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Reflecții pe marginea unei analize FINALELE CAMPÎONATELOR NAȚIONALE DE BOX CONTINUĂ

SPORTUL UNIVERSITAR - 0 ARIE 
ÎN CARE ROADELE ÎNCEP SĂ APARĂ

In imagine, echipa de gimnastică modernă a I.E.F.S., campioană republicană la un sport 
in care cluburile studențești dețin o supremație indiscutabilă.

Recent, Casa universitarilor din București a găzduit — In prezența reprezentanților tuturor foruri- 
lor de resort, în frunte cu Gheorghe Paizi. director general în Ministerul învățămlntului și Marin 
Bîrjega, vicepreședinte al Consiliului National pentru Educație Fizică și Sport, alătuxi de responsa
bilii comisiilor de specialitate ale U.A.S.R. si U.T.C. — o consfătuire de lucru a cărei temă a fost 

ANALIZA ACTIVITĂȚII SPORTIVE IN INSTITUȚIILE DE INVAȚAMlNT SUPERIOR, consumată în răstim
pul de la începutul acestui an calendaristic.

Intervenită la 4 ani de la înființarea cluburilor sportive universitare Și Ia 3 ani de Ia punerea în 
aplicare a planului comun de măsuri al Ministerului Invățămîntului, C.N.E.F.S. și U.A.S.R., cu privire la 
îmbunătățirea activității de educație fizică și sport în învățămîntul superior (pentru perioada 1968—1979), 
analiza menționată a căpătat semnificații deosebite, reprezentând totodată o sondare a posibilităților spor
tului universitar de a se încadra în realizarea obiectl velor generale ale mișcării sportive din România.

SPORTUL DE MASĂ —CURBĂ ASCENDENTĂ

1 Dacă în sectorul studențesc 
de performanță satisfacțiile se 
.lasă cam mult așteptate, spor- 
'lul de masă a realizat creșteri

calitative și cantitative remar
cabile.

Atașîndu-se ideii de mișcare, 
de exercițiu fizic practicat in

COLOCVIUL 
„CAVALERILOR FLUIERULUI

• Vor fi trași la sorfi arbitrii meciurilor ?
• Arbitrii împotriva... stelelor!

scopul dezvoltării armonioase a 
organismului, studenții diferi
telor institute participă în nu
măr tot mai mare la compe
tiții cu caracter de masă — 
cupe interne, întreceri între 
institute, trofee legate de săr
bători anuale, concursuri pre
văzute de festivități calendaris
tice (centenare, semicentenare 
etc.), — solicitând tot mai frec
vent supravegherea cadrelor de 
specialitate.

Acolo unde posibilitățile o 
permit — există centre univer
sitare, Cluj sau Petroșani, de 
exemplu, unde bazele sportive 
studențești nu sînt folosite în

interesul exclusiv al proprie
tarilor — numărul studenților 
atrași in activitatea de masă A 
CRESCUT SUBSTANȚIAL. 

Astfel, la Institutul Politehnic 
din București, 31 de cadre di
dactice se recomandă cu o 
creștere nebănuită a numărului 
de studenți angrenați în acti
vitatea sportivă de masă : de 
Ia 4.000 în trecutul an univer
sitar — la 9 000 în prezent !

Legat de aceasta, trebuie 
menționat că locul sportului 
studențesc în ansamblul activi
tății noastre de educație fizică 
și sport este precizat în Salu
tul conducerii de partid și a 
guvernului, adresat Conferinței 
pe țară a mișcării sportive din 
1967, în care, referitor la pro
blema cuprinderii maselor, se 

menționează că „...sportul 
universitar trebuie să con
stituie veriga de bază a în
tregului sistem de educație 
fizică".

De altfel, edificatoare în 
acest domeniu sînt cîteva 
date : DIN 75 DE CLUBURI 
SPORTIVE, 39 SÎNT STU
DENȚEȘTI, AVÎND A- 
PROAPE 7 500 DE SPOR
TIVI LEGITIMAȚI. DIN 
256 DE SECȚII SPORTIVE 
UNIVERSITARE, 140 AU 
NIVEL REPUBLICAN.

BILANȚ DEFICIENT 

IN COMPETIȚIILE 

INTERNAȚIONALE
Dacă, în general, bilanțul ul

timilor ani prilejuiește consta
tarea, îmbucurătoare, că spor
tul universitar înregistrează 
succese, exprimate prin creș
terea numărului de studenți 
angrenați în activitatea de per
formanță, prin dublarea — față 
de anul 1956 — a numărului 
de studenți-sportivi creditați cu 
categorii superioare de clasifi
care, in sfîrșit, prin participa
rea a cit mai multe echipe din 
perimetrul academic la cam
pionatele naționale ale primei 
divizii, atunci trebuie să re
cunoaștem că participarea spor
tului universitar din România 
la cele două mari competiții 
internaționale ale acestui an — 
CAMPIONATUL EUROPEAN

Ovidiu IOANITOAIA

(Continuare in pag. a 3-a)

© De la Rattin și Kreitlein la... 
cartonașele galbene și roșii

T Una dintre primele acțiuni 
întreprinse de Federația Ro
mână de Fotbal, în vederea 
îmbunătățirii arbitrajelor — 
activitate deosebit de impor
tantă pentru buna desfășu
rare a campionatului și, ple- 
cînd de aici, pentru progre
sul fotbalului — a fost con
sfătuirea de ieri dimineață a 
arbitrilor de divizie A, în 
cadrul căreia au fost luate 
în discuție multiple aspecte 
ale activității de arbitraj, 
desprinse din cele 8 etape 
ale campionatului, desfășu
rate pînă acum.

Nu s-a făcut, propriu-zis, 
o analiză a arbitrajelor, o 
trecere în revistă a greșeli
lor mai mari sau mai mici 
care au fost săvîrșite de că
tre .cavalerii fluierului" în 
acest sezon, ci au fost discu
tate o serie de probleme teh
nice care se ivesc mai des 
în arbitraj, determinînd reu
șita sau nereușita lui.

Ca și Ia alte consfătuiri,

Pe ordinea de zi a figurat 
proiectarea a două filme, în- 
tr-un fel spus documentare, 
în care erau Înfățișate dife
rite faze de joc. Ele au avut 
ca temă interpretarea corec
tă a atacurilor prin depose
dare și jocul portarului, CU 
REGULA CELOR PATRU 
PAȘI, bine cunoscută, dar 
nu întotdeauna aplicată cu 
strictețe și, mai ales, în spi
ritul în care a fost concepu
tă. de a activiza jocul și în 
această importantă zonă a 
terenului, sursă principală 
încă a tragerilor de timp.

Comentariile făcute, în 
timpul proiecției, de către 
George N. Gherghe, au ac
centuat cele văzute pe ecran, 
CONTRIBUIND LA LĂMU
RIREA UNOR FAZE DE JOC

Jack BERARIU

(Continuare in pag. a 3-a)

FLORIN
GHEORGHIU 

SE APROPIE!
Partidele întrerupte de ieri di

mineață au pregătit, parcă, te
renul pentru a da rundei de 
după amiază și mal mult interes. 
Ilijin a remizat cu Pavlov, apro- 

piindu-se la un punct de lide
rul pe care urma să-1 întâlneas
că în aceeași zi. Gheorghiu a 
cîștigat la Kertesz (care n-a vă
zut o cale de mare subtilitate 
spre remiză) și a acceptat ega
litatea cu Mozes. In rest : Un- 
gureanu — Joița 0—1 și Pavlov 
— Georgescu Va—V2.

în runda a 9-a, privirile spec
tatorilor s-au îndreptat cu pre
cădere spre tabla la care se de
monstra partida Ilijin — Ciocâl- 
tea. Candidatul s-a apărat exact 
și ingenios în fața presiunii ma- 

■ estrului internațional, obținînd o 
prețioasă jumătate de punct. 
Florin Gheorghiu (cu negrele) n-a 
putut întreprinde nimic împo
triva tacticii de permanentă sim
plificare adoptată de Reicher: re
miză. Ghițescu, în schimb, a des
făcut poziția lui Solomonovici, 
care s-a prăbușit sub bombarda-

Wr-

■I I
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Ciocâltea și Ilijin în timpul
a

men tul perechii de nebuni. Foar
te energic a jucat Ghinda contra 
lui Ungureanu. Supus unei de
fensive prelungite, maestrul' a 
greșit în criză de timp, a între
rupt, dar Ghinda are o mane
vră forțată de mat în două mu
tări !

Alte rezultate s Joița — Favlov 
1—0 i, Ghlzdavu — Bena 1—0»

PAVEL NEDELCEA
2 MECIURI -- 2 VICTORII

• Stanef — o mașină de upercuturi • Aurel Mihai în mare formă, iar Gîju 
în revenire • Zece meciuri încheiate înainte de limită • Dublă descalificare la semi
grei I

SITA CERNE
mălaiul, cum

Sa tn- 
cu 

jiina 
Nici

Se cerne 
spune dr. Radovici, 
jumătățesc participanții 
fiecare nouă gală, dar 
zero e destul de rară, 
nu poate fi altfel cită vreme
pe de o parte organizatorii 
și-au asumat răspunderea de 
a îngroșa artificial programul, 
independent de valoarea can- 
didaților aleși, iar pe de altă 
parte anumiți antrenori, fără 
frică de urmări, aruncă în 
pumnii duri și căliți în bătă
lii ai veteranilor, niște copi
lași abia deprinși cu legi
le boxului, chiar dacă unii 
vădesc talent pentru pugi
lism. Intrebindu-l pe rutina
tul antrenor timișorean Ga- 
vril Baboș (care l-a desco
perit pe Gruiescu la Bocșa) 
cum de are curajul să-l urce 
în ring pe firavul sudor Io
vănescu la nici 19 ani, cînd 
știa că ar putea să-i întilneas- 
că în drum pe Drăgan, Minai 
Lumezeanu, Ganea sau alți 
vulpoi, dînsul ne-a răspuns 
cu seninătate : „pentru asta 
am prosopul pe-aproape

inevitabil în acest prim 
tur, programul a pus față 
în față campioni seniori și 
juniori, calibre diferite în a- 
celași ring. Dar dacă fostul 
campion al maturilor, Petre 
Ganea, a putut să-l stăpîneas- 
că prin forța și rutina sa pe 
fostul campion de juniori, 
electricianul bucureștean Ște
fan Băiatu (de altfel foarte 
tehnic și plin de talent, dar 
încă la vîrsta vocii in schim
bare), în schimb fostul fi
nalist al categoriei muscă, o- 
rădeanul Ion Nica, mult slă
bit, a trebuit să suporte co
recția ce i-a administrat-o 
fostul (de curînd) junior Ște
fan Receanu. In desfășurarea 
acestui meci, remarcabilă a 
fost promptitudinea ș-i intran
sigența arbitrului cu adevărat 
de clasă internațională Cons
tantin Chiriac, ca>-e nu per
mite unui meci să ajungă la 
ultima sa consecință (adesea 
dureroasă), ci il oprește d.in 
luptă, chiar aflat în picioare, 
pe cel incapabil să • continue. 
Ceea ce evident nu are ni
mic de a face cu arbitrul 
Eugen Lazăr, care.-l numără 
nu pe cel căzut la podea, ci 
pe oponent !

Victor BANCIULESCU

or

partidei lor derby din runda
9-a

Craioveanul Truică (stingă) in luptă cu puternicul campion 
al categoriei. Aurel Mihai. Foto : Dragoș NEAGU

REZULTATE TEHNICE
GALA A III-A

CAT. SEMIMUSCA : M. Lumezeanu (Steaua) b.p. D. Țigănuș 
(Prog. Brăila), V. Budulici (Dinamo Bv.) b.p. A. Ursulescu (Met. 
Bocșa), Gh. Cristea (Met. Buc.) înv. neprez. C. Dobrescu (Voința 
Ploiești), P. Ganea (Prog. Brăila) b.p. Șt. Băiatu (C.P.M. Hue.), 
N. Iovănescu (U.M. Timișoara) b.p. I. Sas (Constr. Hunedoara), V. 
Drăgan (Steaua) înv. neprez. P. Petrescu (A.S.A. Cluj), Șt. Recea- 
nu (A.S.A. Tg. Mureș) înv. ab. 2 I. Nica (Crișul Oradea), A. Mihai 
(Farul C-ța) înv. ab. 2 C. Truică (Electrop. Craiova).

CAT. SEMIGREA : Gh. Dumitrescu (Met. Plopeni) b.p. P. Mir- 
cescu (Textila Buhuși), P. Cojocaru (Rapid) b.p. I. Chifu (Dinamo 
Bv.). Al. But (A.S.A. Cluj) b.k.o. 2 M. Dicu (Metalul Buc.), I..Fu
gara (Minerul Lupeni) și V. Perianu (Progr. Brăila) descalificați, 
P. Cimpeanu (Met. Buc.) b.p. S. Șchiopu (Electrop. Craiova).

GALA A IV-A
CAT. PANA ; Nicolae Gîju (Steaua) b.p. Mircea Prie (CSM Si

biu), Vasile Kiss (Voința Cluj) b.p. Marin Dumitrașcu (Farul Con
stanța), Constantin Buzuliuc (Steaua) cîștigă prin neprezentarea lui 
Liviu Ghețe (Voința Satu Mare), Nicolae Toma (St. Roșu Brașov) 
b.p. Gheorghe Goldan (ASA Bacău), Constantin Stanef (Progresul 
Buc.) b.p. Ștefan Hîrșu (Dinamo Buc.), Octavian Amăzăroaie (Tvo- 
tușul Gh. Gheorghiu-Dej) b.p. Gheorghe Stan (Metalul Buc.), Aurel 
Mocanu (Constructorul Buzău) înv. dese. 3 Ion Gherman (Metalul 
Suceava), Pavel Nedelcea (CSM Reșița) Înv. K.O. II Gheorghe Radu 
(Rapid Buc.).

CAT. GREA : I. Sănătescu (Oțelul Galați) b. k.o. 1 I. Moga 
(C.S.M. Sibiu), Al. Prohor (C.S.M. Sibiu) b.ab. 3 A. Gall (Dinamo 
Brașov), L. Gavrilă (Olimpia BucJ b. ab. 3. M. JVIitroi^ (locomo
tiva Fetești), A. Cambur (Voința ........... ’ "
mia Craiova), A. Iancu (Muscelul 
Craiova).

_., „. ab. 3. M. Mitroi (Locotno- 
Brăila) b. dese. 2 N. Dineu (Chi- 
C-lung) b. ab. 2 P. Văle (Electrop.

lovituri nepermise. pe carelovituri nepermise. pe care 
arbitrul M. Voiculescu nu 
le-a privit cu exigență. Al 
treilea k.d. .pe care l-a su
ferit Ursulescu,- în ultimul 
rund, precum și ținerile re-

arbitrul M. Voiculescu 
le-a privit cu exigență. Al 
treilea k.d. .pe care l-a su
ferit Ursulescu,- în ultimul

nu

rund, precum și ținerile re-

Gh. ILIUȚA
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Punte intre suflete 1

A
ntrenorul și sportivul sau an; 
trenorul și echipa sînt doi 
termeni ai unei relații de ex
tremă însemnătate pentru lu
mea sportului. Calitatea ra
portului dintre ei este deter

minantă pentru realizarea sau eșecul as
pirațiilor, obligatoriu înscrise în rațiunea 
acestei trude comune. Atît îmbogățirea 
umană a sportivului, cit și performanțele 
sale, doar aparent pur competiționale, 
sînt tn mare măsură direct proporționale 
cu standardul etic și profesional al idei
lor, sentimentelor și cunoștințelor care cir
culă în ambele sensuri, între prcAsor și 
elev. Raportul are complexitate W va a; 
vea echilibru și eficacitate optimă numai 
atunci cînd se va sprijini pe voință și dă
ruire comună, pe autoritate și amiciție 
demnă, pe afecțiune și stimă reciproce, 
pe calități multiple care să tneînte și să 
impresioneze, pe autoexigență și auto* 
disciplină ca premisă pentru exigența an
trenorului față do sportivi, pe forța de a 
trăi împreună binele și răul, pe voința 
inflexibilă de a foto ceva.. Relația repre
zintă o colaborare și ne trimite cu gtndul, 
printre altele, la școală și la exigențele 
unui mariaj.

Cînd antrenorul începe să lucreze cu 
un sportiv sau cu o echipă, calitatea ra
portului dintre ei se hotărăște în prime
le luni. Contează totul, pînă la cele mai 
mici amănunte. Antrenorii vor să obțină 
autoritate în fața oamenilor. O autoritate 
cit mai deplină. Și e firesc să urmărească 
așa ceva. Dar autoritatea, care nu are 
altceva decît recunoașterea de către cei
lalți a unor calități remarcabile, trebuie 
cîștigată, smulsă, construită cu dovezi ne
numărate. Priceperea este o monedă. Pu
terea de muncă, conduita și cultura ge
nerală, forța interioară, limbajul, obiec
tivitatea aprecierilor, capacitatea de a 
iubi nucleul de oameni pe care ti condu

ce, calmul tn situații dificile, interesul sin
cer pentru destinul fiecărui sportiv, voca
ția prieteniei, colaborării, a respectului 
personalităților, toate acestea și, încă al
tele, sînt monede de aceeași valoare cu 
priceperea. împreună (lipsa oricăreia fi
surează încrederea, diminuează atașamentul, 
trezește reacții negative), toate acestea 
impun. Precum se observă nu sînt puține 
nici ușor de cumulat, nici lesne de mi
mat. Trebuie să fii OM și profesionist se
rios, ca să acționezi cu toate aceste pîr- 
qhii ale personalității tale asupra unor 
tineri cărora le place autoritatea auten
tică, o caută, și vor să se dezvolte sub 
oblăduirea ei.

De partea cealaltă, sportivul sau echi
pa au datoria să facă tot ce este In func
ție de ei, ca raportul în discujie să con
țină premisele succesului. încrederea și 
respectul față de antrenori, conducători 
și public stnt obligații elementare. La 
tel ca sinceritatea, ca voința de autode- 
pășire. Ca nealterarea sufletească. Ca 
dragostea de club. Ca pasiunea reală 
pentru sport. Ca puterea de a înfrunta 
și de a Indura.

Sportivul trebuie să asculte și să cola
boreze. Să țjîndească, alături de antre
nor, la chestiunile legate de sine sau de 
echipa sa. Iar, dacă unora nu li se va 
părea cam mult, am îndrăzni să zicem 
că sportivul trebuie să iubească pe omul 
care muncește pentru el, pentru formarea, 
lansarea și gloria lui, pentru apărarea lui 
de prăbușiri.

Dacă antrenorul și sportivul sau antre
norul și echipa vor schimba continuu în
tre ei aceste atribute umane, atunci o 
punte masivă îi va uni pe toată durata 
colaborării. O punte Intre suflete. O pun
te rezistentă la orice.

Romulus BALABAN
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Georgescu — Neamțu, 1—0, Ker
tesz — Trata to viei V2—V2.

în clasament, grupul fruntași
lor a devenit mai compact : Cio
câltea 7, Gheorghiu și Ilijin 6, 
Ghițescu 5*/2, Ghinda 5 (practic 
are 6 puncte), Segal 5 (1), Ghiz- 
davu 5 etc.

Astăzi, în runda a 10-a parti
dele centrale sînt : Ghițescu — 
Ilijin. Gheorghiu — Ghlzdavu, 
Ciocâltea — Georgescu, Vaisman 
— Ghinda.

V. CH,

Deși prima partidă a ga
lei, disputată între semimuște- 
le M. Lumezeanu și D. Țigă
nuș nu a reușit să însufle
țească pe puținii spectatori 
prezenți în sr.la Floreasca la 
o oră incomodă pentru a a- 
.sista la confruntări sportive, 
ea a avut totuși darul, dato
rită eleganței și stilului cu
rat al bucureșteanului — 
să-i introducă pe spectatori 
într-o atmosferă ce le dădea 
nădejdea vizionării unor fru
moase partide în continuare

Următorul meci, dintre spe
ranța A. Ursulescu și necu
noscutul V. Budulici a dat 
loc unor schimburi extrem 
de dure, acceptate cu ușu
rință de ambii combatanți. 
Confruntarea dintre ei, însă, 
a alunecat spre sfîrșitul par
tidei într-o manieră rudimen
tară, plină de obstrucții și

(Continuare în pag. a

Citiți în pag. a 4-a cele
lalte relatări despre desfă
șurarea finalelor campiona
telor naționale de box.

1

IN raliul monte carlo
TINERII JONGLERI 

CU MINGEA
DE FOTBAL 

au Început 
PREGĂTIRILE 
(Amănunte în pag. 3)

SE VA PLECA SI DIN BUCUREȘTI
veche tradiție,Cursă de 

pută in fiecare an, în luna 
continent Unul din motive este și acela că prima parte a 
Întrecerii, traseul de concentrare, are ca puncte de plecare 
diferite capitale europene, printre care a figurat un timp, cu 
cîteva decenii în urmă, și Bucureștii. Dorind să reia tradiția 
(să nu uităm că automobiliștii români figurează în palmare
sul acestui Raliu prin victoria din 1936 a echipajului I. Zam- 
firescu-P. Cristea), organizatorii Raliului, împreună cu A.C.R„ 
au stabilit ca Bucureștii să devină din nou unul din punctele 
de plecare in această celebră cursă.

Raliul Monte Carlo, care se dis- 
ianuarie, atrage atenția întregului
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Acum, la încheierea 
sezonulffii de atletism, să 
ne amintim din nou de 
decatloniști, cei ce se 
pregătesc timp de 12, luni 
pentru a apare în cîteva 
concursuri anuale.

într-o lume care cau
tă cu tot dinadinsul spe
cializarea, atletul — hi
brid și totuși cît de 
complet! — al celor zece 
probe, poate părea ana
cronic. Decatlonistul își 
caută obîrșia în idealul 
atletic, fidel umanismu
lui. Acolo unde alții, 
dintr-o zvîcnitură, șe 
reped spre țel, el o ia 
de zece ori de la capăt, 
răbdător, perseverent, 
încă o dată și încă o 
dată, pentru a atinge 
vtrful sau a nu-1 atinge 
niciodată. Ce mare pil
dă I

îs
i
I

. .. ...... I
(vib)

IN AȘTEPTAREA ZĂPEZII

SINAIA - NESTEMATA PRAHOVEI
Sinaia este nestemata cea 

mai de preț din salba de o- 
rășele așternută de Prahova 
la poalele Bucegilor. Princi
pala virtute a Sinăii este 
șt.mța localnicilor de a trans
forma condițiile naturale tu- 
ristico-sportive ale regiunii 
într-o largă industrie, eficien
tă. An de an puterea sa eco
nomică crește, capacitatea sa 
de primire se dezvoltă, tezau
rul său de frumusețe sporește 
prin amenajări moderne sti
mulate de inteligență, fante
zie și bun gust.

In această tradiție de înnoi
re, toamna aceasta înregis

trează plusul ultimelor efor
turi în vederea desăvîrșirii 
unor prestigioase realizări. 
Drumul spre Cota 1400 — 
complet asfaltat și străjuit de 
ziduri de protecție a fost dat 
în exploatare. Noul teleferic 
cu cabine, în două tronsoane : 
Sinaia — Cota 1 400 și Cota 
1400 — Furnica, se află In 
stadiul de întindere a cablu
rilor, operație care precede 
probele de funcționare. Teles- 
chiurile de pe Vîrful cu Dor, 
Furnica și Cota 1 500, revi
zuite, renovate și rodate, aș
teaptă venirea iernii. Noi ca
bane, — cota 1 300 sau Popa

sul Alpin — aflate în stadiul 
de finisare și predare către 
beneficiar, sînt gata să pri
mească botezul oaspeților. 
Pîrtia de bob, prelun
gită și transferată spre altitu
dine prin grija C.I. Sinaia se 
pregătește să reziste asalturi
lor bolizilor de oțel. Două 
noi minipîrtii de schi (Izvor 
și Furnica) chiar în Sinaia 
din care a doua prevăzută ți 
cu o instalație mecanică de 
urcare, sînt gata să primească 
contingentele de școlari ai li
ceului sportiv, ai școlii sporti
ve sau ai celor 3 centre de 
schi pentru copii, înființate de

clubul sportiv Sinaia și con
duse de foștii campioni M. 
Bucur, I. Barna și D. Focșe- 
neanu. Alte instalații mecanice 
de urcare portabile, aparți- 
nînd I.H.R. și I.S.B.C. Sinaia, 
utilajele de intervenție, sînt 
păstrate în rezervă spre a fi 
amplasate acolo unde aglome
rările vor impune. Hotelurile 
se pregătesc, cabanele se a- 
provizioneazfi pentru sezoa, 
secțiile sporturilor de iarnă

Mihai BIRA

(Continuare in pag. a i o)
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FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ A INSTITUTULUI PEDAGOGIC DIN BUCUREȘTI

UN DECENIU DE LA ÎNFIINȚARE
Facultatea de educație fi

zică din Institutul Pedagogic 
București a împlinit recent 
10 ani de la înființare. „Do
meniile" sportive ale facul
tății cuprind o sală de gim
nastică, o sală de jocuri spor
tive, trei săli de atletism, 
dansuri populare și pregăti
re de forță, precum și tere
nurile de baschet, volei și 
handbal la care se adaugă 
o pistă de atletism și un sec
tor de aruncări. Recent, a 
fost deschisă o expoziție ine
dită, cuprinzînd trofeele cu
cerite, de-a lungul anilor, de 
dascălii și studenții facultă
ții. Sub sticla vitrinelor se 
află medalii și cupe repre- 
zentînd o sumedenie de ti
tluri de campioni republi
cani, balcanici, europeni și 
mondiali!

Nume intrate tn istoria 
sportului românesc (dr. Cle
ment Baciu, Costi Herold, 
Eugen Trofin, Nicolae Băia- 
șu, Virgil Hnat, Aurora Le- 
onte, Cornel Călugăreanu, 
Cornel Simionescu, Utta Io- 
nescu ș.a., astăzi conferen
țiari, lectort și asistenți la 
catedrele facultății) sînt pre
zente în expoziție, prin 
termed iul trofeelor 
de-a lungul carierei 
formanță și a celei 
trenori. Alături de

Ion

Nr. 1068 (6502)

med

greu- 
ultl- 

amănunte 
calități

ION ȚUȚUIANU, 
Înaintaș linia a II-* 
și linia a III-a, are 
31 de ani, face par
te din clubul DINA
MO BUCUREȘTI, a 
susținut Ia Rovigo 
cel de al 23
internațional ; înăl
țime 1,90 m, 
tate 98 kg - 
mele
subliniind
de bază pentru un 
rugbyst de perfor
mantă.

FUNDAȘUL
lumea rugbyului se dis- 
mult despre fundașul i-

CE CALITÂȚI trebuie sâ întrunească 
IDEAL ?

in- 
cucerite 
de per- 
de an
ei, ab-

solvenți ai facultății, spor
tivi consacrați, și-au adus 
contribuția la completarea 
frumoasei expoziții.

Maestrul emerit al sportu
lui Alexandru Penciu (rug
by), maestrele și maeștrii 
sportului Victoria Vîlcu (gim
nastică modernă), Elena Vin- 
tilă (atletism), Aneta Schram- 
ko (handbal), Iulian Florescu 
(hochei) și Ion Paraschiv 
(handbal), sînt numai clțiva 
dintre posesorii unor frumoa
se cupe, medalii șl diplome 
care exemplifică laborioasa

lor activitate sportivă. Bogat 
ilustrată cu fotografii, cu al
bume ale absolvenților și 
aspecte din activitatea facul
tății dominate de o imagine 
memorabilă tn care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îl felicită 
pe antrenorul emerit lector 
Eugen Trofin (antrenorul echi
pei masculine de handbal — 
campioană mondială), expo
ziția ne-a impus admirație 
față de profesorii și studen
ții acestei facultăți.

Radu TIMOFTE 
Al. HARITON

$1 
cu

BĂIEȚII,

Cum este aplicată Hotărîrea C. N. E. F. S. pentru îmbunătățirea 
activității la baschet ?

FETELE DE LA „U" TIMIȘOARA MERG PE UN DRUM
ÎN SCHIMB...

— De la început doresc să 
subliniez, ne-a declarat an
trenorul federal Alexandru 
Popescu după controlul efec
tuat la clubul sportiv Uni
versitatea Timișoara, în sco
pul urmăririi aplicării Ho- 
tărirli nr. 632 a C.N.E.F.S. 
pentru Îmbunătățirea activi • 
tății la baschet, sprijinul 
substanțial primit de către 
secția de baschet din partea 
Rectoratului șl a catedrei de 
educație fizică. Este vorba, 
de pildă, de punerea la dis
poziția echipelor divizionare 
a două splendide săli (Uni
versitatea șl Olimpia).

— Aprecierea dv. asu
pra prețuirii baschetului 
de către conducerea Uni
versității timișorene este 
îmbucurătoare și cinstește 
pe cei care urmăresc dez
voltarea sportului studen
țesc în orașul de pe Be- 
ga. Dar cum înțeleg spor
tivii și antrenorii să răs
plătească eforturile depu
se pentru ca ei să-și du
că activitatea în condiții 
cît mai bune și să înde
plinească măsurile luate 
prin Hotărîrea Comitetu
lui Executiv al C.N.E.F.S.?

■ Dacă mă refer numai 
lă echipa feminină din divi
zia B, calificativul este foar
te bine. Spre deosebire de 
anii trecuți, cînd se lucra 
puțin și fără entuziasm, a- 
cum am constatat că fetele 
de la „U“ se antrenează de 
5 ori pe săptămînă, au o ta
lie apreciabilă (6—7 jucătoa
re în jur de 1,80 m), o pre
gătire fizică de invidiat chiar 
de către unele 
divizia A și că 
nătățit tehnica 
ceea ce a dus 
substanțială a preciziei în a- 
runcările la coș. Deci, cuvin-

formații din 
și-au îmbu- 
individuală, 

la sporirea

ta frumoase despre antrenoa- 
rea Ruxandra Wittman 
elevele ei, care aplică 
strictețe șl conștiinciozitate 
prevederile Hotărîrll în ceea 
ce privește numărul, volumul 
șt intensitatea antrenamente
lor, concepția de joc, talia 
componentelor lotului etc. 
Prin această prismă, consider 
că obiectivul propus de an- 
trenoare, calificarea tn divi
zia A, este bine ales 
te fi împlinit.

— Sperăm că 
activității se vor 
curînd prin revenirea bas
chetului feminin timișo
rean în plutonul fruntaș 
al echipelor din țara 
noastră, precum și prin 
aportul ce-1 va aduce „U“ 
lotului național. Dar, în 
egală măsură interesează 
și formația masculină ca
re. după cîte știm, are 
cam de multă vreme fră- 
mînfări interne cu urmări 
negative

— Din păcate, frământări
le la care vă referiți durea
ză și acum. Lotul este valo
ros ca individualități (cuprin
de trei jucători de peste 2 
m și alții între 1,90 și 2 m), 
are- și basehetbaliști tineri șl 
alții experimentați, un antre
nor inimos (L. Bachner), dar 
problema o constituie atitu
dinea față de procesul de 
pregătire. Se fac doar patru 
antrenamente pe săptămînă, 
iar volumul și intensitatea 
sînt departe de cerințele ac
tuale. Preocuparea pentru 
pregătirea fizică este total 
absentă, pentru cea tehnică 
superficială „baza** constitu- 
ind-o jocul între două for
mații ale lotului. Baschetba
liștilor de la „U“ le face plă
cere doar să joace, ceea ce 
este insuficient, fapt demon-

poa-

roadele 
vedea

ECHIPA ROMÂNIEI SE PREGĂTEȘTE
INTENS PENTRU C. M.

în România, intre 26 decem
brie 1970 și 5 ianuarie 1971.

Firește, mult mai atent a 
fost analizat planul formației 
de seniori, nu numai pentru 
că sarcinile acestei selecțio
nate sînt mai ample, mâi 
de răspundere, ci și pentru 
că la juniori timpul fiind 
foarte scurt, eventualele mă
suri de îmbunătățire n-ar 
mai fi avut eficienta nece
sară.

Astfel, planul de pregătire 
al reprezentativei de seniori 
a fost împărțit de eei doi 
antrenori în 5 etape, deter
minate de activitatea compe
tițională 
țională.

Prima 
care are 
mărește 
mogenizarea selecționaților și, 
mai important, realizarea u- 
nui complex și sever control 
medical.

După cel de al doilea tur 
al campionatului (7—14 no
iembrie, la Galați), lotul se 
va reuni din nou la Bucu
rești pentru antrenamente 
comune, verificările urmînd 
să fie făcute ÎN COMPANIA 
UNEI ECHIPE DE CLUB 
DE PESTE HOTARE, nede
semnată încă, și apoi ÎN 
DOUĂ JOCURI CU REDU
TABILA SELECȚIONATA A 
POLONIEI (21 și 22 noiem
brie, la București).

Cea de a III-a etapă de 
pregătire va debuta imediat 
după turneul Armatelor Pri
etene (7—13 decembrie la 
București) și va cuprinde pe 
lingă antrenamente, unele 
jocuri foarte tari cu REPRE
ZENTATIVA SUEDIEI. SE
LECȚIONATA SECONDA A 
SLOVACIEI și FORMAȚIA 
FRUNTAȘA A HOCHEIU
LUI CEHOSLOVAC, ZKL 
BRNO.

In luna ianuarie, jucăto
rii din lot vor fi chemați la 
București^ -unde după o săp
tămînă de pregătire se vor 
deplasa Ia Ljubljana pentru 
a intîini în 
14 formația

In sfîrșit, 
pregătire va 
de 2 februarie și se va în
cheia în clipa începerii gru
pei C a campionatului mon
dial.

Marți după amiază a a- 
vut loc una din obișnuitele 
ședințe ale Biroului federal. 
Numai că, prin natura dis
cuțiilor, această reuniune a 
devenit deosebit de impor
tantă De ce ? Cu acest pri
lej. antrenorii celor două lo
turi (seniori și juniori) au 
prezentat sportivii selecțio
nați și au supus spre apro
bare planul de aetivitâte al 
celor două reprezentative.

COMPONENTA FORMA
ȚIEI DE SENIORI A FOST 
ANUNȚATA LA TIMP ÎN 
ZIARUL NOSTRU ȘI EA 
N A MAI SUFERIT NICI O 
MODIFICARE.

Cei 20 de jucători selec
ționați de antrenorii M. Fla- 
maropol și Z. Czaka, apro
bați de colegiul de antrenori, 
au întrunit și sufragiile Bi
roului federal. Mai multe 
discuții, precum și unele in
teresante propuneri care au 
modificat atît planul de pre
gătire a seniorilor, în par
tea sa finală — participarea 
la grupa C a C.M. (Olanda, 
februarie — martie 1971) — 
cît și cel al selecționatei dc 
juniori, care are două obiec
tive : „TURNEUL PRIETE
NIA**, rezervat echipelor de 
tineret, ce se va desfășura 
în tata noastră între 24 și 
30 noiembrie și C.E. de ju
niori, grupa B, organizat tot

internă și interha-

dintre aceste etape, 
Ioc în prezent ur- 
în mod deosebit o-

51 de rezultatele con-strat
tradlctorii obținute de-a lun
gul anilor și chiar în aceas
tă toamnă. Este evident că 
sportivii de la Universitatea 
Timișoara pot mai mult, dar 
pentru aceasta trebuie să 
depună un volum de muncă 
mai mare șl să fie străbă
tuți de convingerea că doar 
respectînd cerințele antrena
mentului modem pot reali
za performanțe la nivelul va
lorilor Individuale ce 
tuiesc echipa.

alcă-

în plus, adăugăm 
și de datoria

noi, 
comi-este . ____  ___

siei județene de speciali
tate să supravegheze mo
dul
gătirile baschetbaliștilor de 
la Universitatea care a- 
ctltn, ca și în anii trecuți, 
sint necorespunzătoare. 
Iar dacă treburile vor de
curge in aceeași atmosfe
ră, se impun chiar mă
suri, mai precis sancțiuni.

D. STANCULESCU

cum decurg pre

cută 
deal, despre fundașul autentic. 
Evident, nu este o discuție ste
rilă, de dragul de a discuta. 
Ea vizează, implicit, perspec
tiva apariției unui asemenea 
fundaș, mai ales pentru echi
pa națională. Un fundaș care 
— respectînd adevărul — la 
ora actuală ne lipsește.

De fapt ce virtuți ar trebui 
Să întrunească fundașul ideal?

Fără o ordine prestabilită 
acestea ar fi : o bună priză 
la balon, șut puternic, placaj 
ferm, plasament inspirat, vi
teză de deplasare și <le execu
ție și multă, multă decizie în 
acțiuni.

In ultimul deceniu, în rug
byul românesc numai un sin
gur fundaș, ALEXANDRU 
PENCIU, a reușit să întru
nească plenar aceste calități 
și altele complementare. Nu
mai așa se poate explica ran
damentul excepțional pe care 
l-a dat Penciu și la echipa sa 
de club, Steaua, și în naționa
lă. „Cu Penciu ca fundaș, 
observa cu ani în urmă, după 
un meci ' 
actualul 
cocoșului 
damentul 
să se dubleze**.

Observația Iui Celaya n-a 
avut de fel un caracter de 
circumstanță, ea reflectînd o 
realitate de necontestat. Fi
indcă Penciu și-a depășit cu 
regularitate sarcinile postului 
respectiv, - aeționînd fie ca a- 
ripă, centru și chiar înaintaș, 
intercalările sale soldîndu-se, 
nu de puține ori, cu „essai“- 
uri sau ,.drop“-uri. Așadar, un 
fundaș ideal, un fundaș au
tentic, cum din păcate n-au 
mai apărut In prim plan, o 
dată cu ieșirea lui Penciu din 
scena rugbyului.

Firește, nu este în intenția 
noastră de a minimaliza va
loarea actualei generații de 
fundași de rugby- Avem, este 
adevărat, mulți jucători spe
cializați pe acest post de mare 
răspundere, sportivi care se 
dăruiesc rugbyului. Ne lipseș
te însă fundașul complet.

Intr-o ierarhie, neoficială, 
locul I între fundașii de rug
by de la noi I-ar ocupa Dutr- 
bac (Steaua). Jucător bine clă
dit, poate mai apropiat ca ga
barit de riigbyștii din linia a 
III-a, Durbac a făcut sensibile 
eforturi pentru a întruni toa
te calitățile unui bun fundaș. 
Le întrunește însă în 
parte : ere priză și șut, 
știe să placheze, posedă o 
bună viteză, dar cîteodată 
plasamentul său este de
fectuos. în plus apare și 
în ipostaza unui jucător 
ezitant. Datorită unei aseme
nea slăbiciuni, Durbac a în
găduit Griviței Roșii, recent, 
să întoarcă un rezultat, lă- 
sîndu-i lui Pop libertatea de 
a interveni, la un balon aflat 
chiar în spațiul de țintă al 
Stelei.

Pe locul II s-ar situa Ma-

România — Franța, 
antrenor al XV-lui 
galic, Celaya, rarț- 

oricărei echipe tinde

rinescu (Știința Petroșani) i 
plasament bun, viteză debor
dantă. priză excelentă. Și în 
cazul lui însă factorul decizie 
apare inegal. Face meciuri în 
care se dovedește foarte in
spirat, în altele, în schimb, 
comite o serie de greșeli în 
intervenții, complăcîndu-se 

într-o atitudine de expectati
vă prelungită.

Fundașul către care se în
dreptau, la un moment dat, 
toate privirile specialiștilor, 
DăiciUlescu (Dinamo) ocupă 
locul 3. Posedă calități fizice 
excepționale pentru acest 
post, mai ales viteză de exe
cuție și de deplasare, priză și 
șut. Din păcate, nu plachează 
întotdeauna, după cum nu se 
plasează inspirat în toate me
ciurile, lăsîndu-se acoperit de 
centri. Dar poate cea mai 
supărătoare carență o consti
tuie panica sa atunci cînd 
echipa adversă atacă supra- 
numeric.

In acest clasament sui-ge- 
neris ar urma Duță (U. Timi
șoara), Țîbuleac (Grivița Ro
șie), Crișan (Poli. Iași), Si
ni ion) (Gr. Roșie) și Filipescu 
(Poli. Iași). Adică rugbyști cu 
vechi state de serviciu și ală
turi de ei alții foarte tineri.

„Cum poți ajunge un mare 
fundaș ?“ întrebarea i-a fost 
pusă, cu ani în urmă, de 
către un ziarist, celebrului 
Vannier, la un moment dat 
cel mai complet fundaș de 
pe continent. Răspunsul lui 
Vannier a fost destul de la
pidar:. „Prin muncă, prin 
exercițiu, prin antrenament și 
mai puțin prin talent".

Tiberiu STAMA

TUTUI ANU

Este foarte greu — uneori 
chiar prilej de a comite o 
eroare — să selecționezi ju
cătorul zilei sau al meciului, 
mai ales cînd este vorba de 
un sport ca rugbyul, cu 15... 
candidațt, și clnd — așa 
cum s-a întimplat la Ro- 
viao — întreaga formație a 
evoluat excelent. Ni s-a pă
rut, insă, din mai multe 
motive, că duminică, în 
partida cu Italia, Ion Țuțu- 
ianu. a fost cel mal bun ju
cător de pe teren așa incit 
merită cu prisosință prim- 
planul săptămînii.

L-am notat „cel mai bun 
din 32“ (italienii au bene
ficiat de două înlocuiri de 
jucători) pentru că în tot 
meciul înaintașul Țuțuianu, 
introdus în linia a III-a tn 
ultima oră, ctt sarcini teh
nice și tactice sporite, s-a 
făcut remarcat prin ritm 
susținut, crearea de situații

ofensive, neevitînd întrece
rea directă cu adversarul, 
luptlnd cu o dtrzenie deose
bită pentru clștigarea șl 
fructificarea fiecărui balon, 
pentru clștigarea fiecărui 
metru de teren.

Foarte exlgenți, cei doi 
antrenori ai echipei îi re
proșau, totuși, lui Țuțuianu 
un aport mai slab la re
alizarea unei forțe de îm
pingere a grămezii, perma
nent superioară adversaru
lui. Poate că l-a împiedicat 
s-o facă tocmai risipa de 
energie tn jocul propriu-zls 
din teren, în afara momen
telor fixe. Cert este că el 
s-a impus atenției generale 
și în ansamblu a avut cea 
mai bună evoluție dintre 
jucătorii care s-au întrecut 
în partida de la Rovigo, 
primind binemeritat aplau
zele publicului din acest 
oraș. (d.g.).

IN DIVIZIA B, DUPĂ 5 ETAPE...
In «erl* I a diviziei B, Sportul 

studențeao intreritad cu aeorul da 
15—3, In deplaaazo, pe Dunârea 
Giurgiu, șl-a menținut poziția de 
lider. Gloria București, cea de a 
doua clasata, a tnvlni cu același 
scor formația Petrochimistul Pi
tești. Progresul București, In 
schimb, a pierdut tn fața Vulca
nului. (3—15). Iată șl celelalte re
zultate din etapa a 5-a i olimpia 
București — Ș. N. Oltenița 6—6, 
Arhitectura — A.8.E. București 
11—9, TlnArul petrolist Ploiești — 
Aeronautica Buc. 9—9,

Iată cum arata 
cluuunentuluL

1. Sn. studențesc
2. Gloria
3. Progresul
4. Vulcan
5. Aeronautica

prlma paria a

ta fața Chimiei Tlrnftveml (17—fl), 
ta timp ce C.F.R. Brașov a etști- 
gat, tn deplasare, la Politehnica 
Cluj (14—9), troetnd tn fruntea 
clasamentului. Alte rezultate t 
Știința II Petroșani — Voința Ti
mișoara 9—9, U. M. Timișoara — 
Electroputere Craiova 6—6 șl Mi
nerul Lupeml —-------  - —
verta 28—0 i

In clasament
Brașov cu 13 p., 
dala Săcele cu 
(aualaveraj mal 
«utere Cv. cu U

Metalul Tr. S&-

conduce C.F.R. 
urmată de Pre- 
același punctaj 

slab) șl Electro- 
P

JUNIORII DUPĂ

ETAPA A V-a

A APĂRUT REVISTA 
EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT nr. 10

Din sumar spicuim :
— Profesorul Constantin Ki- 

rițescu. de lector Ion Todan.
— Influența 

psihice asupra
concentrării 

,______ ___rezultatului
sportiv, de pro!. ,Lazăr Ba- 
roga.

— Din metodica de pregătire 
a voleibalistelor japoneze, de 
pro!. Mircea Tabacu.

— Teme pentru acasă, 
conf. Gheorghe Creangă 
asist, univ. Marin Crăciun.

— Sisteme moderne de con
strucție a terenurilor spor
tive, de mg. Alexandru Mă- 
nescu.

— Limitele» optime ale tim
pului de concentrare 
reușita aruncărilor 
din baschet, de prof. 
Arthur Sheedy.

— Vasili Alexeev, de 
dlmlr Nijnlcenko.

Acest interesant număr II 
puteți găsi, tncepînd de azi, 
la toate centrele de difu
zare a presei.

de
Și

pentru 
libere 
univ.

via-

zilele de 13 .și 
Iugoslaviei, 
ultima etapă de 
începe în ziua

I
5
5
5
5

14
13
13
12
11

surprizA Ia Bîr-In seria a n-a, __
Iad : Constructorul Suceava a pier
dut la limită (6—5) meciul cu... 
Constructorul. In rest : U.S.A.S. 
Năvodari — Farul II C-ța 3—3 
și același rezultat in partida 

— . . Agronomia
Galați a ciștlgat,

A.S.M. TeCUcl
Iași. Ancora
prin neprezentare, ia Unirea Tri
color Brăila. Minerul Broștenl nu 
a jucat In “ -

Situația
tulul i

această etapă
tn fruntea clasamen-

Broștenl 4 4 0 0 77: 9 12
4 S 0 1 25:15 10
4 2 1 1 33:12 9

1. Minerul
2. Const. Suce iva
3. Farul n C-ța

In seria a m-a. Precizia Săcel» 
».pierdut — surprinzător — acasă

LA TIMIȘOARA, PRIMA RUNDA A TURULUI DE SALĂ
După o scurtă întrerupere, 

campionatul feminin al divi
ziei A se reia cu turul 
sală. Prima reuniune va 
găzduită de sala Olimpia

de 
fi 

din

Numeroși sint arbitrii dc hand
bal care fac veritabile maratoane, 
condueînd în cursul aceleiași sâp 
tămini cite două sau ctiiar trei 
partide. Printre ei și prof. Con
stantin Căpățină, unul dintre bu
nii noștri cavaleri ai fluierului. 
Ultima sa performanță a fost rea
lizată simbătă $1 duminica tre
cută. Mai intli a venit de la Du- 
zău la București pentru a con
duce — împreună eu P. Cirligeă- 
nu — derbyul turului campionatu
lui masculin, meciul dintre Stea
ua și Dinamo. Apoi, noaptea s-a 
deplasat la Bacău unde. în cursul 
dimineții, a arbitrat (alături de 
T. Ene) dificila intilnire dintre Di
namo și Universitatea București.' 
Ambele arbitraje au fost notate 
de cronicari cu calificativul foar
te bine, ceea ce corespunde cu 
cele cinci stele acordate arbitrilor 
de fotbal atunci cînd nimeni nu 
are a le reproșa ceva. Așadar, 
în mal puțin de 20 de ore, prof. 
C. Căpățină a obținut 10 stele, o 
remarcabilă performanță. Ceea ce 
mi înseamnă insă că la viitoarele 
meciuri arbitrul C. Căpățină tre
buie să fie cu capul în nori...

Timișoara. în zilele de 1. 2 și 
3 noiembrie, îrt orașul campi
oanei naționale, Universita
tea. cele 10 formații divizio
nare vor disputa 15 partide, 
fiecare dintre ele înscriind în 
clasament punctele realizate 
în cîte 3 etape.

Prima clasată după turul 
desfășurat în aer liber. I.E.F.S., 
întîlnește echipele Voința O- 
dorhei, C.S.M. Sibiu și Tex
tila Buhuși avînd prima șan
să în fiecare dintre cele trei 
meciuri șl, deci, posibilitatea 
de a rămîne în continuare 
pe primul loc. Desigur, pot 
fi și surprize. Este tocmai 
ceea ce așteaptă campioana 
țării. Universitatea Timișoa-

ra, pentru a recupera handi
capul de două puncte cu care 
a încheiat turul în aer liber. 
Nu este de neglijat nici com
portarea Universității 
rești, aflată între cele 
redutabile t'eam-uri 
păstrează șansa de 
titlul de campioană

FEMININ DIV.
CLASAMENT

1. I.E.F.S. 9
2. univ. BUC. 9
3. Univ. Tlm. 9
4. Rulmentul

Brașov 9
5. Textila Bh. 9
6. Voința Od. 9
7. Confecția 9
8. C.S.M. Sibiu 9
9. Constr. Tim. 9

10. Mureșul Tg.M. 9

7 1
7 0

16

5
5
4
3
2
2
1

1 
0 
1
1 
1 
0 
o

SPECTATORI
Aflat lingă. Casa de cultu

ră a studenților din Gillațt, tercnhl 
de handba pe cate iți d^pută jocu
rile divlzionc-a A Politehnica Ga
le!', este bliUtninliat, exrclmt mar
cat și Inzesttat cu porțl aproape 
noi. Cele două tribune și tabela 
de marcaj completează decorul, 
arătind ci baza sportivă se află 

gospodari,unor

ALPINIADA UNIVERSITARA
A FOST CIȘTIGATA DE

Cea de a 2-a etapă a Al- 
piniadei universitare a reunit 
în Bucegi 75 de concurenți 
reprezentînd 8 cluburi (CSU 
— I.P.G.G., Politehnica Bra
șov, Politehnica Timișoara, 
Universitatea Iași și secțiile 
de tineret de la Armata și 
Dinamo Brașov, Gr. Roșie. și 
Sănătatea București).

Cele mai dificile trasee au 
fost efectuate de Politehnica 
Brașov (Fisura însorită —

SINAIA
(Urmare din pag. 1)

I. P. G. G BUCUREȘTI
gr 3 A), Gr. Roșie (Traseul 
Hermann Buhl — gr. 5 A),
1. P.G.G. (Fisura Suspendată
— gr. 5 A).

Primele locuri în clasa
mentul general al Alpiniadel 
universitare — ediția 1970 
au fost ocupate de : 1. C.S.U.
— I.P.G.G. București 299 p ;
2. C.S.U. — Politehnica Bra
șov 199 p ; 3. C.S.U. — Uni
versitatea Iași 141 p.

NESTEMATA

se înzestrează cu materiale 
și echipament: schiuri, bo
canci. bastoane, boburi noi, 
cu tălpici de oțel de forme și 
dimensiuni diferite, construite 
în uzina mecanică Sinaia. A- 
vertlsmentul de frig și zăpadă 
pe care anotimpul rece l-a 
dat în octombrie, a fost luat 
în geamă.

Și, totuși averii regretul să 
consemnăm cîteva datorii ale 
constructorilor, ale edililor 
din Sinaia.

Nu credem, de pildă, că 
noul teleferic Sinaia — Cota 
1 400 — Furnica va putea 
funcționa la capacitatea pro
iectată, cu randament maxim, 
în absența unei pîrtii de 
schi, care să conducă fluxul 
de schiori de la cotă în Si
naia spre noi urcări. In gene-

ral, telefericele se construieso 
c.a să deservească pîrtii. Ele 
sînt un mijloc și nu un scop. 
Birtia este mai mult decît 
o necesitate pentru
Este o condiție vitală pentru 
eficiența telefericului. Proiect 
există, intenții sînt,

Sinaia.

fonduri 
au fost alocate. Se caută un 
constructor... cu bunăvoință și 
— credem — mai multă insis
tență și organizare locală.

Nu putem să ne gîndim — 
fără o strîngere de inimă — 
la cei peste 2 000 de elevi din 
localitate, lipsiți total — prin 
„grija* O.N.T. — de terenuri și 
baze sportive. Vechea bază a 
liceului dezafectată în vede
rea construcției unui patinoar 
artificial, tiu a fost recons
truită în altă parte conform 
legii. De 'aceea elevii și pro
fesorii (ca si echipa națională 
de bob !) Iși fac orele de pre-

Si 
a
a

A

ÎN CAMPIONATUL MONDIAL 
DE RUGBY ÎN XIII

Angliei și Franței, 
pentru campionatul 
de rugby în XIII, 
a revenit englezilor

Peste 10 000 de spectatori 
au urmărit la Castelford (An
glia) meciul dintre reprezen
tativele 
contînd 
mondial 
Victoria
cu scorul de 6—0 (4—0) prin 
punctele marcate de Dutton- 
La campionat mai participă 
selecționatele Australiei și 
Noii Zeelande.

In campionatul juniorilor 
s-a disputat «tapa a V-a. E- 
chipa Clubului tportiv școlar 
a obținut o victorie catego
rică în fața Constructorului, 
mentinîndu-se în frunte. Der- 
byul, care a opus pe Steaua 
și Rapid, a dat cîștig de 
cauză celor din urmă situați 
pe poziția a doua In clasa
ment, fiind urmați de steliști. 
O formă necorespunzătoare 
manifestă, în continuare, for
mațiile Progresul șl Dinamo, 
învinse șl în etapa de dumi
nică de Grivița Roșie și, res
pectiv, Școala sportivă nr. 2.

Iată, de altfel, rezultatele 
tehnice înregistrate în aceas
tă etapă : C.S.S. — Construc
torul 45—0, Steaua — Rapid 
3—12, Grivifa Roșie — Pro
gresul 3—0, Școala sportivă 
2 — Dinamo 21—3.

Duminică se dispută parti
dele etapei a Vl-a, dintre 
care rețin atenția meciurile 
Rapid — Grivița Roșie, C.S.S.
— Steaua. In rest, sînt pro
gramate jocurile : Constructo
rul — Dinamo și Progresul
— Școala sportivă nr. 2.

NUMEROASE PARTIDE INTERNAȚIONALE 

PENTRU REPREZENTATIVELE DE JUNIORI

Buca- 
două 
care 

asalta 
tării.

1 115-
2 121-
2 99-

r.3
83
78

15
14
13

3
4
4
5
6
7
3

104-105
107- 102
95- 95

108- 119
78-197
78- 99
63- 92

11
10
9 .
7
5
4
2

ÎN TRIBUNE!
Ihsă... Din păcate există fi un 
insă, el referinău-se — in spe
cial — id amplasarea uneia clin- 
trg tribune. In loc să fie plasată 
tn spatele gardului cure în
conjoară terenul (cum este cea
laltă), ea se află chiar pe mar
ginea tcrenulut, in așa fel incit 
spectatorii din primul rind stau 

• vațiu’ de joc! 
Și aricit de frecvente ar fl in
vitațiile oamenilor de ordine, 

care strigă „scoateți picioarele 
din teren", partidele tot nu se 
pot disputa in condiții bune. O 
altă carență o reprezintă lipsa 
gardului din spatele unei porțl, 
lipsă „rezolvată" uneori prin în
tinderea unei frtnghil, ce nu poa
te proteja insă pe numeroșii 
spectatori care privesc jocul in 
picioare, de mingile care trec 
alături de spațiul porții.

O ultimă defecțiune, fi poate 
cea mai criticabilă, este ' lipsa 
băncilor pentru echipe, din care 
cauză jucătorii fi antrenorii iau 
loc tot tn tribună fi tot eu pi
cioarele tn teren I

Aceste sttuațlt, care au permis, 
de pildă, la jocul Politehnica — 
„V" București intrarea cîtorva 
spectatori nedisciplinați pe teren, 
tn timpul pauzei, sint de nedo
rit șl reclamă o soluția urgentă 
din partea forurilor de resort, 
spre a asigura spectatorilor locuri 
In tribune fi handballștllor spa
țiile necesara — și regulamenta
re 1 — de joc.

Horia ALEXANDRESCU

4

în sezonul de iarnă care în
cepe, activitatea Ioturilor de ju
niori sau de tineret se anunță 
mult mai bogată ca în alți ani. 
Se concretizează, asffel, una 
din preocupările de bază ale 
federației de specialitate, le
gată de instruirea și promova
rea atentă a tinerelor cadre de 
jucători sau jucătoare cu cer
tă valoare, care — nu peste 
multă vreme — vor ajunge să 
se numere printre camponenții 
primelor reprezentative ale ță
rii.

Sezonul va debuta la începu
tul luriii noiembrie printr-o 
dublă intilnire între selecționa
tele de juniori și junioare ale 
ROMÂNIEI și POLONIEI. For
mațiile feminine se vor între
ce între 6 și 8 noiembrie Ia 
Varșovia și Lublin, iar cele 
masculine vor juca la aceleași 
date la București și Sibiu. Ci- 
teva zile mai tîrziu va 
loc o 
dintre 
EI și 
mele 
oare) 
noiembrie la Sibiu, iar cele
lalte doua în 15 noiembrie la 
Cluj. Incepind din ziua de 20

ăvea 
altă dublă intilnire, cea 
selecționatele ROMANI
ES. D. GERMANE. Pri- 

jocuri (juniori și juni- 
se vor desfășura în 13

noiembrie reprezentativa de ju
niori a țării va lua parte la 
Lvov (U.R.S.S.) la tradiționa
lul turneu „Prietenia**, alături 
de echipele CEHOSLOVACIEI, 
POLONIEI, R. D. GERMANE. 
UNGARIEI, BULGARIEI și 
de două selecționate ale UNI
UNII SOVIETICE. Competiția 
se va încheia la 27 noiembrie. 
Tot în luna noiembrie, în zi
lele de 20 și 22, două echipă 
reprezentative (juniori și ju
nioare) vor evolua în Cehoslo
vacia, în compania selecționa
telor similare ale țării gazdă.

Și Ia începutul lunii decem
brie sînt prevăzute două in
teresante . întîlniri ale loturilor 
noastre de tineret. Este vorba 
de jocurile cu selecționatele 
CEHOSLOVACIEI. Prima „run
dă” a acestor partide va avea 
loc la Timișoara, în sala O- 
liinpia, în ziua de 6 decem
brie, iar cea de a doua la 
București în 8 decembrie. în 
sala Floreasca.

După cum se vede, noua ge
nerație de handbaliști și hand
baliste are, în acest sezon, o 
agendă competițională Încăr
cată I

PRAHOVEI
gătire în parc, 
parcare, pe m.

Sinaia
Cumpătul spații de cazare și 
de pregătire excepționale pen
tru schiul de fond și biatlon. 
Aceste condiții ideale exis
tente nu sînt suficient susți
nute organizatoric prin tabere 
de pregătire, concursuri inter
ne și internaționale.

în sfîrșit, ploile, torențîi și, 
în special constructorii, au 
lăsat pe trupul muntelui răni 
care se cer oblojite, în special 
la intersecțiile cu pîrtiile 
de schi. Efortul conjugat 
constructorilor, al echipei 
poteci alpine, al I.S.B.C. 
I.H.R. și al sportivilor, ar 
tea restitui pîrtiilor din 
naia fluiditatea și eleganța 
care i-au dus numele peste 
mări și țări.

rc, pe locurile de 
străzi etc.

oferă în cartierul

al 
de 
al 

pu- 
Si-



CUPA
SPORTUL
TINERII JONGLERI

CU MINGEA

au Început

PREGĂTIRILE

5 minute cu Ene Daniel
UN GOLGETER ÎȘI PREGĂTEȘTE 

MARELE DEBUT

1

t' Vestea organizării unor con
cursuri da jonglerie cu min
gea da fotbal, după modelul 
Jocurilor Adidas, dotate cu 
CUPA SPORTUL și premii în 
obiecte, a fost primită cu 
multă bucurie de copiii și 
juniorii iubitori și practicanji 
ai acestui sport, dornici să se 
evidenjieze, să ajungă cît mai 
curînd jucători renumifi.

Aseară ne-a sosit știrea de 
la centrul de copii și juniori 
a! Sport Clubului Bacău des
pre primele antrenamente ți 
un prim record : 463 do ioviri 
ale mingii fără ca aceasta să 
atingă pâmîntul. Tot ieri, cîfi- 
va copii de la o școală ge
nerală ne-au vizitat la redac
ție și ne-au solicitat să lărgim 
concursul și pentru elevii din 
școli.

Repetăm că actualul concurs 
adresat centrelor de copii _ și 
juniori ale echipelor divizio
nare A este un prim experi
ment, urmînd ca aceste con
cursuri să fie extinse în rîn- 
durile elevilor și pionierilor, cu 
începere de la primăvară. 
Deci, pufintică răbdare...

Deocamdată, în toate cele 
16 centre divizionare au în
ceput pregătirile pentru de
semnarea campionului centru
lui care va fi invitat la fi
nala de la București.

în zilele acestea și în $ăp- 
fămîna viitoare va fi etapa 
antrenamentelor, iar duminică 
8 noiembrie se vor organiza 
finalele preliminare pe centrul 
de copii și juniori, în fața 
publicului, fie înaintea jocu
rilor oficiale de divizia A, B 
sau C, fie în pauză. CON
CURSUL SE VA FACE ÎN ECHI
PAMENT DE FOTBAL, CU 
GHETE DE FOTBAL, în fața 
unui juriu care va număra 
încercările fiecărui participant. 
Cîștigător va fi acel fotbalist 
carp a reușit să mențină min
gea în aer de cele mai multe 
ori, fără s-o lase să atingă 
pâmîntul.

în fiecare fază preliminară, 
ca și în finala pa centru și în 
finala de la Buturești, fiecare 
participant are dreptul să re- 
inceapă concursul dacă a gre
șit în prima sută de lovituri. 
Deci, de pildă, dacă la a 30-a 
sau la a 99-a lovitură a min
gii jucătorul n-a mai reușit să 
mențină mingea în aer, acea
sta 
te 
ori.
va 
tul 
dacă în încercările anterioare 
a fost realizat un număr mai 
mare de loviri regulamentare 
decît în a treia încercare, se 
ya lua în considerare cel mai 
mare număr de lovituri.

11

Valentin Stănescu va solicita lărgirea lotului

Gara de Nord. Cu acce
leratul de Sofia a sosit 
ieri dimineață lotul olim
pic de fotbal, care miercu
ri, în capitala Bulgariei, a 
fost sparing-partener, în
tr-un meci de verificare, 
al echipei naționale a ță
rii gazdă. Eșecul sever su
ferit de „olimpici" ne-a 
determinat ca, imediat du
pă sosirea in București a 
antrenorului Valentin Stă
nescu, să purtăm o discu
ție cu el despre această 
partidă.

— Cum explicați com
portarea echipei 7

— înainte de a vă răspun
de la această întrebare, vreau 
să arăt că scopul pe care 
l-am urmărit în partida de 
miercuri 
ființarea actualului lot olim
pic —

a doua de la in-

a fost acela de a ve
rifica o scrie de jucători în 
compania unui adversar foar
te puternic. Și, Intr-adevăr, 
echipa națională a Bulgariei 
care se pregătește pentru în- 
tîlnirea ou Norvegia, din 
cadrul Campionatului euro
pean, s-a arătat a fi un team 
puternic, bine pus la punct. 
Jocul a fost util, deoarece 
am putut trage concluzii 
foarte folositoare pentru acti
vitatea viitoare de pregătire 
a echipei noastre.

Și acum, despre echipa ca-

re o evoluat miercuri la So
fia. AM ÎNCEPUT MECIUL 
HANDICAPAȚI DE LIPSA 
UNUI FUNDAȘ CENTRAL de 
„meserie", deoarece Pojoni, ac
cidentat duminică în meciul 
cu C.F.R. Timișoara, cu toa
te îngrijirile date de către dr. 
N. Stănescu, nu a putut juca. 
De aceea, l-am trecut pe Che- 
ran fundaș central, care. însă, 
nu a corespuns. Ce-a caracte
rizat jocul formației noastre ? 
Iată, pe scurt, părerile mele 
și ale colegului meu. Victor 
Stănculescu: neangajarea fi
zică (capitol la care adversa
rii nc-au depășit total), jocul 
lent, multe greșeli tehnico- 
tactice. COMPORTAREA SUB 
ORICE CRITICĂ A FUNDA
ȘILOR LATERALI POP ȘI 
DELEANU, RATĂRILE NU
MEROASE ALE LUI DOMI- 
DE. GROZEA Șl TUF AN...

Am impresia că unii .jucă
tori au fost cam blazați, mă 
refer la cei care au făcut 
parte din lotul național (De- 
leanu. Domide și chiar Tu- 
fan), considerînd ca nedreap
tă măsura de trecere a lor 
la „olimpici". După forma 
arătată, nu pot, însă, face 
parte din lotul A ! Mai adaug 
că am fost surprinși de fap
tul că 
cu un 
chipele de club, in selecțio
nata olimpică s-au menajat...

majoritatea jucătorilor 
randament bun in e-

— Ce măsuri veți lua 7
— Pentru a realiza obiecti

vul propus, acela de a ne 
oalifica în turneul final al

tt

Olimpiadei de la Miinchen, 
VOM CONTINUA SELECȚIA, 
iar după definitivarea lotului
— care se va face pînă la 
sfîrșitul turului —, vor fi ne
cesare jocuri de verificare și 
o perioadă de pregătire în 
comun.

Am să propun ca din lotul 
olimpic să facă parte și ju
cătorii POPOV1CI, CODREA, 
BADIN. OLTEANU (Steagul 
roșu), SĂLCEANU, ANCA și 
DORU POPESCU. Avem în 
vedere și alți tineri pe care
— dacă vor confirma părerile 
bune ce le avem în prezent 
despre ei — îi vom convoca. 
Deocamdată, atît ...

P. VINTILA

N.R. — Am fi așteptat și 
unele considerații autocritice 
ale antrenorilor V. StănaBCU 
și V. Stănculescu.

Să înțelegem că singurii vi- 
novați de surclasarea de la 
Sofia au fost jucătorii ? ! ?

Nicolae Rainea va 
arbitra meciul Dinamo

București — U. T. A
Din motive obiective, arbitrul 

constănțean Zeharia Drăghicl, de
semnat să conducă, stmbătă, par
tida Dlnamo București — U.T.A., 
nu poate face deplasarea la Bucu
rești.

In această situație, Colegiul 
central al arbitrilor a Încredințat 
conducerea jocului Iul N. Balnea 
(Blriad).

La ora actuală, campiona
tul are doi golgeteri : Adam 
și Ene Daniel. Duminică, bă
căuanul ar fi putut obține 
chiar o primă distanțare, în
să numai o fracțiune de se
cundă l-a obligat să împartă 
astăzi primele bucurii și 
griji cu rivalul de pe Someș. 
Duminică, în acel minut 79, 
golgeterul de pe Bistrița a 
intuit .al șaselea gol al său in 
acest campionat, dar șansa 
i-a refuzat colaborarea. Și, 
timp de trei ore cît a durat 
drumul de la Constanța la 
București (unde venea 
convocarea lotului 
Ene Daniel evoca, 
în timp, cu regret, 
ment constănțean.

— Zbuciumul tău, Daniele, 
trădează ambiții...

— Un titlu 
cum visez 
fapt, cît 
ratate. Și 
sare.

— 7 I
— Da, 

sare ! La 
de mine 2—3 adversari. în 
deplasare, însă, mă bucur de 
mai puțină... atenție. Dacă 
vreau să cîștig titlul de gol
geter, atunci trebuie neapă
rat să speculez psihologia 
fundașilor din echipele gaz
de, mai neatenți în propria 
lor citadelă.

— înseamnă că ești și un 
bun... psiholog, din moment 
ce la Constanța ai înscris 
ambele goluri ale echipei ta
le.

— Dar l-am ratat pe al 
treilea, șl poate cel mal pre
țios. Cu 
Există O 
balului: 
golgeter, 
altfel te 
mal mulți te plusează și au

încredere în tine. Și eu am 
mai mult ca niciodată nevo
ie de această încredere, 
cum, cînd aștept 
debut în echipa

a- 
marele meu 
națională.

— în numele 
orice copil care 
rul pe minge visează măcar

speranțel, 
pune picio-

eu, 
mai 
mai

la 
național), 
din timp 
acel mo-

de golgeter, 
înseamnă, de 
puține 

ales in
ocazii 
depla-

depla-mai ales în
Bacău se țin scai

6 goluri marcate... 
lege nescrisă a fot- 
cînd ești singurul 

altfel te recomanzi, 
vede lumea, tot

AMENZI

un joc în națională. în nu
mele conștiinței valorii, dar, 
și al necesităților, de cînd 
aștepți chemarea ta în lotul 
reprezentativ ?

— De doi ani de zile.
— Cum riu de mult ai ju

cat o repriză în „amicalul" 
cu Admira Viena, s-ar părea 
că visul tău descinde spre 
fapte...

— Cu Admira, Ene Daniel 
n-a fost, însă, Ene Daniel. 
Am vrut să arăt totul, Și, 
știți cum se întimplă... Am

Jucat după aceea cu Metalul 
Plopeni și Angelo Nicuiescu 
m-a remarcat, ceea ce m-a 
făcut și mai mult să cred că 
va veni și

— Chiar 
modern nu 
fix, faptul 
Bacău joci 
în echipa națională ești che
mat pentru postul de extre
mă dreaptă...

—■ înțeleg ! Totuși, eu an» 
jucat destul timp pe extre
mă. Mă acomodez on rigorile 
acestui post.

— La modul cel mai sin
cer, în ce meci ai vrea s* 
debutezi ?

Ene Daniel s-a îmbujorat 
spontan, șî-a aruncat priviri
le înainte, frămintînd nervos 
cîteva gînduri. Apoi, cu e- 
moție :

— La... Cardiff! Am mai 
jucat împotriva echipelor 
glezești și sint obișnuit 
duritatea jocului lor..

ziua mea...
dacă atacantul 
mai are un post 

că la Sport Club 
vîrf de atac, iar

Apropo de Cardiff.

'■

en-
cu

Ce 
crezi că vom face cu Țara 
Galilor ?

— Eu zic că scoatem un 
meci nul, în cei mal rău 
caz. Chiar dacă galezil sint 
adversari foarte puternici. 
Cu puțin curaj, putem obține 
chiar victoria. Iar o victorie 
Ia Cardiff înseamnă ciștiga- 
rea grupei.

Cu Dinu, Dumitrache, Flo
rian Dumitrescu, Dumitru și 
Răducanu titulari, și cu o re
zervă ca Ene Daniel, care vi
sează debutul, lăsînd, zi de 
zi, sudoare pe gazon și a- 
proape etapă de etapă, go
luri în porțile adverse, cîș- 
tigarea grupei în campiona
tul european pare un țel me
reu mai aproape...

Mircea M. IONGSCU

atingînd pâmîntul, se poa- 
relua concursul de aouă 

La a treia încercare se 
lua In considerare numâ- 
de lovituri realizate, dar

(Urmare din pag. 1)

F.C. ARGEȘ — METALUL

JlRGOVIȘIE 4-1 (1-1)
PITEȘTI, 29 (prin telefon), tn- 

«lnlndu-se într-un joc amical 
F.C. Argeș și Metalul Ttrgovlște 
au oferit spectatorilor prezențl în 
tribunele stadionului „1 Mal“ din 
localitate un spectacol agreabil, 
presărat cu multe faze frumoase. 
După o primă repriză echilibra
tă, piteștenii și-au impus supe
rioritatea, reușind șă cîștige la 
Scor : 4—1. Au marcat : Roșu 
(min. 35 șl 72) șl FrățUă (min. 
63 șl 79) pentru F.C. Argeș, res
pectiv Nuțcscu (min. 15).
Ilie FETEANU — coresp. principal

„Cravatele roșii 
primit pe selecționații! cu 
flori furnizînd deschiderii 
partidei de antrenament a 
lotului reprezentativ A cu 
echipa Sportul muncito
resc, o festivitate emo
ționantă.

MĂSURI DISCIPLINARE
Comisia centrală de com

petiții și disciplină a Fede
rației române de fotbal a 
analizat — în ședința ținută 
aseară — cauzele întreruperii 

. meciului Meva Tr. Severin 
— Minerul Bocșa, din cam
pionatul diviziei C, și a 
luat următoarele măsuri î

— partida a fost omologată 
cu rezultatul de 3—0 în fa
voarea echipei Meva, deoa
rece cei doi jucători ai Mine
rului eliminați pentru injurii 
aduse arbitrului n-au vrut 
să părăsească terenul;

— jucătorul Costea (Mine
rul Bocșa), recidivist, a fost 
suspendat pe șase 
pentru intenția de lovire a 
arbitrului după terminarea 
meciului;

etape,

— jucătorul Hiterecher 
(Minerul Bocșa) a fost sus
pendat pe patru etape, pen
tru injurii aduse arbitrului ;

— jucătorul Negru (Mine
rul Bocșa) a fost suspendat 
pe două etape, pentru insul
tarea arbitrului.

De asemenea, ■ Comisia a 
hotărît să ridice dreptul de 
organizare pe teren propriu 
— pe o etapă — secției de 
fotbal Gloria Baia Marq, 
pentru insuficiente măsuri 
organizatorice luate de către 
ea la meciul 1 Gloria Baia 
Mare — Dermata Cluj, cînd 
unii spectatori, după termi
narea meciului, au aruncat 
cu prundiș în arbitri.

CARE PRILEJUIAU INTER
PRETĂRI DIFERITE.

Acestea n-au fost, însă, 
singurele probleme discutate 
în cadrul consfătuirii de ieri. 
S-a insistat, de pildă, și a- 
supra pregătirii fizice a ar
bitrilor, element primordial 
pentru buna conducere a u- 
nui joc. Aceasta implică și 
pentru arbitri ceea ce ne-am 
obișnuit să numim: o viață 
sportivă. Obligația apare cît 
se poate de firească, din 
moment ce ,se știe, un arbi
tru aleargă într-un meci 
MAI MULT CA ORICARE 
JUCĂTOR DIN TEREN. Și 
aceasta, în condițiile unui 
mare handicap • de vîrstă 
care face ca deficiențele 
pregătirea fizică să fie 
mai mult resimțite.

Așa cum am anunțat''
numărul nostru de ieri, pro
blema „CARTONAȘELOR", 
GALBENE ȘI ROȘII, indi- 
cind avertizarea sau elimi
narea de Pe teren a unui

în 
și

în

lI

jucător, a figurat și ea 
ordinea de zi. ȘI TOȚI cei 
care au luat cuvîntui — C. 
Petrea, C. Dinulescu, Grigore 
Bîrsan, Gheorghe Popovici, 
Ion Rus etc. — AU FOST 
DE ACORD CU INTRODU
CEREA LOR CÎT MAI RE
PEDE. Atît publicul, cît și 
jucătorii se vor afla, în felul 
acesta, în fața unei hotărîri 
CLARE a arbitrului, care 
n-ar mai putea da loc Ia in
terpretări. Faimosul incident 
dintre argentinianul Rattin 
și arbitrul vest-german Krelt- 
lein, la campionatul mondial 
de fotbal din 1966, a avut 
și o par'A bună, el fiind cel 
care 
deea 
nașe, 
de a 
rilor 
ducătorul partidei, î.. t«u«- 
petițiile internaționale, din 
cauza necunoașterii limbii vor
bite de unii sau de alții, și 
acum, după cum se vede, cu 
scopul de a elimina orice e- 
chivoc, chiar în campionate-

a făcut să se nască i- 
folosirii acestor carte
la început cu intenția 
pune capăt neînțelege- 
diritre jucători și con- 

în com-

SPORTUL UNIVERSITAR
(Urmare din pag. 1)

DE FOTBAL și UNIVERSIA
DA DE VARĂ — n-a avut da
rul Să facă o bună popularizare 
a izbînzilor sportului universi
tar românesc.

Rezultatele ob(lnute în cele 
două întreceri de anvergură — 
LOCUL 4 LA FOTBAL, într-o 
companie pe care ne-am per
mite s-o numim modestă, ȘI 
15, ÎN CLASAMENTUL-NE- 
OFICIAL — PE NAȚIUNI, LA 
UNIVERSIADA DE LA TO
RINO — SÎNT NESATISFA- 
CATOARE, ele reflectînd în 
bună măsură, după cura men
ționează chiar raportul amin
titei analize, „nivelul muncii de 
instruire și educație desfășu
rată in cluburile noastre uni
versitare".

Compoziția pe cluburi a de
legației participante la Univer
siadă ne oferă ea însăși posi
bilitatea unor interesante con
cluzii : din cei 81 de studenfl 
care au făcut deplasarea la 
Torino DOAR 46 PROVIN DIN 
CLUBURILE UNIVERSITARE, 
cei mai mulți aparținînd 
I.E.F.S. (14), Politehnicii Bucu
rești (!)) și Politehnicii Timi
șoara (5), în timp ce alte clu
buri cu tradiție și prestigiu — 
ne gindim Ia Universitatea Cluj, 
Clubul Atletic Universitar sau 
Medicina București — au fost 
reprezentate cu un număr ne- 
permis de mic de studenți.

De asemenea, drept necores
punzătoare poate fi taxată și 
comportarea echipelor studen

țești participante in competiți
ile europene de club, elimina
rea — din primele tururi — 
a handbalistelor de la Univer
sitatea Timișoara ți a fotba
liștilor de la Universitatea Cra
iova, demonstrând deopotrivă 
vicii in pregătire dt șl o su
perficială manieră de repre
zentare a culorilor naționale.

încheind acest capitol al 
spartului academic, trebuie să 
recunoaștem că, cu excepția 
unor, puține, discipline sporti-

ve — ca scrima, gimnastica 
modernă, canotajul feminin sau 
atletismul — în care sportivii 
studenți contribuie la obține
rea unor rezultate de presti
giu pe plan mondial, în rest, 
PARTICIPAREA INTERNA
ȚIONALA A CLUBURILOR 
UNIVERSITARE ESTE MAI 
DEGRABĂ CANTITATIVA, 
rezultatele obținute la Univer
siadă de echipele de baschet, 
volei și polo precum și cele 
de la campionatele europene de 
baschet feminin și de la „mon
dialele” de volei, nefăcînd alt
ceva decît să întărească afir
mația de mal sus.

SATISFACȚII INSUFICIENTE IN PERIMETRUL

CLUBURILOR
Deși se poate aprecia că — 

de plano — prevederile pla
nului de măsuri pe perioada 
1968—1970 au fost materializa
te în practică, analiza dinami
cii dezvoltării unor discipline 
sportive și a aportului pe care 
fiecare club universitar l-a 
adus la evoluția ansamblului 
mișcării sportive ne conduc la 
concluzia — în conformitate 
cu opinia exprimată de raport 
— că sînt încă cluburi care 
nu numai că nu-și aduc con
tribuția pe măsura posibilități
lor de care dispun, dar nu-și 
îndeplinesc nici obiectivele ce 
le revin din planul de măsuri".

La unele discipline — spor
turi nautice, scrimă, handbal, 
tenis de masă, tenis de cîmp, 
gimnastică modernă — clubu
rile universitare au obținut re
zultate superioare anului 1969, 
dar r unărul unităților care au

UNIVERSITARE
contribuit la această propășire 
este relativ redus, principalul 
aport fiind notat tot în drep
tul cluburilor cu tradiție, ca 
Politehnica sau Universitatea 
București, I.E.F.S., Construcții 
București, Politehnica Timișoa
ra, Universitatea Cluj...

Se pare că principala defi
ciență în acest domeniu o con
stituie MODUL IN CARE CLU
BURILE SPORTIVE ȘI CATE
DRELE DE EDUCAȚIE FIZI
CA ȘI SPORT S-AU PRE
OCUPAT DE DEZVOLTAREA 
UNOR DISCIPLINE CU TRA
DIȚIE IN MEDIUL STUDEN
ȚESC ȘI CU PONDERE ÎN
SEMNATA IN PROGRAMUL 
MARILOR COMPETIȚII. Clu
buri ca Universitatea Craiova, 
Universitatea Iași, Politehnica 
Galați sau Universitatea Ti
mișoara și-au axat activitatea 
doar pe jocurile sportive, ig-

norind aproape în totalitate 
dezvoltarea sporturilor indivi
duale — tristă situație, care 
poate fi întîlnită chiar la ni
velul unor centre universitare. 
Astfel, lașul — lăsînd de-o par
te scrima și tirul, ultimul cu 
rezultate îndoielnice — nu este 
reprezentat de alte secții de 
sparturi individuale, in timp 
ce Clujul posedă o singură 
secție de atletism, al cărui 
bilanț se poate explica mai 
degrabă în virtutea tradiției 
decît a... muncii și Interesului!

Intre coordonatele atletismu
lui universitar, AFLAT IN RE
GRES FAȚA DE ANUL X969 
— în pofida a două titluri de 
campioni balcanici și a două 
medalii de bronz, la Universi
adă și campionatele de sală ale 
Europei — o poziție aparte 
ocupă Clubul Atletic Universi
tar, despre care raportul citat 
stipulează că se află încă „ÎN 
STADIUL CONSOLIDĂRII OR
GANIZATORICE”.

Cu toate că dispune de ca
dre competente, lipsa de e_ 
xigență a conducerii clubului 
a determinat carențe serioase 
in munca de selecție și pre
gătire, un singur profesor o- 
cupîndu-se simultan, ca sistem, 
de 4—5 probe, ceea ce disper
sează indiscutabil preocupările.,

De altfel, pentru a proba 
slăbiciunea de care dă dovadă 
la ora prezentă C.A.U. ESTE 
SUFICIENT SA AMINTIM CA 
DIN CEI 11 ATLEȚI PRE- 
ZENȚI LA UNIVERSIADA, 7 
N-AU PROVENIT DIN CLU
BURILE UNIVERSITARE,
C.A.U. FIIND REPREZENTAT 
NUMAI DE DOI ATLEȚI !

USTUUATOARE
BRÂILA, î-< (prin telefon). 

După terminarea meciului 
Progresul Brăila — Oțelul 
Galați, 
mației 
abateri 
ițească.
Brăila, 
RILE
VENȚIONAL NR. 153, i-a sanc
ționat 
după cum 
IONESCU 
AMENDA. 
GULESCU 
STANTIN 
500 LEI.

terminarea
Brăila

unii jucători ai for- 
oaspe au avut grave 
de la morala cetățe- 
Miliția Municipiului 

AFLICÎND PREVEDE- 
DECRETULUI CON-

pe cei vinovați, 
urmează : TRAIAN

— 2 000 LEI 
SILVIU ION IOR-

— 1 000. CON- 
PANCIU —DINU

★

ni se pute ca, in 
aplicate <le 
Brăila, aha-

Nimerit 
afara amenzilor 
miliția din orașul 
terile de la morala cetățeneas
că a celor mai stis citați să 
facă obiectul unei analize și a 
unor măsuri exemplare 
linia federației de fotbal.

pe

le interne. Din informațiile 
pe care le avem, „CARTO
NAȘELE" vor intra în ac
țiune încă în această toam
nă, probabil din etapa a 12-a. 

în chestiunea delegărilor 
au existat păreri diferite, dar 
clin moment ce, în lotul divi
zionar A, arbitrii sînt de 
valori, apropiate (argument a- 
dus de C. DinulcscU), trage
rea la sorți n-ar trebui să 
prezinte nici un risc, ci o 
soluție în măsură să pună 
capăt tuturor suspiciunilor.

Din discuții — mai ales 
după cuvîntui luat în aceas
tă privință de Al. Pîrvu — 
a mai reieșit că arbitrii ar 
fi... fericiți dacă s-ar renun
ța la stelele ce le sint 
conferite acum de cronicari. 
N-am înțeles de ce îi fră- 
mîntă atît de mult acest lu
cru. Schimbarea trebuie să 
se producă nu în formula do 
apreciere, ci în calitatea ar
bitrajelor, așa cum și-a ex
primat speranța George N. 
Gherghe că se va întîmpla. 
începînd cu etapa viitoare.

Dintre sporturile universitara 
bine reprezentate în arena in
ternă și internațională UN 
LOC FRUNTAȘ ÎL OCUPA 
SCRIMA, care numără citeva 
secții cu bune rezultate : Po
litehnica Iași, Universitatea 
București, Medicina Tg. Mureș, 
I.E.F.Ș.

La Universiada de la Torino 
6 din cei 10 scrimeri proveneau 
din seeții universitare, 4 spor
tivi studenți — Ileana Drimbă, 
Ecaterina Stahl, Irimiciuc și 
Ardeleanu — fiind ambasadorii 
scrimei românești ia recentele 
campionate mondiale de la An
kara. In peisajul unor certe 
realizări, trebuie Să-și facă, in
să, Ioc și constatările, mai pu
țin îmbucurătoare, că la Poli
tehnica Timișoara și Medicina 
Cluj nu sînt depuse toate e- 
forturile pentru impulsionarea 
unor secții nominalizate încă 
din anul... 1966.

Dacă în alte domenii argu
mentul bazei materiale rămine 
sub semnul îndoielii, în ceea 
ce privește înotul și polo SE 
POATE AFIRMA CA SLABA 
LOR REPREZENTARE TȘI ARE 
O EXPLICAȚIE FUNDAMEN
TALA IN PENURIA BAZEI 
MATERIALE. La înot ființează 
trei secții (Politehnica Timi
șoara, Politehnica Cluj și 
I.E.F.S.), dintre ele detașîn- 
du-se doar reprezentanții Ti
mișoarei și — într-o măsură 
mai mică — săritorii Institutu
lui pentru educație fizică și 
sport. Deși există tradiții, deși 
baza materială este satisfă
cătoare, o slabă activitate ee 
desfășoară la Politehnica Cluj, 
unde se impun măsuri energice 
pentru remedierea stărilor de

sorile cititorilor I După eufo
ria colectivă în urma califi
cării în turul II a trei repre
zentante ale fotbalului nostru 
în competițiile europene in- 
tercluburi, a urmat „săptămî- 
na patimilor", consecihța ace
lui 0—10 realizat în prima 
manșă de aceleași echipe, 
pînă mai ieri îmbrățișate în 
scris cu căldură.

Ironia, acuza și pesimismul 
si-au dat mîna acum, de sub 
pulpana lor ieșind chiar (une
ori) ascuțișul invectivei.

Astfel, ION și RADU PRE- 
CUL, VASILE GORODEA și 
CONSTANTIfOUP. trimitîn- 
du-ne o scrisoare colectiv^ din 
IAȘI se lansează în sublini
erea aspectelor „tragi-comi- 
ce“ ale miercurii trecute, por
nind de la o ironie : 
tul: o nouă formulă 
aplicată cu succes de 
title noastre fruntașe 
plasare : 3—4—3. Se remarcă 
și un pronunțat progres față 
de anul trecut: de la 1—12 
la 0—10".

I. PUȘCAȘ (BREASTA) își 
ia drept armă acuza și, su
porter craiovean declarat, se 
pronunță împotriva sancțiunii 
dictate de către F.R.F. echi
pei Universitatea, în urma in
succesului de ia Peps. Citito
rul nostru crede : însă., că îti 
jurul echipei saies-a plănuit 
o întreagă cabală, referin- 
du-se și la arbitrul meciului 
Rapid —Universitatea Craiova, 
precum și la cronicarul care 
a consemnat evoluția- penibilă 
a craiovenilor în C.E.T. Deși 
pe parcursul scrisorii folosește 
cuvinte tari, în ' final dîn- 
snl clamează morala în sport: 
„Cei care sînt ' investiți să 
mdece pe alții din punct de 
vedere al corectitudinii si se 
fac vinovqți de ignorarea în
vestiturii lor, frustrează pe cei 
angrenați în întrecere de a- 
plicarea justă, nepărtinitoare 
a regulamentelor".

Iar NICOLAE FANA. ’ din 
CLUJ. într-o scrisoare intitu
lată : „De ce se evită privi
rea adevărului în față", în 
care nu Iasă șă pătrundă 
nici o rază de speranță prin 
negrul său pesimism vizînd 
fotbalul nostru, opinează că: 
„In ultima vreme, mai cu

„Bilan- 
de joc 
forma- 
in de

vorbește despre o 
df.cătă a fotbalului 
N-am înțeles și nu 
etalon din fotbal a fost luat 
pentru a întări și vehicula 
astfel de afirmații fără temei. 
Te întrebi de ce la noi s-a 
încetățenit atmosfera aceasta 
nesănătoasă de a te îmbăta 
cu apă rece ?"

Toate scrisorile la care ne
am referit aci și multe altele 
similare, au un numitor co
mun i blamînd comportarea 
oscilantă a echipelor de eiub 
fruntașe, interlocutorii noștri 
cad în același păcat, oscilînd 
între adulație și respingere, 
adoptînd poziții extreme din 
care transpare clar subiecti
vismul suporterului exclusi
vist. Astfel, cei patru ieșeni 
își încheie misiva, propunînd 
selecționerului echipei națio
nale nu mai puțin de cinei 
jucători al Politehnicii (in
clusiv Romllă!), în timp ce 
corespondentul oltean afirmă, 
în ciuda realității, că Univer
sitatea Craiova este „o echipă 
constantă". Iar interlocutorul 
nostru din Cluj se războiește 
eu așa-zisul sistem preferen
țial de transfer de care be
neficiază Steaua și Dlnamo, 
uitînd. de pildă, că prima 
echipă a promovat nu de 
mult, din propria pepinieră, 
mai mult- de jumătate din. 
actuala formație.

Atunci cînd rațiunea și 
obiectivitatea își fac totuși 
loc. âpar printre rînduri și 
argumente judicioase. I. Puș
caș, de pildă, solicită pentru 
îndreptarea lucrurilor, nu 
sancțiuni administrative, ci 
măsuri concrete de întărire a 
cluburilor, iar N. Pană se re
feră la cîteva puncte într-ăde- 
văr nevralgice ale activității 
noastre fotbalistice: căile de 
stimulare ale jucătorului de 
performanță, obligațiile reci-- 
proce dintre club și jucător, 
efortul minim depus de fot
baliști la antrenamente („Bă
ieții noștri nu sint obișnutți 
cu munca...").

valoare ri- 
românesc, 
înțeleg ee

Paul SLAVESCU
M3

Concursul suplimentar
Pronosport S 2

lucruri. în ceea ce privește 
polo-ul, două echipe studen
țești activează in prima divizie
— I.E.F.S. și Politehnica Cluj
— dar de mai mulți ani ele 
nu reușesc să depășească pra
gul mediocrității.

Fărind un rezumat, semna- 
lînd excelentele Tefultate din 
sectorul gimnasticii modeme și 
al judo-ului — discipline în 
care componenții cluburilor 
universitare domină toate com
petițiile interne — trebuie să 
conchidem că realizările clubu
rilor sportive universitare sînt 
departe de a mulțumi, trădînd 
deopotrivă eforturile depuse 
pentru impulsionarea activității 
lor. cit și speranețle legate de 
acestea.

★

în încheierea analizei aminti
te, raportul a trecut în revistă 
principalele planuri de acțiune, 
prin care se urmărește impul
sionarea sportului studențesc. 
Ne vom mulțumi să le repro
ducem, menționînd doar că de 
punerea lor în practică depin
de — in mod vital — succesele 
scontate în perimetrul sportului 
academic : « ■? ■ > —

— profilarea activității fiecă
rui club spre un număr redus 
de discipline sportive, în func
ție de tradiție, cadre șl bază 
materială ;

— îmbunătățirea procesului 
de Instruire în cadrul secțiilor 
șl echipelor ;

— ridicarea pe un plan supe
rior a muncii educative ;

— pregătirea superioară a 
cadrelor de specialitate.

miercuri 4 noiembrie
1910

Alte amănunte
lat* alte amănunte privind cel 

de al doilea concurs suplimentar 
Pronosport :

— Participarea se face In mod 
obișnuit cu mențiunea c* pe bu
letine se v» Înscrie În spațiul re
zervat numărului de concurs: 
„S. 2", pentru concursul supli
mentar Pronosport din 4 noiem
brie 1970.

— înregistrarea buletinelor la a- 
cest concurs suplimentar se va 
face pini marți 3 noiembrie l9‘<0.

— Rezultatele oficiale ale parti
delor incluse în acest concurs su
plimentar se ver comunica în ziua 
de 5 noiembrie 1970 ;

— Omologarea premiilor va avea 
loc In ziua de vineri, 6 noiembrie 
1970 și va f> efectuată ca la orice 
concurs obișnuit.

— Precizăm că la acest concurs 
suplimentar se poate participa 
șl pe bilete fracționate fixe (sfert) 
seria Z cu spații pentru Înscrierea 
a 20 variante simple, achitate 
25*/. =. 15 iei, precum șl pe bilete 
fracționate variabile (seria X) eu 
spații pentru Înscrierea a 1—5 va
riante combinate achitate tn cote 
de 10%, 25%, W% Șl lOOO/o.

Plata premiilor la acest concurs 
se va face astfel :

— tn Capitală, fneeptnd de I* 10 
noiembrie 1970 și pînă la 29 de
cembrie 1970 ;

— In provincie, de Ia 13 noiem
brie 1970 șl ptnă la 29 decembrie 
1970
• Tragerea LOTO de astăzi va 

fi televizată In direct din studioul 
televiziunii, cu Începere de la ora 
19,15.

1
1



FOTBAL MERIDIANE
t

Simbătă la Viena in campionatul european de fotbal, 
echipa Austriei intîlnește pe cea a Italiei., Ify. fQtografie, o 
Vnagine de la antrenamentul de miercuri al SQVAtiREÎ A- 
țZVRRA, susținut în compania formației regionale CfUBBÎO, 
j>e care a învins-o cu 8—1. In prim plan, de la stingă, por
tarul Prati și Rivera. Telefoto : A.P.—Agerpres

Club". Fotbaliștii australieni 
au obținut victoria cu scorul 
de 3—0 (1—0).

GRECIA (etapa a 6-a). Pa- 
nathinaikos Atena — Fostir 
4—0 ; A.E K. — Egaleo 2—0 ; 
Olympiakos Pireu — Panlo- 
nios 2—1 ; Proodeftlkf — Lar- 
naka 2—0 ; Aris Salonic — 
Verofa 1—0 ; Heraklis — Pack
1— 0 ; Serrai — Etnnikos
2— 1 ; Pierikos —Apollon 
1—1. în clasament conduce 
formația Apollon cu 16 p., 
urmată de A.E.K. — 14 p.

ALBANIA. în clasament 
conduce Dinamo Tirana, ur
mată de Scanderbeg. Cîteva 
rezultate mai importante în
registrate în etapa a 5-a : 
Flamurtari — 17 Nendori
1— 0 ; Partizani- — Traktori
2— 0 ; Dinamo — Vllaznia
3— 2 ; Lokomotiv — Scander
beg 0—0.

BULGARIA (etapa a 4-a). 
în actualul campionat, forma
ția Botev din Vrața își con
tinuă seria Victoriilor dispu- 
nînd în etapa a 4-a la Sbfia 
de echipa studenților (Akade- 
mik) cu 1—0. Derbyul etapei 
dintre Levski Spartak și 
J.S.K. Slavia s-a desfășurat 
în nocturnă la Sofia, dar am
bele echipe au rămas datoare 
celor 20 000 de spectatori prin 
jocul lor de factură tehnică 
modestă- A cîștigat Levski 
Spartak cu 3—1 prin puncte
le marcate de Veselinov, Mi- 
tkov și Kotkov. La Burgas 
gazdele de la Cernomoreț au 
deschis scorul, dar T.S.K.A. 
a înscris de trei ori consecu
tiv prin Penev și Iakimov 
(2), cîștigînd cu 3—1. Celelalte 
partide s-au încheiat după 
cum urmea^l: „Trakia — Ma- 
rița 2—1, Spartak — Dunâv 
2—3, Etar — Marek 2—1, 
Laskov — Cerno More L—0, 
Lokomotiv — Ceardafon Ori- 
oveț 2—4.

«iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii «unii iiimiiiiini

Năstase învingător,

Țiriac învins la Aberavon
ALIATUL

La Aberavon (Țara Gali
lor) au continuat întrecerile 
turneului internațional de 
tenis contînd pentru „CUPA 
DEWAR".

în turul II al probei de 
simplu bărbați, CAMPIONUL 
ROMAN ILIE NASTASE 
L-A ÎNVINS CU 8—6, 6—3

PE AUSTRALIANUL 
HOWE.

Performerul zilei a 
tînărul jucător englez 
phen Warboys, care a 
nut o surprinzătoare
rie în tfei seturi : 6—2, 5- 
6—4 în fața tenismanului ro
mân Ion Țiriac.

RON

fost 
Ste- 

obți- 
victo- 

•7,

160 DE PUGILIȘTI

LA EUROPENELE DE TINERET

OMULUI MODERN
Ideile asupra utilității sportului, a culturii fizice, variază tn 

funcție de profesiune. Ce gîndesc despre aceasta cosmonauțil, oa
meni care Înfruntă in spațiu dificultăți redutabile și ale căror Torțe 
fizice și morale sint puse la grea încercare 7 Revista lunară „SPOR
TUL IN U.R.S.S." publică opiniile cosmonautului EVGHENIVA- 
SILIEVICI HRUNOV pe care le reproducem mai jos.

— „Iubesc și respect foar-
8 pune
— pe

in orașul maghiar Miskolc 
se fac intense pregătiri în ve
derea campionatelor europene 
de box pentru tineret (8-15 no
iembrie). La prima ediție a 
acestei întreceri si-au anunțat 
participarea 21 ae echipe re
prezentative, printre care fi
gurează selecționatele U.R.S.S.,

Poloniei, Ungariei, R. D. Ger
mane, Franței, Iugoslaviei etc. 
ROMÂNIA VA PREZENTA O 
FORMAȚIE CUPRINZÎND Î0 
BOXERI. In total vor evolua 
peste 160 de pugiliști. Me
ciurile vor fi urmărite de 95 
de ziariști, crainici, reporteri 
de radio și TV.

în campionatul de handbal al Cehoslovaciei

DUKLA PRAGA CEDEAZA

SPANIA—GRECIA
2—1

' Pe stadionul „Romareda" 
din Saragossa s-a disputat în
tâlnirea amicală dintre repre
zentativele Spaniei și Greciei. 
Fotbaliștii spanioli au jucat 
mai bine, obținînd victoria 
cu scorul de 2—1 (1—0) prin 
golurile marcate de Luis 
(min. 21) și Quino (min. 58). 
Golul oaspeților a fost înscris 
în minutul 86 de Papaioanou. 
Partida a fost urmărită de 
peste 30 000 de spectatori.

BULGARIA (TINERET) — 
RADNICKI (NIȘ) 6—3

Pe stadionul „Vasil Levski" 
din Sofia s-a disputat me
ciul amical între selecționa
ta de tineret a Bulgariei și 
echipa iugoslavă Radnicki 
Niș; Tinerii fotbaliști bulgari 
au obținut victoria cu scorul 
de 6—3 (2—2) prin golurile 
marcate de Mihailov (3), Di
mitrov, Aleksandrov și Hris- 
tov. Pentru oaspeți au înscris 
Țvetkovici (2) și Pesici.

SELECȚIONATA AUSTRA
LIEI ÎNVINGĂTOARE LA 

HONG KONG

Echipa Australiei a evoluat 
îa Hong Kong în compania 
echipei locale „Jardine Sport

LANEROSSI ÎNVINSA LA 
LIMITA

în cadrul „Cupei Europei 
centrale", la Kraguevac (Iu
goslavia) s-au întîlnit. în pri
mul lor mec!, echipa locală 
Radnicki și formația italiană 
Lanerossi Vicenza. La capă
tul unuj joc echilibrat, fot
baliștii iugoslavi au terminat 
învingători cu scorul de 1—0 
(1—0). Golul victoriei a fost 
înscris de Radivojevici în- 
minutul 18.

CAMPIONATE

U.R.S.S. în cadrul campio
natului unional, liderul clasa
mentului Dinamo Moscova a 
învins cu scorul de 2—0 for
mația Neftci Baku. Alte re
zultate : Dinamo Kiev — Di
namo Minsk 1—0; Dinamo 
Tbilisi — Zaria Voroșilov- 
grad 0—0 ; Pahtakor Tașkent 
— Ararat Erevan 2—1. Pri
mele clasate.
1. Din. Moscova 30 17 7 6 45-20 41
2. T.S.K.A. 23 16 5 7 40-17 37
3. Spartak

Moscova . . 29 12 13 4 43-23 37
4. Zaria 31 10 14 7 27-24 34
5. Dinamo Kiev 31 14 5 12 34-29 33
6. Din. Tbilisi 29 12 8 9 40-28 32

i Nicclae Gîju a găsit în tină- 
rul. din -fața sa, Mircea. Prie, un
Adversar cuminte, care nu l-a
deranjat în nici un fel în primele 
ărei minute de luptă. La ince-

rundului 2. sibianul a in-
fcercat să atace, dar deplasările 
[derutante ale fostului campion 
European au făcut ca pumnii 
(Iui Prie să lovească mai mult 
.în gol. în ultimele minute Gîju 
ia plasat cîteva un-doiuri care
-au cumințit definitiv pe si

mian. Arbitrul Puiu Dumitrescu 
a. condus — ca întotdeauna —
foatre bine, neintervenind in 
timpul meciului decît o singu
ră dată și atunci forțat de îm
prejurări.

Marin Dumitrașcu și Vasile 
Kiss și-au început disputa fără 
obișnuitele momente de tatona
re. Ei au schimbat, fără mena
jamente, multe lovituri dure. în 
urma unui croșeu de stînga, 
bine plasat de constănțean, 
Kiss a fost k.d. în prima repri
ză. Următoarele șase minute 
ale meciului au oferit asistenței 
o dispută vibrantă, cu schim
bări neprevăzute de situații. 
Datorită frumuseții meciului, 
publicul a aplaudat la scenă 
deschisă evoluția ambilor

O repriză cu...

— Ce •• urmărește prin no
tarea acțiunilor întreprinse de 
boxeri in rină, de către co
misia din care fi dv. faceți 
parte t

_ Există o fișă de obser
vație privind acțiunile tehnlco- 
tactlce, tn atac șl apărare, 
folosite de pugiliști. tn drep
tul fiecărui procedeu între
prins de boxer se trece o 
notă de la 1 la 10. Vrem să 
ne dătn seama ce mijloace 
tehnice de luptă sînt însușite 
mal slab de către sportivi. 
Pe baza notelor- acordate, a 
concluziilor comisiei, colegiul 
central de antrenori va în
druma activitatea antrenorilor 
din țară. Consider Inițiativa 
federației bună, ea avtnd la I 
bază o idee științifică. De
pistând anumite greșeli ale 
boxerilor, vom putea purifica 
tn viitor, măcar tn parte, pro
cesul antrenamentului sportiv, i 
(R.C.)

Clasament:
1. Botev 4400 7-08
2. T.S.K A. 4310 17-7 7
3. Spartak 4211 10-6 5
4. Levski Spartak 4 2 11 6—3 5
5. Etar 4211 4-53

In clasamentul golgeterilor
conduce Iakimov cu 7 goluri
(T. H.).

Mare surpriză în campio
natul de handbal al Ceho
slovaciei. Dukla Praga, mul
tiplă campioană, a fost în
trecută clar de formația Sla
via Praga cu scorul de 19— 
13. în urma acestui rezultat 
(din etapa a X-a), Skoda

ȘEFIA CLASAMENTULUI
PIzen, învingătoare în fața 
lui Bohemians cu 
trecut în fruntea
tului cu 17 p (din
le), fiind urmată

puncte și Tatran
P.

16—9, a 
clasamen-
20
de

★

16
15

posibi- 
Dukla, 
Preșov

Turneul internațional 
masculin de handbal de 
la Koln a revenit echipei 
Partizan-Bjelovar, 
cîștigat toate cele 4 me
ciuri susținute. în ultime
le două partide, handba-

care a

învins

NOUL PREȘEDINTE AL FE
DERAȚIEI SPANIOLE

Fostul jucător al echipei A- 
tletico Madrid, Perez Paya 
(42 ani), a fost numit în. 
funcția de președinte al Fe
derației spaniole de fotbal, 
în locul Iui Jose Luis Costa 
(demisionat).

A DECEDAT CEL MAI BUN 
PORTAR BRAZILIAN

Veludo, unul din cei mai 
buni portari care i-a avut 
vreodată echipa de fotbal a 
Braziliei, a decedat, la Rio 
de Janeiro, după o lungă și 
grea suferință. El era în vîrs- 
tă de 40 de ani. Veludo (Cae- 
tano da Silva) a jucat în e- 
chipa braziliană la campiona
tul mondial din Elveția 
(1954), El se retrăsese din 
activitatea competițională în 
anul 1963.

liștii iugoslavi au
cu 8—5 selecționata Olan
dei și cu 11—10 formația 
daneză Kfuim Aarhus. Pe 
locul doi s-a clasat echi
pa secundă a R.F. a Ger
maniei.

te mult sportul — 
cosmonautul sovietic 
cafe I-am practicat toată 
viața. Nu pot concepe ca un 
tinăr. în secolul XX, să 
rămînă indiferent față de 
cultura fizică și de sport. 
Am practicat, cu aceeași 
reală plăcere, schiul, halte
rele și gimnastioa. Acum, 
imediat ce am un moment 
de repaus, joc tenis, merg 
la vînătoare sau fac excursii 
lungi pe bicicletă. Buna 
mea condiție fizică 
jutat la îndeplini
rea misiunii In tim
pul zborului pe 
navele „Soluz-4“ și 
,.Soiuz-5“. 
știut că 
dintr-o navă 
alta cere mari 
zice.

La întrebarea 
relația intre 
sport, Hrunov a răspuns :

— Atenția pe care o a- 
cordă- ' sociologii aces
tei probleme constituie o 
dovadă suplimentară a ac
tualității ei. Cred că fie
care dintre noi este respon
sabil în fața societății de 
dezvoltarea sa fizică. Con
vingerea mea profundă este 
că sportul va contribui în
totdeauna la ameliorarea ca
lităților profesionale. Tre
buie să-i convingem pe co
pii, de la vlrsta de 7 ani 
chiar, să practice o disci
plină sportivă, lucru care-I 
va ajuta să devină oameni 
sănătoși, disciplinați, tenace.

a

m-a a-

Este 
trecerea 

în 
eforturi

Telex ® Telex o Telex

Cea de-a 29-a ediție a „Cursei cicliste de șase zile' de 
Ia Dortmund s-a încheiat cu victoria cuplului vest-german 
Rudi Altig — Albert Fritz. Ei au parcurs în total 
2 874,600 km, totalizînd 651 p. Pe locurile următoare s-au 
clasat perechile Tost — Pijnen (Olanda) — 396 p, Schul
ze — Peffgen (R.F. a Germaniei) — 384 p, Bugdahl — 
Tschan (R.F. a Germaniei) — 369 p, Sercu — Seeuws 
(Belgia) — 364 p, Renz (R.F. a Germaniei) — Gilmore 
(Australia) — 327 p. etc.

în prima zi a turneului inter
național de tenis (rezervat jucă
torilor profesioniști) de la Mi
lano, campionul australian Rod 
Laver l-a întrecut cu 4—6, 7—5, 
8—3 pe englezul Roger Taylor. 
Intr-o altă partidă, spaniolul An
dres Glmeno a dispus cu 6—3, 
5—7, 7—5 de sud-africanul Cliff 
Drysdale.

Turneul internațional feminin 
de baschet desfășurat la No
vi Sad a fost, cîștigat de 
formația poloneză Wisla Cra
covia, care, In finală, a în
vins cu scorul de 71—45 (30— 
19) echipa Slavia Sofia. “ 

locul trei s-a clasat 
locală
patru 
mația

Pe 
echipa 

Vojvodina, iar locul 
a fost ocupat de for- 
Sparta Praga.

NAȚIONALE DE BOX
sportivi, iar la sfîrșitul întîl- 
nirii am așteptat, cu toții, 
curioși verdictul judecătorilor, 
care i-a fost favorabil, la limi
tă (3—2), lui Kiss datorită unui 
plus de claritate în final.

Constantin Stanef a dorit să 
încheie foarte repede socotelile 
cu fostul său coleg de sală Ște
fan Hîrșu. Dar dinamovistul a 
luptat curajos, s-a blocat bine, 
evitînd pe cit posibil contactul 
cu durul său adversar, și a 
plasat, atunci cînd a putut, di
rectele de stînga pentru a-1 
ține departe pe Stanef. Elevul 
lui Traian Ogrinjeanu a atacat, 
însă. în permanență, a punctat 
mult la față și în special la 
corp, cu zdrobitoare upercuturi, 
izolate dar dese, astfel că ju
riul i-a acordat decizia în una
nimitate.

în ziua a doua a campiona
telor, reșițeanul Pavel Nedel- 
cea a urcat din nou treptele 
ringului întîlnind pe Gheorghe 
Radu (Rapid Buc.) în fața că
ruia a demonstrat o superiotate 
evidentă, obținînd K.O-ul în 
rundul 2, după, ce rapidistul 
a făcut cunoștință cu podeaua 
de trei ori.

Dintre grei, Sănătescu a în
cheiat mai repede chiar decît 
ne așteptam ostilitățile cu sibia
nul Moga.

Paul IOVAN

cîștigat la Covaci, iar Clmpea- 
nu poate tranșa definitiv la 
semigrea rivalitatea cu pun- 
clierui Constantineseu".

In campionatul vest-german de 
fotbal s-au disputat două me
ciuri restanță. Echipa S.V. Ham
burg a învins cu scorul de 3—2 
formația Kickers Offenbach, iar 
M.S.V. Duisburg a terminat la 
egalitate (0—0) pe teren propriu 
cu F. C. Koln.

La Oslo,
.Indoor" de tenis rezervată e- 
chipelor europene, se desfășoa
ră în prezent întîlnirea dintre 
selecționatele Norvegiei și Po
loniei. După prima zi de între
ceri, scorul este egal : 1—1. Ta
deusz Novickl (Polonia) l-a în
vins cu 6—2, 6—2 pe Erik Me- 
lander, iar Erik Roos (Norvegia) 
a cîștigat cu 6—4, 6—4 în fața 
lui Wies'law Gasiorek.

in cadrul competiției 
de tenis rezervată

aceasta ediție 
organizatorii 

program care

• Păcat că la 
a campionatelor 
nu au editat un „___ _____
să prezinte un' istoric al com
petiției, cărțile de vizită 
boxerilor cu vechi 
servicii și figuri de : 
liști. Un asemenea 
care putea fi editat 
anii trecu ti chiar 
LOTO-PRONO6PORT, 
constituit un document.

ale 
state de 

noi pugi- 
program, 
ca și în 
de către 

ar fi 
___ o a- 

mintire pentru cei 195 de par
ticipant! ce și-au dat întîlnire 
în aceste zile în „careul ma
gic" da; la Floreasca. încă o 
dată, păcat.

• Talentatul 
clujean Florea 
ne prezintă ,tfavoriții“ săi: 
M. Aurel, C. Gruiescu, G. 
Pometcu. P. Nedelcea, A. 
Iliescu, C. Cuțov. Al. Popa, 
I. Gydrffy, Al. Năstac. M. 
Constantineseu și I. Alexe.

• Intr-o convorbire cu fos
tul campion european la cat. 
semigrea. Gh. Negrea, acesta 
ne-a declarat că boxul era în 
avantaj dacă campionatele se 
desfășurau în luna iunie pe 
ringul -de la stadionul Repu
blicii. „în condiții de vreme 
bună — a. adăugat el — fina
lele puteau fi urmărite de 
peste 15 000 de spectatori.

• întîlnire cu vechiul antre
nor metalurgist Ion Stoiano- 
vici. Iată ce ne spune el : 
„Merg la titluri cu trei băieți 
cu-ajoși și In formă mare. 
Hodoșan 11 poate Învinge pe
SUberman, N. Tudor * mal

antrenor
Stanomir,

• La acest campionat 
comisia medicală anti-do- 
ping își va desfășura acti
vitatea prin sondaj. Co
misia are în frunte pe dr. 
I. Stănescu și este alcătui
tă din dr. I. Drăgan, dr. 
Ad. Vasiliu, dr. I. Droc și 
farmacistul Oct. Con'.

• Printre invitații de peste 
hotare care urmăresc între
cerile se află si iranianul PE
TROS NAZARBEGHIAN. A- 
cesta a fost recent ales, la 
Paris, membru al comitetului 
executiv ai AIBA.
• Deoarece s-a redus con

siderabil numărul participanțl- 
lor, oficialii au modificat pe 
bună dreptate programul fi
nalelor. Astfel, semifinalele 
nu se vor mal desfășura în- 
tr-o singură zi. Ele vor avea 
Ioc in zilele de 2 șl 3 noiem
brie cu Începere de la orele 
15. La 4 noiembrie este zi de 
odihnă, finalelej dlsputîndu-se 
la 5 noiembrie, de la ora 19.
• Membrii secției „Ceahlă

ul" din Piatra Neamț au sosit 
cu tntîrzlere la București, 
după efectuarea cîntarulul, a 
vizitei medicale, și după alcă
tuirea programului. El nu au 
mal fost acceptați în compe
tiție. Cine poartă vina ?

In cadrul campionatului unional 
de hochei pe gheață, liderul cla
samentului, Dinamo Moscova, a 
obținut o nouă victorie. Jucînd 
la Novosibirsk, hocheiștii de la 
Dinamo au învins cu scorul de 
€—2 formația locală Sibir. E- 
chipa T.S.K.A. Moscova, una 
dintre favoritele competiției, a 
pierdut în deplasare cu 1—4 în 
fața formației ■ Himik Voskre- 
sepsk. Intr-un...alt.- joc, S.K.A. 
Leningrad a dispus cu scorul 
de 3—2 de Traktor Celiabinsk.

de-a 18-a ediție a Raliu- 
internațional al Spaniei a 
sfîrșit la Madrid cu vic-

Cea 
lui 
luat 
toria echipajului francez J. Ni
colas—D. Stone. învingătorii, 
care au concurat pe o mașină 
..Alpine Renault”, au totalizat 
9 892.6 puncte penalizare.
In localitatea spaniolă La Co
runa s-a desfășurat întîlnirea 
internațională de, box dintre se
lecționatele de amatori ale Spa- 

• niei și Elveției. Net 
pugiliștii spanioli au 
învingători cu scorul 
Gala a fost urmărită 
4 000 de spectatori.

superiori, 
terminat 
de 8—1. 
de peste

Paul OCHIALBI

PAVEL NEDELCEA : 2 MECIURI
(Urmarfi din pag. 1)

petate de care S-a folosit 
pentru oprirea aticului dez
lănțuit al brașoveanului — 
mult mai proaspăt în final — 
l-au lăsat (pe bună dreptate) 
De bănățean în faza speran
țelor care s-âu pus în el.

După două victorii prin 
neprezentare, un abandon 
dictat cu luciditate de «arbi
trul C. Chlriac în dauna lui

V. Nice si o victorie neaștep
tată a unul băiat parcă prea 
plăpînd pentru o finală a 
seniorilor (N. Iovănescu) —, 
parada semimuștelor a fost 
încheiată de evoluția «igură. 
parcă prea liniștită, a cam
pionului Mihai Aural.

Fără Să impresioneze, se
migreii șl-au desemnat re
prezentanții care var lupta 
în sferturile de finală. Din
tre meciuri' menționăm par-

= 2 VICTORII
tida — plină de momente 
dramatice — dintre brașo
veanul I. Chifu și bucureș- 
teanul P. Cojocarii, ultimul 
detașîndu-se în învingător, 
doar datorită plusului de ex
periență. precum șl cazul 
destul de rar întîlnit pe rin
gurile noastre al unui meci 
fără decizie de învingător, 
cel dintre dezordonații Fu- 
garu «1 Perlanu, ambii des
calificați în rundul doi.

Programul galelor de azi
ORA 15 •. Cat. cfieoș 1 Aural 

Dumitrescu (Steaua) — Ion O- 
toplla (Constructorul Hunedoara), 
Petre OcicJ (Alumina Slatina) — 
Iulian Lungu (Metalul Buc.), 
Petre Manole (Farul) — Adrian 
Moraru (Met. Buc.), Ion Onofrei 
(C.S.O. Bala Mare) — Valeriu 
lanovlci (S. C. Bacău), Ionel 
Ciocoi (A.S.A. Cluj) — Stolan 
Chlrlță (Semănătoarea Buc.), 

Marin Grigore (U. M. Tlm.) — 
Ion Robitu (Progresul Brăila), 
Ion Angelescu (C.S.M. Reșița) — 
Ion Mare, (Mușcelul C-lung), Ga
briel Pometcu (Voința Buc.) — 
Dan Popescu (Electroputere Cra
iova).

Cat. semimljlocle : Victor Sll- 
berman (Steaua) — Dorel Tran
dafir (A.S.A. Tg. Mureș), Ale
xandru Popa (Steaua) — Cornel 
Mihai (Metalul Plopenl), Arpaii 
Majai (C.S.M. Cluj) — Constantin

Meibita (Nlcollna Iași), Nlcolaa 
Stanca (C.T.R. Timișoara) — 
Constantin Ghlță (Dinamo Buc.), 
Gheorghe Buta (Dinamo Brașov)
— Marcel Gheorghe (Voința Brăi
la), Ștefan Marton (C.S.M. Cluj)
— Toma Popeacu (Electroputere), 
Nlcolae Pătuleanu (C.S.M. Reșița)
— Gheorghe Ene (Dlnamo Buc.i. 
Alexandru Matyus (C.S.O. Bala 
Mare) — Ion Hodoșan (Metalul 
Buc.).

ORA 11 : Cat. muscă : Vasile 
Ivan (Dlnamo Buc.) — Gheorghe 
Raț (Voința Satu Mare), Pascale 
luga (Oțelul Galați) — Octavian 
Badea (Farul), Vasile Râdulescu 
(Metalul Plopenl) — Carol Pop 
(U. M. Timișoara), Nlcolae Du
mitru (Electroputere) — Gheor
ghe Badiu (Oțelul Galați), Ion 
Nlcolau (Nlcolina Iași) — Petre 
Blschln (C.S.M. Sibiu), Mircea

Făgărășann (Constructorul Hu
nedoara) — Marin Popescu 
(A.S.A-, Cluj), Tudor ChlrUă (Dl
namo Buc.) — Anton Cojan (SC 
Bacău), Constantin Gruiescu 
(Steaua) — Ion Stolan (Chimia 
Craiova).

Cat. semlușoară : Aurel Simlon 
(Muscelul C-lung) — Gheorghe 
Pușcaș (Steaua), Cornel Hoduț 
(Olimpia Buc.) — Tibl Ciubotarii 
(Nlcolina Iași), Die Radu (NIco
lina lași) — Gheorghe Vlad (Muș
celul C-lung), Nlcolae Deleu (O- 
țelul Galați) — Ovidlu Gorea 
(Voința Reghin), Adolf Zaibel 
(Progresul Brăila) — Constantin 
Muscă (C.S.M. Reșița), Teodor 
Purtan (Vagonul Arad) — Ion 
Mihăileanu (Electroputere), Cons
tantin Negoescu (Olimpia Buc.) 
— Ion Măguri (Rapid Buc.), Aurel 
Slmlonescu (Farul) — Aurel I- 
llescu (Farul).
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— Există, Insă, oameni 
care gîndesc că a face sport 
reprezintă o pierdere de 
timp. Credeți că se pot nu
mi oameni cu adevărat cul
tivați cei ce sînt completa,- 
mente străini față de acti
vitatea sportivă ?

— Pe ‘ "
pling in mod sincer 
declarat Hrunov. 
autoprivează de 
vieții .neînțelegînd că fă- 

■ cînd cit mai multă mișcare 
își prelungesc existența, ră- 
mîn utili societății chiar la 

o vîrstă mal îna- 
n r a C a intată. Oamenii 
|J I uOU jntr-adevăr culti- 
w V, vați au grijă să-și

acești oametnl îl 
a 

Ei se 
plăcerile

CTDAIMA mențină condiția
vllXnlIlH fizică șl exemple

privind 
profesie

fi-
co-

și

Următoare» Întrebare 
Interviului a fost:

DOPING
SAU GUTURAI?

După cum rela
tează ziarul bel
gian „LA METRO
POLE" din Bru
xelles, profesorul 
Arnold Becker, 
membru al comi
siei medicale a 
C.I.O. a luat ati
tudine împotriva 
faptului că cicliștii 
profesioniști ' 
sesc droguri 
mod abuziv. 
Încape îndoială 
în campionatele 
mondiale de ciclism 
disputate la Lei
cester s-a făcut a- 
buz de droguri'., a 
declarat el ■ ■ -
alocuțiune 
la congresul 
cietățir de J 
ele.

Len Unwln, con
ducătorul federa
ției britanice de

folo-
1n «Nu 
că

intr-o 
rostită 

so- 
farma-

de acest fel sînt 
nenumărate. Cultura și fru
musețea (și sportul este ace
la care dezvoltă în special 
calitățile de mai, sus) «trag 
după sine " ’ ” ’*

— Care
rea dv., 
saturi de 
om și in

disciplina morală, 
sînt, după păre- 

primele trei tră- , 
caracter ale unul 

__ ce măsură contri
buie sportul la formarea lor?

— Perseverența, cinstea, 
omenia. Nimic nu vine de 
la sine, fără muncă. Omul 
trebuie să aibă o voință de 
fier pentru a depăși greută
țile de tot felul, să-și păs
treze o inimă pură și să-și 
respecte aproapele. Sportul 
ne învață toate acestea și 
iată de ce el este pentru 
noi un ajutor de preț. Spor
tul, cultura fizică permit o 
dezvoltare armonioasă a fie
căruia dintre noi a declarat 
In încheiere cunoscutul cer
cetător al spațiului cosmic.

ciclism, lulnd 
de aceste afirma
ții. a făcut urmă
toarele precizări : 

«fn timpul cam
pionatelor au fdst 
luate probe de că
tre comisia de con
trol medical a 
U.C.I. Prelevările 
au fost analizate în 
laboratorul prof. 
Beckett din Chel
sea și toate au dat 
rezultate satisfăcă
toare, neexistînd ca
zuri deosebite de 
dopa). S-ar putea 
ca profesorul să 
facă aluzie la efe- 
drlnă, drog nein
terzis Și a cărui 
prezență a fost des
coperită la analize. 
Din motive pe care 
U.C.I. le știe foar
te bine, efedrina nu 
figura pe lista dra

gurilor interzise a- 
nul acesta, dar a 
fost adăugată pe 
lista pentru 1571“.

Acest produs, a 
arătat Len Unwln, 
ridică o problemă 
grea căci, luat tn 
doze mari, el poa
te avea un 
stimulator 
amelioreze 
manțele unul aler
gător Dar el poate 
fi utilizat și tn 
instilații nazale pen
tru combaterea gu
turaiului fi a altor 
turburiri respira
torii, fiind prescris 
de medici pe rețe
te obișnuite".

în concluzie — 
se întreabă ziarul 
belgian — pedepsim 
pe cicliști pentru 
doping, sau și pen
tru guturai ?...

efect 
și să 
perfor-

PAPANICOLAU

„RECORDUL MEU NU VA TRAI

PREA MULT“
Ora lui Papanicolau a su

nat. La un an după C.E. de 
la Atena, cunoscutul cam
pion grec și-a luat o stră
lucită revanșă, reușind să 
stabilească, in față celor 
5000 de spectatori prezenți 
pe stadionul Karaiskakis, 
un nou record mondial, la 
săritura cu prăjina.

„Papanicolau și-a fixat în 
planul tentativei sale de re
cord. sărituri la 5,00 m, 5,20 
m, 5,35 m și 5.47 m — re
latează X. Metsis, corespon
dentul special la Alena al 
ziarului parizian L’EQUIPE. 
El a trecut cu mare ușurin
ță Ia primele două încer
cări. Apoi, a renunțat la 

cerînd arbitrilor să 
ștacheta direct la 
Un elan foarte ra- 

bătaie excelentă și 
lui Papanicolau a

5.35 m, 
ridice
5,47 m. 
pid, o 
corpul 
trecut și la această înălți
me, lovind ușor ștacheta, 
cafe a rămas totuși între 
suporți. Entuziasmul mul
țimii nu a cunoscut mar
gini, mai ales după ce o- 
ficialii au anunțat, la ca-

patul unei 
țioase, că 

' a fost de 
cm mai mult decît recordul 
precedent al lui Wolfgang 
Nordwig.

Inserarea începuse să cu
prindă stadionul. Papanico
lau a mai încercat apoi de 
3 ori la 5,54 m, dar 
succes."

Părăsind stadionul, 
recordman mondial a 
clarat: „De multă vreme 
aștept acest moment și, in- 
sfîrșit, iată recompensa u- 
nei activități de 12 ani. Sint 
convins însă că acest re
cord nu va avea mult de 
trăit. Mă simt în formă ex
celentă și voi încerca chiar 
săptămâna următoare să urc 
ștacheta".

La anunțarea excepționa
lului record, oficialitățile 
din Trikkala, orașul na
tal al recordmanului mon
dial, au hotărît ridicarea 
unei statui în cinstea per
formanței lui Papanicolau. 
Ca pe vremea eroilor pri
melor Olimpiade antice...

verificări minu- 
înălțimea reală 

5,49 m (!), cu 3

fără

noul 
de-

-ultimele stiri-ultimele rezultate -ultimele știri-

In turneul feminin de fah de la Halle

GERTRUDE BAUMSTARCK PRINTRE FRUNTAȘE
BERLIN, 15 (prin telefon). — 

înaintea ultimei runde a turneu
lui Internațional feminin de șah 
de Ia Halle, reprezentanta Româ
niei, Gertrude Baumstarck ocupă 
locul al doilea cu 6 puncte. Pe 
primul loc se află Valentina Bo
risenko (U.R.S.S.) cu 7*/« puncte, 
în oele zece runde desfășurate

pin* acum, Gertrude Baunutarek 
a cîștigat la Anlko Csapo (Unga
ria), la Hanelore Pehts — cam
pioană de junioare a R.D. Ger
mane șl la Brlglte Hoffmann 
(R.D. Germană), a remizat cu 
Lleberg, Nowara, Vorsch, Ntln- 
ehert șl dr. Kroggel (toate R.D. 
Germană) șl Borisenko (U.R.S.S.),

suferind o Infrlngere din partea 
jucătoarei bulgare șikova.

In ultima rundă, Baumstarck e 
tntllnește pe Anette Mlechel 
(R.D.G.).

ECHIPELE DE TENIS DE MASA ALE JAPONIEI 
ÎNVINGĂTOARE LA FRANKFURT PE MAIN

Conttnulndu-și turneul tn eu
ropa, echipele de tenis de masă 
ale Japoniei au susținut la Vrank- 
furt pe Main o dublă Întîlnire cu 
aelecțlonatele R. T. a Germaniei.

In meciul feminin, jucătoarele 
japoneze au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (Kowada — Schar- 
macher 21—10, 21—11 ; Ozekl — 
Schiller 17—21, 21—14, 21—17 ; Ko
wada, Ozekl — Schdler, Schar- 
macher 21—14, 19—21. 21—18).

întîlnirea. masculină s-a î-iche-

TINERII HOCHEIȘTI
Ieri a plecat tn Polonia se

lecționata de hochei (juniori) 
a țării noastre, care va tn- 
tilnl, astăzi șl mllne, repre
zentativa similară a țării gaz
dă, tn două Interesante par
tide. Antrenorii St. Ionescu șl 
Ion Ganga au deplasat un 
lot puternic, printre care se 
află șl numeroși hoeheiștl,

lat ou scorul de I—1 tn favoarea 
oaspeților. Cel mai bun jucător 
•1 Învingătorilor a fost Tasaka, 
care l-a Învins eu 21—19, ZI—11 
pe Jansen șl cu 21—15, 21—16 pe 
Schmlttinger. Cunoscutul cam
pion vest-german Schdler a pier
dut cu 6—21, 14—21 la Ito și eu 
17—21, 11—21 la Imano. Singura 
victorie a gazdelor a fost obți
nută de Jansen, Învingător eu 
21—17, . 21—1? tn fața lui Imano.

ROMÂNI ÎN POLONIA
participant! la campionatul 
categoriei A : Netedu, Turea- 
nu. Țone, Bandaș, Axlnte, 

Costea, Herghelegiu ș.a. Ime
diat după Întoarcerea din 
Polonia, eebipa de juniori va 
evolua tn București (4 șl I 
noiembrie) tn compania re
prezentativei de juniori a 
Bulgariei.

LA 16 DECEMBRIE - MECI
PENTRU TITLUL EUROPEAN

LA „MUSCĂ"
Actualul campion european 

da box (profesionist), la ca
tegoria mușc*, Italianul At- 
sori, tși va pune titlul In joo 
lntr-o Întîlnire care va avea 
loc la Madrid cu spaniolul 
Andres Romero. Meciul este 
programat la 16 decembrie.

RAPID BUCUREȘTI — S. K. 
LEIPZIG 5-7 LA LUPTE 

LIBERE
Aseară, în sala Giuleștl, a avut 

loe întîlnirea Internațională de 
lupte libere dintre formațiile RA
PID BUCUREȘTI și S.K. LEIP
ZIG. Oaspeții au prezentat o gar
nitură redutabilă reușind in fi
nal să obțină victoria cu 7—5. 
Punctele rapldlștilor au fost rea
lizate de D. Tlndeche, C. Ciubo
tarii (ambii la cat. 52 kg), M. Do- 
robanțu (cat. 57 kg), V. Albu 
(cat. 68 kg), ș! St. Popescu (cat. 
74 kg).
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