat, care să Ie permită atît 
pregătirea în condiții de con
curs cit și verificarea poten
țialului.

După 4 etape — avînd drept 
criteriu cursa contra-crono- 
metru pe echipe, în care re
prezentativa noastră a venit 
la 1:33 de învingători — aler
gătorii se dovedeau a fi însă 
în formă bună.

— Atunci care au fost con
siderentele care au dus la 
acest rezultat nesatisfăcător ?

— în etapa a Vl-a, Razgrad 
—Tolbuhin, 160 km, etapă de 
munte, timpul a fost nefavo
rabil : ploaie, vînt, frig. Ma
joritatea rutierilor 
ția noastră — ca 
echipe de altfel — 
tat intemperiilor.

din forma
și din alte 
n-au rezis- 
Vasile Se-

Suciu, împre- 
alergători din

lejan și Ștefan 
ună cu alți 5 
diferite team-uri, au abando
nat. Ceilalți s-au menținut la 
nivelul plutonului. După cum 
știți, într-o cursă de amploare 
a te menține în pluton nu 
înseamnă nimic. în această zi 
echipa noastră a retrogradat 
în clasament pe locul VII, iar 
după eliminarea Iui Alex. So- 
fronie a căzut pe locul IX. 
Perfomanța este, fără îndoia
lă, nesatisfăcătoare. Ea repre
zintă însă nivelul valoric scă
zut al rutierilor noștri 
acest sfirșit de sezon.

— Care a fost motivul 
cluderii din competiție a 
clistului Alex. Sofronie ?

— Rezultatul analizei sale 
antidoping a fost pozitiv, do
vedind că s-a drogat cu me- 
tamfetainină. Conform nor
melor U.C.I. a fost scos din 
întrecere și a fost sancționat 
cn o lună de zile suspendare. 
Noi îl vom pune însă 
cuția Biroului F.R.C. 
dința are loc vineri 16 
brie — pentru a se 
dacă măsura forului interna
țional nu este prea blîndă. Ne 
obligă la aceasta înmulțirea 
cazurilor de drogare în ci
clism, ca și în alte sporturi.

Ne-am alarmat degeaba eu finlandezii. 
Miercuri noaptea, nu nordicii ar fi trebuit 
să no pună pe qînduri, ci mai mult ceho
slovacii. Fotbalul lor părea dintr-un film de 
Formari, cel cu dragostele blondei, cu asul 
de pică, filme triste, cenușii, despre medio
critatea de fiecare zi, despre lupta măruntă 
ți încăpățînată pentru a ajunge ia un liman. 
Extremul dreapta venea dintre tinerii lui 
Forman —_ stînaaci, neinspirat, greoi, ratînd 
totul, imaginea era tristă, ca o radiografie, 
stadionul — golaș, doar arbitrii irlandezi ti
veau dreptul la o portretizare îndelungă, pli
nă de ironie tandră. Tristețea acelei echipe 
decapitate trebuia să ne impresioneze mult, 
mai mult decît inofensivii finlandezi, băieți 
buni, frumos lucrați, dîrzi la balon, dar fără 
mare 
la ei ?

Cred că mai avem teamă, 
crispați, nervoși, ipohondri 
înaintea meciurilor inter
naționale. Guadalajara nu 
ne-a spulberat toate gîn
durile negre. Traumele 
din anii aceia grei cu sco
ruri îngrozitoare, coșmaru
rile acelea ne mai apasă 
viața fotbalistică. Jucători, 
spectatori, antrenori, ca 
să nu mai vorbesc de cro
nicari— toți mai avem ne
voie de psihiatri care să ne 
trateze ipohondriile. Fiind
că altfel nu pot înțelege 
ce ne-a speriat la finlan
dezi, ca vreo 25 de minute

știință de carte. Ce ne-a speriat

■r mai sîntem

la

ex- 
ci-

în dis- 
— șe- 
octom- 
hotărî

H. N.

■> După eșecurile din ringul berlinez
(Urmare din pag. 1) 

fjălirea fizică a tuturor. Cu 
unii, cum ar fi, de exemplu, 
Păuniță, lucrează mult pen
tru îmbunătățirea procedee
lor de apărare, iar pe D. Po
pescu caută să-l debaraseze 
de obiceiul de a căuta nu
mai lovitura decisivă. Pe 
experimentați! E. Constanti- 
nescu, Mihăileanu și D. Ni- 
colae, antrenorul îi suprave
ghează în mod deosebit, și 
crede că aceștia vor avea un 
cuvînt de spus în stabilirea 
ierarhiei valorilor. Celor ca
pabili de performanțe deose
bite, li se mai adaugă și chi
mistul I. Stoian, boxerul apt 
de orice surpriză.

După eșecurile din ringul berlinez
CAMPIONATELE NAȚIONALE NE VOR EDIFICA

ASUPRA VALORII BOXULUI ROMANESC

Competiția 
„Racheta de aur“
Clubul „Cutezătorii" de Ia 

Palatul pionierilor — secția de 
tenis — organizează, în colabo
rare cu F.R.T., o interesantă 
competiție rezervată copiilor, 
întrecerile sînt deschise copiilor 
între 6 și 8 ani (care vor juca 
pe suprafețe de dimensiuni re- 

și cți rachete din lemn) 
și copiilor de 9—13 ani (pe te
renuri normale și cu rachete 
'obișnuite). Partidele sint pro
gramate ia zilele de 17 și 18 
octombrie, pe terenurile clu
bului sportiv „Cutezătorii" din 
incinta Palatului pionierilor.

Vor fi admiși numai copiii 
nelegitimați și care nu au mai 
participat la competiții.

Verificări la Brasov
înaintea campionatelor

In sala Tractorul din Brașov 
s-a disputat întîlnirea dintre 
echipele Dinamo din localitate 
și Bacău. Antrenorii celor două 
formații au urmărit, cu acest 
prilej, verificarea boxerilor care 
vor lupta in curînd, în turneul 
final al campionatelor naționale.

REZULTATE ......
muscă : A. Cojan (Be) b.p. V. 
Eudulici ; cocoș : 
(Bv) egal cu R.
cocoș : F. Molnar (Bv) egal cu 
V. Ivanovici ; pană : P. Schuler 
(Bv) b. p. R. Auraș ; semiușoa- 
ră : N. Tonria (Bv) egal cu D. 
Goldan ; ușoară : I. Simuleac 
(Bv) b. p. Gh. Gologan ; semi- 
inijlocie : N. Streașină (Bv) b. 
ab. 2 Gh. Jipa ; mijlocie mică : 
Gh. Buta (Bv) egal cu 
P. Popazu ; mijlocie : I. Stoica 
(Bv) egal cu D. Bunea ; semi
grea : 1. Petrea (Bv) b. ab. 1 

JV. Nichifor (Bv).
D. VASILlNlliC-arbilru

TEHNICE :

D. Ionescu 
Mogirescu ;

După proba concludentă a 
valorii boxului românesc, sta
bilită la campionatele euro
pene de la București, iată a 
venit, la Berlin, primul insuc
ces de mai mare proporție, pe 
care secretarul general al fe
derației, Cristea Petroșeneanu, 
îl consideră, paradoxal, „bine
venit, pentru că — ne-a decla
rat dinsul — prea îi cuprinsese 
euforia pe mulți dintre pugi- 
liștii noștri, care și-au închi
puit că faima, titlurile și me
daliile anterioare pot singure 
să le asigure victoriile, fără a 
mai avea nevoie de o pregă
tire conștiincioasă și temeini
că".

Lecția de morală pe care ne-o 
propune secretarul general fe
deral și-ar pierde efectul dacă 
nu am considera evenimentele 
mai global. Firește, nu e cazul 
să dramatizăm eșecurile tur
neului berlinez, tenta acestora 
fiind mult agravată de intere
sul involuntar pe care l-au 
strînit o dată cu transmisiile 
televiziunii. Fiecare privitor s-a 
simțit îndreptățit a judeca re
alități ale căror premise nu le 
stăpînea. A obține biruințe non
stop nu este mereu posibil. Din 
punct de vedere absolut trebu
ie să concepem că sfera spor
tului include și noțiunea de 
tnfrîngere, care nu poartă aci 
nimic rușinos în ea. Cînd vine 
însă vorba de maniera în care 
pierzi o întîlnire, iată că discu
țiile sînt permise.

Boxeri care și după testul 
european și-au probat calitățile 
în diverse turnee și intîlniri, 
inclusiv la meciul cu echipa 
S.U.A., de data aceasta au ca
potat din motive care nu pun 
de loc in cumpănă valoarea 
generală a pugilismului româ
nesc, ci numai defectele de de
taliu. Ni se spune că „majori-

tatea boxerilor prezenți la Ber
lin au făcut concesii în proce
sul de pregătire, adesea cu 
complicitatea — vinovată sau 
inconștientă — a antrenorilor 
lor”. S-ar putea ca aceasta să 
fie explicația pentru faptul că 
„Dobrcscu, Silberman și A- 
lexe au evoluat sub orice aș
teptări". Dar întrebarea noas
tră, adresată secretarului fede
ral, rămino neelucidată : de 
ce. pentru un turneu tradițio
nal, ce se anunța extrem de 
puternic și a cărui dată de 
desfășurare era cunoscută cu 
mult timp înainte, federația nu 
și-a luat măsuri de prevedere, 
asigurîndu-se de integritatea 
formei sportive a celor ce nu 
prezentau dccît garanția clasei 
incontestabile.?

Și-apoi, o greșeală evidentă 
de tactică. Cine vrea să per
petueze în Europa ideea de su
premație valorică a unor bo
xeri vestiți ca Gîju, Ciucă sau 
Monea, creînd, deci, adversari
lor un handicap psihologic, nu 
trebuie să-i uzeze pe acești 
sportivi rutinați (aflați la vîrs- 
te apropiate de 30 de ani) în 
meciuri riscante, ci să-i păs
treze cu grijă pentru ocaziile 
în care prestigiul joacă un rol 
mult mai mare. După opinia 
noastră, seria de infrîngeri 
înainte de limită va afecta mai 
puțin boxul românesc și mai 
mult pe boxerii înșiși, pe cei 
ce-și creaseră o anumită fai
mă în ringurile europene.

Valoarea intrinsecă a pugi
lismului autohton va fi cu e- 
xactitate verificată peste două 
săptămîni. Atunci, cu prilejul 
campionatelor naționale, vom 
ști pe ce lot de flăcăi ne pu
tem bizui pentru viitoarele 
confruntări internaționale.

Victor BANCIULESCU

(Urmare din pag. 1)

deosebire de anii precedenți, 
Școala sportivă de atletism 
din Capitală are asigurate 
condiții excelente de pregăti
re, precum și un bogat stoc 
de material și echipament 
sportiv, în măsură să acopere 
nevoile imediate sau mai în
depărtate ale tuturor grupe
lor. Este o realitate care nu 
poate decît să ne bucure. Ea 
se datorește sprijinului pe 
care Școala sportivă de atle
tism îl primește, începînd din 
acest an mai ales, din partea 
Inspectoratului școlar al mu
nicipiului, Consiliului munici
pal pentru educație fizică și 
sport, precum și federației de 
specialitate. Un triptic ce 
l-am dori prezent mai mult 
și în viața altor școli simila
re.

Tiberiu STAMA

ACTIVITATE NON-STOP 
LA CRAIOVA

Activitate febrilă în Cetatea 
Băniei. De fapt, așa cum am 
constatat și noi, atelierele 
Școlii sportive nu și-au între
rupt antrenamentele nici în 
perioada vacanței de vară be
neficiind desigur de o situa
ție obiectivă: toți elevii sint

craioveni. Este adevărat. însă, 
■ că o bună parte dintre re
prezentanții școlii au partici
pat la o serie de tabere orga
nizate fie de Ministerul învă
țământului, fie de federații — 
fotbaliștii la Curtea de Argeș, 
handbaliștii și handbalistele 
la Mangalia, Buhuși și Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej. O tabără 
a organizat școala, la Predeal, 
cu elementele evidențiate din 
toate secțiile.

De la data de 25 august, 
atelierele școlii, reunite în 
plen, desfășoară cîte trei an
trenamente pe săptămînă și, 
separat, participă la un ioc, 
duminica. In acest fel se Spe
ră ca bogatul calendar compe
tițional pe care și l-a propus 
școala să fie îndeplinit inte
gral, cu rezultate meritorii în 
baschet, handbal, volei și fot
bal, discipline cu care Școala 
sportivă din Craiova partici
pa în campionatele republi
cane școlare și de juniori. 
De asemenea în intenția con
ducerii școlii (prof. Constan
tin Chimoiu) este de a im
pulsiona și activitatea altor 
secții-atletism, gimnastică, te
nis de cîmp — pentru ca ți 
acestea, încă în acest an. să 
se alinieze, valoric, la nivelul 
celorlalte, cu tradiție.

LA CLUJ — SE ÎNCEARCĂ 
RELANSAREA ATLETISMU

LUI
Școala sportivă din Cluj pare 

să ne rezerve plăcute surprize 
anul acesta. In principal in at
letism. De altfel aceasta este

ȘCOLILE

Ștefan GURGUI
coresp. principal

prima secție care s-a îngrijit 
in toată accepțiune" termenu
lui do întocmirea calendarului 
competițional, acțiune la care 
a colaborat și Inspectoratul 
școlar al municipiului. Este de 
salutat o asemenea preocupare, 
menită să transforme atelierul 
de atletism al Școlii sportive 
într-o veritabilă pepinieră de 
talente. Iar faptul că in cadrai 
școlii colectivul de antrenori 
este conclus de un specialist 
recunoscut în materie, prof. 
L. Martononssi, constituie una 
din garanții.

In direcția vitalizării atletis
mului s-a făcut ceva mai mult. 
Școala sportivă clujeană a re
partizat peste 300 de formula
re tuturor profesorilor de e- 
ducație fizică din municipiu, 
care cuprind principalele com
petiții și concursuri atletice 
propuse spre organizare în no
ul an de învățămînt. Evident, 
în ideea ca profesorii de spe
cialitate să sprijine această ac
țiune de Impulsionare a atletis
mului, aducînd pe stadioane 
sît mai multi elevi, ajulioil la

să jucăm cum 
am jucat, ți alte 250 de minute, înainte de 
meci, să venim cu atîtea fandacsii. Pînă la 
urm- s-a văzut limpede că n-a fost decît un 
meci de antrenament, care nu trebuie spe
culat ți comentat mai mult decît se cuvine. 
Mîndru — portar drag inimii noastre pe 
vremuri, om care văd că a adus Dunărea 
Giurgiu pe locul trei, invitat de Țopescu în 
cadrul unei „politici" care merită a fi con
tinuată — a avut dreptate afirmînd că e- 
chipa Finlandei a fost printre cele mai sla
be naționale care ne-au vizitat țara în ul
timii ani. Asta trebuia spus (de altfel, între
gul comentariu al lui Țopescu a fost salu
tar prin luciditate ți evitarea „gargarei") — 
asta trebuia spus ți gata. Că mie mi-a plă
cut foarte mult Florică Dumitrescu, _ iar alții 
au înnebunit după 
pe teren în pace ți 
se cred că nu au 
n-a contat decît 
domeniu unde — 
dovedim deficitari.

Cum putem interorefa altfel atacul la care 
a fost supusă U.T.A., săptămina trecută, — 
decît o ipohondrie căzută în furie i-

Dobrin, car» a fost lăsat 
onor, asemenea controver- 
rost după un meci care 
ca verificare psihologică, 

cum se zice — ne mai

Duminică dimineața, pe aleile 
din fața Circului de Stat, s-a 
desfășurat un concurs de pa
tinaj pe rotile, deschis începă
torilor și patinatorilor legiti
mați în Cluburi și asociații spor
tive, în organizarea Comisiei 
municipale de patinaj. Au par
ticipat la această „Cupă de 
toamnă”, 74 concurenți dintre 
care majoritatea copii începă
tori. Iată clasamentul primilor 
trei: ÎNCEPĂTORI Băieți 8— 
10 ani : 1. Țintă Gabriel ($c. 
nr. 28), 2. Filip Traian (Șc. 
nr. 31). 3. Zisu Radu (Șc. nr. 
156), Fete: 1. Bizim Daniela 
(Șc. nr. 56), 2. Florea Anca 
(Șc. nr. 24), 3. Toza Camelia 
(Șc. nr. 195) ; Băieți 11—12 ani:
1. Nistor Crist. (Șc. nr. 166),
2. Lupan Florin (Șc. nr. 10),
3. Bărbulescu Catalin (Lie. C. 
A. Rosetti), Fete : 1. Lupu E- 
lena (Șc. 51), 2. Petre Mioara 
(Șc. 23), 3. Stoicovici Adina 
(Șc. 23). Băieți 13—14 ani : 1. 
Traian C-tin (Lie. Emil Raco- 
viță), 2. Ilie Gh. Dan (Șc. 23), 
3, Grigorovici Viorel (Șc. 191) ;

data 
mu- 
joc. 
mai

DE CE SE RATEAZĂ
Cum s-au comportat echi

pate fruntașe în etapa pre
mergătoare turneului final ? 
La această întrebare am ce
rut părerea maestrului spor
tului Anatol Grințescu.

Dinamo s-a impus de 
aceasta printr-un plus de 
turitate și seriozitate in 
Campionii știu să rezolve
bine situațiile de superioritate 
numerică (una din proble
mele atît de mult discutate 
în polo-ul românesc), fapt care 
ne face să le întrezărim o e- 
voluție frumoasă în apropia
ta ediție a C.C.E. Steaua be
neficiază de un lot valoros, 
dar din păcate prea puțin o- 
■mogen, eforturile lui Szabo, 
Culineac, Dinu Popescu, Mi
hai Popescu fiind insuficient 
sprijinite de cele ale coechi
pierilor. Rapid și Voința Cluj 
mi s-au părut insuficient 
pregătite.

— De ce se ratează atît 
multe situații de „om 
plus" ?

— După părerea mea,
pasează prea încet, nu Se în
cearcă schimburi de locuri și, 
în general, jucătorii de pe li
nia de 2 m primesc foarte pu
ține mingi de fructificat, în
deobște sarcina aruncării la 
poartă fiind lăsată pe seama 
aripilor sau a jucătorilor din 
fața zonei.

LA „OM ÎN PLUS44 ?
— Nu credeți că jucătorii 

noștri înoată prea puțin în 
momentele cîn.d mingea este 
în<joc ?

— Observația este justă. 
Există această tendință și la 
marile echipe reprezentative 
(U.R.S.S., Ungaria, Italia), ai 
căror jucători înoată mult și 
forțează pătrunderile în tim
pii morți. E drept, în felul 
acesta, adversarul poate fi 
prins mai ușor pe picior gre
șit și, ca atare, se obțin mai 
repede situații de superiori
tate. Echipele noastre greșesc 
insă prin îngrămădirea a 2-3 
jucători în fața porții adver
se, spațiu 
să existe 
nuă și nu 
nedescris.

— Cum
rîndu-se un nou lot național ?

— Nu mă pot pronunța de
cît după turneul final.

în care ar trebui 
o circulație conți- 
o învălmășeală de

ați vedea contu-

de 
în

se FINALA DE CARTURI -
AMINATĂ

întrecerea finală din ca
drul campionatului republi
can de carturi, care urma 
să aibă loc la Pitești, a fost 
amînată pentru o dată ce se 
va comunica ulterior.

depistarea elementelor cu ap
titudini v care, ulterior, ar pu
tea intră în vederii# antrenori
lor Școlii sportive. De altfel, 
inițiativa organizării Anului at
letic școlar va concura și ea 
la îndeplinirea unui asemenea 
obiectiv major.

Din păcate, în opoziție cu

SPORTIVE
activitatea organizatorică sus
ținută ce o desfășoară colecti
vul de atletism, celelalte, de 
înot și gimnastică, de pildă, 
demarează puțin convingător. 
Calendarul este sărăcuț și ni
meni nu încearcă măcar să-1 
îmbunătățească. în aceste con
diții. penuria de înotători de 
certă valoare din rîndul ele
vilor clujeni tinde să se per
petueze...

Cit privește pe cele trei di
vizionare de baschet, handbal 
și volei, ele îșî desfășoară cu 
asiduitate antrenamentele, cu 
seriozitate, și se speră în rezul
tate superioare celor înregistra
te în edițiile anterioare ale 
campionatelor republicane de 
juniori și școlare în care sînt 
angajate.

Nușa DEMIAN 

PERSPECTIVE PE LITORAL

Și în cazul Școlii sportive 
din Constanța se poate spune 
că activitatea tuturor secțiilor 
a continuat, fără întrerupere, 
*i în timpul vacanței, fi®

frumoasele baze sportive ale 
școlii aproape "" " 
țară — fie în 
organizate la 
Bacău etc.

Acum, în plin an școlar, an
trenamentele au o frecvență 
foarte bună, astfel că și per
spectiva unor rezultate merito
rii în campionate nu este de
parte. De notat ți faptul — 
care condiționează bunul mers 
al Școlii sportive din Constan
ța — că toate secțiile sînt do
tate cu cantități îndestulătoare 
de echipament și material spor
tiv, ceea ce desigur reprezintă 
un puternic stimulent către ob
ținerea unul randament cores
punzător.

Deși condițiile materiale exis
tente la cealaltă școală spor
tivă constănțeană, care acti
vează pe Ungă Centrul școlar 
proîesional tehnic nu sînt încă 
cele dorite, totuși este de sem
nalat demarajul promițător pe 
care l-au luat secțiile de box, 
haltere și lupte. Directorul 
școlii, prof. G, Patrichi, este 
convins că noira școală își va 
justifica, prin rezultate, exis
tența. Și aceasta cit de curînd. 
Climatul de muncă în care lu
crează profesorii-antrenori este 
bun, iar elevii se dovedesc pa
sionați. Incit...

Cornel POPA, coresp.
principal

CU „MOTOARELE" 
IN FJN LA PLOIEȘTI
Est® cunoscută peste tot 

activitatea rodnică a Școlii

fără egal în 
diferite tabere 
Sibiu, Brașov.

responsabilă. Nu mai era vorba de fotbal, 
de pasiune, de dreptul la opinie, de stil, 
metafore, de talent. Oricine poate nega 
Iul fotbalistic în care U.T.A. a eliminat-o 
Feijenoord. Și subsemnatul, aici, a emis 
biectia că defensiva arădeană n-a fost 
loc exaltantă ca spectacol, ca joc. Dar arti
colul acela mergea mult mai departe ți în
cerca să terfelească o performanță umană. 
Fiindcă, înainte de toate, U.T.A. — cu mijloa
cele cele mai modeste, dar de o perfectă 
corectitudine — a izbutit o performanță u- 
mană, demnă de toată stima : ea ți-a făcut 
datoria în fața unui adversar mai puternic. 
E puțin lucru să-ți faci datoria, în secolul XX, 
pe pămînt, în România ? U.T.A. n-a fost în
vinsă, „n-a murit eroic", ea a învins. Dacă 
despre oameni care ți-au făcut datoria se 
poate scrie tot așa.dacă nu mai rău, ca despre 
cei mai mizerabili învinți — atunci înseam

nă că nu e ceva în ordi
ne pe scoarța noastră ce
rebrală ți trebuie să mer
gem, într-adevăr, la doc 
tor. Nu simt chemarea de 

I a da lecții de morală și 
nici de a ține discursuri 
patetice în fața scriitorilor 
de mare talent, în fața 
prietenilor cu care am tre
cut împreună prin multe 
necazuri. Dar, aici nu e 
cazul să discutăm de ta
lent, de morală, de litera
tură — fiindcă sîntem în 
fața unui act, pur ți sim- 

Talentul de a fi om, talentul de 
ți de a nu batjocori oameni e 
decît talentul de a face metafore 
: -iresus chiar de precarul sistem

de 
sti
pe 
o- 
de

' .*5.

jSS-

*1
1 i

lâ

piu, uman, 
a nu umili 
mai presus 
izbutite, mai presus chiar de precarul sistem 
ofensiv al U.T.A.-ei.

Firește, nu prin filmulețe de mîntuială, ca 
se 
la

— . cu erau la lîndul lor excesiv de sumare, 
do lozincare. Părea un fel de „publicitate" 
pentru dulciuri și jeleuri. Pe toate tonurile, 
suporterii se constituiau înlr-un cor mono
cord care repeta la nesfîrșit: „U.7.A. e o 
echipă mare !" Coco era cam șablonard, doar 
Lereter și Petescu impuneau atenție. Oricum, 
a spune despre U.T.A. că e o echipă mare 
constituie, la ora actuală, o greșeală ceva 
mai puțin gravă decît a susține coleric că 
U.T.A. e o adunătură de mizerabili... Dar, 
n-ar fi de loc paradoxal cd oamenii de a- 
colo să găsească în ace! 
sursă de energie mult mai 
rajul pe care încerca să-l 
filmuleț.

acela din pauza meciului de duminică, 
poate răspunde acestor atacuri excesive 
adresa campioanei. Acele ,10 minute 
U.T.A." .................... ’

articol ignobil o 
fertilă decît cu- 
insufle elogiosul

BELPHEGOR

P Întreceri pe rotile
Băieți 15—18 ani : 1. Pindile 
Aurel (Șc. 19). LEGITIMAȚI 
Băieți 8—10 ani : 1. Hani Riz
van (Șc. 176) ; Fete : 1. Con
stantin Marina (ASCPMB), 2. 
Bicleșan Gabriela (ASCPMB) ; 
Fete (patine în linie) : 1. Cos- 
tache Tereza (Constructorul), 
Fete 11—12 ani : 1. Scurtu Vio
rele (Șc. 6p. 2) ; băieți: 1.
Stadler Cristian (Șc. sp. 2), 2. 
Seiciu Petre (Șc. sp. 2) ; Bă
ieți 13—14 ani : 1. Nioolau Ra
du (ASCPMB), 2. Condaxe Dan 
(ASCPMB) ; Băieți 15—18 ani 
(patine In linie) : 1. Relcules-

■f(Constructorul), 
Gh. (Constructorul),

cu Petre 
Dimitrescu 
3. Terzeanovici Nicu (Construc
torul).

Pentru cel mal bun punctaj 
(și participare numeroasă) „Cu
pa de toamnă".a fost cîștlgată 
de clubul Constructorul.

întrecerile s-au desfășurat în 
condiții organizatorice optime. 
Se simte nevoia, totuși, ca in 
viitor să se poată beneficia de 
o pistă special amenajată pen
tru concurs, ceea ce ar facilita 
obținerea de performanțe supe
rioare.

VOLEI
PROGRAMUL JOCURILOR 

CAMPIONATULUI DIVIZIEI 
MASCULIN

ETAPA 1 — 18 OCTOMBRIE
Dlnamo București — Steaua 

București, Viitorul Bacău — 
I.E.F.S. București, Universitatea 
Cluj — Raplțj București, Petrolul 
Ploiești — Politehnica Galați. 
Explorări Baia Mare — Politeh
nica Timișoara, Unirea Tricolor 
Brăila — Tractorul Brașov.

ETAPA A II-A, 25 OCTOMBRIE
Rapid — Dinanio, I.E.F.S. — 

Tractorul, Steaua — Petrolul, Po
litehnica Tlm. — Unirea Tricolor, 
Politehnica Gl. — Explorări, Vi
itorul — Universitatea.

ETAPA A IU-A, 1 NOIEMBRIE
Dlnamo — Viitorul, Universita

tea — I.E.F.S., Petrolul — Rapid. 
Explorări — Steaua, Unirea Trl 
color — Politehnica Gl., Tracto
rul — Politehnica Tm.

ETAPA A IV-A. 8 NOIEMBRIE
I.E.F.S. — Politehnica Tm., 

Steaua — Unirea Tricolor, Rapid
— Explorări. Universitatea — Dl
namo. Politehnica Gl. — Tracto
rul. Viitorul — Petrolul.

ETAPA A V-A, 15 NOIEMBRIE
Dinamo — I.E.F.S., Unirea Tri

color — Rapid, Tractorul — Stea
ua, Petrolul — Universitatea, Ex
plorări — Viitorul, Politehnica 
Tm. — Politehnica Gl.

ETAPA A VI-A, 22 NOIEMBRIE
I.E.F.S. — Politehnica Gl., Stea

ua — Politehnica Tm„ Rapid — 
Tractorul, Dinamo — Petrolul, 
Viitorul — Unirea Tricolor, Uni
versitatea — Explorări.

ETAPA A VA-A, 29 NOIEMBRIE
Petrolul — I.E.F.S., Explorări

— Dlnamo, Politehnica Tm. — 
Rapid, Politehnica Gl. — Steaua, 
Unirea Tricolor — Universitatea, 
Tractorul — Viitorul.

ETAPA AVUI-A, 6 DECEMBRIE
I.E.F.S. — Steaua, Rapid — Po

litehnica Gl.. Dinamo — Unirea 
Tricolor, Viitorul — Politehnica 
Tm., Universitatea — Tractorul, 
Petrolul — Explorări.

ETAPA A IX-A. 13 DECEMBRIE
Steaua — Rapid, Explorări — 

I.E.F.S., Tractorul — Dlnamo, 
Unirea Tricolor — Petrolul, Poli
tehnica Tm. — Universitatea, Po
litehnica Gl. — Viitorul.

ETAPA a X-A. 20 DECEMBRIE
Dlnamo — Politehnica Tm.,

A
Universitatea
Petrolul —

— Unirea 
Rapid (la 9

sportive din Ploiești, ca și 
priceperea cu care ea este 
condusă de prof. Ioan Smîdu. 
Era firesc, deci, ca tradiția 
bunelor -rezultate înregistrate 
de acest mic laborator de 
performanță, în anii prece
dent!, să fie respectată și în 
acest an școlar. Deocamdată, 
printr-o serie de preparative 
speciale vizînd organizarea 
secțiilor, stabilirea definitivă 
a calendarului (care a fost 
întocmit încă din luna ianua
rie!), completarea dotării u- 
nor secții.

Acum toate cele 50 de gru
pe ale școlii lucrează cu „mo
toarele" în plin și în special 
acelea din care fac parte e- 
chipele divizionare de volei, 
handbal și baschet. Antrena
mente zilnice, de dimineață și 
pînă seara, în funcție de pro
gramul școlar al elevilor, de 
timpul lor disponibil.

Un program competițional 
special a fost întocmit pen
tru grupele de începători în 
dorința ca acestea să poată 
realiza un rodaj cit mai mare 
și mai util. De altfel, forma
țiile secunde ale divizionare
lor sînt incluse în campiona
tele municipale șl județene, 
astfel ca ele să poată avea o 
activitate continuă șl, impli
cit, rodnică.

A. VLASCEANU. _cor«sp.

Viitorul — Steaua,
— Politehnica Gl.. 
Tractorul. Explorări 
Tricolor. I.E.F.S. — 
decembrie).

ETAPA AX1-A. 27
Steaua — Universitatea, Rapid

— Viitorul, Unirea Tricolor — 
I.E.F.S., Politehnica GI. — Dina
mo. Tractorul — Explorări, Poli
tehnica Tm. — Petrolul.

FEMININ
ETAPA 1—18 OCTOMBRIE
I.E.F.S București — C.P. Bucu

rești, Dinamo București — Uni
versitatea Timișoara, Rapid 
București — Penicilina Iași, Fa
rul Constanța — Medicina Bucu
rești. Ceahlăul P. Neamț — Uni
versitatea Craiova, C.S.M. Sibiu
— Universitatea Cluj.

ETAPA A II-A, 25 OCTOMBRIE
C.P.B. — Rapid, Dlnamo — 

Ceahlăul, Universitatea Tm. — 
Medicina, Universitatea Cv. — 
I.E.F.S., Universitatea Cj. — Fa
rul, Penicilina — C.S.M.

ETAPA A ni-A, 1 NOIEMBRIE
I.E.F.S. — Dlnamo, Rapid — 

Universitatea Cv., Medicina — U- 
niversitatea Cj, C.S.M. — C.P.B., 
Ceahlăul — Universitatea Tm.. 
Farul — Penicilina.

ETAPA A IV-A, 8 NOIEMBRIE
Dinamo — Rapid. C.P.B. — Fa

rul, Penicilina — Medicina, Cea
hlăul — I.E.F.S., Universitatea 
Tm. — Universitatea Cj, Univer
sitatea Cv. — C.S.M.

ETAPA A V-A, 15 NOIEMBRIE 
Medicina — C.P.B., I.E.F.S. — 

Universitatea Tm., Rapid — Cea
hlăul, C.S.M. — Dinamo, Farul — 
Universitatea Cv., Universitatea 
Cj. — Penicilina.

ETAPA A VI-A, 22 NOIEMBRIE
I.E.F.S. — Rapid, C.P.B. — Uni

versitatea Cj., Dlnamo — Farul, 
Universitatea Cv. — Medicina, 
Universitatea Tm. — Penicilina, 
Ceahlăul — C.S.M.

ETAPA A VII-A, 29 NOIEMBRIE 
Medicina — Dlnamo, liapid — 

Universitatea Tm., C.S.M. — 
I.E.F.S., Penicilina — C.P.B., Fa
rul — Ceahlăul, Universitatea Cj.
— Universitatea Cv.

ETAPA A VIII-A, 6 DECEMBRIE
Dinamo — Universitatea Cj., 

I.E.F.S. — Farul, Rapid — C.S.M., 
Universitatea — C.P.B., Ceahlăul
— Medicina, Universitatea Cv. — 
Penicilina.

ETAPA a IX-A, 13 DECEMBRIE 
Medicina — I.E.F.S., C.P.B — 

Universitatea Cv., Farul — Ra
pid, Penicilina — Dlnamo. C.S.M.
— Universitatea Tm., Universita
tea Cj. — Ceahlăul.

ETAPA A X-A, 20 DECEMBRIE 
Dlnamo — C.P.B., Rapid — 

Medicina, I.E.F.S. — Universita
tea Cj., Universitatea Tm. — Uni
versitatea Cv., Ceahlăul — Peni
cilina, C.S.M. — Farul.

ETAPA A XI-A, 27 DECEMBRIE
Medicina — C.S.M., C.P.B. — 

Ceahlăul, Universitatea Cj. — Ra
pid, Penicilina — I.E.F.S., Uni
versitatea Cv. — Dlnamo, Farul
— Universitatea Trrt.

Herăs- 
„Cupa

ergem
« CANOTAJ î 
trfiu, de la 
Voința".

FOTBAL 5
Muncitoresc, 
tul Muncitoresc — 
București ; ora 15.30 : 
sul București — Metalul Tîr- 
goviște (meciuri amicale).

GIMNASTICA: Sala Flo- 
reasca, ora 18, demonstrația 
echipelor masculine, ale Ja
poniei Și României.

RUGBY : Teren Constructo
rul, ora 16, lotul reprezentativ 
A — Constructorul București.

Lacul 
ora 16,

Teren 
ora 13.45

Sportul 
: Spor- 
Voința 

Progre-



DAR NUNWEILLER III?
Legitimarea jucătorilor 

9 Kun II și Popovici pentru 
U.T.A. continuă să producă 
multe discuții, deși, așa cum 
s-a arătat în articolul pu- 

- blicat de ziarul nostru pri-
; vind această problemă,
l transferul cu carantină este.
? absolut regulamentar, stabi-
; lit prin REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE A ACTI
VITĂȚII FOTBALISTICE 
care, de anul trecut, a de- 

; venit o lege a fotbalului,
i Faptul că recentul Comitet
! federal urma 6ă reia în dis-
! cuție acest regulament, nu

a înseninat că este vorba 
de un alt regulament cl, de 
același de anul trecut, că
ruia urmează să 1 se aducă 
unele modificări. Cele mai 
importante rectificări se re
feră tot la transferări, iar 
ideea principală este înles
nirea, în continuare, a trans
ferurilor, mai cu seamă a 
acelora care facilitează pro
movarea, in interesul jucă
torilor talentați șl al fotba
lului.
‘.■Vilva produsă de cazurile 
Kun II și Popovici, legiti
marea lor cu carantină de 
la Crișul la U.T.A., a atras 
atenția asupra ușurinței cu 
care jucătorii pot părăsi un 
club, chiar dacă admit să 
se supună carantinei de un 
an. Noile propuneri de mo
dificări ale regulamentului 
preconizează chiar o caran
tină mai redusă, la șase 
luni pentru unele cazuri. 

In prezent, s-a Intrat în- 
tr-o criză și se pare că e- 
xistă din nou dilema : este 
mai acceptabil ca jucătorii 
să fie la discreția cluburilor 
pe care NU LE POT PA

VEȘTI DEN CLUBURI

Adversarul direct al lui Geaici — 
apt de joc

Printre numeroasele pro
bleme pe care le are îna
intea partidei cu Steaua ro
șie Belgrad, incertitudinea 
folosirii lui Birău — socotit 
suspect de hepatită acum 
cîteva zile — ridica un ma
re semn de întrebare antre
norilor arădeni. Se știe că 
Birău avea să fie adversa

SINGURUL ABSENT LA DINAMO-BOTH
Pe gazonul stadionului Di

namo din Capitală, ultimele 
zile s-au caracterizat prin- 
tr-un volum sporit de mun
că. Normal. Se reia cam
pionatul și la Pitești se a- 
nunță un meci greu pentru 
bucureșteni, o partidă difi
cilă prin tradiție. Apoi, doar 
la patru zile (ce repede tre
ce timpul !) urmează jocul 
cu Liverpool. Iată de ce Ia 
Dinamo s-a lucrat intens. 
Marți, miercuri și joi au a- 
vut loc antrenamente comple

„PLOAIE- CU ACCIDENTĂRI LA STEAUA
Echipa din calea Plevneis-a 

antrenat și Ca zi de zi. Marți
— pregătire diferențiată, da
torită celor veniți de Ia lot 
(TATARU, VIGU, SATMAREA- 
NU, HALMAGEANU) ; miercuri
— joc-școală „în familie", cu 
echipa de tineret ; joi — antre
nament tactic. Tehnicienii ce
lor ce ne reprezintă în „Cupa 
cupelor" au însă necazuri da
torită indisponibilităților ivite 
într-o perioadă cînd aveau ne
voie <je toți jucătorii. La Stea

AGENDA BUCUREȘTEANA
SIMBATA

Stadionul 23 August, ora 13 : 
Steaua — Politehnica Iași (tine- 
ret-rezerve) ; ora 15 : steaua — 
Politehnica Iași (divizia A);

Terenul Laromet, ora 13.30 : La- 
romet Buc. — Tehnometal Buc. 
(juniori) ț ora 15 i; Laromet Buc. 
— Tehnometal Buc. (div. C) ;

Terenul Gloria, ora 15 : Mașini 
unelte Buc. — Autobuzul Buc. 
(div. C). f

DUMINICA

Stadionul Republicii, ora 10.45 : 
Rapid — Univ. Craiova (tineret- 
rezerve) J ora 12.30 : Rapid — 
Univ. Craiova (divizia A) ;

Stadionul Politehnica, ora 11 5 
Sportul studențesc — Dunărea 
Giurgiu (div. B) ; ora 13 : Spor

RAȘI DECIT CU DEZLE
GARE sau cluburile să se 
afle în situația în care doi, 
trei sau mai mulți jucători 
SA POATĂ PLECA OR1- 
CIND, acceptînd carantina. 
Problema este delicată însă 
rezolvabilă dacă 6e vor 
stipula anumite situații : 
vechime în club, neutilizare 
îndelungată, neindeplinire 
de obligații reciproce, 
ș.a.m.d.

Forurile Internaționale a- 
preciază și ele in mod di
ferit situația legitimărilor 
jucătorilor la cluburile na
ționale. Dacă pentru Cupa 
campionilor europeni EXIS
TA UN TERMEN, 15 AU
GUST 1970, dată la care tre
buie să se găsească legiti
mați fotbaliștii care vor ac
tiva în primele trei tururi 
ale C.C.E., (ceea ce nu e 
cazul cu Kun II și Popo
vici legitimați la U.T.A. in 
luna octombrie 1970) pentru 
Gupa europeană a tîrguri- 
lor este necesar doar ca ju
cătorii să se afle legitimați 
la clubul respectiv, pînă în 
ziua meciului, (art. 12 din 
regulamentul C.E.T.). CEEA 
CE ÎNSEAMNĂ CA NUN
WEILLER III. DACA VA 
FI RELEGITIMAT DE LA 
FENERBAHCE LA DINA
MO BUCUREȘTI PÎNĂ LA 
20 OCTOMBRIE 1970 POA
TE JUCA LA LIVERPOOL.

în timp ce Kun II și Po
povici trebuie să aștepte pî
nă la primăvară, dacă 
U.T.A. s-ar califica cumva 
pentru al patrulea tur al 
C.C.E., sau pînă la o altă 
ediție a C.C.E.

I. M.

rul direct al celui mai pe
riculos atacant iugoslav, ce
lebrul Dragan GEAICI, în 
mare vervă de Joc în ulti
mele săptămîni.

Aflăm că analizele medi
cale au stabilit că fundașul 
dreapta arădean este sănătos 
și apt de joc pentru meciul 
cu Steaua roșie.

xe, de pregătire fizică, teh
nică și tactică. S-a ținut 
seamă de cele văzute de an
trenorul Nicușor la Liverpool 
urmărindu-se stabilirea an
tidotului punctelor forte ale 
englezilor și a posibilităților 
de exploatare a slăbiciunilor 
viitorilor adversari. La pre
gătiri, doar BOTH a lipsit, 
fiind încă indisponibil. In 
schimb, au lucrat cot la cot 
cu ceilalți toți tricolorii. — 
DINU, LUCESCU, DUMI- 
TRACHE, R. NUNWEILLER.

ua ;,a plouat” cu accidentări. 
lORDANESCU a reînceput pre
gătirile, dar va primi avizul 
medicului abia sîmbătă dimi
neața. HAIDU, rezerva lui Su- 
ciu, a reluat și el antrena
mentele, insă abia peste o lună 
se va putea conta pe aportul 
său. CREINICEANU are rup
tură de ligamente, se află cu 
genunchiul în ghips și o lună- 
două va fl departe de teren, 
în sfîrșit, VLAD și NEGREA 
au același necaz — entorsă.

tul studențesc — Unirea Tricolor 
Brăila (juniori) ;

Terenul Voința, ora 11 : Voința 
Buc. — S.U.T. Galați (div. C) ; 
ora 13 : Voința Buc. — Progre
sul Brăila (junior!) ; ora 14.30 : 
Șc. sp. nr. 2 Buc. — Celuloza 
Călărași (juniori) ;

Terenul Flacăra roșie, ora 9.30: 
Flacăra roșie Buc. — Electronica 
Buc. (juniori); ora 11 : Flacăra 
roșie Buc. — Electronica Buc. 
(dlv. C) ;

Terenul Sirena, ora 0.30 : Si
rena Buc. — Sportul muncito
resc Buc. (juniori); ora 11 : Sire
na Buc. — Sportul muncitoresc 
Buc. (dlv. C);

Stadionul 23 August (terenul 
n), ora 11 : Șc. sp. Energia Buc. 
— Prahova Ploiești 'junior’);

Terenul Autobuzul, ora 13: Au
tobuzul Buc. — Progresul Cora
bia (juniori).

5 minute cu TIBERIU BONE

„0, DACĂ MI-AR Fl FRICĂ NUMAI
DE SPORTUL STUDENȚESC!
Tiberiu Bone. Cîndva — vă 

mai aduceți, oare, aminte de 
timpul „cind C.C.A. era rege", 
cînd „Piți“ Apolzan îl pro
teja, senioral, pe Voinescu, 
degajînd toate mingile spre 
Feri Zavoda sau Tătaru ? 
Simbol al jucătorului centro- 
campist, dirijor de echipă, 
calm și calculat, exact ca o 
mașină Tiberiu Bone este 
astăzi antrenor al diviziona
rei B, A.S.A. Tg. Mureș. 
L-am reîntîlnit ieri, și l-am 
rugat să ne încredințeze cîte
va cuvinte. Ne-a privit în
curcat, a ridicat din umeri, 
parcă lepădindu-se de o po
vară teribil de grea, stînjenit, 
surprins, pe undeva dojeni
tor. A zîmbit:

— Hm, așa-i viața! Cit a 
cîștigat echipa, n-a venit ni
meni să mă-ntrebe un cuvînt! 
Cum am pierdut la Giurgiu și 
la Tîrgoviște, cum ți-a venit 
ideea unui interviu !

— Apropo, cum ați
I pierdut la Giurgiu și la 

Tîrgoviște ?
— Pe. merit ! Uite așa, 

nici arbitrul n-a ținut cu gaz
dele, nici gazonul n-a fost 
arat, nici noi n-am avut ju
mătate din jucători indispo- 

| nibili! Am pierdut pentru că 
| Dunărea și Metalul au jucat 

mai bine. La urma-urmei, așa 
e în fotbal, o dată pierzi, 
altă dată cîștigi... Totul e ca 
la sfîrșit, cînd tragi o linie, 
cînd aduni...

— ... să ai măcar un 
punct mai mult decît 
Sportul studențesc I

— O, dacă mi-ar fi frică 
numai de Sportul studențesc! 
E drept, mi se întîmplă ade
sea să-i visez pe băieții lui 
Motroc jucînd pe „23 August", 
cu Steaua sau Rapid... Dar 
mă gîndesc că Progresul 
Brăila și Metalul Tîrgoviște 
au și ele șansa lor de a pro
mova. Și pe ele le visez. Mai 
rar, ce-i drept...

— Bine, dar pe băieții 
dumitale, pe Caniaro, pe 
Lucaci, pe Hainal nu-i 
visezi niciodată ?

— Pe ei îi văd zi de zi, cu 
el fac planuri de joc, lor le 
dau sfaturi, cu ei vreau să 
redevin antrenor de divizia 
A...

— Și crezi că vei reuși, 
Tiberiu Bone ?

Nu-mi răspunde. Scoate din 
buzunar un pachet de țigări, 
îmi întinde una. își aprinde 
o a doua. Trage un fum. Ctș- 
tigă timp...

— Da. Cred că voi reuși. 
Echipa nu stă încă prea bine 
pe picioare, se înfricoșează 
ușor. în „B“ este viața mai

MECIURI
POIANA CÎMPINA — LO

KOMOTIV RUSSE 
1—0 (1—0)

CÎMPINA, 14 (prin telefon). 
Echipa bulgară Lokomotiv 
Russe a susținut un joc ami
cal în localitate cu formația 
Poiana Cîmpina. La capătul 
unei dispute spectaculoase, 
victoria a revenit gazdelor 
prin golul înscris de Ciucu 
Cmin. 27).

E. STROE coresp.

F. C. ARGEȘ — SPORTUL

STUDENȚESC BUCUREȘTI 
1—0 (1—0)

PITEȘTI, 14 (prin telefon). 
F.C. Argeș a susținut, miercuri 
după-amiază, pe stadionul 
„1 Mai“ din localitate un meci 
de antrenament cu formația 
bucureșteană Sportul studen
țesc. Unicul punct al acestei 
partide, care a oferit un fru
mos spectacol sportiv celor 
aproximativ 2 000 spectatori, 
a fost înscris de Dobrin în 
minutul 25.
I. FEȚEANU coresp. principal

UNIREA ZALAU — C.F.R. 
CLUJ 1—3 (1—1)

ZALAU, 14 (prin telefon). 
Meciul amical dintre formația 
locală. Unirea, și divizionara 
A C.F.R. Cluj a luat stîrșit 
cu rezultatul de 3—1 (1—1)
în favoarea oaspeților. Goluri
le au fost înscrise de Petrescu 
(min. 30, 83) și Naghi (min. 
51) pentru C.F.R., Koller 
(min. 37) pentru Unirea.

M. BONȚIU, coresp. 

grea pentru jucătorii mai teh
nici și mai firavi. Tot greul 
e la mijlocul terenului, acolo 
unde băieții iubesc prea mult 
mingea. Cînd treaba va 
merge și aici, vom lua mai 
multe puncte. La urma-urmei,

BONE
văzut de Neagu RADULESCU

promovarea se va decide tot 
la mijlocul terenului, acolo 
unde jucam și eu...

...Și pleoapele lui Bone co
boară încet, ochii îi sînt în- 
tredeschiși și visători. Aș jura 
că în clipa aceea se vede pe 
gazon, cu ani în urmă, cău- 
tînd cu privirea o siluetă pu
țină, cu mers parcă chinuit... 
Căutîndu-l pe Onisie, priete
nul de o viață...

Ovidiu IOANIȚOAIA

„CUPA ROMÂNIEI"
Ieri s-a disputat o nouă etapă 

in „Cupa României". Iată o parte 
din rezultatele înregistrate :

Cimentul Bicaz — Minerul Co- 
mănești 1—2 (0—2)

Unirea Alba lulia — Minerul 
Ghelar 2—0 (1—0)

Metalul Tr. Severin — C.I.L. 
Tg. Jiu 2—0 (1—0)

Lacul Ursu Sovata — Lemnarul 
Odorheiul Secuiesc 1—o (0—0)

Textila Cisnădie — Chimia Rm. 
Vîlcea 3—1 (2—0)

Chimia Făgăraș — Metalul Aiud 
4—2 (3—0)

I.T.A. Pașcani — Fulgerul Do- 
rohoi . 2—2 (1—0, 2—2)

Unirea Tomnatic — Vulturii 
Textila Lugoj 1—0 (0—0)

Oltul St. Gheorghe — Viitorul 
Gheorghienl 1—0 (1—0)

Marina Mangalia — Delta Tul- 
cea 3—1 (1—1)

C.I.L. Gherla — Soda Ocna Mu
reș 1—0 (0—0)

Tractorul Brașov — Forestierul 
Tg. Secuiesc 5—1 (2—0)

Preparatorul Petrila — Știința 
Petroșani 0—2 (0—1)

C.P. București — Victoria Ho
rești 3—2 (1—2)

Dacia Pitești — Gloria Slatina 
1—2 (0—0, 0—0)

Victoria Roman — Letea Ba
cău 5—0 (2—0)

Automobilul Focșani — Rulmen
tul Bîrlad 1—2 (0—2)

Unirea Tricolor Brăila — S.U.T. 
Galati 1—3 (1—1).

AMICALE
GAZ METAN MEDIAS—„U" 

CLUJ 1-2 (1-1)
MEDIAȘ, 14 (prin telefon). 

Joc echilibrat, frumos, cu 
multe acțiuni în viteză. Din 
păcate, în acest meci amical, 
Adam s-a accidentat la cap 
(min. 52), trebuind să pără
sească terenul. Se apreciază, 
însă, că el va putea evolua 
în partida de campionat de 
duminică. Au marcat : Dodu 
(min. 23) pentru gazde, res
pectiv Bungău (min. 24) și 
Munteanu (min. 62, din 11 m).

Z. RÎȘNOVEANU coresp.

„DUMINICĂ SPORTIVĂ' 
LĂ TELEVIZIUNE

Televiziunea oferă, duminica a- 
ceasta, un spațiu larg manifesta
țiilor sportive. Programul este 
următorul :

12.30 — FOTBAL : Rapid — Uni
versitatea Craiova. Transmisiune 
directă de Ia stadionul Republicii 
(comentator : Ovidiu Ioanițoaia).

16.15 — HIPISM : Marele Pre
miu de curse cu obstacole de la 

I Pardubice. înregistrare (Cristian 
Țopescu).

I ' 17.00 — GIMNASTICA : Avan
premieră la Campionatele Mon
diale 1970 de la Ljubljana — re
portajul filmat „2 zile la Bucu
rești cu echipa Japoniei" (Ale
xandru Șuteu).

17.30 — PATINAJ ARTISTIC î 
Spectacol pe gheață cu participa
rea unor medaliați ai ultimelor 
campionate europene și mondiale. 
Transmisiune directă de la pati
noarul „23 August" (Constantin 
Diamantopol).

22.40 — Emisiune TELESPORT.

Azi. in Capitala

PROGRESUL —
Are cuvlntul statistica

PlNĂ LA REÎNCEPEREA CAMPIONATULUI
METALUL TiRGOVIȘTE

Un interesant cuplaj fot
balistic va avea loc astăzi 
în Capitală, pe terenul Spor
tul muncitoresc. In deschi
dere, de la ora 13,45, se vor 
întâlni divizionarele <3 — 
Sportul muncitoresc și Vo
ința București. In continua
re, de la ora 15,30, Progre
sul București va Juca în 
compania Metalului Tîrgo
viște.

ARBITRI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

Partida Herta B.S.C. — Spar
tak Trnava, din turul II al 
„Cupei europene a tîrgurilor", 
(care va avea loc miercurea 
viitoare în Berlinul Occiden
tal) va fi condusă de o bri
gadă alcătuită din Constantin 
Petrea (la centru), Nicolae 
Petriceanu și Chevork Ghe- 

migean (la linie).
★

Constantin Bărbulescu —- a- 
jutat la tușă de Victor Pădu- 
reanu si Gheorghe Popovici — 
va arbitra tot miercuri în- 
tîlnirea Panathinaikos Atena 
— Slovan Brafislava, contînd 
pentru turul II al „Cupei cam
pionilor europeni".

★
O altă brigadă, compusă 

din Nicolae Rainea — la cen
tru, Petre Soil; și Vasile Du
mitrescu — la linie, va con
duce duminică jocul dintre 
reprezentativele de tineret ale 
Turciei și R. F. a Germaniei.

Un joc agreabil și un finai neașteptat
(Urmare din pag. 1)

nou, că aici, pe centru, se 
simte mai bine. Scorul era 
aproape gata să-l deschidă, 
însă, Lupescu (min. 5). La un 
corner executat de Angeles- 
cu, fundașul Rapidului și ai 
naționalei și-a arătat din nou 
clasa la mingile pe sus, a re
luat excelent, dar Devito a 
apărat, avînd șansa să se 
afle jos, lîngă colț. Au ur
mat minute de presiune la 
poarta oaspeților, pe care 
Neagu a eoncretizat-o în 
min. 12 ; Pop a centrat înalt, 
în diagonală, Angelescu a 
trimis Ia Neagu și acesta, cu 
un șut puternic, pe jos și 
din unghi, l-a învins pe por
tarul ce plonjase cu întîrzie- 
re: 1—0- Oaspeții leagă jocul 
mai greu. Se remarcă acțiu
nile individuale ale lui Al- 
miro (min. 17), Serginho 
(min. 35 — șut de la 20 de 
metri, deviat de către Rădu- 
eanu), Jose Mauro (min. 38 — 
șut puternic, din 25 m, cînd 
Răducanu e bătut, dar mingea 
„mușcă" din bara stingă). 
După aceea, Rapid e la un 
pas de 2—0. E minutul 40, 
cînd Năsturescu întoarce ex
celent balonul peste cap șl 
Fernando (un bun fundaș) 
scoate mingea cu capul de pe 
linia porții. Meciul se animă, 
brazilienii atacă mai insis
tent și finalul de repriză le 
aparține.

După pauză, mingea o re
pun în joc fotbaliștii bucu
reșteni. Angelescu pasează 
lui Neagu și acesta, „în stil 
Pele", șutează de la centru 
pe lîngă poarta lui Devito, 
surprins de acțiune. Tot în 
min. 46 mingea centrată de 
Neagu trece prin fața porții 
si pe lîngă vîrful ghetei lui 
Petreanu. Oaspeții echilibrea
ză, însă, repede jocul. Pe 
parcurs, își reîmprospătează 
forțele, avînd acum un mij
locaș — Didinho — activ și 
bun șuter. El, însă, nu poate 
suplini ineficacitatea colegilor 
de la înaintare, care țin prea 
mult să intre cu mingea în 
poartă. Așa fac Amauri 
(min. 57) și Almiro (min- 63; 
și perioada lor de superiori
tate nu e concretizată. O

La sfîrșitul acestei săptămîni 
vor fi reluate jocurile din cam
pionatul diviziei A de fotbal, 
din care s-au scurs pînă acum 
doar șase etape.

După căutări, șovăieli și u- 
nele reușite, credem că viitoa
rele etape vor marca o mai 
accentuată încordare de forțe, 
exprimată prin jocuri mai di
namice, mai atractive și mai 
bogate în goluri.

Iată unele aspecte ale aces
tui Început de campionat, o- 
glindite într-un scurt bilanț 
statistic :

• In cele șase etape s-au 
înscris doar 115 goluri, din 
care trei autogoluri ; media pe 
joc — 2.33 goluri, ceea ce, să 
recunoaștem, e prea puțin.

• Cele mai multe goluri 
s-au marcat în etapa a Vl-a 
(23). iar cele mai puține în e- 
tapa de debut a campionatului 
(16).

• Din cele 48 de jocuri des
fășurate, 9 s-au terminat la e- 
galitate.

• Cele mai multe victorii 
(4) le-au înregistrat Dinamo 
București, U.T.Â. și Universi
tatea Craiova. Doar cite o vic
torie au obținut F.C. Argeș, 
C.F.R. Cluj, C.F.R. Timișoara.

• De 11 ori, scorul stabilit 
în prima repriză a rămas ne
schimbat pînă la sfîrșitul jo
cului.

• Trei lovituri de la 11 m 
au fost ratate : autori Raksi 
(Progresul),. Libardi (Jiul) și 
Leretcr (U.T.A.).

• Trei autogoluri : autori 
Mocanu (Petrolul) pentru UTA, 
Sandu (Jiul) pentru Univer
sitatea Craiova și Kiss (Di
namo Bacău) pentru Steaua.

• In cele șase etape au 
evoluat 266 de jucători ; cele 
mai multe „înoercări” le-a 
făcut Progresul (21 de jucă
tori) ; cele mai puține Po
litehnica (14) ; restul echipe
lor au folosit : F. C. Argeș 
(19), Petrolul și Jiul (18), Ra

dată, Răducanu simte tăria 
șutului lui Didinho (mingea 
este expediată puternic de 
la 30 m), nu poate reține 
balonul, care-i sare din piept 
la Amauri. Acesta, însă, a 
tras peste poartă. Și cînd 
nimeni nu se aștepta, Rapid... 
s-a desprins. După o cursă 
excelentă, Năsturescu cen
trează și același Neagu reia 
cu capul din plonjon, înscri
ind spectaculos. Min. 72 : 2-0- 
Partida devine și mai antre
nantă, întărind părerea bună 
despre jocul în ansamblu. Ea 
are și un final neașteptat, 
în min. 90, Rămureanu 
prinde mingea în afara careu
lui, deși ar fi putut s-o res
pingă destul de ușor. Didinho 
execută lovitura liberă de Ia 
16 metri și, cu un șut puter- 
nic, strecoară balonul, prin- 
tr-o pădure de picioare, în 
plasă- Apoi, arbitrul fluieră, 
ia balonul în brațe și invită 
jucătorii la centru. Mingea 
nu a mai fost repusă în joc,

LOTO-PRONOSPORT
226 384 LEI REPORT LA TRAGEREA LOTO DIN 16 OCT.
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NR. 42 

DIN 14 OCTOMBRIE 1970 
EXTRAGEREA I : 37 7 44 8 18 

28.
FOND DE PREMII : 401 314 lei. 
EXTRAGEREA A II-A : 34 39 

2 31 4.
FOND DE PREMII : 364 772 lei.

PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 
9 OCTOMBRIE 1970

EXTRAGEREA I : Categoria 'a 
2-a : 1 variantă 25% a 66 692 lei ; 
a 3-a : 6 a 11115 lei ; a 4-a : 
15.95 a 4 181 lei ; a 5-a : 71,20 a
937 lei,: a 6-a : 128,15 a 520 lei.

REPORT CATEGORIA I : 
224 052 lei.

EXTRAGEREA A TI-A : Cate
goria A : 1 variantă 10% a 100 000 
Iei ; B : 2,60 a 19 657 lei ; C : 6.10 
a 8 378 lei ; D : 9,35 a 5 466 lei : 
E : 16,35 a 3128 lei ; F : 31,70 a 
1 612 lei.

REPORT CATEGORIA A : 2 332 
lei.

AMBELE EXTRAGERI : Cate
goria Z : 738,50 a 100 lei.

Premiul de 66 692 lei a fost ob
ținut de TUDOR VASILE din 
București care ciștigă un auto
turism la alegere și diferența în 
numerar sau toată suma în nu
merar.

Premiul de 100 000 lei a fost 
obținut de BICU CONSTANTIN 
din Brașov care cîștigă un auto
turism la alegere și diferența în 

pid, „U“ Craiova, C.F.R. Ti-, 
mișoara (17), Dinamo Bucu- ( 
rești, C.F.R. Cluj, Steagul 
roșu. Farul, Steaua (18), „U*, 
Cluj, U.T.A., Dinamo Bacău 
(15).

• Șapte jucători au primit 
din partea cronicarilor noștri 
nota 10 : Dumitriu II (Stea-1 
gul roșu), Both (Dinamo 
București). Stoicescu (Politeh
nica), Răducanu (Rapid),' 
Donose („U’-’ Craiova), Ște
fan („U“ Cluj)', fiecare doar 
cite o dată !

• Pînă în prezent cele mai 
multe goluri le-au marcat 
Dudu Georgescu (Progresul) 
și Bojin (C.F.R. Timișoara) — 
dte 4.

• Patru echipe s-au situat 
în fruntea clasamentului : e- 
tapa I și a II-a — U.T.A. ; 
a III-a — „U“ Cluj ; a IV-a 
— U.T.A. și Politehnica; a 
V-a — Politehnica, a Vl-a —• 
Dinamo Bacău.

e Cele mai multe selecțio
nări. în „echipa etapei" le-au 
avut — pe posturi — portarii 
Răducanu și Gornc.% — 2, 
fundașul central Dinu (Dina
mo București) — 3. mijloca
șii Goliae (Politehnica) și 
Ștefănescu (Steaua) — 2, îna
intașii Dumitrache (Dinamo 
Buc.), Tătaru (Steaua), Doru 
Popescu (Dinamo București), 
Moldoveanu (Politehnica) — 2.

• Cele 48 de partide au 
fost conduse de 27 de arbitri, 
din care 11 bucureșteni ; cele 
mai multe delegări le-au avut 
A. Bentu (București), O. Com- 
șa (Craiova), Gh. Popovici 
(București) — cite 3.

• Totalul stelelor însumate 
de arbitri este de 210, ceea 
ce reprezintă o medie de... 
4,37 stele de meci.

• Cele mai mari note Ie-a 
obținut arbitrul Gheorghe 
Popovici. notat la fiecare joc 
cu cite 5 stele ; cea mai mică 
notă, nici o stea, 1. Rus (Tg. 
Mureș).

pentru că regulamentul nu 
o cere ; dar golul a fost va
labil. Deci, Rapid — F. C. 
Bangu : 2—1, la capătul unui 
meci plăcut, în care meritul 
principal a revenit echipei 
din Giulești.

A condus cu surprinzătoare 
greșeli (care n-au influențat 
rezultatul, dar au creat con
fuzii pe teren și în tribune) 
C. Ghemigean, ajutat de 
I. Drăghici și V. Pâdureanu.

RAPID : RĂDUCANU (min. 
80 Rămureanu) — POP, LU
PESCU, Dan, Greavu, DINU, 
DUMITRU (min. 72 Codrea- 
nu), NĂSTURESCU, Ange
lescu (min. 70 M. Stelian), 
NEAGU, Petreanu.

F. C. BANGU : Devito — 
CABRtTA, ANTONIO CAR
LOS, Fernando (min- 46 DI
DINHO), Luiz Alberto, Bau- 
re, Amauri, Jpse Mauro, Is
mael (min. 61 EDSON), AL
MIRO, SERGINHO (min. 54 
Jorginho).

numerar sau toată suma în nu
merar.

Publicăm mai jos amănunte 
privind participarea la con
cursul suplimentar Pronosport 
din 21 octombrie 1970. a).
Participarea se face în mod 
obișnuit, cu mențiunea că pe 
buletine se va scrie în spa
țiul rezervat numărului de 
concurs S 1 pentru concursul 
suplimentar Pronosport din
21 octombrie a.c. ; b). înre
gistrarea buletinelor se va face 
pînă marți 20 octombrie a.c. ; 
c). Rezultatele oficiale ale par
tidelor incluse in acest concurs 
se vor comunica în ziua de
22 octombrie a.c. ; d). Omolo
garea premiilor va avea loc 
vineri 23 octombrie 1370 și va 
fi efectuată ca la orice concurs 
obișnuit ; e). Precizăm că Ia 
acest. concurs . suplimentar se 
poate participa și pe bilete 
fracționate fixe (sfert) seria Z 
cu spații pentru înscrierea a 
20 variante simple, achitate 
25%=15 lei, precum și pe bi
lete fracționate variabile (se
ria X) cu spații pentru înscrie
rea a 1—5 variante combinate 
achitate în cote de 10%, 25%, 
50% și 100% ,

LOTUL PENTRU ITALIA
ȘI-A ÎNCEPUT

De marți, lotul reprezen
tativ de rugby pentru me
ciul cu Italia și-a început 
pregătirile, pe stadionul 
„23 August* din Capitală.

Principala preocupare a 
celor doi antrenori coordo
natori — prof. AI. Teofilo- 
vici și P. Cosmănescu — 
este îndreptată către asigu
rarea omogenității lotului, 
CĂTRE FORMAREA UNEI 
CONCEPȚII UNITARE DE 
JOC. Un asemenea obiectiv 
va fi mult mai ușor de rea
lizat, comparativ cu cel de 
acum o lună. în cazul lotu
lui B, deoarece jucătorii se
lecționați aparțin unui grup 
restrîns de echipe: numai 5. 
Cu titlu informativ, amintim 
echipele de care aparțin cei 
27 de selecționabili: Dinamo 
— 10, Steaua — 9, Grivița Ro
șie — 4, Universitatea Timi
șoara și Știința Petroșani — 
cite 2.

Considerăm inspirată se
lecția, în lot aflîndu-se pre- 
zenți, într-adevăr, cei mai în 
formă dintre rugbyștii noștri. 
Sînt de semnalat doar două 
absențe — evident fortuite — 
aceea a lui Ciobănel, care 
are mina dreaptă în ghips, 
în urma meciului CSM Si
biu — Steaua din etapa a 
V-a și cea a lui Veluda, ac
cidentat și el, tot în. ace
eași etapă, în partida

PREGĂTIRILE...
Grivița Roșie și Rapid. Sînt 
două indisponibilități regre
tabile, dar care să sperăm 
că nu vor afecta prea mult 
randamentul compartimente
lor în care aceștia ar fi ur
mat să evolueze, în condiții 
normale: în linia a III-a 
cvintetul Demian, Rășcanu, 
Fugigi, Pop și Iftimie po
sedă suficiente virtuți pentru 
a se ajunge la un trio re
dutabil. La fel în linia 
a II-a, unde, dintre cei pa
tru selecționați : Șerban, Țu- 
țuianu, Atanasiu și Dărăban 
se pot găsi doi titulari de 
nădejde.

Bine se prezintă și linia 
I, cu Dinu, Baciu și Bucur, 
iar între ei, Iorgulescu și 
Gh. Mircea. Echilibrul va
loric dintre cei 5 va com
plica mult alegerea definiti
vă a celor care vor intra în 
XV-le naționalei. Ceea ce — 
într-un fel — este foarte 
bine. Măcar de am avea în
totdeauna de unde alege...

Greu de anticipat, în 
schimb, care vor fi opțiunile 
antrenorilor pentru celelalte 
posturi. Cei doi concurenți 
ca mijlocași la grămadă, 
Mateescu și Florescu au a- 
vut un sezon bun. Primul 
se impune prin sobrietate, 
cel de-al doilea prin fan
tezie, spontaneitate. La fei 
jptau lucrurile în ce-j priveș

Primul antrenament al rugbyștilor din lotul reprezentativ. Loc 
„23 August" din Capitală. După cum se poate vedea, pregătirea 
fel neglijată...

te pe mijlocașii la deschi
dere, Giugiuc și M. Nico- 
lescu.

O dată cu restabilirea lu’ 
Nica, problema unuia dintre 
centri este definitiv rezolva
tă. Pentru completarea „pe
rechii” candidează Leșan, cu 
o valoare constantă de la 
începutul campionatului, Bu- 
dică, căruia i-a prins foarte 
bine turneu] din Franța și 
Dragomirescu, aflat într-o 
accentuată revenire de for
mă.

Aripile urmează a fi alese 
între Suciți, Teleașă și Bra
ga. Ultimul ni se pare cel 
mai aproape de sarcinile u- 
nui meci în deplasare.

Ca fundaș va fi de ales între 
Durbac și Marinescu. Atu-ul 
primului rămîne rezistența 
și perspectiva de a dispune 
în echipă de încă un trans
former. @e] de-al doilea s-a 
evidențiat, în schimb, prin- 
tr-o bună priză la balon, 
prin viteză de execuție și 
de deplasare, 

de desfășurare — stadionul 
fizică generală nu este de 

Fotoi Vasile BAGEAC

In orice caz, perioada de 
pregătire care ne desparte 
de meciul de la Rovigo, pre
cum și cele trei meciuri test 
— astăzi cu echipa Cons
tructorul, duminică întîlnind 
echipele Grivița Roșie și 
Steaua (cite o repriză), jar 
miercurea viitoare lotul na
țional de juniori — vor re
uși, fără îndoială, să ofere 
antrenorilor suficiente conclu
zii pentru stabilirea lotului 
restrîns, care se va limita 
la 18 jucători... (t. st.)

JUNIORII ÎN FAJA PRIMULUI TEST
INTERNATIONAL-TURNEUL

DIN IUGOSLAVIA
Selecționata de Juniori a Capi

talei (care se confunda, de fapt, 
cu reprezentativa națională) a 
plecat In Iugoslavia, pentru a 
susține, Intre 15 și 19 octombrie, 
trei Jocuri de verificare : două 
In compania echipei de seniori 
a orașului Belgrad șl unul cu o 
formație ce nu a fost încă de
semnată.

Am profitat de vizita la redac
ție, în ajunul plecării, a unuia 
din antrenorii lotului, PROF. N. 
VIZITIU, pentru a intra In po
sesia unor amănunte suplimenta
re privind stadiul de pregătire a 
actualilor Jucători.
• Cunosctnd care era atmosfe

ra ta cadrul lotului, după eșecul 
din Cupa F.I.R.A., ce măsuri ați 
luat pentru revenirea, să-i zicem, 
la linia de plutire ?

— In primul rînd s-a pus ac
centul pe realizarea unei coeziuni 
sufletești, apoi pe însușirea pro
cedeelor tehnieo-tactice Ia un ni
vel superior, lutndu-se in consi
derare capacitatea de asimilare 
a fiecărui Jucător, și — în sfîrșit 
— pe omogenizarea echipei.

• O problemă care ni se pare 
importantă, țintnd seama de u- 
nele antecedente, este cea a dis
ciplinei. Care a fost atitudinea 
colectivului de antrenori ta aceas
tă direcție 7

— Insuccesele trecute se dato
rează, după părerea mea, u- 
nul climat nesănătos de lu
cru. generat de abaterile de la 
disciplină a numeroși jucători. 
De aceea am exclus din lot pe 
toți cei care ne făceau greutăți 
în această privință. Un singur 
exemplu va fi. cred, edificator. 
Am renunțat, cu puțin timp in 
urmă, la serviciile unor^ Jucători 
buni ca Alexe Druzlue 61 Gabriel 

Drulă de la Grivița Roșie, pentru 
neparticipare la antrenamentele 
echipei de club și nerespectarea 
planului de pregătire individuală. 
Antrenorul coordonator, prof. N. 
Pădureanu șl ceilalți doi, prof. 
C. Vasile șl cu mine, am prefe
rat să avem in lot Jucători disci
plinați. in locul unora destul de 
valoroși, dar cu mari carențe de 
ordin disciplinar.

• Care sînt calitățile membri
lor actualului lot ?

— O foarte bună tehnicitate șl 
viteză de reacție. Avînd în vedere 
că cele mai multe dintre com
partimente sînt formate din rug
byștii acelorași cluburi, am rea
lizat, prin aceasta, șl o coeziune 
în Joc. Partidele de verificare 
susținute în compania unor e- 
chipe de club de primă categorie 
— aș aminti în treacăt doar pe 
actuala lideră a campionatului, 
Steaua — au demonstrat că echi
pa este, In evident progres. Me
ciurile pe care le vom Juca în 
Iugoslavia, constituie prima etapă 
din programul de pregătire șl 
sper, un test edificator în pri
vința valorii actuale a Jucători
lor, pentru a adopta, dacă va fl 
nevoie, măsurile necesare.

,• Pe ce elemente vă bazați ?

— Dintre cel 10 Jucători aș a- 
minti pe Lăzăroiu, Cornellu, Mun- 
teanu, Moraru, Mogoș, Enache» 
Bujor și Gali, care formează nu
cleul gXV?-lul de bază.

• Așadar î.â
— ...Sperăm că la întoarcere sS 

vă putem spune numai lucruri 
bune despre evoluția în acest 
tu meu...

Em, FANTANEANU



De la corespondenții ziarului nostru

„STELELE" PATINAJULUI
TIRIAC 
A REINTRAT ume
LA EDINBURG

In drum spre bucurești
Mai sînt două zile pînă la marea „premieră" n spectacolelor pe gheață de la patinoarul 

acoperit „23 August". Prima demonstrație internațională de patinaj artistic, de asemenea 
anvergură, pe care o găzduiește Capitala, suscită de pe acum un interes cu totul deose
bit. Pentru a satisface curiozitatea explicabilă a cititorilor, ne-am adresat corespondenților 
noștri din două țări care vor fi reprezentate la această manifestare festivă. Și iată ce am aflat 

prin telex și telefon — în legătură cu pregătirile oaspeților noștri.

EDINBURG 14 (Agerpres). 
— A început turneul inter
național de tenis „Indoor" 
de la Edinburg, dotat cu 
„Cupa Dewar". în primul 
său meci, românul Ion Ti
riac l-a învins cu 8—6, 6—4 
pe scoțianul Harry Mathe
son.

i Dupâ 16 ani de întrerupere

MECIUL MAREA BRITANIE- EUROPAv*

VA DEVENI
JOCURI INTERNAȚIONALE 

DE BASCHET LA BRAȘOV
Echipa poloneză de baschet 

A. Z. S. Poznan a evoluat la 
Brașov la invitația clubului stu
dențesc din localitate. Oaspeții, 
mai bine pregătiți, au obținut 
două victorii în partidele sus
ținute cu Steagul roșu și, apoi, 
cu Politehnica. Rezultate teh
nice : A.Z.S. Poznan—Steagul 
roșu 85—75 (28—24) și A.Z.S. 
Poznan—Politehnica 71—64 (39—

Perechea de patinatori sovietici Galina Kareli na — Gheorghi Jigalin, executind o spectacu
loasă „spirală" pe gheață.

ARESE LA 7 ZECIMI

SOSESC 5 PATINATORI ț»IN R. D. GERMANA 
ÎN FRUNTE CU GUNTHER ROLLER (bronz la C.M.)

DE RECORDUL
LA 1000

MONDIAL
m

9 4

BERLIN, 14 — în preziua 
plecării spre București, dele
gația de patinatori din R. D. 
Germană, care va fi prezentă 
Ia demonstrația internațio
nală din capitala României, a 
făcut o ultimă „repetiție ge
nerală", fără public bineîn
țeles. Pe gheața patinoarului 
clubului Dynamo Berlin, am 
putut admira pe cîțiva din 
cei mai buni patinatori ai 
țării, speranțele noastre pen
tru viitoarele mari competiții 
ale actualului sezon.

Voi începe cu singurul ne- 
berlinez din lotul pentru 
București, campionul nostru 
Giinther Zbller. Deși iubitorii 
de sport din România au 
avut ocazia să-1 vadă de mai 
multe ori în transmisii tele
vizate, cred că este bine să 
amintesc că el este unul din 
cei mai remarcabili patinatori 
europeni, poate chiar primul 
la ora actuală, dacă aserțiu
nile asupra încetării din acti
vitate a cehoslovacului Ne- 
pela se vor adeveri. Zbller, 
vrednic lăcătuș mecanic din 
Karl Marx-stadt, 
de origine, este în 
ascensiune în 
ne, iar în cel 
medaliat cu

mai mari competiții ale pati
najului: campionatele euro
pene de la Leningrad și cam
pionatele mondiale de la Lju
bljana. Campion al R.D.G., 
începînd din anul 1965, eț era 
abia al 11-lea la prima sa 
participare la C.M., în 1967, 
dar de atunci n-a încetat să 
urce în ierarhia mondială.

In repertoriul său tehnic 
figurează toată gama de du- 
ble-sărituri, dintre care se 
remarcă o combinație dublu- 
Lutz cu dublu-Axel, execu
tată în stil personal. Anul 
trecut, Zbller a surprins pe 
specialiști și cu un triplu-Rit- 
tberger, săritură 
tate extremă, pe 
zervă și pentru 
Este antrenat de 
Ier, aceeași care a 
șii spre glorie ai
Seyfert, azi retrasă din com
petiții.

Alături de campion, din 
delegație mai fac parte o sui
tă de tineri foarte talentați. 
Toți aparțin clubului Dynamo 
Berlin și sînt antrenați de

de dificul- 
care o re- 

București. 
Jutta Mill- 
condus pa- 

Gabrielei

cunoscuții specialiști Trânte 
Seghting și Heinz Lindner. 
Vom remarca în special pe
rechea formată din Manuela 
Gross (13 ani) și Uwe Kagel- 
man (20 ani), care a fost ma
rea revelație a „europenelor" 
de la Garmisch Partenkir- 
chen, acum un an. Ei sînt 
specializați în foarte specta
culoase ridicări și alte ele
mente de acrobatică, făcînd 
deliciul spectatorilor.

în fine, două cunoștințe 
mai vechi ale buoureștenilor 
sînt, desigur, tinerii soliști 
Carole Niebling (13 ani) și 
Ralf Richter (15 ani), care au 
mai patinat la „23 August". 
Blonda Carole a fost câștigă
toarea concursului internațio
nal de la București, în mar
tie, iar Richter a concurat pe 
același patinoar acum 
ani, ocupînd locul trei.

Cu toții sînt doritori să se 
facă remarcați în mod deose
bit la noua lor apariție în 
fața publicului bucureștean.

ROMA 14. — Cu prilejul u- 
nui concurs atletie, desfășurat 
la Torino, sportivul italian 
Franco Arese a stabilit un nou 
record al țării sale în cursa de 
1000 m cu timpul 2^C“. 
Rezultatul obținut 
constituie cea de-a 
formanță mondială 
fiind la șapte zecimi de se
cundă de recordul mondial, 
care aparține vest-germanului 
Kemper.

de 2:16,9. 
de Arese 
șasea per- 
a probei.

trei

HANS - GEORG ANDERS

VINKOVCI: GLIGORICI 
A TRECUT IN FRUNTE

BELGRAD, 14. — După con
tinuarea partidelor întrerupte 
din runda a 8-a a turneului in
ternațional de șah de la Vin- 
kovei, în fruntea clasamentului 
a trecut iugoslavul Gligorici cu 
5‘/i ( . . 
Hort cu 5‘/> p. 
mătoare se află ; 
(U.R.S.S.) — 5 p. 
(Ungaria) —5 p, 
(U.R.S.S.), Minici și Măriei (am
bii Iugoslavia) cu cite 4V« p

(1) p urmat de cehoslovacul
Pe locurile ur-

Taimanov 
(1). Szabo 

Petrosian

PRIMII

orașul său 
marcată 

ultimele sezoa- 
trecut el a fost 
bronz la cele

SOSIȚI :
sosit în Capi-Aseară a 

tală delegația de patinatori 
sovietici, participant! la 
demonstrația internațio
nală de patinaj artistic, 
care va avea Ioc în zilele 
de 17 și 18 octombrie. Au 
făcut deplasarea perechile 
Irina Rodnina — Aleksei 
Ulanov (campioni mondi
ali și europeni), Galina 
Karelina — Gheorghi Pros
kurin, Tatiana Voitiuk — 
Viaceslav Jigalin 
pionul unional 
Cetveruhin.

De asemenea, 
sosit și delegația Ceho
slovaciei.

și cam-
Serghei

aseară a

® Ludmila Bezakova o nouă „zînă 
a gheții“ din

PRAGA, 14 — Școala ceho
slovacă de patinaj artistic va 
Ți reprezentată la cele două 
Spectacole demonstrative de la 
București, prin patinatori din 
eșalonul fruntaș. Este vorba de 
Ludmila Bezakova și Joset Zi- 
dek, nume apreciate în arena 
mondială a patinajului.

Tînărul student din Bratis
lava,. în vîrstă de 20 de ani, 
Josef Zidek, este actualul cam
pion al Cehoslovaciei, titlu cîș
tigat în absența lui Nepela. 
încă insuficient rodat în ma
rile competiții internaționale 
(locul 16 la debutul său la 
campionatele europene, la Le
ningrad), Zidek se arată totuși 
un demn continuator al marii 
tradiții de patinatori din Ceho
slovacia, tehnician de prim or
din. Pentru venirea la Bucu
rești, el își întrerupe pregăti
rile în vederea apropiatelor 
concursuri, dar va profita de

Cehoslovacia
acest prilej pentru a proba o 
serie de noi combinații de să
rituri și pași, din. • prograrpul 
său de figuri libere, prezentate 
deci în „premieră’,’.

Aproximativ același .(lutru 
s-ar putea spune și despre 
Ludmila Bezakova (18 ani, stu
dentă din Bratislava), care pa
re să fie sortită să succodeze 
Hannei Maskova în fruntea pa
tinatoarelor noastre, după tre
cerea acesteia la profesionism. 
Clasată pe locul 7 la ultimele 
campionate europene, ea se 
remarcă prin grația deosebită 
cu care patinează, dar și prin 
curaj la executarea celor mai 
dificile sărituri și piruete.

Amîndoi vor fi desigur un 
punct de atracție în programul 
demonstrației de la patinoarul 
acoperit „23 August".

JAN SOKOL

OCOLUL LUMII PRIN POȘTĂ ÎN 60 DE ORE

O scrisoare cu 
totul neobișnuită 
se află în miinile 
lui Josef Necker- 
mann, președintele 
asociației vest-ger- 
mane de ajutorare 
a sportivilor. Scri
soarea a făcut în
conjurul lumii in 
timp record — 60 
de ore ! — trecînd 
prin Frankfurt. A- 
tena, Tel Aviv, 
Bombay, Bangkok, 
Hongkong, Okina
wa, Guam, Hono
lulu, Los Angeles,

RENAȘTE „SPORTUL 
COLOȘILOR"

New York și iar 
Frankfurt. în total 
ea a străbătui o 
distantă de 35 670 
km. în cursul fie
cărei escale, pe 
plic au fost lipite 
timbre cu subiecte 
sportive din țările 
respective și ștam
pile purtînd data 
de 26 august, dată 
la care, peste doi 
ani, urmează a fi 
deschise Jocurile 
Olimpice de vară 
de la Miinchcn.

întrucit

zintă o raritate fi
latelică de prim 
ordin, scrisoarea 
va fi pusă în vîn
zare în cadrul u- 
nei licitații, fon
durile obținute ur
mînd să fie văr
sate în contul a- 
sociației conduse 
de Josef Necker- 
rnann, care — după 
cum se știe — es
te și un excelent 
călăreț, multiplu 
campion olimpic la 
dresaj.

REVELAȚIE DE
Arbitrul argentinian de 

fotbal Ramon Carrdo era 
foarte iubit de jucători, 
deoarece nu se supăra 
niciodată tn timpul meciu
lui. Nici nu putea fi alt
fel, deoarece despre senor 
Carrdo se știa că era... 
surd. Recent, „arbitrul că
ruia i se putea spune ori
ce" 
pe 
La
re,
tnsă ochi mari, clnd Car-

s-a retras definitiv de 
terenurile de fotbal, 

banchetul de despărți- 
cel prezențl au făcut

JȚ n sport foarte vech
» practicat în trecut mai 

mult de marinari, re
intră în drepturi. Este vor
ba de populara tragere a 
frînghiei, foarte răspîndită 
încă în nordul și vestul Eu
ropei. Recent, la Londra, 
s-a organizat chiar un cam
pionat european al acestui 
sport, care s-a bucurat de 
o partieipare-record : peste 
1 000 de sportivi, încadrați 
în 59 de echipe ! Campiona
tul a cuprins două catego
rii. Cei 6 componenți ai 
unei echipe nu pot depăși 
în total 640 kg, la prima 
categorie — în cea de-a 
doua, limita fiind de 720 kg. 
Dacă facem o medie, fiecare 
sportiv cînfărește, deci, pes
te 100 kg ! De aceea, acest 
sport este denumit și spor
tul coloșilor. Dar, iată re
zultatele ultimelor „europe
ne", desfășurate la Crystal 
Palace din Londra, la care 
britanicii și-au asigurat... 
partea leului. La cat. 640 
kg : 1. IRLANDA DE
NORD, 2. Anglia, 3. Suedia ; 
iar la cat. 720 kg : 1. AN
GLIA, 2. Olanda, 3. Irlanda.

Greutăți în fixarea datei 
Denis Howel —de acord cu acest joc 
Eusebio însărcinat să alcătuiască ecfiipa Europei

la Cardiff) d (Irlanda de 
Nord este prezentă prin ex-„ 
celentul George Best. Pare 
desigur surprinzător faptul că 
din această formații lipsește 
Bobby Charlton, pînă nu de 
mult idolul' „fansilor* brita
nici.

în ce privește Selecționata 
Europei, firma „Rothmans" a 
cerut lui Eusebio, unul din 
cei mai populari fotbaliști 
europeni să propună echipa 
pe care o consideră cea mai 
bună. Sosit la Londra pentru 
a înmîna „ghetele de aur", 
celor mai buni fotbaliști bri
tanici ai anului — Eusebio 
a declarat într-o engleză care 
a provocat zîmbete: 
Voi selecționa echipa 
să reprezinte Europa, 
voi să incercați să organizați 
meciul..."

In legătură cu partida ca
re ar urma să se desfășoare 
pe stadionul Wembley 
Londra, 
ministru al sporturilor 
guvernul laburist, a declarat 
că el concepe meciurile din
tre selecționatele Marii Bri
tanii și Europei ca pe niște 
întîlniri regulate, anuale. în 
ce privește șansele alcătuirii 
unei selecționate britanice, 
Howell a spus : „Mă simt eu 
însumi mai întîi britanic și 
apoi englez. Așa că, de ce 
să nu avem o echipă de fot
bal britanică ?“

Iată deci că premisele e- 
xistă. Să vedem dacă și me
ciul proiectat va avea loc...

In numărul de ieri al ziarului nostru am publicat o știre 
privind posibilitatea organizării unei . întîlniri deosebit, de 
interesante: meciul de fotbal Marea Britanie — Europa. 
Conform declarațiilor făcute de unele personalități din 'fot
balul insular, ÎNTÎLNIREA URMEAZĂ SĂ AIBĂ LOC ÎN 
CURSUL ANULUI VIITOR.

Fără îndoială, fixarea da
tei întîlnirii constituie una 
din problemele cele mai di
ficile, avînd în vedere faptul 
că selecționabilii britanici fi
gurează în diferite campio
nate și cluburi care își au 
programate meciuri la date 
diferite. Dar există și 
greutăți... Iată citeva amă
nunte și comentarii privind 
organizarea acestei partide.

Ideea organizării unui meci 
Marea Britanie — Europa a 
început să prindă tot mai 
mult contur în rîndul oficiali
tăților soccerului britanic. 
Multe personalități de răs
pundere din fotbalul insular 
s-au pronunțat deja în favoa
rea unei asemenea întîlniri, 
care din diferite. motive nu 
s-a mai organizat din 1955. 
Este vorba ca selecționata 
britanică să includă pe re
prezentanții fotbalului englez, 
scoțian, nord-iriandez și din 
Țara Galilor. Problema pare 
simplă la prima vedere. Dar, 
pentru a forma o asemenea 
selecționată au trebuit și vor 
mai trebui înfrînte multe o- 
poziții și prejudecăți. Atît 
„Football Association" (fede
rația de fotbal din Anglia) 
cit și „colegele" ei din Sco
ția. Irlanda de Nord, și Țara 
Galilor sînt atît de mindre 
de tradițiile lor. incit nicio
dată nu au admis să parti
cipe cu o echipă comună la 
vreun turneu internațional de 
fotbal, fie chiar și campio
nat mondial.

Alcătuirea unei echipe co
mune care să înfrunte „restul 
Europei" s-a cristalizat acum 
și există toate șansele de a 
vedea in anul viitor un ase-

alte

GORDON BANKS 
(Anglia)

li

„O.K. 
care 
Dar

din
Denis Howell, fost 

în

In „Cupa Europei41 la tenis de masă

UNGARIA-U.R.S.S. 7—0
BUDAPESTA 14 (Agerpres).

La Budapesta s-a disputat 
întîlnirea dintre selecționa
tele Ungariei și U.R.S.S., con- 
tînd pentru „Cupa Europei" 
la tenis de masă. Victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 
7—0.

Iată rezultatele înregistrate : 
Klampar — Sarhoian 17—21, 
21—13, 21—15 ; Joner — Go

moșkov 21—18, 21—19 ; Kisz- 
hazi — Rudnova 21—18, 
21—23, 21—15 ; Joner, Klam
par
21— 16, 15—21, 21—19 ; 
Magosz
nova 21
par —
22— 20 ;
16—21, 21—11, 21—17.

Gomoșkov,

— Gomoșkov, 
-17, 23—21 :

Gomoșkov 
Joner

Sarhoian 
Joner, 
Rud- 

Klam- 
24—22, 

Sarhoian

menea meci. Cunoscuta fir
mă de țigarete „Rothmans", 
care furnizează fonduri. im
portante echipelor de fotbal 
britanice, ’ în schimbul recla
mei pe care ' acestea o fac 
pe stadioane produselor sale, 
va 'contribui desigur la finan
țarea acestei proiectate dis
pute. în fond, echipa este 
formată din jucătorii care au 
primit „ghetele de aur" în 
urina unui referendum al 
ziariștilor de specialitate bri
tanici. Trebuie să recunoaș
tem, că printre ei se află 
fotbaliști de certă valoare in
ternațională. Anglia este re
prezentată de Banks, Bobby 
Moore, Cooper, Ball și Hurst, 
Scoția apare cu Hay, John
stone și Brenner, Țara Gali
lor cu England și Ron Da
vies (pe care fotbaliștii noș
tri îi vor cunoaște în curînd

PALMARESUL 
ÎNTÎLNIRILOR

Londra, 26.X.1938 : AN
GLIA—EUROPA 3—0 (2—0)

Au marcat Hall, Lawton, 
Goulden.

Glasgow, 10.V.1947 : MA
REA BRITANIE — EUROPA 
6—1 (4—1)
Au marcat Mannion (2), 
Lawton (2), Steel, Parola 
(autogol), respectiv Nord- 
hal

Londra, 21.X.1953 : AN
GLIA — EUROPA 4—4 (2—3) 
Au marcat Mullen (2), Mor
tensen, Ramsey — respec
tiv Boniperti (2) și Kubala 
(2).

Belfast, 13.VI 11.1955 : EU
ROPA — MAREA BRITANIE 
4—1 (1—1)

Au marcat Vukas (3), 
Vincent, respectiv Johnstone

• în campionatul unional 
care se apropie de final, a 
fost înregistrată o mare sur 
priză ■ echipa ȚSKA Mosco-

ULTIMĂ ORĂ
rdo s-a ridicat și a mul
țumit pentru onoarea fă
cută, citind ample pasaje 
din toasturile rostite mai 
înainte. El a declarat că 
auzul său este încă exce
lent, dar s-a dat drept 
„tare de ureche", deoare
ce voia să evite complica
țiile provocate de expri
mările, uneori cam prea 
libere, ale unora dintre 
jucători. Deci, încă un se
cret fotbalistic a încetat să 

existe...rcpre-

REUȘI...MOTTA REABILITAT
V

Ciclistul profesionist ita
lian Gianni Motta a fost 
achitat de comisia de dis
ciplină a Federației belgiene 
de ciclism, în .legătură cu 
învinuirile aduse ' de a fi 
folosit doping-ul. Motta fu
sese sancționat cu o arnen- ■ 
dă și interdicția de a par
ticipa la curse în Belgia, pe 
timp de două luni. Acum, 
federația belgiană a anun
țat că in urma cercetărilor 
întreprinse s-a dovedit ne
vinovăția alergătorului.

...„stigmatizatul" boxer 
CASSIUS CLAY să reintre 
victorios în „come-back“-ul 
pe care-I pregătește ?

Iată întrebarea care agită 
pe toți iubitorii boxului. La 
28 octombrie, la Atlanta, ex- 
campionul greilor va încer
ca să se impună in fața lui 
JERRY QUARRY, conside
rat nr. 4 pe lista mondială. 
Clay nu a mai boxat

BANKS

de trei

NU E
ZIAR VORBIT

O „ediție vorbită" a ziarului de specialitate „Sovietski Sport” a... 
apărut intr-una din duminicile trecute, la Krasnodar, in Cuban. In 
fața unui larg abditoriu de sportivi : antrenori, tehnicieni, public, 
reunit la Casa de cultură a orașului, a apărut o echipă de redactori 
ai ziarului moscovit, prezentînd ascultătorilor materiale inedite asu
pra problemelor actuale din sportul sovietic. Reuniunea a suscitat 
un deosebit interes în rîndul tuturor iubitorilor de sport din loca
litate. Mulți dintre aceștia au luat cuvîntul pentru a-și exprima pă
reri proprii în privința evoluției, din ultima perioadă, a sportivilor 
sovietici, în marile competiții internaționale. Acesta a fost un post- 
scriptum deosebit de valoros pentru originala ediție a ziarului.

In cercurile fot
balistice engleze cir
culă' zvonuri potri
vit cărora GORDON 
BANKS, portarul 
naționalei șl al lui 
Stoke City ar fi fost 
solicitat de clubul 
brazilian F. C. Ame
rica! care oferă res
pectabila sumă de 
600 000 dolari. Preșe
dintele lui Stoke,

ani. Ultima 
martie 1967

Telex • Telex ® Telex I
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22oară — Ia
— elși-a apărat 

centura <le campion al lumii, 
surclasîndu-l pe Zora Fol- 
ley (k.o. repriza a 7-a), dar 
a pierdul-o apoi Ia masa 
verde, în condițiile cunos
cute. Alăturat, o sugestivă 
fotografie a Iui Cassius 

-Clay, făcută în timpul an
trenamentelor sale la Mia
mi Beach.

DE VINZARE
Albert Henshall, a 
confirmat aceste 
știri, precizînd 'insă 
că brazilienii îl vor 
pe Banks, conside
rat la ora actuală 
drept cel mai bun 
portar din lume, 
numai că el să-și 
petreacă vara vii
toare la Rio de Ja
neiro pentru a an
trena pe portarii

juniori ai suscitatel 
echipe, urmînd ca 
el să se înapoieze 
în Anglia la reîn
ceperea campiona
tului primei ligi. 
Cit privește un 
transfer definitiv la 
F. C. America, Hen
shall a fost foarte 
categoric : „Banks 
nu e de vînzare, Ja 
nici un preț...“

va a pierdut pe teren pro
priu cu scorul de 0—1 în 
fața formației Șahtior Do- 
nețk. Dinamo Moscova a ter
minat la egalitate cu Spar 
tak Moscova: 0—0. în cla
sament conduce echipa Di
namo Moscova cu 37 p. (din 
28 de jocuri), urmată 
ȚSKA Moscova cu 37 p. 
jocuri), Spartak Moscova 
35 p. (28 jocuri).

• La Groningen (Olanda) 
s-a disputat mediul amical de 
fotbal dintre echipa locală 
FVAV și formația vest-ger 
mană Borussia Monchenglad- 
bach. Fotbaliștii vest-germani 
au terminat învingători cu 
scorul de 3—0 (1—0) prin 
golurile marcate de Heync- 
kens (min. 5 și 85) și 
(min 75).

• Valorosul jucător 
Henry Newton a fost 
ferat de la Nottingham Fo
rest la formația Everton. 
Newton a jucat în echipa 
de tineret a Angliei și se 
anunță ca titular pentru pri
ma formație.

In etapa a 6-a. a campionatului 
cehoslovac de hochei pe gheață, 
Dukla Jihlava a învins la scor : 
6—1 pe H. Z. Litvinov, iar Tesla 
Pardubice a cîștigat în deplasare 
cu 3—2 in fața formației V.S.J. 
Kosice. Alte rezultate : Sparta 
Praga — Skoda Plsen 8—7, Sonp 
Kladno — Motor Ceske Budejo- 
vice 2—3. In clasament, pe pri
mul loc se află echipa 
Bratislava cu 10 p, urmată de 
Dukla Jihlava cu 8 p etc.

Slovan

Campionul mondial de box la catj 
pană, mexicanul Vicente Saldi-ț 
var, îșl va pune titlul în Joc tn 
fața japonezului Kunlakt Shlbataj' 
la 20 noiembrie la Tijuana. Jose 
Legra (Spania), care urma să-1 
întîlnească pe Saldivar, a renun-’ 
țat la acest meci, deoarece pugi- 
listul mexican nu a acceptat să 
boxeze la Madrid.

de 
(27

Wloka

englez 
trans-

e

La Moscova au luat sfîrșit Între
cerile pentru „Cupa URSS" la șah 
feminin. Victoria a revenit maes- 
trel Tatiana Lemaciko, care în 
lntîlnlrea finală a terminat În
vingătoare într-un meci de patru 
partide susținut cu Mala Ranik.

Etapa a 4-a a Turului ciclist al 
Mexicului, desfășurată pe dis
tanța Ciudad de Mexico — Iguala 
(196 km), a fost cîștigată de ru
tierul cehoslovac Vlastimil Mora
vec, cu 4h 41:40. In clasamentul 
general individual conduce ciclis
tul mexican Jesus SaraDla.

In cursa ciclistă de 6 zile, care 
se desfășoară In prezent pe velo
dromul acoperit din Berlinul oc
cidental, conduce cuplul Sercu 
(Belgia) — Fritz (R.F. a Germa
niei) cu 265 puncte, urmat de 
perechile Bugdahl — Tschan 
(R.F. a Germaniei), Pfennlnger — 
Spahn (Elveția), De Wit — Pij- 
nen (Olanda) etc. Foștii lideri ai 
cursei, cicliștii vest-germani 
Schulze și Renz, au fost nevolți 
să abandoneze.

In prezent se află în turneu în 
Canada echipa iugoslavă de bas
chet Rabotnicki Skoplje. In pri
mul joc, baschetballștil Iugoslavi 
au evoluat la Sașkatton în com
pania echipei Universității din lo
calitate, de care 
scorul de 116—47.
vă urmează 
meciuri.

să

au dispus cu 
Echipa 
susțină

lugosla-
Incă <

meciul de box 
(Italia) și

S-a stabilit 
dintre Bruno , ___  ,
Raimundo Dias (Brazilia) pentru 
titlul, mondial la cat. semimijlocie 
(clasa juniori) să aibă loc la 30 
octombrie la Genova. Cu acest 
prilej, Arcari îșl va pune tn Joc 
centura mondială.

ca 
Arcari

Competiția ciclistă internațională 
„Marele Premiu al Națiunilor" sa 
va desfășura duminică în împre
jurimile Parisului pe o distanță 
de loo km contracronometrulul. 
Sosirea se va face pe pista de la 
Vincennes. Printre alergătorii 
care vor fi prezenți la acest eve
niment se numără: Poulldor
(Franța), Agostinho (Portugalia), 
Ocana (Spania), Ritter (Danemar
ca), Grosskost (Belgia) etc. Se 
va disputa șl o probă pentru a- 
matori.

ultimele știri-ultimele rezultate-ultimele gtiri-
INTILNIREA INTERNAȚIONALĂ DE TIR

I. E. F. S.-ZALKA MATE BUDAPESTA
La sflrțitul acestei săptămîni, 

vineri, simbătă și duminică, poli
gonul Tunari va găzdui întîlnirea 
internațională de tir dintre selec
ționatele I.E.F.S. și Zalka Mate 
BHSE Budapesta. In prima zi, 
clnd programul începe Ia ora 
8.30, se vor disputa următoarele

ULTIMII FINALIȘTI Al ZONEI DIN BUCUREȘTI,

probe : armă liberă calibru redus 
69 f culcat seniori, armă standard 
60 f senioare, Junioare și juniori, 
pistol cu aer comprimat seniori 
și juniori, armă cu aer compri
mat seniori și juniori, pistol ca- 

sport (ju-libru {mare și pistol 
niori).

A doua semifinală a campiona
tului republican de box, faza de 
zonă a Capitalei, s-a consumat 
aseară. Și de data aceasta am 
vizionat doar citeva partide in
teresante, în care adversarii din 
ring au demonstrat că au ceva 
comun cu boxul. Printre acestea 
au figurat tntilnirile dintre Ad. 
Moraru (Metalul) — Mihal Ionlță 
(Olimpia), Cornel Hoduț (Olimpia) 
— Dumitru Dosan (Gr. roșie),

PENTRU CINE VA OPTA 
MERCKX ?

In ultimii ani, cunoscutul ru
tier belgian Eddy Merckx a aler
gat pentru cunoscuta firmă ita
liană ,,Fa.emino“. Patronul aces
tei întreprinderi a hotârît să 
desființeze secția de ciclism din 
motive financiare, astfel tncît 
Merckx este acum în căutarea 
unui alt contract. Se pare că ce
lebrul ciclist belgian va alerga 
pentru o altă firmă italiană, 
„Molteni", care reunește o serie 
de cicliști valoroși.

LA BOX
semigreilor 
roșie) — 

(Voința).

culminînd cu disputa 
Nicolae Drăghici (Gr. 
Constantin Petrenciuc , ,

Iată rezultatele (în ordinea ca
tegoriilor) : I. Mihăilescu (Meta
lul) înv. ab. I M. Leoveanu (Me
talul), Ad. Moraru (Metalul) b.p. 
M. Ioniță (Olimpia), Gh. Radu 
(Rapid) b.p. N. Aliuță (Voința), 
C. Hoduț (Olimpia) b.p. D. Do
san (Gr. roșie), C. Stan (Voința) 
b.p. I. Iancu (Electromagnetica), 
G. Grecu (Constructorul) inv. 
Reprezentare I. Paraschiv (Olim
pia), I. Giurcă (Dinamo) înv. ab. 
III FI. Bobi (Olimpia), N. Dră
ghici (Gr. roșie) b.p. C. Petren
ciuc (Voința).

MECIURI ÎN

Voința București — Voința 
Brașov 61—62 (28—23), 

la baschet
Devansată cu citeva zile — din 

cauza deplasării selecționatei 
cluburilor Voința în Polonia — 
partida din prima etapă a noii 
ediții a campionatului național 
de baschet feminin, dintre Vo
ința București și Voința Brașov 
a avut loc aseară în sala liceu
lui „I. L. Caraglale” din Capitală.

Meciul inaugural al noului cam
pionat feminin de baschet a 
purtat pecetea improvizației . în 
organizare și a oferit celor citeva 
zeci de spectatori o 
anostă, in 
șeille. Cu 
în acțiuni, 
ținută, la 
brașovence 
(P. I.)

TURNEUL FEMININ DE 
ȘAH DE LA SOFIA

în runda de ieri a turneul**! 
internațional feminin de șa'i de 
Ia Sofia, Suzana Makai a în
trerupt cu Cardoso. în clasament 
conduce Sikova cu 6 p, tvtnaîă 
de Konopieva cu 5’/2 n. Veroczi 
5 p și Suzana Makai P și o 
partidă întreruptă.

întrecere 
care au abundat tfre- 
un plus de claritate 
victoria a foăt ob- 

limltă, de sportiv-?le 
CU 62—61 (23—28).

CAMPIONATUL EUROPEAN DE
Aseară s-au 

tului european 
Grupa V : 
Grupa VII: 
Grupa VIII 
ALBANIA 
(Amănunte în ziarul de mîine)

FOTBAL
desfășurat citeva meciuri din cadrul 
de fotbal, lată rezultatele :

DANEMARCA — T---------------------------
: LUXEMBURG — IUGOSLAVIA I 
: POLONIA — ALBANIA 3—0 (1—0) 

— POLONIA 1—1 (meci de tineret)

campiona-

PORTUGALIA 0—1 (0—1)
IUGOSLAVIA 0—2 (0—1)
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