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Ce noutăți cuprinde 
noul regulament 
al antrenorilor?

Recent a intrat in vigoare noul regulament al antrenorilor, 
,'document care prin prevederile și structura sa urmărește să 
determine o reglementare și o sistematizare mai precisă a 
sarcinilor ce revin acestei categorii de specialiști, o creștere 
a autorității profesionale a antrenorilor și stabilirea criteriilor 
de calificare, clasificare și de avansare a acestora.

Actualul regulament aduce unele noutăți, asupra cărora aș 
■dori să mă opresc în acest material. In primul rînd este 
Vorba de formele de calificare a antrenorilor in cadrul cărora
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ponderea cea mai mare o are învătămîntul de stat (Insti- 
itutui de educație fizică și sport, facultățile de educație fizică 
din cadrul institutelor pedagogice de 3 ani, Școala de spe
cializare postliceală de antrenori cu durata de 2 ani). Aces
tora li se adaugă o nouă prevedere a regulamentului, pe 

jbaza căreia ABSOLVENȚII INSTITUTELOR DE INVAȚA- 
MNT SUPERIOR ȘI STUDENȚII DIN ULTIMII ANI DE 
kSTUDII. INDIFERENT DE SPECIALITATE, CARE AU FOST 
SAU SÎNT SPORTIVI DE PERFORMANȚA, POT DEVENI 
(ANTRENORI DE CATEGORIA A IV-A, pe baza unor cursuri 
■facultative, organizate de catedrele de educație fizică și a 
unor examene.

Această măsură urmărește — pe lingă valorificarea în ca- 
idrul mișcării sportive a elementelor care au. deservit-o timp 
1 îndelungat — și crearea unor condiții pentru practicarea, în 
paralel, a profesiunii de antrenor în cadrul asociației sportive 
din instituțiile și întreprinderile unde ei lucrează ca ingi
neri, medici, cercetători, profesori etc..

) Un alt aspect ÎI reprezintă SISTEMUL DE PROMOVARE 
KA ANTRENORILOR DE LA O CATEGORIE LA ALTA, pro- 
fmovare care se face pe baza vechimii în activitatea nemijlo
cită de antrenor și a unor examene ce se vor desfășura o 
singură dată pe an.

Pentru a veni în sprijinul celor ce se vor prezenta la 
.aceste examene, C.N.E.F.S. va elabora programul de studii în 
'baza căruia candidații îșl vor organiza pregătirea. Men-

prof. ALEX. MOGOȘ
fatal Sectorului propagandă șl pregătirea cadrelor din 

C.N.E.F.S.

(Continuare in pag. a 2-a)

Finala șahiștilor

MARELE Șl MICUL CAMPION 
LA EGALITATE

MECIUL 
DE FOTBAL 
LOTUL NATIONĂL- 
A.U.O. BAGA, 

CONTRAMANDAT
După cum se știe, 

miercuri 28 octombrie, la 
Haga, Lotul național A de 
fotbal al României urma 
să susțină o partidă de 
verificare în compania for
mației olandeze A.D.O. 
Din cauza programului 
competițional încărcat al 
echipelor noastre de club 
(jocuri în campionat și cu
pele europene), și pentru 
că tricolorii ar fi trebuit 
să facă o nouă și obosi
toare deplasare, partida cu 
A.D.O. s-a contramandat. 
Tn această situație, trico
lorii se vor pregăti în țară, 
susținînd și un joc școală 
cu un partener autohton de 
categorie inferioară (Spor
tul muncitoresc București). 
Tn decembrie însă, va avea 
loc la Haga întîlnirea a- 
micală Olanda — Româ
nia.

Gheorghiu va reuși să înfrîngă re
ci

Șa-
ne

Marele maestru Florin 
zistența ambițioasă

Runda a 4-a a finalei 
histe a avut darul să
răscolească aducerile aminte, 
așezînd — parcă simbolic — 
la masa de joc pe campionul 
seniorilor, VICTOR CIOCÂL
TEA, cu acela al juniorilor, 
MIHAI GHINDA. Era în a- 
ceastă partidă ceva foarte e- 
moționant pentru spectatorii 
care au încărunțit în tăcerea 
solemnă a sălilor de joc, și 
care îl revedeau pe adoles
centul Ciocâltea, de acum 21 
de ani, luptînd și suferind 
cumplit pentru dreptul la con
sacrare. Marele campion de

a

juniorului Monel Tratatovici

speriat de reputația maes
trului clujean Buza, cîștigînd 
o partidă de mare acurateță 
pozițională. In rest : Bena— 
Joița 0—1, Georgescu—Ghiz- 
davu 1—0, Pavlov—Solomo- 
novici Vî—Va-

Inolasament, după 4 runde: 
Ciocâltea 3V2, Georgescu 3, 
Gheorghiu 2l/2 (1), Ghinda și 
Reicher 2 (1). (V. Ch.).

astăzi s-a prefăcut că

Maestrul internațional Victor 
Ciocîltea va trebui să se mul
țumească cu o remiză în fața 

lui Mihai Ghinda.

Uitat acele zile și l-a exami
nat sever, fără menajamente, 
pe candidatul de astăzi. Dar 
Ghinda a răspuns prompt la 
întrebările care I s-au pus și 
a obținut (cu negrele) o re
miză pe care, probabil, nici 
nu îndrăznea s-o spere.

Un alt debutant, Monel 
Tratatovici, a avut însă un 
profesor mai drastic: pe ma
rele maestru Florin Gheor
ghiu. Intr-o poziție aparent 
simplă, Gheorghiu a găsit 
nebănuite resurse combina
tive, cîștigînd într-o manieră 
strălucită. Dar, toată onoarea 
învinsului care, pînă la ca
pitulare, a făcut mutări unice 
de apărare !

Mozes a rezistat cu succes 
presiunii lui Ghițescu. Rezul
tatul : remiză. Timișoreanul 
Ilijin, al cărui prenume (Ne- 
boisa) înseamnă în slavonă 
veche „neînfricatul", nu s-a

kimiiiimaiiiuiiiiiillliti’..

£ Ședința de comunicări 
£ științifice a fost anunța
ți tă. Ședința s-a ținut. Re- 
w ferenții au fost prezenți. 
“ Numai interesații au lip- 

sit.
g Ședința s-a ținut cu o-
£ cazia semicentenarului 
£ clubului sportiv „Medici- 
£ na“. Subiectele au fost 
g de cea mai mare im- 
» portanță pentru mișcarea 
£ sportivă. Referenții pro- 
£ vin dintre cei mai serioși 
“ cercetători ai domeniu- 
■» lui. Absenții provin din 
£ cadrele de metodiști ai 
£ CNEFS, de la Centrul de 
JJ cercetări științifice, de 
w la catedrele I.E.F.S. etc. 
■> în răceala ei abstractă, 
£ științei nu-i pasă. Dar 
£ mișcării sportive 1

VICTOR BANCIULESCU
siiiHiiguiiiiiiiiiiiiUWiir

Duel spectaculos între Petescu și Ostoici. Secvență din meciul Steaua roșie Belgrad — U.T.A.

FARA DIFICULTĂȚILE OBIECTIVE
Șl SUBIECTIVE

DE LA BELGRAD,
U.T.A. SE POATE 

REABILITA
IN MECIUL RETUR,
CU STEAUA ROSIE,■» 1

LA ARAD
Numărîndu-ne printre cei 

care — fără a fi „furați" de 
mirajul creat de eliminarea 
campioanei lumii Feijenooid 
(performanță care rămîne pis
cul încă neatins de vreo altă 
echipă românească de club) — 
ne așteptam la un scor mai strîns 
în prima manșă a dublei în- 
tîlniri Steaua roșie — U.T.A., 
iată-ne în situația de a explica 
o înfrîngere severă, cu scor 
de forfait.

Resubliniind caracterul legi
tim (la acest scor) al înfrîn- 
gerii — între evoluțiile echipei 
Steaua roșie și U.T.A.-ei exis- 
tînd o diferență valorică de 
trei goluri — vom căuta să o 
explicăm arătînd cota de „vină” 
a fiecărei părți.

IN ZI BUNA, ATACUL 
ECHIPEI LUI GEAICI 

ARUNCA IN AER ORICE 
SISTEM DEFENSIV !

Vom da echipei lui Geaici eț 
comp, ceea cfe este al ei și 
vom recunoaște, cu nedisimu
lată admirație, că cel mai iubit 
team iugoslav are un atac care, 
atunci cînd prinde o zi bună, 
aruncă în aer orice sistem de
fensiv. „Lacăte", „betoane", 
garanții asigurate de fundașii 
„libero" cei mai vicleni — 
iată noțiuni care ajung să 
fie ridiculizate atunci cînd ce
lebrul Dragan Geaici, împreu
nă cu Acimovici, Filipovici și 
Ostoici sînt în vervă. „Furia"

acestui atac este un spectacol 
rar și mărturisim că nu știm 
ce te impresionează mai mult 
la el, latura lui... cinemato
grafică, sau conținutul realist, 
arta fotbalistică urmărind cu 
o rară perseverență golul.

U.T.A. a avut neșansa să 
întilnească o Steaua roșie a- 
flată într-o asemenea zi de 
grație, in care atacul ei a 
avut sclipiri de adevărată... 
stea.

Pornind de la acest adevăr, 
de la forma excepțională a a- 
tacanților iugoslavi, trebuie 
judecată și înfrîngerea U.T.A.-ei.

Primii „vinovați” de eșecul 
echipei arădene au fost fotba
liștii de la Steaua roșie...

țială : adversar de trecut, de 
depășit, pentru un atac foarte 
tehnic și de o mare mobi-

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

La finalele campionatelor naționale de box

DINAMO PREZINTĂ LA TREI CATEGORII
CÎTE TREI CANDIDAȚI

LA UȘOARĂ: C. CUȚOV, ANTONIU

VASILE, P. DOBRESCU,
LA SEMIMIJLOCIEî GH. ENE.

I. COVACI Șl I. ILIE

IN TURNEUL DE POLO

DINAMO A MAI TACIT UN PAS

APARAREA ARADEANA 
A AVUT ȘI UN AL DOILEA 

INAMIC FOARTE EFICACE

Spre ghinionul lor, fotba
liștii arădeni au avut de lup
tat nu numai cu un adversar 
care pe terenul propriu face 
adeseori furori, dar și cu con
diții de joc foarte vitrege : 
ploaia, terenul greu, alunecos...

Deoarece criticii celui învins 
pot (pe drept cuvînt) oricînd 
invoca „egalitatea" acestor 
dificultăți pentru ambele e- 
chipe, Steaua roșie evoluînd 
și ea tot pe ploaie, pe ace
lași teren greu și alunecos — 
vom aduce o precizare esen-

'<■» «MMM «■■■■■ «MMM «MBM»

PRIMUL TURNEU
AL CAMPIONATULUI

FEMININ DE HANDBAL - 
LA TIMIȘOARA

Așa după cum sc anunțase, 
primul turneu din cadrul tu
rului de sală al campionatu
lui feminin de handbal urma 
să aibă loc în Capitală la 
sfîrșitul săptămînii viitoare. 
La aceleași date au loc însă 
în sala Floreasca și reuniuni
le finale ale campionatului 
național de box, așa încît fe
derația de handbal a fost ne
voită să modifice, programul 
de disputare al acestei în
treceri. Turneul va avea Inc 
în zilele de 1, 2, și 3 noiem
brie în sala Olimpia din Ti
mișoara, ordinea etapelor și 
a meciurilor rămînînd cea 
stabilită anterior.

SPRE TITLU: 6-6 CU STEAUA
Pentru prima oară la acest tur

neu final, tribunele piscinei Flo
reasca au fost pUne, derbyul 
Dinamo — Steaua, în actuala 
conjunctură a clasamentului, jus- 
tificînd pe deplin marele interes 
al iubitorilor de sport. Ca și in 
partida precedentă, întrecerea — 
dramatică și plină de neprevăzut 
— s-a încheiat cu un perfect re
zultat de egalitate : 6—6 (2—2,
1—1, 1—1, 1—1). Iar în urma aces
tui rezultat, dinamoviștii își păs
trează cele două puncte avans, 
șl șansele destul de man de a 
adăuga panopliei clubului cel de 
al 14-lea titlu consecutiv.

cedente, nici una dintre formații 
neîncercînd să-și asume cel mal 
mic risc. Dacă pe dinamoviști. 
lipsiți de două importante piese 
ale mecanismului (Nova'c acci
dentat și Kroner suspendat pen
tru o etapă) îi putem înțelege în 
tactica abordată, mal ales că șl 
un rezultat egal le convenea de 
minune, comportarea Stelei nl se 
pare mai puțin explicabilă. Echi
pa lui J. Frîncu ar fi trebuit să 
se concentreze Ia maximum în 
apărare și să încerce în perma-

Adrian VAT ’)

(Continuare în pag. a 4-a)
Desfășurată la cea mal înaltă 

tensiune, întîlnirea nu a mal 
avut spectaculozitatea celei pre

Zamfirescu (nr. 10) se opu ne la șutul lui Țăranu. Imagine 
din derbyul Dinamo—Steaua la polo

Ultimele schimburi de lovituri „în natură": dinamoviștii bucu- 
reșteni antrenîndu-se la Snagov

Foto : V. BAGEAC

Pînă la gongul inaugural al 
turneului final al campionate
lor naționale individuale de 
box au mai rămas cîteva zile. 
Pregătirile pugiliștilor se des
fășoară în ritm susținut, fie
care dorind să obțină rezul
tate cit mai bune.

După cîteva încercări, in
fructuoase, de a surprinde an
trenamente în parcul sportiv 
din șoseaua Ștefan cel Mare, 
am aflat, în sfîrșit, că antre
norul Titi Dumitrescu și-a luat 
elevii și s-a retras cu ei in 
liniștea Snagovului. Baza de 
pe malul lacului, pînă nu de 
mult domeniu exclusiv al ca
notorilor și (cu excepția de ri
goare) al fotbaliștilor din lo
tul reprezentativ, am găsit-o 
aproape pustie. Doar pe drep
tunghiul cu gazon verde cîți- 
va flăcăi fugăreau o minge.

ce se lăsa greu stăpînită. Ne-am 
apropiat și am recunoscut în 
fotbaliștii de ocazie pe V. Ivan, 
M. Constantinescu, I. Gyiirffi, 
C. Ghiță, D. Mihalcea și pe 
ceilalți boxeri dinamoviști. An
trenorul Titi Dumitrescu, asis
tat de maestrul Nour — care, 
deși pensionar, dă o prețioa
să mină de ajutor fostului său 
elev — temperează intențiile 
uneori cam dure, ale combatan
ților. Dar, așa arată... fotbalul 
jucat de boxeri. După două 
reprize a 30 de minute, tot 
grupul a continuat cu exerci
ții la coardă, gimnastică speci
fică boxerilor și alergări. După-

Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 2-a)

HALTEROFILII DE LA RAPID
CONCUREAZĂ, ASTĂ SEARĂ, ÎN ITALIA

FLORENȚA 23 (prin te
lex). După o călătorie lungă 
și obositoare cu trenul, e- 
chipa de haltere a clubului
Rapid București a ajuns Ia 
Florența.

Sîmbătă seara (n.r. azi), 
echipa Rapid va întîlni for
mația A. S. Firenze.

CAMPIONATUL DE VOLEI

CAPUL DE
Etapa a doua a diviziei A 

este așteptată cu interes, mai 
ales datorită faptului că la 
echipele primului nostru eșalon 
se presupune dorința de rea
bilitare în fața publicului, după 
evoluțiile nesatisfăcătoare de 
săptămîna trecută.

Partida centrală a acestei 
etape se va disputa sîmbătă 
și va opune formațiile mascu
line RAPID și DINAMO (sala 
Floreasca, de Ia ora 18,30). Ra- 
pidiștii vin după o victorie di
ficilă, obținută în deplasare 
în fața tinerei echipe a Univer
sității Cluj, în timp ce dina- 
moviștii abordează partida sub 
impresia acelui usturător 0—3 
în disputa cu campionii.

Eefern:du-se la tatîljiirea cu

AFIȘ: RAPID-DINAMO
Rapid, antrenorul dinamovist 
George Eremia, ne-a spus : 

„Săptămîna aceasta am lucrat 
foarte tare, punînd un accent 
deosebit pe pregătirea tinerilor. 
Din păcate, o serie de jucători 
— Oros, Tîrlici, Schreiber — 
se resimt după accidentele su
ferite, iar Dumănoiu este încă 
nepus la punct cu pregătirea, 
pentru că a avut de susținut e- 
xamenul de admitere la faculta
te. Sîmbătă voi folosi ur
mătorul sextet: Codoi, Oro-, 
(Stoian), Dumănoiu, Vraniță, 
Schreiber, Tîrlici”.

întîlnirea va fi arbitrată de 
Mircea Albuț și Dumitru Va- 
sile.

Dintre partidele feminine re
tine atenția cea de la Timijoa-

ra, unde Universitatea primește 
replica Medicinei. Rămîne de 
văzut dacă studentele timișo- 
rence își vor depăși colegele 
din București sau dacă acestea 
vor obține a doua victorie în 
deplasare. Campioanele, Steaua 
(m) și '•enicilina Iași (f) au o 
misiune mai' ușoară, ele întîl- 
nind în fief-ul propriu pe Pe
trolul și, respectiv, C.S.M. Si
biu. Celelalte jocuri ale etapei 
sînt următoarele : C.P.B. — Ra
pid, Dinamo — Ceahlăul, Uni
versitatea Cv. — I.E.F.S., Uni
versitatea CJ. — Farul (femi
nin), I.E.F.S. — Tractorul, Po
litehnica Tm. — Unirea Trico
lor, Politehnica Gl. — Explorări 
B. Mare, Viitorul — Universi
tatea Cj. (masculin).’

Din formația română fac 
parte Costea, Bădescu, Miuț, 
Gh. Dumitru, St. Teleman, 
Băncilă ș.a.

C.S. U. CONSTRUCȚII

I
I 
I
I
I

1
I

n ultima vreme, mulji specialiști, moi cu seamă din 
disciplinele colective, incriminează prezența vedetei 
în lumea sportului. Argumentele aduse în sprijinul 
ideii, urmează, de obicei, o singură direcție : ve
deta, chipurile, nu s-ar integra jocului colectiv, 
deteriorînd astfel un mecanism precis, cum este, de 

pildă, o echipă de fotbal sau de baschet...
Pentru a fi bine înțeleși vom preciza de la început că 

nu este vorba de „vedetă" în sensul peiorativ al no
țiunii, în accepțiunea unei atitudini de infatuare și dispreț 
pe terenul de sport, unde se cere încetățenit fair-play-ul, 
ci numai de tendința firească de afirmare a personalită
ții umane .

Sportul presupune un raport calitativ între oameni, de
terminat de desfășurarea întrecerii dintre ei, astfel încît 
cel se șe ridică deasupra tuturor — vedeta — devine, în 
ultimă instanță, un produs al colectivității. Ea există, prin 
urmare, numai în și prin colectivitate, neputînd constitui 
o contradicție a acesteia.

Așadar, tendința de negare a vedetei sportive — năs
cută din neînțelegerea noțiunii — ne apare opusă spiri
tului sportului, al întrecerii. De vreme ce admitem dife
rențierile de potențial fizic între oameni iar întrecerea 
— nu numai ca un mijloc de departajare, dar și ca un 
simbol — trebuie să admitem — dacă nu să și dorim— 
apariția unor indivizi pregătiți peste nivelul obișnuit

Este acesta un element sine qua non pentru sport ? 
Este el necesar sau legic ? Nouă ni se pare că da I

Mentalitatea „antivedetă" îngrădește inițiativa, fante
zia, spiritul novator, cutezanța, libertatea de acțiune nu 
numai elementelor de excepție, dar și celor de valoare 
medie. Ni s-ar părea teribil de trist să limităm evoluția 
sportivă ia un plafon pentru pitici.

Orice echipă trebuie să-și aibă idolul ei. Și dacă nu-l 
are, să-l pregătească pentru a corespunde speranțelor 
investite în el. Asta pentru că-i simte necesitatea și pen
tru că oamenii asimilează pe adevărata vedetă ca pe 
un simbol al năzuințelor lor de mai bine. Și poate tocmai 
de aceea în sînu! unei echipe aflată în întrecere cu o 
alta, fiecare individ se străduiește să fie cît mai bun, să 
devină lider.

Conținutul semantical noțiunii ar fi, deci, altul: vedeta 
este un personaj pozitiv, demn de toată stima, care își 
valorifică potențele biologice înnăscute pe seama unui 
uriaș volum de muncă, perseverență și renunțare.

De asemenea vedete avem nevoie I

Gheorghe ILIUȚA

ECHIPA CAMPIOANA DE TENIS PE 1970

I 
I
I
I

Echipa de tenis C. S. U. CONSTRUCȚII, campioană pe anul 1970, după victorie. De la 
stingă la dreapta, rîndul de jos: Richard Simionescu. Anca Floreșteanu, Adriana Călina, 
Andrei Leonte, Petre Almăjan; în picioare: ALEXANDRU BARDAN (antrenor), Gh. 
Boaghe, Agneta Kun, Alexandru Silto, Florica Butoi, Ion Santeiu și GH. COBZUG (antrenor 
emerit) Foto i Țheo MACARSCHI
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Oe ce au dispărut echipele?

se 
de 

cu

Reicher.
foarte

anunță palpitantă, 
urmărit, zi cu zi. 
rundă

De 
de 

(Giclop sauUltimul antrenament al echipei 
Steaua : Gațu, Speck, Marines
cu și Stoke încearcă să pareze 
șutul iul Coasă.

LA DERBYUL STEAUA-DINAMO SA RAMINEM NUMAI LA BUNELE TRADIȚII...
Din toate punctele de ve

dere, întîlnirea cea mai im
portantă a campionatului 
masculin, cea dintre forma
țiile STEAUA și DINAMO 
BUCUREȘTI, poate fi numită 
tradițională. Există, înainte 
de orice, o dispută veche în
tre aceste două echipe, am
bele aspirînd justificat la lo
cul de onoare al clasamentu
lui, ceea ce a determinat ca 
întotdeauna meciul să fie în
cărcat și cu deosebita valoare 
a mizei, a celor două puncte 
puse în joc. Și se mai află 
Ia „dosarul11 acestor partide 
tradiția valorică a confrun
tării lor, deoarece în cele 
două tabere au fost, și sînt și 
în prezent, majoritatea dintre 
handbaliștii de renume din

țara noastră. Pentru acest 
motiv, aproape toate confrun
tările handbalistice Steaua — 
Dinamo au oferit celor pre- 
zenți jocuri dinamice, cu mo
mente de înalt spectacol, cu 
răsturnări de scor palpitante 
sau cu rezultate strînse, vic
toria fiind determinată abia 
în ultimele minute.

Dar mai sînt și alte .tra
diții" legate de întîlnirile din
tre handbaliștii de la Steaua 
și Dinamo. Nu de puține ori 
— din păcate — nervii i-au 
trădat și în unele perioade ale 
meciurilor, jocul s-a fragmen
tat pe fondul unor repetate 
durități, cursivitatea 
a scăzut impietînd 
asupra 
luluj. 
că de 
baliștii celor două formații 
vor apela numai la bunele

fazelor 
serios 

calității spectaco- 
Să sperăm însă 
această dată hand-

tradîții ale întîlnirilor lor...
Meciul va începe la ora 

15,45 pe terenul Dinamo și 
va fi arbitrat de cuplul de 
„internaționali" P. Cîrligeanu 
(București) și C. Căpățînă (Bu
zău). Iată și loturile celor 
două echipe, din care antre
norii C. Oțelea și O- Telman 
(Steaua) și 
namo) își 
pele : 4

STEAUA 
Munteanu 
Gațu, Goran, Marinescu, Bir- 
tolom, Speck, Coasă, Popescu, 
Cristian, Iacob, Stockl, Nică

DINAMO: Penu, Keil, Mi- 
hăilescu (portari), Licu, Nica, 
Dan Marin, Dinea, Moldo
van, Bota, Papp, Preotu, Fi- 
lipescu, Moțoc, Smere, Kevy. 
Din lotul dinamoviștilor lip
sesc Coman (bolnav) și Sa- 
mungi (suspendat).

Oprea Vlase (Di- 
vor alcătui echi-

Dincă, Belu,
(portari), Gruia,

STARTUL FURIOS AL LUI CIOCALTEA!
© Fiorin Gheorghiu încearcă 
Ghițescu trece la ofensivă •

Compoziția eterogenă a ce
lei de a 3î-a finale a campio
natului național masculin de 
șah, înșiruind competitorii pe 
trepte valorice și de clasi
ficare foarte diferite, de la 
aceea de mare maestru in
ternațional pînă la candidat 
de maestru, a impus preten- 
denților la. locurile fruntașe 
să adopte de la început o 
„tactică-șoc" încercînd să 
smulgă cit mai mult, dacă 
este posibil toate punctele de 
la outsideri, urmînd să re
zolve și să tranșeze apoi între 
ei, în partidele directe, riva
litățile și ambițiile tradițio
nale. Este clar că în aseme
nea condiții trebuie să ne aș
teptăm la un turneu rapid și 
agitat.

„Tripleta olimpică" (Ciocâl- 
tea, Gheorghiu, Ghițescu) și-a 
pregătit cartonașul cu ins

cripția „Nu accept remiză" 
pe care-i așează (imaginar) 
pe tablă înaintea primei mu
tări. Liderii joacă la fel, 
adică energic și numai la cîș- 
tig, atît cu albele, cît și cu 
negrele. Sistemul este, de 
bună seamă, spectaculos, e- 
ficace, dar și riscant, pentru 
că în runda a 3-a, campio
nul Ciocâltea, cel mai vio
lent și mai furios dintre 
toți, a forțat dincolo de orice 
limită în fața lui Mozes și a 
ajuns într-o poziție pierdută. 
A cîștigat, totuși, uzind de 
marea sa experiență și in
ventivitate, aplicate drastic în 
criza de timp a adversarului. 
Dezolarea contracandidați- 
lor săi a fost profundă : știm, 
prin tradiție, că Ciocâltea 
devine teribil ori de cite ori 
Fortuna îi zîmbește și reu
șește să ciștige o poziție pier
dută I

Sorții au conlucrat, parcă, 
pentru a face finala palpi
tantă și „comercială". Ciocâl
tea își predă adversarii, a 
doua zi, lui Ghițescu, pentru 
ca peste cîteva runde ei si 
intre în mașină de analizat a 
lui Gheorghiu. ,,Seniorii" îs’ 
vor spune „en garde" ntai 
tirziu, spre sfîrșitul _ turneu
lui. Fină atunci, fiecare cau 
tă să-și depună cît mai multe 
economii: puncte negre, spre 
a nu avea... nopți albe >

Ciocâltea, după cum 
știe, ..a secerat

sd-i prindă plasa • Teodor 
Zile grele pentru „debutanfi" 
rafală trei debutanți, care-și 
dau abia acum seama că in 
finală este cu totul altceva 
decît in semifinală.

Gheorghiu se află și el in 
zona punctajului absolut, 
gîndindu-se că adversarul 
său direct a avut. totuși, 
jocuri mai ușoare.

Ghițescu este practic forțat 
c.a în acest context să treacă, 
indiferent de riscuri, la ofen
sivă.

Desigur, nu pot fi ignorați 
,,meșteșugarii finalei", „oa
menii de pluton" care pin- 
desc, se apără cu grijă, fac 
alchimia probabilităților, ga
ta oricînd să încurce socote
lile favoriților apriorici, con- 
struindu-și, pe drept, din a- 
ceasta un punct de glorie. Ne 
gîndim la Pavlov, 
Neamțu, care pierd 
greu, la Ungureanu, care știe 
să ciștige ușor, dar are încă 
— din păcate — un moral 
destul de fragil.

Oricum, așa cum a început, 
finala 
demnă 
rundă

De regulă, clasamentele In
dividuale ale curselor auto
mobilistice sînt dublate și de 
un clasament pe echipe, pi
loții aparținînd, în majori
tate, unor colective mai mult 
sau mai puțin organizate. 
Așa s-a întâmplat și la cam
pionatul național de raliuri 
și la cel de viteză în coastă 
încheiat duminică pe traseul 
de pe Mateiaș. Ultima, etapă 
a fost ciștigată, ca și cele
lalte, de echipa Dacia Bucu
rești (11 p), în clasament ur
mînd Steagul roșu-Brașov 
(18 p) și Dacia Pitești (35 p). 
După cele trei etape ale cam
pionatului de coastă, clasa
mentul echipelor se prezintă 
astfel i 1. Dacia București — 

Steagul roșu Brașov 
Sinterom Cluj 49 p, 
Pitești 79 p, 5. Da- 

II 90 p. 6. A.C.R. Si- 
p, 7. I.U.S. Brașov

21 p, 2. 
45 p, 3. 
4- Dacia 
cia Buc. 
biu 93 
94 p.

Deci, șapte echipe — ceea 
ce înseamnă că 21 piloți au 
primit un sprijin din partea 
unei organizații sportive. 
Fără îndoială aceasta reprezin
tă un cîștig. Analizînd însă mai 
de aproape situația acestor 
echipe constatăm că de fapt,Valeria CHIOSE

AU ÎNCEPUT iNTRECERilE DOTATE CU „CUPA ELECTRICA"
TIMIȘOARA, 23 (prin te

lefon, de la corespondentul 
nostru). Aminată cu o zi, din 
cauza ploii, competiția care 
întrunește la startul întrece
rilor 24 de rachete a stîrnit 
aici, joi, la debut, un deose
bit interes. Deși la ora ac
tuală Timișoara nu se află 
în eșalonul fruntaș al teni
sului, prezența lui Sever

JUNIORII ÎN FEBRA

PREGĂTIRILOR

se 
prima

TURNEUL DIN IUGOSLAVIA A CONSTITUIT UN EXAMEN EXCELENT PENTRU JUNIORI
SIMBATA

BASCHET : Sala Giuleștl. 
de la ora 17 : Rapid ~~ A.S.7V 
Cluj (f.A), Politehnica — 
Voința București (f.A) ; TE
REN FLOREASCA. ora 18.1a: 
I.E.F.S. n — Arhitectura 
București (f.B) : TEREN GIU- 
LEȘTI. ora 16 : Rapid — Me
dicina București (f.B.) ', ȚE' 
REN VOINȚA, ora 16 : Voin
ța — Universitatea București 
(m.B).

HANDBAG : Teren Dina
mo. ora 15-45 : Dinamo — 
Steafi2»POLO : Bazinul Floreasca, 
de la ora 1_8 ț. RaPld 
namo și

Bazinul Floreasca,
__ __ _ Steaua — Voința 
(meciuri in cadrul turneului 
final).______________ _ .POPICE : Teren Laromet,
de la ora 16: Laromet — Vo
ința BUC. (f) : ARENA CIU
LEȘTI. de la ora 16 : Rapid 
Buc. — Petrolul Ploiești (f). 
nartlde de divizia A.SCRIMA : Sala Floreasca II. 
ora 16, „Cupa României» (flo
retă băieți și tete).

SAH : Aula BibUotedl Cen
trale Universitare (Piața Pa
latului), ora 9 : întrerupte ; 
ora 16 : runda a v-a a țl»i>- 
lei campionatul ui national 
masculin.

volei : Sala Floreasca, de 
la ora 17 : Steaua — Petro
lul. Rapid — Dlnamo (A.m.l.

duminica
ATLETISM : Stadionul Re- 

oublicii. ora H, CO,Ț“ Rufl. 
cadrul căruia Valeria Buia 
„„ Încearcă doborirca recor
dului mondial la 28° m.g.BASCHET : Sala Floreasca, 
rie la ora 9.30 : I.C.H-T. 
Politehnica Brașov (m-A)- '
nid — Dinamo (m.A) , 
CONSTRUCTORUL ora H - 
Constructorul
Murcș (t-A-) 1 TERilIi_,1^mla 
rvasCA ora 12 : Academia Dmitri Știința Sf. Gheor- 
BhCiCLOCROS : sta„dlonul vo
ința, de la ora 0. „Cupa 
StCAIAC-CANOE I Lacul He
răstrău, ora 8. concur, de în
chidere.FOTBAL : Stadionul „23 au 
eust ora 13 : Rapid — Pro- grSîll i ora 15 : Dlnamo Bucu
rești - Steaua (ambele dl 
divizia A) : STADIONUL G1U_ 
LEȘTI, ora 9 : Rapid Ten 
nometal Buc. (jr.) 1
Rapid - Progresul (tineret- 
rezerve) 1 STADIONUL DI
NAMO, ora 10 : Dinamo Buc. 
— steaua (tineret-rezerve) . 
STADIONUL METALUL (Pan- 
tellmon), ora 12 :Buc. - A.S.A. Tg. Mureș (div.
B) ■ ora 14 : Metalul Ruc. — 
Petrolul Berea (jr.) ; TERE
NUL ELECTRONICA (Str. 
Baiculul), ora 9.30 : Electro
nica Buc. — Dunărea Tulcea 
(jr.) : ora 11 : Electronica 
Buc. — Dunărea Tulcea (dlv.
C) : TERENUL LAROMET
(bd. Bucureștii Noi), ora 11 : 
Tehnometal Buc. — Electrica 
Constanța (div. C) ; TERE
NUL SIRENA (bd. Lacul Tei), 
ora 11 : Sirena Buc. — Lo
trul Brezoiu (div. C) 1 ora 13: 
Sirena Buc. — Unirea Minăs- 
tirea (jr.) • TERENUL AU- 
TOBU21UL (șos. Giurgiului), 
ora 11 : Autobuzul Buc. — 
Unirea Drăgășani (dlv. C) ;

HOCHEI : Patinoarul arti
ficial „23 August", ora 16 : 
A vin tul M. Ciuc — I.P.G.G. ; 
ora 18.30 : Steaua — Dlnamo.

POLO: Bazinul Floreasca, de 
la ora 10, Steaua — Rapid și 
Dinamo — Voința (meciuri 
In cadrul turneului final).

SCRIMA : Sala Floreasca II. 
ora 9, „Cupa României" (flo
retă băieți și fete).

VOLEI : Sala Progresul, de 
la ora 8 : I.T.B. Informația — 
Voința M. -----
greșul
IE.F.S. — Tractorul 
Voința —
(B.m) ; SALA GIULEȘTI, de 
Ia ora 10 : C.P.B.
(A.f.). Universitatea 
tehnica Iași, Aurora — Vago
nul Ploiești (B.m.) ; SALA 
DINAMO : da la ora 9 : U- 
niverșitatea — Progresul 
(B.f.). Dlnamo — Ceahlăul 
(A.f.) ; SALA CONSTRUC

TORUL, de la ora 9 : Con
st. uctorul — Sănătatea Plo
iești (B.f.).

YAHTING,: Lacul Herăs
trău, de la ora 9. campionatul 
Individual al Bucureștlulul, 
clasele Finn, F.D. și Snipe.

POPICE i Arena Gloria 
(clubul uzinelor Republica), 
de la ora 8 : Gloria — Voin
ța București (A.m.).

ȘAH : Aula Bibliotecii Cen
trale Universitare (Plata Pa
latului), ora 16 : runda a VI- 
a a finalei campionatului na
țional masculin.
...... . ...............

, Ciuc (B.f), Pro- 
A.S.A. Sibiu (B.m), 

(A.m), 
Politehnica Br.

C.P.B. — Rapid 
Poli-

Turneul 
lecționata 
talei (care se confundă cu re
prezentativa țării) în Iugo
slavia a fost deosebit de util. 
Chiar dacă în locul a trei 
meciuri — cum era prevăzut 
inițial — s-a jucat numai u- 
nul. prin condițiile de dispu-

, ediilitt, noastră un ex. 
excelent. Juniorii români au 
întîlnit selecționata de seniori 
a orașului Belgrad — de fapt, 
reprezentativa națională 
cundă — decisă 
simplă partidă 
ment. Rugbyștii 
buit să înfrunte 
adversar incomod, care dorea 
să obțină victoria cu orice 
preț, ci și un arbitraj îngă
duitor. Departe de a le con
sidera nefavorabile, condiții
le de desfășurare a jocului 
au permis — tocmai prin a- 
ceasta — efectuarea unui test 
concludent. Potrivit opiniilo'r 
antrenorului coordonator, 
prof. N. PADUREANU, tur
neul a 
pecte

Deși 
mingi 
cat, totuși, lipsa de forță pe 
partea dreaptă a grămezii, 
jocul prea în treisferturi 
al liniei a treia, precum și 
insuficientul grupaj la tușă și 
maluri. Din compartimentul 
înaintării au corespuns Lăză- 
roiu. Cornel, lonescu Marin, 
Enache. Moraru și Burghelea 
(celor doi din urmă le re
proșăm însă faptul că nu joa
că mai mult în pachet).

în ceea ce privește aripile 
și fundașul, aceștia nu sînt 
suficient de legați și deciși 
în acțiuni. întârziind prin a-

întreprins de se- 
de juniori a Capi-

ceasta jocul de ansamblu al 
echipei. Treisferturile împing 
destul de înainte atacul, însă 
prea lateral, ceea ce duce la 
eșuarea unor acțiuni de atac, 

Partida în compania selec- 
, ționatei Belgradului a scos în 

evidentă și faptul că unii din
tre rugbyștii noștri, cu men- 

tare, a reprezentat pentru țiune specială pentru Bujor 
:âmen - și Gali, au exagerat printr-un 

joc individual, ratîndu-se, în 
felul acesta, puncte prețioase.

De asemenea, mai trebuie 
făcute retușuri de tehnică in
dividuală, în special la exe
cutarea corectă a placajului și 
a loviturilor de picior (spre 
exemplu Bidlrel și Stăncu- 
lean sînt deficitari la lovitu
rile cu piciorul stâng).

O problemă importantă este 
aceea a coordonatorului ’de 
joc. Munteanu, deocamdată, 
nu corespunde acestei sarcini, 
el arătîndu-se mult prea ner
vos, uitînd deseori să diri
jeze și să calmeze — în anu
mite momente — echipa al 
cărei căpitan este. în legătură 
cu disciplina trebuie arătat 
că, în general, toți compo- 
nenții lotului sînt încă de
parte de ceea ce se numește 
un jucător disciplinat pe te
ren. Ei vorbesc prea mult, 
fiind gata, cum s-ar spune, 
să vadă, mal întâi, „paiul din' 
ochiul altuia.." și să-și mani
feste prompt nemulțumirea.

Turneul din Iugoslavia, 
primul test internațional al 
juniorilor după eșecul din 
„Cupa F.I.R A.“, a evidențiat, 
desigur, și numeroase as
pecte pozitive. Dacă am in
sistat. însă, asupra carențelor, 
am făcut-o pentru a atrage 
atenția nu atît antrenorilor 
naționalei (care și-au trecut

de pe acum în carnetele de 
observații mijloacele și me
todele de îndreptare a situa
ției). cît și celor de la clubu
rile care au furnizat elemente 
lotului și care au datoria de 
a da naționalei rugbyști pre
gătiți Ia un nivel superior, 
capabili să facă față unor 
maxime exigențe.

Emanuel FANTANEANU

La Cluj, Craiova, Ploiești 
și Bacău vor avea loc, în 
zilele de 31 octombrie și 1 
noiembrie, 
lupte 
zonă, 
mici).

La 
participa campionii de 
dețe. din rîndul cărora, cei 
merituoși se vor califica pen
tru finalele „naționalelor", 
programate Ia Oradea, între 
20—22 noiembrie.

Tot în aceste zile fac in
tense preparative si juniorii 
de la .libere", clasați în 
primele șase locuri la „na
ționalele" Individuale de la 
Tg. Mureș. Ei îsî voit încerca, 
șansele, tot Ta Oradea, 
(18—19 noiembrie) la Con
cursul republican de toamnă.

întrecerile 
greco-romane. etapa 
ale juniorilor (mari

de 
de 
si

aceste confruntări vor
ju-

Dron, Iudith Dibar cît și a 
altor jucători a .răscolit" ve
chea pasiune a localnicilor 
pentru sportul alb. Iată cî- 
teva rezultate: simplu băr
bați, turul I: P. Dumitrescu 
(Progresul Buc.) — A. Zoi- 
caș (Progresul Timișoara) 
6—1, 6—2, E. Horvath (Con
structorul Hunedoara) — I. 
Gusnecker (Electrica Timi
șoara) 6—1, 6—1, I. Spătaru 
(Electrica Timișoara) — Cor
nel Sîrbu (Electrica) 6—3, 
6—3, simplu femei, turul I: 
Rodica Precup (Electrica) — 
Lili Apostol (Constructorul 
Hunedoara) 6—0, 6—0, Eca 
terina Horșa (Progresul Buc.) 
— Cristina Sipoș (Electrica) 
6—-0, 6—2 ; dublu bărbați: 
Dron, Spătaru — Copăceanu, 
Crișan 6—0, 6—3, Dumitres
cu, Hărădău — Horvath, 
Hutl 3—6, 6-1, 6—4.

întrecerile continuă.
★

în meciurile din cadrul 
barajului pentru promovarea 
în seria a Il-a a diviziei de 
tenis, ieri au continuat, pe 
terenurile Progresul, meciu 
rile Petrolistul Cîmpina — 
Explorări Baia Mare și Să 
nătatea Oradea — Dunărea 
Galați, In primul meci, rezul
tatul este de 6—11, iar în cel 
de al doilea 9—3, Din cauza 
ploii meciurile au fost între
rupte, urmînd a fi reluate 
astăzi, de la ora 8,30, pe 
terenurile Progreșul.

cu rare excepții, ele nu se 
aseamănă cluburilor sau aso
ciațiilor sportive. Piloții nu 
le aparțin organic și nu pri
mesc decît un parțial sprijin 
material. O excepție o con
stituie echipa Dacia Pitești, 
echipă de uzină care asigură 
concurenților săi și mașinile.

Desigur că surprinde la 
acest clasament absența unor 
nume de echipe întîlnite anul 
trecut i Danubiana, Autome- 
canica. Ciclop etc- Fără nici 
o justificare ele au dispărut, 
fiindcă uzinele sau întreprin
derile respective nu au aler
gători proprii și nu au înțe
les să mai sprijine — doar 
pentru propagandă — piloții 
dispuși să le reprezinte.

Situația este, fără îndo
ială, departe de a fi mulțu
mitoare, constituie o frînă în 
dezvoltarea sportului auto
mobilistic. Ar putea fi însă și 
altfel. Ne gîndim că uzinele 
de anvelope Danubiana și 
Victoria ar trebui să aibă — 
ca și U.A.P. — echipe pro
prii, care să cuprindă piloții 
lor de încercare și să folo
sească în curse produsele lor 
pentru a le testa calitatea 
în condiții ce nu pot fi re
produse în laboratoare. — 
asemenea, marile rețele 
auto-service-uri ,
Automecanica) ar trebui 
ca și service-ul Dacia — să 
aibă echipele lor, pe mașini 
preparate d( telierele pro
prii, fapt ce\_. constitui fără 
îndoială o propagandă mai 
eficace. Să sperăm că aceste 
considerente vor intra în ve
derile celor interesați, deci că, 
în sezonul viitor vom găsi 
automobil iștii încadrați în
echipe bine organizate, înso
țite la concursuri de echipe 
de depanare cu mecanici de 
înaltă calificare și ea piese 
de schimb. (Gh. E.)

ETAPA A DOUA
A CAMPIONATULUI

P. ARCAN

Campionatul național de 
motocros programează mîine, 
pe traseul de la Tg. Jiu. cea 
de a doua etapă.

Deși inițial ea urma să se 
desfășoare la 1 noiembrie, 
F.R.M. a operat această 
schimbare în dorința de & da 
posibilitate motocrosiștilor 
noștri să participe atît Ia 
campionat, cît șl la „Cupa 
Dunării", care va avea loc 
duminica viitoare la ®hiși- 
nău. Traseul de pe malul 
drept al Jiului întrunește ca
lități care-1 situează printre 
cele mai „dure". Pantele, 
rampele și contrapantele sale 
au pus în dificultate pe multi 
ași ai motocrosului european 
care ne-au vizitat și nu ne în
doim că el va tria șl de a- 
ceastă dată valorile.

se» 
să nu facă 9 
de antrena- 

noștri au tre- 
nu numai un

relevat o serie de as-

înaintarea a furnizat 
suficiente, s-a remar-

• Nemaiputînd participa 
la campionatele europene de 
tineret de la Miskolc, ca ur
mare a ultimelor precizări 
privitoare la vîrsta competi
torilor boxerul Ion Gyorffia 
fost înlocuit de antrenori cu 
Ștefan Florea de la Progre
sul București, care va concu
ra deci la 
mică.

• Lotul 
tine astă 
meciuri de verificare în com
pania pugiliștilor din acest 
oraș.

• Selecționatele Spaniei și 
Elveției se vor întîlni la 24 
octombrie la Coruna (Spania). 
Meciul face parte din progra
mul de pregătire a celor două

categoria mijlocie-

de tineret va sus- 
seară, la Brăila,

LA FINALELE
(Urmare din pag. 1)

amiază: tehnică și luptă li
beră la mănuși. Așezați pe
rechi, Ivan și Hîrsu, Alexe și 
Consiantinescu, Păpălău și D. 
Mihalcea fac abstracție de fap
tul că sînt de categorii dife
rite și punctează serios.

în răcoarea serii, din tricou
rile Și treningurile dinamoviș
tilor ies aburi, Calistrat Cuțov 
a și uitat că doar cu cîteva 
clipe înainte pulsul 1 se ri
dicase la 180 de bătăi pe mi
nut. Acum, se ține de, șotii, îl 
necăjește pe Constantinescu 
zicîndu-i : „deoarece nu par
ticipă Monea la campionat, ti
tlul semigreilor îl va cuceri 
Cuțov, cind va ajunge să aibă 
81 kilograme..Și un hitru

ECOURI DUPĂ MASA ROTUNDĂ

ORGANIZATA DE ZIARUL NOSTRU

formații în. vederea campio
natelor europene de 
de la Madrid (1971).

® Colegiul central 
trenori a alcătuit o 
formată din cinci antrenori 
și doi arbitri, care vor acor
da note tuturor boxerilor pre- 
zenți la finalele campionate
lor naționale de seniori. Se 
va avea în vedere printre al
tele modul cum vor folosi 
sportivii mijloacele de apă
rare, cum aplică loviturile 
în atac, forța, precizia, viteza 
etc. Din comisie fac parte 
antrenorii Petre Mihai, Gh. 
Fiat, I. Dumitru, T. Nicules- 
cu, Al. Vladar, precum și ar
bitrii V. Popescu și P. Du
mitrescu.

seniori

de an- 
comisie,

CAMPIONATELOR
intervine: „Ziua aceea nici 
nu-1 departe !“

I-am lăsat pe băieți cu glo
durile și preocupările lor și 
l-am Interpelat pe Titi Dumi
trescu cu clasica întrebare : 
„Ce șansă au la finale sporti
vii pe carc-i pregătești ?“

— Turneul din acest an este 
deosebit de greu. Fiecare viitor 
campion va avea de susținut 
cel puțin trei meciuri. Despre 
șanse este greu de vorbit. Fie
care sportiv o are pe a Iui. 
Elevii mei au muncit în ul
timul timp așa cum nu i-am 
văzut de mult. „ÎNTÂMPLĂRI
LE BERLINEZE" I-AU ALER
TAT PE TOȚI ȘI IN SPECIAL 
PE ALEXE care acum se află 
intr-o formă foarte bună. Des
pre ceilalți, rețineți : prin ab
sența lui Ciucă. la muscă dis
puta . se va da intre Ivan șl

Destinu] voleiului româ
nesc, după insuccesele de la 
mondiale, preocupă mai mult 
ca oricînd pe îndrăgostițij 
acestui sport. Redăm și astăzi 
cîteva opinii.

„După părerea mea — afir
mă antrenorul emerit, ing. 
GHEORGHE PETRESCU — 
una din cauzele care au ge
nerat insuccesele voleiului 
masculin a fost și SELECȚIA 
JUCĂTORILOR DIN PRMA 
ECHIPA, făcută fără a se 
ține seama de perspectivă. 
Loturile de tineret n-au fur
nizat elemente suficient 
dotate și oricît s-ar 
acești jucători nu 
ajunge la un nivel 
Actualii tineri, care 
dit că au calitățile 
unor voleibaliști
sînt încă ținuți prea mult pe 
tușă. Ei trebuie folosiți in
tens, în meciuri tari pentru 
a se șlefui și a se maturiza. 
De asemenea, cred că, la ora 
actuală, nu se poate face vo
lei de înaltă performanță

de 
lucra cu 

se poate 
superior, 

au dove- 
necesare 

de clasă,

O repriză cu.., 

VASI
LE
IVAN

dacă jucătorul nu posedă 
pînă Ia perfecțiune elementele 
de tehnică individuală. Lip
sa deprinderilor tehnice în- 
tîrzie afirmarea, dar aceasta 
nu se poate obține decît prin- 
tr-un mare volum de muncă, 
în afara lui Drăgan, Schrei
ber și Barta, ceilalți voleiba
liști mai au încă multe lip
suri în pregătirea tehnică. Și 
mai este o chestiune i PA
SIUNEA. Fără ea este greu 
să te realizezi în orice dome
niu. Și voleiul nu face ex
cepție"-

Prof. GHEORGHE MANO- 
LESCU, decanul Facultății de 
educație fizică de Ia Institu
tul pedagogic de 3 ani Galați: 
„Pentru a obține rezultate de 
valoare într-o ramură spor
tivă, trebuie să-i asiguri 
acesteia o bază de masă. Și 
voleiul nu o are. Dacă nu 
este introdus pe scară mai 
largă în școlile general și li
cee, în viitor situația se va 
înrăutăți și mai mult. Șco
lile și liceele sportive nu sînt 
de ajuns. După cîte știu eu, 
s-au dat antrenorilor o sume
denie de indicații privitoare

Ia aplicarea celor mai 
mijloace și metode de antre
nament. Dar, de urmărit nu 
i-a mai urmărit nimeni, in
strucțiunile rămînînd, în cele 
mai multe cazuri, acte formale. 
Cerem mereu elemente de va
loare însă dacă am privi di
vizia secundă, putem obser
va prezența în echipe a foar
te multi jucători vîrstnici și 
plafonați, tinerii fiind ținuți 
departe de teren. De teama 
înregistrării unui rezultat ne
gativ imediat, se pierde din 
vedere perspectiva. Constat 
cu tristețe că voleiul nostru a 
rupt contactul cu valorile
certe, iar după cum s-au com
portat la mondiale, locul 7, 
reprezintă o adevărată per
formanță".

Prof. MIHAI POPESCU t 
„La mesele rotunde organi
zate de redacția ziarului 
„Sportul" s-au pus — mai 
mult sau mai puțin direct și 
fără menajamente — proble
me vitale pentru voleiul ro
mânesc. După părerea mea, 
cauzele fundamentale ale ’si
tuației de fapt trebuie cău
tate în activitatea federației 
și în munca de instruire, por
nind de Ia eșaloanele inferi
oare și ajungînd la divizia

A. Trebuie să se găsească 
răspunsuri la întrebările i 
cine și ce contribuie la dilu
area interesului pentru volei 
în baza sa de performantă? 
Cum sînt pregătite echipele 
pentru divizia A ? Cum se 
face selecția Ia toate nivelele 
și, mai ales, în echipele na
ționale? Ce stă la baza atîtor 
compromisuri 1 Aceste răs
punsuri ar putea scoate ’a 
iveală adevăratele cauze ale 
regresului. Am afla, poate, 
mai precis, de ce voleibaliștii 
noștri nu sînt temeinic pre
gătiți. da ce Joacă numai cu 
toane, de ce nu au sedimen
tat simțul datoriei, al respec
tului țață de culorile țării, 
de ce se abat de la conduita 
sportivă, de ce în reprezen
tative au fost selecționați Ju
cători și jucătoare care nu 
meritau (se eonstată acum, 
după G. M-1) nici din punct 
de vedere al valorii, nici din 
cel al educației...

Și ar putea să ne Indice pe 
toți vinovății... Inlăturînd 
cauzele care au dus Ia aceas
tă situație, cu siguranță vom 
avea cu totul alte efecte In 
planul performanțelor volei- 
balistice".

SSăJi'w

Ce noutăți
(Urmare din pag. I)

— Cum vezi disputa la cate
goria muscă ?
- Foarte echilibrată. Fiecare 

candidat visează un loc cit 
mai in fată și — de ce 
nu — chiar centura de cam
pion național. Pentru mine, 
actuala conjunctură este des
tul de favorabilă, deoarece 
campionul european al cate
goriei, Ciucă, nu participă la 
finale. Vreau să profit de 
această ocazie și să mă avînt 
spre titlu. Va fi greu, deoa
rece șî celălalt stelist, Gruie- 
scu, vizează, sînt sigur, ace
lași lucru, dar să nu uităm 
că ne mai pot Încurca soco
telile și Pascale Iuga șl Ni- 
colae Cordos, așa că... (P. Iv.)

NAȚIONALE
Gruiescu. La semimuscă (prin 
plecarea lui Boboc la campio
natele europene de tineret) și 
cocoș, nu avem reprezentanți. 
Deci, vom fi „neutri". La pană 
Bîrșu, la semiușoară — Pă- 
pălău. La ușoară trei candidați 
dinamoviști : Cuțov, Antoniu 
Vasile, Paul Dobrescu. Așa 
că.,. La mijlocie, aceeași si
tuație : ttne, Ghiță și Dumitru 
Mihalcea, La mijlocie mică ii 
lansez în urmărirea titlului pe 
Gyihtfi, Covaci și Ion Ine, 
deci un alt trio din sala mea. 
La mijlocie — Olteanu, iar la 
semigrea — Marin Constanti- 
nescu. Toți cei despre care 
v-am vorbit evoluează !ntr-o 
conjunctură destul de favorabi
lă imbrăcării trieourilor de 
campioni. Dar, mal bine să 
așteptăm, seara zilei de 5 no
iembrie.

ționez faptul că în prezenta
rea la aceste examene, o pon
dere importantă o are mo
dul in care antrenorii și-au 
îndeplinit sarcinile in peri
oada de stagiu.

Un capitol special se re
feră la perfecționarea an
trenorilor, latură esențială a 
ridicării nivelului lor profe
sional și a obținerii unor re
zultate sportive superioare. 
Perfecționarea este prevăzu
tă a se realiza în cadrul u- 
nui sistem unitar care cu
prinde forme diversificate. 
Sarcini deosebite în acest do
meniu revin atît unităților 
sportive, consiliilor județene 
pentru educație fizică și 
sport, cît și federațiilor care 
vor trebui să se ocupe mai 
serios de organizarea for
melor de perfecționare ce Ie 
revin.

Reintroducerea lectorate
lor județene ale antrenorilor 
o considerăm ca o măsură 
importantă. Ia realizarea că
reia cabinetele metodice vor 
avea rolul primordial. Pen
tru a veni în sprijinul or
ganizării acestor lectorate, 
C.N.E.F.S. va elabora o 
matîcă orientativă care 
aborda probleme actuale 
antrenamentului sportiv, 
temui de perfecționare a 
trenorilor mai 
CURSURI CENTRALE 
GANIZATE DE FEDERA
ȚII, LA CARE ÎN DECUR 
DE 3 ANI VOR TREBUI S

te- 
va 
ale 

Sis- 
an- 

prevede 
OR-

cuprinde noul
FIE PREZENȚI TOȚI AN
TRENORII.

Referitor la angajarea an
trenorilor, se prevede în mod 
expres OBLIGAȚIA ÎN
CHEIERII CONTRACTELOR 
DE MUNCA PE TERMENE 
NEDETERMINATE PENTRU 
ANTRENORII ANGAJAȚI 
CU NORMA ÎNTREAGA și, 
pe termene determinate, pen
tru cei angajați prin plata 
cu ora. Indiferent de felul 
angajării, încheierea contrac
telor de muncă este obliga
torie. Noul regulament ali
niază condițiile de angajare 
a antrenorilor la prevederile 
legislației muncii, acesta fi
ind unicul document care re
glementează raporturile de 
muncă dintre angajați și 
beneficiari.

Controlul și îndrumarea ac
tivității antrenorilor sînt re
glementate, în actualul regu
lament, pe baze noi, prin 
SPORIREA RĂSPUNDERII 
CELOR CE EFECTUEAZĂ 
ACESTE ACTIVITĂȚI. In 
acest sens sînt obligatorii no
tele scrise de constatare, pre
cum și acordarea de califi
cative, elemente care vor a- 
vea o mare im c tanță în 
caracterizarea activității an
trenorilor, atît în vederea 
prezentării lor la examenele 
de avansare, cît și la acor
darea gradațiilor prevăzute în 
noul sistem de școlarizare.

O altă noutate o reprezin
tă recunoaștere? ca vechime 
in invățămînt a timpului Ia-’ 
crai efectiv ca ant-enor pen-

tru care posedă studiile de 
specialitate.

Consider că prin modifică
rile aduse, regulamentul ac
tual vine în sprijinul uni
tăților sportive șl al antre
norilor pentru instaurarea u- 
nor raporturi de muncă e- 
chitabile, pentru sporirea răs
punderii reciproce și pentru 
obținerea unor rezultate mai 
bune.

O condiție esențială a reu
șitei în aplicarea noului re
gulament o constituie, în pri
mul rînd, cunoașterea temei
nică a prevederilor sale, re
nunțarea la unele interpre
tări „interesate" și, în al 
doilea rînd, respectarea eu 
consecvență a conținutului 
său din partea tuturor fac
torilor răspunzători de or
ganizarea activității sportive.

DILI PARASCKVA
; ...

A încetat din viată, după o 
scurtă suferință, fosta Jucătoare 
do baschet Urli Paraschlva, com
ponentă a Iotului national Intre 
abil 1931:—IIIS1, una dintre primei© 
purtătoare ale titlului de maeș
tri a sportului din Romania. 
După încheierea activității spor
tive, Deii Paraschiva nu s-a des
părțit de sportul îndrăgit și a 
desfășurat o intensă muncă în 
cadrul comisiei de specialitate a 
județului Bihor.

Din partea tuturor celor ce au 
cunoscut-o, o pioasă aducere a- 
ininte uneia diutre pionierele bas
chetului nostru do performantă.
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• CUPLAJUL INTER BUCUREȘTEAN ÎN CENTRUL ATENȚIEI • VA F/, LA ARAD, C.F.R.

TIMIȘOARA „BUTURUGA MICĂ"? ® PETROȘENENII VOR DOUĂ PUNCTE DE LA... OZON 
® UN DERBY LOCAL ATRACTIV: C.F.R. CLUJ-„U" • ATENȚIE PETROLUL! LA STEAGUL

ROȘU REINTRĂ EMIL DUMITRIU

POLITEHNICA—„l)“ CPAIOVA
•REINTRĂ, PROBABIL, 

DUMITRIU II

LA IAȘI, STAREA DE SPIRIT E BUNĂ

AVANCRONICA Nr. 8
Triști după .miercurea neagră", să trecem mai repede la... 

duminica.
DINAMO BUCUREȘTI — STEAUA. Numai o reeditare a jocu

lui din finala „Cupei României" (ca să ne referim doar la ul
tima ediție a acestui veșnic pasionant derby), ar mai putea ate
nua, înlrucîtva, amărăciunea pricinuită miercuri, la Liverpool 
și Eindhoven, de cele două combatante.

...Atunci, în finala Cupei, zeița victoriei a surîs Stelei, adver
sarul, resemnat, mulțumindu-se cu... învățămintele. își va orga
niza, deci, Dingmo mai bine sistemul ei defensiv ? Va fi Steaua 
la fel de irezistibilă pe contraatac, cum ne-a demonstrat în 
finala susamintită ? Ce spui, Dinu ? Ce spui, loraănescu ?

RAPID — PROGRESUL. O dispută pe mai multe... planuri. 
După ce a cîștigat „duelul" (un duel fără puncte, fără resen
timente) cu fostu-i coleg (l-am numit pe Valentin Stănescu), ia- 
tă-l acum pe Victor Stănculescu fafă-n față cu vechea-i echipă. 
Emotiv, dar și... orgolios, antrenorul Progresului fintește să ciu
pească Rapidului măcar atît cît a reușit cu Dinamo: un punct I 
Ceea ce, deocamdată, pentru o echipă venită din B n-ar fi 
rău, dar nici prea ușor de realizat în condițiile în care Rapidul 
a rămas, de duminică, cu o datorie neachitată suporterilor lui. 
Lui Dudu Georgescu, unul din actualii golgeteri, giuleștenii îi 
vor opune pe Răducanu (care urmează la rînd), Ce ne facem, 
însă, cu cronica sterilitate a atacului giuleștean ?

U.T.A. — C.F.R. TIMIȘOARA. Campioana întîlnește, acasă, pe 
deținătoarea lanternei. După logica clasamentului, este limpe
de. După logica fotbalului, să mai așteptăm...

POLITEHNICA IAȘI — UNIVERSITATEA CRAIOVA. A fost tris
tețe mare — se spune — în „dulce tîrgul leșilor" după partida 
cu Steaua. în tot cursul săptămînii, Gil Mărdărescu, antrenor 
dar și pedagog, a avut de lucrat, în principal, la vindecarea 
traumelor... psihice, provocate băieților lui, de Nicolae 
Cursaru. Așa incit, jocul de mîine nu va fi, nicidecum, cu mă
nuși de... studenți. Stînd bine în clasament, craiovenii au posi
bilitatea să dea o ripostă calmă și lucidă. Ce va fi ? Nu se 
știe...

PETROLUL — STEAGUL ROȘU. Petrolul se descurcă bine la 
domiciliu, brașovenii răzbat mai greu, în ultima vreme, în de
plasare. Dacă Florescu, Gyorfi și ceilalți vor reuși să „lege" 
ceva în linia întîi, îi va fi și lui Adamache mai ușor. Altfel...

C.F.R. CLUJ — „U" CLUJ. Un derby local care, după per
formanța de la Timișoara a elevilor lui lordache și Naghi, a 
cîștigat mult în interes. Ceva mai stilată în joc, „U" are de 
partea ei prima șansă.

JIUL — F. C. ARGEȘ Ozon în vizită la Petroșani la vechea 
sa echipă, în calitate de antrenor al fostei formații condusă 
odinioară de Ion Bălănescu. Ozon cunoaște ce poate Libardi, 
Bălănescu — ce știu argeșenii.

Și Argeș, și Jiul totalizează în momentul de față același 
număr de puncte (5). Dar poziția lor (locurile Î3 și, respectiv, 
14) le obligă.

FARUL — DINAMO BACAU. în precedenta ediție, tot in 
toamnă, Farul îi administra formației vizitatoare un sever 4—0. 
Dar, ...asta a fost. în „forma" actuală, constănțenii nu se arată 
capqbili să repete istoria.

G. NICOLAESCU

DINAMO BUC-STEAUA
LA DINAMO, FORMAȚIA DE LA LIVERPOOL

Dlnamoviștii bucureșteni 
s-au înapoiat de Ia Liver
pool joi seara, tîrziu. La 
scurt timp după sosire, ei 
s-au deplasat la Snagov, unde 
vineri au făcut un ușor an
trenament, îndeosebi pentru 
refacerea potențialului fizic 

în lotul deplasat la Li
verpool nu au intervenit in

disponibilități și pentru me
ciul cu Steaua antrenorul N> 
cușor intenționează să trimi
tă în teren următoarea echi
pă : Constantinescu — Che- 
ran, Stoencscu, Dinu, Delea- 
nu, Mustățea, R. Nunwejller, 
Lucescu (Doru Popescu), Săl- 
ceanu, Dumitrache, Ilaidu

Victimele arbitrajului din 
etapa trecută reapar în fata 
publicului ieșean. în. privința 
stării de spirit din echipă, 
antrenorul V. Mărdărescu ne 
declara: „Felul în care for
mația mea a fost înfrintă de 
Steaua nu ne-a dezarmat. Nu 
este nici primul și nici ulti
mul meci în care rolul ar
bitrului este altul decît cel 
așteptat. Corectitudinea, hăr
nicia Ia antrenamente și lu
ciditatea trebuie să-și impună

punctul de vedere. Vom fa
ce totul pentru a dovedi în 
compania colegilor din Cra
iova adevărul celor spuse de 
mine". Din echipă va lipsi 
fundașul central Stoicescu, 
încă indisponibil după acci
dentul de la București. Poli
tehnica’ va alinia următoarea 
formație : Iordache — Romi- 
lă, lanul, Alecu, Pal, Goleac, 
Marica, Incze, Cuperman, 
Lupulescu Moldoveanu. (V. 
DIACONESCU — coresp).

Brașovenii s-au pregătit 
intenst luni și marți, antre
namente în localitate; 
miercuri — joc de verificare 
la Făgăraș cu lidera seriei

LA STEAUA, CEA MAI BUNĂ FORMULĂ 
DE ECHIPĂ

Reîntorși de la Eindhoven 
(tot joi, ca și Dinamo), ju
cătorii de la Steaua s-au an
trenat ieri, mai ușor ca de 
obicei, urmărind același scop 
ca și partenerii, refacerea 
condiției fizice.

Cum meciul se anunță 
greu pentru ambele forma
ții, aprecierile asupra șanse

lor de victorie au fost... oco
lite.

Antrenorul Ștefan Covaci 
ne-a comunicat că va începe 
partida cu următorul „11“ : 
Suciu — Sătmăreanu, Hălmă- 
geanu, Ciugarin, Vigu, Dumi- 
triu, Ștefănescu, Pantea, Tă- 
taru, Iordănescu, Manea.

JIUL—F.C. ARGEȘ
OZON FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU JIUL...

LA CRAIOVA, JOACĂ BĂLAN Șl IVAN, 
DAR ȘÎNT INDISPONIBILI ALȚI 4 TITULARI

După egalul de la Bucu
rești craiovenii pleacă la Iași 
încrezători în posibilitățile 
actuale, dar lasă acasă patru 
dintre oamenii de bază, acci
dentați : Mincă, Velea, Niță 
și Oblemenco. în schimb, 
vor reintra Ivan și Bălan. 
Din programul de pregătire 
a făcut parte în această săp

tămînă și un joc amical cu 
F.C. Caracal, cîștigat de uni
versitari cu 3—1, prin go
lurile înscrise de Bălan, Daș- 
cu și Martinovici. Echipa pro
babilă : Oprea — Niculescu, 
Deselnicu, Bîtlan, Lepădat», 
Strîmbeanu, Ivan, Martino
vici, Neagu, Dașcu, Bălan. 
(ȘT. GURGUI — coresp.).

U T. A.-CER. TIMIȘOARA
REMANIERI ÎN ECHIPA TIMIȘOREANĂ

RAPID-PROGRESUL
SEMNE DE ÎNTREBARE LA RAPID

Egalul realizat la București 
cu Universitatea Craiova a 
provocat multă amărăciune 
în tabăra Rapidului. De ace
ea, cele șase antrenamente 
dm această săptămînă au a- 
vut o intensitate sporită. S-a 
urmărit, în primul rînd îm
bunătățirea condiției fizice 
și a unor procedee tehnice. 
Miercuri și joi rapidiștii au 
susținut două jocuri-școală cu 
echipa de tineret, în cadrul 
cărora s-au exersat diverse 
scheme tactice și ș-a urmă
rit. în mod special, îmbună
tățirea eficacității cvartetului 
ofensiv, deficitar la acest ca
pitol.

întrebat asupra formației 
pe care o va alinia în con
fruntarea cu Progresul, an
trenorul Marin Bărbulescu 
ne-a declarat: „Avem proble
me serioase în alcătuirea 

care va înfrunta 
echipa fostului antrenor al 
giuleștenilor, deoarece întîm- 
pinăm greutăți datorită unor 
accidentări. Așteptăm avizul 
de ultimă oră al medicului. 
Totuși notați: Răducanu — 
Pop, Impescu. Dan, Greavu,

Dinu, Dumitru. Năsturescu 
(Petreanu), Angelescu (Straț),

RADUCANU: — Astîmpă- 
ră-te! Toate merg pină la 
un... PUNCT I
Neagu, Petreanu (Codrea- 
nu)“.

Aurel PĂPĂDIE

V. STĂNCULESCU : „CRED CĂ Șl RAPID
MĂ VA ÎNȚELEGE"...

Echipa Progresul București 
s-a antrenat cu asiduitate în 
vederea partidei pe care o 
va susține duminică cu Ra
pidul. Cele cinci antrenamen
te susținute pînă în prezent 
au avut drept scop întărirea 
liniei de fund, mai precis în 
zonele fundașilor laterali, 
precum și îmbunătățirea fi
nalizării. Meciul amical sui, 
ținut joi cu formația Du*, 
nărea Giurgiu (3—2 în favoa
rea bucureștenilor) a scos 
în evidență jocul bun al li

niei de mijloc. După meci, 
antrenorul V. Stănculescu 
ne-a declarat: „Situația noas
tră depinde mult de meciul 
cu Rapid. Dar așa cum m-a 
înțeles fostul meu coleg V. 
Stănescu cred că mă va în
țelege și Rapidul**. Iată și 
formația probabilă : Gher- 
ghel — Marinescu (Tănăses- 
cu), Măndoiu, Grama, Dum
bravă, I. Dinu, Beldeanu, R. 
Ionescu, Raksi, D. Georgescu, 
M. Sandu.

Florin SANDU

La Petroșani, plouă de 24 
d'e ore fără întrerupere. Te
renul de joc a devenit foar
te greu. Totuși, antrenamen
tele Jiului au continuat, pu- 
nîndu-se un accent deosebit 
pe trasul Ia poartă în con
diții dificile de joc. Talpai 
și Pcronescu continuă să fie 
indisponibil*. Astfel, echipa 
din Petroșani va apare în 
următoarea alcătuire ! Stan — 
Georgescu, Georgevici, Stoc
ker, M. Popescu, R. Popa, 
Sandu, Turcan, Cotormani. 
Libardi, Naidin. (ST. KONIS- 
KA — coresp.).

...IAR BĂLĂNESCU 
SE REÎNTÎLNESTE 
CU F. C. ARGEȘ

tuni, marți și miercuri, 
jucătorii s-au pregătit la Pi
tești. iar joi au susținut o 
partidă de verificare la Tg. 
Jiu, unde au întîlnit echipa 
C.I.L. din divizia C. Pitește- 
nii au învins cu 1—0, prin 
golul marcat de Roșu. Vineri, 
ei s-au pregătit tot la Tg. 
Jiu, de unde vor pleca la Pe
troșani. Titus Ozon speră ca 
actualii lui elevi să facă un 
joc corespunzător în Valea

VECINII DE CLASAMENT

Firește, înfrîngerea suferi
tă acasă, în fața colegilor din 
Cluj, n-a putut fi uitată. Dar 
acest lucru a îndîrjit și mai 
mult pe fotbaliștii de la 
C.F.R. Timișoara, care s-au 
antrenat cu sîrguință. Joi, ti
mișorenii au fost în Ungaria, 
la Szeghed, unde au jucat cu 
divizionara A, E.O.L, Scor!

2—1 pentru gazde. Pentru 
dificilul meci d’e la Arad, in 
echipă, se anunță cîteva mo
dificări : în poartă — Gabo- 
raș ; mijlocași — Chimiuc și 
Hergan; la înaintare vor e- 
volua Seceleanu și Bojin (ul
timul refăcut după accident). 
(P. ARCAN — coresp.).

V. STĂNESCU: — Și cu. 
O... PICĂTURĂ se cheamă 
că mi-am făcut plinul!
a VIII-a a diviziei O (scor 
2—1 pentru brașoveni prin 
golurile înscrise de Pescarii 
și Drăgoi), iar joi și vineri 
antrenamente la Poiana Bra
șov. La Făgăraș, a evoluat 
o repriză și Dumitriu II, 
S-ar putea ca el să-și facă 
reintrarea în ul d'e la Plo
iești, unde k_. .renorii inten
ționează să înceapă partida 
cu următorul „11‘* : Adama- 
che — Ivăncescu, Jenei, Ol
teanu, Rusu, Pescaru, Kadar, 
Necula, Gherghsli, Dumitriu, 
Gyorfi. (C. GRUIA — coresp).

desene de AL. CLENCIU

ARĂDENII NU PRIVESC MECIUL CA PE O FOR
MALITATE...

Reîntoarsă joi seară de la 
Belgrad, echipa arădeană a 
trecut de a doua zi la pre
gătirea meciului cu C.F.R. 
Timișoara, pe care fotbaliș
tii U.T.A.-ei sînt departe de 
a-l considera o simplă for
malitate (judecată care ar a- 
vea în vedere poziția coda
șă a timișorenilor în clasa
ment). Nu incape nici o în

doială că partida cu C.F.R. 
este privită de antrenorii a- 
rădeni ca o importantă etapă 
în pregătirea meciului retur 
cu Steaua roșie Belgrad.

„11 “-le probabil: Gornea 
— Calinin, Lerețer, Pojont, 
Broșovschi, Axente, Petescu, 
Domide, Sima (Dumbreanu). 
Dembrovschî, Fl. Dumitrescu.

RADU: — Vecinul de lin
gă casă...

GEORGEVtCl: — ..Fără
nici-un punct te lasă l
Jiului, în fata echipei cu care 
obținuse cîndva rezultate 
foarte bune. Formația proba
bilă : Niculescu — Pigulea, 
Olteanu, Vlad, Ivan II, Pre- 
purgel, D, Ștefan, Radu, Fră- 
țilă, Roșu, Jercan- Deci, lancu 
este în continuare indisponi
bil. (I. FEȚEANU — coresp.).

PETROLUL—STEAGUL ROȘU
PLOIEȘTENII ALINIAZĂ ECHIPA DE LA CONSTANȚA

FARUL-SPORT CLUD BACĂU
EGALUL CU PETROLUL, UN ACCIDENT...

Săptămînă aceasta, fotba
liștii Farului s-au pregătit 
intens, efectuînd chiar și cîte 
două antrenamente pe zi. 
Miercuri, ei au susținut un 
joc amical de pregătire cu 
divizionara C, Electrica. Joi, 
Farul s-a antrenat în familie, 
întîlnind echipa de tineret. 
Toți jucătorii sînt valizi și

dornici să demonstreze că vo
iajul din Turcia a constituit 
un bun prilej de pregătire, 
iar egalul cu Petrolul un... 
accident. Echipa probabilă: 
Ștefănescu — Stoica, Anto
nescu, Mareș, Pleșa, Tănase, 
Badea, Oprea, Tufan, Cara- 
man, Kallo. (C. POPA — 
coresp.).

VA REUȘI BACĂUL PRIMUL PUNCT IN DEPLASARE ?
Miercuri, băcăuanii au ju

cat la Piatra Neamț, unâ'e 
au pierdut cu 2—0 în fața 
formației Ceahlăul. în rest, 
Sport Club s-a antrenat zil
nic — cu gîndul la primul 
punct din deplasare — urmă- 
rindu-se în mod deosebit o- 
mogenizarea compartimente
lor și eliminarea fisurilor din

jocul apărării, care va fi 
mult solicitată Ia Constanța.

Echipa ce va fi opusă Fa
rului se prezintă astfel : 
Ghiță — Kiss, Nedelcu, Ve- 
licu, Comănescu, Vătafu, 
Hrițcu, Sorin Avram, Pană, 
Ene Daniel, Florea. (I. IANCU 
— coresp.).

C E R. CLUJ—„11“ CLUJ
PUNCTELE DE LA TIMISOARA, „OXIGEN" 

PENTRU CEFERIȘTI
în tabăra feroviarilor clu

jeni, cele două puncte cuce
rite la Timișoara au atfus 
buna dispoziție. Totuși, par
tida cu Universitatea din lo
calitate este privită cu multă 
seriozitate. în pregătirile ce 
au avut loc, un accent deo
sebit s-a pus pe exersarea

fazelor de atac și finalizarea 
lor, capitol deficitar în jocul 
de pîna acum. Antrenorii fe
roviarilor intenționează să 
înceapă jocul cu următoarea 
echipă: Mărculescu — M. 
Bretan, Soos. F. Lazăr, Ro
man, Tegean, Cojocarii, S. 
Bretan, Soo, O. Ionescu, Pe-

FOTBALUL LA TELEVIZIUNE
multă cerneală — 
mal curge, desigur 
marginea unei pro

bleme adiacente mișcării 
fotbalistice, pe marginea 
TRANSMITERII PE MICUL 
ECRAN a meciurilor interne și 
internaționale, chestiune deve
nită, pe măsura răspindirii te
leviziunii, realmente greu de 
rezolvat, cu implicații profunde 
și elucidări îndelung căutate.

între coordonatele unul fotbal 
autonom și autofinanțat, condi
ție in care trăiește, statutar, ac
tivitatea fotbalistică din Româ
nia la nivelul diviziei A, fede
rația de specialitate a simțit 
nevoia reglementării, de jure, 
a raporturilor cu televiziunea, 
pornind de la judecata că, lip
site de eventualii spectatori, is
pitiți de comoditățile micului 
ecran, stadioanele nu vor putea 
oferi cluburilor respective pu
tința unei supraviețuiri, printre 
rigorile „existenței pe bani pro
prii".

S-a stabilit, astfel, ca televi
ziunea să acorde federației (im
plicit clubului gazdă) o sumă 
de 70 000 de lei pentru prelua
rea în direct a unui meci de 
divizia A, sumă labilă, in func
ție de importanța partidei, de 
capacitatea stadionului, de mo
mentul desfășurării competiției 
interne. în virtutea aceluiași 
„rețetar" — la care s-a convenit 
după îndelungi discuții — fede
rația de fotbal urmează să Pri
mească o sumă maximă, de 
200 000 de lei, pentru o confrun
tare internațională de anvergu
ră. din cadrul unei întreceri 
oficiale, de gabarit continental 
sau mondial.

în acest punct al relației — 
în care, cel puțin la nivelul in
tenției, interesele clubului orga
nizator sînt salvgardate — in
tervine, însă, restricția dictată 
de celelalte echipe gazdă din 
divizia A, obligate să joace in 
aceeași zi și la aceeași ord cu 
partida programată pe micul 
ecran... în ideea protejării a- 
cestora, a asigurării unor con
diții de încasări cît mai' nor
mate, federația șl televiziunea 
au îmbrățișat o idee de mare 
răspindire în țările cu fotbal 
avansat: devansarea meciului 
televizat, cu două ore cel puțin, 
oferind astfel pasionalilor un 
scurt răstimp necesar deplasării 
spre stadion.

Este aceasta — după opinia 
noastră — o soluție bine cum
pănită. menită, pe de o parte, 
să asigure telespectatorului po
sibilitatea urmăririi unei partide 
și, pe de alta, să nu lezeze in
teresele materiale ale unor clu
buri. cărora — măcar teoretic
— le rămîn la indemină toți 
suporterii cu un sfert de oră 
înaintea începerii meciului res- 
pect:v.

Totodată, trebuie să mențio
năm — venind în intimpinarea 
multor nedumeriri — că trans
miterea marii majorități a par
tidelor din divizia A de pe 
stadioanele din Capitală nu-și 
găsește explicația intr-o pre
supusă trufie a conducerii 
„bucureștene" a televiziunii sau 
în refuzul, de plano, al propa
gării fotbalului provincial, cum
— fals — se. mai crede pe ici 
pe colo. Realitatea este alta : 
televiziunea manifestă o justifi
cată tendință spre transmiterea

meciurilor din București, gra
ție unor incontestabile FACILI
TAȚI TEHNICE, pe care unele 
centre fotbalistice cu renume — 
Pitești sau Petroșani, spre 
pildă — nu au posibilitatea să 
le garanteze. în acest sens, nu 
este rău de știut că recenta pre
luare a meciului de la Arad, 
dintre U.T.A. șt Feijenoord. a 
invitat la eforturi de amenajare 
extraordinare, a căror repetare 
n-ar putea fi dictată decit de 
un eveniment sportiv de aceeași 
plenară importanță.

în cazul în care micul ecran 
găzduiește un cupla) a cărui 
devansare nu poate proteja în
tru totul ora de începere a celor
lalte meciuri — situație în fața 
căreia vom fi puși, după toate 

probabilitățile în curind — 
federația, prima interesată în 
bunăstarea materială a clubu
rilor, va distribui acestora, In 
funcție de condițiile obiective 
(capacitatea stadionului, tradi
ția numărului de spectatori, im
portanța meciului), sume de 
bani, din fondurile Loto-Prono- 
sport, care să echilibreze balan
ța cheltuielilor.

Evident, problema transmi
siilor pe micul ecran se află 
încă în perimetrul perfectibili
tății.

Orice măsuri nouă, meni
tă să schimbe ceva in acest 
domeniu, trebuie să aibă, însă, 
la bază ideea, ferieită, a coin
teresării materiale a fotbalului 
românesc. Nu este un adevăr 
nou acela ci un fotbal puternic 
nu poate fi decît wt fotbal bo
gat. ..

Ovidiu 1OAN1TOAIĂ

Desigur, un egal la Cons
tanța nu este o performanță 
la îndemîna oricui, motiv 
pentru care jucătorii Petro
lului sînt îndreptățiți să fie 
optimiști în ceea ce privește 
asumularea de noi puncte, 
în această săptămînă, ei 
s-au pregătit zilnic, miercuri 
și joi susținînd. și două me- 
ciuri-școală cu formația de >. 
tineret și Prahova Ploiești

(pe aceasta din urmă au în
vins-o cu 1—0 prin golul în
scris de Dridea). Pentru me
ciul de duminică, se preconi
zează aceeași echipă care a 
evoluat la Constanța : M. 
Ionescu — Gruber, Bădin, 
Mdcanu, N. Ionescu, tuhasz, 
Moraru, Petrut, Dincuță, Dri
dea, Grozea. (A. VLASCEA- 
NU — coresp.).

Dobrin scos 
din echipă 

pentru meciul 
cu Jiul

La Tg. Jiu, după partida 
amicală cu C.I.L., conducerea 
tehnică F. C. Argeș a pro
cedat Ia analiza evoluției e- 
ohipci. Cu această ocazie, ju
cătorul Dobrin a avut o ati
tudine necuviincioasă față de 
antrenori și colegi, fapt pen
tru care-Titus Ozon l-a scos 
din lot pentru partida cu 
Jiul, triniițîndu-1 la Pitești. 

Marin BALOI, coresp.

DE LA I.E.A.B.S.
Biletele pentru cuplajul de 

fotbal DINAMO — STEAUA 
și RAPID — PROGRESUL, 
ce se va desfășura,/Jyminică 
pe stadionul „23 August** din 
Capitală, s-au pus iq vinZare 
la casele obișnuite.

U.T.A. SE POATE REABILITA
(Urmare din pag. 1) 

litate, terenul (cu citeva zone 
de,., patinoar) a handicapat 
vizibil pe cițiva din apără
torii români, masivi, eu o 
știută mobilitate redusă. Lere- 
ter, de pildă, apărătorul-nu
cleu al defensivei arădene, pe 
care o conduce după „prin- 
cipiul“... cloșca cu pui. a acu
zat flagrant starea vitregă a 
terenului. Dacă la Rotterdam 
și la Arad, in meciul retur cu 
Feijenoord, Lereter a fost, 
după părerea noastră, omul 
nr. 1 și primul artizan al suc
cesului U.T.A.-ei, la Belgrad, 
„bătrînul !up“ s-a zbătijt din 
greu, iar randamentul său — 
cu mult sub cel obișnuit — a 
influențat in bună măsură 
randamentul de ansamblu al 
apărării.

Un alt jucător de reală im
portanță in angrenajul defen
siv al echipei — îl numim pe 
Mircea Petescu — a fost și el 
vădit marcat de neplăcutele 
rigori ale vremii. Cu recu
noscutul său simț de tactician, 
Petescu a venit adeseori să 
„astupe găurile din apărare”, 
dar atit marcajul cit și acroșa- 
jul lui au fost sub nota obiș
nuită, De asemenea, lansările 
contraatacurilor — în care a- 
cest inteligent jucător persistă

in a le întirzia prin conduceri 
exagerate de balon —■ n-au 
avut derit rareori atributele 
cerute : adresă, promptitudine 
caracter de surpriză...

Prin comparație cu apără
torii arădeni, ataeanțli iugo
slavi — mai ușori In greutate, 
deci mai mobili, superiori și 
din punct de vedere tehnic — 
au fost puțin jenați de con
dițiile vitrege de joc și au 
obținut un beneficiu în joc 
suplimentar față de U.T.A
LIPSA LUI B1RAU A AVUT 

EFECTE MULTIPLE
Pentru a completa caracte

rizarea manierei în care s-a 
prezentat U.T.A., trebuie să 

spunem că lipsa lui Birău a 
avut efecte mal mari derit s-ar 
putea crede. Lipsind fundașul 
titular, care ar fi avut — fără 
îndoială ■— un procent de reu
șită în duelurile cu Geaici 
oricum superior oelui atins de 
Calinin, antrenorii Dumitrescu 
și Reinhardt au fost nevoiti 
să-și restructureze formația 
după o formulă hibridă. Tre
cut fundaș drepata, lipsa lui 
Calinin a slăbit zona media
nă a U.T.A.-el (la Rotterdam 
și Arad, în meciul II cu Fei
jenoord, extimișoreanul a fost 
al patrulea mijlocaș), Calinin 
fiind investit cu rolul de „om

de sacrificiu** pe postul de 
fundaș, Neavînd tui nit ju
cător de mijlocul terenului, 
antrenorii arădeni au fost ne
voiti să introducă un atacant 
— și el... experimental (pe 
Dumbreanu) — pe postul pe 
care, tot in cele două meciuri 
cu Feijenoord. Axenla a jucat 
virt fals, aclivind pe tot te
renul, dar mai ataș la mij
locul lui, Cu alie cuvinte, 
U.T.A. a fost nevoită să joace 
fără un apărător, situație care 
intr-un meci in deplasare, în 
speță cu o echipă cu marea 
vocație a atacului, a contat 
foarte mult. Desigur, orice 
meci, și mai ataș unul pierdut 
cu 0—3. ars o Istorie a sa 
care nu poate fi comprimată 
in citeva paragrafe. Esența 
acestui eșec însă se află cu
prinsă în cauzele mai, sus ară
tate.

Scrutînd — pe baza date
lor oferite de partida de la 
Belgrad — meciul retur, căro
ra li se adaugă realele bene
ficii ale unui joc susținut a- 
casă, avem convingerea că 
U.T.A. se poate reabilita in 
meciul de la Arad. Modul in 
care se va reabilita — a se 
citi numărul golurilor pe care 
le va marca — depinde în 
primul rînd de fotbaliștii ară
deni.

trescu.

ATACUL UNIVERSITĂȚII, 
IN VERVĂ

La Cluj, plouă continuu, 
cu picături mărunte și reci, 
în ciuda acestor condiții, 
studenții au efectuat antre
namentele obișnuite, adică 
Zilnic. Miercuri Universitatea 
a jucat cu Bihoreana Beiuș 
(din campionatul județean) 
pe care a întrecut-o cu 8—1. 
O deosebită dispoziție au ma
nifestat Uifăleanu, Anca și 
Bungău. Pentru derb.y-ul clu
jean, formația obișnuită: 
Ștefan — Crețu, Pexa, Solo
mon, Cîmpeanu, Anca, Stîn- 
cel, Bungău, Uifăleanu, A- 
dam, Barbu. (V, MOREA — 
coresp.).

LOTO PRONOSPORT PE MICUL ECRAN
• O veste bună pentru teles

pectatorii care participă la sis
temele I-oto-Pronosport. Incepind 
cu concursul Pronoexpres de 
miercuri 28 octombrie 1970, toate 
tragerile obișnuite Pronoexpres 
(miercurea) și Loto (vinerea) se 
vor transmite direct din Stu
dioul Televiziunii, în Jurul orei 
19.

Desfășurarea tragerilor Prono
expres Și Loto in Studioul Tele
viziunii oferă posibilitatea ca 
telespectatorii să cunoască ime
diat numerele cișttgătoare, Pro- 
curați-vă deci, din timp, bilete 
pentru aceste trageri.

Serile dumneavoastră la tele
vizor pot fi și mai plăcute ob- 
țlntnd un premiu la Pronoexpres 
sau Loto.

Se precizează că numerele de 
la tragerile Pronoexpres șl Loto 
sc vor transmite și la radio.

Rezultatele concursurilor Pro
nosport se vor transmite Ja Te- 
lesport și la radio. In sezonul de 
toamnă și Iarnă, Ir.cepind de 
mîine ele se transmit și telefo

nic la direcțiile Județene Loto- 
Pronosport.

O Televizarea meciului de fot
bal Dlnamo Buc. — Steaua de 
mîine se face în colaborare cu 
A. S. Loto-Pronoșport. In pauza 
acestui meci se va televiza a- 
tribuirea a cîtorva din marile 
premii obținute de partloipanțil 
la sistemele Loto-Pronosport in 
ultimul timp. Iată cițiva din a- 
cești ciștigători : Șutic Leontina
— Mogoșești — Moskvicl
403 la Loto, inghel Izu — 
Buhușl — 100 OOo lei Ia Loto,
A s a n d e 1 ion — Bacău — 
94 394 lei la Loto, Stoianov Nic.
— Călărași — Dacia 1300 la Loto. 
Tuvec Petru — Comăneșq — 
Dacia llOo Ia Lo?. în plic, Luț 
Mațias — Timișoara — Trabant 
601 la Loz în plia ș.a.
• Nu uitați, astăzi este ULTI

MA zi pentru procurarea bile
telor la concursul excepțional 
Pronoexpres de duminică 25 oc
tombrie a.c„ la care se atribuie 
în număr NELIMITAT : autotu
risme, excursii în U.R.S.S. și la

Paris și numeroase premii în 
bapl. , .

Biletele de 15 lei dau dreptul 
de participare, la toate extrage
rile. Rețineți I Mai multe bilete, 
mai multe șafise de clștig.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 23 OCTOMBRIE
EXTRAGEREA I : 81 64 65 60 ?9 

22 72 6 47
Fond de premii : 571 597 Iei din 

care 157 724 lei report categ .1. ■
EXTRAGEREA A II-A : 5a 83 

79 10 54 .90 76.
Fond de premii : 449 219 lei din 

carp 52 620 lei report categ. A.
PREMIILE CONCURSULUI 

SUPLIMENTAR PRONOSPORT 
S—1 DIN 21 OCTOMBRIE

CATEGORIA I : (13 rezultate) 
277,15 variante a 349 lei. :

Premiile de categoria 2 și 3 
avînd valoarea unitară sub pla
fonul de 20 lei. conform prevede
rilor regulamentare nu s-au 
plătit.

CONCURSUL EXCEPȚIONAL E»RONOEXPRES
DIN 25 OCTOMBRIE 197^5

ATRIBUIE

ÎN NUMĂR NELIMITAT
AUTOTURISME „DACIA 1 300" Șl „FIAT 850", EXCURSII ÎN 

U.R.S.S. SI LA PARIS, PRECUM SI NUMEROASE PREMII ÎN BANI.
SE POATE PARTICIPA CU BILETE DE 3 LEI, 6 LEI SI Î5 LEI. 
BILETELE DE 15 LEI VĂ DAU DREPTUL DE PARTICIPARE LA 

TOATE EXTRAGERILE. MAI MULTE BILETE, MAI MULTE SANSE 
DE CTȘTIG.

AZI ULTIMA ZI
PENTRU PROCURAREA BILETELOR!



fc M. de gimnastica

ECHIPA FEMININĂ A R. 0. GERMANE
CONDUCE DUPĂ EXERCIȚIILE IMPUSE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIII

Gimnastele românce pe
LJUBLJANA 23 

(prin telefon, de la 
trimisul nostru 
special).

Deși, poate, mo
noton prin repe
tare, spectacolul 
oferit de exerci
țiile impuse ale 
gimnastelor, cu 
care a început cea 
de a XVII-a e- 
diție a C.M., a 
reținut, totuși, în 
cel mai înalt grad 
atenția spectato
rilor prin nivelul 
ridicat la care 
s-au prezentat 
multe dintre re
prezentative, prin 
dramatismul lup
tei sportive.

Deși pornea 
mare favorită, e- 
chipa U.R.S.S. se 
vede condusă, 
după prima zi, 
urmare mai ales 
a evoluției slabe 
de la bîrnă, a- 
parat la care La- 
zakovici a căzut 
de două ori, iar 
tate colegele ei 
au avut ezitări și 
greșeli evidente.

în schimb, selecționata 
R.D.G., foarte sigură, s-a im
pus prin precizie, chiar dacă 
uneori calitățile artistice ale 
sale s-au dovedit mai slabe. 
Karin Janz, Erika Zuchold, 
Angelica Helman și Marianne 
Schmidt alcătuiesc o forma
ție redutabilă.

Japonezele, mult ajutate de 
arbitraj, dețin o poziție frun
tașă (locul IV) după selec
ționata cehoslovacă, care s-a 
impus mai ales la sărituri. 
Deși notele de după amiază 
au fost evident mai ridicate 
decît cele acordate echipelor 
care au evoluat dimineață, 
gimnastele românce se află

ELENA CEAMPELEA
după impuse pe o poziție 
bună, înaintea unor echipe 
fruntașe pe plan mondial ca: 
Ungaria, S.U.A., Suedia și 
Bulgaria.

★
Prin tragere la sorti, gimnastele 

românce au început concursul cu 
aparatul cel mai dificil, BlKNA: 
avantaj sau neșansă ? Pregătin- 
du-se minuțios pentru această 
probă de debut, gimnastele noas
tre au știut să contracareze e- 
moțiile firești ale startului prin- 
tr-o evoluție bună, prin siguran
ță în execuții șl stabilitate pe 
aparat. Chiar dacă Paula loan 
a înregistrat o relativă nereu
șită (cădere la urcarea pe apa
rat), celelalte componente ale 
reprezentativei noastre au con
curat la înălțime, îndeosebi Lia 
Ceampelea. Cu mișcări ample,

locul V
sigure, cu eleganța ce-i este spe
cifică. Ceampelea a impresionat 
nu numai brigada de arbitri (care 
l-a acordat cea mai mare notă 
din cursul dimineții : 9,25), dar 
și publicul spectator, care a răs- 
plătit-o cu îndelungi aplauze. La 
această probă, echipa noastră 
a obținut cu numai o zecime 
mal puțin decît formația Ce
hoslovaciei, lidera întrecerii din 
prima parte a zilei de vineri. 
Următoarea probă — SOLUL. 
Din nou cea mai bună din e- 
chipă Lia Ceampelea, al că
rei exercițiu a fost notat cu 9,35. 
Paula Ioan a trecut cu bine de 
„șocul psihologic" al bîrnel 
concurînd expresiv și aduclnd 
astfel zecimi prețjoase echipei, 
nota ei : 9.20. Deoarece în con
cursurile de gimnastică se des
fășoară, concomitent cu lupta 
corectă a sportivilor, și una mal 
puțin loială a arbltrelor, e ne
cesar să subliniem că. la sol. 
sportivele românce au fost, toate, 
depunctate cu cel puțin 2 zecimi, 
astfel că numai două dintre 
ele au depășit nota 9. La sări
turi, după ce le văzusem lucrînd 
pe componentele echipei ce
hoslovace, știam că fetele noas
tre vor fi penalizate pentru a- 
terizări. Și așa s-a întîmplat ! 
Cu excepția Paulei Ioan (săritu
ră excelentă, cea mai bună 
din concursul de dimineață, no
tată cu 9,40), toate celelalte gim
naste ale noastre au fost de
punctate 1 pentru aterizări.

La PARALELE comportare bună 
a întregii echipe ; Lia din nou 
în frunte, cu un exercițiu în
delung aplaudat, mai ales, pen
tru finalul său excelent ; din 
păcate, din nou o depunctare 
generală a teamulul românesc.

în condițiile de concurență ale 
acestui campionat mondial, cînd 
foarte multe reprezentative as
piră, îndreptățit, la primele 
locuri, gimnastele românce s-au 
prezentat bine, la nivelul de 
pregătire cunoscut și vor putea 
obține o poziție bună în clasa
ment dacă și la liber alesele de 
duminică vor concura la fel.

★
CLASAMENT pe echipe : 

R.D.G. 188,65; U.R.S.S. 188,55; 
Cehoslovacia 185,30; Japonia 
184,60; România 181,40; Unga
ria 180,25; S.U.A. 178,35.

Individual compus : Turis- 
ceva (U.R.S.S.) 38,25; Janz și 
Zuchold (R.D.G.) cite 38,15; 
Voronina (U.R.S.S.) 37,80 ;
Helman (R.D.G.) 37,60; Mat- 
huisa (Japonia) 37,55; Petrik 
(U.R.S.S.) și Schmidt (R.D.G.) 
37,50, Ceampelea (România) 
37,15; Paula loan 36,50; Turcu 
35,90; Goreac 35,85; Ștefan 
35,80; Apăteanu 35,75.

Constantin MACOVEI

La campionatele mondiale de tir Trimisul nostru special, DAN GĂRLEȘTEANU, transmite din Rovigo

ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI

Victorii scontate și concludente
în etapa de ieri

Astăzi este zi de pauză
Icri a plouat la București. A fost, poate, prima ploaie de 

toamnă, persistentă și rece. Atît de persistentă incit fragilul 
acoperiș ai patinoarului „23 August" s-a dovedit absolut in
eficient și ambele partide programate în cadrul campiona
tului republican de hochei s-au desfășurat Pe o gheață cu 
multe și profunde (pină la stratul de ciment!) spărturi, cau
zate de apa ce curgea din plafon Ia fel ca afară. In asemenea 
condiții, singura speranță legată de partida derby a campio
natului (STEAUA—DINAMO), care va avea loc duminică 
după amiază, este aceea ca cerul să fie îndurător și... senin 

întrecerii pe o gheață depentru a putea urmări jocul-vîrf al 
patinoar acoperit!

Revenind la partidele în
scrise în programul de ieri 
vom menționa faptul că cele 
mai multe sufragii le întru
nea jocul din deschidere 
unde se presupunea că a-

și, în consecință, a luat 
start rapid, detașîndu-se 
chiar din prima parte

I.P.G.G. — AVÎNTUL 
GHEORGHIENI 7—1 (4—0, 

2-1, 1-0)
Au arbitrat : C. ștefănescu 

și C. Sgîncă
Marcatori : Vlad II (3), 

Ipeghian (2), Roclu, I. Con- 
stantinescu pentru I.P.G.G., 
respectiv Todor pentru Avîn
tul

Penalizări : I.P.G.G. — 6
minute, Avîntul — 0 minute.

tît I.P.G.G. cît și Avîntul 
Gheorghieni vor încerca — 
prin obținerea victoriei — 
să acumuleze zestrea 
puncte necesară evitării 
nei periferice a clasamen
tului. Dar, din cele două 
formații doar I.P.G.G. a vrut 
cu tot dinadinsul acest lu-

de 
zo-

cru 
un 
net 
a întâlnirii. Este drept că în 
celelalte două reprize ho
cheiștii din Gheorghieni au 
luptat ceva mai organizat, 
mai omogen, dar superiori
tatea fizică și tehnică a ju
cătorilor bucureșteni au fost 
în cele din urmă hotărî- 
toare în obținerea unei vic
torii, care face ca meciul 
pe care această echipă 
(I.P.G.G.) îl va susține du
minică în deschidere la par
tida Steaua—Dinamo să fie 
un veritabil 
locul III al

In cea de a 
a programului 
la Steaua au 
trutotul pronosticurile, obți- 
nînd o victorie clară și mult 
mai comodă dealt o poate 
demonstra chiar scorul. Ma
nifestând o evidentă revenire 
în formă — ultimele evolu
ții ale jucătorilor de la 
Steaua nu fuseseră aga de

convingătoare... — echipa 
campioană a țării noastre a 
dominat clar, dînd un sens 
unic jocului, adică numai 
șpre poarta studenților clu
jeni, apărată pe rînd de 
Roth și Lazar. De altfel ni
mic nu poate fi mai conclu
dent în ceea ce privește neta 
superioritate a formației 
Steaua deoît faptul că uni
cul gol al clujenilor a fost 
înscris abia în min. 52, din- 
tr-o pasă greșită a lui Bucur 
(Steaua) care i-a pus pucul

AGRONOMIA
7-0, 2-1)

STEAUA
CLUJ 11—1 (2—0,
Au arbitrat : M. 

și Gh. Tasnadi
Marcatori : Geza

Calamar (2), Popescu (2), 
Sgîncă, Varga, Gheorghiu, Fo- 
dorea pentru Steaua, Otvos 
pentru Agronomia

Penalizări : Steaua — 0 mi
nute ; Agronomia — 2 mi
nute.

Presneanu
Szabo (3), 

‘ P.

derby pentru 
clasamentului, 
doua întâlnire 
hocheiștii de 

confirmat în-

în crosă lui Otvos. chiar în 
fața porții lui Stoiculescu. 
Este de remarcat și corecti
tudinea în care s-a jucat, 
cei doi arbitri dictând doar 
o singură eliminare.

Astăzi este zi de pauză în 
campionat, urmînd ca 
ne să se dispute 
cele mai importante.

mîi- 
partidele

Colin ANTONESCU

INSUCCESUL „DE BRONZ"

SUITA PERFORMANTELOR 
ÎNALTE CONTINUĂ...

întrecerile celor mai buni 
țintași ai lumii continuă sub 
semnul unor performanțe 
înalte. încă un record mon
dial a fost doborît. Este vor
ba de rezultatul cu care a 
cîștigat americanul John 
Writer proba de armă stan
dard 3x20 focuri : 579 p
(vechiul record aparținea ita
lianului Franco Donna cu 
578 p și fusese stabilit anul 
trecut cu ocazia campionate
lor continentale de la Plsen, 
Cehoslovacia).

Un rezultat bun a obținut 
și câștigătoarea medaliei de 
aur la aceeași probă, deschi
să însă femeilor, Margaret 
Murdock (S.U.A.) : 571 p — 
cifră cu două puncte mai pu
țin decît recordul lumii, în
scris la campionatele Euro
pei din 1969 de la Paris, de 
sovietica E. Zakarșcenko.

Și un fapt ieșit din comun. 
Se știe că la proba de armă 
liberă calibru redus 60 focuri 
culcat finlandezul Kărvinen, 
care înregistrase același punc
taj (598 p) cu câștigătorul în
trecerii, sud-africanul Feiss, 
coborîse pe locul patru întru- 
cît pe ținta lui apăruseră 
două focuri străine. Juriul 
de apel luînd însă în discu
ție contestația țintașului fin
landez a reconsiderat clasa
mentul și Kărvinen a fost 
trecut pe locul secund (598 
pj, iar vest-germanul Zăhrin-

ger și polonezul Kojut (am
bii cu cîte 597 p) au primit 
medalia de bronz — fapt unic 
în istoria campionatelor mon
diale de tir.

Rezultate, armă standard 
3x30 focuri bărbați: 1. Wri
ter (S.U.A.) 579 p, 2. Andre- 
zej (Polonia) 576 p, 3. Wun
derlich (R.D. Germană) 575 
p... 13. CABAN (ROMANIA) 
568 p, 14. ȘANDOR (ROMA
NIA) 567 p... 31. VASILESCU 
(ROMANIA) 559 p, echipe:
1. U.R.S.S. 2270 p, 2. S.U.A. 
2269 p. 3 Cehoslovacia 2265 
p... 7. ROMANIA 2242 p. Fe
mei : 1. Margaret Murdock 
(S.U.A.) 571 p, 2. Desanka 
Petrovic (Iugoslavia) 564 p, 3. 
Lucia Gereva (U.R.S.S.) 562 
p, echipe: 1. S.U.A. 1683 p,
2. U.R.S.S. 1671 p, 3. R.D. 
Germană 1664 p.

La proba de armă liberă 
calibru redus 3x40 focuri, la 
echipe, formația României 
s-a clasat pe locul al șaselea 
cu 4533 p.

Mistreț alergător — focuri; 
mixte : 1. Gaard (Suedia) 330 
p, 2. Postolanov (U.R..SS.) 373 
p, 3. Nikitin (U.R.S.S.) 372 p, 
echipe: 1. Suedia 1478 p, 2. 
U.R.SS. 1460 p, 3. S.U.A 
1428 p

★
In programul de azi sînt 

cuprinse probele de armă 
liberă calibru mare, skeet, 
bărbați și femei.

CELEBRUL AUTOMOBILIST 
BRABHAM SE RETRAGE
Renumitul automobilist australian Jack Brabham, de trei 

ori campion al lumii, a anunțat că după desfășurarea compe
tiției internaționale „Marele premiu ai Mexicului", care va 
avea Ioc duminică, va abandona definitiv activitatea competi- 
țională. Brabham este în vîrstâ de 44 de ani și are trei copii. 
Campionul australian a declarat ziariștilor că decizia de a 
abandona activitatea competițională se datorește faptului că a 
fost extrem de afectat de moartea tragică a alergătorului 
austriac Rindt.

D1NAM0 A MAI FĂCUT IN PAS
(Urmare din nag. 1)

nență contraatacuri rapide ; ea 
însă a comis numeroase greșeli 
în defensivă (și Chețan a primit, 
cîteva goluri parabile), iar m 
atac nu a contat decît pe efortu
rile solitare ale lui Szabo, D. 
Popescu și Culineac. în acest fel, 
dinamoviștilor le-a fost mai ușor 
să echilibreze situația în teren și, 
în final, să-și atingă scopul pro
pus.

Primul gol al partidei a fost 
semnat de Szabo cu un Șut de la 
8 metri. A egalat destul de r 
pede Zahan, cînd echipa sa se 
afla în superioritate numerică. 
Pînă la sfârșitul reprizei, Szabo a 
mai concretizat un 4 metri și, 
după ce Nastaslu singur pe con
traatac a greșit copilărește, a 
fost rîndul Iui Blajec să transfor
me un penalty : 2—2. Punctele 
reprizei următoare se datoreaza 
tot unor jucători cu multă expe
riență în momente de mare în
cordare, respectiv Szabo (4 m) și 
Zahan (s.n.).

în cel de al treilea „sfert , șl 
cel mai frumos, dlnamovlștii au 
luat pentru prima oară conduce
rea : Blajec l-a întors pe M. Po
pescu și a înscris imparabil. Re- 
pilea adversă nu a întârziat și la 
un duel Fl. Teodor-Rus, Primul 
s-a dovedit mai rapid și... 4—4. 
Minutele se scurg mai greu 
acum, arbitrul C. Mărculescu 
fiind nevoit să intervină (mereu 
cu eliminări duble) mal des pen
tru a tempera zelul combatanți
lor. Zahan, cu largul concurs al 
lu> Chețan, mai înscrie un gol, 
dar Szabo (la o superioritate nu
merică) aduce pentru a 5-a oară 
egalitate pe tabela de marcaj.

Ultima repriză. Blajec ratează 
4 metri (!) și în faza următoare 
Dan Frincu își aduce pentru ul
tima oară echipa în avantaj. 
Bucuria echipei sale nu a durat 
însă prea mult, deoarece la un 
pas excelent al lui Zahan, Nas- 
tasiu își răscumpără toate greșe
lile printr-un șut imparabil la 
colț : 6—6. Și într-un vacarm de 
nedescris (care a necesitat chiar 
șl întreruperea meciului), cele

douâ echipe încheie o , luptă pal
pitantă, epuizantă, cu numai 
cîte trei jucători în teren.

In cel de al doilea meci, Rapid 
a Învins Voința cu 11—6 (3—0, 
3—2, 4—2, 1—2). Astăzi, de Ia ora 
18, sînt programate meciurile 
Steaua — Voința și Dinamo — 
Rapid.

ANTICIPAȚII NOCTURNE 
LA MECIUL 

ITALIA-ROMÂNIA
• ZIARUL „SPORT"; ROMÂNIA-0 ASPIRANTĂ ÎNDREPTĂȚITĂ 
LA VICTORIE • GAZDELE CRED lN AVANTAJUL TERENULUI

După mai mult de trei ani, 
XV-le României întîlnește din 
nou echipa reprezentativă a 
Italiei, de data aceasta pe te
renul „azzurrilor". Este un meci 
decisiv pentru locul II în actua
la ediție a Cupei FIRA și, în 
același timp, o partidă de tra
diție care suscită un mare in
teres în lumea rugbyului din 
cele două țări. Echipa noastră 
este de foarte puține minute 
oaspetele orașului Rovigo, cu
noscut centru rugbystic, pentru 
prima oară gazdă a unei întil- 
niri între formațiile reprezen
tative ale României și Italiei. 
Amănuntelor publicate ieri, 
privind marele interes cu care 
este așteptat la Rovigo meciul 
cu XV-le României, le putem 
adăuga acum altele, care con
firmă atmosfera deosebită ce 
s-a creat în jurul acestei întâl
niri. Deși sosită la o oră înain
tată, aproape de miezul nop
ții, formația noastră a fost în- 
tîmpinată în gara Rovigo și 
apoi la hotelul Cristallo, unde 
este găzduită, de numeroși sim- 
patizanți ai sportului cu balo
nul oval, amatori de autografe 
și, bineînțeles, de oficialitățile 
sportive italiene. O plăcută im
presie ne-a produs-o rapida dar 
concludenta lectură a cîtorva 
ziare apărute în dimineața res
pectivă care consemnează toate 
importanța partidei de dumini
că, atît pe plan sportiv cît și 
în perspectiva lărgirii relațiilor 
prietenești dintre sportul ro
mânesc și cel italian. „România 
este considerată — citim în 
ziarul «SPORT» — drept cea 
de a doua forță europeană în 
rugby, după Franța, și o aspi
rantă îndreptățită Ia victorie”. 
Același ziar subliniază : .. .„In 
România rugbyul are bogate 
tradiții, fiind practicat nu nu
mai de seniori ci și de tot mai 
mulți copii și juniori". Cuvinte 
frumoase, o recunoaștere ono
rantă, dar care reamintesc ju
cătorilor români obligația de a 
confirma prestigiul cucerit în 
rugbyul continental.

Firesc, ne-am interesat — în 
scurtul răstimp de la sosire — 
îndeosebi de felul în care este 
privit aici meciul cu România, 
urmînd ca în corespondența de 
mîine să oferim cititorilor mai 
multe amănunte despre jucăto
rii noștri. Am aflat, astfel, că 
specialiștii italieni s-au pro
nunțat, în ceea ce privește for
mația gazdă, pentru un joc ra
pid, ofensiv, cu o permanentă 
circulație a baloanelor, indica
ție justificată în special de ti
nerețea actualului lot italian. 
Intr-adevăr, față de ultima 
partidă (București, mai 1967) 
numai 6 jucători — Modonesi,

Ambron, Vizentin, Conforto, 
Cionni și Monfielli — au rezis
tat timpului și selecțiilor pen
tru meciul de duminică, cei
lalți fiind rugbyști noi, în ju
rul vîrstei de 22 de ani. Ca 
un amănunt, amintim că cei 
mai mulți selecționabili aparțin 
echipelor din Genova (5), Pa
dova (4), și Roma (3). Rovigo 
— orașul gazdă — este și el re
prezentat prin doi talentați ju
cători : Vizenti, mijlocaș la 
grămadă, și Quadrio, linia a 
Il-a, ultimul titular fără contra
candidat.

Niciodată învinși pe teren 
propriu de echipa noastră (deși 
de la primul meci au trecut 36 
de ani !), italienii s-au pregă
tit extrem de temeinic și mi
nuțios pentru jocul de dumi
nică, de bună seamă în ideea 
de a continua șirul victoriilor 
obținute acasă. înscriem in a- 
cest cadru și turneele efectuate 
în Madagascar și, mai ales, în 
Anglia, cu prilejul cărora rug- 
byștii italieni și-au verificat 
pregătirea în compania unor 
adversari de certă valoare, reu
șind chiar rezultate onorabile. 
Printre acestea amintim doar 
acel 6—6 cu selecționata Comi
tatului Coventry.

Revenind la echipa noastră, 
vă relatez că deși după o călă
torie destul de obositoare, toți 
jucătorii și-au menținut buna 
dispoziție, începînd chiar de la 
sosire să intre și ei în atmo
sfera de larg interes pe care 
au întîlnit-o aici. Simbătă di
mineață, lotul nostru va efec
tua obișnuitul antrenament de 
acomodare, după care cei doi 
conducători tehnici, prof. Al. 
Teofilovici și P. Cosmănescu, 
vor stabili XV-le care va în
cerca duminică, pe stadionul din 
zona Alfieri, să stopeze încer
carea gazdelor de a reedita re
zultatele pînă acum mereu 
favorabile, pe terenurile din. 
Italia.

R. H. Russell 
reales președinte 

al A.I.B.A.
PARIS, 23 (Agerpres). — La 

Paris au luat sfîrșit lucrările 
Congresului internațional al 
Asociației internaționale de 
box amator (A.I.B.Â.) Cu una
nimitate de voturi a fost re
ales în postul de președinta 
al A.I.B.A., col. R. H. Russell 
(Anglia).

ALARMĂ ÎN FOTBALUL ITALIAN 
MAI SCUMPE

Președintele Ligii naționale de 
fotbal din Italia, dr. Aldo Sta- 
cchi, a publicat in ultimul nu
măr al revistei ;,IL CALCIO" un

- SPECTATORII,
articol care constituie ,-,un grav 
strigăt de alarmă". A Stacchl a- 
trage atenția că numărul spec
tatorilor la meciurile de la tn-

U.R.S.S.—IUGOSLAVIA,
La 28 octombrie la Moscova, 

echipa U.R.S.S. va tnttlni for
mația Iugoslaviei într-un joc a- 
mical. In vederea acestei parti
de, federația unională a selec
ționat, printre alții, pe Bîșeveț, 
Sesternev. Atonin, Muntean, A- 
satiani, Nodia ele.

Selecționata Iugoslaviei tfl con-

B1ȘEVEȚ (U.R.S.S.)

LA 28 OCTOMBRIE
tlnuă pregătirile în vederea me
ciului pe care-l va susține la 
23 octombrie la Moscova. Antre
norul echipei, Mitici, a selecțio
nat un lot de 16 jucători in 
frunte cu cunoscuțil internaționali 
Gealei, Acimovlci. Jerkovlci, Pau- 
novlcl fi Gheorghevlci.

La 23 octombrie, la Saragossa, 
echipa Spaniei va întîlni selec
ționata Greciei. Selecționerul unic 
al echipei spaniole, Kubaia a al
cătuit un lot de 19 jucători, prin
tre care figurează internaționalii 
Rodrl, Melo, Uriarte, Irlbar, A- 
mancio, Lora fl Benitez.

Selecționata Australiei a ple
cat intr-un turneu mondial care 
va cuprinde 16 meciuri progra
mate in decurs de 6 săptămtnt. 
Fotbaliștii australieni urmează 
să joace în Iran, Israel, Grecia, 
Anglia) Irlanda, Mexic si alte 
țări.

BILETELE, 
MAI PUȚINI 

ceputul acestui sezon a scăzut 
cu 61 293 față de aceeași perioa
dă a sezonului anterior (1969—70).

Diminuarea interesului publicu
lui italian pentru acest sport este 
pusă pe seama scumpirii conti
nue a biletelor de intrare, so
luție adoptată pentru a se face 
față cheltuielilor din ce in ce 
mal mari care grevează bugetul 
cluburilor profesioniste italiene 
(achiziții de jucători la sume fa
buloase, salarii exagerate plătite 
unor antrenori etc).

sContlnuînd în felul acesta — 
scrie președintele ligii italiene — 
vom sfîrși prin a avea stadioane 
aproape goale (eum s-a întîm
plat în Franța...), populate doar 
de chilipirgii sau de pasionați 
foarte bogațl, ceea ce ar în
semna să condamnăm fotbalul 
nostru la o moarte pe care ni
meni nu gl-ar fi putut-o în
chipui".

A. Stacchl nu propune nlcl- 
un fel de remediu, dar face alu
zie la sprijinul statului care se 
lasă așteptat nu numai de spor
tul Italian în general, dar și de 
fotbal.

Telex • Telex q Telex

Revista iugoslavă N.I.N. din 
Belgrad analizează, în cronica 
sportivă a ultimului său nu
măr, comportarea poloiștilor iu
goslavi Ia campionatul euro
pean de la Barcelona. Deși me
daliile de bronz cu care s-a 
reîntors echipa Iugoslaviei repre
zintă un loc cucerit pe podiu
mul învingătorilor, iubitorii a- 
cestui foarte popular sport din 
țara vecină sînt profund nemul
țumiți, mai ales de jocul prestat, 
care a dezamăgit total, în dez
acord cu prestigiul de campioa
nă olimpică cucerit, pe merit, 
în Mexic.

Trei ar fi cauzele principale 
— după părerea cronicarului re
vistei — care au dus polo-ul 
iugoslav la acest semieșec 
tiv în confruntarea de Ia 
celona. Iată-le :

CRIZA CALITĂȚII : La
pionatul european, Iugoslavia a 
prezentat, în general, garnitura 
care a cucerit medaliile de aur 
la Olimpiadă. Dar plafonarea, 
dublată de o lipsă de pregătire 
temeinică, ușor adaptabilă la

spor- 
Bar-

cam-

tactica de joc cu om în plus 
sau în minus, au fost carențele 
evidente manifestate în jocu
rile cu adversare puternice. Șl 
campionatul iugoslav din acest 
an a pierdut în dinamism, jucă
torii fruntași manifestînd un 
inadmisibil dezinteres în pro
cesul de pnegătire și perfec
ționare sportivă.

CRIZA NERVILOR : Insufi
cient pregătiți, dar cu mari 
pretenții, jucătorii iugoslavi 
s-au manifestat total nesportiv 
în bazin de cîte ori adversarul 
conducea, provocînd discuții in
terminabile cu arbitrii și chiar 
scandaluri, soldate cu eliminări 
definitive care au făcut ca în- 
tîlnirile decisive să fie pierdu
te la soor.

CRIZA AUTORITĂȚII : Fe
derația iugoslavă de natație în 
cadrul căreia de ani de zile 
mocnește un conflict latent în
tre înotători și poloiști, nu nu
mai că nu a reușit să aplaneze 
conflictul, dar s-a împărțit voit 
în două tabere ostile care au 
subminat munca de pregătire

punind bețe în roate unii altora. 
Rezultatele negative, consecin
ță a unei asemenea atitudini, 
nu s-au lăsat prea mult aștep
tate.

dină ■Dresa srrainai
Așa stînd lucrurile, revMa 

se întreabă pe bună dreptate 
dacă — în următorul ciclu de 
partide internaționale — și a- 
cest loc III, smuls cu greutat' 
la europenele de la Barcelona 
nu va fi și el compromis.

în acest caz el va expedia ba
lonul în cealaltă jumătate a 
porții. Deci, pe scurt, lovitura 
de la 11 m este imparabilă 1

De ce să nu punem pe picior 
de egalitate pe înaintaș și pe 
portar ? Nu ar fi, oare, mai 
corect ca la o asemenea lovi
tură înaintașul cît și portarul 
să fie puși în situația de a-și 
arăta măiestria? Soluția ar fi 
una singură : executarea penal- 
tyului să fie făcută de la 
16 m, distanță echitabilă pen-

tru ca portarul să poată inter
veni, iar înaintașul să-și arate 
calitățile de șuter".

Problema merită să fie pusă 
In discuție, mai cu seamă 

acum cînd, in cupele europene, 
tn caz de egalitate după două 
meciuri, ambele formații bene
ficiază de cele 5 penaltyuri 
Una din formații pierde me
ciul și calificarea, dar portarii 
nu sînt cu nimic vinovați 
un penalty bine executat 
poate fi apărat !

că 
nu

Etapa a 12-a a Turului Mexicu
lui, care a adus caravana ci
cliștilor în orașul Zamora, a re
venit columbianului Rafael 
Nino. El « parcurs 210 km în 
5h 08:55. In clasamentul general 
individual conduce Alcantara 
(Mexic). Etapa următoare se va 
desfășura pe ruta c Zamora — 
Guadalajara.■
Turneul internațional masculin 
de baschet de la Novisad a fost 
cîștigat de echipa Wisla (Polo
nia), care în ultimul joc a în
vins cu scorul de 71—45 (30—19) 
Pe Slavi» Sofia.

A. Gimeno cu 8—0, 6—2, 5—7,
6—1.

„Sport pentru tată,

PENALTYUL DE LA 16 m? kicker mAGflzin wrj
Revista „ KICKER SPORT 

MAGAZIN" din Nurnberg pu- 
blică sub semnătura dr. 
Richter din Dilsseldorf un ar
ticol privind o problemă în
delung controversată. : lovi
tura de la 11 m este prea 
blîndă sau prea aspră ?... în- 
trucit penaltyul este întot
deauna echivalent cu un gol. 
unii consideră că aceasta 
rămîne o pedeapsă prea se
veră, de-a dreptul inechitabi
lă. Această din urmă teză 
o susține articolul citat, din

care extragem următoarele 
pasaje :

„Lovitura de la 11 m este 
alături de eliminarea unui ju
cător de pe teren, pedeapsa ma
ximă care se dictează împotri
va unei echipe de fotbal. In
tr-un procent foarte mare, pe- 
naltyul este egal cu înscrierea 
unui gol. Tehnicienii au calcu
lat raportul dintre viteza, forța 
și distanța șuiului și au ajuns 
la o concluzie universal rccu-

noscută : o lovitură de la 11 me
tri nu poate fi apărată în con
diții normale și ratarea ei este 
numai consecința unei execu
ții proaste. Iată de ce un 11 m 
poate fi fatal unei echipe, pen
tru că portarul nu poate inter
veni, oricit de insiprat ar fi el. 
înaintașul care execută lovitu
ra poate sesiza dacă portarul 
își propune, de pildă, să apere 
numai o jumătate de poartă, și

mamă și copil
Zilele trecute, In Parcul 

de cultură și odihnă „Clara 
Zetkln" din Leipzig, s-a des
fășurat un eveniment deose
bit. Au fost programate fi
nalele competițiilor sportive 
rezervate familiilor alcătuite 
din 2 și 3 persoane. Exerci
țiile la care sînt supuși mem
brii unei familii sînt destul 
de dificile : genuflexiuni,
flotărl în brațe, triplu salt 
și o alergare de cros. Pe baza 
acestor exerciții _ In func
ție de corectitudinea fi de 
numărul mișcărilor, ca fi de 
timpul realizat la cros, se a- 
cordă un punctaj general 
pentru o familie. Iată ce 
scrie „DEUTSCHES SPORT
ECHO" din Berlin despre 
această inedită competiție.

La finalele desfășurate la 
Leipzig au participat 30 de 
familii din toate colțurile R.D. 
Germane (cîte 15 familii de 
cîte 3 persoane și tot atîtea de 
cîte 2 persoane), calificate în 
urma numeroaselor faze pre
liminarii. De notat că în faza 
inițială au luat startul nu mai 
puțin de 5 000 de familii !

întrecerile au fost deosebit 
de interesante. Am văzut co
pii de virstă școlară, ca de 
pildă pe Andreea Wagner, în

u

DfimCHfS I

sportecho
vîrstâ de 10 ani, cum a sărit 
cei 6 metri la triplu, perfor
manță cotată cu maximum de 
puncte (20). Stînd de vorbă cu 
Maria Wagner, mama ei, a- 
ceasta ne-a spus că micuța An
dreea s-a antrenat foarte con
știincios în tot timpul verii. De 
altfel, jntreaga familie s-a pre
gătit intens în vederea finale
lor și a cucerit detașat locul X 
în disputele familiilor cu trei 
persoane.

Și ceilalți învingători, la ca
tegoria familiilor de 2 persoane 
merită a fi remarcați. Familia 
Hummel cîștigă pentru a treia 
oară consecutiv întrecerea, cu 
toate că ambii soți au trecut 
de vîrsta tinereții : Melania are 
47 de ani, iar Herbert 50 I 
„Pentru noi — a spus Herbert 
Hummel — exercițiile par a- 
cum foarte ușoare și de aceea 
am cîștigat lejer întrecerea. Dar 
nu aceasta este esențialul. Im
portant e să fii angrenat toată 
viața într-o activitate sportivă 
continuă, să te oțelești și să-ți 
menții sănătatea prin exerci
țiile fizice." Exemplul acestei 
familii va spune ceva și mul- I 
tor alți familiști !

în sferturile de finală ale tur
neului internațional de tenis de 
la Barcelona, Rod Laver (Aus
tralia) l-a învins cu 3—6, 6—o, 
6—4, 6—1 pe Manuel Orantes 
(Spania). Juan Gisbert (Spania) 
a cîștigat cu 2—6, 7—5, 5—7, 10—3, 
6—4 în fața cehoslovacului Ko- 
des, după ce eliminase pe Drys
dale (R.S.A.) 5 6—4. 3—6, 6—2,
4—6, 6—4. Surprinzător, tînărul 
jucător spaniol A. Munoz a dis
pus de celebrul as profesionist

Peste 10 000 de spectatori au 
urmărit la Oslo meciul interna- 
Selecționatelo de tenis de masă 
ale Japoniei șl Angliei s-au în
tâlnit în două meciuri la Bir
mingham. în ambele partide, vic
toria a revenit oaspeților cu sco
rul de 5—2 și respectiv 6—1. Ima- 
no l-a învins pe Neale cu 21—11, 
21—11, jar Tasaka a cîștigat la 
Barnes cu 21—13, 21—12. O sur
priză a furnizat Barnes, care a 
dispus cu 21—15, 21—3 de japo
nezul Shlgeo. De asemenea, Mat
thews (Anglia) a reușit să o 
învingă cu 21—18, 19—21, 22—20
pe Kowada.

Cea de-a 5-a ediție a campio
natului mondial de rugby în 13 
a început în orașul englez Wi
gan. în primul joc, selecționata 
Australiei a învins cu scorul 
de 47—11 (17—9) echipa Noii
Zeelande. In meciul următor, 
Australia Va juca cu Anglia, 
iar Franța va întîlnl Noua Zee- 
iandă.

PETRE MĂRMUREANU ÎNVINGĂTOR
• ^VIV ^?r‘n ,e'e^or,)< — 1° turneul internațional de 

tenis de la Tel Aviv, campionul român Petre Mărmureanu l-a 
învins in finala probei de simplu cu un scor net (6—1, 6—2, 
6—2) pe J. Stabnolz (Izrael).

in jltima finală a turneului, cea de dublu mixt, perechea 
Tova Eppstein (Izrael), J. Simpson (Noua Zeelandâ) a dispus de 
Ester Rosengarten (izrael), P. Mârmureanu (România) cu 6—4, 
4—6, 6—4.

Țiriac în finala „Cupei Dewar“

de
Pe

în semifinalele turneului de tenis pentru „Cupa Dewar", 
la Stalybridge (Anglia) Ion Tiriac l-a învins în 58 de minute 
cehoslovacul Vladimir Zednik cu 8—6, 6—4.

■ In cadrul unui concurs de atletism desfășurat la 
Dnepropetrovsk, sprintera sovietică Tatiana Kondrașeva 
a stabilit un nou record unional în proba de 100 m 
garduri cu performanța de 13,3.
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