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AZI, LA HELSINKI, De la trimisul nostru special.

In CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL ROMULUS BALABAN
.1

FINLANDA-ROMÂNIA,

TIMP D£ TREI ZILE, LA CLUJ:

MAEȘTRII GIMNASTICII ÎȘ1 DISPUTA
TITLURILE DE CAMPIONI NAȚIONALI

Mircea Gheor- 
Elisabeta Turco, 
și ceilalți carn
al țării pe anul

Elena Ceampelea, 
ghiu, Olga Ștefan, 
Gheorghe Păunescu 
pioni de gimnastică 
1970 mai au doar două zile pînă cînd 
vor trebui să-și confirme pozițiile 
lideri la individual compus sau 
aparate.

Ii revine Clujului cinstea de 
găzdui pe cei mai buni gimnaști 
țării, angajați in cea mai importan
tă competiție individuală internă, 
campionatul maeștrilor. Timp_ de trei 
zile, în Sala sporturilor si-au dat 
intilnire 25 de maestre și 20 de ma
eștri, într-o confruntare menită a sta
bili noua ierarhie Internă a virfu • - 
rilor gimnasticii noastre. Competiția 
feminină prezintă un interes în plus 
față de cea a băieților, pentru că ea 
ne va edifica tn bună măsură asupra 
stadiului pregătirii selecționabilelor 
pentru apropiatele campionate euro
pene de la Minsk și, deci, asupra 
șanselor noastre la această impor
tantă întrecere continentală. Nădăj
duim că sportivele care ne-au adus 
satisfacții la trecutele mondiale și la 
campionatele balcanice de Ia Belgrad 
vor evolua bine ia finalele de la 
Cluj, spre a ne da posibilitatea să 
privim cu încredere „examenul eu
ropenelor". Tn ce privește participa
rea. subliniem faptul că doar două 
centre sînt reprezentate la aceste fi
nale : București si Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dei ! (Tn celelalte orașe 
ale tării nu mai există, oare, nici o 
maestiă ?) Din acest punct de ve
dere, la băieți 'ituația este șl mai 
netă : covîrșitoarea majoritate a fi- 

Capitnla. provincia 
cu lotul simbolic I 
de întrebare al fi- 
an ale maeștrilor

cu

'Z-dv ■ «x-c-Nw...
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O PARTIDA DECISIVA
PENTRU MENȚINEREA ȘANSELOR ECHIPEI NOASTRE 

DE CÎSTIGARE A SERIEI
HELSINKI, 21 (prin telex)
Capitala Finlandei a avut parte 

azi (N.R. — ieri) de o vreme splen
didă. Soare, un cer.de un albastru 
crud și o temperatură plăcută au 
recompensat pe fotbaliștii români 
pentru , săptămîna trecută. cînd 
s-au pregătit numai, sub rafalele

LA RADIO
Șl PE MICUL ECRAN

Meciul Finlanda — România, 
care se va disputa azi după-a- 
n-iară la Helsinki, va fi transmis, 
in întregime, la radio (pe pro
gramul I) — crainic reporter 

Grlgore TUsei și pe micul ecran 
— comentator Cristian 
Incepind din jurul orei A ȚĂRII NO ĂST RE

PARTICIPĂ LA
tricolorii

speranțelor noastre Lucescu. Dembrovschl, Neagu. Iordănescu

naliștilor o dâ 
fiind reprezentată

Un mare semn 
nalelor din acest 
11 reprezintă exercițiile impuse.

Atacul 
barcării in avionul de Helsinki

cu citeva momente înaintea im- 
Foto: V BAGEAC

R «mâniei,
VasiJe Biv 
După cum 
o formație 

întregime 
fard f'xpv- 

întrecerl. F.chipa 
de Martie Ștefănescu 
și AJex. Aramă —

reprezentări vă

sărituri) s-a impus

Topescu,

ploii. Marți dimineața, 
ș-au antrenat, pe stadionul olimpic. 
Stadionul acesta, văzut la fața lo
cului, este de o frumusețe pe care 
micul ecran n-o va lăsa niciodată 
sâ treacă. Are armonie, totul e de 
bun gust și sclipește prin buna 
îngrijire de care beneficiază. Ga- 
romii este mătăsos, sănătos, dens 

elastic, iar pista de tartan îți
d.5 senzația că pășești pe un co
vor plușat sau pe spatele încor
dat . al unui animal viu. care ce
dează sub tălpi numai atît cit să 
calci bine. Tricolorii s-au antrenat, 
uri ceas, așa cum se obișnuiește 
pentru defrișarea organismelor, iar 
spre sfîrșit antrenorii Angelo Ni- 
culescu și Titus Ozon au organi
zat citeva exerciții tactice, îricer- 
cind să reamintească băieților ne-

prin mutarea centrului de greutate 
pe partea dreaptă. Fotbaliștii ro
mâni. care se odihniseră bine, au

cătorul delegației, precum și antre
norul Angelo Niculescu ne mărtu
riseau că le-a plăcut starea de 
spirit a lotului, amestecul acesta 
de încordare și de relaxarei care 
definește pe fotbalistul bine an
corat în realitatea unui anume meci.

O REPREZENTATIVĂ

Astăzi se <lă startul In „Turul 
Bulgariei", competiție pe etape 

la care parth’pi rutieri din nu
meroase țâri. La întrecerea carv 
se încheie la 3 octombrie se află 
și o reprezentativă a 
alcătuită din Ștefan Suciu, Andr 
Soclu, Ștefan Szekely, “
dea șj N. Antlronache. 
se vede, tsfe vorba de 
alcătuită aproape in 
din aJerxatoi^i tineri, 
ri eiița marilor 
este însoți 
— antrenor 
arbitru.

SOUMALAINEN (2) 
TOIVANEN (6) 

TOIVOLA (8)

NASMAN (1)
SAVIOMAA (3) MAKYNEN (4) RANTA(5) 

HEIKK1LA (7) NIKKANEN (10)
RAHJA (9) LINDHOLM (11)

(Continuare tn pag a 3-a)

Arbitrii : PIUS KAMBER (la centru), Walter Hungerbuhler și Joseph 
Soinder — toți din Elveția. Meciul va începe la ora 18,30.

la București

MECIUL
IORDĂNESCU (111 NEAGU (9)

R. NUNWEILLER (10)
MOCANU (4) DINU (6) LUPESCU (3) 

RADUCANU (1)

LUCESCU (7)
(5)

DEMBROVSCHI (8)
DUMITRU 

SĂTMAREANU (2)

REPREZENTATIVELOR
DE TINERET

ROMÂNIA

stadionul Republicii, In
ia ora 15,30, se desfă- 

repre-

cesifatea presingului, precum, și o- 
bligația de a construi acțiuni ofen
sive pe tot frontul de înaintare, 
de a evita tendința echipei, obser
vată și de noi, spre dezechilibru.

răspuns cu
jucîndu-se cu 
care atestă dispoziție, ardoare și e- 
chilibru. I.a sfîrșit. Ion Siclovdn, 
vicepreședinte al F-R.F. și condu-

vivacitate la comenzi, 
o plăcere evidentă,

Azi. pe 
cepînd de 
șoară întilnirea echipelor 

’tentative de tineret ale României 
și Finlandei, in cadrul prelimina
riilor campionatului european de
dicat echipelor sub 23 de ani. Lo
tul echipei oaspete; a sosit ieri 
după-amiază, pe calea aerului.

Citiți, tn pagina a treia amănun
te înaintea acestei partide.

După un început incert, Petre Mihaiuc (în foto, la 
din nou în acest an ca cel mai bun dintre gimnaștii români, obținînd 
succese ce-i onorează cartea de vizită. Intre altele, a cîștigat titlul de 
campion balcanic absolut la Belgrad iar în întrecerile în care a fost an
gajată echipa reprezentativă gimnastul de la Steaua a realizat comportări 
care i-au adus frumoase aprecieri din partea specialiștilor care l-au ur
mărit. $i iată-l acum pe Mihaiuc în ' 
gimnaști ai tării pentru rcciștigarea 
uși el. ?

care gimnaștii fruntași 
zenta pentru prima oară 
zon

Programul de concurs

se
in

se

vor pre- 
acest se-'
eșalonea-

luptă cu el 
titlului de

insuși și 
campion

zile : joi 
impuse

cu cei mai buni 
național. Va re

se vor desfășura 
(masculin și fe-

ză pe trei 
exercițiile . . 
mînin). vineri — exercițiile liber a- 
lese, iar simbătă finala pe aparate.

PE AEROPORTUL OTOPENILA PLECAREA VOLEIBALIȘTILOR
Clipe de emoție, ied dimineață, 

pe aeroportul internațional Bucu
rești Otopenî. Voleibaliștii și vo-

In întrecerile parașutiștilor

DUPĂ DOUĂ PROBE ILIE NEAGU ÎNVINGĂTOR DETAȘAT
Marți, pe aerodromul București- 

Clinceni, s-au disputat în continua
re manșele doi și trei ale probei a 
Ii-a (salt individual de la 2000 m 
cu acrobație) din cadrul campio
natelor naționale. Deși nu la valoa
rea rezultatelor obținute in cadrul 
primei probe — cînd patru sportivi 
au reușit șă egaleze recordul mon
dial — timpii obținuți de către pri
mii clasați Ilie Neagu și Florica Uță, 
dau o medie destul 
de valorile realizate 
dial. De 
du-se pe 
probă cu 
de Ionel 
pion, a confirmat buna pregătire, 
ceea ce îi va aduce satisfacția pri-

de apropiată 
pe plan țnon- 
Neagu clasiu- 
și în această

altfel, Ilie 
primul loc 
un avans. substanțial față 
Iordănescu. vechiul cam-

mului loc și a titlului de campmn 
republican pe anul 1971.

Tn continuare s-au disputat pri
mele manșe ale ceLei de a treia 
probe a campionatelor — salt in 
grup de la 1000 m. cu aterizare la 
punct fix. Astăzi, de la orele 9, se 
vor efectua ultimele lansări în ca
drul acestei probe, 
11 se va desfășura 
premiere.

REZULTATE
PROBA A Il-a

iat de la orele 
festivitatea de

TEHNICE
(trei manșe) 

MASCULIN: 1. Ilie Neagu (Aero
clubul Aurel Vlaicu București) 4,10 : 
2. Ionel Iordănescu (Aeroclubul. 
Aurel Vlaicu Buc.) 4,30; 3. Ion 
Bucurescu (Aeroclubul Ploiești)

4,St , 4. Ștefan Niță (Aeroclubul 
Ploiești) 4.86 ; 5. Vasile Mihanciuc 
(Aeroclubul Brașov) 5,01 ; 8. Vic
tor Frank (Aeroclubul Brașov) 5,10 ; 
1.. Alexandru Caracudă (Aeroclubul. 
Ploiești) 5,28 ; 8. Nicolae Bucuren- 
ciu (Aeroclubul Brașov) 5,66 ; 9. 
Mircea Moisei (Aeroclubul Iași) 5,81 ; 
10. Florea Todoran (Aeroclubul 
Brașov) 5,86. FEMININ : 1. Florica 
Uță (Aeroclubul Aurel Vlaicu Buc.) 
4,31 : 2. Eva Balogh (Aeroclubul 
Tg. Mureș) 4,96 ; 3. Victoria Leo
nida (Aeroclubul Ploiești) 5,20 ; 4. 
Maria Iordănescu (Aeroclubul 
Aurel Vlaicu Buc.) 5,30 5. Maria 
Sasu (Aeroclubul Aurel Vlaicu Bucu
rești) 5,35.

leibalistele loturilor naționale care 
participă la campionatele europene 
și-au luat rămas bun de la cei ce 
i-au însoțit la plecare.

Fetele au pornit spre Milano, 
via Ziirich. Le însoțesc pe pistă 
semnele de drum bun ale celor 
rămași, ale colegilor lor, voleiba
liștii, a căror plecare are loc o oră 
mai tîrziu. In așteptarea avionu
lui pentru Roma, băieții noștri se 
întrețin cu cei de care urmau să 
Se despartă peste puțin timp.

Grupuri, grupuri discută în li
niște. Despre vremea pregătirilor 
despre șansele băieților și. feteldr, 
despre meciul primilor cu Italia...

Sfaturile nu contenesc. în toate 
grupurile. Băieții le primesc se
nini, binevoitori. Pe mulți insă, 
gindurile îi poartă departe, acolo, 
la Torino, unde îi așteaptă o mi
siune grea.

Glasul crainicei invită pasagerii 
de Roma la avion. Ultimele strin
ged de mîinî și băieții se duc la 
avion acompaniați de semne de 
salut. Udișteanu. Co’doi și Schrei
ber mai zăbovesc o clipă, dar vo
cea insistentă a crainicei îi des
parte, cu regret, de cei râmași în 
urmă. Drum bun și succes!

Dinu COSTESCU Aurelian BREBEANU

• Greșeli tehnico-tactke

oprit pe sportivii noștri sa rea

• Sînt necesare unele retușuri

HANDBAL FEMININ!15 ORE DE
exista unele categorii deficitare

ticipării sportivilor români la 
de la Sofia, cit și perspectivele

în pregătirea viitoare • Mai

lizez» performanțe mai bune

feri după-amiază, tn sata Floreasca, formația Rulmentul Brașov a făcut ultimul antrenament. S-a pus ac
centul. îndeosebi pe contraatac. Să fie oare aoeasta arma cw care brașovencele vor să izbî.ndească tn 
meciul cu Confecția ? în fotografie, Nako șutind, de la semicerc Foto 1 B. VASILE

Incepind de astăzi, In sala floreasca

10 echipe feminine — euprinztnd tot 
ce are handbalul românesc mal bun 
la ora actuală — se prezintă astăzi In 
lata publicului buoureștean. Timp de 
trei zile, exigenții spectatori din Capitală 
vor putea urmări, In sala Floreasca, 15 
partide, adică trei etape ale turului al 
doilea al campionatului diviziei A. 
O-am dori să ne ofere aceste 15 ore 
de handbal ?

In primul rînd, jocuri cu pregnant 
caracter ofensiv, cu faze dinamice, clare

O dubla intilnire de judo
România - Cehoslovacia 

(tineret)
Simbătă și duminică va 

avea loc in sala Floreasca, 
din Capitală, dubla întîlni- 
re de judo dintre selecționa
tele de tineret, ale României 
fi Cehoslovaciei.

>ii, mur-■■«■un. u.iMiir.MiEHe

șl o evoluție corectă in apărare (fără 
placaje, acestea fădnd parte dintr-un 
alt joc sportiv, care se. numește rugby). 
In al doilea rind, finaluri „deschise", 
cu o dispută handbalistică fair. în acea
stă privință am vrea să notăm ca o 
carență generală a handbalului nostru 
feminin „închiderea jocului" în ultimele 
minute, ținerea cu... dinții a unul re
zultat favorabil fragil. Deși pină la 
urmă s-a Înregistrat mai întotdeauna 
eșecul, formațiile noastre feminine — 
inclusiv naționala — n-au ajuns să 
păstreze un ritm egal pe parcursul 
întregii desfășurări a partidelor, nu știu 
să folosească încă finalurlle pentru con
solidarea rezultatului. Tocmai de aceea, 
am dori ca acest prim ' ‘
din toșmnă să ne arate 
A (și, In primul rînd,

și ultim turneu 
că divizionarele 
antrenorii lor)

PROGRAMUL

i ■

Ora
Ora
Ora
Ora
Ora 19,40 I

15,00
16,10
17,20
T8.30

i 
i
i 
i
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REZULTATELE DE LA SOFIA

POT SI TREBUIE SA FIE
ÎMBUNĂTĂȚITE IA MlîNCHEN

Nicolae Martinescu forțează o 
priză de centurare în meciul din 
finala categoriei semigrea cu Per 
Svensson (Suedia). La. capătul 
celor trei reprize, luptătorul 
nostru a obținut victoria la 
puncte, insă Svensson și-a ad
judecat titlul avînd mai puține 
puncte de penalizare.

Foto i BTA — Sofia

au înțeles importanța eliminării crispă
rii de la «firșlttil partidelor. Desigur, 
spectatorii ți. tehnicienii așteaptă cu 
Interes evoluția handbalistelor selecțio
nate In lotul național. Știlndu-se că 
porțile lotului stnt deschise (atît pentru 
intrări dt și pentru... ieșiri), evoluția în 
acest turneu a sportivelor chemate ini- ' 
țial Ia lot constituie o primă etapă de 
verificare, în urma căreia forul de 
specialitate, tehnicienii săi pot efectua 
unele schimbări. Așadar, atențîe !

Nutrim, de asemenea, speranța că 
acerbele dispute oferite de cele 15 par
tide vor fi competent conduse de către 
..cavalerii fluierului", aflați — din pă
cate — într-o evidentă eclipsă de formă 
in ultima vreme.

H. N.

DE ASTAZI

Mureșul Tg. . Mureș 
Confecția București

Universitatea Cluj
Rulmentul Brașov
Universitatea Timișoara — Voința Odorhei 
Textila Buhușî — I.E.F.S
Rapid București — Universitatea Bucarești

După aproape zece zile de Între
ceri pasionante, timp in care pe 
podiumul instalat în 
dionului ,,Vasil Levski' 
s-au perindat 434 
ambele stiluri) din 
ția din acest an 
mondiale de lupte 
libere s-a . încheiat, 
celent prilej de observații interesan
te sau de învățăminte utile.

Deși n-au cucerit nici o medalie 
de aur, luptătorii români au încheiat 
competiția cu rezultate meritorii, jp- 
cul sorților, precum și — s-o spunem 
deschis — unele erori tactice, oprin- 
du-i pe cîțiva dintre ei să ocupe 
locuri mai buna in ierarhia mon
dială.

Acum, cînd tensiunea campiona
telor a dispărut, fădnd loc calmu
lui, dud tehnidenii noștri dispun 
de ceva mai mult timp pentru a re
flecta, cu luciditate și obiectivitate 
asupra întrecerilor recent încheiate 
am socotit necesar să cunoaștem și

in care 
incinta 1 sta- 

din Sofia 
de luptători (la 
41 de țări, edi- 
a campionatelor 
greco-romane și 
oferind un ex-

părerea competentă și., deci, auto
rizată, a unora dintre specialiștii 
noștri cu atribuții însemnate in pre
gătirea sportivilor români partici
pant! ia această competiție.

tn acest scop, am invitat la redac
ție pe Gheorghe IACOBINI, secre
tar general al F.R.L.. Ion CORNEA-

NU. antrenor emerit (greco-romane), 
Ion CRÎSNIC, antrenorul Iotului de ’ 
lupte libere, Ion CERNEA, maestru 
emerit al sportului, arbitru inter
național de categoria I și dr. Nico- 
lae PLOIEȘTEANU, medicul lotului 
de lupte greco-romane, cu care am 
discutat, atît unele aspecte ale par-

Mihai TRANCA 
Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. a 4-a)

m ascultat cu deosebit interes părerile inter-
A locutorilor noștri, referitoare la campionatele 
/‘A mondiale recent încheiate la Sofia și, în 

special, pe cele legate de comportarea luptătorilor 
români în aceste întreceri. La sfîrșitul diteu- 
îiilor am desprins cîteva concluzii pe care le consi
derăm foarte utile pentru pregătirea viitoare a 
sportivilor noștri.

• Datorită noii linii orientative în sportul luptelor, 
indicată de federația internațională, la care ar
bitrajul a fost foarte receptiv, pregătirea luptă
torilor noștri (atît la lot, cit și în secții) trebuie

efectuată in sensul | " - - - ‘
terii dinamismului și al inițiativei permanente în 
luptă.

• Existența unor categorii deficitare, atit la 
greco-romane, cit și Ic libere, presupune o munca 
mai intensă de selecție și pregătire a unor tinere 
elemente capabile să ne reprezinte cu cinste în ma
rile întreceri internaționale.

perfecjionării tehnicii, al creș-

* Pregătirea tehnică individualizata trebuie să 
capete un tnai pronunțat caracter practic, ținîndu- 
se seama de noile cerințe ale arbitrajului și, deci, 
de noua orientare în sportul luptelor.

cer.de
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MAi BINE NU
IN PH1NELE MECIURICONSTANȚA, CEL MAI PUTERNIC CENTRU DIN ȚARĂ! LE-AM PRIMI • •*

II, Voința, Por- 
sportivă 2, iar 
de juniori. O a 
activează în a-

r.ăstrușnice. Dar mai 
cîteva exemple. P.P- 

ne comunică supăra- 
depășește, după rum

6—4,
Stan
6-2,

★
DINAMO — PROGRESUL 13—10. Pe 

terenurile din parcul Progresul au con
tinuat meciurile contând pentru campio
natul divizionar pe echipe. Cea mal 
frumoasă partidă s întâlnirii a fuml- 
zat-o V. Marcu — S'. Mureșan. După un 
mec) de mare tensiune, cu schimbări 
spectaculoase de scor, dlnamovistul a 
reușit să se tmpunâ (după trei ore de 
joc) în fața tenacelui Mureșan cu sco
rul de 5—7, 12—10, 6—4. Cu această întâl
nire (a mai rămas de disputat un mec! 
de dublu-mlxt) Dlnamo și-a asigurai 
titlul de campioană, ediția 1971

★
Conform așteptărilor, Aneta Verohe a 

cîștigat finala categoriei a Il-a, deve
nind astfel campioană națională la 
virata de 46 de ani- Ea a dispus, în 
ultima partidă, de Constanta Turea 
(Constructorul Hunedoara) cu 6—0. 6—3. 
La băieți au mal rămas dă disputat 
O semifinală șt finala.

Sandu IONESCU

6—2. 6—3, 6—1, Nemeș (Frog.) — Costi- 
nescu (C.S.U. Constr.) 6—1, 6—4, 7—5, 
Nemeth (Prog.) — Mirza (Prog.) 6—0, 
6—1, 6—1, Robu (Prog.) — Mlrea (Du
nărea Galați) 11—9, 6—2, 6—0, Neacșu 
(St. roșu Bv.) — Curcă (Prog.) fr—4,
6— 2, 6—2, Galamboș (Dunărea Gl.) — 
Vlzlru (Steaua) 6—0, 13—11, 7—5, Bon
doc (Dinamo) — Soare (Steaua) 6—0.
7— 3, 6—2.

întrecerile continuă pe terenurile Pro
gresul, dimineață de la 8,15 — 12,15 ș! 
după amiază de la 14,00 — 18,30.

I. G.

Afirmația din titlu are integral a- 
eoperire, dacă ținem seama de faptul 
că în cel mai important port maritim 
al țării activează nu mai puțin de 10 
echipe : una in divizia A, Farul, cinci 
în divizia B — Farul — — ■ • -
tul, I.T.C. și Școala 
restul în campionatul 
Il-a echipă. Chimia, _
propiere de Constanța, Ia Năvodari.

Un asemenea număr de echipe este 
fără egal Ia nivelul orașelor din tară 
și el reprezintă, desigur un factor fa- 
vorizant de progres. Fiindcă a avea 
în prim plan, permanent, aproape 200 
de rugbyști echivalează cu perspecti
va de a stimula interesul pentru spor
tul cu balonul oval și al altor tineri, 
începind cu elevi din clasele V—VIII, 
cu purtători ai cravatelor roșii, tot
odată de a evidenția unele valori de 
ordin republican.

Ce a favorizat un asemenea flux 
spre rugby în municipiul Constanța 1 
în primul rînd, sprijinul pe care 
această disciplină sportivă l-a primit 
din partea oficialităților, a organelor 
de partid (personal prin intermediul 
tov. Dan Nicolae, secretar al Comi
tetului municipal Constanța al P.C.R-. 
președinte de onoare al secției de 
rugby a clubului Farul), a celor spor
tive și implicit a unor pasionați după 
acest sport ca ing. Hie Georgescu, 
președintele secției ds rugby Farul, 
Nicolae Buzaia, Traian Dofciu, Gheor
ghe Stanciu, Ion Bercu. Ion Tomescu, 
Valerlu Gușanu, foști jucători, actual
mente Instructori sau antrenori ți

mulți alții. La o prezentă activă a 
rugbyului constănțean iți aduce con
tribuția și noua conducere a clubului 
Farul (președinte, Gh. Cavaliotti, vi
cepreședinte, prof. Ion Tacaci), care 
îndrumă direct secția, sprijină iniția
tivele menite să asigure Îmbunătăți
rea procesului de selecție, instruire 
și de popularizare a rugbyului, se în
grijește de școlarizarea, prin studii 
postliceale a unor instructori cu a- 
finitățl in acest sport, asigură con
diții pentru organizarea unor cursuri 
de arbitri, a unor competiții la nive
lul copiilor și juniorilor, dovedesc o 
atentă preocupare pentru lărgirea con
tinuă a bazei materiale. De foarte 
curind, rugbyștii de la Farul sint 
beneficiarii unui nou teren, regula
mentar, prevăzut cu tribună de be
ton, cu vestiare și sală de antrena
ment etc. în curs de construcție se 
află un frumos complex sportiv (in 
care rugbyul va avea șl el accesul 
cuvenit) intr-unui din cele mai ele
gante cartiere ale Constanței, Tomis 
III.

Iată realitatea. Iată ce condiții se 
oferă rugbyului constănțean pentru 
propășire și consolidare. Nu rămine 
tie văzut decît în ce măsură jucătorii 
de rugby vor înțelege să dea curs 
încrederii ce li se acordă, pentru a 
face din orașul lor și cel mai pu
ternic centru din tară sub aspect va
loric.

NICI 0 SURPRIZĂ
Au Început meciurile din primul tur 

(bărbați) al campionatului Individual 
pentru jucătorii de categoria 1. tn me
ciurile care s-au disputat marți nu 
s-au înregistrat surprize, favoriții tre
când fără probleme In etapa superioară 
a competiției. De semnalat doar faptul 
că partidele Negru — Miilfai $1 Roșianu
— Horvath s-au disputat, fiecare, pe 
durata a aproape > ore. Rezultate (tu
rul I) : Roșianu (Steaua) — Horvath 
(C.S.U. Constr.) 6—4. 4—6, 6—4, 4—6, 6—3, 
Manea (Dlnamo) — Tăbăraș (Progresul) 
6—4, 6—2, 6—1, Negru (Pol) Cluj) — 
MOI fa! (Mureșul Tg. Mureș) 8—6, 8—6.
5— 7, 6—2, Hărădău (Steaua) — Popescu 
(Steaua) 6—2, 6—2, 6—2, Mita (Prog.)
— Dragomlr (Petrolistul Cîmpina) 6—2, 
9—7, 7—5, Hutter (Poli Cluj) — Bădln 
(Dlnamo) 6—3, 6—1, 6—2, Boldor (Pot! 
Cluj) — Petrescu (Steaua) 6—3, * ‘
6— 2, Komoroczl (Poli Cluj) —
(Ind. sîrrnei C. Turti!) 6—4, 6—1, 
Marcu (Dinamo) — Lazarov (Dinamo) 
6—1, 6—4. 6—0, Balogh (Mureșul Tg.
Mureș) — HîrjU (Dunărfea Galați) 2—6, 
6—0, 4—6, 6—1, 6—2, Suto (C.S.U. Constr.)

Spătaru (Electrica Timișoara) 3—6.

Ne sosesc pe birourile redacției, 
zilnic, zeci de scrisori. Care, bine
înțeles, ne tac o deosebită plăcere. 
Ele dovedesc ~ dacă mai este 
nevoie — că intre. ziar și cititorii 
săi s-a stabilit o legătură trainică, 
că de foarte multe ori și cei ce 
ne citesc au de comunicat redac
ției. sau țării întregi, cite ceva... 
Un rezultat bun obținut de o e- 
chipă 
tărîm 
citor 
Citim

prof. Alexandru TEOFILOVICI
antrenor federal

/lfu a fost la Timișoara, în me
ciul dintre „U“, lider al campiona
tului și Dinamo București. O luptă 
dirză pentru fiecare balon, înche
iată cu victoria studenților...

Foto t F. ROBICSEK-Timîțoara

PESTE

CINE PARTICIPĂ IN DIVIZIA B?
ÎN DIVIZIA A, DUPĂ 4 ETAPE

Componența celor trei serii din grupele Sud, Est și Vest

TRĂGĂTORI 
ROMÂNI

HOTARE
Casalecchio di Reno

Duminică se va da startul intr-o 
nouă ediție a diviziei B de rugby, 
competiție de regularitate care an
gajează nu mai puțin de 30 de 
echipe, repartizate pe serii și grupe, 
după criterii geografice.

Iată mai jos componența seriilor :
Seria I, grupa Sud (A) :
Constructorul București, I.S.E 

București, Vulcan București, Dună
rea Giurgiu, Aeronautica București, 
S.N. Oltenița, Arhitectura București 
și Petrochimistul Pitești.

Seria I, grupa Sud (B) :
Olimpia București, Chimia Năvo

dari, Farul II Constanța, Voința 
Constanța, Portul Constanța, I.T.C.

Constanța, Rapid București șl Școa
la sportivă 2 Constanta.

Seria a Il-a. grupa Est :
Ancora Galați, Agronomia Iași, 

Unirea Bîrlad. Constructorul Sucea
va, Automobilul Tecuci și Minerul 
Gura Humorului,

Seria a IlI-a, grupa Vest :
Precizia Săcele. Chimica Tirnă- 

veni, Știința II Petroșani, Electro* 
putere Craiova, C.F.R. Brașov, Mi
nerul Lupeni, Voința Timișoara și 
Politehnica Cluj.

1. Univ. Timișoara
2. Steaua
3. Grivița Roșie
4. Dinamo Bucureși
6. Rulmentul Bîrlad
6. Știința Petroșani
7. Farul Constanța
8. Politehnica Iași
9. Gloria București

10. Sportul studențesc
11. C.S.M. Sibiu
12. Agronomia Cluj

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
2
2
2
2
2
2
2
1
0
0
0

0 71 :31
1 49:27
1 42:17
1 11:11
2 26:66
2 32:26
2 41:84
3 20:42
3 30:S3
4 15:93

Farul — Pomennl-Rezultatul meciului 
ca lași (4—0) nu este încă omologat.

ETAPA VIITOARE (26 septembrie) : 
Gloria București — Știința Petroșani, 
Agronomia Cluj — Sportul studențesc, 
Dinamo — Rulmentul Birlad. Grlvița 
Roșie — Universitatea Timișoara. Poli
tehnica Iași — Steaua, C.S.M. sibiu — 
Farul Constanța.

Pe standurile 
din Bologna (Italia) vor începe vi
neri întrecerile din cadrul cam
pionatelor mondiale de talere arun
cate din șanț. La competiție, care 
se încheie duminică, va fi prezent 
și campionul țârii, Gheorghe Flo- 
rescu.

La Plsen, tn Cehoslovacia, se va 
desfășura între 23 și 27 septembrie, 
Dinamoviada de tir. Lotul țintași- 
lor români reprezentând clubul Di
namo din București cuprinde pe 
I. Tripșa, M. Roșea, ». Luga. R. 
Vidrașcu, I. Pieptea. G. Maghiar, 
Angela Tudorică, Melania Petrescu. 
Mariana Feodot, Veronica Stroe, 
Marina Vasiliu, A nea luga, A. Tu- 
dorică, M. Ferecatu, Șt. Caban, Gh 
Sicorschi, D. Vidrașcu. E. Satala, 
L. Stoica, D. Pașchină. S. Cucu. 
Sportivii noștri sînt însoțiți de an
trenorii Ene Drăgan, Ștefan Petres
cu și Viorel Manciu.

Intre buturi
• intre 22 șl 3a septembrie, echipa 

de juniori a Grlvlței Roșii efectuează un 
turneu tn Polonia. Speranțele f—~‘ 
campioane a țarii vor susține un număr 
de trei meciuri la Varșovia și ..'.t: 
localități cart n-au 
mate.

fost încă

fostei 
in alte 
desem-

informat cititorii, 
șl Politehnica s-a

• După cum am 
meciul dintre Farul .. _ .......... .
încheiat In min, 41. înainte de a părăsi 
terenul din Constanța, arbitrul D. Ha- 
nolleanu a declarat 
vostru, E. Petre, tn legătură cu 
rirea luată :

.Ați văzut ce s-a Întâmplat pe 
Jucătorii de la Politehnica Iași 
reproșat, de o manieră cu totul

corespondentului
■- ‘ hotd-

teren: 
mi-au 

____ ______ __ _____ _ nerc- 
zonabilâ, faptul că am acordat Încercare 
echipei Farul. Mal mult, au vociferat 
fără rost, l-am poftit să se calmeze, să 
reinceapă jocul. Refuzind șl pentru a 
nu se ajunge la degenerarea întrecerii, 
am oprit meciul. Cred că o altă soluție 
logică nu putea să existe...".

<în a doua jumătate a lunii octombrie, 
echipa divizionară A, Politehnica Iași va 
efectua un turneu in italia. Vom reveni 
cu amănunte.

In așteptarea întrecerilor

SĂLILE SlNT GATA DE START, DAR SE RESIMTE LIPSA ACUTĂ DE „BEȚE“ i

locală, o faptă deosebită pe 
sportiv realizată de un mun- 
fruntaș. o sesizare critică, 
cu plăcere asemenea scri

sori. multe 
ca de fată 
le prețuim, 
din timpul 
munica cu 
efectiv în 
ziarului, le mulțumim din inimă 
șl pe această cale.

Mal primim însă unele_ misive, 
de-a dreptul 
bine să dăm 
din Craiov» 
rea sa care ...................
ne dăm seama, limitele : „Sint a- 
bonat la Sportul. Programul Loto, 
Revisia Fotbal și altele. Fiindcă în 
nici una dintre ele nu găsesc scris

le publicăm in rubri- 
sau in altele din ziar.
Celor care iși răpesc 

lor liber pentru a co- 
noi, pentru a ne ajuta 
munca de alcătuire a

LA MEDICINA CLUJ, ROADELE ÎNCEP SĂ APARĂ
clujeană, cu recunoscută 

tradiție (este suficient să reamintim 
că din Cluj provine fosta campioană 
a lumii, Olga Szabo) tinde să-și re
capete virtuțile. Este o tentativă con
dusă inițial de antrenorul Adalbert 
Gurat, cu trăgătorii de la C.S.M. și 
la care, de o vreme încoace, s-a aso
ciat un alt antrenor clujean, fostul 
campion național de sabie, liberia 
Bartnș. Cu sprijinul organelor spor
tive locale, al conducerii Institutului 
Medico-Farmaceutic și al catedrei de

educație fizică din acest institut, po 
lingă clubul Medicina a fost înfiin
țată și o secție de scrimă. Era ,de 
bună seamă, un răspuns la dorințele 
multor mediciniștl, de a se forma și 
la I.M.F. Cluj un nucleu de muș
chetari.

Au trecut doi ani de la Înființarea 
secției și primele roade — poate încă 
timide — încep să apară. Antreno
rul Rartoș a reușit să-și legitimeze 
peste 30 de trăgători, după o selec-

MECI INTERNAȚIONAL LA TG. MUREȘ
«port I.M.F. din Tg 
loc întâlnirea de scri- 

— dintre e- 
__  _______ __ localitate și 

Zizka Jazdec din Bratislava. întrece
rile au fost în general de bun nivel 
tehnic, evidențiindu-se Rita Pietl (flo
retă fete). A Pongraț (spadă), P. 
Henler (floretă băieți). Ă. Zajzon (sa-

în sala de
Mureș a avut 
mă — la cele 4 arme 
chipele Medicina din

atita cit aș dori cu in legătură cu 
echipa preferată — „11” Craiova — 
ostentativ, n-am să mai fac abo
namente la aceste publicații, n-am 
să le mai citesc”. N. Tuța. proba
bil — după scris și ginduri — o 
codană din Focșani ne sugerează, 
nici mai mult nici mai puțin decit 
să-l convingem pe Dumitrache de 
la Dinamo să-l răspundă la cele 
trei scrisori pe care i 
A.T. din Iași, tună și 
potriva unor arbitri 
coalizai" împotriva

le-a trimis, 
fulgeră îm- 
care. „s-au 
Politehnicii 

lași, oprind-o din drumul el spre 
..primai loc al clasamenlului divi
ziei A de fotbal”. Explodează, bru
tal, scriind : „Vă rog să rețineți 
că eu îi detest Și îi condamn pe 
următorii arbitri Surprinzătoa
re este scrisoarea lui Gh. N. din 
Popești Leordeni care cere să ne 
interesăm rapid și.să-i comunicăm 
rezultatul t „Ce caută Vaca lui 
Cutărescu pe locul unde ERA te
ren de fotbal 7 Fiindcă-i prieten 
cu nu știu cine de la Primărie ?" 

Asemenea scrisori sînt clasate, 
chiar dacă autorii lor ne cer, de 
obicei, răspunsuri exprese.

Modesto FERRARI Ni

Apropierea startului în campiona
tul divizionar de popice se simte 
pretutindeni. Conducătorii de me
ciuri și-au împrospătat, recent, cu
noștințele în cadrul unui curs de u- 
niformizare a arbitrajului, jucătoa
rele și jucătorii se antrenează asi
duu în așteptarea etapei inaugurale, 
programată sîmbătă și duminica vi
itoare- iar specialiștii cluburilor și 
asociațiilor cu secții divizionare fac 
ultimele pregătiri la sălile respecti
ve.

Asigurarea condițiilor regulamen
tare de joc a constituit — pînă în 
prezent. — o problemă spinoasă. In 
goana după succese cu orice preț, 
unele echipe au făcut, împotriva re
gulamentului, modificări lăcașului 
popicelor sau spațiului de lansare, 
particularități care aduceau avantaj 
sportivilor gazdă. în consecință, a- 
ceșția obțineau victorii la scoruri as
tronomice, rezultate pe care, însă, 
nu puteau să le confirme în depla

sare, fiind întrecuți cu ușurință de 
adversari. încercările de fraudă au 
fost aspru sancționate la timpul cu
venit. Pentru preîntâmpinarea în vi
itor a unor eventuale infracțiuni, 
biroul federal a difuzat, la 13 iulie 
1971, în toate secțiile de performan
ță, o circulară întocmită de comisia 
de resort a federației, menționînd 
îmbunătățirile și reparațiile ce tre
buie făcute arenelor în vederea a- 
propiatului campionat. Cum se pre
zintă sălile la ora actuală ?

Arenei din parcul sportv Voința 
din Capitală- gazda marilor compe
tiții internaționale, i s-au șlefuit 
pistele, iar lăcașul popicelor ți spa
țiul de lansare au fost recondiționate. 
Baza sportivă a popicarilor de la 
Rafinăria Teieajen arată ca nouă i 
pistele au fost returnate, s-a con
fecționat un ingenios jgheab de în
toarcere a bilelor și au fost schim
bate scîndurile de lansare. Asocia
ția sportivă Dermagant Tg. Mureș

clubului Voința Tg. Mureș, precum 
și oaspeții lor vor avea prilejul 
să-și dispute întâietatea în condiții 
optime, deoarece popicarii antrenați 
de soții Szămany beneficiază de o 
sală nouă, cu 4 piste, construită după 
ultimele cerințe. Inaugurarea s-a 
făcut duminica trecută. Intr-o fază 
avansată de construcție se găsesc și 
arenele, tot cu 4 piste, aparținînd 
formațiilor Rulmentul și Hidrome
canica din Brașov.

Prin urmare, avem toate motivele 
Bă sperăm că mult discutata proble
mă a sălilor se anunță rezolvată, 
toată lumea traducînd în fapte indi
cațiile biroului federal referitoare Ia 
îmbunătățirea și respectarea condi
țiilor de joc.

Bilanțul ar fi fost pozitiv pentru 
toți dacă sălile ar fi fost dotate cu 
popice de bună calitate. Din pă
cate. echipele sînt nevoite să folo
sească în continuare material uzat, 
deoarece se simte o acută lipsă de 
„bețe" în magazinele cu articole de 
sport. Explicația i fabrica AmbalaJ- 
Lemn din' București nu și-a onorat 
contractul încheiat, Jivrfnd doar 5 
din cele 100 de garnituri de popice 
comandate. Și cînd te gîndești că 
necesitățile campionatului impun o 
producție de aproape 1 000 de gar
nituri, nu poți să înțelegi de ce nu se 
caută furnizori serioși, dispuși să-șl 
vîndă marfa I

I 
f

ZONA DE LA ORADEA
21 (prin telefon). Eta- 
a „Cupei României",

ORADEA.
pa de zonă 
desfășurată în orașul nostru a dat 
cîștig de cauză trăgătorilor de la 
Școala sportivă Oradea, Crișul, f 
troputere Craiova și Petrolul 
iești, reprezentanții acestora 
sîndu-se pe primul loc.

Iată clasamentele la fiecare 
bă.

Floretă bărbați: 1. Fr, Hetz 
sp. Oradea) 5 v., 2. G. Cristof (Petr. 
PI). 3 v. 3. P. Hender (Poli Tmș) 
3 v; floretă femei : 1. Elisabeta
Lokos "(Crlșuir 5 v., 2. Ecaterina 
Fenessi (Crișul) 4 v; spadă: 1. A. 
Mironov (Electroputere) 5 v., 2. L.

Elec- 
Plo- 
cla-

pro-

(Șc.

ție repetată la flecare trei lunt. în 
mod practic, dacă este si respectăm 
scriptele secției, rezultă că pe plan
șele de scrimă ale Medicinii Cluj au 
trecut mai bine de 300 de iubitori ai 
floretei, spadei și săbiei. Compari nd 
cele două cifre este de apreciat exi
gența antrenorului.

In această privință, exemplele cele 
mai convingătoare le oferă spadasinii 
Săndulescu șj Anton cu care antre
norul 
zentă 
vizlel 
sabie, 
zintă 
mare.

Deocamdată,
limitează la două probe pe care do
rește să le consolideze sub aspect 
valoric. După aceea, din anul viitor, 
în funcție și da condiții, urmează 
să-și formeze echipe și la floretă 
Este de semnalat faptul că trăgă
torii de la Medicina Cluj sînt bene
ficiarii sălii de sport a Liceului „Ni
colae Bălcescu". Cu bunăvoința di
rectorului acestui liceu, prof. Dumi
tru Brinzeu. un animator ai activității 
sportive in tlndul elevilor și studen
ților clujeni, scrimerii Mediclnel pot 
folosi una din sălile liceului în fie
care zl. după un program care «â mu 
afecteze nevoile școlii.

Amintind și faptul că Ia Medicina 
Cluj, problema materialului și a e- 
chipamentului este, în linii mari, re
zolvată, federația de resort manifes
tând același interes pentru sprijinirea 
tuturor secțiilor, chiar și a celor mai 
tinere, ajungem la concluzia că ai£ 
trenorul Tiberlu Bartoș Iși va putea 
realiza obiectivul propus : acela de 
a contribui treptat la relansarea scri
mei clujene. Evident, nu este un lu
cru ușor, dar cu muncă șl pasiune, 
cu răbdare și Înțelegere, cu multă stă
ruință, va fi posibil.

Tiberiu STAMA

Bartnș speră să aibă o pre- 
frumoasă Jn campionatul di- 
secunde.

trăgătorii 
cele mai

Tn același timp, la 
Roman și Rotaru pre- 
mari garanții de afir-

antrenorul Bartos se

la Medicina, tar de la 
Hnidiak, I. Hrușovskl

bte) — 
oaspeți : 
(sabie).

Victoria 
astfel î la 
retă băieți cu 8—1, la spadă cu 9—0 ; 
la sabie au cîștigat oaspeții cu 11—5.

I. PĂUȘ — «respondent

de 
D.

a revenit gazdelor cu 3—1, 
floretă-fete cu 7—2 ; la flo-

A „CUPEI ROMÂNIEI"
isăilă (Electroputere) 4 v., 3. D. 
Podeanu (Electroputere) 3 v ; sabie : 
1. T. Spînu (Șc. sp. Oradea) 5 v„ 2. 
L. Varga (Șc. sp. Oradea) 3 v. 3.
Iacobin I (Polit. Tmș.) 3 v.

De apreciat condițiile bune 
concurs și arbitrajele corecte.

M.

de

V. SERE, corespondent

Antrenorul federal Alexandru Vladar declar5:

activitatea continuă

Tr. IOANIȚESCU

La „Floreasca 11“ .DOBRESCU L-A ÎNVINS PE CAMPIONUL EUROPEAN!

însemnări de la întrecerile zonale

BIRUINȚA-GHERAIEȘTI (JUD. NEAMȚ)

LA LIN PAS DE ELIMINARE

peale campiona- 
oină au conti-

Un dar al clubului Voința Tg-Mureș pentru echipele sale campioane naționale: o nouă șl moder
nă arenă de popice, cu patru piste. Foto i A. HARKO-Tg. MW6ț

Paul Dobrescu (stingă) ll așteaptă pregătit pe campionul eurșpean Ulrich
Beyer. In secunda următoare, o stingă a campionului român îl va „stopa' 

Beyer
Telefoto A. P. — Agerpres

La „Floreasca II". activitatea scri- 
merilor continuă. Sîmbătă și dumi
nică au evoluat spadasini de catego
ria I și maeștri, participanți la „Cupa 
municipiului București”. Primii pa
tru clasați urmează să ia parte la 
finala Cupei României. Iată-i : Sergiu 
Ciocodeică (Progresul) 4 v. ; 2. Oc
tavian Zidaru (C.S.S.) 3 v. — 1,333 
3. loan Bălan (Univ.) 3 v. —1,294 ; 4 
Liviu Angelescu (IEFS) 2 v.

Ultimul, avînd număr egal de 
victorii cu Dinescu (Steaua), a sus
ținut cu acesta un asalt da baraj. A 
Învins Angelescu cu 5—0.

naționale: o noua ți moder 
Foto i A. HARKO-Tg. Kfwrfeț

PRINTRE CULOARE
• Astdzf, in pauza meciului de 

fotbal România — Finlanda (tine
ret), pe stadionul Republicii, se vor 
desfășura clteva probe atletice, in
tre care și cursa de 800 m femei 
La startul ei vor fi prezente clteva 
dintre cele mai bune 
ale țării, in frunte cu 
națională Ileana Silai

alergătoare 
recordmana

loc la Szec-• Duminică va avea 
zin meciul internațional dintre re
prezentativele feminine ale Polo
niei și României. Intilnirea con-

tează ca revanșă a meciului de a- 
nul trecut, de la Pitești, cind vic
toria a revenit sportivelor noastre. 
Din formația română vor face 
parte, intre altele: Valeria Bufanu, 
Ileana Silai, Doina Bădescu, Cor
nelia Popescu, Viorica Viscopolea- 
nu, Ana Sălăgean, Marlon Becher.

• La Belgrad are loc astăzi un 
concurs la care vor fi prezenți și 
trei atleți din țara noastră: Gh. 
Zamfirescu, Csaba Dosa ți Vasile 
SărUcan.

a înlocuit bitumul pistelor ți a 
amenajat un grup social corespun
zător. De asemenea, conducerile e- 
chipelor Voința Constanța, Olimpia 
Reșița, Gloria București ți Voința 
Ploiești au efectuat lucrări de natu
ră să aducă la cote regulamentare 
arenele proprii. Și celelalte echipe 
au confirmat forului de resort că 
pistele lor se află tn stare perfectă 
de concurs.

Jucătoarele ți jucătorii aparținînd

AGENDA
CONCURSURILOR

ÎNTREPRINDEREA economică de administrare
A BAZELOR SPORTIVE

din București, bd. Muncii nr. 37-—39, sectorul 3, telefon 21 66 85

ANGAJEAZĂ DE URGENȚĂ:
— sudor

dulgheri
— tehnician proiectant constructor
— muncitori necalificați.

— tâmplari manuali
— lăcătuși
— zidari
— zugravi-vopsitori
— fierari beton iști

— electronîști și mecanici de precizie pentru exploatarea 
aparatele;; video-recording

INTERNAȚIONALE
Cei mal buni alergători de dirt- 

track șl motocros vor participa în 
zilele următoare la o serie de 
concursuri peste hotare.

• Ion Bobîlneanu și Ion Mari
nescu vor întreprinde săptămîna 
viitoare un turneu de dirt-track, Tn 
următoarele orașe din Bulgaria : 
Șumen, Loveci ți Sofia.
• Cunoscuții motocrosiști Ștefan 

Chițu, Aurel Ionescu, Paul Fillpes- 
cu și Traian Moașa vor lua startul 
duminică într-un concurs interna
țional organizat pe un traseu ales 
în apropiere de Budapesta.

• Adam Crisbai, Francisc Szinte,
Mihai Banu și Traian Moașa vor 
părăsi săptămîna viitoare țara cu 
destinația Uniunea Sovietică, unde 
vor lua parte la două concursuri 
de motocros : Poltava (3 octombrie) 
ți Lvov (10 octombrie). 1

întrecerile zonale 
tului republican de 
nuat sîmbătă și duminică pe tere
nurile din Focșani șl Sibiu. Iată 
amănunte de la aceste confruntări.

FOCȘANI. Jocurile s-au desfă
șurat pe un timp nefavorabil (a 
plouat în permanență), ceea ce a 
îngreuiat, firește, execuțiile atîtla 
„prinderea”, cît și la „bătaia" 
mingii. Totuși, echipele și-au dis
putat cu ardoare șansele de a ră- 
mîne în cursa pentru titlu, făcînd 
uz de întregul lor arsenal 
tehnic.

O victorie surprinzătoare, 
deplin meritată, a obținut 
ția Energia Rîmnicel (jud. 
întrecînd cu 7—6 cunoscuta echi
pă Biruința Gherăiești (jud. Neamț), 
care de mulți ani n-a mai cunos
cut înfrîngerea în acest stadiu al 
campionatului. Principalii realiza
tori ai învingătorilor au fost An- 
ghel Radu* Iancu Tudorancea și 
Dumitru Radu. Cîștigînd cu 10—6 
și întîlnirea cu mult prea tînăra 
echipă Șiretul Suraia (jud. Vran- 
cea), Energia Rîmnicel a ocupat 
primul loc în clasament, totalizînd 
16 p. Urmează, in ordine, Biruin
ța Gherăiești 15 p. și Șiretul Su
raia 11 p.

Primele două echipe s-au califi
cat în finala pe țară, care va a- 
vea loc Ia începutul lunii viitoare 
în orașul Botoșani. Dacă Energia 
Rîmnicel s-a dovedit a fi o meri
tuoasă finalistă, în schimb forma
ția antrenată de Eugen Cocuț s-a 
prezentat fără o serie de titulari, 
fiind la un pas de înfrângere în 
meciul cu Șiretul i 4—3. De aseme
nea, oîniștii din Gherăiești au lă
sat o impresie neplăcută și prin 
aspectul vestimentar, apărând pe 
teren în tricouri de diferite culori. 
Că ș! consiliul asociației sportive 
Biruința, ca și conducerea tehnică 
a secției de oină au privit cu su
perficialitate participarea la între
cerile zonale o dovedește faptul 
că jucătorii au venit la Focșani și 
fără vizita medicală necesară, a-

fizic ți

dar pe 
forma- 

Buzău),

ceasta efectuîndu-se de către 
dicul concursului. Credem că se 
vor trage învățămintele cuvenite.

SIBIU. Echipele calificate în a- 
ceastă zonă s-au întrecut tur-retur 
pe stadionul Voința din localitate. 
Superioară din toate punctele de 
vedere, campioana țării, C.P. Bucu
rești. a cîștigat cu ușurință me
ciurile susținute, totalizînd 18 p. 
Locul doi, care conferă dreptul de 
participare la finala campionatulni, 
a fost ocupat de Torpedo Zărnești 
cu 13 p, urmată tn clasament de 
Voința Sibiu cu II p.

Recent s-au Încheiat, la Milnchen, în
trecerile turneului, preollmplc de box, 
la care au participat șl pugillștil români 
Gheorghe Ciochină, Paul Dobrescu și 
IUe Dascălu. La înapoiere, antrenorul 
federal Alexandru Vladar care i-a în
soțit pe boxeri, a avut amabilitatea să 
ne răspundă la unele întrebări.

— Care este părerea dv. despre ni
velul competiției de la Mtlncben șl cum 
apraeiațl evoluția boxerilor români ?

— La întreceri e luat startul 63 da 
sportivi, reprezentând boxul din 23 de 
țări. In rlndul competitorilor au fost o 
serie da pugillști bine cotați ta arena

Favoritele au învins *în linie" in etapa 
doua a diviziei B, impunîndu-se cua ______ _____ . __

autoritate fosta divizionară A, Politehni
ca Brașov. Echipa pregătită de prof. Gh. 
Marcu este hotărită, se pare, să revină 
în primul eșalon al baschetului nostru, 
iar prezența fostului stelist Irimie în 
„5"-ul de bază al brașovenilor are, ta 
mod cert, o contribuție serioasă la buna 
evoluție a formației. Tot la băieți mal 
trebuie remarcat că derby-ui seriei a 
IV-a, Academia Militară — P.T.T., a o- 
ferit un spectacol atrăgător, de un nivel 
apropiat de cel al diviziei A, La fete, 
nu putem semnala decît comportarea sub 
orice critică a Universității Cluj, învinsă 
„acasă" de Vofnța Tg. Mureș cu 22—53(1). 
Șl cind te gîndești că, pînă acum doi- 
trei ani, team-ul clujean era printre 
fruntașele baschetului nostru feminin...

Rezultate, masculin : Sănătatea Alud 
— Voința Zalău 32—88 (10—42), Voința 
Tg. Mureș — Crișul Oradea 42—51 (21— 
24), Politehnica Brașov — Sănătatea Satu 
Mare 83—50 (42—17), Voința Timișoara — 
Știința Petroșani 69—52 (27—28), Rovine 
Craiova — Constructorul Arad 51—50 
(25—28), Știința Mediaș — Olimpia Sibiu 
82—69 (45—22). Rapid CF.R. Galați —
A.S.A. Bacău 63—61 (31—25), Voința Plo
iești — Progresul București 69—63 (25— 
30), Universitatea București — Comerțul 
Tîrgoviște 78—59, Academia Militară — 
P.T.T. 60-51 ; FEMININ î Pedagogic Tg.

Mureș — Rapid Deva 62—42 (32—22), Unt-, 
versltatea Cluj — Voința Tg. Mureș 12—58 
(12—31), Crișul n Oradea — Constructo
rul Arad 55—61 (23—27), Universitatea
Craiova — Metalul Salonta 60—48 (27— 
17), Medicina Timișoara — Voința Ora
dea 35—41 (21—20), Sănătatea Ploiești — 
Universitatea II Iași 21—63 (10—26), Me
dicina Bucureștt — Rapid n București 
48—76, I.E.F.S. II — Progresul București 
57—42, Olimpia București — Voința Bucu
rești 49—64, Universitatea Bucureștt — 
Arhitectura 37—52.

(Rezultatele au fost transmise de cores
pondenții M. Radu, R. Zamfir, Gh. Ar- 
senie, I. Somegbi, M. Sima, C. Gruia, 
S. Albu, V. Stere, V. Popovlci).

MECIURI INTERNATIONALE 
IN CAPITALĂ Șl LÂ GALAȚI

Echipa masculină da baschet Rabotnl- 
zltl Skoplje (locul 4 în campionatul Iu
goslaviei) va juca, vineri și duminică, 
tn compania Politehnicii București. In 
continuare, oaspeții vor lua parte (23, 
29, 30 septembrie) la un turneu organi
zat la Galați, cu participarea formații
lor Steaua, Politehnica București șl 
Politehnica Galați ,

internațională ca Wolke, Beyer (RD G.), 
Kuznețov, Anfimov (U.R.S.S.), Rutkow
ski, _Gortad, Treia (Polonia), Husslng 

Sook 
și al 
multi 
nouă 
Togo.

(R.F.G.). tailandezul Bantow Sri 
(ciștlgător al Jocurilor Asiatice 
turneului de la MUnchen), ca șl 
a iți boxeri mal puțin cunoscut! 
din Japonia, Nigeria. Uganda, 
Kenla, Ghana, cars prin stilul lor de 
luptă neobișnuit au fâcut mal intere
santă competiția. Cu asemenea piezențe, 
bineînțeles, nivelul Întrecerilor a crescut, 
fâră să atingă Insă valoarea campiona
telor europene.

Referindu-mâ ia boxerii noștri, apreciez 
ca slabă comportarea lui Dascăiu, bună 
a lui Ciochină șl foarte bună a cam
pionului categoriei ușoară, Paul Dobre
scu. Dobrescu a evoluat excelent în 
meciurile susținute șl numai o gravă 
eroare de arbitraj în meciul cu campio
nul european Beyer l-a stopat din lupta 
pentru locul I al turneului. In legătură 
cu decizia din acest meci, ziarul „SUd- 
deutsche Zeitung" din Mdnchen scrie : 
„Prima mare surpriză a acestui turneu 
s-a produs la categoria ușoară, cind 
campionul europea- Ulrich Beyer a fost 
declarat învingător la puncte asupra 
campionului român. Paul Dobrescu. ta 
sferturile de finală, prlntr-o decizie ero
nată". Tn aceiași sens zlaru’ „Augsbur- 
ger Tageszeitung" califică decizia din 
acest med drept so greșeală crasă".

— Ce ne puteți spune despre capaci
tatea organizatorică a gazdelor turneului 
de box al viitoarelor Jocuri Olimpic» 2

— Turneul preollmplc de box, disnutat 
la MUnchen și Augsburg, n-a arătat în
treaga capacitate organizatorică a foru
rilor locale de specialitate. Sala ze va 
găzdui întrecerile olimpice n-a fost fo
losită. Ea are o capacitate de eooo de 
locuri, iar biletele pentru turneul de box 
de anul viitor au fost încă de ne acum 
vîndute. în legătură cu organizarea aces
tei competiții, apreciez că eâ a prezen
tat unele minusuri (maniera necorespun
zătoare tn care s-au efectuat tragerile 
lâ sorți, transportul partlcipanților etc), 
care vor putea fi înlăturate pînă anul 
viitor. De altfel, de data aceasta, orașul 
gazdă a Jocurilor Olimpice a fost vlz'tat

a! 
le 
le

de membrii comitetului executiv 
A.I.B.A., tot! componentl! comlsM 
arbitri A.E.B A., ca șl de o ser 
reprezentanți a! federațiilor nat< 
cărora !e-au fost prezentate nreelti’-lle 
efectuate tn vederea organizării iureșu
lui olimpic, obligații care. au dispersat 
forțele gazdelor.

" T, MIHAI
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O PARTIDA DECISIVA
(Urmare din pag. I)

în timp ce echipa națională a- 
cordă revanșa Finlandei, la Hel
sinki, încercînd, totodată, să nu 
iasă din cursa pentru primul loc în 
seria I a Campionatului european 
(deținut în prezent de Cehoslova
cia), echipa reprezentativă de tine
ret a României face același lucru 
la București, avînd', spre deosebire 
de prima garnitură, un ascendent 
asupra actualului lider al grupei : 
victoria obținută în deplasare asu
pra adversarului de azi (1—0), a- 
colo unde tinerii jucători cehoslo
vaci n-au obținut decît un meci 
egal (1—1).

Acestea sînt, deci, premisele cu 
care „cadeții" noștri abordează cea 
de a treia partidă din cadrul com
petiției europene ce reunește — în 
paralel cu primele reprezentative 
— echipele de tineret. Premise, de 
altfel, favorabile, chiar dacă ne 
amintim că după un debut bun,

CLASAMENTUL GRUPEI

1. Cehoslovacia
2. România
3. Finlanda

I---------------------

3
2
3

1
1
0

4
3
1

<

Ia proxima apa-
Cehoslovaciei, la 

tinerii noștri jucători

contra Finlandei, 
riție — împotriva
Tg. Mureș 
n-au evoluat la nivelul așteptat, 
dezamăgind nu atît prin faptul că 
eu ratat victoria (rezultatul final : 
1—1), ci, în special, prin maniera 
dezarticulată, lipsită de aplomb și 
finalitate cu care au acționat.

Aceasta a fost, însă, în primă
vară, Au urmat zilele Balcaniadei 
de tineret, în care fotbaliștii noștri 
au mai parcurs o perioadă de în
chegare și limpezire tactică (căci 
de talentul și capacitatea lor indi-

?!

Lotul de tineret român — la umil din antrenamentele de pregătire a partidei cu Finlanda

rii Gheorglie Ola și Robert Cosmoc o 
vor alinia pe stadionul Republicii 
va păstra un puternic nucleu — 

cinci jucători — dintre cei care au 
evoluat în partida de la Tg. Mureș : 
fundașii Sătmăreanu II, Olteanu, 

Hajnal, — mijlocașul Simionaș ți

ROMANIA

TANĂSESCU

ȘTEFANESCU

ȘTEFAN 
SATMAREANU II 

M. POPESCU 
KUN II

OLTEANU 
SIMIONAȘ 

BROȘOVSCHI

HAJNAL

NASTASE

Arbitrează 
ajutat la linie

brigadă turcă,-avînd la centru pe OZSELCUK SEDAT,o I _
de Bagatir Ahmet și Ok Hilmi

HUHTI

KAUTONEN

KALLIO 
LEHTINEN 

ERIKSON 
MISKALA

BERGSTROEM RAATIKAINEN
AFIKAINEN 

NIEMINEN VIHTILAE

FINLANDA

îndoit nimeni), eaviduală nu s-a 
la primul test din acest sezon, con
tra „posibililor" titulari ai echipei 
naționale, să ce comporte remarca
bil, cu un coeficient ridicat de efi
cacitate șl spectaculozitate.

Coeficient pe care-1 dorim cel 
puțin păstrat și în partida oficială 
de azi, ora 15,30 susținută în com
pania tinerilor reprezentanți ai fot
balului din „țara celor 1 000 de 
lacuri". Formația pe care antreno-

Năstase. Echipa va 
compartiment o-

extrema stingă, 
avea însă un 
fensiv schimbat (sperăm în bine 1), 
apt să definească pe terenul propriu 
spre deosebire de predecesorii din 
meciul cu echipa Cehoslovaciei — 
o victorie
(restabilit, 
la sfîrșitul

netă. Cu Broșovschi 
ghipsul scoțîndu-i-se 

săptămînii trecute) 
Kun II și Năstasc — toți aflați în 
bună dispoziție de șut în acest în-

<
Foto : B. VASILE

UN EXEMPLU VENIT DE LA OCNA MURES
9

ceput de sezon competițional — 
susținuți de Marian Popescu — re
venit spectaculos pe primul plan, 
intîi la echipa de club și apoi, fi
resc, Ia lotul reprezentativ — cei 
doi antrenori sînt convinși că vor 
readuce echipa de tineret a Româ
niei în postura de lideră a seriei, 
dorind s-o mențină acolo, pină în 
finalul preliminariilor campionatu
lui european dedicat echipelor de 
tineret.

Paul SLAVESCU

MECIUL RAPID - A, C. NAPOLI

VA FI CONDUS DE ESCHWEILER
(R.F.G.)

Federația română de fotbal a fost 
înștiințată de U.E.F.A. că meciul — 
retur Rapid—A.C. Napoli, din ca
drul „Cupei U.E.F.A.". va fi con
dus de arbitrul Eschweîler (R.F.G.).

Steagul roșu—Panionios,
la 27 octombrie

A fost stabilită data meciului 
revanșă, în „Cupa Balcanică," din
tre echipele Steagul roșu Șl Panio
nios. Cele două părți au convenit 
ca jocul de la Atena să se dispute 
la 27 octombrie.

f»

La sfîrșit, am avut și motive de 
amuzament, fiindcă ziariștii ro
mâni prezenți aici au început să-și 
tragă unii altora lovituri colegiale 
de la 11 m., fixîndu-se — ca o- 
biect de pariu — cîteva sticle do 
bere. Fănuș Neagu l-a „împușcat" 
pe Băieșu, Băieșu l-a „spulberat" 
pe Fănuș, dar cel mai mult m-3 
distrat să-1 văd pe Fănuș trăgîn- 
du-I lui Țopescu și pe Țopescu șu
tind in poarta apărată de masivul 
autor al „echipei de zgomote". Doi 
oameni care s-an „pișcat" public 
s-an împăcat spontan prin inter
venția balonului rotund, ceea ce, 
dovedește că fotbalul are darul nu 
numai să nască polemici, ci să și 
stingă incendii...

La antrenament, au asistat doar 
cîțiva’ ziariști și fotoreporteri ai 
cotidienelor din Helsinki, deoarece

landa, fotbalul n-are nici a zecea 
parte din popularitatea de la noi 
sau din alte țări europene sau sud- 
americane. Aici domnește 
pentru atletism și pentru

O telegramă

cultul 
sportu -

de la
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România 
Țara Galilor

4. Finlanda
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colegii noștri finlandezi fuseseră 
informați de nu știu cine că ro
mânii vor veni la stadion abia 
seara. Trebuie să spunem însă că 
aici, la Helsinki, ca în toată Fin-

vremea va fi 
de fascinantă, 
mai mult de 
(la meciul cu 
7.000).

și miercuri tot at: 
ar putea veni cev 
10.000 de spectațo: 

Cehoslovacia asistîn

minerii din Paroșeni

SUCCES, BĂIEȚI!
După ieșirea din schimbul de noapte, luni spre marți, un grup 

de mineri de la Paroșeni (abatajul 6159) a trimis o telegramă 
redacției noastre în care urează succes fotbaliștilor români, care 
joacă azi la Helsinki. „Băieți vă dorim succes, să cîștigați, iar 
ziarul să scrie frumos despre voi" — se spune în telegrama sus
menționată, semnată de ing Vasile Maschio, mecanic șef-adjunct 
al minei Paroșeni.

rile de Iarnă, în timp ce lumea 
este uimită aflînd că la București, 
cu ocazia unor crîncene meciuri 
de campionat sau internaționale, 
vin să asiste 50—60.000 de specta
tori sau chiar mai mult. De aceea, 
orașul ntt este In febră pentru 
partida de mîine (n.r. azi). Orașul 
își păstrează ritmurile lui aproape 
neverosimil de calme, totul, aici — 
începînd de la gesturile oamenilor 
și terminînd cu circulația mașinilor 
— avînd o dinamică potolită, mo
notonă, fără stridențele, precipita
rea și turația accelerată a atîtor 
metropole. Se scontează că dacă

Fotbaliștii finlandezi sint can 
tonați la Otaniemi, în afara o 
rașulul, și au programate în aju 
nul meciului două antrenament 
(dimineața și după-amiaza).

Azi, pe „Republicii**

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ -
KAIRAT ALMA-ATA (U.RSS.)

DECLARAȚII ALE GAZDELOR

ÎNAINTE DE MECI
BERGMAN (din partea fe- 

finlandeze). „Știu că o- 
este puternică.

AKE 
derației 
cili pa României 
dar fotbaliștii noștri se vor stră
dui sâ le fie un partener onora
bil. Oaspeții vor cîștiga probabil 
Ia două goluri diferență".

Antrenorul OLAVI LAAKSONEN: 
„N-avem echipă de clasă, fiindcă 
Ia noi fotbalul nu se bucură de o

considerație majoră, dar avem clți- 
va jucători care ar putea evolua 

orice echipă din Europa. Știu 
românii au nevoie de o victorie 
scor, dar și noi trebuie să con-

In 
că 
la 
firmăm publicului finlandez ulti
mele două rezultate bune pe care 
le-a obtinat echipa națională. După 
mine, este exclus să pierdem la 
scor".

În deschidere la meciul dintr< 
selecționatele de tineret ale Romă 
niei și Finlandei, din cadrul Cam 
pionatului european, selecționat.' 
divizionară va susține un joc d< 
verificare in compania formație 
Kairat Alma-Ata (U.R.S.S.).

Cu acest prilej, antrenorii Valen
tin Stănescu și Cornel Drăgușin voi 
încerca pe următorii jucători 
Coman, Haida, Pop, Cheran, Boc 
Mușat, Negrea. Popovici, Pesearu 
Angelcscu, Domide. Năsturescu, Săi- 
ceanu, D, Enc, Rugiubei și Codrea- 
nu.

Partida, care va începe la ora 
13,30 va fi condusă de C. Dinulescu, 
ajutat la linie de R. Stîncan și A. 
Munich.

în ciuda unui demaraj mai greoi

ECHIPA CRAIOVEANĂ VA AVEA UN CUVlNT GREU 
DE SPUS IN CAMPIONAT!H

ESTE DE PĂRERE „TUNARUL** ION OBLEMENCO

Nu de puține ori, Comisia cen
trală de competiții ți disciplină în- 
tîmpină greutăți în activitatea pe 
care o desfășoară, în aprecierea și 
sancționarea abaterilor de pe tere
nurile de fotbal, din cauza pozi
ției de loc onorante a antrenorilor 
sau a delegaților echipelor, care se 
transformă în avocați ai celor vino- 
vați. Ei prezintă denaturat lucru
rile, neagă fapte precise consem
nate în foile de arbitraj și în ra
poartele observatorilor federali, în
cercînd astfel să-i „salveze" pe cei 
care au comis acte de indisciplină 
sau să se ajungă astfel la o sanc
țiune blîndă, în neconcordanță cu 
abaterile comise.

Dar, există și excepții, din feri
cire. Un asemenea exemplu ni-1 
oferă Ovidiu Hulea, antrenorul e- 
chipei Soda Ocna Mureș, din seria 
a Xl-a & diviziei C. într-adevăr, el 
nu numai că nu-ți apără Jucătorii

Arbitrii meciurilor
etapei a V-a

atunci cînd aceștia se fac vinovați 
de acte de indisciplină, dar este pri
mul care-i condamnă. Și, fiindcă în 
meciul cu Someșul Beclean doi fot
baliști de la Soda Ocna Mureș, loan 
Macovei și Stelian Cadar, au adus 
injurii arbitrului, antrenorul Hulea, 
într-o scrisoare trimisă Comisiei 
centrale de competiții și disciplină, 
cere aspra lor sancționare. „Chiar 
dacă arbitrul Gheorghe Niță, din 
Caransebeș, a dat o decizie injustă, 
nu le era permis acestor doi jucători 
să-l insulte pe conducătorul jocului, 
să aibă o atitudine care, pe drept, 
le-a atras eliminarea de pe teren".

Mai este nevoie să subliniem cît 
de salutară este o asemenea pozi- 

■ țîe ? Ioan Macovei și Stelian Cadar 
nu vor juca șase etape. In aparență, 
echipa Soda Ocna Mureș a primit 
o lovitură. In realitate, a primit un 
ajutor, atît din partea Comisie! de 
competiții și disciplină,cît și a pro
priului ei antrenor. Căci, totul în
cepe de la disciplină. In sport, ca 
și în celelalte domenii de activi
tate... (J. B).

V

a diviziei A
Crișul Oradea — A.S Armata 

Tg. Mureș: C. BĂRBULESCU, a- 
jutat la linie de G. Retezan și D. 
isăcescu (toți din București);

Politehnica Iași — Petrolul: V. 
PĂDUREANU, ajutat de N. Gheor- 
ghe și C. Manușaride (toți din 
București);

Steaua — F.C. Argeș: I. RUS (Tg. 
Mureș), ajutat de S. Marian (Si
ghișoara) și Z. Szeczei (Tg. Mu
reș);

Steagul roșu — „V Cluj: C. DI- 
NULESCU, ajutat de M. Popescu și 
I. Hrisafi (toți din București):

Jiul — U.T.A.: G. LIMON A, a- 
jutat de G. Vasilescu I și G. Va- 
silescu II (toți din București

Sport Club Bacău — Farul: N. 
CURSARU, ajutat de N. Moroianu 
și M. Moraru (toți din Ploiești);

C.F.R. Cluj — Rapid: O. AN- 
DERCO (Satu Mare), ajutat de C. 
Siiaghi și V. Tirfu (ambii din Baia 
Mare);

Dinamo Univ. Craiova: M. RO
TARU, ajutat de V. Buimistriue și 
I. Ciolan (toți din Iași).

Mulți știu că Oblemenco ș-a 
accidentat destul de grav la unul 
din triaturile Ioturilor reprezenta
tive și că „tunarul Craiovei" a ră- 

’ mas, și de afetă dată; d'o'ar în... a- 
propierea echipei naționale. Mai ■ 
mult,' după ce marcase.: In etapa 
inaugurală, un gol Stelei la Bucu
rești, întinderea de ligament de Ia 
genunchi l-a pus în imposibilitate 
să mai joace cîteva etape...

Puțini știu însă cum a trecut 
masivul atacant central peste a- 
ceste momente, puțini știu de șe
dințele de gimnastică medicală, cu 
exerciții stereotipe și plictisitoare 
de zecile de kilometri parcurși pe 
bicicletă, sau de dinții strînși de 
durere la orice mișcare mai. neaten
tă la reluarea antrenamentelor.. 
Atunci, într-una din acele zile mai 
puțin vesele, înaintea unui antre
nament, l-am întîlnit pe favoritul 
tribunelor oltene și am folosit pri
lejul pentru a deschide o scurtă 
discuție despre cei doi Oblemen-

Simbâtă începe la București

UN CAMPIONAT
slmbătă va începe la București un 

Inedit campionat de mini-fotbal, rezervat 
echipelor de cdpii. La competiție su 
dreptul sâ participe copil născuți în anul 
1959, care sînt cuprinși în pregătire la 
centrele de fotbal șl la școlile cu profil 
de fotbal din Capitală. Și-au anunțat 
participarea 18 formații, printre care Di
namo, Rapid, Progresul, steaua, Centrul 
,.23 August", Școala generală 69, Metalul, 
Școala generală 178.

DE MINI-FOTBAL
. Jocurile primei etape vor fi găzduite 
sîmbătâ, d» la ora 8,SO, de stadionul 
Dinamo.

Spicuiri din regulamentul competiției : 
se va face abstracție de poziția de 
ofsaid ; se va juca pe terenuri de. dimen
siuni reduse ; echipele vor avea voie 
sâ schimbe In decursul unui meci cîte 
patru jucători.

In meci internațional de old-boys

SELECȚIONATA ORADEA-FERENCVAROS BUDAPESTA 3-3 (2-1)
Luni s-a disputat la Oradea me

ciul internațional de old-boys dintre 
selecționata municipiului Oradea ți 
Ferencvaros Budapesta, docul, de
osebit de plăcut de urmărit, s-a în
cheiat la egalitate 3—3 (2—1). în 
formația gazdă au evoluat cîteva din

Arbitrii meciurilor etapei a Vll-a a diviziei B
SERIA I

Metalul Plopeni — Metalul Bucu
rești: I. ȚIFREA, ajutat la linie de 
O. Constantinescu și M. Huhulea 
(toți din Galați);

Portul Constanța — Ceahlăul P. 
Neamț:: F. COLOȘI, ajutat de M. 
Tudor și V. Toma (toți din Bucu
rești);

C.F.R. Pașcani — Progresul Bucu
rești: EM. VLAICULESCU, ajutat 
de I. Dolniceanu și E. Bening (toți 
din Ploiești);

Metalul Tîrgoviște — Chimia 
Rm. Vilcea: N. PETRICEANU, a- 
jutat de I. PUIA și I. Gheorghiță 
(toți din București);

Progresul Brăila — F.C. Galați :
V. DUMITRESCU, ajutat de M. 
Ilaimovici și I. Urdea (toți din 
București);

S.N. Oltenița — Dunărea Giurgiu: 
V. PlRVESCU, ajutat de P. Că- 
pătînă și I. Cosut (toți din Buzău);

Sportul studențesc — Poiana
Cimpina: I. CH1LIBAR, ajutat de 
G. Popa și 'V. Radian (toți din Pi
tești);

Politehnica Galați — Știința Ba
cău: M. NIȚA, ajutat de C. Drago- 
tescu și M. Hanganu (toți din 
Bycurești).

fostele glorii ale fotbalului orâ- 
dean i Szucs, Bodo, Ferenczi, Iu- 
hasz, Spielman, Covaci IV. Autorii 
punctelor: Ferenczi și Nemeth (2) 
pentru orădeni, respectiv Nemeth, 
Gulyas și Szabo. Astăzi, începînd 
de la ora 16, stadionul Crișul va 
găzdui o nouă partidă internațio
nală. Este vorba de jocul amical 
Crtful Oradea — Vasas Budapesta,

L GHIȘA și V. SERE — coresp.

SERIA A II-A'

Electroputere Craiova — Olimpia 
Satu Maret P. SOTIR, ajutat de 
M. Bîrsan 
București);

Minerul
Cugir: G.
V. Ionescu
Tr. Severin);

Vulturii textila Lugoj — C.F.R. 
Timișoara: S. MATAIZER, ajutat 
de A. Ene și N. Mogoroașe (toți 
din Craiova);

C.F.R. Arad — Minerul Baia 
Mare: M. BĂDULESCU, ajutat de 
I. Erdoș și S. Scheier (toți din O- 
radea);

Chimia Făgăraș — C.S.M. Sibiu: 
M. CfȚU, ajutat de M. Buzea șl 
A. Paraschiv (toți din București):

Cor vinul Hunedoara — Olimpia 
Oradea: I, RITTER, ajutat de M. 
Mitschang și C. Strengaru (toți din 
Timișoara):

Politehnica Timișoara — Gloria 
Bistrița: I. BARBU (Aiud), ajutat 
de I. Panait (Petroșani) și I. Că- 
lărașu (Aiud);

Gaz metan Mediaș — C-S.M. Re
șița: I. CÎMPEANU, ajutat de E. 
GălbȘJos și I. Joldoș (toți din Cluj).

ți A. Stan (toți din

Anina — Metalurgistul 
COJOCARU, ajutat de 
ți T. Moisescu (toți din

Numărul arbitrilor români pur
tători ai ecusonului F.Î.F.A. a cres
cut la 10. Ieri a sosit pe adresa 
F.R.F. o scrisoare prin care forul 
fotbalistic suprem informează că a 
acordat ecusonul F.Î.F.A. arbitrului 
român Constantin Bărbulescu.

Precizăm, cu această ocazie, că 
pentru a intra în posesia ecusonului 
F.Î.F.A. un arbitru trebuie să fie 
prezent doi ani consecutiv în lotul 
F.Î.F.A. al țării sale și să conducă, 
la centru, două partide intertări (la 
nivelul primelor reprezentative).

și fotbalistul. De aceea, 
o întrebare-cheie i

omul 
riscat 
— Ce v-a adus fotbalul ?

— Totul. Tot ce am bun este- 
: legat-, intr-un- fel sau altul, de a- 
ceasta pasiune. . ...

Răspunsul venise repede, mai' 
repede decît mă așteptam. Cel sur
prins și fără replică am rămas

co: 
am

eu...
— Poate ar mai trebui explicate 

cîteva lucruri — a adăugat Oble- 
menco —. Am știut că, numai cn 
fotbalul, nu se poate trăi. De aceea 
acum sînt student. La A.S.E Tot 
fotbalul m-a învățat să muncesc, 
cit mu țin puterile. Dacă nu fă
ceam așa după „episodul Rapid", 
nu mai eram Oblemenco; sau nu 
mai ajungeam, acum, să pot juca 
după mai puțin timp decît îmi 
preziseseră medicii.

— Dar... gloria?
— Gloria se suportă foarte greu... 

Eu rețin din ea numai dragostea 
pentru fotbal a suporterilor. îmi 
spun totdeauna că sint obligat față 
de ei și că trebuie să mă achit 
de această datorie, jucind bine și 
marcînd goluri. Că totul se supra
pune peste o mare plăcere a mea, 
este cu totul altceva.

— ,,U“ Craiova a început des
tul de slab campionatul. De ce?

— Demarăm mai greu. Ne tre
buie, poate, mai mult timp să ne 
obișnuim cu schimbările: antrenor, 
tactici noi de joc, pretenții mai 
mari, adversari mai bine pregătiți 
Dar nu este un motiv de îngrijo
rare. Am încredere în 
sînt absolut sigur că 
un cuvînt greu de 
campionat!'.

După despărțirea

Iar amatorii de sta-drept de apel,
fistici aveau să consemneze un fapt 
foarte rar întîlnit: cu 4 goluri în
scrise într-un singur meci, Oble- 
menco se instala spectaculos pe 
primul loc în clasamentul golgete- 
rilor.

Radu TIMOFTE
băieți șl 

noi vom avea 
spus în acest

După despărțirea de Obie- 
menco, n-aveam prea mult de aș
teptat. Se pare că „amenințările" 
cunoscutului și temutului șuteur, 
devenit pentru 
purtător 
liștilor din 
litate. La numai cîteva zile de la 
convorbirea noastră, Politehnica 
Iași avea să cedeze la Craiova fără 

t

cîteva :
de cuvînt al

Bănie, devin

minute 
fotba- 

i rea-

JIUL ARE UN NUU ANTRENOR SECUND
De cîteva zile, echipa Jiul Petro

șani are un nou antrenor secund în 
persoana profesorului de educație 
fizică Vasile Szabo. Fostul „secund" 
I. Cărare se va ocupa de formația 
de juniori.

St. KONYCSKA — coresp.

Bungău crede—totuși-in „Poli"
Dialog spontan, fără stilou și car

net, cu cel mai temut șuteur de pe 
Bega, Bungău, imediat după... ră
sunătorul eșec de la Făgăraș. „Poli" 
Timișoara înseamnă încă pentru 
mulți o forță în seria a II-a și, de 
aceea, startul său modest în acest 
campionat 
nigmă.

— Cum 
gău, acest

— Mi-e greu să explic.
— Și dacă insist...
— Au venit cîțiva jucători noi 

ce nu s-au încadrat încă în jocul 
echipei. Și, lipsa de omogenitate e 
marele obstacol al oricărei forma - 
ții. îl vom depăși, insă, curînd. vă 
asigur.

— Ce te face să crezi ?
— Avem un atac bun. Kun I, 

Dima și Bojin (n r și Bungău, am 
zice noi) sînt atacant! periculoși 
pentru orice defensivă. Iar dacă vrei 
să ciștigi marele asalt — promo
varea — alunei neapărat trebuie să 
ataci.

reprezintă aproape o e-

explici dumneata, Bun- 
start 7

— La Făgăraș ați atacat, ați în
scris două goluri, dar ați primit 
șase, cite nu primea „Poli" nici 
cînd juca în divizia A.

— în acest început de sezon apă
rarea noastră n-a putut beneficia 
de doi oameni de nădejde. Maier — 
operat și Mehedințu, care încă nu 
are drept de joc.

— Dacă a semnat două cereri de 
transfer...

— Florian Dumitrescu nu a sem
nat două cereri ? A semnat! Și 
joacă... Harapu a semnat tot două ? 
Da 1 Și joacă...

— Crezi 
„Poli" va 
le" luptei 
fii sincer.

— Da, Ie va cunoaște. Dar nu za
darnic, 
atîția 
stingul 
A. Nu 
iluzii".

că în acest campionat 
cunoaște iarăși „dureri- 
pentru promovare ? Dar

Va promova ! Deși avem 
adversari și am pășit cu 
Pe drumul ce duce spre 
cred numai cu în „marile

I. MIRCEA

AL. PlRVU VA ARBITRA PARTIDA 
PANIONIOS Atena-ÂTLETICO Madrid

Partida-retur Panionios Atena 
— Atletico Madrid, din cadrul „Cu
pei U.E.F.A.", care se va disputa în 
ziua de 4 octombrie, va fi condusă 
de arbitrul român Alexandru Pirvu.

RAPID—DINAMO ODOR
Stadionul Giulești va găzdui joi 

după-amiază un cuplaj fotbalistic, 
în deschidere, de la ora 14, echipa 
de tineret-rezerve Rapid va întîl- 
ni formația de juniori a aceluiași 
club. în continuare, de la ora 16, 
Rapid va juca în compania divizio
narei C Dinamo Obor.

CRISTACHE Șl PÎRVU - EXCLUȘI 
DIN IOTUL DE TINERET

Pentru abateri 
torii Cristache și 
duși din lotul reprezentativ de ti
neret, federația urmînd a hotărî și 
alte sancțiuni administrative.

disciplinare, jucă- 
Pîrvu au fost ex-

FARUL-KAIRAT ALMA ATA 4-2 (1-1)
CONSTANȚA, 21 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru). în pre
zența a circa 1000 de spectatori a 
avut loc azi (n.n. — ieri) pe sta
dionul 1 Mai întîlnirea amicală in
ternațională de fotbal dintre Farul 
și Kairat Alma Ata. Așa cum a în
ceput partida, se părea că vom 
asista la o victorie facilă a oaspe
ților, care printr-un joc simplu, cu 
pase precise în adîncime, ajungeau 
foarte ușor în careul constănțeni- 
lor unde întreaga apărare se bîl- 
bîia favorizîndu-le propice poziții 
de șut. în min. 8, Hisamutidinov 
driblează apărătorii centrali și în
scrie plasat pe lingă Ștefănescu.

Treptat, Insă, constănțenii echili
brează jocul și după ce Tănase 
trage splendid, din întoarcere pe 
lingă bară, tot el reușește egalarea 
în min. 19, marcînd dintr-un unghi 
dificil. în min. 32 arbitrul Zaharia 
Drăghici refuză un penalty oaspe
ților la un henț în careu comis de 
Antonescu. Repriza secundă începe 
furtunos și fotbaliștii de la Kairat 
înscriu, în min. 48, prin Cebatariov. 
Peste două minute, Tănase restabi
lește egalitatea de pe tabela de mar
caj, marcînd cu capul la un corner. 
Două acțiuni bine lucrate sînt fi
nalizate de Tufan, în min. 57 și 60.

Cornel POPA

Mulți jucători au obținut Cîștiguri 
în bani de diferite valori și auto
turisme, la sistemul de loterie cu 
plata pe loc: „LOZUL ÎN PLIC".

Amintim celor care îndrăgesc lo
zul în plic modul de plată a cîș- 
tigurilor.

Stat Loto-Pronosport, pe baza no
minalizării lozurilor.

• Ciștigurile în bani pină la 100 
lei se achită pe loc la toate orga
nele de vînzare fără să se nomina
lizeze lozurile.

• Ciștigurile în bani de la 100 
lei pină Ia 2.000 lei (inclusiv) se a- 
chită pe loc de către toate organe
le de vînzare, nominalizindu-se lo
zurile.

• Ciștigurile în bani de Ia 5.000 
lei la 20.000 lei se plătesc prin di
recțiile județene sau direct la 
Centrala Administrației de Stat 
Loto-Pronosport. Aceste lozuri no
minalizate se trimit la Centrală 
în Calea Victoriei nr. 9, prin 
scrisoare recomandată cu va
loare declarată.

• Autoturismele se eliberează de 
către Centrala Administrației de

REZULTATELE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO DIN 

SEPTEMBRIE 1971
I-a: 6 3 24 17
a H-a :75 21 32 63

21

65

a

a

IlI-a: 79 18 22 8

IV-a : 47 67 8 70

10

26

CÎȘTIGURI: 1.853.571

Extragerea
Extragerea

80
Extragerea

47 26 21
Extragerea

69 86 54
FOND DE

Iei.
Plata premiilor va începe în Ca

pitală de Ia 4 octombrie pină la 5 
noiembrie; în țară, de la 6 octom
brie pînă Ia 5 noiembrie 1971 in
clusiv.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI NR.
38 PRONOSPORT DIN 19 

TEMBRIE 1971 :
Categoria I: (12 rezultate) = 19 

variante a 4.176 lei.
Categoria II t (11 rezultate) «= 

447.05 variante a 213 lei.
Categoria III : (10 rezultate) =■ 

4.569,35 variante a 31 lei.. .. ...

SEP-



„HANDBALIȘTII FRANCEZI AH FĂCUT 0 SCURTĂ
A

impresiile antrenorului reprezentativei 

Fran|ei, oaspete al tării noastre

DAR EXCELENTA ȘCOALA IN ROMÂNIA
MONDIALELE" DE MOTOCICLISM

isJl
lume

AU PROGRAMAT O NOUĂ ÎNTRECERE

Acceptînd amabila invitație a 
Federației române de handbal, am 
efectuat, împreună cu 15 jucători 
francezi — cei mai în formă la 
acest început de toamnă — și cu 
colegul meu, antrenorul Erich Ze- 
gel, un stagiu de pregătire timp 
de 12 zile in România, perioadă 
în care echipa noastră a susținut 
și cîteva partide de verificare. 
Principalul nostru scop a fost. — și 
este încă — realizarea unei cit 
mai bune pregătiri a reprezentati
vei Franței, care va avea, anul 
viitor în Spania, dificila misiune 
de a ocupa unul din primele 5 
locuri ale turneului de calificare 
pentru J.O., aspirație ce stă în

prietenii români tși gindese fi tși 
organizează activitatea tinde să 
devină un model pentru foarte 
mulți și aceasta este, de asemenea, 
o sarcină dintre cele mai dificile.

Prin aceste două prisme, cu cu
riozitatea caracteristică unui an
trenor, am privit totul în perioada 
cît am stat în România. Prima 
constatare este aceea că maniera 
în care este organizată activita
tea competițională internă are ca 
principal scop realizarea unei uni
tăți valorice ridicate pe plan na
țional. Se îmbină în mod remar
cabil interesele majore ale loturi
lor reprezentative cu ambițiile și 
aspirațiile competiționale ale echi-

200 WH 200 TALERE!
Campionatele mondiale de tir la 

errne de vînătoare au continuat pe 
poligonul din Bologna cu proba 
de skeet masculin.

Titlul de campion al lumii a fost 
cîștigat de sportivul sovietic Iuri 
Țuranov cu excelenta performan
ță de 200 talere din 200 posibile. 
Medalia de argint a revenit lui 
Klaus Reschke (R.D.G.) — 198 t, iar 
cea de bronz italianului Loris 
Beccheroni — 197 t.

De vineri, la HvarCEL MAI PUTERNIC TURNEUDE POLO AL ANULUI
Numeroși spectatori au urmărit 

la Monza (Italia) un mare concurs 
internațional de motociclism con- 
tînd pentru campionatul mondial. 
La clasa 50 cmc victoria a revenit 
olandezului Jan de Vries (pe „Krei
der”), urmat de spaniolul Angel 
Nieto (pe „Derby”). întrecerea mo
tocicletelor de 350 cmc a fost cîș- 
tigată de 
nen (pe 
italianul 
„M.Z.”).

finlandezul Jarno Saari- 
„Yamaha"), secundat de 

Silvio Grassetti (pe

Iată cîștigătorii celorlalte probe t 
clasa 125 cmc: Gilberto Palotti (Ita
lia) pe „Derby” ; clasa 250 cmc: 
Marszowski (Elveția) pe „Yamaha": 
clasa 500 cmc: Pagan! (Italia) pe 
„M.V. Agusta”.

Tn clasamentele campionatelor 
mondiale conduc : De Vries — 72 
p. (la 50 cmc) ; Sheene (Anglia) — 
79 p (la 125 cmc) ; Gould (Anglia) 
— 68 p. (la 250 cmc); Agostini (Ita
lia) — 90 p. la 350 cmc și 90 p. la 
500 cmc.

Echipa României a sosit aseară in localitate |i va intilni in primul med

reprezentativa S. U. A.

I ATLETISMUL PESTE ZECE ANI

Jn primul meci disputat în România, handbaiiștii francezi au tntîlnit în 
Sala Sporturilor din Cluj, echipa Universitatea, de care au fost învinși cu 
18—20 (11—7). în imaginea noastră; portarul Laplagne n-a putut bloca 
aruncarea de la 7 m executată de Orosz.

Federația Internațională de scri
mă a dat publicității, la Paris, ur
mătorul comunicat în legătură cu 
controlul antidoping efectuat în 
timpul ultimei ediții a campiona
telor mondiale desfășurate 1A Viena 
intre 10 și 16 iulie și care, la un 
moment dat, au lăsat să se între
vadă că italianul Michele Maffei, 
ciștigătorul probei de sabie, ar fi 
utilizat stimulatoare interzise !

„în timpul campionatelor mon
diale 1971 au fost făcute numeroase 
controale antidoping toate avind re
zultate negative'1.

Foto l C. CREȚU-Cluj

a încă 15 selecționate națio- 
participante la această între-

am realizat. în România?

fața 
nale 
cere.

Ce
Mult! Spun acest lucru cu toată
convingerea, pentru că veniți pe a- 
ceste primitoare meleaguri am a- 
vut toate condițiile să lucrăm efi
cient, primind chiar un ajutor de 
natură tehnică și tactică neașteptat 
de prețios. Tn plus, am avut prile
jul să urmărim trei etape ale cam- „i—........-------------------1—jn_

ce 
lua 
din 
pe 

din

pionatuhii român, comprimate 
tr-un turneu la Cluj, ceea 
ne-a creat posibilitatea de a 
un contact direct cu realitățile 
handbalul românesc, socotit 
bună dreptate cel mai bun 
lume. Sincer vorbind, au fost trei 
zile de excelente lecții practice 
pentru toți jucătorii francezi, care 
au învățat enorm din confruntarea 
celor mai bune formații din Ro
mânia.

Și iată, cu deplină sinceritate 
îmi transcriu impresiile lega
te de această întâlnire cu 
handbalul românesc la el acasă. 
Fac acest lucru finind seama de 
două situații specifice: a) handbalul 
românesc caută să-și mențină po
ziția fruntașă pe plan mondial, 
ceea Ce — trebuie să recunosc — 
nu este deloc ușor; b) felul in care

pelor de club. In ecest fel, echi
pele participante la campionat se 
pregătesc într-un anumit stil, a- 
ting indici de valoare fizică și teh
nică ridicați, furnizînd o mare 
masă de jucători antrenorului fe
deral. Din acest punct de vedere 
îl invidiez pe colegul și prietenul 
meu Nieolae Nedef șl, în același 
timp, nu pot să nu apreciez că 
nivelul național al handbalului 
românesc se află în deplină con
cordanță cu progresele realizate pe 
plan mondial în acest sport.

Urmărind cele 10 formații par
ticipante la campionat am consta
tat că toate îmbină jocul în forță 
cu jocul în viteză și cu finețea teh
nică. Toate echipele român ești 'sînt 
„tari”, joacă rapid și foarte tehnic. 
Unele dintre ele apasă pe una din
tre aceste caracteristici, în funcție 
de lotul de care dispune și am pu
tut vedea că toți antrenorii ro
mâni, dintre care unii foarte ti 
neri (Otelea, Nica). sînt excelent 
pregătiți teoretic, dovedind multă 
iscusință în exercitarea profe
siei lor.

In încheiere, aș dori să folosesc 
prilejul oferit de redacția ziarului 
„SPORTUL” pentru a mulțumi tu
turor celor care ne-a-u ajutat pe 
parcursul acestui stagiu și, în spe
cial federației române, cu ajutorul 
căreia handbaiiștii francezi au fă
cut o scurtă, dar excelentă școală.

PARIS, 21 (Agerpres). — După 
etape, în Turul ciclist, al Franței 

pentru amatori („Tour de ]’Avenir”) 
continuă să conducă olandezul 
Fedor den Hertog, urmat de elve
țianul Thălmann la 5 > 44, france
zul Ovion — la 6 : 24, cehoslovacul 
Hava — la 6 ; 33 etc.

In clasamentul general pe echipe 
pe primul loc se află formația Spa
niei, secundată de Olanda — la 
17,0. Franța la 28.0, Cehoslovacia 
— la 2 : 46 etc.

Etapa a 5-a, desfășurată pe ruta 
Lodeva-Orange, a fost cîștigată de 
cehoslovacul Hrazdira cronometrat 
pe 185,500 km cu timpul de 4h 59 : 
55 (medie orară de 37,193 km).

In același timp cu învingătorul 
au sosit spaniolii Huelmo și Melero, 
olandezul Van Pool, elvețianul 
Hubschmid și francezul Martin.

La ora cînd acest» rîndurî văd 
lumina tiparului, toate cele 8 ecnipe 
participante la a IV-a ediție a „Tro
feului Jadran” se află în insula 
Hvar, gata de a Începe psionanta 
lor întrecere. “

. care s-a 
mină Ia 
ționata 
vaporul 
trenorii 
vor conta în acest turnen pe urmă
torii 11 jucători

Ștefan Huber (Dinamo) 39 ori in
ternațional și Cornel Frățiiă (Di
namo) 36 — portari, Alexandru 
Szabo (Rapid) 205 sel. — 118 goluri. 
Iosif Culineac (Rapid) 150—54, Bog
dan Mihăilescu (Dinamo) 108—71, 
Cornel Rusu (Rapid) 58—41, Gruia 
Novac (Dinamo) 128—70> Gheorghe 
Zamfirescu (Dinamo) 108—71, Dinu 
Popescu (Dinamo) 23—16, Radu I.a- 
zăr (Dinamo) 23—20 și Claudiu Rusu 
(Voința Cluj).21—14.

Pentru naționala României, me
ciul. de debut care va avea loc vineri 
împotriva reprezentativei S.U.A. este 
cel de al 290-lea dintr-un bogat 
palmares : 289 156 30 103 1363—1017. 
Cele două reprezentative nu t-aii 
mai întllnit din 1960 (cu prilejul 
J.O., cînd formația țării noastre « 
învins cu 6—4 (4—1). Tn continuare 
poloiștii români vor avea pe rînd 
ca adversari jucătorii din Italia, 
U.R.S.S., R. F. e Germaniei. Unga
ria, Iugoslavia și Olanda. Tată, de 
altfel, și palmaresul 
pei române în fața 
sale i
ROMANIA — S.U.A.

— ITALIA
— U.R.S.S. 
— R.F.G.
— UNGARIA
— IUGOSLAVIA.
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Fonnația României, 
antrenat timp de o săptă- 
Roma împreună cu selec- 
Italiei, a sosit aseară cu 
direct de la Pescara. An- 
A. Grințescu și. N. Ftroiu

Invitat un număr de șase arbitri 
internaționali neutri, care vor con
duce pe rînd toate partidele. Dele
garea lor va fi efectuată prin tra
gere la sorți înaintea fiecărei reu
niuni.

Presa de specialitate din Iugosla
via acordă cele mai mari șanse de 
victorie formațiilor U.R.S.S.» Unga
riei și, firește, gazdelor. In ziarul 
„Sport" din Belgrad a apărut du
minică și. o amplă prezentare a for
mației române, căreia i se acordă 
un rol de outsider.

Adrian VASILIU

Performantele viitorului după aprecierile unui savant suedez

Ploaia de recorduri mondiale 
realizate în marile concursuri atle
tice a dat naștere la numeroase 
speculații cu privire la posibilitățile 
performerilor în viitor. Specialiștii 
nu au ezitat, să stabilească prognoze 
cifrice pentru finele deceniului în 
care ne aflăm și chiar pentru, anul 
2 000. Cele mai fundamentate par 
a fi cele elaborate de savantul sue
dez I. Rostrand, specializat în do
meniul performanțelor sportive.

Comparînd rezultatele a trei ci
cluri olimpice (1956—1968), Rostrand

Modestas Paulauskas

a calculat procentul de creștere a 
recordurilor în acest răstimp,, sta
bilind astfel o bază pentru prog
nozele sale atletice referitoare la 
anul 1980, în raport cu recordurile 
respective ale anului trecut.

Tn tabelul de maîjos se pot vedea 
rezultatele acestor complicate cal
cule, care ne arată, „saltul” ce-1 vor 
face recordurile pe distanta unui 
deceniu.

Specialiștii consultați în problema 
prognozelor savantului suedez au 
manifestat o oarecare rezervă, ei 
critîcînd procedeul de a ține seama 
de rezultatele maximale în locui 
mediei atleților de frunte din ra
mura respectivă. Astfel fenomena
lul 8,90 m, realizat de Bob Beamon 
la J. O. — din Mexic, poate duce 
Ja concluzii eronate dacă este luat 
ca bază de calcul. Pentru a realiza 
utopicul 9,75 m un săritor îiL lun
gime va trebui să aibă o viteză de 
elan eu 0,7—0,8 sec mai mare decit 
atlețll zilelor noastre.

HANDBAIIȘTII SUEDEZI
ÎNVINGĂTORI IN JAPONIA

JEAN-PIERRE LACOUX 
antrenorul principal al echipei 

Franței

direct al echi- 
adversarelor

Î7
28
13
30

i î
9 0

sa n—133 
______  _ . 3 53— 42 

Avînd în vedere importanța a- 
cestui turneu, considerat de toți 
specialiștii ca un veritabil campio
nat mondial (neoficial), de la al 
cărui start nu lipsește nici o for
mație cu pretenții la supremație in 
polo-ul mondial, organizatorii au

AUSTRIA VA PARTICIPA LA J.O
DE IARNA CU 55 SPORTIVI

Comitetul olimpic austriac a fă
cut cunoscut că delegația acestei 
țări la Jocurile Olimpice de iarnă 
de la Sapporo va cuprinde apro
ximativ 55 de sportivi. Lotul care 
urmează să facă deplasarea în 
ziua de 25 ianuarie 1972 cu un a- 
vion special este astfel structurat:

bob : 12 sportivi (cite două gar
nituri pentru probele de 2 și 4 
persoane) ; patinaj : două sportive 
și doi sportivi; schi: 14 specialiști 
in probele alpine, trei sau patru 
săritori și unul sau doi concurenți

la combinata nordică ; skeleton i 
6—8 sportivi.

Austria nu va fi reprezentată în 
competițiile de hochei și de biat- 
lon.

Reprezentativa de handbal mas
culin a Suediei care întreprinde 
actualmente un lung turneu in Ja
ponia a susținut un meci, 1a To
kio, cu o selecționată a țării gazdă. 
După o repriză de joc echilibrat, 
handbaiiștii suedezi s-au detașat 
treptat cîștigînd întîlnirea cu sco
rul de 11-6 (4—3).

(Urniare din pag. 1)
tcipării la viitoarele mari concursuri 
internaționale, dintre care Jocurile 
Olimpice de la Munchen reprezin*.-> 
obiectivul cel mai

întrecerile de la Sofia
deschis drumul spre medalii
tinerilor cu un stil de luptă

dinamic

important.

ou

Red. : Cum apreclați nivelul aces
tei ediții a C.M. față de competițiile 
anterioare ? Ați observat noi 
(c in tehnică sau in maniera 
bitraj ?

Ion CORNEANU : - De _ 
început vreau să menționez că „mon
dialele” de la Sofia se înscriu în 
rindul celor mai grele confruntări 
din ; st ori a acestor competiții. Făcind 
o astfel de afirmație mă refer. în 
primul rînd. la valoarea deosebita 
a concurenților. la fiecare categorie 
de greutate existînd cite 7—8 luptă
tori cu aspirații justificate la pri
mele locuri. Apoi, numărul mare de 
participant! (la unele categorii au 
fost înscriși cite 28—29 de sportivi) 
a îngreuiat, evident, 
întrecerilor și drumul 
rirea medaliilor.

Față de edițiile 
cea de la Sofia s-a 
dința de dinamizare 
deele , tehnice fiind 
viteză mult mai mare decit 
lelalte competiții internaționale. O 
serie de tineri, pregătiți in spiritul 
acestei noi orientări, tineri , cu o 
pregătire fizică excepțională și dor
nici de afirmare, au realizat sur
prize de proporții, eliminînd din 
concurs „nume” reputate sau clasin- 
du-se înaintea acestora. Așa,, de pil
dă. Csaba Hegeduș (Ungaria), aproape 
necunoscut .pînă îp . ziua semifinale
lor. pe lingă medalia de campion 
mondial la cat. 82 kg, a primit și 
cupa pentru cel mai tehnic luptă
tor al campionatelor de greco-ro- 
mane. De asemenea, un alt concu
rent mai puțin cunoscut pînă la 
această ediție, Dan Gable (S.U.A.), 
a devenit campion mondial la lupte 
libere cat 68 kg. In urma a 8 vic
torii prin tuș, deși la categoria lui 
a concurat și iranianul Abdulah Mo- 
vahed, deținătorul unei performan
țe puțin obișnuite : campion mondial 
din 1965 pînă in 1971. Maniera în 
care unii luptători au cucerit. în ul
timii ani. titluri de campioni mon
diali și chiar olimpici, printr-o lup
tă de uzură, bazată mai mult pe for
ță, In care acumulau un a van tai 
minim de puncte, pe care apoi il

tendin- 
de ar-

la bun

desfășurarea
spre cuce-

precedente, 
observat 
a luptei, 
executate

la 
o 'ten- 
proce- 
intr-o 

la ce-

Y. MIYAKE (Japonia)-campion la „pană ll

LIMA 21 (Agerpres). — Campio
natele mondiale de haltere au pro
gramat la Lima întrecerile la ca
tegoria pană. Medalia de aur a re
venit din nou sportivului japonez 
Y Miyăke care la totalul celor

mențineau pînă la ultimul gong, a 
dus, de astă dată, la eșecuri cate
gorice. Așa se explică faptul că 
sportivi ca Hideo Fujimoto (Japonia) 
cat. 62 kg, campion mondial în 
1970. Eero Tapio (Finlanda) cat 74 
kg. campion mondial in 1967, Lothar 
Metz (R.D.G.), cat. 90 kg. campion 
olimpic in 1968, precum și alții au 
primit avertismente sau au fost des
calificați. barindu-li-se. astfel dru
mul spre succesele scontate.

Cec mai eficientă luptă — cea 
bazată pe procedee simple, 

executate în mare viteză
Ion CRlSNIC : La Sofia, tendința 

de tehnicizare, de dinamizare a lup-

trei stiluri, a realizat 387,5 kg (122,5 
kg; 115 kg; 150 kg). Compatriotul 
său Ando a cucerit medalia de ar
gint cu 382,5 kg, iar bulgarul A’u- 
rikian s-a clasat pe locul trei cu 
un total de 377,5 kg.

ATLEȚII POLONEZI 
i-au intrecut pe cei finlandezi

Intr-un meci internațional de at
letism desfășurat la Helsinki, e- 
chipa Poloniei a învins cu scorul 
de 236—194 puncte selecționata 
Finlandei. Iată cîteva din princi
palele rezultate înregistrate : 110 m 
garduri : Wodzymski (Polonia) 13,8; 
400 m plat: Werner 
46,2 : greutate : Komar
20.40 m ; înălțime: Pesonen (Fin
landa) 2.14 m ; 10.000 m ! Piotrowski 
(Polonia) 29)35,2 ; triplu-salt i Bis- 
ku.tski (Polonia) 16,52 m.

brom obtt"de

S- 1»
97— 97 
72—117 
64— 41 
67—150

școală 
atletis- 
St ca- 

început

So- 
arund 
tricoul 

tried 
tn vi- 
trofee

medalii
cu
«
dobindlte.
cu co- 

sdt, la

RECORDURI MONDIALE
Probe

looo m 
Bono m 
loooo m
110 m garduri 
400 m garduri 
3000 m obst. 
înălțime 
Lungime 
Triplu salt 
Prăjină 
Greutate 
Ciocan
Disc 
Suliță

(proguoz*)

(Polonia)
(Polonia)

condiții, bineînțeles, cavalerii fluie
rului au procedat in consecință, 

multi dintre cei mai renumiți luptă
tori' (Iarios Varga — Ungaria. Ro
man Rurua și Valeri 
Uniunea Sovietică ș.a.) 
lificați sau primind 
care i-au stopat din 
titlu, ori pentru un loc mai bun in 
clasamentul categoriei.

ll ngaria. 
Merkulov 
fiind desca- 
avertismente 

lupta pentru

Durata competiției a solicitat 
un efort în plus din partea 

coneurenților
Gheorghe IACOBINI : La conferin

ța cu delegații federațiilor naționale, 
ce a avut loc la Sofia, Comisia teh
nică a F.I.L.A. a cerut tuturor de

cit, au fost realizate tn cea mal difi
cilă ediție. Din punct de vedere 
fizic, toti component» lotului de li
bere au fost foarte bme pregătiți. 
Dacă, totuși, n-au obținut rezultate 
și mai bune, aceasta se dator este u- 
nor greșeli de ordin tehnic și. mai 
cu seamă tactic, explicabile prin 
lipsa de experiență a multora din
tre luptătorii români. De pildă. Ion 
Arapu (cat 48 kg), cind conducea 
cu multe puncte intr-un meci deci
siv cu japonezul Akihido Umeda, a 
Încercat o acțiune riscantă, din care 
a ajuns lp tuș, ratînd posibilitatea 
de a obține medalia de argint pen
tru care luptase și pe care avea toate 
șansele să o cucerească. Asemenea 
erori tactice au mai comis Nieolae 
Dumitru (cat. 57 kg), Petre Coman

Are T6 ani, 1,94 m 
W9 Bj. In 
a practicat 
mut, înotul 
notajul. A
Să foa.ee baschet la 
virstd da 14 ani. 
Iste membru al 
tehipei Jalgirls Ka
unas. La 99 de 
am a fost’ selecțio
nat pentru prima 

oară In reprvtenla- 
tlva Uniunii 
vlettce ti de 
a îmbrăcat 
purpuriu de 
127 de ori. 
trina sa 
se află 
de aur 
împreună 
echipierii 
ultimele 4 ediții ale 
campionatului eu
ropean și două me
dalii 
nuia

Duminică după-amiază, 
Essen, baschet balișt ii sovietici 
și-au luat o frumoasă revanșă 
asupra formației iugoslave, cam
pioană mondială, cîștigînd pentru 
a “11-a oară titlul continental. în 
partida finală, ca de altfel și în 
meciurile anterioare, unul din 
jucătorii de bază si învingăto
rilor a fost Modestas Paulaus
kas. Datorită excepționalelor 
sale calități atletice, a preciziei 
în aruncările la coș din săritură 
de la semidistanță, a maturității 
sale tehnico-tactice. el a fost de
clarat în unanimitate drept cel 
mai bun jucător al ediției C.E. 
recent încheiate. Un premiu sim
bolic, pe deplin meritat de a- 
cest baschetbalist, care — așa 
cum îl caracterizează antreno
rul român Vasile Popescu — 
„recuperează la panou alături de 
cei mai înalți, pivoți și. din pos
tul său de extremă, este o a- 
devărată mașină de marcat!".

Jucătorii dîn naționala țării 
noastre, care ne-au reprezentat 
la „europenele” din .1965 (Mos
cova) își mai amintesc, desigur, 
de debutul lui Paulauskas 
„5“-ul 
aceste 
dintre 
ciul 
potriva 
ultimul 
64—64, 
ștri erau la numai un pas de 
a realiza meciul carierei lor, Pau
lauskas a luat o acțiune pe cont 
propriu, a pătruns impetuos șî 
a marcat un coș salvator (al 
victoriei) pentru coechipierii săi

Era — pe vremea aceea — la 
începutul unei cariere prodigi
oase, cu un strălucit debut. As
tăzi. Modestas Paulauskas este 
un jucător perfect, excelent a- 
părător și virtuoz atacant, pen
tru care’ baschetul nu mai are 

. nici un secret.

lume (lupta la parter), vom face o 
„armă1' 
prinde pe cei mai mulți adversari. 
Trebuie sâ folosim un astfel de mo
ment. De asemenea, este necesar 
să intensificăm pregătirea tehnică. 
Cei puțin de trei ori pe săptămină se 
va lucra cu un număr redus de lup
tători, individualizat, pentru perfec
ționarea tehnicii.

Gheorghe IACOBINI : De uri mare 
ajutor va fi. în această privință, 
cursul de perfecționare a antrenori
lor, programat în luhă noiembrie. 
Cu acest prilej vom transmite teh
nicienilor noștri noua, orientare in 
pregătirea luptătorilor, âare apoi se 
va generaliza în toate secțiile. Pen
tru a merge în pas cu modernizarea 
luptei, susținută de forul internatio-

â noastră, cu care vom sur-

REFLECȚII DUPĂ RECENTELE C M. DE LUPTE
tei a fost evidentă. De asemenea, am 
observat, că majoritatea celor care 
au cucerit titlurile de campioni au 
avut, o .pregătire fizică și tehnică 
de un nivel foarte ridica-t. Nu s-au 
folosit procedee tehnice deosebit de 
complicate și nici nu au apărut al
tele noi. Cea mai eficientă luptă 
s-a dovedit a fi aceea bazată pe 
procedee simple, dar executate cu 
maximum de viteză. Ceea ce este 
mai important, declanșarea acestor 
procedee a fost pregătită cu deose
bită atenție. Minuțiozitatea prepară
rii atacului i-a ajutat pe unii lup
tători ca atunci cînd treceau la ac
țiune să aibă posibilitatea 
tea „pleca” în mai multe 
cu care să-și surprindă

Ion CERNEA: încă de 
tehnică dinaintea 
F.I.Lf-A.. a . atras atenția tuturor asu
pra intenției de modernizare a lup
telor, în care arbitrajul trebuie să 
aibă un rol hotărîtor. Dinamismul 
confruntărilor, intenția sportivilor 
de a executa cît mai multe proce
dee a fost stimulată de fiecare dată. 
Mai mult chiar, unii arbitri, care 
au fost indulgent! fată de lupta pa
sivă, au primit penalizări care, acu
mulate în număr de trei, atrag după 
sine retrogradarea arbitrilor respec
tivi, cu o categorie de clasificare, 
sancțiune care îi puna în imposibi
litate de a mai oficia la întreceri 
de nivelul campionatelor mondiale 
sau Jocurilor Olimpice, tn aceste

de a pu- 
procedee, 

adversarii, 
la ședința 

campionatelor,

legaților să prezinte Federației Inter
naționale propuneri de modificare 
a regulamentului international, care 
să conducă la dinamizarea luptei, 
la mărirea spectaculozității întrece
rilor. Aceste propuneri, ce vor fi 
înaintate comisiei tehnice, pînă la 
1 martie 1972, var fi discutate la 
viitorul congres F.I.LiA., urmînd 
ca cele mai bune să fie incluse în 
regulament. Un alt aspect care tre
buie subliniat este acela că durata 
competiției fiind mărită a solicitat 
un efort în plus din partea concu- 
renților și cei care au slăbit mult 
pentru a se încadra în limitele ca
tegoriilor. către finalul întrecerilor, 
n-au mai putut da randamentul do
rit. Așa s-a întîmplat cu o serie de 
sportivi turci și iranieni, care au 
venit la „mondiale” cu justificate 
.pretenții la locuri fruntașe.

(cat. 62 kg) șj Petre Cernău (cat.
52 kg). In pregătirea viitoare trebuie 
să insistăm mai mult asupra tehni
cii. să lărgim gama de procedee 
tehnice de apărare, astfel ca luptă
torii noștri să nu mai ajungă repede 
la „parter”.

Lupfa la parter — iată „cheia" 
viitoarelor succese ale sportivi
lor noștri de la stilul „clasice"

nai, vom face unele modificări regu
lamentului nostru intern, care vor 
conduce la dinamizarea luptei.

„Examenul olimpic" se apropie : 
proiecte și ginduri pentru 

întrecerii® de la Munchen

Rezultate bune la libere, dar 
pregătirea tehnică trebuie și 

mai mult ameliorată
Red. : Vă declarați satisfăcuți dc 

comportarea sportivilor noștri la aceste 
întreceri, sau apreciați că pregătirea 
lor viitoare trebuie îmbunătățită ?

Ion CRlSNIC : Referindu-mă la 
luptele libere, rezultatele sportivilor 
noștri pot fi apreciate ca bune. Per
formanțele obținute n-au mai fost 
atinse, niciodată și ele trebuie apre
ciate ca atare, cu atit mai mult cu

Ion CORNEANU : Lotul de greco- 
romane s-a prezentat la Sofia mai 
bine pregătit decit la ~ ' 
(Canada). Cu toate acestea, ultimele 
noastre rezultate, sînt. mai slabe de- 
cît la ediția din 1970, Situația este 
explicabilă. în primul rînd, prin nu
mărul mare de concurenți valoroși 
existent: la fiecare categorie. Apoi, 
luptătorii noștri au avut și unele 
minusuri. De cind au fost desființa
te reprizele obligatorii de luptă 
„parter”, noi ne-am axat pregătirea 
mai mult pe procedeele tehnice din 
picioare neglijînd perfecționarea ce
lor din ..parter”. Din această cauză, 
unii dintre luptătorii noștri, ca Ion 
Gibu, Ion Enache. Marcel Vlad și 
chiar Ion Baciu, au pierdut puncte 
prețioase. In viitoarele antrenamen
te vom tine seama de acest aspect 
Din elementul neglijat in ultima pe
rioadă de mai toti luptătorii din

Edmonton

în

Red.: Cunoașteți, acum, majorita
tea adversarilor noștri de la viitoarea 
ediție a Jocurilor Olimpice. Ce șan
se acordați sportivilor români la 
întrecerile de la Miinehen 9

Ion CORNEANU : Turneul olimpic 
nu poate fi mai grșu decit cel de la 
Sofia. Alți oameni de mare valoare 
nu pot să apară Intr-un inter
val atit de scurt, Dispunem de un 
lot în care, cu miei, excepții, majo
ritatea sportivilor au șanse să obți
nă locuri fruntașe și chiar medalii. 
Gheorghe Berceanu (cat. 48 kg), 
Gheorghe Stoiciu (cat. 52 kg). Ipn 
Baciu (cat. 57 kg). Sîmion Popescu 
(cat. 68 kg), Nieolae Neguț (cat. 90 
kg). Nieolae Martinescu (cat. 100 
kg) si Victor Dolipscbi (cat. +100 
kg) sint luptători care pot emite 
pretenții justificate să cucerească 
medalii olimpice. Sînt insă și unele 
goluri în echipă. Mă refer. îndeo
sebi. la categoriile 62 kg, 74 kg și 
82 kg, spre care va trebui șă^ ne în
dreptăm toată atenția în timpul 
care ne-a mai rămas

Ton CRlSNIC : De multi anî se 
așteptau rezultate bune de la spor-

în
U.R.S.S. Și, probabil, că 

amintiri nu sînt 
cele plăcute, Tn me- 

echipei române îm- 
campionilor europeni, în 
minut, la scorul de 

cînd băschetbaliștii no-

tivii de la libere. Acum, la Sofia, 
luptătorii noștri au dat satisfacție. 
Par. sîntem convinși, performantele 
de la C.M. ne obligă Ia o compor
tare cel puțin _la același nivel și la 
Jocurile Olimpice. Am mare încre
dere in L. Ambruș (cat. 74 kg) si 
V Iorga (cat. 82 kg), sportivi care 
au realizat salturi valorice și se 
pregătesc cu multă conștiinciozitate. 
Șanse mai au, de asemenea. I, Ara
pu. N._ Dumitru, P, Coman și chiar 
Șt. Stingu, dacă va înțelege să se 
pregătească cu mai multă convingere 
Si seriozitate. Există și unele cate
gorii deficitare (90 kg si 100 kg). a> 
căror reprezentant) n-au dat satisfac
ție și este puțin probabil ca ei să 
poată realiza un asemenea salt ca
litativ în timpul care ne mai deo
parte de Jocurile Olimpice.

La Sofia, ne-am putut da seama 
de posibilitățile reale ale tuturor lup
tătorilor noștri și, în același timp, 
la ce nivel ne prezentăm cu pre
gătirile fafă de ceilalți sportivi din 
lume. Bineînțeles, constatările pe 
care le-am făcut_ ne vor ajuta în 

an- 
lup- 
cea

alcătuirea viitoarelor planuri, de 
trenament, astfel ca la Milnchen 
tătorii români să se prezinte în 
mai bună formă.

Dr. Nieolae PLOIEȘTEAN!! : 
component» Iotului participant _ 
campionatele mondiale de la Sofia 
s-au bucurat de o stare de sănătate 
bună, capacitatea lor funcțională 
fiind astfel deplină. Testările făcute 
in țimpul pregătirilor au subliniat, la 
majoritatea sportivilor, indici func
ționali ridicați și o bună. adaptare 
la eforturi dintre cele mai intense. 
Deci, se poate spune că dispunem de 
un material uman bun, care face 
fată antrenamentelor „tari” atit ca 
volum, cît și ca intensitate. Consider, 
însă, că este necesară o mai mare ' 
individualizare a antrenamentului 
chiar și în ceea ce privește pregăti
rea fizică, unii dintre luptători (mă 
refer la cei de la categoriile mari), 
avind nevoie de mai mult efort pen* 
try _ dezvoltarea unor grupe muscula
re încă deficitare (în special flexorii 
degetelor și ai brațelor, iar la lupte 
libere musculatura trenului inferior).

Cu toate acestea, un accident stu
pid, survenit în ultimul moment, l-a 
pus Pe cel mai valoros om al lotului, 
dublul campion mondial Gheorghe 
Berceanu, în imposibilitate de a mai 
lua startul în întrecerile din capitala 
Bulgariei.

în sfîrșit, un fapt îmbucurător, toți i 
sportivii noștri realizează cu ușurin
ță greutatea regulamentară, ceea ce. i 
în noile condiții de " desfășurare a 
competițiilor, reprezintă un mare 1 
avantaj.

Toii 
La

»,î
19.6 .
42.5 

1:42.1 
3,25,6 

12:36,6 
26:49,6 

13.0 
46J 

8:14.0
2,41 
fi,73 

. 18.26
6.14

24,61 
79:10
78.99 
98.70 

-- t 
Celelalte previziuni par a fi reali

zabile, în condițiile ivirii unor su- 
per-atleți ca și a unor materiale și 
echipamente favorizînd probele de 
sprint» aruncări și săritura cu pră
jina.

PHR0SIAN A 1’1 ICI I
IA BUENOS AIRIS

MOSCOVA, 21 (Agerpres). — 
Marele maestru sovietic Tigran Pe
trosian a părăsit Moscova Pe calea 
aerului indreptîndu-se spre Buenos 
Aires. După cum se știe, el va în- 
tilni aici, cu începere de la 30 
septembrie, pe marele maestru a- 
merican Robert, Fischer î.n meciul 
final al turneului candidațllor la 
titlul mondial de șah.

TELEX
Cu prilejul unul concurs afletlo care a 
avut loc la Fraga, discobolul Ludv-lg 
Dangk a stabilit un noii record al Ceho
slovaciei cu performanta de 66,92 m. 
vechiul record era de 66,48 m și data 
din anul 1969. Rezultatul Iul Danele 
constituie a patra performanta mondială, 
din toate timpurile.
B
In _ __ Ț______ ______
de la Sîenna (Italia), sportivul maghiar 

i« G. ” ---- ■_
I carea suliței cu 80,14 m. Pe ocul secund 

s-a clasat polonezul Sldlo — 77,11 m. 
I Compatrioata sa M. Kulcsar a terminat

învingătoare In cursa de 800 rn, cu tim
pul de 2:05,1, urmată de Italianca Gd- 
voni — 2:05,8 și poloneza Skowronska 

12:06.2. Prob» masculină de 200 m a 
revenit englezului David Jenkins, în 
20.6. secundat do italianul Pletro Nen- 
nea — 20,7 și cubanezul Ramirsz — 
20.9. Sprintera poloneză Steewinska s-a 
clasat pe primul loc pe 100 m plat cu 
11,6. urmată de Balogh (Ungaria) — 
11.7. Proba de triplusalt s-a încheiat 
cu victoria atletului Indian Mohlnder 
Singh cu 16,43 m.

ziua a doua a concursului atletic.
Kulcsar a cîștigat proba de arun-

I
I
I Campionatul unional de șah a continuat 

la Leningrad cu disputarea partidelor 
din runda a 5-a. Tal l-a învins pe Ni- 
kolaevski, Karpov pe Grigorian, Taima- 
nov pe Kapengut, iar Teitlin a cîști
gat la Șamkovicl. A fost consemnată 
remiza în partidele Smlslov — -Leln, 
Savon — Vaganlan, Karassev — Polu- 

Igaevski șl Krogius — Tukmakov.
K
Rezultate înregistrate .Tn „Cupa Italie)” 

Ila fotbal : Catania — Milan 1—1 ; Mon
za — Novara 2—0 ; Mantova — Modena 
3—4 ; Bologna — Vicenza 5—2 ; Ata- 
lanta. — Roma 0—0 ; Lazio — Ternana 

12—0 ; Fiorentina — Arezzo 1—0 ; Livorno
— Foggia 2—1.

■
Intr-un meci restantă din etapa a 0-a I a campionatului cehoslovac de fotbal,
echipa Spartak Tmava a Învins pe 
teren propriu cu scorul de 4—1 (2—0) 

Ipe Slavia Praga.. în urma acestei victorii
Spartak Tmava a trecut pe locul șase 
in clasament cu 9 p (golaveraj 16—14), 
fll

I

I

I
Echipa Italiană de fotbal, Bari a întâl
nit pe teren propriu, într-un med ami
cal. formația Iugoslavă Vojvodina Novi 
Sad. La capătul unul joc echilibrat, 
scorul a fost egal : 1—1 (1—0). Gazdele 
au deschis scorul în primul minut prin 
Cane. Oaspeții au egalat In minutul 73 
prin Belici.

I Bf Finala probei de simplu bărbați din
* cadrul turneului de tents de la Sacra- 
Iniento (California) se va disputa între 

jucătorii americani Bob Lutz și Alex 
Olmedo. Performei'ul acestui concurs 

(este „veteranul” Alex Olmedo (in vîrstă 
de 35 de ani). După o suită de victorii 
surprinzătoare obținute în tururile an
terioare.^ el_ l-a învins în semifinală cu 
Barthes, în cealaltă’ semifinală^Bob Lutz 
" c 0. 6—7, 6—2, 7—5 de
englezul Roger Taylor. Partidele din

I
I
I

7~<L^6—2,^ 2—6. 6—3 pe francezul plerre 
a dispus cu 6—3.
englezul Roger Taylor. Partidele ..... 
proba de dublu bărbați s-au încheiat, 
cu următoarele __ 1 '
Maud (R.S.A.) — Lutz (9.U.A.). Taylor 
'Anglia) 7—5, 7—3 ; McManus, Osborne 
(S.U.A.) — Richey. Austin 
6—3.

rezultate : McMillan.

Tn cursa ciclistă de șase 
J "-----1 în prezent la

(S.U.A.) 6—2,

zile, care, se 
. — Londra, con-

cuplul elvețian Pfenninger — Spahn 
cu 117 p. Pe locul secund se află vest- 
germanul Bugdahl și englezul Porter cu 
93 p, urmați de perechile Gowland 
(Anglia) — Van Lancker (Franța). Post 
(Olanda) — Sereu (Belgia) șl Stevens 
(Belgia) — Gilmore (Australia).

(desfășoară 
duce cuplu «•Ml 3 1 "7 ra
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