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LOTURILE A. OLIMPIC

BELGRAD: Schimbare de optică 
meciului Steaua roșie — U.

în privința 
T A

EINDHOVEN: „Steaua vrea să repete reușita 
campioanei U T. A.kfc

Fotbaliștii olandezi studiază jocul adversarilor, vizionînd 
filmul Steaua — Politehnica. Un succes asupra bucureștenilor 
ar fi apreciat ca o bună performanță

LIVERPOOL î „Oamenii de golfcfc ai Iui Shankly, 
indisponibili

Conferința de presă de la hotelul Saftesbury. Ziarele locale 
acceptă posibilitatea eliminării puternicului team englez. Dumi- 
trache — comparat cu Bobby Charlton și Albert

(AMĂNUNTE IN PAG. A 3-A)
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După cum am mai anunțat, loturile A, olimpic și de ti
neret vor susține săptămîna viitoare cîte un meci internațio
nal amical. Antrenorii lotului A, A. Niculescu și T. Ozon, au 
convocat pentru duminică seara, la București, pe următorii 
jucători : RĂDUCANU, ADAMACHE, VIGU, IVĂNCESCU, 
LUPESCU, HALMĂGEANU, DINU, MOCANU, DUMITRU, 
R. NUNWEILLER, PESCARU, NEAGU, DOBRIN, TĂTARU II, 
DUMITRACHE, D. ENE, FL. DUMITRESCU și LUCESCU.

Loturile olimpic și de tineret se vor reuni luni diminea
ță, Ia București. Iată componența lor :

OLIMPIC : Gornea, Constantinescu, Cheran, Pop, Măndoiu, 
Pojoni, Tănase, Cojocaru, Năsturescu, Tufan, Grozea, Domide, 
Lupulescu, Gyorfi, Deleanu. Antrenori : V. Stănescu și V. 
Stănculescu.

TINERET : Iordache, Ștefan, Creții, Ciugariu, Sătmăreanu 
II, Broșovschi, Niculescu, Anca, Ștefănescu, Olteanu (Steagul 
roșu), Beldeanu, Pană, Caniaro, Dudu Georgescu, Doru Po
pescu, Florea. Antrenori : Gh. Oia și N. Tătaru.

ARBITRII N. CURSARU Șl V. NEACȘU 
AU FOST SANCȚIONAȚI

ȘTEFAN TAMAȘGHEORGHE V ASILESCU

MARIN FEREGATU

CAMPIONATUL DE HOCHEI

i.P.G.G. a învins Agronomia Cluj, dar
Nu mai încape nici o îndoia

lă că anul acesta campionatul 
național de hochei pe gheață 
ne oferă — pe fondul infuziei 
de elemente tinere — cu totul 
altceva decît anul trecut. In 
primul rînd, partidele — indi
ferent de formațiile care se 
află față-n față și de poziția 
lor în clasament — au alt ritm 
și devin invariabil mai intere
sante, mai atrăgătoare.

Disputa Steaua — Avintul 
Gheorghieni a fost net domi
nată de echipa
care 
puțin 
posibilitate adversarilor 
regrupeze 
și să se

campionilor, 
destul de 

a dat 
să-și 

mereu forțele 
apere cu succes 

în majoritatea timpului. De 
altfel, semnificativ în această 
nrivință este faptul că 4 go
luri din cele 11 ale câștigători
lor au fost înscrise în superio
ritate numerică. In plus, prima

însă atacînd 
organizat

repriză ne-a furnizat cîteva 
momente destul de rare în ho
chei : Avintul Gheorghieni a 
ajuns numai de 5—6 ori la 
poarta echipei Steaua, dar era

,i: .Illlllllliiilllllllilllllllllll
STEAUA — AVINTUL GHEOR
GHIENI 11—1 (1—0, 6—1, 4—0)

Arbitri : Alexandru Mure- 
șan și Marin Presneanu

Marcatori : Iordan (3), Var
ga (2), Gheorghiu (2), Her
ghelegiu, Bucur, Fodorea, 
Popa pentru Steaua, respectiv 
Lenart I pentru Avintul

Penalizări : Steaua — 2 mi
nute, Avintul — 8 minute

I

pe aci să marcheze aproape 
fiecare dată. Nu vom oroi
de asemenea, jocul bun al

cit 
de 
te, 
portarului Blaziu Szabo (Avin-
tul) care inspirat, dar și noro
cos, a contribuit ca scorul să 
nu ia proporții.

în meciul vedetă al serii,

Călin ANTONESCU

ȘEDINȚA DE ASEARĂ
A BIROULUI FEDERAL

(Continuare in pag. a S-a)

După cum am anunțat, 
Biroul federal a convocat a- 
seară o ședință specială, în 
cadrul căreia, plecîndu-se de 
la arbitrajele din meciurile 
Steaua—Politehnica Iași și

Luni, pe standurile de la 
Black Canyon din apropierea 
orașului Phoenix, capitala sta
tului Arizona, a fost afluență 
mare de trăgători. Peste 100 
de țintași au luat startul la 
clasica probă de armă liberă 
calibru redus 60 f culcat 
(probă denumită și „meci en
glez"). După două ore de în
treceri, titlurile supreme au 
fost cucerite de formația Ita-

ȘTEFAN GABAN
liei și de sud-africanul Man
fred Feiss,

O performanță deosebită a 
realizat reprezentativa Româ
niei (Gheorghe Vasilescu, Ște
fan Tamaș, Marin Fereca tu 
și Ștefan Caban), clasată pe 
locul secund și ciștigătoare a 
medaliei de argint. Perfor
manța echipei noastre în

(Continuare in pag. a t-a)

Un puternic turneu de hochei Ia București

CAMPIONATUL ARMATELOR PRIETENE
Intre 7 șl 13 decembrie se va desfășura pe 

Interesant turneu Internațional de hochei, reunind
Amatorii de sport din România vor avea 

DIN U.R.S.S., care include numeroși internaționali 
dială și olimpică, DUKLA JIHLAVA, campioana 
niei, VORWARTS. fruntașă în campionatul R, D. 
STEAUA BUCUREȘTI, campioana României.

patinoarul acoperit „23 August" din Capitală un foarte 
FORMAȚII MILITARE DIN ȘASE ȚARI SOCIALISTE, 
prilejul să urmărească SELECȚIONATA ARMATEI 

din reprezentativa sovietică, multiplă campioană mon- 
Celioslovacieî, LEGIA VARȘOVIA, campioana Polo- 

Germane, Ț.S.K.A. SOFIA, campioana Bulgariei și

După ultimul test

OPTIMISM PENTRU MECIUL DE RUGBY CU ITALIA
(Continuare In pag. a 4-a)

Doi din juniorii promova ți anul acesta de 
și Herghelegiu (16) — în plină acțiune la r____ ..
Blaziu Szabo, portarul echipei Avintul Gheorghieni.

Steaua: Popa(11) 
poarta curajosului

loo 
spor-

Ieri după-amiază a avut 
plenara Consiliului clubului 
tiv Dinamo București.

Au luat parte cadre din 
ducerea Ministerului 
Interne, a Consiliului 
pentru Educație Fizică și Sport, 
membri ai Consiliului clubului’ și 
ai conducerii secțiilor, antrenori 
și sportivi dinamoviști, ziariști.

Adunarea a fost deschisă de 
general locotenent Alexandru Dă- 
nescu, adjunct al ministrului afa
cerilor interne.

General maior Constantin Mleș- 
niță a prezentat o informare.

în urma discuțiilor care au avut 
Ioc, a fost adoptat un amplu 
plan de măsuri menit să ducă la 
îmbunătățirea pe mai departe a 
activității acestei însemnate uni
tăți de performanță a sportului 
românesc.

Plenara a luat, de asemenea, o 
serie de măsuri organizatorice. 
Ca președinte al clubului sportiv 
Dinamo București a fost ales co
lonel Valeriu Buzea.
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i con- 
Afacerilor 

Național

MASĂ ROTUNDĂ

IMPASUL SPORTULUI LUPTELOR LA REȘIȚA
de minluială

pragul retrogradării din divizia A • Antrenamente
• De ce

® Pe
Reșița era 
centre la

Cu ani în urmă 
printre primele 
lupte din țară. De aici s-au 
ridicat numeroși sportivi ca
re au atins culmile măies
triei, ca de pildă S. Popescu 
(campion mondial), C. Turtu-

îtl OCHII ECHIPEI
I
I
I
I
I

Ieri după amiază, pe stadionul 
Tineretului — ultimul din cele 
trei jocuri de pregătire și de ve
rificare înaintea partidei de du
minică pe care XV-le nostru o 
va susține în compania repre
zentativei Italiei. Am urmărit, cu 
mai multe motive de satisfacție 
ca pînă acum, evoluția selecțio- 
nabililor (mai puțin Dragomires- 
cu — scutit medical) intr-o echi
pă care a dovedit omogenitate și 
o evidentă și fructuoasă poftă 
de joc.-Deși adversarii — jucă
torii formației Sportul Studențesc 
din divizia secundă — au dat o 
replică destul de avîntată, itrl- 
colorii" au înscris aproape 50 
de puncte, manlfestînd o efica
citate sporită față de primele 
două jocuri.

La sfirșitul trialului i-am ru
gat pe cei doi antrenori ai lo
tului, prof. AI. Teofilovici și P. 
Cosmănescu să ne comunice pă
rerea generală despre meciurile 
de verificare și să anticipeze 
formația care va evolua dumi
nică la Rovigo. Părerea celor 
doi tehnicieni este că meciul de 
ieri a constituit o probă mai 
convingătoare și a mai... înse
ninat frunțile. Echipa a funcțio
nat ca un mecanism bine pus 
la punct, urmînd să fie — în 
continuare — rezolvate finisările 
obișnuite. în ceea ce privește e-„ 
chipa probabilă, ea este astfel 
conturată la această oră : Baciu, 
Iorgulescu, Dinu ; Șerban, Tuțu- 
lanu (Atanasiu); Rășcanu, lftimie, 
Pop (Fugigi); Mateescu (Nicoles- 
cu, Giugiuc, Irlmescu) ; Suciu 
Dragomlrescu, Nica, Braga ; Dur- 
bac (Marinescu).

ș -in

nu e folosită ,,rezerva“ de 3000 de elevi? 
cînd o grupă de 

rea (fost vicecampion al 
lumii), precum și mulliplii 
campioni ai țării D. Cuc, C.
Popescu ș.a.

In prezent, deși are condi
ții materiale mult mai bune 
decît în trecut, sportul lup
telor la Reșița bate pasul pe 
loc. în afară de un titlu de 
campion național la libere 
în 1969 — obținut de Nicola 
Giurgiu, care pînă atunci fu
sese la clubul Steaua — re- 
șițenii nu mai au cu ce să 
se mîndrească. în divizia A 
la greco-romane, C.S.M. Re
șița (singura unitate sportivă 
din localitate care are secție 
la nivel de performanță) se 
situează printre ultimele for
mații, iar la libere, repre
zentanții orașului de pe Bîr- 
zava n-au reușit să se cali
fice nici anul acesta pentru 
barajul diviziei A.

Pe această temă, a situa
ției cu totul nesatisfăcătoare 
în care a ajuns sportul lup
telor la Reșița, am organi
zat zilele trecute o discuție 
cu 12 specialiști din locali
tate (antrenori, instructori, 
activiști sportivi).

Să dăm cuvintul unora 
dintre interlocutorii noștri: 
1. IONESCU — antrenor la 
C.S.M. (grupa greco-romane) 
— „In urmă cu patru ani 
s-a produs primul mare in
succes al luptelor din Reșița 
și anume retrogradarea echi
pei din divizia A. După a- 
cest șoc puternic am început 
un adevărat asalt pentru re
cucerirea unui loc în divizie 
și în doi ani am și reușit. Am 
muncit însă numai cu avan- 
sații, neglijînd tineretul, re
zerva echipei. La unele con-

copii ?
cursuri, pentru a facilita re
intrarea în divizie, am con
curat și noi antrenorii, ne- 
avînd suficienți sportivi bine 
pregătiți. Acum plătim gre
șelile de atunci. Ne aflăm în 
situația de a retrograda din 
nou. Cu formația pe care o 
putem alinia acum nu prea 
putem face față turneului

Toma RABȘAN

(Continuare in pag. a 9-a)

Placaje curajoase, uneori eficiente. Selecționabilii au a- 
vut ieri o remarcabilă vervă de joc, înscriind — din specta
culoase acțiuni ofensive — numeroase încercări.

Foto : DRAGOȘ NEAGU

Dinamovistul Blajec (nr. 5) va pasa cu toată intervenția 
feroviarului Miu

MECIUL DINAMO-RAPID (5-4)-PREMIU
DE FRUMUSEȚE

roblema s-a pus pe vremuri în legătura cu 
învățătorii. Apoi au fost vizați medicii. As
tăzi, sînlem îndreptățiți a ne întreba dacă 
antrenorii corespund apostolatului cu care 
le aureolăm profesia. Antrenorul este uri 
educator la fel de nobil ca și dascălul, un

îndrumător spre sănătate (fizică și morală) la fel de 
prețuit ca doctorul. Efortul său pedagogic și profilac
tic este tot atît de delicat șî de dificil, pentru că pri
vește oameni în carne și oase, pentru că le transmi
te acestora noțiuni de o anumită tehnicitate (ceea ce 
presupune o pregătire proprie competentă, profundă).

Apostolul nostru, ANTRENORUL, este în același timp 
slujbaș. El poartă cu sine și reprezinlă astfel interese 
de toate genurile : proprii, de club, locale etc. între
barea este : în ce măsură antrenorul adevărat — cel 
ce nu respinge apostolatul — se poate sustrage ra
porturilor meschine, în ce măsură se poate el obiecti
viza, rămînînd credincios doar datoriilor sale didac
tice, educative, etice ?

Exemple recente ne oferă două maniere de a răs
punde la această întrebare serioasă, plină de respon
sabilitate. Un tînăr antrenor bucureșiean, nu cu mult 
timp în urmă excelent jucător de handbal, se întoarce 
de la o partidă oficială în care echipa sa este cate- 

învinsă și oferă presei detalii pline de culoare, 
învinuind, acuzînd, găsind explicații exclusiv în surse 
exterioare. Antrenorul oponent ar fi putut face la fel, 
dar ceea ce rămîne este tendința spre exagerare, pe 
seama și pe spinarea altora, uitind că e mult mai 
moral să cauți vina în primul rînd în tine, în munca 
ta. Alt antrenor, din Pitești de astă dată, nu cu mult 
timp în urmă excelent jucălor de fotbal, după o par
tidă oficială în care echipa sa pierde, acasă, ocazia 
de a obține ambele puncte, oferă presei o politețe 
sau un adevăr surprinzător (atît de mull ne-am dezo
bișnuit să-l auzim), declarînd că echipa adversă a fost 
net mai bună și că ar fi meritat victoria.

Distincția dintre cele două opinii nu este una de 
exprimare, ci de fond. Muncă în marș, activitatea an
trenorului este supusă fluctuațiilor, cu înălțări și cobo- 
rîri, aparent ca la bursă, de fapt după legile foarte 
precise ale evoluției. Biruințele nu sînt garantate pe 
vecie și prima regulă in sport este de a ști să ac
cepți înfrîngorea, așa cum la schi înveți întîi în ce 
fel se cade.

Modul cum antrenorul abordează aceste ipostaze 
este o lecție morală de o neînchipuită forță de influ
ențare a elevilor. Atitudinea antrenorului devine model 
de conduită. De aceea, melaforic vorbind, se poate 
spune că în ochii unei echipe ;e citește caracterul 
antrenorului,

Ide le
goric

l

l

I. MITROFAN
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DE POLO
Meciul vedetă din progra

mul de aseară poate primi pe 
drept cuvînt premiul de fru
musețe în actualul campio
nat. Dinamo și Rapid au făcut, 
in pasionanta lor dispută, o a- 
devărată risipă de energie, 
oferind spectatorilor tot ce 
are mai frumos jocul de polo. 
La fluierul final al arbitrului 
Cornel Mărcuiescu (care a con
dus foarte bine), tabela de 
marcaj indica scorul de 5—4 
(1-0, 1—1, 2—3, 1—0) în fa- 

\yoarea dinamoviștilor, dar tot 
lîtît de bine victoria putea să 
aparțină echipei feroviare. E- 
voluțîa. scorului a fost de-a 
dreptul dramatică, ținînd în
treaga asistență cu sufletul la 
gură din prima și pînă in 
ultima secundă de joc. Au

învins în cele din urmă ac
tualii deținători ai titlului, mai 
calmi în fazele de finalizare, 
Zamfirescu și Kroner înscriind 
exact în momentele de cea mai 
înaltă tensiune. Și Rapid ar 
fi putut încheia meciul cu un 
avantaj minim dacă atacanții

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a t-a)

LA COMBINATUL SIDERURGIC CALAȚI,
SPORTUL ARE NUMEROȘI PRIETENI

Combinatul siderurgic de la 
Galați, acest gigant al oțelu
lui, pilon al industriei grele 
din țara noastră, este și cel 
mai important obiectiv e- 
conomic din marele oraș de 
la Dunăre. El a constituit — 
în urmă cu cîteva
ținta vizitei noastre. Gîndin- 
du-ne la faptul că cei mai 
mulți dintre miile de salariați 
simt nevoia de a practica

zile —

exercițiile fizice, am socotit 
interesant să aflăm care este 
locul ocupat de sport pe plat
forma combinatului gălățean.

Primele date referitoare la 
activitatea sportivă din com
binat ni le-a furnizat tov. Ion 
Chivu, secretar al Comitetului 
sindicatului din G.S.G. Am a- 
flat astfel că asociația spor
tivă „SIDERURGISTUL" — 
însumind peste 4000 de meni

bri — a fost înființată în ur
mă cu aproape trei ani. Are 
acum 22 de grupe sportive, 
corespunzătoare secțiilor de 
bază. Numeroasele competiții 
organizate pe plan intern 
(„Cupa 1 Mai", „Cupa 23 Au
gust", ,,Cupa Unirii", „Supa 
Metalurgistului", campionatele 
combinatului
„Cel mai bun pe stadion") la 
fotbal, volei, atletism, tenis

de masă, tir, șah și orientare 
turistică, angrenează un mare 
număr de salariați în practi
carea sportului.

însoțiți de lăcătușul mecanic 
Ovidiu Grădinaru, un bun cu
noscător al „labirintelor" com
binatului, am vizitat secția me-

KJ

și concursul Horia ALEXANDRESCU
-ns

Recent, 
Square Garden, 
Floyd Patterson a 
din nou printre 
pentru a-1 învinge 
k.o. pe Charlie 
cei 11 000 de spectatori " 
au asistat la un inel- " 
dent fără precedent “ 
Arbitrul, vizibil incom- ~ 
petent, a fost îndelung “ 
huiduit, pînă cînd — la 
cererea organizatorilor â 
— agenții de politie l-au 2 
scos din ring. Alt arbi- — 
tru l-a înlocuit, condu- “ 
cînd ultimele reprize.

în fotbal din păcate S 
așa ceva nu se poate — 
întîmpla. Și atunci, ~ 
Cursaru, suspendat sau ■> 
nu, poate după voia sa £ 
să aleagă orice drum. S 
Numai rezultatul meciu- “ 
lui rămîne, tot din pă- — 
cate, pe loc.

VICTOR BANCIULESCU S
(Continuare in pag. a 2 a)

Madison 
cînd 

urcat 
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0 REPRIZA

COVACI

Antrenorul clujean Florea Stanomir temperează zelul elevului său Arpad Majai, candidat 
perpetuu la titlul național al semimijlociilor

PRINTRE FINALI  ȘT II CLUJENI Al CAMPIONATELOR NAȚIONALE
• MAJAI — CANDIDAT LA TITLUL LUI SILBERMAN I • RE
INTRA VASILE MIRZA • ELEVII ANTRENORULUI MIHALIK

SPERANȚELE LUI ȘTEFAN MARTON

>, • ►rC—-»-<«e ț# '

AZI, STEAUA-SPARTAK-LEVSKI
După cum am mai anuntat, 

echipa masculină de baschet 
Spartak-Levski din Sofia, cla
sată pe locul III în campio
natul Bulgariei, susține 
tăzi, la ora 18, in 
Floreasca, primul 
din cadrul turneului pe 
îl întreprinde în țara noastră. 
Oaspeții joacă cu Steaua, pentru 
care intîlnirea reprezintă o uti-

as- 
sala 

meci 
care

lă verificare în vederea partide
lor ce le va disputa cu Galata- 
saray Istanbul în cadrul „Cupei 
cupelor”. Steliștii vor alinia lo
tul obișnuit, mai puțin Tarău, 
ușor accidentat la un deget.

Al doilea meci al oaspeților 
va avea loc joi la ora 16,30, 
tot in sala Floreasca, în compa
nia campioanei României. Dina
mo București.

priu. Din restul programului <4 
mai desprind întîlnlrile Rapid — 
Dinamo și Politehnica GaUți — 
Universitatea Timișoara. (

Voința învingătoare 
In Polonfa

Primul derby al campionatului la... Tirgoviște

pregătirea fina- 
asamblu, un ca- 

___  ..__ . încheiat — el 
suportând în această săptămină 
numai retușurile de finețe — 
și cînd jocul diabolic al sorți
lor este, încă, o problemă de 
viitor, misiunea reporterului e 
destul de facilă. Deconectați de 
febra intrării în ring, cînd de
vin circumspecți și laconici, 
sportivii și antrenorii lor se 
abandonează acum unor co
mentarii ample și se angajea
ză în declarații și pronosticuri 
dintre cele mai îndrăznețe. Pes
te tot domnește, bineînțeles, op
timismul și fiecare tabără își 
revendică neapărat cel puțin 
unul din locurile de pe podium. 

Să vedem, însă, ce s-a fă
cut practic pentru a fi atacate 
astfel de poziții și ce-i îndrep-

Acum, cînd 
liștilor este, in 
pito! aproape

GONG
La Weisswasser s-a disputat tu- 
tilnirea Internaționalii de box 
dintre echipele de Juniori ale 
R. D. Germane și R.S.S. Litua
niene. Tinerii pugiliști germani au 
repurtat victoria eu scorul de 
20—2.
Campionul olimpic de box Ia 
cat. grea, americanul de culoare 
George Foreman, care este ne
învins ca profesionist, se va în- 
tîlni la 18 noiembrie la New 
York cu Boone Kirkman. Adver
sarul lui Foreman a susținut 
pînă în prezent 23 de întîlniri, 
pierzind doar una.
Campionul european de box la 
cat. ușoară, francezul Rene Ro
que șl-a făcut o reintrare vic
torioasă cu prilejul galei de la 
ViUeurbanne. El l-a învins la 
puncte după 10 reprize pe bra
zilianul Joao dos Santos.

tățește pe interlocutorii noștri 
să aspire la ele. Primul popas, 
într-un sondaj printre finaliș- 
tii clujeni, l-am făcut la C.S.M., 
club ce urmează să trimită la 
București trei reprezentanți. In
terlocutor : antrenorul Florea 
Stanomir. „Din tripleta Analiș
tilor, favoritul nr. 1 este, ori
cum, Arpad Majai, boxerul pe 
care noi (eu și colegul meu Ion 
Cindreanu) îl vedem mal mult 
ca oricind campion. Ce ne în
dreptățește la aceasta ? în pri
mul rînd dorința lui ds a se 
revanșa pentru toate titlurile 
pe care le-a scăpat în ultimele 
patru ediții ale naționalelor, 
cînd a fosi mereu printre Ana
liști. Apoi, excelenta formă în 
care 6e găsește și — de ce nu 1 
— conjunctura existentă la ca
tegoria sa unde marele preten
dent, Victor Silberman, se află 
după o severă înfrîngere in tur
neul de la Berlin. Pînă la fina
lă, însă, e un drum lung și 
plin de «-obstacole», printre 
care îl numărăm și pe coechi
pierul lui Majai, Ștefan Mar
ton, element care s-a pregătit 
intens și în care ne punem 
mari speranțe. O prezență re
marcată o va constitui, sperăm, 
și maestrul sportului Vasile 
Mîrza, revenit în arenă după 
o perioadă de repaus".

Mai prudent, antrenorul echi
pei A.S.A. Cluj, Iosif Mihalik. 
ezită să comenteze ultima zi a 
turneului — finala —, el re- 
zumindu-se să vorbească de „o 
comportare onorabilă" a cadeți- 
lor săi (toți 8 aflați la primul 
lor turneu final), intenție pen
tru materializarea căreia a lu
crat asiduu încă din primăvară. 
„Avînd de înfruntat un adevă
rat maraton pugilistic, am pus

im mare accent pe pregătirea 
fizică a tinerilor mei elevi. Asta 
nu înseamnă că am neglijat la
tura tehnică. Vreau să cred, de 
altfel, că minimum trei dintre 
boxerii mei : Ionel Ciocoiu (co
coș), Ion Crețu (semiușoară) și 
Alexandru Tirboiu (mijlocie 
mică) — vor prezenta bariere 
nu tocmai ușor de trecut", an
ticipează Mihalik.

Nușa DEMIAN

Cum ai primit ves- 
amînării meciurilor 

finale la categoria mijlocie 
mică 2

— Inițial n-am fost en- 
tuzismat. Făceam două an
trenamente pe zi și cred 
că puteam atinge acum 
vîrful formei sportive. Re- 
flectînd însă, îmi dau sea
ma că amînarea meciuri
lor la categoria mea mă 
avantajează. Simt nevoia 
să urc mai des în ring. 
Anul acesta nu ’ am susți
nut in țară nici o partidă! 
Turneul de la Belgrad, la 
care voi participa zilele 
acestea, ca și cel din Ita
lia, din noiembrie. Ia care 
voi pleca cu echipa Dina
mo, îmi vor da prilejul să 
disput cîteva meciuri, ast
fel ca în decembrie să 
capăt din nou cea mai 
bună formă sportivă, Ir.c.J.

Cea de a treia etapă a cam
pionatului masculin de baschet 
programează la sfîrșitul săptă- 
mînii un prim derby al com
petiției, jocul dintre Politehnica 
București și Universitatea Cluj.

Partlda va avea loc duminică 
dimineața, de la ora 9, in noua 
sală de sport din Tirgoviște, în- 
trucît formația bucureșteană 
mai suportă o etapă de suspen
dare la jocurile pe teren pro-

Selecționata feminină de bas-; 
chet Voința a cîștigat turneul 
internațional de la Bczeczin. 
Baschetbalistele românce au În
vins pe Start Lublin cu 128—86, 
Start Sczeczin cu 88—70 și 
W.S.K. Gdansk cu TI—08. Cela 
mai bune jucătoare ale forma
ției învingătoare au fost Hane- 
lore Spiridon, Tatiana Rădules- 
cu (coșgetera turneului), Florina 
Bujduveanu, Octavia Simon șî 
Agneta Dumitru.

VREM COMPETIȚII, DAR LE
Bala Floreasca II — renovată șt 

afectată exclusiv scrimei — a 
găzduit în această nouă iposta
ză, faza de zonă D (municipiul 
București) pentru „Cupa Româ
niei". S-au desfășurat probele 
de spadă și sabie, urmînd ca la 
sfîrșitul acestei săptămini să se 
dispute și întrecerile de floretă.

Asemenea zonelor consumate 
pînă acum în cadrul „Cupei Ro
mâniei", competiția trăgătorilor 
bucureștenl nu a fost nici ea scu
tită de surprize. De aceea, nu 
vom întîlnl printre cei șase fl- 
naliști de la spadă (calificat!

cu toțlj pentru „Cupa României") 
cîteva nume cunoscute ca N. 
Iorgu, N. Istrate și Gh. Cerea. 
Iată clasamentul : 1. Al. Istrate 
(Steaua) 5 v ; 2. C. Țintea (U- 
niversitatea) 3 v ; 3. I. Sepcșiu
(Steaua) 2 v ; 4. T. Sîrbulescu (U- 
niversltatea) 2 v ; " "
(Steaua) 2 v ; 6. 
(Progresul) 1 v.

La sabie, rezultatele 
general, mal aproape 
Iul hîrtiel". Remarcabilă, 
ța tînărului Cornel Marin 
dul celor cinci calificați 
„Cupa României".

i.

5. C. Bărăgan 
Ciocodeicăs.

fost, în 
„calcu- 
prezen- 
în rîn- 
pentru 

Clasamentul :

au 
de

• Așadar, la 26 octombrie, pe 
ringul de la Atlanta, înarmat 
cu o nouă licență, campionul 
mondial detronat Cassius Clay 
își va începe a doua carieră pu- 
gilistică. Adversarul său, Jerry 
Quarry, un pugilist dur și am
bițios de pe plaiurile însorite 
ale Californiei, poartă barbă și 
înainte de fiecare meci își scoa
te proteza dentară, rămînînd 
știrb, pentru a-și speria adver
sarii. învingătorul este greu de 
prevăzut. Un lucru este însă 
cert : cei doi pugiliști au că
zut de acord să cedeze din bur
sele lor suma de 50 000 de do
lari penlru fondul de ajutorare 
a luptei contra traficanților de 
stupefiante.

• Vă mai amintiți de „omul 
de colț" al lui Mihai Stoian, 
simpaticul antrenor Jim Căli- 
nescu, în tinerețe rivalui de ca
tegorie al lui Mihai Fulea? Jim, 
deși a ieșit de mai mult timp 
la pensie, continuă să activeze ca 
antrenor la Facultatea de Drept. 
Aici, lunea, miercurea și vine
rea îl puteți urmări pe Jim 
Călinescu predînd micilor elevi

ge-

NEGLIJAM?

în atenția federației: EXISTĂ CATEGORII DE EXCEPȚIE >
Federația română de box a 

luat o măsură fără precedent, 
pe care a comunicat-o zilele 
acestea, discret, doar comi
siilor județene printr-o circulară 
în care se spune: „Deoarece 
o parte din boxerii de la 
cat. 71 kg sînt angrenați iu 
acțiuni internaționale, întrece
rile din cadrul acestei catego
rii se vor disputa in luna de
cembrie la o dată ce va fi co
municată ulterior”.

Așadar, vom avea ocazia uni
că, aproape ridicolă, de a 
mări finalele campionatelor 
ționale de box la doar 10 
cele II categorii. Peste 20

ur
na- 
din 
de

pugiliști din țară, făcind parte 
din categoria mijiociilor-niici, 
vor pune deci mănușile în cui, 
renunțind Ia eforturile de pre
gătire. anulind planificarea for
mei sportive, aminind speranțe 
și muncă pentru „o dală ce va 
fi comunicată ulterior".

Justificarea măsurii, absurdă 
în sine, dovedește cit de arbi
trare sînt mijloacele cu care lu
crează federația. Absența unuia 
sau chiar a doi boxeri valoroși 
la o categorie, nu poate deter
mina amînarea unei probe cu 
caracter național. Desemnarea 
campionului țării Ion Gyorfi 
ca participant ia campionatele 
europene de tineret de la Mis-

kolc, care inccp la 8 noiembrie, 
să fie oare un motiv ■ temeinic 
pentru anularea unei finale na
ționale programată pentru 5 
noiembrie ? In ceea ce privește 
deplasarea lui Ion Covaci la 
un turneu amical la Belgrad, în 
preajma finalelor naționale, sâ 
fie oare aceasta o justificare 
serioasă ?

Sugerăm biroului federal să 
revadă cu simțul responsabilită
ții sale această măsură inechi
tabilă (care creează un prece
dent foarte incomod) și să re
vină asupra deciziei, redînd fi
nalelor campionatului național 
integritatea la care au dreptul.

noțiuni de pregătire fizică 
nerală.

• într-o discuție intimă, 
Lucian Popescu ne spunea : 
„Aurel Dumitrescu, bine an
trenat, poate să-și păstreze 
titlul de campion european. 
Nu înțeleg de ce Steaua nu 
mi-1 înapoiază. Vreau să do
vedesc că un boxer cu o ase
menea alonjă, nu poale pier
de".
• Fostul internațional Mi

hai Stoian ne declară : „Antre
namentele la mănuși contează 
foarte mult. Nu avem antrenori 
prea mulți care să știe să facă 
o lecție perfectă. în afara lui 
Nour, Fiiresz și Marcu Spakov. 
nu dispunem de antrenori capa
bili să reziste unor asemenea 
lecții”.

• Aldo Cosentino, francezul 
care a cedat in finală la Bucu
rești medalia europeană 
mulțumindu-se cu cea 
gint, în fața lui Aurel 
trescu, s-a logodit zilele 
cu... o funcționară de 
derația franceză de box. Feli
citări. Căsătoria oficială in iu
lie 1971, atunci cind arenele de 
box își vor închide pentru o 
lună porțile.

• Evenimentul central al bo
xului profesionist european îl 
constituie meciul Urtain (Spa
nia) — Cooper (Anglia), care 
va avea loc la 10 noiembrie la 
Londra. Urtain, celebrul basc, 
spărgător de lemne și cărător 
de pietre de moară, a declarat 
ziariștilor că înaintea meciului 
se va antrena la Paris. „în ceea 
ce privește învingătorul — a 
spus el — nu poate fi dccît u- 
nul : eu, pentru că am up pumn 
dinamitard, care-1 va race k.o. 
pe Cooper”. Urtain nu trebuie 
să uite însă că adversarul său 
Cooper l-a expediat Ia podea 
într-un meci pe Clay ți cu 
toate că are 36 de ani este ca
pabil, cu croșeul său de stînga, 
să-l facă „out" pe spaniol.

Paul OCHIALBI

de aur, 
de ar- 
Durnl- 
trecute 
la fe-

„CUPA VOINȚA"-TROFEUL FIDELITĂȚII
La scurt timp după dispu

tarea meciului bilateral de 
fond de pe Bega, cu Sparta- 
kus Gy6r (de care a dispus 
în mod categoric), secția de 
canotaj a clubului Voința 
(antr. Gh. Spiță) și-a onorat 
calendarul, organizîndu-și... 
Cupa. Nici vremea neprielni
că și nici Herăstrău! cu apele 
sale reci, mohorite, nu au 
oferit un cadru îmbietor de 
întrecere tradiționalului tro
feu. Cu atît mai mult apre
ciem atașamentul față de dis
ciplina vîsieior șl a ramelor, 
manifestat de cei ce au ținut 
cu orice chip să-și respecte 
obligațiile sportive și mai cu 
seamă de către sehifistele sau 
schifiștii care au . înfruntat 
(poate și din convingerea uti
lității prelungirii sezonului 
competițional) temperatura 
scăzută, vîntul tăios. Compe
tiția, incluzînd 11 probe, s-a 
adresat îndeosebi juniorilor, 
în cursele lor evidențiindu-se 
echipajele Metalul (3 victorii), 
Olimpia (2) și oarecum Steaua 
— de mai multe ori pe locul 
secund. La junioare, succe
sele (dintre care merită a fi 
reliefată din nou evoluția 
campioanei Gabriela Toader, 
element de reală perspectivă) 
au fost împărțite. în fine, la 
senioare, puternica garnitură 
a Voinței, fără adversare, a 
considerat că e bine să par
ticipe și în aceste’ condiții, 
aducînd astfel un plus de in
teres întrecerii celor mai 
tinere schifiste, în cursele că
rora s-a intercalat. S-a resim
țit, în schimb, lipsa de la 
start a Clubului sportiv șco
lar și a Școlii sportive de 
elevi nr. 1, de data aceasta 
cu absențe motivate de anu
mite cauze obiective. Echipa
jele învingătoare : junioare : 
simplu Gabriela Toader (Vo
ința), dubiu Metalul (Gabrie-

Ia Cengea, Maria Radu), 
4-ț-l r Olimpia (E. Gavluc,
C. Negomireanu, G. Brotea, 
E. Alexe-f-M. Constantinescu); 
juniori: 24-1 Olimpia (V. Ghi- 
țescu, I. Benedek-i-V. Stama- 
te), 2 f.c. Metalul (I. Dumi
tru, A. Roman), dublu Me
talul (F. Tănase, D. Măcriș), 
simplu Gh. Foca (Metalul), 
44*1 Olimpia (G. Filipciuc, R. 
Isopescu, D. Velchiu, C. Am- 
brozie-|-V. Stamate); senioa
re: simplu Maria Hublea (Vo
ința), dublu Voința (Elisabe- 
ta Urian, Ileana Sakal), 44* 1 
Voința (E. Trancioveanu, V. 
Lincaru, A. Bocanu, Bănică+
D. Iordănescu).

Epilogul sezonului de ca
notaj e pe aproape. In con
secință, se cere ca și cele
lalte secții de specialitate din 
Capitală să-și traducă în fapt 
angajamentele. Desigur, co
misii municipală de resort 
le va da o mină de ajutor...

N. MARDAN

1. Gh. Alexe (Steaua) < v ț 2. 
Gh. Cuicea (Id.) 3 V ; 3. AL Nil- 
că (Id.) 3 v ; 4. I. Budahazl (U- 
nlversitatea) 2 v ; 5. C. Marin 
(Viitorul) 2 v.

Faza do zonă C a sCupel Ro
mâniei" s-a desfășurat la Cons
tanța, unde s-au înregistrat ab
sente numeroase In rindul tră
gătorilor (mal ales din Galații 
Iași șl Brașov) șl chiar printre 
antrenori (Iași, Galați, Tg. Mu
reș).

Curios : în diverse ocazH an
trenorii s-au plîns că sint prea 
puține competiții în calendarul 
F.R.S., Iar atunci cînd li se ofe
ră ocazia, ei manifestă O inex
plicabilă Indiferența I

Proba masculină de floretă a 
reunit numai 6 trăgători, iar cea 
a floretistelor 10 participante. 
Surprizele nu au lipsit nici aici 
căci au ratat calificarea pentru 
episodul final al i,Cupel Româ
niei" : Saplontay, Orban, pricop 
(floretă feminin), N. Dumltresca 
(floretă masculin), M. Mironov, 
N. Iile (spadă), S. Vlad (sabie). 
S-au calificat pentru fcCupa 
României : Floretă feminin : Lu
cia Briscan (Medicina Tg. Mu
reș) ; Ana Halchln (Farul Cons
tanța) ; Floretă masculin : N.
Vlad și Gh. Lucian (Politehnica 
Iași) ; Spadă : V. Oarză (Politeh
nica Iași); Gh. Budahazl (Medi
cina Tg. Mureș) ; Sabie : A. Crel- 
țaru șl Dan Popescu (Politehni
ca Iași).

INT1LNIRE DE TINERET ț 
BUCUREȘTI — MOSCOVA
Federația noastră de specia^ 

lltate a fost înștiințată de forul 
similar din U.R.S.S., că reprezen
tativele de tineret ale orașului 
Moscova care urmau să evolueze 
la București, luna 
efectua deplasarea 
lunii viitoare.

F. R. Scrimă s-a 
cord cu noua propunere, 
că în zilele de 13—15 
vom putea urmări, în sala Flo
reasca II, o întîlnlre la toate cele 
patru arme, Intre reprezentati
vele de tineret ale Bucureștlulul 
șl Moscovei.

trecută, pot 
la jumătatea

declarat de a- 
astfel 

noiembrie

— ORIENTARETURISTICÂ
CONCURSURI DE

I
TIP SCANDINAV

PARTICIPARE NUMEROASĂ Șl SELECTA LA „TROFEUL CARPAȚI" Cea mai frumoasa faza...

• „CUPA VOINȚA", concurs 
de orientare turistică cu etape 
de zi și de noapte, a reunit 26 
de echipe (formate din cîte doi 
sportivi și o sportivă) din Capi
tală precum șl din județele Bra
șov, Dolj, Iași șl Timiș. între
cerile desfășurate in pădurea 
Brănești-Cernica s-au soldat 
cu următoarele rezultate : FEMI
NIN — Etapa I, dc zi : 1. Ileana 
Scully 89:00 ; ■ ~
97:00 : 3. Mariana 
Etapa a II-a de 
94:00 ; 2. Aurora 
II. Scully 107:00. 
Etapa de noapte : 
București (M. Istrate — 

104:00 ; “

2.

ediția a Vl-a a sCupel prof. Șt; 
Bozovlcl". Concursul de tip ^ciirsă 
lungă" — care In țările nordice 
constituie o probă aparte In ca
drul campionatelor lor — va a- 
vea șl un sistem nou de start 
asimilat, de asemenea, după cel 
utilizat în țările scandinave. în
trecerea comportă probe de se
niori A șl B, precum gl de se
nioare A.

Devenite tradiționale, cele 
două turnee (masculin și fe
minin) dotate cu „TROFEUL 
CARPAȚI" se inscriu și anul 
acesta printre evenimentele ma
jore ale calendarului sportiv 
din această toamnă. Poziția 
fruntașă a handbalului româ
nesc, excelenta organizare asi
gurată întotdeauna prin grija 
forului de specialitate, obiecti
vitatea și competența publicului 
au recomandat de-a lungul ani
lor aceste întreceri și pe plan 
european, așa incit participarea 
a devenit din ce în ce mai nu
meroasă și selectă.

Sîntem astăzi în măsură să 
informăm cititorii asupra pro
gramului și participărilor defi
nitive la aceste două turnee. 
,,Trofeul Carpați" rezervat echi-

pelor masculine va avea loc 
la Cluj între 17 și 22 noiembrie, 
Ia întrecere fiind prezente echi
pele reprezentative ale R.D. 
GERMANE (locul II la C.M.), 
IUGOSLAVIEI (locul 111 ia 
C.M.), UNIUNII SOVIETICE, 
UNGARIEI, ROMÂNIEI (cam
pioană mondială) și selecționata 
de tineret a țării noastre. Com
petiția feminină se va disputa 
la Timișoara între 25 și 29 no
iembrie, formațiile participante 
fiind împărțite în două serii : 
U.R.S.S., UNGARIA, POLO
NIA. ROMANIA (seria 1) și 
R.D.G., CEHOSLOVACIA, IU
GOSLAVIA, ROMÂNIA-tineret 
(seria a II-a). In cadrul ambe
lor turnee programul a fost 
astfel stabilit incit echipele vor 
beneficia și de o zi de odihnă.

0 ÎNDATORIRE UITATA!
In țara noastră, desfășurarea 

unui meci de handbal este în
scrisă detaliat în foaia de ar
bitraj. în felul acesta erorile 
apar extrem de rar și pot fi 
considerate doar simple acciden
te. In majoritatea țărilor, însă, 
foile de arbitraj reprezintă, de 
fapt, niște succinte rapoarte de 
joc, din care nu se poale face 
„radiografia" întîlnirii. Din a- 
ceastă cauză, Federația inter

națională cere arbitrilor să aibă 
asupra lor o bucată de hîrtie 
și un creion pentru a înscrie 
golurile și avertismentele. Aju
tați de cronometrori și scoreri, 
arbitrii români au cam uitat 
de această îndatorire. Și nu-i 
bine, pentru că... accidente se 
mai pot întîmpla. Așa ca la me
ciul „U“ București — Steaua 
(cînd a rămas în suspensie va
lidarea unui gol) !

Marii performeri ai sportului 
sînt — orice s-ar spune — 
puțin sau mai mult, orgolioși. 
Au investit prea multă muncă 
și au făcut prea mari sacrificii 
morale în urmărirea cununei ce 
o poartă, pentru a nu fi sen
sibili la aplauze și elogii sau 
— se întîmplă și așa ! — la 
înfrîngeri și la tot cortegiul de 
momente neplăcute ce le ur
mează. Acesta-i adevărul : un 
mare campion suportă greu să 
fie depășit, învins. Cu atit mai 
frumos ni se pare, deci, gestul, 
cuceritor prin simplitatea sa, 
cu care un sportiv de frunte 
își felicită adversarul învingă
tor.

L-am văzut, de pildă, pe 
Gheorghe Gruia, maestru eme
rit al sportului, socotit fără 
exagerare unul dintre cei mai 
mari handbaliști ai lumii, cum, 
spontan, a felicitat pe un tînăr 
handbalist care îl driblase ful
gerător, spre satisfacția unei 
galerii usturătoare. Gheorghe 
Gruia a avut, totuși, puterea de 
a-și infringe orgoliul rănit și 
de a-1 felicita be foarte tînărul, 
dar talentatul handbalist Radu 
Voinea. A fost — credem — 
cea mai frumoasă „fază" a 
meciului Universitatea Bucu
rești — Steaua.

Turneul de baraj pentru promovarea in divizie
EXPLORĂRI BAIA MARE-DUNĂREA GALAȚI 12-12
Timp de două zile terenurile 

din parcul Progresul au găzduit 
turneul de baraj pentru promo
varea în prima divizie de tenis 
a țării, seria a II-a. In meciul 
inaugural — desfășurat luni șl 
marți — s-au întllnit formațiile 
Explorări Baia Mare șl Dună
rea Galați. Dacă pentru tenisma- 
nli maramureșeni partidele de 
la București au însemnat o com
petiție... obișnuită (ei fiind la 
a treia încercare de a promova), 
nu același lucru se poate spune 
despre gălățenl. Aceștia parti
cipă pentru prima oară la un 
turneu de asemenea tărie și, 
spre lauda lor, au reușit o per
formanță valoroasă. Rezultatul 
de 12—12 le dă dreptul să spere 
in ocuparea unui loc în seria 
secundă a primei divizii.

Scorul acestei întîlniri a stat 
pînă la sfirșit sub semnul In
certitudinii. Mal întîl tenlsrna- 
nii din Bala Mare sînt acela care

Iau conducerea. La un moment 
dat el au 4—0, prin victoriile în 
serie ale lui C Juhasz (6—1, 6—0 
cu G. Onose), A. Gfirftg (6—2, 
6—2 cu D. Constantinescu), V. 
GOr0g (6—2, 6—0 cu V. Curdu- 
man) și I. Blankenberg (6—2,
6— 0 cu M. Egri). Apoi este rin-
dul gălfițenilor sâ obțină 4 punc
te, scorul devenind egal : 4—4
și, în sfirșit, mergînd „cap la 
cap", scorul final devine 12—12. 
Iată cîteva rezultate : Maria Ul- 
brecht — Elena Guruianu 1—6, 
1—6, R. Attl — L. Vîrgolici
4—6, Z. DulIO — C. Chinan 5—7,
7— 5, 1—6, Simona Grama — Ane
ta Enclu 0—6, 0—6.

întrecerile continuă 
la ora 8.30 șl de la ora

2—6,

astăzi, de 
14.
I. G.

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

canică, adăpostită într-o uria
șă hală, utilată cu strunguri, 
freze și raboteze. Aici l-am cu
noscut pe unul dintre animato
rii mișcării sportive: strun
garul Ștefan Cristea, carene-a 
spus: „îmi place mișcarea. îmi. 
place sportul, și, poate pentru 
că meseria mea cere atenție 
și concentrare, eu am îndră
git în special tirul, care este 
pentru mine o adevărată pa
siune. Spre satisfacția mea și 
a numeroșilor iubitori ai ti
rului din combinat, asociația 
sportivă închiriază, de două 
ori pe săptămînă, poligonul 
orașului".

Ne continuăm vizita. In- 
tr-una din cabinele de comandă

■ ale secției laminoare l-am în- 
tîlnit pe maistrul Constantin 
Ciortan, care după mărturi
sirile colegilor de muncă este 
■unul dintre cei mai înfocati 
adepți ai practicării sportu
lui. Consemnăm în carnetul 
de reporter: „Și chiar dacă, 
duminică de duminică, fotba
lul mă atrage cu farmecul și 
spectaculozitatea sa, eu am 
ales pentru mine voleiul. îm
preună cu cîțiva dintre cole
gii mei, c^re-mi sînt și vecini

de cartier, am aranjat, intre 
blocurile unde locuim, un te
ren de volei, unde foarte des 
ne întîlnim după amiaza și 
jucăm ore în șir. Am confec
ționat acolo și o plasă «fără 
moarte» din fire subțiri de 
oțel! Nici la locul de muncă 
n-am uitat de sport, căci 
nc-am amenajat, Ungă secție, 
un sector de gimnastică, uti
lat cu bară fixă, paralele și 
gantere, iar în pauză organi-

Oblincescu, pasionat jucător de 
fotbal, electricianul Spiros 
Pantazis, redutabil șahist, in
giner Elvira Paveghio, teh
nician Alexandrina Neșteanu, 
care practică tirul, nu amin
tim decît pe cîțiva dintre ei.

La oțelărie, schimbul C, 
schimb fruntaș, este condus 
de maistrul principal Vasile 
Pasc (una dintre figurile 
proeminente ale combina
tului). Statura sa impresio-

LA COMBINATUL
SIDERURGIC GALATI

dl

zăm, destul de des, scurte 
concursuri".

Tot în hala laminoarelor 
l-am cunoscut și pe maistrul 
Gheorghe Pîrvan, un vechi 
practicant 
un mare 
fotbal. La 
ai săi, 
echipa 
după 
săi — 
rării"

în această secție sportul 
mai are numeroși prieteni 
devotați. Numindu-i pe Dan

al sportului 
îndrăgostit 
cei 45 de 

face parte 
secției, flind 

cum spun tovarășii 
„unul din stîlpii apă-

Și 
de 

ani 
din

nantă, alura de atlet, trădînd 
o trainică prietenie cu spor
tul, contrasta, însă, izbitor 
cu vorba-i domoală și plăcută: 
„Din cei 32 de ani ai mei, 
16 i-am dăruit meseriei, smul- 
gînd cuptoarelor mii de șarje. 
Sportul l-am îndrăgit încă din 
școala profesională, la Turda, 
unde am practicat atletismul, 
fotbalul, înotul și șahul. A- 
cum, împreună cu colegii mei 
de schimb, am alcătuit in sec
ție o echipă de fotbal, cîști- 
gînd locul întii in campiona
tul combinatului. Am însă și

Ciștigătorii competiției 
„Racheta de aur"

După două zile de întreceri, 
competiția de tenis „Racheta 
de aur" — inițiată de clubul 
„Cutezătorii” al Palatului pio
nierilor — și-a desemnat câști
gătorii : L. Vlădescu, Șt Pen- 
ciu, A. Popovici, V. Ghineț și 
Anda Nadler.

un păs, pe care vi-l spun des
chis, eu oarecare amărăciu
ne: îndrăgind înotul, regret 
că, pe perioada rece, nu am 
unde să-l practic. Accesul la 
piscina acoperită din Galați 
este interzis amatorilor". Pro
blema, a cărei importanță nu 
mai trebuie subliniată, își 
cere soluții cît mai potrivite.

Ultima noastră cunoștință: 
tehnicianul Constantin Mihai, 
din secția L.B.R., mare amator 
de box, tenis de masă și șah. 
A optat, în cele din urmă, 
pentru tenis, pasiune pe care 
încearcă s-o transmită 
legilor, în calitate de 
nor.

Sala clubului (aflată 
raș), care oferă
condiții de pregătire tenisma- 
nilar, nu constituie doar lo
cul de antrenament pentru e- 
chipele reprezentative ale sec
țiilor. ci și punctul de întîl- 
nire a unui mare număr de 
salariați din combinat, vizita
tori frecvenți.

★
Pe platforma combinatului 

gălățean. sportul și-a găsit, 
așadar, numeroși adepți. Este 
și normal, dacă ne gîndim că 
după orele de producție, miș
carea fizică își aduce n con 
tribuție importantă la rela
xarea organismului.

Și C0- 
antre-

în o- 
excelente

ultimelor patru clasate. La 
anul vom avea din nou o 
formație puternică, întrucît 
se întorc 4—5 băieți care își 
satisfac acum stagiul militar. 
Pînă atunci însă... Obiectivul 
nostru nr. 1 trebuie, deci, să 
fie instruirea tinerilor, por
nind de la o selecție atentă 
în rîndurile acelora care ma
nifestă dragoste pentru 
lupte".

I. LOVASZ — din comisia 
județeană de lupte, fost an
trenor la Reșița între anii 
1926 și 1965 — „Se negli
jează cel mai important ele
ment — tineretul. Școala 
profesională ar trebui să fie 
o pepinieră a sportului 
luptelor. Pe vremea mea. 
antrenamentele nu se mă
surau cu minutele, se muncea 
cîteodată în sală și pînă la 
12 noaptea. Acum însă... La 
școala profesională U.G.M.R., 
de pildă, tov. director T. Jia- 
nu nu ajută suficient la crea
rea condițiilor optime pentru 
pregătirea luptătorilor de 
aici. Alte cauze 1 la Reșița 
nu avem un antrenor sala
riat cu normă întreagă, 
există grupă 
sînt în toate 
Și să nu 
cru foarte 
proape nimeni, 
nici C.J.E.F.S., nici cel de la 
uzină, nici conducerea școlii 
profesionale nu se interesea
ză îndeaproape de acest 
sport. Totul este lăsat pe 
seama antrenorilor și a ce
lor care muncesc în comisia 
obștească".

G. MĂRĂȘESCU — preșe
dinte la C.S.M. — „Conduce
rea clubului sprijină, în mă
sura posibilităților, secția. 
Artfel, bugetul a fost majo
rat anul acesta, s-au organi
zat întreceri amicale cu

nu 
de copii cum 
celelalte centre, 
uităm un lu- 
important: a- 

nici clubul,

Georgeta Lită 
Abrudan 111 :00. 
zl : 1. G. Llță 
Șișu 97:00 ; 3.
MASCULIN —

1. Proiect 
- ■ P. Im-

brescu) 104:00 ; 2. Voința Buc.
(E. Iosif — I. Scully) 109:00 ; 3. 
Cutezătorii Buc. (C. Alexandres- 
cu — V. Tomescu) 112:00. Etapa 
de zi, căpitani : 1. M. Țicleanu 
94:00 ; 2. I. Mărăcine 37:00 ; 3.
P. Constantin 100:00. Etapa de zi, 
secunzi : 1. A. Feneșan 102:00 ; 2.

Varea 119.00 ; 3. I. Damlan 
125:00. CLASAMENT GENERAL : 
1. Voința București I (Ileana șl 
Ion Scully, E. Ioslf) 540.00 ; 2.
Dacia București (S. Achim, S. 
Serghei, M. Țicleanu) 533:00 ; 3. 
Voința București II (G. Llță, St. 
Popescu, I. Tampu) 573:90. II. 
Scully — coresp.)
• A DOUA EDIȚIE a sCupel 

Metalul", organizată de A. S. 
Metalul Plopenl șl desfășurată la 
Gura Dlhamului. a atras la start 
40 de concurent! din 10 asociații 
sportive din București, din jud. 
Prahova șl Județele limitrofe. Re
zultatele înregistrate : SENIORI A 
(11 o>o m ; di'f. niv. 69o m) : 1.
N. Tănase (Flacăra Ploiești) ; 2. 
R. Rusu (Petrochim Ploiești) ; 3. 
I. Popolu (id). SENIORI B (6 600 
m ; dif. niv. 430 m) : 1. M. Albotă 
(Sănătatea Buc.) ; 2. V. Dumitres
cu (Petrochim PI.) ; 3. I. Fratu 
(Tînărul automatist Buc.). SE
NIOARE A (6 400 m ; dif. niv. 
440 m) : 1. Georgeta Araenie
(U.Z.U.C. Ploiești) ; 2. Florlca 
Grigore (Voința Ploiești) ; 3. A- 
dina Zaharia (Peu ochim PI.). 
(M. Bedroslan — coreip.)

O C.J.E.F.S. — SIBIU, prin 
comisia sa de turism-alplnism, va 
organiza duminică 25 octombrie,

R.

2.

ergem
ATLETISM : Stadionul Re

publicii, ora 11, concurs în 
cadrul căruia Valeria Bufanu 
încearcă doborirea recordu
lui mondial la 200 m.g.

BASCHET: —
ora 18, Steaua 
tak Sofia.

FOTBAL: 
muncitoresc, ora 13.30 : Steaua 
(tineret) — Șc. sportivă nr. 2; 
ora 15.15 5 Sportul muncito
resc — Sportul studențesa 
(meciuri amicale).

HOCHEI : Patinoarul arti
ficial fc23 August" (bd. Mun
cii), ora 16 : Avîntul M. duc 
— Avîntul Gheorghlenl ; ora 
18.30: : Dinamo — Agronomia 
Cluj, jocuri în cadrul cam
pionatului național.

POLO : Bazinul Floreasca, 
ora 18 : Dlnamo — Voința 51 
Rapid — Steaua.

ȘAH ț Aula Bibliotecii Cen
trale Universitare (Piața Pa
latului) — runda a II-a a fi
nalei campionatului național, 
masculin.

TENIS : Teren Parcul spor
tiv 1 Progresul, de la orele 
8.30 șl 14, meciuri de baraj 
pentru promovarea în divizie.

Sala Floreasca, 
— Levskl Spar-

Teren Sportul

chipe din Arad, Lugoj, Ti
mișoara, s-au asigurat echi
pamentul și materialele nece
sare .pregătirii. Antrenorii 
însă nu lucrează suficient la 
sală, nu-și ridică nivelul pro
fesional. Este adevărat că 
nici federația nu prea a spri
jinit secția noastră prin spe
cialiștii săi. Antrenorii noș
tri nu asistă la marile com
petiții internaționale care se 
desfășoară la noi în țară,

IMPASUL
SPORTULUI
LUPTELOR

unde ar putea învăța multe. 
Noi nu-i trimitem, iar fede
rația nu-i invită".

N. DINCĂ — secretar al 
secției de lupte a C.S.M. — 
„Băieții au unele greutăți în 
ceea ce privește pregătirile. 
Astfel, nu au sala la dispo
ziție un timp suficient. De 
cînd s-a înființat secția de 
judo, care se pregătește în 
același loc, avem numai ne
cazuri ! ba se rupe prelata 
saltelei, ba se defectează ins
talațiile sanitare, sau se stri
că dulapurile din vestiare".

FR. KOTZUR — antrenor 
la C.S.M. (grupa de libere) 
— „La școala profesională 
U.C.M.R. sîntem considerați 
ca un rău t cesar Din timp 
în timp ni se schimbă pro
gramul de antrenament, iar 
acum ne pregătim în aceeași 
sală și în același timp ou 
boxerii, lucru care dăunează 
pregătirii ambelor disci
pline".

7. PĂTRUICĂ — președin
tele Consiliului huîatean

pentru educație fizica șl 
sport Caraș-Severin — ,JSta- 
rea necorespunzătoare în ca
re se află sportul luptelor 
la noi se datorește nu numai 
slabei munci depuse de către 
sportivi și antrenori, ci și 
activiștilor de la C.J.E.F.S., 
de ja club, care n-au pus 
în centrul preocupării lor 
multiplele probleme ale aces
tui sport cu frumoase tradi
ții la 
ocupa 
făcut cu alte sporturi, 
obțin succese pe plan 
blican ca de exemplu

Reșița. Dacă ne 
și de lupte cum

vom 
am 

care 
rtpu- 

__ nata- 
ția, atletismul, gimnastica și 
boxul, vom ieși din impas. 
Vom rezolva în curînd o se
rie de probleme acute ale a- 
cestui sport, unele chiar din
tre cele ridicate în discuția 
de aici, ca de pildă înfiin
țarea grupei de copii, anga
jarea unui antrenor cu nor
mă întreagă îndrumarea mai 
competentă a secției. Nive- 

sportului, în 
luptelor în 
de la antre- 

mult. Ei tre- 
mai intens 

aplice în 
antrena-

lul actual al 
general, și al 
special, cere și 
nori mult mai 
buie să lucreze 
cu tinerii și să 
muncă principiile 
mentului modern. Vom stu
dia posibilitatea organizării, 
în perioada vacanțelor șco
lare, a unor tabere pentru 
tinerii luptători".

★
După cum se vede, păre

rile sînt destul de diferen
țiate în ceea ce privește cau
zele regresului sportului lup
telor la Reșița. Posibilități 
de redresare sînt însă des
tule, dar ele trebuie valorifi
cate judicios. Qu sprijinul 
material al sindicatelor, prin 
munca neprecupețită a teh
nicienilor și a inimoșilor ac
tiviști obștești, acest sport 
poate fi readus la locul frun
ți eeLâir&E merit/L»
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Trimișii noștri speciali transmit:

Â PROPOS DE RECUPERARE
Reținerea post-meci?

NIKOLA BUGARCICI, președintele 
clubului Steaua roșie Belgrad:

DAR ȘTIM FOARTE BINE
PE FEIJENOORD!u

BELGRAD, 20 (prin telefon).
Vom continua relatările din capitala Iugoslaviei, semnalînd 

o curioasă și simptomatică schimbare de atmosferă și de op
tică a gazdelor, față de meciul de miercuri. De unde pină 
acum, și chiar în ziua sosirii echipei U.T.A., atmosfera de 
aici era dominată de un optimism localnic, afișat fără nici o 
reticență, gazdele nepunindu-și întrebarea CINE va ciștiga, ci 
doar CITE goluri va marca Steaua roșie, pe măsura apropierii 
orei meciului, APAR SEMNE 
UNGHI DE APRECIERE.

în ceasul al lî-lea, tn dis
cuțiile purtate în cercurile 
de fotbal belgrădene apare 
tot mai frecvent numele... 
Feijenoord I

„Ce Be va tntîmpla dacă 
U.T.A. va juca la Belgrad

CARE TRĂDEAZĂ UN NOU

iiOAMENII DE GOL“ Al LUI BILL SHANKLY 
CALLAGHAN, GRAHAM Șl EVANS-

INDISPONIBILI!
20 (prin tele-

n-ar mai fi nece- 
să repetăm — pen- 
a cita oară ? — 

ce trebuie conver-

PETESCU

și Pojoni, 
Sima sau 
PAR RE- 
ȘCOLARI

așa cum a jucat cu marea 
echipă olandeză ?** — se în
treabă cei a căror filozofie 
pleacă întotdeauna de la ma
xima fotbalistică a balonu
lui rotund, care trasează des
tine imprevizibile.

întîmplarea a făcut ca 
Nikola Bugarcici, președinte
le clubului Steaua roșie Bel
grad, să ne vorbească — în- 
tr-un dialog de anticipare a 
meciului de miercuri — toc
mai despre Feijenoord și 
„buclucașul balon rotund*.

„Deși nu o cunoaștem pe 
U.T.A. — spunea Nikola 
Bugarcici, O ȘTIM FOAR
TE BINE PE FEIJE
NOORD. Privindu-i prin 
oglinda L 
CAMPIONII 
MI SE PAR 
DE TEMUT, 
multi nu se 
altceva decît 
ces net al Stelei roșii. Mie, 
însă, balonul rotund îmi 
inspiră întotdeauna pru
dență în pronosticuri. In 
fotbal, nu se știe nicio
dată...**.

Feijenoordului, 
ROMÂNIEI 
O ECHIPĂ 

Știu, la noi, 
gîndesc la 
la un suc-

Subscriind ideii finale a 
președintelui clubului bel- 
grădean, subliniem încă o 
dată nota de circumspecție 
apărută in optica gazdelor 
față de meci.

Despre jucătorii de la 
U.T.A. și despre starea lor de 
spirit nu putem transmite, 
oricît am căuta, nici un ele
ment spectaculos, sau măcar 
aparte. Lipsiți de „poză", 
cînd înving și cînd pierd, 
fotbaliștii arădeni par — și 
în aceste momente dinaintea 
unui alt mare examen al 
carierei lor — o clasă de 
elevi cuminți, care exterio
rizează foarte puțin dintr-un 
zbucium interior pe care-l 
bănuiești puternic.

Curios este faptul că, dacă 
întrezărești unele semne de 
neliniște, de încordare, le 
vezi mai curînd la experi
mentați! Lereter 
decît la „bobocii" 
Broșovschi, CARE 
ALMENTE NIȘTE 
ÎN RECREAȚIE.

Privind în paralel cele 
două tabere, este de remar
cat faptul că in preajma me
ciului trăsătura comună care 
le apropie este O SEMNIFI
CATIVA LINIȘTE. Liniștea 
combatanților care știu că-i 
așteaptă o întrecere foarte 
grea, liniștea dinaintea fur
tunii...

Iată și cele două formații 
probabile :

STEAUA ROȘIE : DU1KO- 
VICI — GIORICI, KRIV0- 
KUCEA, 
DOJCINOVSKI, 
VICI, NOVKOVICI, 
ICI, FILIPOVICI.
VICI, GEAIC1.

U.T.A. : GORNEA 
LININ, LERETER, 
BROȘOVSCHI, ; 
PETESCU, DOMIDE. SIMA 
(ȘCHIOPU), O. DEMBROV
SCHI, FL. DUMITRESCU.

Partida se va juca pe sta
dionul „Steaua roșie" (80 000 
de locuri), cu începere de la 
ora 14,45 (15,45 ora Bucureș- 
tiului). Ea va fi condusă de 
o brigadă de arbitri polonezi, 
avîndu-1 la centru pe Sta
nislaw Eksztein, iar la linie 
pe L. Sfec și W. Lazowski.

GIORICI,
ANTONIEVICI, 

BOGHICE- 
OSTO- 

ACIMO-

i — CA-
POJONI, 

AXENTE,

Marius POPESCU

I

LIVERPOOL, 
ion).

Un 
nează 
tului 
fi acea briză marină tăioasă 
am avea impresia că ne găsim 
în plină vară. Aceasta este 
atmosfera dinaintea meciului 
F. C. Liverpool — Dinamo 
București, din cadrul celui de 
al doilea tur al „Cupei eu
ropene a tîrgurilor".

Aseară, tîrziu, după ce am 
încheiat convorbirea cu Bucu- 
restiul, în somptuosul hol al 
hotelului Saftesbury. unde se 
află cazată delegația echipei 
Dinamo București, a avut loc 
o conferință de presă. Condu
cătorii delegației române. Gh. 
Grigorescu, D. Nicolae-Nicu- 
șor și Angelo Niculescu, pre
cum 
F. C.
son, 
puse 
litate 
Echo", „Manchester 
News*, „The Sun" și 
Guardian", Cum s-a compor
tat Dinamo București în ac
tualul campionat ? Ce părere 
aveți despre fotbalul englez ? 
Care este secretul ultimelor 
succese ale fotbaliștilor româ
ni ? Cum a fost posibil ca 
U.T.A. să elimine pe Fei
jenoord ? Iată numai cîteva 
dintre întrebările puse de zia
riștii englezi. în timp ce se 
desfășura conferința de presă, 
postui de radio Liverpool 
transmitea un interviu cu 
Mircea Lucescu.

Am tinut să vă facem cu
noscute aceste lucruri pen
tru a vă putea imagina in
teresul pe care l-a stîrnit, 
aici. în Anglia, prezenta unor 
reprezentanți ai fotbalului 
nostru.

Dar, față 
tră. stimați 
datorie pe 
onorăm. V-am promis în ul
tima transmisie că vă vom 
oferi părerile gazdelor despre 
dinamoviștii bucureșteni.
Pentru aceasta, azi dimineață 
am asistat la antrenamentul 
echipei F. C. Liverpool, care 
n-a avut loc pe stadionul 
Anfield, unde se va desfășu
ra partida de mîine (n.r. — 
azi), deoarece acesta nu e fo
losit decît la meciurile ofi
ciale. Iată ce ne-a declarat 
BILL SHANKLY, managerul 
lui F. C. Liverpool : „Dina
mo, după cite am aflat, este 
o echipă care se apără, dar 
care are o valoare foarte bu
nă. Numai faptul că aproape 
jumătate din jucătorii dina- 
moviști au jucat la Mundia- 
lul mexican spune destul... “.

De altfel, spațiul pe care-l 
acordă ziarele acestei partide 
constituie 
a prețuirii 
în prezent 
„Liverpool 
„Daily Express", „The 
„Daily Mirror" sînt unanime 
în ceea ce privește recunoaș
terea valorii echipei noastre,

soare 
astăzi 
Liverpool.

strălucitor 
deasupra 

Dacă

tro- 
por- 
n-ar

și secretarul clubului 
Liverpool, Peter Robin- 

au răspuns întrebărilor 
de redactorii de specia- 

ai ziarelor „Liverpool 
Evening 

„The

de dumneavoas- 
cititori. avem o 

care ținem s-o

o dovadă în plus 
de care se bucură 
fotbalul românesc. 
Morning News", 

Sun*,

Ziarul olandez „de _Volkskrant“:
„STEAUA VREA SĂ REPETE

REUȘITA d
EINDHOVEN, 20 (prin tele

fon).
Cochetul oraș din sudul O- 

landei (care, mai ales, noaptea, 
cu centrul său comercial scăl
dat in lumini, ne-a apărut de-a 
dreptul fermecător), unde își 
are sediul cunoscuta firmă pro
ducătoare de aparate electrice 
Philips, cu cei 42 000 de sala- 
riați ai săi, trăiește intens emo
țiile dinaintea partidei ce va 
avea loc aici miercuri seara, in 
„Cupa cupelor", și care va opu
ne echipei locale, P.S.V., for
mația bucureșteană Steaua.

După răsunătorul eveniment 
al eliminării campioanei inter
continentale, Feijenoord, de că
tre U.T.A., noua confruntare 
dintre fotbalul românesc de 
club și cel olandez este aștep
tată cu un mare Interes nu nu
mai în orașul finalistei Cupei 
Olandei, de unde transmitem, 
ci pretutindeni în această fru
moasă țară a lalelelor și a mo
rilor de vînt.

Am avut ocazia încă de Ia 
sosirea la Amsterdam să con
statăm, citind ziarele și discu- 
tînd, ocazional, cu persoanele 
cu care am venit în contact, 
marea atenție ce se acordă par
tidei de la Eindhoven, privită 
ca o reală posibilitate de reabi
litare a soccerului olandez, cu 
mîndria atît de zdruncinată prin 
eliminarea celebrei campioane 
din Rotterdam..

Dorința și speranța într-o 
victorie a echipei din Eindhoven 
sînt cu atît mai mari cu cît 
AICI NU SE IGNORA FAP
TUL CA STEAUA ESTE O 
REPREZENTANTA DE FRUN
TE A FOTBALULUI ROMA
NESC și un succes asupra cl 
ar fi apreciat ca o bună per
formanță. De altfel, semnifica
tive pentru respectul cu care 
este privită și tratată echipa 
bucureșteană ni s-au părut 
nu numai amplele reportaje de 
la sosirea fotbaliștilor români 
apărute în cotidienele „de 
Volkskrant” și „de Telegraaf”, 
ambele din Amsterdam, ci și 
tirul prelungit ăl întrebărilor 
puse antrenorului Șt. Covaci de 
către ziariștii locali și cei ve- 
niți special din Amsterdam și 
Rotterdam. într-o conferință de 
presă organizată ad-hoc luni 
seara în holul hotelului Silveren

CAMPIOANEI U.T.A.“
Seepferd =' '•<-"s<'mnată apoi
foarte su^es-.v in „de Volks- 
krant" sub titlul : „STEAUA 
VREA SA REPETE REUȘITA 
CAMPIOANEI U.T.A.".

Vizînd un rezultat favorabil, 
pe care-l consideră posibil, așa

tAtaru

cum reiese din declarațiile fă
cute presei de către antrenorul 
Kurt Linder, după Înapoierea 
acestuia de la București, gazde
le noastre și-au luat toate mă
surile de precauție. Contrar u- 
zanțelor de pină acum, lotul 
jucătorilor ' ‘ *” '
hoven a 
ccpînd de 
într-o vilă
Marți dimineața, le-a fost pre
zentat filmul meciului Steaua 
— Politehnica Iași, realizat sîm- 
băta trecută de doi operatori 
cinematografici, trimiși speciali 
Ia București. Filmul a fost în
soțit de comentariile antreno
rului Kurt Linder care a urmă
rit „pe viu" această partidă. In 
privința formației pe care o va 
trimite în teren miercuri seara. 
Linder ne-a precizat că va fi 
aceeași care a cîștigat duminică

de la P.S.V. Eind- 
fost cantonat, în- 

lunl după-amiază, 
din afara orașului.

meciul de campionat cu N.A.C, 
Breda, adică : VAN BEVEREN 
— VAN DEN DUNGEN, STRI- 
KA, RADOVICI. 
HIDDINK, VOS.
VAN DER KUYLEN, 
ENSTR, MULDERS.

Lotul fotbaliștilor de la 
Steaua, după cum am informat 
în corespondența precedentă, a 
efectuat luni seara un antrena
ment tare, într-un tempo sus
ținut, pe unul din cele 
renuri anexe (între care 
zonate) ale stadionului 
lui Eindhoven. La ora 
pe terenurile amintite, 
mina reflectoarelor, se antrenau 
încă opt echipe de copii, după 
ieșirea acestora de la școală. 
Jucătorii bucureșteni au făcut 
o sumară cunoștință și cu te
renul pe care vor evolua 
miercuri seara, apreciind starea 
gazonului și entuziasmindu-se 
de instalația de nocturnă, care 
iluminează excepțional cîmpul 
de joc. Marți, echipa oaspete a 
avut un program de relaxare. 
Dimineața. întreaga delegație a 
vizitat extrem de interesanta 
expoziție permanentă a firmei 
Philips care poartă sugestiva 
deviză : „Electronica în sluiba 
omenirii".

Seara, fotbaliștii români au 
vizionat filmul francez „Borsa- 
lino“ cu Alain Delon și Bel
mondo. Pînă la ora Ia care te
lefonez, antrenorii Covaci și 
Onisie nu s-au fixat încă asu
pra „U”-ului care va începe me
ciul. Se pare, însă, că vor in
terveni unele modificări în 
formația care a jucat sîmbătă 
în compania Politehnicii Iași.

Aici, la Eindhoven, vremea 
este schimbătoare, mai mult 
ploioasă și răcoroasă. în ciuda 
capriciilor ei, se crede că 
miercuri seara, la stadionul cen
tral, vor fi ocupate toate cele 
22 000 de locuri, dintre care ju
mătate dispun de un sistem e- 
lectric de încălzire. La meci 
și-au anunțat prezența și 90 
de ziariști din întreaga Olandă. 
Partida va începe la ora 20 
(21 ora Bucureștiului) si va fi 
condusă de o brigadă de arbi
tri din R.F. a Germaniei, avîn
du-1 la centru pe cunoscutul 
G. Schulcmburg.

KEMPER. 
HANSEN, 

VE-

13 te
ll ga- 
dubu- 
aceea, 
la lu-

C. FIRANESCU

a. DINU

Poale
sar 
tru 

adevărul „ 
tit în axiomă : tineretul nos
tru posedă o foarte bogată 
paletă de însușiri naiive — 
reflexe prompte, vheză de re
acție, abilitate și suplețe, e- 
lan și detentă, gîndire fulge
rătoare și fantețzie debordan
tă — care, toate la un loc, 
îi îngăduie să practice cele 
mai diverse discipline spor
tive. Dacă, totuși, sîntem o- 
bligați să readucem această 
problemă în transfoca'or este 
numai pentru a sublinia un 
alt mare adevăr : trăsăturile 
de mai sus au nevoie să fie 
supuse unui proces de pregă
tire din ce in ce mai intens, 
mai organizat, mai metodic, 
pentru ca ele să poată fi ex
primate la un nivel cît mai 
elevat, cu tot sporul cuvenit 
de frumusețe si de eficientă.

In fotbal — vorbeam bine
înțeles de cel de performan
ță — mai mult ca în orice 
alt sport se simte nevoia ca 
acest summum de trăsături să 
fie întregit cu complementul 
condiției fizice, fără de care 
jucătorii nu pot face țață tu
turor marilor solicitări din 
timpul unei partide.

Din fericire, epoca noastră 
electronică ne poate pune la 
dispoziție 
altele 
pînă

paratură de laborator este 
gata să măsoare potențialul 
psiho-fizic al sportivului, atît 
de-a 
pregătire, . 
sau 120 de 
din urmă în

lungul programului de 
otire, cît și după cele 90

minute (acestea 
cazul meciurilor

de cupă). Gradul de obosea
lă, cheltuiala masivă de ener
gie pot fi deci atestate cu 
exactitate. Dar, 
sînt antrenorii 
substanțial de 
lui, pot mînui

cît și dificultatea pe care o 
prezintă această partidă pen
tru F. C. Liverpool. 
Express* arată, de 
a sosit ..timpul 
pentru Lloyd (cel 
apărător al lui F. 
pool), care-și joacă 
lui Dinamo șansa de a prin
de un Ioc în naționala An
gliei, în meciul de la 25 no
iembrie cu reprezentativa 
R. D. Germane. De felul cum 
va reuși să se descurce în 
fața lui Dumitrache — com
parat aici cu atacanți de 
vază ca Bobby Charlton și 
Albert — va depinde totul" 
— conchide ziarul citat.

Alt ziar de mare tiraj, 
„Daily Mirror", parafrazîndu-1 

pe Dinu, scrie în . titlu 
„Shankly a fost avertizat : 
-Rîndul vostru va fi data 
viitoare*", sugerînd, deci, po
sibilitatea eliminării puterni
cului team englez.

După-amiază. de la ora 16, 
pe același teren unde s-au an
trenat elevii lui Bill Shankly. 
și-au făcut apariția dinamo- 
viștii bucureșteni. A fost o 
ședință destul de scurtă 
ca o oră), avînd mai 
un caracter de încălzire: 
cări ușoare și exerciții 
tru „apetitul"

Dacă 
cultăti 
ției, în 
de Ia 
Shankly, are destule dureri 
de cap. Cei mai periculoși a- 
tacanți englezi, Callaghan, 
Graham și Evans —„oamenii 
de gol* ai echipei — nu vor 
putea juca în partida cu Di
namo. Dacă în ceea ce-i pri

vește pe primii doi lucrurile 
erau clare, în schimb. încer
cările de a-1 recupera pe 
Evans (nefolosit în ultimul 
meci de ligă, cu Burnley i 
2—0). n-au dat rezultate, a- 
cesta acuzînd o fisură la 
claviculă.

Dar, iată formațiile proba
bile, pe care cei doi antre
nori le-au anunțat aseară :

F. C. LIVERPOOL: Cle- 
mence — Lawler, Lindsay, 
Smith, Lloyd, Hughes, Hail, 
Livermore, Hcighway (aflat 
la cel de al doilea meci în 
ligă, marcator în partida cu 
Burnley), McLughlin, Thomp
son.

DINAMO BUCUREȘTI : 
Constantinescu — Cheran, 
Dinu, Stoencscu, Deieanu, 
Mustățea, R. Nunweiller, Lu- 
cescu, Sălceanu, Dumitrache, 
Haidu.

Partida se va 
cum am mai spus, 
nul Anfield (54.000 
și va începe la 
(ora București ului).

Arbitrajul va fi asigurat de 
o brigadă 
la centru 
Machin.

„Daily 
pildă, că 

încercării" 
mai bun 

C. Liver- 
împotriva

(cir- 
mult 
miș- 
pen-

balonului.
Nicușor nu are 
în alcătuirea forma- 
schimb omologul său 
F. C. Liverpool. Bill

difi-

desfășura, 
pe 
de

ora

stadio- 
locuri) 

20,30

franceză, avîndu-1 
pe reputatul Roger

Paul SLAVESCU

w

mijloace cu totul 
decît cele empirice de 

mai ieri. O întreagâ a-

Regim
săptămînile următoare,In

grupul de elită al fotbaliști
lor noștri va avea de jucat 
o suită de meciuri (în cam
pionat, cupele europene și în- 
tîlnirile echipei naționale), 
spațiate numai de 3—4 
de odihnă. Succesiunea

zile
a-

in7 jocuri
Partida, importantă, 

Țara Galilor — se știe — 
avea loc la 11 noiembrie 
Cardiff. Pină atunci j 
programate 3 etape de 
pienat și un meci de 
gătire a iotului național.

Sintetiztnd programul de 
jocuri pină Ia 11 noiembrie, 
inclusiv etapa de duminica 
trecută, el se prezintă ast
fel :

17—18.X. : etapă de cam
pionat divizia A.

21.X. : jocuri în cupele eu
ropene 
namo).

25.X. 
divizia

cu 
va 
la 

sînt 
cari- 
pre-

(U.T.A., Steaua, Dl-

: etapă de campionat 
A.

28.X. : A.D.O. — Lotul 
la Haga, Bulgaria,,p-

A
Lotul

ceasta presupună 
mari, de ordin fizic 
vos, iar importanța 
lor reclamă de fiecare 
un potențial de competiție in
tegral și eficace. In fața unor 
asemenea circumstanțe se o- 
bișnuia pînă nu de mult să 
se anuleze o etapă sau două 
de campionat, în favoarea 
unor pregătiri speciale în ve
derea confruntărilor interna
ționale. Experiența noastră și 
a altora a convins treptat că 
metoda era nu numai gre
șită. dar și profund dăună
toare. în ultima vreme, nu
mărul de jocuri susținute de 
fotbaliștii noștri de primă 
mină a sporit. Astfel, ei au 
dobîndit o capacitate de e- 
fort mai mare, o uzanță com- 
petițională de un preț greu 
de estimat, o formă sportivă 
mai stabilă.

eforturi 
și ner- 
pa rt i de

dată

Azi, In Capitală

SPORTUL STUDENȚESC
SPORTUL MUNCITORESC

Terenul Sportul muncito
resc din Capitală va găzdui 
azi un cuplaj fotbalistic, tn 
deschidere, de la ora 13,30, 
echipa de tineret Steaua va 
juca in compania formației 
Scolii sportive nr. 2 Bucu
rești. De la ora 15,15, actua
lul lider al seriei I a divi
ziei B, Sportul studențesc, 
va întilni pe Sportul munci
toresc.

EM. DEMBROVSCHI:
*/

MACAR 0 REPRIZA IN ETAPA A IX-a"//
Paralel cu tratamentul pe 

care-l urmează în Capitală, 
sub stricta supraveghere a dr. 
Tomescu, băcăuanul Dem- 
brovschi efectuează antrena
mente alături de fotbaliști ai 
clubului Dinamo București, pe 
terenul din șoseaua Ștefan cel 
Mare.

Ieri dimineafă l-am reîn-

tîlnit pe Dembrovschi pe cu
loarele federației.

„încet, încet — ne-a spus 
el — îmi recapăt forma spor
tivă. Peste cîteva zile voi 

pleca la Bacău pentru a mă 
pregăti împreună cu coechi
pierii mei. Sper să reintru, 
măcar pentru o repriză, în 
etapa a IX-a, cînd echipa mea 
va întîlni acasă pe „U" Cluj".

Duminică 25 octombrie 1970
CONCURS EXCEPȚIONAL PRONOEXPRES

Ne aflăm în plină vtnzare a 
biletelor la concursul excepțio
nal Pronoexpres de duminică 
25 octombrie a.c„ concurs care 
se prezintă cu nenumărate 
puncte de mare atracție pentru 
participant!.

în primul rînd. se oferă au
toturisme DACIA 1300 si FIAT 
850. precum și excursii în 
URSS (partea sudică) cu o du
rată de circa 19 zile și la PA
RIS. cu 
zile. Atît 
excursiile 
nelimitat.

Se mai 
numerar 
și premii

Pentru ...... 
cestor premii, vor fi efectuate 
5 extrageri de cite 
din 45. In total vor 
40 de numere.

Se poate participa 
te de 3 lei, '6 lei și 
riantele de 15 lei avînd drep
tul de participare la toate cele 
5 extrageri.

avionul, de circa 8 
autoturismele cît si 
se acordă in număr
not cîștiga premii în 

de valoare variabilă 
fixe în bani, 
atribuirea tuturor a-

8 
fi

cu
15

numere 
extrase
varian- 
lei. va-

.VW .

Sîmbătă. 24 octombrie 1970, 
este ULTIMA ZI în care vă 
mai puteti procura biletele.

Precizăm că se poate parti
cipa și pe bilete fractionate, 
cu variante combinate, pre
cum si pe combinații „cap de 
pod", forme de participare care 
asigură suite de cîstiguri.

• Tragerea Pronoexpres de 
astăzi va avea loc la București 
în sala Clubului Finanțe Bănci 
din Str. Doamnei nr. 2 cu tn- 
ceoere de Ia ora 19. Tragerea 
va fi radiodifuzată, după care 
va urma un film artistic.

Intrarea liberă.
PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 42 DIN 18 OC

TOMBRIE 1970

CATEGORIA I (13 rezultate) : 
2,20 variante a 28 463 lei.

CATEGORIA A II-A (12 rezul
tate) : 56,55 variante a 1 329 lei,

CATEGORIA A III-A (11 rezul
tate) : 610,35 variante a 185 lei.

prea puțini 
care, ajutați 

medicii clubu- 
o asemenea 

aparatură. Cei mai multi din
tre ei fac apel tot la vechile, 
patriarhalele .măsurători*, pe 
care și semnalam! acestor rîn- 
duri le aplica în urmă cu 50 
de ani la clubul studențesc 
din Montpeliier, al cărui ju
cător și antrenor eram. Or, as
tăzi, o dată cu recurgerea 
la circuit-training, la antrena
mentul cu intervale, la gan- 
tere și haltere 
antrenori le-au 
re ?), problema 
fortului trebuie 
pe ordinea de 
consumarea unei partide, nu 
totdeauna traumele și contu
ziile căpătate de jucători pot 
fi depistate imediat. Ar fi ne
cesar, deci, ca in noaptea

(mâ întreb citi 
adoptat, oa- 
recuperârii e- 
înscrisă prima 
urgență. După

de duminică spre luni și a* 
ceastă zi întreagă, la opera
ția obligatorie a oxigenării 
organismului să se adauge și 
reținerea jucătorilor în canto; 
nament, pentru ca medicul si 
masorul să poafă interveni 
neîntîrzial la înlăturarea sau 
atenuarea efectelor nocive,— 
destul de numeroase în con
dițiile dure ale jocului de as
tăzi.

Acum, lucrurile decurg cam 
așa : jucătorii, lăsați la domi
ciliu (numai în cazul unor ac
cidentări mai grave sînt con
duși la cabinetul medical) su
prapun pe fondul epuizării fi
zice și nervoase fie o ali
mentație prea abundentă (cu 
ingurgitarea și a unor bău
turi mai „tari*), fie alte efor
turi „eliberatorii*, care nu 
pot duce decît la consecințe 
dezastruoase pentru orga
nism.

La lași, antrenorul V. Măr- 
dărescu a avut curajul de a 
aduna pe jucători numai cu 
o oră înaintea meciului, mi- 
zînd doar pe sentimentul pro
priei responsabilități a elevi
lor săi. Iar puterea de luptă 
a acestora, departe de a slă
bi, este, după aceste șapte 
etape, în continuă creștere.

Cine ar putea să ia cu a- 
devărat „taurul de coarne" 
pentru a statua acum reține
rea jucătorilor post-meci, ne
cesară refacerii lor integrale?

VIRGIL ECONOMU

de muncă neobosită
Cei mai reputați fotbaliști 

români s-au apropiat, așadar, 
de cota de partide anuale 
realizate de mult de către 
toate vedetele internaționale 
(60—70).

Ar fi mare greșeala ca a- 
cum, după ce abia ne-am

26 de zile
olimpic la Sofia, Polonia — 
România (tineret) la Lodz.

I. XI. : etapă de campionat 
divizia A.

4.XI. : jocuri în cupele eu
ropene (returul).

II. XI. : jocul Tara Galilor — 
România (A) — campionatul 
Europei.

Așadar, pentru jucătorii se- 
lecționabili sînt programate 
7 jocuri în 26 de zile, dintre 
care 6 din 4 în 4 zile. Dintre 
acești jucători, cei mai soli
citați vor fi cei proveniți de 
Ia cluburile U.T.A., Steaua 
și Dinamo, pentru că — in 
plus, față de ceilalți — vor 
disputa și meciuri tn cupele 
europene. Or, ei alcătuiesc, 
de fapt, baza lotului reprezen
tativ.

smuls dintr-un stereotip de 
periferie fotbalistică, SA IN
VOCAM DIN NOU PERICO
LUL OBOSELII PENTRU 
INTERNAȚIONALII NOȘTRI 
SI SA AJUNGEM CU G1N- 
DUL LA PSEUDOSOLUȚIA 
SCĂDERII NUMĂRULUI DE 
MECIURI. Ar fi o mare gre
șeală dacă nu s-ar accepta 
singura soluție autentică, aceea 
de a pune accent pe calitatea 
procesului de recuperare.

Ghiar jucînd partide dificil* 
la 3—4 zile Interval, un fot
balist de performanță, adap
tat de ani la eforturi mari, 
va putea să se prezinte de 
fiecare dată cu rezervele de 
energie intacte, dacă inter
valul va fi dominat de regi
mul de viață cuvenit. Odihnă 
în toate variantele sale, ali
mentație în corespondență, 
procedee fizio și hidrotera- 
pice, evitarea alcoolului, o- 
collrea abuzurilor de toate 
nuanțele — sînt mijloace și 
atitudini fiziologice de mare 
eficacitate în tentativa de re
facere integrală a capacită
ților organismului. :

Este necesar să ne apro
piem tot mai mult de regimul 
de antrenament, de competi
ții și de viață practicat de 
marii jucători ai lumii. Am 
făcut anevoie un mic pas in 
această direcție. Să ne incă- 
pățînăm ca acum SA NU-B 
EFECTUAM tNAPOl, ei 
DIMPOTRIVĂ SA PREGĂ
TIM DEPLASAREA ULTE
RIOARĂ ÎNAINTE, PtN A 
CÎND CEI MAI ÎNZESTRAT! 
FOTBALIȘTI DE LA NOI, 
TOT ATÎT DE ÎNZESTRAȚI 
CA TOATE STELELE MAPA
MONDULUI. VOR AJUNGE 
SĂ-ȘI POTENȚEZE TALEN
TUL PRIN ACELAȘI RE
GIM DE MUNCĂ SI PRIN 
ACELAȘI ARSENAL DE MIJ- 
I.OACE, asemenea celor mai 
strălucite etaloane.

Romulus BALABAN

ȘEDINȚA BIROULUI FEDERAL
’■(Urmare din pag. 1)

de mîi- 
larg de 
reieșite 

șe-

Rapid—Universitatea Craio
va, care au stîrnit atîtea dis
cuții; au fost analizate mul
tiple probleme legate de ac
tivitatea de arbitraj, luîndu-se 
în considerație măsurile care 
ar putea fi luate pentru îm
bunătățirea acestei activi
tăți atît de importante pen
tru viața noastră fotbalistică.

La sfîrșitul ședinței, tov. 
Mircea Angelescu, președin
tele Federației române de 
fotbal, a aă'us la cunoștința 
reprezentanților presei, invi
tați la F.R.F., hoîărîrile luate 
de Biroul federal în legătură 
cu arbitrajele sus-aniintite. 
precum și măsurile care ur
mează a fi luate pentru eli
minarea aspectelor negative 
din activitatea de arbitraj, 
pentru ridicarea ei pe o treap
tă cît mai inahă.

în numărul nostru 
ne ne vom ocupa pe 
diferitele probleme
din această importantă 
dință a Biroului federal. Un 
interes imediat pentru citi
tori, pentru iubitorii fotba
lului, îl prezintă, desigur, 
concluzia la care a ajuns Bi
roul federal în legătură cu 
arbitrajele din cele două me
ciuri de la București, hotă- 
rîrile care au fost luate în șe
dința de aseară.

în ce privește meciul 
Steaua—Politehnica Iași, atît 
Colegiul central al arbitrilor, 
cît și membrii Biroului fede
ral care au asistat la partidă, 
au fost de acord că rezulfa- 
tul întilnirii a fost viciat de 
arbitraj, principalul vinovat 
fiind arbitrul de linie V. 
NEACȘU, care n-a semnali
zat poziția de ofsaid a jucă
torului Tătaru, acesta în
scriind astfel un gol neregu
lamentar, hotărîtor în situația 
de pe teren. Desigur că și ar
bitrul de centru, N. Cursaru, 
aflat pe fază, ar fi putut îm
piedica această gravă gre
șeală, fluierînd poziția de 
ofsaid a lui Tătaru, chiar 
dacă tușierul nu i-a semna- 
lizat-o.

Ca atare, Biroul federal și-a

însușit propunerile Colegiu
lui central ai arbitrilor pri
vind sancționarea celor doi 
arbitri. ARBITRUL DE LI
NIE V. NEACȘU A FOST 
SUSPENDAT PE TIMP DE 
6 LUNI. O sancțiune severă 
— TREI LUNI SUSPENDA
RE — a fost ă’ictată și împtf» 
triva arbitrului de centru, 
N. CURSARU, la care s-a 
reținut, însă, faptul că In ul
timii ani el nu & mai primit 
nici o sancțiune, ceea ce i-a 
adus circumstanțe atenuante 
în judecarea greșelii săvîrșite 
în partida Steaua—Politeh
nica Iași.

Cît privește celălalt arbi
traj. al lui I. CIMPEANU. Ia 
meciul Rapid—Universitatea 
Craiova, Colegiul central aJ 
arbitrilor și membrii Birou
lui federal care au vizionat 
acest joc — mai puțin An
gelo Niculescu, observator 
federal, a cărui opinie am 
publicat-o în numărul de 
ieri — au apreciat că n-a fost 
vorba de o poziție de ofsaid 
la înscrierea golului de către 
jucătorul Angelescu de la 
Rapid. întrucît jucătorul Uni
versității Craiova. Lepădatu, 
care se afla lingă linia de tușă, 
a trecut neobservat de către 
majoritatea spectatorilor si 
chiar de arbitrul de linie C. 
Ghiță, care, în prima clipă, a 
semnalizat o poziție de ofsaid 
la Angelescu. dar, observîndu-1 
apoi și el pe Lepădatu, a co- 
borît fanionul. Acordarea go
lului, de către arbitrul <Je 
centru I. Cîmpeanu, A FOST 
CONSIDERATA JUSTA, reți- 
nîndu-se, însă, în sarcina a- 
cestuia alte greșeli, mai puțin 
importante, care vor cîntări 
totuși atunci cînd se va pune 
problema delegării lui la noi 
meciuri. Tn contextul acesta, 
ar fi fost, poate, cazul, ca 
Colegiul centra] al arbitrilor 
să ia în discuție greșeala ini
țială a tușierului C. Ghiță, 
care a contribuit la crearea 
unei atmosfere de confuzie.

Ședința Biroului federal, 
cum spuneam, a analizat mul
tiple probleme ale arbitraju
lui, de care ne vom ocupa în 
articolul nostru de mîine.

AZI, PE TERENUL „FLACARA ROȘIE DUDEȘTI"

DE JUNIORI-FLACĂRA ROȘIELOTUL'
I

După cum am mal 
astăzi, (vrcnui ^Flacăra 
Dudești" — va găzdui, 
cepere de la ora 15.30, 
amicală de fotbal dintre 
reprezentativ de juniori și divi
zionara C. Flacăra roșie.

Prof. c. Ardeleann, antrenorul 
coordonator al „naționalei" de 
juniori, ne-a anunțat că va rula

anunțat, 
roșie — 
cu tn- 

partida 
lotul

Întregul lot, aflat In pregătire 
comună la Snagov, In vederea 
viitoarelor preliminarii 
— ceea ce face ca testul de 
lăzi, programat In compania 
chipej antrenată de fostul 
ternațlonal Nicolae Oaidă, 
constituie promisiunea unu! 
tractiv spectacol fojb^ystlq» *?

U.E.F.A.
as- 

e« 
in
să
«-
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C. M. de gimnastică:

[CHIPIU JAPONIEI Șl U.R.S.S.-PRINCPALE 
FAVORITE ÎN ÎNTRECEREA MASCULINA

-w
11

«A

In cadrul ultimelor pregătiri pentru mondiale, Shigeru Kenmotsu (Japonia) a manifestat o 
formă deosebită. Iată-l concurînd la cal cu minere în sala Floreasca.

• Duelul dintre echipele 
reprezentative masculine ale 
Japoniei și Uniunii Sovietice 
constituie, fără îndoială, u- 
nul dintre principalele puncte 
de atracție ale apropiatelor 
campionate mondiale de gim-

U.R.S.S.

nastică. Deoarece, recent, s-au 
încheiat atît campionatele 
Uniunii Sovietice, cit și cele 
ale Japoniei, cronicarii de 
specialitate au avut curiozi
tatea să compare rezultatele 
înregistrate :

JAPONIA

România—medalie de argint
la „meci englezu

START ÎN C.C.E. LA POLO
Va fi ^întrerupt șirul succeselor iugoslave ?

(Urmare din pag. 1)

cîteva 
a 8-a

Voronin 114,90
Klimenko 113,95
Lisițki 112,80
Diomidov 112,45
Bogdanov 111.70
Karasiov 111,65
Bogus 111,55

Kenmotsu 113,10
Nakayama 112,975
Kato 111,125
Tsukahara 110,425
Hayata 110,20
Ilonma 110,075
Kasamatsu 109,725

Comentariile le lăsăm pe 
seama cititorilor.

• Da 10 octombrie, la Lju
bljana, a avut loc o repetiție 
generală organizatorică a 
campionatelor mondtale, cu

care prilej gazdele au pus 
în funcțiune toată aparatura 
tehnică pregătită. pentru 
buna desfășurare a întrecerii. 
„Rezultatele au fost mr»i mult 
dșcît mulțumitoare" — a de
clarat președintele cornitetu-

Finala șahiștilor

CAMPIONUL CÎȘTIGĂ
ÎN PRIMA RUNDĂ

Finala campionatului național de 
șah a început ieri. Dimineața s-a 
desfășurat tradiționala ceremonie 
a tragerii la sorți, însoțită de spi
rite. amabilități și urări ipocrite 
de succes.

După amiază, cînd ceasurile de 
control au fost puse în mișcare, 
ora zîmbetelor trecuse și cei 20 de 
concurenți (Kertesz a fost liber) 
s-au angajat intr-o luptă grea, 
socotind că este foarte important 
să începi bine un turneu și că un 
punct, sau chiar o jumătate, lă
sate în prima rundă pot fi amar 
(dar zadarnic) regretate înaintea 
celei din urmă.

Grăbit și expeditiv, Victor Cio- 
câltea l«a executat pe problemls- 
tul Paul Joița. după ce obținuse, 
cu negrele, o poziție superioară în 
apărarea siciliană.

Foarte interesantă a fost partida 
Pavlov-Gheorghiu. Marele maes
tru a Jucat cu negrele aceeași 
variantă pe care Fischer a utili
zat-o împotriva sa la Olimpiadă. 
Pavlov habar n-avea că-1 are, de 
fapt, în față pe campionul ameri
can, aflînd acest lucru la analiză, 
cînd în întîlnirea considerată der
by se consemnase remiza.

Reicher nu i-a permis lui So- 
lomonovici să atace, și-a obligat 
adversarul la manevre poziționale, 
știind că aici adversarul nu se 
simte în largul său. Rutina de 
turneu a „electronistului“ a hotă- 
rît soarta întîlnirii. Punct pentru 
Reicher.

TRAGEREA LA SORȚI
1. Kertesz, 2. Gheorghiu, 3. 

Ungureanu, 4. Vaisman,. 5. Tra- 
tatovici,, 6. Joița, 7. Stanciu, 
8. Mozes, 9. Ghindă, 10. Rei
cher, 11. Ghizdavu, 12. Buza, 
13. Solomonovici, 14. Ilijin, 15. 
Georgescu, 16. Neamțu, 17. Cio- 
câltea, 18. Ghițescu, 19. Segai, 
20. Bena, 21. Pavlov.

Ghindă l-a învins pe Ilijin, iar 
Ghizdavu pe Buza. Juniorul Tra- 
tatovici i-a rezistat lui Ghițescu : 
remiză. Patru partide »s-au între
rupt.

Astăzi, dela ora 16, se joacă 
runda a II-a.

Valeriu CHIOSE

Campionatul de hochei
(Urmare din pap I)

a cărui miză era destul de 
mare • evitarea din start a 
locului penultim,, I.P.G.G. și 
Agronomia Cluj s-au angajat 
din primele secunde într-o a- 
prigă încleștare, risipa de e- 
nergie a ambelor formații fur- 
r.izind o partidă de un dina
mism deosebit. Victorioși au 
terminat. în cele din urmă și 
numai după multe emoții, stu
denții bucureșteni. Și dacă ar 
fi să judecăm după numărul 
și ilaritatea ocaziilor de gol 
avute poate că victoria lor 
este meritată Dar, nu-i mai 
puțin adevărat că rutina, su- 
prioritatea in tehnică a unor 

nvcheiști clujeni a cîntărit greu

Programul jocurilor do azi : 
ORA 16 : Avintul M. Ciuc- 
Avintul Gheorghieni, ORA 
18.30 : Dinamo — Agronomia 
Cluj.

dabile, este pusă la îndoială 
de unele greșeli în aprecieri 
ale cuplului de arbitri, care 
dictind cu mai multă seve
ritate eliminări în tabăra clu-

I. P.G.G. — AGRONOMIA 5—3
(1—0, 0—1, 4—2)

Au arbitrat : FI. Gubernii și 
C. Sgincă.

Marcatori : Mantea (2), Gh.
Florian, Constantinescu, Vlad
II. respectiv Texe (3).

Penalizări : I.P.G.G. — 8 mi
nute, Agronomia — 22 minute.

în lungi perioade de timp și 
nu exagerăm dacă spunem că 
lin rezultat de egalitate ar fi 
fost mai just. Din păcate, vic
toria bucureștenilor, pentru 
care ei au făcut eforturi lău

jeană au facilitat în bună mă
sură desprinderea în final a 
jucătorilor de la I.P.G.G.

Dincolo însă de aceste con
siderente, nu putem omite 
faptul că. în general, jocul a 
avut o desfășurare palpitantă, 
cu spectaculoase răsturnări de 
scor. Și a mai avut partida — 
mai bine ar fi fost să nu aibă 
— unele ieșiri nesportive în 
ultimele minute ale jucătorilor 
de la Agronomia care, ener
vați și de greșelile, sperăm, 
întîmplătoare ale arbitrilor, 
dar și excesiv de nervoși, au 
depășit uneori limitele sporti
vității.

lui de organizare. Compute
rul a funcționat ireproșabil, 
toate celelalte operațiuni au 
fost excelente, pînă la cele 
mai mici detalii.

® De pe lista pretendenților 
la medalii nu sînt omiși gim- 
naștii din edhipa R.D. Ger
mane. Iată echipa anunțată 
de federația de specialitate 
din R.D.G.: Mathias Brehme, 
Klaus Koste, Gerhard Die
trich, Wolfgang Thine, Peter 
Kunze, Bernard Schiller, 
Wolfgang Klotz. în ce pri
vește echipa feminină a 
R.D.G., este neîndoios că ea 
pornește în competiție ca o 
mare favorită, avînd-o ca 
prim-solistă pe campioana 
europeană din 1969, Karin 
Janz. Iată și celelalte echi
piere : Angelika Heimann, 
Erika Zuchold, Christine 
Schmidt, Marianne Noak, 
Richr.rda Schmeisser, Beate 
Gerke.

® Sub îngrijirea, comitetu
lui de organizare, la Lju
bljana a fost editată o „En
ciclopedie a gimnasticii", am
plă prezentare a istori/i cam
pionatelor mondtale și euro
pene. a principalelor momen
te pe care le-a trăit acest 
sport, în ultimele patru de
cenii.

• De remarcat că, de buna 
organizare și desfășurare a 
mondialelor răspunde un co
mitet, în a cărui componență 
figurează 49 de specialiști, iar 
în diferitei® comisii. au fost 
incluse 329 de persoane. Se 
speră că la întrecerile pro- 
priu-zise. vor lua startul peste 
500 de sportivi.

compania elitei mondiale a 
specialiștilor la arma liberă 
de calibru redus înseamnă o 
nouă confirmare a valorii tră
gătorilor români, deținători ai 
titlului continental și record- 
meni ai lumii la aceeași probă.

Competiția, care s-a desfă
șurat pe o temperatură de 
+ 30° a avut un final emoțio
nant. Doi trăgători obținuseră 
cite 598 p : Feiss și finlande
zul Kărvinen. Dar, la contro
lul efectuat de arbitri, pe țin
ta lui Kărvinen au apărut 
două focuri străine și Kăr
vinen a coborît pe locul al 
patrulea.

REZULTATE, ARMĂ LI
BERA CALIBRU REDUS 60 
F CULCAT : 1. FEISS (Repu
blica Sud-Africană) 598 p (re
cord mondial egalat), 2. Zah- 
ringer (R. F. a Germaniei) 
597 p, 3. Kojut (Polonia) 597 
P, 4- Kărvinen (Finlanda) 596 
P, 5. Pojer (Cehoslovacia) 596 
p, 6. GHEORGHE VAS1LES- 
CU (ROMANIA) 595 p, 7. 
Prescura (Italia) 595 p, 8. 
Hammerl (Ungaria) 595 p, 9. 
Sipek (Iugoslavia) 594 p, 10- 
De Chirico (Italia) ... 12.
ȘTEFAN TAMAȘ (ROMANIA) 
593 p... 30. MARIN FERE- 
CATU (ROMANIA) 591 p... 
47. ȘTEFAN CABAN (ROMÂ
NIA) 588 p. Echipe : 1. Italia 
2368 p, 2. ROMÂNIA 2367 p, 
3. Iugoslavia 2366 p.

ARMA STANDARD 60 F 
CULCAT FEMEI : 1. DESAN- 
KA PEEOVIC (Iugoslavia) 
592 p nooi record mondial 
(v. r. 591 p), 2. Ann Devos 
(Republica Sud-Africană) 591 
p, 3. Margaret Gustafsson 
(Suedia) 590 *p, 4. Gladys Bald
win (Peru) 589 p, 5. Eulalia 
Ziakrzewska (Polonia) 589 p. 
6. Dorothy Maranik (Austria) 
589 p. Echipe: 1- Iugoslavia 
1759 p, 2. R. F. a Germaniei 
1756i p, 3. S.U.A. 1753 P.

In ziua I a întrecerilor de 
talere s-au înregistrat următoa
rele irezultate :

BĂRBAȚI — INDIVIDUAL : 
1—2. J*EAN — JACQUES BAUD 

Stafford 
Manfred 

Primrose 
Vallduvi 

S.U.A.

(Franța!) și Larry 
(S.U.A.Jh 75 t ; 3-5. 
Geisler (R.D.G.), Jonh 
(Canada/ și Eladio 
(Spania) 71 t ; echipe : 
289 t ; li’itanța 288 t ; Anglia 
287 t ; ItaSa 287 t.

FEMEI :■ IULIA SIDOROVA 
(U.R.S.S.) 70 t ; Susan Nattras 
(Canada) 69 t; Bina Avrile 
(Italia) 68 t.

■ir
PROGRAMUL DE MIERCURI 
armă cu aer oomprimat băr
bați (campionii) mondiali de 
la ediția trecută din 19661 
Elveția — 1532 p, Gerd Kum- 
met (R. F. a: Germaniei) — 
385 p, femei (probă de de
but la C. M.), mistreț alergă
tor— focuri mdxte (probă fa
cultativă), pistoE viteză (manșa 
a doua), talere) aruncate din 
șanț (manșa a« treia: 50 de 
talere).

Ne mai despart doar 
zile de startțil celei de 
ediții a „Gupei campionilor 
europeni" la polo. în acest an, 
organizatoarea competiției, re
dacția ziarului SPORT din 
Belgrad, a primit înscrierile a 
19 formații, care au fost, îm
părțite în 4 
nare. Ulterior, 
liei a anunțat că 
participa, astfel că 

. la Belgrad au mai
3 formații.

Tragerea la sorți 
net pe cele două reprezentante 

' ale Iugoslaviei, Mladost Za
greb (cîștigătoarea ulitimelor 3 
ediții) și Partizan Belgrad 
(proaspăta campioană), care nu 
vor avea nici un fel de pro
bleme pentru obținerea califi- 

. cării în turneele semifinale. 
Poloiștii de la Zagreb vor juca 
în grupa organizată la Sofia, 
alături de Akademik, S.C. Lu
gano (Elveția), Polytechnic 
Londra și campioana Finlan
dei, iar Partizan va primi la 
Belglrad replica echipei S.K.S. 
Stockholm și a campioanei O- 
landiei.

Celelalte puternice forma
ții, dare ar putea (eventual) 
întrerțupe șirul succeselor iu
goslavie în această competiție, 
Dinamo Moscova, O.S.C. Buda
pesta și Dinamo București se 
află grupate în seria de la 
Marsifia, împreună cu cam
pioanele Franței și Turciei. 
Este latră îndoială o mare ine
chitate întrucît echipa elimi-

grupe prelimi- 
campioana Ita- 

nu va mai 
In șeria de 
rămas doar
a avantajat

nată (din fiecare grupă vor 
continua întrecerea doar douâ 
formații) s-ar fi putut califica 
cu ușurință în oricare din 
celelalte trei grupe, mai ales 
în cea de la Atena, unde sin» 
reunite 5 echipe (Ethnikos Pi
reu, N.C. Barcelona, Ruda 
Hvezda Kosice, S.V. ®raz și 
Arkonla Sczeczin) de valoare 
modestă.

In palmaresul Gupei (39 de 
participante In 7 ediții), pa 
primele trei locuri se află sin
gurele câștigătoare ale trofeu
lui : Partizan (3 ori). Pro ~ 
cco (o dată) și Mladost (3
1. PARTIZAN BEfiGRAD

(6 ediții)
2. Pro Recco (5)
3. Mladost 

Zagreb (3)
4. Dinamo Buc. (5)
5. Dynamo 

Magdeburg (5)
6. T.S.K.A.

Moscova (3)
7. N. C.

Barcelona (7)
8. Dinamo 

Moscova (2)
Reprezentanta 

namo București, 
5 ediții, cel mai bun rezultat 
obținîndu-I în 1967, cînd a fost 
finalistă (2—4 și 4—4 cu Mla
dost Zagreb).

Re- 
orl).

P

54 43 3 6 86
44 34 1 9 68

33 27 4 2 58
41 28 2 11 58

44 24 S 15 59

25 16 9 7 35

43 16 3 24 35

21 14 2 5 30

P
P

p 
p

p 
p

p 
României, Di- 
a participat la

★
Comisia de polo din cadrul Ligii 

Europene de Natație a delegat Ia 
grupa a IV-a de la Belgrad din 
cadrul C.C.E. la polo pe W. Ke- 
telar (Olanda) ca observator și 
pe CORNEL MARCULESCU (Ro
mânia) ca arbitru.

MEXIC—ITALIA 2—0 
LA FOTBAL FEMININ

conduce Dinamo Moscova cu 
39 p. urmată de ȚSKA — 37 
p. și Spartak Moscova — 37 p.

>

VEDETA SAPTAMINII

Eddy Merckx
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CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din nag. I)

(și mai ales Rusu) nu ar fl 
greșit copilărește

Cum s-au înscris cele 9 
goluri ? Scorul a fost deschis 
de Blajec (D) din lovitură de 
la 4 metri, dar Băjenaru (R) 
— profitînd de o ieșire gre
șită a lui Ciszer — a egalat în 
repriza secundă. Spre sfîrșitul 
celui de al doilea „sfert", 
Zamfirescu l-a găsit excelent 
plasat pe Popa (D), și acesta 
dintr-un unghi dificil a în
scris impa'rabil : 2—1 pentru
Dinamo. Cel de al treilea 
„sfert" ne-a oferit o adevă
rată ploaie de goluri. Tînărul 
Slăvei (R) egalează (din 4 
metri) și în minutul următor 
„7”-le feroviar a avut ocazia 
de a prelua conducerea ; Bă
jenaru a scăpat pe contraatac, 
dar pasa lui Rusu s-a oprit 
exact ...în brațele lui Ciszer. 
Pină la ultima pauză au mai 
marcat Nastasiu (D) și Bar
tolomeu (R), cu lovituri puter
nice de la distantă, Zamfires
cu (D) și — în ultima secundă 
a reprizei R. Lazăr (R), cu un 
șut de dincolo de centru (!) : 
4—4. Finalul a fost de-a drep
tul dramatic. Fiecare echipă a 
avut mai multe situații favo
rabile. dar portarii ambelor 
echipe au fost la post. O sin
gură dată însă rapidistul P. 
Mureșan nu s-a mai putut o- 
pune la o minge expediată pu
ternic de Kroner, și a fost 5—4 
pentru Dinamo.

Steaua a cîștigat aseară mai 
ușor decît o arată scorul de 
6—4 (1—4), 3—1, 2—1, 0—2) în 
fata Voinței Cluj, meciul inau
gural din cea de a doua reuni
une a turneului final.

Astăzi, de la ora 18, sint 
programate partidele Steaua — 
Rapid și Voința — Dinamo.
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S-a năiscut la 
17.V1.1945 la Me- 
ensel — Kiezegem 
(Belgia); înălți
mea 182 cm, gre
utatea 73 kg; a 
concurat ptnă a- 

rcum pentru gru- 
\parea Faemino, 
din Italia.

Este căsătorit. 
Socrul său, Lu- 

, den Acou, a fost 
/Le asemenea ci- 
dist profesionist, 
in prezent fiind 
antrenorul echi
pei de amatori a 
Belgiei.

Printre marile 
performanțe ale 
lui Eddy Merckx 
se numără: ti
tlul de campion 
mondial de ama
tori (fond). 1964 
— Sallanches 
(Franța); cel de 
campion al lumii 
la profesioniști 
(fond). 1967 —
Heerlen (Olanda), 
precum și locu
rile I ocupate în 
„Turul 
(1968 și 
„Turul 
(1969

Italiei" 
1970) și 
Franței" 

1970).

La Ciudad de Mexico 
s-a duputat medul inter- 
naționr.l feminin dintre e- 
chipele Mexicului și Ita
liei. Jucătoarele mexicane 
au obținut victoria cu sco
rul de 2—0 (2—0). Italian
ca Seghetti a apărat ex
cepțional, fiind cea mai 
bună jucătoare de pe te
ren. Cele două echipe s-au 
întîlnit prima oară anul 
trecut în iulie, la Roma, 
unde echipa italiană a ter
minat învingătoare cu 
2—1.

în derbyul 
Gwardia, vic- 

a revenit primei 
cu scorul de 1—0. 

conduce în clasament,

POLONIA :
Legia 
toria 
echipe 
Legia
fiind urmată de Ruch Chor- 
zow și Row Rybnik. Alte re
zultate: Polonia By tom — 
Wista Krakovia 0—0 ; Pogon 
Szczecin — Row 
1—0 ; Ruch Ghorzow 
Mielec 2—1. •

Rybnik
— Stal

QPLGIA : — După 7 etape,
conduce Anderlecht cu 11
urmată de Standard cu 11

U.R.S.S. — în campionatul 
unional de fotbal s-au dis
putat noi întîlniri: Torpedo 
Moscova — Torpedo Kutaisi 
0—0 ; Nefteanik Baku — 
Zaria Voroșilovgrad 1—1 : 
Dinamo Kiev — Zenit Lenin
grad 1—0 ; SKA Rostov pe 
Don — Șahtior Donețk 0—1 ; 
Dinamo Minsk — ȚSKA 0—0; 
Ararat Erevan — Dinamo 
Moscova 0—1. în clasament

P. 
P 

și F.G. Bruges cu 10 p. In 
a

1 -1 
a 

iar

etapa a 7-a, Saint Trond 
terminat la egalitate : 
cu Anderlecht, Standard 
făcut 1—1 cu Beveren. 
Lierse a dispus cu 4—1 de 
F.G. Bruges.

LUXEMBURG : — Union
Luxemburg conduce în cam- 

e- 
în - 
șl

pionat, totalizînd după 7 
tape, 12 puncte. Urmează 
clasament Aris — 10 p. 
Rumelange — 10 p.

Telex • Telex © Telex

Soecialiștii ciclismului din 
lumea întreagă caută cu rîvnă 
noi superlative pentru a ilu
stra talentul, sîrguința și va
loarea performanțelor obținute 
de rutierul profesionist EDDY 
MERCKX. în această săptă- 
rnînă el a cucerit premiul in
ternațional „Super Prestige 
Pernod", premiu care, de 
fapt, îl desemnează pe cel 
mai bun ciclist profesionist 
al anului. (Trofeul Se atribuie 
în baza unui clasament rea
lizat prin adiționarea punc
tajului obținut de alergători 
în marile curse ale anului — 
„Turul Franței", „Turul Ita
liei", cursele clasice ș.a. — 
întreceri cărora li se fixează 
punctaj pe baza dificultății 
lor).

în acest an, Eddy Merckx 
a obținut o suită de perfor
manțe impresionante. Dintre 
ele. cea mai strălucitoare este 
eventul Giro-Tour. Cîștigînd 
în același sezon cele două 
magnifice maratoane cicliste 
— „Turul Italiei" și „Turul 
Franței" — belgianul a obți
nut, la 25 de ani, ceea ce

doi ași pedalei aunumai 
mai realizat in 
mului: Fausto 
ques Anquetil I

Relansînd ciclismul belgian 
în „Marea buclă" (Eddy le-a 
adus concetățenilor săi victo
ria după o întrerupere de 
trei decenii, ultima oară fiind 
cucerită de Silvere Maes în 
1939), el l-a urcat la un ma
ximum nebănuit, îmbogățin- 
du-i palmaresul cu peste 500 
de victorii. Este astăzi cea 
mai . strălucitoare vedetă pe 
care a cunoscut-o ciclismul 
profesionist în ultimii ani.

Deși a suferit anul trecut 
un accident pe velodrom, 
deși chiar în acest sezon a 
fost internat în spital pentru 
refacere, „Marele Eddy“ n-a 
cedat nici o clipă. De fiecare 
dată a revenit în arenă, a 
luptat cu o forță neînchi
puită, 
fanatism 
tru că ' 
clistului 
tocmai 
rența.

ai .
istoria ciclis- 

Coppi și Jac-

s-a dăruit cu același 
i sportului său. Pen- 
marea calitate a ci- 
nr. 1 al lumii este 

ambiția, perșeve-

Vedetele patinajului și-au luat rămas bun de la publicul bucureștean
A MURIT KID LEWIS

LA REVEDERE, DAR PE CÎND?...
Acum, cind am epuizat super

lativele la adresa artiștilor ghe- 
ții. permiteti-ne să ne gîndim 
și la ce va urma, după pleca
rea lor spre alte patinoare. 
S-au stins reflectoarele, au pie
rit in neant aplauzele, pe Ne- 
pela, Cetveruhin sau Rodnina 
îi vom revedea doar în tele- 
recording, sub vocea gravă a 
lui Cotu Diamantopol spunîn-. 
du-ne de cite ori au reușit ei 
dublul Axei și Lutz, sau vice
versa. Deși — să nu fim pesi
miști... — n-am pierdut spe
ranța să-i revedem pe toți a- 
cești iluștri oaspeți de o zi- 
două, din nou pe gheața bucu- 
reșteană. Dar cind ? ...

Abia am prins din nou gustu! 
de patinaj și parcă ne e teamă 
de lungul interludiu ce urmea
ză. Bineînțeles, patinatorii noș
tri. cei prezenți (care au avut 
atîta de învățat în cele două 
zile de demonstrație), își vor 
relua mai cu sîrg antrenamente
le. îndrumătorii lor, care și-au 
umplut carnetele cu însemnări, 
la patinoar, ca și la prețioasa 
consfătuire tehnică avută cu 
specialiștii străini, vor arăta

probabil și mai multă exigență 
în pregătirea sportivilor pe ca- 
re-i au în grijă.

Dar ce va face publicul ? 
Iată întrebarea. Fiindcă acești 
spectatori, care s-au arătat atît 
de entuziaști — și probabil sa- 
tisfăcuți — au și ei dreptul de 
a cere un nou prilej pentru a 
veni în tribune. Știm prea bine, 
la concursurile autohtone, abia 
dacă se adună 20—30 de oa
meni (cu treburi) și aceia, în 
majoritate, asistă doar de la 
tejgheaua bufetului cu „întări
toare". Așa e patinajul, cu 
frig, și lume puțină. .. Nu du
cem lipsă de talente pe ghea
ță, dar ca să aduci public. îți 
trebuie nume ca acelea de pe 
afișul de sîmbătă și duminică. 
Accsta-i adevărul.

Revenim, deci, la o idee care 
a mai fost avansată în coloanele 
ziarului nostru. Acum, cînd a- 
vem patinoar acoperit, se cere 
ca el să fie valorificat prin 
puncte de atracție, atît la ho
chei cit și la patinaj. Nu vom 
dezbate aci problema spectaco
lelor profesioniste ce se pot or
ganiza sub cupola unui Palat

de gheață. Acest domeniu de 
acțiune aparține mai mult fo
rurilor artistice și ne îndoim 
ca un organism de specialitate 
ca A.R.I.A., de pildă, să nu 
aibă in vedere invitarea unor 
ansambluri de revistă pe ghea
tă (cel ucrainean, „Wiener Eis- 
revue" etc.), care ar face tribu
ne pline. Asemenea ansam
bluri, cu soliști celebri, cu mon
tare și fast, atrag pe spectatori 
și la concurență cu „Incorupti
bilii" de pe micul ecran.

Televiziunea noastră ar pu
tea, dimpotrivă, să dea o mină 
de ajutor sportului, tocmai prin 
valorificarea scenei de gheață. 
Arătînd interes pentru specta
colele de patinaj artistic, tele
viziunea este și un excelent or
ganizator sportiv. Nu numai 
festivalurile de muzică ușoară 
au priză la public, iar cit pri
vește valorificarea talentelor 
proprii, demonstrațiile interna
ționale de patinaj artistic de 
sîmbătă și duminică au arătat 
că românii nu sînt chiar atît 
de departe de clara marilor 
campioni.

Ne gîndim, deci, la repetarea

periodică a unor asemenea 
spectacole pe gheață, care să 
intre în tradiția bucureșteană. 
La o dată mai avansată în se
zon, ele se pot prelungi într-un 
turneu și la celelalte patinoare 
artificiale din țară, iar pe cel 
de la Poiana Brașov, de pildă, 
succesul ar fi dinainte asigurat. 
Aci, poate că O.N.T.-ul — atît 
de parcimonios încă în ce pri
vește inițiativele din domeniul 
sportului de anvergură — s-ar 
arăta, totuși, interesat de o co
laborare profitabilă pentru toa
te părțile.

Evident, privind spre viitor 
nu trebuie să nesocotim și cele 
ce s-au făcut pînă acum. Con
siderăm organizarea demonstra
ției internaționale da la pati
noarul acoperit „23 August" 
drept un succes fără precedent. 
Federația de specialitate și toți 
cei care și-au dat concursul la 
reușita acestei acțiuni merită 
sincere felicitări. Iar sportivii 
noștri, care s-au integrat atît 
de bine lotului de celebrități, 
cu atît mai mult.

Radu VOIA

BELGRAD, 20. — In runda 
a 12-a a turneului interna
țional masculin de șah dela 
Vinkovci, Larsen a întrerupt 
cu Gligorici. Cu un rezultat 
de remiză s-au încheiat par
tidele Petrosian — Taimanov, 
Minici — Hort și Szabo — 
Măriei. în clasament 
Ia egalitate Gligorici 
slavia) și Taimanov ( 
cu 9 puncte și cite o i 
întreruptă. Larscn 
marca) are 7l/2 (1) 

(Cehoslovacia) și 
(URSS) cile 7>/2

dual. A cîștigat spaniolul Flors-n- 
30 km în 

general 
mexicanul

cio, care a parcurs 
39:58,0. In clasamentul 
individual conduce 
Alcantara.

Hort 
stein

■
Turul 
tinuat ____ T______ .
10-a‘ contracronometrulal

conduc 
(lugo- 

(URSS) 
partidă 
(Dane- 
p, iar 

1 Bron- 
i P.

ciclist al Mexicului a o 
cu desfășurarea etapei

A luat sfîrșit turneul ... 
de Ia Phoenix (Arizona), 
nala probef de dublu .................
perechea australiană Hey Bufleii 
— Dick CreaJy a învins cu sco
rul de 7—6, 6—3 perechea Char
les Pasarell (Porto Rico) - Jan 
Kodes (Cehoslovacia).

de tenis 
în 11- 

masculin,

La Varșovia se desfășoară pe te
ren acoperit întîlnirea de tenis 
dintre echipele Poloniei și Aus
triei. După prima zi, scorul este 
de 3—0 In Savoarea gaztelor. 
(Gasiorek l-a , învins cu 1—5, 6—3 
pe Pokorny).

(H. N.)

Se anunță din Londra că fosta 
glorie a boxului britanic, celebrul 
pugilist Ted ,-,Kid.“ Lewis a de
cedat, Ia vlrsta de 76 ani. El a 
deținut centura de campion mon
dial ^welter" în anii 1915 șl 1919.

Sezonul internațional de rugby cunoaște o activitate sporită 
in aceste zile. La sfîrșitul săptămânii trecute, la Cardiff, 
echipa Țării Galilor a dispus cu 26—11 de o selecționată 
internațională, alcătuită din jucători englezi, francezi și irlan

dezi. Iată un balon tnalt, disputat In tușă, in acest meci 
Telefoto i A.P.-AGERPRES

-ultimele știri-ultiincle rezuitate-ultimele $tiri-
Gabelich a eșuat din nou... Lester Pegott suspendat I

Pe pista de la Salt Lake City 
(statul Utah), automobilistul ame
rican Gary Gabelich a reluat ten
tativele de ameliorare a recordu
lui mondial absolut de viteză. El 
a obținut acum, la bordul mașinii 
sale „Flacăra albastră", fantas
tica medic orară de 967,243 km, 
in cele două manșe regulamen

tare. Dar, se pare că nici de 
data aceasta recordul său nu 
poate ft omologat, deoarece regu
lamentul mai cere ca noua per
formanță să depășească cu 1 pro
cent din cifra vechiului record 
(Craig Breedlove — 966,570 km/h), 
ceea ce 11 lipsește Încă lui Ga
belich. Tentativele sale continuă.

Jockey Club-ul francez a con
firmat suspendarea de 4 zile dic
tată renumitului jocheu englez 
Lester Pegott, care s-a făcut vi
novat de o Încălcare a regulamen
tului In cursul reuniunii hipice 
de duminică de la St. Cloud. Sanc-

Lev lașin își anunța
La Moscova, tn cadrul unui in

terviu acordat ziarului „Comso- 
molskaiâ Pravda", cunoscutul fot
balist eovietlc Lev lașin a decla
rat că intenționează să se retragă 
din activitatea internațională tn 
luna mai a anului viitor. lașin 
speră, cu acest prilej, să fie or
ganizată o tntîlnire intre repre
zentativa U.R.S.S. șl o selecțio
nată a F.I.F.A.; tn care ar urma 
să apară mari vedete ale fotba
lului mondial, printre care Pete, 
Moore, Bobby Charlton, Amanclo, 
w"ZurMewlcz, Rivera. După cum

retragerea
se știe. Lev lașin este tn vtrstă 
de 41 de ani șl continuă să apere 
buturile echipei Dinamo Moscova. 
El a debutat tn echipa națională 
in anul 1954.

(lunea lntrlnd tn vigoare joi, 
Pegott nu poate lua startul 
la o serie de mari curse progra
mate la sfîrșitul acestei săptă- 
mtnl, printre care șl Marele Pre
miu de Ia Doncaster (Anglia).

ASEARĂ’, TN „CUPELE EUROPENE" LA FOTBAL
Aseară s-au desfășurat cîteva meciuri din prima manșă a 

16-imilor „Cupei europene a tîrgurilor". Iată rezultatele : 
BAYERN MUNCHEN — COVENTRY CITY 6-1 (4—1) 
FIORENTINA — F. C. KOLN 1—2 (1-1)

Astăzi au loc întîlnirile din prima manșă a 8-imilor de fi
nală în Cupa campionilor eu.openi, Cupa cupelor și alle 
meciuri-tur din 16-imile Cupei europene a tîrgurilor.


