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VIZITA DflfnATIII 01 PARTID

Șl fiUVfRNAMmALE ROMANȚ, 
CONDUSĂ Dl TOVARĂȘUL NICOLAE CIAUȘTSCO, 

ÎN R. P. D. COREEANĂ

TENlSMElffl ROMÂNI ȘI-AU MĂRIT ȘANSELE
(• INCA UN PUNCT LE 
MAI ESTE NECESAR PEN
TRU CALIFICAREA IN 
FINALA ZONEI EURO
PENE A CUPEI DAVIS 

f. (GRUPA B)

Două zile de întreceri n-au 
fost suficiente pentru a aduce 
decizia In întilnirea de tenis 
România — Iugoslavia. Dar 
nu atît dîrza opoziție a ad
versarilor noștri, cît mai ales 
ploaia torențială care a între
rupt ieri jocul face ca învin
gătorii să nu fie încă cunos
cut! cu certitudine. Deși, sco
rul de 2—0 cu care echipa ro
mână conduce după primele 
două simpluri, ca și un debut 
foarte bun al cuplului Țiriăo 
■— Năstase în partida de du
blu, rămasă neterminată, sînt 
indicații, suficiente pentru a 
întrezări o victorie care înce
pe să se contureze.

Dispută animată intre cele două perechi de jucători: Va
liko Franulovici și Bora Iovanovici (cu spatele) luptă la fileu 
in jafa lui Ilie Năstase și Ion Țiriac.

Tovarășul Nicolăe Ceaușescu, 
cu soția, Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Ion 
Iliescu, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului a- 
racerilor externe, precum și 
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
României în R.P.D. Coreeană, 
membri ai delegației de partid 
și guvernamentale române au 
fost sîmbătă, 12 iunie, oaspeți» 
orașului Hamhîn, important 
port și centru industrial, ca 
pitala provinciei Ham Nam.

Tn această călătorie prin țară, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
soția sa, ceilalți oaspeți români 
sînt însoțiți de tovarășul Kim 
Ir Sen, și soția sa, Kim Săng 
E, precum și de Zăng Zun 
Thek, membru supleant al Co
mitetului Politic, al C.C. al 
P.M.C., vicepreședinte al Ca
binetului de miniștri, Hă Dam, 
membru al C.C. al P.M.C., mi
nistrul afacerilor externe, Kim 
Yang Nam, membru al C.C. al 
P.M.C., șef adjunct de secție 
la C.C. al MIC, Rang 
îăng Săp, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București.

Sosirea oaspeților români a 
prilejuit o impresionantă ma
nifestare populară, care a în
ceput de pe peronul gării și U

continuat apoi pe întregul par
curs străbătut. Locuitorii Ham- 
hînului au denumit prezența so • 
Iilor poporului român ,,o săr
bătoare a prieteniei și coeziu
nii".

■A

Seara, delegația de partid șt 
guvernamentală română a a- 
sistat la un spectacol de cin 
tece și dansuri, susținut de 
Ansamblul artistic al armatei 
populare coreene și de Ansam
blul de balet Mansude, care a 
avut loc la Teatrul din Ham
hîn.

Cintece revoluționare șl popu 
lare, dansuri tradiționale co
reene au alternat cu cintece 
de masă și melodii popular» 
din țara noastră, printre care 
„Sub steagul partidului", „Grlu- 
șor din Bărăgan" și „Mîndra 
floare aleasă" interpretate, In 
semn de omagiu, în limba ro
mână. Aceste două ansambluri 
au fost răsplătite cu îndelungi 
aplauze pentru măiestria lor 
artistică.

Ea sfîrșitul spectacolului, ar
tiștii coreeni, asistența In pi
cioare, aclamă minute tn șir 
pe tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen, pe ceilalți con

ducători de partid șl d» stat 
români și coreeni.

★

Tn cinstea delegației de par
tid și guvernamentale a .Re
publicii Socialiste România Im 
frunte cu tovarășul Nicola« 
Ceaușescu, sîmbătă seara, Co
mitetul provinciei Ham Nam 
al Partidului Muncii din Co
reea, și Comitetul popular pro- 
vincial au oferit o recepție !• 
saloanele hotelului Hamhîn.

Apariția în sala de recepțl» 
a tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen, cu soțiile — 
Elena Ceaușescu și Kin Săng 
E — a fost salutată de cei pre- 
zenți cu vii aplauze. Se into
nează imnurile de stat român 
și coreean.

La recepție, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, au luat parte membrii 
delegației de partid șl guver
namentale române, persoanei» 
oficiale coreene care-i InSoțes» 
pe oaspeți în vizita -lor In pro
vincie, precum și reprezen
tanți ai organelor locale d» 
partid și de stat. Au rostit 
toasturi, tovarășul Hyon Mu 
Gwang, membru supleant al 
Comitetului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, secretar responsabil sl 
Comitetului de partid al pro
vinciei Ham Nam și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

TIRIAC ÎNSCRIE 
UN PUNCT PREȚIOS

întreruptă într-un moment 
dramatic, a doua partidă de 
simplu, cea dintre Ion Tiriac si 
Bora Iovanovici,, a continuat la 
începutul după-amiezei de ieri, 
într-o explicabilă ambianță de 
tensiune. Evident, era îii joc un 
punct extrem de prețios, care 
putea să aibă o pondere hotărâ
toare pentru întreaga întîlnire. 
Ion Tiriac știa cel mai bine a- 
ceasta...

Așa cum a început acest al 
patrulea set, care avea să fie și 
ultimul, ne-a convins că fostul 
nostru campion își arun
că în luptă întregul său 
potențial, întreaga sa știin
ță a jocului. Lui Țirîao îi 
reușește un break chiar din pri
mul ghem, disputat cu ardoare. 
Apoi, 2—0 pentru Tiriac la ser
viciu, din nou după egalitate. 
Tovanovici are o revenire in 
ghemul trei pe care îl ciștigă la 
zero, cu serviciul. Ca apoi un 
break, după pasionante schim
buri de mingi, să-i asigure iu
goslavului egalitatea.

Tn acest moment, îngrijorarea 
începuse să cuprindă tribunele.

Va fi capabil „Țiri" să răstoar
ne din nou soarta luptei, ca în 
precedentele două seturi cîști- 
gate ? Ei bine, Ion Țiriao n-a 
dezamăgit pa nimeni. El face 
break în ghemul următor (3—2), 
își mărește avansul la 4—2 și pa 
„centralul" de la Progresul, sau 
în fața televizoarelor, revin» 
încrederea.

Momentele de . emoție nu erau 
însă definitiv rămase în urmă. 
La 4—3, Țiriac, la serviciu, 
pierde la zero (4—4). Pentru ea 
tot el, tn ghemul următor, să 
eîștîge la zero pe serviciul lui 
iovanovici: 5—4 I

încordarea devine maximă șî 
uneori nervii jucătorilor cedea
ză. La aceasta contribuie și u- 
nele șovăieli ale arbitrilor de 
linie, ca’și intervențiile inopor
tune (și sonore) ale cîtorva 
spectatori, nerodati la tenis.
* Maniera în care acționează 
Țiriac și încheie această par
tidă risipește însă orice îndo
ieli asupra rezultatului. lova-

C. COMARNISCHI 
Ratio VOIA

(Uontirmare tn pag. a 4-a)

CICLIȘTII Șl PLOAIA... 
IERI PE VELODROM

Un mare număr fie ju
niori au început ieri Uupă- 
amiază pe velodromul Dina
mo să-și dispute întîietatea în 
cadrul reuniunii dotată cu 
..Cupa Școlii sportive nr. 2", 
pe o vreme frumoasă. Dar, 
apoi nori negri au amenințat 
necontenit concursul pentru 
ca, în cele din urmă, ploaia 
să facă imposibilă desfășura
rea întregului program. To
tuși. atît timp cit vremea a 
permis s-au desfășurat preli
minariile Ia viteză și s-a în
cheiat o singură întrecere : 
proba de 500 ni — start de 
pe loc la juniori mari, care a 
fost cîștigată de Anton Nea- 
goe (Dinamo) 35,8, urmat de 
Marian Roșu (Dinamo) 37,2, 
Aurel Vulcu (Steaua) 37.6, 
Gheorghe Ionescu (Steaua) 
37.6 și Gheorghe Pîrvulescu 
(Steaua) 37,9.

Dinamovistul Anton 
NEAGOE înaintea ple
cării. în proba de 500 
metri cu start de pe 
loc, pe care a cîștigat-o 
clar.

Foto: Drago? NEAGU

Campionate republicane școlare
tn patru orașe ale țării (București, Craiova, Constanța 

și Pitești), aproape 151’0 de elevi și eleve s au aflat sîmbătă 
la, startul unor întreceri de atletism, handbal și gimnastică 
menite să stabilească cei mai buni sportivi — și echipe — 
din rlndul elevilor noștri. Iată pe scurt primele relatări 
(cu ■excepția concursului de la Pitești, asupra căruia vom 
reveni în ziarul ....................

ÎN
nostru de luni).

FINALELE DE ATLETISM
6 metri la lungime - nou record - realizat de eleva

In
Ana Catineami (București)

SERII LA 1QQ m : 10,6 I
finalelor cam-

șco-
Prirna zi a

pionatelor republicane 
late de atletism consemnea
ză un nou record : in proba 
de lungime eleva Ana Căti- 
neanu din București (antre
nor, prof. Silviu Dumitrescu) 
a sărit 6 metri. Vechiul re
cord aparținea Măriei lones- 
cu din Rm. Vilcea, cu o per
formanță de 5,92 m. Rezul
tate promițătoare au fost în
registrate și in seriile probei 
de 100 m băieți : Cristudor 
(C-lung Muscel) 10,6, Mitro
fan (București) 10,7 și Tîlvîg 
(Șatu Mare) 10,8. (In afara

AZI, ETAPA A XXVIII-a A DIVIZIEI „A" DE FOTBAL
Azi, are loc o nouă etapă 

în divizia A de fotbal. Din 
nou meciuri importante, de
oarece se apropie finalul, și 
apele încă sînt... tulburi.

în Capitală, Dinamo și Pro
gresul se vor confrunta cu 
Universitatea Craiova și, res
pectiv, Jiul. Meciuri impor
tante pentru ambele echipe 
bucureștene, ca și pentru mi
neri, căci partidele respec
tive au implicații directe în 
lămurirea sau încurcarea si-

tuației din zona titlului și 
aceea a retrogradării.

Piteștiul va găzdui una 
dintre cele mai importante 
partide ce au avut loc în acest 
retur. Gazdele vor primi re
plica Rapidului, într-un meci 
de care giuleștenii își leagă 
ultimele speranțe în cucerirea 
titlului de campioni.

Nici partidele de la Cluj și 
Bacău (C.F.R. — Steagul roșu, 
și Sport Club — Politehnica) 
nu sînt lipsite de miză. Lo

calnicii își pun toate speran
țele în aceste jocuri, cu do
rința de a cuceri punctele' 
aducătoare de... liniște.

Dar iată programul com^ 
plet al partidelop Hirt 'etapa' 
a XXVIII-a i

Cluj: 
Constanța: 
Ploiești: 
Timișoara: 
Pitești: 
Bacău: 
București : 
DINAMO — 
PROGRESUL

C.F.R.
FARUL
PETROLUL
C.F.R,
F. C. ’ARGEȘ 
SPORT CLUB

■A-

X
STEAGUtJ ROȘU

U.T.A.
STEAUA 

„U CLUJ 
RAPID: 

POLITEHNICA5

UNIVERSITATEA CRAIOVA, (stadionul Dinamo) și
— JIUL, (stadionul Republicii),

Imaginea aceasta, luată la una dintre cele mai frumoase partide ale ultimei etape — Politeh
nica — U.T.A. — cu Marica, golgeterul de miercuri in prim, plan, o prezentăm ca pe a 

invitație la realizarea unor spectacole agreabile și în meciurile de astăzi.
Foto l I. ROTARU-Tașî

La ambele meciuri din Ca
pitală, de la ora 15,45, se vor 
întîlni echipele da tineret- 
rezerve.

Toate meciurile vor începe^ 
la ora 17,30.

Campionatele europene de box amator

PRIMUL ROMAN ÎNVINGĂTOR: C. GIIIIIKCII
Aslâzi urcă in ring:

MADRID, 12 (prin telefon).
Prima gală a campionatelor 

europene a fost așteptată cu 
nerăbdare și curiozitate în

Dumilrescu, Zilberman, Gydrffi șî NăstacȘ
a

în meciul cu Italia

DUBLĂ VICTORIE
A GIMNASTILOR 

NOȘTRI
CLUJ, 12 (prin telefon). Sala 

sporturilor din Cluj a găzduit, 
sîmbătă după amiază, întîlnirea 
internaționala dintre echipele 
masculine de gimnastică ale Ro
mâniei șî Italiei. Ca și acum un 
an. la Modena, gimnaștil români 
și-au impus superioritatea, cîști- 
gind atît pe echipe cît și la indi
vidual compus. Întrecerea s-a 
desfășurat numai la exerciții li
ber’ alese. Clasamente pe echipe: 
România 272,75, Italia 266,50. Jăa 
individual compus, un frumos 
succes a repurtat GH. Păunescu, 
clasat pe primul loc cu 53,03 p. 
El este urmat de alțl 4 gimnaști 
români : P. Mihaluc 54,70. Mir
cea Gheorghiu 34.00, Nicolae Achiin 
53,65 și Nicolae Oprescu S3,60. 
Primul dintre italieni 8 Carmine 
Luppino cu 53,55. Alte amănunt» 
în ziarul nostru de mîine, \

cat. mijlocie : Virtanen (Fin
landa). b.p, Jarmer (R.F.G.), 
Caferty (Scotia) b.p. Sekerer 
(Turcia).

Primul boxer român care 
â urcat treptele ringului din 
Madrid a fost Constantin 
Gruiescu. în meciul cu Kha- 
loufi (Franța), reprezentan
tul nostru a pornit cu drep
tul, calificîndu-se în turul

Paul OCHIALBI 
Petre HENJ

tutindeni, madrilenii i -au . a- 
plaudat pe sportivi și, atunci 
cînd a fost cazul, i-au deza
probat pe arbitri. Chiar de la 
primul meci, judecătorii au 
intrat în conflict cu specta
torii, datorită faptului că l-au 
preferat pe Udella (Italia) în 
dauna tînărului Evans (Țara 
Galilor). Decizia (3—2) l-a de
zavantajat într-adevăr pe ga- 
lez, care a punctat mai mult 
ca adversarul. Această primă 
reuniune a fost însă dominată 
de' personalitatea campionu
lui european Gedo (Ungaria), 
de tehnica ireproșabilă a so
vieticului Melnikov și de.. 1 
renumele campionului olimpic 
Wolke (R.D.G.). Evoluția ce
lorlalți pugiliști la această 
gală de debut a fost d'estul 
de modestă, poate și datorită 
tracului.

Alte rezultate din prima zi: 
cat. cocoș : Forster (R.D.G.) 
b.p. Picket (Țara Galilor) ; 
cat. semimijlocie: Kiriakov 
(Bul.) b.p. Nielssen (Finlan
da), Wolke (R.D.G.) b.p. Dag- 
fie (R.F.G.), Petek (Polonia) 
b.p. Barrowman (Scotia) ;cat 
mijlocie-mică : Rutkowski
(Pol,) b.ab. II Csandl (Aus
tria), Giordanella (Franța) b.p. 
Cooper (Scoția), Sozen' (Tur
cia) b.p. Benaquista (Italia);

SCHIFIȘTII MENȚIN ( 
STROCUL RIDICAT «

RATZEBURGER, 12 (prin telex); 
In cadrul regatei Internaționale 
de la Ratzeburger, schifiștil ro
mâni Ștefan Tudor și Petre Caa- 
pura au cîștigat proba de 24-1 cu 
timpul de 7:13,23. Pe locul secund 
s-au clasat canotorii Warbbck — 
Smith (Anglia). O. victorie ro
mânească s-a înregistrat și în 
cursa 4Ț1 rame, sportivii noștri 
terminîncl învingători cu timpul 
de 6:28,05.- înaintea echipajelor 
U.R.S.S. și Norvegiei.

C. GRUIESCU

cele din urmă, a determinat 
organizatorii să le amine 
pentru duminică. în aceste 
condiții, în afara probei de 
lungime fete nu s-a mai 
disputat decît o singură fi
nală, cea de la 110 mg, care 
a revenit lui Vasilescu (Ti
mișoara) cu 14,9. Tn serii 
Vasilescu acoperise distanța 
în 15,2, timpul cel mai bun 
fiind realizat de colegul său 
de La Liceul nr. 4, Petcu, cu 
15.1. în finală Petcu a ocu
pat, locul 2 cu 15,0, în timp 
ce ieșeanul Gavrilaș s-a cla
sat pe locul 3 cu același 
timp. în serii, la 100 m fete, 
două concurente au înregis
trat același timp . (12,0) — 
Adriana Surdu din Iași și 
Ildiko Krauss din Sf. Gheor
ghe. întrecerile continuă du
minică de la ora 8. (T. ST.) ■

concursului, V. Sărucan
10.4).

Păcat, 
clanșată. la 
inaugurarea 
soțîtă și de 
puternic) a 
desfășurare

SURPRIZE ÎN ÎNTRECERILE HANDBALIȘTILOR

însă, că ploaia de- 
puțin timp după 
întrecerilor (în- 
un vînt foarte 
împiedicat buna 

a pobelor și, în

CRAIOVA, 12 (prin 
de la corespondentul 
Pe terenul Școlii 
s-au disputat jocurile 
doua a turneului final 
pionatului național al

teletou, 
nostru), 
sportive 
zilei a 

al cam- 
juniori-

GIMNAȘTII ȘI-AU DESEMNAT PRIMII CAMPIONI
CONSTANȚA. 12 (prin tele

fon, de la corespondentul nos
tru). Tn sala sporturilor din 
localitate au început campio
natele de gimnastică ale lice
elor, la care participă repre
zentanții a 13 licee de cul
tură generală și 18 școli spor
tive, la categoria a Il-a, I și 
maeștri, fiind prezenți în con
curs 62 de băieți și 124 de 
fete. Dimineață s-au disputat ■ 
întrecerile la categoria a II-a 
fete și băieți și candidați ma
eștri. lată rezultatele înregis
trate :

Cat. a 11-a fete : individual 
compus : 1. Mariana Berea
(Sibiu) 36,40 p, 2. Laura Ște
fan (Constanta) 36 p. 3. Iu- 
lia Demeter (Petroșani) 35,80 p ; 
băieți : 1. Mircea Badea (Bucu
rești) 53 p, 2. Liviu Toma 
(Buzău) 52,90, 3. Cristian Enoiu 
(Brașov) 52 p ; candidați ma
eștri : 1. A. Iszlai (Tg. Mureș) 
53,10 p, 2. Liviu Morovan (Ti
mișoara), 52,45, 3. Liviu Mu
rară (Timișoara) 51,10 p.

Concursul continuă.

, Cornel POPA

lor și școlarilor la handbal. O 
surpriză a furnizat echipa 
Școlii sportive din Arad care 
a terminat la egalitate 6—6 
cu Dinamo București, cam
pioana anului trecut. După ce 
la pauză dinamoviștii au con
dus cu 3—1. mărindu-și, avan
tajul în rriin. 44 la patru go
luri. arădenii s-au apărat ex
celent, au contraatacat pericu
los și au reușit să egaleze. Un 
alt rezultat surpriză îl con
stituie înfrîngerea fetelor de la 
Șc. sp. Craiova în fața echipei 
Liceului 2 Brașov cu 10—9 
(4-3).

Alte rezultate: Masculin: Șc. 
sp. Bacău — Șe. sp. Tg. Mu
reș 15—15 (9—6): feminin: Li
ceul 2 Iași — Șc. sp. Arad 
21—8 (9—3),’ Șc. sp. 2 Bucu
rești — Șc. sp. Năsăud 15—8 
(6-4).

întrecerile continuă.
. V. POPOV1CI

capitala Spaniei. Mărturie 
stau cei aproape 8 000 de iu
bitori ai boxului care au fost 
prezenți Ia Palatul Sporturi
lor. Manifestîndu-se cu aceeși 
pasiune ca spectatorii de pre

CURSE DE MARE SPECTACOL, 
SURPRIZE Șl... FURTUNĂ

ÎN MARATONUL FINALELOR
DE LA SNAGOV

Splendidă această întrecere 
maraton care, a reunit ieri, 
pe apele Snagovului, elita 
padelelor și pagaelor în cea 
maj importantă competiție in
ternă de caiac-canoe : campio
natele naționale ale seniori’ 
lor I Puținii spectatori au a- 
vut privilegiul de a urmări 
zeci de curse de o măre fru
musețe și spectaculozitate, tn 
care deseori victoria a fost 
decisă de diferențe minime de 
timp. Am asistat . totodată la 
un frumos — și extrem de 
util pentru: .progresul caiacu
lui și canoe! duel sportiv

între echipajele reprezentind 
cluburile pinanto și Steaua, de 
maj mulți anj singurele care 
colecționează titlurile de cam
pioni. De data aceasta între
cerea ni s-a părut pe oît de 
valoroasă, pe atît de „fair- 
play“, ceea ce înseamnă, în 
fond, tot un remarcabil su«- 
ces. Cu toate lăudabilele efor
turi ale celorlalți caiaciști și 
canoiști (de la. Delta, Dunărea 
Galați, C.N.U., Olimpia Bucu-

Dan GARLEȘTEANU
ffqptinuare tn pag. a 4-a)

(Sontinuarv tn vag. a 4-a)

Echipajul clubului Steaua (Gh. Simlonov — Gh. Danielou) 
a cucerit, primul loc in proba de 0 2 — 1.000 m.

foto i N, D^AGQȘ
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CEI 20 DE ANI
DE FOTBAL

AHUL.PARPALA
Drumul Taberii. Jată-mlA fa.jă 

în fată cu unul diDtire cei mai 
harnici jucători ai Ajipidulț -ii — 
TEOFIL CODREANU.. J>țjeS| lorul 
care ani de zile, fată iweT J.'.a- 
mente, și-a pus talentul si i na
rea sa putere de luptă ir» 10 do
sul acestei echipe, pe care- r* mi 
ne spunea, a iubit-o din cepj ă- 
rie, deși s-a născut, și a «rs s- 
cut in Ghencea.

Teo, cum îi spun prieteni i, 
sau Parpală. cum îi zio colc-Al 
și cum il știu tribunele, de .i- ■ 
tunci. de cînd t-a botezat a-.șa 
Tache Macri, e un băiat adm ,- 
rabil. Bănuiam că nu prea ai 
greează sîcîielile ziariștilor, da:n 
m-a contrazis. Este un inter-» 
Jooutor ideal. Derulează cu pre
cizie filmul aotiviTății sale 
sportive și nu omite nimio. 
Iară să răsfoiască caiete de în
semnări, știe date, meciuri ți 
scoruri, iți vorbește Ja pre
zent de fiecare fază.

— Citi ani de fotbal ai lăsat 
in urmă ?

— I’urnesc pe al douăzeci
lea. La 11 ani. m-am prezentat 
la Steaua, la pitici, de care sie 
ocupau pe atur'i antrenorii 
Roman și Drâgiișin. Pentru că 
antrenamentele se tăceau după- 
amia'Za. cind eram fa șeoală„ 
am plecat la Dinamo. Dar meii 
aici 
ani, 
meserie.
lucrat la 
pauza de masă jucam lotljal cu 
muncitorii. M-a. văzui un arbi
tral, pe nume Vasifiev, și prin 
dinswl am ajuns rtrr» nou la. 
Steaua, ta juniori, la, echipa lui. 
nea Catană, omul răeut pentru 
pregătirea copiilor Și juniorilor.. 
Dar a venit vremea senroraiu- 
lui. Steaua avea o echipă „prea 
mare pe atunci, și la 18 
plecat la Aeronautica, in

— De unde, după cite 
urmat Rapid.

— Da. î>’ 1961...
— Și ce satisfacții ai
— Un titlu de campion, 

de meriuri oficiale in A. 
campionate. Apoi debutul in e- 
chipa națională A. visul fiecă
rui fotbalist.

— Au existat și insuccese, 
nu l

— Destule. Am pierdut două 
de cupă, am scăpat 
degete atitea campio- 
Insatisfacție se poate 
faptul că o dală, la un 

de campionat, mi s-a

n-am 
tata r

i rămas mult. La 14> 
m-a dus să învăț <» 
Radiotelegrafist. Ant 
un aeroport, și ia

ani am

știu, a

azi ?
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finale 
printre 
natc. 
tiurnj și 
meci 
spus să mă echipez, ca pe urina 
să aflu că n-ani fost trecut pe 
foaia de arbitraj nici «a rezer
vă. Am ‘in exemplu și mai re-

v Ui, /1
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SCURTE

JOCUL DE OINĂ PARE SA FIE

# Scurt metraj despre sportul nostru național 0 Un fost campion

ratat 11 ni 
fost intre- 

joc. 
meu

unii m-au 
nu m-am

cade un

JOE GARAGIOLA, prezentator al televiziunii din S.U.A

american, rn postură de... oinist O Ce știți despre baseball?

STRĂMOȘUL BASEBALL-ULUI-

* A t r A A
PASE*

EXTREMUL

CODREANU

CARE-l
MAI TARE?
Jn anul 1894. a poposit la Turnțf 

Severin marele circ „Macedonia- . 
Pe afișele care prezentau eveni
mentul, se anunțase că circul o- 
feră un premiu de 500 lei (o sumă 
importantă), aceluia Care va pu
tea învinge pe marele luptător al 
circului, pe nume Mathe.

o persoana necunoscută, mal

c.cwt : după ce am 
cu Steagul roșu, am 
bat dacă mai pot să joc. Nu 
s-» așteptat răspunsul meu și 
am fost schimbai, deși doream 
să-mii râse.umpăr greșeala. Poa
te că am reușit in meciul 
Dtnamo. prin contribuția Ia 
Iu rea’i/iat de Neagu.

— Ai împlinit, de curînd, 
de ani. Pină cind ti-ai propus 
să mai joci ?

— (neă 2—3 
perfectă tare, 
plăminii buni, 
zdravene. Si apoi, chemarea și 
titularizanea in lotul 
mă stimulează.

— Ce preocupări al, 
fotbalului ?

— Familia. După o

cu 
go-

30

ani. Mâ. simt în 
Am miîma și 
picioawJe sînt

olimpic

în afara

dramă 
provocată de decesul ta 4 luni 
al primului meu eopil. azi. Mâ- 
ilrllna. care are un an și nouă 
luni, a adus din nou bucuria 

tși fericirea in căminul nostru. 
Iu acest context, am găsit ca
drul prieTsnic și pentru învăță
tură. Sint student in anul iV 
la I.E.F.S.

•— Așadse. In perspectivă un 
viilor profesor sau antrenor.

discuție, 
pentru a-

— Antrenor, fără 
Simt că am chemare 
ceartă meserie.

— Spune-mi. te-a răsplătit 
fotbafiui pentru tot ce i-ai dă
ruit /

— 3Ja, arn avut atitea satis
facții. Părinții s-au bucurat că 
am regișit să joc intr-o echipă 
marc. Un singur lucru regret : 
aș li vrui să joc mijlocaș. Am 
rămas insă pe extremă. îmi 
place jurul cu «arcinile duble ți
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CORBUL ȘI VULPEA
Desen de Constantin PAVEIi-Mediaț

DE MÎINE,
Trebuie să recunosc cin

stit, cu mina pe inimă ; am 
un mare păcat; sînt invidi
os. O viață întreagă m-a ros 
acest păcat, înfierat pină și 
in cele 10 porunci...

Mai întîi și mai întîi, an» 
pizmuit pe cel mai bun prie
ten din copilărie, că trăgea cu 
praștia așa de bine, de dobora 
vrăbiile, pină și din zbor. 
Apoi mi-a fost necaz pe unul 
care făcea versuri și-l lăuda 
profesoara de română. M-au 
certat părinții, m-a descintat 
bunica. Degeaba ! Boală fără 
leac. Mai tîrziu, pri.nse.sem 
ură de moarte pe regele balu
rilor din cartier, pe Adolf 
Menjou pentru eleganța sa, 
pe Sfîntul că nu i se clintea 
freza sa impecaoilă nici după 
ce incasa 10 upercuturi mor
tale, pe gestionarul Aproza
rului din colț care avea un 
J'uit vișiniu, și pe ciți alții pe 
care nici nu-i mai fin minte.

Dar, încercarea cea mare 
a viefii mele se trage cam de 
anul trecut. De la chestia cu 
Cursaru. Doamne, cit s-a mai 
scris despre acest arbitru.' Și 
nu de către fiște cine ! Numai 
pene grele, domnule ! Și nu 
mimai publicațiile de sport, 
ci și cotidienele de mare ti
raj. Ba au scris lin proză și 
versuri) pină și revistele lite
rare. Numai „Gazeta invăță- 
mintului" și revista „Cinema" 
n-au scris nici măcar un rin- 
duteț. Și parcă mi-era necaz 
de această nedreptate. Și, 
cum sînt iute din fire, am și 
pus mina pe condei să pro
testez. Nu mi-a răspuns deeit 
Catrinel Oproiu, dar mă con
fundase cu un alt cititor. Ast- 
șel, am aflat fără să vreau 
biografia misterioasei Greta 
Garbo. Parcă de asta îmi 
ardea mie l

Și cum spuneam, de la 
acest „caz Cursaru“, nu mai 
am pace. Nu mai reușesc să 
dorm nici cu două ciclobarbi- 
taluri. Am făcut și sindrom 
depresiv. Mai, mai să mă și 
pensioneze o comisie milosti
vă... Apoi, cînd a mai venit 
și bomba cu Birăcscu, am 
făcut pur și simplu un acces 
de delirium-tremens fapt pen
tru care am. fost transferat 
(nu în interes de serviciu) la 
Spitalul nr. 9. Așa am reușit 
și eu să fac cunoștință cu 
Bismark, cu Aristotel și chiar 
cu Maria Tereza. La sfatul 
mec icului (nu cel de la radio) 
m-am decii i de mtine, mă 
fag qrbițru l deurț și țțuprin-

trecerea la 4—2—» 
placul meu, deși 
mit cărăuș. Dar 
parat niciodată.

...$i Codreanu
ment p<- gîndurl. iși aprinde o 
țigară si trage adine. Este 
preocupat, probabil, de meriul 
de la Pitești. In sufletul lui 
mai e o un-jă de speranță că 
poate lupta pentru titlu să se 
termine in favoarea Giuieș'tiu- 
lui, deși, lucid, drept, sportiv, 
recunoaște că Dinamo are mai 
multe șanse.

Constantin ALEXE

Țara noastră a fost vizitată re
cent de o echipă a companiei oe 
radio și televiziune N.B.C., din 
rinduJ căreia a făcut parte și Joe 
Garagiola, la ora actuală unul 
dintre cei mal populari prezen
tatori din S.U.A. Trebuie să Fa
cem o confidență cititorilor : Joe 
Garagiola este una și aceeași per-' 
soană cu campionul de baseball, 
cu vedeta, într-un trecut nu prea 
îndepărtat, 
din New York, Pittsburg, 
cago, St. Louis. Au.’.ir 
românească seamănă 
balUul. oaspetele a ținut 
meze cîteva aspecte de la 
tidă demonstrativă.

— Ce știați despre oină 
ați a'Iat ia față locuiții ?

— Auzisem vjg că ar H 
basebail... românesc, ne 
punde simpaticul Interldcutof.

a faimoaselor cluburi 
York, Pittsburg. Chi- 

Lguis. Ar..'.ind că oină 
eu base

st fib 
o par*

0 ce

un 
răs- 
Am

vâzut-o și mi-a plăcut foarte 
mult. Uluitor cit se aseamănă cu 
baseball-ul. Mă întreb chiar, dacă 
baseball-ul Întrunește totdeauna 
atîtea l'aze spectaculoase ca oină.

— Ce afinități există între oină 
și baseball ?

— Destul de multe. Ambele 
Jocuri se practică cu un baston 
și o minge asemănătoare, se des
fășoară pe echipe, fiecare acțio- 
nînd o repriză la „bătaie" și alta 
Ia „prindere". Cred că orice ju
cător dintr-o echipă de oină frun
tașă ar putea face față, după pu
țin antrenament și acomodare, în 
formații de baseball de primă 
mină. $1 invers, probabil.

— Sîntem informați că v-ați in
teresat asupra izvoarelor sportu
lui nostru național, olm. Care 
(’intre cele două jocuri credeți că 
are o vechime mai mare ?

O

£

&

z. ■

IN VIZITĂ LA BURSIERII
COMITETULUI

Am făcut, de curînd, o vizita 
la institutul de educație bzică 
și sport din București-; dorind 
să-l cunoaștem pe cei patru stu- 
dențî africani, bursieri ai Comi
tetului olimpic româh,

— Colegii noștri ne-au dat șl 
ne dau mereu un călduros aju
tor pentru a învăța limba ro
mână. astfel că putem cu multă 
ușurință să înțelegem ceea ce 
nj. se predă la cursuri.

Iată cuvintele cu care a înce
put discuția noastră tunisianul 
Mohamed ’ ”
înalt, 
cunoștință și cu 
Oumar Tamboura a 
Mall, Willy Dieumerci Kiasuna 
din Republica Democrată Congo 
(Kinshasa), iar Seidu Mahama 
Al’Hassan din Ghana. Primii

Zaouali. E un tinăr 
cu fața măslinie. Facern 
' “ ceilalți trei :

venit din

MĂ FAC ARBITRUI
zător, Cică aici condițiile nu 
sînt tocmai grele și, in plus, 
nu ai nevoie nici de pile...

Dar mai întîi, un test â la 
Cooper, adică alergi 6 437 de 
metri, dintre care cîteva sute 
și d-a-ndaratelea, iar în tim
pul ăsta niște țipi gravi, cu 
cronometre în mîini, te opresc 
și-ți pun niște întrebări (am 
mai făcut eu asta și la spital), 
mai dai vreo paișpe examene 
teoretice, te antrenezi apoi de 
unul singur ca gladiatorii, 
pentru evitarea loviturilor cu 
pietre de la un toreador. În
veți apoi să sari gardurile 
(ca la antrenamentele pompi
erilor) sau să prinzi tramva
iul sau vreun camion din 
mers (după tehnica filmelor 
cu Ness).

După ce ai terminat cu a- 
ceastă pregătire fizică mul
tilaterală, cum îi zic specia
liștii, te ocupi de altele. Iți 
multiplici autobiografia și o 
fotografie recentă în 123 de 
exemplare și le trimiți tutu
ror secțiilor de fotbal, care 
au fost _,evidențiate" în ulti
mii doi ani de comisia de 
disciplină a Federației. Dacă 
nu te recuză nimeni în 4 ore, 
e bine, ești un om făcut. Iți

E mai principial! O pornești 
sănătos, tovarășe, de jos în 
sus. Numai așa vei avea au
toritate și succesul asigurat. 
Și nu-i nici măcar greu. Un 
an arbitrezi voluntar campi
onatele de stradă, apoi încă 
un an pe cele pionierești. 
Dacă ești bun și ai luat mă
car o dată 5 stele de la res
ponsabilul sportiv ăl Comite
tului de bloc, după vreo doi 
ani poți arbitra chiar și în 
campionatul de juniori al sec
torului. Mai arbitrezi vreo 
cinci ani in campionatul oră
șenesc, apoi vreo șapte 
în divizia C și așa mai de
parte. Mai dai și niște exa
mene, și dacă între timp nu 
te radiază Colegiul central 
de arbitri din listele sale pe 
care le cenzurează cam de 
3 ori pe an, ai toate șansele 
ca în vreo 25 de ani să ar
bitrezi Portul-Politehnica Ga
lați sau dacă ai personalitate 
și puțin noroc, chiar Rapid- 
Steagul roșu.

Hotărit lucru, nu mă las, 
de-ar fi să ies la pensie, și 
tot mă fac arbitru. Așa sînt 
eu, ambițios, și nu mi-e frică, 
domnule, nici de scriitori, 
nici de presă și nici de pu-

— N-ai nici o ambiție !
— Ba da „tăticu” i talentul lui Pele și celebritatea 

lui Birăescu...
faci apoi prieteni pe la fe
derația de box (asta așa pen
tru orice eventualitate), te 
asiguri la ADAS și pe urmă 
îți iei adio de la mamă, tată, 
frați, surori și de la șeful 
serviciului.

Cam atît. Ba nu ! Era să uit 
tocmai ce era mai important t 
stagiul. Te prezinți la comi
sia de fotbal a Consiliului 
pentru Educație Fizică și 
Sport a unui sector din Ca
pitală, deși ar fi preferabil 
șă te duci «undeva

blic. Păi cum pot să devin și 
eu cunoscut. E drept. Te înju
ră toată lumea, inclusiv ne
vasta și copiii, dar merită. 
Chiar dacă mai pleci uneori 
cu cucuie de la teren sau 
ajungi acasă înghesuit in 
vreun portbagaj cu costumul 
cel nou ferfeniță.

Am scris și la federație. 
Cine știe, poate mai reduce 
citeva luni din stagiu.

Doamne ajută!
- Lfij T

OLiMPIC ROMÂN
trei slnt sludențl la z! al FÎFS- 
uluf, pe cfnd Al-Hassan urmea
ză cursurile postllccale de an
trenori.

Willy Dieumerci Klasuma, care 
a asistat la meciurile echipei 
congoleze la noi, mărturisește că 
a fost plăcut surprins să-1 vaaă 
pe Iolanda Balaș-Soler, Lia 
Manoliu și alți „ași ai sportului 
românesc și mondial" (expresia 
îl aparține) mereu printre cei 
tineri, care abia acum pășesc 
pe porțile stadioanelor, că aceș'tl 
mari sportivi sînt atît de mo
dești, de populari. Ghanezul Ma
hama Al-Hassan este impresio
nat de înalta ținută a cursurilor 
care se predau la IEFS, de coîTi- 
petența profesorilor, de utilajele 
moderne de care dispune Insti
tutul. ..

— La noi, unde munca de pio
nierat se manifestă și în sport, 
nu putem nădăjdui să avem 
prea curînd bazele sportive din 
România șl nici învățămînFul 
sportiv atît de dezvoltat. Abia 
aștept să pun In practică ceea 
ce învăț aici. Gestul Comitetu
lui olimpic român de a ne acor
da burse de studii ne onorează 
și demonstrează totodată că Ro
mânia sprijină popoarele Africii, 
recent eliberate de sub jugul 
colonialist.

In timpul acestei discuții,;; in 
Jurul Cplor patru studențl afri
cani s-au strîns și colegii lor 
români. Din felul în care își vor
besc, ne dăm seama că oaspeții 
lEFS-ului se simt bine aici, că 
au legat prietenii trainice, care 
vor dăinui în ciuda depărtări- 
l->r, Șl ne dăm seama că ini
țiativa Comitetului olimpic ro
mân de a acorda burse de stu
dii studenților străini corespunde 
in cel mai înalt grad idealurilor 
olimpice, servind cauza priete
niei între popoare.

S. N.

IN 4 RlNDURI
Dinamo șl Rapid con

tinuă cursa pentru pri
mul loc în campionatul 
de fotbal.

decorul panoramic,In
Două șanse se decid 1
Ori Rapidul, mai... dinamic, 
Ori Dinamo, mai... rapid.

Victor HÎLMU

DEFINIȚII APROXIMATIVE
Canotaj = înot... cu brațe de lemn.
Ciocan = Ustensilă cu care se bat... recorduri.
Inele <=> Căsătorie eu... gimnastica !
Patinaj = Economie de ghete.
Ștafetă Fugă de... răspundere.
Tir =» Luare la ochi ! 

Barbu ALEXANDRU

REFLECȚII
FOTBALISTICE

• Portarul are plan să apere 
7 metri și ceva de poartă I Ne- 
îndeplinirea planului înseamnă 
gol... în producție 1

• Un jucător, oricît de „po
liticos" i-ar recomanda arbi
trului ochelari, nu se va putea 
substitui oftalmologului j dim
potrivă...

• In fotbal, să nu te prea 
grăbești cu aprecierile, pentru 
că lesne te poți., dezminți 1

• Un meci cîștigat, nu tot
deauna este, în deplin înțeles, 
o... victorie I

• Per. tarii înalț! slnt avan
tajați la mingile pe sas | la 
mingile pe jos, sînt... la pă- 
mînt 1

• Un meci aprig disputat — 
cu numeroase accidentări — 
încheiat remiză, pentru unii 
jucători se termină... pat 1

• Arbitrul care primește o 
stea, să plece... cu colindul I

D. MAZILU

ADEVĂRURI
Grecia, ia început, nu era deeît 

un vast gimnaziu unde fete șl 
băieți, bărbați șl femei căutau 
frumusețea șl forța.

E. Zola

Curajul e o pasiune care dă 
energie sufletului și tărie corpu
lui.

S. Bărnuțiu

In educația fizică regăsim ade
vărata formă în libertatea miș
cării și a jocului, cele mai vizi
bile documente ale libertății 
omenești.

Schiller

Greu este să te urci pe înălți
mile de unde strălucește în de
părtare mărețul templu al glo
riei.

— Mă întorc acasă, cu o ., 
bombă. Voi avea, probabil, o 
controversă puternică cu tele
spectatorii americani. Sînt con
vins că atunci cînd voi anunța 
că există elemente care atestă 
că jocul de oină se practica în 
secolele I și II ale erei noastre 
și deci trebuie considerat ca stră
moșul baseball-ului, ei nu mă vor 
crede. Compatrioții mei sînt foar
te mîndri de sportul pe care-1 
socotesc național. Nu știți nimic 
despre sportul american, dacă nu 
știți ce reprezintă baseball-ul în 
țara mea.

Am notat că nenumărate echi
pe de baseball își dispută întîie- 
tatea în diverse concursuri, iar 
fonnațiile divizionare atrag pe 
marile stadioane zeci de mii de 
spectatori. Cei mai valoroși jucă
tori sînt -de-a dreptul idolatrizați^ 
avînd o publicitate egală cu a 
marilor actori de cinema.

...Afară ploua, în timp ce 
pe pajiștea din fața Castelului 
Peleș ' * * “ ‘
teren 
apă, 
ment 
băieții noștri ca un veritabil oinist 
(a realizat cîteva baruri la „bă
taia" mingii). Am regretat că nu 
aveam cu noi aparatul de foto
grafiat ... Citeva minute mal 
tîrziu, l-am întrebat cum găsește 
oină, după ce a jucat o partidă.

— Mi-ai place să joc oină în 
orele libere. Să vedem cum fa
cem : vin 
sau vine. 
tră ? — a 
Garagiola.

din Sinaia, transformată în 
de oină, sub stropii de 
Joe Garagiola, în echipa- 
sportiv, juca alături de

eu mai des în România, 
.. oîna în țara noas- 
încb/Zat, zîmbind, Joe

Interviu luat de ‘
Tr. IOANIȚESCU

mult în glumă, se duse la direc
țiunea circului șl-1 provocă la 
luptă pe Mathe, înscriindu-se sub 
numele de Iorgu protopopescu.

A doua zl, mare-i fu mirarea 
lui Protopopescu cînd și-a văzut 
numele pe afișele circului. con-> 
trariat, a alergat la avocatul Ti- 
beriu Axente, dar acesta ștltn- 
du-1 bine legat il sfătui să parti
cipe la luptă, deoarece nu es-.s 
nevoie să învingă ci să reziste, 
Protopopescu nefiind profesio
nist.

Dar, cum putea să lupte, dac» 
habar nu avea de lupte I Astfel, 
se hotărî să se ducă la circ șî să 
vadă cum arată luptătorul. Acolo 
a luat contact cu un clown, earn 
l-a arătat cîteva procedee de 
luptă. Cînd acesta s-a convins că 
și-a însușit procedeele elementa
re, îi 7dse : „Domnule Iorgu, di- 
seară la izbîndă. Să al curaj, că 
după cum te văd eu, îl trintești".

Tr> seara luptei, aproape tot Se- 
verinul se îndreptase spre clra 
pentru a-1 vedea la luptă pe 
Iorgu Protopopescu. Pe fondul 
unei muzici specifice de circ, 
lupta a început, și în scurt timp 
ea a devenit foarte pasionantă. 
De la bun început. Inițiativa a 
aparținut Iul „Iorgu". care în u- 
ralele asistenței reușește în final 
să-I „trintească" pe Mathe șl ast
fel să cîștlge marele premiu.

După primul succes asupra luî 
Mathe, Iorgu Protopopescu parti
cipă în calitate de amator la mal 
multe întreceri de lupte, în țară 
și străinătate. în diferite circuri.

prof. TIBERIU CORNEȘANU

PICTORII ALEG SPORTUL1
Sala Dalles a găzduit marea 

expoziție de arte plastice dedi
cată semicentenarului F.C.R. 
Etalajut, de excelentă selecție, 
cuprindea lucrări reprezentative 
pentru panorama realităților ro
mânești. Așa se explică prezen
ța marcanta a sportului printre 
temele abordate tie artiști, mai 
ales în domeniul picturii. Nu 
e de mirare că prima rama care 
ne-a atras privirile aparține 
fostului rugbyst, Vincențiu Gri- 
gorescu, pictor in vogă, care 
— pentr,u o dată — n-a mai 
cochetat cu magiile optice ale 
lui Vasarely, preferind un por
tret cuminte („Tinărâ sportivă") 
foarte frumos realizat.

Intitulindu-și destul de com
plicat tabloul (..Pregătirea tinc- 
retfitul pentru apărarea patriei"), 
Mihai Rusii a reușit o compoziție 
modernă, cu o cromatică paste
lată, veselă. In planul îndepărtat 
se văd cel ce exersează la stan
durile de tragere, iar in prim-plan 
tinerii care-șl așteaptă rîndul, 
figurile unora — ieșite din ca
dru — sugerînd nerăbdarea.

Piesa „Viteză" a lui Vladimir 
Șetran, declarată ,.tehnică vmix
tă", este o compoziție destul 
de complexă, folosind colajul 
șl apelind — nu totdeauna nu 
succes — la imaginația privim» 
rulul. In treimea de sus a ca
drului se disting alergători tde 
fond sau de cros) parcă dlntr-o

fotografie solarlzată, in schimb 
în partea de jos apar bare oblice 
violent colorate, care ar putea 
sugera dificultățile cursei, pre
cum și pete incongruente Iscate 
parcă din intenția altul tablou.

Gheorghe Freiberj' prezintă un 
tablou („Jucător de hochei") 
sumbru pe fondul alb murdar 
ca al gheții arate de patine. 
Sint de fapt doi hocheiști, con
torsionați, învingînd parcă legile 
gravitației în dura lor încrin- 
cenare. Printre amplele detalii 
de echipament răsare masca de 
tragedie clasică a ufiuia dintre 
combatanți, „Sportivi* se chea
mă tabloul semnat Mara Uon- 
stanțiu : un fel de Picasso tim
puriu (din perioada ț albastră a 
•elownilbr), schfțî nd ■ trupuri fără 
respect pentru anatomie, o 

compoziție hieratică folosind cu
lori șterse. Trei alergători încre
meniți par subiectul conversa
ției celor doi atleți din prim- 
plan, cu suliță șl bilă la pi
cior. în sfirșit, sub tițiliT „Miș
care”, Virgiî Stinliu no oferă 
o scenă de fotbal, pt un vio
lent fuiidal verde, cu cinci ju
cători parcă dezumanizați, lipsiți 
de identitate. Pinza aceasta pa-e 
mal curînd un studiu de mișcare 
după fotografii de joc. transfi
gurate în eboșe.

Victor BANCIULESCU
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VLADA ȚEPELUȘ, 
REȘTI. Nori multa, sed 
turn...

F. ZIGRI, ORADEA, 
ducanu nu este cel mai 
portar din divizia A.

BUCU- 
mul-

Ră- 
înalt 

Cu cel

!,89 m, el se clasează pe lo-
cui al doilea, după Haidu,
de la Steaua, care mascara
1,90 m.

UN GRUP DE MUNCITORI 
DE LA UZINELE „METROM", 
BRAȘOV. In urmă cu trei 
ani. Rapid a jucat cu F.C. 
Beograd, în „Cupa europea
nă a tîrgurllor". Rezultatele 
celor două meciuri ; 3—1 la 
București și 1—6 la Belgrad, 
în prelungiri, după ce fero
viarii fuseseră la un pas de 
calificare.

STAN MIRCEA; OLTENI
ȚA. Dobias a jucat la Gua
dalajara in meciul pierdut 
de reprezentativa Cehoslova
ciei în fața echipei Româ
niei. De aceea, n-a mai ju
cat șl după... Adamec, însă 
n-a figurat în formația ceho
slovacă în acea partidă.

TUDOR ȘTEFAN, ORAVI- 
ȚA. Liviu Narcis Coman, 
portarul echipei Steaua, este 
giurgiuvean. S-a născut Ia 
5 noiembrie 1946. La 19 ani 
a debutat în divizia A, la 
U.T.A.

ION PISOI, BUCUREȘTI. 
„Eternul pariu" dintre micro
biști v-a determinat să-mi 
cereți confirmarea în legătură 
cu un meci dintre Dinamo 
Brașov și C.'C.A., disputat

în urmă cu 16 ani, cîștigat 
de prima echipă, la Brașov, 
și redisputat apoi la Bucu
rești, în urma 
depuse de C.C.A. 
vărat. Dar n-a .' 
tărîre înțeleaptă, 
un punct 
dacă au i 
sprijinul 
țîndu-se, 
rejucărli 
greșeli 
s-ar 

flecare 
tațiilor și 
expuse 
tații.

contestației 
Este ade- 

fost o hu- 
, din nici 

de vedere, chiar 
existat elemente in 
contestației. Admi- 
in principiu, ideea 
unui meci, pentru 

grave ‘
deschide

meci porțile contes- 
unor soluții 

contes-

dacă nu este cazul, nu reți
neți nimic". Așa am și fă
cut !

MARGA GLAVAN, CO
MUNA BECHET. Fotbalul 
este singurul sport care vă 
atrage în mod deosebit. In 
1971, o asemenea mărturisire 
nu mal miră pe nimeni. Ca 
și completarea pe care o 
faceți : „aș vrea să devin 6 
fotbalist» celebră". Dar nu 
văd cum ați putea activa !n-

dă arbitraj, 
aproape la

ale 
unor noi.

MIRCEA PASCU, PROCU
ROR SIGHIȘOARA. Răspun
sul de mai sus, sper să fie 
convingător și pentru dv, 
care ridicați problema „dacă 
trebuie să se accepte „de 
jure» rezultatul viciat al ți
nui meci. In drept — arâtațl 
dv. _ există căi special pre- 

oferă 
unor 

Legile 
pușțin 

domeniu

văzute de lege, care 
posibilitatea cenzurării 
hotăriri nelegale", 
fotbalului sînt mai_ 
precise, în acest 
spunîndu-și cuvintul mal de-

declt rațiu- 
înseamnă că

grabă pasiunea
nea. Ceea ce _ ___
niciodată nu s-ar putea ajun
ge la o judecată acceptată de 
toată lumea. Chiar dacă ea 
ar emana de la Tribunalul 
Internațional de la Haga 1

ION a. — —...........
FRASINET.

ENE, COMUNA 
„Dintre cele 7 

•atrene pe care vi Ie trimit, 
reținef! c^ea ce vă place, iar

tr-o echipă bucureșteană. din 
moment ce locuiți in județul 
Dolj. Căutați' soluții maî 

apropiate. Credeți, oare, că 
n-au și craiovencele ambiții în 
această direcție 1 Aș ține 
rămășag că da !

NELU QUINTUS. PLO
IEȘTI. Celebrul romancier 
Erich Segall, participind la 
maratonul de la Boston, a 
terminat cursa extenuat. A- 
cest lucru v-a Inspirat un 
catren :
Alergind ca un cursîer, 
Fără de răgaz, tot drumul, 
Acest mare romancier
Și-a... „epuizat volumul" !

I. C. COMUNA BEREȘTI. 
Scrisoarea dv începe așa : 
„Stimate domnule Ion Poș
tașii, nu sint o cunoscătoare 
a fotbalului", sîntețl singura 
persoană de pe glob care 
recunoaște acest lucru. Lafot- 
bal se pricepe toată lumea t 
Scrisoarea dv este interesan
tă si ea dovedește contrariul: 
că problemele fotbalului nu 
vă sint străine, ca și ale 
sportului nostru, în general. 
In finalul scrisorii, însă, ui
tați că v-ațl adresat lui Ion 
Poștașu, și scrieți : ..In con
clude, stimate domnule Ion 
Băieșu". Nu tace nimic. Pu
teți discuta și cu mine... 
de la om la om I

Ilustrații: N. CLAUDIU
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pe viitorii adversari ai ^olimpicilor

Valentin STÂNESCU a Văzut la lucru

ECHIPA DANEMARCEI SE BAZEAZĂ PE ȘASE JUCĂTORI
V/

CARE ACTIVEAZĂ IN STRĂINĂTATE
’ Printre cei 45 000 de spec
tatori care au umplut, pînă la 
refuz Stadionul Central 
din Copenhaga, la partida Da
nemarca — Scoția, din cam
pionatul european se afla și 
antrenorul principal al lotu
lui olimpic, Valentin Stănescu. 

„Ambasador 
liltima vreme 
Steagului roșu 
în deplasare 
„olimpici" 
Brașov — 
n luat contact cu reprezenta
tiva Danemarcei după ce a- 
ceasta mai fusese văzută șl de 
Cornel Drăgușin la meciul 
susținut în compania Elveției, 
din preliminariile J.O. Numai 
că, în timp ce Cornel Drăgu
șin trebuia să studieze un ad
versar prezumtiv (din doi...), 
Intrucit echipa noastră nu tre
cuse încă la acea oră de fot
baliștii albanezi, Valentin Stă- 
■nescu a observat apropiații 
noștri adversari, ultimii în 
calea calificării la J.O. Mun- 
chen’72

, — Presupun, deci, că «înteți

itinerant" în.
— antrenorul 

a fost mai mult 
cu sau pentru 

decît prezent la 
Valentin Stănescu

înarmat cu niște concluzii, cu 
atît mai mult cu cît propu
nerea federației noastre de a 
disputa primul meci în toamnă 
a fost acceptată do forul da
nez...

— Intr-adevăr, propunerea 
noastră a fost însușită, astfel 
incit prima manșă se va dis
puta la Copenhaga, la 10 oc
tombrie, pe același stadion și 
probabil la aceeași oră : 19.
(20 — ora Bucureștiului) unde 
am fost acum martorul vic
toriei echipei gazdă. Precizez 
că în capitala Danemarcei în 
jurul orei 21 mai era lumină, a- 
prinderea reflectoarelor spre 
sfîrșitul partidei constituind 
doar o măsură de siguranță 
în plus. După cum se știe, 
victoria a revenit gazdelor, la 
limită (l—0), printr-un gol în
scris de mijlocașul dreapta 
Landrup, dintr-o lovitură li
beră de Ia 25 m. Tn prima re
priză — dominare categorică . 
a echipei daneze care, prac
ticed un remarcabil joc co
lectiv prin care parcă dispă
ruse diferența dintre cei șase

jucători ce activează in străi
nătate, pe care se bazează jocul 
echipei (portarul Sorensen -- 
Scoția, fundașul Arentoft — 
Anglia, mijlocașii Bjornmosc
— R.F.G. și Bjerre — Belgia, 
extremele Le Fevrc — R.F.G. 
chiar la actuala echipă cam
pioană, Borussia Mânchenglad- 
bach și Christiansen — Olan
da) și ceilalți jucători, prove- 
niți din campionatul intern. 
In repriza secundă, pe fondul 
linei reveniri a oaspeților — 
la care n-au evoluat interna
ționalii de la Celtic Glasgow
— danezii au avut cîteva con
traatacuri foarte periculoase 
din care se puteau înscrie trei 
goluri. Am constatat, în 
mul rînd, o ' ” ’ 
vare tactică a viitorilor 
tri adversari.

— Cum și-a conceput 
reprezentativa daneză, 
evoluează concomitent în 
pionatul european și în preli
minariile J.O. ?

— In apărare acționează cu 
libero : Arentoft, iar în atac 
cu trei vîrfuri, aripile însă

i

t

onstatat, în pri- 
judicioasă adec- 

noș-
jocul 
care 

cam-

CUM PUTEM SPORI EFICACITATEA ?
Meciurile aprig disputate în ultimele eta

pe pe stadioanele noastre, ca și cele 
transmise de T.V.R. din cileva centre euro
pene, cu ovut darul sâ ne completeze 
imaginea diversificata și seducătoare a 
fotbalului modern, așa cum el este prac- 
ticat acum în multe părți ale continentu- 

un panoramic 
lumină nu

lui. Ne este oferit, astfel, 
concludent, care ne oune în 
numai aspectele pozitive, dar și unele mi
nusuri existente încă în jocul echipelor 
noastre.

Arn putut urmări, de pildă, în partidele 
Chelsea — Real Madrid, în finala de pe 
Wembley dintre Ajax — Panathinaikos, 
dor și în meciul festiv dedicat încheierii 
glorioasei cariere de fot
balist a lui lasin, creșterea 
vitezei de joc, obținură atît 
prin tăria neobișnuită a 
paselor, cit și prin mișca
rea cît mai derutantă a 
jucătorilor în teren. Aceas
tă mișcare continuă nu 
este efectuată însă haotic, 
cum se obișnuia și se mai obișnuiește încă 
la unele dintre echipele noastre. .Ea are 
totdeauna ca punct de plecare o idee 
tactică precisă, exprimată în atac prin de
marcări oportune, iar în apărare prin du
blări dintre cele mai utile. Dar, mobili
tatea impresionantă a tuturor echipierilor 
(care implicit asigură și o mare elastici
tate în trecerea din atac în apărare și din 
apărare în atac) ne este evidențiată, mai 
ales, prin imperativul cotegoric al fotba
lului de înaltă clasă : „Dă și fugi !". în
dată ce a făcut o pasă, atacantul (care 
poate prea bine să fie și un fundaș) 
aleargă cu maximum de viteză înainte, 
spre a reprimi mingea într-o zonă liberă și 
a întări prin aceasta nucleul ofensiv al 
echipei proprii. Așa se ajunge să se con
centreze în atac un număr cît mai mare de 
jucători, spre a nu lăsa izolat pe coechi
pierul care forțează pătrunderea spre 
poarta adversă.

Cazurile lui' Antoniodis al elenilor.. și 
Dumitrache al nostru, care stau ca Robin- 
soni pierduți în masa apărătorilor opo- 
nenți, vorbesc de la ! sine : golgeterul 
campionatului grec n-a reuși1 la Londra

nici un șut pe poartă, iar „berbecele' 
autohton a recoltat în cele 27 de etape 
numai 7 goluri din acțiune (alte patru fiind 
din penalty). Ambiția de a străpunge, 
de unul singur, barajul de beton al ad
versarului, prin driblinguri repetate, duce 
ori la pierderea mingii ori, In cel mai 
bun caz, la un șut atît de anemic pe poar
tă, îneît nu cere apărătorului ei nici un 
efort spre a-l bloca. Aglomerările din 
„perimetrul adevărului", dublajul perma
nent al fundașilor (ajutați totdeauna și de 
mijlocași, ca și de aripile relrase), atacul 
hotărît — de mulie ori prea hotărît — „la 
om", ca și intervenția de ultim moment 
a unui libero fix sau alternativ, anuleazăfix sau alternativ, anulează 

înlotdeauna veleitățile de 
a înscrie goluri din acțiuni 
exclusiv personale. Este, de 
aceea, mai muiî decît obli
gatoriu ca atacurile să fie 
realizate cu participarea 
întregii linii de înaintare, 
căreia să i se alăture și 
contribuția substanțială a 

celorlalți coechipieri — mijlocași sau fun
dași laterali. Se impun, deci, schimburi ful
gerătoare de balon, prin un-doi-uri și 
un-doi-trei-uri, prin „transversale" care la 
rigoare să conducă atacurile în zone mai 
puțin aglomerate, prin centrări exemplare 
în fața porții (de predilecție în jurul punc
tului de 11 m, unde portarului îi este mai 
qreu să intervină). Și mai recomandabil 
este ca în clipa decisivă să se facă o 
„pasă înapoi" unui coechipier aflat în afara 
suprafeței de pedeapsă și care, țîșnînd 
spre poartă, va putea șuta cu toată forța, 
dar și cu o mare Drecizie. în felul acesta 
a acționat Steaua, cînd a perforat poarta 
F. C. Argeșului de cinci ori în acea în" 

lată, deci, că exemplele de sporire a e- 
ficacității- pot fi desprinse nu numai din 
partidele Mundiqlulyi '70 și din campio
natele europene, ci chiar din jocurile echi
pelor noastre, mai ales acum spre finalul 
de mare tensiune .ăl competițiilor interne.

VIRGIL ECONOMU

IN FATA BARAJULUI PENTRU DIVIZIA B
După cum am anunțat în numă

rul nostru de ieri, barajul pen
tru divizia B se va desfășura la 
București (seriile 1. II, HI. IV) și 
Oradea (seriile V. VI, VII, VIII), 
între 20 și 27 iunie.

Jocurile din baraj se vor dis
puta sistem turneu, fiecare echipă 
juciud o singură dată cu fiecare 
dintre adversari. Clasificarea e- 
chipelor se va face pe baza punc
telor acumulate in jocuri. Dacă 
mai multe echipe vor acumula 
același număr de puncte, locul 
în clasament va fi determinat de 
diferența dintre golurile marcate 
și cele primite, diferența cea mai 
mare avind. firește, prioritate. 
Dacă Șl în acest caz egalitatea se 
menține, ordinea în clasament va 
fi stabilită de numărul victoriilor. 
In continuare, criteriu pentru de-

partajare va fi rezultatul jocului 
direct dintre echipe. In eventua
litatea că, și după epuizarea tu
turor criteriilor de mal sus. ega
litatea se va păstra, atunci se va 
disputa un nou joc între echipele 
respective, numai dacă este vor
ba de ocuparea locurilor 1 și 2, 
(in fiecare grupă), care dan drep
tul la promovarea în divizia B.

In cazul cind noul meci se va 
termina la egalitate, după consu
marea celor 90 de minute regu
lamentare, partida se va pre
lungi cu doua reprize a 15 minu
te fiecare. Dacă și după consu
marea prelungirilor, egalitatea 
persistă, ierarhizarea se va face

recurgîndu-se la criteriul utilizat 
în Cupa României — adică fiecare 
echipă va executa cite 5 lovituri 
de la 11 metri. In cazul cînd șl 
după executarea loviturilor de la 
11 metri (cinci) va fl tot egalitate, 
vor Ii executate, în continuare 
lovituri de la 11 metri, pînă cînd 
una dintre echipe va realiza un 
punct în plus.

Iată șl programul meciurilor i 
Duminică 20 iunie t 1—2 șl 3—4 
Miercuri 23 iunie : 3—1 și 4—2. 
Duminică 27 iunie î 1—4 și 2—3. 
...Astă-seară urmează să

noaștem cele B echipe care vor 
participa la acest pasionant ba
raj.

cu-

MECIUL METROM
CONDUS DE UN

SPORTUL STUDENȚESC VA FI 
ARBITRU BULGAR

ergem
seama de importanta 

de la Brașov, unde 
luptă pentru evitarba

bitrul bulgar T. Bctchirov, cel 
care a condus, miercuri, parti
da Steaua — Progresul, 
linie va fi ajutat de N. 
goroașe și I. Croitoru 
Craiova.

avind sarcini duble, doar Niel
sen rămînînd mereu avansat. 
Am remarcat în special pe ex
tremul stingă Christiansen 
pentru capacitatea sa de efort, 
un jucător de tipul lui Simoes, 
excelent dribleur.

— Ce preconizați In vede
rea pregătirii primului meci, 
de la Copenhaga ?

— Acțiuni simultane cu cele 
ale echipei naționale : intre 
30 august și 1 septembrie și, 
apoi, între 17 și 23 septem
brie, cînd vom disputa două 
jocuri de verificare în depla
sare. Iar în privința lotului 
vă pot spune că ne vom baza, 
în continuare, în special pe 
cei care au obținut califica
rea în meciurile cu reprezen
tativa Albaniei.

Paul SLAVESCU

COMiSIA DE DISCIPLINA! A F. R. FOT
BAL q făcut atîtea boacăne (prin lipsă de 
criterii) în ultima vreme, înctt no-i mai ră- 
mîne decît să se sancționeze singură cum 
o ști ea mai bine. Ar fi una din puținele 
sale măsuri apIaudatețANGELO N1CULESCU 
rupe tăcerea, semnîrrd un articol în „Spor
tul". Va urma, fără îpdoîală, replica zia
riștilor. Asa e cel moi bine. BRIAN GLAN- 
VILLE, scriitor și comentator englez de fot
bal, invitatul Uniunii Scriitorilor în Româ
nia, prezent la cuplajul de miercuri, se 
miră că n-a văzut bici un spectator arestat 
de poliție. Nu stăm rău cu publicul (dacă 
acesta a devenit un. criteriu), dar belele 
mai avem și noi. A.ScA. TG. MUREȘ, în
vinsă la Brăila, amenințată să piardă cam
pionatul după cîteva luni de miere. TN 
CURÎND, primul campionat românesc de 
fotbal feminin. Set zice că peste 20 de 
echipe se antrenează după cele mai mo
derne și mai secjrete metode. Ne-am în
fiorat de plăcere* auzind ce denumiri fas
cinante vor purtq aceste stoluri de fluturi : 
Uleiul Slobozia,, Autobuzul Constanța, Teh
nica Textilă și F.C.M.E. O extremă igno
rată în ultimul an, NAIDIN, înscrie patru 
goluri în două duminici, învinqînd Dinamo 
București si Petrolul. UN EVENIMENT CU 
TOTUL REMARCABIL: Mircea Mărdărescu 
de la _ Politehnica Iasi a făcut, în sfîrsit, 
o partidă bună. încă o dovadă că totul e 
posibil I La C.F.R. TIMIȘOARA, echipa pe 
care Macri visa s-o salveze de la nau
fragiu, condiții mai piecare decît și le 
poate închipui un mizantrop. Uneori an
trenorul plătește cu banii săi obligațiile 
elementare ale clubului. DUPĂ JULES 
RIMET și DOMNUL STANLEY ROUS e pe

In ziua a doua a finalelor la greco-romane

CAMPIONUL MONDIAL BERCEANU
ELIMINAT ÎN TURUL IV!

punctul să-și asigure nemurirea. Confede
rația generală a sporturilor din Brazilia 
intenționează să propună, pe lîngă Cupa 
F.I.F.Ă. și decernarea unei alte. Cupe, cîș- 
tigătoarei Campionatului mondial» purtînd 
numele actualului președinte al forului in
ternațional. Inițiativă transparentă prin care- 
se observă că Sir Stanley Rous se va re- >, 
trage și că succesorul său va fi brazilianul * 
Joao Havelange. Cit de elegant se aran
jează toate I SE PARE că după încheierea 
acestui campionat, mvlli antrenori vor ple
ca (de bună voie) sau vor fi schimbați, de 
la actualele lor echipe. Cade obicei,unirpe 
drept, alții pe invers. A REVENIT IN ȚARA 
llie Oană. El va prelua din sezonul viitor 
echipa care l-a urmărit aproape toată 
viata ca un destin : Petrolul. SCRIITORUL 
FĂNUȘ NEAGU are de curînd. o fetiță. 
O cooperativă de botezat copiii i-a pro
pus printre alte nume si pe acela de Uto. 
TOT DESPRE BRIAN GLANVILLE (auțorN r 
„Ascensiunii lui Gerry Logan' ).. El a discu- ■ 
tat îndelung cu Lia Manoliu și cu Mircea1 
Lucescu, cei doi sportivi români despre cape 
vrea să scrie la întoarcerea sa în Anglia. 
Săptămîna viitoare, Glanville va întîlni la 
Uniunea Ziariștilor comentatori români de 
fotbal. CÎNDVA SE VA AJUNGE ca în 
minutul 89 un jucător să fie eliminat de 
pe teren pentru un . fault comis , la înce
putul partidei. Istoricii fotbalului să nu 
uite că în esența ei această metodă a fost 
utilizată pentru prima, oară la București» 
în meciul Rapid — Dinamo, de către un 
arbitru care astfel avea să devină celebru
— Stanev.

INCORUPTIBIL

Trimisul nostru la Cupa Dunării, Traian IOANIȚESCU, transmite

MOTOCROSIȘTII ROMÂNI
ÎNTR-0 COMPANIE DE ELITĂ

»
TIMIȘOARA, 12 (prin tele

fon de la trimisul nostru)
Sîmbătă au continuat în sala 

Olimpia din. localitate întreceri- 
, le finale ale campionatelor repu

blicane individuale de seniori la 
lupte greco romane.

Categoria cea mat echilibrată, 
în privința desemnării campio
nului, este aceea de 57 kg. Cu 
toate că in cadrul acesteia, con
curează cu succes I. 
(Steaua), învingătorul de 
trecut, el 
continuare 
redutabili, 
de juniori 
medaliatul 
competiție.
(Oradea), campionul cat. 52 kg. 
Marin Dumitru (Bacău).
..urcat" anul acesta la' 57 kg și 
St. Badea (Met. Buc.) sînt doar 
cîțiva dintre cei care îl 
resc" pe Baciu.

Deosebit de echilibrate 
confruntările la cat. 
unde la început pornea 
campionul de - ■ ■
Gabor (Steaua).
57 kg, după primele două 
de concurs au apărut și 
luptători care vizează 
justificat. Ii menționăm 
pe I. Enaehe (Din. “ 
Tîmpescu 
nu (Met. 
(Steaua). 
pele nu 
campion 
(Steaua), .
tate, turul IV. partida 
Eug. Hupcă (Met. Buc.).

Lupta pentru lntiietate a ră
mas deschisă 
48, 52» 62, 82 
la 90 kg, N. 
la 100 kg N. 
Buc.), nu mai 
le.

După surprinzătoarea înfrângere 
a iul ion Țăranu am asistat, ieri 
seara, la eliminarea senzațională 
a campionului mondial Gh. 
Berceanu. In meoîul cu colegul 
său de club, Gh. Stpiciu, In tu
rul FV, ambii au fost descalificați 
pentru luptă pasiva și cum Ber- 
ceanu avea, de acum, 2 puncte 
penalizare din meciurile anteri
oare, a ajuns la 6 puncte rele șl... 
eliminat din competiție.

Iată și cîteva rezultate c 46 kg 
— I. Gibu (Din. Buc.) b. p. Gh. 
Tudor (Cîmpulung Muscel); A. 
Neagil (Constanța) b. p. N. Ma
nea (Din. Buc.), M. Tofan

Baci u 
anul 

va fl, ..asaltat" in 
de cîțlva adversari 
campionul european 
M. Botilă (Pitești), 

cu bronz la aceeași 
Alexandru ~ ’Szabo

care a

-„urmă-

sînt si 
7.4 kg, 

.____  favorit
anul, trecut, I.

dar, ca Și la 
' ' ' ’ zile

a Iți 
care vizează titlul. 
Ii menționăm doar 

Enaehe (Din. Buc.), R.
(Bacău), I. Fiscutea- 

Buc.) și St. Șerban 
Nici la cat. 68 kg a- 
s-au limpezit. Fostul 
mondial s. Popescu 
a terminat la egali- 

sa cu

I.

și la categoriile 
și +100 kg. Doar 
Neguț (Steaua) șl 
Martinescu (Din. 
pot scăpa tltluri-

(Progr. Buc.) b. tuș A. Tătaru 
(Satu Mare) : 52 kg — Gh. Bcr-» 
ceanu (Steaua) b. p. C. Ciobo»- 
taru. (Rapid Buc.). Th. Vellșcfe 
(Iași) b. p. Z. l’risadă (Mcft. 
Buc.) : 57 kg. i, Baciu (Steaua) 
b. t. I. Nicolae (Craiova). LI. 
Dumitru (Bacău) b. t. V. Cotoi 
(Tg. Mureș), AL Szabo (Oradea) 
b. t. St. Aivaz (Slatina). M. 
Botilă (Pitești) b. p. N. IJiuță 
(Galați) : 62 kg
(Din. Buc.) b. t. V. 
(Ploiești). M. Ciut an 
Buc.) b. t. Fr. Szabo 
Mare). V. Nicula (Lugoj) b.
M. Dolea (Marghîta) ; 68 kg 
S. Popescu (Steaua) b. 
Ciobotaru (Gălați), E.
(Met. Buc.) b. t,. D. 
(Brașov), P. Popescu 
b t. I. Ungur (Cluj) ; 74 kg. — 
St. Șerban (Steaua) b. t. *1. Cio- 
bănu (Timișoara), I. — ■
(Din. Buc.) b. t. N.
(Craiova), I. Gabor
b. t. I. Ofițerescu . ........ 
82 kg — L. Eizic (Rădăuți) b. p. 
I. Țăranu (Din. Buc.), C. Pen
ei u (Met. Buc.) b. t. A. Filip 
(lași). M. Vlad (Din. Buc.) b. t.
c. Popa (Steaua) ; 90 kg — N. 
Ncgu* (Steaua) b. t. Al. Fruzină 
(Pitești). P. stroe (Steaua) b. t. 
Fr. Silagy (Marghita) : 100 kg —
N. Martinescu (Din. Buc.) b. t.
v. Moisin (Rapid Buc.), I. Făr- 
cău (Met. Buc.) b. t. P. Zaha
rov (Tulcea) ; +100 kg
Pavel ----------- ~
(Satu 
BUC.) 
lăți).

I.

p- 
c. Virtosu

N'fcotee 
URapid

(Satu
t.

t. Gh.
Hupcă 

Raeoviță
BTim.)

Enaehe 
Tănase 

(Steaua) 
(Reșița) ;

N. 
(Steaua) b. t. V. Roman 
Mare), V. Dolipsehi (Din. 
b. t. A. Zablovschl (Ga-

Costin CHIRIAC

TRZtC, 12 (prin telefon).
După o călătorie de 30 ore, 

cu două autoturisme „Dacia", 
echipa de motocros a Româ
niei condusă de antrenorii 
Tr. Macarie și Otto Ștefani 
a ajuns vineri la miezul nop
ții în orașul unde duminică 
se va disputa Cupa 
ediția 1971.

Paralel cu prima 
„Cupei Dunării" va 

un

Dunării,

etapă a 
avea loc 

și un concurs internațional 
dotat cu „Marele premiu Liu- 
beli“. Pe lîngă concurenții 
din U.R.S.S., Ungaria, Ceho
slovacia, Bulgaria, România 
și Iugoslavia, angrenați în 
„Cupa Dunării", la startul 
concursului internațional se 
vor mai alinia sportivi din 
Finlanda, Austria, Suedia, 
Belgia și Elveția. Printre con- 
curenți figurează G. Moiseev 
(U.R.S.S.), P. Peterson (Sue
dia), M. Klerr (Austria) și 
alți alergători bmecunoscuți 
în arena internațională. Par- 
ticipanții, atît la Cupa Du
nării cît și la concursul in
ternațional. vor lua startul în 
comun, făcîndu-se apoi clasa
mente separate. Țara noastră

va fi reprezentată de campio
nul balcanic St. Chițu, A. To- 
nescu, A. Crisfoay și M. Banii. 
După cum se- poate vedea ei 
își dispută îrrtîietatea cu par- 
ticipanți de -elită. ,

Sîmbătă dilpă amiază, con- 
curenții au făcut recunoaște
rea traseului. considerat tic 
specialiștii prezenți, deosebit 
de dificil.

POLOIȘTII DE LA Dl 
NAMO BUCUREȘTI TN 

VINGÂTORI LA MAGDE 

BURG

Aflată în turneu In R.D. Ger
mană, echipa de polo Dinamo 
București a susținut la Magde-' 
burg două partide în compania 
formației campioane, Dynamo 
Magdeburg. In primul meci,. cele 
două echipe au terminat la ega
litate, 5—5, iar.in cel de al •doi
lea, victoria a revenit dinamoviș- 
tilor bucureșteni la scorul

AM PRIMIT RĂSPUNSUL DUMNEAVOASTRĂ
In ziarul nostru nr. 1266 au 

fost semnalate, în cadrul unui 
raid-anchetă pe litoral, intitu
lat „Sezonul estival s-a des
chis oficial, dar bazele sporti
ve sînt neglijate", o serie de 
neajunsuri privind bazele spor
tive din stațiunile de pe malul 
Mării Negre.

Tn răspunsul său. Centrala de 
turism „Litoral" de Ia Mama
ia, din cadrul Ministerului Tu- 
risrr.ului, consideră raidul sa

„TRICOUL» GALBEN-LIN COȘMAR
Șl ÎN HANDBAL...

ATLETISM : Stadionul Re
publicii, de la ora 8.30 : fina
lele campionatelor republicane 
școlare.

BASCHET : Sala Floreasca, 
de la ora 9.30 : Steaua — 
I.C.H.F. și Dinamo - 
Lodz.

CICLISM : Circuitul din
strada Cimpinei, ora 6.30 : 
campionatul municipal de sc- 
mifond.

HANDBAL ; Stadionul Tine
retului, Ora 10 : partida 1EFS 
— Mureșul Tg. Mureș (femi
nin. dlv. A).

FOTBAL : Stadionul Dinamo, 
ora 15.45 : Dinamo — Univer
sitatea Craiova (tineret rezer
ve). ora 17.30 : DinamO — Uni
versitatea Craiova (divizia

Stadionul Republicii, 
15.45 : Progresul — Jiul 
troșan! (tineret-rezerve), 
17.30 : Progresul — Jiul 
troșani (divizia A);

Stadionul Metalul, ora 17.30 : 
Metalul — Progresul Brăila 
(divizia B):

Terenul Voința, ora 
ința — Petrolistul 
(divizia C):

Terenul Electronica, 
Electronica — C 
giu (divizia C);

Terenul Laromet, ora 11 : 
Tehnometal — Prahova Plo
iești (divizia C);

Terenul Sirena, ora 111 Si
rena — Comerțul Alexandria 
(divizia C).

Terenul Autobuzul, ora II t 
Autobuzul — Chimia Rm. VII- 
oea (divizia C).

ÎNOT : Bazinul Dinamo, de 
la orele 10 și 17 : campionatul 
de copii (A și B) al munici
piului București.

POPICE : Arena Gloria, de 
la ora 8 : Gloria București — 
Olimpia Reșița, partidă în 
cadrul campionatului masculin 
(divizia A).

RUGBY : Stadionul Con
structorul, ora 9: partida Con
structorul București — C.S.M. 
Sibiu ; stadionul Gheneea, ora 
17.30 : Steaua București — 
Știința Petroșani.

ȘAH : Aula Bibliotecii Cen
trale Universitare, de la ora 
16 la 21 : turneul internațio
nal (masculin) al României.

TENIS : Arenă Progresul, 
de la ora 13 : semifinala eu
ropeană a Cupel Davis grupa 
B. continuarea partidei de du
blu Țiriac, Năstase — Franu- 
lovlei, lovanovici, urmată de 
meciurile de simplu — Ion 
Țiriac — Zeliko Franulozici, 
șl llie Năstase — Bora 
lovanovici.

S.K.

A); 
ora 
P?- 
ora 
Pe-

11 : Vo-
Boldești

ora 11 t
Olimpia Giur-

Ținînd 
partidei 
Metrom 
retrogradării, iar Sportul stu
dențesc pentru cîștigarea seriei 
I a diviziei B, Colegiul central 
de arbitri a făcut apel la ar-
ASTĂZI, ETAPĂ TN TURNEUL FINAL AL JUNIORILOR

Astăzi, în trei orașe din 
țară, se dispută etapa a doua 
(eliminatorie) din turneul fi
nal al campionatului național 
de juniori. v

La Brăila, un interesant cu
plaj : ora 9, POLITEHNICA 
IAȘI — METALUL BUCU-

La
Mo-
din

REȘTI; ora 10,30, F. C. AR
GEȘ — PETROLUL PLOIEȘTI.

La Alba Iulia, ora 16, VA
GONUL ARAD — „U" CLUJ.

La Rm. Vîlcea, CORVINL’L 
HUNEDOARA — ȘCOALA 
SPORTIVA SIBIU (ora 9).

FINAL PASIONANT ÎN DIVIZIA C
în fine, după penultima e- 

tapă a campionatului diviziei 
C, se cunosc încă trei vir
tuale campioane de grupe. Deci, 
după primii trei capi de serii, 
care și-au cucerit mai de mult 
dreptul de a juca în barajul 
pentru promovarea în divizia 
secundă — CHIMIA SUCEA
VA (seria I). METALUL PLO- 
PENI (s. II) și DELTA TUL- 
CEA (s. III) — acum se află în 
această postură fericită și for
mațiile VULTURII TEXTILA 
LUGOJ (s. V) INDEPENDEN
ȚA SIBIU (s. VI) și CHIMIA 
FĂGĂRAȘ (s. VIII). Din aces
te ultime trei echipe, două, 
Independența Sibiu și Chimia 
Făgăraș, au un avantaj de cite 
3 p, față de următoarele clasa
te, în schimb Vulturii Textila 
Lugoj pășește în ultima etapă 
cu un avans de numai 2 p față 
de Știința Petroșani, dar cu un 
golaveraj net favorabil. 63—22 
față de 42—17 cit au studenții. 
Chiar dacă punctajul celor do
uă protagoniste se va echili
bra după ultima etapă — pre
supunând că lugojenii vor pier
de la Plenița. iar studenții vor 
cîștiga la Petroșani in fața fot
baliștilor din Calafat — tot Lu
gojul va "cupa locul I.

In seria a IV-a continuă 
lupta pentru supremație de 
aproape trei luni între F. C. 
Caracal și Chimia Rm. Vîleca 
(în ultimele 10 etape, atit F.C. 
Caracal cit și Chimia au fost 
de cite cinci ori în fruntea cla
samentului). Duminică, de e- 
xemplu, ambele echipe au câș
tigat pe teren propriu. F. C. 
Caracal, cu 7—0, iar Chimia cu 
nu.',.«î i—n interesant este că

duminică cele două pretenden
te vor juca în deplasare. Teo
retic, Chimia are o misiune mai 
ușoară în această etapă decisi
vă decît F. C. Caracal, intrucit 
joacă la București, cu Autobu
zul. aflat pe locul 12. iar ol
tenii au de înfruntat cea de a 
treia clasată, pe Chimia Tr. Mă
gurele. Departajarea nu o poate 
face decît victoria uneia dintre 
cele două fruntașe. Dacă ambe
le echipe cîștigă. sau termină 
la egalitate, sorții vor zîmbi 
fotbaliștilor din Caracal care 
au un golaveraj mai bun.

O dispută la fel de pasionan
tă are loc și în seria a Vil-a, 
unde Unirea Dej se află la e- 
galitate de puncte cu Arieșul 
Turda, dar cu mai multe go
luri înscrise : 63—28, față de 
64—31 cit au turdenii. In meciul 
de încheiere a campionatului, 
Arieșul are o misiune mult mai 
ușoară, intrucit joacă pe te
ren propriu, cu Gloria Baia Ma
re (locul 5 după etapa a 29-a), 
iar Unirea Dej va evolua Ia 
Zalău. în compania formației 
omonime, care în retur a făcut 
un salt spectaculos și acum se 
situează pe poziția a 6-a a cla
samentului. Bătălia se va da. 
firește, pentru marcarea a cit 
mai multe goluri, deoarece di
ferența de 2 goluri pe care o 
au jucătorii din Dej nu consti
tuie o poziție solidă. Șansele 
converg spre Arieșul. care are 
o înaintare incisivă (duminică, 
de pildă, la Cluj, a înscris 5 go
luri in poarta echipei Dermata). 
Evident, toate astea sînt numai 
pronosticuri.^ *

J Ț R.

Stînd în echilibru pe balustra
da tribunei terenului central, co
coțați pe gardul împrejmuitor sau 
înghesuiți în micile tribune de pe 
laturile terenului de handbal, 
numeroși spectatori au ținut să 
asiste Ia derbyul campionatului 
feminin de handbal, la jocul din
tre Universitatea București — li
derul clasamentului — și Univer
sitatea Timișoara — actuala cam
pioană a țării. (Deschidem aici 
o paranteză pentru a sublinia 
încă o dată faptul că în țara 
campionilor mondiali de handbal 
nu există o arenă încăpătoare, 
după cum în patria lui De Năs- 
tase-supercampionul și a fi- 
naliștilor ,,CUpei Davis" nu există 
un teren de tenis modem, cu tri
bune încăpătoare : sînt parado
xuri de care, pînă la urmă, tre
buie să se sesizeze factorii res
ponsabili).

Partida n-a dezamăgit. Dispută 
dintre cele două formații — sin
gurele echipe valoroase ale hand
balului nostru feminin — s-a ri
dicat la nivelul exigențelor. Timi- 
șorencele au dovedit și de aceas
tă dată că alcătuiesc un team re
dutabil, cu multe resurse fizice, 
tehnice șl tactice, că în momen
tele de supremă concentrare pot 
face fată cu succes oricărei for
mații de club din arena handba
lului. Păcat că o exagerată labi
litate sufletească le subminează 
uneori coeziunea, le duce Ia o 
exasperantă inconstanță. Altfel, 
în condiții normale, elevele prof. 
Constantin Laeho ar domina lejer 
disputa pentru titlurile naționale, 
și ar avea o prestigioasă compor
tare în ,-.Cupa campionilor euro
peni". La Timișoara, trebuie să 
se rezolve problemele litigioase, 
să se creeze atmosfera de lucru 
intens, de dăruire totală pentru 
ca echipa Universitatea de-acolo 
să devină marea formație care se 
profila.

Universitatea București arfe 
multe șanse să-și îndeplinească 
în curînd visul de a deveni cam
pioană a 'țării, să-i dăruiască an
trenorului său Constantin Popes
cu satisfacția performanței pentru 
care muncește de multă vreme. 
In meciul amintit insă, viitoarele 
campioane n-au evoluat la nive
lul posibilităților. Schramko a- 
proape că nu s-a văzut în joc, 
Simona Arghir a marcat 
două ' “ —
care.
— și Furcoi au avut doar grija 
să-și îndeplinească planul 
faulturi. In ultimele 10 minute 
ale primei reprize șl în ultimele 
8 ale celei de a doua (deci în 
fibaluri) teamul bucureștean a 
înregistrat căderi inexplicabile, 
permițînd adversarelor să evolu
eze în voie, ba chiar setvindu-le, 
copilărește, mingi pentru contra
atacuri. Din aceste cauze au fost 
numeroase momentele in care a 
apărut un mare decalaj valoric 
intre cele două formații, firește 
în favoarea oaspetelor. Poate fi 
vorba de o oboseală psihică („tri
coul galben" creează o puternică 
tensiune purtătorului). Să rămi- 
nem la această explicație pentru 
a nu știrbi din prestigiul viitoarei 
campioane.

. _ . „ ._____ doar
goluri, iar Dobîrceanu •— 
este drept, a muncit mult

la...

Hristuche NAUM

CURS PENTRU
FORMAREA

DE ANTRENORI
DE OINĂ

Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, în co
laborare cu Comitetul Central 
U.T.C. organizează, între 15— 
27 iunie, un curs de formare 
de antrenori categoria a IV-a 
pentru oină, în mediul sătesc. 
Școlarizarea va avea Ioc la 
Bicaz, județul Neamț, cu un 
efectiv de 65 de participant!.

Tn programul cursului sînt 
prevăzute lecții teoretice și 
practice, precum și seminarii 
referitoare la pedagogia spor
tiva, teoria și metodica gene
rală, anatomie și fiziologie. La 
sfîrșitul cursului, participants 
vor fi supuși unui examen, 
după absolvirea căruia li se 
vor atribui carnetele de ar-

un sprijin efectiv din partea 
ziarului. „Semnalul declanșat 
de ziar — ni se arată în adre
sa Centralei de turism „Lito
ral" — a venit într-un mo
ment potrivit. Deficiențele 
semnalate, privind starea tere
nurilor de sport existente în 
stațiuni au fost analizate în 
cadrul conducerii Centralei și 
s-au dat dispoziții întreprinde
rilor din cadrul Centralei pen
tru lichidarea lor. In prezent, 
ele sînt puse în perfectă stare 
de funcționare și dispun de 
materiale corespunzătoare pen
tru practicarea sportului res
pectiv. Totodată s-a făcut cu 
mai mult discernămînt selec
ționarea instructorilor care în
drumă activitatea sportivă în 
stațiuni".

Adresa Centralei de turism 
„Litoral", semnată de direc
torul general V. Trandafir, se 
încheie cu cîteva promisiuni 
care ne bucură. In viitor =e 
va prevedea construirea de 
piscine cu suprafață dreptun
ghiulară care să ofere posi
bilități de organizare a unor 
concursuri de înot; se va con
lucra mai intens cu C.J.E.F.S. 
Constanța pentru a găsi forme 
cît mai variate și atractive în 
activitatea sportivă din sta
țiuni și se vor programa ma
nifestări sportive interesante, 
pe gustul publicului.

★

Antrenorul f. Donose din 
Galați a fost criticat în ziarul 
nostru, deoarece însoțind echi
pa de lupte din orașul dună
rean la finalele campionatelor 
școlilor profesionale din Bucu
rești nu a avut grijă de spor
tivii .pe care îi îndruma. Lup
tătorii gălățeni, întîrziind la 
concurs și neprezentîndu-se la 
cîntarul oficial, din vina an
trenorului respectiv, au fost 
scoși din concurs, efectuînd o 
deplasare inutilă.

LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM 
CÎMPULUNG, JUDEȚUL ARGEȘ

Sir. Negru Vodă nr. 185 telefon 1638

ANUNȚA
ADMITERE
IX-a) pan

CONCURSUL DE
IN ANUL I (clasa a ... ___
tru anul școlar 1971-1972 va avea 
loc între 22 iunie — 3 iulie 1971.

Examenul teoretic se desfășoa
ră tn aceleași condiții ca la li
ceele de cultură generală.

Controlul medical șl examenul 
practic (probe eliminatorii) sînt 
programate în zilele de 22 șl 23 
iunie 1971; pentru a permite 
candidațllor să se înscrie la alte 
unități școlare.

La examenul praett-c Candida
tul prezintă adeverință de sănă
tate eliberată de circumscripția 
sanitară din care face parte.

Examenul practic constă din 
trecerea unei probe Ia alegere 
și a trei probe generale.

Probe I» alegere.
Fete ! 100;; 200, 400, 600, 100 mg» 

lungime, înălțime» greutate, disc, 
suliță.

Băieți * S0, 300, 600, 90 mg, 
înălțime, prăjină, lungime, greu
tate, disc, suliță, ciocan.

Probe generale : so m, lungi
me. aruncarea mingii de oină.

Media la • -amenul de admitere 
este dată de notele de la exa
menul practic și teoretic.

Pentru anul școlar 1971-1973» 
în zilele de 17—21 iunie 1971 la 

EXAM1!-

NUL PRACTIC pentru ocuparea 
următoarelor locuri la clasele 
v—Vin.

Clasa a V-a, 20 locuri fete, 20 
locuri băieți ;

Clasa a
10 locuri

Clas» a 
12 locuri

Clasa a
14 locuri ___ ...

Sînt preferați elevii bine 
voltați fizic.

Liceul centra! experimentai de 
atletism este liceu de cultură 
generală cu secții real și uman, 
care oferă cele mal bane con
diții tineretului școlar pentru 
atingerea unor performanțe înal
te, paralel cu asigurarea ___:
bune pregătiri de cultură gene
rală.

Absolvenții liceului în 
planului de invățămtnt parctirs 
pot susține concursul de admi
tere Ia oricare institut de învă- 
țămînt superior.

SE asigura întreținerea 
GRATUITĂ IN CONDIȚII DE 
INTERNAT PENTRU ELEVII 
DIN ALTE LOCALITĂȚI ȘI ÎN 
CONDIȚII DE SEMIINTERNAT 
PENTRU ELEVII DIN ORAȘUL. 
CÎMPULUNG.

Informații suplimentare la se-

i* • 
Vl-a, 

băieți ;
vn-a. 

băieți ; 
VIH-a» 
băieți.

10

12

10

_ Analizînd cele apărute în 
ziar, organele sportive gălățb- 
ne au luat măsuri de sancțio
nare a antrenorului Donosp. 
După cum ni se arată tn «- 
dresa_ C.J.E.F.S. Galați, foru
rile în drept au dispus impu
tarea cheltuielilor de deplasa
re respectivului antrenor, iar 
conducerea C.S. Dunărea (un- 
de_ T.D. esto antrenor cu nor
mă întreagă) l-a sancționat «u 
.._ avertisment, deoare-

află la prima abâ-
ii n ultim 
ce nu se 
tere.

* 4

Ca. răspuns la „foto-critiCa" 
publicată în ziarul nostru in
tr-un număr recent și care t- 
răta... negru pe alb starea de
plorabilă în care a ajuns tri
buna „Stadionului Tineretului" 
din Craiova. , am primit urmă
toarele : „...Vă facem cunoscut 
că în prezent tribunele stadio
nului Tineretului din Craiova 
sînt în reparație. Termen de 
punere în funcțiune : trimes
trul IV — 1971".

Un termen cam lung pentru 
repararea unor gradene și ,a 
unor ziduri de susținere. Dai-, 
poate, acest termen de predare 
a lucrărilor nu va fi chiar 31 
decembrie... '

LUNI 14 IUNIE
ora 19

SALA DALLES
o seară de umor

cu scriitorul

și caricaturistul

locuri
locuri

locuri

unei

baza

NEAGU
RADULESCU

recital de caricaturi
din lum a literaturii.

teatrului și sportului 
de ieri și de aii
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Turneul internațional de șah de la București

JTIEJII DIN RHODEZIA 
INDEZIRABILI LA BONN! c.

PARTIDE DE MARE LUPTA
IN RUNDA INAUGURALA

BONN, 12 (Agerpres). 
— Ministerul de Exter
ne al R. F. a Germaniei 
a refuzat să acorde 
viza de intrare unei e- 
cliipe de atletism din 
Rhodesia, invitată de un 
club vest-german să 
participe la un concurs 
programat în luna iulie. 
Acest refuz capătă o a- 
numită importanță în 

Jocurilor O- 
la Miinchen. 
se știe, Co- 
organizare a 
a remis o in

vitație Rhodesiei, fapt 
care a atras protestul a 
numeroase țări africane.

(Urmare din van. 1)
Am- 
par- 
ast- 
s-au 
lovi- 

secundă,

perspectiva 
lirrpice de 
După cum 
mitetul de 
Olimpiadei

Simbătă dimineața, arbitrii 
Gh. Moldoveanu și IVI. Anghel, 
însărcinați să conducă buna 
desfășurare a celui de-al XI-lea 
Turneu internațional de șah al 
României, au efectuat tradițio
nala procedură a tragerii la 
sorti- Cei 15 concurenți (grecul 
Vizantiadis s-a recuzat în ulti
mul moment din 
nătate) ocupă 
locuri pe tabela

i. Ciocăltea
Sydor (Polonia),
(România), 4. Ribli (Ungaria).

motive de să- 
următoarele 

de concurs:
(România), 2.

3. Ghizdavu

5. Tatai (Italia), 6. Ungureanu 
(România), 7. Gheorghiu (Ro
mânia), 8. Ghinda (România), 
9. Averbach (U.R.S.S.), 10.
Jansa (Cehoslovacia), 11. Hobo
tov (Bulgaria), 
(R.D.G.), 13. Garcia 
Bukici (Iugoslavia). 
(România).

După amiază, in 
■mi Centrale Universitare, 

s-a jucat prima rundă. în fața 
unui număr ridicol 
tori (cam 501), a 
reuniune șahi stă 

agitată, de luptă.

12. Hennings 
(Cuba), 11. 
15. Pavlov

Aula Bi-

de specta- 
avut loc o 
interesantă,

(ÂLAIIEIII ROMÂNI 14 CONCURSUL
DE LA (iOTHA

Primul (și singurul) punct a 
fost înscris de tinărul maestru 
maghiar Ribli, care l-a învins 
pe Garcia după un energic atac 
de pioni pe flancul regelui. 
Ghizdavu cu Bukici, Ungurea
nu cu ~ 
nings 
zițiile 
făcut 
de cuțit. Gheorghiu l-a dominat 
pe Jansa, dar adversarul său 
a găsit mereu resurse nebănui
te de contraatac și la între
rupere situația este egală. 
Ghinda și Pavlov vor trebui să 
se apere din greu la Aver
bach și, respectiv, Sydor. Cio
câltea a avut zi liberă.

Astăzi, de la ora 16, in 
Aula B.C.U., partida centrală 
a rundei a 2-a se anunță cea 
dintre marii maeștri Boboțov 
și Gheorghiu.

Boboțov și Tatai cu Hen
au remizat după ce po- 
din partidele lor au 

echilibristică pe muchie la

Sao Paulo
candidează

organizarea J, 0

GOTHA, 12 (tirin telefon). 
Vițicri dimineață au început 
la- baza hipică a orașului 
Gotha (R. D. Germană) între
cerile din cadrul concursului 
complet oficial, la care par
ticipă 9 echipe (compuse fie
care din cite patru călăreți) 
rltli România, Italia, R.D.G., 
Ungaria. Cehoslovacia, Fran- 
ț.*G Bulgaria, U.R.S.S. și 13 
concurenți individuali. în pri- 
mâ zi s-a disputat proba de 
dresaj. Reprezentanții 
au avut o comportare 
făcătoare, ocupînd în 
locul al 5-lea, în urma rezul
tatelor înregistrate de Con
stantin Vlad cu Spirt, Gheor
ghe Moișanu cu Fetrișor și 
Eugen Ionescu cu Merișor, în 
clasament contSnd doar cele 
mai bune trei rezultate ale 
echipei. Iată clasamentul pri
mei probe: 1. RJJ.G. — 195 p, 
2. Polonia — 202 p, 3. U.R.S.S. 
— 207,90 p, 4. Franța — 
217,95 p, 5. ROMANIA —

noștri 
satis- 
final,

226.05 p, 6. Cehoslovacia — 
232.50 p, 7. Bulgaria — 233,55 
p, 8. Ungaria — 242,40 p, 9. 
Italia — 255,55 p.

în ziua a doua s-a desfă
șurat o probă deosebit de im
portantă și dificilă : crosul. 
Trebuie să precizăm, de la 
început, că cea mai mică in
exactitate comisă de unul din 
sportivi putea să producă 
mari perturbări în clasament.

Parcursul de cros a numă
rat 28. de obstacole, dificul
tatea lor fiind sporită de te
renul alunecos datorită ploii 
care a căzut înaintea con
cursului. Dintre călăreții ro
mâni doar Gheorghe Moișa- 
nu cu Petrișor a reușiț să 
termine fără nici o penaliza
re. în rest, Enache Boiangiu 
cu Paltin a fost penalizat 
pentru o căzătură și o opri
re, Eugen Ionescu cu Meri- 
șor, pentru două opriri, iar 
C. Vlad cu Spirt a fost eli
minat pentru trei opriri.

(V. Ch.)

SAO PAULO. 12 (Agerpres). 
— în urma unei consfătuiri pe 
care a avut-o cu reprezentanți 
ai Confederației braziliene a 
sporturilor, guvernatorul sta
tului Sao Paulo, Laudo Natel, 
a hotărît să pună candidatura 
orașului Sao Paulo pentru or
ganizarea ’ ”
de vară 
ședințele Comitetului olimpic 
brazilian, Pedro Padilha, 
pregăti un raport ■ referitor la 
infrastructurile necesare unui 
oraș care candidează la orga
nizarea Olimpiadei.

Jocurilor Olimpice 
din anul 1980. Pre-

va

următor al competiției, 
bii pugiliști au început 
tida cu multă prudență, 
fel că în 
schimbat 
turi. în 
francezul 
astfel că 
se lasă mult invitat la atac. 
Dar, multe dintre încercări
le lui Gruiescu sînt oprite 
prin obstrucții de adversarul 
său, motiv pentru care arbi
trul polonez Idziok îl aten
ționează in repetate rînduri 
pe Khaloufi. în ultimele 3 
minute de luptă, Gruiescu a- 
tacă dezlănțuit și punctează 
cu serii de la semidistanță. 
în lupta de aproape, france
zul ține, atacă periculos cu 
capul, pentru care 
și un avertisment 
gongului final.

Decizia la puncte 
boxerului român este 
semnată pe foile de arbitraj 
ale tuturor judecătorilor. Tn 
meciul următor, Constantin 
Gruiescu îl va întîlni pe în
vingătorul din partida Jung- 
haus (Ungaria) — Wakefield 
(Anglia).

Alte rezultate 
în reuniunea de 
categoria muscă : 
(Spania) b. ab. 2 Keer (Sco
ția), Osben (Turcia) b.p. Ver- 
diani (Italia), Laukin (Irlan
da) b.p. Milev (Bulgaria).

Calistrat Cuțov a obținut o 
victorie categorică (5—0) in fața

primul rund 
foarte puține
repriza

stă tot în defensivă 
boxerul român nu

primește 
înaintea

acordată
con-

înregistrate 
sîmbătă, la 

Rodriguez

ATLETII NOȘTRI
In localitatea Gerestried din 

R.F. a Germaniei a avut loc 
intilnirea de atletism dintre 
echipele R.F. a Germaniei și 
României, Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 81—53 p. 
Din formația noastră singurele 
care ad obținut victorii au 
fost Valeria Bufanu (13.7 s Ia 
100 mg) și Cornelia Popescu 
(1,80 m la înălțime). O luptă 
foarte strînsă a avut loc la a- 
runcarea discului: 1. Wester- 
mann (R.F.G.) m, 2.

spaniolului Cristobal Rosado. în 
turul următor îl va lntîlni pe 
sovieticul Kazarian.

Rezultatul meciului lui Alexe, 
desfășurat foarte tirziu, nu ne-a 
parvenit pînă la 
diției.

In cele două 
minică intră în 
tru boxeri români. Meciurile 
a trei dintre ei sugerează o 
mică reuniune balcanică, în- 
trucîț Alee Năstac întîlnește 
pe grecul Geannopoulos, Au
rel Dumitrescu pe bulgarul 
Panaiotov, iar Victor Zilber- 
man pe iugoslavul Miliției. 
Partida cea mai dificilă pare 
să o aibă campionul euro
pean al cocoșilor, învins anul 
trecut de același Panaiotov, 
care la rindul său, în cursul 
lunii februarie, a fost întrecut 
ele mai puțin cunoscutul 
boxer sovietic Pamfilov. Iugo
slavul Miliției este un debu
tant la o competiție de ase
menea avengură, în schimb 
Geannopoulos, deși învins la

închiderea e-

gale de du
ring aJți-pa-

ți
s>' ^*
M «iF ■

Bl

:wîphWSS!

C. CUȚOV
recenta Balcaniadă de cam
pionul iugoslav Belici, are la 
activ o prețioasă victorie asu
pra reprezentantului Franței 
într-un meci interțărl. Cel de 
al patrulea boxer român carp 
va evolua duminică este Ion 
Gyorffi: adversarul său, cam
pionul elvețian Erich Hassler,

/ u i

DIN CULISELE COMPETIȚIEI
® Pe tabloul de concurs figureard 194 de boxeri. Catego

riile cele mal aglomerate slnt semlușoara și ușoara, care nu- 
mdrd ctte 21 de concurenți. In schimb, cei mal puțini partici- 
panți se află la categoria semimiuscd (doar 10), ceea ce face 
ca după primul tur să se intre direct tn semifinală. Această 
împrejurare ti poate permite lui Aurel Mihai să obțină o me
dalie numai cu o victorie.

• Cel mal tînăr concurent: scoțianul Harry Cooper — 18 
ani șt 5 luni, Iar veteranul competiției: polonezul Szczepanshi 
— 31 de ani și 7 luni,

• Doi boxeri au fost eliminați încă de ta proba clntarului: 
Solomos (Grecia) șl Ca to (Portugalia).

• In holurile Palatului Sporturilor s-a inaugurat o expo
ziție filatelică, prezentind timbre cu. tematică pugilistică. Aci 
pot fi văzute și serii de timbre românești.

• Pentru a veni tn sprijinul telespectatorilor români, anun
țăm că boxerii noștri vor purta pe maiouri următoarele nu
mere de concurs : 137 — Mlhal, 133 — Gruiescu, 139 _  Dumi
trescu, 140 — Pometcu, 141 _ Vasile, 142 — Cuțov, 143 — Zil- 
berman, 144 — Gyorffi, 145 — Năstac, 146 — Stump, 147 _ Alexe.

• Trimisul special al cotidianului sportiv parizian „l’Equi- 
pe". Raymond Meyer, ne-a declarat că, după părerea sa, in 
condițiile formei destul de slabe arătate de participanțU la 
galele din prima zi, boxerii români se înscriu neîndoios prin
tre favoriții competiției.

• Cunoscutul antrenor federal Italian Natale Rea prezent 
la Madrid, consideră drept candidați firești la medalii pa Cu- 
țov, Alexe și Dumitrescu.

NICI AL DOILEA RECORD 
SILVESTER 
OMOLOGAT!

AL LUI
NU VA FI

IN CONCURSURI INTERNAȚIONALE
Menis (R) 57,32 m, 3. Manoliu 
(R) 57,22 m. Alte cîteva re
zultate: lungime: .' 
(RFG) 6,59 mj 2.
(R) 6,18 m, 3. V.
(R) 6,12; suliță: 
(RFG) 54.70 tn, 2. 
53,58 m( 4. Peneș

La Torino. în 
masculin atleții noștri evolu
ează sub posibilități: R.D.G. — 
România 71—25, Italia — Ro
mânia 75—41, Norvegia — Ro
mânia 54—51. Cel mai bun re-

1. Rosendahl 
Al. Popescu 
Viscopoleanu 
1; Gerhards 
Becker (R) 

(R) 42,56 m.
patrulaterul

zultat al concursului l-a înre
gistrat Briesenik (RDG) 21,00 
m — record european la greu
tate. Cîteva rezultate: lungime: 
Klauss fîlDG) 7,84 m, Beer 
(RDG) 7,7'7 m, .Turcă 7,72 tn; 
prăjină: NOrdwig (RDG) 5,35 
m, Fruhauf (RDG) 5,00 m, 
Piștalu 4,90 m; 4x100 m: 
R.D.G; 39,8, Italia 40,0, Româ
nia 40,5; 100 m: Guririnî (I) 
10,4 — vînt puternic din față! 
5—6. Zamfirescu și Szabo 10,6.

Vom reveni cu amănunte.

HERRERA AȘTEAPTĂ MAREA REVANȘA

I
I difuzeze in

I
I
I

ei se 
mati-

I
I
I
I
I
I
I

toate că a părăsit — 
prin forța împrejurărilor — 
activitatea din domeniul fot
balului, Helenio Herrera con
tinuă să constituie un perso
naj 
tari, 
cu 
face 
are.
„magul șomer" cum l-a 
un ziarist dar — fa

... neplăcerilor cu fiscul l
; „șomer de lux".

S tn fiecare dimineață, 
ridică din pat foarte 
nai (la ora 6) și incepe să 
pună în practică sfaturile 
cuprinse ta cele peste 80 tra
ta te de yoga din biblioteca 
sa. Se așează mal întîl ne 
terasă, cu picioarele și bra
țele încrucișate, cu bustul 
gol, se concentrează șl începe 
să spună cu glas tare: „Stat 
puternic, cel mai puternic. 
Mă simt bine, perfect". După 
acest 
nere 
bracă 
ia o

; cepe
Capul, u; 0.'.^'-**'. * •
intr-o grădina învecinată al 
cărei paznic intervine adesea 
pentru a apăra integritatea 
florilor. Atunci. Herrera por
nește. cu mingea în picior, 

■ pe CUvo del Publici, una din 
1 străduțele medievale ale Ro

mei, unde automobilele nu 
. au acces* așa încît „magul" 

iși poate continua nestînje- 
nlt. antrenamentul.

tn restul timpului, Herrera 
citește foarte' mult (!r. -Zzrz

interesant pentru gaze- 
care îl urmăresc, pas 

pas. pentru a afla ce 
și ce intenții de viitor 
Deocamdată; H.H. este 

numit 
ciuda

— un

program de... menți- 
a moralului, H.H. im

un trening albastru, 
minge de fotbal și în
să execute lovituri cu 

driblinguri, stopuri. . .

unde automobilele 
acces așa încît „magul*

antrenamentul.

ENGLEZII VOR
(în afara

I
I

I
I
I
I

Pe pista de la Le Mans, lansările de încercare a bolizilor 
au continuat pe întreaga durată a zilei de ieri. Iată-l pe pilotul 
american Marc Donohue, conducîndu-și mașina Ferrari Sunoco 
într-una din cele mai dificile porțiuni ale circuitului.

TelefctOi A. P.-AGERPRES

STOCKHOLM, 12. Recordul 
mondial la aruncarea discului 
(70,04 m) stabilit de americanul 
Jay Silvester nu va putea fi 
omologat — a declarat un pur
tător de ouvînt al federației de 
atletism. După cum se știe, 
atletul american realizase per
formanța record cu prilejul 
unui concurs desfășurat joi 
seara în localitatea Ystad din 
sudul Suediei. Dar acest con-

TENISMENII ȘI-AU MĂRIT ȘANSELE
(Urmare din pag. 1)

ndvici este dominat în final 
și deși returnează splendid 
cîteva mingi puternice, el nu 
poate evita înfrîngerea în fața 
unui adversar mai bun. Setul 
se termină, cu 6—4 pentru ju
cătorul român, iar rezultatul 
întregii partide îi este net fa
vorabil : 6—4, 7—5, 2—6, 6—4.

Prin urmare, după două me
ciuri, România conduce Iugo
slavia cu 2—0.
PERECHEA TIRIAC — 

NĂSTASE NU SE 
DEZMINTE

celor opt cotidiene sportive 
și politice, operele complete 
ale filozofului englez Bertrand 
Russell) șl scrie o carte des
pre tehnica fotbalului, co
mandată de un editor italian 
care vrea să o 
toată lumea.

Starea sa de 
foarte bună din 
a putut declara

spirit pare 
moment ce 

_ .____ __ unui ziarist
italian care l-a vizitat recent 
la vila sa : „In sezonul viitor 
voi antrena din nou pe Roma. 
Și voi reveni la această echi
pă fiindcă președintele ei, 
Marchinl. este destul de bol
nav, are și supărări finan
ciare, așa incit mă aștept, 
din clipă in clipă, să renunțe 
la conducerea clubului. Nu 
vreau să provoc polemici dar 
cred că va fi spre binele 
clubului. 1 
pretențiile 
seama că

va
în ceea ce privește 

mele, nii-am dat 
l trebuie să ml le

revizuiesc, 
deșt. Vreau. însă, să conduc 
o echipă care aspiră să cu
cerească titlul de campioa
nă. Oricum sper să antrenez 
la anul o echipă tot din 
Italia... Aceasta va fî marca 
mea revanșă".

RECORD DE ÎNCASĂRI
tn ciuda

lor de Intrare la 
de fotbal din Italia, 
dele diviziei I, 
In sezonul 1970-1971 
spectatorilor a

scumpirll biletg- 
intrare meciurile 

la partl- 
disputate 
numărul 

crescut cu

500 ooo, cifrindu-se la 4 Ml 275. 
Totalul încasărilor s-a
Ia 8,581 miliarde 
miliard mai mult 
zonul trecut.

EXCEPȚIONALUL ECKART
Fotbalistul vest-german Jiir- 

gen Eckart, care activează 
la echipa VIL Wîndeshelm 
din divizia C, este considerat 
drept un „jucător uimitor".

EXPERIMENTA O NOUĂ REGULA 
A OFSAIDULUI

de fotbalFederația engleză 
a anunțat că va experimenta 
în sezonul viitor acceptarea 
ofsaidului numai în careul 
de pedeapsă. Experimentul 
va fi efectuat în meciurile 
pentru „Cupa Watney*.

Potrivit regulii preconizate 
de forul englez, arbitrul nu 
va dicta ofsaid decît atunci 
cind lin jucător se va afla 
in această poziție dincolo de 
linia de 16 m. in interiorul 
careului de pedeapsă. Comu
nicatul precizează între alte
le : „Federația considera că 
a sosit momentul de a face 
ceva pentru a spori mijloa
cele dc a marca goluri. In 
actualele sisteme de joc se 
înscrie prea puțin și publicul 
dorește să 
perienta va

sibilitatea să constate dacă 
inovația noastră poate ajuta 
fotbalul".

vadă, goluri. Ex- 
da fiecăruia po-

CARNUS —

lire, 
decît

cele

i
I
I

ridicat 
cu 
fa

un
se- I

I
32 deIntr-adevăr. în 

meciuri disputate în campîb- 
nat, el a înscris 54 de go
luri, transformind In același 
timp toate cele 22 de penal- 
tyuri de care a beneficiat 
formația sa. Poate că reali
zările lui nu a.r fi îmbrăcat, 
un caracter atît de ieșit din 
comun, dacă nu s-ar ști fap
tul că Eckart nu este atacant 
ci joacă pe postul de... li
bero !

I
I
I

SE VA SISTA COMPLET IMPORTUL DE JUCĂTORI 
ÎN ITALIA

De aproape 40 de ani. Ita
lia folosește jucători de peste 
hotare, 
ferite 
Dintre 
străini 
insulă, 
Monti, __ ... ... ..
naintea războiului. După 1945, 
peninsula a fost pur și sim
plu asaltată de jucători din 
toată lumea. în campionatul 
din 1962-63, în Italia au ac
tivat nu mai puțin de 223 
jucători din 23 de țări : 52

care activează în di- 
cluburi profesioniste, 
sutele de fotbaliști 

care au jucat in pen
am intim pe Orsi, 

Rava, în perioada di-

PREMIUL OSCAR

I fer
I

naționale a Franței. Georges Carnus 
m : primit recent două distincții *-aloroase ■ prer 

din partea Federației franceze de Cot’oaJ șî balonul 
din partea revistei ..Football Magazine’. Ambele dis- 
i-au fost acordate pentru forma deosebită arâtaiă în 

Etienne și in reprezentativa Franței, 
selecționata Ungariei.

Portaryl echipei
.Eu cun
O.oCar
argint 
tincții 
formația sa tie club, St, 
cu prilejul meciului cu

(Sf 
ilful 

de

din Argentina, 27 din Suedia, 
cite 17 din Brazilia și Uru
guay etc.

Din 1964 reglementările pri
vind folosirea Jucătorilor 
străini au fost modificate în 
sensul că nici o echipă nu 
poate să folosească mai mult 
de doi jucători ; recent s-a 
hotărît ca din 1973 să sisteze 
complet importul 
liștl.

La ora actuală, 
italiene sînt doar 
de peste hotare : 
Altafini (Napoli) — 
Clerici (Verona) — 
Sormani 
ani, 
ani, ------
ani, Amarlldo (Roma) 
de .
Haller (Juventus) 
ani. Sohnellinger (Milan) — 
31 de ani : 2 spanioli : Sua
rez (Sampdoria) — 35 de ani, 
del Sol (Roma) 35 de am ; 
2 argentinieni : Combin (Ml-

(Lazio) 
dez : 1 
de ani.
majoritatea 

sfirșitul 
Hamrin 
de joc.

Presa 
cialiștii 
măsură 
dezvoltării fotbalului penins'u- 
lar. De cind s-a redus nu
mărul jucătorilor străini s au 
evidențiat O' Sem ?le e'errtCn. 
te tinere, iar Squadru Ar m*- 
s-a afirmat pe plan mondial 
a cîștigat. campionatul euro 
pean și a devenit iinalisl 
la ultima ediție a C.M.

de, fotba-

I
I
I
I
I

Cine a dorit spectacol de te
nis pur, nu numai luptă în 
fața fileului, a putut fi satisfă
cut ieri de primele secvențe 
ale celei de a treia manșe a 
intîlnirii, jocul de dublu. Foș-

tii campioni de la Roland Gar
ros (deposeaați de titlu fără a 
fi fost învinși) și-au demon
strat din nou înalta lor clasă. 
Ion Țirîac și Ilie Năstase, doi 
dubleuri fără egal, au îneîntat 
privirile spectatorilor cu în
treaga gamă a execuțiilor lor 
strălucitoare. Șî replica parte
nerilor lor, Zeliko Franulo
vici Și . Bora Iovanovici, 
n-a fost lipsită de consistență, 
însă startul românilor a fost 
de-a dreptul irezistibil. Ghem 
după ghem punctele au trecut 
în avantajul echipei noastre 
care nu lasă nici o șansă ad
versarilor ! Am admirat în 
special spectaculoasele inter
venții la fileu ale lui Năstase 
și regularitatea în servicii a 
lui Tiriac, categorio revenit în 
mînă.

Oaspeții reușesc, sâ mențină 
echilibrul doar Ia începutul 
setului doi, cind conduc sur
prinzător cu un break pe ser
viciul lui Năstase. Avantaj cs 
dispare imediat, căci și Iovano- 
vici iși pierde serviciul. Apoi 
se reintră în ritmul normal și 
românii păstrează inițiativa, 
pină cind intervenția ploii pune 
capăt jocului.

Scorul la întrerupere: Țirîac, 
Năstase — Franulovici, Iovano- 
vici 6—0, 4—3 (și 15—0).

*
Partida de dublu continuă 

azi la ora 13, pe terenul cen
tral de la Progresul, urmind 
ca în continuare să se disputa 
ultimele două jocuri de sim
plu : Tiriac—Franulovici
N ăstase—Iovanovici.

curs, organizat de un elub lo
cal, nu fusese anunțat tn tim
pul cerut de regulament (cu 
o săptămînă înainte) federației 
internaționale. în această si
tuație, federația suedeză s-a 
văzut obligată să nu recunoas
că drept oficiale rezultatele 
ooncursului de la Ystad.

Pentru a doua oară. Jay Sil
vester este deposedat de un 
record mondial. El a aruncat 
70,38 m și 70,04 ir,, în acest se
zon, dar de fiecare dată nu au 
fost îndeplinite toate cerințele 
regulamentare. Silvester are 
totuși prilejul de a-și confir
ma performanțele, de data a- 
ceasta într-o competiție oficia
lă ce va avea loo săptămînă 
viitoare la Stockholm, sub e- 
gida federației suedeze de atle
tism.

Echipa masculină do handbal 311- 
naur Baia Mare din divizia B, 
aflată in turneu în Cehoslovacia, 
a susținut două meciuri la Os
trava. In primul, handbaliștii ro
mâni au învins cu scorul de 
21—20 (12—12) formația locală
Banii-:, Iar în cel de-al doilea au 
terminat la egalitate cu echipa 
Tatra Koprjivnice : 16—16 (8—3).

«i

„CUPA INnnU)NIINtNIAl V
LIMA, 12. — Numeroși specta

tori au urmărit la Lima cel de-al 
treilea joc (meci de baraj) din
tre echipele Nacional (Uruguay) 
șț Eștudiantes la Plata (Argenti
na), contind pentru finala „Cu
pei campionilor Amerieti de Sud" 
la-fotbal.' Cîșkigind cu scorul de 
2—0 (1—0), fotbaliștii de la Na
cional și-au cucerit dreptul de 
a întîlni în finala „,Cupei. inter
continentale1' . formația Ajax Am
sterdam.

ALTE MECIURI PENTRU „CUPA DAVIS-
Echipa R. F. a Germaniei, viitoarea adversară 

învingătoare în intilnirea România — Iugoslavia, 
avansul în semifinala de la Miinchen. Wilhelm Bungert l-a 
învins pe Istvan Gulyas cu 6—3, 6—4, 7—5. Scor : R.F.G. — 
Ungaria ‘4—0.

Surpriză la Fraga ! A. Metreveli a cîștigat partida întreruptă 
cu J. Kodes (7—5, 3—6, 4—6, 7—5, 6—3) astfel că scorul întilnirii 
Cehoslovacia — U.R.S.S. este egal după două slmpluri : 1—1.
La Barcelona, Spania conduce cu 2—1 în fața Franței, spaniolii 

cîștigind dublul : Gisbert, Orantes — Barthes, Jauffret 6—3, 
4—6, 6—3, 6—2.

a formației 
și-a mărit

La Anvers au continuat întrece
rile competiției internaționale de 
tenis, dotate cu „Cupa Flandrei". 
în cadrul grupei A, echipa se
cundă a României a intllnit re
prezentativa Olandei, pe care a 
învins-o cu 3—0. Mureșan l-a în
vins cu 6—0, 6—2 pe Van Min, 
iar Sântei a dispus cu 6—1. 6—1 
de Van Thun. La dublu, cuplul 
Mureșan — Santel a întrecut cu 
6—3, 1—6, 6—3 perechea Van Min- 
Van Thun. Alte rezultate : grupa 
A : Franța — Belgia (A) 3—0:
grupa B : Polonia — Australia 
2—1.

A început concursul ciclist inter
național de pistă de la Tuia. Pri
ma probă, cea de 1 000 m cu start 
de pe loc a fost ciștigată de ci
clistul sovietic Eduard Rapp cu 
timpul excelent de 1:08,99. Con
curentul român ștefan Leibner a 
ocupat locul 7 cu 1:11,55.

CURSE DE MARE SPECTACOL
■ (Urmare din pag II

rești, UTA, ș.a.), finalele s-au 
desfășurat sub semnul între
cerii directe între 1 
cluburilor Dinamo și 
Prima manșă — 
lor olimpice —

echipajele 
Steaua, 

cea a probe- 
a revenit la

Iimîtă (4—3) dinamoviștilor. în 
întrecerile sprinterilor (pe 
distanța de 500 m), din nou un 
scor favorabil : 4—2. Avanta
jul a fost de partea dinamo- 
vișților și, în probele de fond 
(4—1), dar, în general, victo-

FIȘIER
1. Viorica Du-

ria acestora în finalele de ieri 
(cu 12—6) a fost obținută mai 
greu decît se anticipa. Desi
gur. la aceasta a contribuit t 
comportarea sub așteptări a 
echipajului de canoe dublu — 
1 000 m : 
valiov, 
dar
Și

La Udine s-a disputat meciul Ita
lia — Suedia, contind pentru cam
pionatul european de fotbal, re
zervat echipelor de tineret. Vic
toria a revenit fotbaliștilor italieni 
cu 1—0 (1—0). A înscris Bettega 
(min. 5).

cu Co- 
cui’sei,

a doua a concursului de 
de la Koblenz (R.F.G.) 
a cîștigat proba de 1 500

In ziua 
atletism 
Norpoth 
m cu timpul’de 3:44,4. Cursa de 
400 m garduri s-a încheiat cu 
victoria elvețianului Hofer în 31.9. 
Proba feminină de 100 m plat 
a revenit vest-germancei M.ickler 
cu 11,6, urmată de Balogh (Un
garia) — 11.6.■
Turneul de tenis de la Beckenham 
(Anglia) a continuat cu disputa
rea partidelor din sferturile de 
finală. La masculin, Lall l-a eli
minat. cu 6—4, 6—3 pe Mc. Ma
nus, Graebner a dispus cu 6—L 
3—6, 6—4 de Keldie. Alte rezul
tate : Leschly — Di Matteo 6—4, 
6—2; S. Smith — R. Moore 6—1# 
6—4.

Calabiciov 
favoritul 

clasat pe locul 5, ca 
a . caiacistului V. Roșea 
abia locul IV in ppoba de 

1 000 m în care pornea cu niari 
șanse de victorie. Echilibrul 
de care aminteam se datorește 
insă și replicii viguroase pe 
care sportivii de Ia Steaua au 
dat-o dinamoviștilor in dife
rite finale. Din 1 păcate spre 
sfirșitul competiției a izbuc
nit ploaia și furtuna, obstacole 
extrem de dificile pentru toti 
eoncurenții angajați și așa 
într-o probă de recunoscută 
duritate — cea de fond. Făli- 
citîndu-i pe campioni, să elo
giem strădaniile generale ala 
participanților și mai ales ale 
celor înscriși la startul ulti
melor probe disputate pe a 
vreme cu totul nefavorabilă. 
Firește, asupra acestui mar*i- 
ton de curse pentru desemna
rea titlurilor naționale, vom 
reveni.

8:11,2 ; K2 — 10 000 m : 1. C. Coș- 
nițâ— l. Terente (Steaua) 41:3l,5,
2. Sidorenco—Patrichi (Dinamo) 
41:32.7. 3. Buhaev—Ciortea (Dina
mo) 42:05,8 ; K1 
Roșea (D) 
le.nco (S) 
(D) 46:35,0 :
Simionov—P.
2.
3. Grigoraș—-Cârpo 
CI — 10 000 m :
(D) 60:13,2, 2. T.

K1 — 500 m (f) : .
taitru (Dinamo) 2:18,5; 2. Fănica 
Ditcov (Steaua) 2:21,0; 3. Maria 
Ivanov (Steaua) 2:22,4; K2 — 500 
m (f): 1. -- 
Marla Lovta
Valentina Serghei — 
Evdochlmov (Steaua) 
Demetra Angclescu — 
Mangea (Steaua) 2:08,5; 
mii.’ ~ * ' ' '
4:41,1; 
4:49,1; 
4:50.5;
țoienco (Steaua) 4:14,3 
mia (Steaua) 4:15,4; “ 
(Dihamo) 4:16,5; K2 
1. C. Coșnlțâ — V.
(Steaua) 3:47.5; 2. I. 
Sclotnic (Dinamo) 
Macarencu — E.
mo) 3:53,1; C2—1 000 m: 1. Gh. 
Simionov — Gh. Danielov (Stea
ua) 4:20,4; 2. I. Ilievici — I. Ero- 
fei (Steaua) 4:22,2; 3. E. Nemeș — 
St. Nemeș (Dinamo) 4:22,8; K4 — 
1 000 m : 1. M. Zafiu — D. Ivanov
— A. Vernescu — I. Negraia (Di
namo) 3:21.6; 2. Dragulschi — Pa
vel — Timofan — Vartolomeu 
(Steaua) 3:23,6; 3. St. Pocora — 
I. Terente — N. Terente — H. 
Ivaiaov (Steaua) 3:24,0; K4 — 500 
m (f) : 1. viorica Dumitru — 
Ioana Calenic — Paulina Humă
— Maria Nichiforov (Dinamo) 
1:49,5: 2. Fănica Ditcov — Maria 
Ivanov — Valentina Serghei — 
Haripena Evdochlmov (Steaua) 
1:51,3; 3. Paulina Mattei — Deme
tra Angelescu — Natalia Mangea
— Nastasia Nicolafe 
1:54,3 ; K1 — 500 m : 1.
nescu (Dinațno) 2:03.4, 2.

I.
2.
3.’
K1

Maria Nichiforov — 
(Dinamo) 2:03.8; 2.

Haripena 
2:08,0; 3.

Natalia
CI — 1 000 
(Dinamo) 
(Dinamo) 
(Dinamo) 
A. Con- 

2. I. In- 
E. Botez 
1 000 m : 

Simiocenco 
Iacob — A. 

3:49,6; 3. C- 
Zabara (Dina-

Patzaichin
L. Varabiev 
V. Serghei 
— 1 ooo m : 1.

3.

10 000 m : 1. V. 
46:05.5, 2. A. Conțn- 

46:15,0, 3. N. Schmul 
C2 — 10 ooo m : 1. A.

. Maxim (D) 49:10.0,
Parmac—Munteanu (D) 49:38,6, 

(D) 52:31.0 :
1. L. Varabiev 

Ditcov (S). 3. A. 
Nichiforov (D) ; K4 — H) 000 m : 
1. C. Macaron cu—A. Varabiov—E. 
Zabara—I. Negraia (Dinamo)
35:16.2, 2. N. Artimov—M. Ilievici— 
N. Terente— St. Pocora (Steaua) 
35:51,0, 3. V. Ștefan—St. Șchiopii— 
I. Sevastian—A. Sidorenco (D) 
36:17,8.

Clasamentul pe cluburi : 1 Di
namo 418 p, 2. Steaua 252 p. 3. 
Dunărea Galați 33 p. 4. Delta Tul- 
cea 25 p, 5. U. T. Arad 12 p, 6. 
Pescarul Tulcea 11 p.

Concursul internațional triunghiu
lar de spadă de la. Tauberbischofs- 
heim (R. F. a Germaniei) a fost 
cîștigat de echipa Suediei. Pe lo
cul secund s-a clasat selecționata 
vest-germană, învingătoare cu 

meciul cu formația Po-8—7, in 
Ioni el.

Echipa
lona a . _ ____
mafia locală Torpedo, "scorul a 
tost egal : 0—0.

de fotbal Espauol Baree« 
jucat la Moscova cu for

în echipele
13 jucători

6 brazilieni
33
29

ani, 
ani, 

de 
de 
de
31

ani ; doi din R.F.G. :
■ ' 31 de

(Napolj) 
Jair (Inter) 
Nene (Milan)

de 
de
3t
30
29

I
I
I
I

° ultimele știri o ultimele rezulți o o

— 30 de ani,
> — 29 de ani : 
Hamrin (Napoli)

După cum se 
"-j se află 

carierei. De 
a și părăsit

Morone
1' sue-

— 38 
vede, 
spre 
altfel, 
arena I

casportivă ca și spe- 
apreciază că aceasta 
este net în favoarea

I
I

(Steaua)
A. Ver-

V. Si- 
mioeenco (Steaua) 2:05,0. 3. Fbîdy 
(U.T.A.) 2:09.2 : CL 
Patzaichin ’ 
Sidorov 
Sevastian (Steaua) 
500 ni : 1. I

500 m
(Dinamo) 2:31.7. 
(Dinamo) 2:36,2. 
țoieauci) 2:37,5 : 
Ion Dragulschi—E.

vel (Steaua) l :53,4. 2. ' '
A. Sciptnic (Dinamo) 
Petrescu —Ș am o vi ;c h i 
1:57.7 ; C2 — 500 m : 
mionov—Gh. Danie’ov 
2:09.3, 2. S. Covaliov—V. 
cio'* . (Dinamo) ? 09.5 : R. 
rney-'-E Femes • (Dinamo) 
K t — 4x500 m : i. l ., 
fvan ov - Fr. Fran k —-M, 
namo) 7 :54,6. 2. 1. Trim a —Timo* 
fan— Vartolomeu— H. Ivanov (Stea

ua) 8.03,3, 3. Țurcaș—Bivol-
Lupea—Simionenco (Dinamo)

: 1. T- 
2. Gh.

3.
K2

P.a- 
l. Tacob— 

1:55.4. 3. 
(Dinamo) 

1. Gh. Si- 
(Steaua) 
Calabi- 

Sf. Np- 
2:î3.'i , 

Bot.?'/ -D. 
Zafiu (Di

1.

în preliminariile C.E. 
de fotbal

R.F.G. — ALBANIA 2—0
în grupa a VIlT-a a prelimi

nariilor campionatului european 
de fotbal, ieri, La Karlsruhe, 
desfășurat intilnirea 
zentativele R. F. a 
Albaniei. Victoria a 
delop cu scorul de

Tn urma acestui 
samentul grupei se 
fel :
1. R. F. a Germaniei 1 3
2. Polonia 2 l
3. Turcia 3 1
4. Albania 5 0

Următorul meci : Poloni
(22 septembrie).

NOU
PEAN LA 5'JOO

jocurilor 
care so 
at! etul

RAPID — DINAMO 3—8,
LA RUGBY

In
XXI-a

a

s-a 
dintre repre- 
Germaniei și 
revenit gaz- 
2—0 ' * 
rezultat, 
prezintă

(2-0), 
cla- 
ast-

1 o 
1 o 
1 l
1 4

Turcia

7
3
3
1

EURO 
M 
britanice 

j. desfășoară 
englez bave

tn cadrul
de atletism
la Edinburg. __ ______
Bedford a stabilit un nou record 
european în proba de ,* 5 000 m 
cu timpul de 13:22,2.

avanpremiera etapei
a diviziei A la rugby 

s-au fatilnlt. ieri după amiază 
pe stadionul Giuleștâ, echipele 
Rapid și Dinatno. A fost un 
meci care a durat 91 de minute 
(1), un meci " 
A. Găgeatu a

in care arbitrul 
făcut greșeli peste

greșeli, culminind cu 
prelungire. 1 
chls scorul fa miri.
Bucoș, care a transformat 
lovitură de pedeapsă. .....,
în special la grămadă, rapldiștil 
au reușit să egaleze in min. 63 
prin Gali, tot dintr-o 
de pedeapsă. în ultimul 
(regulamentar) 
Ionul, iar 
8-3 (3—0)

amintita
Dinamoviștli au des- 

prln 
O 

Superiori,

33

lovitură 
minut 

Bucoș culcă ba- 
Nica transformă și 

pentru Dinamo.

STEAUA
în turneul international de baschet 

SELECȚIONATA ORAȘULUI LODZ 85—86
Tn oca de a______ _

ului internațional de baschet or
ganizat de I.C.H.F., echipele 
Steaua și Selecționata orașului 
Lodz au furnizat o întîlnire a- 
tractivâ-, ' 
ca re 
fi 
minute.

doua zi a tur ne-

de I.C.H.F., 
și Selecționata __ T

au furnizat o întîlnire 
de bun nivel tehnic, în 

învingătorii nu au putut 
cunoscuți decît în ultimele

A cîștigat cu 86—85 
(4G—36) echipa poloneză, care a 
•’ din nou o uimitoaredovedit ___ _ ________
precizie în ar incările de Ia se- 
midistanță șl profitfad totodată

și de unele slăbiciuni maoifesiate 
de adversari.' Deși iu pregătire 
pentru Turneul 
tene (la care 
echipa Steaua a 
cu rezervele, pei 
zllor să conducă cu 
(tain. 20) Revenirea 
din final (rain. 33 : 70—70) nu' i 
fost încununată de succes.

în cel de al doilea joc. Dl 
namo — I.C.H.F. 75—53 (34—27)

armatelor pri:>- 
plea-ă rni'ne).

Inc.toul loc*!) 
d po’une- 
14 puncte 
puternică

i a
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