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E
vidențiate îndeobște după ]uj 
mătatea fecalului trecut, prac
ticile «portive studențești s-au 
infiltrat îr» România în prime
le două decenii de după ’900, 
atrăgînd prin conținutul lor 

șl prfn virtuți Instructive pînă atunci
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nou șl prin virtuți Instructive pînă atunci 
neexplootote.

Pe un fundal de puternică efervescență 
spirituală, apariția primelor societăți spor
tive universitare cea din Cluj (1919), 
din core s-a născut, ulterior „U", și „ME
DICINA" București (1920) — a constituit 
deopotrivă o realizare cu deplină cau
zalitate cît și un eveniment cu importante 
reverberații în lumea tineretului epocii.

Aliniindu-se exemplului — sună de ins
pirație și entuziasm — colegilor reuniți 
în perimetrul formațiunilor amintite, studen
ții Politehnicii din Timișoara (1920), ai Po
litehnicii din București (1927), ai Acade
miei (1928), cei ai Societății de educație 
fizică (1929) și cei de la Drept (1941) au 
procedat și ei la făurirea unor organiza
ții universitare cu caracter sportiv, palpi
tantele lor competiții — desfășurate mai 
ales la volei{ fotba’ ^1 atletism — repre- 
zenttnd un inepuizabil izvor de amintiri.

în epoca la care ne referim, o contri
buție substanțială — deși indirectă — la 
lansarea primelor cluburi sportive din 
România a avut-o și retrezirea spiritului 
și a tradițiilor olimpice, care, deși într-o 
alcătuire modernizată și plasate într-un 
alt cadru geografic, au fost reașezate pe 
aceleași fundamente morale, de puritate

formemfă, cluburile studențești ale epocii 
propunîndu-și arareori — și reușind nu 
mai des — atragerea spre exercițiu fizic 
a marii mase a tineretului studios.

Cu toate acestea, trăind într-o trainică 
simbioză cu institutele și facultățile patro
nale, cluburile studențești au dăinuit pes
te timp, recentele semicentenare — „U“ 
Cluj, „Medicina" București și „Politehnica'1 
Timișoara — demonstrind atît permanen
ța acestora, dincolo de formele de or
ganizare și de titulaturile pe caro le-au 
purtat în decursul anilor, cît si forța tra
diției și a fidelității studenților pentru 
simbolurile și materializările întrecerii 
sportive.

Retrospectivele prilejuite de amintitele 
manifestări sărbătorești — consumate ci
nul trecut la Cluj, săptămînă trecută la 
medicina și aflate în curs de desfășurare 
la Politehnica Timișoara — au ocazionat 
nu numai bilanțuri dintre cele mai mulțu
mitoare, pe linia unei tradiții nedezmin
țite, ci. și Întreceri emoționante, deosebit 

tocmai prin puterea lor 
măiestria de care dau 
decenii — foști sportivi

de mobilizatoare 
de evocare și prin 
dovadd — peste 
ai începuturilor.
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De astăzi, sferturi de finală in campionatele naționale de box

POMETCU învingător prin k. o. după 40 de secunde!

I

aceleoși fundamenta morale, de 
și întrecere sportiva dreapta.

Timpul evocat aici a fost unu! 
nlrilor entuziaste, al culorii șl al 
al participării voluntare, rămasa, 
cate, mai ales la nivelul sportului

Avfnd drept punct de plecare aceste 
tradiții, procedînd la o atentă studiere a 
realizărilor sportive ale altor țări cu suc
cese în marile competiții ale lumii, în- 
sușindu-și ideea că viata sportivă contem-

1

Aurel Dumitrescu și Victor Silberman, performerii zilei

al por- 
boemei, 
din pă- 
de per-

Ovidh» IOANIȚOAIA

(Continuare tn pag. ■ •■«)
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campionul european al coco
șilor, Aurel Dumitrescu l-a in- 
tîlnit pe Ion Otopila un tînăr 
curajos, robust și atît Dumi
trescu a rămas același' stilist 
care a impresionat, în timpul 
C.E. de la București, pe toți 
specialiștii prezenți la marea

Întrecere. Ieri Dumitrescu a 
punctat eficace timp de 7 mi
nute, iar în ai 8-lea adversarul 
său a trebuit să se supună 
abandonului dictat de arbitrul 
gălățean Ion Ștefan.

Adrian Mora.ru și Petre Ma
nole și-au trimis încă din pri
mele secunde numeroase lovi
turi dure. După trei minute 
era foarte greu de prevăzut 
învingătorul. In rundul 2, însă, 
Moraru a trimis cîteva directe 
de stingă care l-au incomodat

vizibil pe Manole. Ca urmară 
constănțeanul a început să ob- 
st'rucționeze și a primît un a- 
vertisment pentru lovituri cu 
capul. In ultima repriză, după 
alte două avertismente justi
ficate, Manole a fost, pe bună 
dreptate descalificat de arbi
tru.

La a doua sa apariție în 
actualul turneu final al cam
pionatelor naționale, Gabriel 
Pometcu a impresionat in mod 
deosebit mai curînd prin rapi-

ditate decît prin profunzime. 
Proaspătului cîștigător al ca
tegoriei cocoș în recentul tur
neu internațional de la Berlin, 
nu î-au trebuit decît 40 de se
cunde pentru a-1 face k.o. pe 
Dan Popescu-

Victor Silberman, foarte si
gur pe el, a lovit doar de cîte
va ori mai seriO3. Adversarului 
său, Dorel Trandafir, după ce 
a fost k.d. în prima repriză, 
în rundul 2 antrenorul i-a 
consfințit abandonul aruneînd 
prosopul în ring.

Adevărați scrimerl, Oornel 
Mihai și Alexandru Popa au 
oferit spectatorilor un recital 
de eschive și Jonglerii pugilis
tice în care ambii sportivi sînt 
maeștri- Ion Ilodoșan a înche
iat gala de după amiază, ob- 
ținînd o victorie dificilă în 
fața tenacelui băimărean Ma- 
tyus.

Paul IOVAN

CEI 17 SELECȚIONAȚI PENTRU MECIUL

SINGUR NUME NOU ANCAUN i

Gheorghe

Călin

La centrul Steaua 23 August

Printre viitorii candidați la „Cupa Sportul

DE FOTBAL CU ȚARA GALILOR

în cadrai conferinței de 
presă de ieri, do la r, R. 
Fotbal, antrenorul ANGELO 
MCULESCU a anunțat alcă
tuirea Iotului reprezentativ 
pentru partida cu Țara Ga-

Iilor, precum șî următorul 
„11“ preconizat: RADU- 
CANU—SATMAREANU, LU- 
PESCU, DINU, MOCANU, 
DUMITRU, RADU NUN- 
WEILLER, LUCESCU (NEA-

GV), DOBKIN, DUMITRA- 
CHE, FL. DUMITRESCU.

Ceilalți selecționabill sînt 
ADAMACHE, HALMĂGEA- 
NU, VIGU, ANCA (nou fn 
lot) și TĂTARU.

Campionul european Aurel Dumitrescu (stingă) intr-o poziție de atac caracteristică, in meciul 
său cu Ion Otopila Foto i M. THEO

Vineri, 30 oatambrle... O 
zi obișnuită de antrenament 
la centrul de juniori șl copii 
Steaua — 23 August., Ba, 
nu! Privind mai atent la 
cele ce se întâmplă în jur»

«e să-1 mențină cît mal mult 
timp posibil în aer, fără să 
atingă pămîntul.

Profesorii lor, foști fotba
liști cunoscuțt, ca Petre Mol
doveana Nicolae Dragam

„Oxford"-ui eopilului Ion Bugnar, aspirant la ,,Cupa Sportul"
Foto-, Theo MACARSCHI

te ajuți ți cu pieptul, intru- 
cît regulamentul permite".

Sînt printre el și cițiva 
care nu au nevoie de îndru
mări. Un băiețaș, lîngă noi- 
este de pe acum 
în materie. Cu o 
tură de jucător 
state de serviciu 
lovește balonul 
picioare, îl trece pe „oxford", 
pe umăr, pe cap. Din. cînd 
în cînd mai aruncă cîte o 
privire și spre profesor, 
care-1 urmărește admirativ. 
Și- în timp ce-și continuă 
„numărul", antrenorul Ilîe 
Savu, șeful ,-centrului", ne 
furnizează datele necesare: 
„tl cheamă Vasi.lt Dina"..., 
are 14 ani... joacă înaintaș 
central, dar st descurcă și pe 
aripă... este golgeterul echi
pei sale, >,Luceafărul". Este și 
un elev silitor, numărlndu-se 
printre fruntașii clasei a

un virtuoz 
dezinvol- 

cu vechi 
în fotbal, 

cu ambele

(Continuări tn pag. ■ t-a)

Programul galelor de azi
ORA 15 : cat. ușoară; N. 

Streașină (Tractorul Brașov)— 
V. Dumitriu (Metalul Suceava), 
I. Armie (C.S.M. Sibiu)—Gh. 
Roșea (Ind. sîrmei C. Turzii), 
Gh. Bădoi (Rapid Buc.)—A. Po
pescu (Chimia Craiova), C. 
Cuțov (Dinamo Buc.)—N. Pă- 
pălău (Dinamo Buc.), Șt. Mi- 
balcik (Motorul Arad)—V. An
tonin (Dinamo Buc.), A. lacob 
(Voința Buc.)—I. Golgojan (Me
talul Mehedinți), Gh. Jipa 
(A.S.A. Bacău)—T. Mihal (Vo
ința Buc.), N. Paraschiv (Ra
pid Buc.)—P. Dobrescu (Dina
mo Buc.).

Cat. mijlocie: H. Stumpf 
(Metalul Buc.)—I. Giurcă (Di
namo Buc.), C, Cojocaru (Tro- 
tusul Gh. Gheorghiu-Dej)—I. 
Petrea (Dinamo Brașov), N. 
Moț (Motorul Arad)—Gh. Man 
(C.S.O. Baia Mare), Fr. Salgo 
(Voința Cluj)—V. Tecuceanu 
(Rapid Buc.), M. Văcaru (Di
namo Brașov)—!. Petre (Progr.

Brăila), M. Călin (C.F.R. Cra
iova)—!. Olteanu (Dinamo 
Buc.), N. Manița (Oțelul Ga
lați)—Șt. Pîrvu (S.N. Oltenița), 
M. Drăgulici (Metalul Mehe
dinți)—A. Năstao (Steaua Buc.)

ORA 19: Cat. semimuscă:
M. Lumezeanu (Steaua Buc.)— 
V. Budttiici (Dinamo Brașov), 
Gh. Cristea (Metalul Buc.)— 
P. Ganea (Progr. Brăila), N. 
lovănescu (U. M. Timișoara)— 
V. Drăgan (Steaua Buc.), Șt. 
Receanu (A.S.A. Tg. Mureș)— 
A. Mihai (Farul Constanta).

Cat. pană : N. Gîju (Steaua 
Buc.)—V. Kiss (Voința Cluj), 
C. Buzuliuo (Steaua Buc.)—
N. Toma (Steagul roșu Brașov), 
C. Stanef (Progr. Buc.)—Oct. 
Amăzăroaîe (Trotușul Gh. 
Gheorghiu-Dej), A. Mocanu 
(Constr. Buzău)— P. Nedelcea 
(C.S.M. Reșița).

Cat. mijlocie mică: I. Co
vaci (Dinamo Buc.)—Gh. Stan- 
ciu (Celuloza Călărași), Gr. Mi-

hoc (C.F.R. Timișoara)—L Stoi
ca (Dinamo Brașov), Gh. Encu- 
lescu (Crișul Oradea)—V. Bute 
(Oțelul Galați), P. Tănase (Nl- 
coTina Iași)—N, Nicolae (Me
talul Buc.), Al, Tîrboi (A.S.A. 
Cluj)—D. Slnâuceanu (Metalul 
Suceava), 
Cluj)—Gh. 
Iași), D.
Buc.)—T. _______

Buc.), E. Constantineseu (Elec- 
troputere Craiova)—I. Gyorffy 
(Dinamo Buc.).

V. Mîrza (C.S.M. 
Călin (Nioolina 

Mîhalce* (Dinamo 
Nicolae (Metalul

— Puțini Iubitori al boxului 
«e mal așteptau să evoluezi 
bina In aceste finale, după o 
absență de aproape un an In 
marile ringuri. 1(1 plac pau
zele atlt de mari 1

— Ntct gtnd. Depărtarea la
țului ae București este, poa
te. de vină. Retrăgtndu-mă a- 
colo pentru studii (n. n. — 
Călin este student tn ultimul 
an al Facultății de educație 
fizică), n-am părăsit boxul 
nici un moment. Prezența 
mea la finalele din ultimii trei 
ani poate fi o mărturie. Fiind 
antrenor, pregătesc fi o gru
pă de juniori a clubului Ni
cotină, neutttndu-mă nici... pe 
mine. Se pare, tnsd. că... cine
va, acolo sus. nu mă Iubește. 
Este, cred, singura explicație 
a faptului că, de etnd «tnt la 
Iași, n-am primit din partea 
federaftei nici o invitație la 
vreun turneu sau vreo veri- 
fleare.„ (Gb. I.t.

Citiți tn pag. a 4-a cele
lalte relatări despre desfă
șurarea finalelor campio
natelor naționale de box

azi, Începe In capitală

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE SPADA
cu participarea trăgătorilor ucrainieni

ODATĂ CE TURNEUL DITIZIONAR DE IA TIMISOARA

Handbalul feminin ia un nou start!

poți bS observi că w pentru 
astăzi — micit elevi al cen
trului învață o lecție nouă. 
Peste tot, aproape pe flecare 
porțiune a termalul, mici 
jucători; eparțtaînd tuturor 
grupelor,- „lutarează* Indivi
dual cu balonul, str&dutodu-

Gigi Dtingu, Dan Sîrbu, trec 
pe la flecare în parte, și> ar 
colo unde se simte nevoia, 
aduc corectivele necesare: 
„Nu așa, Dinule, lasă-ți trun
chiul mai relaxat", „Tuăore, 
la „mingea" asta trebuia să

C9NFERINJA DE PRESĂ A F. R. FOTBAL
• LA 6 NOIEMBRIE VA FI CONSTITUIT COLE

GIUL DIVIZIEI A
© INTRODUCEREA „TESTULUI COOPER" ÎN 

ANTRENAMENTUL FOTBALIȘTILOR
ST' citiți amănunte în pag. a IV-a

Duminică, luni șl marți, sala 
Olimpia din Timișoara va găz
dui 15 meciuri ale primei run
de a turului II al campiona
tului diviziei A de handbal 
feminin. Toate cele 10 forma
ții din București, Timișoara, 
Brașov, Buhuși, Odorhei, Sibiu 
și Tg. Mureș vor evolua pe 
aceeași scenă în fața entuziaș
tilor spectatori timișoreni șl a 
juriului de specialiști.

Este foarte probabil ca Ia 
Timișoara — după desfășura
rea celor 15 partide — să 
se schimbe foarte puțin din 
actuala configurație 
meniului, ba 
prima parte a 
te să rămînă 
ceasta pentru 
trei etape nu 
tîlniri între pretendentele la 
titlu (IfE.F.S., Universitatea 
București și Universitatea Ti
mișoara). Paradoxal, totul este 
în favoarea 
în care se 
handbalul 
Cum ?

Eliberate 
byurilor, de 
tidelor decisive, 
din echipele fruntașe 
din *
cele mai multe elemente lo-

a clasa- 
mai mult, In 

sa ierarhia poa- 
neschimbată. A- 
faptul că cele 

programează în-

viitoarelor acțiuni 
va afla angajat 

nostru feminin.

de emoțiile der- 
contractarea par- 

handbalistele 
(adică 

acele formații care dau

Pentru amatorii de parade 
și riposte (executate, ce-i 
drept în situații, mai puțin 
dramatice decît cele în care 
s-a aflat pe „micul ecran", 
Errol Flyn ca interpret al 
lui Don Juan), acest sfîrșit 
de săptămînă vine cu tenta
ția unui eveniment interna
țional. Spadasinii noștri vor 
evolua în compania unui 
cvartet de trăgători ucrai- 
nieni, mai întîi într-o între
cere individuală și, apoi, în
tr-o competiție pe echipe,cul- 
minînd cu întîlnirea Româ
nia A — R.S.S. Ucraineană. 
Oaspeții au deplasat la 
București o echipă care a- 
liază experiența mai vastă a 
lui Iosif Vîtebski, fost com
ponent al reprezentativei 
U.RS.S., și a lui Oleg Ani
kin, participant la diferite 
competiții internaționale, cu 
tinerețea dornică de afirma-

re a trăgătorilor Igor Beli- 
ciko și Alcxandr Bikov,

Participarea spadasinilor 
noștri va fi mult mal largă 5 
circa 20 de trăgători eonsa- 
crați ca: Istrate, Pongraț, 
Sepcșiu, Duțu, Moldanschi 
sau de perspectivă : Bărăgan, 
Cerea, Cărămidă, Bun ea ș.a.

Astăzi, sîmbătă, este pro
gramată întrecerea indivi
duală care se va desfășura 
astfel t ora 9 — sferturile de 
finală ; ora 11 — semifina
lele ; ora 17,30 — finala.

La proba pe echipe care 
se va desfășura, mîine, du
minică, începînd de la ora 
9. iau parte trei reprezenta
tive ale României (A, B, ti
neret) și cea a R.S.S. Ucrai- 
niene. Asalturile se vor des
fășura în sala Floreasca II, 
complet renovată șl prevăzu
tă cu tribune pentru 300 

spectatori.

tulul) vor putea asigura spec
tacolul cerut de public, puțind 
evolua la valoarea lor reală 
șl astfel vor ușura sarcina spe
cialiștilor care au, la acest 
turneu, misiunea de a selecțio
na Iotul național Turneul de 
la Timișoara este — prin a- 
ceasta — un început în aclî- 
vitatca de pregătire a team-u- 
luî reprezentativ ce va evolua 
in „Trofeul Carpați", compe
tiție internațională de anvergu
ră a cărei a Xl-a ediție este 
programată Ia Timișoara, tot 
în sala Olimpia, între 25 șl 29 
noiembrie. Totodată se dă star
tul în campania de pregătire a 
formației naționale pentru cam
pionatul mondial ce se va des
fășura între 8 și 18 decem
brie 1971 in Olanda.

Așadar, sînt suficiente mo
tive pentru a socoti cele trei 
zile de handbal feminin de 
la Timișoara un moment im
portant. După insatisfacția din 
sezonul trecut (rezultate slabe 
în turneul internațional de la 
Neubrandenburg ' - •• •
după schimbările 
cerea tehnică a 
ționale activitatea 
lntr-un fel — luată de la în
ceput. Prilej nimerit pentru 
Împrospătarea lotului

lementele evidențiate in turul 
în aer liber și în acest prim 
turneu de sală, pentru o mai 
judicioasă programare a pe
rioadelor de pregătire în co
mun. Oricum, experiența prof. 
Valeriu Gogâltan — cel care 
s-a străduit să impună o ac
tivitate disciplinată, de muncă 
sîrguincioasă lotului, nu tre
buie lăsată la o parte.

Dar, mai înainte de toate, 
să așteptăm rezultatele prac
tice pe care ni le va da a- 
ceastă triplă etapă de campio
nat

H. N.

Jumătăți de măsură
și Berlin), 
din condu- 
echipei na- 
trebuie —

Ci Vi-

Secvență din meciul Dmamo—U.T.A., disputat anul trecut pe stadionul din șos. Ște
fan cel Mare. Aceiași actori, pe aceeași scenă. — azi, de la ora 14,30, in derby-ul etapei 
(Gititi avancronica meciurilor în pagina a 3-a) Foto i Dragoș NEAGU
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Printre excesele 
lizației, cea care ne a- 
surzește în ultima vre
me cu stăruință este 
poluarea. Cuvintul e ve
hiculat cu obstinație prin 
ziare, prin conferințe, 
prin emisiuni audiovizu
ale. Noi, sportivii, 11 au
zim, repetat, dar trecem 
nepăsători maț departe, 
pentru că ni se pare că 
nu ne privește. Eroare !

Sportivii sînt (sau ar 
trebui să fie) acerbi a- 
părători ai firii pure. 
Un fel de brigadieri ai 
naturii (așa cum sînt 
brigadierii silvici). Nu o 
Întoarcere primară la 
verdeață, asta nu se mai 
poate. Dar căutarea ae
rului curat și a spațiilor 
largi, a ozonului și a cla
rului de soare, diminuînd 
tot mai mult zonele po
luate.

Federația română de volei dă astăzi pu
blicității un comunicat pe care-1 publicăm 
mai jos. Anunță astfel sancțiunile luate de 
biroul federal în ceea ce privește compor
tarea echipei reprezentative feminine a Ro
mâniei Ia Universiada de la Torino și cam
pionatele mondiale din R. P. Bulgaria. Aflăm 
prin acest comunicat unele suspendări, pe 
diferite termene, ale unor jucătoare din 
echipa națională, sancțiuni în general bine 
dozate în comparație cu abaterile fiecăreia.

Ceea cc surprinde în mod cu totul deo
sebit este faptul că F. R. Volei se mulțu
mește doar să avertizeze pe antrenorii aces
tei echipe, fără să spună în schimb un sin
gur euvințel despre partea de vină a 
antrenorilor federali, a activului federației 
și a biroului federal. Surpriza este eu atît 
mai mare cu cît acest comunicat nu arată 
căile de urmat pentru Ieșirea din impasul 
in care se află voleiul românesc in general 
și echipele naționale în special.

Cele două mese rotunde organizate de re
dacția noastră privind comportarea echipelor 
maseiiline și feminine de volei ale României 
la campionatele mondiale au evidențiat 
multe aspecte negative ale conducerilor 
acestor echipe, ale activității antrenorilor fe
derali și biroului federal. Au uțmat două 
ședințe, lungi, interminabile la F. R. Volei

în care disecția a fost și mai adinei. S-a 
constatat astfel că pregătirea reprezentati
velor n-a fost bine făcută, că indisciplina 
și cocoJoșirca atmosferei nesănătoase n-au 
fosș întîmplătoare pentru că unii antrenori 
s-au dovedit subiectivi șl au comis ci înșiși 
abateri reprobabile de la conduita morală 
proprie unor pregătiri temeinice.

De ce atunci biroul F. R. Volei își apără 
in mod subiectiv antrenorii, apârîndu-se in 
fapt pe sine ? De ce recurge la jumătăți de 
măsură în aplicarea sancțiunilor și fuge de 
răspundere și de autocritică ca dracul de 
tămiie, cînd in ședința de analiză s-a spus : 
„DE ACORD CU MATERIALUL IN LEGĂ
TURA CU SANCȚIUNILE, DAR NU TRE
BUIE SA OMITEM FAPTUL CA O VINĂ 
$1 MAI MARE REVINE ACTIVULUI SA
LARIAT AL FEDERAȚIEI, NOUĂ CELOR 
DIN BIROUL FEDERAL ȘI COLEGIULUI 
CENTRAL AL ANTRENORILOR CARE NU 
NE-AM ACHITAT PE DEPLIN DE ÎNDA
TORIRILE NOASTRE" (din cuvintul fostu
lui internațional D. Medianu).

De ce atunci, ca struțul, biroul federal își 
bagă capul in nisip sperind să nu fie văzul ?

Sintem convinși că Biroul C.N.E.F.S, va 
interveni prompt și ferm pentru a curma 
definitiv firul slăbiciunilor, de tot telul, din 
voleiul nostro.

Sancfiuni dictate de F. R. Volei
Analizînd comportarea echi

pei naționale feminine la U- 
niversiada de la Torino și la 
Campionatul mondial din R.P. 
Bulgaria, Biroul Federației ro
mâne de volei a ajuns la con
cluzia că in activitatea unor 
jucătoare s-au manifestat a- 
bateri incompatibile cu cerin
țele unui demn comportament 
sportiv și cetățenesc.

Pe baza constatărilor reieșite 
dur analiza comportării lotului 
național feminin de volei. Bi
roul federal a butărît urmă
toarele :

1. Jucătoarea ROD1CA PO
PA, de la Clubul sportiv U- 
niversitatea Timișoara, se ex
clude din lotul național șl se 
suspendă din activitatea spor
tivă internă și internațională

pînă la 31 decembrie 1971, pen
tru abateri grave de la dis
ciplină.

2. Jucătoarea MARIANA PO
PESC 1), de la Clubul sportiv 
Dinamo București, se exclude 
din lotul național ; 1 se in-

(Continuare tn pag. a 2 a 
la rubrici)

Mora.ru
Vasi.lt


A TLITISM CAMPIONATELE CROSIȘTILOR

CONSTANTIN STAN - UN NOU ILIE SAVEL !
Cu aproape doi ani in 

urmă, salutam apariția pri
mei școli sportive din re
țeaua învățămîntului profe
sional — Energia București. 
Semnificativ moment in via
ța tinerilor sportivi din a- 
cest sector important de ac
tivitate, care merita eu pri
sosință să fie punctat. Ne 
exprimam atunci convinge
rea că experiența primei 
școli sportive Energia Bucu
rești va însemna o reușită 
(despre rezultatele el ne 
propunem să scriem cu un 
alt prilej), care va deter
mina — în timp — prolife
rarea unor 
în. Capitală, 

■în diferite 
ale țării.

în fond, 
intenționa prin în
ființarea noilor 
școli ? în princi
pal. de a impulsio
na în rindul elevi
lor dezvoltarea unor discipli
ne din sfera atleticii grele- 
box, lupte, haltere, judo — 
paralel cu altele, cu tradiție 
(fotbalul, în primul rînd) cu 
posibilități ideale de prac
ticare a schiului de pildă 
în școlile sportive din o- 
rașele montane.

Realmente „experimentul 
Energia București” dind re
zultate, organele de resort 
din Ministerul învățămin- 
tului, in strînsă colaborare 
cu ministerele și departa
mentele care tutelează di
ferite școli profesionale, au 
acceptat a priori ideea în
ființării și a altor școli spor
tive — Brașovia la Brașov, 
Șoimii la Sibiu, Unirea la 
Iași și Olimpia la Craiova. 
Acestui prim grup de 5 
școli sportive din rețeaua 
învățămîntului profesional i 
s-a adăugat, în ultima vre
me, altul — tot cu 5 uni
tăți — la Timișoara, Galați, 
Arad, Cluj și Constanța (de
numirile lor nu au fost în
că fixate). Așadar, de la o 
școală sportivă rezervată vi
itorilor muncitori și tehni
cieni îri diferite domenii de 
activitate, s-a ajuns anul a- 
cesta la zece.

Era îndreptățită o ase
menea măsură ? Rezultatele 
atestă că da. Pretutindeni 
unde își desfășoară activi
tatea școlile sportive din în- 
vățămintul profesional, ele 
răspund tot mai mult ce
rințelor, reușind să se im
pună prin modul cum se 
realizează selecția și impli
cit prin performanțe. Ener
gia București este școala 
sportivă în care s-a format 
luptătorul Arapu, fruntaș în 
campionatul național de ju
niori. Brașovia este, de a- 
semenea, școala sportivă ca
re a reușit, într-un inter
val aproape Insignifiant să 
se situeze, prin reprezentan
ții ei, pe locul 3 în clasa
mentul echipelor de schi ju-

asemenea școli 
dar șl 
centre ________

ce se

ntori ; deci, printre oel* mal 
puternice din țară. Unirea 
Iași a avut, la fel, o acti
vitate laborioasă la fotbal, 
disciplină în care, tot la 
nivelul echipelor de juni
ori, s-a aflat în imediata 
vecinătate a liderului. Șoi
mii Sibiu se evidențiază, pe 
pian republican, mai ales în 
judo și lupte. Există, prin 
urmare, temeiuri să le a- 
cordăm în continuare cre
dit moral și material, să 
pledăm pentru consolidarea 
lor organizatorică.

Nu-i mai puțin adevărat 
că la trăinicia acestor școli 
își aduc contribuția pe lin

gă elevi, după 
cum am amintit, 
foarte riguros se-

MCITATII lecționați, și pro-IX1U In I II fesorii de educa
ție fizică, aleși — 

Kia rindul lor — 
dintre practicieni 
cu o bogată experi

ență (dublați, firește, de ca
lități pedagogice de necon
testat). După aceea, inter
vine, hotăritor, Sprijinul ce-1 
primesc aceste școli din par
tea unor cadre tehnice cu 
munci de răspundere, în 
speță directori de școli ca 
îng. Aurel Berinde (Grupul 
școlar de construcții Timi
șoara), îng. Costin Pelincs- 
cu (Grupul școlar de con- 
strucții-montaj București), 
ing. Ion Vasiliu (Școala pro
fesională Nicolina iași), ing. 
Ion Oprișiu (Grupul școlar 
M.I.U. București), ing. Nico- 
lae Dragoș (Școala profe
sională a uzinelor Precizia 
Săcele) etc. Directorii amin
tiți mai sus, ca șl alții de 
altfel, semnează o prezen
ță activă în viața școlilor 
sportive, în calitate de pre
ședinți al unor secții pe ra
mură do sport, do îndrumă
tori ai procesului de învă- 
țămint șl chiar de... antre
nori, cei mai mulți dintre 
ei fiind cindva sportivi de 
performanță sau oameni cu
ceriți de frumusețea spor
tului.

în asemenea condiții, nu
mărul de 10 la care au a- 
juna în prezent școlile spor
tive din învățămintul profe
sional promite să fie în con
tinuă creștere. Dacă așa se 
vor petrece lucrurile — cum 
ar fi de dorit — deoarece 
considerăm că mal sint cen
tre în Capitală și în țară 
capabile să pună bazele u- 
nor astfel do Instituții, a- 
vantajele vor fl multiple. în 
primul rînd pentru sportul 
românesc de performanță, 
care și-ar putea completa 
cadrele în unele discipline 
deficitare din atletica grea, 
cu o serie de elemente de 
nădejde. Drumul fiind de 
acum bătătorit...

Tiberiu STAMA

EXEMPLUL LUI 101 MDROIQ
Părere* «au „teari*’’ po

trivit cărei* în activitate* 
cu ooplll șl juniorii trebuie 
să ■* aștept* mal mulți ani 
pînă o* apar primele roade 
a fost, lată, Infirmată de 
un tlnăr profesor din Brăi
la, ION MOROIU d* la 
Școala sportivă. în tnal pu
țin. d« doi ani, de dnd lu
crează în orașul de pe ma
lul Dunării, Moroiu și-a al
cătuit o grupă de copil și 
juniori, bine selecționată, 
cu care a și Înregistrat ci
teva rezultate notabile, cu 
5 recorduri naționale pen
tru juniorii IIÎ, Ultimele, 
obținute recent, sint cele 
ale lui Victor Grigore (14 
ani, 180 cm, 80 kg)—16,53 m 
la greutate (4 kg) șl Doru 
Oprea (14 ani)—1,79 ni la 
înălțime.

în afara acestora, printre 
„vedete" se mal află : Con
stantin Ciuplea (14 ani, 184 
cm, 86 kg)—15,15 m la greu
tate, Fetrica Crețu (15 ani)— 
1,50 ttl la înălțime, Kodica 
Dragu (16 ani)—42,22 m la 
suliță.

Duminică are loc în patru 
centre din țară etapa de 
zonă a campionatelor repu
blicane de cros la care par
ticipă cîștigătoril fazei jude
țene. La BACAU sînt pro
gramați reprezentanții urmă
toarelor județe : Botoșani, 
Brăila, Buzău, Bacău, Con
stanța, Galați, Ialomița, Iași, 
Neamț, Suceava, Tulcca, 
Vaslui, Vrancea. La CALI- 
MĂNEȘTI : Arad, Argeș, Ca- 
raș-Severin, Dîmbovița, Dolj, 
Gorj, Ilfov, Olt, Prahova, Me
hedinți, Teleorman, Timiș, 
Vîlcea. La SIBIU: Alba, Bi-

hor, Bistrița Năsăud, Brașov, 
Cluj, Covasna, Harghita, Hu
nedoara, Maramureș, Mureș, 
Sălaj, Satu Mare, Sibiu. La 
BUCUREȘTI iau parte eon- 
curenți din cluburile fi a- 
sociațiil» 
pitală.

Finalele
cros vor ____ ___ _ _
de 8 noiembrie la Tg. Mu
reș. Este pentru prima oară 
cînd la Tg. Mure? se progra-, 
mează o competiție atletică 
republicană de o asemene^ 
amploare.

(sportiv* din Ca-

campionatelor da 
avea loc In rlua

VARA A TRECUT... VINE IARNA I CUM O PRIMIM ?
Ne mai despart doar citev* «ăptămînl de Inaugurarea R-, 

nul nou sezon de concursuri, cel pe teren acoperit care pro
gramează o seamă de competiții importante, culminlnd ca 
cea de a IlI-a ediție a campionatelor europene (Sofia, 13—< 
14 martie).

Multe din stadioanele acoperite care vor găzdui, de-a lun
gul lunilor de iarnă, pregătirile șl întrecerile atlețllor elnt, 
de acum, puse la punct. în altele, lucrările de amenajări 
încă nu s-a încheiat. De aceea, va trebui ca aceste săp- 
tămini care preced deschiderea sezonului „indoor" să fie 
folosite integral pentru punerea Ia punct, în cele mat bune 
condițiuni, a tuturor amănuntelor legate de organizarea vii-) 
toarei activități. în legătură cu această chestiune, ziarul 
nostru și-a propus un raid de... constatare Ipropus un raid de... constatare 1

APROPO DE NO ILE CATEGORII DE VÎRSTĂ

Atletismul românesc are 
cum un al doilea Hie Savel I 
Se numește CONSTANTIN 
STAN și asemănarea cu 
ilustrul său predecesor este, 
într-un anumit fel, izbitoare : 
cam aceeași talie, aceeași u- 
șurință în alergare, aceeași 
dirzenic și combativitate, ace
lași talent nativ.

Constantin Stan s-a născut 
la 1 septembrie 1931 (185 cm 
și 79 kg). Este originar din 
Pitești, oraș unde și-a făcut 
debutul atletic în 1967. sub în
drumarea antrenorului Luca Mâ- 
lușanu. în anul de debut el a 
parcurs 80 m în 9,3 secunda. 
Apoi rezultatele sale au cres
cut de la un an la altul, 1970 
reprezentind un sezon plin de 
succese, o ,.trambulină" pentru 
izbinzile anilor ce vin.

în 1970, Stan a devenit cam
pion de juniori la 200 m, a 
fost promovat în echipa repre
zentativă a seniorilor și a sta
bilit, în toamnă, două prețioa
se recorduri naționale : 33,4 s 
pe 300 m (seniori și juniori I) 
și 47,2 pe 400 m (juniori I). 
De asemenea, cu echipa de șta
fetă a alergat de două ori 
40,5 s — record de seniori e- 
galat.

Ne aflăm deci in fața unui 
talent autentic al atletismului 
nostru, un tlnăr modest, har
nic, ambițios, care s-a dovedit 
capabil să • năzuiască spre per
formanțe de valoare interna
țională.

In prezent, Constantin Stan 
este student in anul 1 la IEFS 
și se pregătește sub îndruma-

EVOLUȚIA REZULTATELOR

1?!?. ni 200 m 400 m

n,i «2,4 •1.11969 10,7 21,9
1970 10,6 21,6 47,2

STEAUA - POLITEHNICA BUCUREȘTI, DERBYUL ETAPEI
• Azi și miine, multe jocuri echilibrate • Partidele diviziei A importante teste înaintea

„C.C.E." și „Cupei cupelor"

rea lui Mircea Ursac (fost re
cordman do juniori in proba 
de 4Q0 mg). în ceea ce privește 
activitatea sa viitoare, Stan a 
declarat : „Vreau cu tot din
adinsul să fac performanță, (Iar 
nu orice performanță ! Pentru 
anul viitor mi-am propus să 
alerg 200 m în 20,8 s și 400 m 
în 45,8. Mă voi antrena cu 
toată sirguința pentru a re
aliza integral obiectivele pro
puse. Și fiți sigur că mă voi 
ține de cuvînt".

Constantin Stan este, la ora 
actuală, după Șerban loan al 
doilea atlet — ca valoare — 
al C.A.U., un candidat pen
tru lotul olimpic al României 
(cu 47,2 s pe 400 m și-â în
deplinit norma de intrare in 
lot), a cărui evoluție va tre
bui, tocmai de 
îndeaproape, 
cele mal bun* 
trenament

în ultimul ’ timp, pe plan 
internațional s-a realizat o 
încercare de uniformizare a 
categoriilor de vîrstă pentru 
juniori.

Totodată, un studiu făcut 
de noi pentru cunoașterea 
sistemului cofflpetițional în 
diferite țări arată apariția 
atletismului la vîrste tot mai 
timpurii în țările în care 
este foarte dezvoltat (R.D.G., 
S.U.A., U.R.S.S., Franța, Aus
tralia, Anglia, R.F.G. etc.).

F.R.A. a supus unei largi 
dezbateri un proiect care a

— seniori născuțl 1950 (de 
la 21 de ani)

— tineret băieți 
(20)

— juniori I — 
1953 (18—19)

— juniori II — 
1955 (16—17)

— juniori III — băieți
1957 '

— copii 
1959

— copii 
1961

în ceea ce privește com
petițiile, pentru categoriile 
de seniori, juniori I—III se 
prevăd concursuri cu finală 
pe țară, iar pentru catego
riile de tineret, copii I și II, 
campionate județene.

în alcătuirea probelor pen
tru fiecare categorie de vîr
stă în parte s-a avut în ve
dere ritmicitatea grupelor de 
vîrstă pe cite

născuțl 1951

băieți

băieți

1952—

1954—

1958—
(14—15)
I — băieți 1958 —
(12—13)
II — băieți 1960—

(10-11)

doi ani, gra

de 
al 
de 

mal 
au 
dl-

deosebit de pozl-fost primit 
tiv.

în plus, unele_arțlcole pre
cum 
(conf.
SPRE
(conf.
au întărit convingerea noas
tră pentru trecerea la măsuri 
in veriga hotarîtoare în pro
gresul atletismului de masă 
și de performanță.

în acest fel, începînd de 
la 1 ianuarie 1971, categoriile 
de virstă se 
după

„MINIATLETISMUL" 
dr. E. Ghibu), „CALEA 

MINIATLETISM" 
univ. T. Ardeleanu)

restructurează
cum urmează :

Apreciez că trebuie porni
tă o adevărată campanie de 
selecționare a elementelor de 
vîrste mici (în unele centre 
acțiunea a și început de cî- 
teva luni cu foarte, bune re
zultate — Cluj, Brăila, Bucu
rești, Ploiești etc.), de stabi
lit o metodică adecvată de 
pregătire în care elementele 
principale trebuie să fie gra
darea efortului, multilaterali
tatea, controlul medical sis
tematic, formarea unor de
prinderi corecte șl folosirea 
concursurilor în mod siste-, 
matic și continuu.

prof. N. MARAȘESCU 
antrenor federal ,

— fete

— fete

— fete

— fete

— fete

1951—1952

1953—1954

1955—1956

1957—1958

1959—1960

(19—20)

(17—18)

(15—16)

(13—14)

(11—12)

1961—1962
treptată a

(9-10)
distanțelor

— fete
darea 
de alergare, a greutății ma
terialelor de aruncări, înăl
țimea și distanța între gar
duri, iar pe de altă parte 
prin creșterea perioadei de 
activitate se creează posibi
litatea de a se realiza per
formanțe valoroase la vîrste 
mai timpurii și în special de 
a crește considerabil baza 
de masă și aria atletismului.

PRINTRE CULOARE

ergem
SÎMBATA

aoeea, urmărită 
asigurîndu-l-se 

condiții de an-

Deosebit de interesante se 
anunță meciurile programate 
azi șl miine în cadrul divizi
ilor naționale de băieți șl fe
te. Prin prisma valorilor pre
zentate în etapele anterioare, 
majoritatea echipelor porne.sc 
cu posibilități sensibil apro
piate, iar cele în care există 
un favorit, șansele acestuia sint 
minime.

Capul de afiș al programului 
îl deține întilnirea dintre STEA
UA și —*...... .......
KEȘTI 
în care 
pă trei 
ținute 
mai puțin dificili, au în față 
un obstacol deosebit de tenace,

POLITEHN1CA BUCU- 
(nzi, în sala Dinamo), 
vicecampionii țării, du- 
victoril consecutive ob- 
asupra unor adversari

și anume formația Politehnicii 
București. Trio-ul studențesc 
Popa, Georgescu, Troacă, diri
jat, de obicei, bine de Pîrșu 
și Dudescu, are șanse aprecia
bile în fața steliștilor, deși a- 
ceștia au manifestat. în gene
ral, o formă bună. Interesantă 
va fi disputa dintre jucătorii 
înalț! de la „Poli" și cci de la 
Steaua, dar decisivă poate fi 
și precizia în aruncările de la 
semldistanță in car® Savu și 
Gheorghe s-au dovedit bine 
puși la punct, Deci, un adevă
rat derby, completat cu două 
jocuri de mare interes : DI- 
NAMO-1EFS la băieți și PO
LITEHNICA—IEFS la fete.

Aceste trei meciuri devin cu

atît mai Interesante dacă ți
nem seama că pentru Steaua, 
Dinamo și Politehnica ele re
prezintă înseninate teste înain
tea întrecerilor pe caro le vor 
susține curînd in cadrul 
„C.C.E." (Dinamo și „Poli") și 
„Cupei cupelor" (Steaua). Să 
nu uităm, însă, că la Bucu
rești (Voința—Constructorul, la 
fete), Satu Mare (Sănătatea— 
Voința Brașov), Timișoara 
(„U“-Rapid la băieți), Brașov 
(Politehnica—Politehnica Galați 
la băieți) și Constanța (Farul— 
Politehnica Cluj la băieți) se 
desfășoară alte partide în care, 
după antecedente, câștigătoare
le Vor fi cunoscute abia în 
final.

Rubricâ redactată de 
Romeo VILARA

• Profited 
timpul frumos 
acestor Zile 
toâmllă, in 
multe Idealități 
fost organizat» 
ferite concursuri în 
cadrul 
fost 
citeva 
duri 
Vidrei 
<14 ani) 
la sportivă 
Constanța, a obți
nut 7.2 s pe «9 m, 
record de juniori 
III ; ștefan ionlță 
(Metalul Plopenl) a 
marcat timpul de

O ETAPĂ

km 
de

I 1

I
I Pivot al mișcării sportive I

I
I (Urmare din pag. 1)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

porană aparține —- într-o întinsă arie 
activității —- tineretului studios (școlar 
universitar) s-a hotărît, in 1966, reorga
nizarea activității sportive studențești, pe 
principiul — validat de viată — ÂL IN
TERDEPENDENTEI DINTRE SPORT SI LO
CUL SI PROCESUL DE STUDIU AL CELOR 
CE-L 'PRACTICA.

Întemeierea pe noi baze a cluburilor 
sportive universitare — aflate astăzi în 
număr de 39, încadrînd aproape 7 500 de 
sportivi legitimați — reprezintă un mo
ment dintre cele mai importante ale practi
cii noastre sportive, în scopul pătrunderii 
cit mai adinei în peisajul studențesc a 
exercițiului fizic.

Procesul reorganizării vieții sportive stu
dențești a dus, în mod nemijlocit, la lăr
girea ariei unităților in care se teoreti
zează și se practică exercițiul fizic, la 
creșterea -— 
calitativă — 
tied regulat

In salutul 
partid și de 
mișcării sportive (1967), locul 
studențesc este unul de frunte, 
bine localizat, legat, în chip 
de problema atragerii masei de studenți 
spre practicarea mișcării, a „SPORTULUI 
PENTRU TOȚI".

„In această direcție — se menționează 
în Salut — principala cerință este să se 
determine o lorgă și multilaterală dezvol
tare o educației 
masă în școli și 
marea majoritate 
noastră".

a 
și

practică exercițiul fizic, la 
deopotrivă cantitativă Cit și 
a procentului celor ce prac- 
diferite discipline sportive, 
adresat de conducerea de

pe țară a 
sportului 

amintit și 
indisolubil,

stat Conferinței

fizice și sportului de 
facultăți, care cuprind 

a tineretului din tara

I
I
I

* ★
După aproape 5 ani d» exiilență, clu

burile sportiv» universitare au devenit u- 
nifăți puternice ale sportului de masă ți 
alo celui de performanță, în jurul 
se grupează un număr de la an 
mai mare de sfudenți. Sprijinite 
proape de conducerile institutelor
vățămînt superior pe lingă care funcțio
nează, colaborînd organic cu asociațiile 
studențești ți cu organele teritoriale pen
tru educație fizică și sport, atrăgînd ală-

cărora, 
la an 
îndea- 
de 1n-

I

cărora au 
Înregistrat* 
noi recor- 

republlcane.
Dumitrescu 
de la Șooa- 

' ” din

l

48:35,4 p* 19 
marș — record 
Junior! II.
• Doua noi 

cordurl de juniori 
au fost obținut» ți 
la Cluj în medul 
dintre Școala spor
tivă și formația 
Technlkum LaC- 
znbsczi din Varșo
via (au învins oas
peții CU 156—98). 
Eva Z3rg0 a arun
cat Șullța la 50.10 
m — record de ju
nioare II, iar Ștefan 
Gages (Liceul N. 
B&lcescu) a realizat 
50,38 m cu discul d*

VOLEI

re-

1,5 kg — Juniori n
• La sfîrșltUl 

săptăminil viitoare, 
la Paria se va des
fășura congresul fo
rului atletic euro
pean, urmlnd sa se 
procedeze la noi 
alegeri in comisii
le acestuia. Tot
odată va ave* loo 
$1 ședința d* ca
lendar pentru anul 
1971.
• Intre XI ți 30 

noiembrie va avea 
Ioc la Snagov cons
fătuirea metodică 
anuală a antrenori
lor de atletism.

BASCHET : Sala Din vmo,
de la ora 17.30 : Politehnica — 
I.E.F.S. (f. A), Steaua — Po
litehnica București (m. A). 
I.E.F.S. — Dinatno (ni. A) ; 
sala Giulești, ora 17 : Voința 
— Constructorul (f. A) ; te
ren Progresul, ora 15.30 : Pro
gresul — Voința București 
(m. B) ; tercu Floreasca, de 
la ora 17 : Medicina — Pro
gresul (f. B), Universitatea — 
Academia Militară (m. 13).

BOX : Sala Floreasca, do 
la orele 15 șt 19 : meciuri 
In cadrul campionatului re
publican, Individual.

FOTBAL t Stadion " 
ora 12.45 : Dinamo 
reștj — U.T. Arad 
ora 14.30 : Dinamo 
Arad (dlV, A).

POPICE : Are: _ * 
la ora 10 i Voința buc. 
gând Tg. Mureș (f) 
Laromet, de la ora 10 
romet București — 
Tg. Mureș (f), meciuri 
divizia A.

ȘAH : Aula Bibliotecii 
traie universitare (Piața 
latului) ora 9 : partide

Dinamo, 
Bucu- 

(tlneret), 
- U. T,

: Arena Voința, de
----- ~ Dermte 

arena 
i’î La-' 
VOință 

ne

CU PARTIDE INTERESANTE

cen- 
pa- 

_____ , __ __ . r____  În
trerupte ; ora 16 : runda a 
Xl-a a finalei campionatului 
reDubllcan masculin.

SCRIMA : Sala Floreasca II, 
orele 9 șl 17.30 : Codau rș 
internațional de spadă (in
dividual).

VOLEI î Sala Giulești, de 
la ora 18.30 i I.E.F.S. — Di
namo (f. A), Electra — Uni
versitatea (m. B) ,■ saia Pro
gresul, de la ora 17 : ~lacă- 
ra roșie — Constructorul, 
Progresul — A.S.8. (f. B).

DUMINICA

turi de specialiștii remunerați nenumăra
te cadre cor», aliniază activității sportive 
a studenților timpul și pasiunea lor, clubu
rile sportive universitare s-au consolidat din 
punct de vedere organizatoric, realizmd 

în ceea ce privește 
încadrarea cu tehni-

evidente îmbunătățiri 
dotarea materială și 
cieni și specialiști.

Depășind în bunăDepășind în bună măsură dificultățile 
inerente începutului, perioadei de acomo
dare, sportul universitar se recomandă as
tăzi cu unități puternice și discipline ce 
ocupă locuri de frunte în competițiile in
terne și internaționale, cu numeroase ti
tluri de campioni naționali, cu un număr 
sporit de studenți atrași în aria mișcării 
și a exercițiului fizic, de destindere, de 
dezvoltare armonioasă.

In contextul unui proces de instruire, a 
cărui exigență este într-o continuă crește
re, sportul academic cunoaște o prezen
ță tot mai notabilă în viața sportivă a 
țării, cîteva cifre fiind edificatoare : 
de la 75 de secții cu nivel republican, în 
1966 — la peste 140 în prezent, de la 
41 de titluri naționale, în 1967 — la 62 
în 1969, de la 579 de sportivi cu o cla
sificare superioară. în 1966 — la 1004 la 
începutul anului 1970.

Evident, evocînd virtuțile, recunoscute, 
ale sportului universitar — sector al pe
rimetrului nostru sportiv cu trecut notoriu 
și un prezent acțiv — nu putem eluda 
reproșul că o mare parte dintre studenți, 
și mai ales dintre studente, nu sint încă 
integrați în viața competițiilor sportive. 
Totodată, cluburile universitare nu reușesc 
întotdeauna să păstreze și să dezvolte 
valorile sportive din mediul școlar, ele 
cunoscînd o Certă scădere a capacității 
multora dintre 
junioratului s» 
discutabile...

Aliniind noii
versitare nenumărate motive de satisfac
ție, trebuie să conchidem că, între actua
lele coordonate, sprijinite de partid și 
guvern cu o mînă sănătoasă și sigură, CLU
BURILE UNIVERSITARE TREBUIE SA DE
VINĂ PIVOȚII PE CARE SĂ SE SPRIJINE 
EDIFICIUL SPORTULUI ROMÂNESC DE 
PERFORMANȚA.

sportivii care în vremea 
prezentau ca talente in-

organizări a cluburilor uni-

I
I
I
I

Echipele primei divizii a 
voleiului nostru se află în 
fața etapei a treia. Un nou 
prilej de a răspunde... criti
cilor prin evoluții de calitate 
superioară.

Etapa programează în a- 
vanpremleră, în Giulești (ora 
18,30), o atractiva partidă fe
minină, în care se întîlnesc 
actuala lideră, Dinamo, și se- 
cundanta sa, I.E.F.S. Dinamo- 
vistele, care au obținut două 
victorii facile în etapele tre
cute, vor încerca, desigur, 
să-și dovedească, încă o dată 
superioritatea. In același 
timp, studentele sînt și ele 
la a doua victorie, abordînd, 
prin aceasta, jocul cu încre

dere sporită. Meciul, arbitrat 
de cuplul I. Covaci — I. Ni- 
culescu, va oferi — sperăm 
— un spectacol de bună ca
litate. napid și Medicină se 
pare că au o misiune mai u- 
șoară în jocul cu universita
rele din Craiova și Cluj. Ră- 
mîne, de asemenea, de vă
zut dacă Universitatea Timi
șoara vă reuși să treacă de 
Ceahlăul pe terenul acesteia. 
Campioanele întîlnesc la 
Constanța pe Farul, o echi
pă ambițioasă, dar care, la 
ora actuală, „plutește* în de
rivă. La Sibiu: C.S.M. — 
C.P.B. două formații aflate în 
criză.

La masculin, trei dintre

fruntașe — Rapid, Steaua și 
Politehnica Galați — evolu
ează pe terenul adversarilor. 
Dar, nu credem că la Plo
iești, Baia Mare și Brăila 
vor avea de întîmpinat prea 
multe dificultăți din partea 
gazdelor, care au fost des
tul de „darnice" în etapele 
trecute. Revelația acestui 
campionat, teamul I.E.F.S,, se 
deplasează la Cluj cu spe
ranța unei a treia victorii. 
Dinamoviștii, în 
de formă, speră 
ascensiunea prin
Viitorul Bacău.
Tractorul primește 
Politehnicii Timișoara.

acută criză 
să înceapă 
partida cu 
La Brașov 

replica

Sancțiuni dictate de F.R. Volei

ATLETISM : Parcul sportiv 
„23 August", de la Ora 10 : 
faza pe municipiu a eambio- 
natulul republican de cros.

BASCHET : Teren Floreas
ca, de la ora 9 : Rapid 11 — 
Politehnica Brașov <f. B). Ar
hitectura — Universitatea 
lași (f. B), Universitatea — 
Voința Constanta (t B).

BOX ! sala Floreasca, de 
la orele 15 șl 19 : meciuri 
în cadrul campionatului re
publican, Individual.

CANOTAJ i Lacul Herăs
trău, ora 9 : concurs de în
chidere a sezonului.

FOTBAL i STADIONUL RE
PUBLICII, ora 10.15 : Progre
sul București — Petrolul Plo
iești (tineret) ; ora 12.80 I 
Progresul București — Petro
lul Ploiești (dlv. A) ) «TlREN 
C.P.B., ora 11.00 : C. P. 
București — Flacăra Moreni 
(Cupă) ; TEREN VOINȚA, 
ora 11.00 : Voința București — 
Automobilul Focșani (dlv. C); 
TEREN LAROMET, ora 9.30 : 
Laromet București — Praho
va Ploiești (j); ora 11.00 : La
romet București — Prahova 
Ploiești (dlv. C) ; ora 13.00: 
Tehnometal București — Pe
trolul Ploiești (F) : TEREN 
FLACARA ROȘIE (DUDEȘTI), 
ora 11.00 : Fl. roșie Buc. — 
Delta Tulcea (dlv. C) ) ora 
13.00 : Fl. roșie Buc. — Del
ta Tulcea (J) ;TEREN SP. 
MUNCITORESC, ora 11.00: Sb. 
Muncitoresc Buc. — Comer
țul Alexandria (dlv. C) ■ TE
REN GLORIA, ora 11.00 : Ma
șini unelte Buc. — Chimia 
Tr. Măgurele (dlv. C) ; ora 
13.00 : Mașini unelte Buc. — 
Olimpia Giurgiu (J) ; TEREN 
STEAUA (Gliencea), ora 9.30: 
Steaua Buc. — Sp. studențesc 
Buc. (J) ; STADION META
LUL) ora 13.00 : Metalul
București — Unirea Tricolor 
Brăila (J) ; TEREN ELEC
TRONICA, ora 9.30 : Electro
nica Buc. — Șc. Sp. nr. 2 
Buc. (J) : STADION DINA
MO, ora 9.30 : Dinamo Buc. — 
Steaua ..23 August" Buc. (J)..

GIMNASTICA MODERNA : 
Sala Tineretului, de la ora 
8.30 (cat. II și III) și ora 16 
(cat. maestre) — faza pe mu
nicipiu a campionatului re
publican.

HOCHEI PE IARBA : Tere
nul Electra, de la ora 9.30 : 
etapa a n-a a Cupei muni
cipiului București.

POPICE : Arena Giulești, de 
la ora 8 : Rapid București — 
Olimpia Reșița (m)> med de 
divizia A.

RUGBY: 
de la ora 
Agronomia 
Rulmentul ___  . __
etapei a Vil-a a diviziei AL

ȘAH : Aula Bibliotecii cen
trale universitare (Piața Pa
latului), ora 16 : runda a 
Xll-a a finalei campionatului 
republican masculin.

SCRIMA : Sala Floreasca n, 
orele 9 șl 18.30 : concurs In
ternațional de spadă (echipe).

VOLEI : Sala Dinam», d« 
la ora 10 : Dinamo — Viito
rul Bacău (m. A), Medicina 
— Universitatea Cluj (f. A) ț 
sal» Giulești, d» la or* I: 
Universitatea — Sănătatea 
Ttrgovlște, Spartan — Voința 
Brașov (f. B), Rapid — Uni
versitatea Craiova (f. A), Me
dicina — Politehnica Iași (m. 
B) ț sala Constructorul, de ia 
ora 10 : Viitorul — Voința 
Constanța.

YACHTING! Lacul rieră». 
trău, de la ora 91 „Cupa 
Electrica".

6. Jucătoarea VIORICA BIN- 
CHECI, de la Asociația spor
tivă Penicilina Iași, se sanc
ționează cu avertisment și ex
cludere din lotul național, pen
tru abateri disciplinare.

7. Antrenorii GHEORGHE 
BODESCU și NICOLAE HU
MA se sancționează cu aver
tisment, pentru lipsă de exi
gență în conducerea lotului na
țional și pentru nerespectarea 
întocmai a indicațiilor stabilite 
de F.R. Volei.

8. Se dă avertisment secți
ilor de volei ale cluburilor 
sportive Universitatea Timi
șoara, Dinamo București, Ra
pid București și de la Asocia
ția sportivă Penicilina Iași pen
tru insuficientă preocupare în 
ceea ce privește procesul in- 
structiv-educativ.

Totodată, Biroul federal a- 
trage atenția tuturor secțiilor 
de volei să manifeste în vi
itor mai multă preocupare 
pentru munca do educație in 
procesul de pregătire și să 
trateze cu maximă seriozi
tate ți exigență comportarea 
sportivilor pe terenul de sport 
și în afara lui.

sus de cele ale colectivului.
4. Jucătoarea HELGA BOG

DAN, de la Clubul sportiv 
Dinamo București, se sancțio
nează cu avertisment și retra
gerea calității de căpitan al 
echipei naționale, pentru aba
teri de la disciplină și lipsă 
de fermitate în îndeplinirea 
atribuțiilor de căpitan al e- 
chipei.

5. Jucătoarea MARIANA BA
GA, de la- Clubul sportiv Ra
pid București, se sancționează 
cu avertisment, pentru lipsă 
de interes în unele etape ale 
pregătirii.

(Urmare din pag. 1)

START IN CAMPIONATUL
DE DIRT—TRACK

terzice participarea la jocuri 
internaționale pe timp de 6 
luni (pină la 1 mai 1971). pen
tru abateri de la disciplină.

3. Jucătoarele AURELIA CA- 
UNEI și FLORENTINA ITU, 
de la Asociația sportivă Pe
nicilina Iași, se sancționează 
cu avertisment și excludere din 
lotul național, pentru lipsă de 
interes în pregătire și la jocu
rile din cadrul campionatului 
mondial și pentru punerea in
tereselor personale mai

I
I
I
I
I
I
I
I

.1

Duminică dimineață, pe sta
dionul Voința din Sibiu, star- 
terul va chema la întrecere pe 
specialiștii vitezei pe zgură, în
scriși în campionatul național. 
Printre principalii competitori 
se numără Ion Bobîlneanu, 
Ion Țichindelean (Voința Sibiu),

Cornel VoicuJescu. Ion lonifi 
(Steaua), R. Jurcă, Io» Mari
nescu (Metalul).

Actualul campionat se va 
desfășura în două etape (ur
mătoarea va avea loc la Bucu
rești pe 8 noiembrie) de cite 
13 manșe.

BIROUL FEDERAȚIEI 
ROMANE DE VOLEI

Stadion Gheneea, 
10.00 : Dinamo — 
Cluj ți Steaua — 
Bîrlad (în cadrul

DE LA I.E.A.B.S
Biletele pentru „Cuplajul 

internațional de fotbal STEA
UA — P.S.V. EINDHOVEN Șl 
DINAMO — F.C. LIVERPOOL 
care va avea loc pe stadionul 
„23 August" In ziua de 4 nov. 
a.c. s-au pus in vînzare Ia 
următoarele case s agențiile 
Loto-Pronosport din stt. 
Halelor nr. 5 și din calea Vic
toriei nr. 2, la stadioanele 23 
August, Dinamo, Giulești, Re
publicii, precum și la casa 
do ia sediul C.N.E.F.S. din 
str. Vaslle Conta nr. 1S.

In sâptâmîna de la 2-8 noiembrie a.c., la cinema
tograful TIMPURI NOI din Capitală, vor fi prezentate 
filme de scurt metraj românești, cu tematică sporti
vă realizate la cererea CONSILIULUI NATIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Și SPORT.

— ÎNVINGĂTORII
— SPRE SOARE ZBURAM
— TRIUNGHIUL PERFORMANȚEI
— MINIVOLEI
— DUPĂ TREI DECENII
— RACHETE DE ARGINT
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DINAMO BUCUREȘTI-U.T.A., DERBY-ul ETAPEI A IX-a
• fxamen dificil, la Cluj, pentru Politehnica la fi • Atenție, Steaua I Reintrâ Oble- 
menco... I* Multi indisponibili & Petrolul, un adversar redutabil pentru Progresul
• Rapid -și ea-vrea două puncte de la „lanterna roșie" + E. Dembrovschi — așteptat

'p pe stadionul din Bacău
STEAGUL ROȘU-JIUL

AVANCRONICA NR. 9
Să rte întoarcem cu «patele la miercurea 

tristă.
Știm, cei mai mulfi pe piele 

poate duce un suporter...
Sâ uităm t— pentru o clipă — 

rea care vine.
Șfîm, va fi greu. Dar, poate, 

soare ne va zîmbi pe undeva...
Azi șî mîine, însă, «lovește* 

val al campionatului intern care

DINAMO BUCUREȘTI — U.T.A. Derby nu 
numai fh virtutea tradiției, ci și prin așeza
rea celor două echipe pe scara clasamentu
lui, ambele cocoțate în virful ierarhiei. Scri
em î, pentru că Dinamo a intrat, se pare, 
in fuleu și pentru că „mînjii* «ăi se dovedesc 
fot moi încăpăfînafi în lupta spre titlu. Scri
em 2 — do, refuzăm orice jumătate de mă
sură ! — pentru că știm ce înseamnă mîndria 
rănită a lui Dofnide, „uitat* — pe nedrept 
— la Întocmirea lotului național...

proprie, ctt

d« miercu-

poate, 
ideva...

un colf de

al
începe cu...

nouălea

UNIVERSITATEA CRAIOVA - STEAUA. De- 
și n-avem nimic comun cu... originea oltea
nă — cum ne reproșa cineva nu de mult — 
bănuim că Steaua se va întoarce din Bănie 
cu buza umflată. Nu de alta, dar străluci
rile lui Țăfaru sau lordănescu, tari cit lu
mina unui licurici, nțau forță de seducție pe 
lungimea unui meci întreg. La urma-urmei, 

piar- 
doar

gîndim ca oricare „fan" din Ghencea : 
dă Steaua, mîine, cu cît o pierde, 
miercuri «ă-șî «pele rușinea...

C.F.R. CLUJ — POLITEHNICA IAȘI, 
nii au de partea lor voința, ieșienii —

Cluje-
--------  .----- vicle

nia. Ne place să credem că acesta va fi 
egalul, așteptat, al etapei. Motive nesenti- 
mentale.

F.C. ARGEȘ — FARUL. „Scînteierile* — 
cînd fierbinți, cînd înghețate — ale pitește- 
nilor față-n față cu greoiul echilibru ai Fa
rului. Aflat în restriște, Ozon nu poate lăsa 
să-i scape printre degete alte două puncte, 
visînd izbinda depusă la picioare de ulti
mul său „atu”, pe nume lancu...

SPORT CLUB BACAU — „U" CLUJ. Cum 
la Bacău gazdele par stropite cu apă vie, 
nelăsînd nici o speranță vizitatorilor de-o du
minică, nu vedem de ce universitarii Napo- 
căi ar face excepție de la regulă... Dar, ulti
ma oară cînd i-am urmării pe Adam și com
pania — 0—1 la Ploiești — înghenuncherea 
lor a fost tîrzie și demnă. Asta înseamhă, 
oare, meci egal ? I

și Al. Caricaș au anunțat că 
— din cauza indisponibilită
ților, apărute în formație 
(Raksi cu piciorul în ghips, 
Dumbravă 
menise) — 
construirea 
fi alcătuită

— ruptură de 
au probleme în 
formației. Ea va 
în ziua meciului,

Florin SANDU

BĂDIN ESTE COMPLET 
REFĂCUT

Petroliștii vor să confirme 
ascensiunea lor de formă. 
In afara antrenamentelor zil
nice, ei au susținut, miercuri

C.F.R. TIMIȘOARA — RAPID. Nu vrem să 
fim malițioși, dar bănuim că timișorenii au 
cam pierdut pasul, și că greu le va fi să se 
despovăreze de lanternă... Asta ar însemna 
victoria Rapidului, acolo unde a cîștigat mai 
modesta C.F.R. Cluj. Trăiește, oare, aici "Un 
sîmbure de surpriză ? -De ,X' în... familie. 
Nu credem.

PROGRESUL — PETROLUL. Profesorul Cer- 
nâionu a acumulat 10 puncte. Duminică sea
ra, Progresul va avea numai 8. Există 
în fotbal un echilibru...

Și

ION BĂLĂNESCU, 
PREZENT LA AMICALUL 
BRAȘOVEAN DE JOI

Afectați profund de eșecul d* 
la Ploiești, brașovenii au âpd at 
tare pe... accelerator in aceasta 
săptSmină. Joi au aușțlnut un 
amical in compania divizionarei 
c, chimia Făgăraș. Atacul, in 
deosebită vervă de joc, a Înscris 
5 goluri. De remarcat că la atest 
med a asistat și antrenorul JiU' 
lut, ion Bâlărleacu.

lată formați* probabil* pentru 
duminică : Adattiache — tvăn- 
cescu. Jenei, Olteanu, ttusu, Pes
carii, Kadar, Necul*, DUfttitriU, 
Gherghell, GydrfL

C. GRUIA—coresp. principal

LIBARDI ÎN SPITAL
După victori* de duminică, 

jucătorii de la Jiul s-au pregă
tit Intens In aceasta săptănină, 
efectutnd cite două antrenamente 
pe ti. Pentru JoOul de la Bra
șov, antrenorul I. Bălăriesou va 
foiosi formați* d« duminica 
trecută, cu o excepție c v« lipsi 
Libardi — una din piesele grele 
*le Jlultll — care este internat 
in spital (fiind bolnav de sto
mac).

Echipa probabilă: Stan — Geor
gescu, Georgevlcl, Stocker, M. 
POpe’cu. R. Popa, Sandu, Pero- 
nescu, Tnrcan, Achlm, I. Cons
tantin.

S. BALOI — coresp. principal

C. F. R. TIMISOARA->
RAPID

DINAMO ■ U. T. A

LUCESCU — SEMN
ÎNTREBARE

DE

nn-în această săptămînă, 
trenorul Nicușor a lucrat în 
două „rate"; dată fiind pre
zența jucătorilor săi (8 din
tre ei) în cele trei loturi na
ționale. începînd de joi, di- 
namoviștii s-au reunit la

Floriăn «au Florea ?

an-Snagov, continuîndu-și 
trenamentele, selecționabilii 
fiind sautițî de un efort de
osebit, Deși a participat la 
pregătire, prezența lui Luces- 
cu în linia de atac dinamo
vistă este incertă, din cauza 
întinderii suferită miercuri,

STEAGUL ROȘU — JIUL. După Tnfrînge- 
tea — rușinoasă — de la Ploiești, stegarii 
Vor încerca să se răzbune mîine pe coechi
pierii lui Libardi. Credem că vor izbuti, 
ales că Jiul curge vijelios doar în albie 

cu majuscule.prie..., UNUL,

mai 
pro-

Ov. I.

în partida de verificare a 
lotului național. în meciul 
de azi, antrenorul dinamovist 
va trimite în teren următorul 
„11“ : Constantinescu — Clie- 
ran, Stoenescu, Dinu, Delea- 
nu, Mustățea. R. Nunwelller, 
Sălccanu, Doru Popescu, Du- 
mi (racile, Haidu (Luccscu).

Pavel PEANA

intensitate mare. Partida de 
miercuri — susținută cu for
mația de divizia B Metalul 
București, pe care au între
cut-o cu scorul de 1—0 — a 
scos în relief unele carențe 
în jocul „bancarilor".

AntrehOrii V, Stânculescu

FLORIAN DUMITRESCU
AȘTEAPTĂ UN ULTIM 

AVIZ MEDICAL
e-Avînd o jumătate din 

fectiv la Arad șl cealaltă ju
mătate prin loturile repre
zentative, U.T.A. și-a respec
tat totuși programul obișnuit 
de pregătire. Antrenamente 
zilnice ; miercuri — meci 
„în familie* cu tineretul (re
marcați : Lereter, Petescu) ; 
joi — t_,’_---------
rești. Pentru alcătuirea 
pei care va înfrunta 
formația dinamovistă, 
trenorul N. Dumitrescu 
de rezolvat problema purtă
torului tricoului nr. 11, tînărul 
internațional Florian Dumi
trescu așteptînd un ultim aviz 
medical.

Echipa probabilă : GorneA 
— Calinin, Lereter, Pojoni, 
BroȘovsehi, Axente, Petescu, 
Domitle, Dumbreanu, Dcm- 
brovschi, Dumitrescu (Sima).

• UCLCLCL; i. GlCOt,U/ , 
deplasarea la Bucu- 

echi- 
azi 
sn
are

C.F.R. CLUJ - POLITEHNICA IAȘI
CLUJENII SÎNT OPTIMIȘTI

După ce au acumulat 7 punc
ta piuă acum, feroviarii 
abordează eu încredere parti
da cu Politehnica. EVoluind 
pc... scenă proprie, gazdele 
scontează pe un Succes, pre
gătit, de altfel, în antrenamen
tele efectuate în această săp- 
tămlnă șl in jocul-Școală de 
miercuri, în compania Unirii 
Zalăil, cîștigat de C.F.R. cu 
g_l (1—0).

Iată „ll"-le probabil i Măr- 
culescu — Buriacu, Soos, F. 
Lâzăr, Roman, M. Bretan, Co- 
joearu, A. Bretan, Soo, O. Io
nescu, Petrescu.

S-A ACCIDENTAT 
Șl IANUL

Politehnica și-a continuat 
pregătirile, jucînd cu echipa de 
tineret. Antrenorul Gil Măr- 
dărescu are probleme cU al
cătuirea echipei, deoarece, pe 
lingă Iordache și Stoicescu, 
care rămîn în continuare indis
ponibili, la antrenamentul de 
miercuri s-a accidentat lanul.

Formația probabilă : Cizic— 
_ Lupea, Alecu, Pal,

Goleac, Incze IV, Cu- 
LupuleScu, Moldo-

Romilă, 
Marica, 
perman, 
veanu.

V.M.

PROGRESUL-PETROLUL

FORMAȚIA „BANCARI
LOR" SE VA DECIDE 

ABIA MÎINE

Poziția precară ocupată de
Progresul în clasament a

pus In alertă atît pe antre
nori, cît și pe jucători, care 
au pregătit cu o rară minu
țiozitate meciul cu Petrolul. 
Antrenamentele zilnice efec
tuate de bucureșteni în a- 
ceastă săptămînă au avut o

Se reia campionatul diviziei A 
MECIUL ȘTIINȚA PETROȘANI — GRIVIȚA ROȘIE 

„CAPUL DE AFIȘ" AL ETAPEI A Vll-a
Duminică se reia campio

natul diviziei A — etapa a 
VII-a «— cu un derby de 
mare atracție: Știința Petro
șani — Grivița Roșie. Situa
ția în clasament a celor două 
competitoare i

2. Știința 6 5 0 I 70:44 16
3. Grivița Roșie

6 4 0 2 74:32 14

Avantajul de două puncte 
pe care îl au studenții de la 
Institutul de mine din Valea 
Jiului le îngăduie să abor
dez* partida cu mal multă 
dezinvoltură decît adversarii 
lor, pentru care o victorie 
este absolut necesară ca să 
mal rămînă angajați în dis
puta pentru titlu. Faptul că 
meciul se dispută la Petro
șani sporește șansa de ciștig 
a «tudentilor. In caz de reu

Petrolul : — Te rog să stai 
cuminte in... BANCA TA I

și joi, jocuri-școală cu echi
pa de tineret și, respectiv, 
cu Șoimii Buzău,_din cam
pionatul diviziei

Antrenorul C. 
ne-a anunțat că 
complet refăcut 
duminică, lată formația ca
re va începe meciul cu Pro
gresul : M. Ionescu — Gru
ber, Bădin, Mocanu, N. Io
nescu, Iuhasz, Moraru, Pe- 
truț, Dincuță, Dridca, Gro- 
zea.

C.
Cernăianu 

Bădin este 
și va juca

A, VLASCEANU — coresp.

SPORT CLUB BACAU-,,U" CLUJ

VA REINTRA, OARE, 
E. DEMBROVSCHI ?

La antrenamentele zilnice a- 
lc băcăuanilor au participat 
toți jucătorii, cu excepția lui 
Pană și Florea, plecați cu 
lotul reprezentativ de tineret. 
Joi, Sport Club Bacău a sus
ținut uit Joc-școală cu Știința 
din localitate, pe care a ln- 
trecut-o cu 2—0 (0—0). Au în
scria Băluță șl Volmer. Deși 
in prima repriză a apărut în 
formația divizionarei A ți 
Dembrovschi, nu este încă 
certă folosirea internaționalului 
In meciul de duminică.

Formația probabilă: Ghițâ— 
Kiss, Nedelcu, Vellen, Comă- 
nescu, Vătafu, Hrilcu, S. A- 
vram, Pană, (E. Dembrovschi), 
Ene Daniel, Florea.

Hie IANCU-ooresp. principal

F.C. ARGEȘ-FARUL

FOTBALIȘTII PITEȘTENI 
AU RĂMAS DATORI...

Datori față de suporterii 
lor, fotbaliștii piteșteni au 
acordat toată atenția pregă
tirilor efectuate In cursul 
săptâmînil.

Conducerea clubului piteș- 
tean va hotărî astăzi asupra 
prezentei lui Dobrin în me
ciul cu Farul.

„ll“-le probabil i Nicuiescu 
— Pigulea, Vlad, Olteanu, 
Ivan 11. Prepurgel. Roșu 
(Dobrin), Radu, FrăfUS, lancu, 
Jercan.

CONSTĂNTENII VOR SĂ 
FACĂ UN JOC FRUMOS

La Farul, pregătirile au 
avut loo în fiecare zl, iar țoi, 
elevii lui Cosmoo și Hașcti 
au jucat cu ectopâ de tine
ret. în rîndurile cOnStânțeni- 
tor domnește buna dispoziție 
și ei speră că la Pitești vor 
realiza un joc frumos. Astăzi, 
echipa va pleca la București, 
unde face o „escală* pînă

mîine. Deplasarea la Pitești 
cu autocarul în cursul dimi
neții de duminică.

Iată formația probabilă i 
Stejănescu — Stcica, Mareș, 
Antonescu, Pleșa, Tănase, 
Badea, Oprea, Caramatl, Tu- 
fan, Kallo.

FRĂMÎNTĂRI Șl MĂSURI 
RADICALE LA ECHIPA 

BĂNĂȚEANĂ

Feroviarii timișoreni, afectați d« 
eșecul catastrofal de 1» Arad, 
au traversat o săptămtnă d» fră- 
mtntărl. După acest joc, a avut 
loc o ședința de «năllzâ tn care 
au fost luate o serie de măsuri) 
printre care scoaterea din lot a 
Jucătorilor Tatar Șl Ptrvu, pen
tru nerespectarea sarcinilor de 
joc șt pentru abateri disciplina
re. Tn afara încercării de redre
sare a moralului șl de lichidare 
a fricțiunilor șl fracțiunilor om 
echipă, antrenorii au mărit pro
gresiv durat* șl intensitatea an
trenamentelor. Joi, ceferiști! au 
Jucat cu echlp» de tineret. pe 
care au tnvins-o cu 1—0. prin 
punctele marcate de Bojlb șt Pa
nici. Formația probabilă : Gabo- 
raȘ — Done*, Mehedinți, Răce- 
Iescu, Sperlosu, Seceieanu, Chl- 
mlue, Cloroparit, Bojin, Floareș» 
Panici.

p. arcan — coresp. principal

UNIVERSITARII SPERA 
SĂ RECÎȘTIGE MACAR 

UN PUNCT...

Dușul rece de duminica tre
cută. din derby-ul clujean, a 
pus pe gînduri conducerea teh
nică și pe jucătorii echipei u- 
niversitare.

Referitor la meciul de du
minică. el este privit ca un 
examen dificil, lntrucit băcăua
nii au demonstrat că nu știu 
să ...piardă acasă. Totuși,_ „U’! 
speră să aducă de 
măcar un punct din 
pierdute duminică 
C.F.R.-uluL

Se preconizează 
standard 1 Ștefan—Crețu, Pexa, 
Solomon, Cimpeanu, Anca, 
Stincel, Ulfăieanu, Ardeleanu, 
Adam, Barbu.

Ia Bacău 
cele două
tn fața

formați*

V. MOREA-coresp. principal

UNIVERSITATEA CRAIOVA - STEAUA

OBLEMENCO 
VA CONDUCE 

ATACUL OLTEAN

Universitatea s-a antrenat 
tens In vederea meciului 
Steaua. Miercuri, elevii

ln- 
cu 

______ _______ _ ____  lut 
Coldum și Nuțeseu au susținut

VISURI CRAIOVENE

D. DIACONESCU- 
coresp. principal

1. ZOIITIHNICA 
HAZID 
IfTSOlUl 
IAZUL
UHIV. CZAIOVA
MIAUA 
SttACUL «O5U

un joc amical cu ElectrOputere, 
obținlnd victoria cu 1—0. în 
linia de atac a evoluat și O- 
blemenco, care a Înscria două 
goluri. El este complet resta
bilit Șl va juca cu siguranță 
și duminică.

Iată formația comunicată de 
antrenori t Oprea — Nlculescu, 
Deselnlcu, Bltlan, Lepădatu, 
Strimbeanu, Ivan, Maftlnovlcl, 
Donase, Oblemeneo, Bălan.

Șt. GURGUI-coresp. principal

BUCUREȘTENII 
VOR ÎNCERCA 

SĂ SE REDRESEZE

0 1* „U* CIVI
11. JIUl
11 C.f.t CLUJ
II 3. C IACAU 

J14, MOGHSUl
19. «, c ARGEȘ 

* 1». CJ.lt. TIMIJOAM

„U“ — ffiraiova : Acolo sus, 
cineva mă iubește /...

Pentru meciul de la Craiova, 
antrenorii „Stelei" vor lua — 
nu ne îndoim — măsuri spe
ciale, în speranță redresării e- 
chipei. Pare posibilă folosirea 
portarului Purcaru, dată fiind 
forma slabă a Iul SuciU.

Formația probabilă: Șueta 
(Purcaru) — Sătmăreanu (Cris- 
tache), ll&Imăgeanu, 
Vigu, Dumitrlu III 
Pantea, Ștcfăncscu, 
lordinescu, Manea.

IAHTIN C
CLASA OPTIMIST

Ciugărln, 
(Naom), 
Tătara,

NEPTUN 1 — Nici o grijă 
Ologule! Dacă se înfurie Ar- 
geșub are de... furcă cu minei

Desene de Al. «LENCIU

REINTRĂ CODREA
Cele 5 antrenamente efectua

te de rapldlști tn cursul săptă- 
mtnll au avut menirea «la a re
media unele carențe de ordin 
fizic ș: tactic. Miercuri, giuleș- 
tenfi au făcut un joc-Școală, In
tre „probabili" șl ^posibili", în
cheiat cu un draw : 3—3. Autorii 
punctelor Neagu (2) și M. Ste- 
llan pentru ^probabili", respec
tiv Răducanu (2) — care a ju« 
cat extremă stingă I — șl Gri- 
gore Marin (un jucător tn Vlrstă 
de 22 ani, provenit de 1* Fl. 
roșie București). De semnalat 
reapariția fundașuluț Codrea 
care, după accidentul suferit 
(entorsă la piciorul drept), ma
nifestă o formă bună șl va juca 
la Timișoara. O ultimă declara
ție a antrenorului Marin Băr- 
bulescu : „Sperăm in victori* 
noastră".

Fpfmațla probabilă : Rămurea- 
nu — Pop, LupescU, Dan, Ca
dre» (Ștefan), Dinu, Dumitru, 
Năsturescu, M. Stelian, Neagu, 
Codreanu.

Aurel PAPADIR

Lodz, ultima etapa „70"
a echipei de tineret

Reprezentativa de tineret * țâ
rii a realizat la Lodz 0—o cu 
echipa similară a Poloniei. Spu
neam tn cronica meciului că ega
litatea de miercuri este merito
rie. Am făcut această afirmație, 
mal intll, prin prisma valorii 
adversarului. Polonia are 1a or* 
actuală b echipă de tineret foar
te bună. In acest *n ea nu a 
cunoscut tnfrtngefea (tn ultimul 
meci a terminat la egalitate, 0—o, 
tn deplasare, cu R.D<G.)i E for
mată din jucători robuști, buni 
atlețl, bine pregătiți fizic șl teh
nic. Aceștia au alergat mult, au 
pasat dip viteză, cu precizie, 
deși terenul era alunecos, au im
presionat prin elasticitatea cu 
care au aplicat sistemul 4—3—3. 
Atacau supranumerie șl treceau 
la o apărare Pro la om. In mo
mentul cînd fundașii noștri de
gajau. apeiau la Jibero", ln fa
zele da apărare. In plus, au 
dovedit o mare frecvență ln șu
turile 1* poartă.

și, totuși, rezultatul * fost •- 
gal. Aceasta, nu pentru că iu 
ratat gazdele, sau că au avut 
cumva ghinion (poate doar la 
„bara" lui Pluta, din mih. 13, 
dar el Intrase intr-un unghj difi
cil). Adevărul * că echipa Ro
mâniei * jucat neașteptat de bine 
In apărare. Se Ști* că polbpezll 
vor atac*, ți s-au luat măsurile 
de rigoare : Olteanu devenea li
bero, Anca se retrăgea pe locui 
Iul, Ungă sătmăreanu it. Tn fața 
lor * „pendulat" ȘtefănCscu, in 
zl excelentă. O surpriză plăcută 
* cort'tlfuit-6 tînărul portar clu
jean, Ștefan. El a apărat fără 
greșeală, deși a fost supus unui 
tir necruțător. Olteanu și Sătmă- 
rganu au format un cuplu de 
fundași centrali foarte bun, pri
mul r»marctndu-se prin «croșa- 
Je salvatoare, de ultim moment, 
șl un excelent Joc de cap. Lingă 
e! Nicuiescu a evoluat mat bine 
decît la Turku (după eum ne 
spuneâu antrenorii), iar Bro- 
șovsehi » fost aproape de par
tenerii de compartiment. Arădea
nul a trebuit, însă, să fl» dublat 
pentru că resimte InCă efortu
rile din meciurile tari țâre doar 
19 ani) șt accidentul de la glez
nă. tn plus, lipsa sa de viteză 
s-a resimțit și mal mult pe te
ren alunecos, excelentul său 
plasament fiind greu de realizat 
Un jucător s-a detașat de toți 
ceilalți Cu o tehnică excelentă 
șt o bună orientare, a dovedit șl 
o mari putere de muncă. Acesta 
» fost ștefănescu. Lingă el, Anca 
s-a văzut mai puțin, pentru că 
s-a angajat tn acțiuni mal pre
tențioase (dribling, păstrarea ba
lonului prea mult). Și cu această, 
*m terminat cu „punctel* forte"

»le echipei române, pentru că a- 
tacul, Incluzlndu-I aici șl pe 
Fană, care, de fapt, a fost re
tras, * constituit carența prin
cipală. Pană A realizat lucruri 
bune, dar a dispărut din joc mi
nute întregi, lhtre atac șl apă
rare a fost 0 ruptură evidentă, 
pentru că mijlocașii s-au preo
cupat de defensivă. Tâtâ de ce 
(cu puține excepții, maximum 
15 minute In tot jocul, cînd * 
existat un echilibru pozițional) 
acțiunile ofensive au fost rodul 
unor contraatacuri. S-a tras foar
te puțin ta poartă (de două ori 
pe spațiu, dintre care o minge 
a fost expediată de Beldeanu, 
dlatr-o lovitură liberă), pentru că 
Doru Popescu — omul de șut — 
s-a aflat permanent izolat între 
fundașii adverșl. Caniaro a stat 
lipit de tufă, dezinteresat, chiar 
Indolent, iar Flore*, e* șl

duminică la Constanțai a încer
cat sâ dribleze mult* să... car» 
minge* de 1* centru pe ne te
ren greu, ajungtnd tn apropie
rea careului epuizat șl de mult* 
ori... fără balonul pe care ar fl 
trebuit Să-i paseze mal devreme. 
Aportul Iul, ea șl al Iul Pană, 
in sprijinirea apărării, trebuie 
totuși remarcat. Dintre cei in
troduși pe parcurs se poate 
spune că Beldeanu s-a integrat 
imediat tn ioe, in timp ce Dudu 
Georgescu nu șt-a găsit cadența.

Acestea pot f| spuse după me
ciul de la Lodz. Piitiem punct 
constatărilor. Dar nu definitiv. A 
fost ultimul med al echipei de 
tineret In acest an șt eltev* *- 
preclerl de ansamblu se Impun.'

Constantin ALEXE

Printre viitorii candidați
la „Cupa Sportur*

(Urmare din pag. I)

Vlll-a de la Școala generală 
nr. 31".

Într-un tîrziu, cînd balo
nul, manevrat ctt dibăcie de 
Vasile Dina, a „ametit", no
tăm și... prima declarație a 
acestuia : „Mă pasionează
concursul organizat de Spor
tul, Sper să-l ciștig".

Scurt și cuprinzători
— Ce jucător ti-al ales ca 

model ?
— Pe Dembrovschi și pe 

Dumitrache.
— De ce doi, cînd ambii 

sînt cu profil diferit ?
— Poate nu știli: eu joc 

fi aripă... Aripă falsă, cum 
joacă Dembrovschi la lot. $i 
joc și Virf de atac...

— De Cînd e?(i la centru?
— De cinci ani! i-am avut 

profesori pe tovarășii Tătaru- 
Petre Mihai. Fabian. Dacă ați 
ști dv. ce jonglerii făcea ne
nea Fabian cu mingea? E in

V-ați depus buletinele pentru 
concursul Pronosport de mîine ?

șită, Știința rămine să tato
neze în continuare, pe ac
tualul lider, Steaua.

Cu excepția partidei de la 
Sibiu, dintre C.S.M. șl Uni
versitatea Timișoara, în care 
prima echipă poate spera 
într-un draw, toate celelalte 
întîlnirl par să ofere prima 
șansă formațiilor gazdă. Ia- 
tă-le : în București, Steaua — 
Rulmentul Birlad și Dinamo 
— Agronomia Cluj ; în țară, 
Farul Constanța — Rapid, 
Politehnica Iași — Construc
torul București.

In linii mari, o etapă care 
nu anunță „mișcări seismi
ce" spectaculoase, ci doar u- 
nele retușări de poziții, în 
zona de mijloc a clasamentu
lui, unde Dinamo București, 
mai ales, are toate perspec
tivele de a urca pînă la to
cul 4,

Lacul Herăstrău a găzduit 
primul concurs oficial de yach
ting, clasa OPTIMIST. Au luat 
startul cinci bărci, adică toate 
ambarcațiile de care dispu
nem la ora actuală. S-au în
trecut, deci; Mihai Butucaru 
(12 ani), Horia Ispas (9 ani) 
etc. Cu alte cuvinte, elevi pînă 
la 14 ani, conform regulamen
tului acestei noi clase Interna
ționale.

Așadar, OPTIMIST a Ieșit în 
larg. Ambarcația, cum spu
neam, se adresează tinerilor, 
este foarte simplă și nu se 
răstoarnă chiar pe un vînt de 
forța 5—6. Ea este lucrată din 
material plastic, armată cu fi
bre de sticlă, iar catargul ți 
ghiul sint confecționate din 
leton de brad. Autorii acestor 
prime cinci bărci : Gheorghe 
Ispas, Andrei Butucaru ți Ma
tei Carapancea. Atelierul Clu
bului nautic universitar ți-a 
propus, însă, ca pentru sezo
nul viitor să mai lanseze la 
apă încă 20 de asemenea am- 
barcațll. E6te un lucru lăuda
bil, care ar trebui să fie ur
mat și de alte secții nautica

din București, Galați, Constan
ța, OPTIMIST puțind aluneca 
pe mai toate undele de apă : 
LAC. RÎU, MARE.

Dar. marele avantaj al a- 
cestei bărci es-le pregătirea 
timpurie ce se poate tace ti
nerilor, posibilitatea de selec
ție, faptul că la 8—10 ani co
piii pot naviga cu „TOATE 
PÎNZELE SUS" ! Și concursul 
de care am amintit a demon
strat acest tucru. A fost, fi
rește, o întrecere de debut, 
doar cu cinci ambarcații, dar 
cu multe speranțe Îndreptate 
spre viitor, în această nouă 
clasă internațională la yachting 
care — nu de mult — și-a 
disputat campionatul mondial.

Rezultatele tehnice Înregis
trate in campionatul muni
cipiului București la clasa OP
TIMIST : 1. Mihal Butucaru
(12 ani) 0 p, 2. Horia Ispas 
(9 ani) 9 p, 3. Mihal Coșerea- 
nu (12 ani) 17,1 p, 4. Con
stantin Pașcovld (12 ani) 26 p, 
5, Andrei Vărzaru (12 ani) 
28 p.

i V. Tf.

Programul concursului Pro
nosport de duminică 1 no
iembrie 1970, cuprinde 6 me
ciuri din campionatul cate
goriei A de fotbal și 7 în- 
tîlniri din campionatul ita
lian.

Pentru a vă putea docu
menta în privința acestor 
meciuri precum și asupra 
echipelor incluse în progra
mul de concurs, vă recoman
dăm să consultați Programul 
LOTO-PRONOSPORT de 
marți 27 octombrie a.c.

în continuare publicăm 
programul concursului Pro
nosport nr. 45 din 8 noiem
brie 1970 : I : Bologna — La
zio ; II : Cagliari — Foggia ; 
III : Catania — Varese; IV : 
Milan — Intemazionale ; V : 
Napoli —- Juventus; VI : 
Roma — Sampdoria ț VII: 
Torino — Fiorentina; VIII: 
Verona — Lanerossl; IX : 
Poiana Cîmpina — Progre
sul Brăila ; X : Corvinul Hu
nedoara — Crișul Oradea;

XI : Gaz metan Mediaș — 
Politehnica Timișoara ; XII : 
Metalurgistul Cugir — Mine
rul Baia Mare; XIII: Olim
pia Satu Mare — C.S.M. Si
biu.

• Depuneți-vă din vreme 
buletinele pentru concursul 
suplimentar Pronosport S. 2 
de miercuri 4 noiembrie 1970. 
în programul acestui concurs 
sînt incluse și meciurile e- 
chipelor noastre, respectiv 
jocurile U. T. Arad — Steaua 
roșie Belgrad, Steaua — 
P.S.V. Eindhoven și Dinamo 
București — F. Q. Liverpool.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 30 OCTOMBRIE 1910

EXTRAGEREA II 11 II 11 13 
«5 10 33 35 27

Fond de premii l 479.130 lei l* 
care se adaugă 226.703 lei, report 
cat. L

EXTRAGEREA a U-« : 17 I 17 
11 II «7 1

Fond d* premii r 414.011 IeL 
Plata premiilor va începe tn 

Capitală de Ia 1 noiembrie pini 
Ia 14 decembrie; tn (ară de ta 
iș noiembrie plnă la 14 decem
brie 1910 Inclusiv,

stare să o joace tn aer ptnă 
se Întunecă.

...Deși de «nmal doi 
ani la centru, Ion Bugnar 
este și el un mic JOftgler. 
Sub ochii noștri a lovit ba
tonul de peste 200 de ori, 
fără ca acesta să atingă pă- 
mîntul. t-a lăsat să cadă — 
ne face impresia — numai 
din sete de... publicitate: 
.•Scrieți vă rog. și de mine 
vreo două cuvinte. De cînd 
am citit de concurs, dorm cu 
mingea tn pat și visez să 
ciștig".

— ®îți ani ai Ioane ?
„Numai 13' dar sînt căpitan 

de echipă, ti zice „A polo". 
La concurs mă prezint cu 
Bobelnicw cu Soare, cu E- 
romia, cu Boiangiu. Cu toții 
avem șanse"...

*

La nlecare Înserăm în car
net $1 părerea autorizată —• 
despre „Cupa Sportul" — a 
antrenorului îlie Savti: '.Con
cursul inițiat de ziar va fi 
deosebit de util, ti stimulea
ză mult pe copii, alrăgîndu-t 
fl mai mult la fotbal și aju- 
tindu i să devină mai com- 
pleți in manevrarea balonu
lui. De curînd au plecat de 
la noi, la echipa de tineret 
a Stelei, A elenei și ,-Ozonei" 
(n.n. pe nurhele său Ton Ion). 
Intr-o zi, Aelenei a jucat ba
lonul de 3400 de ori. Acum 
este titular in echipa națio
nală de juniori".

Universitatea Craiova 
se intîlnește 

cu suporterii săi
Azi după amiază la Casa de 

cultură a studenților din ®ra- 
iova, echipa de fotbal Uni
versitatea se va întîlni cu su
porterii săi din localitate. Cu 
acest prilej, va lua cuvîntul 
șl cronicarul sportiv S. MI- 
TROI, care apoi va da auto
grafe pe cartea sa> recent a» 
părută. „CRONICILE MlffiRO- 
BlSTUbUl",^ -



În centrul atenției 
meciul cu Țara Galilor

Conferința de presa de la F.R.F
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Importante rezoluții

• MOCANU, PE POSTUL DE FUNDAȘ LATERAL 
STINGĂ • VIITORUL ADVERSAR AL LOTULUI REPRE
ZENTATIV : STEAGUL ROȘU 
TESTULUI „COOPER" • CONSTITUIREA 

DIVIZIEI NAȚIONALE A

INTRODUCEREA 
COLEGIULUI Marile competiții ale lunii noiembrie

La sediul Federației române 
ide fotbal a avut loc, ieri după 
amiază, o conferință de presă 
in cadrul căreia au fost ex
puse o serie de probleme dis- 

a

Fl. Dumitrescu 
genunchi. Se

cutate in ultima ședință 
Biroului federal.

Cei prczențl au ascultat 
primul rind o informare

in 
a 

Bntrenorului echipei naționale, 
Angelo Niculescu, privind al
cătuirea și pregătirea lotului 
reprezentativ, pentru meciul 
cu Țara Galilor, din cadrul 
Campionatului european. In 
alcătuirea lotului — a arătat 
Angelo Niculescu — a trebuit 
să ee țină seama, pe de o 
parte, de valoarea jucătorilor, 
iar pe de altă parte de omo
genitatea echipei, ca și de for
ma sportivă a jucătorilor. Din 
acest din urmă punct de ve
dere, există unele semne de 
întrebare, dar înlocuirea jucă
torilor respectivi, în acest mo
ment atît de apropiat de 
meciul de Ia Cardiff, ar pre
zenta mai de grabă dezavan
taje, mai «ales că numele din 
afara lotului nu prezintă ga
ranții mult mai mari. „Este 
mai realist, de aceea, să ple
căm mal 
avem, cu 
sub toate 
ANGELO
care a 
fanților 
partida cu Țara Galilor. Prac
tic, singura modificare față 
de unsprezecele pe care l-am 
prezentat în meciul cu Fin
landa, este trecerea pe postul 
de fundaș lateral stingă a lui 
Mocanu, în locul lui Vigu, 
modificare dictată de calită
țile fizice și tehnice superioare 
pe plan defensiv, ale lui Mo
canu.

Există, însă, unele proble
me legate de

• tate a cîtorva 
lui Răducanu, 
cu Progersul, 
copcile, 
încă

departe cu ceea ce 
ceea ce am pregătit 
aspectele" — a spus 
NICULESCU. dună 

comunicat reprezyi- 
preisei lotul pentru

starea de sănă- 
jucători. Astfel, 
lovit în meciul 
i se scot astăzi

Lucescu mai resimte 
„în,tinderea’’ pe care a

suferit-o, iar 
are lichid la 
speră, însă, că și acești ju
cători vor putea ti recuperați 
la țimp. Lotul va sta, timp 
de 3 zile, Ia Poiana Brașov, 
pentru recuperare și tonifiere, 
urmînd să susțină și un med 
de verificare cu Steagul roșu, 
pe ziua de 7 noiembrie.

Țov. Mircca Angelescu șl 
Ion BaJaș. președintele și vice
președintele F.R.F., au expus 
apoi citeva probleme care au 
stat pe agenda Biroului fede
ral. Astfel, pentru ziua de 6 
noiembrie au fost convocați 
președinții secțiilor de fotbal 
cu echipe în divizia A (sau în
locuitorii lor autorizați) pentru 
constituirea COLEGIULUI DI
VIZIEI A, organism important, 
care va permite o legătură 
directă și eficientă între clu
buri și federație și o rezolvare 
mai bună a problemelor fotba
lului, cum ar fi transferările, 
sistemul competițional ele. In 
aceeași zi vor fi convocați și 
antrenorii de divizia A, pen
tru a se discuta și a se lua 
măsuri în vederea eliminării 
unei deficiențe extrem de im
portante a fotbaliștilor noștri : 
lipsa de rezistență, capacitatea 
limitată de efort, care au dus 
la pierderea multor meciuri. 
Așa numitul „Test Cooper", pro
be de rezistență fizică a astro- 
nauților americani, adoptate de 
brazilieni înainte de C.M. ’70, ca
re va fi introdus, chiar în iarna 
aceasta. în perioada precompe- 
tițională, se crede că va ajuta 
la rezolvarea acestei probleme.

Presa a mai fost anunțată că 
în zilele de 3—4 noiembrie va 
avea loc ședința Comitetului 
director al Cupei Balcanice, 
care va lua în discuție viitoarea 
ediție a acestei competiții, 
la care reprezentanta noastră 
va fi Steagul roșu Brașov.

încă o informație : a 4-a edi
ție a Turneului Speranțelor va 
avea loc în Turcia.

Noiembrie, primul emisar 
autentic al iernii, se arată 
neînduplecat în cernerea ma
rilor competiții sportive pe 
filele de calendar. Dispar 
competițiile în aer liber și 
tși fac loc tot mai pregnant 
cele „indoor" cu notabila ex
cepție a fotbalului si ciclis
mului de șosea, care conti
nuă să lupte brav cu vioaia 
și frigul.

Fotbaliștilor, de altfel, le 
revine prim-planul competi- 
țional in această lună, care 
programează o serie întreagă 
de importante întîlniri în ca
drul campionatului Europei
— Cupa „Henry Delăunnay”- 
Evident, întrecerea se află 
numai în faza grupelor pre
liminare, dar ea este capa
bilă să polarizeze atenția iu
bitorilor de sport șt nu nu
mai a celor de la noi, care
— firește — așteaptă cu ne
răbdare meciul de la Car
diff unde „tricolorii" în- 
tîlnesc un adversar foarte 
greu de evaluat, echipa Țării 
Galilor- E drept, cele două 
zile „pline" ale întîlnirilor 
inter-țări, sînt precedate de

o miercur» rezervată cluburi
lor competitoare in Cupele 
continentale. Dar, cum avem 
de remontat un handicap de 
0—10...

întrecerile rutierilor sînt 
și ele aproape epuizate, așii 
polivalenți ai pedalei trecind 
acum sub cupola velodromu
lui acoperit în 
curselor de fi 
doar Trofeul 
diționala probă 
liană, în care 
trebuie să mai dovedească o 
dată (dacă mai e nevoie.,-) 
că rămâne cel mai. bun.

Tenisul a devenit și el „in
door", schiriibind zgura și 
gazonul pentru rapidele te
renuri din parchet sau plas
tic, unde avantajați sînt ju
cătorii cu forță în brațe și 
viteză în picioare, mai puțin 
cei care-și dozează efortul 
tactic. Se dispută o interesan
tă competiție europeană de 
tenis pe echipe, dotată cu 
„Cupa Regelui Suediei", ca și 
ultimele trei mari concursuri 
individuale ale sezonului, cam
pionatele internaționale ale

lunga scrie a 
zile. Rămlne 
Baracchi,. tra
de șosea ita- 
Eddy Merckx

I. Trofeul Baracchi (ciclism), 1» Bergamo
I— 7. Campionatele internaționale de tenia pe teren acoperit ale

Angliei, la Wembley.
3— 4. Etapa a 2-a (retur) In Cupele europene, Ia fotbal.
5— 7. Campionatele Internaționale de tonta de tnasă ale lugoelavlel,

la Subotlța.
6— 8. Runda finali * „Cupei Regelui Suediei’ la tenia In aal», 1*

Copenhaga.
7. Benvenuti — Monzon pentru titlul mondial de box cat. mij

locie, ia Borna.
8— 15. Campionatele europene de box pentnl. tineret, la Mlskole.
9— 15. Campionatele Internaționale de tenia pe teren acoperM

ale Franței, la Paria.
10—11. Turneu internațional de volei, Ja Bonn.

II. Tara Galilor — România. Franța — Norvegia, Scoția — Dane
marca și Spania — Irlanda de Nord, ta campionatul european 
dn fotbal.

II— 13. Concurs internațional de patinaj arttetie, la Fraga.
12— 16. Concurs Internațional de patina) artistic, la Karl Maxx-Stadt.

11 Campionatele europene de karate, la Paris,
13— 22. Concurs internațional de patinaj artistic, Ia Leningrad.

13. Bulgaria — Norvegia, Luxemburg — R. D. Germană, dpnt — 
U.R.S.S., bl cantpiohatul european da fotbal.

16—22. Campionatele international^ de tenis pe teren acoperii ale 
Scandinaviei, la Stockholm.

18. Meci Frazier — Foster pentru titlul mondial U cat grea, la 
New York.
Concursul prieteniei la handbal (ttnerat), Ia Lvov. 
Campionatele internaționale de tenia de roasă ale Scandina
vici, la Halmstadt.
Belgia — Danemarca, In Campionatul european de fotbal.25. L_, ..._____ __ ___ ____ ___

26—29. Cupamondială Ia bowling, Ia' Copenhaga.
29. România — Franța (rugby) la București.
30. Concurs internațional de schi (slalom uriaș). I* Davo».

REP.

CLAY BOXEAZĂ CU BONAVENA
La Buenos Aires, boxerul 

argentinian ds categorie grea, 
Oscar Bonavena, a dispus 
prin k.o. în repriza a 4-a de 
brazilianul Luis Fauștino în
tr-un meci urmărit de 10.000 
spectatori. Bonavena a decla
rat imediat ziariștilor că îl 
va întîlni la sfîrșitul acestui 
sezon pe Cassius Clay și ca 
posedă contractele acestui 
meci.

La rîndul său. într-o confe
rință de presă ținută la New 
York, Clay a confirmat acest

lucru. Fostul deținător al 
țiului mondial a declarat 
înainte de a ataca centura 
care o deține Joe Frazier 
primi replica lui Bonavena
într-un meci care se va dispu
ta probabil la 8 decembrie 
Ia Miami Beach.

ti- 
că 
pe 
va

Angliei (la Wembley), Fran
ței (in sala Pierre de Couber
tin) și Scandinaviei (Stock
holm).

De notat, și în aria tenisu
lui de masă, o serie de cam
pionate internaționale, valo
rizate în special prin prezen
ța în Europa a campionilor 
japonezi și cea îndeosebi aș
teptată a. așilor paletei din 
R. P. Chineză.

încă o consecință firească 
a apropierii iernii este pre
zența în calendar a tot mai 
multe competiții internațio
nale de patinaj, ca și o ..pre
mieră” pe pirtiile de schi,

concursul Internațional de 
slalom uriaș de la Daws.

în fine, o agendă, bogată 
o au pugiliștii- Tinerele spe
ranțe vor fi prezente pe rin
gul de la Miskolc (Ungaria), 
în campionatele europene 
pentru tineret. Iar boxul pro
fesionist își prezintă marile 
vedete în două meciuri pen
tru centura de campion al 
lumii: Nino Benvenuti încru
cișează mănușile cu Cablos 
Monzon, iar Joe Frazier cu 
Bob Foster. în timp ce Cassius 
Clay așteaptă ...

ZURICH, 30 (prin telex). — 
Mai multe comisii ale Uniunii 
europene de fotbal (U.E.F.A.) 
eu ținut reuniuni de lucru la 
Geneva. La afîrșitul lucrările® 
au fost date publicității o seri» 
de rezoluții privind activitate* 
fotbalistică pe continent.

Astfel, Comisia de discipli
nă a constatat, cu deosebită 
îngrijorare^ o nouă recrudes
cență a încălcărilor de regu
lament la ultimele întîlniri. 
inter-duhuri, în cadrul Cupe
lor europene. Comisia * pros 
pus comitetului executiv »f 
F.I.F.A. luarea de drastice 
măsuri pentru a ptwanî auri
rile de indisciplina la aftwlwi 
competiții. <

Delegați din H țări, parti
cipanți la lucrările coenlsfel da 
txxmpetiții Internaționale, a-au 
arătat împotriva proiectelor da 
a a» mări nuraănA echipelor 
la turneul final al Campiona
tului mondial. S-a subliniat, 
totodată, temerea că țnmulțires 
întîlnirilor Fnter-țări ar aduce 
prejudicii cluburilor, caca ea 
arată ostile selecționării jucă-, 
torilor lor în echipele repre
zentative. Aceeași comisie a 
analizat noul regulament . al 
„Cupei europene a târgurilor'’, 
care intră în vigoare Ia ediția 
viitoare a competiției. Ea con-: 
tinuă să fia deschisă repre
zentanților din toata <*>!• 33 
de federații afiliata, care vor 
desemna echipele pe baza re
zultatelor obținute in campio
natele naționale.

în afîrșlt, comisia pentru 
fotbal feminin a recomandat 
federațiilor naționale «ă con
troleze riguros această acti
vitate, pentru ea e» si nu 
intre pe mîna managerilor și 
promotorilor de spectacole, 
neautorizați.

PROGilAMOI
reprezentativei

Radu VOIA
BRAZILIEI

Campionatele naționale de box

Pe cît de liniștit a fost pri
mul meci al muștelor (în care 
dinamovistul V. Ivan l-a în
vins- fără să forțeze, pe săt- 
măreanul Gheorghe Ratz), pe 
atît de antrenantă, de specta
culoasă a fost disputa dintre 
constănțeanul O. Badea și P- 
Iuga. Elevul maestrului gă- 
Wțean Petre Mihai a atacat 
vijelios aproape tot timpul 
meciului, aruncind, cu am
bele brațe, croșee extrem de 
rapide, de la semidistanță. 
Constănțeanul, însă- a prete- 

;vat defensiva, fără să stea cu 
brațele încrucișate. Cu regu
laritatea unui ceasornic, el 
a contrat cu upercuturi de 
dreapta foarte eficace, _ nu 
s-a agitat inutil și a terminat 
parcă la fel de proaspăt pe 
cum începuse. Aceasta îi va 
fi de mare folos în întîlnirile 
dificile ce-1 așteaptă de-a 
lungul finalelor. Pînă atunci, 
meciul său de aseară s-a sol
dat eu succes. Rezistent și 
agil, puncher și... bun încasa
tor, craioveanul N. Dumitru 
a coborît totuși învins din

Rezultate

ring, deoarece adversarul său, 
gălățeanul Gh. Badiu, l-a su
focat prin tenacitatea sa. In 
finalul meciului, Badiu era 
pe punctul de-al scoate din 
luptă pe Dumitru, croșeul său 
de dreapta oprindu-se în ma
xilarul acestuia din urmă. 
Numărat de arbitrul Dimu- 
lescu, craioveanul a găsit to
tuși resurse să termine par
tida >,pe verticală". Nimeni 
nu s-a așteptat ca juniorul 
T. Chirilă, de numai 19 ani, 
să cîștige în fața experimen
tatului pugilist băcăuan, A. 
Cojan și totuși aceasta era 
să se întîmple. Numai duri
tatea ?i experiența băcăua
nului i-au adus victoria în 
cel mai frumos meci al zilei, 
aclamat de public. C. Gruiescu 
nu ne-a convins. Lipsit de 
precizie, aruneîndu-se necon
trolat în atac> el a lovit 
mult... în aer. Evoluție îngri
jorătoare, cu atît mai mult 
cu cit craioveanul I. Sțoian 
nu poate fi socotit printre 
boxerii de elită.

Primul derby al unei ca
tegorii a adus între corzi doi 
foști campioni care doreau 
cu ardoare titlul la semi
ușoară : A. Simion șl Gh. 
Pușcaș. Cîmpulungeanul s-a 
năpustit asupra adversarului 
său fără a-1 putea domina net. 
Din păcate^ o rănire la ar- 

tehnice

cadă l-a scos din cursă pe 
Pușcaș mult mai devreme de- 
cît se aștepta ți decît merita.

Romeo CALARAȘANU

SCENA
BOXULUI

GALA A V-A GALA A VI-A
cocoș: Aurel Dumi- 

(Steaua) înv. ab. 3 I.
(Constructorul Hune- 

Iulian Lungu (Meta-

Cat, 
trescu 
Otopila 
doara), 
Iul Buc.) b.p. Petre Ocică (A- 
lumina Slatina), Adrian Mora- 
ru (Metalul Buc) înv. dese. 3 
Petre Manole (Farul Constan
ță), Valerică Ivanovic! (Dina
mo Bacău) înv. k.o. 2 Ion 
Onofrei (CSO Baia Mare), Io
nel Ciocoi (ASA Cluj) b.p. Sto
jan Chiriță (Semănătoarea Buc), 
Marin Grigore b.p. Ion Robi
ta (Progr. Brăila), Ion An- 
gelescu (C.S.M. Reșița) b.p. Ion 
Mareș (Muscelul C-lung), Ga
briel Pometcu (Voința Buc.) 
b.k.o. 1 Dan Popescu (Electro- 
putere Craiova).

Cat. semimijlocic : Victor Sil- 
berman (Steaua) b. ab. 2 Dorel 
Trandafir (ASA Tg. Mureș), 
Cornel Mihai (Met. Plopeni) 
b.p. Alexandru Popa (Steaua), 
Arpad Majai (CSM Cluj) cîști- 
gă prin neprezentare la Cons
tantin Melinte (Nicolina Iași), 
Constantin Ghiță (Dinamo) b.k. 
o. 3 Nicolae Stanca (CFR Ti
mișoara), Gheorghe Marcel 
(Progr. Brăila) b.ab. 3 Gheor
ghe Buta (Dinamo Brașov), To
ma Popescu (Electrop. Craiova) 
b.p. Ștefan Marton (CSM Cluj), 
Gheorghe Ene (Dinamo) b.p. 
Nicolae Pătuleanu (CSM Re
șița). Ion Hodoșan (Met, Buc) 
b.p. Alexandru Matyuș (CSO 
Baia Mare).

Matyuș (CSO

Cat. muscă: V. Ivan (Di
namo Buc.) b.p. Gh. Ratz 
(Voința S. Mare), O. Badea 
(Farul C-ța)’ b.p. P. Iuga (O- 
țeiul Galați), V. Rădulescu 
(Met. Plopeni) b.p. C. Pop (U. 
M. Timișoara), Gh. Br«diu (O- 
țelul Galați) b.p. N. Dumitru 
(Electrop. Craiova)- I. Nico- 
lau (Nicolina Iași) b. ab. 2 
P. Bischin (C.S.M. Sibiu), M. 
Popescu (A.S.A. Cluj) b.p. M. 
Făgărășanu (Constr. Hune
doara), A. Cojr« (Dinamo Ba
cău) b.p. T. Chirilă (Dinamo 
Buc.), G. Gruiescu (Steaua) 
b.p. I. Stoian (Chimia Craiova),

Cat. semiușoară : A. Simion 
(Muscelul C-lung) b.ab. 2 Gh. 
Pușcaș (Steaua), C. Hoduț (O- 
limpia Buc.) b.p. T. 
taru (Nicolina Iași), I. 
(Nicolina Ir»?i) — Gh. 
(Muscelul Cimpulung) 
descalificare, O. Gorea (Vo
ința Reghin) b.p. N. Deicu 
(Oțelul Galați)- C. Muscă 
(C.S.M. Reșița) b.p. A. Zaibel 
(Progr. Brăila), T. Purțan (Va
gonul Arad) înv. dese. 2 T. 
Mihăileanu (Electr. Craiova), 
I. Mr«geri. (Rapid Buc.) înv. 
Ab. 3 C Negoescu (Olimpia 
Buc.). A. Iliescu (Faru C-ța) 
îrțv. prin neprez. A. Sirnio- 
nescu (Farul C-ța).

Cebo- 
Radu 
Vlad 

dublă

Organizatorii bucurîndu-se 
încă în comentariile noas
tre de calificativul inevita
bil, firește ci slntem mar
torii unei varietăți de în
tîlniri pe care nu le poți 
distinge decît prin reacțiile 
pe care le provoacă: unele 
aduc după ele aplauze (foar
te meritate, cum a fost în 
cazul excelentei confrun
tări dintre stelistul și — 
iertați jocul de cuvinte — 
stilistul Alexandru Popa și 
perseverentul aiustor pra
hovean Cornel Mihai, pe 
care antrenorul Ion Mihăi- 
lescu l-a încurajat să nu 
piardă, nici la 21 de ani, 
nădejdea în victorie, bizu- 
indu-se pe simțul acut _ al 
ringului, pe reflexe și cîte- 
odată pe tăria loviturilor 
sale), precum, ca si re
venim, alte meciuri stâr
nesc fluierături sub cupola 
— de altfel obișnuită cu 
asemenea mijloace de ex
presie — a sălii Floreasca, 
Cum să nu protestezi, cind 
te îmboldește simțul ridi
colului — adică cel ce lip
sește antrenorilor care urcă 
in ringul unei finale națio
nale diletanți, comici in ne
știința lor, tragici în inten
ția lor de a mima ticurile 
vedetelor, fără a poseda însă 
darurile acestora. Meciul 
dintre brăileanul Marcel și 
brașoveanul Buta a semă
nat cu o celebră pantomi
mi a lui Marc Senett: rî- 
setele din sală au fost pre
zente, a lipsit doar frișca 
pe scena.

Campionii, cei cu sau firi 
titluri, sînt încă in faza, in 
care își fac destul de co
mod loc spre ariile mai pu
țin populate ale diagrame
lor de concurs. Uaii prefe
ră să scape repede de griji, 
executindu-.și prompt, sec, 
decisiv, plăpânzii — dar u- 
neori curajoșii — adversari. 
Lui Pometcu nu i-a trebuit 
nici un minut. Lui Silber- 
man ceva mai mult de trei 
minute. Aurel Dumitrescu a 
preferat să prelungească 
pînă in repriza a treia cal
varul bravului oțelar hune- 
d.orean Otopila, nu din sa
dism, ci din necesitatea de 
a înmulți pentru sine oca
ziile de stat in ring care 
l-au cam lipsit. în ultima 
vreme. Zilele marilor intil- 
niri încă n-au venit, d 
sînt pe-aproape.

Victor BANCIULESCU

Finiș in turneul feminin 
de șah de la Halle

Gertrude Baumstarck a
BERLIN, 30 — Turneul in

ternațional feminin de șah de 
la Halle (R.D. Germană) s-a 
încheiat cu victoria maestre- 
lor Waltraud Nowarra (R. D. 
Germană) și Valentina Bori
senko (U.R.S.S.) care au tota
lizat fiecare cîte 8 puncte din 
11 posibile. Pe locul trei s-a 
clasat GERTRUDE BAUM
STARCK (România) cu 7 
puncte, urmată de Vesmina 
Șikova (Bulgaria) — 6 puncte. 
Ursula Liebert, Rita Kroggel 
— 5Va puncte, Eveline Nun
chert, Marion Worch, Brigitte 
Hofmann — 5 puncte, Anette 
Michel — 4 puncte, Hanne-

terminat pe locul 3
lore Pahtz — 3’/» puncte (toa
te din R.D. Germană), Aniko 
Csapo (Ungaria) — 31/» punc
te.

în ultima rundă, Baum
starck a remizat cu Michel.

de

în

Sofia-Budapesta
La Sofia sa desfășoară 

prezent întîlnirea internațio
nală de șah . dintre echipele
mixte ale orașelor Sofia și 
Budapesta. După primul tur, 
scorul este favorabil oaspeți
lor cu 5’/î—2>/j. Forintos l-a 
învins pe Popov, iar Vadazs 
a cîștlgat la Kolarov.

Confederația braziliană de 
sport a anunțat că anul viitor 
selecționata de fotbal a Bra
ziliei, campioană mondială va 
întîlni la 11 iulie la Rio de 
Janeiro echipa Spaniei. O 
săptămînă mai tirziu, tot la 
Rio de Janeiro, fotbaliștii bra
zilieni vor juca cu formația 
R.F. a Germaniei.

Apoi, la 22 și 25 iulie, Bra
zilia va întîlni Uruguay, 
mind ca la 28 și 31 iulie 
joace cu reprezentativa 
gentinei. Aceste meciuri 
avea loc în deplasare.

CORESPONDENȚA DIN PRAGA

1 milion de școlari
1

francezi in întreceri
Din inițiativa Comitetului 

Olimpic francez, anul viitor 
se vor desfășura primele în
treceri ale competiției „Jocu
rile Franței" pentru tinerii 
școlari între 13 și 17 ani. 
Competiția cuprinde 25 de 
discipline sportive și va înce
pe la 14 iulie 1971. Se preco
nizează că la startul probelor 
vor fi prezenți aproape 
on de școlari. Finalele 
telor discipline vor 
3 000 de participanți.

1 mili- 
diferi- 
reuni

ur
să 

Ar- 
vor

0 nouă generație de hocheiști cehoslovaci
se află în pragul afirmării

După comportarea slabă a 
selecționatei de hochei a Ceho
slovaciei la ultimul campionat 
mondial de la Stockholm, fe
derația de specialitate din a- 
ceastă țară a luat o serie în
treagă de măsuri, printre 
care : reorganizarea sistemului 
de desfășurare a campionatu
lui național. întinerirea echi
pelor de club și a reprezenta
tivei.

în prima divizie a campio
natului participă zece echipe, 
care-și dispută partidele după 
sistemul— două întîlniri tur 
și două retur. După desfășu
rarea acestor meciuri se va 
organiza un turneu final cu 
participarea primelor patru 
clasate (ca în „Cupa Stanley11). 
Cîștigătoarea acestui turneu va 
fi declarată campioană țării 
1970—71. Pentru a nu fi su
prasolicitați jucătorii din e- 
chipa națională, acest turneu

final va avea loc abia după 
terminarea campionatului 
mondial.

A început turul al doilea al
campionatului. Iată clasamentul
la zl:

1. SI. Bratislava 11 111 »-» ÎS
2. Dukla Jihlava 10 4 4 2 37-28 12
S. V.S.Z. Koelce 10 4 S 2 30-28 11
4. Sonp Kla'dno • 4 2 S 36-27 10
5. Sparta Praga 1 5 0 4 28-28 10
4. Skoda Plsen 10 4 1 » 43-42 1
7. Tesla

Pardubice 10 4 1 I 36-41 1
». C.H.Z. Litvinov 10 4 1 1 81-41 »
». Motor C.

Budejovtc» 10 2 4 4 M-U 1
1». Z.K.L. Brno 10 2 S 1 3S-U 7

Primele teste ale echipelor

• întotdeauna 
Întreținut, cu 
cu antrenorul 
naltescu din 
lung Muscel. 
elevii mei — 
ne el 
o are

ne-am 
plăcere 
C. Pa- 
Cîmpu- 
„ Dintre 

ne spu- 
prima șansă 

Aurii Simlon

(semiușoară), care se 
prezintă intr-o remar
cabilă condiție fizică. 
La categoria grea, An
gliei Iancu, cu stilul 
lui tncurcăreț, poate 
oferi o surpriză".

grupul 
A. 

Și I. 
care au a- 

faza finalelor.

• Foarte abătut este_ ....... _ ___ antrenorul Victor Alexan
dru, pedagogul care cu ani în urmă a lansat o 
serie de boxeri talentați ca Gh. Negrea său N. 
Birsan. Iaiâ ce ne spune ei : „La asociația Trotu- 
șur'din Oralul Gh.. Gheorghiu-De.j nu am condiții 
optime de pregătire, activitatea jilnd foarte re- 
dusă. Din această cauză nu vot prezenta multe e- 
lemente la finale. Cred că. dintre elevii mei. 
Amăzăroai.e poate aspira, la una din medalii". 
Succes maestre ! Poate dacă vâ veți întoarce cu 
o medalie, oficialitățile sportive ale orașului 
vor acorda mai multă atenție.

« L-am revăzut pe 
fostul campion națio
nal al ușorilor l Mi- 
halik, în prezent an
trenor la A. S.A. Cluj 
Mihaîlk a prins cîteva

o.

va

are
. Ex-
diriamovist. 

bucuros că după

kilograme și acum 
figură de mijlociu, 
campionul 
est.e ’
4 ani de strădanii a 
reușit sâ crească trei

Două vedete ale hocheiului cehoslovac în luptă pentru puc: 
Gregor (Slovan Bratislava.) caută să-l oprească cu orice mij
loace pe Jirik (Dukla Jihlava).

reprezentative au demonstrat 
un lucru îmbucurător. Tinerii 
introduși în lotul B au dat un 
randament excelent în meciu
rile cu selecționata Finlandei, 
învinsă cu 4—2 și 8—1. în mod 
deosebit, linia de atac alcă
tuită din Klapac, Vrabec și 
Opacity se anunță candidată 
pentru prima reprezentativă a 
țării. Toți trei sînt compo- 
nenți ai formației Skoda Pl- 
sen, antrenată de eminentul 
antrenor Gustav Bubnik.

Lotul A cuprinde în pre
zent 30 de jucători. Aceștia 
însă nu sînt titulari de drept, 
pentru că orice tînăr care se 
afirmă în partidele de campio
nat și în cele internaționale, 
poate fi inclus în prima gar
nitură a țării. O definitivare 
a lotului se va face abia în 
ianuarie viitor, după ce prima 
echipă va susține cîteva în- 
tîlniri deosebit de dificile-

Este vorba de partida cu Sue
dia din noiembrie — la Praga 
— și de participarea la tur
neul internațional de la Mos
cova, organizat de ziarul „Iz
vestia".

Cum am mai scris, elemen
tele tinere sînt pe prim plan 
și se află în pragul consacră
rii. Un exemplu edificator în 
această direcție îl oferă for
mația Slovan Bratislava, li
deră în actualul campionat, 
care este formată din jucă
tori foarte tineri, compensînd 
lipsa foștilor ași ai formației, 
ca Golonka, Fr. Gregor, Valter 
și Cernicky. Cu o echipă com
plet remaniată, plină de vi
goare și elan, Slovan Brati
slava a repurtat în acest sezon 
cîteva victorii clare : 4—I cu 
deținătoarea titlului, Dukla 
Jihlava ; 5—1 cu fosta cam
pioană Z.K.L. Brno, 3—0 cu 
Sparta, la Praga.

Plecînd de la premisa înti
neririi echipelor reprezentati
ve, specialiștii cehoslovaci a- 
firmă că noua echipă națio
nală va avea o comportare 
bună Ia C. M. din Elveția. Fi
rește, pentru, a alcătui o echi
pă omogenă, un rol important 
îl vor avea întîlnirile de pre
gătire. Dacă formația va fi 
bine rodată, dacă numărul în- 
tîlnirilor amicale va fi mare, 
selecționata Cehoslovaciei va 
avea un cuvînt greu de spus 
la marea întrecere din pri
măvară.

Jan SOKOL

Surprize In „Cupa Dewar"

Năstase învins de
GARDIFF, 30 — Turneul

internațional de tenis contînd 
pentru „Cupa Dewar* de la 
Aberavon (Țara Galilor) a 
continuat cu disputarea parti
delor din cadrul sferturilor 
de finală. In proba de simplu 
bărbați au fost înregistrate 
trei rezultate surpriză, care 
au dus la eliminarea marilor 
favoriți. Tinărul jucător en
glez David Lloyd l-a învins 
cu. 6—3, 3—6, 6—3 pe primul 
favorit al turneului, românul 
Ilie Năstase. Paul Hutchins

englezul Lloyd
(Anglia) I-a eliminat cu 6—3, 
4—6, 6—4 pe Tom Gorman. 
(S.U.A.), iar Gerald Battrick 
(Anglia) a dispus cu 11—9, 
1—6, 6—4 de John Alexander 
(Australia). într-o altă parti
dă, cehoslovacul Vladimir 
Zednik a cîștigat cu 6—4, 
6—3 în fața tenismanului en
glez Warboys.

în turneul feminin, Virgi
nia Wade (Anglia) a învins-o 
cu 6—4 6—2 pe Betty Stove 
(Olanda).

• In 
bucură 
vești bune de lâ 
trejiorli ploleștenl 
Mihăllescu (in tinerețe 
adversarul Iul Ion Po
pa) și Gh. Popescu, 
fost șalanger la titlul 
european deținut de 
pana italiană Bonda- 
vali. Ni se spune că 
la Ploiești galele sînt 
mal numeroase șl că 
publicul a început din 
nou să se intereseze 
de „nobila artă".

eleri de la 
școlar Tehnofrig ; 
But, N. Pas-pală 
Moldovan, 
juns în "
• Un

care se _____  __ .. .
sâ de Condiții este Fr. 
Ambruș, de la Indus
tria șîrmei Cîmpia Tur- 
zil. El ne-a arătat că, 
în pofida intervenții
lor făcute, nu primeș
te sprijinul 
boxul bătînd 
loc in oraș.
• Arbitrul , ____ . ...____  ____ _____ _

conduce cu autoritate multe meciuri. Intr-o pauză, 
ne-a declarat că. fiind un mai vechi cunoscător 
ai boxului românesc, poate aprecia apariția mul
tor talente remarcabile la aceste finale. Tot. din- 
sul ne-a confirmat faptul că meciul ~ 
România este programat a se disputa 
Opole.

alt antrenor 
pltnge de llp-

necesar, 
pasul pe

-schimb, ne 
că primim 

an-
I.

polonez Jerzy Poplolek. din Wroclaw.

Polonia — 
In orășelul

Paul OCHIALBI

Campionatul de ;ah

TRIPLETA OLIMPICA IN FRUNTE!

ÎN CLASAMENT: Ciocăltea 
8. Gheorghiu și Ghițescu 6>7s, 
Ilijin 6.

Astăzi se joacă runda
11

a
Jucătorii de tenis
de masă japonezi

Runda a 10-a a finalei 
campionatului național de șah 
i-a prilejuit un nou succes 
lui Victor Ciocâltea. care l-a 
învins pe Vasile Georgescu la 
capătul unei partide combi
native. încheiată cu un spec
taculos atac de mat.

Săptămina aceasta consem
nează o puternică revenire a 
maestrului internațional Teo
dor Ghițescu care, învingîn-

du-1 pe N. Ilijin, înscrie a 
treia victorie consecutivă și 
își declară 
ta pentru 
Gheorghiu, 
zat cu D.
zultate : Joița—Kertesz 1—0, 
Pavlov—Neamțu, Vaisman— 
Ghinda, Tratatovici—Mozes re
mize.

intențiile de a lup- 
primul loc. Florin 
cu albele, a rienii- 
Ghizdavu. Alte re- 

Joița—Kertesz

PAPAMCOIAO
ÎWAIICĂ 5,6(1 ni!

din nou victorioși

Din Atena se anunță 
recordman " .
cu prăjina, atletul . elen Cristos 
Papanicolau, va face o nouă ten
tativă de ameliorare a recordu
lui, în ziua de 9 noiembrie. Pa
panicolau a declarat că va încer
ca să treacă înălțimea de 5,60 m 1

mondial la
că nou) 
săritura

Reprezentativele de tenis d« 
masă ale Japoniei, care efectuea
ză un turneu în Europa, au sus
ținut o nouă întîlnire în com
pania selecționatelor R.F. a Ger
maniei, în orașul Cleve. Sportivii 
japonezi au terminat învingător! 
cu scorul general de 8—1. Iată 
două rezultate : Tasaka — Schal
ler 23—21, 21—13; Kowada — Ag
nes Simon 22—20, 21—10.
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