
ACTIVITATEA SPORTIVĂ
IN ATENȚIA EDILILOR

Interviu cu tovarășul CONSTANTIN 1UREA. pnm-secretar dl Comitetului
municipal Botoșani al P. C. R, primarul municipiului

în prefața la o culegere de studii 
monografice despre Botoșani, tovară
șul CONSTANTIN IUBEA, prim-se- 
cretar 
P.C.R., 
printre 
pornim 
și dătătoare de mari 
speranțe, pornind de 
oferă forțele nesecate ale tradiției, 
dar, și mai mult încă, de Ia ceea ce 
ne oferă cunoașterea posibilităților 
contemporane, de la elanul și nese
catele perspective înfățișate de man
ta creatoare a muncitorimii și in
telectualității botoșenene”.

Avind ca punct de plecare multi
plele posibilități de dezvoltare pe 
plan economic, social și cultural în 
acest oraș, care trăiește o nouă is- 

I torie, și cunoscînd interesul și spriji
nul pe care-1 acordă sportului orga
nele de partid și de stat locale, l-am 
rugat pe tov. Constantin Iurea să 
ne răspundă la cîteva întrebări lega

al Comitetului municipal al 
primarul orașului, 

altele : „...în 
de ta realități

afirma, 
munca noastră 
deja constituite 
și îndreptățite 

la ceea ce ne

te de realitatea și perspectivele 
tuiui botoșenean.

— Municipiul dv. cunoaște o 
nouă, dezvoltîndu-se din toate 
tete de vedere. Firește, nici sportul 
nu face excepție. V-atn ruga, tova
rășe primar, ca să ne prezentați si
tuația actuală a sportului botoșenean.

— Activitatea sportivă este parte 
componentă, inseparabilă, a. vieții spi
rituale a municipiului Botoșani. Ea 
a căpătat noi dimensiuni în ultimii 
ani și aceasta ca urmare a trei fac
tori : creșterea puterii economice a 
orașului, sporirea interesului pentru 
sport și a dragostei tineretului față 
de meleagurile natale și, nu ca ultim 
factor, a conducerii mai competente 
a organizațiilor de partid, a orga
nelor locale de stat, a organelor de

Emanuel FANTANEANU
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POLITEHNICA-MI
IN PRIMUL TUR .

După cum s-a mai . 
în primul meci al „C.C 
tenis de masă, formația 
culină Politehnica Bucure*, 
va întîlni echipa spaniolă 
Mayda Barcelona. Cele două 
cluburi au căzut de acord a- , 
supra datei de desfășurare a 
partidei : miercuri 6 octom* , 
brie, la București.

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
DE TENIS

Ziua de ieri a „naționalelor" a în
ceput cu continuarea partidei între
rupte dintre Ion Sântei 
Dron. Numai două ghemuri 
trebuiau lui Sântei pentru 
și el le-a obținut imediat, 
nînd învingător la scorul
2—6, 6—2, 4—6, 6—2. Campionul edi
ției de acum doi ani intră deci în 
semifinale, unde îl va întîlni pe ac
tualul deținător al titlului, Petre 
Mărmureanu. Amintim că în cealal
tă semifinală joacă Viorel Marcu

cu Toma Ovici. Ambele întîlniri. ca 
și penultimele confruntări dintre 
candidatele la titlul feminin, 
programate azi după amiază, 
Progresul.

Au avansat și întrecerile din pro
bele de dublu, dintre care cea a 
cuplurilor mixte 
Din multitudinea de rezultate 
sublinia numai pe cele mai 
bite. Astfel, este de notat 
rea fraților Marcu de către 
Komoroczy 
6—0). Apoi, valoarea crescândă a ti
nerelor Virginia Ruzici. și Maria
na Simionescu. care .au opus o dîr- 
ză rezistență cuplului de campioane 
Iudit Dibar Gohn — Agneta Kun 
(4—6, 6—3, S—7). Neașteptat de lejer 
s-au impus Sântei și Mureșan în se
mifinala cu Ovici-FIărădău : 
6 -1. 6—2.

Iată și celelalte rezultate : 
BLU .MASCULIN, sferturi de 
lă : Mărmureanu. Dron-Boaghe, Po
po viei 6—4, 6—3. 6—0 ; Ovici, HărS- 
c’ău-Kerelces, Neacșu 6—3, 6—4-
3—6, 6—2 ; Sântei. Mureșan-Rusu. 
Navroțchl 6—3, 2—6, 6—0. 6—4- Sa- 
mifinale : Mărmureanu, Dron-Komo- 
roezy, Boldor 6—4, 6—4, 7—5. DUBLU 
FEMININ, turul 1: Dibar Gohn, Kun 
— Bădin, Mihai 6—2, 6—1: Ruzict Si- 
mionescu-Rado, Butoi 
6—4 ; M. Nv.nwelller,

ia șfîrșit astăzi, 
vom 

deose- 
elimina- 

j clujenii 
și Boldor (6—3, 6—4.

1

EUROPENELE" DE VOLEI

6—2, 3—6.
Balaj-Duml-

Rd. V.

A ÎNCEPUT

i—oN osman s-tt bîlbîit, Iordănescu a fost atent și...

l-a' sprijinit și Bartha. Aceasta n-a 
tost însă suficient. După ce ciștigăm, 
nu fără emoții, setul III (in care ita
lienii au imputat pe nedrept arbi
trului că ar li adăugat două puncte

(Continuare în pag. a 4-a)
ELENA CEAMPELEA SI PETRE MIHAIUC

9

NOII CAMPIONI ABSOLUTI DE GIMNASTICĂ Al TĂRII
CUPA CARPAȚI“ 

LA VOLEI
BRAȘOV, 24 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru C. GRUIA), 
în localitate au început întrecerile 

de-a 13-a ediții a „Cupei Car
ia volei. Iată primele rezul- 
I.E.F.S. — Viitorul Bacău 3—0 
6); Steaua — Tractorul Bra- 

1—1 (13, 1.

celei 
pați“ 
tate î 
(3, 8,

9.

CLUJ, 24 (prin telefon).
O dată cu consumarea exerciții- 

lor liber alese au fost desemnați, 
vineri seara, campionii absoluți de 
gimnastică ai țării. Așa cum era 
de. așteptat, și cum s-a conturat 
din desfășurarea impuselor, titlu
rile au revenit Elenei Ceampelea 
(Dinamo București) și lui Petre 
Mihaiuc (Steaua). Dacă lui Mihaiuc

i-a fost mai ușor să-și croiască 
drum spre primul loc, adversarii 
săi principali, Păunescu și Coșa- 
riu, mulțutnindu-se, 
curile 2 și 3. Elena 
schimb a trebuit să 
puteri, timp de trei 
propriile ei emoții 
de victorie a Alinei
tă vreme situația s-a menținut e-

parcă, cu lo- 
Ceampelea în 
lupte din răs- 
schimburi, cu 
și cu dorința
Goreac. Mul-

Echipa națională s-a întors, noap
tea tîrziu, pe la ora două, și aero
portul era pustiu, dar un mic pilc 
de oameni tot se găsea acolo. Prin
tre alții venise președintele federa
ției, tov. Mircea Angelescu, iar bă
ieții s-au bucurat văzînd că reali
zarea lor a fost atît de prețuită in
cit oficialitățile federației, ale cîtor- 
va cluburi și cîțiva prieteni au re
nunțat la o noapte de somn ca să-i 
întîmpine. Deci, totul a fost și s-a 
terminat cum trebuia, astfel că me
ciul eu Finlanda a adus echipei

noastre naționale și un capital afec
tiv, cere ne va prinde bine și ime
diat și mai tîrziu.

Ne-am bucurat de acest rezultat 
pentru că ne menținem în postura 
de favoriți ai grupei, pentru că a- 
vem măcar o echipă națională dacă 
nu avem formații de club care să 
sperie Europa. Ne-am bucurat, de
oarece acești puțini jucători de va
loare — 
dacă îi 
cepi să-i 
gulă, cu

vezi -pe teren, dar să nu știi nimic 
despre ei). S-au bucurat și cei mai 
sceptici din tre noi. O dovedește fap
tul că lui Fănuș Neagu i-au ieșit

Romulus BALABAN

(Continuare în pag. a 3-a)

majoritatea dintre ei — 
cunoști ca fotbaliști în- 
iubești ca oameni (de re- 
ani în urmă, preferai să-i

Ședința Biroului F. R. Fotbal 

DUMITRU, NEAGU. VIGU, TÂTARU SI C. ȘTEFAN 
AU PRIMIT TITLUL DE MAESTRU AL SPORTULUI

In ședința de aseară a Biroului Federației române de fotbal au fost lisate 
următoarele hotârîri :

• Jucătorilor Ion Dumitru (Rapid), Alexandru Neagu (Rapid), Iosif Vigu 
(Steaua), Glxeorghe Tătarii (Steaua) și C. ștefan (Dinamo) ii s-a acordat titlul de 
maestru al sportului. Distincțiile le vor fi înmînate intr-un cadru festiv, pe terenul 
de joc.

• S-a luat în discuție situația angajării antrenorilor ia echipele de divizia B. 
S-a acordat echipelor ca ultim termen' data de 15 octombrie, după care, în caz de 
neangajare a unui antrenor cu normă întreagă, nu vor mai fi programate

• Au Cost, respinse memoriile înaintate de asociațiile sportive Metalul Tîr- 
goviște Progresul Brăila. Textila Buhuși ?i Rulmentul Birlad asupra hotărîrilor 
Comisiei centrale de competiții șî disciplină.

• A fost aprobată scoaterea din lotul de tineret, pe o perioadă de șase luni. 
A jucătorilor Ctistache (Steaua) și Pîrvu (Universitatea Craiova) — pentru acte de 
indisciplină

• S-a aprobat ca jocurile să fie transmise la televiziune. începiud de .a ora 
14.03, rldicîndu-se restricția ca partidele respective să fie transmise cu două ore 
șj jumătate mai tîrziu decît ora oficială. Vor fi transmise la televiziune cele mai 
importante meciuri in nocturnă, de la București , și Constanța.

• Au fost stabilite măsurile pentru pregătirea în continuare a lotului olimpic.

> y

AZI, IN DIVIZIA A
Etapa a 5-a a diviziei A de 

fotbal debutează azi, prin me
ciurile Dinamo — Universitatea 
Craiova și Jiul .— U.T.A.

Citiți, în pagina a 3-a a zia
rului nostru, ultimele vești de 
la pregătirile celor 15 divizio
nare A și avancronica etapei.

TORINO, 24 (prin telefon, de 
trimisul nostru special).

Așadar, derbyul seriei torineze 
campionatului european masculin 
volei s-a încheiat cu un succes la 
mită al voleibaliștilor români în fața 
celor italieni (3—2), după două ore 
și 20 de minute de joc de factură 
tehnică medie, asupra căruia miza 
și-a pus amprenta. Trebuie să sub
liniem că, ab initio, această întilnire 
era deschisă oricărui rezultat, nu atît 
datorită unei valori apropiate a e- 
chipelor (formația noastră fiind to
tuși superioară), cît datorită echili
brului creat prin privilegiul de gazdă 
al „squadrei azzurra", prin acomoda
rea perfectă a jucătorilor săi cu te
renul (in care nici una dintre ce
lelalte participante 
nu a avut în ajun

i

la această serie 
acces pentru an-

Torino : ROMĂ-
3—0

Aseară tîrziu, la ____
NIA — GRECIA (masculin) :
(3, 10, 13), iar la Reggio Emilia : 
ROMANIA — R.D.G. (feminin) : 2—3 
(—7, 8, 10, —13, —13).

trenament). prin aportul psihologic pe 
care publicul îl putea avea și pe care 
oi ganizatorii sperau chiar mai mult 
decit in posibilitățile reale ale echi
pei lor.

Jucătorii noștri nu s-au pierdut
insă cu firea, și într-un prim set cu 
bun randament în toate comparti
mentele, au diminuat avîntul_ gazde
lor, cîștigînd categoric: 
in setul următor ei au 
încrezători — și, aflați 
ment de descumpănire, 
mai putut reveni, situație 
si de încercările antrenorilor de a 
o remedia prin înlocuiri. Spre stu
poarea noastră, se pierde setul la 
diferență: 8—15. Acțiunile nu mai au 
clamate, ridicătorii (Stamate, Oroș, 
Cristian Ion) nu izbutesc să dea cursi
vitate jocului, las căpitanul forma
ției, Schreiber, greșește exasperant de 
mult Ia fileu, reabilitîndu-se numai 
in linia a doua. Greul atacului — 
surprinzător de stîngaci în acest joc 
— a rămas pe umerii ' ’ "" 
(cel mai bun jucător 
partidei) pe care din

Aurelian BREBEANU

gală, dar cîteva ezitări la birnâ al 
Alinei au scos-o, practic, din lupt 
pentru titlu, Ceampelea fiind vi: 
tuală campioană încă înainte o 
evoluția ei la sol. Campioana și- 
onorat, însă, cu brio noul titlu ct 
cerit, prezentînd la ultimul apar; 
o execuție de înaltă măiestrie c 
care a obținut cea mai ridicai 
notă din concurs : 9,70 !

Iată primii clasați la individu. 
compus — FEMININ : I. Elen 
Ceampelea (Dinamo) 75.20 p. 
Alina Goreac (Dinamo) 72,90 p. • 
Rodica Sabău (Vagonul Arac 
71.80 p, 4. Olga Ștefan (Dinam: 
71,45 p. 5. Marcela Păunescu ($ 
sp. Craiova) 71,25 p. 6. Anca Gr 
goraș (Flacăra Or. Gh. Dej) 7u.f 
p; MASCULINI I. P. Mihaiu 
(Steaua) 109,45 p, 2. Gh. Piu 
nescu (Diiamo) 108,05 p, 3. V. C< 
șariu (DSnamo) 107,45 p. 
Gheorghju\. (Steaua) 105.35 
D. Grecu (Dinamo) 105,10 p. 
Gh. Tohăneanu (Dinamo) 100.45 i

Sîmbătă sînt programate fin; 
lele pe aparate.

4. ft
P.

15—7.
intrat 

intr-un 
ei nu

Dar, 
prea 
rao- 

și-au 
agravară

lui Udișteanu 
în- tot timpul 
cînd în cînd

(Continuare în pag. a 4-a) C. M.

Campionatul feminin de handbal

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
ȘI-A LUAT REVANȘA:

12-11 CIJ I.E.F.S.

BAZA MATERIALĂ
A SPORTULUI

UN BUN OBȘTESC

REZULTATELE PRIMEI ZILE :

Pugiliștii francezi ta Sosirea în Capitală.

MASCULIN : seria B t Israel- 
Turcia 3—0, Celioslovacla-Scoțta 
3—0, seria C: Danemarca-Polonia 
0—3, Franța-Olanda 2—3, seria D: 
Suedla-R.D.G. 0—3, Bulgaria-EI- 
vețiâ 3—0, seria E: România-Ita- 
lia 3—2. Finlanda-Greeia 3—0. se
ria F : Iugoslavia-R.F.G. 3—0, t'n- 
garia-Austria 3—0.

FEMININ : seria A : U.R.S.S.- 
Suedia 3—0, seria B: Italia-Aus
tria 3—0, seria C : Franța-R.F.G.
2— 3, seria D : R.D.G.-Iugoslavia
3— 0, seria E : Ungaria-Israel
3—0. seria F : Daneniarca-OIanda

Ieri seară a luat sfîrșit în sala Fior.easea primul turneu al campionat? 
lui feminin de handbal, divizia A. In meciul derby. Universitatea Bucu 
rești a întrecut I.E.F.S., luindu-și astfel o binemeritată revanșă în clasa 
mentul campionatului, după 9 etape, se află în frunte UNIVERSITATE. 
TIMIȘOARA cu 16 puncte, urmată de Universitatea București 15, I.E.F.Î 
12, Mureșul Tg. Mureș 11, Textila Buhușt 9 etc.

RULMENTUL BRAȘOV-UNÎVER- 
SITATEA CLUJ 17—13 (10—4). Uni
versitatea a fost o pradă ușoară 
pentru experimentata formație din 
Brașov, care de ia meci la meci este 
mai omogenă, mai eficace. Hand
balistele de la Rulmentul și-au 
deconcertat adversarele prin vite
za debordantă a acțiunilor, prin 
forța și plasamentul dibaci al șu-

turilor. Adesea, studentele au a 
pelat Ia mijloace în afara regula 
montului pentru a opri iureșul ad 
versarelor. Formația lui Nako 
condus cu 13—6, 15—7, 16—9 ț

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

AU LUAT SFÎRȘIT ÎNTRECERILE PARAȘUTIȘTILOR

ILIE NEAGU Șl EVA BALOGH-CÎȘTIGĂTORI
Cînd vizitezi o unitate de muncă 

sau, șa zicem, o școală, , primul 
aspect care-ți .atrage atenția', este 
Ordinea (sau lipsa de ordine),x 
organizarea activității fiecărui re
sort în parte. într-un euvînt me
canismul acela care funcționează 
ea un ceasornic și care — de ce 
nu ? — și el poate purta „marca 
fabricii". Ne-am obișnuit și ne 
place să evidențiem, pe bună drep-. 
tate, eforturile oamenilor care în
grijesc bunurile obștei ca și pe 
cele personale. Condeiul ne zboa
ră pe coala albă, cu bucurie, a- 
ducuid la cunoștința opiniei noas
tre publice, și nu numai a noas
tră. faptele tinerilor sportivi de 
pe aceste meleaguri, nu numai în lup
tă cu' elita sportului din lume, dar și 
în bătălia pentru 
zei materiale a 
nesc de masă și 
Ajutorul statului 
este incontestabil, 
vință. Amintind 
obiectivele date în ultimul timp 
în folosință (sălile de sport din 
Galați și Timișoara, Palatul de 
iarnă de la Miercurea Ciuc, sta
dionul de atletism din Cîmpulung 
Muscel, bazinul olimpie acoperit 
de Ia Făgăraș și cel descoperit de 
la Galați), nu facem decît să su
bliniem eforturile depus® de stat, 
prin fon&jrt fjpjxw-

. tante. pentru dezvoltarea bazei 
materiale a sportului nostru.
TINERII, PROPRIETARII BAZE

LOR SPORTIVE
Șantierele sportive mai mici sau 

mai mari, sînt o prezență tot mai 
vie in peisajul orașelor și satelor 
de. Ta noi. Cantitativ, bazele 
tre sportive satisfae într-o buna 
măsură dorința de mișcare a 

de relaxare după o zi 
tot mai

ri oas-

omu- 
de

ASIA-SEARA, LA REȘIȚA, MECIUL OE BOX ROMÂNIA-FRANTA

îmbogățirea ba- 
sportului româ- 
de performanță, 
nostru socialist 
în această pri- 
doar cîteva din

lui, 
muncă. Se. pune, însă, 
piuit accentul — și nu fără te
mei — pe atenta lor îngrijire și 
conservare, ele fiind un bun ob
ștesc de care trebuie să profite 
toți cei ce și-au adus contribuția 
la amenajarea lor. Avem nume
roase exemple care atestă grija 
pentru păstrarea avutului obștesc, 
de către tinerii sportivi. Stadionul 
asociației Flacăra roșie Bucu
rești, de pildă, pentru construc
ția căruia tinerii din întreprinderea 

același nume au prestat un 
muncă patrio- 

oricăror 
acesta,

eu 
mare volum de 
tică, poate corespunde 
exigențe. Regazonat anul 
terenul de fotbal este solicitat de
seori de echipele Dinamo și Steaua 
pentru jocuri școală. Tribunele și

Cornel ROMAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Ieri după amiază, a sosit la Bucure,tî 
reprezentativa de box a Franței pentru 
meciul cu selecționata țării noastre, ce 
se dispută Ia Reșița, Delegația condusă 
de dl. Jacques Taillois, care, !n alara 
celor li boxeri, are în componența sa 
pe antrenorii Pierre Dupain, Salvator 
Vangl și arbitrii Andră Bernier, Jacques 
Gombault, și-a continuat drumul spre 
locul unde, astă-seară, se va disputa 
întrecerea.

Din delegație lipsește cunoscutul co
coș Aldo Cosentino, care s-a căsătorit 
de curind, motiv pentru care și-a luat 
o scurtă vacanță. Funcția da căpitan 
de echipă a fost. încredințată recentului 
rfștigător al turneului de la MUnehen, 
Rabab Khaloufi.

Pentru partida de la Reșița, cel doi 
antrenori francezi vor alinia următoarea 
formație : Jose Leroy (semlmuseă), Ra- 
bab Khaloufi (rtuscă), Onesime Do
mingo (cocoș), Alain Iain (pană). Jean- 
Marie Cotinaut (serin ușoară), Pierre Pe
tit (ușoară). Serge Dupuis (semimijlo- 
cle), Marcel Giordanella (mijlocie mică). 
Michel Jeanbaptiste (mijlocie), Henri 
Moreau (semigrea) șl Claude Granduallet 
(grea).

Antrenorii Iotului român s-au stabilit 
asupra următorilor pugiliștl pentru me
ciul de astă-seară : Remus Cosma, Dinu 
Condurat, Marian Lazăr, Sitnlon Cuțov, 
Gheorghe Ciochină. Valeriu Prodan, 
Gheorghe Ene, Ștefan Horea, Ion Pe
tre», Miști Banu și Ilie Dascălu.

Cea de a treia probă a campiona
telor, așa cum era de așteptat, a 
fost dominată de către componeilții 
lotului național. Punctajele obținute 
atît de către cele două echipe mas
culine, cit și recordul national (in 
curs de

ECHIPAJE DIN OPT ȚARI

LA STARTUL REGATEI SNAGOV
vorAstăzi, canotoare din opt țări 

lua startul în Regata internațională 
Snagov. Concursul, care începe de la 
ora 9, programează întreceri Ia ur
mătoarele cinci probe clasice: schit 
<4-1 rame, simplu, 4-1-1 vîsle, dublă 
și schit 84-1. La această interesantă 
confruntare nautică, ultima din ac
tualul sezon, participă echipaje apar- 
ținînd diferitelor cluburi din Bulgaria, 
Polnnia, Franța, Belgia. R.S.S* VeraJ-

neană, Cehoslovacia. R.F. a Germa
niei, România.

Concomitent 
dru! Regatei 
pista veche a 
vor desfășura și cursele contind pen
tru „Cupa Clubului nautic universitar 
Bueureșli”. Reuniunea este rezervată 
sehifistelor și schifiștilor. reprezen
tanți ai unor puternice secții nautice 
din Cehoslovacia, Felonia și România

cu disputele din ea- 
internaționale. pe 

lacului. Snagov, se

de ochiomologare).

Ilie Neagu, noul deținător al 
titlului, cu 3 aterizări consecutive 
pe punctul zero, a reușit o excelentă 
performanță, egaliiid recordul mon
dial.

pa feminină confirmă buna pregătire 
. efectuată sub conducerea antreno
rului Ion Roșu

Rezultatele obținute de primii cla
sați în probele individuale — recor
durile mondiale egalate la proba de 
aterizare .Ia punct fix, 
tirtipii excelenți și 
în cadrul probei de acrobație — ne 
dau certitudinea unui reviriinent, du
pă lunga perioadă de regres a pa
rașutismului nostru.

în. acest context, duelul Ilie -Nea- 
gu — Ionel Iordănescu, soldat în a- 
eest an cu victoria primului, iar la 
fete dintre Eva Balogh și Florica Uță 
(tranșat în favoarea primei. în urma 
rezultatului realizat în proba de 
punct fix) promit și. în același timp, 
obligă pe mal departe, avînd în ve
dere participarea la viitorul campio
nat mondial.

REZULTATE TEHNICE: în proba 
a III-a (3 manșe) masculin : 1. Lotul 
național I (I. Neagu. St. Niță. FI 
Todbran, V. Stan) 1,17, 2. Lotul
național II (I. Bucurescu. V. Mi- 
hanciu, V. Frank. N. Bucurenciu) 
1.69, 3. Aeroclubul Aurel Vlaicu Bucu
rești (E- Dumîtrașcu. D. Zamfirescu, 
M. Mănescu, V. Rednic) 2,35. Femi
nin : Lotul național (Maria Sasu, Flo
rica Uță, Eva Balogh, Victoria Lon- 
ghin) 0,44 — record național.

CLASAMENT GENERAL : INDI
VIDUAL (după 2 probe); masculin: 
1 Ilie Neagu 4,46, 2. Ionel Iordănescu 
4,71. 3. Ștefan Niță 5,61 ; feminin : 
1. Eva Balogh 3,87, 2. Maria Basu

precum și 
execuția corecta

Eva Balogh, una dintre tinerele 
speranțe ale parașutismului nostru. 

Fotografii de ST. CIOTLOȘ

1.
C.
Popescu. Irma Toth) 10.57, 
tul Iași (I. Lungu, 1... ___ ...
Ancuța. N. Vidraru. Elena Pușcașu) 
11,13, 3. Județul Ploiești (Gh. Ili
escu. A. Caracuda, N. Podeanu V. 
Dragnea, Marta Mihai) 11,21.

Dinu COHESC'J

Județul Brașov 
Limbășeanu. E.

(Tr- Surariu, 
Bulgârașu, V. 
15.57, 2 Judc- 
M. Moisei. S.



TURNEUL DE LA VARNA -
ROMISIUNE ȘI

ocurt dialog cu marele
O OBUGAȚIE PENTRU VIITOR
maestru international FIORIN GHEORGHIU

* După o absență de 50 de zile, 
Dorin Gheorghiu s-a înapoiat, joi, 
acasă. Potrivit obiceiului, prima 
vizită a făcut-o la redacție, furni- 
zîntlu-ne amănunte asupra călăto
riei sale, pe care nu le-am putut 
afla din cauza distanțelor și a 
dezinteresului cu care tratează șa
hul marile agenții de presă.

Am început, astfel, dialogul nos
tru :

— Mai întîi, povestiți-ne despre 
participarea la campionatele „open'1 
lie S.U.A.

— Este partea cea mai neplăcută 
a călătoriei mele. La Ventura (Ca
lifornia), stațiune climaterică așe
zată Ia vreo G0 kilometri de Los 
Angeles, ni-arn clasat prost. In ge
neral. nu agreez turneele „open", 
desfășurate după sistem elvețian, 
pentru că sint scurte, se joacă in - 
tr-un ritm foarte rapid (50 de mu
tări in Z ore și jumătate), iar o 
singură infringere te poate arunca 
din... paradis in infern. Cum mi 
s-a întimplat mie. Am început con
cursul eu 1 puncte din 8, dar in 
runda a 9-a am pierdut, din cauza 
rrizei de timp, o poziție net ciști- 
gată la Browne și m-am pomenit 
eliminat din cursa pentru primul 
loc. Turneul a fost cîștigat de 
Browne și Evans, cu 10 puncte din 
12. Eu am făcut doar 8Vj. Dar, ca
litatea partidelor jucate Ia Ventura 
rni-a dat certitudinea că mă aflu 
in formă șl turneul următor, cel de 
1» Vama, avea s-o confirme.

— Ce forță a avut competiția de 
la Nisipurile de Aur ?

— Ridicată. Media coeficientului 
F.LO a participanților era de 2450 
puncte. Au fost prezenți 6 mari 
maeștri, 6 maeștri internaționali și 
4 maeștri. Pentru norma de mare 
maestru erau necesare 10 puncte, 
iar pentru cea de maestru interna
țional ț'/s-

— Din relatările sumare ale te
legramelor de presă am înțeles că 
lupta in turneu s-a redus la o 
cursă intre dumneavoastră și ma
rele maestru sovietic Vasiukov.

— A fost exact așa. Eu am ple

cat ca din pușcă, făcind ' puncte 
din 9 partide și 10 din 13. îmi 
confirmasem titlul de mare maestru 
cu două runde înainte de sfîrșit. 
Momentul crucial al turneului s-a 
produs in runda a XlV-a. penulti
ma. Vasiukov juca eu Radulov și 
a fost pierdut din deschidere, eu 
aveam o poziție egală cu Smejkal. 
Șahistul sovietic mă conducea eu 
o jumătate de punct. Dacă accep
tam remiza propusă de adversarul 
meu, terminam la egalitate pe pri

— Oricum, rezultatul tehnic este 
bun. Dar, cum vă mulțumește ca
litatea partidelor susținute ?

— Am jucat partide bune. Cu 
albele, am făcut un scor record : 
6 puncte din 7 1 în plus, am încer
cat cu succes cîteva scheme noi in 
deschidere, pe care nu avusesem 
prilejul să le verific practic și pe 
care le pregătesc pentru marele 
turneu de la Moscova, „Memorialul 
Alehin".

— Cum priviți această nouă în
trecere care vă așteaptă ?

— în primul rînd, mă simt 
profund onorat de invitația care 
mi s-a făcut de a juca intr-o ase
menea companie de elită. Din cite 
sint informat, in capitala sovietică 
se va desfășura un turneu exclusiv 
de mari maeștri, in frunte cu cam
pionul mondial Boris Spasski. Voi 
face toate eforturile să mă comport 
la înălțimea competiției" — a apus, 
în înehelere, marele maestru Florin 
Gheorghiu.

Valeria CHIOSE

5 NOI RECORDURI
Recent, șub denumirea de Cupa 

de juniori „Nike” a țărilor socialiste, 
s-a desfășurat la Varșovia, prima e- 
diție a competiției asemănătoare în
tru totul Cupei Europei. de seniori.

Competiția, blr.e organizată, a fost 
handicapată de condițiile atmosferi
ce deosebit de grele (vînt din față 
la sprint, între 1—3 m/S. frig pătrun
zător și continuu (S’ ziua. 21' noaptea), 
burniță, care au influențat, evident 
rezultatele. Cu toate acestea perfor
manțele au fost de mare valoare, 
Concursurile au fost dominate de 
duelul celor două echipe (RDG și 
URSS) a căror valoare este superi
oară, fără exagerare, multor forma
ții de senforj din Europa. Disputa 
dintre ele se a soldat eu o surpriză, 
in sensul că URSS beneficiind de 
descalificarea cîștigătorului la 400 in 
băieți (un atlet din RDG) a cucerit 
primul Ioc ne echipe,

Rezultatele Individuale au 
cel mat înalt nivel, multe
nare campionatelor europene 
niori. Sâ enumerăm numai
14,1 110 m garduri. 18,06 greutate
7,74 lungime. 47,5 400 m. 74,54 suliță.
43:31,2 10 km. marș, 14:16,4 la 5000 m, 
56,24 disc la băieți șl 13,7 10(1 m gar
duri, 15,85 greutate 43,7 4x100 m și 
3:30.8 4x400 m. 1.76 înălțime la fete.

în acest cadru valoric au concurat 
juniori) noștri. Evoluția lor generală

au 
au

MAEȘTRII AU RAMAS DATORI...

Coincidență : cea de a cincea etapă 
a campionatului diviziei A de rugby 
prezintă cinci semne de întrebare in 
e»aa ce privește cîștjgătorii partidelor 
programate, Forma echipelor, locul lor 
in clasament, „calculul hirtiei”, nimic 
nu ajută pentru a ști dinainte cine 
va invinge cu certitudine. în pro
gram apare doar un singur „solist". 
Ir rest...

CAMPIONATUL DE JUNIORI 
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Zilele trecute s-au disputat pe terenu

rile Tineretului, Parcul Copilului șt Olim
pia, meciurile primei etape a campio
natului de rugby juniori al municipiului 
București. șefia I. lată rezultatele înre
gistrate : Gr. Roșie — Steaua (disputat 
duminică) 3»—3 (20—3) ; C.S.S. — Șc. sp. 
nr, 2 te—7 <6—7) I Șc. sp, Energia — 
Constructorul I—11 (8—7) ; Olimpia —
Rapid .Aurel. Vlaieu" 10—26 (0—12). Du
minică îșl vor începe disputa șl rug- 
byștll juniori din seria a n-a. (d.n,)

fost de 
superi - 
de ju- 
citeva :

mul loc cu Vasiukov. Dar, m-am 
lăcomii. După ce concurentul meu 
cedase la Radulov, am forțat pozi
ția intr-un mod nebunesc și... am 
pierdut ! în ultima rundă, avînd ne
grele la Vasiukov, n-am putut face 
nimic mai mult deeît o remiză.

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 
(TINERET)

Sala Floreasca din Capitală găzduiește 
azi șl mîine două interesante reuniuni 
de judo, la care participă echipele 
de tineret ale României și Cehoslovaciei, 
tată fața tn față cele două formațU, care 
azi după-amiază, la ora 17, se vor alinia 
pe patrulaterul de concurs ; cat, 63 kg. : 
M. Vrha (C) — I. Moldovan (Ft), 70 kg : 
O. Swaexcyna — I. Petrov I 80 kg : S. 
Trebâticky — Al. Toth ; 93 kg : ,1. Siptak 
— 1. Lazar ; 4.03 kg ; k. Laclna (vlee- 
camplon european la juniori) — I. Buzic.

In cele două reuniuni va evolua și 
reprezentativa română de juniori, care 
va întîlnl aceeași formație de tineret a 
Cehoslovaciei, Arbitrii meciurilor : VI. 
Lorenz (Cehoslovacia), L, Vasllescu, V. 
Tosun și M. Platou (România).

CONSTANTIN STAICU 
campion la 20 km marș

Pe autostrada București — Pitești » 
avut loc cursa de 20 km marș, oontînd 
pentru campionatul republican. întrece
rea a dat cișțlE do cauză mărșăluito
rului C-tin Staieil, campionul balcanic 
al probei, șt formației clubului Sieaqa, 

.. ciasâmentul : 
1,83:37,4, e, I.

3. R. Csunder- 
Stan (Steaua) 
(PTT) 1,35:30.(1.

învingătoare neașteptată.
1. C-tln Staicu (P.T.T.)
Găsltu (Steaua) 1.34:18,6. 
Hk (D) 1 34:34.2. 4. C.
1.35:18,8, 5. M. Persinary
c. s. rtașcu (D) 1.36:11,0, 7. V, Seliueh 
(D) 1.36:40.0. 8. C. F.naphe (Dl 1 37:26,6, 
9. N. Rînoeanu (Rapid) 1,38:52.?. ill. M, 
Geacoi (Steaua) 1.80:02,4 etc, (au aban
donat doi dintre favorițll cursei N. 
Maxim ?! V. Iile). Echipe : I. Sțnaua 8 p.
2. Dinamo II 13 p. 3. Dinamo III 27 p.
4. PTT II 30 p (D. P.)
------— «Hisasrawrr vssaew

«staessssiwtss»:. K

ETAPA CU CINCI... SEMNE DE ÎNTREBARE
SLALOM NAUTIC

Unde să 
o nwre

demnă unui 
aderență în

Să începem, de pildă, cu derbyul 
Grivița Roșie—Universitatea Timișoa
ra. Pe de o parte, grivițenii, multi
pli campioni, se pare că nu concep 
să piardă această intilnire de mare 
importanță pentru clasament, dar 
mai ales pentru blazonul lor. Pe de 
alta, timișorenii sint hotăriți să arate, 
deși n-o spun, că în fruntea divi
ziei A Ia rugby poate să stea — și 
încă stăpină — o „provincială”. Poți 
să știi cine va ciștiga ? La Iași, lu
crurile se prezintă la. fel de încurcate. 
Steaua are neapărată nevoie de vic
torie. dar in fața cu| s-o obțină ? A 
Politehnicii, echipă care joacă bine 
și la București, nu numai la Iași, și 
care anul trecut i-a mai învins o 
dată pe steliști ? Dorință de victorie 
la bueureșteni. dar Și emoții cu ca
rul. Gloria, ‘gazdă, dar cu sarclgă crea, 
fiindcă întîlneste pe Știința Petro
șani care va juca dezlănțuit pentru 
a trece peste proaspăta promovată. 
Cea mai bună . echipă din provincie 
— în campionatul trecut — luptă 
să-și reciștige galoanele Agronomia 
Cluj este hotărilă să se trezească

la viață, călcind neste Sportul stu
dențesc. Dacă nici acasă și nici îm
potriva unei noi promovate nu vor 
reuși să ciștige, atunci se anunță zile 
grele pentru clujeni, L® Sibiu, iarăși 
incertitudini, Echipa locală — C.S.M. 
— evoluează bine in acest sezon și 
vrea să ciștige toate punctele puse 
in joc... acasă. Farul Constanța, după 
cum s-a văzut, nu se sfieșfe să ciș
tige și în deplasare. Așa că și aici e 
greu să prevezi ceva,

Și astfel am epuizat toate cele cinci 
semne de întrebare. Un singur rezul
tat sigur, Dinamo, scăpat de sub 
dușul de la Timișoara, n-are cum 
.pierde meciul cu Rulmentul Bîrlad. 
Ba n-ar f| exclus —• dacă moldove
nii vor juca timorați — ca dinamo- 
viștii să se răzbune rău pentru ceea 
ce au pățit duminică.

Slalomul nautic 
din sporturile au 
rindul tineretului,

Zilele trecute, la
de a IJl-a ediție a „Cupei F.R.K.C." La 
întreceri au participat sportivi de la Mu
reșul și Voința Tg. Mureș. U.T A. și 
Voința Arad. Olimpia Satu Mare Evo- 
luînd excelent, sportivii de la Olimpia 
Satu Mare au dominat competiția, reu
șind în majoritatea probelor, sâ se cla
seze pe prtmale locuri, REZțlLTATL : 
K 1 (b) i. I. Itardoș (Olimpia), 2. Fr. 
Gyugyei (Olimpia), 3. I. Aertâlnok 
(Olimpia) ; C 3. 1, |, Kgros — |, Asztșl- 
nok (Olimpia), 2 p, Merci — D. criwan 
(Olimpia), 3. 1. Geng - t, p»pp (Oitm-

ÎN „CUPA NIKE"
este bună dacă vom preciza că 5 
realizat recorduri republicane, 2
obținui victorii, și alți 16 au obținut 
cele mai bune rezultate sau rezul
tate apropiate de recordul lor. Să 
precizăm recordmanii : Juniori I : de- 
cation 7130 puncte Radu Gavrilaș, 
5000 m 14:44,4 Florea Șandru. 4x400 m 
fețe 3;46,8 (Țicu, Țărițe, Sălăjean, 
I.aau) ; Juniori II : 400 m Liliana 
Lean 55,8 ; to km marș 1 Ștefan Io- 

’ nlțfi 46:11,4.
Dintre acestea se detașează Ga- 

vrilaș învingător nescontat în fața u- 
nor adversar) din R.D.G. și U.R.S.S. 
cu rezultate anterioare superioare. 
Gavrilaș. junior și in 1972. poate a- 
taca cr succes recordul mondial de 
juniori (7615 puncte). în continuu 
progres si pe linia unor evoluții bu
ne, Sandru a mai coborît o barieră 
și se anunță ca un viitor senior de 
nădejde pentru aceste probe atît de 
deficitare la noi, Cei doi juniori mici, 
Imită și Leau au realizat recorduri 
pentru categoria lor de vîrstă. în 
ceea ce o privește pe Leau trebuie 
să precizăm că ne aflăm în fața u- 
nui talent deosebit care, îndrumat 
cu grijă, competență și răbdare (ca 
și pînă acum de altfel) poate realiza 
performanțe foarte mari. în ștafetă 
alergînd în ultimul schimb, a reali
zat după o cursă senzațională 54,6!

Dintre ceilalți juniori o mențiune 
pentru Sandu Mitrofan. învingător 
surprinzător la 200 în fața sprinteri
lor polonezi, sovietici și germani. în 
plus, el a probat posibilități certe 
pentru 400 m, in ștafetă reallzînd 
47,3. Comporf&ri bune cu rezultate 
apreciabile au mai avut Eva Z6rg3, 
Marta Szatmari. Cornel Anton. Liviu 
David, ion Măglașu și alții.

Specialiștii străini (Paduch — Po
lonia. lanovski — Polonia, Szabo — 
Ungîirla) au avut aprecieri elogioase 
la adresa juniorilor noștri atît pentru 
evoluția lor generală cît si pentru 
locul 4 ocupat pe națiuni, în special 
clasarea în fața echipei Ungariei, ceea 
ce confirmă victoria obținută șl con
siderată atunci de unii o surpriză. 
Clasamentul pe națiuni întocmit du
pă același mod ca si tn Cupa Europei 
este- 1. U.R.S.S. 169; 2. R D.G, 165,5; 
3. Polonia 118: 4. ROMANIA 93: 5. 
Bulgaria 9? 1 6. Ungaria 01,5.

De asemenea competiția ne-a ară
tat căile șf direcțiile de urmărit 
in Impulsionarea pregătirii si valorifi
cat li calităților unor atleți care nu 
au corespuns (VuiWU. Iordan, lo- 
neseu Costal, Bolub, Cătineanu, Con
stantin).

T.a o săplămină după începerea com
petiției la lupte libere, mi.ne vor intra 
ln concurs șl formațiile de grooo-roniane, 
trind cele 10 divizionare vor evolua în 
prima etapă a returului campionatului 
republican. Fruntașele celor două serii. 
Dinanm București (a. Est) și Steaua 
(s. Vest) vor avea de intruntiit asaltul 
echipelor Steagul roșu Brașov șl Dunărea 
Galați în orașul de pe malul Dunării, 
iar Crișul Oradea și C.F.R. Timișoara 
la București. Etapa de duminică mai 
programează meciuri atractive la Tg. 
Mureș, unde Progresul București, clasat 
pe iooul II In seria Est. va primi replica 
formației locale Mureșul șl pe cea a 
rapldlșillor bueureșteni. Tot în această 
serie se mai dispută intilnirea de la 
Rădăuți dintre A S,A. Bacău, Pescărușul 
Tulcea șl echipa locală Iprofll. Jn seria 
Vest, capul de afiș îl constituie gala de 
la Craiova, unde xe vor înfrunta echipe 
bine cotate în competiție, șl anume, Me
talul București, Vulturii Textila Lugoj 
și Eleetroputnre. în reuniunea de la 
Reșița iși vor disputa întlletateu Olim

pia Satu Mare. C S.O. Pitești — care 
reîncepe campionatul de pe un surprin
zător dar meritat loc trei in serie — și 
C.S.M. Reșița.

înaintea întrecerilor returului campio
natului diviziei A cele două clasamente 
arată astfel : SERIA EST — 1. DINAMO 
BUCUREȘTI 24 p, 3. Progresul Bucu
rești 22 p. 3. Rapid București 20 p, 4. 
Dunărea Galați 18 p, 5. A.S.A. Bacău 
ÎS p, 6. Ipi-ofil Rădăuți 14 p, 1. Mureșul 
Tg. Mureș 12 p. 8. Steagul roșu Brașov 
10 p, 9. Pescărușul Tulrea 8 p. SERIA 
VEST : 1. STEAUA 24 p, 2. Metalul
București 22 p, 3. C. S. Pitești 16 p, 
4. Electroputere Craiova 16 p, 5. Vulturii 
textila Lugoj 15 p, 6, Olimpia Satu Mare 
14 p. 7. Crisul Oradea 14 p. 8. C.F.R. 
Timișoara 13 p. 9. C.S.M. Reșița 9 p-

ir
La Odorhciul Secuiesc va avea Ioc, 

miirje, o reuniune de libere, din etapa I 
a campionatului diviziei A, la care vor 
participa : A.S.A. Brașov, Steagul ro$u 
Brașov și Lemnaru* din localitate.

cu 
o 

o 

o 

LU

Modesto FERRARiNI

ciclism ■
ASTĂZI,

începînd de astăzi — dacă vre
mea va fi bună ! — velodromul 
Dinamo din Capitală va găzdui 
finalele campionatului național de 
ciclism pe pistă. întrecerea de de
but — al cărei prim start va fi 
dat la ora 15,30 — este viteza.

Ciclismul pe pistă — rudă să
racă a sportului nostru cu pedale
— are cîteva „zile festive" pe an. 
Una dintre ele, poate cea mai în
semnată, este reuniunea de distri
buire a titlurilor de campioni ai 
țării. După un sezon competițio- 
nal întreg - (nu prea bogat, este 
drept), vine vremea bilanțului ge
neral, a campionatelor țării care
— în mod practic — trag cortina, 
încheind stagiunea. Anul acesta 
va fi reluată tradiția participării 
fondiștilor la întrecerile de pe ine
lul de beton. Se cîștigă astfel în 
spectaculozitate și, sperăm, în ri
dicarea nivelului performanțelor.

Dacă ziua inaugurală este dedi
cată vitezei, aceasta se datorește 
faptului că ea este „regina pistei", 
rațiunea pentru care a fost creat 
velodromul. Viteza deschide pro
gramul „mondialelor" și al între
cerilor olimpice, ea adună cei mai 
multi competitori la start, furni
zează cele mai palpitante dispute. 
Recordul mondial al probei apar
ține sovieticului Pakhadze cu 10,61 
(22.X.1967, Mexic), cea mai bună 
performanță pe pistele din Europa 
fiind realizată de italianul Gaiar- 
doni — 11,0 (30.VII.1967, Roma). 
Nu se înregistrează recorduri a~ 
limpice. Recordul României este 
în posesia lui Florian Negoescu 
(11,4 — 5. VII. 1969, București), 
titlul de campion al țării pe anul 
1970 revenindu-i tot reprezentantu
lui clubului Steaua.

După ce se va fi consumat vite
za și vom cunoaște pe noul cam-

Arad, a
«Cupei 1

i avh' loe eea
F,R.K.p.-

-■>

p:a) : K 1 (f) 1. Dorn Mibalca (Olimpia).
2. Ild'.ko Far.ekaa Olimpia), 9. Bona 

C 2 mixt 1. Hopa 
Asztalpok (Olimpia). 2. 
— D Crlșan (Olimpia), 

Mezei (Olim- 
Olimpla Satu 
Olimpia 
n satu

Jldlko Farekaa 
Achim (Olimpia) ; 
Achim — I. 
Dora Mlhalca 
3. Ildico Fazekas — 
pla) : K (b) echipe : 
Mare ; C 2 echipe,

2. Olimpia 
Tg. Mureș 1138 p.

Fost urmărite 'Ir v- 
care a aplaudat-' rli

Crlșan 
P.
I.

1.IVx rx 1 tu ș
Mare 641 p.
780 p. 3. Voința 

întrecerile au
numeros public ...... „
deosebită căldura evoluția speciaeuwawl- 
a sportivilor și sportivelor.

Satu 
Mare

Finalele din acest an ale campio
natelor naționale ale maeștrilor ne-au 
oferit, așadar, prilejul să facem cu
noștință cu noile exerciții impuse. 
Sint exercițiile ce , vor figura in 
programul tuturor marilor întreceri 
din următorii patru ani. între care 
figurează, de pildă, Jocurile Olimpice 
de ia Milnchen și campionatele mon
diale dș la Varna. Exercițiile pentru 
băieți au fost primite — ca și in 
anii precedenți — de Ia federația 
internațională de gimnastică, iar cele 
pentru fete — aplicîndu-se noua pre
vedere a F.I.G. — au fost elaborate 
de specialistele din țara noastră pe 
baza recomandărilor forului Interna
țional.

Nu este în intenția noastră de a 
comenta exercițiile ca atare. Ne In
teresează modul cum au fost ele 
însușite, interpretarea pe care le-au 
dat-o gimnaștli, prezentarea genera
lă a sportivelor și sportivilor cu 3- 
ceasiă parte a viitorului lor program 
de concurs, care nu este, din păcate, 
cea mai uoșară. După cum se 
știe, de exercițiile, Impuse depinde, 
de cele mal multe ori, soarta titluri
lor olimpice și mondiale, iar marii 
campioni ai gimnasticii au executat 
întotdeauna impecabil programul im
pus.

încercăm sâ caracterizăm, să dăm 
un calificativ nivelului la care s-au 
prezentat finaliștii la Cluj și ne dăm 
seama prea bine cît e de mare di
ficultatea ca, printr-un singur cu- 
vlnt. să apreciezi munca și rezulta
tele a 33 de sportivi. Poate că unii 
dintre ei s-au prezentat bine, alții 
satisfăcător, alții slab. Dar, toate 8- 
ceste calificative la ce le raportăm, 
oare ? S-ar putea spune, de pildă, 
că nivelul de ansamblu al primei 
zile a fost satisfăcător, dat fiind că 
e vorba de primul concurs cu exer
ciții impuse pentru gimnaștii noștri. 
Dar. cum mai rezistă, oare, acest 
„satisfăcător” de vreme ce !n alte 
țări asemenea „prime concursuri" au 
avut loc acum cîteva luni ? Deci, 
iată o bună perioadă de timp pier
duta de noi. perioadă care ar putea 
greva. In ultimă instanță, reprezen
tarea corespunzătoare a gimnasticii 
romfinești tn arena Internațională.

Din aceste considerente, vom spune 
că finatiști! s-au prezentat slab cu 
exercițiile impuse, situația fiind, pe

alocuri, chiar Îngrijorătoare. Chiar 
dacă ni se va proba cu cifre că, după 
analiza lucidă a comportării nesatis
făcătoare de la „europene”, rezistența 
fizică a gimnaștiior noștri este în 
creștere, vom spune că faptul care a 
reieșit cel mal pregnant în evidență 
în concursul de la Cluj a fost redusa 
capacitate fizicâ a celor mat multi 
dintre puținii finalist! pe care i-a 
reunit competiția. Ne este pur și 
simplu jenă să numim maeștri (în
șiruirea ar fi obositor de lungă) „a- 
tîrnați" pe aparate, pe cei care au 
întrerupt exercițiile de 
ori. pe cei ce au căzut 
toate acestea ca urmare 
forță pentru a duca la 
un element de dificultate
Să nu mai spunem de cei care, ne- 
cunosrfnd exercițiile, îșf creau „timp 
de gîndlre” în cursul execuției. De 
aici și consecințele : Adrian Stoica — 
notat cu 4,25 la paralele si cu 4,40 la 
bară, Nicolae Acnim cu 4,00 la bară. 
Gh, îusan cu 5.40 la paralele și cu 
6,00 la bară, Ștefan Gal! — cu 4,60 la 
bară, Nicolae Opreseu cu 6,25 la cat 
cu mînere. Ileana ~ 
paralele,

Și cum dorința 
națională trebuie 
muncă 
știentă, „ .................. „
bună prezentare și în concursurile 
interne, e de la sine înțeles că nu ne 
putem declara mulțumiți de nivelul 
la care s-au prezentat maeștrii gim
nasticii noastre. Ei au rămas datori 
publicului și propriilor antrenori șl 
sperăm că ei doresc să se reabiliteze 
cit mai curînd.

Bineînțeles, au fost și excepții si 
ne va face plăcere să le comentăm, 
într-un viitor material. în orice caz, 
in concursul feminin s-au impus 
pr intr-o evoluție constant bună Ia 
toate aparatele, dinamovistele Elena 
Ceampelea și Alina Goreac, în timp 
ce la băieți s-au remarcat Mihaiuc. 
Păuneseu și Coșar iu. Consemnăm, 
de asemenea, eu satisfacție, că re
velația întrecerii fetelor a fost, la 
exercițiile impuse. Rodica Sabău de 
la Vagonul Arad, elevă a liceului 
cu program de educație fizică din 
Municipiul Gh. Gheorghlu-Dej. Sur
prinzător de slab Nicolae Achim, 
component al echipei naționale.

Dar, alte aprecieri de la finalele 
de ia Cluj — după desfășurarea e- 
xercltiilor liber alese.

Constantin MACOVEI

nenumărate 
penibil, șt 
a de
bu rșit
sporită. Ca

Coman cu 6,00 la

intensă, 
la

de afirmare inter- 
coroborată cu o 
pasionată. con- 

antrenamente, cu o

N MIHAIL

Oe azi la Galați

CAMPIONATUL MASCULIN PROGRAMEAZĂ
JOCURILE CELUI
Nici nu s-au stins bine ecourile ulti

mului meci din primul turneu de sal* 
a, campionatului feminin de handbal, 
tnohclal Ieri seara la București, și aten- 
Ha Iubitorilor acestui sport este captata 
du un alt eveniment de senroft din acti
vitatea bRiidhallatloâ i. disputarea celui 
de al nr-lea turneu al campionatului 

„masculin, care,, marchează terminarea 
primului tur al întrecerii șl care — din

Pe velodromul Dinamo din Capitala

START IN CAMPIONATELE NAȚIONALE

Din nou, 8n luptă, cu secundele, pe pista velodromului..,
pion ni României, întrecerile vor 
continua la 27 septembrie cu pro
ba de 1000 m cu start de pe loc, 
la 30 septembrie cu urmărirea In
dividuală (4 000 rn), la 1 octombrie 
cu1 urmărirea pe echipe (4 000 m), 
la 3 octombrie cu semifondu] 
(cursă cu adițiune de puncte) și 
se vor încheia la 10 octombrie cu 
demifondul cu antrenament me
canic,

De fiecare dată cînd au avut 
loc importante competiții pe pisîă 
am făcut ape! la iubitorii sportului 
cu pedale să vină în tribunele de

la Dinamo, Acum, — alături de 
sportivi — adresăm din nou invi
tația, subliniind că bravii băieți 
ai velodromului trăiesc un mo
ment important 1 încercarea — 
poate ultima, în mod sigur cea 
mai importantă — de a se impune 
In fața selecționerilor echipei 0- 
llmpice a României, Așadar, este 
o datorie a pasionațflor ciclismului 
să fie alături de el, să-i încuraje
ze, să le creeze climatul moral 
necesar obținerii marilor perfor
manțe 1 Așadar, ne înțîlnim la 
velodromul Dinamo,

CURSURI DE INIJIERE
școala sportivă nr, 3 (Calea victoriei 1S6) BOiecționeazS elevi din cl, IV—vn 

pentru secția de scrimă, condusă cje muestra emerită a sportului prof. Ana Ene- 
Faacu, informații, între orele o—îl, la telefon 15,63.20.

★
Un curs de inițiare pentru tenis organizează Școala sportivă nr. 3. Selecția 

(pentru copii de 8—12 ani), are loc, ineeplr.d de tutine, la Cantrul de antrena
ment nr. 2 (lingă Operă), unde se bot face înscrieri între orele 8,30—11 șl 
14,30—17.

ACTIVITATEA SPORTIVĂ ÎN MUNICIPIUL BOTOȘANI
(Urmare din pag. U

sport- Prin promovarea in conduce
rile asociațiilor sportive a unui mal 
mare număr de comuniști și de 
uteciștl, am putut asigura o îndru
mare mai profundă pe toate planu
rile. De altfel, peste 70 la șută din 
președinții asociațiilor și 60 Ia sută 
din profesorii de educație fizică șint 
membri de partid.

în Botoșani ființează 17 asociații, 
care cuprind un număr de peste 
6 000 membri. Ia care se mai adaugă 
o școală sportivă, cu 160 de elevi 
se pregătesc la trei discipline: at
letism, baschet, volei. Pe lingă acti
vitatea sportivă de masă, in cadrul 
municipiului nostru iși mai desfă
șoară munca o serie de echipe care 
participă la întrecerile diferitelor cam
pionate. Textila și Victoria P.T.T.R, în 
divizia C la fotbal, echipele juniori
lor si școlarilor în competițiile des
tinate lor în cadrul diviziei naționale 
la handbal și volei.

— Desigur, pentru ridicarea con
tinuă a sportului este necesar ca să 
sc realizeze o bază materială cores
punzătoare. Care sint preocupările C- 
diiyor prașuțui în această direcție,

cunoscute fiind cele mai recente re
alizări s complexul de ia sala sportu
rilor și noua popicărie ?

— Baza materială constituie izvorul 
necesar unui climat de efervescență, 
propice atragerii tinerilor și cetățe
nilor spre „laboratoarele sportului", 
de fapt laboratoare naturale ale să
nătății, în ambianța generală g dez
voltări economice șl sociale a mu
nicipiului. favorizată de marile in
vestiții din actualul cincinal, am plă
nuit noi obiective sportive și de a- 
grement. în următorul an vor începe 
amenajările la pădurea Rediu Șl Bal
sa pentru crearea condițiilor mate
riale necesare unor diverse și va
riate acțiuni de petrecere a timpului 
liber. Se va termina, de asemenea, 
amenajarea stadionului. avîndu-se, 
totodată. în vedere jalonarea unuia 
nou- Demn do menționat mi se pare 
faptul că cetățenii orașului prețuiesc 
cu atît mai mult aceste realizări, cu 
cît ei înșiși au contribuit la ridica
rea lor prin muncă patriotică. Prin
tre aceștia sportivii și-au adus uri 
substantial aport.

— 8-au ridicat și se vor ridica în 
Botoșani noi cartiere de locuiu(e. O 
problemă car® sc pune este rezolva
rea spațiilor de joacă pentru copii...

— S-au înălțat șl se vor înălța noi 
ansambluri de locuințe in care avem 
în vedere crearea unor spatii de 
joacă pentru copil, pe lingă cete e- 
xistente. Consiliul popular va aloca 
pentru dotarea lor fonduri corespun
zătoare.

— Dezvoltarea continuă a unui ura?, 
sub toato aspectele t industrial, cul
tural, sportiv, presupune și o 
muncă de educare intensă.
Sportul se adresează, îndeosebi, ti
nerilor. Deci, cunoscînd virtuțile edu
cative ale sportului, cum se va ac
ționa pentru ca el să devină instru
ment activ de educare a tineretului 
în spiritul dragostei și devotamentu
lui i'atâ de patrie ?

— Inspirați din recentele docu
mente de partid și din realitățile 
municipiului nostru, am stabilit un 
program concret pe care am început 
sfi-1 realizăm. El prevede o serie de 
acțiuni care se vor axa pe îmbu
nătățirea muncii de educație, pe cul
tivarea tuturor trăsăturilor de carac
ter specifice unui tînăr ce aparține 
societății noastre noi. Asociațiile spor
tive. organizațiile de tineret și de 
sindicat vor fi îndrumate să orga
nizeze săptămlnal acțiuni cultural-e
ducative, îmbinate cu cele sportive.

MAI DISPUTAT TURNEU DE SALĂ
acest motiv — cuprinde in programul 
său cele mal importanta joouri.

Este vorba, așadar, de turneul ee ne 
va da prilejul să urmărim mult aștep
tata confruntare a handbalului masculin 
dintre echipele bucureștene Steaua Șl 
Dinamo, ambele principale favorite în 
lupta pentru titlu. Desigur, perspectiva 
de a vedea tnfrurtt.!ndu-se de-a lungul a 
60 de minute de joc tot pe are mal bun 
Îs,ora actuală handbalul nostru mascu
lin trece înaintea tuturor eelorlalte 
aspecte ale acestei întreoerl, <su atît mal 
mult cu cît — lucru știut — eele două 
puternice team-uri furnizează aproape în 
totalitate pe component!! totului repre
zentativ, Cu alte cuvinte, dincolo de 
disputa dintre ele (Steaua si Dinamo se 
află la egalitate de puncte — 12 — >n 
fruntea clasamentului, elevi! antrenorului 
C, Oțelea ocupind primul loc ca urmare 
a unul golaveraj mal bun), sperăm aă 
ne putem face și o imagine destul de 
cuprinzătoare cu privire la nivelul ge
neral de pregătire atins de acel hand- 
baliștl care vor îmbrăca, de multe ori 
în această toamnă, tricoul echipei re
prezentative.

să rămînem. însă deocamdată, în dome
niul strict competițfonal, adică al lupte! 
pentru puncte. Țlnînd seama de valoarea 
loturilor celor două formații, ca și de 
evoluția de pînă acum în campionat. 
este evident că steaua va aborda partida 
cu mal multe șanse. Un element în plus 
în această direcție este ai acela că la 
turneul de la Galați, Steaua va benefi
cia șl de aportul Iul Blrtalan, care a 
absentat de Ia primele 6 etape fiind 
reținut de sesiunea do examene (între 
paranteze să precizăm că acest talentat 
jucător șî-a încheiat cu un deplin succes 
sesiunea !). Nu se poate spune, Insă, 
că steaua are dinainte meciul eîștlgat, 
De-a lungul acestor prime 6 etape, echipa 
a manifestat, în special la Cluj, unele 
îngrijorătoare fluctuam de formă, iar 
Dinamo Bucureștii a dovedit, în schimb, 
o excelentă constanță, arăttndu-se aceeași 
formație aobră, excelentă în apărare și 
sigură tn atac. Așa că meciul se anunță

extrem de Interesant, motiv pentru care 
credem că luni dupfi amiază, noua sală 
de «port din Galațî va ti plină,

Dincolo însă de acest etern derby, acest 
turneu se anunță decisiv șl tn prtvinia 
celei de a doua jumătăți a clasamentu
lui, Din acest punct da vedere am putea 
spune chiar că ne aflăm în fața „tur
neului clarificărilor*, deoarece sint pro
gramate, apreapa zilnic, de azi șl pină 
luni, întllniri hotărltoare pentru confi
gurația clasamentului în această tonă, 
și — sîntem siguri — va fi o luptă (să 
sperăm cu evidente accente sportive și 
r,u de alt gen,.,), pentru că pe ultimele 
patru locuri sînt înghesuite patru for
mații : Politehnica Timișoara (un „nume" 
altădată în handbalul nostru), Dinamo 
Brașov, Independența Sibiu (față de lo
tul de care dispune poziția este lnadml- 
slWlăl și Politehnica Galați (echipa gazdă, 
să zicem...), toate eu cite 2 puncte Nici 
Universitatea Cluj (7 p), S. C. Bacău 
(8 p.) sau Trotușul Or. Gh. Ghcorghlu- 
De,f (5.) nu aii motive să fie prea sigure 
de situația lor. Asaltul început în turneul 
secund, la Timișoara, va căpăta o noiă 
șt mat acută la Galați, ceea ce ne face 
să bănuim că sarcina arbitrilor nu va 
fi de loc ușoară. Dar, în același timp, 
avem convingerea că, antrenorii că- 
lăuz!ndu-șl echipele spre victorie pe 
căile handbalului curat șl dinamic șl. Li 
al doilea rînd, arbitrii mal prompli. con
secvenți în decizii și severi în reprima
rea jocului bruta! vor asigura turneului 
de le Galați un caracter sportiv, de în
trecere loială, demnă de renumele hand
balului nostru masculin, 
că spectatorii 
acest gen de 
să vadă doar 
sport...

. Să nu uităm 
gălâțenl. „debutant!" în 

întrecere, au tot dreptul 
ce are mal frumos acest

Călin ANTONESCU
Programul de azi : ORA u,30 : Inde

pendența sibiu — Politehnica Timișoara ; 
ORA 15,45 : S. C, Bariu — Universitatea 
București ; ORA 17 : Dinamo Brașov — 
Politehnica Galați ; ORA 18,15 i Steaua 
— Trotușul : ORA 13,30 i Dinamo Bucu
rești —. Universitatea Cluj.

BAZA MATERIALĂ
(Urmare din pag. l)

vestiarele, refăcute complet, te 
îmbie sâ petreci aci ore plăcute. 
Prin grija asociației, cu aproba
rea U.G.Ș.R. și sub îndrumarea 
Consiliului pentru educație fizicâ 
și sport al sectorului 4 (președinte 
Vasile Pop), baza sportivă a Flă
cării roșii se va îmbogăți într-o 
perspectivă apropiată cu săli de 
volei, handbal, judo și tenis de 
masă, în imediata apropiere a fa
bricii. Ea arată ți așa foarte co
chetă, dar ne imaginăm cum va fi 
cînd va deveni un adevărat com
plex.

O impresie excelentă face Si 
stadionul asociației Chimistul, prin 
terenul său de fotbal, tribuna, 
vestiarele și instalațiile sanitare, 
toate înfăptuite prin muncă pa
triotică, sub îndrumarea directă a 
președintelui asociației, tov, Gheor- 
ghe Lascăr. Gospodari priceput! 
și harnici se dovedesc și consiliile 
asociațiilor P.T.T-R. și Combina
tul Poligrafic București, care, pa
ralel cu grija pentru dezvolta
rea bazei materiale (noi terenuri 
de fotbal, volei, tenis, handbal, 
baschet, bazin de înot, amenajate 
anul acesta iîngâ lacul Herăstrău), 
se preocupă sistematic de întreți
nerea ei în cele mai bune con
diții. O excelentă impresie Iasă, 
prin curățenia lor exemplară, să- 
iile de șah și tenis de masă, 
terenurile de volei șl tenis ale 
asociației sportive a Ministerului 
industriei construcțiilor de ma

șini.

ALTE PRETENȚII, DAR GRIJA 
TREBUIE SA FIE ACEEAȘI

Discutăm cu antrenorul de box 
Constantin Cionoiu, nume cunos
cut de cîteva decenii în sportul 
nostru cu mănuși. Tema abordată 
se referă ta echipamentul sportiv 
folosit de tineri, care de la an Ia 
an devine mai abundent. Maestrul 
Cionoiu apreciază pe bună drep
tate că „Astăzi, pretențiile tinere
tului nostru sportiv sînt mai mari 
deeît ieri, deoarece alte sînt în

prezent condițiile de viată ale 
poporului nostru. Statul pune la 
dispoziție tineretului tot materia
lul și echipamentul, în mod gra
tuit, iar tineretul are datoria să 
răspundă acestei griji. pregăim- 
du-so exemplar pentru a obține 
performanțe cit mai bune. Mama 
îmi spăla și repara echipamentul, 
zilnic, dar tineretului sportiv de 
azi, deși află din gura noastră, 
a celor mai în virstă, aceste ade
văruri nu-i vine să creadă. El 
socotește că totul i se cuvine și, 
după ce primește totul PE GRA
TIS, de la magazia clubului, aso
ciației, nici măcar nu-1 îngrijește, 
știind că _ după ce echipamentul 
sau materialul tehnic cu care se 
antrenează s-a deteriorat, TRE
BUIE să i se dea altul! Optică 
ciudată, care dezvăluie o menta
litate ete trebuie combătută cu 
toată tăria".

Confesiunea maestrului Cio
noiu se bazează pe fapte reale, pe 
care nu o dată le înregistrăm la 
sportivii noștri. Asemenea exem
ple, deși • sînt mai rare, persistă 
totuși l'n unele asociații, și tocmai 
de aceea ele sînt supărătoare. Le 
mai înțîlnim în asociații bucureș- 
tene ca Sticla, Policolor, ALE- 
ROM, Textila, unde se dovedește 
neglijență, atît în ceea ce privește 
amenajarea unor baze sportive 
simple, cît și în privința păstră
rii și folosirii judicioase a mate
rialelor din dotare. în asociațiile 
respective, echipamentul sportiv 

se află împrăștiat la saîariați sau 
e aruncat murdar, în rafturile 
magaziei. Mai mult, la asociația 
Sticla a-a constatat șj lipsa unei 
importante cantități de material 
și echipament sportiv. Asemenea 
fenomene negative atestă nepăsare 
față de avutul obștesc, extirpa
rea lor fiind Imperios necesară. 
Pe de altă parte, ar trebui ca 
proprietarii terenurilor sportive, 
ai sălilor, să înțeleagă că obliga
ția lor față de acestea nu se ter
mină o dată cu darea lor In ex
ploatare, ci este continuă, prin 
aceasta înțelegînd păstrarea lor 
în condiții optime.
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CEL DE TOATE IIEEIE...
BASCHET : Teren Floreasca,

de la ora 17 : Universitatea Bue.- 
Medicina Buc. (f.B.), Arhttectura- 
Oilmpla Buc. (t.B), P.T.T.-Voința 
Ploiești (m.B.) ; teren Voința, 
ora 16 : Voința buc.-i.e.f.s. ii 
tf.B,).

CANOTAJ : Lacul Snagov, de 
la ora 0 : întreceri In cadrul Re
gatei internaționale Snagov și a 
„Cppei C.N.U.”

CfCLISM : Velodromul Dinamo, 
de la ora 35.30 : campionatul re
publican de viteză (seniori).

FOTBAL : Stadionul Dinamo, 
ora 14 : Dinamo-Univ. Craiova 
(tiperet-rezerve) ; ora 15.30 ; Di- 
namo-univ. Craiova (divizia A' ; 
Terenul F.R.B., ora 11.30 : Școala 
sportivă nr. 2 București-Metalul 
București (juniori)

HANDBAL : teren Tineretului, 
ora 13,30 : C.S.Ș.-Se. sp. nr. 3 
(f. jun.)-, ora 16.30 : i.S.e.M. Buc - 
Progresul Buc. (div. B, fem.).

JUDO : Sala Floreasca, de Ia 
ora 17 : Româma-Cehpslovacia 
(tineret).

POPICE : Arena Voința : Voin
ța Bucureștl-Petrolut Băicoi : a- 
rena Giulești : Rapid București- 
Metrom Brașov : arena Construc
torul : Constructorul București- 

Voința Ploiești — meciuri din 
campionatul feminin divizia A. 
Toate jocurile încep Ia ora 10.

TENIS. — Parcul sportiv Pro
gresul : campionatele naționale — 
ora 14 : semifinalele probelor ce 
simplu (băieți Ș> fete), urmate 
de finala de dublu mixt.

DUMINICA

BASCHET : Teren Dinamo, de 
la ora 9,30 : Dlnamo-Idc. 2 Citn- 
pina (m. div. șe.), Șc. sp. G)u>- 
gtu-Sc. sp. Galați (f, div. șc.), 
Cetatea’ Giurgiu-Șc. sp. nr. 2 
<m. div. șc.) ; teren Progresul, 
de'la ora 9 : Progresul-Rapid II 
(f.B.). Progresut-Uplversltatea 

Buc. (m.B.), LiC. „Oh. Șincm"-Li- 
ceul comercial Tjrgoviște (m. div. 
șc.) : sala Constructorul, ora U '■ 
Politehnica-Rabotnicki Ukoplje 
(mase., amical).

CANOTAJ : Lacul Snagov, de 
la ora 9 : întreceri în cadrul Re
gatei internaționale Snagov și a 
„Cupei C.N.U.".

FOTBAL : stadionul Republicii, 
ora 13.30 : Steaua-F. C. Argeș 
(divizia A) 1

Terenul Gliencea, ora 10 : Stea- 
Ua-F. C. Argeș (lineret-reaerve);

Stadionul Politehnica, ora 11 : 
Sportul studențesc-Poiana Clmpi- 
na (divizia B) :

Terenul T.M.B.. ora 11 : T.M E.- 
Celuloza Călărași (divizia C) :

Terenul Laromet. ora 11 : T„a- 
romet Buc.-Flacăra roșie Buc. 
(divizia Cj :

Terenul Voința, ora 11 : Voin
ța Buc.-Electroniea Buc. (dirtzia 
C) :

Terenul F.R.B., ora 11 : Mașini 
unelte Buc.-Autobuzul Buc. (di
vizia C) :Stadionul Dinamo, ora 11 ; Di
namo bhor-Sirena Buc, (divizia 
C> :stadionul S3 August (terenul 17), 
ora 9.30 : Școala sportivă Energia 
Buc.-Steaua (juniori) : terenul
IV, ova 9,30 : Steaua 23 August- 
Dtnamo (juniori) ;

Stadionul Progresul, ora 9,30 : 
Progresul Buc.-Rapid (juniori).

HANDBAL : Teren Tineretului, 
oca 9 : steaua Buc.-Voința Agni
ta (m. jun.). ora 10.15 : Dinamo 
Buc.-Șc. sp. Odorheiu (m. jun.) : 
teren Constructorul, ora 91 Șe. 
sp. nr 1 Buc.-Șc. sp. Constanta 
(£. jun.), ora 10 : Șc. «P. nr 1 
Buc.-Șc. sp. Constanții (iu. ,1un.). 
oțg 11.15 : Constructorul Buc,- 
.U" iași (div. B. fem.).

JUDO : Sala Floreasca, lie la 
ora 10 : revanșa intilnini Bomâ- 
nia-Cehoslovacia (tineret).

LUPTE : Sala Steaua, ora 10 : 
reuniune de greco-romane, divi
zia A. Se întllnesc echipele ; Cri- 
șu! Oradea, C.F.R. Timișoara Ș1 
Stțaua.

> POPICE : Arena
' rla București-Petrolul Ploiești ; 

arena Voința î Voința Bueureștl- 
Constructorul Galați — meciuri 
d’.n campionatul masculin divi
zia A. Reuniunile încep la ora 8.

RUGBY : Teren Parcul Copilu
lui. ora 9,30 : Grivtța Roșse-Uni- 
versltatea Timișoara : teren Glo
ria, ora 10,30 : Dlnamo-Rulmen- 
tul. ora 13 : dorla-Stiința Pe
troșani (câmp. div. A).

Timișoara șl

Gloria : Glo- 
Plolești

TENIS. — Parcul sportiv Pro
gresul : campionațșle naționale 
de tșn’.s — finale (ora 8 șl 14). ,

INTRE HELSINKI Șl RETURUL IN CUPELE EUROPENE, 
ASTĂZI SI MÎINE-ETAPA A V-a DE CAMPIONAT

if' Dinamo și U.T.A. fac azi repelițiî generale pentru Trnava și Salzburg * Steagul roșu —„U1* Cluj derbyul 

etapei S C.F.R, Cluj —Rapid va atrage multi spectatori la Sibiu • La Oradea, derbyul... promovatelor 
® Toate meciurile încep la ora 15,30, cu excepția partidei Steaua- F.C. Argeș (ora 14)

DINAMO-UNIV. CRAIOVA
i

C.F.R. CLUJ-RAPID

rui-Oblemenco: — Că n-oi fi, 
bule, vreun Harap Alb ? I

DUMITRIU II IN ATACUL 
DINAMOVIST

Pregătirile echipe! campioane,
această perioadă de întrerupere, s-au 
axat mai mult pe menținerea for
mei fizice, efectuindu-ae zilnic antre
namente. Joi a avut loc un joe-școa- 
lă in compania echipei de tineret- 
rezerv»1. Abia ieri, antrenorul
Nicușor a avut la dispoziție întreg 
lotul, cu care a efectuat un antrena
ment la Săftica. A fost soluționată 
legitimarea lui Dumitriu II a cărui 
cerere de transfer de In echipa Stea
gul roșu la Dinamo a fost depusă tn 
termen. Formația probabilii : Andrei 
— Cheran, NunwolUer III, Sătinărea- 
nu H, Deleanu. Dinu, Nunweiller VI, 
Lucescu. Dumitriu II (Sălceanu). Du- 
mitrache, Fl. Dumitrescu.

„AERUL CAPITALEI NE PRIEȘTE"
Miercuri, într-un joc amical, stu

denții au dispus de Electroputere cu 
7—1, prin golurile marcate de Oble- 
menco (2), Țarălungă (2), Strîmbea- 
nu (2) și Niță,

„Meciurile de la București sînt ca 
și acasă ! Sperăm într-un rezultat 
bun, căci de la un timp aerul Ca
pitalei ne priește” — spunea, mai in 
glumă, mai în serios, Deselnicu. For
mația probabilă : Pilei — Niculescu, 
Deaelnicii, Taeoi, Velea, Strimbeanu, 
Jvan, Niță, Pirvu, Oblemcneo, Țară- 
lungă.

St. GURGUI-coresp.

SOO — INCERT

în pauza intervenită în campionat, 
antrenorii ceferiștilor au lucrat intens 
cu elevii lor pentru îmbunătățirea 
pregătirii fizice generale ; de aseme
nea, Ia antrenamente, s-a Insistat »- 
supra laturii tehnico-tactice.

Soo are o întindere de ligamente 
și prezența sa în formația care va 
fi aliniată la Sibiu, în meciul cu Ra
pid, este puțin probabilă.

Echipa probabilă : Totoianu—Cojo- 
caru. Vișan, Dragomir, I.upu, Roman,

I

„Capitolul Helsinki" fiind (feririt) 
încheiat, să revenim la campionatul 
nostru cel de toate zilele, competi- 
ția-far a oricărui soccer, care. 
Ia sfîrșit de săptămÎRă, adună in 
tribune zeci de mii de iubitori ai 
sportului-rege, fericindu-i sau ne- 
căjindu-i, așa după cum le e hărăzit 
din partea echipelor favorite.

Etapa a V-a. care reînnoadă firul 
din ce în ce mai pasionantei între
ceri, programează, în genere, dispu
te echilibrate, așteptate cu justifi
cat interes, Două dintre acestea se 
desfășoară astăzi la București (Di
namo — Universitatea Craiova) și 
Petroșani (Jiul — U.T.A.), la cererea 
dinamoviștilor și a textiliștilor, care, 
deplasîndu-se la Trnava și, respec
tiv, Salzburg, în vederea partidelor 
retur din cupele europene, au nevoia 
unei zile în plus de odihnă.

Nu încape vorbă, cele două repre
zentante ale fotbalului nostru în 
competiții continentale au de par
tea lor, față de adversare, atuul 
valoric și, deci, prima șansă, dar 
sarcina îor nu-1 ușoară : craîovenîi 
au învățat, în ultima vreme, să joa
ce bine în Capitală (o știu și ele
vi; lyj Nicușor..,), în timp ce nimerii 
s-au priceput. întotdeauna, să-și a- 
pere șansa în partidele disputate Ia 
domiciliu.

Intre cele șase meciuri programa
te duminică, „capul de afiș" îl con
stituie jocul de la Brașov, Steagul 
roșu (locul 3) — „U" Cluj (locui 2), 
formațiile performere ale acestui 
început de stagiune fotbalistică. 
Cîntărind bine șansele, în balanța

gazdelor atîrnă greu avantajul te
renului propriu, iar în aceea a 
ccspoților — și ultimele rezultate 
obținute în turneul din U.RS.S., 
printre caro la loc de cinste., stă 
victoria, în finală. în dauna presti
gioasei Dinamo Tbilisi. Ce anume or 
fi pregătit antrenorii Proca și Oni- 
sie pentru a „rupe" acest evident 
echilibru ? Să așteptăm, să vetlem...

Și în partea inferioară a clasa
mentului se dispută, mîine, un der
by : meciul fostelor divizionare B, 
Crlșul — A.S.A. Tg. Mureș. O vic
torie a fotbaliștilor arădeni ar avea 
darul să întețească foeul în zona 
lanternei, în schimb, o înfringere 
ar simplifica, aici, lucrurile, de pe 
acum. Da, între ștefan Coidum si 
Tiberiu Bone se va da luptă mare ! 
Ne-au rămas, în sfîrșit, patru jocuri 
în care învingătorii ne apar' ceva 
mai ușor de întrezărit. Ne g’.nd-m 
la Steaua, Sport Club Bacău și Po
litehnica Iași, gazdele întîlnirjlor 
cu F. C. Argeș, Farul, șl, respectiv. 
Petrolul, precum și la Rapid, care 
își va măsura forțele pe teren neu
tru, la Sibiu, cu C.F.R. Cluj. Dar, 
apropo : ,,Va fi lume multă pe sta
dionul din „Parcul de sub arini", 
ne-a informat, telefonic, corespon
dentul nostru Ilie lonescu. Iubitorii 
fotbalului din orașul de pe Cibin 
țin să vadă îa lucru două echipe 
de A și, îndeosebi, pe tricolorii Ră
ducanu, Lupescu, Dumitru și Nea- 

înapoiați de la Helsinki cu frun- 
sus.

eu, 
tea

G. NICOLAfSCU

L

PARTIDELE ETAPEI A V-A :

STEAGUL R0ȘU-„U“ CLUJ
Dr, Rădulescu gătre Neagu: 

Eu /Ini pentru.., jiimate*jumate!

M. Brelan, Țegcan. S. Brelan. Petre 
Gheorghe. Strat.

OOAR GYORFI — 
SIGUR RECUPERABIL

Olteana. Cojocarii, Caduc, Pescaru. 
Furnică, Ghergheli, Necula, Gyorfi.

C. GRVTA-coresp.

Victor MOREA-WWP-

Scurta întrerupere a campionatului 
a cunoscut Ia Brașov o atmosferă fe
brilă pentru... recuperarea accidenta- 
ților GyCrfi, Fioreseu și Rusu. dintre 
carp doar primul se pare că va juca 
mîine.

Joi, stegarii (mai puțin Adamache) 
au susținut o partidă de verificare 
in compania divizionarei C Politeh
nica Brașov, pe care au învins-o cu 
3—0, prin golurile înscrise de Gher
gheli (2) și Pescaru. Formația pro
babilă : Adamache—Ivăncescu, Jenei,

S.C. BACĂU-FARUL
DOUA MODIFICĂRI ÎN „ÎV'-LE 

BACAUAN

în afara antrenamentelor zilnice 
băcăuanii au efectuat joi un joc-școa- 
lă. in familie, terminat cu victoria 
primei echipe cu 3—0, prin golurile 
marcate de Pană, Florea și Vătafu. 
De menționat că în poarta echipei 
de tineret-rezerve a apărat Ghiță. 
Pentru jocul cu Farul, comparativ cu 
formația din meciul cu Petrolul, sem
nalăm două modificări : Binăuceanu 
in locul Iui Constantin si Hrlțcu. In 
locul lui... Sinăuceanu. Deci : Gb>tă- 
Mioc, Catargiu, Sinăuceanu, Kiss. Vă
tafii. Hrilcu. Pană, Detnbrovsehi, Ru- 
giub-î. Sorin Avram.

Ilie IANCU-eoreso.

PERONESCU — ACCIDENTAT
Jiul a jucat miercuri cu Știința Pe

troșani (scor : 0-3), iar joi eu echipa 
de tlneret-rezei'vo (3—0, golurile fi
ind marcate de Naidin, Libardi și 
Cotormani)-

Pcrouescu este accidentat și folosi
rea lui în paytida de ari, cu U.T.A., 
ti devșnit incertă. Echipa probabilă : 
Suciu — Georgescu, Georgevich Stoc
ker, M. Popescu, Gligore (Urmeș),

ECHIPA NAȚIONALĂ
(Urmare din pap 1)

din stilou cuvinte care s-au prefă
cut în colibri, în poduri de măta
se, în reni cu ochi de jad. Acum 
urmează să ne depozităm „entu
ziasmul în galeriile rațiunii, să nu-1 
lăsăm să fiarbă și să spargă vra
nele. Vin două meciuri mult mai 
grele, cu Cehoslovacia și Țara Ga
lilor.’E drept, le vom juca în curtea 
noastră, dar vor fi mult mai grele. 
Noi nu prea știm să ne bucurăm 
cum trebuie, fiindcă am avut rare
ori ocazia să triumfăm în competi
ții de fotbal, și cum se întîmpla 
cîteodată așa ceva_, cei în cauză 
pierdeau direcția, ieșeau din șosea 
și intrau pe arătură. A ști să te 
bucuri lucid, a ști să preschimbi 
bucuria în elan, in ambiție, in 
poftă de muncă, în detentă pentru 
sărituri mai sus, e ceva dificil și re
prezintă semnul distinctiv al celor 
maturi. Echipa națională are resur
se să devină și mai bună, mult mai 
bufiă. fiindcă oamenii care o servesc 
au capacitate 1 Spiritul ofensiv și 
ideea de joc echilibrat trebuie ser
vite cu o pregătire fizică superioa
ră, precum și cu o putere de a con
strui, de a combina, superioară ce
lei actuale. Băieții recunosc faptul 
că în prezent joacă altceva, dar cu 
acest altceva. ca.re le place. nu 
sînt încă deplin familiarizați, 
Echipa trebuie să spargă apărările 
pe ambele flancuri (nu în propor
ție de 90 Si sută doar pe culoarul 
drept) sau va trebui sporită capa
citatea de finalizare a celor infiltrați 
pe partea stingă, dacă dreapta va

FOTBAL PE MICUL ECRAN
Duminică 26 septembrie, ora 

14 : STEAUA — F. C. ARGEȘ 
(transmisiune directă de la sta
dionul Republicii).

Miercuri 29 septembrie, ora 
16,10: SPARTAK TRNAVA — 
DINAMO (partida retur din 
„C.C.E.") — transmisiune direc
tă de Ia Trnava.

Joi 30 septembrie, ora 14,55: 
RAPID — A. C. NAPOLI (par
tida retur din cadrul „Cupei 
U.E.F.A.") transmisiune direc
tă de la stadionul „23 August'1.

rămîne principala jumătate care 
marină și face breșe.

Apoi, sînt ctțiva jucători handi
capați în prezent de o condiție fi
zică modestă, care au compensat 
excelent la Helsinki prin inteli
gența mișcărilor, prin febră, voință 
și generozitate. Dembrovschi, Radu 
Nunweiller, Iordănescu, Tătaru se 
află, credem. în această situație. 
Luna următoare ar fi necesar ca 
el să lichideze acest deficit, să intre 
în formă, deoarece nu întotdeauna 
ardoarea poate fi o monedă con
vertibilă, în lipsa unei ample capa
cități de efort.

Echipa Românie!, grupare avînd 
mereu ușile deschise pentru intrare 
și pentru ieșire, s-ar mal cuveni 
fortificată prin revenirea unor ab
senți, ca și prin captarea în lot a 
cîtorva stele în formare. Dumitra- 
che și Boc sînt două nume impo
sibil de uitat. Primul, însă, trebuie 
să nu uite nici e] cum arăta Cor
sarul de acum doi ani, precum și 
cit îl jubește publicul, care nu mai 
departe decît la medul Dinamo— 
Spartak Trnava îl cerea ca pe o 
brățară la mina echipei.

O ultimă chestiune. Naționalei îi 
sint necesare toate energiile băieți
lor, cum tot așa și cluburile re
vendică valențele lor. Dar, aflăm și 
râmînem uimiți cum unii dintre 
cei mal buni fotbaliști români sînt 
neglijați de către cluburile lor în 
direcții elementare și de mare im
portanță pentru concentrare, pen
tru echilibrul lor psihic, situație 
care grevează și diminuează dispo
nibilitatea și dăruirea lor. E greu 
să înțelegi cum e posibil ca jucă
tori net inferiori lor să fie mai 
bine tratați la cluburile pe care le 
servesc. Cei vizați ar putea să se 
gîndească la cele sesizate de noi, 
măcar zece minute din cele 480 cît 
măsoară o zi de muncă.

PE RUTA
EREVAN - BUCUREȘTI — BRAȘOV

Universitatea Cluj s-a înapoiat ieri 
din turneul întreprins in U.R.S.S. 
în cadrul căruia studenții au avut o 
comportare foarte bună, reușind, după 
cum se știe, să Învingă în finala tur
neului international de la Erevan pu
ternica formatie Dinamo Tbilisi. La 
București. Ștefan (reținut in echipa 
de tineret) și Anca (reținut in orima 
echipă reprezentativă) s-au adăugat 
Iotului, care, în cursul după-amiezii 
de ieri, s-a deplasat la Brașov.

Formația probabilă pentru meciul 
de mîine : Ștefan—Crețu. Pexa. So
lomon, Mihăilă, Anca. Fanea Lazâr 
(Sudy), t’ifăleanu, Muntcanu, Adam, 
Lică.

„ECHIPA ÎNVINGĂTOARE NU SE 
SCHIMBA1'

Rapid, 
mâți la 
antrenat 
rapidistii 
înaintea, 
nind divizionara C. Tehnometa'l (scor 
6—0). Vineri, dimineața, după reuni
rea întregului lot, 
antrenament 
fizice, eu o 
Mergind pe 
toare nu se _ ....... . .........
leștenilor. Razii Marian și Gheorghe 
Nutescu, vor trimite in teron ,.ll“-le 
care a invjns ne Dinanw : Răducanu 
— Pop, Boc, T.uposcu, Mușat. Dinu, 
Dumitru, Năsturescu. Enc Daniel. 
Neagu. Angeîescu.

Aurel PAPADIE-rpresp.

deși lipsită de jucătorii cha- 
diferlle loturi naționale, s-a 
intens toată săptămina. Joi, 
au susținut un ultim test 

meciului de la Sibiu, întil-

a avut Ioc un 
de menținerea eonditiei 

durată de 80 de minute, 
deviza „echipa învingă- 
schimbă”, antrenorii giu-

■im. --1""

OPREA SAU GOLEAC ?

După cum știm, formația constăn- 
țeană a susținut în această săptămina 
o partidă amicală internațională cu 
Kairat Alma Ata, cu care, ocazie s-a 
rulat întregul lot. Echipa pleacă la 
Bacău in speranța obținerii unui meci 
egal. Nu există nici o indisponibili
tate. dar este probabilă utilizarea lui 
Goleac, recent legitimat de la Ceah
lăul P. Neamț. Formația preconizată: 
Șlefănescu — N. Constantinescu, An
tonescu, Bălosu. Ghirca, Oprea (Go- 
Jeac), I. Constantinescu. Tănase. Ca- 
raman, Tufan. Oloru.

C FOPA-corcsp.

STEAUA -F.C. ARGEȘ
fotbaliștii care au evoluat în lotul 
de tineret și cei din selecționata di
vizionară. cu care ocazie au susținut 
o partidă de verificare în compania 
echipei Electra. Pregătirile au con
tinuat ieri, participînd și jucătorii din 
lotul național. Azi are loc un ușor 
antrenament, cu care ocazie Valentin 
Stănescu si Gheorghe 
stabili „ll“-le care va 
cu F.C. Argeș.

Constantin vor 
ineepc partida

OLTEANU

Sătmăreanu : —«■ Huuușț .' Huușșș 
gîscane! Boabele-s ala mele.

ÎN LOCUL LUI 
(SUSPENDAT), REAPARE BARBU !

Dodu, Feroncscu (Cotormani), Sto- 
ian, Lihardi, Naidin.

St. BALOI-coresp.
„REPETIȚIE" PENTRU SALZBURG
După un joc susținut miercuri, in

tr-o formație incompletă. în compa
nia Iui C.F.R. Arad, U.T.A. a plecat 
vineri, cu autocarul, la Petroșani. 
Partida cu Jiul va reprezenta un ul
tim test înaintea dificilei confruntări 
de miercuri, cu Austria Salzburg. An
trenorul N. Dumitrescu ne-a comu
nicat că va folosi formația standard : 
Vidao — Birău, Lereter, Fojoni, Po- 
poviei, Petescu. Domide. Sima, Bro- 
șovsclii, Kun II, Both,

Gb. NICOLĂIȚĂ-eoresp.

După dumneavoastră, 
doamnă!

Domide 1 — Mersi! Numai să 
te ții de cuvînt I

ASTĂZI SE VA STABILI 
„11 "-le STELISf

Steaua — fiind una din echipele care 
dat numeroși jucători la diferitele 

a avut un 
mai dificil.

a ...............
loturi reprezentative -
program de pregătire ... _____
Miercuri dimineața, a avut loc un 
joc în familie- Joi s-au alăturat și

Tn urma turneului din Israel, con
siderat ca folositor, F.C. Argeș a dis
putat .joi Un joc-școală în compania 
formației de tineret, după care piteș- 
tenii s-au deplasat la Snagov.

Cu excepția lui Olteanu (suspen
dat), care va fi înlocuit de Barbu, 
lotul nu prezintă nici o indisponibi
litate. Meciul de duminică va fi a- 
bordat cu următorii jucători : Stan— 
Pigulea, Barbti. Vlad, Ivan II. Ciolan 
(Prcpurs-el), M. Popescu, Dobrescg. 
Radu. Dobrin, Jercan.

/

Iași: Politehnica — Petrolul 
București s Steaua — F.C. Argeș 

(stadionul Republicii, ora 14).

AZI
București: Dinamo — Universi

tatea Craiova (stedionuJ Dinamo, 
oca 13,30);

IORDĂNESCU

Petroșani : Jiul — U.T.A, Brașov: Steagul roșu -- „U" Cluj
MÎINE

Oradea i C'rișql - A.S.A- Tg. Bacău: Sport Club Farul

Mureș Sibiu: C.F.R. Cluj - Rapid.

CLASAMENTUL

1. U.T.A. 4 2 2 0 10— 5 6
2. „U" Cluj 4 2 1 1 10— 5 5

3—4. Steagul roșu 4 2 1 1 7-5 5
Rapid

5. Dinama
4 2 1 1 6-4 5
4 2 1 1 7- 5 5

6. Steaua 4 1 3 0 6— 4 5
7. Jiul 4 1 3 0 3-2 5
8. Sport club 4 2 0 2 9—6 4
9. Universitatea Craievt 4 1 2 1 8—6 4

10. Farul 4 1 2 1 4-4 4
11. F. C. Argeș 4 2 0 2 6—8 4
12. Petrolul 4 2 0 2 3—6 4
13. A. S. Armata 4 1 2 1 2—5 4
14. Politehnica 4 0 2 2 5—11 2
15. C. F. R. 4 0 1 3 5- 9 1
16. Crișul 4 0 1 3 1- 7 1

Jucătorul sâptâminii

Ultima săptămînă s-a numit 
pentru noi „săptămîna Helsinki". 
Și, firesc, alesul rubricii nu se 
putea defini decît acolo, în li
niștea celor o „mie de lacuri". 
Alesul rubricii de față putea fi 
foarte bine Lucescu, Radu Nun
weiller sau Dumitru —■ miercuri 
jucători de nota 9+. Dar n-a 
fost nici unul dintre ei. A fost 
Iordănescu...

Dar Iordănescu, ar putea spu
ne cineva, a jucat numai o re
priză și a primit doar C-j-, Ei 
bine, poate și pentru aceste mo
tive, Anghel Puiu Iordănescu a 
fost alesul nostru. Dar nu nu
mai din aceste motive,

Adolescentul acesta cu ochi 
cuminți sî față sinceră a debu
tat miercuri seara în echipa 
mare a României. Adolescentul 
acesta (născut în mai 1950), ve
ritabil șef de promoție al „nou
lui val“, a fost singurul „neme
xican’' din teamul lui Angelo 
Niculescu. Și. totuși, a jucat de 
parcă ar 
titular în 
deasupra 
legant și 
cărus de

color și trebuie să t« depășești 
ca să-I menții". Și Iordănescu a 
jucat extremă stingă, adică ceea 
ce a fost necesar. Așa a înscris 
un gol. primul, golul psihologic ; 
așa a conceput, și a luat parte 
Ia 19 acțiuni, multe amețitoare 
pentru apărarea finlandeză, în-, 
tr-o singură repriză. Ca extre
mă stîngă. Ca debutant. Dacă 
mai erau încă 45 de minute..

Miercuri noaptea, acolo, sub 
cerul Nordului, Iordănescu n-a 
fost eroul meciului. A fost, însă, 
un debut fericit. Și modestia, 
plus sirguința ce trebuie să ca
racterizeze viitorul acestui co
pilandru „bolnav" de fotbal. îl 
pot face, cîndva, micul erou al 
unor mari partide.

I. FEȚEANU-corcsp.

Măcar unSărac
punct, că sint SĂRACt

GRISUL - A. S. A. Tg. MUREȘ
MOLDOVAN AȘTEAPTĂ 

AVIZUL MEDICULUI
O săptămînă caracterizată printr-o 

muncă asiduu, accentul punîndu-se 
pe sincronizarea acțiunilor liniei de 
atac. După jocul bun și victoria re
alizată în fata echipei maghiare Va- 
sas Budapesta, speranțele orădenilor 
— de a obține prima victorie în cam
pionat — converg spre partida cu 
A.S.A. In legătură cu Moldovan care 
a fost ușor accidentat în partida cu 
Vasas. se pare că el va putea fi re
cuperat pentru jocul de duminică. 
Formația probabilă : Bologan — Petre 
Nicolae, Lucaci, Neșu, Balogh, Mol
dovan (Bedea). Dărăban, Suciu, Șchio- 
pu. Moț, Cociș.

I. GHIȘA, coresp.
DE LA SOFIA LA ORADEA

De Ia Sofia unde, — după cum 
am mai anunțat — a Învins cu 3—1

POLITEHNICA IAȘI - PETROLUL
ACEEAȘI GARNITURA...

Pentru Politehnica Iași, întrerupe
rea campionatului a fost Ia fel de 
binevenită ca și gongul care-1 .sal
vează pe un boxer de Ia k.o. ! în 
zilele de „relache” competițional. an
trenorul Mărdărescu a căutat să. îm
bunătățească jocul echipei, să înlă
ture carențele — numeroase — ma
nifestate în primele etape.

Joi, echipa a jucat o repriză cu 
divizionara C Constructorul : scor : 
1—11! Golul studenților a fost în
scris de Marica-

în partida de mîine, cu Petrolul, 
va fi folosită aceeași garnitură c-are 
a început meciul de Ia Craiova : Cos
ta? — Romilă, lanul, Stoicescu, Pali, 
Mărdărescu II, Simionaș, Incze, Cu- 
perman, Lupulescu, Moldoveanu.

NIMIC NOU IN ECHIPA 
PLOIEȘTEANA

formația Slavia, echipa Iui Tiber iu 
Bone s-a îndreptat spre Oradea, vl- 
zînd un joc bun și, mai ales, o efica
citate sporită a liniei ofensive. îtt li
nii mari A.S.A- Tg. Mureș anunță 
formația standard, cu Varodi titular.

Pe Criș, mureșenii vor să convingă 
că. în duelul dintre cele două pro
movate anul acesta A.S.A. este echi
pa cu mai multe atuuri.

D. DIACONESCU-coresp.

REZULTATELE DIN TURNEUL ECHIPEI F.C. ARGEȘ IN ISRAEL
F.C. Argeș a efectuat, dtlpă cum 

se știe, un turneu în Israel, la In
vitația echipei Hapoel Deer Scheva.

Iată rezultatele meciurilor sus
ținute de piteșteni în cadrul tur- 
nei^ui; 0^.0 cu

0—3 cu Hapoel Iaffo, 4—1 cu Ha- 
poel Petahtik Ticva (golurile au 
fost Înscrise de Dobrescu 2, Du
mitru Emil și Jercan) și 1—0 eu 
Hapoel Beer Scheva (golul a fost 
mlHiat de Roșu).

cînd lumea 
S-a ridicat 
a zburat, e- 
ca un pes-

fi fost de 
națională, 

emoției si 
entuziast, 
pe Baltica, acolo, pe 

țărmul dinspre Golful Finic. 
Iordănescu n-a „dansat11 decît 
o repriză, o fisură metacarpiană 
i-a frînt zborul, dar a dansat 
convingător, cu pasiune pură de 
copil și inteligență de bărbat 
trecut prin viață, Adolescentul 
din atacul Stelei n-a debutat pe 
postul lui preferat, de atacant 
central, dar, cum înțelept de
clara înaintea plecării spre Hel
sinki, „Ia echipa națională nu 
joci ce vrei, ci ceea Ce este ne
cesar la un moment dat, fiindcă 
este onorant să porți tricoul tri-i

Mircea M. 1ONESCU

ELECTRONICA-KAIRAT

Antrenamente zilnice și cîteva me
ciuri de verificare — la Petrolul, 
înainte de a pleca la Iași, petroliștii 
au susținut o ultimă partidă amicală 
joi, în compania echipei Flacăra ro
șie București (Div. C), pe care au 
învins-o cu 3—0 (1—0) prin punctele 
înscrise de Țaporean, Harapu și Din- 
euță. Antrenorii Ilie Oană și Mircea 
Dridea ne-au comunicat formația 
probabilă : M, lonescu — Grubcr, Bă- 
din (Mierlut), Moeanu, N, lonescu, 
Cczarec, Crîngașu, Dincuță, Moldovan. 
Harapu, Grozea.

Vasile ALBU-coresp,

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL Nr.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI. „
Vil. C.F.R. Pașcanl-Pro«*r. Buc. 
VIII. Progresul Br.-F. C. Galați 
JX. ‘ ~ “
X.

Steaua-F. C. Argeș 
Politehnica-Petrolui 
Crișul-A.S.A. Tg. țtlureș 
Sport Club Bacâu-Farul 
Steagul roșu-„U“ Cluj 
Metalul Plopenl-Metalul

S N Oltenița-Dunărea Gr. 
vulturii Text. Lugoj-c.F.rt.
C.F.R. Arad-Min. Bala M.

Desene de Al. CLENCIU

ALMA ATA 1-4 (0-1)
Echipa sovietică Kairat Alma Ata și-a 

încheiat turneul în țara noastră, întîl- 
nind pe Electronica din divizia C. Di
ferența de categorie și-a spus euvîntul, 
oaspeții repurtind victoria cu scorul de 
4—1. ~ ' ---------- "■
vldov 
63) șl 
de a
(mln,

Golurile au fost marcate de se- 
tmin.42), cebotariov (mln. 43 șl 

1 Piunovski (mln, 65). Pentru gaz- 
înserts Cluleanu din penalty 
82).

Al. SIMOC

Mîine, la Calafi:
POLITEHNICA - SPARTAK PLEVEN

Duminică, Politehnica Galați va 
susține o partidă internațională a- 
micală în compania echipei bulgare 
Spartak Pleven (divizia A). Meciul 
va începe la ora 16. Din acest mo
tiv, întîlnirea Politehnica Galați 
— Știința Bacău, din cadrul tdapei. 
a Vil-a, va avea loc astăzi, de la 
ora 16.

T. SIRIOPOL — coresp.

EXCURSII LA JOCURILE OLIMPICE MUNCHEN 19Î2 Șl AHO III! IVII 
IA TRAGERILE OBIȘNUITE LOTO. PRONOEXPRES Șl PRONOSPORT

39
1 

. 1
1
1

1,X 
BUC, 1 

l,X,3 
1,X

1 
Thrj. 
X,2 
i,x

X
xi. _______ ,.
XII. Chimia Fâgăraș-C.S.M. Sibiu 1
XIII. Gaz metan-C.s.M. Replia

Începînd de la 1 octombrie 1971. 
în cadrul valorilor unitare ale 
cîștigurilor în numerar de la 
tragerile și concursurile obișnuite 
LOTO, PRONOEXPRES și PRO
NOSPORT. vor fi atribuite urmă
toarele cîștiguri: autoturisme
DACIA 1300 (70.000 lei), DACIA 
1100 (55.000 Iei). st;oda S. 100 
(53.000 lei) și excursii la Munchen 
cu prilejul Jocurilor Olimpice de 
vară din 1972 (15.000 Iei).

Atribuirea acestor cîștiguri se 
va' face după următoarele princi
pii :

a) ParticipanțiJ care obțin un 
cîștig în numerar cu o valoare 
egală sau superioară unuia din
tre cîștigurile de mai sus, obțin 
cîștigul respectiv și eventuala di
ferență în numerar;

b) în cazul cînd valoarea cîști-

gului în numerar o permite (fi
ind superioară contravalorii a 
două sau la toate cele trei tipuri 
de autoturisme), participantul are 
latitudinea de a-și alege marca 
de autoturism dorită;

c) în cazul cînd valoarea eîș- 
tîgului în numerar o permite, par- 
ticipanții pot obține în cadrul a- 
ceșteîa — la cerere — un autotu
rism și 1 excursie, un autoturism 
și 2 excursii sau 2 excursii la 
Munchen cu prilejul Jocurilor O- 
limpice de vară.

Exțragcrca J : 4 53 38 13 56 25
13 9 82

FOND DE CÎȘTIGURI : 563.275
lei, din care 80.639 lei report cat. 1.

Extragerea a n-a : 64 49 
55 61

59 30 00

523.502

această
In Capi-

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 24 SEPTEMBRIE 1911: 

FOND GENERAL DE CÎSTI- 
GURI: 1.08S.837 lei, din care 80.63Q 
lei report

FOND DF. CÎȘTIGURI ; 
lei.

Plata premiilor pentru 
tragere se va face astfel:
tală : începînd de sîmbătă 2 octom
brie pînă la 8 noiembrie 1971 in
clusiv; în țară —începînd de apro
ximativ marți 5 octombrie pînă la 
8 noiembrie 1971 inclusiv.

Rubrică redactată de LOTO L’RO- 
NOSrORI



Corespondenta din Praga

0 toamnă bogată în performanțe
pentru atleții cehoslovaci

Tenismenii noștri au de înfruntat
o nouă echipă americană

O surpriză în această toamnă 
ploioasă, care a ascuns sub văluri 
cenușii culorile de aur vechi ale 
orașului Praga. Lăsîndu-și pentru 
un timp cărțile, Roman Moravec, 
student eminent la Făcuitațga de 
matematici din Bratislava, a în
scris cu 2,20 m un nou record la 
înălțime al Cehoslovaciei. „O data 
aflați în posesia unui asemenea 
rezultat — spun sportivii 
Praga — putem „să stăm de 
bă“ cu cei mai buni săritori 
lumii".

Moravec, „tocilarul", cum e 
reclit de prieteni pentru aspectul 
Iui de tînăr studios, și-a trecut 
cu brio toate examenele chiar în 
perioada dinaintea doborîrii re
cordului. După acest rezultat exce
lent, el a declarat: „Iubesc mate
matica pentru simțul exactității și 
doresc să-mi pot stăpîni mușchii, 
la fel cum stăpînesc cifrele, deși

din 
vor- 

ai

po

acesta e un lucru greu, dar nu im
posibil".

Noul campion a practicat în ur
mă cu cîțiva ani baschetul, unde 
înălțimea sa (1,92 m) îi deschidea 
frumoase perspective. Dar antre
norul Iaromir Simonek l-a convins 
să continue antrenamentele la să
rituri. După cum afirmă specia
liștii, alegerea lui Moravec nu 
<s fost rea.

încă un record al acestei toamne 
a surprizelor t veteranul sportului 
cehoslovac, Ludwig Danek, cu 14 
ani mai virstnic ca Moravec, a 
stabilit pe stadionul Strahov noul 
record al țării la disc — 66,92.
Splendida formă a Iui Danek (a- 
runcări de 64—65 m), Iasă eă se 
întrevadă că „a doua sâ tinerețe" 
va aduce atletismului cehoslovac 
noi performanțe.

C.M. de haltere

BORIS PAVLOV (U.R.S.S.)
PE PRIMUL LOC LA „MIJLOCIE"

L1MA 24 (Agerpres). — Haltero
filul sovietic Boris Pavlov a cuce
rit medalia de aur la campionatele 
mondiale care se desfășoară în 
prezent la Lima. In limitele cate
goriei mijlocie, Pavlov a totalizat 
495 kg (160, 145, 190 kg), fiind 
urmat de finlandezul Kaarlo Kan- 
gasniemi — 490 kg și maghiarul' 
D. Horvath — 480 kg.

jar» SOKOL GRAEBNER ÎNVINS..:

La Dinamoviada de tir de la Plsen

VERONICA STROE (Dlnamo București)
LOCUL I LA ARMĂ STANDARD

In etapa a doua a campionatului de hochei

GOLURI MULTE, JOCURI VIU DISPUTATE
DAR NU Șl DE BUNA CALITATE

MIERCUREA CIUC, 24 (prin tele
fon, de Ia trimisul nostru). Fără 
doar și poate că partidele desfășu
rate în etapa a doua a campionatu
lui republican au plăcut publicu
lui prin dîrzenia cu care echipele 
și-au disputat întîietatea, însă tot 
adevărat este că s-a resimțit preg
nant lipsa unui hochei de bună ca
litate. Cu excepția cîtorva echipe, 
restul formațiilor s-au dovedit de
ficitare la capitolele tehnic și tac
tic, practicînd un joc fără orizont 
și comițind exasperant de multe 
greșeli în preluarea și pasarea pu
cului. In schimb s-a luptat din răs
puteri pentru obținerea unui rezul
tat onorabil, fapt care a compen
sat — mai mult sau mai puțin — 
absența execuțiilor tehnice, de vir
tuozitate.

ghieni — 22). Au cîștigat localnicii 
cu 11—3 (3—0, 4—2, 4—1) prin punc
tele înscrise de Bașa (2), Osvat (2), 
Andrei, Csiszer, Jere, Vakar, Papp, 
Mikloș și I. Szabo, respectiv P. Le- 
nard, Szasz și L. Lenard.

IISW YORK, 24 (Agerpres). — O mare 
surpriză a fost înregistrată în cadrul 
turneului Internațional de tenis de la 
Los Angeles (California) ; tînărul jucător 
american Jim Connors (rezervă In e- 
chlpa S.U.A. pentru „Cupa Davis-) l-a 
învins eu ®—4, 6—3 pe coechipierul său; 
redutabilul Clark Graebner. Alte rezul
tate : Richey (S.U.A.)-Fillol (Chile) 6-4, 
6—1 î Alexander (Australia)-Taylor. (An
glia) 7—5, 7—3; Lutz (S.U.A.)-Cooper 
(Australia) 5-4, 6—4.

CAMPIONII
SERIOS SOLICITAȚI

TÎRNAVA S-A GÎNDIT PREA
Tîkziu CĂ AR PUTEA CÎȘTIGA

Confirmînd buna impresie lăsată 
în etapa trecută, hpeheiștii de Ia 
I.P.G.G. au țintit în șah echipa Di
namo București timp de o repriză 
și jumătate. Apoi, campionii și-au 
impus superioritatea înscriind 3 go
luri consecutiv, la capătul unor ac
țiuni spectaculoase. A fost cel mai 
frumos meci al reuniunii. Scorul fi
nal de 7—1 (2—1, 3—0, 2—0) a fost 
stabilit de Axinte, Huțanu, Flores- 
cu, Boldescu, Tureanti, Molș, Costea, 
respectiv Mantea.

După felul cum s-au comportat 
tn etapa inaugurală, ne gîndeam că 
Agronomia Cluj și Tîrnava Odor- 
heiuî Secuiesc vor aborda jocul 
de la egal la egal, încă de la pri
mul angajament. Dar, sosind Ia pa
tinoar în ultimul moment, hoche- 
iștii din Odorhei au intrat pe ghea
tă neîncălziți și pînă să-și intre în 
ritm tabela de marcaj arăta... 0—4. 
Eforturile lor din reprizele a doua 
și a treia, cînd scorul parțial le-a 
fost favorabil s-au dovedit totuși 
zadarnice. SeoruJ final: 7—5 (4—0, 
1—2, 2—3) în favoarea ’Agronomiei 
Au marcat: Deneș (2), Imre (2), Bor-’ 
baih, Otvos și Cazan, respectiv 
Tarcsi (2), Gyorgy, Derzsi și Kraus. 
Arbitrii M. Prezneanu și O. Barbu r 
(București) au avut o misiune u- 
șoară, dictând doar cîte 4 minute 
de penalizare pentru fiecare echipă.

STEAUA A REALIZAT SCORUL 
ZILEI : 15—0 CU DUNĂREA

Dominînd categoric, mai cu sea
mă în primele două reprize, ste- 
liștii au obținut victoria la un scor 
concludent t 15—0 (5—0, 8—0, 2—0). 
Au înscris Gheorghiu 4, Ștefanov 
2, Fodorea 2, Kalamar, G. Szabo, 
Varga, Ioniță, Iordan, Herghelegiu, 
Mircioiu. Au arbitrat bine FI. Gu
bernii (București) și A, Balint 
(Miercurea Ciuc).

Sîmbătă este ■ zi . de odihnă, iar 
duminică vor avea loc meciurile 
ultimei etape, a primului tur,,

Traian IOANIJESCU

MECIUL... OBSTRUCȚIILOR

Avîntul Miercurea Ciuc, care por
nea net favorită în confruntarea 
cu Avîntul Gheorghieni, a făcut 
greșeala de a se angrena în jocul 
obstructionist și destructiv prestat 
de adversari, obligîndu-i pe arbitrii 
FI. Gubernu și P. Kedves să dicteze 
nu mai puțin de 34 de minute de 
penalizare (M. Ciuc — 12, Gheor-

POLITEHNICA BUCUREȘTI»

RABOTNICKI SKOPLJE
80 82, LA BASCHET

ambele ’teamuriFrumos meci. In 
au evoluat jucători cu frumoase cărți 
de vizită, component! ai echipelor 
naționale ale Iugoslaviei și Româ
niei care, nu de mult, au partici
pat la'C.E. de la Essen T Georgievski 
(Rabotnicki). Popa, Pîrșu și Geor
gescu (Politehnica). Partida a în
ceput furtunos și baschetbaliștii pre
gătiți de antrenoarea Stela Rusu 
dădeau 
victorie 
minute, 
așa s-a 
minute, 
prelungiri cile 
pentru desemnarea echipei învin
gătoare. Scor final 82— 
68—68, 74—74) pentru

Duminică, la ora 11.
(P. O.)

impresia că vor obține o 
comodă. Dar, după 10 
partida s-a echilibrat și 
desfășurat timp de 40 de 
precum și în cele trei 

au fost necesare

■80 (30—30, 
oaspeți, 

revanșa.

ÎN PRAGUL
(Urmare din pag I)

trescu, Trifu 6—3, 3—6, 6—1 ; Roșia- 
ilu, Takacs — S. Nunweiller. Fazakas 
6—0, ;6_i. Semifinale : Nunweiller, 
Balaj-RoșianU, Takacs, 4—6, 6—1, 
6—0. DUBLU MIXT, turul I : Dibar 
Gohn,. Dr'on-Dumitriu, A. Viziru 6—2, 
8—2 Butoi, Kerekes-Simionescu, Neac- 
șu 6—3, 6—1; Kun, Sântei — Trifu, So- 
ttriu 6—2, 6—0; Rado, Boldor — Ta
kacs, Nemeth 6—4. 6—1; Dumitrescu.

FLSEN, 24 (prin telefon). Vi
neri, la întrecerile Dinamoviadei, 
competiție internațională ce se 
desfășoară în localitate, reprezen
tanta clubului Dinamo București, 
Veronica Stroe, a obținut un 
frumos succes, cîștigînd locul I la 
proba de armă standard 60 focuri 

’culcat cu un rezultat foarte valo
ros, 596 p. O foarte bună compor
tare a avut Veronica Stroe și la 
proba de pușcă cu aer comprimat, 
unde cu 376 p, la egalitate de 
puncte cu câștigătoarea concursu
lui, a ocupat locul II.

tATA REZULTATELE ; armă standard 
60 t, culcat senioare : 1. Veronica Stros 
(Dinamo București) 3SS p. a. Elena Panko 
(Polonia) 595 p, celelalte sportive dina- 
movlste au obținut următoarele Duncla- 
Je: Melania Petrescu 566, Mariana Feo- 
dot 384, Anca Iuga 576 p. Fe echipe, for
mația Gwardia Varșovia a realizat 1780 
p, record mondial egalat, pe local 3 — 
Dinamo București cu 1765 p. Pușcă cu 
aer comprimat 40 t. senioare : 1. Tarlaua 
Ratnikova (Dinamo Moscova) 376 p, 
2. Veronica Stroe 31S p, s. Mariana Fco-

riot 373 p, 4. Anca Iuga S36 p... 20.1 Me
lania Petrescu 332 p. Echipe : 1. Dinamo 
Moscova 1116 p... 4. Dinamo București 
1081 p. Pistol liber 60 f. seniori : 1, 
Zapolskl (Dlnamo Moscova) 565 p...
G. “ ‘ ' ’ ■ “ ■" ' *
P. . . -c -
523 p. Echipe : J. Dinamo Moscova 2200 
p... 6. Dinamo București 2140 p. Armă 
liberă calibru redus 40 f. poz. in picioa
re : 1. O. Jiri (Ruda Hvezda Praga) 3*3 
p.. 9. M. Ferecatu 369 p... 20. Șt. Caban 
364 p... 23. E. Satala 360 p... 33. D. Vidraș- 
cu 344 p... 35. Gh. Sleorschl 341 p. Echi
pe: Dinamo Moscova 1481 p... 7. Dlnamo 
București 1418 p. 40 t. poz. in genunchi : 
1. A. Ghcrasîmenok (Dinamo Moscova) 
393 p... 3. Gh. Sicorschi 390 p... 13. Șt. 
Caban 387 p... 21. E. Satala 385 p... 29. 
p. Vidrașcu 381 p... 33. M. Ferecatu 378 
p. 3X40 focuri: 1. A. Gherasimenok 1162 

p... 13. Șt. Caban 1147 p.. 18. M. Fere
catu 1143 p.. 24. E. Satala 1139 p... 31.
Gh, Sicorschi 1130 p... 34. D. Vidrașcu 
111’3 p. întrecerile se. încheie duminică.

G. 
10. 

Maghiar 518 p... 17. I. Pleptea 342 
24 .D. Iuga 536 p... 28. A. Tudorică, 
„ /r. -“i
6. Dinamo București 2149 p. Armă

Octavian GOGA

Barometrul comentariilor în jurul 
apropiatei finale a „Cupei Davis" s-a 
ridicat brusc, în ultimele 48 de ore, 
prin începerea pregătirilor celor două 
echipe combatante. La București, ca 
și dincolo de Ocean, tenismenii care 
vor sta față în față la Charlotte au 
intrat în febra . ultimelor antrena
mente.

Mal existau. cîteva puncte de între
bare. în ce privește componența echi
pei americane, deținătoarea trofeului. 
Dacă pentru români, problemele sînt 
rezolvate prin prezenta celor doi te- 
nlsmeni dă supraclasă — Iile Năstase 
și Ion Tiriac — în schimb, la cinstea 
de a intra în reprezentativa S.U.A. 
au aspirat mai mtilți candidați. Ne
cunoscutele • ecuației au fost rezol
vate abia joi la prinz. cînd telegra
mele agențiilor internaționale de 
presă anunțau de la New York for
marea' echipei. care-si va apăra 
„Salatiera", în al treilea Challenge
round consecutiv (șî ultimul 1), peste 
două săptăminî.

Cîteva amănunte suplimentare a- 
siipra acestei selecționate americane. 
Primul loc în cadrul cuartetului de 
jucători anunțat revine, cum era și 
de așteptat, campionului de la Fo
rest Hills și finalistului de la Wim
bledon, masivul Stan Smith. Califor- 
uianul este socotit, La ora actuală, 
cel mâi reprezentativ jucător ame
rican. chiar dacă, a avut un start mai 
Duțin reușit la începutul sezonului. 
Și chiar dacă pentru finala cu

Meciul feminin de șah România - Polonia

ICHIPA NOASTRA MĂREȘTE AVANSUL
BRAȘOV, 24 (prin telefon). După 

încheierea partidelor întrerupte și 
desfășurarea rundei a treia, echipa 
feminină de șah a României și-a 
mărit avansul in întâlnirea pe care 
o susține cu formația Poloniei. Ieri 
dimineață Makai a cîștigat la 
Erenska, Juncu a pierdut la Radzî- 
kowska, iar în partidele Juncu — 
Szota și Rybasska — Reicher a fost

înregistrată remiza. După-amiază, 
în runda a treia, Juncu a cîștigat 
Ia Litmanowicz, Reicher a remi
zat cu Lipska iar Teodorescu cu 
Erenska. Trei partide s-au între
rupt. Scorul este de IO'/n—4’-.'2 (3) 
în favoarea echipei române.

România — asupra sa apasă handi
capul psihologic al unui scor ne
gativ, în ultimele întâlniri cu primul 
nostru tenisman. His Năstase. Se știe, 
jucătorul român l-a învins pe Smith, 
în „sferturi” la Roland Garros (6—1, 
6—3, 3—6, 6—4), după ce înscrisese 
și anul trecut o victorie asupra a- 
mericanului, In singura lor întâlnire. 
Dar proaspătul campion internațional 
al S.U.A. este în mare forma și pri
mește — pe drept — fotoliul print 
în echipa pe care o pregătește Ed 
Turville, căpitanul formației gazdă.

Pentru locul doi s-a dat. se vede, 
o luptă crîncenă. Rezolvarea găsită — 
includerea lui Clark Graebner — și 
„abandonul” lui Cliff Richey nu sînt 
de fapt, surprize decit pentru cei ne
avizați. Era greu de presupus, că »- 
mericaniî vor renunța la tentația de 
a miza pe Graebner, care este ad
versarul „tradițional” al românilor 
în turneele individuale. Atunci ctod 
Năstase l-a învins pe „Super-Clark" 
la Hampton (Virginia), în martie, el 
făcea o breșă Intr-un scor negativ de 
proporții: 5—1. de la 5—0, pen tiv 
Graebner. Dar atunci, să sperăm. 
a fost pus definitiv punct unui inex
plicabil complex de inferioritaîe a! 
jucătorului nostru, care trebuie sâ 
abordeze șl viitoarea confruntare, de 
la Charlotte, în aceeași manieră, 
dim a făcut-o la campionatele „in
door” ale S.U.A. de la Hampton.

De ce nu joacă Richey ? Motivul 
oficial e3te acela că tenismanul a- 
merican nr. 1 al anului trecut n-ar 
fi în formă. Ceea ce nu este departe 
de realitate. Cîștîgătorul Marelui Pre- 
miu-FILT '70 n-a fost prea adulat de 
succese In actualul sezon și — men
țiune importantă — și-a pierdut titlul 
de campion al S.U.A. pe terenuri 
cu zgură, la Indianapolis în august, 
cînd a fost Învins în finală de iugo
slavul Zeliko Franuloviei. De altfel, 
Cliff Richey acuză In mod public fe
derația de tenis din S.U.A. de lipsă 
de perspicacitate, programînd finala 
Ia Charlotte, pe terenuri cu zgură. 
Este declarația făcută de el. Ia Eos 
Angeles, cu cîteva ore înaintea anun
țării echipei definitive pentru Chal
lenge-round. ..De ce jucăm pe zgură? 
ar fi spus Cliff. La Cleveland, pe ci
ment, n-am avut probleme deosebite 
cu românii. Dăm din mină un avan
taj mare...” Referiri la finala de 
acum doî ani, cînd echipa noastră 
pierdea net (0—5) în fața Iui Smith, 
Ashe șî Lutz, dar — respectând strict 
adevărul — nu fărȘ emoții pentru a- 
ceștia. bongseturile Iui Țiriac șî meci- 
balurile Iui Năstase stau mărturie.

Deci, pentru partidele de simplu 
de la Charlotte, se profilează aproape 
cu certitudine cuplul american Smtth- 
Graebner. Ceilalți doi selecționați — 
Frank Froehlîng (învins de trei ori, 
anul acesta de Năstase) și Erik Van 
Dillen — nu intră, în mod practic, în 
cauză. Dar Van Dillen va fi. după 
toate probabilitățile, echipierul Vizat 
pentru a sta alături de Stan Smith 
în partida de dublu. Această forma
ție, Smith-Van Dillen, a fost con
stant . folosita anul acesta în marile 
competiții, cu destul succes (finală 
Ia Forest Hills).

Tată, așadar, cîteva puncte. de re
per în această mult așteptată finală 
a ..Cupei Davis”, în care noua echipă 
americană îsi. apără pentru, a doua 
oară trofeul in fața cliallengerilor ro
mân?.

ies in

T. NICOARA

„EUROPENELE ‘ DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

românilor la situația de 6—2 pentru 
aceștia din urmă). în tel de-al pa
trulea, italienii pornesc în trombă 
șl, încurajați frenetic de public, se 
detașează din start (8—01), impunin- 
du-se In fața haoticului nostru sextet 
și egalind pînă la urmă situația la 
seturi. A urmat setul decisiv. în care 
s-a menținut totuși in terenul nos
tru o notă de calm întărită și de un 
început favorabil. La jumătatea se
tului, situația pe tabela de marcaj 
s-a echilibrat și terenul se schimbă 
cu un minim avantaj pentru români: 
8—7, dar jocul lor are ceva mai multă 
claritate. Blocajul este mai prompt și 
ambiția echipei noastre este sporită

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL
(Urmare din pag J)

17—10, dar și-a permis din min. 
44 o scădere a ritmului care a 
fost prompt speculată de clujence 
pentru reducerea handicapului. Au 
marcat: Nako 5, Prundaru 5, Oan- 
cea 4 și Șerb 3 — pentru Rulmen
tul Brașov, Vldu 9, Bearz 3 și Bu
tan pentru Universitatea Cluj. .Au 
condus: Ion Ionescu și Șt. Geor
gescu (București).

MUREȘUL TG. MUREȘ — TEX
TILA BUHUȘI 7—9 (4-5). Harnica 
formație din Buhușj a 
prețioasă și meritată 
întâlnirea cu redutabila 
reșul, realizînd astfel 
priză a turneului de 
listele au jucat serios 
s-au „agățat" cu o impresionantă 
ambiție de adversare și au trans
format în avantaj propriu infatua
rea adversarelor. Mureșencele — 
contând exclusiv pe faima creată 
(pe meriț) — au luat jocul în glu
mă, au „dansat" pe teren, au fă
cut uz de artificii. Și, după ce în 
min. 9 conduceau cu' 3—0, 
închipuit că meciul 
tinerele handbaliste 
vor înclina în fața 
vizită. N-a fost însă 
revenit spectacular, 
min. 21 (3—3) și luind în min 25 
(pentru prima oară în acest meci) 
conducerea: 5—4. In repriza a doua. 
Mureșul a încercat să revină la 
jocul său obișnuit, însă mecanis
mul se dereglase. Agoroaie și co
legele sale s-au impus, au anihilat 
cu curaj incursiunile Rozaliei Soș 
și au încheiat partida cu un a- 
vantaj de două goluri care putea 
fi chiar mai mare. Au marcat: 
Șerban 2. Munteanu 2, Vierii 2.

reușit o 
victorie în 
echipă Mn- 
prima sur- 
sală. Texti- 
tot timpul,

Și-au 
este jucat, că 
din Btihiiși se 
cărții lor de 

așa. Textila a 
egaiînd în

FINALELOR
I-Iărădăii-Nosa, R. BâdinB—3,6—3. .Ro- 
șiânu, Mureșan-Mihai, Curcă 6—3, 6—3; 
Bâlaj, Boaghe — Fazakas, Hutter 6—0, 
6—2. M- Nunweiller, V. Marctl-Ruziei, 
Tr. Marcu 6—2. 6—3. Sferturi de fi
nală : Dibar Ghon, Dron-Butoi, Ke- 
rekes 6—1, 6—2 ; Rado, Boldor-Kun, 
Sântei 6—3 ; 7—5 ; Roșianu,. Mure- 
șan-Dumitrescu. Hărădău 11—9, 6—3; 
Nunweiller. Marcu-Balaj. Boaghe 6—4, 
6—4. Semifinale: Dibar Gohn, Dron- 
Rado, Boldor 6—", 6—4.

DINAMO-VIRTUALĂ CAMPIOANĂ PE ECHIPE
întâlnirea dintre formațiile bucu- 

reștene Progresul și Dinamo, în
treruptă la începutul săptămînii la 
scorul de 9—5 pentru prima echi
pă, s-a încheiat cu victoria sur
prinzătoare la scorul final de 14-10. 
în favoarea tenismenilor dinamo- 
viști. Prin cîștigarea acestei par
tide. echipa Dinamo (antrenori: 
M. Bădin și A. Segârceanu) este 
virtuală campioană a țării, totali- 
zînd 17 p, față de cele 13 p ale 
formației Progresul, aflată pe locul 
doi în clasamentul primei divizii.

Iată cîteva rezultate din aceasta 
întâlnire : Mureșan (P) — Dron (D) 
6—4, 6—8, 6—4 ; Ovici (P) — Mar

cu (D) 2—6, 7—5, 6—4 ; Eeaterfna 
Roșianu (P) — Iudit Dibar-Gohn 
(D) 4—6, 10—8, 6—3 ; Ovici (P) — 
Dron (D) 9—7, 6—3 : Virginia Ru-
ziei (D) — Elena Takacs (P) 6—4, 
3—6, 6—4 ; Dron,. Marcu (D) — 
Mureșan, Ovici (P) 3—6, 6—3, 6—3; 
Iudit Dibar Gohn, Virginia .Ruzici 
(D) — Ecaterina Roșianu, Elena 
Takacs (Pj 2—6, 6—3, 8—6.

★
Alte partide s-au încheiat cu re

zultatele i Steaua — Politehnica 
Cluj 16—8; C.S.U. Construcții — 
Steagul roșu Brașov 13—6; Steaua 
— Steag'ii roșu Brașov 13—5 (în
trerupt).

Agoroaie, Stoleru și Simeria — 
pentru Textila Buhuși, Soș 6 și 
Cordoș — pentru Mureșul Tg. Mu
reș. Au arbitrat: Gh. Popescu șî 
P. Țircti (București).

VOINȚA ODORHEI — RAPID 
BUCUREȘTI 10—10 (6-5). Meci de 
luptă, dar confuz, cu multe (foarte 
multe) și inutile durități. Voința a 
condus cu 4—-2, 5—3, 6—4 și 10—8, dar
— de fiecare dată — Rapidul a reve
ni: și a egalat. „Remiza" este favo
rabilă bueureștencelor. Au marcat : 
Mikloș 6, Biro 2, Magyari 2 — pen
tru Voința Odorbei. Topîrlan 5, 
Gheorghe 3. Ștefan și Oancea — pen
tru Rapid. Au condus: D. Gheorghi- 
șan și C. Drăgan (Iași).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI. — 
I.E.F.S. 9—0 (6—2). Campioana țării 
și-a luat revanșa pentru înfrângerea 
la limită (11—12) din primul tur. în 
aer liber In derbyul ultimei zile a 
turneului de sală. Universitatea Bucu
rești a învins clar (chiar mai clar de- 
cît o arată scorul) pe I.E.F.S.. într-un 
meci de mare tensiune în care ade
seori jucătoarele nu și-au putut ștă- 
pînj nervii. N-a fost o partidă spec
taculoasă. lungile momente de Joc 
pozițional, faulturile care au fragmen
tat desfășurarea ostilităților, și pri
peala- punindu-și amprenta pe nivelul 
tehnic Handbalistele pregătite de 
pro*. C. Popescu au condus cu 3—0, 
6—2 și 8—4 și n-au permis adversa
relor să se apropie prea mult. Atacu
rile lor au durat 5. 6 și chiar 7 mi
nute. această tactică avînd misiunea 
pe de o parte de a păstra avantajul, 
iar pe de alta de a le obosi pe Băico- 
ianu et comp, prin lungi eforturi în 
apărare- Elevele prof. I, Bota au ratat 
două aruncări de ta 7 m și un con
traatac, fiindcă au vrut să prindă.,. 
timpul din urmă, fiindcă n-au avut 
calmul necesar în momentele dificile, 
în fapt, a învins echipa cea mai bu
nă (în acest meci șl în general), echi
pa care nu și-a drămuit eforturile, 
dar a știut să se stăpînească, să for
țeze cînd și cum trebuie.. Au înscris: 
Dobîrceanu 3. Arghir 3, Furcoi 2 și 
Schramko — pentru Universitatea 
București, Eăicoianu 5 și Burnea — 
pentru I.E.F.S. Au arbitrat C. Că- 
pățînă (Buzău) și Otto Leikep (Sibiu)
— acesta din urmă conducted ieri cel 
de al 20l)-lea meci în divizia A.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
CONFECȚIA 12-11 (4—7). Renăscută 
din pr'opria-i cenușă, Confecția a 
avut posibilitatea aseară să facă — 
cu o echipă lipsită de cele mai bune 
jucătoare — cea mai mare surpriză 
a campionatului: să învingă liderul. 
Universitatea Timișoara. La scorul de 
8—4 a beneficiat de o aruncare de 
Ia 7 m (min. 28) pe care Adochlței a 
ratat-o. A fost momentul psihologic 
al meciului, pentru că Ia 4—9 Uni
versitatea Timișoara ar fi intrat în 
derută și (în proporție de 99 Ia sută) 
ar fi pierdut. meciul. Așa însă, stu
dentele au prins curaj și au refăcut 
pas cu pas terenul, ajungind în min- 
33 (grație faptului că au fructificat 
trei aruncări de la 7 m și un contraatac) 
să egaleze 8 —8. Finalul partidei a 
fost culminant, a ridicat tribunele 
în picioare. Textilistele au mai con
dus cu 9—8 șî 10—9, au egalat Ia II
— după ce fuseseră conduse cu 11—10
— dar n-au avut suflu să reziste pî
nă la sfîrșitul meciului. Cînd mai 
erau doar cîteva secunde, Ibadula a 
scăpat pe contraatac și a adus victo
ria echipei din Timîoșara.

Au marcat: Metzenratli 5, Popa 3, 
Neghină 2, Ibadula și Franz — pentru 
Universitatea Timișoara, Adochlței 5, 
Serediuc 2. Bidiac 2, Zamfir șl Dincă
— pentru Confecția. Au condus: C. 
Crlstea (Constanța) șî V. Rădulescu 
(Craiova).

de un punct făcut cadou italienilor 
de scorerul Gioantto. In acest final, 
dominat de formația română, ies in 
evidență rezervele Enescu șl Băla;, 
care se ridică peste nivelul unora 
dintre titulari, tn ansamblu, echipa 
n-a acționat pe măsura posibilităților 
sale ți punctele cele mai slabe au 
fost — repetăm — dirijarea jocului de 
către ridicători și atac. Dar cum 
victoria este victorie, și ea ne des
chide teoretic drum spre turneul fi
nal, trebuie s-o privim ca atare, spe- 
rind ca la Milano să vedem adeva- 
rata națională a României.

tn încheiere, ara vrea să remarcăm 
arbitrajul curajos, competent și im
parțial (în condițiile in care tușierii 
italieni au »încercat - "să-și avantajeze 
favoriții) a! cuplului Loose (R FC.) — 
Treniay (Turcia).

_ Au evoluat jucătorii: ROMANIA: 
Udișteânu, Stamate. Schreiber, Du- 
mănoiu, OrOs. Bărtba, Codoi, Cristian 
Ion, Enescu. Bălaș; ITALIA: Nan- 
nini, Ricci, Barbieri, Morandi, Sibani. 
Mattioli. Roncoroni, Solemme, Fegino. 
Innocenti.

ZIARELE ITALIENE SCRIU...
GAZZETTA DELLO SPORT
Sub semnătura lui Giant Mura, in 

articolul purtlnd titlul „O infringere 
ireparabilă", se afirmă printre altele : 
„Trebuie să recunoaștem că românii 

au știut să exploateze la maximum 
punctele lor forte, tn special pe tră
gătorul Udișteânu... O laudă merită 
jucătorii danubieni care s-au arătat 
„reci" și calmi (ntr-o atmosferă de 
tensiune, supraîncălzită de public in 
favoarea gazdelor".

STAMPA
Itino Cacioppo, ___  .

și-au adjudecat pe merit victoria 
toate că scorerul a încercat sd se re
vanșeze dăruind_ azmtrrltor un punct.de . 
egalate la e... Un sezon întreg, patru' 
Ivni de dure Sacrificii, totul cu 
nicul scop de a învinge România, 
dat greș"...

TUTTO SPORT
în ziarul torinez, Gianni Sandi 

blică articolul „România puternică, 
lie, se precis : 5—2“ in care . afirmă : 
„Obstacolul România nu este încă la 
îndemâna noastră și pentru a ll-a oară 
(na face aluzie la palmares) am 
căzut...".

scrie : ,Românii
cu

ii-
S-a

pu-
11a-

GIMNASTELE JAPONEZE
AU EVOLUAT
LA ZURICH

La
in

ZURICH 24 (Agerpres). — 
Berna s-a desfășurat întâlnirea 
temațională feminină de gimnas
tică sportivă dintre echipa Japo 
niei și o selecționată a Europei. 
Reprezentantele Europei au termi
nat învingătoare cu scorul de 
362,55—351,35. Din formația. Japo
niei au lipsit o serie de gimnaste 
cunoscute, printre cară și Miyuki 
Matsuhjșa. ;

La individual compus, 
mul Ioc s-a clasat Ilona 
(Ungaria) cu uri total de 
(36,35 p,. la „impusă" și 37,25 p la 
„libere").

pe pri-
Bekes:

73,60 p

V

Redacția țî adangjstratia: București, etr: Vasîk Cents ni,

Forest Hills '71 — cupa ce revine campionului internațional de tenis al 
S.U.A se află in miinile lui Stan Smith, felicitat de învinsul sau din 

finală, jucătorul cehoslovac ian Kodes. Radu VOIA

SFiRSITUL MONARHIEI TENISULUI 4
Sub semnătura Iui Jacques Lecocq zia

rul belgian „LES SPORTS- scrie despre 
un subiect la ordinea zilei:

„Fiecare sport are... comodîtsițiie lui.
Tn tenis, de pildă, cîștigătoru! Cupei Davis 
își asigura pînă acum, un an de somb 
liniștit. Ceilalț» luptau cu înverșunare ca 
sâ-) poată tntîln! în „Challenge Round- 
și dacă se intim pia ca, după ce se tre
zise din somn, sâ cîștiee iarăși, se putea 
culca pe loc, fericit că timp de un an 
nimeni nu-i va tulbura liniștea.

Multe alte asemenea ciudățenii rtai pot : 
fi înîtlnite încă în „Cupa Davis“. Să 
începem prin a spune câ o echipă poate 
fi compusă din doi, trei sau chiar patru 
Jucători, deși notărilor pentru competiție 
este, uneori, numai un singur jucător 

. care ciștigă de două ori șt .colaborează 
decisiv la obținerea celui de si treilea 
punct.

Altă anomalie constă în faptul că se 
permite unei echipe să Joace într-o zonă 
străină, dacă acceptă să Joace toate întîl- 
nirile In deplasare Ce părere ați avea 
dacă reprezentativa de fotbal a Belgiei

și-ar disputa calificarea tn campionatul 
mondial; într-una din grupele africane î

Cu asemenea tradiții și obiceiuri pă
strate în lumea tenisului ne-am acomo
dat, tot așa cum ara ajuns să acceptăm 
ca insula britanică. să fie reprezentată

LES

Sports

Cel de al doilea campionat euro
pean al poloiștilor juniori s-a înche
iat cu succesul echipei ungare care, 
totalizînd un număr egal de puncte 
cu cea a Spaniei, a beneficiat de un 
golaveraj superior. Pe locul III a!

CINCI MII DE PUNCTE

D„ Ger-
‘ ' tsi

eu 
...... .........— — .------- „ —,----- de 
forul suprem, al atletismului șt Intrată 
In vigoare imediat după campionatele 
europene de la Helsinki.

..Ce vrea această nouă tabelă 7 Vrea 
sâ ne dea. desigur, posibilitatea de a 
aprecia performanțele uimitoare reali
zate mai ales în atletismul feminin. Ta
bela care a fost în vigoare pînă acum 
nu mai făcea fată. De exemplu, la .a- 
runcare3 greutății, performanța cea mai 
înaltă pe care o prevedea era de. 17.63 
m. Ce se întîmpla însă, dacă o atletă 
arunca 17.82 tn 1 Aceeași situație era cu 
săritura în înălțime. Pentru 1,85 tn se 
acorda maximum de puncte : 1 192. Un 
rezultat de 1.86 m nu .mal putea - intra 
în discuție, fn schimb, ca să obții 1192 
puncte la Săritura -în lungime trebuia 
să dobor! recordul mondial.

Recenta tabelă pune atletele în față 
unei :nb! limite de vis : 3 MO puncte

Ziarul de specialitate din R. 
•nana „DEUTSCHE SPORTECHO" 
pune această întrebare în legătură 
noua tabelă de punctaj, adoptată

VIS?
Deocamdată, pare utopic, ca c pentatlo- 
nistâ să ajungă Ia aceasta cifră. Ca (lo

de 
ve-

vadă, recordul mondial deținut 
Burglinde Pollak' arată astfel după 
chea și noua tabelă de punctaj :

vechi
— 13 3 1 148
— 15157 1 081
— 1,75 1 096
— 6,20 1 034
— 23,8 1 047

5 046

100 m.g. 
greutate 
înălțime 
lungime 
200 m

nou
959
928 
983 
950 
957

4 773
Intre 1969 și 1971 au depășit cifra c'e 

5 OM puncte 15 atlete, iar acestea au 
totalizat de 42 ori peste 5 000 p tn aler
gările, săriturile și aruncările lor.

Acum cine va fi prima ? Și mai ales : 
oind ? Pentru a obține cca 1009 puncte 
după noua ..Scoring Table" a IAAF-uIui. 
sportivele vor trebui să realizeze aceste 
performanțe : la 1W m.g. 13 sec ; . la
greutate 16,93 tn; ta înălțime 177 m ; la 
lungime 6.44 m ; la 100 in 23.5.

:.Toate acestea fac exact 5 003 puncte. 
Pentru marii optimiști vom indica; tn 
încheiere, performanțele maxime pre
văzute în tabelă : 100 m.g. — 11'8 (actua
lul record mondial este de 12,6) ; greu
tate — 21,00 in (r.m. 20,43 m) ; inălțiîne 
—, 1,98 m (r.m. 1,92 m) ; lungime — 
7.40 m (r.m. 6,84) ; 200 m — 21,6 (r.țn. 
22,4),

de patru echipe naționale de fotbal. Tn 
timp ce U.R.S.S. nu beneficiază decli. 
de una singură.

Dar, pe ci nd noî credem că puterea 
obișnuinței șl scurgerea vremii au sta
bilit legi imuabile, iată că ultimul con
gres al Cupel Davis a atacat cu curaj 
privilegiile legate de cîștigarea trofeului. 
Se desființează „CIialienge-Round“-ui. 
Ciștigătorul va trebui să-și apere trofeul 
cîștigat și — trecînd prin cîteva confrun
tări însoțite de victorii — să 
streze că este din nou vrednic 
întrece cu cel mai buni.

Este o soluție rezonabilă, care . _ 
la desființarea lungilor perioade de au
tarhie, care s-au soldat cu dominația 
unor „dinastii- în lumea tenisului.

Ar exista posibilitatea de a 1 se lăsa, 
totuși, câștigătorului un oarecare privi
legiu echitabil, d!spensîndu-l de unele 
întîlniri nesemnificative în grupe. lr> 
fotbal — ne reîntoarcem iarăși la acest 
sport — învingătorului tn C. M. 1 se 
oferă cinstea de a participa Ia turneul 
final al ediție! imediat următoare, dar 
nimănui nu î-a trecut prin minte de 
a-1 considera calificat direct tn finală !“

demon- 
de a se
va dace

0 REVELAȚIE
La Gazzrtta delte Sport

clasamentului se află reprezentativa 
U-R.S.S., cîștigătoare a primei ediții, 
iar pe poziția următoare, selecționata 
României.

„Marea revelație a acestei compe
tiții — scrie ziaristul Italian Sandro 
Castellano în „La Gazzetia del!o 
Sport" — a fost fără îndoială for
mația română, cu nimic inferioară 
echipelor ce au urcat Pe podium. In 
meciul jucat împotriva „Squadreî az- 
r.urra" și cîștigat cu 8—4, de pildă, 
ca a dovedit o surprinzătoare ma
turitate, un stil de joc modern, rapid, 
care îi dădea tot dreptul să aspire 
in continuare Ia una din medalii. 
Românii au avut însă neșansa (ea Sî 
italienii de altfel) de a juea două 
meciuri hotărîtoare la un interval de 
numai șase ore șl, astfel, an fost 
nevoîțî sâ se mulțumească doar eu 
locul IV. Portarul Huber (N R.. pro
movat. de altfel, în naționala de 
seniori) a fost adesea de netrecut : 
Rus, un jucător cu gabarit, promite 
să devină nu peste multă vreme o- 
mul nr. 1 al echipei. Au mai Usat 
o bună impresie Frîncu, Slavei și 
Manea, Cu asemenea, elemente re
prezentativa României îșî are asi
gurat schimbul de miine”.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Coutlnutniiu-ș! turneu! tn Finlanda, e- 
chlpa olimpică de hochei, pe gheața a 
U.R.S.S. a Jucat Ia Rauma cu o selec
ționată locală. Hociieiștii sovietici au 
terminat învingători cu scorul de 11—2 
(6—1, 2—1, 8-0).■
A început cea de-a 21*a.ediție a Turului 
ciclist a! Bulgariei. La startul competiției 
sint prezențl 70 de rutieri din Algeria. 
Cehoslovacia, Danemarca. R. D. Ger
mană, Iugoslavia, Polonia, România. 
U.R.S.S. ș! Bulgaria. Prima etapă a 
cursei, desfășurată pe ruta Sofia-Blago- 
evgrad, a revenit lui Dacne (R. D. Ger
mană) cronometrat pe distanța de 122 km 
cu timpul de 2h 44:23,0. Pe locul secund 
s-a clasat bulgarul Mihailov — 2h 44:57. 
Pe echipe, etapa a fost cîștigată de 
formația U.R.S.S. cu 811 18:28, urmată 
de Bulgiria — 8h 19:51,0, Polonia — 
8h 20:14.0 etc. Echipa României s-a clasat 
pe locul opt cu 611 24:13.0.■
Duminică la Baden Baden va ai ea loc 
o cursă cicilstă contracronometru, con- 
tînd pentru t,Cupa Europei" rezervată

profesioniștilor. Traseu! probei tn lun
gime de 5,500 km urmează să fie par
curs de 14 ori. Fiecare echipă va fi com
pusă din doi cicliști. Marii favorițl ai 
probei sînt belgienii Merckx și Van 
-Springel. Printre ălți participant! înscriși 
figurează 
Gosta 
Motta

perechile Ocar.a-Grozskost, 
și Thomas Pettersson, WolîsHohl- 
și Fritz-Agostinho.

20 000 de spectatori au urmăritPeste ________ ..... ....
la Dublin întîlnîrea amicală de fotbal 
dintre selecționatele ligilor din Irlanda 
și Anglia. Fotbaliștii englez! au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (l—1) prin go
lurile marcate de Osgood (din lovitură 
de Ia 11 m) șl Radford. Pentru gazde a 
înscris Matthews din lovitură de la 11 
m. Banks, Radford. Story și Lawler au 
fost cel mal buni jucători ai învingăto
rilor.
«

Intr-tio mec! conțină pentru î.Cupa Cu
pelor- Ia fotbal, echipa belgiană F.C. 
Beerschot a întilnit pe teren propriu

formația Famagusta (Cipru) pe care a 
învins-o cu categoricul scor de 7-~o 
(3—0). Golurile au fost marcate <le 
Tolsa (mln 8 și 28), Suykerbuylc (min. 
58 și 72), Van Opdorp (min. 21), Claes- 
sen (min. 75) șl MăUants (min. 85).

Campionatul unional masculin <1« șah 
a continuat la Leningrad cu disputarea 
întîlnirilor din runda a 6-a, Mihail Tal 
(cu piesele albe) a cîștigat la Krogius, 
Iar Bronstein l-a învins pe Polugaevskt. 
A fost consemnată remiza în partidele 
Ghelter-Karpov și Vaganian-Kapengut. 

Celelalte partide s-au întrerupt.
■

Stadionul echipei Steaua roșie Belgrad 
— cei mai mare din Iugoslavia.— și-a 
inaugurat Joi seara instalația de noctur
nă. Aproape 100 DOT de spectatori au ur
mărit cu acest prilej partida amicală de 
fetba! dintre Steaua roșie și Benfica 
Lisabona. După o dispută dîraă și un 
reușit spectacol fotbalistic oaspeții au 
ciștlgat cu 3—2. deși Ia pauză gazdele 
conduceau cu 2—0. Ău înscris Sekuiaraț

(min. 24) șl Fllipovici (min. 45) . pentru 
Steaua roșie, Eusebio (min. 49 șl 5;<) șl 
Nen6 (mtn. 46) pentru oaspeți. Lovii ura 
de începere a fost dată de celebrul Ri
cardo Zamora

Cu prilejul unu! concurs atletic care 
a avut Ioc Ia Budapesta, sportivul ma
ghiar Steinhacker a stabili» un nw re
cord național In proba, de -săritură cu 
prăjina cu rezultatul de 5.00 tn. In pro
ba de săritură tn înălțime pe primul ioc 
s-a clasat Kelemen cu 2,15 m. secundat 
cu același rezultat de Tihany. Proba de 
aruncarea suliței a revenit Iul Nemetn 
eu 79,12 m. Proba feminină de arunc.uea 
discului s-a încheiat cu victoria atletei 
Kleiber cu 54,54 tn.

La Milano au luat sfîrșlt întrecerile 
campionatelor de natație ale Italică, tn 
ultima a de concurs. Luigi Baram’ a 
stabilit un nou record național tn proba 
de 1500 m liber cu timpul de !7 U.S 
Vechiul record era de 17:11.1 și apar
ținea lui Vincenzo Flnocchlaro
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