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Campionul european Ondrej Nepela (Cehoslovacia) și-a exersat ieri, la penultimul antrena-, 
ment. — și această spectaculoasă săritură. Foto: V. BAGEA<3 ,A sosit ora hocheiului ! începe campionatul, aducînd 

pe scena de gheață rivalități vechi și ambiții noi, 
iar în jurul ei, pasiuni și emoții. întrecerea debu

tează sub auspicii favorabile, ne revarsă în suflet spe
ranțele relansării unei discipline sportive splendide prin 
dinamism și virilitate, dar aflată de o bună bucată 
de vreme la noi în conul de umbră al dezinteresului 
public. Cauzele sînt numeroase și complexe, obiective 
și subiective, oricum însă nu este cazul să le dezbatem 
acum, cele mai multe aparținînd trecutului.

Pentru că, noul campionat începe și sub auspicii noi, 
favorabile, promite să fie punctul de plecare într-o 
ascensiune care, în ciuda faptului că este grea, poate 
fi — totuși — foarte rapidă-

înaintea primei angajări de puc am solicitat părerea 
despre competiție tovarășului VASILE MILITARU, 
cretarul general al Federației 
gheață.

„Cred, ne-a spus interlocu
torul, că acest măre turneu 
poate fi socotit unul al tine
reții hocheiului românesc. îm
prospătarea masivă a Ioturi
lor, ia Dinamo, Steaua, I.P.G.G. 
și, mai cu seamă, la Avintul 
Miercurea Ciuc, care pre
zintă o echipă aproape nouă, 
îi conferă nu numai un mare 
grad de însemnătate dar îl 
încarcă și cu înalte respon-

. se-
române de hochei pe

Campionatul național
se inaugurează cu 
Dinamo

I

o Meciul
Avintul

sabilităti. El poate rămîne 
memorabil ca un moment de 
start al unei noi generații de 
jucători.

Procesul formării de mae
ștri în această disciplină a 
virtuozității este — după cum 
se știe — anevoios, presupune 
o muncă grea, atenție, grijă, 
răbdare, aș spune, chiar, de
licatețe. Acțiunea de revita- 
lizare a hocheiului, pe care

I

I OPTIMISM-, I

partida
București —Avintul Gheorghieni (ora 11,30)

vedetă:
Miercurea Ciuc Agronomia Cluj

(ora 14)

De Ia ora 18, la patinoarul acoperit „23 August"
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Marile vedete ale ghetii patinează în premieră
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am declanșat-o, trebuie să 
preocupe intens toate cadrele 
noastre tehnice, chemate să-și 
aducă aportul de pricepere și 
entuziasm. Nici una, nici cea
laltă nu le lipsesc.

Revenind la campionatul 
propriu zis, aș sublinia fap
tul că, spre deosebire de alți 
ani, de data aceasta toate 
echipele au efectuat o pregă
tire prealabilă pe gheață, 
unele chiar mai îndelungată, 
ceea ce le va îngădui să abor
deze de la început întrecerea 
cu aplomb, hotărîre și maxi
mum de forță.

Ne exprimăm speranța că 
încleștarea bărbătească de pe 
gheață se va desfășura în- 
tr-un înalt spirit de sporti
vitate, onorînd un sport care, 
în ciuda angajamentului fi
zic total pe care îl reclamă 
(sau poate tocmai de aceea) 
prețuiește cel mai mult nobila 
idee de fair-play“.
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VOLEIUL

FEMININ

LA RĂSCRUCE

Arena de gheață, devenită scenă de spectacol, 
așteaptă în această după-amiază oaspeți pe pista 
imaculată, ca și în tribunele împodobite cu stea
guri. Demonstrația internațională de patinaj artis
tic, prima de asemenea anvergură pe care o găz
duiește Capitala noastră. își programează mult 
așteptata premieră. O adevărată „paradă a vede
telor", a artiștilor gbeții, este oferită publicului 
bucureștean, prin efortul — cu totul lăudabil — 
forului român de specialitate.

Vom vedea, evoluind sub cupola patinoarului 
acoperit „23 August", campioni mondiali și euro
peni, nume celebre în disciplina patinajului, 
alături Sie cîteva autentice speranțe autohtone. 
Toți protagoniștii sînt gata de start, delegațiile 
sosite din U.R.S.S., Cehoslovacia și R. D. Germană, 
alături de patinatorii României. Un bogat pro
gram, pe distanța a două ore de spectacol, a 
fost alcătuit de o „regie" de tehnicieni, ce-i asi
gură un conținut de mare atracție.

Nu Intenționăm să divulgăm ordinea intrării 
lor în scenă, dar este limpede că partea centrală 
a spectacolului revine campionilor mondiali Irina 
Rodnina șl Aleksei Ulanov, campionului european 
Ondrej Nepela și medaliatului cu ' 
Gu.iter Zoller.

Ce vor face patinatorii noștri ? 
rați, ei sînt în perfect acord cu 
de exuberanță și virtuozitate, 
și se vor .comporta, sperăm, la înălțime, 
prin aceasta, tocmai un foarte util test de com
parație cu nivelul mondial al acestei discipline 
sportive.

Cortina, Imaginară, stă gata să fie ridicată. Aș« 
teptăm cu emoție apariția marilor vedete ale ghe- 
ții, evoluția lor plină de farmec.

Este ora patinajului, a celui mai artlstio dintre 
sporturi.

bronz la C. M.,

Nu fiți tngrijo- 
nota generală, 
a demonstrației 

Va fi,

CE VOM VEDEA AZI

stăzi începe la București campionatul național de 
hochei. Este primul în istoria sportului românesc 
car®. ore drept scenă de desfășurare un patinoar 
artificial în adevăratul sens al cuvîntului, o arenă 
de gheață acoperită. Momentul ni ss pare semni
ficativ, dacă nu chiar simbolic, și tocmai prin

"aceasta îndeamnă la reflecții și meditații.
Hocheiul românesc a prezentat foarte multă vreme 

un tablou bizar și chiar paradoxal. Jocul acesta — des
pre care se spune că ar fi cel mai spectaculos dintre 
— reclamă o bază materială pretențioasă, un <__
ment costisitor. Zestrea preluată, cu care s-a pornit la 
drum, după 1944, era egală cu zero. Astfel, ani și ani, 
campionatele noastre s-au desfășurat pe patinoare natu
rale, cu meciuri începute în zori, apoi întrerupte, și ter- „ 
minate după căderea amurgului, atunci cînd terenul semă- I 
na puțin a gheață. S-a jucat altă dată pe geruri năpras- I 
nice, la. Miercurea Ciuc, și respirația jucătorilor se trans- . 
forma în zăpadă. Apoi s-a născut patinoarul artificial I 
„23 August*. Primul... I

Și totuși, în ciuda greutăților au apărut jucători mari l 
ca Czaka, Varga, frații Szabo și alții, care-și găseau loc ’ 
în orice formație europeană. De două ori România s-a 
aflat la un pas de a cî: 
mondial și de a pătrunde în 
sport care triază drastic valorile și nu 
față de niște ierarhii bine stabilite.

Trebuia, totuși, plătit tribut unei stări vechi de lucruri. ■ 
raptului că avînd gheață pe sponci am avut și jucători I 
puțini, doar cîteva echipe. Că, în asemenea condiții, nu ■ 
se putea ține pasul cu progresul vertiginos al disciplinei ■ 
pe plan mondial, că întreaga activitate se concentra în I 
Capitală, la vreo două-trei colective, că baza de selecție * 
era cu totul precară. _

.Acest tribut a fost plătit și încă, printr-o dureroasă I 
ironie a soartei,. chiar la București, anul acesta, la inau- ■ 
g urarea primului patinoar artificial acoperit. Echipa Ro- ■ 
mâniei a retrogradat în grupa C a campionatului mon- I 
dial, după un stagiu de opt ani, mai mult decît onorabil 1 
în „divizia secunzilor". ■

Dar, acum lucrurile sînt în schimbare. Pe harta ho- I 
cheiului au apărut Poiana Brașov și Galațiul, cu cîte * 
un patinoar artificial. O hală acoperită va căpăta în | 
curînd Miercurea Ciuc, îngăduind acestui vechi centru I 
al pucului si crosei (care a alimentat cu talente echipele 1 
bucureștene) să ridice capul și să invite „centrul" la ~ 
o concurență de calitate absolut indispensabilă progre
sului. Probabil, într-un viitor nu tocmai îndepărtat, geo
grafia acestui sport se va extinde. Timișoara, Suceava și 
Ploieștiul sînt pe cale de a-și înregistra printre bazeie 
sportive și patinoare artificiale.

Se apropie, deci, ziua unei divizii naționale de hochei, 
care să înlocuiască un turneu concentrat, suplinindu-i ava
tarurile inevitabile.

Oricum, pașii făcuji sînt considerabili, iar acest cam-1 
pionat, care începe astăzi, trebuie și poate să-i consoli-1 
deze ! Și chiar dacă sub aspectul luptei pentru întîietate 
el nu poate aduce, deocamdată, nimic nou, transfuzia de I 
tinerețe aplicată echipelor, preocuparea statornică pentru | 
generația 'juniorilor, programarea campionatului lor eu- 
ropean în țara noastră, toate acestea, plasate pe fondul I 
îmbogățirii patrimoniului material, ne dau speranțe și ne I 
șoptesc ispititor că merită, în sfîrșit, să fim optimiști.

1

•e toate I 
echipa- I

I
BOXERII DE LA DINAMO 
VOR EVOLUA IN ITALIA

Intre 16 și 28 noiem
brie echipa de box Di
namo va efectua un 
turneu în Italia. Vor 
face deplasarea sporti
vii Giugea, Ivan, Mo
ra ru, Hîrșu, Păpălău, 
Dobrescu, Ene, Covaci, 
Olteanu, Ghiță și An- 
toniu.

• Să scăpăm, mai 
întîi, de putregai...

• Criza pasiunii

• Lotului feminin — 
Șl O ANTRENOARE I

• Efectele lipsei de 
exigentă
• Dar federația ? •••

• N-am avut tăria 
sâ rezistăm
• Sînt necesare mă
suri severe împotriva 
vinovatelor I

(Citiți 
opiniile 
la masa

în pag. a 4-a 
participanților 

rotundă)

LA PATINOAR?
Vâ răspunde cel mai competent dintre spectatori
— antrenorul emerit STANISLAV JUK (U.R.S.S.)

pîștiga grupa B a campionatului 4 
ide în „înalta societate* a unui - 

admite impoliteți I

Valeriu CHIOSE

J-

1

O revedere cu Stanislav Juk 
este totdeauna Interesantă. Chiar 
daeă patinatorul care culegea a- 
plauze acum un deceniu, în 
splendidă alunecare pe gheață cu 
partenera sa Nina Juk, a trecut 
de atunci cuminte dincolo de 
mantinelă, pentru a îndruma pe 
ceilalți cu sfaturi de antrenor. 
Medaliatul cu argint la trei cam
pionate europene (1958—59—S0) 
conduce acum delegația sovietică 
la cele două demonstrații Inter
naționale de la București. Pe 
această temă, începe discuția 
noastră cu antrenorul emerit Sta
nislav Juk, care ne spune :

— Spectacolele din România 
stnt primele la care participă 
eșalonul fruntaș al patinatorilor 
noștri. El au mai evoluat, acum 
două săptămlnl, la Rostov, unde 
■-a făcut o selecție, formîndu-se 
două Ioturi de sportivi, cu care

Aceste două 
le" ale patinajului 
au strălucit la dis
tanță de un dece
niu : STANISLAV
JUK (stingă), acum 
antrenorul iul A- 
LEKSEI ULANOV, 
campion mondial.

de pester&spundem Invitațiilor 
hotare. Am adus la București pe 
campionii mondiali Rodnina—Ula
nov, a două noastră pereche Ka
relina - ' - “
Voitiuk _ ____ , ------
unional la proba masculină indi
viduală, 
lipsește 
Elena Aleksandrova, 
la Rostov. Un al doilea lot de 
patinatori sovietici urmează să 
evolueze, în aceste zile, In R.D. 
Germană.

• Proskurin, pe dansatorii 
— Jigalin și campionul

Cetveruhin. Regret că 
doar campioana noastră, 
‘ " accidentată

pionate europene. Nu-1 așa 7 Ca 
să nu mai vorbim de perechile 
noastre, la care se vor adăuga 
foarte taientații Manuela Gross — 
Uwe Kagelmann, tineri care suc- 
cedează perechii Steiner — Wal
ter, nu numai in Ierarhia patina
jului din R.D. Germană, ci șl in 
cea continentală.

>5

Din nou un meci de marc interes:

Freaotiri pentru
'<y

— Ce credeți despre valoa
rea generală a spectacolelor 7

— Stnt convins că ele se ver 
ridica la un foarte înalt nivel — 
răspunde Juk. De pildă, dacă 
punem alături pe Nepela cu 
Z&ller șl Cetveruhin avem, pro
babil, un podium de premiere 
complet pentru viitoarei» cam-

— Știm că la demonstrații 
se alcătuiesc programe spe
ciale, cu accentul pe specta- t 
cui os. Cum va fi reprezentată 
latura pur sportivă) în acesta ' 
evoluții 7

- Ea nu va lipsi, desigur. Rod,

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)
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Dacă Olimpiada ar £i mîine

SCRIMA SUB SEMNUL
OPȚIUNILOR SEVERE

„Nu vom participa decît la probele de floretă14

afirmă secretarul general

Nu se poate spune că ama
torii de handbal din Capi
tală nu sînt, în ultimul timp, 
privilegiați. Aproape săptă- 
mînal ei au posibilitatea, «nai 
ales cu avalanșa de derbyuri 
din cele două întreceri, să 
urmărească un meci impor
tant, atractiv atît prin va
loarea celor două competi
toare, cît și prin „prețul" din 
ce în ce mai mare al celor 
două puncte puse în joc.

Din ambele puncte de ve
dere, partida de astăzi după 
amiază de pe terenul Tineretu
lui (ora 16) dintre formațiile 
masculine UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI și STEAUA 
poate fi considerată ca un 
moment de vîrf al competi
ției. Studenții bucureșteni se

află pe primul loo al clasa
mentului, iar Steaua pe lo
cul secund la 'un singur punct 
diferență. Mai precis, situația 
primelor trei locuri este ur
mătoarea i

1. Universitatea București
7 5 1 1 88—68

2. Steaua 7 5 0 2 111—83
3. Dinamo București

7 5 0 2 103—90

11
10

Mii ne, pe stadionul Politehnica

DESCHIDEREA NOULUI

in foto 1 Chicidt. realizato
rul nr. 1 al Universității, in 
acțiune

10
Aproape că nu mai este ne

voie de nici un comentariu 
Să reamintim totuși că săp- 
tămîna viitoare, în ultima e- 
tapă, se întîlnesc Steaua și 
Dinamo București. Un final 
pasionant 1

Si — să nu uităm — că și 
astăzi după amiază, ca și 
sîmbăta viitoare, vom vedea 
evoluînd pe aproape toți com- 
ponenții celor două loturi re
prezentative. Să sperăm că ei 
își vor onora cartea de vizi-

AN SPORTIV UNIVERSITAR

Șerban va 
probabil, 

concurs 
a reintra

loan 
folosi, 
acest 
pentru
în posesia recor
dului național la 
săritura in înăl
țime.

După ce, Ia începutul săp- 
tăminii, forurile de resort au 
procedat la o amplă analiză 
a rezultatelor vechiului an 
sportiv universitar, este rlndul 
duminicii de mîine să găzdu
iască, în organizarea Consiliu
lui Uniunii Asociațiilor Stu
denților din Centrul universi
tar București, festivitatea des
chiderii oficiale a anului spor
tiv studențesc 1970—1971.

va începe 
stadionul 

apropierea 
de la Re- 
600 de re

Cînd primul reprezentant 
al scrimei românești a ur
cat pe podiumul olimpic, o 
revistă britanică a consem
nat faptul ca pe o imixtiune 
surprinzătoare (parcă și de 
nedorit) în high-life-ul aces
tui sport.

Poate vă mai amintiți : re
prezentantul nostru era o re
prezentantă. Se numea Olga 
Orban (azi, Szabo). Podiu
mul dominat de steagul cu 
cele cinci inele înlănțuite se 
afla la Melbourne (în anul 
1956), iar revista <în cauză 
nu era alta decît prestigio
sul lunar .World's Sports"

Ne aflam, de fapt, la în
ceputul unei afirmări care 
avea să ia amploare, mai a- 
les în deceniul următor, 
cînd scrima românească și-a 
îmbogățit panoplia cu alte 
medalii — de la aur pînă la 
bronz — dobîndite în mari
le competiții mondiale: 
Jocuri Olimpice, campiona-

al F.R. Scrimă, D. Tepșan
dalii cucerite) la sfîrșitul 
recentului campionat mon
dial, țara noastră ocupă lo
cul V, fiind precedată de 
U.R.S.S., Ungaria, R. F. a 
Germaniei și Polonia.

— Ne menținem, așadar, 
printre marile puteri ale scri
mei ?

La întrebarea noastră se
cretarul general al federației 
de scrimă, Dionlsie Tepșan 
a

pentru seniorite ale lumii 
și tineret.

De-atunci și tonul comen
tariilor consacrate scrimerilor 
noștri s-a schimbat mult. 
Prestigiul dobîndit și recon
firmat în numeroase prile
juri a impus 
condeiului o altă 
în care lait-motivul 
ferența, stima.

mînuitorilor 
atitudine 
este de-

MAREUN CRITERIU CU 
PONDERE : 

CAMPIONATELE MONDIALE

în clasamentul alcătuit 
(pe baza numărului de me-

adus precizarea necesară

Sebastian BONIFACIU

(Continuare In pag. ■ l-a)

Programul festiv 
la ora 9,30 — pe 
„Politehnica", din 
„cetății" studențești 
gie prin defilarea a
prezentanți ai diferitelor insti
tute de învățămînt superior din 
București. Va fi o trecere in 
- /istă a 
riecare 
solii sportivi cei mai de 
mă, purtătorii tradițiilor și 
ceselor de prestigiu.

— Vor urma interesante 
monstrații de ATLETISM, 
ținnte de sportivi al C.A.U., 
I.E.F.S. și Politehnica, „repri
ze" de GIMNASTICA ACRO
BATICĂ, în interpretarea stu
dentelor și studenților Institu
tului pentru Educație Fizică și 
Sport, curse de ciclism și În
treceri de JUDO, ultimele ofe
rite de multiplii campioni na
ționali recrutați din rindul stu
denților.

„Clou”-ul dimineții sportive 
de pe stadionul „Politehnica" 
îl va constitui, neîndoios, DER- 
BYUL FOTBALISTIC a! seriei 
I a diviziei B, care opune — 
cu începere de Ia orele 11 — 
echipei gazdă, SPORTUL STU
DENȚESC (locul I) pe DUNĂ
REA GIURGIU (locul HI) ; în 
pauza partidei de fotbal va a- 
vea loc premierea Institutului 
bucureștean cu cea mai bună 
activitate sportivă de masă, o- 
noare ce va reveni I.P.G.G.-u- 
luL

„culorilor" academice, 
institut trimițindu-și 

sea- 
suc-

General

de- 
sus-

Bărbați

o o
Femei

0

Steaua 
Dinamo 
Cluj 
S.S A. 
Brașov 
Rapid 
Metalul 
Prahova

1.
2.
3.
4. S.S.A.

C.A.U. 
Dinamo 
Cluj.

5. Metalul
6. Rapid
7. Steaua
8. Prahova
9. Brașov

Iată cum arată clasamentele 
Înaintea ultimei etape g

Steaua 
C.A.U. 
Dinamo 
Brașov 
S.S.A. 
Cluj 
Rapid 
Metalul 
Prahova

VIsco- 
Carol 

Lupan, 
și I.

Și
— Prahova, iar 
disputa meciul
— Dinamo. Cea 
dintre tntîlnlrl 
C.A.U. (Clubul

în doua zile de întreceri, la București
A— ■—!     .11 ■IUI ■ II ■■■ !■■■■■ ■■ ■—■ —....................     ■■ II ■

SE DECID CAMPIOANELE DE ATLETISM ALE
Așadar, din nou la atletism 1 

Astăzi șl mîine, la București și 
la Cluj, se consumă ultimul act 
al campionatului național pe echi
pe. în Capitală, Stadionul Repu
blicii va găzdui (.triunghiularele" 
C.A.U. — steaua — Brașov 
Rapid — S.S.A. ~ ‘ 
la Cluj se va 
Cluj - Metalul 
mai importantă 
este cea dintre _ 
atletic universitar din București) 
șl Steaua, întrucît ea va decideAZI, IN DIVIZIA A LA FOTBAL

în cadrul etapei a VII-a a campiona
tului diviziei A, azi se vor disputa urmă
toarele partide i

• BUCUREȘTI: (stadionul „23 Au
gust") Steaua—Politehnica Iași,

• BRAȘOV: Steagul roșu—U.T.A.
• PITEȘTI : F. C. Argeș—Dinamo Bucu

rești.
Toate meciurile vor începe Ia ora 15.
.Citiți în pag. a 3-a avancronica etapei

campioanele, învingătoarele in 
cele trei clasșjjiente. La fete și 
în clasamentul general, cele mai 
multe șanse are C.A U., în timp 
ce la băieți Steaua este cea care 
poate cuceri medalia de aur.

Meciurile din Capitală se dis
pută pe Stadionul Republicii. în
trecerile, încep atît sîmbătă cît 
și duminică la ora 15. Printre cel 
ce se vor întrece pe elbitex-ul 
de la „Republicii" se numără : 
Valeria Bufanu, Doina Bădescu, 
Cornelia Popescu, Virginia Bonei, 
O. Scheible, Tudor Puiu, Ion Ră- 
țol, Mihai Zaharla (Rapid), Elena 
Mîrza, Sandu Mitrofan (S.S.A.), 
Ana șl Vasile Sălăgean (din sel. 
județului Brașov), Elisabeta Pro
dan, Elisabeta Baciu, Viorica Ga
bor, Sanda Angelescu, Ioan Șer
ban, Gh. Petronlus, Ion Burcă, D. 
Szilagy (C.A.U.), Viorica 
poleanu. Alina Popescu, 
Corbu, Gh. Zamfirescu, P.
I. Damaschin, P. Astafei 
Nagy (Steaua).

o 
o

3 — 36
4 — 40 
5—55
5 — c4

I-am văzut la București “ 
pe micuții MARI maeș- “ 
tri japonezi ai gimnasticii 2. 
sportive mondiale și nu â 
ne-am putut stăvili ur- “ 
mătoarea reflecție : dacă ™ 
exercițiile la sol, ia bară, « 
la paralele vor crește în S 
dificultate în ritmul ui- “ 
timilor ani, atunci soro- — 
bații <je circ vor rămîne Z 
simpli diletanți pe lingă S 
așii sălilor de sport. ”

Pentru aceleași zbo- •• 
ruri și volute, artiștii de “ 
sub cupolă sînt asigurați S 
și primesc spor de peri- . “ 
clitate.

Pe vremuri, gimnastul — 
invidia pe acrobat ; azi 2 
se întîmplă invers. “

VI .lOR BANCIUttSCU ~

mini i ii luiiui'ii itiBiiiKk-
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flip.

STARTUL ECHIPELOR FEMININE
La numai o săptămînă după echipele masculine, iată că este rîndul 

celor feminine să-și înceapă întrecerea, în cadrul celei de a XXII-a 
ediții a campionatului național. Ca și la băieți, schimbarea raporturilor 
ele forțe, datorată transferărilor, anunță o dispută mal echilibrată decît 
în anii trecuți, ceea ce, firește, poate contribui consistent la sporirea 
interesului publicului pentru competiție.

Desigur, favorite rămîn Politehnica, actuala deținătoare a titlului. 
Rapid, dornică să redevină campioană, și I.E.F.S., dar și alte formații 
(A.S. Armata Cluj și Voința Brașov) pot aspira la treapta superioară 
a ierarhiei interne.

Programul etapei inaugurale cuprinde următoarele meciuri î Poli
tehnica București — Constructorul București, ” ” '’'***
Sănătatea Satu Mare — Rapid, A.S.A. Cluj

I.E.F.S. — Crlșul Oradea, 
— Mureșul Tg. Mureș.

DE CINE VOR FI REPREZENTATE DIVIZIONARELE A
Iată loturile celor 10 par

ticipante la divizia națională 
A (în paranteze, înălțimea) :

POLITEHNICA 
REȘTI (antrenor 
Costescu) : Cornelia 
(1,74), Ileana Gugiu 
Ecaterina Savu (1,80), Suza
na Szabados (1,68), Maria 
Stoighița (1,68), Gabriela 
Ciocan (1,81) Bogdana Dia- 
conescu (1,84), Gabriela For- 
dea (1,72), Aurelia Enciu 
(1,65), Marcela Topor (1,78), 
Adina Ionescu (1,71), Elena 
Vlad (1,80), Lucia Cosmescu 
(1,84), Elisabeta Doliș (1,70), 
Anca Demetrescu (1,80).

RAPID BUCUREȘTI (an
trenor Sigismund Ferencz) : 
Elena Ivanovici (1,80), Eva 
Ferencz (1,67), Anca Racovi- 
ță (1,75), Dorina Suliman 
(1,78). Ileana Chiraleu (1,66), 
Irina Vasilescu (1,78), Elisa
beta Bohm (1,68), Elena Ni- 
colae (1,80), Gabriela Nico
la (1,75), Ana Niea (1,72), 
Ștofania Basarabia 
Luiza Tal (1,75), Rodica Go- 
ian (1,84), Anastasia Dumi
trescu (1,67), Rodica Vălea- 
nu (1,71).

I.E.F.S. BUCUREȘTI 
trenor Ion Nicolau) : 
geta Schreiber (1,70), 
Novac (1,65), Eugenia 
(1,73), Cornelia Petric

BUCU- 
Grigore 
Taflan 

(1,70),

(1,73),

(an- 
Geor-

Ana 
Salcu 
(1,81),

Ana Popov (1,82), Ana 
(1,80), Angelica Tita 
Carmelita Amza (1,76), 
Szabo (1,83), Doina 
(1,68)
Francisca Seifert (1,79), Mag
dalena Rethic (1,75).

A.S.A. CLUJ (antrenor 
Nieolae MARTIN) : Clara
Bugar (1,80), Ildico Sipoș 
(1,80), Maria Popa (1,81), Ag
neta Farcaș (1,70), 
Farcaș (1,70), Eva 
(1,75), Viorica Pop (1,63), E- 
lisabeta Pajtek (1,79), _
terina Pajtek (1,78), 
Rimbaș (1,71), Livia 
povici (1,73), Rozalia Varga 
(1,63), 
(1,69), Anca Pitea (1,75).'

CRIȘUL ORADEA (antre
nor Traian Constan tinescu) : 
Ana Mihuț (1,73), 
Fodor (1,66), Ileana 
(1,60),
Iuliana Balogh (1,62), 
zela Molnar (1,73), 
na Covaci (1,65), 
na Vigh (1,63), 
mar (1,65), Maria Popa (1,81) 
Maria Krupka (1,69), 
ca Boca (1,76), Ana Molda 
(1.65), Ildico David

MUREȘUL TG. 
(antrenor Attila 
Borbala 
sabeta Kucaci 
Borbely (1,72>,

Deak
(1,80), 
Clara 

Iftimie 
Marta Barabaș (1,75),

Iudith 
Jelescu

Eca- 
Doina 

Po-

Floarea Trandafir

Agneta 
Ghiță 

Ana Horvath (1,72), 
Ghi- 

Ecateri- 
Ecateri- 

Maria Poi-

TABLOU DE ONOARE AL
1950 ȘTIINȚA BUCUREȘTI

Locomotiva C.F.R. Buc. 
Flamura roșie Cluj 
LOCOMOTIVA C.F.R. BUC.
Știința București 
„Ianoș Hcrbak" Cluj

LOCOMOTIVA C.F.R. 1JUC.
ȘTIINȚA I.C.F. BUC.
Progresul Oradea
ȘTIINȚA CLUJ
Știința I.C.F. București 
Progresul I. C. Oradea

1954 ȘTIINȚA CLUJ
' Știința I.C.F.' București 
Constructorul București

1955 ȘTIINȚA I.C.F. BUC.

1951

1952

1953

ȘTIINȚA I.C.F. BUC.
Constructorul București 
Locomotiva București 
ENERGIA TRUSTUL 
CONSTRUCȚII 
BUCUREȘTI 
Știința I.C.F. București 
Știința M.I. București 
ENERGIA TRUSTUL 
CONSTRUCȚII 
BUCUREȘTI
Locomotiva București 
Progresul M.I. București

1957— 1958 CONSTRUCTORUL
BUCUREȘTI
Olimpia M. I. Buc. 
C.F.R. București

1958— 1959 CONSTRUCTORUL
BUCUREȘTI 
Olimpia _M-I. Buc. 
Voința ~ 
RAPID 
Știința 
C.S.M.
RAPID
Știința 
C.S "
RAPID BUCUREȘTI 
Știința Cluj 
Știința București 
ȘTIINȚA BUC. 
Rapid București 
Mureșul Tg. Mureș 
ȘTIINȚA BUC. 
Rapid 
Voința
RAPID
Știința 
Voința

1956

1957

1959—1960
y

1962—1963

1963—1964

1964—1965

MEMENTO CLUJEANPRIMELE REZULTATE(1,81), Anișoara Grigorescu 
(1,65), Eva Bencze (1,67), II- 
dico Toduț (1,70), Elisabeta 
Szakacs (1,67), Judith 
sztesi (1,69), Gabriela
(1.69) , Rebeca Magyar! 
Maria Marton (1,63), 
Demeter (1,64), Eva 
(1,80).

CONSTRUCTORUL
CUREȘTI (antrenor 
tantin Dinescu) : Ecaterina 
Kerciov (1,70), Ana Odobes- 
cu (1,81), Liliana Sandu 
(1.72), Marieta Gugu (1,74), 
Sanda Maracu (1,65), Catin- 
ca Poulieff (1,64), '
Popescu 
Dumitran 
Gheorghe 
Georgescu 
Giurea 
Pescăruș
(1.70) , Margareta

VOINȚA BRAȘOV (antre
nor Gheorghe Roșu) : Octa
via Șimon (1,68), Agneta Vo- 
gel-Dumitru (1,74), Mariana 
Nedelea (1,82), Parascljiva 
Sala-Bunicu (1,80), Emilia 
Leca (1,69), Mariana Moldo
van (1,77), Marta Balogh 
(1.68), Felicia Opreanu (1,70), 
Elena Voicu (1,67), Mariana 
Ciortea (1,80), Maria Baboia 
(1,79), Maria Benedek (1,70), 
Maria Crișan (1,68), Elena 
Ruicu (1,68), Maria Vasiliu 
(1,81), Edith Albert (1,79).

SANATATEA SATU MA
RE (antrenor Gabriela Both): 
Juliana Anderko (1,78), Mag
dalena Pocsai (1,79), Ana 
Benedek (1,76), Gabriela 
Gyenes (1,73). Iudita Pataki
(4.71) , Viorica Balai (1,78), 
Tamara Todosciuc (1,68), E- 
lisabeta Dobosi (1,64), Eva 
Horvath (1,75). Eva Bajhuk 
(1,74), Ileana Petrușca (1,74), 
Adriana Danke (1,69), Ilea
na Achim (1,68), Diana Ml- 
halic (1,72).

VOINȚA BUCUREȘTI (an
trenor Gheorghe Benone) : 
Hannelore Spiridon 
Rodica Varga (1,65), 
nia Dumitrescu (1,71), 

Bernard (1,68), 
(1,78), Sabina

Tatiana 
Constanța 
Florica 

Ursula
Gabriela Ionaș (1,70), 
Fir (1,75), Filofteia 

(1,75), Liliana Popa

Kere- 
Antal 
(1,68), 

Eva 
Mezei

BU- 
Cons-

, Mihaela 
Gabriela 
Domnița 

Iuliana 
Ștefania 

Florentina

(1.69),
(1,67),

(1,75),
(L70),

(1,88),
(1,69), Ana Preda 

Scufaru.

DIN FINALA
„CUPEI ROMÂNIEI"

opt reprezentative ju- 
și-au disputat, vineri, 
partide. Condițiile de 

fi- 
ju-

din

tehnic. Meciul s-a în-

• Derbyul baschetului local O revenire a voleiului îndelung

așteptată • Lia Manoliu, Ileana Silai, Șerban Ciochină-capete de afiș

ale întrecerilor atletice ® „U“ și Jiul vor mai fi alături în clasament?
peților promovați în A că ei au o misiune 
mai dificilă decît supraviețuirea în această 
divizie : restabilirea bogatelor tradiții volei- 
balistice ale Clujului, intrat, după perioada 
de lumină a lui Cherebețiu et comp, într-o 
nedorită și prelungită eclipsă.

Răsfățată între primele clasate, echipa de 
handbal „U" acuză în acest sezon vitregiile 
neșansei : 5 puncte în 7 partide, după n»e- 
ciuri, în general, bune. Iată de ce, o victorie 
realizată mîine ar reprezenta pentru hand- 
bsliștii clujeni spargerea ghinionului, 
cum Dinamo 
tier incomod, 
ria va reveni 
bine- nervii.

„In ultima noastră evoluție la Cluj — cu 
Steagul roșu — ne-arn dezamăgit suporterii, 
Vrem ca în partida de mîine să le șter
gem toată amărăciunea". Iată declarația că
pitanului echipei cu „potcoavă", HEM 
CÎMPEANU, înaintea meciului cu Jiul, 
chipă cu care „U" împarte, amabil. 
11—12 în clasament!

Amintind. în final, meciul de 
A.S.A. Cluj — Mureșul Tg. Mureș, etapa 
a IV- a a diviziei A de atietism (care gru
pează la Cluj echipele bucureștene Dinamo, 
Metalul și pe cea a orașului gazdă) și des
chiderea festivă a noului an sportiv uni» 
versiiar, încheiem avancronica sportivă clu
jeană și dăm cuvîntul... sportivilor.

Abundența echipelor divizionare în marile 
orașe ale țării și, implicit, numărul impor
tant al competițiilor pe care acestea le ge
nerează pe plan local ne-au determinat să 
ne îndreptăm atenția, în anumite finaluri 
de săptămînă, spre aceste nuclee eferves
cente și 
deci, în 
de luat 
gramate

Vitregind poate fotbalul ne vom opri, 
penti u început, asupra unui derby local : 
partida de baschet masculin „U" — Poli
tehnica. Privită, din afară, ca o partidă ine
gală, în care alb-negri au de departe primul 
cuvînt, ea se relevă, totuși, prin ambițiile 

.înde’ung adunate (Politehnica e proaspăt 
promovată în prima divizie), „U“ — plasată 
de circa 15 ani printre primele formații ale 
țării.

„G victorie a Politehnicii nu s-ar putea 
naște decît dintr-o inexplicabilă pasivitate 
a jucătorilor mei. atitudine ce m-ar nemul
țumi într-atît incit, imediat după înregis
trarea ei, mi-aș da demisia — declară ritos 

'antrenorul „U’-ului, dr. MIRCEA BUGNA- 
RIU.

Un colocviu la fel de dificil au de sus
ținut duminică, în partida inaugurală a 
campionatului național de volei, tinerii elevi 
de la Universitatea ai profesorului Constan
tin Bengeanu. Examinator : experimentata 
echipă Rapid București. Evitînd pronosticu
rile nu vom renunța să reamintim proas-

să le aducem în prim plan. Iată-ne 
această săptămînă aducînd „camera 
vederi" în preajma întîlnirilor pro- 
astăzi și mîine la Cluj.

Dar" 
Bacău e, de obicei, un parte- 
care știe să se „bată", victo- 
echipei care-^i va stăpîni mai

REMUS 
----- e- 
locurile

BRAȘOV, 16 (prin telefon de 
la corespondentul nostru). Sala 
Armatei, primitoare și mai în
călzită decât speram, găzduieș
te finala celei de a doua com
petiții interne importante de 
tenis de masă, „Cupa Româ
niei".

Cele 
dețene 
prunele
desfășurare sînt bune, ele 
ind asigurate de comisia 
dețeană de specialitate.

Sorții au decis ca încă
turul inaugural să se întîl- 
nească selecționata Sectorului 
VI (din partea orașului Bucu
rești) cu echipa județului A- 
rad, două dintre formațiile cu 
aspirații îndrituite la locul în- 
tîi. întrecerea a oferit partide 
foarte frumoase, de un bun 
nivel
cheiat cu victoria jucătorilor 
bucureșteni : 8—4 : Galacs-Că- 
ruceru 0—2, Ovanez—Olaru 2-0, 
Galacs, Ovanez—Căruceru, O- 
laru 2—0, Luchian—Rethi 1—2, 
Maria Alexandru—Iudit Krejec 
2—0, Victoria Babiciuc—Magda
lena Lesai 0—2, Sînde.anu—De- 
mian 0—2, Alexandru, Babi
ciuc—Lesai, Krejec 2—1, Lu
chian, Sîndeanu—Rethi, De- 
mian 2—0, Maria Alexandru- 
Magdalena Lesai 2—0, Sindea- 
nu—Rethi 2—1, Victoria Babi
ciuc—Iudit Krejec 2—1.

Alte rezultate : Cluj—Satu 
Mare 8—0, Brașov—Buzău 8—2, 
Hunedoara—Dolj 8—3.

întrecerile continuă.

baschet

Nușa MUȘCELEANU-DEMIAN

Carol GRUIA

NAȚIONALE
.1965—1966

1966—1967

1968—1969

1969—1970

divizie 
atletism pe e- 
reprezejita ti vele 

fete ale județe- 
Argeș.

(1,75),
Euge- 

Ne-
Elena
Spînu

Rădulescu 
Andreescu 

Bujduveanu 
Fierlinger

Viori-

mergem
SIMBATA

e-
>•< • j

PE BEGA, ÎNTRECERI IN SERIE
i Ioana Baghiu, Ana Hre- 

(T) ; 4+1 rame C. Tâ- 
E. Unterveger, I. Vogel.

ați).
MUREȘ 

Borbely) : 
Brassai (1,72), Eli- 

(1,74), Marta 
Ana Lorincz

CAMPIONATELOR
POLITEHNICA BUC.
Rapid București 
Voința Brașov 
POLITEHNICA BUC.
Rapid București 
Universitatea Cluj

POLITEHNICA BUC.
Rapid București 
Universitatea Cluj

RAPID BUCUREȘTI
Politehnica București 
I.E.F.S. București 
POLITEHNICA BUC.
Rapid București
I.E.F.S. București

duța 
Radu
(1.67) , 
(1,74), 
(1,82),
(1.67) , 
(1,84), 
Greta 
Iepure 
(1,57).

La Hunedoara
MECI DE BARAJ
în zilele de 24 și 25 octom

brie se desfășoară la Hundoa- 
ra meciul de baraj, pentru 
calificarea în prima 
națională de 
chipe, dintre 
de băieți și 
lor Timiș și

București
BUCUREȘTI
București

Tg Mureș
BUCUREȘTI 
București 

Oradea

București
București
BUCUREȘTI
București 
București

Cu toate că toamna a intrat 
de mult în drepturi, pistele 
nautice continuă să fie brăzda
te de schifuri în 
Fapt îmbucurător, 
preocuparea unora 
țiile noastre de 
pentru activitatea 
și dezvoltarea întrecerilor in
ternaționale bilaterale. Iată, de 
altfel, scurte relatări, despre al
te două „meciuri” de canotaj 
desfășurate în aceste zile...

competiție, 
care denotă 
dintre sec- 
specialitate 

de concurs

„Cupci Mureș-Bega" 
a revenit timișorenilor

Cea de a doua manșă a tra
diționalei întîlniri „Cupa Mu
reș—Bega", dedicată juniorilor 
din Arad și Timișoara, a întru
nit — la startul celor 17 probe 

118 tineri sportivi. în prima 
manșă victoria revenise repre
zentativei arădene, cu 9—7 ; a- 
cum însă ea s-a încheiat cu 
succesul net (13—4) al schifiș- 
tilor timișoreni. Echipajele în
vingătoare : junioare mari : 
simplu Cristina Wiener (T),

dublu 
nască 
bușea, ..
E. Ganoczi+S. Eliaș (T) ; 8+1 
Timișoara ; junioare miei sim
plu Renate Miiller (T), dublu 
Elisabeta Varga, Doina Neșiu 
(T) ; 4+1 vîsle E. Raklcs, M. 
Rakics, D. Nașiu, D. Popovici + 
S. Elias (T) ; 4+1 rame S. Li- 
dolt, I. Iacob B. Lelik, T. Si- 
dol+S. Elias (T) ; juniori iniei 
simplu Mihai Mărgineanu (A;, 
dublu V. Goldiș, O. Neagoe (A); 
4+1 rame A Popa, M. Troi, I. 
Pakay, G. Stier+1. Ciolac (T); 
juniori mari simplu A. Szilasz. 
(A) ; dublu D. Nan. S. Ladi 
(A) ; 2 f.c. A. Friendșer. I. 
Buzatu (T) ; 2+1 S. Ianoșel. F. 
Bola+M. Dudău ; 4+1 și 8 + 1 
Timișoara.

Selecționata 
Voința — Spartakus Gyor 

4—0
canalul Bega, de-a 

3000 m, a avut loc 
feminină dintre se-

r

P. ARCAN-coresp. principal

Tot pe 
lungul a 
întrecerea ______„ _
lecționatele Voința și Sparta- 
kus Gybr. Confruntarea s-a în
cheiat cu un scor categoric în 
favoarea schifistelor românce, 
care au. demonstrat o rnai bună 
tMinică și rezistență decît spor
tivele maghiare. Au obținut 
victorii : simplu Gabriela Toa- 
der,. dublu Maria Chioreanu, 
Elena Petrescu, 4+1 rame E- 
caterina Traneioveanu, Maria 
Hublea, Viorica Lincaru. Doina 
Bărdaș+Paula Anca. 8+1 M. 
Hublea, M. Botez, D. Bărdaș, 
E. Urian, E. TranOioveanu, V. 
Lineara, M, Chioreanu, E. Pe
trescu + A. Sieburg,

Ștefan Chițu (Steaua) campion al 
disputată duminica trecută la

clasei 250 cmc in cvfrsa 
Moreni

ȘI ACUM, CAMPIONATUL

TO M~ O B I IU S M

ULTIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI NAȚIONAL

MIINE ÎNCEPE DIVIZIA A
Echipele de volei ale primei divizii încep o nouă confruntare i a 

22-a ediție a campionatului masculin și a 21-a a celui feminin. Sorții 
au decis ca în etapa I să se intîlnească cîteva din team-urile, care de 
obicei sînt angajate direct în lupta pentru primele locuri. La mascu
lin, meciul DINAMO — STEAUA (arbitri : C. Armășescu și Z. Pătru). 
programat sîmbătă in sala Floreasca, reînvie clema dispută pentru 
titlu. La feminin, RAPIDUL va primi, duminică, in fieful propriu, pe 
campioana țării, PENICILINA IAȘI (arbitri : Em. Costoiu și R. Far- 
muș). Dintre celelalte partide, reține atenția DINAMO — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA (arbitri V. Dumitru și M. Albuț). Interesantă este

DE VITEZA IN COASTA

și evoluția noilor promovate : Universitatea Cluj și Universitatea Cra- 
ioVa, la feminin, Universitatea Cluj și I.E.F.S., la masculin.

LOTURILE ECHIPELOR MASCULINE
Stama-
Gyula

STEAUA : Marian 
te, Dumitru Rotaru, 
Barta, Romeo Enescu, Mar
tin Rauh, Petrică Duduciuc, 
Octavian Crețu, Giinther 
Cristiani, Marius Iorga, Do
rin Poroșnicu, Florin State, 
Traian Antonescu. Antrenor 
Tănase Tănase.

DINAMO : Mircea Codoi, 
Cor- 

Petru Vraniță,
Gheorghe Slo- 
Schreiber, . Ma- 
Gelu Smere

Laurențîu Dumănoiu, 
neliu Oros, 
Mihai Tîrlici, 
ian, William 
rian Viorel, 
cinschi. Antrenor prof. Geor
ge Eremia.

RAPID : Aurel Drăgan, 
Radu Costinescu, Victor Că
tălin, Cristian Ion, Valentin 
Paraschivescu, Stelian Pen- 
dulescu, Lucian Dumitrescu, A- 
drian Hupoiu, Sorin Țigăeru, 
Gheorghe Penciu, Gheorghe 
Lazăr, Constantin Chițigoi, 
Cristian Lazăr. Antrenori : 
prof. Aurel Drăgan, ing. 
Gheorghe Petrescu.

POLITEHNICA GALAȚI : 
Gabriel Udișteanu, Iuliu 
Szocs, Alexandru Păcuraru, 
Radu Dumitrescu, Cornel 
Păduraru, Doru. Ungureanu, 
Cornel Bologa, Popescu Dra- 
goș, Dinu Lungu, Constantin 
Stere, Marcel Popa, Dan 
Mânu. Antrenor ing. Gheor
ghe Kramer.

VIITORUL BACĂU : Ma
tei Costea, Virgil Ionescu, 
Ion Cihureanu, Mihail Ti- 
mofte, Ernest Weisman, Mi
hai Leporda, Virgil Moșes- 
cu, Viorel Iorda.che, Nicolae 
Burciu, Andrei Cuzmin. An
trenor prof. Virgil Moșescu.

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA : Nicolae Armion, Iosif 
Weis, Lucian Bonțidean. Mi
hai Coste, Nicolre Rusănes- 
cu, Alexandru Dindelegan, 
Mihai Tănăsescu, Dan Rouă, 
Zeno Schlet. Nicolae Lințu, 
Augustin Cîrnu, loan Erși- 
gan. Antrenor prof. Nicolae 
Mihăilescu.

TRACTORUL BRAȘOV: 
Cornel Armenean, Horia Bă
nea, Gheorghe Bălhăceanu, 
Șerban Buzescu, Toader Cor- 
codel, Corneliu Dumitru, Ar-

pad Ferencz, Gheorghe Fe- 
rariu, loan Hodîrnău, Radu 
Manciu, Radu Pavel, Alexan
dru Pop, Cornel Pruniș, Doru 
Rednic, Iosif Szekely, Ma
rian Dușe, Radu Pascal. An
trenor Gheorghe Ferariu.

UNIREA TRICOLOR 
BRĂILA : Gheorghe Bratu, 
Constantin Cibu, Gheorghe 
Dumitru, Cornel Popescu, A- 
drian Țăuleanu, Vasile Geor
ge, Traian Brandenburg, E- 
mil Fotaru, Jeatn Preda, Dan 
Bărbulescu, Viorel Ozun, Pe
tre Păunoiu. Antrenor Ale
xandru Stanciu.

EXPLORĂRI BAIA MARE: 
Virgil Rău, Tfeodor Perneș, 
Gheorghe Soliomon, Lazăr 
Andreica, Ion Dobre, Nico- 
lae Dobre, Jean Miiller, Mir
cea Sterie, Levente Szilagyi, 
Vasile Bodoia, Ovidiu Cos- 
ma, Ladislau Komarnicziki, 
Nicolae Axinia. Antrenor 
prof. Ioan Benga.

PETROLUL PLOIEȘTI : 
Adolf Bîclea, Gheorghe Fur
tună, Alexandru Georgescu, 
Marian Ignat, Gheorghe loja, 
Dan Ionescu, " 
Mihai _’ 
lescu, 
molo, 
nor 
trescu.

UNIVERSITATEA
Codru Mate,eseu,
Gvbrfalvi, Viorel Balaș, loan 
Ghic, Teofil Cliiș, Dorin 
Drăgan, Vasile Măcicășan, 
Liviu Răcășan, Alexandru 
Manea, Felician Vaida, Ște
fan Andronic, loan Bîhda, 
Florin Moldovan, Eugen La- 
posi, Emil Petrișor. Antre
nor prof. Constantin Ben
geanu.

I.E F.S. BUCUREȘTI : Ni
colae Pop, Vasile Bobeică, 
Cristian Iancu, Adrian Ar
buzov, Octavian Bîc, Radu 
Handrea, Nicolae Daniel- 
DrOc, Constantin Hovițchi, 
Daniel Ionescu, Petrică Stan- 
cu, Tudor Popescu, Gheor
ghe Corbeanu, Anton Săsă- 
ran. Azitrenor prof. Ștefan 
Sțroe,

A treia și ultima etapă a 
campionatului național de vi
teză în coastă se va disputa 
mîine pe serpentinele dealului 
Mateiaș (intre Cîmpulung și 
Dragoslavele), cu participarea 
a 40 de automobiliști care au 
trecut examenele 
pe (Hula Mediaș

Prin victoriile 
de la Mediaș și 
Ionescu-Cristea și-a asigurat ti
tlul dș campion absolut și cam
pion al clasei a 4-a. De ase
menea, și-a asigurat titlul de 
campion al clasei a 2-a Marin 
Dumitrescu. In schimb, la clasa 
a 5-a Aurel Puiu și I. Borbely 
sint la egalitate de puncte (fie
care cîștigînd cite o cursă și 
ocupînd un loc doi), cursa de

primelor eta- 
și Feleac). 
sale generale 
Feleac, Eugen

pe Mateiaș urmînd să decidă 
învingătorul.

Aceeași situație și la. clasa a 
treia, unde campion poate fi 
atit Gh. Rotaru sau Gh. Tafet 
(fiecare cu cite o victorie), dar 
păstrează șansa și N. Tatu 
(clasat pină acum de două ori 
pe locul doi) și I-Iorst Graef 
(al treilea clasat la Mediaș).

Pentru cei ce vor să circule 
pe DN-73 (Pitești—Cîmpulung— 
Bran) precizăm că. în sectorul 
Cîmpulung—Dragoslavele, cir
culația va fi Închisă astăzi in
tre orele 14—18, cînd are loe 
antrenamentul oficial și mîine 
între 10—14 cînd se dispută 
cursa.

Speciallștii alergărilor pe te
ren variat se întîlnesc dumini
că la Brașov pentru a lua star
tul în cea de a 20-a ediție a 
campionatului național ' 
tocros.

Lupta pentru titlurile 
pioni se va desfășura 
curstil a 4 etape în orașele Bra
șov. Tg. Jiu, Cîmpina și Bucu
rești. Seniorii vor participa la 
clasele 250 și 500 cmc, iar ti
neretul la clasa „pină la 300 
cmc". Fiecare sportiv are drep
tul să participe numai la o 
singură clasă in toate cele pa
tru etape, schimbarea motoci
cletei (cu alta de capac+ate 
egală) fiind permisă numai în
tre etape, nu și între manșe.

Etapele de campionat se vor 
alerga în două manșe de cite 
30 de minute + două ture (se
niorii) și de cile 20 de minute 
+ două ture (tineretul).

Edițiile anterioare ale cam
pionatului național au fost do
minate de alergătorii Mihai 
Dănescu, Gheorghe Ion, Mihai 
Pop, Traian Macarie, care și-au 
adjudecat ani la rînd titluri
le da campioni, iar in ultimii 
patru ani ștafeta a fost prelu
ată de Petre Paxino (campion 
în 1967 și 1969), Cristian Dovids 
(1968) și Ștefan Chițu (1969). 
în campionatul actual, lupta la 
250 cmc se va da între expe
rimentatul Ștefan Chițu (Stea
ua) și foarte tinărul său coleg 
de club Mihai Banu. Pentru 
unul din locurile pe podium 
candidează cu șanse apreciabile 
și brașoveanul Adam Krisbai. 
La 500 cmc lupta este mult 
mai deschisă. Campionul Petre 
Faxino (Metalul) va avea o

de nio-
de cam- 
pe par-

sarcină dificilă în fața atacului 
conjugat al celor trei preten- 
denți principiali la șefia cla
sei : Cristian Dovids (Metalul), 
Otto Stephani (St. r. Brașov) 
și Aurel Ionescu (Steaua).

Lista concurenților înscriși în 
actualul campionat este urmă
toarea : CL. 250 CMC — Șt. 
Chițu (1), M> Banu (3) Steaua; 
A. Krisbai (5), Fr. Szinte (11) 
St. r. Brașov ; C. Goran (7), C. 
Marin (13), Poiana Cîmpina ; 
M. Iordan (9) Metalul ; 500
CMC : P. Paxino (2), Cr. Do
vids (6) Metalui ; O. Stephani 
(4). Tr. Moașa (12), P. Lucaci 
(20) St. r. Brașov : A. Ionescu 
(8) Steaua,; Fl. Ștefan (10), 
M. Cirjan (18) Loc. Pl. ; D. 
Motișan (14), Fl. Davidescu ț”2) 
Victoria Moreni ; P. Filipescu 
(16) I.R.A. Tg. Jiu ; T. Bălăno- 
iu (24) Poiana Cîmpina ; 300 
CMC : N. Murgoci (1) Poiana 
Cîmpina ; P. Popescu (2) Me
talul ; R. Vasilescu (3), N. Ma
rin (4), Tr. Păun (5) Steaua ; 
I. Gheorghiaș (6) Vict. Moreni ; 
Șt. Mihaly (7), I. Axente (8), 
Șt. Paraschiv (12), Loc. PI. ; 
Gh. Voicu (9), A, Benedek (10) 
St. r. Brașov ; R. Marin (11) 
Automobilul Buzău (in paran
teze nr. de. concurs).

Tot duminică, la Sibiu, va 
nvea loc un concurs republican 
de dirt-track la care vor lua 
startul I. Bobîlneanu, 
chindelean, I. Gabel, I. 
Al. Bis (Voința Sibiu), 
niță, M. Constantineseu 
ua), I. Marinescu, Gh.
T. Sora, N. Muscalu
Gheorghe (Metalul București).

Ion DUMITRESCU

ATLETISM : Stadionul Repu
blicii, de la ora 15, etapa a IV-a 
a campionatului național p. 
chipe, divizia A (meciurile Steaua
— C.A.U. Brașov șl Șc. sp. de 
atletism Rapid — selecționata 
jud. Prahova.

BASCHET : Sala Giuleștl, ora 
18 : Politehnica — Constructorul 
(A.f); teren Floreasca, ora 18.15: 
Universitatea — Rapid II (B-f): 
teren Progresul, ora 16.30: Pro
gresul — I.E.F.S. U (B.i).

CAIAC-CANOE : Lacul Herăs
trău, ora 16.30 : „Cupa Vomța".

FOTBAL : Stadionul „23 Au
gust", ora 13.00 Steaua HUc. — 
Politehnica IaȘl (tineret): 
1S.00 Steaua Buc. — Politehnica 
lași (divizia Â).

Teren Larqmet : ora 15.0® Laro- 
met Buc. —* Teluțometal Buc. 
(div. C).

Teren Gloiâa : ora 15.00 Mașini 
Unelte Buc. — Autobuzul B.ua. 
(divizia C).Handbal : teren Tineretului, 
ora 16 : Universitatea BJc. — 
Steaua (A.K). ,

HOCHEI : Patinoarul artificial 
„23 AUgușt”, ora 11.30 : Dinamo 
Bun. — Avlntul Gheorghienl ; 
ora 14 : Avîntul Mlercureâ Clvc
— Agronomia Cluj (meciuri in 
camnionatul National).

PATINAJ : Patinoarul acoperit 
„23 August" ora 18 : demonstrația 
internațională de paHhaj artiștic.

POPICE : Arena Voința, de la 
ora 16, Voipta Bticurești — CSll 
Reșița (f): arena Giuleștj. ora 
16. Rapid București — C.F.R. Ti
mișoara (m). meciuri în cadrul 
campionatului divțzlgi A.

TENIS : Centrul 4e antrena
ment nr. 2 (Doherty) orile 9 și 
14 : C.S.U. Construcții — S-eaua: 
teren Dinamo, orele 9 si 14: Di- 
namq — Progresul (meciuri div. 
A) ; teren palatul Pionierilor, ora 
9 : concurs „Racheia de aur'1

TIR : Poligonul Tunari. ora 
8,30 : ântîlniyea, interortl?11®’5
I.E.F.S, — zalkă Mate — Buda
pesta.

VOLEI : Sală Floreasca. de la 
ora 16 : A-Ș.E. — Constructorul 
Buc. (f.B.)j Medicina BUq. -r V- 
niversltatea Buc. (m.B.), Dinamo
— Steaua (m-A-)-

DUMINICA

Repu- 
a IV-a 
ne e- 
Stțaua 
sp. de 

Selec. jud. Pra-

(Vrmare din pag. 1)

vom putea 
asemenea 

probele de

se
vă

Tudor Lipan, 
Rădulescu, Stelian Ste- 
Doru Filina, Dan Za- 
Gheorghe Pop. 
prof. Mircea

Antre- 
Dunii-

CLUJ :
Francisc

— Da. Dar aceasta o da
torăm numai floretelor.

— De aici se pot trage a- 
numite concluzii privind op
țiunile dv. pentru cazul în 
care Olimpiada ar avea loc 
mîine ?

— Firește. Nu 
participa, într-o 
situație, decît Ia 
floretă.

— Nu vi se pare prea 
ver criteriul după care 
călăuziți în alegerea loturi
lor ce ne-ar reprezenta la 
turneul olimpic ?

— Pentru o competiție la 
cel mai înalt nivel și crite
riile de selecție trebuie să 
răspundă unor exigențe spo
rite. Trăgătorii npștri știu 
că participarea la J.O. este 
condiționată de rezultatele 
pe care le obțin în campio
natele mondiale ce preced 
Olimpiada. Acum ne aflăm 
după un campionat mondial 
în care numai floretistele și 
floretiștiî au participat la 
disputele din finale. Cine ș-a, 
numărat printre 
„mondialelor" are
să participe ia J.O. Or, 
situația actuală, respectind 
cu strictețe acest principiu, 
ar pleca la Miinchen echi
pele de floretă și un sabrer, 
Dan Irimiciuc.

Reiese clar din răspunsu
rile secretarului general cît 
de importantă este etapa de 
la Viena pe drumul spre 
Miinchen. în iulie 1971 vom 
afla, în capitala Austriei, nu 

cam-

linaliștii 
dreptul 

în

numai pe următorii 
pioni ai lumii, dar și pe ce 
prezențe vom conta, din

I. Ți- 
Floca, 
I. lo- 
(Stea- 
Sora, 

și D.

partea trăgătorilor noștri la 
J.O. 1972. Distanța mică la 
care se află viitoarea gaz
dă a C.M. ne va permite, 
fără îndoială, să ne prezen
tăm din nou cu garnituri 
complete. Cei ce se vor ca
lifica pină în finale își vor 
putea viza, apoi, pașaportul 
pentru Miinchen.

DAR ANII TREC...

S-ar putea spune că, 
tr-un punct de vedere, 
guitoril scrimei ar avea

d in
ii iri- 
mo-

va continua să le mențină 
în pregătire și pe aceste tră
gătoare. O primenire a lo
tului va surveni doar în ca
zul în care sportivele cu o 
activitate îndelungată nu se 
vor mai menține la valoa
rea mondială, iar cele noi 
vor reuși să ajungă la 
șemenea nivel.

In lotul fioretiștilor 
virsta este cea care 
probleme, ci starea de
tate, îndeosebi în ceea ce-1 
privește pe Șt. Hauckler, ca
re suferă de o spondiloză

un a-

nu 
ridică 
sănă-

DACĂ OLIMPIADA
AR FI MIINE

tiv să fie îneîntați de o de
vansare a J.O. din 1972 pî- 
n$ în aceste zile. Este vorba 
de componența loturilor res
pective care, î-ar cuprinde 
pe M. Țiu, T. Mureșan, Șt. 
Hauckler, I. Falb, Șt. Arde- 
leanu (floretă-masculin), Ol
ga Szabo, Ileana Drîmbă, 
Maria Vicol, Ecaterina Stahl, 
Ana Pascu și, în plus, pe 
Suzana Ardeleanu (floretă- 
feminin),

...Dar, pînă la J.O. de la 
Miinchen mai sînt doi ani. 
Doi ani care pot greva se
rios capacitatea fizică a u- 
nor elemente din loturile 
actuale. Vor mai putea face 
față „noului val“, Maria Vi
col și Olga Szabo, de exem
plu ? Competițiile, ce vor a- 
vea loc pînă atunci și mai 
ales campionatul mondial 
din 1971 ne vor arăta aceas
ta. Cert este că F.R, SCrimă

dorso-lombară, cu acutizări 
în anumite perioade.

Oricum, și pentru un lot 
și pentru celălalt, se pregă
tesc elemente noi cărora — 
așa cum am arătat — în a- 
fară de tinerețe li se cere 
și o valoare ridicată.

Să cităm nume ? Este greu. 
Pentru că din componenții 
„noului val“ încă nimeni nu 
s-a impus în mod deosebit 
și cu consecvență, 
pit uneori și ne-au 
mari speranțe, dar 
decepționat: Eva 
Gabriel Urso viei, Mihai Bă
nică șa.

Au scli- 
dat chiar 
ne-au și 
Lengyel,

„NOUL VAL" SI PROBLEMELE 
LUI

Mai sînt, apoi, „promisiu
nile" care nu se pot realiza 
deplin în domeniul acestui 
șport pentru că sînt absor-

bite în foarte mare măsură 
de studii, ca în cazul Adria
nei Moroșan, sau al sabre- 
rului Adrian Creițaru.

Menționăm, aici, doar a- 
ceste două nume, dar exis
tă cazuri frecvente în care 
nu numai studenții, ci și e- 
levii nu pot face antrena
mente corespunzătoare. Este 
o situație, am putea spune, 
tipică pentru scrimă practi
cată, în majoritatea cazuri
lor, de elevi sîrguincioși, cu 
bună situație școlară și că
rora direcțiile de școli sau 
profesorii nu se îndură să 
le creeze înlesniri pentru a- 
ceastă activitate sportivă. 
Va trebui să urmăm exem
plul gimnasticii, atletismului 
și fotbalului, înființînd o 
școală profilată pentru acest 
sport ?

Problema ridicării elemen
telor tinere la nivelul înal
telor 
pune 
arme, 
totuși,
Miinchen, dar pentru aceas
ta va trebui să se 
o pregătire riguroasă 
lor talente de care 
nem: Dan Irimiciuc, 
Popescu, Iosif Budahazi, Io
nel Pop etc.

Privind, într-o perspecti
vă mai lungă, va trebui să 
se acorde toată atenția noii 
generații de spadasini care, 
cu o bună pregătire și cu 
un rodaj amplu în marile 
întreceri internaționale va 
putea să ne ofere, la rîndul 
său, o garnitură de valoroși 
reprezentanți la J.O. din... 
1976. Așadar, Duțu, Podea- 
nu, Cărămidă și ceilalți spa
dasini mai au puțin de aș
teptat pînă ce vor păși pe 
planșele unui turneu olim
pic.

exigențe mondiale se 
și pentru celelalte 

S-ar putea să aliniem, 
o echipă de sabie la

asigure 
tinere- 
dispu- 

Dan

ATLETISM : Stadionul 
blicli. la ora 15. etaDa 
a campionatului national 
chipe, divizia A (meciurile
— C.A.U. Brașov și Șc. 
atletism Rapid 
hova.

STADIONUL POLITEHNICA, 
ora 9.30 : DESCHIDEHEA FESTI
VĂ A ANULUI SPORTIV UNI
VERSITAR (întreceri de atletism, 
gimnastică, judo, ciclism și fot
bal).

Baschet : Sala Floreasea. de 
la ora 9 : IEFS — Crișul Oradea 
(A.f), Steaua — Farul Constanța 
(A.m.), Dinamo — Politehnica 
Galați (A-m). IEFS — Rapid (A. 
m); teren Floreasca, dț la ora 
9.45 : Medicina — Universitatea 
Iași (BJ), Arhitectura — Vqința 
Constanța (B-f). Universitatea — 
A.S.A. ."Bacău (B, mH teren Pro
gresul, ora 11 : Progresul — Con
structorul Iași (B, m),

BOX : Sala Casei de cultură a 
sectorului 4 (str. Turturele) ora 
10, gftlă finală a campionatului 
orașului București.

CAlfAC-CANOE : Lacul Herăs
trău, ora 8.30 : „Cupa orașului 
București”.

FOtrBAL : STADIONUL repu
blicii, ora 10.45 : Rapid Buc. — 
Universitatea Craiova (tineret), 
ora 12.30 : Rapid Buc. — Uni
versitatea Craiova (divizia A): 
STADIONUI, POLITEHNICA, ora 
11.00 : Sp. Studențesc Buc. — 
Dunărea Giurgiu (divizia B): TE
REN VOINȚA, ora 11.00: Voința 
Buc. — S.U.T. Galați (div. C): 
TEREN FL. ROȘIE — DUDEȘTI : 
ora 11.00 : Fl. roșie Buc. — Elec
tronica Buc. (div. C): TEREN 
SIRENA : ora 11.00 : Sirena Buc.
— Sp. Muncitoresc Buc. (div. C);

HANDBAL: Teren Dinamo, ora 
10.15 : Constructorul Buc. — Uni
versitatea Iași (B.f); ora 11.15 : 
Dinamo Buc. — Politehnica Ga
lați (A.m.).

HOCHEI : Patinoarul artificial 
„23 August", ora 10 : Agronomia 
Cluj — Avîntul Gheorghienl 
(campionatul național).

PATINAJ : Patinoarul 
,,23 August" ora 17.30 — 
strația internațională de 
artistic.

POPICE : Arena Voința, dț la 
ora 8. Voința București — Voința 
Tg. Mureș (m); arena Gluleșțl, 
de la ora 8, Rapid Buc. — C.F.R. 

i Timișoara (m) (continuarea parti
dei Începută sîmbătă dupâ-amla- 
ză) — meciuri în cadrul campio
natului diviziei A.

RUGBY : Teren Parcul Copilu
lui, ora 10.38 : lotul reprezentativ 
A — Selecționata Grivlța Ro$le 
+ Steaua.

TENIS t: Centrul de antrena
ment nr. 2 (Dohertyț orele 9 șl 
14 ; c.S.U. Construct)! — Steaua; 
teren Dinanfto. ora 9 și 14 : Di
namo — Proeresul (meciuri div. 
A) ; teren Palatul Pionierilor, 
ora 9, conours „Racheta de aur".

TIR : Poligonul Tunari. ora 
8.30 : întîlnlrea internațională 
IEFS — Zalka Mate — Budapesta.

VOLEI : Sala 
ora 8 : Electra 
Galați (m.B.). 
București (f.A), 
lina Iași (f.A), 
Dinamo — Universitatea Timișoa
ra (f.A), Viitorul — Universitatea 
(F.b.) SALA PROGRESUL, de la 
ora 8 : Soartae — I.T.B. Infor
mația (f.B.) ; SAI.A CONSTRUC
TORUL. de 'a ora 8 : Flacăra ro
șie Buc. — Vqința Constanța 
(f.B.);

YACHTING : Laeuț Henăsfău. 
de la ora 9. carnnionatul indivi
dual a! Bucureșliuluf, clasele 
Finn, F.D. ș) Snipe.

aconerlt 
demon- 
patinaj

Giulești. de la 
— Siderurgistul 
T.E.F.S. — C.P. 
Rapid — fetllcl- 
SALA DINAMO.

B.ua
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F.C. ARGEȘ-DINAMO BUCUREȘTI

LA F.C. ARGEȘ — 
RETUȘA Rl ÎN STILUL DE 

JOC
Tituș Ozon și Dima Țănase 

au profitat de perioada cțe în
trerupere, adueînd unele retu- 
șâri în stilul de joc al forma
ției Biteșțene. Cei doi tehni
cieni s-au declarat mulțumiți 
de evoluția echipei (Jupă me
ciurile amicale sușțin-ute cu 
Chimia Rm. Vîlcea. Rapid 
Buc. și Sportul studențesc. 
Pentru jocul cu Dinamo șe 
prevede un număr record de 
spectatori. Echipa probabilă : 
Niculescu (Ariciu)-Pigulea 
(Crăclunescu), Olteanu, Vlad, 
Ivan II (Nedelcu), Prepurqel, 
D. Ștefan, Radu, Dobrin Fră- 
țilă, Jercan. — (Hie FETEANU 

—coresp. principal)

LUCESCU — PREZENT, 
BOTH — ABSENT

Avînd în față două partide 
dificile, cu F. C. Argeș și cu 
F. C. Liverpool, dinamoviștii 
au făcut antrenamente cu în-

Nagy au pedalat în cursul 
săptămînii pe ședințele de 
pregătire cu caracter taetic. 
Un „test" mai consistent I-a 
constituit amicalul cu Jiul, 
cîștigat de clujeni cu 2—0, o 
revanșă la „indigo", dar... 
platonică. Pentru meciul de 
la Timișoara, antrenorii pre
conizează următorul „11“ l 
Mărcul.eseu — Burlacii, Sons, 
Fanea, Roman. M. Bretan, 
Cojocaru, S. Bretan, Soo, O. 
Ionescu, Petrescu. — (V. MO
REA — coresp. principal)

STEAUA — POLITEHNICA IAȘI

PREZENTA
LUI IORDĂNESCU 

SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII
Aflata la Săftica în aceste 

zile dinaintea partidei de 
campionat cu Politehnica și 
aceea din „Cupa cupelor" cu 
Eindhoven, Steaua a revenit 
joi dimineața în Capitală

STEAGUL ROȘU —U.T.A.

unde, în ciuda vremii nefavo
rabile, a efectuat pe terenul 
său de la Ghencea un ultim 
antrenament. Alături de co
echipierii săi a luat parte la 
antrenament — fără a forța 
— și Iordănescu, dar utiliza
rea lui în partida cu Politeh
nica stă încă sub semnul în
trebării. Formația probabilă : 
Suciu Sătmăreanu, Hălmăgea- 
nu, Ciugarin, Vigu Ștefănes- 
cu„ Naom, Pantea, Tătaru. 
Dumitriu III (Iordănescu), 
Manea.

—

AVANCRONICA Nr. 7

Dobrin cătr-e Dumitrache:
— Am împărțit noi gloria 
din meciul cu Finlanda, dar 
azi jucăm la Pitești.
tensitate sporită. în tpt cursul 
șăptăminii, A fost prezent și 
Nelu Nunwșiller care, dupâ 
toate, probabilitățile, va fi uti
lizat lă Liverpool. Iată ..lF'-le 
probabil pentru Pitești : Con- 
stantinescu-Cheran, Ștoenescu, 
Dinu, Deleanu, Săleegnu, 
R. Nunweiller, Lucescu, Doru 
Popescu Dumitrache, Hai du.
— (Pavel PEANA)

UNIVERSITATEA CLUJ —JIUL

ADAM — REFĂCUT — 
VA JUCA 1

Program obișnuit de antre
nament la studenții clujeni, 
cu accent pe jocurile amicale. 
Dțțpă partida de verificare de 
la Oradea, cu Crișul, ,,U“ a 
evoluat, miercuri, Ia Mediaș. 
Adam se mai resimte într-o 
mică, măsură de pe urma ac
cidentării, dar va juca, mai 
mult ca sigur, împotriva Jiu
lui. Antrenorul A. Șepci a 
alcătuit următoarea formație : 
Ștefan — Crețu, Pexa, Solo
mon, Cîmpeanu, Munteanu, 
Anca, Ardeleanu, Uifăleanu, 
Adam, Barbu. — (V. MOREA 
— CQreșp. principal)

PERONESCU
— ÎN CONTINUARE — 

INDISPONIBIL
In vederea meciului de la 

Cluj, echipa Jiul s-a antrenat 
asiduu în cursul săptămînii, 
susținînd, joi, și un joe-școală 
în compania a două echipe i 
cu propria formație de tine
ret (o repriză, scor 1—1), și 
cu Minerul Lupeni (cealaltă 
repriză rezultat 3—0, prin 
punctale înscrise de Ion Con
stantin și Cotormani). Pero- 
nescu este în continuare in
disponibil. Formația : Stan — 
Georgescu, Georgevici, Sto
cker, Popescu, Remus Popa, 
Sandu, Cotormant I. Constan
tin, Lihardi, Naidin. — (I. 
ZAMORA — coresp.)

FARUL - PETROLUL

FARUL S-A PREGĂTIT 
ÎN... TURCIA

în perioada de întrerupere 
echipa constănțeană a evoluat 
în Turcia, unde a întîlnit cu
noscuta formație Fenerbahce. 
Jocul s-a desfășurat în cadrul 
„Cupei Mării Negre". După 
meciul de la Istanbul, Farul 
a mai susținut două jocuri 
amicale, întîlnind două echipe 
de categorie inferioară. Fot
baliștii constănțeni s-au îna
poiat aseară în țară, pe calea 
aerului.

STATU-QUO 
LA PETROLUL

Jucătorii Petrolului au efec
tuat antrenamente zilnice, cu 
efectivul complet. După me
ciul disputat la Mija, cu 
echipa locală Metalul (scor 
3—0), Constantin Cernăianu 
a anunțat „ll"-le pentru jocul 
de la Constanța : M. Ionescu
— Gruber, Bădin, Mocanu, 
N. Ionescu, Iuhas, Moraru, 
Petruț, Dincuță, Dridea, Gro- 
zea. După cum se vede, ace
eași echipă care a învins în 
etapa anterioară pe ,,U“ Cluj.
— (A. VLASCEANU — co
resp. principal).

PESCARU — INCERT

Fotbaliștii de la Steagul 
roșu au folosit judicios peri
oada de întrerupere, pregătih- 
du-se zilnic pentru a menține 
un potențial de joc cît mai 
ridicat. La antrenamente a 
participat- si Pescaru, dar el 
acuză o... amigdalită care îl 
face incert pentru jocul cu 
U.T.A. Formația probabilă : 
Adamache-Ivăncescu, Jenei, 
Olteanu, Rusu, Ghergheli. 
Cadar, Jambor, Florescu, Ba- 
lint, GyOrfi. — (C. GRUIA— 
corespondent.)

BIRĂU... PE TUȘĂ, 
DUMBREANU, 

PE ARIPA DREAPTĂ

în vederea meciului de la 
Brașov campioana țării a 
susținut miercuri un joc ami
cal în compania divizionarei 
B, C.F.R. Arad, cu care a ter
minat nedecis : 1—1 (1—0).
Unicul gol al textiliștilor a 
fost înscris de Dumbreanu 
care va fi preferat de antre
nori pentru postul de aripă 
dreaptă. în locul lui Birău, 
care va fi păstrat pentru me
ciul cu Steaua roșie, va juca 
Calinin. Dar iată formația : 
Gornea-Calinin, Lereter. Po

loni. Broșovschi, Atcente. Pe- 
tescu, Domide, Dumbreanu, 
Dembrovschi, Florian Dumi
trescu — (Șt, IACOB —co
resp. principal).

Ivănceseu către Dumitrescu :
— Drept cine mă iei Flori- 
ane ? Eu nu joc la Feijeno- 
ard....

POLI IAȘI S-A ANTRENAT 
ÎN FAMILIE

Studenții ieșeni au efectuat 
pregătiri minuțioase în cursul 
acestei săptămîni, dar meciu
rilor amicale le-au fost pre
ferate jocurile-școală, în fa
milie, în compania echipei de 
tineret-rezerve în cursul că
rora au fost exersate unele 
scheme tactice ofensive. Ieri 
dimineață, Politehnica a pă
răsit Tașul pe calea aerului, 
îndrepțindu-se spre București. 
,,ll“-le probabil: Iordache- 
Romilă, lanul. Stoicescu, Pal. 
Goleac, Marica, Incze IV, 
Cuperman, Lupulescu Moldo- 
veanu. — (D. DIACONESCU 
— coresp. principal)
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RAPID-UNIVERSITATEA CRAIOVA

LA RAPID —
FORMAȚIA STANDARD

Feroviarii bucureșteni au 
efectuat vineri un joe-șeoală, 
avînd ca sparing-partener 
propria formație de. tineret. 
La sfîrșit-, antrenorii M. Băr- 
bidescu și N. Cristescu ne-au 
declarat : „Puminică, cu Uni
versitatea Craiova, vom de
păși, ca jpp, realizările prece
dente : drawul de Ia Iași și 
victoria obținută în compania 
echipei braziliene F. C. 
Bangu". Iată și „ll“-le care 
va fi opuș fotbaliștilor craio- 
yeni : Răducanu — Pop. Lu- 
peseu, Dan, Greavu, Dinu, 
Dumitru, Nășturescu, Ange- 
lescu, Neagu, Petreanu. — 
(Aurel PĂPĂDIE)

MULȚI INDISPONIBILI 
LA UNIVERSITATEA 

CRAIOVA

Antrenorii Ștefan Coidum 
și Gh. Nuțescu au de rezolvat 
serioase probleme în alcătui
rea formației, deoarece lotul 
craiovean are, la ora actuală, 
mulți indisponibili i Mincă, 
Ivan, Oblemenco, Bălan, Bo- 
șoteann, Echipa probabilă • 
Oprea — Niculescu, Desel- 
nicu, Smaramlache, Bîtlan, 
Strîmbeanu, Tacoi, Martino- 
vici, Neagu, Dașcu, Donose. 
(ST. GURGUI — coresp. prin
cipal)

Desene de AL CLENCIU

X

X
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DINAMO BACĂU - PROGRESUL

VALERIU NEAGU 
NU S-A DECIS ÎNCĂ

Băcăuanii s-au pregătit in
tens. Pînă la această oră nu 
a fost definitivată echipa care 
va intra pe teren. „ll“-le 
pentru, jocul cu Progresul 
va fi ales din următorul lot 
de jucători : Ghiță, Kiss, Ne-

Măndpiu către Ene :
— Nici măgar un punct '. Ce, 
vrei să dăm iar faliment ?

deleu, Velicu, Comănescu, 
Vătafu, Hrițcu, Volmer, Sorin 
Avram, Rugiubei, Ene Daniel, 
Pană, Băluță și Florea. (Iile 
IANCU — coresp. principal)

„NE AȘTEAPTĂ UN JOC 
DIFICIL..."

Meciurile de antrenament 
susținute în compania forma
țiilor de divizia C, Mașini 
unelte și Tehnometal au elu
cidat în mare măsură pe an
trenorii „divizionarilor" asu
pra formației pe care o vor 
alinia duminică. După antre
namentul de joi, antrenorul 
V. Stănculescu ne-a declarat!

„Ne așteaptă un joc dificil, 
dinamoviștii nu au pierdut 
nici un meci acasă". Forma
ția probabilă : Manta — FI. 
Marinescu, Măndoiu. Grama, 
Dumbravă, Dinu, Beldeanu, 
R. Ionescu, M. Sandu, D. 
Georgescu, Matei (I. Sandu). 
— Florin SANDU.

C.F.R. TIMIȘOARA-C.F.R. CLUJ

BOJIN,
ÎNCĂ NERESTABILIT

Joi, timișorenii au susținut 
un joc-școală, cu divizionara 
C, Electromotor, iar vineri un 
ultim antrenament, cu carac
ter tactic. Nerestabilirea to
tală a lui Bojin ridică serioase 
probleme antrenorului Voron- 
covschi (colegul său P. Beker 
fiind bolnav) în alcătuirea 
liniei de atac. Formația pro
babilă ! Tatar — Donca, Me

hedinți, Pîrvu (Răcelescu), 
Speriosu, Hergan (Floareș), 
Chimiuc, Cioroparu, Nestoro- 
vici. Seceleanu, (Manolache), 
Panici. — (P. ARCAN — co
resp. principal)

C.F.R. — JIUL 2—0...
O REVANȘĂ PLATONICĂ

în dorința de a asigura o 
mai bună omogenitate forma
ției, antrenorii Iordache și

LOTO-PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI 

SPECIAL PRONOEXPRES 
DIN 7 OCTOMBRIE 1970 

PREMII OBIȘNUITE 
EXTRAGEREA I: Categoria 

3.: 12,10 variante a 7.329 lei 
tiecare ; categoria 4 : 55,60 va
riante a 1.595 lei fiecare ; cate
goria 5 : 113,40 variante a 782 
lei fiecare.; categoria 6 : 4.344,10 
variante a 40 lei fiecare.

EXTRAGEREA A II-A s ca
tegoria B : 19,60 variante a 4.533 
lei fiecare ; categoria C : 68,75 
variante a 1.292 lei fiecare : 
categoria, D t 2.981,10 variante 
a 60 lei fiecare ; categoria E : 
142,80 variante a 200 lei fie
care ; categoria F : 2.647,65 va
riante a 40 lei fiecare.

Report la categoria 1 ; 255.450 
lei.

Report la categoria 2 : 88.681 
lei.

Report la categoria A : 88.850 
lei.
PREMIILE SUPLIMENTARE

Categoria G : 4,10 variante (3 
autoturisme MOSKVICI 408 cu 
4 faruri și radio) : Țopan A- 
lexandru — Cluj, Ioncscu Do- 
brița — Ploiești și Muscă Cor- 
neliu — corn. Cavnic județul 
Maramureș, 1 premiu 59%. 2 
premii 25% și 1 premiu 10% ; 
catesoria H : 18,80 variante a 
2.500 iei fiecaue ; categoria I s

77,85 variante a 1.000 lei fie
care ; categoria J : 238,05 va
riante a 100 lei fiecare.

PREMIILE SPECIALE
Categoria M ; 1 autoturism 

DACIA 1300 : Molnar Eva — 
Satu Mare; categoria N : 2,1 
variante (autoturisme la ale
gere, conform prospectului, plus 
diferența în numerar pînă la 
valoarea de 57.700 lei) : Faze- 
kaș loan — Cluj și Jigău Ni- 
colae corn. Dor Mărunt jud. 
Ialomița ; categoria O : 11,1 va
riante a 5.000 lei fiecare ; ca
tegoria P : 31,5 variante a 2.500 
lei fiecare ; categoria R :63,25 
variante a 1.000 lei fiecare; 
categoria S : 108,5 variante a 
500 lei fiecare : categoria T: 
206,8 variante a 100 lei fiecare: 
categoria U : 5450,45 variante 
a 40 lei fiecare.

LOTO : NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA DIN 16 OCTOM
BRIE 1970.

EXTRAGEREA I : 3 10 31 58
90 1 51 43 16. Fond de premii: 
636.087 lei din care 224.052 lei, re
port cat. I. EXTRAGEREA a Il-a: 
15 73 12 13 4 81 49. Fond de pre
mii : 401.315 lei din care 2.332 lei 
report cat. A.

Plata premiilor pentru această 
tragere se va face astfel : In Ca
pitală, tnceptnd de la 24 octombrie 
pînă la 30 noiembrie 1970 Inclu
siv : In țară de la 28 octombrie 
ptnft la 30 noiembrie 1970 Iftclușlv.

bia stins micul jar al partidei cu Finlan
da și iată-ne lansați — prin această etapă 
a Vll-a — în campania meciului cu Țara 
Galilor. Oricît near fi de drag campio
natul nostru cel de foaie zilele, noua po
ziție în Europa a echipei reprezentative

și aspirațiile sale mereu mai justificate ne fac să ra
portăm mereu etapele interne la etapele internațional.e 
qle fotbalului românesc. în oceeoși ordine de idei, pro- 
gromoreo de ozi q meciurilor echipelor cqre miercuri 
vor evoluq în cupele europene este un prim indiciu ol 
interesului major față de reprezentarea fotbalului ro
mânesc pe stadioanele continentului. Intimplător, me
ciurile de azi ale echipelor U.T.A., Steaua și Dinamo 
București sînt în același timp și trei atractive capete 
de afiș ale campionatului nostru.

STEAGUL ROȘU — U.T.A. Nu credem că „supersti
ția" celor două înfrîngeri de campionat (0—3 cu „U"- 
și 0—1 cu Rapid) dinaintea partidelor cu Feijenoord 
să-i fi convins pe arădeni că, jucînd și la Brașov „ro
lul" de Iq Cluj și București, „actul II" al piesei va fi 
același și la „spectacolul" cu Steaua roșie Belgrad. Ori
cum, echipa lui Vqlentin Stănescu are în afara avan
tajului terenului și pe acela 
— al unor.,, adversari care 
la Geaici decît la Gyârfi.

STEAUA — POLITEHNICA 
pou a debutat anul acesta 
mare senzație. Ulterior, ea 
ei tradițional (fără preț în 
chiul «Jup de mare" care _ 
nou, azi, să uimească Bucureștiul. Fără a face un pro
nostic ferm, credem că Tătaru se va opune transferului 
de puncte din București spre teiul iui Eminescu.

F. C. ARGEȘ — DINAMO BUCUREȘTI. Meci de mare 
ambiție pentru Dobrin, De mare ambiție și pentru dina- 
moviști. Tot Piteștiul va fi azi pe stadion, la o partidă 
care se anunță de zile mari. ~ 
antrenorul lui F.C. -Liverpool, 
acest joc. Pronostic: 1, X și

UNIVERSITATEA CLUJ —
Iu Bălănescu să smulgă un punct de

— nu lipsit 
se vor gîndi

de imporlanfă 
qzi mai mult

IAȘI. Echipa de pe Co
in Capitală ca un „11" de 
ne-o reamintit romantismul 

fotbal), dar bănuim că ve- 
o conduce va încerca, din

Credem că și Bill Shankly, 
ar avea ce să vadâ 
chiar 2.
JIUL Nu bânuim cum

la

ar 
laputea elevii

Cluj...
DINAMO I

că Dinamo
rile susținute „____ T. .._ _ ............. .. ....... T Ț
Victor Stănculescu. E de presupus că el va folosi mîi- 
ne o tactică specială. Dar la Bacău e lare greu...

FARUL — PETROLUL. Condus de ex-ploieșleanul Ba
dea, „valul" Tufan, Oprea, Caraman, Ka.llo are, teo
retic, toate șansele să sfarme strategiile cu care va 
veni, desigur, antrenorul Cernăianu.

C.F.R. TIMIȘOARA — C.F.R. CLUJ. Meci „în familie", 
sub razele lanternei.

RAPID — UNIVERSITATEA CRAIOVA. Vor reuși ambi
țioșii olteni să-l stăpînească pe irezistibilul Neagu ? 
Greu de presupus I Oricum, nu ne-ar mira ca tn soco
telile partidei de_ mîine, de pe Republicii, „numărătoa
rea" sâ fie făcută și de olteni...

BACAU — PROGRESUL. Toată lumea știe 
din localitate a marcat 8 goluri în meciu- 

t „acasă" și nu a primii nici unul. $fie si

= Marius POPESCU =
TiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitHnuiiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiHHiiHiiiiiiiitiiniih'-

ADVERSARELE ECHIPELOR NOASTRE ÎN CUPELE EUROPENE

Formația P.S.V. Eindhoven, care a evoluat anul trecut în 
campionatul Olandei, tn rîndul de sus, de la stingă la dreapta: 
Heink, Van Stippent, Byerre, Mares, Ressel. Kemper. In ria
dul de jos: Radovici, Van der Kujlen, Van Dungen, Strik, 

Schmidt, Hansen

Corespondență din RotterdamFACEȚI HJNOȘTWACl! P. S. V. EINDHOVEN
După cum se știe, în opti

mile de finală ale „Cupei cu
pelor", Steaua București întîl- 
nește pe deținătoarea cupei din 
Olanda, echipa P.S.V. (Philips 
Sporting Union) Eindhoven.

Trebuie să recunoaștem de 
la bun început că această for
mație se bucură de unanime 
aprecieri și a jucat totdeauna 

o-un rol fruntaș în fotbalul 
landez.

P.S.V. Eindhoven a luat 
intă în octombrie 1913. Din 
nul 1921 — eu excepția cam
pionatului din 1925 — activea
ză în prima categorie de fot
bal a țării. Titlul de campi
oană l-a cucerit în anii: 1929, 
1935, 1951 și 1963.

O cotitură în activitatea clu
bului s-a produs în anul 1954, 
anul în care a fost introdus 
profesionismul în Olanda.

Practic, începînd din acel 
an, P.S.V., Ajax și Feijenoord 
au devenit vioara întîi în fot— 
halul olandez. Totdeauna, Eind
hoven s-a plasat printre pri
mele cinci în campionat. în se
zonul 1968—69, echipa a ocu
pat locul IV, totalizînd 44 de 
puncte din 34 de întîinirl, iar 
în ediția 1969—70 P.S.V. a ter
minat campionatul pe locul al 
treilea, după ce etape în șir 
a ținut pasul alături de Feije
noord și Ajax.

P.S.V. Eindhoven a ajuns în 
ediția trecută în Cupa Cupelor : 
A eliminat pe Rapid Viena, dar 
în turul următor a fost învin-

fi- 
a-

să de A.S. Roma.
In finala „Cupei Olandei" 

din acest an, P.S.V. a pierdut 
cu 2—0 în fata lui Ajax, dar, 
întrucît Ajax participa în 
.,C.C.E.“, lui Eindhoven i-a re
venit cinstea de a juca în 
„Cupa cupelor".

Acum, conducerea clubului 
este hotărîtă să stopeze hege
monia lui Ajax și Feijenoord. 
în aceșt scop, concernul Phi
lips a pus la dispoziția clu
bului sume mari pentru achizi
ționare de jucători. Datorită a- 
cestui fapt, în rîndurile echipei 
si-au făcut apariția nu mai pu
țin de 7 jucători noi, în frunte 
cu Van Beveren de la Sparta 
Rotterdam, internaționalul da
nez Munk Jansen, iar de la 
clubul Anderlecht internațio
nalul belgian Devrindt.

Iată pomponența lotului : 
portarivan Beveren (22) și 
Heynk (30) ; fundași : van den 
Dungen (20), Strika (26), Ra-

Corespondență din Belgrad VALENTIN iTANESCU

(28),dovici (32), Schrijvers (28), 
Kemper (27), Vos (23) ; mijlo
cași : Hiddink (23), Jensen (23), 
Van Stippent (24), Veenstr (24); 
atacanți : van der Kuylen (23), 
Mulders (21). Schmidt Hansen 
(25), van Tilburg (28), Devrindt 
(25). (tn paranteze, vîrsta ju
cătorilor).

Se poate spune că la ora 
actuală, P.S.V. Eindhoven dis
pune de un lot bine pregătit 
și omogen. Trei jucători jînt 
de clasă internațională, 
vorba de tînărul portar Jan 
van Beveren, cel mai bun por
tar din Olanda, și unul dintre 
cei mai buni din Europa. El 
a fost eroul meciului Anglia- 
Olanda. Al doilea este -tacan- 
tul belgian Johan Devrmdt, 
care anul trecut a deschis dru
mul naționalei belgiene în tur
neu] final al C.M. din Mexic. 
Un alt fotbalist excepțional, cu 
toate că nu și-a făcut încă 
„firmă", este blondul danez 
Schmidt Hansen.

Echipa este 
vest-germanul

Este

antrenată de 
__ „_______ Kurt Linder, 
care cu ani în urmă a jucat 
la Rapid Viena,

JAN WRINGER
„Algemene Dagblatt-Rotterdam"

Rajko Mitici: „U.T.A. VA JUCA
K LA EGAL LA EGAL CU STEAUA ROȘIE"

Ziariștii iugoslavi acordă 
în fiecare an trofeul „Por-, 
tocala- de aur" acelui inter
locutor care în relațiile cu 
reprezentanții presei „supor
tă" cu un calm olimpian a- 
salturile lor.

Milan Milianici, antrenorul 
echipei Steaua roșie Belgrad, 
a cucerit în acest an pentru 
a treia oară „Portocala de 

■ aur“ (ca să fie — probabil — 
în notă cu echipa care a cîș
tigat de trei ori consecutiv 
campionatul). La conferința 
de presă organizată de clu
bul belgrădean. cu ocazia 
tragerii la sorți a jocurilor 
pentru turul doi în „C.C.E.", 
Milianici a răspuns întrebă
rilor puse de numeroșii zia
riști prezenți în legătură cu 
viitoarea adversară și șan
sele echipei pe care o con
duce. Cu franchețea-i obiș
nuită, antrenorul campioanei 
iugoslave s-a adresat ziariș
tilor :

— Trebuie 
primo — românii au fost in 
Mexic, iar noi nu; secundo 
— UT.A., campioana Româ
niei, a eliminat in primul 
tur ne campioana intercon
tinentală. Feijenoord. Chiar 
dacă nu aș cunoaște marele 
salt pe care l-a făcut fotba
lul românesc in ultimii ani, 
aceste două fapte mă obligă 
să constat că sorții ne-au 
ales un adversar valoros.

în acest sens au vorbit și 
președintele clubului, jucăto
rii și ziariștii care au urmă
rit la lucru pe fotbaliștii ro
mâni.

Invitați la această confe
rință de presă, selecționerul, 
și antrenorul echipei Iugo
slaviei. Rajko Mitici ’ ~ 
șan Nenkovici, și-au 
tășit impresiile de la 
U.T.A. — Feijenoord, 
au urmărit-o la Arad. RAJ
KO MITICI a spus printre 
altele :

— Am văzut U.T.A. la lu
cru și m-a impresionat. Ea 
va juca de la egal la egal

să rețineți :

și Du- 
împăr- 
partida 
pe care

ATENȚIE LA
Tactlca rafinată, evoluată, a e- 

chipei F.C. Liverpool se poate 
intui, în special, din rolul cu 
care înțeleptul manager Bill 
Shankly i-a investit pe cei doi 
jucători de margine ai atacului — 
extremele Callaghan (nr. 7) și 
Thompson (nr. 11). Aceștia sînt 
de altfel cei mai experimentați 
jucători ai echipei, printre puținii 
care au rămas din vechea gardă, 
aceea cunoscută din meciurile cu 
Petrolul. Rolul lor este foarte a- 
propiat de acela al rapidiștilor 
Năsturescu și Codreanu, de că
răuși de mingi și catalizatori ai 
atacului. Amîndoi posedă o teh
nică foarte bună și sînt adevă
ratele motoare ale echipei. în 
special Thompson — pe care 
l-am văzut recent într-un joc al 
campionatului englez — este un 
adevărat argint viu, prezent 
aproape în toată secțiunea longi
tudinală stînga a terenului. Cu 
driblingul său periculos, Thomp
son știe, adeseori, să se infiltreze 
pină In apropierea careului mare.

Vă veți con-

Interesant ca 
din Româ-

cu Steaua roșie, 
vinge.

Poate că este 
publicul sportiv 
nia să afle părerea cîtorva
jucători Iugoslavi, exprimată 
la această conferință de 
presă, în legătură j:u U.T.A. 
și partidele de 
Arad.

PORTARUL 
„Un adversar 
Feijenoord s-a 
pățit-o...“

FUNDAȘUL 
„Fără o victorie la 
luri diferență nu 
căuta Ia Arad 1*

F1LIPOVICI — 
echipei (17 ani) : „Aș fi pre
ferat să jucăm întîi la Arad. 
Greu, foarte greu..."

Căpitanul echipei, DRA
GAN GEAICI : „Nu contea
ză unde jucăm prima parti
dă. Scoiul genera] trebuie să 
ne fie favorabil. Cred în ca
lificarea noastră !“

Optimism, prudență, calm 
în tabăra iugoslavă. Dar. mai 
presus de toate, obligația ca 
după excelentul start și eli
minarea lui U.ipesti Dozsa în 
primul tur, campioana Stea
ua roșie să-și confirme for
ma ascendentă. Giaici și 
compania doresc să ofere fa
naticilor lor 
spectacol de înalt 
victorie în prima 
re cu campioana

★
Duminica trecută, Steaua 

roșie Belgrad a susținut un 
meci amical cu divizionara 
O.F.K. Beograd, în timp ce 
antrenorul ei urmărea la 
Arad partida amicală U.T.A. 
— Boraț Banja Luka. A în
vins O F K. cu 3—1. Cam
pioana Iugoslaviei a jucat 
fără Geaici, Pavlovici, Aci- 
movici, Dojcinovscki, Anto- 
nievici și Jankovici, care au 
făcut parte din reprezenta
tiva primă și aceea de tine
ret a țării, care au jucat la 
Rotterdam și Luxemburg în 
Campionatul european.

DUSAN POPIN

la Belgrad și

DURKOVICT: 
foarte dificil, 
amăgit și a

GIORICI : 
două g°- 
avein ce

mezinul

suporteri un 
nivel și o 
confrunta- 
României.

S-A APĂRAT,

CU OPT JUCĂTORI..?
Antrenorul Valentin Stă

nescu s~a înapoiat teri di
mineață din Polonia, unde 
a urmărit, miercuri, țocub 
echipei Albaniei (primul 
adversar în drumul spr®*** 
Mttnchen al reprezentati
vei noastre olimpice). în 
partida susținută, în ca
drul preliminariilor Cam
pionatului european, cu 
formația țării gazdă. 
sosire, pe peronul Gării 
de Nord, Valentin Slănea- 
cu ne-a făcut următoarea 
declarație :

„Jocul (încheiat cu sco
rul de 3-rQ în favoarea 
Poloniei) disputat în noc
turnă. pe stadionul central 
din Katowice — a fost 
urmărit, din cauza timpu
lui extrem de friuuros, de 
numai 15.00/) de spectatori. 
Din nefericire și acești a- 
devărati iubitori ai "otba- 
lului au asistat Ia un meci 
de un scăzut nivel tehnic. 
Fotbaliștii albanezi au in
trat pe teren cu «dudul 
de a scoate un meci nul 
sau, în cel mai rău caz, 
de a nu primi mal mult 
de un gol. Ej s-au apărat 
în permanentă cu 8 jucă
tori. Ceea ce mi-a plăcut 
la ei a fost voința extra
ordinară cu care au 
luptat din primul și pînă 
în ultimul minut de ioc.

Avînd în față un adver
sar super-beionat, polo
nezii au încercat poarta 
lui Dimella cu șuturi de 
la distantă, două dintre 
ele, cele ale Iul GADOCHA 
și SZOLTYSIK, șoldîn- 
du-se cu goluri. Ultimul 
a înscris în... min. 93:, ar
bitrul cipriot Kunidis Pre
lungind partida, pentru 
repetatele trageri de tlrop 
la care ați recurs oaspeții. 
Primul șut pe poartă al 
fotbaliștilor albanezi l-am 
notat abia în min, 74, dar 
el era gatargata să ftp gol. 
Pentru a ne face o hwa- 
glne completă, reală, asu
pra. capanitălH de 1oc a 
v’Pnriior noștri adversari, 
trebuie neapărat să-i ve- 
de~» jucînd și acasă*.

D. VIȘANTHOMPSON!
de unde trimite centrări bine cal
culate, astfel incit ele să ajungă 
exact în capul celor doi înaintași 
centrali, sau pe piciorul lui Hur 
ghes, un mijlocaș cu o mare per
sonalitate în joc și cu un șut 
redutabil.

Thompson a fost> anj de-a rîn
dul, unul dintre titularii echipei re
prezentative engleze. Driblingul 
său, ca și al altor mari jucători 
de aceeași talie, e caracterizat 
plastic „îi) salt de purice". Impe
rios necesar în asprele condiții 
ale marcajului strict individual, 
acest dribling constă dintr-o mică 
săritură cu balonul la picior, au
torul iul evitînd atacul „matado
rului", care nu mai înlUnește de
cît aerul...

Ce ar trebui să facă Dinamo 
București pentru a-1 putea stopa 
pe Thompson, una dintre princi
palele „chel" ale jocului lui 
Liverpool ?

în mod normal, echipa română 
nu poate renunța la încă unul 
dintre qatnenii cai-e constituie 
„gardar porții, numai pentru a-i 
asigura numărului 11 englez o 
companie mal numeroasă pe toa
tă durata jocului. Thompson v.a 
trebui să cadă, în mod logic, iu 
sarciqa fundașului drept (foarte 
probabil, Cheran), dar un lucru 
care se impune este necesitatea 
efectuării dubla (ului cu cea mai 
mare atenție. Acest dublaj, posi
bil prin efectuarea marcajului „în 
scară", va putea începe chiar de 
la extrema dreaptă, a echipei di- 
«namoviste, continuînd cu mijlo
cașul și apoi cu fundașul de pe 
aceeași parte. Acest lucru i-ar 
putea priva pe penetranțli ata
canți centrali englezi de baloa
nele utile pe care ei le așteaptă.

Deci, nr’>tă atenHc .
Dumitru GltAUC
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VOLEIUL FEMININ LA RĂSCRUCE!

Pe un nou drum sau iarăși pe calea concesiilor?
0 -•-•-•

«RE?»
șa cum am promis, miercuri după amiază am organizat o nouă „rundă* a discuțiilor.
La masa rotundă cu tema „CAUZELE COMPORTĂRII NESAT1SFACATOARE A ECHI
PEI FEMININE DE VOLEI LA C.M." au participat dr. Petre Dumitrescu — președintele 

F.R.V., Constantin Florescu — vicepreședinte al F.R.V., conf. univ. Nicolae Murafa, antrenor 
emerit Gh. Constantinescu, maestra emerită a sportului Doina Ivănescu, prof. Rodica Șiclovan, 
dr.Mircea Albuț, dr. Elisabeta Pufulete, Nicolae Sotir — antrenor federal, Gh. Bodescu și Ni
colae Humă — antrenori ai lotului, Aurel Dobincă — secretar general al F.R..V și Helga
Bogdan — căpitan al echipei reprezentative. .

Din partea redacției au participat : Aurel C. Neagu — redactor^șef și Constantin Co- 
marnischi, Valeriu Chiose, Hristache Naum și Aurelian Brebeanu

Din opiniile exprimate, am selecționat ceea ce venea în 
puse în discuție.

— redactori.
sprijinul elucidării problemei

N-am avut tăria să rezistăm.
Baza discuțiilor a constituit-o 
expozeul antrenorului 
GHE BODESCU.

GHEOR-

perioadele 
pentru e-

După ce a amintit 
de pregătire stabilite . 
chipa feminină, antrenorul a in
sistat asupra dificultăților crea
te de absențele de la convocări
le cele mai importante, ale ju
cătoarelor de la Penicilina, Au
relia Căunei și Florentina Ițu (so
cotite între titulare). Nepartici- 
parea acestora la pregătiri a 
spus antrenorul — a dus la un 
randament scăzut al echipei în 
competițiile pentru care ne-am 
pregătit. Pe parcursul acestor 
pregătiri, atmosfera în lot a 
fost în general bună, semnalîn- 
du-se doar mici abateri de la 
disciplină. Pînă ce a venit „mo
mentul Torino", adică participa-

motive pentru majoritatea 
cătoarelor, de a se eschiva de 
la program, pentru alte preocu
pări. Unele dintre fete : C. Ma
rinescu, M. Cengher, E. Rebac, 
H. Bogdan, M. Dobrogeanu și-au 
dat cît de cît osteneala la an
trenamentele efectuate acolo, ce
lelalte dezamăgindu-ne total : ve
neau plictisite la antrenamente, 
participau în silă, fără tragere 
de inimă, sau plecau pur și sim
plu din hotel „Ia plimbare' 
nu numai ziua !)

După întoarcerea în 
încercat — în scurtul 
mas — recuperarea a 
s-a pierdut în Italia, 
fost amăgiți de simple

cu care con- 
edhipei nu a 
din cauză că 
neavenită în 
cît și pentru

rea la Universiadă, 
ducerea tehnică a 
fost de acord, atit 
noi o consideram 
ajunul mondialelor, 
faptul că bănuiam că deplasarea 
In Italia poate să producă per
turbări disciplinare. Ni se pro
misese că acolo vom avea toate 
condițiile pentru continuarea pre
gătirilor In vederea C.M. Nu a 
fost așa. Apoi, disciplina în ca
drul echipei n-a durat decît trei 
zile. După pierderea meciului cu 
voleibalistele bulgare, interesul a 
scăzut șl au Început din senin 
„entorsele", crizele de ficat", „a- 
pendicitele" etc., toate însemnînd

țară, 
timp 
ceea 

Dar, 
__ . ____„ _______. aparențe.

în R. P. Bulgaria, la califică
rile pentru mondiale, chiar în se
ria cea mai dificilă, echipa s-a 
comportat totuși bine, reușind 
să se califice în turneul final, 
după mari emoții, datorate mai 
cu seamă reacției pozitive Ia 
controlul antidoping, înregistrată 
la analiza Rodicăi Popa, situație 
care ne-a produs o mare de
cepție.

N-am avut tăria să rezistăm 
acestei grele lovituri. Ne-am dat 
seama că pentru noi campio
natele mondiale se încheiaseră. 
Șl, intr-adevăr, aveau să se în
cheie rușinos. Obiectivul inițial 
fusese calificarea în primele opt 
locuri, dar avînd în vedere re
zultatele dinaintea C.M., preten
țiile au sporit, cerîndu-se califi
carea pentru J.O. Această cali
ficare era posibilă dacă nu lnter- 
veneau următoarele cauze : 
SCHIMBAREA ETAPELOR ȘI A 
CONȚINUTULUI PREGĂTIRII, 
INTRE CARE — REPET — PAR
TICIPAREA LA UNIVERSIADĂ 
A DAT TOTUL PESTE CAP ; 
LIPSA DE RANDAMENT IN 
TURNEUL FINAL AL JUCĂTOA
REI RODICA POPA, VINOVATA 
IN ACEASTĂ PERIOADĂ, IN 
AFARA DE FOLOSIREA DOPIN
GULUI, DE ALTE GRAVE A- 
BATERI DE LA CONDUITA 
sportiva, mai ales In ul
tima PARTE A TURNEULUI 
FINAL ; CARENȚELE ÎN PRE
GĂTIREA JUCĂTOARELOR A. 
CĂUNEI ȘI FL. IȚU ; LIPSA 
CAPACITĂȚII DE MOBILIZARE 
SUPREMA ȘI DE REZISTENȚA 
NERVOASA, IN MOMENTELE DE 
MARE ÎNCLEȘTARE, LA MAJO
RITATEA JUCĂTOARELOR (ÎN
DEOSEBI TITULARELE). DEȘI 
ANTERIOR ELE DEMONSTRA
SERĂ CONTRARIUL ; DEFICI
ENȚELE LA CAPITOLUL FOR
ȚĂ DE SĂRITURA ȘI LA TA
LIE, CHIAR DACĂ PREGĂTI
REA FIZICĂ ERA CORESPUN
ZĂTOARE.

Efectele lipsei de
CONSTANTIN FLORESCU 
președinte al F. R. Volei

Cred că nu este cazul să dramatizăm 
situația. In 1968, federația și-a alcătuit 
un plan de perspectivă îmbunătățit în 
acest an datorită hotărîrii Comitetului 
Executiv al C.N.E.F.S., pe care l-a ur
mat cu consecvență. Ne-am ocupat de 
îmbunătățirea selecției, de realizarea, 
unui proces instructiv pe baze științifice 
etc. Ne aflăm, așadar, într-o perioadă 
de tranziție și nu trebuie să uităm de 
penuria de cadre, de slabul nivel de 
educație al unora dintre sportivi. Lu
crul în aceste condiții nu este de loc 
simplu. Am fost însă, este drept, mai 
puțin exigenți în unele ocazii.

Se impune, în actualele condiții, o re
formă structurală. O perioadă mai lun
gă de timp va trebui să lucrăm numai 
cu tineri, să-i modelăm cu atenție, să 
le supraveghem continuu evoluția. Fe
derația are datoria să analizeze temei
nic și multilateral, situația creată. Ea va 
trebui însă ajutată mai mult cu apara- 
taj, cu cercetări științifice, astfel ca dru
mul fixat să poată fi parcurs la nivelul 
actualelor exigențe internaționala t.

vice-

r»*

care au venit cu mariIași 
întârzieri la pregătire ? Dar pe 
cele care, fiind în pregătire 
centralizată, s-au abătut de la 
normele de conduită ? în a- 
ceastă pasivitate 
zele continuării 
bateri.

se află cau- 
ș irului de a-

exigență

Să scăpăm, mai întîi, de putregai...
NICOLAE SOTIR 
federal

antrenor

Lotului feminin Ș» o antrenoare!
Prof. RODICA ȘICLOVAN :

Definitorii in aprecierea si
tuației mi se par problemele 
educative. Am ajuns la con
cluzia că nimic din cele intim- 
plate anul trecut nu a dispărut.

Discuțiile au fost atunci ase
mănătoare, principiile de pre
gătire aceleași, materialele e- 
laborate identice... Doar unele 
jucătoare și unii antrenori au 
fost alții. Din punctul de ve
dere al pregătirii sportive, con
sider că planul nu a fost res
pectat, după Constanța, că o- 
biectivele au fost inversate oa
recum, că Universiada nu tre
buia să figureze in programul 
echipei naționale. Echipele care 
ne-au învins și care ' au fost 
analizate de noi la Katowice 
si Constanța, nu au crescut 
între timp, ci noi am scăzut, 
pentru că nu am știut să men
ținem potențialul de vîrf in
tr-un moment cu adevărat im
portant: CAMPIONATUL
MONDIAL. S-a pornit pregă
tirea cu elan și dorință de a- 
■firmare, pentru ca pe parcurs 
totul să se diminueze, si se 
ajungă la automulțumire. Com
paring. perioadele de lungime 
si intensitate a pregătirilor, 
conchidem că ele nu au fost 
judicioase, ceea ce a dus la o 
răbufnire' nervoasă însoțită de 
abateri de la morală. Momen
tele de tensiune (Torino, Bur
gas) au accentuat această stare, 
impingind echipa la disperare : 
nu s-a ținut seama de faptul 
că munca obișnuită pentru ele 
la cluburi era mult sub nivelul 
celei de la lot; nu s-a acordat 
credit unora dintre fete, încura-

jindu-se senatorismul de drept. 
Nu s-a dat prioritate laturii e- 
ducative, șl nu s-a ținut legă
tura cu antrenorii de club, cu 
familia jucătoarelor etc. Nu s-a 
făcut mare lucru pe plan educa
tiv și am ajuns acum in situația

GH. CONSTANTINESCU 
antrenor emerit (Dinamo) :

Maestra
DOINA

D

„tăierii răului rădăcină".
Eu cred că fetele incriminate 
pot fi recuperate. Și pe viitor, 
se va ajunge poate la conclu
zia că este necesară din acest 
punct de vedere, prezența $i a 
unei femei pe lingă lot, care ar 
putea altfel vorbi și influența 
in bine unele carențe ale lo
tului feminin.

Am fost timp de 14 ani 
antrenor al lotului național 
feminin. Anul acesta am ur
mărit evoluția formației noas
tre reprezentative la Constan
ța, Torino, Sofia și Varna și 
pot spune — ca martor o- 
cular la principalele evoluții 
ale team-ului reprezentativ — 
cîteva din cauzele care au 
contribuit la eșecul suferit de 
fetele noastre.

Mai întîi vreau să fac o ob
servație : în general, atît co
legiul de antrenori cît și fe
derația se ocupă în proporție 
de 90 la sută de activitatea 
loturilor, neglijind munca de 
profunzime în voleiul româ
nesc. Ignorarea bazei de ma
se ne-a dus la situația de 
astăzi. Au dispărui centre de 
tradiție: CLUJ, PLOIEȘTI, 
BRAȘOV, CRAIOVA, CON
STANȚA șa. Chiar dacă șco
lile sportive scot elemente ta
lentate, ele nu pot evolua 
fiindcă în aceste orașe nu 
sînt cluburi puternice. Ca un 
bumerang, greșeala săvîrșită 
s-a întors asupra _ noastră : 
astăzi nu avem suficiente e-

Toate câte s-au întâmplat 
nu se datorează, după păre
rea mea, pregătirii, cu mul
tiplele ei aspecte (exceptând 
pe Căunei și Itu care n-au 
dat satisfacție și din acest 
punct de vedere), ci laturii 
educative. Eu am fost și ră- 
mîn partizanul intransigenței 
extreme față de sportivul de 
performanță, dacă dorim să 
obțină rezultate. Așa am sus
ținut și anul trecut, dar la

pasiunii 
lemenle talentate 
fi selecționate în 
prezentative.

în voleiul nostru nu există 
încă — deși Comitetul Execu
tiv al C.N.E.F.S. a elaborat o 
hotărîre chiar în acest an — 
O LINIE UNITARA DE DEZ
VOLTARE A ACESTUI--------
Uneori dovedim lipsă de re
alism, încercînd să 
mai mult decît este posibil, 
alteori ne subapreciem, 
nîndu-ne în fată 
minore.

Este evident că 
tatea loturilor se 
pregătirea la început. 
3—4 ani i 
foarte bune 
calendarului 
performanțe 
de a doua, 
termină să 
găsit încă drumul cel 
nimerit pentru menținerea po
tențialului fiziologic optim. 
Se afirmă că de la cluburi, 
jucătoarele vin nepregătite, 

în ceea ce mă privește nu 
pot fi de acord cu această 
afirmație, deoarece toate bri
găzile C.N.E.F.S. care au ve
nit la clubul Dinamo s-au de
clarat mulțumite de nivelul 

instructiv-educativ 
la noi.
putem spune fără 
a greși este că

semnalarea abaterilor nu s-au 
luat măsuri radicale, ci for
male. In schimb, acestea s-au 
aplicat antrenorului V. Suru
giu (vinovat doar pentru că, 
pus în situația de a lovi, nu 
s-a abținut). Acum, cei doi 
antrenori ajung la aceeași 
concluzie cu V. Surugiu, dar 

prea târziu. Mondialele s-au

SPORT.

facem

i, pu- 
obiective

în actîvî- 
forteazâ 

_ t J. De 
realizam rezultate 

în prima parte a 
internațional și 

modeste în cea 
Aceasta mâ de- 

afirm câ n-am 
mai

termrnat. Cred că ceea 
trebuie făcut, in primul 
este reîntronarea 
Și totul pornește 
la cluburi. Orbiți 
toți închid ochii 
pentru a-i ține pe sportivi în 
echipele respective de club. 
Adevărata cauză a eșecurilor 
trebuie s-o căutăm pe latura 
educativă. Să scăpăm, mai 
întîi, de putregai și apoi să 
discutăm despre pregătire.

rînd, 
disciplinei, 
de jos, de 
de rezultat, 

la abateri

Dar federația ?...
emerită a sportului, 

IVANESCU :
a le deter- 

munca, să-și 
să aibă o

opinia mea s-a greșitDupă 
selecționîndu-se în echipa na
țională jucătoare numai pe 
considerentul valorii sau al 
formei lor sportive. Aceasta, 
pentru că unele dintre ele au 
serioase carențe de ordin mo
ral și educativ, carențe care au 
făcut, ca la C.M. să se compor
te rușinos : s-au bătut, și-au 
adresat cuvinte injurioase, s-au 
dovedit lipsite de respect față 
de antrenori. Aceste fete — o 
parte dintre ele, firește — nu 
știu să aprecieze munca, nu 
știu sau nu doresc să se sa
crifice pentru un ideal. N-au 
nici un dram de pasiune, fon
dul lor fiind în permanență la 
căpătuială. Federația n-a găsit

mijloacele pentru 
mina să respecte 
frîneze pornirile, 
comportare civilizată.

Pregătirea fizică generală n-a 
fost Ia nivelul cerut unei e- 
chipe care vrea să abordeze 
lupta pentru un loc onorabil 
în ierarhia -mondială. Forța de 
săritură este deficitară, ceea ce 
implică neajunsuri în multe 
din capitolele jocului. In loc 
să se lucreze la antrenamente 
cu îngreiarea exerciți ilor — se 
creează condiții pentru un an
trenament lejer. De aceea, 
cînd se întîlnesc condiții difi
cile, fetele nu știu să găseas
că mijloacele pentru a le de
păși.

Federația n-a luat măsuri 
corespunzătoare pentru a pune 
frîu indisciplinei. Cum le-a 
sancționat pe jucătoarele din

procesului 
desfășurat

Ceea ce 
teama de 
la sportivi SE “FACE SIMȚITĂ 
O CRIZĂ A PASIUNII. îna
inte, jucătorii și jucătoarele 
dădeau totul pentru sport. 
Acum, ei așteaptă totul de la 
sport. Mă întreb cu teamă : 
cîți dintre sportivii de astăzi 
își vor da întîlnire la vîrsta 
de 50 de ani — așa cum am 
făcut-o noi deunăzi — pen
tru a susține o întîlnire săr
bătorească ?

Sintetizînd, două carențe 
■ principale mi se par a fi e- 

xistat în pregătirea echipei 
feminine : NEATINGEREA
FORMEI SPORTIVE (a poten
țialului fiziologic optim) în 
punctul care ne interesa 
(campionatul mondial) si AL
CĂTUIREA UNUI CALENDAR 
INTERNAȚIONAL NEJUDI- 
CIOS, cu întîlniri foarte tari 
în prima parte a pregătirii .

Discuții consemnate de :
Hristache NAUM 

și Aurelian BREBEANU 
Fotografii de : 
Dragoș NEAGU

MASURI SEVERE ÎMPOTRIVA VINOVATELOR
HELGA 
echipei

BOGDAN - 
reprezentative :

căpitanul

ocupat la C. M. nu reflectă 
reală a echipei noastre. In mod

LOCUI 
valoarea---------- -------- ------------
normal, ar fi trebuit să ne clasăm între 
primele patru formații. Cauzele care 
au determinat retrogradarea team-ului 
nostru în clasamentul final al C. M. 
sînt, după părerea mea, următoarele :

— abandonarea pregătirii după turneul 
de la Constanța. Fetele și-au schimbat 
optica în ceea ce privește munca, so- 
cotindu-se de-acum atît de bine pregă
tite, îneît nu mai au nevoie de nimic. 
De altfel, această supraapreciere le-a 
fost favorizată de conducerea tehnică 
a echipei care a afirmat. înaintea ple
cării la Torino, că : „Acum urmează 
să punem doar galoanele..."

— slaba pregătire moral-educativă a 
majorității componentelor ;

— excluderea din program a pregătirii 
fizice în aer liber. Din această 
toate jucătoarele au deficiențe 
în ceea ce privește rezistența 
bllltatea ;

— incidentul cu Rodica Popa 
suspectată de dopaj), care a 
un șoc psihologic în întreaga

cauză, 
serioase 
și mo-

(a fost 
produs 

__ .........................„„ .. .......... .... formație, 
șoc care s-a repercutat asupra performanțelor în lntîlnirile următoare.

După părerea mea, este necesar să se ia măsuri severe împotriva 
acelor jucătoare (Kodica Popa, Mariana Popescu ș.a.), care sînt lipsite 
de respect față de echi,pă, de antrenori, de public.

.................................... ............................................................ .... ................................

Campionatele mondiale de la Phoenix-ArizonaÎNTRECEREA „MAMUT44 A ȚINTAȘILOR
Cel mai important eveniment 

din istoria tirului, a 40-a ediție 
a campionatelor mondiale se 1- 
naugurează, astăzi, cu festivi
tatea de deschidere, la Phoenix- 
Arizona (S.U.A.). Concursurile 
propriu-zise încep duminică, cu 
proba de pistol cu aer compri
mat 60 f. bărbați și femei.

Competiția depășește ca an
vergură toate edițiile preceden
te și orice întrecere similară la 
vreun alt sport. La mondialele 
din 1966 (Wiesbaden) au luat par
te 1000 de concurenți din 50 de 
țări, iar acum se așteaptă ca 
numărul participanților să fie 
întrecut. Ceea ce a crescut însă 
în mod substanțial este numărul 
probelor. Dacă la Wiesbaden au 
fost desemnați 37 de campioni ai 
lumii (31 Ir bărbați și 6 la fe
mei), în capitala statului Arizo
na vor fi decernate 54 de titluri 
supreme (individual și pe echi
pe) : 40 masculine șl 14 feminine.

Pentru găzduirea întrecerilor au 
fost amenajate două poligoane

deschise. Cel de la Black Canyon 
(situat la 40 km de Phpenix), 
unde se vor desfășura competi
țiile la armele cu glonț șl pis
tol, cuprinde 100 de linii de tra
gere (la distanța de 300 m), tot 
atîtea pentru 50 m, 14 serii la 
pistol viteză, 40 de posturi la 
pistol șl armă cu aer compri
mat, două standuri la mistreț a- 
lergător. Poligonul de talere și 
skeet (32 km de Phoenix) are pa
tru standuri de talere și cinei 
de skeet.

Intr-o asemenea ambianță 
de diferită celei în care se 
pută concursurile de tir din 
ropa), cu. numărul record 
trăgători de cea mai înaltă
să, este ușor de înțeles extrema 
dificultate a acestei ediții jubi
liare. Intr-adevăr, cu excepția 
multiplului campion mondial, 
Gary Anderson (S.U.A.) — marele 
absent (din motive profesionale) 
de la Phoenix — întreaga elită 
a țlntașllor lumii este prezentă

(atît 
dis- 
Eu- 

de 
cla-

în Arizona. In acest eșalon su
perior se înscriu și reprezentanții 
României — cei 12 trăgători au 
sosit de luni noaptea la Phoe
nix. Printre ei, multe nume cu
noscute : Virgil Atanaslu. record
manul și campionul mondial la 
pistol viteză, Marcel Roșea, me
daliatul cu argint de la J.O. din 
Mexic (pistol viteză), colegul 
lor Ion Tripșa (medalie de ar
gint la J.O., Tokio, 1964), puș
cașii Petre Șandor, Marin Fe
recata, Ștefan Tamaș sau specia
liștii tirului la talere. Ion Du
mitrescu și Gheorghe Sencovici. 
Către ei și către ceilalți com- 
ponenți ai echipelor României 
se vor îndrepta, în aceste zile 
(18—26 octombrie), speranțele a- 
matorilor de sport de la noi. 
Și poate că veștile primite din 
îndepărtata Arizonă vor îndrep
tăți îndelungile așteptări...

Prima zi. de concurs, duminică, 
este rezervată pistolului cu aer 
comprimat 60 f, băieți șl fete- 
probă de debut la C.M. Campl-

onl continentali sînt formația 
U.R.S.S. șl vest-germanul Heinz 
Mertel. Dintre români, cel mal 
bine s-a comportat pînă acum. 
Lucian Giușcă, prezent șl el la 
Phoenix. La fete, campioane ale 
Europei sînt echipa U.R.S.S. șl 
sovietica Stoliakova.

Programul de luni cuprinde trei 
probe : armă liberă calibru re
dus 60 f culcat bărbați (actualii 
deținători al titlurilor : S.U.A.— 
2376 p și David Boyd—S.U.A.—598 
p), armă standard 60 f culcat 
femei (Polonia și Eulalia Zakr- 
zewska Polonia—591 p), mistreț a- 
lergător (U.R.S.S. — 637 p, Ves- 
selov—U.R.S.S.—164 p), talere a- 
runcate din șanț — bărbați (Italia 
559 t, Ennio Mattarelll—Italia— 
192 t), femei (Blnna Avrile—Italia-' 
129 t).

Dintre români concurează Ma
rin Ferecata, Ștefan Tamaș, Pe
tre Șandor, Gheorghe Vasilescu, 
Ștefan Caban și Ion Dumitrescu.

Ceasul al H-lea.^
iscuțiile la „masa rotundă'* privind tomp&Tffirw 
lotului reprezentativ feminin de Volei bu durat cinci 
ore și încă ar mai fi fost de^Vorbit despre ceea 
ce se întîmplâ în acest sport șî ceea ce ar trebui 
făcut. Din capul locului trebuie să spunem că dez
văluirea unor stări de fapt cu totul surprinzătoare,

dacă avem în vedere vechimea și soliditatea noii mișcări 
sportive din țara noastră, nu au făcut plăcere nimănui: IN
DISCIPLINA $1 ABATERILE CRASE DE LA MORALA SPORTh 
VA Șl CETĂȚENEASCA din partea unor membre ale loturilor 
reprezentative, TOLERANȚA Șl AUTOUNIȘTIREA din partea 
federației de specialitate și a antrenorilor lotului, lată pe 
scurt racilele.

Din păcate, unele din cele mai dotate Voleibaliste »înt la 
rădăcina răului din echipă și încă din cele mai tinere. Con
cesiile repetate făcute de conducătorii și antrenorii echipei 
abaterilor de la disciplină și relațiilor neprincipiale ale 
unor voleibaliste cu alți participanți la diferite turnee inter
naționale au dus pînă acolo îneît o tînără de 19 ani, auten
tic talent al voleiului nostru, Rodica Popa, să asculte de un 
sfat străin și să-și administreze un medicament, neștiind că 
acesta poate fi socotit doping. Descoperirea aceasta, chiar 
dacă a _ fost la limita minimă a aprecierii de doping și nici 
n-a mai putut fi reverificată, a situat într-o lumină foarte 
nefavorabilă echipa noastră care a fost obligată să iustină 
ultima parte a turneului în condiții de mare inferioritate față 
de echipele adverse. Combativitatea echipei, și așa scăzută, 
a fost aproape anulată, iar rezultatele se cunosc.

Rodica Popa este considerată cea mai vinovată de situația 
creată, ea fiirtd de mai mult timp indisciplinată. Desigur că 
medicamentul și l-a administrat tocmai fiindcă viața dezor
donată și indisciplinată i-a scăzut capacitatea de joc. Dar 
Rodica Popa nu este singura din echipă care a produs de
gringolada și pînă în cele din urmă, prăbușirea echipei. So
cotim că nu este cazul să intrăm în detalii deoarece acesteacotim câ nu
nu ar folosi unei acțiuni absolut necesare pentru redresarea 
echipei.
** Conducerea Federației de volei este prima vinovată deoa
rece cu un an în urmă cazurile de indisciplină și abateri do 
la morală, aproape similare, nu au fost sancționate exem
plar. De dragul viitoarelor performanțe, nu numai Federația 
de volei, dar și alte federații tolerează greșelile comise la 
un moment dat, și amină sancțiunile pînă cînd totul se îm
potmolește și devine deosebit ae greu ide redresat. Tn legă
tură cu situația de anul trecut din volei. Comitetul executiv 
al C.N.E.F.S. a analizat activitatea acestei federații, iar la 
30 martie 1970, prin Hotărîrea nr. 248 a stabilit sarcinile co 
revin federației și echipelor reprezentative pentru pregătirea 
ți buna comportare la campionatele mondiale de volei din 
septembrie 1970, în R. P. Bulgaria. Antrenorii și căpitanul •- 
chipei, Helga Bogdan, au declarat că nu au cunoscut aceas
tă hotărîre care nu le-a fost anunțată și n-a fost discutată 
cu loturile reprezentative. Firește, membrii Biroului federal — 
cunoscut hotărîrea, însă au prezentat antrenorilor indicații 
această hotărîre, în asa fel, ca și cum ele ar fi emanat 
la federație. De ce le este oare jenă federațiilor (căci 
numai la volei se întîmplă asemenea procedee) să arate_
tivelor lor și sportivilor fruntași că un for larg de specialiști, 
competent, investit cu răspundere, le analizează și le indică 
un drum de urmat ?

Această hotărîre a insistat asupra muncii cultural-educativo 
cu _ loturile^ reprezentative și a obligat la timpul potrivit fede-

au 
din 
de 
nu 

ac-

rația să întocmească un program de acțiune în această di
recție, însă totul s-a făcut formal, tolerant cu așteptarea unor 
victorii — ->=- ------ : *---- ’----- —’ —•---------
alături 
oarece 
și mai

Răul 
ția s-a 
mă în 
ția noastră. Oricine se poate întreba, pe

răsunătoare din ceruri. Angajarea unei antrenoare, 
de un antrenor, ar fi fost foarte recomandabilă de- 
o femeie, fostă jucătoare, poate fi mult mai aproape 
eficace în rezolvarea problemelor unor jucătoare tinere, 
nu a fost curmat din rădăcină cînd trebuia și situa- 
perpetuat dăunător pînă s-a ajuns la ceea ce se afir- 
luările_ de cuvînt din dezbaterea organizată de redac- 

... _ , ___ ?___. ) drept cuvînt, pe ce
planetă au fost antrenorii echipelor, antrenorii federali și ac
tivul federației ? Chiar după asemenea evenimente care au 
făcut să roșească obrazul multora, Federația de volei n-a 
convocat de urgență o analiză temeinică și n-a luat măsuri 
severe. Aceasta, cu atît mai mult cu cît campionatele de 
volei încep chiar mîine și vor apare, probabil, pe terenuri, 
jucătoare și antrenori care, fie prin comportarea lor, fie prin 
toleranță, au pătat obrazul sportului și sportivilor noștri. 
Lanțul slăbiciunilor de la F.R. Volei trebuie curmat măcar 
în ceasul al 12-lea.

■K.

SURPRIZE IN „CUPA DEWAR“
Țiriac și Alexander, eliminați

EDINBURG 16 (Agerpres). 
Cîteva surprize au marcat 
ziua a treia a turneului in
ternațional de tenis pentru 
„Cupa Dewar", care are loc 
la Edinburg. Tînăra speranță 
a tenisului englez John Clif
ton l-a eliminat cu 6—4, 
6—3 pe Ion Țiriac. Un alt 
jucător englez, J. Paish, l-a 
învins cu 11—13, 6—4, 6—4 
pe australianul John Alexan
der. Tot în „sferturile" de fi
nală ale competiției, G. Bât- 
trick (Anglia) a cîștigat cu

Ce vom vedea
(Urmare din pag. 1)

nina și Ulanov vor prezenta chiar 
o secvență din programul lor de 
figuri obligatorii, cu care au cu
cerit nu numai aplauzele publi
cului, ci și puncte prețioase la 
ultimele „mondiale" și „europene". 
Karelina și Proskurin, de aseme
nea. Cetveruhin — cum l-ați și 
văzut la antrenamente — nu se 
sfiește să abordeze triplele sări
turi, arma cea mai „modernă" 
a patinatorului în competiții. Pen
tru mine, este foarte interesant 
să-1 urmăresc și pe Giinter Zol
ler, în constant progres în ultima 
vreme, care ne va dezvălui, de
sigur, cite ceva din potențialul 
său actual. El, împreună cu Ne- 
pcla — campion european, dar și 
virtual campion mondial, acum, 
după retragerea americanului 
Tim Wood — se vor duela 
supremație, la viitoarele 
concursuri.

pentru 
mari

făcut

lui8—6, 5—7, 6—3 în fața 
P. Curtis (Anglia), iar T. Gor
man (S.U.A.) a dispus cu 6—4, 
6—3 de V. Zednik (Ceho
slovacia).

în legătură cu meciul Clif
ton — Tiriac, corespondenții 
agențiilor internaționale de 
presă subliniază că surprin
zătoarea înfrîngere a jucă
torului român se datorește 
faptului că el nu a avut timp 
suficient să se antreneze pe 
un „teren rapid", ca cel de 
la Edinburg.

la patinoar?
mânii să-și facă o prezență mai 
remarcată in competițiile Interna
ționale. Din acest punct de vede
re, demonstrațiile de acum, la 
București, pot fi privite și ca un 
util schimb de experiență, pentru 
tînăra generație de patinatori ro
mâni.

— Ca încheiere, spuneți-ne 
ce proiecte au patinatorii dv. 
pentru viitorul apropiat ?

— Ne întoarcem acasă pentru 
noi pregătiri — ne spune Stanis
lav Juk. In decembrie avem con
cursul nostru internațional, la 
Moscova, urmat de campionatele 
unionale. Ămîndouă, adevărate 

„vîrfu- 
competițional : 
la Zttrich și

Amlndouă, 
repetiții generale pentru 
rile“ sezonului 
„europenele" de 
„mondialele" de la Lyon. în plus, 
antrenamente, foarte multe antre
namente...

TELEX
Cu prilejul unul concura de atle
tism, la Budapesta, cunoscutul 
recordman maghiar Vllmos Varju 
a cîștigat proba de aruncarea 
greutății cu performanța de 19,51 
m.

După disputarea a 9 runde, in 
turneul internațional masculin de 
șah de la Vlnkovcl, conduc Tai- 
manov (URSS) și Gllgorici (Iugo
slavia) cu cîte 6!/a puncte. Ur
mează In clasament Larsen (Da
nemarca) și Hort (Cehoslovacia) — 
6 p, Petrosian. (URSS) — 57a
puncte etc. în runda a 9-a, Tai- 
manov a cîștigat la Szabo. Bron
stein a 
același 
partida

remizat cu Gligoricl. Cu 
rezultat s-a încheiat și 
Larsen — Hori.

In primul meci dintre echipele 
Hellas Stockholm și Elektromos 
Budapesta, contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni" la hand
bal masculin (tur preliminar), 
handbaliștii suedezi au terminat 
învingători cu scorul de 15—9 
(6—4). Intr-un alt meci, echipa 
spaniol# Granollers a întrecut cu 
scorul de 23—11 (12—4) "
belgiană Flemallols.

■
S-a disputat returul 
GKS Katowice — IFK

formația

meciului 
Helsinki 

contînd pentru primul tur ai „Cu
pei campionilor europeni" la ho
chei pe gheață. Finlandezii au 
obținut victoria cu scorul de 4—0 
(0—0, 2—0, 2—0), cahficîndu-se
pentru turul următor al compe
tiției.

Federația franceză de atletism a 
anunțat că orașul Grenoble și-a 
depus candidatura de a organiza 
în luna martie 1972 campionatele 
europene pe teren acoperit.

In cadrul turneului internațional 
de baschet masculin de la Ma
nila, echipa japoneză „Kokkan" a 
învins cu scorul de 74—64 (30—26) 
selecționata Indiei. Din echipa 
indiană s-a remarcat în mod spe
cial Khushl Ram, autorul a 22 de 
puncte.

Aflată în turneu în Polonia, e- 
ehlpa sovietică masculină de vo
lei Spartak Lvov a jucat la Jes- 
zov cu o selecționată locală. Vo
leibaliștii polonezi au obținut vic
toria cu scorul de 3—0 (15—8,
15—6, 15—13).

/ — Ce impresie v-au 
J patinatorii români tz_p

? din cele 
“ la această
București, 
tinatoarele 
Huștiu și 
apariții încununate de succes, în 
spectacolele de sîmbătă și dumi
nică. Dacă patinajul artistic nu 
are încă aci suficientă anvergură, 
el o poate căpăta curînd, în con
dițiile pe care Ie oferă noul pati
noar acoperit. Așteptăm ca ro-

Suzana Makai s-a clasat pe locul 4
Au fost, pentru mine, una 

mai plăcute surprize, 
vizită a noastră la 

Cred, de pildă, câ pa- 
românce Beatrice 

Elena Moiș vor avea

-ultimele știri
PENTRU RECORDUL MONDIAL

978 KM PE

SOFIA 16 (Agerpres). — 
Turneul internațional feminin 
de șah de la Sofia s-a în
cheiat cu victoria maestrei 
maghiare Veroczi care a to
talizat 7 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat Sikova 
(Bulgaria), Konopleva
(U.R.S.S.) — 6i/2 p, SUZANA

MAKAI (România) — 6 p, 
Todorova (Bulgaria), Hocklein 
(R. D. Germană) — 5i/2 p, 
Cardosso (Brazilia), Eretova

5 p, Ase- 
Jovanovici 
p și Pitelj

(Cehoslovacia) — 
nova (Bulgaria), 
(Iugoslavia) — 3 
(Polonia) 2 p.

-ultimele rezultate ^-ultimele știri-1
AUTO N-AU FOST DE AJUNS 
ORA !

H. C. Jesenice 
învingătoare

NEW YORK, 16. — Pe pista de 
Ia Utah, automobilistul ame
rican Gary Bagellch a corectat 
recordul mondial de viteză, rea- 
llzînd o medie orară de 978,880 
km. Bagellch a pilotat „Flacăra 
albastră", o mașină cu reacție 
care consumă gaz natural liche
fiat șl hidrogen. Recordul nțt 
va' putea fl însă omologat, de
oarece conform regulamentului, 
Bagelich nu a parcurs de două

ori traseul stabilit. în cel de al 
doilea tur. mașina a luat foc 
incendiul fiind Insă rapid locali
zat. Pilotul nu a suferit arsuri, 
mașina urmează să fie reparată.

Echipa Iugoslavă de hochei 
gheață H. C. ~ 
în turneu tn R.

maniei, a învins
6—3 (1—1, 3—1,
Ec Bad Toelz.

pe 
tă

Jesenice, afla-
F. a Ger- 

cu scorul de 
2—0) formația

O TNFRINGERE SURPRINZĂTOARE A LUI A. ASHE
O surpriză a marcat dișputarea 

sferturilor de finală ale turneu
lui internațional „open" de tenis 
de la Phoenix (Arizona). „Vete
ranul" jucător american Barry

Mc Kay (35 ani) l-a eliminat pe 
celebrul său compatriot, tenisma- 
nul de culoare Arthur Ashe, la 
capătul unei partide animate : 
7—6, 3—6, 6—4.
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