
Tovarășul Nicolae Ceausescu 
face o vizită de prietenie 

în R.S.F. Iugoslavia
Marți dimineața a părăsit Capitala, piecind in R. S. F. 

Iugoslavia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, care va face o vizită de 
prietenie în această țară, Ia invitația tovarășului Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu au plecat tova
rășii ; llie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Emil Drăgănescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., 
și Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți tovarășii 
Emil Bodnaraș, Paul Nlculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Virgil 
Trofin, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumi
tru Popa, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vilcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Pati- 
lineț, Ion Stănescu, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stal și ai guver
nului, conducători al instituțiilor centrale și organizațiilor 
obștești.

Au fost de față Bojidar Bucmirici, Însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R. S. F. Iugoslavia la București, și membri ai 
Ambasadei iugoslave.

★
KRANJ 3. — Trimișii speciali transmit : Marele centru in

dustrial și cultural al Sloveniei, Kranj, împodobit sărbătorește, 
a făcut o entuziastă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu.

In întîmpinâre a venit Iosip Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia și alți conducători de partid și de stat 
din Iugoslavia.

Coloana de mașini se îndreaptă apoi spre localitatea Brdo de 
lingă Kranj, unde vor fi găzduiți oaspeții români.

in nou, o miercure de 
foc, o miercure cu e- 
moții în fotbalul nostru ! 

La București și la Arad, 
Steaua, Dinamo și U.T.A. sînt 
prezente la... reexaminare în 
cel de al doilea tur al com
petițiilor europene, după ce, 
la primul examen, susținut în 
deplasare, au pierdut la sco
ruri categorice în fata adver- 

‘ azi : P.S.V.

Înaintașii și apărătorii noștri au datoria
sa șteargă pata golaverajului de 0*10

run categorice i 
sarelor Tor de 
Eindhoven, F. C. Liverpool și 
Steaua roșie Belgrad.

Echipele noastre au o mi
siune extrem de dificilă, dar, 
cum întotdeauna s-a spus că 
balonul este rotund, de ce 
n-ar fi și acum ? Să așteptăm, 
deci, ultimul minut de joc al 
celor trei meciuri, atît de 
mult așteptate de iubitorii fot
balului din țara noastră.

U.T.A.
Gornea (1)

Calinin (2) Lereter (3) Pojoni (6) Broșovschi (4) 
Petescu (5) Domide (10)

Dumbreanu (7) Axente (8) Dembrovschi (9) Dumitrescu (11) 
(Sima)

Partida va fi condusă de o brigadă de arbitri englezi, 
avînd la centru pe M. HOWLEY. Meciul va începe la ora 
14,15.

ULTIMII 22 IN NAȚIONALELE DE BOX
Joi, in finale:

categoria SEMIMUSCA
Petre GANEA (Progresul Brăila) — Aurel MI

HAI (Farul Constanța)
Categoria MUSCA
Vasile rădulescu (Metalul Plopeni) — Cons

tantul GRUIESCU (Steaua)
Categoria COCOȘ
Aurel DUMITRESCU (Steaua) — Gabriel PO

METCU (Voința Buc.)
Categoria PANA
Nicolae GIJU (Steaua)

(C.S.M. Reșița)
Categoria SEMIUȘOARA
Ovidlu GOREA (Voința Reghin) — Aurel ILIES

CU (Farul Constanța)

Pavel NEDELCEA

Categoria UȘOARA
Callstrat CUȚOV (Dinamo Buc.) — Paul DO- 

BRESCU (Dinamo Buc.)
Categoria SEMIM1JLOCIE
Victor SILBERMAN (Steaua) — Gheorghe ENE 

(Dinamo Buc.)
Categoria MIJLOCIE MICA
Ion COVACI (Dinamo Buc.) — Gheorghe CALIN 

(Nicotină Iași)
Categoria MIJLOCIE
Horst STUMP (Metalul Buc.) — Alec NASTAC 

(Steaua)
Categoria SEMIGREA
Marin CONSTANTINESCU (Dinamo Buc.) — 

Petre CIMPEANU (Metalul Buc.)
Categoria GREA
Ion ALEXE (Dinamo Buc.) — Alexandru PRO

HOR (C.S.M. Sibiu)

STEAUA
Suciu

Mirăuță . . Săfmăreanu Hălmăgeanu Vigu
Dumitriu III Ștefănescu Naom
Pantea Tătaru lordănescu

Arbitri : J. FINNEY la centru,
R. Finnerty și E. Merchant la linie (toți trei din Anglia)

Geaici (11) Ostoici (9) Filipovici (8) Novkovici (7) 
(lankovici)

Akimovici (10) Dojcinovski (5)
Antonievicj (4) Boghicevici (6) Krivokucea ț3) Giorici (2) 

Duikovici (1)

STEAUA ROȘIE BELGRAD

DINAMO
Constantinescu (1)

Cheran (2) Nunweiller III (3) Stoenescu (6) Deleanu (4) 
Dinu (S) Nunweiller VI (10)

Sălceanu (7) D. Popescu (8) Dumitrache (9) Haidu (11)

Partida va fi condusă de ERICH LINEMAYR (la centru), 
ajutat la linie de Ench Holtein și Ștefan Koler — toți din 
Austria.

Thompson (11) Heighway (9) Evans (8) Hali (7) 
Mc Laughlin (10) Hughes (6)

Lindsay (3) Lloyd (5) Smith (4) Lawler (2) 
Clemence (1)

F. C. LIVERPOOL

Mulders van der Kuijlen
Veensfra Jenssen

Kemper Radovici Strik
van Beveren

P. S. V. EINDHOVEN

Hansen 
Vos 

van den Dungen

Citiți în pag. a 3-a 
avancronicile meciurilor

Fotbaliștii de la F. C. Li
verpool au afișat la aeroport 
o evidentă bună dispoziție 
și încredere în victorie. Bine
înțeles, însă, că acestea nu 
vor depinde azi mimai de ei, 
dinambviștii fiind, desigur, 
hotăriți să-și ia o revanșă nu 
mai puțin netă. Totuși, pînă 
la încheierea celor 90 de mi
nute ale partidei, voia bună 
de pe aeroportul Otopeniră- 
mine pe peliculă...

Foto : V. BAGEAC

Universitatea
București 

pe primul loc 
în campionatul 

feminin 
de handbal

CALM, mult calm — îi re
comandă antrenorul I. Chiriac 
elevului său C. Gruiescu.

Un finalist neașteptat:

prahoveanul K RĂDULESCU
Aseară, într-o ambianță 

mult mai adecvată marilor 
evenimente pugilistice decît pî
nă acum, alți 
timii — au 
de a lupta 
centurile de 
în joc anul

CATEGORIA
IVAN și V. RADULESCU au 
inaugurat întrecerea acestei 
categorii. În prima repriză

.i 12 boxeri — ut 
i obținut dreptul 
joi seara pentru 
campioni puse 
acesta.

MUSCA. V.

Dacă ar fi fost 
meciul inaugural 
meritat si facem 
bosiți, drumul la 
ca, acolo unde 
învățat încă să 
țelul anunțind epuizarea bile
telor deși era cazul. In acel 
meci de început, dinamovistul 
Vasile Ivan, Pe care de doi 
ani il așteptăm ca o mare 
speranță, a cîștigat in greu
tate, dar a pierdut in viteză, 
permițind cvasinecunoscutului 
ajustor prahovean Vasile Ră
dulescu să desfășoare un incre
dibil torent de pumni, care a 
culminat in repriza secundă, dînd 
loc unei bătălii de toată fru
musețea, in stare să-i farmece 
pînă și pe arbitri. In timpul 
stagiului militar, Rădulescu 
(acum in virstă de 24 de ani) 
a fost bucătar; trebuie să re
cunoaștem că el și-a pregătit 
bine bucatele, sub înțeleap
tă veghe a antrenorului ploieș
tean Ion Mihăilescu.

Dar n-a fost numai atit. In 
cvartetul muștelor, cel mai ra
pid în mișcări, așa cum ii stă 
bine unui reprezentant al aces
tei categorii, ni s-a părut proas
pătul clujean Marin Popescu, 
învinsul nu lipsit de merit al 
lui Gruiescu. Și-apoi din nou 
prea îngimfatul campion eu
ropean Aurel Dumitrescu, pre
tențios și inegal, care a luptat 
cu unghiile și cu dinții (la pro
priu, căci fi-a mușcat adver

sarul de umăr!) pentru a 
smulge victoria lui Adrian 
Moraru, care l-a chinuit mai 
rău decît Cosentino in finala 
continentală. (Aci e de adăugat, 
firește, că nici Dumitrescu nu

numai pentru 
și tot ar fi 

din nou, neo- 
sala Floreas- 
casierii n-au 
afișeze bile-

mai e cel din mai 1969). Și 
iarăși încleștarea de loc familială 
dintre Antoniu Vasile și Calis- 
trat Cuțov, in care primul, 
mizind pe experința nenumă
ratelor sale dueluri cu constăn- 
țeanul Dinu, a fost mai răb
dător ca de obicei, viclean ca 
întotdeauna, dar n-a rezistat 
decît o repriză și jumătate, 
pentru că a dat peste alt brăi- 
lean și mai șiret, și mai tînăr, 
și mai hotărit, mai rapid, mai 
rezistent. Dar marele recital al 
serii — sctirt ca toate cele cla
sice (nici o 
Clay ! )— ni 
lația nr. 1 
Pometcu, pe 
pînă acum, 
final,' sînt înscrise trei victorii 
înainte de limită din patru 
meciuri disputate ! Ceea ce nu-i 
puțin.

Locurile in finale s-au distri- 
Biletele tint epuizate.

aluzie la Cassius 
l-a prezentat reve. 
a anului, Gabriel 
palmaresul căruia, 
la acest turneu

am urmărit o dispută liniș
tită, în care Ivan, mai sigur, 
a acumulat un minim avan
taj. Imediat 
rundului doi, 
pornit un atac furibund care 
i-a creat destule neplăceri 
dinamovistului. Metalurgistul 
din Plopeni a acumulat punc
te prețioase care, pînă la ur
mă, s-au dovedit decisive în 
obținerea victoriei. Ultimele 
trei minute — care ni s-au 
părut foarte scurte (atenție 
cronometror!) — au marcat 
revenirea lui Ivan, dar juriul 
a hotărît să acorde verdictul 
la limită. Rădulescu 
(3—2) V. Ivan.

A urmat întîlnirea dintre 
C. GRUIESCU și M. POPES
CU. Stelistul învățînd din 
pățania lui Ivan, nu a riscat, 
nimic, a punctat decisiv, iar 
în minutul 3 Popescu a făcut 
cunoștință cu podeaua. Pînă 
la sfîrșitul meciului Gruies
cu a acumulat alte puncte, 
astfel că judecătorii i-au a- 
tribuit victoria. C.- Gruiescu 
b.p. (5—0) M. Popescu.

CATEGORIA COCOȘ. MO
RARU a fost aseară nu nu
mai oponentul compionului 
continental A. DUMITRES
CU, ci și stîngaciul ce trebu- 

să evite sau să anihileze

Gheorghe ILIUTA 
Paul IOVAN

după gongul 
Rădulescu a

b.p.

ECOURI... RECEPTIONIND CRITICA,
FACTORII DE RĂSPUNDERE PREGĂTESC

REEANSAREA SPORTUEUI
Considerînd că dezvoltarea sportului județean reprezintă 

unul din principalele obiective prin care se poate realiza pro
gresul general al mișcării de educație fizică și sport, ziarul 
nostru a publicat o suită de materiale pe această temă și, de 
curînd, o amplă analiză in urma controlului efectuat în orașul 
Oradea și județul Bihor de o brigadă CNEFS, condusă de conf. 
univ. ION ȘIClOVAN. In arficoTul intitulat : „Bilanțul s-ar fi 
putut prezenta mai rodnic și eficient", redacția semnala defi
ciențe importante, cauzele acestora și, în același timp, solicita 
MĂSURI GRABNICE pentru îndreptarea stărilor de lucruri.

BIHOREAN

TIMIȘOARA, 3 (prin tele
fon de la trimisul nostru).

Marți, în cea de a treia 
zi, ultima a primului 
turneu de sală din cadrul 
campionatului național femi
nin de handbal, în tribuna 
sălii „Olimpia" din locali
tate a luat loc, din nou, un 
mare număr de spectatori. 
Cele 10 formații participan
te au oferit, și de această 
dată, partide atractive, unele 
de un bun nivel tehnic, în care 
însă, punctul forte l-a con
stituit dîrzenia. La capătul 
acestui'prim „serial" handba
listic, UNIVERSITATEA BU
CUREȘTI a trecut pe primul 
Ioc în clasament, grație nu 
atît celor 3 victorii obținute, 
ci — mai ales — datorită în
frângerii suferite de fostul 
lider, I.E.F.S., în meciul cu 
Voința Odorhei. Iată acum 
succinte relatări de la aces
te partide :

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — RULMENTUL 
BRAȘOV 20—15 (10—8).
Un joc în care s-au înscris 
35 de goluri spune de la sine 
că a oferit publicului un 
spectacol plăcut. Așa a și 
fost. Universitatea este o e- 
chipă al cărei atac are o for
ță remarcabilă, multă inven
tivitate, precizie. Metzenrath, 
această fină realizatoare, 
Pișcu, o jucătoare inteligen
tă, Secheli-Popa cu eleganța 
sa încîntătoare, Neghină cu 
șuturile sale necruțătoare, 
împreună cu colegele lor reu
șesc să cucerească spectato
rii. Este drept, însă, că în 
apărare dovedesc mai puțină 
atenție, grăbindu-se parcă să 
revină cît mai repede în a- 
tac, atrase de magnetul go
lului. Rulmentul a dat o re
plică curajoasă, fucîndu-și 
cu fermitate „cartea" și pă
răsind astfel terenul cu frun
tea sus. Au marcat i Met
zenrath (7), Neghină (3), Pișcu 
(3), Rigo (2), Secheli-Popa (2), 
Hrivniac (2), Gavrilov — Uni
versitatea, Prundaru (5), Naco

flăm, cu plăcere, că semna
lele ziarului au găsit ecoul 
așteptat.

După ce se subliniază că 
atît concluziile brigăzii 
CNEFS, cit și articolul apă
rut îu „SPORTUL", au fost 
pe larg dezbătute cu preșe
dinții COEFS, președinții co
misiilor județene, ai clubu
rilor și asociațiilor sportive, 
cu profesorii de educație fi
zică, în scrisoarea de răspuns 
sînt enumerate măsurile lua-

(Continuare tn pag. a <-«)
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Victor BANCIULESCU

CLUBUL Șl OLIMPIADA i
iA i
i
i
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iIul slab cu care se

I
I
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a IZN

I
I

Valeria CHIOSE J

uste, dispi
numele lor. Acesl orizont nu vi

nci țin- 
La asta 
nimeni 7

ducanu, Lupescu, Durrv ?u și 
Neagu, care se pregătesc, îm
preună cu ceilalți membri ai 
lotului național, pentru meciul 
cu Țara Galilor.

ATAC TARDIV al di namovistului V. Ivan. Inca din repriza secunda, V. Rădulescu luase 
o opțiune asupra victoriei. Foto : Vasile BAGEACse 

e- 
cu 
zi.
a

Echipa de fotbal Rapid 
pleacă astăzi în Franța, ur- 
mînd să susțină duminică, la 
Strasbourg, un meci amica] 
cu formația locală Racing

£ (vib) “ 
"llllllillliiilllliillllllilB?

RAPID PLEACA AZI IN FRANȚA

Ieri, am primit — din par
tea Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport 
Bihor — un cuprinzător răs
puns, semnat de președinte
le acestui for, din care

Am început-o ciu imagi
nea mișcată de fotograf, 
Pe care o savuram marți 
în ziare. A urmat ima
ginea cu picățele a beli- 
nografului, cunoscut azi 
sub numele de telefoto, 
pe care o admiram luni, 

apoi imaginea 
cu zgîrcenie, 

o recepționam 
la prinz, exact

•a A venit 
£ televizată 
£ pe care
5 duminică,
J cit era timp să prindem 
“ vedeta cuplajului. Dar 
■ setea noastră de a ve- 
£ dea crește. Acum ni 
£ vor oferi pe micul 
5 cran 6 ore de imagini 
“ fotbal într-o singură 
«■ Și setea noastră de 
a. vedea crește.
£ Dacă suita evoluează 
£ în același ritm, într-o 
“ zi sălile și stadioanele 
“ vor fi goale, iar 

tuiți pe scaune.
£ nu se gîndește

Club. Trei zile mai tîrziu, la 
Paris, fotbaliștii de la Rapid 
vor întîlni selecționata fero
viară a Franței.

Fac deplasarea toți titularii 
primei echipe, mai puțin Ră-

sociația dintre oceste două no
țiuni ni se pare a fi absolut lo
gică. Intr-adevăr, Olimpiada, și 
nu _ numai ea, trebuie pregătită, 
înainte de toate, în cluburi. Ideea 
nu este nouă, teoretic — unanim

acceptată, a fost de-a lungul anilor am
plu discutată, dar aplicarea ei în prac
tică, se face încă lent și cu totul neco
respunzător.

Fenomenul a căpătat simptome de cro- 
nicizare. Tp cel puțin zece ramuri de sport, 
cu pondere mare în arena internațio
nală și în programul Jocurilor Olimpice, 
antrenorii loturilor naționale acuză nive
lul slab cu care se prezintă cei aleși să 
poarte ecusonul tricolor. Se incriminează, 
deopotrivă, pregătirea fizică deficitară a 
celor chemați să facă parte din echipele 
naționale, neîndemînarea tehnică, neprice
perea tactică. în scurtele stagii centrali
zate, defectele nu se pot remedia decît par
țial, multe purtînd tara deprinderilor însu
șite de la început cu greșeală.

Cauza principală a acestei stări de lu
cruri socotim noi că ar fi orizontul scurl 
spre care privesc multe din cluburile noas
tre sportive, preocupate de interese lo
cale, înguste, dispuse să facă multe con
cesii în numele lor. Acesl orizont nu vi
zează, deseori, mai departe de o evolu
ție acceptabilă într-un campionat lupta 
oarbă pentru menținerea echipei într-o 
anumită categorie. Nimic mai mult I Pen
tru atingerea acestor «idealuri de alamă* 
se păstrează în formații elemente plafo-

na*e, fără perspectivă, lipsește curajul de 
a fi asumate riscurile experimentului, pro
movării tineretului. Talentele care apar 
periodic nu găsesc așadar un mediu priel
nic progresului și perfecționării.

Astfel, pentru o reprezentare interna
țională onorabilă se recurge, în cele din 
urmă, tot la aportul celor două super- 
cluburi bucureștene, Dinamo și Steaua.

Fenomenul capătă implicații mai adînci, 
pentru că foarte multi tineri sportivi, dor
nici de afirmare, tind să îmbrace culorile 
acestor mari unități ale performanței, nu 
pentru că ar fi tentați, ci fiindcă soco
tesc că acolo se vor putea realiza pe 
deplin. Cluburile de origine protestează, 
se creează astfel un cerc vicios, care adîn- 
cește și mai mult decalajul.

Devine evident că singura soluție ar fi 
întărirea și îmbunătățirea muncii ÎN TOATE 
CLUBURILE, care trebuie să devină MARI, 
nu numai prin bugete dar și PRIN REZUL
TATE, PRIN APORTUL PE CARE TL ADUC 
LA ÎMBOGĂȚIREA PATRIMONIULUI DE 
PERFORMANTĂ AL SPORTULUI ROMA
NESC I Numai în condițiile de eferves
cență, pe care le creează întrecerea, con
curența, spiritul novator și c tezanfa, se 
poate realiza o amplă geografie olim
pică națională, singura în măsură să dea 
certitudinea succesului stabil, ferit de jo
cul amăgitor a! hazardului sau al întîm- 
plării l
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scrima: POPICE

ANTRENORII 
ÎNTÎLNIRII

TRAG CONCLUZII 
ROMÂNIA-R. S. S.

PE MARGINEA 
UCRAINEANĂ

DUPĂ PATRU ETAPE IN DIVIZIA A

La capătul celor două 
zile în care spadasinii noștri 
au evoluat în compania 
unui cvartet ucrainean în 
întreceri individuale și pe 
echipe i-am rugat pe antre
norii principali ai celor 
două loturi, C-TIN STELIAN 
Și. respectiv, VIKTOR BL 
KOV, să ne comunice con
cluziile la care au ajuns cu 
prilejul acestei confruntări 
sportive. Iată ce ne-a spus 
antrenorul oaspeților, V 
Bl KOV:

Cunosc bine scrima româ
nească, în special din 
1164 încoace. Am urmărit 
cu atenție evoluția spadasi
nilor români și pot spune 
că, la ora actuală, ei se află 
pe drumul cel bun. 
impresionat ; 
de tineri pe 
norii români 
în această 
constatat, de

tendință 
a 

luptă folosit de trăgătorii ro
mâni. Cu asemenea principii 
de bază — tinerețe și stil 
modern — spada românească 
este susceptibilă de afirmare 
pe plan internațional.

vizibilă 
dervizare

M-a 
procentul mare 

: care
i-au 
întrecere, 
asemenea, 

de 
stilului

antre- 
utilizat 

Am 
o 

mo
de

Am remarcat dintre ei 
Duțu, pe Iorgu, apoi pe 
peșiu și Istrate.

tn ceea ce privește evoluția 
lotului nostru o consider, 
în linii mari, satisfăcătoare. 
După cum s-a văzut și noi 
am pus accentul pe tineret.

Antrenorul principal al 
lotului nostru, C. STELIAN. 
ne-a făcut o amplă expuner» 
a concluziilor sale, din care 
am reținut:

Consider că orice confrun
tare cu adversari pe care 
nu-i intîlnești in mod cu
rent este utilă pentru că în
seamnă un plus de experi ■ 
ență. Or, pentru un lot atât 
de tânăr ca acela pe care 
ne bizuim acum, îmbogăți
rea experienței de concurs 
este un câștig esențial. A- 
ceasta se înscrie in acumu
lările cantitative care duc, 
firește, la salturi calitative.

P* 
Se-

tinere 
Suc

Personal, cred că în raport, 
cu comportarea de la CM., 
spadasinii noștri au realizat, 
acum, un mic dar evident 
salt calitativ.

M-a bucurat foarte mult 
dîrzenia elementelor 
în fața consacraților.
cesul echipei de tineret în 
fața reprezentativei B ca și 
scorul strins cu care aceas
ta din urmă a cedat selecțio
natei ucrainene confirmă 
constatările mele.

S-au înregistrat, e drept, 
oscilații — încă destul de 
mari — în comportarea tră
gătorilor noștri, dar le consi
der firești. Iorgu, de exem
plu, are doar trei ani 
scrimă la activul său. 
afara lui aș 
Duțu, Sepeșiu 
iar dintre cei 
pe .discipolii

de 
în 
peremarca

și Bărăgan, 
mai tineri — 

___ ,___ antrenorului 
Ghinjii : Cărămidă. Podeanu 
și Isailă. (S.B.)

Mușchetarii din Căpleni

La «fîrșitul săptămânii tre
cute s-a disputat cea de a 
IV-a etapă a campionatului di
viziei A, care, în special, la 
femei, s-a soldat cu o serie de 
rezultate surpriză. Trei dintre 
formații (Voința Tg. Mureș, 
Rapid București și Hidromeca
nica Brașov) cîștigînd în de
plasare, partide în care favo
rite erau echipele gazde. Chiar 
după numai patru etape se 
poate spune că întrecerile sînt 
mai echilibrate ca in edițiile 
precedente ale competiției, iar 
unele formații, ca de pildă, Vo
ința Constanța, Hidromecanica 
Brașov. Petrolul Ploiești (f) și 
Rapid București (m) au o com
portare foarte bună. La femei, 
conduce în clasament Petrolul 
Ploiești, iar la bărbați, Rapid 
București se află la 
de puncte cu Petrolul 
Mai slab se prezintă 
înoeput de campionat
Cimpina (avînd un meci res
tanță, cu C.F.R. Timișoara, 
programat pentru joi) și Olim
pia Reșița, formații care în 
edițiile precedente erau situ
ate în fruntea clasamentului.

Iată clasamentele la zi :

egalitate 
Ploiești, 
la acest
Flacăra

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

FEMININ
A

Petrolul Ploiești 4 4 0 
Hidromecanic* Bv.

4
Tg. Mureș

4
Constanța 4 
București 4 
București 4

3 0
3 0 
3 0
2
2

0
0

0 9187 12

1
1
1
2
2

9594
9427
9262
9600
9446

10
Voința
Voința
Voința 
Rapid 
Laromet

3
4

4202 9444 8
8. Voința Cluj 4202 9415 8
9. Cetatea Giurgiu 4103 9489 6

10. C.S.M. Reșița 4103 9375 (»
6
4

8714
8776

11. Dermagant Tg. Mureș
4 10

12. U.T. Arad 4 0 0

MASCULIN
1. Rapid București 4 4 0 0 20475
2. Petrolul Ploiești 4 4 0 0 20101 
J. Volnț* Tg. Mureș

4 3
4. Rafinări* Teleajen

4 3
5. C.S.M. Reșița 4 2 
#. Volnț» București

4 2
7. Ga» metaja Mediaș

4 10 3
0

0 1
0 
0
0

1
2
2

». Olimpia Reșița 4 1 
». Petrolistul Ctmpina 

' 14
10. Flacăra ClmpLna

3
11. C.F.R. Timișoara

3
12. Gloria București

4

0
1 0
1
0

0
0

12
12

21405 10
20951 io

820763
20450 I

3
3
2

20308 
20007
19218
15300

I
4

14620
19422

8 
tl
6
5
5
4

CAMPIONUL SE PREGĂTEȘTE CU SIRG...
La Fiissen (R.F.G.), își continuă antrenamentele campionul 

național de patinaj artistic GHEORGHE FAZEKAS

ACTUALITĂȚI
LA SFÎRȘITUL acestei 

săptămâni, sala Floreasca 
II din Capitală va găzdui 
ultimul mare concurs intern 
al anului: Cupa României, 
care va fi și ultimul cri
teriu de verificare în ve' 
derea Campionatelor balca 
nice ce vor avea loc la Sofia 
între 26 și 30 noiembrie.

SPADASINII UCRAINENI 
care au evoluat sîmbătă 
și duminică în compania tră
gătorilor români și-au pre
lungit șederea în 
pînă joi seara, 
zilele acestea antrenamente 

comune cu fruntașii noștri 
din această armă, cărora li 
s-au adăugat și cîțiva tineri, 
printre care craioveniâ A. 
Cărămidă și D. Podeaniu.

Capitală 
efectuînd

Căplenii, o comună aflată 
în vecinătatea orașului Că
rei, puțin cunoscută pe tă- 
rîm sportiv, va intra de 
bună seamă în istoria scri
mei. Fiindcă aici, din iniția
tiva inimosului antrenor An- 
drone Covaci a luat ființă, 
pe lîngă asociația sportivă 
Recolta, o secție rezervată 
mușchetarilor, floretiști și 
floretiste. Cu sprijinul orga
nelor sportive din Cărei, al 
conducerii C.A.P. și al direc
țiunii școlii generale, 
merii din Căpleni 
ză de o 
ment, de 
decvat

Iată și
— calificarea 

campionatelor naționale 
juniori;

— locul I în „Cupa Cras- 
na“ (organizată pe plan lo
cal) și individual (Ștefan 
Pustai) și la echipe — (Vigu, 
Pustai, Țumbril, Zilahi).

— locuri fruntașe în eon

sală de 
material

scri- 
beneficia- 

antrena- 
sportiv a-

primele 
în

rezultate: 
finalele 

de

cursul triunghiular Oradea— 
Cărei—Căpleni.

Proiecte? în primul rînd, 
calificarea în divizia B. Apoi, 
participarea la finalele „Cu
pei speranțelor" și la cele 
ale campionatelor naționale 
de juniori mici și juniori 
mari, anul viitor.

Proiectele par desigur în
drăznețe. Dar cine cunoaște 
tenacitatea antrenorului A. 
Covaci, este convins că toate 
acestea se vor înfăptui. Mai 
ales dacă și federația de re
sort va considera «experimen
tul Căpleni* demn de luat în 
seamă, materializînd în con
secință unele promisiuni. 
Fiindcă merită, tn afară de 
faptul că la Căpleni ființea
ză PRIMA secție de scrimă 
din mediul sătesc, trebuie a- 
vută în vedere seriozitatea 
cu care este tratată scrima, 
preocupările tuturor factori
lor locali de a ajuta la pro
pășirea ei.

Pregătirile juniorilor pentru C. E
și C. 
mem- 

de 
primul concurs de 
în vederea cam- 
europene, care vor 
în primăvară la

Antrenorii T. Buzea 
Neguțoiu au convocat 
brii loturilor naționale 
juniori la 
verificare 
pionatelor 
avea loc 
Cluj.

Tinerii 
pînă în prezent s-au pregătit 
după un program indicat de 
specialiștii federației, și-au 
disputat întâietatea pe arena 
Constructorul din Capitală, 
într-un joc tur-retur la pro
bele clasice de 100 bile 
mixte fete și 200 lovituri 
băieții. Verificarea a fost 
concludentă. Ildico Jijic, Va- 
silica Pințea, loan Stefucz, 
Iosif Fodor și Constantin 
Voicu, dovedind, multă pre
cizie în lansarea bilei au ob-

rezultate valoroase, 
urmare, în pregătirile

ținut
Prin 
juniorilor noștri pentru con
fruntarea continentală se

selecționabili, care

fruntarea continentală 
întrezăresc semne bune.

IATĂ REZULTATELE: fe
minin—1. Ildico Jijic (C.S.M. 
Reșița) 470—418 p d, 2. Va- 
silica Pințea (Rapid Buc.) 
441—423 p d, 3. Edith Nagy 
(Voința Cluj) 432—394 p d,
4. Rozalia Stefucz (Voința 
Cluj) 401—412 p d, 5. Elisa- 
beta Gali (Larwnet Buc.) 
391—420 p d. Băieți — L 
I. Stefucz (A.S.A. Cluj) 869 
__978 p d, 2. I. Fodor (Vo
ința Tg. Mureș) 867—946 p 
d, 3. C. Voicu (Voința Buc.)

_ P
(Voința Cluj) 857—871 p d.
5. C. Cristei (C.S.M. Reșița)
833—896 p d. (îf. <•)

877—932 d, 4. A. Roasa

TURISM-ALPINISM

PARTICIPARE MASIVĂ, ORGANIZARE EXCELENTĂ

PE SCURT DESPRE VIITORII SELECȚIONABILI in concursul pentru „Cupa Rulmentul11

Zilele trecute, am avut o- 
cazia să stăm de vorbă cu 
prof. Victor Neagu, antrenorul 
care răspunde de activitatea 
secției de patinaj artistic a clu
bului Dinamo București. El ne 
aducea vești despre campionul 
nostru național de seniori, 
GHEORGIIE FAZEKAS, care 
urmează un stagiu de pregă
tire la 
litate 
din R.

„Pe 
copcrit 
antrenorul Neagu — sint re
uniți o serie întreagă de ti
neri patinatori, nu numai din 
R.F.G., ci și italieni, austrieci, 
elvețieni, englezi. Sînt speran
țe ale patinajului artistic din 
citeva țări, iar Gheorghe Fa- 
zelcas se dovedește, printre a- 
ceștia, ca un autentic talent, 
în plină maturizare. Toți ur
mează cu strictețe îndrumările 
cunoscutului specialist vest- 
german E. Hoffer, care con
duce pregătirile. Campionul 
nostru este foarte receptiv la 
indicațiile primite așa cum am 
avut prilejul să constat în 
cele citeva zile în care am a- 
sistat la antrenamentele sale”.

V. Neagu ne mărturisește că 
a fost impresionat de progre
sele înregistrate de primul pa
tinator al țării. Acesta a reluat 
antrenamentele după o scurtă 
perioadă de inactivitate dato
rată unui ușor accident, mo
tiv pentru care nu a putut lua

Fiissen, renumita loca- 
de sporturi de iarnă 
F. a Germaniei.
gheața patinoarului a- 
din Fiissen — preciza

1
parte nici la demonstrația in
ternațională da patinaj ațtistia 
de la București. Acum, 
Gheorghe Fazekas își definiti
vează pregătirile pentru apro
piatul start în concursuri. Pri
ma sa apariție va fl la Karl 
Marx-Stadt, la jumătatea lunii 
noiembrie (12—16.XI), cînd va 
avea de Înfruntat o serie de 
patinatori europeni de renu
me, în tradiționalele întreceri 
din acest reputat centru de 
patina] din R. D. Germană, 
„în programul său de libere — 
ne spunea V. Neagu — au 
fost adăugate o serie întreagă 
de prețioase elemente noi și 
chiar. în timpul șederii mele 
Ia Fiissen, l-am putut vedea 
exersînd cu multă ambiție un 
triplu-Salchow. Ca să nu mai 
vorbim de figurile obligatorii, 
unde campionul român se a- 
rată, ca și înainte, la o înaltă 
valoare".

Vești bune, vești care sînt 
capabile să bucure pe toți cel 
ce așteaptă performanțe cît 
mai bune de la reprezentanții 
de frunte ai patinajului nostru. 
In sezonul care Începe.

Rd. V.

PRIMELE STARTURI

După meciul cu Italia, 
.locurile din etapa a Vil-a 
a campionatului diviziei A 
au constituit iun prim prilej 
de urmărire a rugbyștilor 
noștri care aspiră să îmbrace 
tricourile naționalei în apro
piata confruntare sportivă 
anuală cu XV-le Franței. Ce 
observații sînt de consem
nat ?

în primul rînd, faptul că 
alături de Durbac, în vede
rile selecționerilor ar putea 
intra și alți fundași, și în 
mod deosebit Dăiciulescu, 
duminică foarte activ, cura
jos și inspirat. Apare evident 
faptul că rugbystul 
vist face eforturi 
pentru a-și retușa 
tile din jocul său, 
tehnic și tactic și, în același 
timp, pentru a acționa cu 
mai multă personalitate. Dacă

dinamo- 
vizibile 

impurită- 
de ordin

și următoarele două etape, 
programate înainte de între
ruperea campionatului, vor 
confirma aceste observații, 
desigur că prezența lui Dăi
ciulescu în lot ar putea de
veni o certitudine.

Dintre aripi. Braga și Te- 
leașă au dat cea mai mare 
satisfacție. Este incontesta
bil că cei doi rugbyști de la 
Steaua dețin la această oră o 
formă excelentă, care îi 
recomandă pentru lot. Dumi
nică ei au zburdat, pur și 
simplu, făcînd dovada unei 
vitalități extraordinare, așa 
cum ar fi de dorit să în
tâlnim la toți jucătorii-arirji.

Mai greu ne putem pro
nunța pentru posturile de 
centri. Dragomirescu n-a ju
cat (este ușor 
la Revigo), iar 
care aspiră să

accidentat de 
alți rugbyști 
ajungă titu-

TREI CAPETE DE AFIȘ ÎNTR-0 SINGURĂ ETAPĂ!
Azi, o etapă intermediară 

Ia rugby, cea de a VIII-a. 
O etapă plină, care cuprin
de nu mai puțin de trei me
ciuri 
mult 
lui.

La 
mia va primi replica Univer
sității Timișoara. Gazdele au 
neapărat nevoie de victorie 
centru a-și menține actualul 
loc 4, în timp ce oaspeții vi
zează ș! ei cele trei puncte 
pentru a rămîne în plutonul 
fruntaș. L<a Bîrlad, Rulmen
tul, care a coborît două 
locuri după meciul de dumi
nică, va face totul pentru a 
stopa pe Dinamo București 
din ascensiunea sa către una 
din primele poziții către care 
aspiră, de altfel îndreptățit. 
Antrenorul bîriădenilor, I. 
Călin este ferm convins de 
reușita jucătorilor Iul. In 
același timp, la Constanta, 
Farul va căuta să se apropie 
de mijlocul clasamentului, 
printr-o victorie la Știința 
Petroșani. Aceasta ar însem
na un început de... reabili-

capabile să modifice 
strulctura clasamentu-

Cluj, de pildă, Agrono-

tare pentru echipa lui Al. 
Carnabel, care a demarat 
șters tn acest campionat

Cele două partide progra
mate în Capitală anunță re
zultate scontate. Constructo
rul București are puține șan
se de satisfacții la Grivița 
Roșie și la fel XV-le Rapi
dului în întâlnirea cu actua
lul lider, Steaua.

Un meci este amînat : 
CjS.M. Sibiu —> Politehnica 
Iași. Echipa ieșeană va pleca 
într-un turneu în Franța.

lari pe acest post n-au ieșit 
în evidență.

Cît privește mijlocașii, sînt 
de spus numai lucruri bune. 
Mateescu-Giugiuc au consti
tuit o formulă demnă de 
luat în seamă, cu toate că 
ultimul n-a evoluat un meci 
întreg. Lâ fel formula Flo- 
rescu-Nicolescu. Prima 
remarcat prin. siguranță și 
sobrietate, cea de-a 
— prin fantezie.

Apare cert faptul 
națională din linia a 
nu poate lipsi Fugigi, 
tor complet și inepuizabil, 
excelent încadrat în acțiunile 
t.reisferturilor și totodată 
extrem de activ și la înain
tare. Bine s-a comportat și 
Iftimie, care pe lîngă jocul 
său ferm a dovedit și vir
tuți de tenace apărător. Cînd 
a fost cazul.

Optimism și
II- a. A lăsat 
sie mai ales 
jucător cu 
care și le poate 
plenar, atunci cînd acționea
ză organizat și lucid. Țuțu- 
ianu s-a făcut remarcat și 
pe acest post, deși parcă îl 
vedem mai util în linia a
III- a. Rovigo l-a consacrat.

în fine, în linia I s-a im
pus din nou Baciu (dar care 
așa cum remarcau și alți 
confrați, vorbește prea mult 
pe teren I). Ceilalți în schimb... 
Dar, să vedem ce vor arăta 
și etapele următoare.

s-a

două

ea în
IlI-a 
jucă-

pentru linia a 
o bună impre- 
Dărăban, acest 

mari posibilități, 
valorifica

Tiberiu STAMA

Prin participarea unui mare 
număr de concurenți, prin va
loarea acestora, ca și prin or
ganizarea bine pusă la punct, 
concursul de orientare pentru 
„CUPA RULMENTUL" — e- 
diția a VH-a s-a situat prin
tre cele mai frumoase reușite 
ale acestui sezon competițio
nai. Desfășurat în jurul cen
trului turistio Codlea-Ștrand, 
la poalele Măgurii Codlei, con
cursul a comportat de fapt 
patru întrecerj i pentru se
niori, tineret, juniori și juniori 
mioi (12—15 ani).

S-au înregistrat următoarele 
rezultate : SENIORI (12 000 m 
— dif. nivel 610 m) : 1. R. 
Warga (Tractorul Brașov) 
103 :38 ; 2. I. Gheucă (I.P.G.G. 
Buc.) 104:01 ; ~ ~
(Dumbrava — 
SENIOARE : 1. 
ința Buc.) 61 
riana 
mișoara) 
rora Șișu 
TINERET 
Konreih 
58 : 45 ; 2. 
na) 71:36 ; 3. Gh.
(I.P.G.G. — Buc.) 71 :53 ; fe
minin : 1. Magda Bartunek 
(Clujeana) 119: 15 ; 2. Eva
Szantai (id.) 121 :25 ; 3. Ma- 
ria Szocs (id.) 122 : 08 ; JU
NIORI : 1. B. Holban (Voința 
Iași) 48:03 ; 2. B. Tokeș (Lemna
rul Tg. Mureș) 54 : 22 ; 3. P. 
Zaharescu (Voința Buc.) 59 : 
56. JUNIORI MICI — băieți: 
l.Șc. generală nr. 4 Brașov (R 
Acker — G. Miilsam); fete : 
Șc. g-rală nr. 4 Brașov (R.

3. R. Gutt 
Sibiu) 105 :42. 
Geta Liță (Vo- 

‘ Ma- 
Ti-

Au-

: 55 ; 2.
(Voința 

3.
Ciuleac

52 :01 ;
(Dacia Buc.) 64 : 51 : 
— masculin: 1. T. 
(I.P.G.G. — Buc;.)
N. Oprișiu (Clujea- 

Altici

ȘTEFAN CHIȚU CONDUCE ÎN „CUPA DUNĂRII" LA MOTOCROS

— România — locul 2 in
Pe un traseu clasic, cu încli

nații spre viteză, ales în apro
pierea orașului Chișinău, s-a 
desfășurat etapa a IV-a a com
petiției internaționale de moto- 
cros, dotată cu trofeul „Cupa 
Dunării". La start au fost pre-

din 5 țări, 
motive tehnice

clasamentul pe națiuni
zenți alergători 
absentînd — din
— reprezentativele Cehoslova
ciei, Austriei și R.F. a Germa
niei.

întrecerile, desfășurate in 
două manșe a cite 30 de mi-

PADELA SI PAGAIA AU 
NOI ADEPȚI LA TULCEA

Colectivul de antrenori de la 
noul club sportiv tulcean, Delta, 
destinat calaciștilor și canoiștilor, 
a luat frumoasa inițiativă de a 
extinde aria activității acestor 
sporturi. Recent, a luat ființă un 
nou centru pentru practicarea 
acestor ramuri specifice Deltei. 
Astfel, la Liceul agricol din Tul- 
cea, situat pe malul lacului Cîșla, 
s-a constituit o grupă de Ju
niori. care sub îndrumarea an
trenorilor Igor Lipallt și Mercurie 
Ivanov a trecut la mînuirea pa- 
delel șl pagaei. Noul centru a 
fost dotat cu 17 ambarcațiuni (S 
caiace de simplu, 2 de dublu, 3 
de patru, 4 canoe de simplu și 
2 de dublu). Sportivii de la Li
ceul agricol, cu largul sprijin al 
conducerii unității (director prof, 
ing. I. Lipșa șl director adjunct 
ing. P. Popescu — maestru al 
sportului la oină) au amenajat 
un hangar unde se păstrează 
ambarcațiunile, iar pentru pri
măvară șl-au pus în plan con
struirea unul ponton pentru ușu
rarea punerii pe apă a bărcilor. 
Despre hărnicia cu care se an
trenează elevii de la Liceul agri
col vorbesc rezultatele de la fi
nalele campionatului național de 
Juniori la caiac din această toam
nă : la proba de patru, echipa
jul Liceului agricol (N. Simio- 
nenco, C. Grimschi,. G. Muntea- 
nu și I. Sipatkln) s-a clasat pe 
locui secund.

După cum ne spunea antreno
rul coordonator al clubului Delta 
Igor Lipalit, maestru emerit al 
sportului 1* canoe, extinderea 
activității la calac-canoe va con
tinua în primăvară cînd se vor 
înființa noi centre de antrena
ment șl anume pe lacul Somova 
și la Mila 23. (T. R.)

universitare din Cluj, Timișoara 
șl Iași. Această competlțle-de- 
monstrație, desfășurată într-o 
plăcută ambianță și o organizare 
demnă de o Inaugurare sportivă 
a revenit la eahipe (cat. I) re
prezentativei studențești a gim
nastelor de la „U" Cluj (in com
ponență Rago, Alexa, Pallog, 
Ianko), care a acumulat 73.60 p 
față de 49,80 p cumulate de 
echipa din Timișoara. Spre satis
facția spectatorilor, la categoria

Iatăa II-a au

GIMNASTICA MODERNĂ 
ÎN PREMIERĂ LA IAȘI

Publicul sportiv ieșean a asistat 
de curînd la o premieră : primul 
concurs studențesc de gimnas
tică modernă organizat in acest 
oraș. La start — reprezentative

.. _ _ ... cîștigat gazdele, 
de altfel și ordinea clasării : 1. 
Iași (Pirvu, Tănase, Franciuc, 
Semenov) 74,60 p, 2. Timișoara 
74,50 p, 3. Cluj 44,20 p. La proba 
pe ansamblu s-au impus timișo- 
rencele (8.30 p), care au învins 
la o mică diferență pe leșence

.......................... Și
I :
P>
L.
P

a H-s : 1. L. Cotelia (Timișoara) 
25,10 p, 2—3. D. Pîrvu și V. Fran- 
cisc (amîndouă Iași) 24,70 p.

D. DIACONESCU — coitsp.

(8,20 p). In fine, iată 
mentul individual : cat.
Fonta (Timișoara) 25,20 
Rago (Clu’i 24,90 p, 
reanu (Timișoara) 24,60

3.

eiasa-
1. M.
2. A.
Lăză- 

; cat.

DIN CRONICA
MARAMUREȘEANĂ...

Se pare că această toamnă îm
bie mal mult ca altădată pe 
sportivii de pe meleagurile ma
ramureșene să participe la dife
rite întreceri în aer liber, extin- 
zind calendarul competiționai al 
anului 1970 peste barierele obiș
nuite. Din această cronică spor
tivă pe care ne-o relatează tov. 
Ovidiu Suciu, am ales pentru 
cititorii noștri, secvența urmă
toare.

Concurs atletic pionieresc

In duda timpului nepropice, un 
mare număr de pionieri din 
trele Oradea, Bala Mare, 
Mare, Sălaj, Cărei, Tășnad, 
naș etc. s-au avîntat — la 
Mare — Intr-o atrăgătoare 
petiție de atletism, 
rezultatelor au fost 
decît mulțumitoare, avînd In ve
dere că este vorba de tineri care 
n-au trecut pragul adolescenței, 
dar care s-au arătat capabili. în 
schimb, de performanțe promi.ă- 
toare. După o dîrză dispută. Cu
pa a revenit, pe merit, Școlii 
sportive din Oradea (ce-1 drept, 
la o mică diferență de puncte 
față de școala similară din Că
rei). Dintre rezultatele tehnice 
menționăm : FETE 60 m : Doina 
Sereșan (Cărei) 8,3 ; 300 m : Agne
ta Magyar (Cărei) 49.6 ; înălțime: 
Edita Sujta (Oradea) 1.52 m ; 
lungime : Edita Sojta 4.64 m : 
ștafeta 4 x 100 m : Oradea (Ghl- 
cu, Buzaș, Sujto, Nagy) 57,7 ; 
aruncarea mingii de oină : Maria 
Feierllng (Cărei) 44,33,

BĂIEȚI : 60 m Mircea 
(Oradea) 7.8 ; 300
Oros (Cărei) 43,5 ; 500 m 
tor Oros 1:19,8 ; lungime : 
Iau Toth (Oradea) 5,13 ; înălțime : 
otto Toth (Oradea) 1,55 ;
m : Oradea (L. Toth, o. 
Meșter,
mingii de oină : Mircea Meșter 
74 m.
echipe :
rei 71 p, 3. Satu Mare 35 p.

cen- 
satu 
Cău- 
Satu 
com- 

Majoritatea 
mai mult

m :
Meșter 
Victor 

: Vic- 
Ladiș-
4 x 100
Toth,

Covaci) 51.4 ; aruncarea

Clasamentul general pe
1. Oradea 75 p, 2. Ca-

nute fiecare, plus două turc, 
au fost (după cum era și de 
așteptat) dominate de moto- 
crosiștii sovietici, care au sosit 
pe primele trei locuri : G. Mo
iseev, V. Kadinov și P. Rulev. 
Confirmînd forma bună in care 
se află, Adam Crisbay, Stefan 
Chițu și Aurel Ionescu au avut 
o comportare onorabilă ocupind 
în clasamentul individual al 
etapei locurile 6, 7 și respectiv 
8. C. Do vida «-a situat pe po
ziția a 16-a.

Clasamentul etapei pe echi
pe : 1. U.R.S.S. 12 p, 2. Bul
garia 38 p, 3. România 49 p, 4. 
Iugoslavia 95 p, 5. Ungaria 117 
P. CLASAMENTELE GENERA
LE DUPĂ PATRU ETAPE: 
individual — 1. Ștefan Chițu 
56 p, 2. V. Manolov (Bulgaria) 
78 p. 3. Qrisbay 83 p. Cei
lalți concurenți avînd la activ 
multe puncte de penalizare, se 
află la distanțe apreciabile de 
primii clasați. Echipe : 1.
U.R.S.S. 91 p, 2. România 201 
p, 3. Bulgaria 255 p. Urmează : 
Iugoslavia, Cehoslovacia, 
garia și Austria.

Niedermeyer, I. ties, A. Me- 
schenddrfer).

• „CUPA PITONUL", con
cursul de alpinism organizat 
de C.S.U. — Iași în Cheile Bi- 
cazului, a fost disputat de 34 
sportivi și 14 sportive din 
București, Brașov, Tg. Mureș 
și Iași. Clasament pe echipe t 
1. I.P.G.G. — Buc ; 2. Politeh
nica — Brașov ; 3. Universita
tea Iași ; 4. Dinamo Brașov, 
5. Ciocanul Tg. Mureș. Trofeul 
individual a revenit lui Dan 
Vasilescu (I.P.G.G.) care a 
realizat traseul Fisura Artei 
(gr. VI A) — CR. CUBA - 
coresp, voluntar.

• C.SU. — Institutul de Pe
trol, Gaze și Geologie — Bucu
rești a organizat în împreju
rimile localității Comarnic, un 
concurs de orientare. Proba 
masculină a revenit lui Os
wald Gerald (A.S. Victoria — 
București) în 132 :00, urmat 
de Lucian Gălățeanu (I.P.G.G.
— Buc) — 162 :00 și de An
drei Bath (I.P.G.G.) în 181 : 
00. întrecerea fetelor a fost 
câștigată de Mariana Coșoschi 
(I.P.G.G.) în 184:00. Pe locu
rile următoare i 2. Georgeta 
Popa (Spicul — Buc) 217 : 00 : 
3. Dana Prunei (Voința Buc.) 
228 : 00. (T.C.).

• LA SINAIA s-a desfășu
rat concursul de orientare 
„Cupa de toamnă, în organi
zarea CJEFS și a consiliului 
județean al sindicatelor — 
Prahova. Traseul a prezentat 
multe dificultăți tehnice, dar 
concurenții l-au terminat cu 
succes. Rezultate 
SENIORI A (12170 
nivel 510 m) : 1. P. 
(Voința Pi.) : 2.
(idem) : 3. Radu Rusu (Petro- 
chim PI.). SENIORI B (7 980 
m — dif. nivel 310 m) i 1. 
Viorel Dumitrescu (Petrochim 
PI.) : 2. J. Wichta (id.) 3. Gr. 
Arsenie (UZUC — PI.). SE
NIOARE (6.800 m — dif. niv. 
300 m) : 1. Ana Rusu (Petro
chim PI.) : 2. FI. Grigore (Vo
ința PI.) : 3. Speranța. Popa 
(id.).
— dif. 
zeanu 
Mihai 
Puiuleț (id.).

PATINOAR ARTIFICÎAL 
LA TIMIȘOARA

Sportivii timișoreni vor 
avea in <mrind o nouă bază 
sportivă pentru practicarea 
patinajului. Din inițiativa 
Consiliului popular al mu
nicipiului Timișoara, în a- 
cest oraș a început con
strucția unui patinoar arti
ficial, primul din această 
parte a țării. Gheața va fi 
întreținută prin racordarea 
noului patinoar la instala
țiile frigorifice ale abatoru
lui. ceea ce asigură totodată 
o mai mare rentabilitate a 
acestuia pe timp de iarnă.

Noul patinoar este am
plasat în incinta complexu
lui sportiv timișorean, în 
apropierea Sălii sporturilor. 
El va fi, desigur, un punct 
de atracție pentru tineretul 
iubitor de patinaj, ca și 
pentru sportivii de perfor
manță.

Concursul Inaugural al se
zonului a reunit la patinoarul 
acoperit „23 August" pe parti- 
cipanții la prima fază, înter- 
cluburi, a campionatului națio
nal de patinaj artistic, la cea 
mal mică categorie (copii — 12 
ani). Participanții au avut de 
trecut testul a 3 figuri obli
gatorii, trebuind să îndepli
nească baremul unei medii de 
note superioară cifrei 2,00 pen
tru a putea promova în faza 
următoare a competiției.

Numai doi partidipanți, în 
întreoerea masculină, au ob
ținut notele cerute, ciasîndu-se. 
în următoarea ordine : 1.
Andrei Maier (IEFS) 2,17 ; 2. 
Adrian Georgescu (Șc. sp. 2) 
2,05. La fete, mai bogată par
ticipare și mai multe promo
vate, avînd in frunte pe ur
mătoarele : 1. Mihaela Paras- 
chiv (Constructorul) 2,89 ; 2. 
Liliana Moise (Șc. sp. 2) 2,73; 
3. Felicia Pelmuș (Copstr.) 2,70. 
Au mai obținut medii nece
sare calificării Roxana Stănes- 
cu și Cornelia Ghișerel (am
bele Șc. sp. 2), Liliana Colcefi 
(Constr.).

Sîmbătă și duminică Intră 
în întrecere juniorii și se
niorii cluburilor bucureștene, 
pentru aceeași fază a cam
pionatului.

CAMPIONATELE CROSIȘTILOR

Un-

CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE DIRT-TRACK

După două concursuri con
secutive de verificare, alergă
torii de dirt-track au luat 
startul în campionatul repu
blican pe anul 1970. între
cerile inaugurale au avut loc 
duminică pe pista stadionu
lui Voința din Sibiu în fața 
unui entuziast public care 
a aplaudat cu căldură victo
ria principalului lor ” 
Ion Bobîlneanu.

CLASAMENTUL : 
Bobîlneanu (Voința 
18 p, 2. I. Loniță (Steaua) 16 
p, 3. C. Voiculesciu (Steaua) 
13 p, 4. I. Marinescu (Meta
lul Buc) 9 p, 5. Gh. Sora 
(Metalul Buc.) 9 p, 6 R. Jur
că (Metalul Buc.) 9 p.

Etapa a doua (și ultima) 
e programată duminica vi
itoare pe pista stadionului 
Metalul București.

favorit :

î. i.
Sibiu)

a

tehnice : 
m — dif

Spătaru 
T. Sa va

ÎNCEPĂTORI (6 200 m 
n-iv. 270 m) : L I. Gro- 
(Petrochim P.) : 2.

(Prahova Pl.j i 3.

M. BEDROSIAN 
coresp.

N.
V.

In organizarea CJEFS Vîl- 
cea a avut loc etapa de zonă 
a campionatelor republicana 
de cros. întrecerile desfășu
rate la CĂLIMANEȘTI. în 
parcul Ostrov, s-au bucurat 
de un deplin succes.

Iată cîștigătorii la indivi
dual și echipe î junioare II t 
Liliana Leau (Lie. ed. fizică 
Rm. Vîlcea) — Liceul pro
gram ed. fizică Rm. Vîlcea; 
juniori II: Ion Jebeleanu. 
(Poli. Timiș) — Liceul pro
gram ed. fizică C. Lung Mus
cel ; junioare 11 Natalia An
drei (Rovine Craiova) — 
C. S. Pitești; juniori I: Ște
fan Goanță (C. S. Pitești) — 
C. S. Pitești; tineret: Nico- 
lae Milea (C. S. Pitești); se
nioare : Ana Pavel (Fetrolul 
PI.) — Știința Găiești; se
niori : Marin Popescu (C. S. 
Pitești) — Politehnica Timi
șoara.

Tot duminică, a avut loo

RECEPȚION1ND CRITICA
(Urmare din pag. 1)

te de Consiliul județean pen
tru educație fizică și sport 
pentru a lichida rămînerile 
în urmă, rezultate din aceas
tă recentă analiză a sportu
lui de masă și de performan
ță. Aflăm, astfel, că în pla
nul pe ultimul trimestru, ca 
și în pianul de dezvoltare pe 
anii 1971—1975 au fost in
troduse prevederi importante 
care să asigure aplicarea re
comandărilor făcute în con
cluziile controlului și în sin
teza publicată de ziarul nos
tru. A fost reluată, operativ, 
activitatea de învățare a îno
tului ; s-au luat măsuri pen
tru buna funcționare a cen
trului de practicare a exer- 
cițiilor fizice de către cetă
țenii VÎRSTNICI (centrul va 
funcționa în cadrul asocia
ției sportive ICO) ; s-a tre
cut la organizarea diviziilor 
școlare locale la atletism, 
fotbal, volei, baschet și gim
nastică (în orașele Oradea, 
Beiuș, Salonta, Marghita), pre
cum și a altor competiții de 
masă, adresate DIFERITE
LOR CATEGORII DE VÎR- 
STĂ. Au fost analizate cu 
răspundere și obiectivele de 
performantă, apreciindu-se că 
ÎN BAZA' TLTIMELOR MA
SURI se poate aspira la re
venirea în divizia A a echi
pelor de lupte, volei, baschet 
și fotbal.

Firește, planul acestor mă-

suri este mult mai bogat, 
cuprinzînd rezolvări și în do
meniul activității sportive de 
la sate, al pregătirii și per
fecționării cadrelor, al mun
cii de propagandă sau al con
strucțiilor de baze sportive. 
Nu vom enumera toate aces
te puncte, dar le reținem 
pentru o confruntare viitoa
re cu rezultatele activiștilor 
sportivi bihoreni. Am dorit 
doar să subliniem SPIRITUL 
DE RĂSPUNDERE cu care 
Consiliul județean a organi
zat această analiză, OPERA
TIVITATEA dovedită în ini
țierea unor dezbateri care să 
permită luarea unor măsuri 
pe care le dorim integral în
deplinite, ca și LUCIDITA
TEA cu care activiștii spor
tivi bihoreni au privit dez
văluirea publică a unor se
rioase deficiențe ale muncii 
lor. Este bine că în locul 
„SCUZELOR", cu care ne-am 
cam obișnuit în asemenea ca
zuri, în locul interminabilului 
șir al EXPLICAȚIILOR ȘI AL 
PASĂRII RĂSPUNDERILOR, 
factorii sportivi vizați prin 
observațiile critice publicate 
de ziarul nostru ne-au oferit 
un răspuns serios, de sub
stanță, oglindind o sinceră 
dorință de a munci în viitor 
•nai mult și mai bine pentru 
ca tradiția sportului din a- 
cest județ să capete, bine
meritat, noi valențe de trăi
nicie.

și etapa da zonă programată 
în parcul orașului din SIBIU: 
Primii clasați, individual și 
echipe, au fost uj-mătorii : 
junioare II: Leontina Lucaci 
(C.S.M. Cluj) — C.S.M. Cluj; 
juniori III Ede Molnar (Trac
torul Tg. Secuiesc) — C.S.M. 
Cluj ; junioare 11 Valeria 
Ban (Voința Cluj) — C.S.M. 
Cluj; juniori 11 Ion Baciu 
(Voința Cluj) — G.S.M. Cluj; 
tineret : Iosif Gyurka (U Cluj) 
— A.S.A. Sibiu j senioare: 
Angela Harea (St. roșu Bra
șov) — Bumbacul Cisnădie; 
seniori i Al. Arnăutu (Corvi- 
nul Hunedoara) — Corvinul 
Hunedoara.

întrecerile finale ale cam
pionatelor republicane de 
cros, ultimele din seria de 
competiții oficiale ale sezo
nului atletio competiționai al 
anului 1970, se vor desfășura 
duminică în orașul Tg. Mu
reș.

Din informațiile pe care ie 
deținem, forurile sportive lo
cale au luat din timp toate 
măsurile pentru ca din punct 
de vedere organizatoric etapa 
finală a competiției crosiști- 
lor să poată cunoaște suc
cesul corespunzător.

★
în cadrul unei competiții 

de marș desfășurate în Capi
tală, a 8-a 
Flacăra, cîștigători 
trei categorii 
torii i juniori 
D-tru Geantă 
juniori I (5 
Enache (Dinamo) 23:06,0 ; se
niori (10 km) — Marin Per- 
șinaru (P.T.T.) 45:10,0.

ediție a Cupei 
la cele 

au fost urmă- 
II (3 km) — 

(P.T.T.) 15:26,6; 
km) — D-tru

i

țilhute 
mergem

FOTBAL : Stadionul ^23 Au
gust", ora 13 : 
P.S.V. Eindhoven 
Cupa cupelor) ;
Dinamo — F.C. _
(partidă din Cupa europeană 
a orașelor-ttrgurl).

HOCHEI : Patinoarul artifi
cial „23 August", ora 13 : par
tida internațională dintre e- 
chipele de juniori ale Româ
niei șl Bulgariei.

RUGBY : Stadionul Glulești. 
ora 15 : Rapid — steaua ; 
Stadionul Constructorul, ora 
15 : Constructorul — Grivița 
Roșie (meciuri In cadrul eta
pei a vrn-a a dlv. A).

Steaua — 
(meci în 

ora 14.15 : 
Liverpool

C.SU
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AZI, LA ARAD ȘI BUCUREȘTI

Sperăm că jucătorii UTA ci Ieri, jucătorii Stelei alergau relaxat. Așa se obișnuiește 
înaintea... furtunii.

Foto l B. GABRIEL

3 TENTATIVE DE REVANȘĂ

Miljanici: „După meciul de la Belgrad 
problema calificării a rămas deschisă

INTII, A FOST 
FAULT !

îi vor da dreptate!
do

al
Și 

de

ARAD, 3 (prin telefon, 
la trimisul nostru}.

Sub un cer plumburiu, 
cărui nori zăvoreso firave 
mai mult bănuite raze
soare, orașul de pe Mureș care 
are fotbalul lingă inimă, tră
iește la pulsu-i caracteristic 
emoțiile ajunului unei partide 
foarte grele, încărcate de 
semnificații pentru prezentul 
și viitorul U.T.A.-ei. 
Arad, numeroși 
fotbalului simt 
U.’T.A. va juca 
CARTS MARE, 
usturătorul eșeo 
cu Dinamo), poate întoarce 
simpatia spre echipa lor, sau 
o poate îndepărta și mal 
mult.

Nu întâmplător, deci, spe
ranțele arădenilor (ale mare
lui public) sînt ascunse sub 
un văl transparent de îngri
jorare, în spatele căruia simți 
bătaia tremurată a emoțiilor.

Da, la 
Iubitori ai 

și știu că 
miercuri O 
care (după 
din meciul

GEAIGI

Spre plăcuta noastră sur
priză, jucătorii U.T.A.-ei, par 
și sînt — realmente — mult 
mai puțin complexați decît 
suporterii, optica lor despre 
meciul cu Steaua roșie fiind 
exprimată de un leit-motiv 
temerar, demn de admirației

„putem să ne calificăm**. 
Transpusă pe coordonatele ra
ționamentului, credința fotba
liștilor arădeni se sprijină pe 
două premise majore : 1) să 
marcheze gol la începutul par
tidei ; 2) viteza de joc și ava
lanșa atacurilor să zdruncine 
echilibrul unei echipe de re
gulă foarte stăpină pe sine, 
împrejurare de 
reia să profite 
rile necesare.

Rezervat, ca 
este doar antrenorul Nicolae 
Dumitrescu care ne-a decla
rat : „dacă Ia Belgrad ar fi 
fost doar 1—3, miercuri am 
fi smuls cu siguranță califi
carea. Plecind de Ia 0—3 însă, 
va fi o dispută extraordinară, 
la ale cărei maxime rigori 
băieții mei pot face față sau 
pot ceda. Vă asigur, însă, 
că toți vor lupta pînă la 
capăt".

In echipa iugoslavă (găzdui
tă, ca și U.T.A. la elegantul 
hotel „Astoria") singura temă 
cu variații în discuție este 
scorul cu care se va încheia 
partida, calificarea fiind con
siderată un act... deja hotă- 
rît. Geaici, de pildă, ne-a 
declarat: „Nu ne interesează 
rezultatul ci calificarea". Com
pletare pe fază a lui Acimo- 
vici : „chiar dacă vom pierde 
ne vom califica**.

In fine, iată și raționamen
tul antrenorului Miljanici l 
„Cum spuneam și la Bel
grad, după primul meci cu 
U.T.A., meciul calificării con
tinuă. Știu că e greu de cre
zut, dar n-am ales o tactică 
specială pentru partida de 
mîine. Vom face Jocul nos
tru obișnuit, iar dacă partida 
va lua o turnură primejdioa
să abia atunci vom adopta 
măsuri speciale...“

Acestea sînt „datele proble
mei" oferite de cele două ad
versare. Vom urmări cu toții 
rezolvarea ei tn cursul des
fășurării partidei.

pe urma că- 
marcînd polu

Întotdeauna,

POJONI

Optimismul
cu ambiția

Mariui POPESCU

AZI, LA RADIO
ORA 14,10 — programul I : transmisie alternativă, de 

la București și Arad, a meciurilor internaționale DINAMO 
F. C. LIVERPOOL (Cupa europeană a tîrgurilor) și 

U.TA - STEAUA ROȘIE BELGRAD (Cupa campionilor 
europeni).

ȘI TELEVIZIUNE
ORA 11,55: STEAUA — P.S.V. EINDHOVEN (Cupa 

cupelor); ORA 14,10: U.T.A. — STEAUA ROȘIE BELGRAD, 
transmisiune directă de la Arad ; ORA 16,15 : DINAMO 
—• F. C. LIVERPOOL (înregistrare).

în pauzele meciurilor se vor transmite aspecte de la 
semifinalele campionatelor naționale de box.

Steaua în fata unei echipe 
abiu învinsă de Ajax!

Stabilirea ordinii celor două me
ciuri ale unui cuplaj fotbalistic se 
face întotdeauna in baza anumitor 
criterii, obiective sau (mat rar) 
subiective. In cazul cuplajului de 
astăzi, de pe stadionul „23 Au
gust". a existat, de asemenea, un 
criteriu — acela al firmei mai 
mari (consecință a unei valori de
monstrate) pe care o are F. C. 
Liverpool In comparație cu P.S.V. 
Eindhoven. Nu avem, bineînțeles, 
intenția să contestăm soluția 
aleasă, cu atlt mal mult cu cît și 
Dinamo București se Impune la 
ora actuală, datorită formei sale, 
printre celelalte echipa de club 
românești. Ni se pare, însă, ne
cesar a sublinia că. după opi-iia 
noastră, „deschiderea" cuplajului 
de azi prezintă un la fel de mare 
interes ca și partlda-vedetă, chiar 
dacă Steaua va Intra pe teren cu 
un handicap mal mare și, 
mal greu de anihilat decît

suferință 
Mare.

ga el de 
ștefan cel

Desigur, cartea de

din șoseaua

pacitâții defensive a formației din 
Eindhoven, ce va fi — fără îndo
ială — pusă în valoare și la Bu
curești, în partida cu Steaua. De 
altfel, și antrenorul Linder fă
cea remarca, la una din întrebă

rile puse de noi, 
că nu vede cum 
echipa sa, care a 
primit în lo me
ciuri de campionat 
doar 5 goluri, va 
putea încasa tot a- 
tîtea în numai 90 
de minute de joc.

„Apărarea 
tră
Linder 
ficient 

a evita

deci, 
cole-

Desigur, cartea de vizită a echi
pei olandeze nu spune încă pr-a 
mult. Pentru publicul nostru ea 
este încă o necunoscută și nume
roși iubitori ai fotbalului conti
nuă, poate, să se intrebe cum a 
fost posibil ca Steaua să primeas
că patru goluri ia Eindhoven. Dar 
iată că. pe lingă alte argumente 
in favoarea unei mai reale apre
cieri a potențialului ei, echipa re
numitei firme „Philips" a venit 
la București șl cu acela al unul 
rezultat foarte strîns (0—1) obți
nut cu numai cîteva zile în urmă 
Sn deplasare, la Amsterdam, în 
fața binecunoscutului șt temutu
lui Ajax. Această Infringere la li
mită — pe care antrenorul Kurt 
Linder ne spunea teri că echipa 
sa o putea, totuși, evita — ni se 
pare edificatoare in privința ca

noas- 
sublinia 

este su- 
de puter- 
o Infringere 
trebuie uitat 
pe van der

nică pentru „ ___ _
la scor. Și apoi, nu 
că în atac îi avem r_ . __
Kuijlen — centrul înaintaș al na
ționalei olandeze — și pe Han
sen, care — prin jocul lor inci
siv *— reușesc să facă clipe grele 
oricăror adversari, să înscrie go
luri chiar și în partidele disputate 
in deplasare. Așadar, nu-i de con
ceput că vom putea pierde, după 
meciul de la București, calificarea 
în turul următor al „Cupei cupe
lor", competiție în care dorim să 
ne afirmăm".

De cealaltă parte, Steaua — be
neficiind acum de avantajul tere
nului propriu — va căuta, firește, 
în primul rind, să-și ia revanșa 
pentru severa infringere de la 
Eindhoven, obiectiv care ne apare 
pe deplin’ posibil. Mal greu de 
crezut, desigur, este că ea ar 
putea acumula avantajul necesar 
pentru eliminarea adversarei sale. 
Dar, * ’dacă această perspectivă

lui Shankly și Smith în opoziție

cind am ajuns, înaintea orei 
16, la aeroportul Otopeni, ni s-a 
spus că avionul de Liverpool 
sosise de mai bine de o oră. 
Stupefiați — știind că englezii 
sînt foarte punctuali și își a- 
nunțaseră sosirea după ora 16 
— am întrebat la „Informații" 
dacă nu cumva e o greșeală la 
mijloc. Greșeală nu era, dar 
nici echipa F. C. Liverpool, 
adversara de azi a dinamoviști- 

nu sosise încă. Mister 7

PETER THOMPSON

Nu ! Cu primul avion veniseră 
cei 140 de suporteri ai echipei 
F. C. Liverpool...

Și iată că la ora 16,30 un 
„Aer Lingus Charter", plecat 
din Liverpool, direct spre Bucu
rești, la ora 12,40 (ora Lon
drei), a aterizat pe pista aero
portului, aducînd pe cei 25 de 
membri ai clubului, printre care 
președintele H. Roberts, secre
tarul P. Robinson și, bineînțe
les, managerul Bill Shankly 
împreună cu cei 16 jucători

OLIMPICII SĂ NU DEVINĂ OLIMPIENI

din care nu lipsesc Smith (căpi
tanul echipei), Evans, Hughes, 
Thompson și veteranul Yeats. 
Cu același avion au sosit și 
cei 9 ziariști reprezentind zia
rele i,Daily Mail" și „Daily 
Mirror", „Sun”, „Liverpool Post 
& Echo", ,Dahy Telegraph" și 
„Daily Express", „Sunday Ex
press", „Mercury Press”.

Intimpinați cu căldură de 
conducători ai clubului Dinamo, 
oficialii și jucătorii englezi care 
au mai fost în România cu oca
zia meciului cu Petrolul din 
C.C.E., și-au reamintit cu plă
cere de tradiționala ospitalitate 
românească. Stare de spirit 
care s-a transmis imediat în
tregului lot. Așa incit nu ne-a 
fost dificil să-l interpelăm pe 
Bill Shankly :

— La Liverpool, imediat 
după încheierea primei manșe, 
ne-ați declarat că veți juca 
,1a fel de ofensiv și la Bucu
rești. Dinamo a învins catego
ric în ultima etapă pe U.T.A., 
echipa care a eliminat pe Fei- 
jenoord. Vă mai mențineți o- 
pinia 7

— Bineînțeles ! Pentru ce 
am venit la București, decît 
pentru a învinge ? Credința 
mea ofensivă nu e în funcpe 
de un adversar sau un altul. 
Și să știți că și noi am învins 
sîmbălă un adversar dificil. 
Wolverhampton...

— Cu 2—6 și printr-un gol 
înscris din penalty...

— E adevărat, dar echipa a 
jucat foarte bine. In plus, a 
reintrat Evans, care a și înscris 
primul gol.

Confratele nostru, Dave Ho- 
rridge (Daily Mirror) a rămas, 
totuși, pe gînduri dnd a aflat 

. rezultatul ultimului meci al lui 
Dinamo, solicitîndu-ne și mar
catorii pentru a-i transmite 
chiar în prima corespondență 
pentru ziarul său.

înainte de a-și pune în apli
care planul vizitei — gata tipă
rit de către clubul din Liver
pool și pus la îndemîna su
porterilor — conducerea echipei 
și-a manifestat dorința de a 
vedea imediat gazonul unde 
vor evolua. Și în amurg, des-

de la Dinamo
coperlnd prelata stadionului 
„23 August" — care i-a sur
prins pe oaspeți — P. Robinson 
ne-a spus : „Am fi preferat 
un gazon mai jilav, nu așa 
uscat”.

Căpitanul echipei, T. Smith, 
ne-a declarat însă cu o vădită 
nuanță de infatuare^ „Indife
rent de starea terenului, vom 
învinge. Sînt sigur de aceasta 
pentru că jucătorii dv. nu prac
tică un fotbal pozitiv. Chiar 
dacă mîine vom avea surprize 
— Dinamo joacă, totuși, pe 
teren propriu — vom ști să 
înclinăm balanța”.

In ciuda siguranței afișate 
de oaspeți — nu e cazul să ne 
reamintim de Happel ? — opti
mismul nostru trebuie să ră- 
mînă nealterat. In fond, orice 
declarație în acest sens își

VAN DER KU1JLEN

gă-

DUMITRACHE

sește acoperire doar în teren, 
în cele 90 de minute de încleș
tare dîrză. Și vrem să credem 
că 'cei care mîine vor da to
nul meciului, vor fi băieții de 
la Dinamo. Și poate că în final, 
Shankly și Smith vor trebui 
să-și rectifice opiniile...

lare multora îndoielnică, iar unora 
de-a dreptul fantezistă, nu În
seamnă, totuși, că ea lipsește eu 
desăvîrștre. Oricum, jucătorii de 
la Steaua trebuie să fie primii 
care să creadă în posibilitatea 
unei spectaculoase răsturnări de 
situație, mal ales că în Istoria 
cupelor europene la fotbal au exis
tat precedente de acest fel.

Duminică, la Craiova. Steaua 
a făcut un joc remarcabil, care 
a marcat o anumită creștere cali
tativă în comparație cu ceea ce 
arătase în meciurile precedente. 
Evolutiv de-acum trei zile și vic
toria reușită asupra unei echipe 
care pierde extrem de rar pe te
ren propriu, au readus încrede
rea necesară în tabăra steliștilor 
le-au oferit acestora stimulentul 
moral pentru o comportare la 
înălțime șl în dificila partidă de 
astăzi, cu P.S.V. Eindhoven.

Dar, dacă în medul de la Cra
iova. așa cum s-a remarcat, bucu- 
reștenii au ,pus accent pe întă
rirea defensivei, folosind cu des
tulă eficiență și contraatacurile, în 
partida de azi — fără a neglija 
apărarea — pe ei trebuie să-i 
anime spiritul ofensiv, singurul 
care le mai poate oferi vreo 
șansă. Este, de altfel, și motivul 
pentru care antrenorii Covaci și 
Onisie au dat atenție la antrena
mentul de ieri mai mult acestei 
chestiuni.

Avem, așadar, motive înteme
iate să sperăm că „deschiderea" 
cuplajului de azi va oferi o dis
pută deosebit de interesantă șl de 
atractivă. în care Steaua va lup
ta pentru mai mult de o re
vanșă...

Constantin FIRÂNESCU

Paul SLAVESCU
Desene de
NEAGU RADULESCU

Am însoțit echipa olimpică 
a tării noastre, în scurta ex
pediție făcută între 26 și 29 
octombrie la Sofia, unde ea a 
servit 
primei 
gariei. 
(1—5). 
calitate a jocului fac. 
dem, necesară o analiză, fie 
si succintă, pentru a pune în 
lumină deficiențele conjunc- 
turale dovedite de olimpicii 
noștri, care, adăugate altora 
mai vechi și mai cunoscute, 
reproduc „foaia de tempera
tură* a celui de-al doilea 
eșalon al fotbalului nostru în 
manifestările lui de peste ho
tare.

Un asemenea scor poate fi 
explicat numai în parte prin 
dezinteresul fi apatia cu care 
unii dintre internaționali fiu 
abordat jocul și l-au conti
nuat tot timpul celor 90 de 
minute. Faptul că au fost 
scoși din rangul I și trimiși 
Sn rîndul jucătorilor olimpici 
nu justifică întru nimic ab
sența oricărei preocupări pen
tru a apăra prestigiul culo
rilor României, aflat acolo 
in joc, indiferent din ce 
echipă fac parte, momentan, 
jucători ca: Deleanu, Domi- 
de, Tuf an. Groz?a sau Gor- 
nea... Formația olimpică are 
— după 
biectiv 
nucleului 
poate ia 
acela al 
me — care să treacă prin fur
cile caudine ale preliminarii
lor pentru a ajunge în tur
neul J.O. din Miinchen 1972. 
Or. un asemenea examen n-ar 
constitui decît o repetiție ge
nerală pentru cealaltă mare 
competiție, Campionatul mon
dial, ce urmează numai la 
doi ani după aceea, tot în

drept sparring-partner 
reprezentative a Bul- 
Rezultatul înregistrat 

dar, mai ales, lipsa de 
cre-

cum știm — un o- 
precis: închegarea 
de bază — dacă se 

fel de valoros ca și 
reprezentativei pri-

mari", cum ne-am 
să-i numim pe com- 

grupelor ce-și vor 
un nou trofeu în lo-

orașul de pe Isar. Deci, ga
loanele ce le-ar primi olimpi
cii n-ar face decît să conso
lideze speranțele pentru o 
nouă calificare în seria ce
lor „16 
obișnuit 
ponenții 
disputa
cui vechii „Cupe Jules Ri- 
met“. intrată definitiv în po
sesia reprezentativei Brazi
liei.

Și-apoi din ce alt rezervor 
vom împrospăta prima echi
pă a țării dacă nu din acela 
ce ni-1 oferă formațiile — 
olimpică și de tineret — a- 
flate și ele într-un perma-

nent rodaj cu team-uri pu
ternice din alte țări 7 O a- 
semenea operație trebuie rea
lizată numai cu jucători care 
nu afișează nici orgolii șifo
nate. nici aere mofluze de re
gine detronate.

In primul rind este nevoie 
ca olimpicii noștri să nu se 
transforme in olimpieni, in
sensibili la sentimentul de 
responsabilitate și impermea
bili la cerinței» de totală 
dăruire tn joc.

Federația noastră de fotbal, 
sesizîndu-se prompt de fisu
rile de ordin moral, tehnic 
și tactic ale olimpicilor (spre 
deosebire de comportarea o- 
norantă a echipei de tineret) 

■va purcede — sîntem siguri 
— Id o delimitare mai pre
cisă a rolurilor acestor două 
formații, aflate astăzi într-un 
oarecare hibridism structural. 
Trebuie să se recurgă la

întărirea 
și la 
printr-o 
așa cum 
personal 
nori.
Victor Stănculescu. Mai pre
sus de toate este însă impe
rios necesar ca în cadrul ac
țiunii de însușire a princi
piilor fotbalului modern să 
fie mărit potențialul de re
zistentă in regim de viteză, 
capitol la care — de ce să 
n-o recunoaștem 7 •— jucăto
rii noștri acuză încă mari 
deficiente. Adoptarea sistemu
lui Cooper în procesul de 
pregătire, care ar putea spe
ria pe unii, trebuie făcută 
cu maximum de 
pentru ca echipele 
reprezentative să 
tuturor acțiunilor
lui. Cum vor putea răspunde 
oare satisfăcător jucătorii 
noștri dacă pregătirea lor nu 
se va situa la un nivel egal 
cu acela al viitorilor lor ad
versari în toate competițiile 
europene și mondiala care ne 
stau în față 7

Mai este, de asemenea, ne
voie ca între prima forma
ție a țării și cele ale olim
picilor și de tineret, decala
jul valoric să fie cit mai ne
însemnat pentru ca, respec- 
tînd principiul vaselor comu
nicante, componenții ultime
lor două loturi să poată tre
ce oricînd în eșalonul ime
diat superior, pe criteriul for
mei sportive, al puterii de 
luptă și al unui înalt nivel 
tehnico-tactic.

In urmărirea 
me deziderate, 
precupețit nici 
din partea echipelor noastre 
și a cadrelor de tehnicieni.

lotului olimpic 
omogenizarea lui 
pregătire comună, 

au preconizat-o 
și ambii antre- 

Valentin Stănescu și

seriozitate, 
de club și 
tină piept 
adversaru-

acestor supre- 
nu trebuie 

un sacrificiu

VIRGIL ECONOMU

CE SPUNE REGULAMENTUL?
In toate cele trei competiții, regulamentul de ca

lificare este același. Se va califica echipa care to
talizează după două jocuri un scor general favo
rabil. Dacă scorul general după două manșe este 
egal, se va califica formația care a Înscris mai 
multe goluri în deplasare. Dacă și după acest cal
cul, egalitatea de goluri persistă, atunci meciul re
tur (respectiv cel programat azi) SE PRELUN
GEȘTE CU DOUA REPRIZE DE CITE 15 MINUTE. 
In fine, dacă șl după prelungiri, învingătorul ră- 
mîne nedesemnat, fiecare echipă va beneficia de

cile 5 lovituri de la 11 metri (executate alternativ 
de diferiți jucători ai ambelor echipe).

Iată cîteva exemple :
Dacă, de pildă, Dinamo sau U.T.A. vor ciștlga cu 

4—1 se vor califica adversarele lor (respectiv, Li
verpool și Steaua roșie), pentru că au marcat un 
gol în deplasare. Dacă Dinamo sau U.T.A. ciștigă 
cu 3—0 (același scor cu care au pierdut în prima 
manșă) se vor juca prelungiri. Dacă scorul va 
rămtne șl in acest caz neschimbat, vor decide 
loviturile de la 11 metri i

TRIALURI PENTRU COMPLETAREA
LOTULUI I DE TINERET

Șl FORMAREA LOTULUI II (sub 21 de ani)
In . vederea completării lo

tului I de tineret și a for
mării lotului II de tineret 
(sub 21 de ani), vor avea loc 
cîteva triaturi în perioada 
9—12 noiembrie — la Bucu
rești. Antrenorii GH. OLA și 
N. TĂTARU doresc să ur
mărească evoluția următori
lor jucători ;

Lungu, Mărgășoiu, Pelea, 
(Știința Bacău), Bălosu, Gru
ber, Leșeanu (Dunărea Giur
giu), Ziller, Rednic (Minerul 
Baia Mare), Grădișteanu, Con
stantin (Ș.N. Oltenița), Pîrvu, 
Turcu (Metalul
Florea, Pușcașu (C.S.M. Re
șița). Brîndescu
Timișoara), Pantelimon (Glo
ria Bistrița), Tudorie (Poli
tehnica Galați), Mihai (C.S.M. 
Sibiu), Urmeș (Progresul Brăi
la), Batori, Kinces (Olimpia 
Satu Mare), Niță (Ceahlăul 
P. Neamț), Nica (Oțelul Ga
lați), Georgescu (Metalurgis
tul Cugir), Cotoșman (Elec- 
troputere Craiova), Stan (Cor

vinul Hunedoara), Jurcă, Pa
nă, Damlan (Sportul studen
țesc București), Marcu (F.G. 
Caracal), Căprioru (Metalul 
Tr. Severin), Bojin (C.F.R. 
Timișoara), F. Lazăr (C.F.R. 
Cluj), Moldovan (Dinamo 
București).

Pentru ca activitatea de se
lecție să se desfășoare în 
bune condițiuni, s-a apelat și 
la serviciile antrenorilor Pe- 
trică Radulescu (Metalul Tîr
goviște) și Tonta Jurcă (Po
litehnica Timișoara).

Tîrgoviște),

(Politehnica LACUL URSU SOVATA-GAZ METAN

In meciul Lacul 
ta — Gaz metan 
„Cupa României", 
a revenit primei formații, așa
cum s-a anunțat inițial, ci echi
pei Gaz metan cu scorul de 
6-0 (2-0).

Ursu Sova- 
Mediaș, din 
victoria nu

Doi „cavaleri ai fluie
rului" care prezentau su
ficiente garanții în ceea 
ce privește competența, 
Nicolae Rainea și Cornel 
Nițescu, n-au obținut din 
partea cronicarilor noștri 
decât trei stele — ceea ' 
ce corespunde calificati
vului satisfăoător — 
după partidele conduse 
de ei în etapa a 9-a : 
Dinamo — U.T.A. și, 
respectiv, Progresul — 
Petrolul. Făcînd obișnu
ita lectură a rapoartelor 
observatorilor federali, 
ne-a interesat, firește, o- 
pinia acestora în legătură 
cu meciurile mai sus- 
amintite, cu arbitrii lor.

Observator federal la 
jocul Dinamo — U.T.A., 
Gheorghe Ola se oprește 
la un singur moment 
din arbitrajul lui N. Rai
nea, la lovitura de la 
11 metri, prin care Dina
mo a înscris al 4-lea 
gol. „Consider că hențul 
care a dus la lovitura 
de la 11 metri, acordată 
echipei Dinamo Bucu
rești, s-a petrecut DUPĂ 
ce Dumitrache L-A ÎM
PINS CU MIINILE PE 
LERETER". Intr-adevăr, 
aceasta a fost faza în 
care conducătorul jocu
lui a greșit INDUBITA
BIL și, ■'
permis 
tru cu 
lunga tă. 
gol ar 
și există I — păreri con
tradictorii în legătură cu 
poziția pe care o avuse
se Dumitrache ÎN MO
MENTUL CÎND I S-A 
PASAT, in schimb situ
ația a fost cît se poate 
de clară la faza care 
a precedat lovitura de 
la 11 metri. Ținînd sea
ma că in acel moment 
bucureștenii conduceau 
cu 3—0, această greșea
lă de arbitraj pare să 
nu prezinte mare impor
tanță. Dar, dacă o rapor
tăm la pretențiile pe 
care trebuie să le avem 
față de orice arbitru și, 
mai ales, față de unul 
fruntaș 7

N-am găsit raportul 
observatorului federal, la 
meciul Progresul — Pe
trolul. Referindu-ne însă 
la opinia președintelui 
Colegiului central al ar
bitrilor, George N. Gher- 
ghe, față de arbitrajul 
lui Cornel Nițescu, con
statăm că ea este oare
cum rezervată, în sensul 
că arbitrul slbian n-a 
condus la nivelul aștep
tat. Nu i se pune însă 
in culpă neacordarea u- 
nei lovituri de la 11 me
tri în favoarea Progre
sului, apreciindu-se că 
portarul Petrolului, M 
Ionescu, „s-a dus" spre 
minge, și nu spre Dudu 
Georgescu, acțiunea lui 
de apărare precedind-o 
pe cea de atac a jucă
torului de la Progresul. 
Ziarul nostru a fost de 
altă părere, pe care a- 
veam s-o întilnim și in 
„Informația Bucureștiu- 
lui“. Obiectivitatea ne o- 
bligă însă să ascultăm 
și punctul de vedere al 
Colegiului central al ar
bitrilor. ,

Dintre însemnările ob
servatorilor federali, deo
sebit de interesante ni 
se par cele făcute de 

,Gh. Bandrabur nu atit 
despre publicul din Bra
șov, care continuă să 
se manifeste zgomotos și 
nesportiv, cît despre una 
din cauzele acestui cli
mat nefavorabil. Este 
vorba de necunoașterea 
regulamentului de către 
spectatori. Problema a 
fost ridicată și cu prile
jul ultimei conferințe de 
presă de la F.R.F. Ea 
a revenit în discuție la 
recenta consfătuire a ar
bitrilor din divizia A. 
Importanța ei nu este, 
deci, ignorată. Dar, tre
buie să se acționeze cit 
mai repede, pe toate pla
nurile, pentru înlăturarea 
acestei stări de lucruri, 
prin editarea unor bro
șuri ieftine care să-i pu
nă pe iubitorii fotbalului 
în fața principalelor și 
celor mai frecvente mo
mente din arbitraj, prin 
difuzarea unor articole 
de regulament la stațiile 
de amplificare a stadioa
nelor etc.

Jack BERARIU

am adăuga, ne- 
pentru un arbi- 
o practică înde- 
Dacă la primul 
putea exista —

J

LOTO-PRONOSPORT
autoturismelor și 
Ia Paris și 
la concursul

Pronoexpres 
25 octombrie 1970

1 autoturism DACIA 1300 : 
Bara Matei — Brașov ; 
2 autoturisme FIAT 850 : 
Prodan Constantin — Eforie 
Nord și Gaal Alexandru — 
Tg. Mureș.

7 excursii la PARIS :
1. Alexandru Maria — Arad;
2. Apăvăloaiei Valeria — 
Bacău; 3. Furdui Horia — 
Constanța ; 4. Ureche Aurel
— Constanța ; 5. Răduți Moi
se — Timișoara ; 6. Toma 
Gheorghe — Brăila; 7. Bu- 
joreanu Boris — București.

35 excursii în U.R.S.S.:
1. Mustață Dumitru — Sla
tina, județul Olt; 2. Barbu 
Maria — Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ; 3. Mihalache 
Nicolae — Pitești; 4. Gheor- 
ghiță Traian — Tg. Ocna;
5. Herbaly Eva — Oradea ;
6. Barat Ștefan — Oradea ;
7. Gozariu V. Lucian-Vlad — 
Brașov ; 8. Moroiu Gheorghe
— Moeciu de Jos, jud. Bra
șov : 9. Prisadă Petre —
Buzău ; 10. l'rif Ieronim — 
Cîmpia Turzii : 11. Cojocarii 
Gheorghe — Dej ; 12. Toma 
T. Ion — Topraisar, jud.

Cîștigătorii 
excursiilor 
U.R.S.S. de 
cepțional

în 
ex- 
din

Constanța ; 13. Apostol Ion
— Constanța ; 14. Voicu Ste-
lică — Tîrgoviște ; 15. Tar- 
navschi Mihai — Hunedoara ; 
16. Miron Gheorghe — 
nedoara ; 17. Ramanți
— Giurgiu; 18. Coroș
xandru — Tîrnăveni; 
Bejenaru Ion — Roman , 
Vulpoi Elena — Azuga; 
Tache Dobrică Gabriel 
Ploiești; 22. Lupulescu Ilie
— Timișoara ; 23. Gîrdea Ga-
vril ........................
lui;
25. 
Dan 
Ilie ; 
Popa 
Ianoș ; 31. Koncz Ipsif ; 
Niculescu Maria; 33. Dumi
trescu Ion ; 34. Stavarache
Ionel și 35. De Vassal Alexe
— toți din București.

• Tragerea concursului 
'ronoexpres de astăzi va fi 

televizată cu începere de la 
ora 19,15.
PREMIILE CONCURSULUI PRO

NOSPORT NR. 44 DIN 
1 NOIEMBRIE 1970

CATEGORIA I : (13 rezultate)
1.10 variante a 62.983 ' '
GORIA a H-a : (12
34.10 variante a 2.438 
GORIA a IlI-a : (11 
451.15 variante a 276

Premiul de categoria I întreg 
a revenit participantului MIHAIL 
CONSTANTIN din București,

Hu- 
Ioan 
Ale-

19.
20.
21.

— Pădureni, jud. Vas- 
24. Constantin Florea ; 
Bălășescu 
Gheorghe ;

28. Iscru
Niculaie;

Vasile; 26.
27. Popescu 
Aneta; 29.
30. Policzan

32.

lei. CATE- 
rez uitate) 

lei. CATE- 
rezultate) 

lei.



PETRE MĂRMUREANU-SUITA COMPLETA
DE VICTORII

la baschet,

în ,,C. C. E." la baschet feminin
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Politehnica București a cîștigat net 
primul meci cu Hapoel Tel Aviv: 83-60

în istoria existenței sale, 
echipa masculină Union Fi
restone Viena a cucerit de 
patru ori titlul de campioa
nă a Austriei. De trei ori 
pînă acum trei ani șl o

QUARRY VREA REVANȘAI...

dată în sezonul trecut, cînd 
Union Firestone a prezentat 
o garnitură absolut nouă, al
cătuită din jucători 
(media de virată 
ani) deosebit de 
dotați cu talii 
(înălțimea medie 
este de 1,90 m).

tineri 
de 23 de 
talentați și 
apreciabile 
a echipei

gelbacher, Hausenberger, ing. 
Hoffmann, prof. Hohmayer, 
Klinger, Piger, Rami, Scha- 
den. Wolf și Zejmon.

Kurt CASTKA
— corespondentul ziarului 

„Sportul11 la Viena
N. R. Partida va avea loc 

în sala Dinamo, începînd de 
la ora 19,

TEL AVIV 3 {prin telefon, de 
la corespondentul nostru).

Baschetbalistele de la Poli
tehnica București au cîștigat 
primul lor meci în compania 
campionanei Israelului, echipa 
Hapoel Tel Avlv, după un joc 
presărat cu momente pasionan
te.

In prezența a 1.500 spectatori, 
pe terenul Hapoel (în aer li
ber), pe un timp frumos, ideal 
pentru joc, meciul a început 
într-o notă echilibrată, cu un 
ușor avantaj pentru gazde, care 
conduc pină în minutul 8. Aci, 
pentru prima oară. Politehnica 
reușește să ia conducerea prin- 
tr-un coș marcat de Ileana 
Gugiu : 16—16. Oaspetele își
măresc apoi constant avansul, 
reușind să se distanțeze la 12 
puncte : 36—24 în minutul 16. 
Hapoel revine puternic și dato
rită în special celei mai bune 
jucătoare ale sale, Rașel Taub, 
se apropie la 4 puncte, dife-

rență cu care ia sfîrșit prima 
repriză.

După pauză, continuă reviri
mentul gazdelor care reușesc 
să preia conducerea, la limită : 
43—42. Din nou luptă strînsă, 
româncele dînd dovadă de un 
sînge rece exemplar. Bine ori
entate tactic, ele marchează coș 
după coș și încheie cu o netă 
superioritate : 83—60 (37—33).

Au marcat pentru Politehni
ca : Bogdana Diaconescu 26, 
Gabriela Ciocan 19, Cornelia 
Taflan 14, Ileana Gugiu 13, 
Anca Demetrescu 9, Marcela 
Topor-Moseovici 2. Cele mai 
bune de la Hapoel : Taub 29, 
Rottenberg 10, Mellamet 7. Au 
arbitrat Assignis (Grecia) și 
Protaro (Italia), bine.

MOSE AGMON

în ciuda severei înfrîngeri 
suferite în fața fostului cam
pion mondial Cassius Clay, 
greul american Jerry Quarry 
a anunțat că nu va abando
na activitatea competițională. 
„Dimpotrivă, a 
voi mai boxa 
și daresc să-l 
meci revanșă 
Clay".

spus Quarry, 
multă vreme 

intilnesc în 
pe Cassius

Interesant că meciul 
Dinamo București reprezintă 
prima întrecere internațio
nală a baschetbaliștilor vie- 
nezi. Tinerii sportivi așteap
tă, totuși, cu încredere aces
te întîlniri care vor consti
tui pentru ei o prețioasă ex
periență.

Pentru 
rești, va 
mătorul

cu

meciul de la Bucu- 
face deplasarea ur- 
lot: Fruhwirt, Ha-

La Chișinău

MOIOtROSIȘTII ROMÂNI PE LOCUL III 
IN „CUPA

CHIȘINĂU, 3 (Agerpres). 
In capitala R.S.S. Moldove
nești s-a disputat cea de-a 
4-a etapă a competiției in
ternaționale de motocros 
.Cupa Dunării". Victoria a

DUNĂRII*
revenit echipei URSS (Moise
ev, Rudev, Kavinov) — 12 
puncte, urmată de Bulgaria 
— 38 puncte, România — 95 
puncte, Iugoslavia și Un
garia.

Campionatele naționale de box O repriză CU...

(Urmare din pag U
temuta directă de dreaptă a 
acestuia. Prima repriză s-s 
desfășurat sub semnul unui 
echilibru relativ 
raru reușind să 
patia publicului 
roase riposte de 
toare precizie, 
rele, spectacolul 
de suferit din 
nării reciproce 
corp la corp pe 
nu o stăpînesc. Cîteva drepte 
expediate în ultimele minute 
de luptă, cu claritate, de că
tre Dumitrescu, l-au detașat 
— nu prea convingător — în 
învingător. A. Dumitrescu 
b.p. (4—1) A. Moraru.

GABRIEL POMETCU con
tinuă seria celor mai fulgeră
toare și detașate victorii, a- 
nunțîndu-se revelația 
lei ediții a finalei, 
numai un minut d'e 
tînărul GR. MARIN a 
nevoit să asculte pînă 
numărătoarea arbitrului Con
stantin Chiriac ca urmare a 
unei serii prelungi, din care 
o stîngă a găsit liber_—ca 
de obicei — 
metru bk.o. 1

CATEGORIA 
nou o dispută 
Protagoniști : 
CUȚOV și 
SILE. întrecerea a fost echi
librată, dar în final Cuțov a 
fortat ritmul și a eliminat un 
alt dinamovist. C. Cuțov b.p. 
(4—1) A. Vasile.

P. DOBRESCU (tot elev al 
lui Titi DumitieScu), o ade
vărată mașină de pumni, l-a 
măcinat timp de 9 minute pe 
durul A. IACOB, astfel că

stabil, Mo- 
cîștige sim- 
prin nume- 
o surprinză- 
Tn următoa- 
a avut mult 

cauza angre- 
într-o luptă 
care amîndoi

actua- 
După 
luptă, 

fost 
la 10

ficatul. G. Po- 
M. Grigore- 
UȘOARA. Din 

dinamovfstă. 
CAL1STRAT 

ANTONIU VA-

IN „C.C.E." LA VOLEI
La Ankara. în „Cupa campioni

lor europeni" la volei feminin, 
echipa cehoslovacă Tatran Fraga 
a învins cu 3—0 în meciul tur 
și cu același scor în meciul re
tur formația locală Kolej. Volei
balistele cehoslovace s-au calificat 
astfel pentru turul II ai competi
ției.

Și-a încheiat circuitul de 
turnee în Israel, unul din te- 
nismanii noștri fruntași, re
dutabilul Petre Mărmureanu. 
în timp ce coechipierii săi 
de națională activau pe alte 
fronturi, 
Galilor) 
nătorul 
al țării 
turneul
Haifa, ultimul din seria de 
trei disputate sub soarele 
Mediteranei. A fost șl al trei
lea succes al jucătorului 
mân, învingător pe toată 
nia.

în semifinalele probei 
simplu, la Haifa, Mărmurea
nu a obținut calificarea, în- 
vingînd cu 6—4, 6—2 pe I. 
Froman (Israel), ca în finală 
să dispună net de neo-zeelan- 
dezul Jeff Simpson: 6—2,
6—2. Al doilea titlu cîștigat 
în acest concurs a fost la 
dublu bărbați, unde făcînd 
cuplu cu același Simpson, te- 
nismanul nostru a contribuit 
decisiv la victoria cu 2—6, 
6—4, 6—2 asupra perechii

la Aberavon (Țara 
și Budapesta, deți- 
titlului de campion 
noastre participa la 
internațional de la

PETRE MĂRMUREANU
Văzut de Al. Clenci u

Sta-

JUCĂTORII BRITANICI SiHT FAVORITU C. M. LA RUGBY XIII...
...dar trofeul a fost furat inaintea finalei I

decizia nu a stat nici o clipă 
în dubiu. Totuși, judecătorul 
England (Anglia) l-a preferat, 
de neînțeles, pe Tacob. P. Do- 
brescu b.p. (4—1) A. Iacob.

CATEGORIA MIJLOCIE 
MICA. ION COVACI a abor
dat partida sa cu puternicul 
oțelar V. BUTE într-o ma
nieră non-stop, dar și non... 
tehnică. I. Covaci b.p. (5—0) 
V. Bute.

Derbyul stilistic al categoriei 
l-a furnizat, însă, studentul 
ieșean GH. CALIN în compa
nia craioveanului E. CON- 
STANTINESCU. După o re
priză relativ liniștită, Con- 
stantinescu a inițiat atacuri 
neinspirate, în urma cărora 
de două ori a ascultat numă
rătoarea arbitrului. Gh. Călin 
b.p. (5—0) E. Constantinescu.

CATEGORIA MIJLOCIE, 
într-un meci semănînd cu fi
nala municipiului București, 
metalurgistul H, STUMP, 
fără a mai arăta calitățile de 
altădată, l-a întrecut comod

pe rapidistul V. TECUCEA- 
NU. H Stump b.p. (5-0) V. 
Tecuceanu.

O partidă dinamică, aplau
dată de spectatori, a oferit ur
mătoarea pereche de mijlociii 
ALEC NASTAC și ION OL- 
TEANU. Dinamovistul a 
luptat așa cum nu l-am văzut 
niciodată. A răspuns cu 
promptitudine la jaburile 
excelente expediate de ste- 
list, dar în urma unei aseme
nea lovituri Olteanu a fost
k. d. Cînd toată lumea credea 
meciul încheiat, dinamovistul 
a mai avut o zvîcnire, dar. . . 
A. Năstac b.p. (5—6) I. OI- 
teanu.

CATEGORIA GREA. Tînăra 
„dublură1* a clubului Dinamo
— I. DASCALU — a oferit 
o ripostă neașteptată campio
nului continental, însă necon
cludentă. I. Alexe b.p. (5—0)
l. Dascălii.

în ultimul meci al serii —
— surpriză! — AI. Prohor 
b.p. (5—0) A. Iancu.

DAN

SPĂTARII

al— Sîntețl un pasionat 
boxului 7

— Iubesc sportul In general 
dar fotbalul șl boxul tn mod 
deosebit. Afltnd că se dispu
ta turneul final al campiona
telor de box, nu puteam, fi
rește, să lipsesc din sala Fio- 

t re- 
cu 

Mir- 
pro- 

că 
mea

reasca. Aci am avut o 
vedere foarte plăcută 
fostul pugilist Eustațiu . 
gărlt, care ml-a fost 
fesor la I.E.F.S. Pentru 
vorbesc despre pasiunea . 
pentru sport, trebuie si vi 
spun că recent am terminat 
filmul „Ctntecele mărli“ cu 
caracter sportiv (o producție 
romăno-sovletlcă), in care 
practic schiul pe apă și na- 
tația. M-ar pasiona un film 
cu fotbalul, dar nici unul cu 
scrima pugllistică nu ml-ar 
displace. (R. C.)

• O. Gorea (Voința Reghin), 
care a fost preferat pentru „stil" 
In meciul cu bătăiosul Aurel Sl- 
mlon, a boxat în trecut la clubul 
Steaua. In cadrul finalelor, in 
„colțul" Iul Gorea se afla antre
norul bucureștean Ion Sandu, care 
ne-a declarat următoarele : „Dacă 
va ști să se deplaseze șl să dan 
seze in jurul Iul Iliescu, plasind 
numeroase directe, Gorea va ob
ține titlul de campion national, 
oferind una din marile surprize 
publicului care l-a încurajat 
atit de rrenetlc in meciul cu Si- 
mion"
• Antrenorul federal Al. Vladar 

ne spune : .Cu excepția Iul Aurel

Turneul de handbal de la Timișoara 
firrnat și cu acest prilej că 
își merită pe deplin locul 
alături de cele mai bune e- 
chipe Cele 19 goluri ale par
tidei au fost realizate de i 
Băicoianu (7), Popescu (3), 
Costandache — I.E.F.S., Șer
ban (4), Szekeli (2), Asevoaie, 
Agoroaie — Textila. întîlni
rea a fost condusă bine de I. 
Crețu și A. Poli — Petroșani.

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — VOINȚA ODORHEI 
15—10 (8—3). Ultima partidă 
a reuniunii a fost așteptată 
cu mult interes. Motivul 7 Se 
bănuia că handbalistele din 
Odorhei vor repeta „figura" 
din prima zi a turneului cînd. 
printr-o surprinzătoare victo
rie directă, au detronat lidera 
clasamentului (I.E.F.S.). Nu
mai că în acest meci, studen
tele au evoluat exceient, cîș- 
tigînd comod, fără emoții — 
4—0 (min. 10), 12—4 (min. 
34), 14—6 (min. 42) — și fără 
ca adversarele lor să le a- 
menințe în vreun fel succesul. 
Au marcat i Arghir (10), 
Șramco, Dobîrceanu, Scorțes- 
cu, Crăciunescu, Tair — Uni
versitatea, Magyar! (3), Miklos 
(4), Teg las. Szasz, Hiihr — 
Voința. Au arbitrat foarte 
bine R. Iamandi și I. Dumi
trescu — Buzău.

(Urmare din pag. I)

(4), Oancea (4), Allies (2) 
Rulmentul, 
te bine V.
Șerban. — 
rești.

CONSTRUCTORUL 
ȘOARA — C.S.M. SIBIU 8-4 
(5—4). Meci de luptă, lipsit, 
însă, de faze clare. Cele două 
formații au muncit mult în 
apărare, uneori prea dur. Ti- 
mișorencele au cîștigat greu, 
dar meritat, victoria lor dato- 
rîndu-se insistenței în atac 
și folosirii judicioase a pi- 
voților. Au înscris : Franz 
(3). Stef (3), Gheorghiu — 
Constructorul, Birthelmer (2), 
Rrezaie, Trandafir — C.S.M. 
Au arbitrat bine M. Ionescu 
și 1. Ionescu — ambii din 
București.

CONFECȚIA — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 14—7 (5-3). Ju- 
cînd de această dată ceva mai 
ordonat, folosind bine în ac
țiunile ofensive forța de șut 
a lui Constanța Ilie și utili- 
zînd des o „armă1* tactică 
ce-i era anul trecut proprie — 
contraatacurile — bucureșten- 
cele au obținut o victorie 
mult mai facilă decît era de 
presupus. Este adevărat, în 
același timp, că și handbalis
tele de la Mureșul ne-au pă
rut parcă obosite, eforturile 
depuse în ajun în partida cu 
Universitatea București spu- 
nîndu-și cuvîntul în această 
întîlnire. Punctele au fost în
scrise de i Ilie (8), Dincă (2), 
Matache, Serediuc, Zamfi- 
rache, Anghel — Confecția, 
Cordoș (2), Szolossi (2), Mathe, 
Buta și E. Szebeny — Mu
reșul. Au condus bine Al. Co- 
dreanu și N Maghețiu — am
bii din Timișoara.

I.E.F.S. — TEXTILA BU- 
I1UȘI 11—8 (8—4). Am asistat 
la un meci de mare luptă, în 
care ambele formații au făcut 
mari eforturi pentru a cîștiga. 
Victoria a revenit în cele din 
urmă studentelor, care au ma
nifestat o mai mare siguranță 
în joc și au beneficiat, în plus, 
de aportul lui Băicoianu, în 
zi de șut. Textiiistele au con-

Mihai, în real progres, a lui Ili
escu șl Cuțov. care vor clștlga 
centurile, nu fără emoții. în rest, 
finalele sînt deschise oricărui re
zultat"
• Antrenorul M. Spakov ne-a 

comunicat că în mod special N. 
GÎJu și V. Stlberman s-aii odihnit 
serios în ultimele 24 de ore pen
tru a se prezenta !ntr-o bună 
condiție fizică. Șl astăzi cel doi 
flnaliștl vor urma un program 
deosebit. Să nu uităm că în me
ciurile finale cu P. Nedelcea ș1, 
respectiv, Gh. Ene. cel doi ste- 
Uști trebuie să facă o serioasă 
cheltuială de energie pentru a pu
tea urca pe cea mal înaltă treaptă 
a podiumului.
• Cu ocazia acestor campionate 

au oficiat prima oară la „națio
nale", arbitrii I. Sakâcs (Cluj) șt 
Gh. stănescu (București). Primul 
este de profesie contabil, iar cei 
de-al doilea economist.
• Talentatul antrenor reșitean 

Aurel Gherghina ne declară : 
„Pavel Nedelcea se va bate ca un

leu pentru a deveni campion na
țional. Vrem să oferim Reșlțel un 

titlu și să contribuim și noi la 
succesele pe care le-au înregis
trat pică acum predecesorii boxu
lui reșițean Gh. Fiat, L. Borduz, 
regretatului Puiu Nlcolae șl alții".
• Semigreu) bucureștean Petre 

Cimpeanu, care va luota în fi
nală împotriva dlnamovlstulul M. 
Ccnstantinescu, este muncitor la 
uzinele „23 August". El este că
sătorit și are un copil. Cimpeanu 
poate fi dat ca exemplu pentru 
modestia șl conștiinciozitatea sa. 
In prezent, Cîmpeanu este elev In 
clasa a Xl-a a unul liceu seral, 
urmînd cursurile cu regularitate, 
de 5 ori pe săptămînă.
• ForUi de specialitate a sta

bilit pe directorii din ring care 
vor conduce „ostilitățile" în fi
nale. Tn schimb, s-a hotărît. șl 
bine s-a procedat, ca oficialii de 
la mese, să fie desemnați cu cî
teva minute înaintea începerii 
fiecărui med.

Paul OCHIALBI
Au arbitrat foar-
Pelenghian 
ambii din

și Șt- 
Bucu-

timi-
Astăzi, ora 18, patinoarul ,,23 August14

Abia înapoiați din Polonia, 
juniorii hocheiului se află 
în fața unei noi confruntări 
internaționale. Astăzi are 
loc, la patinoarul acoperit 
,,23 August", întîlnirea dintre 
echipele României și Bulga
riei.

Antrenorii Șt. Ionescu și 
I. Ganga vor utiliza același 
lot care a evoluat la Nowy- 
targ, întărit cu Ipeghian. Nu 
va juca Axinte. care are o 
fisură de falangă.

Juniorii români și-au con
tinuat pregătirile, exersînd 
schemele preconizate în fața 
unei formații tehnic mai 
slabe decît a fost cea po
loneză dar — în schimb — 
extrem de dîrze, care prac
tică un hochei aspru, 
bătesc. Anul trecut, la 
fia, selecționata noastră 
învins pe partenerii 
astăzi cu 9—0 și 6—4.

între timp, echipa Bulgariei 
s-a întărit și a progresat.

Oaspeții au sosit ieri în 
Capitală, urmînd ca astăzi 
dimineața să efectueze un 
antrenament de acomodare 
Pe gheața patinoarului.

întîlnirea va fi condusă de 
un cuplu de arbitri români : 
C. Sgîncă și FI. Gubernii.

TURNEUL ECHIPEI
AVÎNTUL MIERCUREA CIUC

IN BULGARIA

băr- 
So- 
i-a 
de

Dar,

Profltînd de pauza din campio
nat șl pentru a-șl desăvîrși pre
gătirea în vederea turului II, care 
începe sîmbătă la Galati, hoche- 
lștli din Miercurea Cluc au sus
ținut un turneu de trei jocuri 
în Bulgaria. Ei au obținut o vic
torie (8—4) șl un egal (5—5) cu 
reprezentativa de juniori, fiind 
învinși de campioana țării, 
Ț.S.K. Sofia : 3—9 (1—0, 2—6
0-3).

Campionatul de șah

FINIȘUL SPOREȘTE INCERTITUDINILE
Așadar, din nou egalitate 1 

Gheorghiu, Ciocâltea și Ghin
da acumulează, după 14 run
de, cîte 9*/j puncte avînd fie
care cîte o partidă între
ruptă.

Situația cea măi avantajoa
să o deține Ghinda, care ieri 
a întrerupt cu Mozes într-un 
final de nebuni de culori dife
rite, cu doi pioni în plus, pro
babil cîștigat

Gheorghiu a suportat un 
puternic atac din partea lui 
Georgescu (care a sacrificat 
o calitate și un pion) intrînd

într-o plasă de complicații 
tactice. Negrul (Georgescu) 
și-a recîștigat materialul a- 
vînd la întrerupere trei pioni 
și nebun pentru turn. Se 
pare că pentru remiză va tre
bui să lupte marele maestru I

In sfîrșit, Ciocâltea a remi
zat cu Segal,avînd neterminată 
partida cu Ghițescu, în care 
deține un final superior. 11 va 
cîștiga oare ?

Gbizdavu i-a jucat o combi
nație strălucită lui Joița, men- 
ținîndu-se în apropierea lide-

Selecționata Marii Britanii ara 
toate șansele de a cuceri în acest 
an titlul mondial la rugby XIII. 
Ea a cîștigat cele trei partide 
desfășurate pînă în prezent : 
11—4 cu Australia, 6—0 cu Franța 
șl 27—17 cu Noua Zeelandă, por
nind mare favorită în finala pe 
care o va juca la 8 noiembrie, 
în orașul Leeds. Britanicii vor 
înttlnl din nou reprezentativa 
Australiei, care a obținut califi
carea datorită unui esaveraj su
perior față de adversarele sale. 
Pentru stabilirea campioanei 
mondiale se intîlnesc — conform 
regulamentului — primele două 
clasate în turneu. Iată șl rezul
tatele directe ale celorlalte 3 par
ticipante : Noua Zeelandă — 
Franța 16—15; Australia — Noua 
Zeelandă 47—11 ; Franța — Aus
tralia 17—15.

CLASAMENT

3
3
3
3

israeliene Froman 
bholz.

Referindu-se la succesele 
lui Petre Mărmureanu, ziarul 
„THE JERUSALEM POST" 
notează : „Campionul român 
a realizat un mare slem în 
circuitul internațional de 
toamnă al Israelului, obținînd 
a treia victorie de simplu, în 
turneul de la Haifa. El a 
fost victorios și într-o mare 
finală de dublu, jucată la lu
mina reflectoarelor". Ziarul 
amintește că Mărmureanu a 
fost campion internațional și 
în ediția 1968 a întrecerilor, 
ca și al doilea clasat în cea 
următoare. Acum, el revine 
în frunte, în fața unui lot 
select de partlcipanți.

Un succes notabil, în preaj
ma plecării campionului nos
tru la Paris, unde se va ală
tura lui Ion Țiriac și Ilie 
Năstase pentru participarea 
la campionatele internaționa
le de tenis „indoor" ale 
Franței.

44-21
66—39
32-37
44—39

0
2
2
2

3
1
1
1

moment sosită

0 
0 
O 
0

1. M. Brltanle
2. Australia
3. Franța
4. Noua Zeelandă

O știre de ultim__
de la Londra ne anunță că tro
feul care va fi acordat campioa
nei mondiale, o cupă înaltă de 
80 cm, placată cu argint, a dis
părut din holul hotelului „Mid
land" din orașul Bradford, unde 
fusese expusă inaintea finalei 
dintre Marea Brltanle șl Austra
lia. Oficialitățile speră în apari
ția unul nou cățeluș Pickles (vă 
amintiți, probabil, de furtul „Cu
pei Jules Rlmet") care să găseas
că prețiosul trofeu.

Un interviu al marelui atlet tunisian

MOHAMEO CAMM0U01 DESPRE SPORT Șl VIAJA
Este foarte interesant, pentru oricare din Iubitorii sportului, 

să afle cît mai multe despre idolii arenelor și ai stadioane
lor, despre viața, preocupările și năzuințele lor. De aceea, 
părerile despre sport și viață, exprimate în cadrul unui recent 
interviu, de către laureatul olimpic, atletul tunisian Mohamed 
Gammoudi (medalie de aur al 5000 m și bronz la 10 000 m, la 
J.O. 1968), reprezintă un prețios aport la mai buna cunoaș
tere a acestui campion de talie mondială. Declarațiile sale 
au fost publicate de ziarul „SOVIETSKI SPORT11, cu prilejul 
vizitei făcute de Gamoudi la Moscova, unde au luat legătură 
cu o serie întreagă de specialiști ai sportului sovietic.

— Nu pot afirma că ar fi 
existat ceva neobișnuit în 
viața mea — spune Gam
moudi. M-am născut într-o 
familie de oameni simpli, am

au cîștigat în concursuri, nu 
numai iri asemenea condiții, 
în orice caz, campionii olim
pici de la Miinchen vor tre
bui să scoată rezultate mult

Cu prilejul vizitei sale la 
Mahomed Gammoudi s-a 
lor de alergare, fostul recordman sovietic 

dimir
trăit ca oricare copil de vîrsta 
mea. M-a pasionat fotbalul, 
bineînțeles. Am început să 
practic atletismul abia la 
vîrsta de 17 ani. Nu sînt că
sătorit. Cei doi frați ai mei 
Hamida și Aii, practică a- 
ceeași disciplină sportivă ca 
și mine (sînt semifondiști) și 
— se pare — au bune posi
bilități să obțină rezultate 
valoroase. Cit despre mine, 
aparțin cu trup și suflet spor
tului iubit, atletismul.

— Pe ce distanțe veți 
alerga la Miinchen ?

— Voi participa la maraton 
și la 10 000 de m. Sau, poate, 
doar la maraton.

— Pe cine considerați 
principali adversari ?

— Pe Haase, din R.D.G., 
ca și pe englezul Stewart.

— împărtășiți părerea că 
extraordinarul succes al 
alergătorilor africani la 
ultima Olimpiadă s-a da
torat altitudinii?

— In parte. Altitudinea 
„mexicană11 i-a ajutat pe 
sportivii din Etiopia și Kenya. 
Dar nu trebuie să uităm 
că acești alergători africani

Moscova, celebrul atlet tunisian 
întilnit cu o altă glorie a piste- 

și mondial, Vla-
Kuf.
mai bune
Mexic.

— Ce 
dul sau victoria ?

— Totdeauna mă strădu
iesc să înving. Mai presus de 
orice, pentru mine, este vic
toria.

— Puteți să ne dați 
cîteva detalii referitoare 
la sistemul dv. de antre
nament ?

decît cei din

preferați : recor-

REVENIREA HANDBALISTELOR
rilor, pîndind orice defecțiune 
a lor.

Alte rezultate : Tratatovici 
— Buza 0—1, Kertesz — Rei- 
cher, Bena — Neamțu șt 
Pavlov — Ghițescu remize.

în clasament: Gheorghiu, 
Ciocâltea, Ghinda 9*72 (1), 
Ghizdavu Rl/2 (1), Segal 8, Ghi
țescu 7l/j (2).

Astăzi este zi liberă. Dar 
nu și de odihnă pentru frun
tași, pe care îi așteaptă ore 
grele de analiză.

SOVIETICE

V. CH.

BUDAPESTA 3 (Agerpres). 
La Budapesta a avut loc re
vanșa întîlnirii internaționa
le de handbal dintre selec
ționatele feminine ale Unga
riei și U.RS.S. învinse cu 
18—16 în primul meci, hand
balistele sovietice l-au cîști- 
gat pe cel deal doilea cu 
scorul de 13—12 (6—5). Cele 
mai bune jucătoare ale în
vingătoarelor au fost Șubina 
și Jivih, care au marcat cîte 
4 goluri fiecare.

— In timpul verii, aproape 
că nici nu mă antrenez. A- 
ceasta, din cauza căldurii 
care domnește în Tunisia. 
Tn rest, fac cîte două antre
namente pe zi, parcurgînd 
între 20 și 30 km. Acord o 
deosebită atenție alergărilor 
pe distanțe de 300— 600 de m. 
Particip la felurite întreceri, 
de multe ori, alături de 
cepători. Iar forma 
ating treptat. I-au 
întreceri de 8 km, 
9

în
de vîrf o 
startul în 

apoi —
km, 10 km etc.

— Cum vă simțiți în 
rolul de celebritate mon
dială ?

— Caut ca succesele mele 
să contribuie la dezvoltarea 
mișcării sportive din Tunisia 
și mă străduiesc să fac cît 
mai multă propagandă pen
tru atletism 
neretului din

— Cine 
mai mult 
sportiv ?

— Ron Clarke.
— Tn ce constă 

social al sportului 7
— Sportul ajută să 

părtâm tineretul de la 
pății mai puțin recomanda
bile, educă în spiritul dra
gostei de muncă și al respec
tului față de partenerul 
întrecere. Creșterea 
generații sănătoase 
de vedere fizic și 
iată, după părerea 
social a) sportului.

— Ce pasiuni mai 
aveți ?

— Sînt îndrăgostit de mu
zică, atît cea populară, cît 
și cea clasică.

— Cea 
amintire

— Nimic 
para cu o

— Ce 
cel mai 
tiv ?

— Modestia și disciplina.

în rîndurile 
țara mea. 
se apropie 
de idealul

ti

cel 
dv.

rului

înde-
ocu-

de 
unei 

din punct 
moral — 

mea, rolul

mai frumoasă 
a dv. ?
nu se poate com- 
victorie la J. O. I 

calități prețuiți 
mult la un spor-

' ■ I I I 8 D I ■ I I fel

VIORICA VISCOPOLEANU

Tn a doua zi a concursului In
ternațional atletic de la Havana, 
recordmana româncă la săritura 
în lungime, Viorica Viscopoleanu, 
a obținut o frumoasă victorie, 
clasîndu se pe primul loc cu 
performanța de 6,40 m. A doua 
în această probă a fost atleta 
cubaneză Marcia Garbey — 6,08 
m. Concurînd la aruncarea greu
tății, Lla Manoliu s-a clasat pe

TURNEUL ATLETILOR VEST- 
GERMANI

sud-Contlnuînd turneul lor 
american, atlețil vest-germani au 
evoluat la Osorno (Chile). Cîteva 
rezultate : ciocan — Beyer 69,50 
m ; înălțime femei — Gartner 1,80 
m ; greutate femei — Rosendhal 
14,27 m.

FINIS VICTORIOS AL ȘAHIȘ
TILOR SOFIOTI

La Sofia . s-a încheiat întîlni
rea internațională de șah dintre 
reprezentativele orașelor Sofia 
și Budapesta. Impunîndu-se în 
ce! de-al patrulea tur cu 6*/j— 
S’/2. șahiștii bulgari au cîștigat 
întîlnirea cu scorul final de 
24'A—23*/j. La bărbați scorul este 
de 17—15 în favoarea șahiștilor 
soflotl, la femei 5—5 ; iar la 
Juniori de 2*/a—3*/a în favoarea 
oaspeților.

Tn concursul de la Havana
PE PRIMUL LOC - 6,40 m

locul doi cu rezultatul de 15,29 
tn.

Iată alte cîteva rezultate din acest 
concurs ; 100 m femei — Migue- 
Hna Cobian (Cuba) 11,6 ; disc 
bărbați — Thort (R.D.G.) 56.27 
m ; 10 000 m — Sergio Gonzales 
(Mexic) 30:58,0 ; suliță femei — 
Eva Grisewska (Polonia) 56,36 m.

U.R.S.S. Șl SUEDIA NU PAR
TICIPA LA „CUPA FEDERA

ȚIEI"
In decembrie, la Perth (Austra

lia), urmează să se desfășoare 
competiția supremă de tenis a 
echipelor feminine, dotată cu 
„Cupa Federației". Datorită pre
zentei în întreceri a reprezenta
tivei Republicii Sud-Africane, tară 
în care este legiferată discrimina
rea rasială, o serie de federații 
naționale intenționează să nu-și 
prezinte reprezentantele. Șl-au a- 
nunțat pînă acum oficial nepar- 
ttclparea echipele U.R.S.S. șl 
Suediei.

Tenis de masă : JAPONIA 
ÎNVINGE IUGOSLAVIA

Echlpele de tenis de masă ale 
Japoniei au evoluat la Maribor 
(Iugoslavia). în compania selec
ționatelor Iugoslave. In ambele 
întîlniri susținute, victoria a re
venit sportivilor japonezi : 5—2
la masculin t 3—0 la feminin.
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