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leri la amiază a avut loc, pe 
aerodromul Buciireștl-CUnceni, 
deschiderea festivă a campiona
telor naționale de parașutism. La 
această ediție participă 47 de spor
tivi reprezentînd aerocluburile 
din Brașov, București, Buzău, 
Cluj, Galați, Iași și Ploiești.

Azi, de la ora 9, se dispută 
prima probă a campionatului, salt 
individual de la 1 000 m. cu ate
rizare la punct fix.

CUPELE EUROPENE DE FOTBAL SE PUN IN
> Campioanele României și Cehoslovaciei se întiincsc azi, de la ora 16,00, pe stadionul

MIȘCARE...
9

„23 AugUSt“

In meciul cu Spartak Trnava,
Dinamo trebuie să-și demonstreze

clasa internațională
La București, deci, duelul campi

onilor ! Dinamo contra lui Spartak 
.Trnava 1 Intr-un fel, preambul la 
revanșa România—Cehoslovacia de la 
14 noiembrie, dacă avem în vedere 
nucleul de internaționali ai celor 
două formații. La ora aceasta fie-

trași înaintea duelului, terî dimi
neață a avut loc ultimul antrena
ment, iar după-amiază întreg lotul 
s-a risipit, pe potecile umbrite ale 
Snagovului, într-o 
nectantă. Și apoi 
discuții la concret.

plimbare deco- 
discuții. ultimele 
cu argumente,.

DINAMO BUCUREȘTI

CHERAN
(2)

SALCEANU
(7)

ANDREI
(1)

NUNWEILLER III SATMAREANU I!
(3) 

DINU
(6) 

LUCESCU
(8)

DELEANU
(4)

RAD UNWEILLER
DORU POPESCU^ FL DUMITRESCU

(9) (11)

Arbitrează brigada austriacă formată din P. SCHILLER (centru) aju
tat la linie de S. Goriup și W. laroși.

Observator U.E.F.A. — secretarul general ol federajiei poloneze 
de fotbal, LESZEK ----------RYLSCHI,

RABAT

HRUSECKY
(6)

VARADIN
(14)

ADAMEC
(10)

FANDEL
(12)

HAGARA
(4)

GERYK
(1)

KUNA

MAJERNIK
(3)

MASRNA
(8)

(VALENTOVIC1) 
(13)

DOBIAS
12)

SPARTAK TRNAVA

așteaptă cu emo- 
... ______ doar ca arbitrul
Schiller să anunțe începutul luptei. 

■ La ora aceasta fiecare formație iși 
cunoaște, mai mult sau mai puțin, 
adversarul. Secundul „H“-lui din 
Trnava. antrenorul Svet, a urmărit

care formație mai 
ții și speranțe

cumpătate și gînduri cura-

IĂ RADIO
SI PE MICUL [CRAN

Meciurile Dinamo Bucu
rești — Spartak Trnava și 
U.T.A. — Austria Salzburg 
vor fi transmise, alternativ, 
la radio, pe programul 1, cu 
începere de la ora 16. Seara, 
de la ora 21, va fi transmisă 
partida de la Neapole, dintre 
A. C. Napoli și Rapid Bucu- 
lești. 
tea 
directă, de la stadionul 
August" (ora 
Dinamo —

Telespectatorii vor pu- 
urmări in transmisiune 

„23 
16), întîlnirea 

Spartak Trnava.

două etape, evoluția 
Iar campionii noștri 
de zi, filmul realizat 

cehoslovace, 
due-

la îași. acum 
dinamoviștilor. 
au studiat, zi 
la meciurile echipei 
Așa că nu a mai rămas decît 
Iul direct, de astăzi...

...In liniștea de la Săftica 
regăsit pe campionii noștri

Discuții
joase. Le-am cerut băieților în doua 
cuvinte impresia despre jocul de 
astăzi. Toată lumea e convinsă că 
va fi o partidă foarte dificilă. Așa 
au spus și Nunweiller III. șl bu- 
cescu, și... dar cine nu a spus..„ 
Dinu a vorbit despre atuurile noas
tre i „1) Dinamo joacă foarte bine 
în partidele internaționale, 2) am
biția nucleului de international! mai 

jocul naționalei de Ia 
Și tot Dinu a precizat : 
se va decide în ambele 
București și ia Trnava. 
însă, să afirm că eu 

, asaltul de la Trnava".
Andrei, omul care a văzut câmpi-

ales după 
Bratislava". 
„Calificarea 
partide. I.a 
îmi permit, 
cred ți în

Mircea M, IONESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)
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U.T.A. VREA SÂ FACĂ
DIN PRIMUL MECI MOMENTUL
ESENȚIAL AL CONFRUNTĂRII

CU AUSTRIA SALZBURG
ARAD, 14 (prin telefon, de la tri

misul nostru). După trei zilei de 
vreme închisă, ploioasă, iată că azi, 
marți, norii au dispărut, permițînd 
soarelui să strălucească din nou, 
semeț, deasupra pitorescului oraș 
de pe malurile Mureșului,

Timpul e și el un suporter al 
fotbalului ? Tot ce e posibil. Cert 
e că abia azi. văzînd perspectivele 
meteo favorabile, arădenii au luat 
cu asalt agenția din localitate, în 
dorința de a-și procura biletul pen
tru prima manșă a jocului U.T.A.- 
Austria Salzburg, care se dispută 
miercuri în competiția -europeană 
„Cupa U.E.F.A.". Deocamdată, Ia 
ora la care telefonez, cele trei mii 
de locuri numerotate (!) ale tribu
nelor I și II au fost rapid epuizate, 
dar pînă tnîine, cu mult înainte de 
joc — țin să ne asigure. organiza
torii — vor fi vîndute toate cele

18 000 de bilete. Au fost reținute 
prin O.N.T. și cele 100 de bilete 
pentru turiștii austrieci veniți aici,

G. NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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• STEAUA N-A REUȘIT DECÎT UN SCCR
PE STADIONUL DIN LA VALETTA

♦ ULTIMELE AMĂNUNTE ÎNAINTEA JOCULUI A C NAPOLI - RAPID
i-am

Fotoi V. BAGEAG

Jucătorii lui Spartak Trnava s-au acomodat ieri cu gazonul stadionu
lui „23 August"

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL

STEAUA SI DINAMO BUCUREȘTI
7 7

în liniștea de la Săftica i-am re
găsit pe campionii noștri discutind 
cumpătat și optimist despre jocul 

de astăzi
i

Foto : B. VASILE

PE PRIMELE LOCURI
TIMIȘOARA. 14 (prin telefon, de la trimisul nostru)

AI doilea turneu ai campionatului masculin de handbal al diviziei A 
s-a încheiat ieri Ia Timișoara în fața unui public extrem de numeros. 
Cele 5 partide ale acestei etape (a 
rezultate scontate, oferind însă jocuri

6-a a întrecerii) s-au terminat 
dinamice și interesante.

cu

STEAUA — POLITEHNICA GA
LAȚI 22—10 (10—4). Partida a fost 
tot timpul la discreția campionilor, 
chiar dacă în primele minute gălă- 
țenii au reușit să conducă cu 1—0 
și 2—1. După acest duș rece, bucureș- 
tenii 
rind 
lor ... .
sălii Olimpia. Cele mai multe goluri 
au fost înscrise de : Gruia (7), Cris
tian (5). Kicsid (3) și Drăgănită (3) 
pentru Steaua. Văduva (4), Pădure 
(2), Dumitrescu 
pentru Politehnica Galați. Au 
trat Al. Codreanu și R. Fliegel 
bii din Timișoara).

și-au intrat însă în ritm, ot'e- 
un agreabil spectacol numeroși- 
spectatori prezenți în tribunele

Văduva (4),
(2) și Hornea (2) 

arbi- 
(am-

Una dintre cele mai interesante 
echilibrate partide ale etapei, 
prima parte a jocului, echipele 
mers „cap la cap”, nici una dintre 
ele nereușind să se detașeze decisiv. 
Soarta meciului a fost decisă în pri
mele 10 . minute ale reprizei secunde, 
cînd cîteva inexactități ofensive ale 
băcăuanilor au permis jucătorilor de 
la Trotușul să realizeze trei contra
atacuri prin care au reușit să preia 
conducerea în min. 39 cu 12—9. De 
aici- înainte partida s-a echilibrat 
din nou. elevii antrenorului Mihai 
Pintea reușind totuși să păs-

în 
au

Călin ANTONESCU
S.C. BACĂU — TROTUȘUL

GHEORGH1U-DEJ 14-17
GH. 
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Septembrie înseamnă, aproape 
pentru noi toți, tineri și vîrstnici, 
începerea unui nou an școlar!

Școala modernă nu mai are pre
judecăți învechite, nici profesori re
trograzi, nici clădiri vetuste. Edu
cația fizică, aceasta pînă mai ieri 
cenușăreasa materiilor de învăță- 
mînt, și-a cîștigat și ea dreptul unei 
discipline multilaterale, biologice, u- 
ipaniste.

Ce trebuie făcut pentru educația 
fizică în școli ? — iată o întrebare 
firească la început de an școlar. Cu 
un singur cuvînt putem spune to
tul ! modernizare. Ce înseamnă a- 
ceasta, știm cu toții, dar din păcate 
nu cu toții și 
acest lucru.

A fi modern 
modă, a căuta cu orice preț origi
nalitatea și succesul. Cine predă ac
tual, util, în perspectivă, este mo
dern.

Nu sîntem partizanii exagerați ai 
lecției clasice sau ai sporti vizării. 
Credem cu convingere în echilibrul 
dintre ele, în îmbinarea acestor 
două idei. Nu este bine să stîrnim 
conflicte de concepție, controverse 
inutile, derută. Cine lucrează bine, 
convins, cu rezultate, înseamnă că 
slujește cu cinste ideea educației 
fizice.

Acum cîțiva ani, la Brașov am în
ceput anul școlar printr-un sondaj 
pe județ, în fiecare oraș, în fiecare 
comună, a trei calități motrice, pe 
baza unui triatlon: alergare (60, 
80 m), săritura în lungime, arunca
rea mingii de oină.

A fost o cernere rodnică a tot ce 
este talent în școala generală, o sa-

pretutindeni facem

nu înseamnă a fi la

tisfacție a profesorului de specialita
te, un început de tradiție. Nu cred 
că ar fi rău ca ziua de deschidere a 
anului școlar să devină pentru ele
vii dornici Să-și regăsească școala și 
colegi' prilej de competiții priete
nești, ziua sportului școlar.

Pentru buna predare a educației 
fizice nu-i de ajuns să ai profesori 
capabili și chiar directori înțelegă
tori. Fără mult material didactic 
(și nu am spus sportiv, tocmai de 
aceea), fără terenuri, cu sau fără 
bitum, fără o ținută corespunză
toare a elevilor, vom preda orice 
altceva, dar nu „educația" fizică.

Nu se poate vorbi de metodică 
modernă și de densitate a lecției, 
fără nuinăr mare de spaliere, bănci, 
terenuri, mingi. Desigur, fiecare pro
fesor poate fi un improvizator, un 
om cu imaginație, dar ea secătuiește 
cînd trebuie să fie la infinit „fa
chir".

Dacă literatura sportivă a deve
nit în ultimii ani extrem de bogată 
și uneori chiar greu de parcurs, în 
schimb pentru educația fizică șco
lară literatura nu este nici măcar 
suficientă. „Metodica" s-a epuizat. 
La fel lucrarea profesorilor Gh. Mi
tra și Al. Mogoș despre 
fizică în liceu".

Din păcate, multe din 
valoroase ale I.E.F.S.-ului
tr-un tiraj extrem de redus, iar vo
lumele despre școală ale sectorului

.Educația

lucrările 
apar în-

VIRGIL LUDU

(Continuare tn pag. a 2-a)

ȘAHÎSTELE ROMÂNCE ÎNVINGĂTOARE

meciul de șah cu echipa femi- 
a Ungariei, jucătoarele noastre 

asiguraseră, înaintea ultimului 
__, un avans de 3 puncte, care le 
punea practic la adăpost de orice 
emoție.

în 
nînă 
iși 
tur.

Moscova și-a depus candidatura
pentru J. 0. din 1980

MOSCOVA, 14 (Agerpres). Comitetul Executiv al Consiliului orășenesc 
Moscova al deputaților oamenilor muncii a depus candidatura capitalei 
Uniunii Sovietice pentru a găzdui ediția a XXII-a a Jocurilor Olimpice de 
vară din anul 1980, anunță agenția TASS.

Propunerea, prezentată Comitetului olimpic unional, a fost adoptată 
in unanimitate.

în runda a 5-a s-au distins din 
nou Gertrude Baumstarck și Suzana 
Makai, care s-au dovedit echipierele 
noastre de bază in acest meci. Fosta 
campioană a României a învins-o 
pe Ivanka in 23 de mutări. Iar Ma
kai a cîștigat la Porubszky.

Bilek a intrecut-o pe Reicher. iar 
Veroci pe Juncu. Celelalte partide 
au fost remize : Karakas — Polihro- 
niade și Finta — Nicolau. In parti
dele întrerupte din tururile anterioa
re, Makai a remizat cu Veroci și 
Ivanka.

în turul 6 s-au înregistrat rezul
tatele : Polihroniade — Ivanka 1—0, 
Nicolau — Karakas I—0, Makai — 
Finta, Teodorescu — Bilek, Baum
starck — VerSci — remize: Sima — 
Sinka întreruptă.

Scorul este astfel 20—15 (1) în fa
voarea formației române.

• MEXICANII - PRIMII

OASPEȚI • SPORTIVI

STADIONUL REPUBLICII
REPREZENTANȚII ROMĂ

NIEI SE PREGĂTESC FEBRIL
LERETER

TURNEUL FINAL

VALOARE MONDIALĂ

AL „CUPEI INTERNAȚIONALE A F. R. VOLEI

PESTE 200 DE ATLETI DIN 23 DE ȚĂRI 
LA STARTUL INTERNAȚIONALELOR

SIBIU, 14 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). 
te au început 
drul turneului 
internaționale 
care participă 
line calificate _ 
tiției (aflată la prima ediție). 
Este vorba de echipele Steaua, 
I.E.F.S. București și Viitorul B1- 
cău. Alături de acestea participă, 
în afară de concurs, și lotul na
țional masculin, aflat aici în pre
gătire, în vederea campionatului 
european. De fapt, tbrneul tre
buia să înceapă de luni, însă Vii
torul Bacău a sosit cu 
la Sibiu și, ca urmare, celelalte

Tn localița- 
întrecerile din ca- 
final al „Cupei 

a F.R. Volei", la 
formațiile mascu- 

din seriile compe- 
prima 

de echipele

întîrziere

echipe au susținut două meciuri 
amicale, încheiate cu rezultatele’ 
România II — I.E.F.S. 3—0 (14, 
9, 14) și România I — Steaua 
3—0 (5, 13, 7).

Marți seara, favoritele 
ținut victorii categorice: 
Viitorul Bacău 3—0 (6, 
România I — I.E.F.S. 
3, 9’.

Ultimele partide au loc 
de la ora 17, 
ordine: Steaua 
gătoarei j se 
pus în joc) și 
torul Bacău.

au ob- 
Steaua— 
8, 4) și 
3—0 t8,

Cei trei atlefi 
jac o plimbare

mexicani și antrenorul lor Kepka (al treilea din stingă) 
August'1, după care urmează primul 
la București.

în parcul de la „23 
antrenament

Turneul echipei finlandeze TuTo
inaugurează sezonul hocheistic

internațional
Douăzeci de băieți blonzi au coborît 

luni seara din avionul de Copen
haga. Erau componenții echipei fin
landeze de hochei TuTo, al cărei 
turneu în țara noastră 
sezonul internațional.

De la doctorul Risto 
însoțește lotul, aflăm că 
de fapt, prescurtarea lui 
TOVERIT. ceea ce înseamnă Clubul 
sportiv al orașului Turku, organiza
ție sportivă puternică și veche. în
temeiată în anul 1920. Activitatea ei 
se canalizează pe direcțiile mai mul
tor discipline (fotbal, atletism, vo
lei, baschet) dar hocheiul rămine 
sportul nr. 1. Formația clubului joa
că un rol fruntaș în campionatul 
țării, obținînd rezultate remarcabile: 
locul III, în 1968, 
locul III. în 1971

„Deocamdată, ne 
nu putem rivaliza 

ligii, 
an-doi.

contestabilă a 
dar peste un 
cuta...“

Pentru cele

inaugurează

Forss, care 
TuTo este, 

TURKU

locui V. în 1969.

spune dr. Forss. 
campioana in- 
ASSAT PORI, 
vom mai dis-

cu

patru jocuri progra-

mate la Miercurea Ciuc (cu Avintul. 
SeL județului Harghita, Dinamo 
București și Selecționata diviziona
ră), TuTo a deplasat lutul său de 
bază :

Yllonen și Jakonen (portari), Lind
strom — Niittoalino, l’arikka — Luo- 
jola, Kannoncii (fundași), Vainio — 
Vihanto — Lrppănen, TorkkeI — 
Johansson — Wikstrom, Rantaancn 
— Kokkonen — Paksal, Sura — Soi- 
ni — Salonen (înaintași). Antrenorii 
echipei : Lindstrom și Helenius.

Din acești jucători, Yllonen. Lind
strom si Luojola fac parte din re
prezentativa Finlandei, care evoluea
ză in grupa A a campionatului mon
dial, Niittoalino, Vihanto, TorkkeI și 
Johansson din echipa B. iar Kauno- 
ncn din formația de juniori.

Tinind seama de valoarea echipei 
finlandeze, de experiența ei. turneul 
se anunță interesant, uu test util 
pentru jucătorii noștri, care inaugu
rează cu acest prilej sezonul inter
național pe teren propriu.

miercuri, 
în următoarea

I.E.F.S. (cîști- 
ya decerna trofeul 
România I — Vii-

internaționale aleCampionatele
României — punct de atracție în ac-1 
tivitatea atletică 
se vor desfășura 
blicii la 13 și 
trei zile înaintea 
gătirile sint în 
principală poartă 
început să sosească oaspeții.

Primii dintre viitorii participant!

internațională — 
pe stadionul Repu- 
19 septembrie. Cu 
primului start pre- 
toi. Prin Otopeni, 
aeriană a țării, au

Ilie IONESCU

in fața autocarului 
Miercurea Ciuc.

la „internaționale" pe care i-am in- 
tilnit sint atleții mexicani. însoțiți 
de antrenorul polonez Tadeusz Kep
ka (acesta funcționează de 5 ani ca 
antrenor de fond în Mexic), cei trei 
reprezentanți ai Țării Aztecilor se 
află intr-un turneu prin Europa. 
După participarea la „Memorialul 
fraților Znamenski”, ei vor concura 
la a XX-a ediție a Campionatelor 
internaționale ale României și, apoi, 
vor lua parte Ia concursuri la Pra- 
ga și PLsen. Cine sint cei trei me
xicani ?

Mario Perez — 30 de ani. funcțio
nar la Ministerul Lucrărilor Publice 
din Ciudad de Mexico, alergător in 
proba de 5 000 m (13:07,0 la 3 mile,

Hristache NAUM

(Continuare tn pag. a 4-a)
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La Skoplje:

ÎNCEPE balcaniada 
DE LUPTE

vineri și simbătă se vor des- 
la Skoplje (Iugoslavia) între- 

Balcaniadei de lupte greco-ro- 
și libere. La această ediție 
anunțat participarea echipele 

-1. Bulgariei. Greciei,_ Romp-

fășura 
cerile 
mane 
și-au 
Albaniei, _ __ ___ r
niei. Turciei și Iugoslaviei. Iată cele 
două formații ale țării noastre care 
au plecat ieri după-amiază cu auto
carul în Iugoslavia: GRECO-ROMA- 
NE: Ion Gibu. cat. 48 kg. Fiorea Ră- 
duț, ca4. 52 kg. Mihai Bofilă, cat. 
57 kg, Tiberiu Horvat, cat. 62 kg, 
Adrian Popa cat. 68 kg, Stelian Șcr- 
ban. cat. 74 kg. Iosif Bender, cat. 
82 kg. Dumitru Manea, cat. 90 kg, 
Nicolae Mandea, cat. 100 kg. Victor 
Dolipschi, cat. +100 kg; LIBERE (în 
ordinea categoriilor): Ion 
Emil Butu, Florian Mot, 
Androne. Emilian Cristian, 
l’ancă, Ion Dumitru, Vasile 
Ștefan Enache și Ladislau _____
Antrenori: Dumitru Cuc și Ion Lef
ter ’ (greco-romane), Francisc Gyar- 
niaiy (libere): arbitri: Vasile Toth și 
Marin Belușica.

Iatagan, 
Petrone 
Tănase 

Țigănaș, 
Simon.
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Antrenorul emerit STEFAN PETRESCU

Cine nu-1 cunoaște pe antrenorul 
emerit, Ștefan Petrescu, „nea Făni
că", cum îi spun toți. Pensionat de 
cîțiva ani, după aproape o jumătate 
de secol de activitate în producție 
și în sport, reputatul antrenor de 
haltere nu vrea să depună armele. 
II găsim în fiecare dimineață Ia 
federația de specialitate (aportul 
său la îndrumarea activității hal- 
terofile fiind substanțial), pentru 
ca de la ora 10 să-1 întîlnim prin
tre sportivi, în sala de antrenament 
a clubului Rapid.

Ștefan Petrescu este omul care 
a cunoscut și a trecut prin toate e- 
tapele de dezvoltare, deseori zbuciu
mate, ale mișcării sportive din Ro
mânia. Pentru el, sportul nu mai 
are de mult timp secrete. Este omul 
care a pășit pe stadion din copilă
rie, dar care a iubit cu aceeași pa
siune și munca. „Cind lucram la 
Monitorul Oficial, ca tipograf, își 
amintește Ștefan Petrescu, de nenu
mărate ori intram în tură de noap
te, iar dimineața jucam fotbal in 
categoria „onoare". Nu știam ce în
seamnă nazurile. Eram legat trup

TOAMNĂ, NOUTĂȚI...ÎN PRAG DE

la- turneul 
peste pu- 
pentru o 
la Rapid

Baschetul nostru se află în plină 
activitate internațională. Reprezenta
tiva de seniori susține meciuri care 
de care mai dificile in cadrul cam
pionatului european, tinăra selecțio
nată feminină a luat parte 
de la Burgas și va pleca, 
țină vreme, la Budapesta 
altă întrecere, fetele de 
participă la campionatul european fe
roviar. iar divizionara masculină A
I.C.H.F.  se află în Polonia, pentru o 
competiție amicală. Toate aceste- ac
țiuni nu impietează, insă, asupra ac
tivității interne. competițională_ și de 
pregătire, care se desfășoară intr-un 
ritm destul de viu, așa cum se va 
vedea în rîndurile de mai jos.

Din Iași, corespondentul nostru Du
mitru Diaconescu ne transmite că >n 
localitate a avut loc un turneu in
ternațional. cu participarea formați
ilor de juniori Legia Varșovia. Școa
la sportivă Constanța și C.S.M. Iași. 
Primul loc a revenit baschetbaliștilor 
polonezi. învingători cu 92—66 asupra 
team-ului ieșean și cu 94—66 îp lața 
constănțenilor. Aceștia au ocupat lo
cul secund, deoarece au cîștigat cu 
65—63 partida cu C.S.M.

La Oradea, sala Armatei a găzduit 
timp de trei zile „Cupa de toamnă", 
întrecere la care au concurat șase 
echipe feminine. Junioarele Școlii 
sportive din Satu Mare, s-au dove
dit cele mai valoroase, ele încheind 
disputele fără a fi cunoscut înfrin- 
gerea : 89—36 cu Șc. sp. Mediaș. 66— 
40 cu Metalul Salonta. 61—36 cu Cri
șul Oradea. 87—3» cu Șc. sp. Oradea 
și 77—30 cu Liceul Salonta.

Desigur, cu mult interes sînt . aș
teptate noutățile de sezon. Și, tre
buie spus, acestea sînt numeroasp și 
importante. Vom începe cu eveni
mentele petrecute in sinul echipei 
Rapid, despre care am primit rela
ții de la secretarul secției, apreciatul 
activist obștesc Gheorghe Buicllu. A- 
fectată de clasarea pe locul trei în 
ediția 1970—1971 a diviziei A (din 
1958 feroviarele s-au clasat numai 
Pe primele două locuri ale campiona
tului), conducerea tehnică a Rapidu
lui a găsit că este cazul să se trea
că la transformări radicale. Intenția 
a fost facilitată prin înțelegerea u- 
nor Jucătoare care și-au adus, de-a 
lungul anilor, un aport considerabil 
la frumoasele succese ale echipei și 
au înțeles acum că pot lăsa locul 
tinerelor elemente. Este vorba de 
maestra emerită a sportului Eva Fe- 
renez și maestrele sportului Elena 
Ivanovici. Irina Vasilescu și Ileana 
Chiraleu. pe care nu le vom mai

DEBUT CU ABSENTE

ÎN DIVIZIA B
Debutul ediției 1971—1972 a divizie! B 

a fost marcat de cîteva nedorite retra
geri de ultim moment. Echipele Steagul 
roșu Brașov (una dintre cele mai vechi 
divizionare), Politehnica Brașov șl Re
cord Cluj (la fete) nu vor mai evolua 
in activitatea competițlonală, din mo
tive financiare. Sperăm că abandonurile 
se vor opri aici.

Rezultate : MASCULIN : Sănătatea
Satu Mare — Sănătatea Aiud 76—57 
(33—14), Voința Zalău — Voința Tg. Mu
reș 64—10 (29—13), Crișul Oradea — Poli
tehnica Brașov 48—72 (18—35). Olimpia 
Sibiu — Utilajul Timișoara 55—59 (21—23), 
Știința Petroșani — Universitatea Cra
iova 31—42 (20—221, Constructorul Arad 
— Știința Mediaș 77—82 (39—55), Farul 
Constanța — Rapid C.F.R. Galați 71—56 
(28—28), C.S.M. Iași — Politehnica Iași 
64—84 (23—45). Comerțul Tirgoviște —
P.T.T. București 41—68 (12—36), Univer
sitatea București — Voința Ploiești 73—65, 
Progresul București — Academia Mili
tară 63—78 ; FEMININ : Rapid Deva — 
știința Sf. Gheorghe 54—39 (31—16), Vo
ința Oradea — Crișul II Oradea 41—61 
(26—25). Constructorul Arad — Universi
tatea Craiova 37—44 (14—22), Metalul Sa
lonta — Medicina Timișoara 69—50 
(40—13), Universitatea II Iași — Confec
ția Dorohol 60—32 (27—12), Sănătatea
Ploiești — Voința Constanța 69—36 
(33—16), Progresul București — Olimpia 
București 55—54, Voința București — 
Universitatea București 76—31, Arhitec
tura — Medicina București 62—38.

(Rezultatele au fost transmise de cores
pondenții D. Diaconescu, I. Ionescu, 
S. Băloi, M. Bonțoiu, I. Ghișa, Fi. Albu, 
M. Avanu, Gh. Nicolăiță, A. Verba, 
I. Simion, M. Radu șl L. Brukner).

a

SPORTUL Șl ȘCOALA
(Urmare din pag. 1)

de documentare C.N.E.F.S. nu ajung 
totdeauna și peste tot în posesia ca
drelor didactice.

Se pare că șl cercurile pedagogice 
. ar trebui să se reînnoiască puțin 
în concepție, tematică, mijloace mo
derne (filme, analize de chinograme, 
lecții cu muzică, aparatură meto
dică).

Experimentele cu antrenamentul 
în circuit, intervale și exerciții de 
forță au trecut, și acum predăm iar 
ca mai înainte. Va fi credem bineve
nită, în curînd, sesiunea jubiliară 
a Institutului Pedagogic din Bacău, 
care și-a ales ca tem"; „Educația 
fizică și sportivă în școala generală".

Se lucrează extrem de puțin în 
școală, pentru echilibru, coordonare

m

nu-i plac vor- 
plac oamenii 
precisă. Este,

de la muncă, 
„Toți tinerii.

mă refer 
trebuie

și suflet de echipa mea, și acest lu
cru încerc să-l insuflu acum tine
rilor mei halterofili".

Lui Ștefan Petrescu 
bele de paradă, nu-i 
care n-au o ocupație 
de altfel, ceea ce le-a spus elevi
lor săi de la Rapid, de cum au in
trat în sala de antrenament. Ofen
siva împotriva celor fără căpâtîi, 
care încearcă prin practicarea spor
tului să se eschiveze 
s-a soldat cu succes.
ji cinci afirm aceasta — e de păre
re antrenorul emerit 
bineînțeles și la sportivi, 
să muncească. Ei cer cam mult de 
la societate, dar uită că și ei sînt 
datori față de colectivitate, față de 
cei care le-au creat excelente con
diții de pregătire, pe care eu, și 
alții ca mine, nici nu visam să le 
am in tinerețe".

In sala de haltere a Rapidului 
nu există astfel de „exemple". Este 
și meritul comunistului Ștefan Pe
trescu, antrenorul, pedagogul, omul 
cu inimă caldă, dar ferm și intran
sigent.

Ștel'a- 
cițiva 
Elena 

în lo- 
producția 

care

vedea din această toamna in forma
ția din Ciulești. Din lotul vechi vor 
mai activa Anca Racoviță și Dorina 
Suliman. valoroase și experimentale, 
capabile să contribuie la ridicarea 
noilor venite. Celor două li se adaugă 
Gabriela Nicola, Luiza Tal șl 
nia Basarabia, promovate de 
ani din pepiniera giuleșteanâ. 
Niculae și Marta Bohm. Noul 
tul rapidist provine din 
antrenorilor de junioare, care le-au 
pregătit pe Rodica Goian și Mioara 
Găescu pentru divizia A, precum și 
din transferarea a trei talentate ju
nioare : Doina Prăzaru (Școala spor- Dumitru STANCULESCU

UN SUCCES„TURUL CLUJULUI"

AL SPORTULUI NOSTRU CU PEDALE
Clu- 
eta- 
con-a

încheiat duminică, „Turul 
jului", competiție ciclistă pe 
pe ajunsă la a 8-a ediție, 
stituit un veritabil succes al spor
tului nostru cu pedale. Excelent 
organizat de C.JE.F.S. Cluj, el a 
fost servit de un traseu de o deo
sebită frumusețe (dar, în același 

a 
să 
a 

în

bună dreptate arbitrul 
eliminat de pe teren, 
însă, și alți jucători 
tbnul unor durități,

Plutonul, ureînd pe dificilele serpentine ale Feleacului.
rului Clujului", întrecerea a be
neficiat de un pluton numeros și 
— ceea ce este deosebit de impor
tant — pus pe fapte mari. în fie
care etapă au fost inițiate eva
dări, ...................... - - •
fulgerătoare care au 
sețe fiecărei secvențe a 

Andronache

timp, deosebit de dificil) și de 
apriga dorință a rutierilor de a se 
impune în această întrecere de 
sfîrșit de sezon. Clujul, ospitalie
rul oraș de pe malurile Someșului, 
s-a dovedit o gazdă admirabilă și 
pentru ciclism. Cu sprijinul larg 
și eficient- al organelor miliției 
a putut fî programat un itinerar 
bun pentru întrecerile de fond și 
un excelent circuit în centrul Clu
jului, a fost asigurată o perfectă 
ordine în timpul disputării eta
pelor, iar cu cel al A. S. Loto— 
Pronosport au putut fi răsplătiți 
performerii. Se cuvine, de ase
menea, subliniat entuziasmul cu 
care publicul clujean i-a urmărit

PRINTRE ROȚI ȘI PEDALE

dis- 
m- 
do-

• O selecționată de juniori din 
țara noastră participă sîmbătă și 
duminică la competiția internațio
nală de la Gabrovo (Bulgaria).

« Tot sîmbătă și duminică se 
pută pe veledromul Dinamo o 
trecere de pistă pentru juniori, 
tată cu „Cupa F.R.C.".

« Echipa Metalul Plopeni parti- 
septembrie la 
internațională" 

cipă între 19 și 26 
..Săptămîna ciclistă 

organizată în R. D. Germană.

Nu 
mo

și ritm, gîndire și imaginație, 
sînt cunoscuți indicii calităților 
trice pe clase și școlile nu au în 
general stimulativele tabele de re
corduri.

în orașele de munte nu sînt schi
uri, în orașele cu ape nu sînt bazine. 
Ideea de multilateralitate a fost ade
seori trădată de specializarea 
timpurie cu orice preț și pregăti
rea sportivă superspecializaiă.

Lipsesc și competițiile școlare tra
diționale între licee de diferit pro
fil, între licee și studenți, între 
școli românești și străine.

Dar să nu fim exagerat critici și 
sceptici. Un nov an școlar bate la 
ușă. Să-l invităm frumos să intre. 
Și să facem totul, ca un an de zile 
el să se simtă bine, iar noi să fim 
mîndri de profesiunea și menirea 
noastră 1...

li vedem pe halterofilii rapidiști 
la antrenamente. Deocamdată sînt 
12. Unii au revenit zilele trecute 
din concediu. Povestesc antrenorului 
cum și-au petrecut vacanța. Ștefan 
Petrescu i-a învățat să nu aibă se
crete față de el. Cu vorbă blîndă, 
cu o glumă, antrenamentele reîncep, 
și pofta de lucru se vede pe chipul 
fiecăruia, deși lucrul cu halterele 
nu-i o simplă joacă. Toți vor să-și 
recapete forța de acum cîteva luni, 
pentru că toți sînt componenți ai 
lotului național de tineret, și nu 
vor să renunțe la acest loc cîștigat 
cu trudă. Sînt muncitori ceferiști, 
elevi, studenți, băieți harnici și cu
viincioși. '

îi privim ia plecarea din sală și 
remarcăm ținuta lor vestimentară, 
tinerească și decentă. „Iți place ? 
— mă întreabă antrenorul. Acum 
cîtva timp veniseră la mine, să fa
că practică pedagogică, trei studenți 
de la l.E.F.S. Purtau bărbi și plete. 
Le-am spus: la mine veniți ruși și 
tunși. Ce exdmplu dați elevilor voș
tri dacă vă văd așa ?“

Nea Fănică știe ce vrea.
R. CALARAȘANU

tivă Craiova). Doina Buga și Maria 
Roșianu (Liceul nr. 35 București). 
Deci, o infuzie puternică de tinerețe 
care, sîntem convinși, se va face 
simțită în evoluția viitoare a team-u
lui pregătit de antrenorul emerit Si
gismund Ferencz.

Vești interesante am aflat și de 
la l.E.F.S.. medaliata cu argint a 
ultimului campionat naționaL In 
mația prof. Ioan Nicolau o vom

. dea. din toamnă, pe talentata 
măreancă Viorica Balai, acum

for- 
ve- 
săl- 
stu- 

dentă la l.E.F.S.. alături de compo
nentele mai vechi ale echipei și a- 
nume 
nelia 
Tita. 
Marta
Absentează din vechiul lot Georgeta 
Schreiber și Ana Novac, acum ab
solvente și transferate (Schreiber a 
și evoluat la Politehnica București).

Eugenia Salcu, Ana Deak, Cor- 
Petric. Ana Popov, Angelica 
Clara Szabo, Doina Iftimie, 
Barabas și Carmelita Amza.

și încurajat pe participanții la 
tradiționala competiție, atît la so
sirile din etape, cît și în timpul 
desfășurării cursei pe circuit.

Deși cîteva dintre „vedetele" 
ciclismului nostru nu au onorat 
invitația făcută de către organiza
torii celei de a 8-a ediții a „Tu-

acțiuni dinamice, detașări 
dat frumu- 

cursei. 
Nieolae Andronache (Metalul 
Plopeni), apărut cu puțin timp în 
urmă 
eu pedale, a 
prilej 
o victorie meritată, pentru 
a muncit în fiecare dintre 
patru zile ale competiției.

galben" în 
prezent în

pe scena sportului nostru 
obținut — cu acest 

primul său succes. Este 
care 
cele 

După
ce a îmbrăcat „tricoul 
prima etapă, el a fost

a sportuluireprezentativă .. __
cu pedale va lua startul la

» O 
nostru
23 septembrie în „Turul Bulgariei”, 
întrecerea programează 10 etape 
(ultima la 3 octombrie). Printre ru
tierii români se vor afla și frații 
Andrei și Ștefan Suciu.

• Campionatele naționale de ci
clism pe pistă, rezervate seniorilor, 
se vor desfășura între 30 septembrie 
și 3 octombrie. Va fi ultima încer
care (dintre puținele programate în 
acest an) a pistarzilor de a obține 
rezultate care să-1 impună în fața 
selecționerilor echipei olimpice a 
României.

• A Vl-a etapă a ..Cupei orașe
lor" se va desfășura la Tg. Mureș 
în zilele de 25 și 26 septembrie.

• La sfîrșitul lunii, echipa Mure
șul Tg. Mureș va concura în Ceho
slovacia la întrecerea dotată cu 
..Premiul Kosice".

CURSURI DE PREGĂTIRE

PENTRU RADIOAMATORI
Federația română de radioama

torism organizează cursuri de pre
gătire pentru tinerii care doresc 
să-și însușească și să practice ra
dioamatorismul. Cei interesați se 
vor adresa la radiocluburile jude
țene, iar în București, la Radioclu- 
bul Central, str. dr. Staicovici nr. 
44 — telefon 37.05.13. înscrierile 
se primesc pînă la data de 1 oc
tombrie a.c.

Nr. 6816

• Stadionul Skra, cu pistă de 
tartan, din capitala Poloniei găzdu
iește la sfîrșitul acestei săptămîni 
un important concurs atletic pentru 
juniori. Este vorba de o competiție, 
aflată la debutul său, în genul „Cu
pei Europei", pe echipe, cu cite un 
atlet de țară pentru fiecare probă. 
Vor lua parte reprezentativele de 
juniori și junioare ale Bulgariei, 
Cehoslovaciei, R.D. Germane, Polo
niei, României, Ungariei și U.R.S.S. 
Din echipele noastre fac parte, în
tre alții : Gh. Ghipu. FI. Șandru, 
C-tin Cîrstea, Radu Gavrilaș, Cor
nel Anton, 
liana Leau, 
na Vulescu.

• Meciul 
România programat inițial în aceas
tă lună, la Pitești, a fost amînat, la

Eleonora Monoranu, Li- 
Marta Szatmari, Roxa-

de juniori Grecia

GONG!
memorial V. Pro- 
între 16 și 19 sep-

• La turneul 
haska, organizat 
tembrie la Ostrava de către fede
rația cehoslovacă, vor participa și 
boxerii români Ion Ciocoi, Augustin 
Iacob, Dumitru Milialcea și Mișu 
Batiu. Sportivii mai sus menționați, 
însoțiți de antrenorul Eugen Dinu 
și arbitrul lăncii Ceaureanu, au 
părăsit luni Capitala în direcția 
Ostrava.

• Sîmbătă și duminică sînt pro
gramate întrecerile din cadrul ce
lei de a doua etape a campiona
tului național pe echipe, Metalul 
Plopeni — Farul Constanța, Portul 
Constanța + Cimentul Medgidia — 
Constructorul Galați, Cîmpulung 
Muscel — Dinamo'Brașov C.S.M.+ 
Voința Cluj — C.S.M. Sibiu, Răsă
ritul Caracal — Metalul + Rapid 
București. Metalul Bocșa — U.M. 
Timișoara, Constructorul Hune
doara — Metalul MEVA Tr. Seve
rin, Electroputere Craiova — 
C.S.M. Reșița, Voința Satu Mare — 
A.S.A. Cluj și Motorul Arad —

alții 
pri- 

activ 
des- 
unii 

întreacă 
pe Nico- 

Puterity, de 
valoarea perfor-

toate acțiunile decisive, și-a adus 
contribuția la reușita lor, fiind — 
prin aceasta — un învingător me
rituos. Veritabilă cursă a tine
reții, „Turul Clujului" a permis 
multor rutieri ce bat la porțile a- 
firmării să se impună. Valentin 
Hoța (Mureșul Tg. Mureș), Eugen 
Imbuzan (C. S. M.' Cluj) și 
au izbutit să se claseze pe 
mele locuri, grație modului 
în care au acționat în timpul 
fășurării etapelor. Faptul că 
dințre ei au reușit să 
alergători consacrați — 
lae David și Th. 
pildă — atestă 
manței lor.

Reușita deplină a celei de a 8-a 
ediții Turului Clujului

Foto l Călin CREȚU — Cluj
îndreptățește să solicităm federa
ției de specialitate — care a spri
jinit organizarea competiției — 
să acorde și în viitor atenție aces
tui centru sportiv, să programeze 
întreceri interne și internaționale 
de amploare în Cluj.

CUPA TINERETULUI

de puncte.
: K 1 —

(Olimpia) 
(Olimpia) 

S.

Nicorici, Buzdugă, Bu- 
1:50,0, 2. Olimpia 1:52,0;

1. P. Finan țu (Șc. sp. nr. 2)
2. M. Modoran (Râpid)

; junioare II : K 1 — 500 m : 
T. Luminița (C.N.U.) 2:28,0,

Anul acesta, atrăgătoarea între
cere „Cupa tineretului" la caiac- 
canoe a reunit la start numeroase 
echipaje, sportivi aparținînd sec
țiilor nautice Olimpia, C.N.U., 
Școala sportivă nr. 2, Rapid și 
Voința. Concursul s-a bucurat de 
un frumos succes, rezultatele în
registrate în cele 19 probe dispu
tate fiind meritorii. Au cîștigat 
trofeul pus in joc caiaciștii și ca
noiștii clubului sportiv Olimpia 
București care, evolumd la înăl
țime, au totalizat 198

Rezultate : juniori II 
500 m : 1. I. Nițescu 
2:11,5, 2. M. Oancea
2:20,0; K 2: 1. M. Mogoș 
Dinescu (Șc. sp. nr. 2) 2:02,0, 2. I. 
Meianu — T. Chiriac (Olimpia) 
2:10,0 ; K 4 : 1. Șc. sp. nr. 2 (Con
stantin, Nicorici, Buzdugă, 
cică) 1:50,0, 2. Olimpia
CI: “ "
2:32,0, 
2:37,0 
1
2. M. Stoica (C.N.U.) 2:38,0; K 2: 
1.
2:12,1. 2. Voința (Cergă — Ștefan) 
2:16,7 ; juniori I : K 1 — 500 m : 
1. M. Eșanu (Olimpia) 2:01,5, 2. FI. 
Sehampeke (Rapid) 2:03,0 ; K 2:
1. M. Matei — D. Mihalcea (Șc.
sp. nr. 2) 1:52,3, 2. Voința 1:58,0 ; 
K 4 : 1. Olimpia 1:38,5, 2. Șc sp. 
nr. 2 1:40,3; Cl: 1. G. Dinu
(Olimpia) 2:22,5, 2. C. Sultana (Ra
pid) 2:27,0 ; junioare I : K 1 — 
500 m : 1. V. Petre (C.N.U.) 2:15,0,
2. D. Constantinescu (Șc. sp. nr. 2) 
2:27,0 ; K 2 : 1. Olimpia (Vasile — 

C.N.U. (Simion Coman)

cererea oaspeților, pentru luna oc
tombrie la o dată care va fi stabili
tă ulterior. Federația de atletism a 
Spaniei a comunicat că nu mai 
poate organiza triunghiularul mas
culin Cuba — România — Spania.

• La Școala generală 190 din car
tierul Berceni din Capitală func
ționează, începînd din această toam
nă, două clase (a V-a și a Vl-a) 
cu profil de atletism. O splendidă 
inițiativă I

• Foștii atleți brăileni. între care 
numeroși sportivi fruntași (Letiția 
Bendiu, Georgeta Dumitrescu, C-tin 
Crețu, Virgil Manolescu, Eug. Vîl- 
san etc.) se vor întîlni în ziua de 
25 septembrie la Brăila 
aniversa, împreună cu 
lor prof. Virgil Tomescu, 
de la înființarea secției.

pentru a 
antrenorul 
20 de ani

C.S.6. Baia Mare. Fără îndoială, 
cîteva dintre aceste partide se a- 
nunță deosebit de interesante pen
tru configurația clasamentului fi
nal al întrecerilor din cadrul se
riilor. Cînd afirmăm aceasta ne 
gîndim la meciul de la Cîmpulung 
Muscel, dintre echipa locală și Di
namo Brașov, principalele preten
dente la locul I, in seria a IlI-a 
și Ia disputa pentru calificarea în 
turneul final a echipelor Electro- 
putere Craiova și C.S.M. Reșița, 
care se întîlnesc la Craiova.

ȚINTAȘ1I ÎNCEP

ÎNTRECERILE PENTRU TITLURILE

DE CAMPIONI Al TĂRII
pc poligonul 

ediție a cam-
Joj se va deschide 

Tunari cea de a 23-a 
pionatelor republicane de tir pen
tru senioare și seniori, la armele 
eu glonț.

Competiția care va reuni pe cei 
mai buni trăgători din țară se va 
disputa pe parcursul a patru zile 
(joi, vineri, sîmbătă și duminică) 
la toate probele de arme și pistoa
le. Astfel este vorba de armă li
beră calibru redus culcat 60 f și 
3X40 f, armă liberă calibru mare 
distanța 300 m) 3X40 f, armă stan
dard 3X20 f, pistol viteză 60 f, pis
tol liber, pistol calibru mare la 
bărbați și armă standard 60 f cul
cat, armă standard 3X20 f, pistol 
sport 30+30 f și pistol standard 
20+20 f la femei.

întrecerile prezintă desigur in
teres, datorită, în principal, faptu-

DIN CULISELE
După etapa a IlI-a a campionatu

lui diviziei A de rugby, facem loc 
cîtorva scurte notații pozitive și mai 
puțin...
*ÎMBUCURĂTOR ESTE FAPTUL 

că orientarea echipelor din prima di
vizie către jocul deschis s-a făcut 
simțită și duminică. Exemplele cele 
mai convingătoare le-au oferit Gri- 
vița Roșie. Gloria, Rulmentul, Politeh
nica și Universitatea. Sînt și forma
țiile care și-au asigurat cele mai 
multe puncte prin „essai“-uri. Mai 
puțin au reușit acest lucru echipele 
Dinamo și Steaua, eroinele derby-u- 
lui etapei...

• IN CIUDA ASIGURĂRILOR 
DATE DE ANTRENORI la începutul 
campionatului. în etapa a IlI-a s-au 
semnalat unele incidente in teren 
sau la sfîrșitul jocurilor. Partida 
Dinamo—Steaua, de pildă, a fost in 
parte umbrită de jocul prea „încins” 
practicat de unii rugbyști, de gestul

Dărăban. .care și-a lovit adversa- 
direct. Pe 

Witing l-a 
mai fost, 

e au dat
și-au lovit adversarii, dar același ar
bitru a dovedit o oarecare îngăduință. 
De pildă, în cazul lui Durbac n-a 
fost dictată decît o lovitură de pe
deapsă. S-ar 
exigență din 
cînd au de-a 
cu disciplina 
să-și stăpinească nervii. De acord ?

• UN CAZ CARE PUNE SUB 
SEMNUL ÎNTREBĂRII calitatea de 
organizatori a reprezentanților scc-

impune o și mai mare 
partea arbitrilor, atunci 
face cu jucători certați 
sau care nu reușesc

sp. nr. 2
'i. Ștefan

1:
2)

Ștefănescu) 2:09,5, 2. Șc. 
(Pătruț — Iancu) 2:10,0 
(fete) : K 1 — 500 m : 1.
(C.N.U.) 2:16,0, 2. I. Suditu (Olim
pia) 2:30,0 ; tineret (băieți): K
1. D. Păunescu (Șc. sp. nr. 
2:03,8, 2. B. Zabet (Șc. sp. nr. 2) 
2:10,0 ; K 2 : 1. Gh. Predone — Al. 
Stroe (Șc. sp. nr.

tineret

sp.

2) 2:00,1 ; se
niori : K 1: 1. R. Zamfirescu (O- 
limpia) 2:14,0; K 2: 1. Ungurea- 
nu — Tuinea (Olimpia) ; K 4 : 
1. Olimpia; K 1 (senioare) ; S. 
Roman (Olimpia).

AZI, CONCURS 
PE HERĂSTRĂU

Astăzi, pe lacul Herăstrău, 
o reprezentativă sindicală de 
caiac-canoe din U.R.S.S. va 
întîlni selecționata sindicală 
a sportivilor țării noastre. 
Concursul, care începe la 
ora 16, programează între
ceri la toate probele de vi
teză (500 m).

BUCUREȘTI - SOFIA
La sfîrșitul săptămînii, caiaciștii 

și canoiștii juniori bucureșteni vor 
evolua în compania sportivilor din 
Sofia. Simbătă, în prima reuniune, 
vor avea loc (începînd de la ora 
16) întrecerile din cadrul probelor 
de 500 m. Ultima zi a acestei in
teresante competiții, care se va des
fășura pe pista nouă a lacului Sna- 
gov (de la ora 9), este rezervată 
probelor de 1000 m.

Mi-1 închipui în ziua aceea, pe 
profesorul Cristea Dumitru — 
director la Școala generală din 
com. Beșlii, jud. Buzău. Concen
trat, dornic să aștearnă pe hîr- 
tia din fața sa, cît mai convin
gător, rînduri către ziarul Spor
tul. Să aducă la cunoștința țării 
întregi cum a crescut această 
„mlădiță de-i spune sport" în 
micul sat de munte. Și, așa cum 
se întîmplă de obicei, la început 
l-au cuprins amintirile de cînd 
„elev în clasa a V-a la școala 
veche de patru secole din Vinti- 
lă-Vodă, încercam să înjghebăm 
o echipă de fotbal pe terenul im
provizat de noi pe malul rîului 
Slănic. Cînd a săltat aici prima 
dată „balonul umflat", bucuria 
era de nedescris. Mingile mici, 
de burete și cîrpe, rămîneau în 
urmă..."

Apoi, destăinuirile fostului 
„elev dintr-a V-a“ care, după ce 
de-a lungul anilor urmează 
cursuri superioare, revine pe me
leagurile natale. De astă dată la 
conducerea unei școli de la poa
lele munților Vrancei, așezată 
pe locurile unde — mai demult 
— Odobescu și Vlahuță admirau 
Meledicul și Găvanu. „Aici, spu
ne autorul scrisorii, sportul se 
practică aproape zilnic de către 
copii și de trei ori pe săptămî- 
nă de către cei tineri și vîrstnici.

Printre protagonistele actualei ediții a campionatelor de tir se află și 
reputata țintașă Melania Petrescu.

lui că se decern titluri republica
ne. Sînt însă și alte aspecte care, 
în conjunctura actuală din acest 
sport, . sporesc atractivitatea con
cursurilor. Ne gîndim la faptul că 
de la încheierea campionatelor eu
ropene a trecut doar puțină vreme 
și deci membrii reprezentativelor 
noastre se află încă în plină for-

pe stadionul „Jiul” și 
a juca partidele oficiale, 
Lonea. Se pune, firesc, 
cît timp va mai dura 
acestei echipe fruntașe 

nostru ?
PROGRAMĂRILE !

ETAPEI A Iile
ției de rugby a clubului Gloria : după 
meciul cu Rulmentul, doi jucători din 
echipa oaspete, Neculau și Brcțcu, au 
fost loviți cu pietre de un spectator. 
In același timp, este de subliniat că 
și in timpul meciului (arbitru, Petre 
Ionescu), o serie de spectatori au 
reușit să pătrundă pe teren. Evident 
că în asemenea condiții nu se poate 
desfășura un meci.

• NOTABILĂ. PERFORMANTĂ 
ȘTIINȚEI PETROȘANI : deși n-a be
neficiat de aportul a patru dintre 
titulari (Bărgăunaș. Stănculescu și 
Rădulescu — accidentați sau bolnavi, 
Moroie — suspendat de antrenorul 
echipei), formația din Petroșani a 
reușit să termine în avantaj (e drept, 
la limită) partida cu Sportul Studen
țesc. Rezultatul este cu atît mai va
loros cu cît condițiile de pregătire 
rugbyștilor din Petroșani continuă 
fie precare : fără posibilitatea de 
avea acces 
situația de 
acasă, la... 
întrebarea :

. provizoratul 
a rugbyului

• AH. PROGRAMĂRILE ! Dumi
nică S-au desfășurat în Capitală patru 
meciuri de rugby, majoritatea foarte 
interesante. L'n derby Steaua—Dina
mo, o întîlnire în care Grivița Roșie 
s-a dezlănțuit arătînd cum se joacă 
rugby spectaculos, un meci dîrz dis
putat între cele două teamuri uni
versitare — Sportul studențesc și 
Știința Petroșani. Ce păcat, însă, că 
ele n-au putut fi urmărite de cei 
ce iubesc (sau au început să iubească) 
rugbyul, pentru simplul motiv că au 
fost programate în puncte diferite 
ale Capitalei și — trei dintre ele — 
cam la aceleași ore. Credem că Fe
derația Română de rugby n-ar mai 
trebui să admită asemenea dispersări, 
sub nici un motiv. în etapele viitoa
re. Pentru rugby...

• „NEDORITE" LA FARUL. Cate
goric, Farul a fost duminică de ne
recunoscut. Am fost tentați la Înce
put să credem că totul se datorează 
faptului că echipa nu „și-a intrat în 
mină”. Dar. altul este adevărul. Dis- 
cutind cu antrenorul Titi Ionescu, 
cît și cu alți constănțeni prezenți la 
meci, am aflat că în sînul echipei au 
apărut disensiuni. Lotul s-a cam îm
părțit în două — tineri 
— fiecare avînd puncte 
diferite, nu mai există 
sufletească, jucătorii se 
insuccesele colegilor lor ș.a.m.d. Spe
răm ca atît conducerea clubului cît 
și noul antrenor să restabilească

și vîrstnici 
de vedere 

omogenitate 
bucură de

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
Șl TELECOMUNICAȚIILOR 

DIRECȚIA GENERALĂ A AVIAȚIEI CIVILE

anunță un concurs pentru admiterea in școala de
PILOȚI PROFESIONIȘTI DE AVIAȚIE

înscrierile se primesc pînâ la data de 20 septembrie a.c. la Aero
porturile : Băneasa (Serviciu! personal TAROM), Arad, Bacău, Baia 
Mare, Cluj, Craiova, Constanta, M. Kogălniceanu, Deva, lași, Oradea, 
Satu Mare, Sibiu, Suceava, Tg. Mureș, Timișoara si Tulcea precum și 
la stațiile AVIASAN din localitățile Brașov, Galați, Piteș+i și Ploiești.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții :
— să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
— ^71°'bâ vîrsta între 18-23 °ni (împliniți pînă la 31 decembrie

— să cunoască o limbă străină de preferință engleza.
Detalii privind actele necesare înscrierii, disciplinei de examen, 

locul și data examenului, precum și durata de școlarizare se dau la 
aeroporturile și stațiile AVIASAN unde se primesc înscrierile.

RAVAȘ DINTR-UN 
SAT DE MUNTE-

BEȘLII*
Avem o bază sportivă construită 
de noi toți, cu mijloace proprii, 
cuprinzînd terenuri de volei, 
handbal și fotbal, pe care pri
mim aproape în fiecare dumini
că musafiri". Informațiile vin 
una după alta: „Cupa micului 
sportiv" este o întrecere pentru 
elevii din primele patru clase 
(tur-retur la fotbal, alergări, a- 
runcări și sărituri) ; „Cupa pri
măverii" între elevii școlilor din 
Beșlii, Vințilă-Vodă și Mînză- 
lești. „Poate vi se par neînsem
nate competițiile noastre — spu
ne profesorul Dumitru — dar 
sportul are la noi o importanță 
foarte mare în călirea organis
mului, dezvoltarea voinței și for
marea caracterului elevilor..."

Frumos, răvașul directorului 
școlii din Beșlii. Scris din inimă, 
cu căldură, el a reușit să ne 
convingă că în micul sat de 
munte sportul este iubit cu pa
siune. Mesajul din care aflăm 
că la Beșlii se organizează com
petiții tur-retur, se decernează 
cupe transmisibile, a poposit în 
redacția rfoastră. O petală ce do
vedește că acolo, în Vrancea, 
crește o floare frumoasă.

Modesto FERRARINI

mă. De asemenea, celorlalți spor
tivi fruntași care n-au făcut depla
sarea la Suhl li se oferă acum posi
bilitatea de a-și demonstra valoa
rea.
tru
fie
te.

Iată dar suficiente atuuri pen- 
ca întrecerile dc la Tunari să 
așteptate cu speranțe justifica-

in sinul echipei climatul sportiv ne
cesar. Fiindcă de la Farul așteptăm 
mai mult in acest campionat...

• AL DOILEA MECI PIERDUT 
PE TEREN PROPRIU !... „Perfor
manța” a realizat-o Agronomia Cluj. 
După Farul (9—16), acum la U- 
niversitatea (0—10)

Explicația este foarte simplă. Ne-a 
oferit-o antrenorul AL Paloșanu : El 
s-a plîns că lucrează în condiții cu 
totul improprii, nu are acces pe un 
teren de sport, în accepțiunea cuviiV 
tului. In plus, au plecat o serie de 
jucători formați de acest conștiincios 
antrenor : Ene, Naghiu, Petrean, Cos- 
ma. In general, rugby-ul nu este prea 
agreat la Cluj, în comparație cu alte 
discipline sportive.

DEBUTURI
PROMIȚĂTOARE
telefon), — DincoloCLUJ. 14 (prin 

de numărul ridicat de recorduri în
registrate de participanții la cam
pionatul republican de patinaj pe 
role se cere, cu deosebire, mențio
nată comportarea bună a multora 
dintre copiii care au concurat, ca in
tr-o uvertură la campionatul republi
can, în concursul rezervat lor. Teh
nica bună a multora, rezultatele mul
țumitoare, bucuria nețărmurită de a 
aluneca pe pistă demonstrează atît 
interesul dovedit de ei în pregătire 
(ca și preocuparea unor cadre care 
se ocupă de instruire), cît și adeziu
nea vîrstelor mici la acest sport, 
care stă la îndemîna oricui.

lată-i pe micii cîștigători ai con
cursului la patine tip căruță : cat. 
7—8 ani : H. Kerst (Metalurgica Si
biu) șl Adina Giulescu (C.S.S. Buc.); 
cat. 9—10 ani ; A. Lakatos (C.S.M. 
'' " . — Varga
(Dinamo Brașov) și Rodica Pașcan 
(Mureșul Tg. Mureș).

Cît privește primul campionat re
publican, după decretarea campioni
lor la patine tip linie (cunoscuți 
luni), el i-a selectat, după trei zile 
de întreceri, și pe cei de la tip că
ruță. Vi-i prezentăm : cat 13—14 
ani ; M. Dobrescu și Carmen Dra
goman (ambii Metalurgica Sibiu) : 
cat. 15—16 ani ; I. Orban (Olimpia 
Cluj) și Liliana Cardaș (Mureșul Tg. 
Mureș) ; 17—18
(C.S.M. Cluj) și 
reșul Tg. Mureș) ; 
(Dinamo Brașov) 
reșul Tg. Mureș).

Nușa DEMIAN

Cluj) ; cat. 11—12 ani : A.

ani : Șt. Simion 
Eniko Giligo (Mu- 
; seniori : G. Ballo 
și Eva Fokt (Mu-
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PATRU

STEAUA N-A REUȘIT SĂ ÎNVINGĂ

ÎN COMPETIȚIILE OFICIALE CONTINENTALE
ÎN „CUPA CUPELOR"

ECHIPE ROMANEȘTI ÎNCEP DRUMUL LOR

Indiscutabil, competițiile oficiale europene au fost și r'ămîn o mare 
invenție. în fiecare toamnă încep aceste ’ncleștâri, acest balet 
aspru între elite, o confruntare între cei. puternici care întinde 

in anumite zile aripa fotbalului peste întregul continent. Competițiile 
europene interclub au blindat intervalul dintre două campionate mon
diale, au dat strălucire de luceferi unor echipe si unor jucători, au 
născut si distrus mituri, au determinat atîtea căutări, soluții și momente 
de detentă, incit datorită lor fotbalul și omul au intrat în perioada 
postbelică într-o relație mult mai amplă, mai tensionată, mai viguroasă. 
Cupa campionilor, Cupa cupelor și Cupa U.E.F.A. au interzis izolarea, 
aducînd în același creuzet toată floarea fotbalului de 'a Liverpool 
pînă la Moscova. Ele aveau să prilejuiască o circulație și contacte, 
altfel de neconceput. Aveau să amestece idei și stiluri de ioc, să gene
reze transferuri și influențe reciproce, impunînd cele mai viabile dintre 
principii și stimulînd relații interumane de valoare.

Treptat, competițiile oficiale interclub au devenit prag selectiv de 
mare rigurozitate, triînd valorile, îmbogățindu-le, împlinindu-le, născînd 
ambiții și. energii fără precedent. Și dacă nouă nu ne-au adus pînă 
acum vreo coroană oarecare, (cu excepția calificării U.T.A.-ei în dauna 
Feijnoordului), competițiile acestea au șlefuit totuși profilul echipelor 
sau jucătorilor noștri, eliberindu-i în cea mai mare măsură de ipohon
dria manifestată mai de mult pe stadioanele din străinătate. Ceea ce 
nu este de fel puțin lucru. .

Zilele acestea, Cupele eurooer.e se pun din nou în mișcare. Patru 
echipe românești se află în alaiul lor multicolor. Patru echipe româ
nești înconjurate de emoții, de speranțe și de simpatia noastră vor să 
pună bine piciorul în scară și să urce spre treptele unde ajung doar 

cei mai puternici dintre puternici. Ele, alături de cei sensibili la soarta 
lor, vor ca anul acesta să fie mai bine decît anul trecui și poate mai 
bine decît oricînd pînă acum. Dinamo, Steaua, Rapid si U.T.A sînt 
nume reprezentative pentru ceea ce este și ceea ce poate fotbalul nos
tru la ora actuală. Dacă Panathinaikos, o echipă nici prea - prea, nici 
foarte - foarte, a reușit anul trecut să urce pînă în finala C.C.E., de ce 
să nu răzbească măcar pînă în sferturi una sau mai multe din cele 
patru investite ale fotbalului românesc. Haideți să credem că așa va fi I

Romulus BALABAN

PE F C HIBERNIANS (0-0)
LA VALETTA 14, (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
In capitala Maltei o echipă străi

nă. pe care calculul hîrtiei o arăta fa
vorită, nu a reușit să cîștige. E vor
ba de Steaua, care în întâlnirea cu 
F.C. Hibernians nu a putut cîștiga 
primul meci din „Cupa Cupelor”. în
tilnirea s-a terminat la egalitate: 
0—0. Așadar, partidei de la București 
îi revihe misiunea să decidă echipa 
care se va califica în turul următor. 
După cele văzute pe stadionul din 
La Valetta, nu putem să credem că 
aceasta nu va fi Steaua. Hibernians 
este o formație modestă, chiar foarte 
modestă. Are de partea ei ambiția 
jucătorilor, puterea de luptă și... ciu
datele condiții de joc: un teren cum 
n-am mai văzut, pămînt cu un strat 
de nisip bătătorit ne care dacă te 
antrenezi două săptămîni tot nu poți 
să-i descoperi secretele. Iată de ce 
echipe cu nume au trebuit să se mul
țumească aici cu rezultate egale. Dar, 
asupra acestor aspecte vom reveni. 
Acum să derulăm filmul meciului si 
să decupăm secvențele mai impor
tante.

Jocul 1-au început gazdele caro au 
atacat din start. în primele patru mi-

nute, Mifsud I și Theobold au șutat 
la poartă din apropierea careului. 
Fotbaliștii noștri erau cam timorați 
de condițiile de joc și de acești ad
versari necunoscut!. Dar spiritele se 
calmează in tabăra gazdelor și fotba
liștii români ies la atac. în min. 9 
Iordănescu a și înscris, însă din po
ziție de ofsaid. în min. 20. după un 
„un-doi“ cu Tătaru, Pantea a șutat 
puternic, portarul a deviat cu difi
cultate mingea în corner. A fost apoi 
rîndul lui Vigu să șuteze la poartă 
îil min. 25 si 26, dar fără succes. Mal
tezii au fost pe punctul de a înscrie

Stadion Municipal, teren : pă
mînt, acoperit cu un strat de 
nisip ; timp înnorat, spectatori a- 
proximativ 10 000.

F. C. HIBERNIANS PAOLA : 
Mizzi — Prlvitera, Mifsud I. Zerafa, 
Carvani, Michalet, Mifsud IT (min. 
77. Zammit), Thebold. Bonello, 
Cinni, Borg.

STEAUA : Coman 8 — Sătmărea
nu 8, Smarandache 7. Negrea 7, 
Cristache 7, Naom 6, Vigu 6, Pan
tea 6, Tătaru 6 (min. 56 Aelenei 6), 
Iordănescu 6. Năstase 6.
A arbitrat bine I. STRMECKI — 
Iugoslavia.

U.T.A.-AUSTRIA SALZBURG
(Urmare din pag. I)

U. T. A.

Adam ache, Vlad și Nae Ionescu ia

Din lotul naționalei s-au reunit ieri în Capitală 
jucătorii echipelor care nu se află angrenate în „Cu
pele europene". Pentru antrenamentul de după-amiază, 
de la „23 August", Angelo Niculescu a avut la dispo
ziție numai pe: Adamache, Nicolae Ionescu, Mocanu. 
Vlad și lanul. Deoarece Anca și Dembrovschi au avut 
ieri de susținut examene, ei vor veni la București 
in cursul dimineții de azi. cînd vor lua parte la al

antrenamentul de ieri al tricolorilor.
Foto : V. BAGEAC

doilea antrenament restrîns. După amiază, selecțio
nații vor asista la meciul Spartalc Trnava — Dinamo.

Seara, lotul va include și pe jucătorii din echipele 
Dinamo și Steaua (aceasta, din urmă venind cu un 
avion special din Malta).

Miine, joi, selecționații, fără cei de la Rapid, vor 
pleca la Poiana Brașov, pentru o pregătire în comun. 
Rapidiștii se vor alătura lotului vineri, cind se vor 
înapoia dg la Napoli.

ETAPA VĂZUTĂ DE LA ORADEA

la Arad, astăzi (n.r. ieri), pe calea 
aerului, înaintea echipei de fotbal...

Austria Salzburg a sosit) mai târ
ziu, cu un avion special, din care 
pe pista aeroportului arădean a 
coborît o delegație alcătuită din 
22 de persoane ! 14 jucători, antre
nori, conducători și, bineînțeles, 
ziariști. Puțin timp după aceea, an
trenorul Hoff răspundea cu amabi
litate la întrebări. „Tn privința for
mației, a spus el, același „11" fo" 
losib In ultima partidă de campio
nat, dar cu un mic semn de între
bare. Abia mîine (n.r. azi) voi ști 
cu precizie dacă Kibler, ușor acci
dentat sîmbătă, va fi apt de joc. 
Dacă nu, în locul lui va juca Mair- 
huber*.

Ce face U.T.A'. ?
Intr-o convorbire telefonică la 

motelul Pădurea Verde (la 10 km 
de... Timișoara), unde sînt cazați 
fotbaliștii arădeni, am aflat urmă
toarele ! marți dimineață, elevii lui 
Nicolae Dumitrescu și Ion Ionescu 
au efectuat un antrenament cu ca
racter tactic. Programul de după 
amiază a cuprins, printre altele, și 
o plimbare de relaxare și ozonifi- 
care prin pădure, efectuată la ora 
jocului. U.T.A. va părăsi motelul 
Pădurea Verde miercuri dimineața, 
la ora 10,30, urmînd să sosească, cu 
autocarul, la Arad, după circa o 
oră.
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Partida va fi 
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ta centru dearbitrată
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HRISTOS MISKAS (Grecia), 
Blau (ambii din Timișoara).

HALA
HIRNSCHRODT 

KIBLER FILZMOSER
(MAIRHUBER)

PUCHEGGER

RITTER 
LIBUDA 

WINKELNAUER

AUSTRIA SALZBURG

în min. 39, cind Bonello a fost în po
ziție de ofsaid nesemnalizată, dar 
Sătmâreanu a salvat în corner. După 
pauză am consemnat ocazia aceluiași 
Bonello (min. 56) apoi faza de la 
poarta gazdelor (min. 65 — cînd Năs- 
tase a centrat excelent, dar Pantea 
și Iordănescu s-au încurcat în minge 
la 5 m de poartă). în min. 70, Steaua 
a avut ocazia cea mai mare de a 
deschide scorul: Vigu a trimis mingea 
înainte, Năstase a fîșnit și a șutat de 
Ia 9 m. Portarul a fost „mat”, dar 
balonul a întîlnit bara din stingă și 
a revenit în teren. Apoi, portarul 
echipei Hibernians avea să se re
marce Ia două mingi (min. 75 și min. 
89) șutate de Vigu și Pantea, pe care 
le-a respins cu dificultate în corner.

Acesta a fost meciul, de o factură 
tehnicii și spectaculară modestă, în 
care Steaua n-a reușit să iasă din 
jocul încîlcit al adversarilor, mai ales 
înaintașii echipei bucureștene care au 
evoluat cu mult sub posibilitățile lor.

Constantin ALEXE

nostru special la Neapole, MARIUS POPESCU, transmite

Două goluri diferență sint suficiente pentru
calificare'' declară antrenorul Chiappella

NEAPOLE, 14 (prin telefon).
Sosită după trei ore de zbor 

efectiv pe ruta București-Roma- 
Neapole, cu o escală de două ore 
în capitala Italiei, echipa Rapid a 
fost primită de un Neapole îneîn- 
tător, cu cer senin și neverosimil 
de albastru, cu soare darnic (tem
peratura este de 28—30 grade), cu 
plaja plină de lume.

La aeroport, conducători ai 
bului A.C. Napoli și numeroși 
riști le-au făcut o amicală și

motoasă primire fotbaliștilor ro
mâni. Insistențele ziariștilor con
tinuă și la ora cînd scriu aceste 
rînduri și cînd cîțiva confrați na- 
politani îi așteaptă pe 
și Neagu să se trezească

A. C. NAPOLI

Răducanu 
din somn

Tn tabăra gazdelor, multă agita
ție în jurul anunțatei reintrări a 
ini Sormani (conducătorul de joc 
al echipei napolitane), care va e- 
volua — scriu ziarele — cel puțin 
o repriză. In culise se șoptește,

De ia Oradea ultima etapâ cu impli
cația sa esențială — clasamentul — se 
vede de jos în sus, dintr-un unghi In
comod. pe care nici un iubitor de fotbal 
■nu și-1 dorește. In prognoza campiona
tului, orădenii au Intuit destule intem
perii. dar temperatura atît de scăzută a 
acestui septembrie a întrecut toate pre
viziunile. Mai ales cîmpul depresionar 
de duminică, cu centrul pe stadionul 
Municipal din Cluj, a depus bruma 
peste toate inimile care bat alături de 
Crisul. Preocupat! de grădina lor, oră
denii au destul de puțin timp să se gîn- 
dcască In ceea ce se Intîmplă prin z.o- 
nele calde ale clasamentului. Derbyul 
Sapid — Dinamo a fost privit ca un 
film exotic la Teleenciclopcdie. cu pla
je însorite despre care stil că _nentru 
moment îți sint inaccesibile. Victoria 
tl.T.A.-ei n stârnit ceva mal mult inte
res : în ciuda celor patru puncte acu
mulate A.S.A. rămîne un posibil „client" 
la retrogradare, mai ales că în proxima 
etapă va juca tocmai cu Crisul, apro
pierea fiind posibilă. Cele patru goluri 
ale lui Oblemenco n-au încălzit pe ni
meni pentru că Gil Mărdărescu se bu
cură de mare stimă aici si toată lu
mea este convinsă că Politehnica se va 
redresa, chiar dacă anunțata luptă pen
tru titlu a fost compromisă încă din 
start.

Petrolul este o echipă care stîrneste 
un oarecare interes ne malurile Crișu- 
lul. impresia generală fiind aceea că 
ploîestenii nu mai reprezintă o forță, dar 
discuțiile pe aceastȘ temă sînt închise 
scurt : „Da domnule, dar cîștigă acasă". 
Ceea ce nu se poate spune șl despre 
Crisul care își găseste în C.F.Tt. Cluj cel 
mai apropiat tovarăș de suferință. De 
retrogradat însă, retrogradează două 
echipe...

Campionatul este abia Ia început șl 
îngrijorarea orădenilor ar părea prema
tură. dacă ea nu ar fi explicai prin 
jocul foarte slab al echipei. Cu o săp- 
tămînă în urmă U.T.A. a obtinut la Ora
dea o victorie decisă într-o oarecare 
măsură da sansă. dar „U" Cluj a jucat, 
practic, fără adversar. Bologan a gre
șit flagfant Ia primele două goluri, dar 
între el sî ceilalți singura deosebire 
este că greșelile portaru’ui sînt fatale, 
întreaga echipă a Jucat fără ambiție și 
cu erori pe toate planurile.

Pe buzele tuturor flutură o întrebare 
firească 1 ce se întînwlă ? Se întfmplă, 
p«- de o parte, că plecarea citorva Ju
cători a creat goluri valorice care acum 
— în divizia A — se văd bine si cu 
ochiul liber. Dar marele necaz vine din 
altă parte. Sînt Ia Crisul cîțiva Jucători 
înzestrali de la natură eu talent evi- 

s-au ob’snutt din mo- 
au pus piciorul în nri- 
drămufască fiecare efort 
special la antrenamente. 

Ilustrată mai ales de

divizii. In fine, luind echipa om cu om. 
constatăm că ea se bazează doar pe 
I.ucaci șl Dărfiban pentru că nici Mol
dovan nu se omoară cu firea, Iar 
Șchiopii traversează o perioadă de de
rută. Cam puțin pentru o echipă cu 
pretenții orlclt de mici.

Singurul lucru bun la Oradea este că 
în conflictul surd dintre antrenor și ju
cători cel care se bucură de credit (pînâ 
acum) este . 
se întîmple 
de zile și-a 
rent cu ce 
meciului de 
acordă ultima șansă jucătorilor recalci
tranți șl că preferă că continue lupta cu 
alțl oameni mai puțin experimentați, dar 
cu perspective de progres și dispuși să 
se supună efortului. Pe cine să aibă 
Coldum în vedere ? Singurul jucător. 
Intr-adevăr, apt pentru prima echipă ar

antrenorul. Ar fi absurd să 
altfel cu un om care ani 
dovedit competența, indife- 
echipă a lucrat. înaintea 

• la Cluj ne-a declarat că

clu- 
zia- 
zgo-

in meciul cu Spartak Trnava
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(Urmare din pag. 1)

oana Cehoslovaciei în 1968. pe cînd 
era rezervă la Steaua, crede. însă, 
că la București se va semna califi
carea. „Dacă marcăm două goluri 
acasă, ne spune el. șansele noastre 
de calificare vor crește considerabil. 
Dar pentru acest lucru va trebui 
să fim foarte atenti în 
Sălceanu. prezent la dialog, inter
vine fericit t „Eu vă
Trnava nu primim gol! Noi jucăm 
mai bine in deplasare, ne speriem 
de adversar si ne apărăm foarte 
bine. Acasă, însă, ati văzut și dv., 
ne grăbim să marcăm și ne avîn- 
tăm spre careul advers, rămînînd 
descoperit! în defensivă. De aceea, 
miercuri, acasă, ne trebuie multă 
răbdare în atac. Personal, sper în
tr-un rezultat favorabil". Radu 
Nunweiller consideră mobilizarea 
maximă drept necesitatea de prim 
ordin a echipei, si se aude o voce 
ce susține că „înfrîngerea din par
tea Rapidului a fost cit se poate 
de nimerită". Din vorbă fn vorbă 
ajungem Ia Adamec. Sătmăreanu II 
nu pare, .însă, intimidat de_ firma 
ilustrului său adversar : „Dacă mi-ar 
fi frică. _ atunci aș fi pierdut din 
start, 
meu.
Scurt dialog 
mitru 
cumpătat

apărare".
spun că la

durî. după care i-am spus : „EI e 
omul care a eliminat în ediția tre
cută vestitul Feijenoord". Florian 
Dumitrescu și-a reamintit de golul . 
acela de aur marcat la Rotterdam 
și a promis unul și pentru astăzi. 
Să nu uiți Floriane...

...Luni noaptea, imediat după ce 
au părăsit pista de beton a Otope- 
nilor, una din primele întrebări ale 
jucătorilor cehoslovaci a fost „joacă 

___ L__ 1„. 7". Se spune că 
cînd au aflat că blondul

.... atunci
Oricum s-ar numi adversarul 
eu știu că trebuie să-l tin". 

J.’.Lg cu antrenorul Du- 
Nicolae-Nicusor, calm și 

___ i că întotdeauna : ,,Meci 
greu ! Indiferent de forma în care 
se află, Spartak Trnava este o 
ecbînă valoroasă, cu atâtea. perso
nalități. Cred că la București se va 
decide calificarea. “ 
sta jucătorii mei 
dească în teren, 
zat. Cartea cea 
atacul, ceea ce. 
că anărarea va 
ușoară. Cbîar dacă 
repet, foarte

Confratele 
s-a interesat 
versarul lui 
zentat ne 
Frantisek Cernoch ne-a sous că gi
gantul Kuna fi.90 metri) e cunoscut 
ca ..Turnul Eiffel" al formației si 
ne-a întrebat dacă nu avem o me
taforă si pentru Florian Dumi
trescu. Am stat cîteva clipe pe gîn-

Dar pentru_ acea- 
trebuie să gîn- 

să joace organi- 
roare o va juca 

însă, nu înseamnă 
avea o sarcină 

”i avem un meci, 
dificil, sînt optimist!" 
ceh Frantisek Cernoch 
de cel care va fi ad- 

Dobias. Și i l-am pre- 
Florian Dumitrescu.

sau nu Dumitrache
atunci ___ ___ ......___  ______
nostru de Ia Guadalajara va fi cel 
mult 
tinski__  __ ____ _
ceva I). o bucurie discretă s-a cui
bărit în sinul echipei. Ieri dimi
neață. i*nsă. la complexul sportiv 
„23 August” unde au fost cazați, 
Dobias si ceilalți apărători au de
venit mai gravi auzind de forma 
bună a lui Lucescu. Dinu si Flo
rian Dumitrescu.' Numai Kuna sî 
Adamec s-au dovedit foarte veseli, 
poate prea veseli („Turnul Eiffel* 
e bolnav și nu știe dacă va juca 
astăzi) indieînd. pe rînd. prono
sticuri _ de-a dreptul fanteziste : 
„6—0 și 7—0 pentru... Dinamo !“ 
Dobias șî-a permis. însă, un pro
nostic serios „2—1 pentru Soartak, 
pentru că Dinamo e o cclliDă bună, 
dar parcă mai slabă decît altă dată"

Ieri după-amiază. Soartak Trnava 
s-a antrenat pe stadionul „23 Au
gust". Antrenorul Anton Malatinski, 
mulțumit de ultimul joc al echipei 
sale (3—1 în deplasare îa Teplice). 
s-a dovedit rezervat în privința re
zultatului de astăzi. „Cunosc foarte 
bine fotbalul românesc. Am urmărit 
naționala dv. la Guadalajara, am 
jucat împotriva ei la București pe 
cînd eram antrenor Ia Enc-cia 
Viena (4—0 pentru Iotul A). M-a 
impresionat în mod deosebit viteza 
jucătorilor dv. Cred că așa va juca 
și Dinamo".

— Să înțelegem că veți aplica_ o 
tactică specială în jocul cu 
namo ?

— Nici o tactică specială ! 
pregătit ca pe orice joc de 
pionat.

...$i totuși, astăzi, nu va

rezervă (antrenorul Mala- 
n-a vrut totuși să creadă asa

și să coboare în elegantul hol at 
hotelului „Parker’s" (reședința lo
tului român), cu o splendidă ve
dere spre mare, spre panorama 
portului, spre Vezuviu.

înainte de a vorbi despre starea 
de spirit pe care am găsit-o aici 
vizavi de meciul cu Rapid, citeva 
cuvinte despre jucătorii bucureș- 
teni. Aflați într-o bună dispoziție 
după victoria de sîmbătă în fața 
eternilor rivali, dinamoviștii, fot
baliștii giuleșteni au suportat cu 
plăcere călătoria, cu atît mai mult 
cu cit stewardesa cursei București- 
Roma, Alina Kraus, soția fostei ex
treme a Rapidului, a întreținut în 
avion o atmosferă fotbalistică vo
ioasă, optimistă. De aici și speran
țele exprimate „pe fază" de Ră
ducanu („Nu mai iau nici un gol 
in... echipa națională pînă la sfîr- 
șit.ul preliminariilor campionatului 
european"), Neagu („Visul meu este 
să marchez în fiecare meci și să 

al
să marchez în fiecare meci și 
ajung jucătorul român nr. 1 
anului"), Năsturescu („Rapidul și 
cu mine avem nevoie de un 
doiiea titlu de campioni*', etc, etc.

Meciul cu A. C. Napoli este 
privit curajos și lucid ! „Va fi o 
întrecere foarte dîrză, în care vom 
lupta pînă la capătul puterilor" — 
iată părerea tuturor în legătură cu 
meciul de miercui i.

ARBITRUL MECIULUI 
FINLANDA-ROMÂNIA

al

Di-

L-am 
cam-

fi un 
simplu joc. Astăzi va fi un duel 
al campionilor...

Meciul dintre primele reprezen
tative de fotbal ale Finlandei și 
României — care se va disputa 
miercuri 22 septembrie. Ia Helsinki, 
în preliminariile campionatului Eu
ropei — va fi condus de o bri
gadă de arbitri din Elveția, avîn- 
du-1 la centru pe Kamber Pius.

este un simplutotuși, că vestea
zvon menit să umple cele 80 000 
de locuri ale stadionului San 
Paolo, pe care mîine (n.n. azi), în- 
cepînd de ia era 21 (era Bucureș- 
tiului), se va disputa prima manșă 
a întîlnirii A. C. Napoli-Rapid. 
Vreau să subliniez, în final, fap
tul că nimeni nu concepe la Nea
pole ca echipa favorită să fie eli
minată de Rapid. Optimismul este 
exprimat fățiș de orice interlocu
tor și este întărit de declarația 
antrenorului Chiappella. care a- 
firmă că echipei sale îi sînt sufi
ciente două goluri diferență pen
tru a nu mai avea nici o emoție 
la București. După cite pot să-mi 
dau seama, toate acestea n-au nici o 
influență psihologică asupra ra- 
pidiștilor sau dacă eu, totuși ele 
sînt de natură să-i ambiționeze și 
mai mult.

Deocamdată atît din orașul can
țonetelor...

dent, der 
mentul în 
ma echinit 
J» meciuri 
Snec’ a
A1. Naehi. Suetu s’. înt.r-o oarecare m6- 
surj, de Balogh. Cu ctte un meci foarte 
bun șl alte natru-cînci Tn doru-lgl!’, 
oc«t’a reusesc de ani de zile sâ-si men- 
iinS locul în ecWnă centru e? știu să 
forțeze doar atunci cînd simt că răbda
rea celor de pe margine a ajuns Ia li
mită. Atunci „trtntesc" un meci de zile 
mari ca să Ie dovedească că tot ei sînt 
cei mai buni, le cresc pentru 
acțiunile, apoî ciclul se reia.
nescu, în scurta sa trecere pe 
ducerea tehnică a Crișvlui, n-a 
bit pentru că lucra prea tare, 
lucrează și el tare, vrînd să 
echipei un program apropiat de cerin
țele fotbalului modem, dar cel în cauză 
vor să-i demonstreze că „nu ține". Suciu, 
de exemplu, a făcut în perioada pre- 
compctlțională cîteva jocuri excelente, 
dar în campionat nu se vede pe teren. 
După ce a fost luat la rost, a venit la 
club după dezlegare. Al. Naghl al cărui 
aport în joc este extrem de redus, îsi 
permtte să Insiste pentru prezența în 
echipă a lui Arnoțchî, jucător plafo
nat, ajuns o adevărată groază pentru 
public. Sărac șl Bule au fost acciden
tați și încă nu au intrat în ritm, fără 
să mai vorbim că șl valizi fiind se si
tuează — din punct de vedere tehnic — 
la limita inferioară a cerințelor primeî

care 
care

Rt în 
esfe.

ni om ent 
Ton To
la con- 
fast tu- 
Coidum 
Impună

ARBITRUL GH. LIMONA
A PRIMIT ECUSONUL F.I.F.A

Zilele acestea, forul fotbalis
tic internațional a acordat ecu
sonul F.I.F.A. arbitrului român 
Gh. Limona. Astfel, Gh. Limona 
este cel de-al 9-lea arbitru român 
care deține ecusonul F.I.F.A., după 
M. Popa, V. Dumitrescu, A. Ben
tu, A. Pîrvu, I. Ritter, A. Rădu- 
lescu, N. Mihăilescu și C. Ni- 

(eseu.

Ju
din 
ne- 
un

fi Bedea, dar solicitările lotului de 
niori îl pot determina să absenteze 
echipă tocmai cînd ar fi mai_ mare 
voie de el. Mal 
talent cum
Agud 
nu-i 
sint 
fine, 
niaș
Metalurgistul Cugir. Va fi greu, foarte 
greu ca echipa să fie reclădită din 
mers. Dar se pare că pentru Coidum 
nu există cale. Actul său temerar 
putea, totuși, să însenineze cerul 
Oradea, cu condiția să fie ajutat 
toată lumea și în primul rînd de 
cătoril cărora le va acorda credit.

există la 
nu sint multe

— dar se zvonește 
place munca. Bocșa

Oradea 
în țară 

că nici lui 
și Covalcic 

alți doi candidați prezumtivi. Tn 
se scontează și pe aportul lui Ta- 
prln obținerea dezlegării de la

DUMITRU CHIRILA 
redactor la revista „Familia"

ar 
la 
de 

Ju

Există un monopol al „galeriei" ?
Fapte reprobabile săvirșile duminică in

stadionului din Constanta
Una dintre cele mai remarcabile 

exprimări ale dragostei pentru o 
echipă, ale pasiunii pentru un sport, 
este prezența suporterilor la me
ciurile pe care fotbaliștii îndrăgiți 
le susțin în alte orașe, uneori la 
distanțe de sute și sute de kilo
metri. Aceste deplasări implică e- 
forturi fizice, sînt legate, în același 
timp, de sacrificii bănești și foarte 
rar sînt compensate de satisfacția 
succesului sportiv. Dimpotrivă, de 
cele mai multe ori acești inimoși 
susținători fac cale întoarsă triști, 
pe un drum ce li se pare mai lung, 
după ce echipa lor a fost îngenun- 
chiată de către adversar.

Din păcate, prezența unei „gale
rii" străine nu numai că nu este 
apreciată și socotită, eventual, ca 
o pildă de urmat, dar ea este în
țeleasă adeseori ca o... provocare, 
ca o îndrăzneală a suporterilor e- 
chipei oaspe, împotriva căreia tre
buie luptat cu toate mijloacele. Și, 
astfel se înregistrează, pe 
stadioane, manifestări crase 
sportivitate, care, uneori, 
pînă la acte huliganice.

Așa s-a întâmplat duminică, la 
Constanța, unde cei 200 de supor
teri ai Steagului roșu, care făcu-

diferite 
de ne- 

merg

Â.S.A. 10. MUREȘ

TURNEE PESTE HOTARE
Echipa A.S.A. Tg. Mureș a ple

cat luni în Bulgaria, pentru un 
turneu de trei jocuri. Fotbaliștii 
români vor susține mîine primul 
meci, în orașul Stata Zagora. Par
teneră : divizionara A — Beroe.

„U“ Cluj, fără jucătorii Ștefan 
și Anca, reținuți în loturile repre
zentative (primul — la tineret, se
cundul — la ,,A“), urmează să 
plece azi, pe calea aerului, în 
U.R.S.S. „Șepcile roșii" vor parti
cipa la Erevan, între 16 și 23 sep
tembrie, la un turneu internațional 
în 4. alături de echipa locală Ara
rat și d'e două formații din R. D. 
Germană și Bulgaria.

CiȘTIGATORII EXCURSIILOR DE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES DIN 5 SEPTEMBRIE
Categoria 3 (19 excursii a cite 2 

locuri la Praga, plus diferența în 
numerar pînă Ia 10.000 Iei): 1. Udu- 
dec Mircea — Arad ; 2. Budăeș An
ton — Bacău; 3. Dinescu Viorica 
— Tg. Ocna ; 4. Boca Aurel — Cluj : 
5. Ungur Gheorghe — Bocsig jud. 
Arad ; 6. Spanache Andrei — Ga
lați ; 7. Wambach Mihai — Hune
doara ; 8. Foalea Elena — Giurgiu ; 
9. Naval Mihai — Crevedia, jud. 
Ilfov; 10. Vlad Iuliu — Ploiești ; 
11. Olaru Manda — Breaza; 12. 
Voicu Mihai — Sinaia; 13. Brînză 
Alexandru — Medgidia; 14. Meier 
Șulem — Iași ; 15. Petre Dumitru : 
J6. Neacșu Emanuel ; 17. Necula Fi- 
loti și 18. Popescu Răsvan Iulian

\

toți din București ; 19. Tătaru Ilie
— corn. Bîlteni jud. Gorj.

Categoria 4 (49 excursii a cite 2 
locuri la Praga): 1. Gheorghe Nico- 
laie — Lipova, jud. Arad ; 2. Fins- 
ter Iosif — Arad ; 3. Kovacs Ște
fan — Arad ; 4. Bîlbîie Gheorghe — 
Gh Gheorghiu Dej, jud. Bacău; 
5. Teleucă Ilie — Dr. Petru Groza, 
jud. Bihor; 6. Ianoși Ludovic — 
Oradea ; 7. Pavel Constantin — Bo
toșani ; 8. Munteanu Petre — Bra
șov ; 9. Radocea Constantin — Zăr- 
nești, jud. Brașov ; 10. Surcel Ma
rina — Topleț jud., Caraș Severin ; 
11. Groza lozsef — Cluj; 12. Sandu 
Valeriu ; 13., 14 și 15. Sandu Va- 
leriu — Constanța ; 16. Gal Andraș
— Sf. Gheorghe, jud. Covasna; 17.

Marcu S. Dumitru — satul Piatra, 
corn. Runcu, jud. Dîmbovița; 18. 
Manolescu G. Daniel — corn. Ani- 
noasa, jud. Dîmbovița; 19. Bănică 
Florea — Iași ; 20. Grădinaru H. 
Nicolaie — Iași (continuare în nu
mărul de joi).

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 37 DIN 

12 SEPTEMBRIE 1971
Categoria I: (13 rezultate) 6,45 

variante a 12.880 lei.
Categoria a II-a: (12 rezultate) 

189 variante a 527 lei.
Categoria a IlI-a : (11 rezultate) 

1 507.60 variante a 99 lei.
Rubrică redactată de 
LOTO PRONOSPORT

tribunele

aproape 500 de 
pur și simplu 

de la o tribună 
pînă la urmă

seră un drum de 
kilometri, au fost 
bruscați și izgoniți 
la alta și înapoi, 
fiind reduși, practic, la tăcere.
N-au lipsit și unele incidente, în 
aprecierea cărora am întîlnit, la 
organele de ordine de pe stadion, 
mai de grabă, subiectivism și local
patriotism, decît spirit de echitate.

Cu atît mai pozitivă a apărut, 
in aceste condițiuni, poziția medi
cului echipei Farul, Ovidiu Dinu, 
care n-a ezitat să recunoască vi
novăția locală, în cele petrecute. 
Și el a făcut, acest lucru chiar cu 
riscul de a fi lovit de către unii 
suporteri pătimași ai Farului 
căror 
forța

De 
larg, 
observatorul federal Ion Marinescu. 
El relevă atitudinea corectă a su
porterilor brașoveni, „care și-au 
manifestat în mod sportiv simpa
tia față de echipa dc tlneret-re- 
zerve a Steagului roșu, fluturind 
și steagurile pe care le aduseseră 
cu ei". Mai departe, se arată cum 
un grup de 30—40 de indivizi s-au 
îndreptat spre ei „rupîndu-le stea
gurile și aruncîndu-le jos". Con- 
cluzionînd' că „galeria" brașovea- 
nă n-a avut nici o vină, observa
torul federal propune o serie de 
măsuri printre care și sancționa- 

' rea clubului Farul, cu avertisment 
scris.

La capitolul acesta, al discipli
nei, _ de data aceasta pe terenul 
de joc, ne-au atras atenția și cele 
scrise de Aurel Bentu, conducăto
rul partidei Rapid — Dinamo : 
„In min. 78 I-am avertizat pe Nun- 
weiller III pentru tentativă de joc 
periculos (atac cu ambele picioare 
asupra lui Năsturcscu). Tn min. 80. 
l-am avertizat și pe Răducanu. 
pentru atitudine nesportivă față de 
Mustețea, pe care l-a apucat de 
git cu ambele miini, zguduindu-I, 
deși fluierasem faultul comis de 
Mustețea, care îi scosese mingea 
din miini neregulamentar".

Arbitrul Aurel Bentu arată, însă, 
și un alt aspect al lucrurilor, a- 
cesta pozitiv : după meci, în drum 
spre cabine, atît Nunweiller III, 
cit și Răducanu, recunoscînd jus
tețea avertismentelor primite, și-au 
cerut scuze pentru abaterile să- 
vîrșite. Dar ar fi infinit mai bine 
dacă manifestările de sportivitate 
s-ar produce în timpul meciului, 
și nu după terminarea lui...

Cercetînd rapoartele, ne-a inte
resat și opinia 
ției, antrenorul 
Braun-Bogdan, 
cele 4 (patru) 
metri dictate de arbitrul 
ter, în cursul meciului Universita
tea Craiova — Politehnica Iași 
(faptul este puțin obișnuit, dar 
fiind vorba de Ritter, un arbitru 
care nu tremură atunci cînd jocul 
îl pune în fața unor asemenea si
tuații, surprinderea nu este chiar 
atît de mare). Apreciind că arbi
trajul a fost bun, observatorul fe
deral este de acord (de altfel, ca 
și cronicarul nostru) numai cu trei 
din cele patru lovituri de la 11 
metri, contestînd pe cel din mi
nutul 37, „Ia un henț clasic in
voluntar". ,

Jack BERARIU

I, al 
unic argument părea să fie 

mușchilor.
aceste aspecte se ocupă pe 
într-un raport suplimentar,

trimisului Federa- 
emerit 

care a 
lovituri

CoIonian 
asistat la 
de Ia 11 
Iosif Rit-



CAMPTONATCl EUROPEAN DE BASCHEf

Echipa României a cedat
în fața Poloniei (74-80)9

ESSEN, 14 (prin telefon). Intr-unui 
din meciurile decisive pentru locul 
secund în grupa A a campionatului 
european de baschet, s-au întîlnit 
reprezentativele României și Polo-

93 (66—54) de formația Israelului, 
iar Italia a învins cu 67—53 (36—31) 
reprezentativa Turciei. Intr-un alt 
meci, Bulgaria — Cehoslovacia 
85—74 (51—39). Indiferent de rezul-

in lume
TURNEUL PREOLIMPIC DE BOX

S-A DESCHIS
A 71-a

SESIUNE CI-0

CAMPIONI BALCANICI LA POLO
ATENA 14, (prin telefon). S-au 

încheiat întrecerile primei ediții 
a Balcaniadei de natație pentru 
juniori. în partida decisivă a tur
neului de polo s-au întîlnit forma
țiile Greciei și României, neînvin
se după două zile de concurs. La 
capătul unui meci foarte strîns, 
care a necesitat două prelungiri,

juniorii români au învins cu 7—6, 
cucerind titlul balcanic.

Cîștigătorii ultimelor probe de 
înot! 100 m liber (b) 1 Lolic (Iugo
slavia) 58,2; 100 m spate (b): N. 
Milo? (Iugoslavia) 
ber i Beristianos 
200 m mixt (b) : 
ria) 2:25,1 ; 100 m 
tou (Grecia) 66,6 ; 
Bertianou (Grecia) 1:14,5; 800 
liber (f)! Avlonitou 
10 :27,5 ; 200 m mixt (f) i Konstan- 
tinidou (Grecia) 2:41,3. Clasamen
te finale! băieți — 1. Grecia și 
Iugoslavia 40 p, 3. Bulgaria 32 p ; 
fete — 1- Grecia 56 p, 2. Iugo
slavia 34 p, 3. Bulgaria 20 p.

1500 li-
18:26,4 ;
(Bulga-

62,4 ;
(Grecia)
Stoikov
liber (f) i Louka-
100 m spate <f) t 

m 
(Grecia)

La turneul preolimpic ce se des
fășoară în aceste zile la Milnchen, 
în rîndul celor peste 70 de pugiliști 
invitați participă și trei boxeri ro
mâni : Gheorghe Ciochină, Paul Do- 
brescu și Ilie Dascălu.

în sferturile de finală ale categoriei 
semiușoară, Gheorghe Ciochină l-a 
întîlnit Pe sovieticul Boris Kuznețov. 
După un meci extrem de disputat, 
în care cei doi combatanți au făcut 
o adevărată risipă de energie, re
prezentantul nostru a primit verdic
tul cu 3—2.

Paul Dobtescu l-a avut ca adver
sar. în optimile de finală ale catego
riei ușoară, pe vest-germanul Burk-

bardt Barnowski. Campionul român 
a boxat în nota sa obișnuită, atacînd 
în permanentă și lovind variat încă 
de la primul sunet de gong. în ulti
mul rund, Barnowski n-a. mai pu
tut face față seriilor dezlănțuite ale 
boxerului român, motiv pentru care 
arbitrul de ring a oprit lupta, dic
tînd victoria prin k.o. tehnic a bo
xerului nostru.

Celălalt pugilist român participant 
la ♦acest turneu, Ilie Dascălu. nu a 
intrat încă în focul întrecerilor. Alte 
rezultate mai interesante : Wolke 
(R.D, Germană) b. k.o. II Goschwind 
(RFG), Anfimov (URSS) b.k.o. II 
Barlow (Anglia),

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU SPORTUL

Maestrul emerit al sportului Mihai Albu ă fost, pînă acum, cel mai bun 
jucător al echipei României. In imagine, încearcă să-și depășească adver

sarul direct, un jucător francez.

niei. La capătul unei întreceri ex
trem de echilibrate, în care victo
ria a stat tot timpul în cumpănă, 
succesul a surîs sportivilor polonezi 
cu scorul de 80—74 (39—39). In pri
ma repriză, echipa poloneză a con
dus (14—8 în min. 5, 35—31 în mln. 
15), dar formația României a izbu
tit să egaleze. La reluare baschetba- 
liștii români iau conducerea de la 
început și domină pînă în min. 38 
(min. 30. 55—51. min. 37, 68—67). In 
final, ei au fost net dezavantajați de 
arbitrul italian Stefanutti care, prin
tre altele, a acordat două coșuri în
sorise neregulamentar de selecțio
nata Poloniei. Echipa României pu
tea și merita să cîștige, deoarece a 
jucat bine (ca și în partidele pre
cedente), iar adversara a evoluat 
slab, de nerecunosout față de întîl- 
nirile anterioare.

Au însoris Jurkiewicz 14. Lazniak 
6. Korcz 1. Dolczewski 17. Severin 
9, Ceglinski 4, Jeglinskl 4, Kozak 14, 
Durewski 11 pentru Polonia, respeq- 
tiv Savu 4, Albu 17, DIaconescu 17, 
Dragomiresou 6. Cîmpeânu 6, Ta- 
rău 6, Oczelak 6, Popa 12. Au ar
bitrat Stefanutti (Italia) șl Araba- 
gian (Bulgaria).

Miercuri, în ultima zî a turneului 
de la Essen, au loc jocurile Româ
nia — Spania. Franța — R.F.G. și 
U.R.S.S. — Polonia.

★
In grupa de la Boblingen, cele 

două favorite au obținut victorii 
clare: Iugoslavia a dispus cu 118—

jucător francez.
Foto i Dragoș NEAGU

țațele ultimei etape. Iugoslavia și 
Italia s-au calificat pentru semifi
nalele oompetiției.

LUXEMBURG, 14 (Agerpres). — 
Cea de-a 71-a sesiune a Comitetului 
internațional olimpic și-a deschis 
lucrările la Luxemburg, în prezen
ța președintelui C.I.O., Avery Brun
dage.

Una din problemele principale în
scrise pe ordinea de zi va fi cea 
a participării schiorilor alpini la 
Jocurile Olimpice de iarnă de la 
Sapporo. Se crede că Federația in
ternațională de schi va cere să fie 
acceptat regulamentul special al a- 
cestui for sportiv, care ar permite 
ridicarea definitivă a suspendărilor 
aplicate de președintele C.I.O. unui 
număr de zece schiori acuzați de a 
fi încălcat regulile amatorismului.

100 de boxeri la startul „MEMORIAIUIIII PROCHAZK
între 16 și 19 septembrie, boxerii români vor fi 

prezenți Ia startul întrecerilor pentru Memorialul 
„Vaclav Prochazka", organizat în fiecare an Ia Ostra
va (R.S. Cehoslovacă). în corespondența pe care o 
publicăm mai jos, sînt notate cîteva aprecieri asu
pra semnificației acestor întreceri, cit și asupra par
ticipării anunțate pentru actuala ediție.

Florin 
în tur- 
de la 
runde

Marele maestru’ român 
Gheorghiu se menține lider 
neul internațional de șah 
Vama, totalizînd după 10 
7>/2 p. El este urmat la diferență
de un punct de Vasiukov (U.R.S.S.) 
care are însă două partide între
rupte. Locul trei este ocupat de 
bulgarul Boboțov cu 6 p.

în runda a 10-a, Gheorghiu (cu 
piesele negre) a remizat cu Bobo
țov, rezultat consemnat și în parti
dele Minev — Radulov și Popov— 
Peev. în singura partidă decisă a 
acestei runde, ~ 
gat la Szilagy.

(România) 1—0 ; Heemskerk (Olan
da) — Timmer (Olanda) 1—0 ; Ko
walska (Polonia) — Rybarska (Po
lonia) 1—0 ; Henzlein (R.D.G.) —
Szota (Polonia) 1—0.

în clasament conduce Semionova 
(U.R.S.S.) cu 8 puncte, urmată de 
Henzlein (R.D.G.) — 7‘/2 puncte, 
Heemskerk (Olanda) — 6'/2 puncte 
etc.

în 1965 clubul sportiv al oțelă- 
riilor Vitkovice din Klement Gott
wald a organizat pentru întîia 
oară la Ostrava — „inima de oțel" 
a Cehoslovaciei — un turneu de 
box în memoria sportivului și par
tizanului Vaclav Prochazka, căzut 
eroic în lupta împotriva fascismu
lui, în anii ocupației naziste.

An de an, turneul și-a cîștigat o 
frumoasă 
cipanților 
ediție, ca 
socială și 
Unul din 
memorialului 
îl constituie, în fiecare an, pele
rinajul în satul Zubri — localitate 
în apropierea Ostravei unde ocu-' 
panții germani l-au ucis în mod 
barbar pe boxerul patriot — pen
tru a aduce un omagiu memoriei 
celor ce au luptat împotriva fas-

tradiție, numărul parti- 
crescînd la fiecare nouă 
și semnificația sportivă, 

politică a competiției, 
aspectele deosebite ale 

„Vaclav Prochazka*1

O

Bohumil Neme- 
cek, fost cam
pion european la 
categoria semi- 
mijlocie, va 
unul dintre 
prezentanții 
hoslovaciei 

turneu.

STADIOANELE 
VIITORULUI

Pasiunea brazilienilor pen
tru fotbal este notorie. 
Nu mai puțin, acea pre

ferință deosebită pentru ar
hitectura de factură moder
nistă, îndreptată spre viitor. 
Amîndouă, unindu-se în ace
le neobișnuite înzestrări ar
hitectonice dedicate sportului 
rege.

Brazilia posedă azi o sultă 
întreagă de mari stadioane, 
construite după preceptele ce
le mai noi. Marocana (200 000 
locuri), „uriașul" din Rio, poa
te primi in tribunele sale — 
cum s-ar spune — un oraș 
întreg. Foarte aproape, în an
vergură, se situează Morumbi, 
stadionul din Sao Paulo, cu o 
capacitate de 160 000. Apoi, 
Beira, din Porto Alegre, în- 
trecînd și el suta de mii.

Adevărate temple ale fotba
lului, mărturie a unei adora
ții duse la extrem. Dar nu
mai atît ? Cel mai recent e- 
xemplu, în această statistică 
a efortului edilitar pus tn 
slujba iubitorilor de fotbal, 
ne convinge că într-adevăr 
constructorii brazilieni își de
dică atenția nu numai spor
tivilor de azi, ci și celor de 
mîine.

Edilii orașului Eraxim, din 
statul Rio Grande do Sul, au 
proiectat și construit un sta
dion de 45 000 locuri. Nimic 
deosebit, în aparență Dar 
mai aflăm, spre surprinderea 
noastră, că actualmente acest 
oraș — adunînd — chiar cre- 
șele și grădinițele de copii — 
nu depășește încă o populație 
de 40 000 de locuitori! Sta
dionul din Eraxim nu se va 
umple decît atunci, peste cîți
va ani buni, cînd viziunea 
demografică a municipalității 
se va fi împlinit.

Un amator de ironii gratui
te s-ar încumeta să facă glu
me pe socoteala acestor arhi- 
tecți sud-americani, care iu
besc fotbalul dincolo de mă
sura obișnuitului. Ar fi cea 
mai crudă greșeală.

Este tocmai demnă de ad
mirație această arhitectură 
vizionară, care construiește 
pe viitor. Cîte săli și sta
dioane, pretutindeni în lume, 
nu s-au dovedit — la distan
ță de decenii numai — depă
șite de amploarea mereu cres- 
cîndă a popularității sportu
lui ?

vied UDR1ST5

Damianovici a cîști-

★
10-a a turneului in-Tn runda a 

ternațional femiqin de șah de la 
Piotrkov Trybunalșki (Polonia), 
maestra sovietică Semionova a în
vins-o pe Radzikowska, iar jucâ- 
toârea româncă Margareta Perevoz- 
nic (cu piesele negre) a cîștigat la 
poloneza Heljwig. Alte rezultate : 
Asenova (Bulgaria) — Pogorevici

Trimisul nostru special, EMANUEL FÂNTÂNEANU, transmite

CAMPIONOT balcanic di călărie

< Azi încep probele de obstacole

cismului. Anul acesta, la a 7-a edi
ție a turneului memorial, se va 
organiza o puternică manifestație 
a păcii, la care oaspeții turneului 
se vor întîlni cu vechii combatanți, 
tovarăși de luptă ai lui Vaclav 
Prochazka.

In ceea ce privește nivelul spor
tiv al turneului, el și-a cîștigat 
deja un bun renume în lumea bo
xului, la întreceri participînd nu
meroși campioni naționali ai țări
lor angajate, laureați la campio
natele europene sau Jocurile Olim
pice.

Anul acesta, la întrecerile me
morialului și-au anunțat prezența 
aproape 100 de boxeri din 10 țări :

Bulgaria, Cehoslovacia, Finlanda, 
Franța, Iugoslavia, Ungaria, Repu
blica Democrată Germană, Polo
nia, România și U.R.S.S. După cum 
se vede, principalele forțe pugilis- 
tice ale continentului au ținut să-și 
trimită. reprezentanții la această 
competiție. De altfel, finind seama 
de valoarea boxerilor care vor în
crucișa — între 16 și 19 septem
brie — mănușile în moderna sală 
a Noilor Oțelării din Ostrava, tur
neul memorial 
își merită din 
mini-campionat

.Vaclav Prochazka" 
plin atributul de 
european.
Stanislav KARAS

Fraga, septembrie

Tenismeiiii 
de la II. C. Paris 

învingători în „C. C. E.“
BRUXELLES, 14 (Agerpres) —

Echipa .Racing Club Paris a învins 
cu scorul de 5—2 echipa Dozsa Bu
dapesta, cîștigînd „Cupa campioni
lor europeni" la tenis. Pentru locu
rile 3—4 Rot Weiss (R.F. a Germa
niei) a dispus cu 5—4 de Primrose 
Bruxelles.

Peste 200 de atleți
(Urmare din pag. I)

13:30,0 la 3 000 m), clasat pe locul 
III ia Jocurile Panamericane ;

Pedro Miranda — 22 ani, funcțio
nar la Ministerul Lucrărilor Publice 
din Ciudad de Mexico, specialist în 
proba de 10 000 m (27:50,0 la 6 mile, 
28:40,0 la 10 000 m). clasat pe locul 
III la crosul „San Silvestro” ce se 
desfășoară în noaptea Anului Nou 
la Sao Paulo ;

Antonio Villanueva — 29 de ani, 
frizer la Jalapa, lingă Vera Cruz, 
concurează la 3 000 m obstacole 
(8:37,0), s-a clasat pe locul III la 
Jocurile Panamericane.

Toți sint pentru prima oară în 
Europa și, firește, impresionați de 
arhitectura diferită, de peisajele noi, 
de oamenii întîlniți. Cel mai vor
băreț dintre ei este Villanueva (obiș
nuit, probabil, din lungile conversații 
cu clienții..așa că-1 luăm drept 
„purtător de cuvînt".

— Ne obișnuim greu, ne spune el, 
cu diferența de fus orar. De pildă, 
acum cind vorbim cu dv (n.n. era 
ora 9.15) la Ciudad de Mexico este 
ora 1.15. Ne este somn, am vrea să 
dormim, dar trebuie să facem antre
nament... Și seara, cind în Bucu
rești se sting luminile în toate ca
sele, noi avem chef de vorbă ! îmi 
place in schimb clima, echilibrată, 
tocmai bună pentru concursuri. 8in- 
tem de 24 de ore aici, în capitala 
României, și sintem plăcut impresio
nați de oameni, ne bucurăm că în
țelegem cîte ceva din ce vorbesc.

Antrenorul polonez Tadeusz Kepka 
este o mai veche cunoștință a noas
tră. Ne-a vizitat țara de șase ori și 
a fost prezent în tribunele stadionu
lui Republicii, pentru a urmări „in
ternaționalele”. de două ori. Vorbeș
te. deci. în cunoștință de cauză :

— Campionatele internaționale ale 
țării dv sint o tradiție a lumii atle
tice. O mărturie a prestigiului de 
care sc bucură este și faptul că la 
ediția a XX-a și-au anunțat partici
parea sportivi din peste 20 de țări.

Campionatul masculin de handbal
(Urmare din pag. 1)

treze pînă în final această diferen
ță. Principalii realizatori : Ghioc (8), 
Berbecaru (3). Paraschiv, Odae și 
Bădău — toți cîte două pentru Tro- 
tușul, Constantineseu (8) și Avra- 
mescu (2) pentru S.C. Bacău. Au ar
bitrat V. Pclenghian și T. Curelea 
(București).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
DINAMO BRAȘOV 21—11 (10-6).
Prima victorie din campionat* a stu
denților timișoreni, realizată însă nu 
fără oarecari emoții. Pînă în min. 
20 (scor 5—5) ambele echipe s-au 
angajat într-o luptă oarbă, într-o 
goană dlsn-rată după minge și după 
goluri, abandonînd aproape total 
handbalul Timișorenii. însă, și-au 
revenit primii și. ordonîndu-și mai 

Vor fi, fără îndoială, întreceri de 
înalt nivel, vom asista Ia performan
țe de excelentă valoare.

★
La Comisia de organizare a celei 

de a XX-a ediții a Campionatelor 
internaționale de atletism ale Româ
niei (ai cărei membri s-au întîlnit 
ieri la amiază, la sediul C.N.E.F.S., 
eu ziariștii în cadrul unei conferințe 
de presă) au sosit pînă acum înscrieri 
din 22 de țări 1 129 de atleți din 
U.R.S.S., Mexic, Cehoslovacia, R.D. 
Germană. Olanda, Ungaria, Belgia, 
Finlanda, Grecia, Coasta de Fildeș, 
Franța, Polonia, Cuba, Norvegia. 
Austria, Bulgaria, Gambia. Sudan, 
Japonia, Republica Arabă a Egiptului, 
Italia și Iugoslavia. împreună cu for
mația României, la start se vor alinia 
deci, peste 200 de atleți din 23 de 
țări, reprezentind Africa. America, 
Asia și Europa.

Unele delegații sint „masive’, cea 
a Cubei numărînd 26 de sportivi, 
altele mai puțin numeroase. Fiecare 
dintre ele are însă vedete auten
tice : Tamara Danilova (U.R.S.S.), 
Antonio Villanueva (Mexic), Papa- 
georgopouloș (Grecia), Maki (Coasta 
de Fildeș). Urbanele) (Iugoslavia), 
Grazyna (Polonia), Montes (Cuba) — 
sînt numai cîțiva dintre performerii 
care vor evolua sîmbătă și duminică 
pe stadionul Republicii.

Fără îndoială, atleții români nu vor 
scăpa ocazia de a se impune într-o 
companie atît de selectă. Ieri dimi
neață i-am întîlnit în parcul sportiv 
„23 August" pe cîțiva dintre perfor
merii noștri. Campioana olimpică 
Lia Manolîu discuta cu atleții mexi
cani (un intermezzo înaintea antre
namentului). Șerban loan se grăbea 
spre... groapa de sărituri. Ileana 
Silaf discuta aprins cu antrenorul 
său, Gh. Biro. Există o dorință una
nimă de a se oferi spectatorilor un 
mănunchi de performante care să-1 
răsplătească pentru statornica lor 
dragoste față de atletism.

Așadar, ne așteaptă două zile de 
festival atletic, două zile în care vom 
da Cezarului ce este al lui...

mult atacurile, s-au detașat surprin
zător de repede (min. 24 : 9—5, tnin. 
29 : 10—6) in fața unei echipe care, 
în mod normal, n-ar fi trebuit să 
le pună probleme. In repriza secundă, 
„cascada" greșelilor s-a întrerupt, 
jocul a devenit mai liniștit și mai 
clar, iar pe acest fond Politehnica 
Timișoara s-a impus tot mal net, 
cîștigînd la o diferență ce reflectă 
corect raportul valoric dintre cele 
două formații. Cei mai eficienți ju
cători au fost : Teacoiu (7), Guneș 
(5), Oprescu (5) pentru Politehnica 
Timișoara. Lechner (4) și Georgevici 
(2) pentru Dinamo Brașov. Au ar
bitrat C. Burcă și I. Ionescu (ambii 
din București).

DINAMO BUCUREȘTI—UNIVER
SITATEA BUCUREȘTI 18—11 
(9—5). Derbyul etapei a fost de fapt

BELGRAD, 14 (prin telefon). -
Capitala Iugoslaviei, gazda celei 

de a 4-a ediții a campionatului bal
canic de călărie, i-a întîmpinat pe 
reprezentanții celor 5 țări partici
pante ~ Bulgaria, Grecia, România, 
Turcia și Iugoslavia — cu o ploaie 
rece și măruntă de toamnă, fapt care 
a determinat șl scăderea destul de 
pronunțată a temperaturii.

în ciuda condițiilor atmosferice 
nefavorabile, sportivii au efectuat an
trenamentele de acomodare. Călăre
ții români, ajunși în cursul dimineții 
de luni, au făcut două ore de antre
nament în după-amiaza aceleiași zile. 
Programul lor de marți a cuprins 
încă 5 ore de lucru, în timpul cărora 
toți componenții lotului au dovedit 
o bună dispoziție și o dorință fermă 
de a-și apăra cu dîrzenie șansele. 
O ușoară stare maladivă are junio
rul Nicolae Vlad care, aflat însă 
sub supraveghere medicală, va fi pro
babil recuperat pînă miercuri, cînd va 
trebui să se prezinte la startul probei 
de obstacole.

în general, echipele celorlalte țâri 
nu au suferit modificări esențiale 
în comparație cu alcătuirea lor de 
la edițiile precedente, astfel că viito
rii adversari sînt cunoștințe vechi 
pentru călăreții noștri. între cele 
cîteva excepții semnalăm prezenta 
sportivilor greci, pentru prima oară 
la un campionat balcanic. Ei vor con
cura doar în probele de obstacole, 
atît la senior! cit și la juniori. Din 
lotul de obstacole al Turciei este 
de notat doar absența lui Mirel En- 
gin, campionul din 1968. în rest fiind 
prezenți toți medaliații cu aur în 
proba pe echipe (anul trecut, la 
Craiova). La dresaj, va concura doar 
un singur călăreț turc. A. Okmen, 
situație similară cu a țării gazdă, 
reprezentată prin A. Peciovnîc. Ast
fel, pentru titlul pe echipe au ră
mas în întrecere doar reprezentanții 
noștri șl cel bulgari. Prima șansă 
aparține, firește, lui Molnar. Mihal- 
cea și Velicu.

Pronosticurile pentru concursul in
dividual indică în majoritate tot o 
victorie românească. în ceea ce le 

o simplă formalitate pentru dina- 
moviști, care avînd în față o e- 
chipă cu o pregătire fizică mai sla
bă au cîștigat mai clar decît arată 
scorul. Cele mai multe puncte au 
fost marcate de Papp (5), Dan Ma
rin (4), Bota (4), pentru învingători, 
respectiv D. Cosma (3), Voinea (2). 
Au condus D. Purică și V. Erhan 
— ambii din Ploiești.

UNIVERSITATEA CLUJ — IN
DEPENDENȚA SIBIU 22—19 
(12—7). în clasament conduce 
Steaua cu 12 p (golaveraj 129—76), 
urmată de Dinamo 12 p (123—78) 
și Universitatea 10 p.

Următorul turneu ai campionatu
lui va avea loc la Galați la 25 și 
26 septembrie. 

privește pe gazde, înregistrăm o altă 
premieră : participarea lor la con
cursul complet. Și pentru că am 
amintit de această probă, trebuie să 
arătăm că atît România cit și Bul
garia se prezintă la întrecerile de 
aici cu echipele secunde, celelalte 
pregătindu-se pentru apropiatul con
curs de Ia Milnchen. La obstacole 
— atît seniori cit și juniori — 
lupta este deschisă oricărui rezultat, 
un ciștigător find greu

Cea de-a 4-a ediție 
tului balcanic va 
miercuri după-amiază, 
loc și primele întreceri : proba nr. 1 
la obstacole individual pentru ju
niori și seniori.

de indicat.
a Campiona- 
fi deschisă 

cînd vor avea

ALEKSANDR MEDVED

Luptătorul sovietic Aleksandr 
Medved împlinește mîine 34 de ani. 
La această vîrstă, Medved se mîn- 
drește cu o impresionantă carte de 
vizită, înscriindu-și numele la loc 
de einste în palmaresul celor mai 
prestigioase competiții din lume, 
într-adevăr. 7 medalii de aur la 
C.M. și două Ia Jocurile Olimpice 
reprezintă performanțe greu de 
egalat.

La recentele campionate mon
diale de la Soția, pentru prima 
dată după multi ani i-a fost ame
nințat titlul (în 1965 l-a pierdut 
datorită unei erori de arbitraj). în- 
cepînd din 1967. Aleksandr Medved 
se află într-un continuu duel Ia 
marile competiții cu luptătorul 
bulgar Osman Duraiiev, clasat, de 
altfel de fiecare dată pe locul se
cund. Toți oficialii, și îndeosebi 
numeroșii suporteri din tribunele 
stadionului „Vasil Levski”, aștep
tau meciul Medved — Duraiiev 
care avea loc de astă dată pe te

TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Campionul mondial de box la categoria 
ușoară, scoțianul Ken Buchanan, și-a 
păstrat titlul, invingînd la puncte în 
15 reprize pe Ismail Laguna (Panama). 
Meciul, disputat la „Madison Square 
Garden" din New York, a fost precedat 
de o altă întîlnlre la aceeași categorie 
între Roberto Duran (Panama) și Ben
ny Huertas (Porto Rico), cîștigată de 
primul prin K.O. după numai un mi
nut de Ia începerea luptei.

Tradiționala competiție clclistă internațio
nală contra-cronometru de la Doesseno- 
fern (Elveția) a revenit la ăceastă edi
ție cunoscutului rutier spaniol Luis 
Ocana, care a parcurs 50,400 km in 
1 h 08:59,8. El l-a învins cu 15 sec. pe 
danezul Ole Ritter. Pe locul trei s-a 
clasat belgianul Plntens tn 1 h 10:27,5.

locul li. In 
luptătorului 

Ahmet Auik). 
edl- 

O-

născut tn ziua
16 septembrie

i 1937. înălțimea : 1,99
m, greutatea: 103 kg. 
Practică luptele li
bere tncepind din 
1960. In palmaresul 
său sportiv sint în
scrise următoarele 
performanțe: cam
pion mondial la ca
tegoria, semigrea în 
anii 1962, 1963, 1966 ți
la categoria grea tn 
1967, 1969, 1970 și 1971. 
(tn anul 1965 s-a_ cla
sat pe 
urma 
turc
La ultimele două 
ții ale Jocurilor 
llmplce (Tokio 
1964 șl Ciudad 
Mexico - 1968) a 
certt medaliile 
aur, prima tn 
tele categoriei 
grea, 
doua 
acestea se 
gă si 4 titluri 
tinenta’e.

de 
cu- 

cie 
liml- 

semi- 
de a 

La 
adau- 

con-

tar cea 
la area.

mal

renul acestuia din urmă. Și, se 
părea, după primele două reprize, 
că marea revanșă se va produce. 
Duraiiev conducea în minutul 7 cu 
trei puncte și cei Dește 20 000 de 
spectatori îl aclamau furtunos pe 
compatriotul lor. Dar campionul 
lumii nu-și spusese ultimul cuvînt. 
A tatonat de cîteva ori în acele 
minute si cind a găsit momentul 
potrivit a declanșat un atac, pe 
care bulgarul nu l-a mai putut evi
ta. scăpînd cu mari eforturi de o 
înfrîngere prin tuș. Partida s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate, 
dar Medved avea mai puține 
puncte de penalizare Iată deci că 
nici de această dată Aleksandr 
Medved nu a putut fi ingenunchiat.

După festivitatea de premiere, 
valorosul luptător sovietic a decla
rat. cu modestia ce-I caracterizea
ză. că dorește să urce ne podium 
și la Jocurile Olimpice de la 
Milnchen.

Campionatul european de șașki (dame) 
de la Șuhumî a continuat cu partidele 
din runda a 6-a. Fostul campion euro
pean, olandezul Seybrands l-a învins 
pe belgianul Degge. S-au încheiat remi
ză partidele Andreiko — Șcegolev, 
Korbov — Van der Suijs și Zorna — 
Rabateli. în clasament conduce An
dreiko (U.R.S.S.) cu 5 p., urmat de 
Seybrands — 4 p șl o partidă întreruptă.
■
Concursul internațional <le călărie tic la 
Haga a programat o nouă probă de ob
stacole în care victoria a revenit favo
ritului principal, englezul David Broome, 
pe calul „Manhanttan". El a parcurs 
traseul in 1:03.9, fiind urmat de com
patriotul său Harvey Smith pe „Even 
Jones" — 1:06,9 și vest-germanul Wil- 
Ubert Mehlkopf pe „El Torro" — 1:10,9.
a
Au continuat meciurile din cadrul „Cu
pei Italiei- la fotbal (etapa a 4-a). Iată 
rezultatele înregistrate în diferitele 
grupe : Como — Reggina 3—1 ; Varese 
— Brescia 1—0 ; Milano — Mantova 2—0 : 
Novara — Catania 2—0 ; Verona — 
Sorrento 4—o ; Catanz.aro — Palermo 
1—0 ; Taranto — Bari 0—0 ; Genova — 
Juventus 2—2 ; Modena — Cesena 1—0 ; 
Vicenza — Reggiana 2—1 ; Roma — Pe
rugia 2—1 ; Ternana — Atalanta 1—1 ; 
Cagliari — Fiorentina 1—0 : Foggfa — 
Arezzo 2—2.

„CONFLICTUL" AJAX-NACIONAL CONTINUA
Au trecut două luni de cînd du

rează tratativele pe marginea dis
putării „Cupei intercontinentale" la 
fotbal, amenințată sS nu se mai dis
pute. în ediția 1971. Deși se părea 
că un acord între Ajax Amsterdam 
și Nacional Montevideo ar putea fi 
încheiat, totuși proiectele au rămas 
pentru moment, la un punct mort.

Discuțiile continuă acum Ia nive
lul... diplomaților. Astfel, ministrul 
de externe al Uruguayului. Josâ 
Mora, a făcut cunoscut ambasado
rului' olandez la Montevideo că 
atitudinea clubului din Amsterdam 
nu e de natură să î'ncurajeze dez
voltarea relațiilor cUltural-sportive 
dintre cele două țări. La rîndul 
său. ministrul culturii din Olanda 
s-a adresat oficial conducerii clu
bului Ajax cu cererea de a lămuri 
în cel mai scurt timp diferendul 
iscat, pentru a se elimina tensi
unea existentă în relațiile cu opi
nia publică din Uruguay.

în mod oficial, Ajax refuză să se 
deplaseze în America Lafină din 
cauza unor vaccinuri pe care ar tre
bui să le suporte jucătorii înainte 

^ultimele știri* ultimele rezultate*

Primele meciuri din „Cupa UE.F.A.“
Ieri după amiază și aseară s-au desfășurat primele meciuri din cadrul

Cupei U.E.F.A. lată rezultatele :

FENERBAHCE — FERENCVAROS 1-1 (0-0)
GLENTORAN BELFAST — EINTRACHT BRAUNSCHWEIG 0—1 (0-1)

Pînă la închiderea ediției nu s-au terminat meciurile Keflavik — Totten
ham și A.D.O. Haga — Aris Bonneweg.

Marea majoritate a jocurilor din C.C.E., Cupa cupelor și Cupa U E.F.A. 
vor avea loc astăzi, 15 septembrie.

tn cadrul unui concurs atletic care a 
avut loc Ia Mtlnchen, sportivul vest- 
german Ziegler a terminat învingător în 
proba de săritură cu prăjina cu un re
zultat de 5,30 m.
■
La Diepholz a avut loc înttlnlrea inter
națională de atletism dintre echipele 
de Juniori ale R- F. a Germaniei șl Po
loniei. tn ambele meciuri victoria a re
venit gazdelor : Ia masculin scorul a 
fost de 112—85 p, iar 
76—59 
nulul

la feminin de 
aruncarea doca- 
leallzat 62.22 m.

p. tn proba de 
Rieck (R.F.G.) a

automobilistică b500 km de laCursa
Imola" a revenit englezului Redman care 
a realizat o medie orară de 165.519 km. 
EI a fost urmat în clasament de fin
landezul Kinunen șl de italianul Casoni. 
în cursul primei manșe, 
proastei vizibilități, 
austriac Klaus Reiscb 
mortal.

din cauza 
automobilistul 

s-a accidentat

Ronnie Peterson 
tn clasamentul

Automobilistul suedez 
continuă că conducă 
„Cupei Europei", avînd acum 42 de p. 
înaintea ultimelor două concursuri care 
vor avea loc la Albi și Roma. In com
petiția disputată la Viena el s-a clasat 
pe primul loc, domlnînd categoric cele 
două manșe. Peterson a realizat o vi
teză medie orară de 142,171 km.

de plecare, care prin urmările lor 
ar afecta starea lor fizică ulterioară. 
De fapt, mai mare este pericolul ca 
— așa cum s-au petrecut lucrurile 
în tfecut, în Argentina — jucătorii 
olandezi să sufere traumatisme și 
indisponibilități de natură a 
scoate din cursă echipa lor din 
competițiile actuale. Nici motivele 
financiare nu constituie vreun sti
mulent. deoarece în ipoteza că o- 
landezii ar pierde meciul în de
plasare. încasările realizate acasă ar 
fi compromise în largă măsură. De 
unde și propunerea de a se juca 
ambele meciuri pe teren neutru. Ia 
New York.

Președintele clubului Nacional 
Montevideo. Miguel Restisua. a de
clarat că va cere o importantă com
pensație bănească pentru prejudi
ciile. morale și materiale aduse clu
bului său, împiedicat — prin refuzul 
olandezilor — de a-și adjudeca 
rîvnita cupă.

Se pare că F.I.F.A. se pregătește 
să ia atitudine dictînd măsuri îm
potriva lui Ajax Amsterdam.


