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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

DE ZIUĂ FORȚELOR ARMATE

PE STADION, El, MILITARII • ••

consiliului politic, locotenent- 
colonel V. Ion, a vorba da o 
armă tehnică. Exercițiile de în
viorare completează lipsa de miș
care, creează o bună dispoziția 
de lucru*.

Dar sportul din viața unității 
nu se rezumă I—. ~~~
Nu. De două ori pe săptămtnă, 
timp de cite 9q de minute, au 
loc întreceri la volei, handbal, 
fotbal, atletism șl gimnastică. 
Gazde ale pasionatelor întreceri 
sînt terenurile acestea cu zgură 
roșie, înconjurate de garduri 
și stilpi alb-albaștri, toate pur- 
tind amprenta bunel gospodăriri, 
a unei îngrijiri ce poate fi orlclnd 
exemplu in materie. Iată terenul 
de fotbal, pe care se intreo și 
echipele de oină, terenurile de 
volei, de handbal șl tenis. Pista 
de atletism mal poartă încă 
urmele pantofilor purtațl de cel 
ce s-au întrecut In probele de 
100, 400, 1 500 Și 8 000 metri. După

depllnă, nefi- 
neavlzat. In 
face parte o- 
programul de

așternut o liniște 
rească pentru cel 
unitatea din care
flțerul M. Nlcolae, .. ... 
pregătire se desfășoară din plita, 
șl după cum aveam să ne con-

zl e ziua militarilor patri
ei, „Ziua Armatei", cum 
mai intim, mal cald, mal 

aproape de inimile noastre ne-am 
obișnuit să-i spunem. Moment 
emoționant, plin de semnificații, 
prilej de trecere In revistă a 
succeselor dobîndlte pe 
de instrucție, tn sala de 
gătire teoretică șl politică, 
de haina militară se 1 _
amintirea clipelor petrecute 
terenul de sport. Da, pentru că 
Întrecerea de pe dreptunghiul de 
handbal sau volei, de la groapa 
de sărituri sau de pe pista de 
alergări face parte Integrantă 
din pregătirea militară, ea mij
loc eficient de Întărire a orga
nismului, de mărire a capacită
ții fizice și de petrecere Instruc
tivă a timpului liber. Azi, spor
tul a pătruns adine în viața osta
șilor, le este un prieten stator
nic, de care mulți, la Înapoierea 
pe meleagurile natale, nu se vor 
mai despărți.

★
toamnă. E o zl splen- 
un cer neobișnuit de 
cu mult soare. Peste 

in cars ne aflăm s-a

doar la înviorare.cîmpul 
pre- 
Dar, 

leagă, șl 
pe
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Destindere două me
ciuri, cu care prilej jucătorii 
echipei Steaua (în fotografie) 
ar putea lua lecții,., de pre
cizie la fotbal.
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Azi, în divizia A la fotbal
Tn cadrul etapei a Vlll-a, care va avea 

loc astăzi, ie vor disputa următoarele 
meciuri t

București t RAPID — PROGRESUL și 
DINAMO BUCUREȘTI — STEAUA (Sta
dionul „23 August*, de la ora 13);

Arad : U.T.A. — C.F.R. TIMIȘOARA; 
lași, POLITEHNICA-UNIV. CRAIOVA; 
Ploiești i PETROLUL — STEAGUL ROȘU ; 
Cluj i GF.R. CLUJ — „U“ CLUJ ; 
Petroșani: JIUL — F. C. ARGEȘ, 
Constanța i FARUL — SPORT CLUB 

BACAU.

CLASAMENTUL

...za de 
didâ. cu 
albastru, 
locurile

vlngem, cu o precizie matemati
că. Totuși, e liniște.

Doar undeva departe, apara
tele morse, In limbajul lor sl- 
lablc „tt-ta-ta* sau „tl-tl-ta“, tri
mit In eter noi ordine, se ra
portează îndeplinirea misiunii, 
sau, pur șl simplu, spun că mi
litarii noștri se pregătesc cu sîr- 
guință, deslușind tainele armei.

De data aceasta e vorba de 
SPORT. In zori de zl, dnd soa
rele n-apucă Încă să-și trimită 
pe cer primele sulițe, Începe 
programul celor 80 de minute de 
gimnastică de Înviorare. Atunci, 
corpuri zvelte șt bronzate, In 
exerciții ritmice, se destlnd, muș
chii vibrează ca niște resoarte. 
.La noi, ne spunea secretarul

Constantin ALEXE

(Continuare In pag. « l-a)

în derbyul campionatului masculin de handbal

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dinamo Buc.
U.T.A.
Univ. Craiova 
Steaua 
Politehnica 
Steagul roșu 
Rapid

8.’ Farul
Petrolul 
„U" Cluj
Sport Club Bacău 
Progresul
F. C. Argeș 
Jiul
C.F.R. Cluj
C.F.R. Timișoara

9. 
10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

„ULTIMA ORA
• Vremea, principal adversar al Iul Năsturescu ® Regim sever de odihnă, la „Progresul" 
(• Dinamoviștii șl-au Instalat „cartierul general" la Snagov A Biliardul, distracția favorită a steliștilor

1 !n holul Căminu
lui C.F.R., rapi- 
diștii răsfoiesc zia
rele fi revistele 
apărute ieri.

• Căminul C-F.R. — obiș
nuita gazdă de sfîrșit de săp- 
tămînă a Rapidului. Am a- 
■juns aici tocmai cînd se 
terminase ședința de analiză 
a medului cu Universitatea 
Craiova. Concluziile ? în an
samblu, pozitive. în hol, dis
cuțiile trecuseră deja la par
tida de azi. Rapidiștll sînt 
optimiști, dar își dau seama 
că formația „bancarilor* este 
un adversar care le va da 
de furcă. îl surprindem pe 
Năsturescu privind absent 
pe geam. 11 indispune, desi
gur, tlmpuL ^Vremea poate 
fi al doilea adversar — ne

spune el. Dar, și cei de 
Progresul pot acuza același 
lucru I"

Ieri după-amiază, era pro
gramat un film. La 
matograf ? La unul 
s-ar fi găsit bilete...

Azi dimineață — 
sfaturi, adică ședința 
nlcă de pregătire a meciului. 
La ora 11,30, autobuzul îi 
așteaptă în fața Căminului.

• Antrenorii Victor Stăn- 
culescu șl Alexandru Caricaș, 
împreună cu elevii lor și-au 
•tăblii t cartierul general lâ... 
hotelul „Cișmigiu". De vi
neri după-amiază, programul

ce cine- 
la care

ultimele 
teh-

a cuprins activități recreative 
cu scopul recuperării poten
țialului fizic și... psihic al 
jucătorilor. Sîmbătă diminea
ța — o singură „rubrică* — 
odihnă obligatorie, iar după- 
amiază tot lotul a vizionat 
filmul „De șapte ori șapte".

• Dinamoviștii bucureșteni 
sînt, de joi seara, oaspeții vi
lei „Pace trainică" din Sna- 
gov, în împrejurimile căreia

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 3-a)

ETAPA JUDEȚEANĂ A „OLIMPIADEI SATELOR"

ACEȘTI TINERI MINUNAT!
PITEȘTI, 24 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Nimeni n-ar 
fi crezul că pe o vreme cu 
totul neprielnică — o ploaie 

‘ rece, care de vineri dimineață 
nu s-a oprit măcar o clipă — 
etapa județeană a „Olimpiadei 
satelor" se va mal putea des
fășura. Dar, reprezentanții celor 
30 000 de tineri șl tinere, care 
au concurat în fazele premer
gătoare finalei, au fost de o 
punctualitate aproape incredi
bilă. La ora 11 — 400 dintre 
cei mal buni sportivi erau 
prezențl pe stadionul de atle
tism „Argeș", așteptind între
cerile. .

„Olimpiada satelor", acțiune 
cu adevărat de masă, a produs 
un reviriment nebănuit printre 
sportivii și activiștii sportivi din 
JA'lVlWAWnWAVnXM

județul Argeș. Deoarece fiecare 
comună trebuia să fie gazda 
unor întreceri, s-a declanșat o 
campanie susținută de amena
jare de baze sportive. în toate 
cele 94 de comune au apărut, 
cu contribuția și prin munca 
patriotică a localnicilor, 76 de 
baze sportive noi. Dacă se va 
scrie o istorie a mișcării spor
tive sătești din județul Argeș, 
din paginile ei nu vor trebui să 
lipsească — printre altele — 
numele lui Gheorghe Mareș, 
primarul comunei Recea, a pro
fesorilor Marin Olaru, Adrian 
Stere sau Ilie Ene, care — după 
orele lor de program — mun
ceau pentru amenajarea acestor 
terenuri. Pe astfel de temelii 
s-a putut înfiripa o activitate 
sportivă care — cu această 
populară competiție — și-a luat 
zborul cu propriile-i aripL

STEAUA-DINAMO BUCUREȘTI 5-5 (4-3) 
UN REZULTAT ECHITABIL

deSă fie, oare, amatorii 
handbal din Capitală așa de 
nenorocoși ? Se pare că da. 
C.înd au prilejul să urmărească 
un meci frumos, n-au loc în 
tribune (Steaua — Universita
tea), cînd au loc In tribune și 
partida se anunță pasionantă, 
vremea se așază de-a curmezi
șul, iar spectacolul este în bună

Stadion : Dinamo; teren : 
greu, alunecos, Îmbibat cu 
apă ; timp : ploaie, frig ; au 
marcat : Marinescu (min. 2), 
Dan Marin (min. 3), Nica 
(min. 5), Goran (min. 13), 
Gruia (min. 16), Dan Marin 
(min. 17, din 7 m), Gruia 
(min. 27), Licu (min. 51), Bir
tolom (min. 52, din 7 m), Dan 
Marin (min. 60, din 7 m) ; au 
fost eliminați centru cite două 
minute : Bota (în min. 33) șl 
Birtolom (în min. 58).

Au arbitrat foarte bine : 
PÂNDELE CIRLIGEANU 
(București) și CONSTANTIN 
CAP AȚINĂ (Buzău). Au ju
cat echipele :

STEAUA : DINCĂ — Goran, 
Birtolom, Coasă, GRUIA (din 
min. 58 Speck), MARINESCU, 
GAȚU ;

DINAMO t PENU — LICU, 
Cezar Nica, BOTA, Preotu 
(din min. 27 Dinea), Dan Ma
rin, Moldovan.

atribute spectaculare, ce a deve
nit palpitantă abia în ultimele 
minute, cînd 
sprinteze clar 
Dinamo făcea 
6-o ajungă.

Remiza consemnată în cele 
din urmă pe foaia de arbitraj 
o considerăm echitabilă. Steaua 
s-a apărat corect, avînd in 
această direcție marele merit 
de a fi știut să blocheze aproa
pe toate șuturile pornite spre 
poarta lui Dincă. în atac,

Steaua părea să 
spre victorie, iar 
eforturi lăudabile

hand-

4-1-2, cu intenția evidentă de 
a anihila pe cei doi principali 
realizatori de la 
și Birtolom). Ei 
pede un gol de 
apoi.au renunțat 
rea strictă a lui 
lizînd astfel o apărare mai bine 
închegată în apropierea zonei 
de la 7 m. In atac, jucătorii 
de la Dinamo au fost mai 
slabi decît adversarii lor. Șu
turile lui Nica au întîlnlt cu 
regularitate blocajul advers Șl

Steaua (Gruia 
au primit re- 
pe semicerc șl 
la supraveghe- 
Birtolom, rea-

măsură ratat. Așa s-au Întâm
plat lucrurile, ieri, la mult 
așteptatul derby Steaua — Di
namo București. O ploaie mă
runtă și un teren pe care exe
cutarea unui dribling cerea un 
curaj deosebit au transformat 
acest meci într-o dispută fără

BASCHETBALISTELE Df IA RAPID Dan Marin s-a desprins din ...noroi și încearcă să arunce 
la poartă dar Gruia blochează . — -Foto i N. DRAGOȘ

Șl POLITEHNICA ÎNVINGĂTOARE LABA EMOȚII
11—4 în min. 6, 15—6 în 

min, 9, 24—11 în imin. 15, 
atît a indicat tabela de mar
caj în repriza I a meciului 
de baschet dintre RAPID și 
A.S.A. CLUJ, desfășurat asea
ră în sala Giulești, în cadrul 
etapei a II-a a diviziei femi
nine A. Se părea că rapidis- 
tele vor repurta o victorie 
la un scor record, ceea ce ar 
fi fost o surpriză față de 
valoarea lotului prezentat de 
A.S.A. Dar, din min. 15 an
trenorul clujean Nicolae Mar
tin a indicat aplicarea pre
singului temporar cu 
gerea în zonă, ceea ce

retra- 
a de-

Eva Ferecz (cu mingea) 
pînă in momentul acciden
tării, jucătoarea de bază a 
Rapidului.

a fost

Ion GAVRILESCU

I

reglat vizibil angrenajul for
mației bucureștene. De fapt, 
de aici a început disputa pro- 
priu-zisă care, deși presărată 
cu multe greșeli de tehnică 
și ratări, a plăcut prin spec
taculozitatea fazelor. A.S.A. 
a refăcut din handicap, evo- 
luînd Ia un nivel care îi 
dă speranțe în obținerea u- 
nor viitoare succese, iar Ra
pid, deși lipsită de aportul 
Evei Ferencz (accidentată, 
după 20 de minute de com
portare excelentă), a păstrat 
în permanentă un avans de
stul de solid. Scor final : 
55—44 (32—25).

Partida vedetă a cuplajului 
a pus față in față echipele 
bucureștene POLITEHNICA 
și VOINȚA, In primelș 20 de 
minute am asistat la un a- 
devărat „festival" al ratări
lor, unele din situații incre
dibile, în care un aport deo
sebit l-au avut și o serie de 
sportive cu vechi state de ser
viciu în prima divizie a țării. 
De altfel și scorul primei re
prize este elocvent și ne 
scutește de alte aprecieri : 
21—9 pentru studente. In par
tea a doua a meciului ambele 
echipe și-au luat rolurile mai 
în serios și au arătat, to
tuși, că sînt formații cu pre
tenții în baschetul nostru. 
Victoria a revenit, pe merit, 
Politehnicii la scorul de 45— 
29 (21—9).

Dr. I. Stănescu, secretar 
general al Comisiei 

medicale A.I.B.A.
Congresul Asociației In

ternaționale de box amator, 
ținut recent la Paris, l-a ales 
pe dr. Ionel Stănescu în 
funcția de secretar ..eneral 
al Comisiei medicale.

Aseară a sosit în Capita
lă J.A.V. Castle, vicepreșe
dinte al AIBA, care va a- 
sista la desfășurarea cam
pionatelor naționale de box. 
Cu același avion a venit și 
arbitrul iranian Petros Na- 
zarbekian, invitat de F.R. 
Box să oficieze la finalele 
campionatelor.

baliștii acestei 
zat, însă, prea 
care și-a făcut datoria, insă 
de unul singur nu putea în
toarce decisiv soarta partidei in 
favoarea formației sale. Birlo- 
lom, nesigur pe terenul alune
cos, nu a avut de această dată 
aportul așteptat, iar jucătorii 
de semicerc și de pe extreme 
n-au .fost folosiți aproape de loc 
(Marinescu a Înscris doar un 
singur gol — primul 1 — din 
poziție clară de pivot).

Dinamoviștii au început par
tida cu o apărare avansată

echipe au mi- 
mult pe Gruia,

exprimarea în ofensivă a deve
nit extrem de grea, motiv pen
tru care, la un moment dat, 
balanța victoriei înclina serios 
in favoarea echipei Steaua. E- 
forturile lui Licu șl Bota au 
suplinit, insă, în final, această 
carență, echilibrind situația.

Așa că. un meci egal echita-

A. CALIN
H. NAUM

(Continuare fn pag, a 3-a, 
la rubrică)

Semicentenarul clubului „Medicina"

Adunare festivă la I.M.F. București
Astăzi, la orele 11, in am

fiteatrul mare al Facultății 
de Medicină generală din 
București, Bd. Dr. Petru 
Groza nr. 8, are loc aduna
rea festivă închinată sărbă
toririi semicentenarului clu
bului sportiv „MEDICINA”.

In cadrul festivității, foș
tilor sportivi șl activiști al

clubului li se vor conferi 
insigne, diplome de onoare 
și medalii jubiliare. Totoda
tă, diferite institute de invă- 
mint superior și foruri spor
tive și studențești vor tri
mite salutul lor adunării, 
cu ocazia acestui important 
eveniment.

I
I

In ultimii 119 ani, mag
nații australieni, care 
nu-și pot tămădui altfel 
spleenul, au cheltuit pes
te 27 milioane dolari 
pentru singura plăcere 
de a participa la cursa 
de yachturi „America- 
Cup“. Construcția unui 
vas pentru această foat- 
te snobi competiție costă 
150 000 de dolari. Atițla 
bani nu au fost cheltuiți 
niciodată pentru a crea 
noi Herb Elliott, noi 
Dawn Fraser. Contestația 
e îndreptățită: cheltuiți 
banii pentru sportul ma
selor, nu pentru uriașele 
ambarcațiuni cu vele 
servind intereselor îngus
te I

Nu o spunem noi, ci 
ziarul „The Herald* din 
Melbourne.

VlCIOR BANCIUlESCU

CUM SE
AL

Dezvoltarea edilitar-urbanis- 
tică a Capitalei, într-o perspec
tivă raportată nu numai la 
următorul plan cincinal, ci 
prelungită îndrăzneț spre sfir- 
șitul acestui mileniu, formează 
tema expoziției „Sistematizarea 
municipiului București", deschi
să în holul Institutului de Ar
hitectură.

Urbaniști, arhitecți, construc
tori și alți specialiști au elabo
rat, pe baza indicațiilor condu
cerii de partid și de stat, o 
schiță de sistematizare, cuprin. 
zînd coordonatele procesului de 
dezvoltare multilaterală a 
Bucureștiulul în următorii ani

Vizitatorii expoziției — si 
afluența lor denotă interesul 
cetățenilor Capitalei pentru vi
itorul urbei în care trăiesc și

CONTUREAZĂ PROFILUL SPORTIV 
BUCUREȘTIULUI DE MilNE

— O vizită la expoziția
„Sistematizarea municipiului București11

muncesc — pot lua cunoștință 
de soluțiile propuse de autorii 
schiței de sistematizare — ade
seori în mai multe variante — 
pentru organizarea zonelor de 
locuit, amplasarea noilor obiec
tive industriale, înzestrarea cu 
edificii social-culturale, moder
nizarea rețelei strada e și dez
voltarea transportului in co
mun, echiparea tehnico-edilita- 
ră și, de asemenea, pentru con
strucțiile și amenajările nece-

sare activității sportive, de re
creare, de agrement.

DE LA TERENURILE DE JOC 
PENTRU COPII, LA MAREA 

SALA DE SPORT

iul. Astfel, în cartierul Titan 
care va avea, în final, o popu
lație de circa 220 000 locuitori 
— vor fi afectate 36 ha pentru 
terenurile de joacă și sport.

Suprafețe importante vor ti 
destinate jocurilor copiilor și 
sportului în cartierul Ferentari 
(6 ha pentru baze .jrtive și 
42 ha pentru terenu .de joa
că). în zona ansamuitilui Co- 
lentina care va totaliza circa 
40 000 locuitori, suprafața re
zervată terenurilor de joacă și 
sport atinge 6 ha,

Am reținut, in primul rînd, 
că autorii schiței au prevăzut 
spații pentru terenurile de joacă 
ale copiilor și bazele sportive 
de cartier în toate zonele orașu.-

Sebastian BONIFACIU

(Continuare in pag. g J a)
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SĂ RELANSĂM '
TRADIȚIILE! |

C
îfiva iubitori de sport din Arad deplin-
geau, într-o scrisoare recent adresată 
ziarului, stingerea treptată a pasiunii și 
interesului pentru șah în orașul de pe
Mureș, acela care scotea la iveală, cu 
mulfi ani în urmă, un campion de anver

gura lui Ivan Halic. Se vorbea cu nostalgie în acele 
rînduri de o tulburătoare sinceritate despre tradifîi care 
dispar.

Fenomenul nu se limitează, din păcate, numai la șah, 
și aceasta îi conferă gravitate, îndeamnă Ia meditații, 
dar presupune — mai cu seamă — măsuri.

Investigînd mai în profunzime actuala așezare pe 
plan național a ramurilor de sport, constatăm restrîn- 
gerea treptată a răspîndirii ei geografice, concentrarea 
principalelor forțe în Capitaiă, ceea ce anulează 
stimulentul, concurența sănătoasă, disputa de la egal 
la egal, absolut, indispensabile mersului înainte, osifică 
inițiativele, predispune la automulțumire și somnolență.

Astăzi, în vreo zece discipline, bătălia pentru întîie- 
tate se reduce la duelurile dintre reprezentanții clubu
rilor Steaua și Dinamo. Reșița, Hunedoara, Baia Mare 
au depus armele pe saltelele de lupte ; Brăila trăiește 
cu amintirile marilor isprăvi săvîrșite de boxerii săi cu 
mulți ani în urmă ; Satu Mare se consolează cu faptul 
că majoritatea scrimerilor din loturile naționale și-au 
pus acolo, întîia oară, o mască pe față ; Ciucul își nu
mără hocheiștii care strălucesc în alte echipe. Unde 
sînt marii atleți ai Clujului și ai Timișoarei?

Fenomenul este, de bună seamă, complex, reflecttnd 
urmările unei mentalități vechi, aceea a centralizării cu 
orice preț, care a operat vreme îndelungată în diferite 
domenii de activitate și căreia sportul nu putea, în 
mod normal, să i se sustragă.

Acum, insă, etapa este depășită. în țara noastră se 
urmărește statornic ridicarea la nivelul progresului și 
bunăstării a întregului teritoriu românesc, dirijîndu-se 
în acest sens eforturile spirituale și materiale ale na
țiunii. Activitățile de sport, vizînd deopotrivă recreația 
și performanța, dispun de toate condițiile pentru a urma 
acest caracter centrifug, logic și legic.

Planul de investiții sportive pe perioada 1971—1975 
urmărește materializarea ideii de a ridica pretutindeni 
plafonul dotărilor materiale. Acestui gînd trebuie să i 
se răspundă cu muncă și pasiune. Relansînd tradițiile 
locale pe fundamente noi și trainice, vom relansa, fără 
îndoială, sportul românesc în ansamblul lui I

Valeriu CHIOSE
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Povestea boxului românesc
• ••Cînd bunicii

OCTOMBRIE

făceau sport!
venit iui I. SchSnlng, (..Adevărul* dlfi 4 ți 
19 octombrie 1895).

in seara zilei de 11 martie 
1835, sala Teatrului de varietăți 
din Iași se dovedise neîncă
pătoare pentru cel darnici să 
vadă spectacolul anunțat de 
trupa Italienilor Gugliardl și 
Luzzato. Cite neasemuite mi
nunății nu li s-au înfățișat a- 
tunci pe soenă 1 Dar dintre 
toate, nimic nu i-a uimit mai 
mult decît „închipuirea de lup
te (ale) anticilor gladiatori și 
pugilatori".

Și totuși, pentru Ieșeni, lup
ta cu pumnii nu putea consti
tui o noutate ; poarte, cel mult, 
stilul ei... antic ! Chiar măritul 
lor domn, enciclopedicul căr
turar Dimitrie Cantemir, des
criind cu un veac mai înainte 
„năravurile moldovenilor”, a- 
firma că folosesc pumnii pen
tru a „astupa gura semeață a 
potrivnicului”.

Dar nici spectacolul oferit 
de Gugliardi și Luzzato, și nici 
„năravurile moldovenilor", nu 
însemnau box. De altfel, nici 
măcar cuvântul nu fusese pro
nunțat. O va face pentru pri
ma dată...

țin după aceea, candidul Bo- 
nall să se întindă la pămint, 
k.o. !’•

Lăsînd la o parte „regia" u- 
nor asemenea turnee, trebuie 
insă anătat că același Nicu- 
lescu Ianca a fost organizatorul 
primelor demonstrații de box 
susținute de irlandezul O'Mara, 
francezul Martuin, negrul Bill 
Kid Gordon etc. în Bucureș- 
tiul primilor ani ai noului se
col. Iar Mihail Condrus a fost 
primul antrenor-voiuntar al 
primei grupări pugilistice din 
Capitală. „Boxing-Club" (1920).

PRIMELE

CAMPIONATE

NAȚIONALE

fiul la semimijloeie i-a revenit 
așteptat, , lui Chirii» Dan. deși 
adversarul său, Vasile Baciu, 
a arătat „o știință strălucită” 
in lupta de aproape. La mij
locie, Dumitrescu-Vîrtej a cîș
tigat titlul „fără adversar, Con
stantin Vilsan fiind bolnav". De 
remarcat că în semifinale, 
DumitrescU-Virtej „administra
se" singurului boxer provincial, 
orădeanul Vasilescu, un k.o. 
de... 3 minute ! La semigrea, 
finala a opus lui Dumitru Teică 
pe Vasilescu. „Cei doi adversari 
în(elegindu-se probail înainte de 
partidă" au făcut dovada unei 
„lipse de combativitate 
toare pentru public".
avertizîndu-i, „Vasilescu, 
sat de aceste observații, 
donează. Meciul neputindu-se 
termina, nu va exista campion." 
Și totuși, ulterior, dacă nu fe
derația, cel puțin ziariștii il 
vor considera campion 
Teică. Ia categoria grea 
fost „partanți".

telor naționale, care de fapt se 
disputase în 1923 (în 1924 nici 
nu s-au disputat decît campio
natele regionale) I Un singur 
„provocat" nu s-a prezentat : 
Dumitrescu-Vîrtej. Interesant 
este însă că refuzul lui de a 
răspunde pe ring, la data fixa
tă, provocării lui Umberto Lan
cia, a primit și o sancțiune ofi
cială, Comisia centrală suspen- 
dindu-1 pe 3 luni.

EPOCA

„PELEGRINUL

TRANSILVAN^
11 chema in realitate 

Codru Drăgușanu, dar chiar el 
însuși își spusese „Pelegrinul 
transilvan* în titlul acelor „e- 
pi stole scrise dentiere străine 
unui amic în patrie, de la 
anul 1835 pînă la inchisive 
1848". Ajuns la Londra în 1840, 
vizitează printre altele și ce
lebrul „Box-Hall". Acolo, „o 
speță de gladiatori angli se 
luptau cu pumnul, față în față, 
sirguindu-se a se lovi peste 
naș și în foaie". Sentimental, 
I. Codru Drăgușanu a preferat 
să părăsească „Box-Hall”-ul. 
Cronicar conștiincios, notează 
însă că „anglilor le place ast
fel de luptă barbară și bai din 
mîlnl, ba încă se rămășeso pen
tru luptătorii de predilecție”. 
Deci, în terminologia de azi s 
aplauze și Prono-box !

CÎND PUBLICUL

VREA

,,SPECTACOL“

jigni- 
Juriul 
ofcn- 
aban-

ROMANTICA

IA SFÎRȘIT!
In perioada 1925-1926 duelul 

dintre adepții amatorismului 
„pur" și cei ai oficializării pro
fesionismului în box, ia am
ploare. Prima confirmare ofi
cială a existenței profesionismu
lui în boxul nostru este dată ca

„Hotărît lucru — scrie 
coul sportiv", comentînd

exhibiție între Drăgușanu (stingă)Un meci de

ri-'-idr 1

< rs r-» zs UN CONCURS ORIGI- 
I M *7 f] NAL ! — Ziarul „Românul"

■L\J / w din 14 Brumărel (octombrie) 
ne oferă câteva amănunte 

daspre „concursul de pluguri ai județului 
Ilfov" care a avut ioc cu jxrilejul serbării 
de sfîrșit de an a Scolii de agriculturi ți 
silvicultură de la Herăstrău.

„Concurenții, cu vitele înjugate și cu plu
gurile gata de a pătrunde în brazdă, aștep
tau cu nerăbdare să intre în luptă. In sfîr
șit prin trompetă s-a dat semnalul plecării. 
Spectacolul era admirabil : deodată cîmpia 
a fost inundată de acești bravi luptători. 
Publicul era transportat văzînd pe bravii 
noștri țărani cu brațele lor vînoase că, neo
bosiți de atîta muncă, vin cu toată plăcerea 
ca să se lupte între dânșii". învingătorii au 
defilat „cu muzica în frunte" !

PE VELODROMUL i 
1 O Ci El CHER, au avut loc ta 1 
I Q M Jj tambrie „mari alergări

'*z biciclete șl pedestre",
deosebită atenție a fost urmărită cursa _ 
biciclete („roate înalte'*), care „fiind pînă 
acrim unica în felul ei, a plăcut foarte mult 
numerosului public aflat prezent".

Dar și mai mult entuziasm a trezit În
trecerea de tandemuri și triplete. .Aceasta 
cursă fiind una din cele mai grele ți mai 
periculoase a reușit pe depflln cu tot 
pericolul în care se aflau curajoșii condu
cători ai tripletului la viraje".

Tn duminica următoare, imaginația orga
nizatorilor a programat ți „alergări de bi
ciclete cu mers îndărăt ți cu obstacole" ! 

Ori cît de surprinși ați fi, n-au lipsit 
„partanții" I Victoria în end>eie curse a re

PU- 
oc- 
de
Cu 

i de

ediție a campionatelor na-

Începutul acestui secol, 
dintre studenții români 
la Paris, iau contact cu

1920
NECAZUL LUI MARAS- 
CU! în „Cupa Tenis Club" 
la rugby, „Stadiul (Român), 
pus în eșec, nu a putut să 

înlăture meciul nul cu Un Sport Studențesc
descompletat. Bietul Mărăscu (nn. i căpita
nul „stadlștllor") necăjit, protesta neânjele- 
gînd un lucru foarte 
Stadiul nu cunoștea 
reculeagă și să pună 
rile dezordonate ale 
ționat sau nu, sabota partida. (—) Printre 
rîndurile rărite ale studenților s-au detașat 
în special (Octav) Luchlde, Teodorescu, (M.) 
Ghermănescu și K. Dumitrescu, dar vai !. 
este vorba de o echipă de asociație" ! 
> G,Viața sportivă* nr. 1—2 din 1920)

„CAMPIONATUL BUCU- 
1 CM C REȘTIULUI ÎNCEPE, dup
I multe amânări, azi după a-

mlază (an. : 13 octombrie 
1945). începe campionatul celor 8 echipe, in
contestabil cele mai bune «le Capitalei, în
tr-o categorie (nn. ; „onoare") care aminteș
te de vremurile romantice ale fotbaluli 
bucureștean". Astfel anunța „Sportul popu
lar" din 13 octombrie 1945 debutul primd 
mari competiții fotbalistic* buoureștens de 
după 23 August 1944...

In prima etapă, Universitatea București 
(fastă Sportul Studențesc), „a făcut un joc 
de clasele primare și... Sparta a învins cu 
6—1 (4—0)“, dînd astfel ocazie lud Gică Po
pescu să devină „regele golurilor", datorită 
celor 4 puncte marcate în prima etapă !

(Citate din „Sportul popular" din 14 și 
16 octombrie 1945).

simplu șl anume că 
destul jocul ca să se 
puțină ordine în ieși- 
Sportulul care, inten-

CONSTRUCȚII SPORTIVE

La 
mulți 
aflați 
boxul. Unul dintre ei, Mihail 
Condrus, intrând într-o zi din 
curiozitate în Bala „Maitrot" 
(unde se antrenau Georges Car
pentier și Harry Lewis), a a- 
tras atenția prin statura sa 
și s-a văzut... pus la încercare. 
„După trei luni de zile, se pră
văleau sub pumnii mei cei 
mai consacrați profesioniști. La 
82 kg., mă comportam ca un 
cocoș și loveam năpraznic". 
Condrus n-a acoeptat să de
vină profesionist dar, în timpul 
vacanțelor, pleca în sudul 
Franței, făcînd turnee de pro
pagandă pugilistică împreună 
cu un alt student român, Ni- 
culescu Ianca. Acesta boxa și 
el sub diferite pseudonime : 
Gomez, Vancouver etc., pe care 
le „împrumuta" Condrus cînd 
adversarii se anunțau prea pu
ternici pentru Ianca. Publicul 
de acum o jumătate de veac 
nu, se mulțumea însă cu me
ciuri „obișnuite", dorind spec
tacole demne de o coridă, cu 
singe, dinți rupți etc. Pentru 
a-i satisface pe spectatori, se 
apela atunci la talentele ac
toricești ale bucătarului care 
îi irlsoțea, un oarecare Bonall.

Acesta, „lua în gură o bucă
țică <le carmin învelit în foiță 
de țigare și un cățel de ustu
roi. La primul pumn mai se
rios. Bonall spărgea cu dinții 
„pilula” și... sîngele se revărsa 
șiroaie. L* a doua lovitură, că
țelul de usturoi ii sărea la dis
tanță din gură, pentru ca pu-

ma ediție a campionatelor na
ționale (1923) — boxul devine 
po zi ce trece mal Interesant 
pentru publicul Capitalei. Era 
și normal ca finalele să atragă 
un publio numeros, mai ales 
după vestea eliminării nnor 
boxeri cunoscuți, printre care 
și Georgescu-Pălămidă, învins 
de Dumitrescu-Vîrtej.

La muscă, A. Pompiliu-Eliade 
și Gabriel Teoharî oferă 
cea mai spectaculoasă șl echi
librată partidă. Atit de echi
librată, incit pentru a putea 
decide învingătorul, juriul „a 
mai acordat o repriză in 
plus", pe lingă obișnuitele 6 
de cite 2 minute ! Reușind 
bîteva „croșeuri la maxilar", 
Pompiliu-Eliade obține victo
ria. La cocoș, titlul i-a revenit 
lui Izzy Lazare ; unele publi
cații susțin însă că el nu avea 
drept de participare la cam
pionate fiind cetățean străin 
(deși la regionale fusese ac
ceptat drept campion la mus
că, iar fratele hău, Charles, la 
pană !). Cam greu de lămurit 
lucrurile după aproape 50 de 
ani ! La pană, Eugen Vasilescu 
a dispus la puncte de Jean 
Dezideriu, într-o finală care 
„a amuzat publicul. Intr-adevăr, 
cei doi adversari fiind începă
tori, își trăgeau pumni la voia 
intîmplării !” Datorită neprezen- 
tării Iul V. Pesione, „Chirilă 
Dan a fost declarat campion la 
ușoară fără luptă finală”. Ti

O GALA

ÎN PROVINCIE

Un gest și o fotografie!

Numeroase orașe provinciale 
(Cluj, Constanța, Galați, Brăila, 
Oradea, Ploiești, Timișoara etc.) 
încep să găzduiască gale de 
box, la care sînt invitați și 
boxeri străini, de ale căror 
titluri nu garantăm însă !...

Să ne oprim pentru o seară 
— 10 februarie 1924 — in sala 
„Belle Vue” din Craiova, unde 
erau programate 3 „mari me
ciuri” cu 3 campioni străini și 
3 „Străluciți boxeri români". 
In primă întâlnire, C. Vilsan 
il învinge la puncte pe maghia
rul H. Mazteka. care „la cea 
mai mică amenințare a adver
sarului ocolea arena de 10 ori, 
așa că Vilsan care sta numai 
în mijlocul ringului, nu avea 
altceva de făcut decît să-1 în- 
tîmpine cu knock-uri, zăpăcin- 
du-I, întocmai ea (pe) un ca! 
priponit la uit țăruș." In al 
doilea meci, campionul austriac 
K. Tomatzy este învins prin
k. o. în numai 40 de secunde 
de C. Dîrlău. în ultima întil- 
nirc, campionul german li. 
Schmit pornește hotăitit Ari

atac, dăr D. Teică îi „aplică o 
lovitură grozavă în abdomen, 
trirnițîndu-1 în frînghii". în
demnat de arbitru, englezul
l. ington și de antrenorul Pe
tre Alexandrescu, membru al 
juriului, Teică își lovește în 
continuare adversarul. Publicul 
protestează. , DI. Alexandrescu 
se ridică in picioare (și) vorbeș
te publicului că deoarece arbi
trul aprobă aceste procedee, pu
blicul, care nu cunoaște boxul, 
nu trebuie să se amestece."

țl Berceanu
urmaie a întîlnirii pe care Du
mitru Teică a susținut-o la 15 
noiembrie 1924, la circul „Sido- 
li”, cu luptătorul profesionist 
Vittorio Ecuatore, fast partener 
de antrenament al campionului 
european de categorie grea, boxe
rul italian Ermilio Spalla. Vic
toria revenise lui Teică, deși 
acesta a suportat handicapul a 
„20 kg greutate, un cap înălți
me și peste 10 cm alonjă”. 
Succesul lui Teică a bucurat 
pe toți iubitorii sportului cu 
mânuși, dar întâlnirea dispu
tată „intr-un țarc de o singură 
frînghie prinsă de patru bețe 
văruite pe care le țineau cu 
picioarele patru oameni de 
serviciu'*, călca vădit legile 
amatorismului. Comisia cen
trală 11 declară profesionist pe 
cel 
se 
al 
un
tie , -----.....-------
derația română de box. Din 
acest moment, pugilismul au
tohton va avea dotiă fOrtiri de 
conducere : Comisii centrală de 
box — pentru amatori, și 
F.R.B. — pentru profesioniști. 
Din 1930 cele două organisme 
se unesc sub denumirea de 
Federațiunea română de box. 
începe o altă epocă din istoria 
boxului românesc. Cea romanti
că luase de mult sfîrșit.:..

Dorin ȘTEFLEA

vinovat. La 1 martie 1925 
pun „bazele primului cerc 
boxerilor profesioniști", iar 
an mai tîrziu, la 22 mar- 
1926, ia oficial naștere Fe-

Acum câțiva ani, într-un al
manah „Saînteia'_ Ascanio Da
mian, renumit ca’ arhitect și în 
tinerețe consacrat jucător de 
rugby, alegea dintre construc
țiile lumii pe cele mai impor
tante. Intre ele era amintit la 
loc de cinste, prin proporții și 
stil, complexul olimpic da la 
Tokio.

Stadioanele secolului nostru 
au fost numite încă mai da 
mult, de către scriitorul Ema- 
noil Bucuța, în reviste „BOA
BE DE GHIU", temple moder
ne, în care credincioșii — mi
lioane — se roagă zeilor spor
tului.

Acesta temple sînt diferite, 
după zeul căruia îi sînt închi
nate. In antichitate în Elada, 
la Olimpia și Delfi, se desfă
șurau cu ritualuri și tradiții de 
secole. Jocurile în cinstea lui 
Zeus și Apolo.

Imperiul roman, mare prin 
întindere, fast și glorie dena
turează Jocurile, spiritul lor o- 
lirnpic, dar crește uriaș numă
rul spectatorilor în arenă. (Co- 
loseum sec. I e.n., 80—100 000. 
Circus Maximus, timpul lui 
Nero 200—250 000).

Tn timpurile moderne, zeul 
zeilor sportivi fiind, firește, 
fotbalul, lui 1 s-au ridicat cele 
mai mari temple. Cel mai vast 
și adorat,’ Maracana (Rio de 
Janeiro, 190 000 de locuri).

II urmează, ca număr de 
spectatori, două stadioane : 
Glasgow (Scoția) pentru fotbal 
și rugby (împăcare între cele 
două mingi de forme diferite) 
și Bernabeu (Spania). Primul, 
cu 150 000 de locuri. Cel de al 
doilea, cu 120 000.

Dar nu numai fotbalul sau 
rugbyul pot fi privite și admi
rate de 100 000 de spectatori. 
Darnicele Săptămîni atletice 
ale Jocurilor Olimpica String 
fremătător spectatorii unui în
treg oraș modern de 100 000 de 
oameni,

Și acum un popas în lumea 
sporturilor de iiirnă. La Hol-

menkolen, în Norvegia, con
cursurile de s' iri la tram
bulină, pot f» urmărite de 
80 000 de spectatori în tribune.

Pînă acum, vedeți am fost 
în aer liber, cum se spune pu
țin cam impropriu, pe stadioa
ne și într-o tribună de sărituri. 
Să pășim uluiți, în marea sală

de la Houston oraș consacrat 
în lumea modernă a științei. 
De ce uluiți ? — veți spune. 
Pentru că această sală nu sea
mănă nici cu Madison Square 
Garden (30 000 de locuri), nici 
cu Innsbruck, Dortmund, Gre
noble (fiecare cam 20 000 
locuri). Ea are capacitatea tu
turor acestor săli la un loc. 
66 000 de locuri I

Dar, poate sîntețl un paslo-

nat al înotului și vreți ca mulți 
spectatori ca și dv., să fie adu
nați în același timp în tribu
nă. In acest caz trebuie să 
mergeți la Tokio. Aici, în bazi
nul olimpic, pot urmări între
cerile 12—45 000 de spectatori.

Ne-a mai rămas un sport 
drag, care din cauza spațiului 
prea restrîns și a mingii sale 
mici, nu poate fi urmărit în 
marile stadioane. Este vorba de 
tenis și bineînțeles, de Wim
bledon. Aici sînt două terenuri 
centrale, din care unul cu 
15 000 de locuri, 16 terenuri cu 
zgură și 6 cu bitum. Recordul 
de spectatori la concursurile 
din anul 1967 (a 81-a ediție) a 
fost <je 301 500 persoane.

Firește că pe glob sînt zeci 
de stadioane interesante, pito- . 
rești, celebre prin numele și 
tradiția lor. Noi nu le-am pre
zentat decît pe acelea care sînt 
recordmane ca număr de spec
tatori pentru sportul lot spe
cific.

VIRGIL LUDU

IN LIBRĂRII:

„50 DE ANI DE SPORT
LA I.M.F. BUCUREȘTI»

I

AVANCRONICÂ... EDITORIALĂ

„DEFI“-URILE

DE ODINIOARĂ...

Era în tradiția acelor ani ca, 
fie cu prilejul unei gale, fie 
prin intermediul presei, boxerii 
să-și adreseze „defi“-uri, a căror 
refuzare păta onoarea celor în 
cauză ! Aceste „provocări” pu
blice cuprindeau o abundență 
de superlative la adresa adver
sarilor, amintind de ceremo
nioasele saluturi pe care le 
schimbau cavalerii medievali 
inaintea turnirului. Cel mai ce
lebru „defi" colectiv a fost cel 
adresat de boxerii de la „Rom- 
eomit" celor de la „1“'“, care 
l-au primit mulțumind pentru 
onoarea făcută !

Gala a avut loc la 27 septem
brie 1924 și a trezit atîta interes 
incit a fost confundată ulterior 
cu... prima ediție a campiona-

GEORGE MANOEESCU, CRA
IOVA. O epigramă, pe marginea 
mult comentatului gol înscris de 
Rapid, în meciul cu Universita
tea Craiove :
Deci ?i-n meciul cu juvețll 
Și-a făcut Rapidul planul. 
Dacă nu au mers „băieții", 
A mers bine-11 * '

Am primit la redacție o scrisoare. Căutînd printre 
amintirile sale sportive, semnatarul ei, antrenorul de 
atletism Virgil Ștefănescu din Rădăuți, a găsit fotografia 
pe care o publicăm alăturat și care îi fusese dăruită cu 
mulți ani în urmă de antrenorul de box Gh. Florea. 
„Dar din dar, se face rai !“, spune o zicală și tov. V. Ște- 
l'ăn< o concretizează dăruind cu plăcere această foto
grafi. Muzeului național al sportului.

tn centrul fotografiei de acum peste trei decenii, ce- ■ 
lebrul Gogea Mitu, mai întîi „fenomen" al bîlciurilor, iar 
mai 11 ziu candidat la greaua carieră de boxer profesio
nist. Nu a ieușit niciodată să obțină o performanță de 
răsunet, murind la puțin timp după apariția sa pe ring, 
dar numele său devenise cunoscut tuturor datorită sta
turii sale de ■ eritabil uriaș. Pentru a vă convinge, pri- 
v?i-l pe boxe ul din stînga sa care, pentru ari... ajunge, 
s-a suit pe un gard. Și el nu-i altul decît fostul campion 
profesionist la toate categoriile, Moți Spakov! în schimb, 
Nelu Oprt„cu și Dinu Mihail, nu-i ajungeau nici măcar 
pînă Ia umăr celui care era într-adevăr, un... Gogea — 
Mite om I

schimb...
Cîmpeanu I

LUPEA, BUCU- 
și Progresul s-au

GHEORGHE
REȘTI. Rapid . 
întîlnit în campionat de1 24 de 
ori. De 10 ori meciurile s-au

încheiat la egalitate, de 8 oriu_____ _ a
cîștigat Rapidul Și de 6 ori Pro
gresul. Cele mai categorice vic
torii : Rapid — Progresul 5—0 
(1963—1964). progresul — Rapid 
3—0 (1953—59). Dlnamo și Steaua 
s-au înffinlt de mai muite ori. 
De 44 de ori ! 15 partide s-au ter
minat la egalitate, 17 au fost 
eîștlgate de Dlnamo, iar 12 de 
Siettua. Ssorurlle eeld mai cate-

Luna octombrie 
a fost destul de 
darnică cu iubi
torii cărții spor
tive. Au văzut 
lumina tiparului, 
printre altele : 
„Mexico ’70, Jur
nal sentimental" 
de IOAN CHI- 
RILA și „Un ba
lon rîdea în poar
tă" 
GU 
CU, 
tarii 
Pentru profesorii 
de educație fizi
că și antrenori a 
apărut: „Educa
ția fizică în li
ceu" 
TRA 
GO$, 
rilor
bi'lism și turiști
lor PETRE CRIS- 
TEA a prezentat: 
„Arta de a con-

de NEA- 
RADULES- 

pentru iubi- 
fotbalului.

de GH. MI- 
și AL. MO- 
iar amr/.o- 

de automo-

duce automobi
lul". iar E. GIUR
GIU a pregătit, 
în limbile româ
nă și germană, 
„Sighișoara", un. 
interesant și in
structiv ghid tu
ristic. Și enume
rările ar puter« 
continua.

Penultima lună 
a anului ne re
zervă și ea cîte
va lucrări intere
sante. Vom înce
pe, firește, tot cu 
iubitorii fotbalu
lui. După unele 
amînări, fortuite, 
în primele zile 
ale lui noiembrie 
va apărea în vi
trinele librăriilor 
curtea „Cronicile 
microbistului" de 
GHEORGHE MI- 
TROI — apreciat 
cronicar de

Doctorul 0. O- 
BRAȘCU a pre
gătit „Accidentele 
în sport". Tot în 
noiembrte sînt a- 
nunțate: „Exerci
ții și jocuri" (co
lectiv de autori) 
ți „Elemente de 
investigație în 
medicina sporti
vă" (colectiv). 
Ambele lucrări se 
adresează. în spe
cial, profesorilor 
de educație fizi
că și antrenorilor, 
totodată cărțile 
fiind de un real 
ajutor pentru cei 
ce au o oarecare 
tangență cu miș
carea sportivă. O 
carte deosebit de 
instructivă se a- 
nunță a fl, „Pe
dagogia" de N.N. 
Ceaușescu.

vHU»

Pș.’-.

gată de activitatea 
sportivă a studenți
lor în medicină, lu
crarea în discuție 
este jalonată de-a 
lungul a 5 capitole 
— „Relațiile din
tre cadrele medica
le și educația firi- 
că“, „Educația fizi
că Si sportul înain
te de 23 August 
1944", „Activitatea 
sportivă ia Faculta
tea de medicină du
pă 23 August 1944“, 
„Educația fizică și 
sportul în Institutul 
de medicină și far
macie (1948—1970)“, 
„Activitatea secții
lor pe ramuri de 
sport" — beneficiind 
de o «tentă cerce
tare a «urselor și 
de un condei repor
tericesc neașteptat 
de alert

Conținutul mono
grafiei

prește doar la 
vității sportive 
găzduită în Săli 
dioane, intenția

în aceste zile festive pentru 
clubul sportiv „Medicina" 
București — care-și aniversea
ză jumătate de secol de la în
ființare — Editura „Stadion" 
oferă publicului cititor un bi
nevenit letopiseț al sportului 
în perimetrul clubului amin- 

cărui titlu 
al prezentei

tit, „hronic* 
coincide cu 
recenzii...

Cartea — 
siuni (200 și

al 
cel

mari dimen-de
ceva de pagini I)

— reprezintă materializarea 
unor îndelungi căutări ale ca
tedrei de educație fizică 
I.M.F., desfășurate sub con
ducerea celuia al cărui nume 
figurează pe copertă: conf. 
univ. Octavian Bănățan.

Monografie amplă, acope
rind deopotrivă aria teoreti
că a educației fizice cit și pe 
cea strict informațională, le-

nu se o- 
dateie acti- 
propriu-zise, 
sau pe sta- 

_____ ______autorilor — 
realizată cu prisosință — fiind 
aceea de a prezenta aspectele 
acestei activități în peisajul 
multiplelor preocupări profe
sionale ale Institutului, în le
gătură cu aportul pe care ca
drele formate la „Medicina" 
l-au adus, de-a lungul a 50 
de ani, Ia dezvoltarea sportu
lui românesc.

In rezumat, o lucrare se
rioasă și utilă, fericită încunu
nare a unor meticuloase stră
danii, „fragment de 
importanță pentru < 
tuală — și, văi, atît < 
așteptată ! — istorie 
tului românesc.

! reală 
o evin- 
de mult 
a spor-

REP.

condițiunl absolut corecte, echipa 
a fost sancționată, fiind t.---- **
tn divizia B. Formația din 
nedoara a realizat In aoel 
pionat cîteva performanțe 
marcabUe : 2—1 cu C.C.A.
s- cu Petrolul, 5—0 cu Jiul...

PAUL DULCE, BUCUREȘTI. 
Joe Louis a avut cea mal lungă 
„domnie'*. El a fost campion 
mondial la toata categoriile, tîffip

trecută
Hu- 

câm- 
re- 

(! O»

gorlce : Dina'mo — Șleau» 
(1951), Steaua — Dlnamo 
(1936). In campionatul trecut : In 
tur : 3—2 pentru Dlnamo. In — 
tur : 1—0 pentru... Steaua.

MARCEL POP, BUȘTENI, 
cînd cu Liverpool, in cadrul 
pel campionilor europeni 
verpool era atunci 
Angliei), Petfolijl a pierdut
2— 0 primul meci, susținut 
deplasare. La Ploiești, însă, 
ttolul tț refăcut' handicapul, 
tigînd cu 3—1. (In acea 
rioadă, in C.C.E. nu era în 
goare regula dublării golurilor 
înscrise pe teren străin, în caz 
de egalitate de puncte șl de gol
averaj). Scorul general fiind
3— 3, »-a jucat un al treilea meci, 
care • fost cîștigat de Liverpool 
cu 2—0. Poate că ne prilejuiește 
șl Dlnamo un al trelleâ joc cu 
Liverpool... Sau, șl mai bine, 
poate că ne... scutește de el, rea- 
lizînd diferența necesară. De
sigur, nu e chiar atât de simplu, 
dar la fotbal ai dreptul să speri 
pînă In minutul 90 !

GHEORGHE SMTNTlNĂ, CRA
IOVA. Vă roi ii mă lettățl, in

Ju-
Cu- 
(Li- 

campioana

cazul cfnd n-ani reușit Să deslu
șesc exact numele dv. Să știți 
însă că smîntînă estd mlncarea 
mea preferată ! In. scrisoare, ri
dicați problemă arbitrajelor. Au 
ridicat-o mulți cititori, după eta
pa de foc de sîmbătă și dumini
ca trecută. Ce v-aș putea răs
punde, dv. și altora ? Arbitrul e 
suveran în timpul jocului, iar 
federația, Irf rîndui ei, e... suve
rană după aceea, luind măsuri de

sancționai >■ a 
comis greșeli 
caz, însă, nu

arbitrilor care 
grave. In nici 
poate tl voba

au 
un 
da 

o decizie de rejucare a unui meci. 
Acceptîndu-se o astfel de idee, 
ar însemna ca rezultatul fiecă
rei partide să stea sub semnul 
Întrebării, Învinșii «tvînd tot
deauna ceva de obiectat. în ur
mă cu ani, s-a ajuns la o ase
menea soluție, dar, șvfdent, ea 
a constituit o greșeală. Fiindcă 
sinteți crsiovean, v-aș putea da 
un caz în căra echipa din brațul 
dv. a cîștigat datorită unei fla
grante greșeli de arbitraj. Vă *> 
mlntlțl de medul Universitate» — 
Steaua, In caro Oblameno» a În
scris golul victoriei cu... mina T 
Nu există, de altfel, echipă care 
să nu fi fost, cînd beneficiara 
unei greșeli de arbitraj, dnd 
victima el. Credeți că am putea 
renunța Ia arbitri ? U încercăm 
șl soluția aoeasta I

ADRIAN CONTESCtf, 
IEȘTI. Corvlnul (Metalul) 
doara a Jucat In divizia 
anul. 1954, - - ■
11 din 14 echipe. AprecUndu-se, 
Insă, că salvarea el da la re- 

au fcg eMw»

12 (1937—1940). înîrlnge-
prin IC.O. suferită în fața 
Max BchmelljAg s~a produs 

cuce-

da 
rea 
lui ____ __
Înainte ca Joa Loulx să ___
reascâ titlul suprem. De aseme
nea, un alt eșea prin K.O., In
tr-un meci cu Rocky Marciano, 
aparține unei perioade (1951), 
etnd, Joa Louln imbfttrlnlt, în
cetat să revlrri In ringul de care 
se despărțise cu doi ani tn 
urvta.

PLO- 
Huna- 
Ai in 

cla'stndu-se pe locul
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PRIELNIC !SA NU RATĂM, UN MOMENT

Dypă acel 0-4 înregistrat de Steaua la Eindhoven

PROPRIILE SLĂBICIUNI AU CONTRIBUIT
LA SPORIREA DIMENSIUNILOR EȘECULUI

toți cel ce 
preocupările 

sau publicis-

De obicei, un scor de 4—0 
la fotbal exprimă o 
netă superioritate a în

vingătorilor asupra învinșilor, 
o evidentă disproporție a ra
portului de forțe din teren, 

în civrul partidei disputată 
miercuri seara la Eindhoven 
și încheiată cu acest rezultat 
mever, n-am putea, de ase
menea, contesta regula a- 
mtotită. Echipa gazdă s 
dovedit, în aceia seară, cu 
o clasă mal bună decît for
mația oaspe șl, în consecință, 
victoria l-a revenit, firesc și 
meritat, la un scor care — 
deși apărătorii bucureșteni, 
printr-o mai mare concentrare 
la fazele din aoele fatidice 
minute 67 și 68, l-ar fi pu
tut, probabil, menține la li
mită — nu este exagerat față 
de reala fizionomie a jocului.

Fără a diminua din merite
le evidente ale gazdelor, tre
buie să recunoaștem, deopo
trivă, că — mai ales din 
punctul de vedere al propor
țiilor ei — Irtii’îngerea de 
'miercuri seara a echipei 
[bucureștene este și consecin
ța propriilor sale slăbiciuni, 
care s-au manifestat uneori 
și în partidele din actualul

campionat (insuficientă con
diție fizică, greșeli ale porta
rului, marcaj nesatisfăcător 
în apărare, lipsă de legătură 
între compartimente, slab 
randament al mijlocașilor, ab
sența aproape totală a îna
intașilor în joc etc.).

Cu excepția perioadei de 
început și a circa 15 minute 
din prima parte a reprizei 
secunde, cînd a reușit să 
mențină un oarecare echili
bru în joc, printr-o susținută 
activitate La mijlocul tere
nului, Steaua a fost domina
tă, uneori foarte insistent, 
fără a reuși să replice așa 
cum ar fi fost de dorit și de 
așteptat — chiar și în condi
țiile unui meci greu, susținut 
în deplasare — datorită ran
damentului stob al mijlocași
lor și total nesatisfăcător al. 
înaintașilor.

Iar dacă pînă la pauză. în
deosebi prin eforturile apără
rii imediate, Steaito n-a ce
dat adversarei sale decît un 
avantaj minim, în următoare
le 45 de minute ea ri-a mai 
reușit să reziste presiunii la 
care era supusă, producîndu- 
se căderea ce a condus la 
primirea altor trei goluri. Ea

rrUltima oră" a cuplajului
(Urmară din pag. 1)

și-au efectuat pregătirile în 
vederea meciului cu Steaua 
Nicușor a condus vineri dimi
neața un antrenament cu in
tensitate scăzută, în timpul 
căruia s-au efectuat diverse 
exerciții fizice, el încheindu-se 
cu o miuță. Programul după- 
amiezei a cuprins, în prin
cipal, odihnă obligatorie, 
ușor antrenament a fost 
cut $i sîmbătă dimineața, 
în după-amiaza aceleiași 
a fost vizionat filmul 
sută de carabine". Astăzi, de 
la ara 11, antrenorul Nicu- 
șor va conduce ședința teh
nică. în care își va expune 
planul tactic pentru meciul 
cu Steaua.

Pentru partida de azi. com- 
ponfințil lotului dinamovist 
sînt apți de joc, cu excepția 
lui Both, încă nerefăcut după 
Accidentul suferit nu de mult.

• Mașina redacției gonește 
Spre Săftica. I-am găsit aici 
pe fotbaliștii de la Steaua, la 
puțin timp după ce termina
seră masa. Acum, majoritatea 
dintre ei se îndreptau spre 
sala de biliard. Antrenorul 
Șt. Covaci, un mare meșter 
el carambolului, este gata să

Un 
fă- 
iar 

zile
„O

le ofere un prilej plăcut de 
întrecere și recreare. Hălmă- 
peanu pare să fi făcut cele 
mai mari progrese, impri- 
mînd bilei efecte pe cît 
neașteptate, pe atît 
ciente.

Vineri și sîmbătă 
out antrenamente

de
de 

efi-

fă-s-au
ușoare. 

Unii jucători — Pantea. 
Ciu, lordănescu și Tătaru 
au mici... amintiri din 
ciul de miercuri. Cîte o 
rietură, cîte o mică vînătaie, 
care, însă, nu-i vor împiedica 
de a lua parte 
perspectiva de a 
damentul.

,,Eindhoven“-ul 
lizat pe toate fețele. Se recu
noaște, sportiv, că olandezii 
au fost superiori. Dar, la go
luri, a existat, involuntar, și 
o contribuție a unora dintre 
apărătorii de la Steaua Așa e 
fotbalul, 
vine din

Aseară, 
Intîlnire 
la cinema „Patria", unde ea 
apare în filmul „Departe de 
lumea dezlănțuită".

Astăzi, înaintea îmbarcării 
în autobuz, pentru stadion, 
vor fi stabilite ultimele de
talii strategice. Cîte vor fi 
respectate ?

Su-

in e- 
zgî-

la joc, cu 
da tot ran-

a fost ana-

Reușita unuia pro- 
greseală altuia 1 
steliștii au avut 

cu... Julie Christie,

a apărut, oarecum, inevitabi
lă, fiindcă olandezii s-au do
vedit lr< fel de proaspeți ca 
și Ia începutul partidei, în 
vreme ce apărarea echipei oas- 
pe, „măcinată" atît de mult 
in primele 45 de minute și 
neavînd o bună pregătire fi
zică, a devenit penetrabilă, 
cedînd destul de ușor în mi
nutele în care s-au marcat 
golurile.

După meci, în anturajul 
echipei bucureștene se acre
dita idOea că vinovatul prin
cipal (dacă nu chiar singurul) 
la primitea 
minutele 67 
citi. Firește, 
că portarul 
neinspirat în acea seară — 
a greșit în cele două împre
jurări, neintervenind, deși 
situația o cerea, la centrările 
din apropierea careului mic 
pe care Devrindt și Mulders 
le-au fructificat atît 
prompt. Dar, totodată, 
r.vem dreptul moral să igno
răm că cei doi înaintași olan
dezi s-au aflat, în fazele res
pective, complet 
(deficiență ce s-a mai repe
tat și după aceea) și că (mai 
ri'es la golul trei) Vigu a fost 
depășit de Hansen cu o ușu
rință nepermisă pentru un 
fundaș care tinde la titulari
zarea în echipa națională. 
După cum nu putem trece 
peste faptul că ia golul al 
patrulea Ciugarin (altfel cel 
mai bun om din apărare) s-a 
lăsat atît de surprins de exe
cuția tehnică a aceluiași De
vrindt, ce-i drept excelentă, 
dar care — printr-o inter
venție mai decisă a, funda
șului central bucureștean — 
ar fi fost neîndoielnic pre- 
întîmpinată și evitată.

în ceea ce ne privește în 
ciuda acestor erori de apărare, 
am căutat vinovății mai puțin 
în compartimentul defensiv și 
mai mult în liniile de mijloc 
și de atac, care n-au colaborat 
suficient între ele, dezamăgind 
în foarte mare măsură. De 
fapt, după focul de paie de la 
începutul meciului. înaintarea 
oaspeților — care nici în par
tidele de campionat nu dă în
totdeauna satisfacție, irosind 
adesea situații bune de gol — 
s-a stins aproape cu totul, în 
repriza secundă părînd tuturdr

joc 
mai 
sau

golurilor din 
și 68 ar fi Sii- 
nu-i de negat 
Stelei — cam

ca și inexistentă. Dar chiar da
că perioade lungi de timp ala- 
canții Stelei, nesusținuți de 
mijlocași, nu au reușit să sea- 
propie de poarta adversă, să 
o pună în pericol, aveau mă
car datoria — printr-un 
de pase — să țină Cit 
mult balonul la centru
dincolo de el, în jumătatea de 
teren a gazdelor, pentru a da 
posibilitatea colegilor din a- 
pârare să răsufle, să prindă 
noi forțe. Pe de altă parte. Se 
impunea să efectueze un pres
sing permanent asupra apără
torilor olandezi. Dar ei n-au 
făcut nici una. nici alta cum 
trebuie, pierzînd cu ușurință 
mingea la primele contacte 
cu adversarii sau renunțîod 
să-i incomodeze într-un fel q- 
arecare, dîndu-le 
reu ocazia să-și 
pa în atac.

Ne-a surprins

și-au apropiat
— pur tehnice 
tice — de activitatea hocheiu
lui românesc au apreciat, pe 
diferite tonuri, că principala 
carență a jucătorilor români 
o constituie absența elemen
tului fizic, a angajamentului 
corporal în lupta pentru vic
torie, a notei — perfect re
gulamentară în acest sport — 
de asprime în frecventele du
eluri de pe gheată. Se spunea
— și lucrurile Chiar așa stă
teau — că avem hocheiști 
tehnici, subtili, care preferă 
combinațiile, driblingurile, re
zolvările doar cu ajutorul 
crose: și al pucului, evitând 
din păcate, să-și pună în e- 
videniă calitățile fizice, de 
care majoritatea dintre ei nu 
duceau deloc lipsă.

Din aceste motive, partidele 
din campionatul național și e- 
voluțiile lotului reprezentativ 
purtau amprenta unui joc 
ceva mâ'î lent, mai ușor, plă
cut poate, la vedere, dar ab
solut ineficient pe tabelă de

marcaj, în cazul în care ad
versarul reușea să Impună 
un stil mai bătăios, mai ra
pid, mai dur dacă vreți. Ne 
plăcea sau nu, dar realitatea 
aceasta era și de multe ori 
consemnam insuccese ale e- 
chipei reprezentative, fără ca 
ea să fi fost inferioară tehnic 
sau tactic față de învingători, 
iar în disputele interne spec
tatorii se obișnuiseră să aș
tepte 
meci 
vadă 
mai
cheiul poate oferi din abun
dență.

Si iată că a început o nouă 
ediție a campionatului. O e- 
diție pe Care âm numi-o, 
fără nici o ezitare, a TINE
REȚII, deoarece în majorita
tea cazurilor 
ătte fruritrAe 
pătat serios 
că. în atari 
sticurile nu erau prea optimis
te. S-a întîmplat, însă, un lu
cru curios. Masiva infuzie de

lungi perioade dintr-un 
pînă cînd apucau să 
o fază mal dinamică, 
„piperată", așa cum ho-

formațiile noa- 
și-au reîmpros- 
loturile. Firește 
Condiții, prOno-

de 
nu

nemarcați

acestora me- 
repună echi-

Și nemulțu
mit îndeosebi faptul că unii 
jucători tineri ca lordănescu, 
Tătaru și Ștefănescu au evo
luat atît de șters, lipsiți de 
decizie și fără dăruire în joc, 
într-o partidă dificilă, care 
necesita tocmai asemenea vir
tuți. Probabil că titularizarea 
lor în formație a avut un efect 
contrar celui de a-i stimula 
în direcția unei pregătiri te
meinice a întăririi responsa
bilității lor în joc.

Acestea ar fi, în mare, ex
plicațiile neonorabilei Infrin
ged suferite de Steaua la 
Eindhoven. în turul doi al 
, Cupei cupelor". O înfrîngere 
severă, care pună echipă bu- 
cureșteană în perspectiva ne
plăcută de a părăsi scena 
competiției. Fără a fi total 
sceptici și fără a fi convinși 
că P.S.V. Eindhoven va ree
dita la București excelenta e- 
voluție de pe propriul sta'dioh, 
ne vine greu să credem că la 
4 noiembrie vom fi martorii 
unei răsturnări senzaționale de 
situație, deși în fotbal se mai 
întîmplă uneori și așa ceva. 
Ceea ce așteptăm îndeosebi 
de la Steaua este ca în parti
da retur să demonstreze oas
peților olandezi că altele-i sînt 
posibiltățile, să aspire și siă 
lupte pentru o victorie care 
ar atenua sentimentul 
lăsat de eșecul de la Eind
hoven.

amâr

C. FIRANESCU

Arbitrajul lui C. Bărbulescu
„sever și foarte obiectiv44

Una dintre partidele 
turul al Il-lea al „i 
campionilor europeni"

r ,i

din 
, Cupei 
' la

De ce nu se acordă rejucări?
Redacția ziarului nostru a primit în ultirneTe 

zile multă scrisori privind greșelile de ar
bitraj și hotărîrile F.H. Fotbal In legătură 
cu valoarea arbitrajelor meciurilor Steaua 

— Politehnica Iași șt Rapid — Universitatea Cra
iov* Și sancționarea arbitrilor. Cei mai mulțl dln- 
tre cititorii care de scriu consideră logic și firesc 
ca de îndată ce biroul federal a stabilit că rezul
tatul unei întănirl oficiale de fotbal a 
de arbitrul tn ctilpă, saiicționăt, acest 
bule reprogramat șl rejucăt.

fost viciat 
meci tre-

Intr-adevăr așa ar fi logic, dar iată că regula
mentul jocului șl hotărîriie Federației internatio-
nale de fotbal nu iau In considerare decît hotărî- 
rile arbitrului care slnt inatacabile chiar dacă 
fotografii, filme și declarații contrazic deciziile ar
bitrului. Prin aceasta, forumul suprem al fotba
lului mondial elimină totalmente posibilitatea e- 
xistențel unor superarbltrl, chiar dacă aceștia ar 
fi observatori oficiali, diverse comisii sau orga
nisme superioare. Se preferă deci, ca întîmplător 
șl la Intervale mari să se producă cite o eroare, 
decit după fiecare meci de fotbal să intervină o 
rejudecare a meciului și hotăririlor arbitrilor, cu 
rectificări, rejucări etc. Iată deci motiviU pentru 
care asemenea rare vicieri de rezultate rămîn 
totuși In picioare, tn Istoria fotbalului rejițcarea 
unor meciuri. din cauza defecțiunii' arbitrajelor se 
pot număra pe degete șt ele au fost făcute NU
MAI CTND S-A ADEVERIT PRIN PROBE JUDI
CIARE că un arbttim a fost cumpărat, că a vtadilt 
un rezultat unei* din echtp» prta abuzul preme
ditat al deciziilor lui.

în cazul arbitrajelor de 1* meciurile Steaua — 
Politehnică Iași și Rapid — Universitatea Craiova, 
N-A FOST PUSA LA ÎNDOIALA BUNA CREDIN
ȚA A ARBITRILOR. S-a constatat doar ceea ce 
ei au greșit sau nu șl, In funcție de această a- 
preclere, s-aii dat sancțiuni.

Hotărtrea arbitrului Cîmpeanu la meciul Ra
pid — Universitatea Craiova privind golul înscris 
de Jucătorul Rapidului, Angelescu, a fost aprecia
tă, de către biroul federal, că fiind regulamentară, 
deși presă. Inclusiv ziarul nostru, s-a pronunțat 
pentru poziția de ofsaid a acestui jucător, cu o 
fază înainte de a se înscrie golul, șl anume cînd 
Petreanu a șutat prima oară. FAZA A FOST ȘI 
RAM1NE DISCUTABILA DEOARECE NIMENI 
N-A PUTUT PRECIZA CLAR DACA ÎN MOMEN
TUL ȘUTULUI LUI PETREANU. CRAlOtEANUI. 
DONOSE REINTRASE SAU NU IN TERENUL DE 
JOC DIN AFARA LINIEI DE POARTA, UNDE SE 
AFLASE PENTRU CtTfiV.A SECUNDE GUPA 
CIOCNIREA CU NAsrUkESCU. Repetăm, in ceea 
ce ne privește, CONSIDERAȘI FAZA DUBIOASA, 
insă avtnd ta vedere autoritatea biroului federal, ne 
însușim punctul de vedere exprimat de F.R.F. 
și In consecință acordăm $1 arbitrului Cîmpeanu 
TEEt STELE tn loc de una singură. Acesta este 
răspunsul pe care-1 dăm acelor cititori care ne-au 
întrebat asupra poziției rubricii noastre de fotbal 
tn legătură cu ValăhilftatCa golului insert* da Ra
pid in meciul cil Universitatea Craiov*.

I. MITROFAN

PE STADION, A ECHIPELOR

VALERIA BUFANU DIN NOU IN

CU RECORDUL LUMII!

LUPTĂ

Valeria Bufanu nu se lasă I 
ciuda faptului că timpul 
înrăutățit, c-tr va partici- 

totuși astăzi In concursul 
pe stadionul Republicii, 
cadrul căruia va încărca 

recordului mon-

în
s-a
pa 
de 
în
dobOrîrea 
dial în proba de 200 rri gar
duri. Reamintim că săptă- 
mina trecută, tentativa ei s-a

soldat cu un nou 
ționai. despărțit 
singură zecime 
de obiectivul propus — per
formanța de 25,8 s deținută 
de Kilborn (Australia), 
Jahns (R. D. Germană) și 
Sukniewicz (Polonia).

Poate că va izbuti astăzi, 
îi dorim succes I

record na- 
doar de o 
de secundă

HAMDBAL .
(Urmare din pag. I)

El, MILITARII...
(Urmare din pag. 1)

Stltea or« de pregătire, aid 
s-a fdrmat echipa de cros a sol- 
dațllor P. Valdoș, E. Bartoș, D. 
Fleac», N. Lazăr, I. Olteanu, St. 
Andone, cei ce S-au clasat pe 
lotul I ta Întrecerile pe gar
nizoană, roedlttnd, de fapt, per
formanța din anul precedent. 
Aid a făcut cunoștință cu 
loarul de alergare soldatul 
tre Vasllache, venit tocmai

Ion Mltu, cîndva campion pe ar
mată la 400 m plat sau de In
structorul U.T.C., iocotenent-ma- 
)or C. Plțîgoi.

★

Da 
zilele 
și 1 
finală 
campionatelor republicane de 
judo, pe echipe. Și-âti anun
țat participarea 22 de for
mații de juniori mări și 16 
de juniori mici, deci peste

Arad vor avea loc, în 
de 30, 31 octombrie
noiembrie, întrecerile 

ale primei ediții a

cu- 
Pe- 

_______ ______ ___  . din 
comun* Bucețtl, județul Galați, 
clas*» pa looul IV la concursul 
Pe armată. Da pe aceste tere
nuri *u plecat doi tineri pentru 
a concura 1* Kiev In Întrecerile 
SpartacMadei armatelor prietene. 

Pași spre performanță. Primii 
pași zpre sportul, performanței, 
pentru eă untl dintre tinerii ce 
îmbracă haina ostășească 
Cmoștință ou educația fizică, 
întrecerile sportiva, o dată cu 
ntrea ta armată.

In vecinătatea terenurilor 
jocuri si află eofnplăxul de glm- 
naStldă țî plată mnitâră. Tra
seul acesteia din urrtiă solicită 
deopotrivă temeinicie cunoștințe 
militare, agilitate șl pregătire 
fizică. însăși noțiunea de „mi
litar de frunte", titlu la care 
aspiră că! măi mulțl dini.*4 os
tași, include șl probe de pre
gătire fizică. Nu poți fi un bun 
militar dacă nu știi să treci un 
obitkeoi, să alergi, să td Oațeri 
pe frtnghi* porticului de gim
nastică.

Activitățile sportiv» la nivelul 
unității nu se pot număra pe 
degete. Ele sfnt mult. mal multe. 
Au loc f»z» pe unitate ale spar- 
tachlaoelor da vârî său de iar
nă, Competiții dedict ta zilelor de 
1 Mal, W August, 26 octombrie. 
Prilejuri de Întreceri, de mani
festații sportive entuziaste. Paști 
ostașilor sînt indrumâț! cu jom- 
petență șl dragași» ds saalo»dl

Nu ne-arft despărțit de 
dele noastre mal Înainte de a le 
satisface dorința de a vizita punc
tul muzeistic Inaugurat de cu- 
rfnd. Șl n-am regretat. In Ima
gini șl documente, am văzut Is
toria unității. Iar intr-o parte, 
într-un colț, era prezent 
sportul. Prin graiul cifrelor, 
diplomele șl cupele frumos 
dulte, vizitatorului nu-1 este 
să înțeleagă că sportul are 
tradiții, că succesele de acum sînt 
o încununare a unei activități 
rodnice.

(Urmare din pag. 1)

fac 
cu 

ve

de

P.S. In această zi, două cuvin
te ss cuvin a fl adresate unor 
sportivi despre care cel mal 
mulțl dintre Iubitorii fotbalului 
de la noi știu doar attt, că e- 
chlpa lor se numește „ȘOIMII". 
Est» una dintre formațiile frun
tașe ale diviziei C, seria 
a n-a. Revelația noului campio
nat, In cate Șoimii Și-au pus 
candidatura la locul fruntaș, Iar 
gtndurile Je... zboară către di
vizia B. Șoimii este echipa ele
vilor aviatori, formația celor 
care vor străbate cerul patriei, 
a plloțllor ce mtnuleso cu mă
iestria recunoscută aviatorului 
român manșele puternicelor reac
toare. După orele de zbor sau 
de pregătire militară la sol, 
„tntr-o fereastră de timp liber", 
cel ce slujesc aviația militară — 
ofițeri, elevi »au ostași — joacă 
șl fotbal, s» întrec pe stadion 
cu vigoare» »1 energia tinereții 
lor, ou pasiune* celor ce au În
drăgit aoest sport

„.Azi, joacă Șoimii.
G A.

De pe panourile sălii de ex
poziții desprindem, totodată, că 
în sectorul dotărilor eocial-cul- 
turale Bucureștiul va fi înzes
trat, îri următorul cincinal, cu 
o sală de sport de mare capa
citate, căreia urmează să 1 se 
destineze un spațiu corespunză
tor, probabil, pe str. Uranus, 
în vecinătatea Stadionului Re
publicii precum și 
de gVmastică.

Da asemenea, pe 
indust- 'ale Militari 
in apropierea liniei 
a orașului, o suprafață Ce va fi 
afectată viitorului hipodrom.
ZONA LACURILOR VA PRIMI 

385.000 VIZITATORI
Zona in care Capitala noas

tră urmează Să-și îmb gățească 
substanțial, zestrea de dotări 
pentru agrement și odihnă (o 
odihnă activă cu multiple po
sibilități pentru sport) se află 
în nordul orașului, de-a ’ungul 
salbei de 1 Scurl Zorfnate de rîul 
Col-entlna. „

cu 12 săli

hairta zonei 
descoperim 
de centură

fotbal, cea care a opus 
Panathirtaikos lui Slovan 
tislava, a fost condusă 
brigada de arbitri ______
formată din C. BĂRBULES- 
CU — la centru, V. PĂDU- 
REANU și I. RITTER — la 
linie.

La înapoierea în țară a 
brigăzii, am r<vut o scurtă 
discuție cu C. BĂRBULESCU. 
Iată ce ne-a declarat: „Poa
te că a surprins rezultatul de 
3—0 în favoarea lui Pana- 
tMnaikos cu care a luat sfîr- 
șit intîlnirea. —. După cum. 
s-au desfășurat „ostilitățile", 
scorul este firesc. Gazdele au 
fost superioare, atît tn ceea 
ce privește organizarea jocu
lui, cit și a pregătirii fizice. 
De asemenea, portarul Tko- 
nopoulos a apărat foarte 
bine".

în ceea ce privește arbi
trajul, toate aprecierile au 
fost bune. Astfel, Pierfe 
G. Caloyera, observatorul 
U.E.F.A., l-a caracterizat ca 
„EXCELENT", 
„Atletiki Tho" 
SEVER ȘI FOARTE OBIEC
TIV".

pe 
Bra- 

de 
români

iar ziarul 
ca „FIIND

bil. 'în care ambele formații 
merită felicitări pentru nota de 
sportivitate în care și-au dis
putat șansele.

★
Partida debutează cu un atac 

prelungit al formației Steaua, 
în finalul acțiunii, Marinescu 
este pus în poziție favorabilă 
de șut și lovitura sa hu greșeș
te ținta. Steaua — Dinamo 1—0. 
După numai un minut. Dan 
Marin aduce egalarea printr-un 
puternic șut care nu-i dă nici 
o speranță lui Dincă, Steaua — 
Dinamo 1—I. în același minut, 
după ce atacul stelist ratează 
acțiunea. Dinamo este pe punc
tul de a prelua 
Moldovan ratează 
de la 7 m. Abia 
târziu Dinamo își 
dominarea : Nica ____ __
ce evită uriașul zid al adver
sarilor. Steaua — Dinamo 1—2. 
în minutele următoare Steaua 
forțează egalarea. Mingea se 
încăpățînează însă să nu pă
trundă în poarta apărată straș
nic de Penu. Pe rind, Mari
nescu ratează (deși îl are in 
față doar pe portarul dinamo
vist), Gațu trage în’ bară, Ma
rinescu irosește un nou atac, 
iar Gruia face și el să se zgu
duie bara. In min. 13, dinamo- 
viștii trebuie să încline stea
gul : Goran pătrunde splendid 
și înscrie. Steaua — Dinamo 
2—2. După un atac ratat de 
Nica (a tras în blocaj), în min. 
16 Gruia! șuteaZă necruțător și... 
Steaua —Dinanio 3—2. Dinamo- 
viștii repun de la centru și se 
infiltrează în apărarea forma
ției Steăua. Bota, impetuos, este 
gata să șuteze de pe semi
cerc, dar Gruia îl faultează. Lo
vitură de la 7 rri. Execută bine 
Dan Marin și astfel, în min. 
17, din nou egalitate : Steaua
— Dinamo 3—3.

Pe terenul ce poate fi lesne 
confundat cu un patinoar se 
consumă faze confuze, ratări... 
spectaculoase (Goran, Moldo
van, Gațu, Nica). Steliștii sînt 
măi stăpîni pe situație și domi
narea lor nu va rămîne fără 
rezultat. în min. 27, Gruia de
pășește întregul sistem defen
siv dinamovist și înscrie. Steaua
— Dinamo 4—3. Este scoful cu 
care se încheie prima repriză, 
în ciudă faptului că în min. 28 
Dinea s-a aflat pe contraatac 
Sînguf cu Dincă.

în repriza a doua, mal bine 
dd 20 de minute s-ă tătât exas
perant. Chiar și numai relata
rea a două faze poate crea o

conducerea, 
însă lovitura 
2 min. mai 

concretizează 
înscrie după

imagine clară : în min. 42 Di
nea este din nou singur cu 
Dincă. dar sefipă bălofiul. iar 
in min. 48 Birtolom ratează un 
7 m I Deși Steaua domină mai 
mult, cei care marchează sînt 
clinfimbviștii prin Licu (min. 
51) : Steaua — Dinamo 4—4. 
Egalitatea durează doar un mi
nut, deoarece în min. 52 Steaua 
beneficiază de o lovitură de la 
7 m pe care, de această dată, 
Birtolom o transformă. Steaiia
— Dinamo 5—4. Finalul este 
dramatic.. Birtolom părăsește 
terenul eliminat pentru faul
turi consecutive în apărare 
(min. 58). iar Speck — proas
păt introdus în locul lui Gruia
— oferă adversarilor o șansă 
nesperată : îl faultează pe 
Bota. COrtsetiPță : 7 m, trans
format (min. 60) de Dan Marin. 
Steaua — Dinamo 5—5. Acesta 
este scorul cu care i-a sfîrșit 
meciul.

tinerețe a determinat schim
barea totală a ritmului de 
jac in campionat, a adus un 
suflu nou, dând partidelor un 
caracter mai agresiv, muțind 
evident accentul pe forță, pe 
angajamentul fizic. întâlnirile 
disputate pînă în prezent ati 
fost mult mai rapide și au 
purtat un pregnant caracter 
de forță. Este drept că „fine
țurile" tehnice au fost mai 
rare. Este, de asemenea, drept 
că fazele de atac, în care pu
cul a mers ca pe... ață de la o 
lamă de crosă la alta, au pu
tut fi și ele numărate pe de
getele unei singure mîini. în 
schimb, tinerețea ne-a adus 
tocmai ceea ce ne lipsea mai 
mult: a aruncat în întrecere 
elementele după care am tin- 
jit ani la rînd — VITEZA ȘI 
FORȚA.

Este bine ? Este rău ? Este 
bine — zicem noi. Și iată 
pentru ce. zTehnica și decur- 
gînd din ea tactica sînt lu
cruri care se pot învăța. In
struirea. mat ales că este 
vorba de elemente tinere, ră
mîne o chestiune de ordin 
pedagogic, organizatoric sau 
material. Ceea ce nu se poate 
învăța este curajul de a plon
ja în crosa sau patinele ad
versarului, hotărîrea de a fo
losi decis corpul, știind că 
adversarul va proceda la fel, 
capac’t'/ea de efort, dăruirea 
totală în îhtreceire. Cu astfel 
de calități jucătorul se naște. 
Și — repetăm — partidele 
disputate pînă acum în cam
pionat ău demonstrat că tâ
năra generație do hoctlâisti a 
avut ursitoare cfârnice cu ast
fel de calitățî. pe-altfcl $i a- 
ritmetîch scorurilor constituie 
un spriiin în acest seni. A- 
Vîntul M. Ciuc. cu o întrea
bă Dleiâdă de țineri jucători, 
obține rezultate la fel de 
btine ca anul trecut; I.P.G G. 
a ieșit din mediocritate nu 
numai Pentru că beneficia/ă 
ăoum de, âpdrfitl lui tori, Ma
ritin 

nescu. 
erup°i 
2; la 
reanii.
si CoStea devine 
nrîncipal în comutarea victo
riilor. iar la Steaua aoar din 
ce în ce mai des în joc cei 
Ilf"lari7nti nu de mult.

Salutăm, deci, ușoara pier
dere pe pian tehnic și imen
sul cîștig în direcția forței și 
a vitezei. Nu dorim decît 
antrenorii să persevereze 
acest drum, iar arbitrii să 
jute prin decizii corecte, 
dueative formarea 
tinerei generații. 
este fără discuție prielnic. 
Să nu-l ratăm...

săti Iulian Cohstdhti- 
ci ne fondul preluării 
de la Șc. sportivă nr. 

Dinamo, cvintetul Tu- 
Totie, Randdș, Arinte 

reazimnl

ca 
pe 
a- 
o—
adeplină 

Momentul

Câliri ANTONESCU

înaintea finalelor
SEMIMUSCĂ
Aurel Mihai

CATEGORIA
(17 candidați) :
(Farul Constanța), Vasile Dră- 
gan (Steaua), Petre Ganea 
(Progresul Brăila), Achim Ur- 
sulescu (Metalul Bocșa). MUS
CĂ (18) : Constantin Gruies- 
eu (Steaua), Vasile Ivan (Di
namo Buc-), Pascale luga 
(Oțelul Galați). COCOȘ (22) : 
Aurel Dumitrescu (Steaua), 
Gabriel Pometcu (Rapid (Suc.), 
Octovian Anderco (C.S.M. 
Cluj), Adrian Moraru (Meta
lul Buc.). PANĂ (24) : Pavel 
Nedelceâ (C.S.M. Reșița), Con
stantin Stanef (Progresul 
BUc.), Nicolae Gîjti (Steaua). 
SE.MIUȘOARĂ (28)J 
UieScu (Farul 
GHeotghe Pușcaș 
Nicolae Pâpălău 
Buc.), Aurel Simion (Musce
lul C. Lung). UȘOARĂ (24) : 
Câlistrat Cuțov (Dinamo 
Buc.), Pălii Drtbrescti (Dihamb 
Buc-). SEMIMIJLOCIE (25) : 
Victor Silberman (Steăua), 
Alexandru Popa (Steăua), Ion 
Hodoșan (Metalul 
MIJLOCIE MICĂ (24) i 
Gyorffj (Dinâmo' Suc.), 
dor Nicolae (Metalul 
Ion Covaci (Dinamo

FAVORIȚII NOȘTRI
MIJLOCIE (24): Alee NȘstac 
(Steaua), Ion Olteartu (Dina
mo Buc.), Horst Sttihipf (Me
talul Buc.). SEMIGRKA (20): 
Marin COnstantinescu (Dina
mo Buc.), Petre Cîmpeanu 
(Metalul Buc.). GREA (16) i 
Ion Alexe (Dinamo Buc.).

PRIMA FINALĂ
DE JUNIORI
300 de judokâ. Printre pre
tendentele la titlul de cam
pioane, la ambele categorii, 
menționăm echipele ! Voința 
Sibiu, Trotușlll Orașul Gli. 
GheorghiU-Dej, Școala spor
tivă nr. 2 București, Univer
sitatea Craiova, Straja Si
naia și Vagonul Arad.

Aurel
Constanța), 

(Steaua), 
(Dinamo

Buc.).
Ion
Tu-

Buc.),
Buc.).

TIMIȘOARA

DESCHIDEREA ANULUI SPORTIV STUDENȚESC
TIMIȘOARA, 24 (prin telefon). Pe stadionul .1 Mai“ 

din localitate, va avea loc duminică, începîhd de la ora 9, 
deschiderea oficială a anului sportiv din centrul universitar 
Timișoara. Manifestările sînt prilejuite de sărbătorirea semi
centenarului întemeierii Institutului Politehnic „TRAIAN 
VUIA“ și a 25 de ani de la înființarea Institutului Agrono
mic și a Institutului de Medicină.

în program, pe lingă defilarea sportivilor cluburilor 
universitare, sînt prevăzute demonstrații de judo, gimnas
tică modernă și gimnastică sportivă, probe de atletism, o 
întilnire de fotbal între veteranii fostei echipe Știința Timi
șoara și ai Politehnicii, o demonstrație de handbal în 11 dtc.

CONTUREAZĂ PROFILUL SPORTIV
BUCUREȘTIULUI DE MÎINE

în LLnil mari, această zonă 
ne va oferi, în stadiul finâl, 
16 lacuri asanate (în momentul 
de față numai 5 dintre ele se 
află în această situație) cu un 
total de 1 569 ha, păduri ame- 
na'ite pentru agrement și vâ
nătoare cu un total de 7 905 ha 
la care se adaugă încă 2 0G3 ha 
pateuri Și dotări diverse pen
tru distracții.

în acest vast domeniu al ape
lor și pădurilor, al peisajelor 
odihnitoare se vor amenaja 
măi multe ștranduri de 10 000 
locuri pe lacurile Flărhînzehi 
(lingă Buftea). Grivița (între 
Străulești și Băneasa), Băneasa. 
Funderl vest, Fundeni est și 
PantCiimon I. Pe malurile altor 
ldcuri voț ființă strănduri cu 
o capacitate și mai mare.

Este de prisos să spunem că 
pe cele 16 lacuri vor exista 
adevărate flotile de vaporașe 
și bărci. Dar, trebuie să reți
nem că pe unele din ele vor fi 
create baze nautice pentru 'per
formeri, precum și pistele nece
sare concursurilor, Sînt prevă
zut» asemenea amenajări pa

lacurile Grivița (cluburi nauti
ce cu 800 locuri, pistă de con
curs și o tribună pentru 1000 
spectatori), Pantelimon I (clu
buri nautice cu 300 locuri și o 
pistă de canotaj de 2 500 m).

„BAZE SPORTIVE CU 
CIRCUIT DESCHIS"

Ne-a mai reținut âtențiăNe-a mai reținut atenția pe 
schițele de hartă ale acestei 
zone inscripția „baze sportive 
cu circuit deschis", dovedin- 
du-ne că se va oferi locuitori
lor orașului posibilitatea de a 
face sport cu caracter de agre
ment,

Pe latura sudică a lacului 
Mogoșoaia, de exemplu, se pre 
conizeăză a se amenăja un te 
ren de golf (pe 60 ha !), zece 
terenuri de tenis și o piscină. 
Asemenea uâze sînt prevăzute 
și în zona lacurilor Pantelimon. 
De altfel, în vecinătatea aces
tor lacuri se conturează un pu
ternic complex de baze sporti
ve : cer. a clubului „Metalul", 
o sală de gimnastică, un poli
gon de tir, un terăn de antre
nament pentru atletism, e oro-

nă de fotbal, un bac pentru 
antrenamentul canotorilor și o 
piscină.

Amatorilor de pescuit și vl- 
nătoare li se vOr oferi cabane 
speciale în zona lacurilor și, a 
pâdutîlor din vecinătate (Ceir- 
nică, Păsăfeâ, Grivița ș.a.), 
păduri de vînătoare (Pitească. 
Găneasa, Buftea nea), un Sat 
pescăresc și un sat lacustru 
(Cernîca).

în sfîrșit, mai amintim că 
autorii schiței au prevăzut un 
centru pentru amatorii de 
plimbări călare în pădurea 
Băneasa, amenajări de 
pingtîri, mbtelu'ri și tabere în 

. diverse puncte ale salbei de 
’ lacuri, așa cum nu au uitat 

să prevadă spațiul necesar 
uiiui autodrota care va putea 
primi 10 000 spectatori (în 
zona lacului Străulești).

Precum se. vede, bucureștea- 
nul se va âfla, în viitor, în di
lemă pentru a alege locul și 
forma de a-și petrece timpul 
liber in mod plăcut și folosi
re.

cam-

ATLETISM î Stadionul Re- 
bublicll, ora 11, concurs în 
cadrul căruia Valeria! Bufa- 
nu încearcă dobotfrea recor
dului mondial la 20® m.g.

BASCtlET : Sala FlbreaSCa, 
de la Ora 9.30 I.C.H.F. — 
Politehnică Brașov (m.A), Ra
pid — Dinamo (m.A) : SALA 
CONSTRUCTORUL, ora U ’■ 
Constructorii) — Mureșm Tg. 
Mureș (f.A.) ; TEREN FLO 
REASCA, ora 12 : Academia 
Militară — Știința Sf. Gheor- 
ghe (m.B).

CICLOCKOS î stadionul Vo
ința, de la ora 9. iCupa 
Steaua **•

CAIAC-CANPe 1 Lacul He
răstrău, oră 8, concur* da în
chidere.

DIRT-TRACK : Stadionul
Metalul (Șos. Pântelimon), 
ora 9.30 : Concurs republican.

FOTBAL * STADIONUL „23 
AUGUST", ora 13: Rapid — 
Progresul; ora 15; Dinamo 
București — Steaua (ambele 
din divizia A); STADIONUL 
CIULEȘTI, ora 9: Rapid—Teh- 
nometal Buc. (Jr.) ; ora 10.30: 
Rapid — Progresul (tinerot- 
rezerve) ; STADIONUL DI
NAMO, ora 10 : Dlnamo Buc. 
— Steaua (tlneret-rezerve), 
STADIONUL METALUL (Pan- 
tellrrion), ora 12 : Metalul
Buc. — A.S.A. Tg. Mureș (dlv.
B) ; ora 14 : Metalul Buc. — 
Petrolul Berea (jr.) ; TERE
NUL ELECTRONICA., (str. 
Bai Oului), 
nica BtiC.
(Jr.) 
Buc.
C) ; 
(bd. Bucureștii Noi), ora 11 : 
Tehnometal Buc. .— Electrica 
Constanța (div. C) ; TERE
NUL SIRENA (bd. Lacul Tel), 
ora 11 : Sirena Hue. — Lo
trul Brezoiu (dlv. C); Oră 13: 
Sirena Buc. — Unirea Minăs- 
tirea (Jr.) ) TERENUL AU
TOBUZUL (șos. Giurgiului), 
ora 11 : Autobuzul Bud. — 
Unir-a Drăgășanl (diy. C).

HOCHEI : Patinoarul arti
ficial „23 August", oră 16 : 
Avlntul M. Ciuc — I.P.G.G. ; 
ora 18.30 : Steaua — Dinâmo.

POLO: Bazinul iioreăsca, de 
la ora 10, Steaua — rtâpld șl 
Dinamo — Voința (meciuri 
în cadrul turneului final).

SCRIMA : Sala I’loreasca II. 
ora 9. „Cupa României" (flo
retă băieți șl fete).

VOLEI : Sala Progresul., de 
1â ora 8 : t.T.B. Informația — 
Voința M. Ciuc (B.f), Pro 
greșul — A.S.Â. Sibiu (B.fn), 
t E.F.S. — Tractorul . (A.m), 
Voința — Politehnica Bv. 
(B.mj ; SALA GlULEȘTI, de 
la ora 10 : C.B.B. — Rapid 
(A.t.). Universitatea — Poli
tehnica Iași, Aurora — Vago
nul Ploiești (B.m.) ; SALA 
DINAMO : de la ora li :«U- 
nlversltatea — Progresul 
(B.f.), Dinamo — Ceahlăul 
(A.f.) ', SÂLA CONSTRUC

TORUL. de la or* 9 c Con
structorul — Sănătate» Plo
iești (B.f.).

YACHTING : Lacul Herăs
trău, de la ora 9. campionatul 
individual al Bucureștlulul, 
clasele Finn, F.D. șl Snipe.

POPICE : Arena Gloria
(clubul uzinelor Republica), 
de la ora 8 : Gloria — Vota
ta București (A.m.).

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

ora 9.30 : Elecțro-
— Dunărea Tulcea 

ora 11 : Electronica
Dunărea Tulcea (dlv. 
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Irimescu inclus In XV-le reprezentativ
ROVIGO, 24 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special).
Aici, în orașul care va 

găzdui cea de a 12-a ediție 
a întîlnirii de rugby dintre 
reprezentativele Italiei și 
României, toată lumea se 
află în alertă. Interesul pen
tru meci sporește parcă cu 
fiecare oră. Pretutindeni 
rugbyștii români se află în 
centrul atenției. Sîmbătă di
mineața, la antrenamentul 
de acomodare efectuat pe te
renul echipei de... fotbal din 
Rovigo, se aflau peste 1000 
de spectatori.

Localnicii sînt bucuroși că 
echipa de juniori din Rovigo 
este noua campioană a Ita- 
lei, că echipa 
debutat destul 
noul campionat, 
poziție fruntașă, 
se va inaugura 
dion dedicat numai sportului 
cu balonul oval și că, în fine, 
li s-a acordat marea cinste 
de a fi gazda unei întreceri 
cu o miză atît de importantă. 
Pentru toate acestea, la Ro
vigo este sărbătoare. Iar 
vremea, schimbată brusc — 
căldură și soare de iulie — 
favorizează și ea atmosfera 
deosebit de propice acestei 
mult așteptate partide.

în tabăra sportivilor ro
mâni domnește mult opti
mism. Vineri noaptea a sosit 
și Irimescu, venind de la 
Paris, care se alătură lotu
lui. După antrenamentul de 
care am amintit, cei doi an
trenori coordonatori, Al Teo- 
filovici și P. Cosmănescu 
s-au fixat definitiv asupra 
XV-lui nostru. Iată-1 i BA
CIU. IORGULESCU, DINU
— ȘERBAN, ATANASIU — 
RAȘCANU, ȚUȚUIANU, 
POP — MATEESCU, IRI
MESCU — SUCIU, NICA, 
DRAGOMIRESCU, BRAGA
— DURBAC. Rezervei GIU- 
GIUC, IFTIMIE și MA
RINESCU. După cum se

de seniori a 
de ferm în 
ocupînd o 
că duminică 
un nou sta-

poate vedea, s-a recurs la 
Atanasiu pentru linia a II-a, 
pentru a avea un închizător 
de talie mare, la propriu și 
la figurat, în linia a III-a, 
respectiv pe Țuțuianu. Iri
mescu va juca „uvertură", 
post în care poate fi mult 
mai1 util decît în cel de 
fundaș. In trio-ul Irimescu 
— Nica — Dragomirescu se 
pun mari speranțe în ceea ce 
privește propulsarea liniei 
de treisferturi. Și, bineînțe
les, se nădăjduiește că aripile 
își vor valorifica la maxi
mum viteza de deplasare. în 
general, antrenorii noștri 
speră într-o victorie. Studiul 
lucid al raportului de forțe 
pledează pentru un succes 
românesc. Și el va fi posibil, 
dacă — așa cum au 
recomande antrenorii 
pa română va juca 
dacă își vor impune 
chiar de la început, 
nînd tatonările.

în schimb, antrenorul Ser
gio Barilari are încă rezerve 
asupra echipei ce o va pre
zenta. La Monte Grosso Ter
me, la 40 de km de Rovigo, 
italienii fac ultimele prepara
tive. Sînt 20 de jucători re- 
prezentînd nu mai puțin de

ținut să 
— echi- 
colectiv, 
ofensiva 

elimi-

8 echipe. Dl. Giovanni Doni, 
vicesecretar al federației ita
liene de specialitate, care 
ne-a însoțit de la Roma la 
Rovigo, este convins că echi
pa țării sale va căuta să va
lorifice avantajul terenului 
și al publicului. Presa ita
liană („Corriere dello sport". 
„II Gazzettino" etc) consacră 
spații apreciabile întîlnirii, 
arătînd că echipa țării gazdă 
se află în vădit progres, 
că recentul turneu în Anglia 
s-a dovedit foarte util. Zia
rele atrag însă atenția că, 
deși românii n-au cîștigat 
niciodată în deplasare, ei 
pot să-șl apropie victoria, 
deoarece echipa este bine 
selecționată și foarte puter
nică. Ennio Brancalioni, co
respondentul lui „Stadio" Ia 
Rovigo anticipează un meci 
mare, așa cum n-a mai fost 
niciodată în această localita
te și despre care se va vorbi 
în toate localitățile din valea 
Padului, vecine cu Rovigo, 
cu tot mai mulți amatori 
rugby.

Meciul 
francezul 
începe la

C. M. DE GIMNASTICĂ

SPORTIVII JAPONEZI DOMINA

AUTORITAR ÎNTRECEREA

de

va fi condus de 
Roger Austry și va 
ora 15 (ora locală).

Dan GARLEȘTEANU

AL 12-lea MECI
Cu aproape 36 de ani în 

urmă — data exactă 26 de
cembrie 1934 — rugbyui ro
mânesc susținea la Milano 
prima sa confruntare cu cel 
italian. Selecționarea echipei 
noastre a produs discuții in
terminabile. Fiindcă proble
ma nu era numai alegerea 
celor mai buni jucători ci 
și a celor care puteau să-și 
plătească drumul... în ase
menea condiții, meciul a 
însemnat aproape o simplă 
formalitate pentru italieni 
care au cîștigat cu 7—0.

De atunci, rugbyștii din

cele două țări s-au mai 
tîlnit de 10 ori, victoria 
venind echipei noastre de trei 
ori, o dată jocul terminîn- 
du-se nedecis, iar de șase ori, 
succesul surîzînd „azzurrilor". 
Iată, succint, palmaresul rug- 
bystic româno-italian i
1934, Milano Italia—România 7—0
1936, " --------- " “
1937,
1939,
1940, 
1942, 
1953,
1958, VUtdllIA lldUd-nuiiiaina v—J 
1962, București România-Italia 14 6
1966, Aquilla Italla-Românla 3-0
1967, București Românla-Italla 24-3 
1970, Rovigo Italla-Romănla ?

în- 
re-

Berlin Italia—România 8—7 
București Românla-Italla 0—0
Roma Italia—România 3—0 

București Românla-Italla 3—0
Milano Italia—România 22-3 
București România-Italia 14-16 
Catania Italia-România 6—3
Aquilla Italia-România 3-0
Rovigo Italia-România ?

ILIE NĂSTASE PREGĂTEȘTE
UN NOU START

De vorbă cu tenismanul nr. 1 al României,

înainte de plecarea sa spre alte turnee

Venit să-șl ia rămas bun, 
primul tenisman al României 
stă cuminte, așezat în fața 
biroului nostru, gata să răs
pundă întrebărilor de rigoa
re

(.Marelui Premiu" 
cam- 

de 
ale 

.....___ ... ;-‘.j Wembley.
Urmează alte două competiții 
..indoor" — la Paris și la 
Stockholm — după care va 
fi alcătuit clasamentul final. 
Actualmente, conduce (după 
disputarea a 14 turnee), ame
ricanul Cliff Richey cu 45 
puncte, urmat de Rosewall 
(Australia) 42 p, Ashe (S.U.A.) 
41 p Laver (Aust.) 40 p, New
combe (Aust.) 35 p. Iile 
Năstase deține locul zeci, cu 
22 p, ;ar Ion Țiriac are locul 
13—14 cu 19 p.

Circuitul .
— F.I.L.T. se reia eu 
plonatele internaționale 
tenis pe teren acoperit 
Angliei, in sala

— Să nu vă așteptați, așa
dar — completează Ilie — la 
rezultate mari, de la primul 
concurs. Mi s-a spus că tre
buie să mă menajez. De alt
fel, joc cu bandaj elastic la 
glezna piciorului drept, cel 
care fusese accidentat, la 
Hamburg si in finala națio
nalelor.

— Ilie, tu crezi în ghi
nioane ?...

— Nu, dar parcă anul a- 
ceșta m-a cam urmărit ne
șansa.

—A fost, totuși, anul 
cel mai bun. Victorii la
lisbury și la Roma primul loc 
la dublu (cu Ion Țiriac) la 
Roland Garros, apoi tit
lul la mixt cucerit la Wimble
don. Care tenisman român se 
poate mîndrl cu un aseme
nea palmares și încă pe dis
tanța unul singur sezon ?

Privirea sa de copil cu
minte nu vrea să se înseni
neze la aceste plăcute 
ceri aminte. Parcă mai 
atîrnă celelalte...

— Trebuia să fac

LJUBLJANA 24 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Sîmbătă, din nou o zi 
plină de întrecerea su
premă a celor mai buni gim- 
naști din lume. O zi în care 
s-au înscris, ca momente de 
neuitat, execuțiile de o înal
tă măiestrie și precizie ale 
componenților reprezentativei 
Japoniei, zi in care de 
zeci do ori, sala Tivoli a 
răsplătit cu îndelungi și re
petate aplauze fiecare apari
ție a legendarului Miroslav 
Cerar luptînd titanic, proba
bil pentru ultima oară, să 
răspundă printr-o bună com
portare simpatiei generale cu 
care este înconjurat în în
treaga Iugoslavie. De altfel, 
în concursul de dimineață el 
a fost cel mai bun gimnast 
al întrecerii, conducted cu 
55,90 p. după cele șase apa
rate. Exercițiile impuse de 
sîmbătă dimineață au mai e- 
vidențiat forma remarcabilă 
a polonezilor Mikolai, Wil
helm Kubica, a iugoslavilor 
Milenko Kernik și Janez 
Brodnik, situați în fruntea 
clasamentului după prima 
parte a concursului. De un 
rar dramatism a fost între
cerea pe echipe, în care nu 
mai puțin de cinci repre
zentative și-au disputat în- 
tîietatea pentru un punctaj 
cît mai ridicat la impuse. Pe 
rînd, conducerea a aparținut

gimnaștilor unguri, iugoslavi, 
polonezi, pentru ca, la în- 
chierea întrecerii de dimi
neață, în frunte să se afle se
lecționata Iugoslaviei (272,35), 
urmată de cele ale Polo
niei (271,30), S.U.A. (265,45), 
R.F. a Germaniei (262,55), 
Ungariei (259,00). în ce pri
vește lupta pentru califica
rea în finala pe aparate cele 
mai mari note le-au obținut 
Raicio Hristov (9,40 la sol) 
și Cerar (9,70-cal, 9,60-para- 
lele, 9,50-bară).

Concursul de după amiază 
a fost un adevărat spectacol 
de gală, la care și-au adus 
contribuția cele mai bune 
echipe ale lumii : Japonia, 
U.R.S.S. și R.D. Germană.

în prima parte a progra
mului, lidera incontestabilă 
a grupei a fost selecționata 
R. D. Germane, cu justificate 
pretenții la medalia de bronz 
a campionatelor. Gimnaștii 
din R.D.G. au etalat, din plin, 
calitățile lor binecunoscute — 
precizie, siguranță, amplitu
dine — distanțîndu-se, cu 
fiecare aparat, d'e adversarii 
lor. Numai echipa Ceho
slovaciei a reușit să se men
țină, întrucîtva, în apropierea 
reprezentativei R.D.G., dar 
și ea a fost întrecută, în final, 
cu peste 10 puncte. Sub va
loarea care se presupunea că 
o au, s-au prezentat gimnaștii 
din Cuba, foarte slabi la

Mircea Gheorghiu, proas, al nostru campion republican, speră 
într-o comportare bună și la actuala ediție a C. M.

tău 
Sa

SUSPENSE IN campionatele mondiale de tir
Din cauza numeroaselor 

contestații introduse la proba 
de pistol standard bărbați, 
nu se cunosc încă rezultatele, 
întrecerile prelungindu-se. In 
clasamentul neoficial conduce 
cehoslovacul Hromada cu 576 
p. Pentru moment au fost co
municate numai . rezultatele 
competiției feminine la ace
eași probă : 1. Judy Trim 
(Australia) 554 p, 2. Gloria 
Voause (Australia) 552 p. 3. 
Nina Stoliarova (U.R.S.S.) 
552 p.

Programul de duminică: 
pistol liber (campionii de la 
ultima ediție din 1966! 
U.R.S.S. 2203 p, Vladimir 
Stolypin (U.RJSS.) — 556 p), 
skeet.

unele aparate, Iar ca evolu
ție caleidoscopică (ce nu ono
rează, din păcate, o competi
ție de asemenea anvergură) 
reținem nota obținută de gim
nastul indian Daljit Salim la 
cal cu mînere i 1,25 I I

La apariția ultimei grupe 
de băieți — în care figurau și 
echipele Japoniei, U.R.S.S., 
României și Elveției, sala 
Tivoli era arhiplină. Japo
nezii au început la sol (cu 
note între 9,40—9,60) în timp 
ce sovieticii, la paralele, au 
obținut note sensibil mal 
mari, dar nu întotdeauna în-

dreptățite. Echipa României 
& luat un start bun, la bară 
fixă, cu remarcabile com
portări ale tuturor gimnaști- 
lor. Mihaiuc a obținut 9,30.

In general, japonezii au e- 
voluat excelent avînd un a- 
vans apreciabil în fața selec
ționatei Sovietice. Clasamen
tul; 1. Japonia 284,10, 2. U- 
niunea Sovietică 279,85, 3. 
R.D.G. 275,30. România se a- 
flă pe locul 8 cu 264,40 punc
te.

Constantin MACOVEI

IN „CUPA DEWARE TELEX

Don Schollander

Victorie a lui Ion Tiriac

— Deci, din nou la 
drum ?

— A venit timpul — răs
punde Ilie Năstase, puțin în
curcat, ca un elev prins cu 
lecția neînvățată. Plec 
Londra, apoi spre Paris 
Stockholm...

— Dar cu piciorul 
nu te mai doare ?

— Și-a făcut și el 
de odihnă, zîmbește 
Cred, sînt sigur chiar, 
să-mi mai facă necazuri. Așa 
spun șl medicii.

Știm că la 16 octombrie, 
Năstase a fost supus unul 
consult de medici specialiști. 
Comisia medicală, în frunte 
cu dr. I. Stănescu, a aprobat 
reintrarea în competiții a te- 
nismanului nostru, la intensi
tate progresivă.

cum

la 
«i

e,

stagiul 
Iliuță. 

că n-o

adu- 
greu

mai 
mult... Eram pe primele lo
curi în Marele Premiu. încă 
din primăvară. Toți ceilalți 
joacă în continuare, din vară, 
iar eu am rămas cu punctele 
de atunci. Nu e drept 1

— Ce să-i faci, cu atît mal 
valoros va fi un loc printre 
fruntași — am încercat să-l 
consolăm.

— Și nu-i numai atît, își 
continuă confesiunile Ilie Năs- 
tase. Aș fi dat toate puncte
le din turnee, pentru un sin
gur meci cîștigat. Știi, care...

— Da, știu. Cel cu Nikola 
Spear, la Maribor, unde a>i 
jucat nu ca un mare campion, 
ci ca un simplu începător.

— Trebuia să fim din nou în 
finala „Cupei Davis". așa 
cum pronosticaseră Ashe, San
tana și toți cei care ne aș
teptau la Cleveland. Anul a- 
cesta n-am fi pierdut cu 5—0. 
in nici un caz !

Am pierdut, în schimb, cu 
3—2 în fața Iugoslaviei, 
ce conduceam cu 2—1, 
iiitea ultimei zile.

— Ilie, cred că la 
vei juca finala.

— Așa ar trebui... 
optimism 
am scos 
număr 
stă publicat 
1970 al ași-

in Comitetul Olimpic
executiv al S. U. A

ÎN TURNEUL FINAL LA POLO

Rapid (4-4 cu Dinamo) a trecut 
pe lingă o marc victorie

Pasionantul turneu final al 
actualului campionat național, 
poate cea mal interesantă între
cere internă a polo-ului româ
nesc din ultimii ani, nu se putea 
încheia fără o surpriză, mult 
savurată de spectatorii prezențl 
aseară In piscina Floreasca.

Deși au aliniat numai 8 jucă
tori, feroviarii și-au apărat șansa 
în fața campionilor cu o — 
dîrzenie, țlnînd literalmente 
șah formația dlnamovistă. 
mult, Rapidul a trecut ieri 
lingă o mare victorie. Cu _

rară 
in 

Mai 
pa 

minut 'înainte de sfîrșit, glulește- 
nil conduceau cu 4—3 și calmul 
cu care se apărau nu ne lăsa să 
întrevedem o modificare de scor. 
Cu toate acestea, arbitrul N. Nl- 
colaescu l-a eliminat cu ușurință 
din joc pe Mlu, la un fault ase
mănător multor altor Infracțiuni 
precedente, care nu au fost 
sancționate cu atîta severitate. 
Cu un om în plus, dlnamovlștllor 
11 s-a oferit o ultimă șansă, pa 
care el nu au scăpat-o, Popa reu
șind egal area.

Cum a evoluat scorul pînă în 
acel moment T RapldlștH au ata
cat tot timpul dezinvolt ca o 
echipă care nu are ce pierde, 
conducted în permanență. Pe 
rind, Pascu, Iile Slăvel, Medlanu 
(s.n.ț șl Bartolomeu au profitat 
de deruta aproape permanentă 
din defensiva adversă, la care s-a 
adăugat șl lipsa de inspirație a 
celor doi portari dlnamovlști, în* 
sprilnd cu ușurință. Cu toate e- 
forturlle evidente ale lui Zahan 
șl Kroner (Blajec șl Zamflrescu, 
bolnavi, au acționat sub posibi
lități) Dinamo nu a reușit decît 
să restabilească de flecare dată 
echilibrul. Au fost momente cînd 
jucătorii din ștefan cel Mare au 
supus poarta adversă unui bom
bardament violent, dar P. Mure- 
șan a fost de cele mal multe ori 
imbatabil. Doar te trei cazuri 
(despre ultimul v-am relatat) el 
s-a văzut nevoit să scoată min
gea din plasă, după șuturi puter
nic expediate de Zahan (două) 
șl Nastaslu.

Așadar, Dinamo — Rapid 4—4 
(1—2, 1—0, 0—1, 2—1)) după un 
meci viu disputat, dar de factură 
tehnică mal slabă.

In deschidere, Steaua a trecut 
mal greu decit o arată scorul 
de 9—4 (2—1, 2—1, 1—2, 4—0) de 
Voința Cluj. Militarii. contrați 
deseori de acțiunile viguroase ale 
clujenilor, s-au detașat evident 
în ultimul „sfert", cînd Claudlu 
Rusu, FOlop șl coechipierii lor 
nu au mal putut rezista.

Astăzi sînt programate ultimele 
meciuri (Bazinul Floreasca, de 
la ora 10): Steaua — Rapid șl 
Voința — Dinamo.

Adrian VASILIU

după 
îna-

anul

să 
pe 

din

Ca nota de 
aibă acoperire, 
masă ultimul 
„Kicker", unde 
clasamentul pe
lor rachetei, alcătuit de spe
cialiștii reputatei reviste vest- 
germane. Ilie Năstase figu
rează pe locul 6 în lume, mai 
sus decît ar fi năzuit vreoda
tă orice tenisman român. Dar 
despre aceasta, cu alt prilej.

Radu VOIA

Cunoscutul sportiv ameri
can Donald Arthur Schoilan- 
der, cîștigător a 4 medalii 
de aur la J.O. de la Tokio 
(1964), a fost ales în comite
tul olimpic executiv al 
S.U.A.

La Stalybridge (Anglia) au luat sfîrșit întrecerile turneu
lui internațional de tenis, contînd pentru „Cupa Dewar*. 
Un frumos succes a repurtat tenismanul român ION ȚIRIAC, 
învingător în principala probă a competiției, cea de 
masculin. Țiriac a dispus în finală de cunoscutul 
australian John Alexander, cu scorul de 6—4, 6—4.

La simplu femei, într-o fi
nală „britanică", Virginia 
Wade a învins-o pe Ann 
Haydon Jones cu 2—6, 6—2, 
6—1. In semifinale, Wade o 
eliminase pe Franțoise Durr 
(Franța): 7—5, 6—3,

Intr-una din semifinalele 
probei de dublu bărbați, 
perechea Howe (Australia) 
— Zahr (Suedia) a dispus cu 
6—4, 3—6, 7—5 de cuplul

simplu 
Jucător

ZednikȚiriac (România) 
(Cehoslovacia).

ROSEWALL — ELIMINAT 
DE FRANULOVICI

în cursa ciclistă de 6 zile, 
care se desfășoară în prezent 
pe velodromul acoperit din 
Dortmund, conduce cuplul 
vest-german Bugdahl — 
Tschan cu 61 puncte. îi ur
mează perechile Altig — 
Fritz (R.F.G.) — 54 p, Post 
— Pijnen (Olanda) — 30 p 
etc.

PE PISTELE DE ATLETISM
Cu prilejul unui concurs 

atletic desfășurat la Dub- 
nica, sportivul cehoslovac 
Huncik a stabilit un nou re
cord al țării sale în proba 
de aruncare a suliței cu per
formanța de 80,36 m.

★
In cadrul unei 

atletice desfășurate 
dapesta, la care au participat

reuniuni 
la Bu-

IN DIVIZIA A, LA VOLEI

DINAMOVIȘTII PENTRU A DOUA OARĂ
ÎNVINȘI: 2:3 CU RAPID

componenții lotului național, 
Miklos Nemeth s-a clasat pe 
primul loc la aruncarea su
liței, cu rezultatul de 80,08 
m, ~ ’ 
în 
m, 
la 
de 
nit atletei Rudas cu 54,92 m.

★
Sportivii vest-germani, în

vingători în majoritatea pro
belor, au dominat net între
cerile concursului internațio
nal de la Santiago de Chile. 
Recordmana mondială Heide 
Rosendahl a cîștigat proba 
de săritură în lungime cu 
6,47 m, Uwe Beyer s-a cla
sat pe primul loc la arunca
rea ciocanului cu 72,36 m, 
iar în proba de săritură în 
înălțime, .atleta vest-germană 
Gartner a realizat 1,75 m.

Fekete a 
1:48,8 pe 
iar Tegla 
63,94 m. 
aruncare

fost cronometrat 
distanța de 800 
a aruncat discul 
Proba feminină 

a suliței a reve-

ale 
de 

fost
lu-

în sferturile de finală 
turneului internațional 
tenis de la Barcelona a 
înregistrată o surpriză i 
goslavul Zeliko Franulovici
l-a eliminat cu 10—8, 7—5,
6—4 pe redutabilul Jucător 
profesionist australian Ken 
Rosewall, unul dintre marii 
favoriți al competiției. în se
mifinale s-a calificat și cam
pionul spaniol Manuel San
tana, învingător cu 6—2, 
6—2, 7—5 în fața compatrio
tului său Antonio Munoz.

UN NOU STADION
DE 140.000
DE LOCURI

(A-RIO DE JANEIRO 24 
gerpres). — Autoritățile mu
nicipale din orașul Brasilia 
au aprobat construirea celui 
mai modern stadion de fot
bal din Brazilia. Stadionul, 
care va fi realizat după pro
iectul celebrului arhitect 
Oscar Niemeyer, va avea o 
capacitate de 140 000 locuri. 
Construcția sa va începe în 
primele luni ale anului viitor 
în capitala Braziliei.

La Londra a avut loc o 
nouă întîlnire între selecțio
natele de tenis de masă 
ale Angliei și Japoniei. Și de 
data aceasta, victoria a re
venit sportivilor japonezi, 
învingători cu scorul de 8—1.

în antrenamentele pentru 
„Marele premiu automobilis
tic al Mexicului", cel 
bun timp a fost realizat 
belgianul Jacky Ickx, 
„Ferrari", care a stabilit un 
nou record al circuitului cu 
1:42,41 pe 5 km (medie orară 
de 175,764 km). Vechiul re
cord era de 1:42,90 și apar
ținea din anul 1969 austra
lianului Jack Brabham. în 
urma Iui Ickx au fost cro
nometrați Regazzoni — 
1142,93, Stewart — 1:43,64,
Amon — 1:43,92, Brabham 
— 1143,93.

mai 
de 
pe

In sala Floreasca au fost pro
gramate aseară, in cadrul etapei 
a H-a a campionatului masculin, 
două partide cu miză și nivel 
deosebit. Prima întilnlre a opus 
formațiile STEAUA și PETROLUL 
PLOIEȘTI, joc te care diferența 
de valoare era sufldentă pentru 
a nu exista apriori nici un dublu 
in privința învingătoarei. Șl a- 
ceastă diferență existentă nu a 
fost dezmințită de joc, deși cam
pionii au utilizat in majoritatea 
timpului pe cel mal tineri dintre 
componenții lotului (Enescu, 
State, Antonescu etc.). Scor final 
3—0 (9, 9, 6) pentru Steaua. Au

FINALA ȘAHIȘTILOR

Rundă grea pentru favoriți
• Ghinda cîștigă la Ghițescu • Gheorghiu este pierdut la Joița I

Debutanțll ta finală și-au ară
tat colții ieri, înfruntlndu-l pe 
favoriți cu nonșalanța celor care 
nu au nimic de pierdut. Prima 
vlctlmă-maestrul internațional 
Teodor Ghițescu, învins aseară de 
Mihal Ghinda Intr-o partidă agi
tată, comentată, controv rsată. Se 
pare că Ghițescu ar fi ..unit ciș- 
tiga. Aceasta : va stabili analiza. 
Punctul, insă, înscris pe tabela 
de turneu, l-a luat Ghinda.

Florin Gheorghiu a jucat negli
jent împotriva lui Paul . 
lgnorînd amănuntul că are 
față un campion al 
șahlste. Candidatul a 
lipsa de 
maestru, 
care l-a 
să ofere 
mai mică contrașansă. La între-

Jolța, 
J in 

compoziției 
sancționat 

acurateța a marelui 
a obținut avantaj, pe 
păstrat cu grijă, fără 
adversarului său cea

rupere, Jolța trebuie să cîștige 1 
In această rundă agitată, lide

rul, Clooâltea, a făcut o remiză 
prudentă cu Reicber.

Alte rezultate ! Tratatovlcl — 
Ungureanu 0—1, Ghlzdavu — 
Neamțu 1—0, Buza — Georgescu 
1—0, Valsman — Pavlov, Kertesz 
— Bena, Mozes — Segal remize 
(runda a 5-a).

Tratatovlcl — Bena 1—0. Ungu
reanu — Gheorghiu, Segal — Tra- 
tatovicl, Ghlzdavu — Ilijin, Ghin
da — Neamțu remize (partide în
trerupte).

In clasament : CIOCALTEA 4, 
Ghinda 3‘/a, Gheorghiu 3 (1),
Georgescu, Ghlzdavu 3 etc.

Astăzi, de la ora 16, partidele 
rundei a 6-a.

V. Ch.

arbitrat bine C. Florescu șl CI. 
Nistor (ambii din București).

Cealaltă întilnlre a adus 
fața fileului echipele RAPID 
DINAMO. Partida, mai echilibrată 
și de mal bun nivel tehnic, a 
dat loc unei dispute interesante, 
cu dese schimbări de situații, 
datorate, în special, inconstanței 
pe care atît dlnamovlștli cît șl 
rapidlștli au manlfesțat-o pe par
cursul celor 5 seturi. Dinamo a 
Început promițător jocul, dlstan- 
țîndu-se clar (4—0, 7—4), insă 
Rapidul — mal omogen și mal 
bine organizat in apărare — șl-a 
revenit curînd, reeuperînd han
dicapul șl preluind conducerea, 
pe care nu a mal cedat-o pînă 
la sfîrșit. Inițial, setul următor a 
avut o desfășurare Identică, insă 
dlnamovlștli nu s-au mal lăsat 
depășiți, cîștigînd. In următorul 
set el au înceDUt slab, irosind 
majoritatea acțiunilor de atac, 
fapt care a făcut ca scorul să 
fie favorabil feroviarilor : 9—0,
10—1, 13—4. Combinațiile lor au 
surprins întotdeauna blocajul ad
vers, iar apărarea din linia a 
doua dirijată de Drăgan a dat 
randament maxim. In această si
tuație, Rapidul s-a impus clar, 
preluînd conducerea cu 2—1 la 
seturi. După ce au fost conduși 
la diferențe apreciabile în setul 
IV, dlnamovlștli au avut o reve
nire puternică restabilind echili
brul și pe tabela de marc. j. In 
setul decisiv, el s-au văzut din 
nou în situația de a recupera 
handicapuri apreciabile (2—7, 3—9 
6—12), reușind egalarea la 14, mal 
Cu seamă datorită randamentului 
lui Codoi. Greșelile copilărești 
ale lui Schreiber a adus în cele 
din urmă victoria finală a rapl- 
diștilor cu 3—2 (12, —11, 6, —9, 
V). Au arbitrat cu unele greșeli 
Em. Costolu șt V. Dumitru.

Aurelian BREBEANU

In
Și

Redacția și administrația; sir, Vasile Conta ut. 16; teletuaue : centrală

LARSEN VICTORIOS LA VINKOVCI
Turneul internațional 

șah de la Vinkovci i 
slavia) s-a încheiat cu 
ria marelui maestru 
BENT LARSEN, care 
talizat 10‘/r puncte din 
posibile. Pe locurile urmă
toare s-au clasat în ordine

de 
(Iugo- 
victo- 
danez 
a to-

15

Hort (Cehoslovacia), Bron
stein (U.R.S.S.), Gligorici (Iu
goslavia) toți cu cîte 10 p, 
Velimirovici (Iugoslavia) — 
9!/2 p, Petrosian, Taimanov 
(ambii U.R.S.S.), Minici (Iu
goslavia), Szabo (Ungaria) 
9 p etc.

Proba pe doi 
drul concursului 
de călărie de 
a fost cîștigată 
englez Bradley, 
curat pe caii 
„Wait Talky*. 
a realizat timpul total 
105,2 și 1 punct penalizare. 
Pe locul secund s-a clasat 
vest-germanul Kuwertz, ur
mat de compatriotul său 
Kuhn.

»
Turul ciclist al Mexicului 

a continuat cu etapa a 13-a 
(Zamora — Morelia, 150 km). 
Victoria a revenit mexicanu
lui I-Ieriberto Diaz, cu timpul 
de 3 h 48:04. în clasamentul 
general individual continuă 
să conducă mexicanul Agus
tin Alcantara, urmat de 
compatrioții săi Arturo Gar
cia la 1:04, Jose Galdamez 
Ia 2:10, Fabio Acevedo (Co
lumbia), la 2î31 etc.

cai, din ca- 
internațional 
Ia Palermo 
de sportivul 
care a con- 

„Cicatrices" și 
învingătorul 

de

F. C. LIVERPOOL ÎNVINSĂ
Ieri, două dintre adversarele 

echipelor noastre tn Cupele eu
ropene au susținut meciuri de 
campionat șl lată rezultatele lor :

Steaua roșie Belgrad — Vojvo-

dina Novlsad 2—0 (1—0). Au 
marcat Flllpovlci (min. 7) șl 
Gealei (min. 82).

Ipswich Town — F.C. Liverpool 
1-0 (1—0).

Cu peste 1000 km pe oră

înaintea meciului

5-2 COTA DE PARIURI
cu Jerry Quarry 
PENTRU CASr'US CLAYI

„Audlto- 
(Georgia,

Luni seara, te sala 
rlum" din Atlanta _____  .
S.U.A.), Cassius Clay, excampio- 
nul mondial al greilor, ișl face 
reintrarea pe ring, după o ab
sență de trei ani. Intr-un med 
de 15 reprize, el va încerca să 
treacă de forța pumnilor redu
tabilului boxer Californian. Jerry 
Quarry. Toate cele 5 000 de bilete 
puse in vtazare au fost epuizate, 
iar cotele de pariuri indică o 
netă superioritate pentru Clay : 
5—2. Acesta a ajuns la greutatea 
ideală (96 kg), fiind mal greu cu 
6 kg ca adversarul său. Quarry

ara avantajul viratei (25 ani), el 
avtad patru ani mal puțin ca 
fostul campion, care afișează to
tuși un optimism debortlant, in 
declarațiile făcut* ta preziua 
luptei. tu

p’

C. PAPANICOLAU 5,49
Cu prilejul întîlnirii atletice In

ternaționale Atena-Belgrad, cu
noscutul atlet grec Crlatos Papa- 
nicolau a stabilit un nou record 
mondial la săritura Cu prăjina,

11 10 05, secția corespondenți 115109, interurban 72 și 286;

GARY GABELICH A REUȘIȚI
Din Bonneville (statul Utah) 

se anunță că automobilistul a- 
merlcan Gary Gabellch a reu
șit, după o serie întreagă de ten
tative, să depășească recordul 
mondial de viteză absolută pe 
uscat, la bordul mașinii sale 
(.Flacăra albastră". El a parcurs 
distanța de 4 mile, în cele două 
manșe, cu extraordinara medie 
orară de 1001,453 km, depășind 
net vechiul record ce aparținea 
compatriotului său Craig Breed
love (966,570 km/h) din anul 1965.

m — RECORD MONDIAL
trectnd înălțimea de 5,49 m. ve

chiul record aparținea lui W. 
Nordwlg (R.D. Germană) șl era 
echivalent cu 5,4B m.

telex» sportrom buc, 180. Tiparul! I. P, „Informația", București , 40368


