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„Cupa Apărarea MECIUL CU CEHOSLOVACIA. PE PRIMUL PLAN
Patriei"

TURISMUL NU CUNOAȘTE ANOTIMPI
Se știe astăzi, după date statisti

ce, că dacă în urmă cu 100 de ani, 
96% din întreaga energie consuma
ta de omenire era produsă de muș
chii omului și ai animalelor do
mestice, în zilele noastre raportul 
s-a inversat, în sensul că activitatea 
musculară produce 1% din energia 
consumată de omenire, restul de 
99% fiind realizată de mașini. Ci
vilizația tehnică a creat un întreg 
mediu artificial, în care producem 
cu ajutorul mașinilor, ne deplasăm 
cu ajutorul lor, ne distrăm folosind 
diverse aparate. Am căpătat obiș
nuința — în aceeași tendință gene
rală de reducere a efortului fizic 
în favoarea celui intelectual, artis
tic — ca înseși relaxările, delectă
rile să fie prea dese, dacă nu chiar 
exclusive, în fața marelui sau mi

cului ecran, a scenei, a măsuței pe 
care aburește un pahar și fumegă 
o țigară. Imaginea comodă a foto
liului alungă din. obiceiul oamenilor 
mișcarea, exercițiul fizic, drumeția. 
Această mutație de concepție 
determinată și de schimbările de 
structură ale efortului, au gene
rat la unii ideea că activitatea fi
zică, musculară, creatoare sau re
creativă, este o etapă depășită în 
istoria omenirii. Și astfel a apărut 
liipokinezia — sau pe numele său 
mai cunoscut, sedentarismul.

Omul, supus unei civilizații teh
nice, se îndepărtează de natură, de 
starea naturală de mișcare și de 
activitatea fizică ce caracterizează 
pe om. Dar, cu cît civilizația pre
tinde mțn puțin efort fizic, mai pu

țină mișcare, cu atît aceasta îi de
vine mai necesară. Neîndeplinirea 
acestui imperativ conduce inițial la 
„foamea musculară", la fel de acu
tă ca și „foamea de oxigen" din 
atmosferele poluate și desăvîrșește 
modificări — adesea ireversibile — 
în structurile biologice i copii ato
nic! și supraponderali, adulți obezi, 
apatici, lipsiți de vitalitate și re
zistență, ființe în care echilibrul vi
tal s-a rupt. Solicitările unilaterale 
produc ravagii pe care uneori știin
ța, medicina, tot efortul medica
mentos curativ, nu sînt capabile să 
le înlăture. „Mișcarea este un pa
rametru definitoriu al omului, o ex
presie a structurilor statice și di-

B. MIHAI
(Continuare tn pag. a 3-a)

ANA ENE-PASCU

DATORI DUPĂ C.M. DE LA VIENA,
DAR EI SE POT REVANȘA LA J.O

cursul lunii mai (după alte competi
ții de Uzură în lunile precedente) 
în concursuri-test, extrem de obosi
toare și care au întrerupt procesul 
metodic de pregătire. Practic, cum 
au demonstrat cu cifre antrenorii

iii

Se discută mult, tn ultima vre
me, despre valoarea reală a scrimei 
românești și mai ales de perspecti
vele ei la viitoarele J. O. din 1912.

Accidentul de la C.M. de la Viena 
(locui 5 la floretă fete și locul 8 
la floretă băieți, în ambele cazuri 
la echipe) a lăsat, un gust amar, a 
provocat unele nedumeriri. Este de 
salutat, de aceea, atît inițiativa fo
rului de resort, cit și a Biroului 
C.N.E.F.S., de a analiza situația 
existentă în scrima noastră, acum 
cind ne mai desparte mai puțin de 
un an de ediția jubiliară a J.O. Este 
firesc să cunoaștem adevărul, să 
vedem unde s-a greșit, ce trebuie 
de îndrepta^ pentru ca la marea 
întrecere de la Miinchen scrima 
românească să se poată prezenta 
la adevăratele ei posibilități.

★
Părerile exprimate în ședința de 

analiză a loturilor. în cea a Comite
tului federal și, mai recent. în ca
drul Biroului C.N.E.F.S., duc La con
cluzia că „momentul vienez” al scri
mei noastre a însemnat un accident. 
Este limpede pentru toți specialiștii 
că nu aceea a fost valoarea scrime- 
rilor români, medaliați cu aur, ar
gint și bronz în multe alte ediții 
ale C.M. sau chiar ale J.O. De data 
aceasta au existat. însă, unele erori 
în planificarea activității competițio- 
nale care au determinat o cădere a 
trăgătorilor noștri fruntași tocmai în 
ajunul „mondialelor”.

Observația vizează. îndeosebi, Io
turile de floretă, hărțuite în tot

Militarii unității al cărei ofițer 
cu pregătirea fizică este maiorul 
Tudor Marin au trăit sîmbătă o zi 
deosebită, prilejuită de decernarea 
„Cupei Apărării Patriei", trofeu 
acordat de Consiliul Politic Supe
rior al M.F.A. pentru 
bună 
•Este 
ci nd 
resc
tului, de data aceasta 
definitiv.

în numele Consiliului Superior 
Politic al. Armatei, generalul maior 
Mihai Căciulă a înmînat frumoasa 
cupă de cristal comandantului uni
tății. Apoi, vicepreședintele Consi
liului Național pentru Educație Fi
zică și Sport, conf. dr. Emil Ghibu 
adresîhd felicitări militarilor aces
tei unități fruntașe, le-a înmînat 
Diploma de Onoare șl Cupa 
C.N.E.F.S.

Obținerea 
ții nu este 
xitatea și 
sportive ridicate și întreținute prin 
hărnicia ți priceperea ostașilor 
este uimitoare, ea putînd rivali
za în multe privințe cu cele mai 
frumoase baze sportive din țară. 
Astfel, unitatea dispune de un sta
dion gazonat prevăzut cu pistă de 
atletism, terenuri asfaltate pentru 
baschet, volei, handbal și tenis, o 
bază pentru gimnastică, piste apli
cative militare precum și o sală de 
sport. Pentru viitor este prevăzută 
completarea acestui . adevărat com
plex sportiv, cu un bazin de înot.

în ceea ce privește activitatea

cea mai 
activitate și bază sportivă, 

pentru a 3-a oară consecutiv 
militarii acestei unități cuce- 
cupa și conform regulamen

te revine

acestor înalte distinc- 
întîmplătoare. Comple- 
calitatea construcțiilor

Există toate condițiile pentru 
virtuțile prin

ca scrima româneasca să-și etaleze 
J4 . virtuțile prin care, de un deceniu încoace, a reușit să se situ- 

eza în prim planul marilor competiții, campionate mondiale șî 
J.O. Avem sportivi cu multă experiență ți antrenori capabili. Cu spri
jinul Consiliului Național pentru Educație Fizică ți Sport, federația de 
specialitate este beneficiara unei săli speciale de pregătire (Floreasca II). Se 
tac eforturi pentru a se asigura trăgătorilor material adecvat, lame, 
aparate electrice de mare finețe. Există chiar încercări de a se rea
liza asemenea materiale Ia noi, de unde ar rezulta o economie apre
ciabilă. Un motiv în plus pentru a elimina carențele semnalate, în 
pregătirea fizică, în cea psihologică, în modul de viață, în sistemul 
competițional.

Credem că reprezentanții acestei discipline, floretițti șî fioretiste, 
spadasini ți sabreri, vor reflecta cu toată atenția la aspectele sem
nalate ți îți vor aduce contribuția la relansarea unui sport olimpic 
în care România se bucură de meritate aprecieri. Prilejul cel mai 
important — J. O. de la Munchen. Pînă atunci, cuvîntul de ordine ar 
trebui să fie: muncă pasionată, perseverentă, rodnică.
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Tiberiu STAMA

Valeria Bufanu ciștigă eu ușurință cursa de 100 m plat

Steaua are 10 puncte avantaj in meciul cu Dinamo

ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE TENIS DE MASĂ

ARAD, 23 (prin telefon, de Ia tri
misul nostru).

în Sala sporturilor din localitate 
au continuat întrecerile pentru tit
lurile de campioni ai tării la tenis 
de masă. După disputarea meciuri
lor din cadrul probelor de dublu 
fete si dublu băieți — pînă în semi
finale — au fost programate partide 
și din celelalte trei probe individua
le : simplu fete, simplu băieți și 
dublu mixt

Competiția, de simplu feminin a 
adus încă din întâlnirile de deschi
dere o mare surpriză. Titulara echi
pei reprezentative. Eleonora Mihalca, 
a fost nevoită să se încline de la 
primul joc în fața unei adversare 
mai tinere, Nicoleta Spiridon (C.S.M. 
Iași). Confruntarea celor două spor
tive a fost extrem de disputată, în- 
vingătoarea fiind cunoscută abia în 
prelungiri, după consumarea tutu
ror celor cinci seturi. Cîștigătoarea, 
manifestînd o siguranță deosebită, 
a atacat cu mult aplomb, cu lovituri 
extrem de puternice, făcînd inutile 
toate încercările de ripostă ale re
prezentantei Politehnicii Timișoara. 
Aceasta s-a arătat inconstantă în ac
țiuni, fiind departe de forma care 
a consacrat-o. E drept, Mihalca a 
avut de depășit o perioadă foarte 
grea. în care a trebuit să susțină 
numeroase examene. Dar, cu mai 
multă preocupare pentru pregătire, 
este foarte probabil că apreciata noas
tră jucătoare ar fi putut face jm 
număr 
Iul de 
ră in 
ficată
— se

în sfîrșit, în legătură cu acest 
meci, ne exprimăm surprinderea pen
tru absenta din sală a antrenorului 
Nicoletei Spiridon. Gabriel Simio- 
nescu, prezenii, totuși, la Arad ! 
Gara este rațiunea depl^ării unui

antrenor. împreună cu elevii săi. de- 
cît pentru a-1 asista și a-i îndruma.

Neplăcut, dar împrejurările ne o- 
bligă să consemnăm și evoluția des-

Constantin COMARNISCHI

(Continuate în pag. a 4-a)

CLUJ, 23 (prin telefon).
Timpul nefavorabil (vînt puternic, 

în rafale, cerul plumburiu care a 
început să se descarce chiar la înce
putul concursului) a influențat în 
mare măsură desfășurarea întreceri
lor. rezultatele înregistrate și i-a 
ținut departe pe iubitorii atletismu
lui din localitate, chiar dacă pe sta
dion se întreceau atleții și atletele 
de Ia Dinamo și Steaua, echipe care 
urmează să tranșeze aici la Cluj nu 
numai o veche rivalitate sportivă, 
ci să decidă chiar campioana țării 
pe anul 1971, întrecerea, lor racor- 
dîndu-se însă la situația pe care 
C.A.U. o va realiza la București.

Cum era de așteptat disputa atle- 
ților de la Steaua șî Dinamo a fost 
interesantă prin dîrzenia cu care 
fiecare competitor și-a disputat șan
sele. Din păcate replica formației 
clujene este modestă.

După prima zi a concursului Steaua 
are un avans de 10 puncte care s>r 
putea fi hotărîtor pentru situația 
generală a acestui meci. Deci: Stea
ua — Dinamo 75—65 (la femei 23— 
15), Steaua — Cluj 93—48 (29—15), 
Dinamo — Cluj 84 -54 (18—20).

Rezultatele individuale: BĂRBAȚI: 
100 m: Zamfirescu (S) 10,8, Dulghe- 
ru (D) 10,9; 400 m: Sălcudeanu (D) 
49.8, Păsulă (S) 50,2: 1500 m: Ungu- 
reanu (D) 3:58,6, Damaschin (S)
3:59,2; 3000 m obst.: Mustață (D) 
9:23,0, Marcu (S) 9:25,6; 110 mg: Su- 
ciu (S) 14,2. Hidioșanu (D) 14,7;
triplu; Corbu (S) 15,87 m, Dumi
trescu (D) 15,56 m; înălțime; Cir-

AL PREOCUPĂRILOR F. R. FOTBAL
• „Copenhaga" și concluziile ei • Schimbările Intervenite tn lotul național

• Pregătiri, Intr-un climat de încredere și de efort colectiv

sporit de antrenamente. Tlt- 
sportivă fruntașă, de echipie- 
naționala României, de clasi- 
a 10-a în ierarhia europeană 
cereau altfel onorate.

U.A.S.R.- PRINTRE ORGANIZAȚIILE
CELE MAI ACTIVE DIN CADRUL F.I.S.U.
• „Campionatul european universitar de fotbal — 1972" se disputa 

in țara noastră
0 Prof. TITUS DEAC ales in Comitetul Executiv al F.I.S.U.

La Madrid, a avut Ioc de curînd, o 
ședință, de lucru a Federației Interna
ționale a Sportului Universitar. La 
lucrări a participat și un reprezen
tant al României, prof. Titus Deac, 
șeful secției sport a U.A.S.R. Ea îna
poierea din capitala Spaniei, am so
licitat profesorului Titus Deac să ne 
răspundă la cîteva întrebări legate 
de desfășurarea ședinței de lucru a 
F.I.S.U.

— Vă rugăm să. precizați care 
a fost ordinea de zi a* ședinței și 
cine a participat la această im
portantă adunare a F.I.S.U. 7

— Participarea a fost foarte nu
meroasă. Au fost reprezentate 40 de 
țări din cele 60 cîte sînt afiliate la 
această organizație. Ordinea de zi a 
cuprins rapoartele președintelui 
FI.Ș.U,, Primo Nebiolo (Italia), se-

cretarului general al Federației, dr. 
Michel Ostyn (Belgia). Dl. Nebiolo 
s-a referit la principalele acțiuni în
treprinse de F.I.S.U. în ultimii doi 
ani, precum și la necesitatea 
sprijinirii eforturilor organizațiilor 
membre pentru dezvoltarea activități
lor de educație fizică șl sport în 
rîndul studenților, cu sprijinul nemij
locit al autorităților din fiecare țâră. 
Totodată, președintele a făcut o ca
racterizare a F.I.S.U., considerînd-o : 
„O mare și puternică familie, ale că
rei eforturi înscrise într-o atmosferă 
de deplină armonie se îndreaptă că
tre valorificarea creatoare a expe
riențelor membrilor săi și găsirea 
celor mai eficiente modalități de dez
voltare a sportului studențesc inter
național".

— Rapoartele prezentate au *«

vut referiri șî la adresa Româ
niei ?

— Evident. Menționînd mai întîi 
participarea amplă a 
la principalele acțiuni

țării noastre 
ale F.I.S.U.

interviu
Paul

realizat de
OLTEANU

(Continuare tn psg. « f-aj

Din ziarul nostru de ieri, citi
torii au putut afla o serie de pro
bleme discutate în ultima ședință 
a Biroului federal, privind activi
tatea fotbalistică din această pe
rioadă.

Evident, principalul punct de pe 
ordinea de zi a ședinței pe care 
a ținut-o Biroul F. R. Fotbal, l-a 
constituit apropiatul meci cu Ce
hoslovacia, decisiv pentru califi
carea în sferturile de finală ale 
Campionatului european, luîndu-se 
măsuri menite să contribuie la o 
bună reprezentare a fotbalului nos
tru, la obținerea unui succes în 
această grea luptă, urmărită cu 
maximum de interes de către toți 
iubitorii fotbalului din țara noastră.

Pe linia acestor măsuri se înscrie 
alcătuirea lotului național care va 
susține miercuri un meci de veri
ficare cu echipa olimpică a Bul
gariei. precum și amînarea datei 
de disputare a etapei de campio
nat, inițial fixată pentru 7 noiem
brie, ceea ce va permite o mai 
eficientă desfășurare a procesului 
de pregătire a jucătorilor din lot.

Cum era și de așteptat, în mun
ca de pregătire a partidei cu Ceho
slovacia, s-a ținut seama de con
cluziile pe care le-au oferit atît 
victoria de la Helsinki, în meciul 
cu Finlanda, cît și insuccesul de 
la Copenhaga, în jocul cu Dane
marca.

Plecînd de la acest ultim meci, 
ieri, într-o întîlnire cu ziariștii, 
președintele Federației române de 
fotbal, tov. Mircea Angelescu, a 
arătat considerentele care au stat 
la baza hotărîriî luate de Biroul 
federal ca formula reprezentării o-

limpice să aibă în vedere, pentru 
meciul cu Danemarca, și prezența 
unor jucători ai lotului A. Acest 
lucru, a declarat tov. Mircea An- 
gelescii, a fost determinat de o se
rie de circumstanțe, începînd cu 
forma slabă a unora dintre jucă
torii din lotul olimpic care a evo
luat la Tirana. In aceste condi- 
țiuni, a trebuit să se adopte o so
luție care să ofere mai multe ga
ranții pentru realizarea unui re
zultat bun. Din păcate, așa cum se

cunoaște, acest rezultat n-a venit 
Și aceasta, din mai multe motive, 
dintre care subaprecierea adversa
rului nu a fost cel mai puțin im
portant. Desigur, discutînd despre 
acest meci, s-ar putea spune că a 
fost din plin resimțit și șocul auto- 

, golului, de la începutul partidei.

Jack BERARIU

(Continuare in pag. a 3-a)

AZI, ÎN DIVIZIA A DE FOTBAL
în cadrul etapei a Vlîl-a a diviziei A la fotbal se vor disputa 

__ 1'.___ ‘.j partide :astâzi următoarele

TG. MUREȘ
BRASOV
PITEȘTI
IAȘI
CLUJ
CONSTANȚA
BACĂU
BUCUREȘTI

(Stadionul 
se vor întîlni

1 A. S. ARMATA — UNIV. CRAIOVA
STEAGUL ROȘU — U.T.A.
F. C. ARGEȘ — PETROLUL
POLITEHNICA — JIUL
C. F. R. - „U" CLUJ
FARUL — DINAMO
SPORT CLUB — CRISUL
STEAUA — RAPID

August, de la ora 14; în deschidere, de la ora 12,23 ;
echipele de tineret-rezerve).

LA VOLEI, STEAUA - POLITEHNICA
TIMIȘOARA 3-1

stea (S) 1,95 m, Preda (D) 1,90 tn; 
greutate: Gagea (D) 14,18; suliță:
Petra (S) 72,20 m. Pikulski (C) 66,38 
m; 4x100 m: Steaua (Rizon. Păsulă, 
Zamfirescu, Munteanu) 42,1, Dinamo 
42,4; FEMEI: 100 m: A. Mărășescu 
(S) 12,2. S. Cubleșan (C) 12,5. V. Vis- 
copoleanu (S) 12,5; 400 m: V. Ticu 
(S) 60,1, L. Lucaci (C) 60,5; lungi
me: El. Vintilă (D) 6,11 m, Visco- 
poleanu (S) 6,01 m; disc; Arg. Me
nis (D) 56,36 m, C. Ionescu (S) 
54,10 m, St. Lesenciuc (D) 50,14 m.

întrecerile continuă duminică și 
sperăm ca vremea să se îmbunătă
țească.

Nușa DEMIAN

C.A.U. N-ARE PROBLEME
Concursul de ieri de pe stadionul 

Republicii a fost lipsit de farmec. 
Rezultate prea mari nu se așteptau, 
atleții aflîndu-se cu un picior în 
vacanță — cîtiva dintre ei au con
curat lăsînd impresia îndeplinirii 
unor sarcini dezagreabile — iar 
soarta întâlnirii dintre, echipele bucu- 
reștene Rapid. Clubul Atletic Uni
versitar și Școala sportivă de atle
tism era previzibilă. Fără nume de 
vîrf, dar cu o mare omogenitate a 
formației lor, studenții porneau fa- 
voriți și bănuim că erau preocupați 
mai mult de întâlnirea de 
unde se disputa, de fapt, 
cheie al campionatului pe

Cele mai 
înregistrate 
scurte unde 
rior limitei 
mis studentului Toma Petrescu, aflat 
într-o constantă ascensiune valori
că. realizarea unui 10,4. iar Valeriei 
Bufanu cîștigarea — fără a-și forța 
prea mult talentul — a celei 
doua probe, în interval de 
minute

Pe echipe: CAU — 
(la fete 21—21). CAU — 
(32—11), Rapid — SSA 
12).

Rezultate: BĂRBAȚI: 100 m: 
Petrescu (CAU) 10,4, M. Georgescu 
(CAU) 10,6 (vînt din spate 2.8 m/s), 
400 m: Gh. Petronius (CAU) 48,4, 
T. Puiu (Rapid) 48,7; 
Gașpar (CAU) 3:58,5, 
(CAU) 3.59,0; 110 mg: 
14,8, V. Teașcă (CAU)

la Cluj, 
meciul 
echipe, 

au fost 
alergări

bune rezultate 
în probele de 
vintul ajutător — supe- 

regulamentare — a per-

de a 
cîteva

Rapid
SSA
79—51 (26—

85—35 
102—39

T.

1500 m: Z.
I. Nicolae 

H. Ilieșu (R) 
14,9; 3000 m

(Continuare tn pag. a 4-a)

RAP1D — CONSTRUCTORUL 
3—1 (12. 13. —12, 5). După, mai bine 
de 105 min. de joc modest, jucă
toarele de la Rapid s-au impus în 
fața mai tinerelor partenere de în
trecere. Ca si în meciul cu I.E.F.S., 
din etapa trecută, Constructorul a 
început bine meciul, conducînd atît 
în setul I (11—7. 12—10), cît și în 
setul II (12—6). dar lipsa de expe
riență, de precizie în pase a ridică
toarelor, pe de o parte, cît șl for
ma cu totul remarcabilă a jucătoa
rei Eugenia Rebac de la Rapid, au 
făcut ca finalele seturilor să apar
țină feroviarelor. Tn setul III, se 
menționează echilibrul pînă la 10— 
10, de unde Constructorul ia condu
cerea cu 13—10 și. într-un final dis
putat, câștigă cu 15—13. In setul ur
mător, rapidistele se 1 impun catego
ric conducînd cu 6—0. 8—5 și cîști- 
gînd cu 15—5. Remarcări: Rebac
(excepțională pe toată durata me
ciului), Mateș și Bălășoiu (Rapid), 
Puia și Cazangiu (Constructorul).

Foarte bun 
vaci — M.

STEAUA 
MIȘOARA 
cel de al doilea meci programat în 
sala Giulești, echipa campioană, 
Steaua, a întîmpinat o dîrză rezis
tență din partea studenților timișo
reni. Aceștia, prin jocul practicat, 
au încîntat publicul spectator, fiind 
o adevărată revelație. Bine conduși 
de Pe margine de N. Mihăilescu, 
studenții au pus probleme grele ju
cătorilor militari, atît în setul II cit 
și în setul IV (au condus cu 13—10 
și 14—13), si nu mult a lipsit să se 
joace cinci seturi. Campionii.
toate că au început bine meciul, au 
slăbit Pe parcurs, dînd astfel posi
bilitatea timișorenilor să echilibreze 
jocul și să se impună în setul III. 
Remarcări: Antonescu (Steaua),
Weiss și Tănăsescu (Politehnica). 
Corect si autoritar arbitrajul cuplu
lui M. Zelinschi — Z. Patru. (Buc.).

Iulian COSTINIU

arbitrajul cuplului I. Co- 
Zelinschi (Buc.).
— POLITEHNICA TI- 

3—1 (G, 13, —10, 14). In

cu

încă un atac reușit al Rapidului prin jucătoarea Szekely, cu toată opozi
ția blocajului jucătoarelor Marica și Cazangiu, de la Constructorul

Foto : V. BAGEAC

I SĂPTĂMiNA SPORTIVĂ INTERNĂ
Sdptămîna care se încheie 

astăzi a fost marcată,, prin
tre altele, și de emoționan

tul moment al întîlnirii dintre con
ducătorii de partid șî de stat — 
în frunte cu tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — și schimbul de 
mîine al patriei, viitorii construc
tori ai socialismului și comunismu
lui în România, pionierii. Prilejuită 
de cea de a doua Conferință na
țională a Organizației Pionierilor, 
intîlnirea găzduită de sala mare 
a Palatului Republicii, s-a trans
format într-o caldă, vibrantă, en
tuziastă manifestație de dragoste 
și atașament a tinerei generații 
față ae încercatul conducător al 
poporului nostru, Partidul Comu
nist Român. Purtătorilor cravatelor 
roșii le vor rămîne în minte și în 
inimi cuvintele ce le-au fost adre
sate de secretarul general al par
tidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

A doua Conferință națională a 
Organizației Pionierilor — care 
se încheie astăzi la Palatul Marii 
Adunări Naționale — a dezbătut 
și problema extinderii activității 
sportive în rîndul tinerei generații.

Sâptămîna care se î 
astâzi o fost marcată, ♦ re, mIIaIm

ci reliefat mijloacele cele mai 
eficiente pentru cimentarea prie
teniei dintre copii și exercițiul fi
zic. S-a accentuat necesitatea ca 
prin sport sâ se creeze un tineret 
viguros, capabil sâ îndeplinească 
mărețele sarcini pe care partidul 
i le pune în față. Sîntem, așadar, 
convinși că după acest eveniment 
activitatea sportivă în rîndurile 
școlarilor va cunoaște o dezvolta
re și mai mare.

întărirea sănătății, în mărirea ca
pacității de muncă. Viitorii inte
lectuali nu pot omite, desigur, a- 
cest lucru...

g

5

Sfori în noul an sportiv 
universitar

In Capitală și în alte mari cen
tre din țară a avut loc inaugura
rea anului sportiv universitar și de 
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei. La București, Timi
șoara, Galați, Tg. Mureș și în alte 
orașe, studenții au participat la 
primele întreceri sportive, propu- 
nîndu-și ca în noul an să ia tot 
mai multe starturi, să-și dispute cu 
mai mare regularitate campiona
tele pe facultăți, pe centre. O te
meinică pregătire fizică înseamnă 
un sprijin eficient în menținerea șî

Fotbalul, acest rege neîncoronat 
al sportului, continuă să ne subjuge. 
Alergăm de la stadion la televizor 
și de la televizor la stadion, ne 
cumpărăm la două-trei zile baterii 

^noi pentru tranzistor, ne bucurăm 
'sau oftăm i ‘ 

cînd se încl _________ ___
nicilor. Tn săptămîna aceasta am 
zis de trei ori da — pentru Rapid, 
Steaua și U.T.A. și odată nu — 
pentru Dinamo. Una peste alta, 
treaba a mers. Sperăm că trei 
formații vor păși în turul III al 
marilor competiții europene, fa
cem calcule, ne și vedem într-o 
finală (cel puțin !) — toate aces
tea pentru a ne ascunde înfrigu
rarea cu care așteptăm evoluția

pînă la miezul nopții 
:neie transmisiile crai-

Hristache NAUM

(Continuare tn pag. a 3-a)$ ■ <<
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★
La tragerea la sorti, cind americanii au anunțat, In fine, echipa 

Smith — Froehling - Van Dillen. m-am apropiat de Clark 
Graebner, scos surprinzător din formație, pentru a-mi exprima

f \ %
PI!

ÎNSEMNĂRI (INEDITE) PE MARGINEA FINALEI CUPEI DAVIS '71

7 in" in Ultimul sau meci...

lui Davis, reprezentind America răsă- 
Invingătorul s-a gîndit imediat să in
și într-un meci internațional. Așa s-a

uraeuiici, dlub aux vai** ț. „
regretul că nu-1 voi vedea jucînd. „Nu, dimpotrivă! Trebuie sa 
va bucurați că nu joc..." ~ a fost răspunsul său, amar. Și avea 
probabil dreptate.

Vom Începe cu una din filele de la urmă ale acestui carnet de 
Însemnări, culese in zilele marii finale de la Charlotte (Carolina 
de Nord), opuntnd reprezentativele de tents ale S.U.A. șl Ro
mâniei. La banchetul de adio, clnd învingători șl învinși erau 
reuniți in fața tmensel „Salatlere". transformată ad-hoc în reci
pient pentru șampanie, tenlsmenii americani primeau felicitări 
nu numai pentru victoria — smulsă la limită (3—2) — cl șl 
pentru faptul că întrecuseră, în sttrșit, vechiul „record" al aus
tralienilor în numărul de finale ciștlgate : 23 față de 22 1 Comen- 
tliid această performanță, căpitanul de echipă al românilor, 
prof, ștefan Georgescu, a avut o remarcă demnă de reținut : 
„Aș fi prețerat ca arbitrul Harry Hopman (australian) să-și apere 
mal bine recordul..." Aluzie la desele sale decizii, discutabile, 
date totdeauna in favoarea echipei americane.

★
O nouă variantă asupra originii „Cupei Davls", mai prozaică 

dar mult mal verosimilă, provenind chiar de la fiul donatorului, 
Dwight Davls jr. D-sa ne-a mărturisit că n-a fost vorba nici
odată ca actualul trofeu de argint să fie o salatleră... De la în
ceput. ea a fost destinată unei competiții sportive, anume pen
tru meciul de tenis S.U.A. — Anglia, de la Longwood Cncuet 
Club, in mal 1900. Ideea îi venise iul D. F. Davls cu un an mai 
Înainte, clnd — fiind student la Harvard — participase la un 
meci Est-Vest, disputat pe terenul hotelului Del Monte din Mon
terey (California). Echipa “ -------- ’*<■“-
riteană. cîștigase detașat, 
cerce forțele echipei sale 
născut „Cupa Davls"...

★
S-a scris că la Challenge-round au asistat spectatori veniți din 

63 de țări. Intr-adevăr, mulți dintre aceștia au străbătut sute și 
chiar mii de kilometri, pentru a-i vedea jucînd pe Năstase și 
Tiriac împotriva echipei americane. Recordul de distanță paie 
a-1 deține un om în vîrstă, doctorul Eugene Sarkles din Teheran, 
care ne-a mărturisit că a fost prezent și la Cleveland, la Prț'"a 
finală S.U.A. — România. Fost participant la turneul de la Wlm- 
bledon în 1927, dr. Sarkles „colecționează*4 acum impresii de ia 
finalele celei mai mari competiții pe echipe a sportului alb.

și o spectatoare demnă de amintit: tînăra Laurie Lee Schaefer, 
studentă la Universitatea din Ohio. De ce l-am reținut numele 7 „ uucuta m Foarte simplu. Este

„Miss America" pe 
anul în curs, invi
tată la Charlotte de 
studiourile de tele
viziune care trans
miteau finala.

Miss America"

LaCoincldențâ...
Cleveland stadionul 
pe care s-a jucat 
finala s-a numit 
„Harold T. Clarke", 
iar la Charlotte — 
tot după numele 
fondatorului. — .Ju
lian J. Clark". A- 
ceastă asemănare 
de nume (Clarke- 
Clărk...) pare să fi 
purtat ghinion 
Nasty șl Tlrl...

în această toam
nă se împlinesc cinci 
ani de cînd echipa 
feminină de volei, 
Universitatea Timi
șoara a promovat în 
divizia B. A fost, 
de fapt, începutul 
unul drum, care du
cea spre divizia A, 
ale cărei porți s-au 
deschis în fața im
petuoaselor, voleiba
liste timișorene.

Au trecut 
ani...

Antrenorul
Jitaru a ținut 
cest moment să fie

Săptămina trecută, la institutul 
nostru de proiectări a avut loc o ju
decată tovărășească. L-au judecat ye 
Lașkln. L-au judecai pentru bătaia 
pe care i-a tras-o lui Platonov.

Treaba a fost următoarea. Platonov, 
o știe toată lumea, e grozav de glu
meț. Se-apucă și-l zice așa, Intr-o 
doară, lut Lașkln :

_ Echipa „Zarea" e foarte slabă. 
(Lașkln e-nnebunit după „Zarea").

— Poftim ? — întrebă Lașkln.
— „Zarea", am spus... nu-i buni 

de nimic, repetă Platonov.
— N-am înțeles, repetă te rog — 

spuse Lașkln.
— Măi, da surd mal ești — zise 

Platonov. Cu niște fraieri ca ăla de 
la „Zarea" numai un prost poata să 
țină !

— lartă-mă, Nikolai Nlchlforovicl 
_ se înroși Lașkin. Dumneata spui 
ceva și eu nu pricep ce anume. Vrei 
si repeți 1

— Numai, un idiot poate să țină cu 
impiedlcații ăia de la „Zarea" — ii 
strigă Platonov ta ureche.

Lașkln privi In jur și tuturor le 
era limpede că nici de data asta n-a 
priceput.

— Fă-l să priceapă, fă-l să priceapă 
— interveni Epatișcev,

— Ețti un fazan țl jucătorii ăia ai 
tăi, la fel.

Lașkln se făcu palid, apoi, staco
jiu, și-l clrpi pe Platonov cu teul. 
De două ori. Șl uite ți procesul.

Acuzatorul, tot de la noi, șl el, 
dădu citire capetelor de acuzare, dacă

tonov să-i ceară scuze publice pentru 
asprele și nedreptele Iul cuvinte I

Ptnă la urmă, am fost de acord cu 
aiureala asta.

Față de toată lumea, Platonov se 
ridică ți spuse :

— lartă-mă, Lașkln. Eu am spus 
despre „Zarea” atunci...

— Cer— întrebă Lașkln.
— Despre „Zarea" ala a dumita’e...

SUPORTERUL
Schiță satirica de Andrei KUCIAEV

se poate spune ața. țl, In încheiere 
ceru să ne pronunțăm. Iar avocatul 
lui Lașkln, adică un fel de avocat, 
tot dintre noi, să-l apere :

— Tovarăși, trebuie sd înțelegeți ! 
Omul acesta a fost lovit in ce ore 
mal scump, rlua-n amiaza mare, 
chiar la locul său de muncă, față de 
toată lumea 1 Ar fl mal bine ca Pla-

con-Am spus niște lucruri urtte — 
ținui cu smerenie Platonov.

— N-am înțeles. Repetă te rog 
o dată — !! rugă Lașkln.

— Bine — făcură toți cel de 
r- totul e clar. Haideți acasă.

— Ba nu, sări iar avocatul,
nu e principial. Aceste scuze trebuie 
să fie primite de Lașkln,

tnca
Mfa

Asta

REVISTA „EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT" 
MIJLOC DE COMUNICARE
A EXPERIENȚEI PRACTICE

Șl ȘTIINȚIFICE A SPECIALIȘTILOR
Adreslndu-se Specialiștilor, dar tn 

largă măsură șl practlcanților sportului, 
revista EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT, 
11 Înarmează cu cele mai Înaintate 
metode de cercetare științifică și de 
cunoștințe în domeniul teoriei și me
todicii educației fizice și sportului. De-a 
lungul existentei sale, de peste 23 de 
am, revista a reflectat în paginile el 
efervescență teoretică, metodică și orga
nizatorică a mișcării sportive din țara 
noastră, cu Implicații multiple În acti
vitatea practică sportivă de masă, du 
performanță și de invătâmint.

Ca un prim obiectiv permanent, de 
mare actualitate, revista își propune să 
reflecteze, în primul rind. sarcinile acti
vității sportive ce reies din documentele 
de partid șl de stat. Îmbunătățirea 
potențialului biologic al oamenilor mun
cii printr-o activitate sportivă de masă, 
sub cele mai diverse și accesibile forme, 
constituie una dintre temele de bază 
ale rubricii „Sport — recreație — sănă
tate". Complexele de exerciții de gim
nastică zilnică, grupate pe vîrstă și 
sexe, publicate în acest an. vin in spri
jinul ideii unui contact Intim al omu
lui societății moderne cu exercițiul fizic 
practicat sistematic.

Un alt important obiectiv tematic este 
cel al stimulării cercetării științifice 
originale, cu directe șl imediate impli
cații practice, revista abordind fenome
nul sportiv din multiple unghiuri : fi
ziologie, psihologic, pedagogic, sociolo
gic, cibernetic, lingvistic etc. Investiga
rea cu cele mai moderne mijloace do 
cercetare a capacității de efort la spor
tivii de înaltă performantă, in laborator

REÎNTILNIRE...
marcat, printr-o, re- 
întîlnire cu fostele 
lui eleve, aflate a- 
rum pe alte melea
guri, la locurile lor 
de muncă. Au ve
nit la Timișoara 
Ruxandra Dragolici- 
Vraniță. Nora Papp, 
Maria Fera și Feli
cia Stanciu. 
tind 
Ghiț

Toți te așezară din nou.
— 1(1 cer iertare că am spus de 

„Zarea" că e o echipă proastă — 
spuse Platonov.

— Cum, cum 7 — se-ncordă Lașkln. 
N-am înțeles. Ce fel de echipă ?

— Proastd. aiurita — se-nflerblntă 
Platonov.

— Mai tare I 
Lașkln.

— O echtpd
— Sst, taci 

nov,
— Cu care
— Cu care 

țină. E clar f
-> Nu. tncă _ 

cu pumnul tn masă.
— Ești un prost șl echipa 

adunătură da ologi ! Asta e 
Platonov în urechea lut Lașkln.

Lașchln se reculese, lud mapa cu 
procesele verbale de pe masa com
pletului de 
și-l croi pe 
De trei ori. 
avem iar o

ridica vocea și

proastă eu care...
— șoptiră spre Plato-

ce T 
numai flmplțu

o data 1 bătu

pot si

Lașkln

ta e o 
_ urld

Judecată tovărășească 
Platonov peste scăfirile. 
Și uite ața, mllne o să 
judecată.

Traducere de
Anatol GHERMANSCHI

CRONICA SFERTURILOR DE VEAC

și pe terenul de sport, precum șl rezul
tatele obținute sint punctele nodale aje 
tematicilor abordate In rubricile : „Te
orie — studii — cercetări" șl „Medi
cina sportivă"

Revista acordă o deosebită atenție 
activității de educație fizică șl sportivă 
din invățâmint, prin rubrica permanen
tă „Educația fizică și sportul In Invă- 
țâmlnt". Aici șl-au găsit locul materia
le cu caracter teoretic-metodic ela

borate de cadre didactice cu experiență 
îndelungată in ceea ce privește educația 
fizică și sportul in rîndul tineretului 
studios.

tn ansamblul tematic al revistei, un loc 
bine definit îl ocupă opiniile unor spe
cialiști In probleme de ordin teoretlco- 
metodic. Rubrica „Opinii — consultațu" 
devine o tribună a specialiștilor, a 
schimbului de jiarerl care să servească 
vehiculării ideilor novatoare în dome
niul educației fizice. Cu o prezentă 
permanentă, această rubrică a abordat 
și unele teme cu caracter consultativ 
pentru studenții la cursurile fără frec
vență, profesori, antrenori, tineri cer
cetători, candidați la admiterea in 
I.E.F.S. sau facultățile de educație fi
zică etc.

Din enumerarea obiectivelor tematice, 
eșalonate pe rubrici, se mat cuvin men
ționate rubricile : „Portret" (adresată 
îndeosebi sportivilor de performanța), 
„Meridiane" (tn care sint publicate ar
ticole ale unor autori străini renumit!), 
„Note — știri — comentarii", „Ușier 
bibliografic".

Prin planul pe care II pregătește pen
tru anul 1972. redacția iși propune să 
îmbunătățească tematica. Dezbaterea, 
modului cum răspunde cercetarea știin
țifică de specialitate la nevoile practicii, 
contribuția ei la redresarea unor spor
turi sau probe, formele și mijloacele ce 
se cer folosite In activitatea sporttv- 
recreativâ, contribuția medicului spor
tiv la elaborarea șl desfășurarea pro
cesului de instruire șl, mal presus' de 
toate, sarcinile reieșite din recentele 
documente de partid privind educarea 
sportivilor și cadrelor sportive — iată 
numai cîteva teme ce vor sta în aten
ția redacției, pentru ca revista teore
tică șl metodică a C.N.E.F.S. să-și 

facă datoria la nivelul exigentelor actu
ale.

octombrie

prescntal focaH dă 
și dare

Orele de suatn i de trei ort pe
limâeăj Marți* Joia și Sâmbăta de U 7 pâeft îă 
10 diminua.

Pn.țeW este peatra ună «colară unu galbenă 
hwă, G. MOCIEÂHU, proper de

ii i .

s
■ț

3
care ml-am„Fără îndoială, drumul pe 

propus să pâșeso din nou este plin 
de tot felul de greutăți, unele mal mart 
decît eltele. Sacrificiile ce va trebui 
să fac Iarăși, nu vor lipsi.

Am convingerea însă că abstracțiune 
făcînd de asemenea sacrifici! șl de 
persoana mea, numai în acest mod se 
va fl contribuit cu ceva la înălțarea 
nivelului moral al eduoatlunel fizice, 
atît de neglijată la noi, în comparati- 
une cu ce se face pe acest teren în 
alte state. Pentru aceea, nici munca, 
nici sacrificiile materiale nu mă vor 
preocupa spre a asigura exacta apari- 
țiune a revistei.

Totuși, o activitate care ar pleca de 
la o singură persoană. (...) ortcît de 
productivă ar fi ea, n-ar putea să atineă 
rezultate de progres cum sint de do
rit (...) Pentru aceasta. Gimnasticul 
român, făcîndu-se un modest ecou, dar 
aprig luptător al cauzei ce-șt propune 
să susțină, ține coloanele sale deschise 
tuturor, în realizarea acestui Întreit 
corolarlu : Înălțarea educațlunel morale 
șl Intelectuale avînd de bază o adevă
rată și serioasă educatlune fizică".

„Românul” 
7 octombrie 
anunță că 

G. Moceanu
1871 F

„școala de gimnastică” 
își reîncepe cursurile

Cu prilejul aces- 
reîntîlniri, a a- 
loc un meci în- 
„veterane" (Cos- 
Stanciu, Popes- 
Puiconi, Papp, 

Și 
(Wolf, 
Dobîr- 

Silaghi, 
Gere,

tei 
vut 
tre 
te, 
cu,
Dragolici, Fera) 
„noul val" 
Dobrogeanu, 
tă, Duică. I 
Brezer, Topa.
M. Wolf).

Rezultatul 7 
gătură și 
să, între 
generații 
baliste...

.Telegraful" din 21 octombrie 1871

1 rt n „GIMNASTICUL
I KMn ROMAN" — Sub 

conducerea lnlmo-
D. lonescu, la 1 

reapare revista „Glm- 
, din ai cărui pro-

Timișoara), Maria 
Biris (profesoară la 
Lugoj), Mariana Io- 
van (ingineră la Re
șița), Domnica Ra- 
doștiuc (ingineră la 
Aibă Iulia), Doina 
Gheciov (profesoară 
la Sibiu) și Duși ța 
Gazici (profesoară 
la Lugoj) au trimis 
mesaje pline de căl
dură.

ELENA DOBINCA

sulul profesor 
octombrie 1896 i 
nasticul român", 
gram cităm :

O ie
șiri n-
două 

volei-Doru
ca a-

lui

VEN1T“

way, la New York. Lui Harry Hopman 
fată unui pahar de vin de California —.«•*... — Clrvor»! oHeful n

„BINE AȚI

cinci

PICATURI

T.M. ORADEA, Numai de poezii nu-1 
arde Crișulul, In momentele acestea.

MIHAIL SADOVEANU întii a fost vinatul
Nepu- 

veni, Rodica 
(profesoară în

Cîteva zile după 
finală, ne aflam re
uniți In jurul unei 
mese lungi, In co
chetul restaurant 
italian Mike Ma- 
nuche, de pe Broad- 

parcă îi iertasem — în 
u u ,ui a..a. — .... —_________ toate necazurile pe care

rhV%Ufâcuse ia* Charlotte. Specialistul australian, voia să fie. la 
rîndul sâu, reintegrat în simpatiile noastre. Iată, sun rezerva 
circumstanțelor amintite, cîteva din cele ce ne-a declarat el 
Munci • „Românii au fost admirabili... Au jucat un tenis bun și 
merită t-oate aplauzele. îmi pare bine că Năstase. băiatul pe 
care l-am remarcat cu ani în urmă, a devenit azi unul din marii 
tenismeni ai lumii. Dar șl Tiriac este mare ! Putea chiar el să-l 
fnvtnpd pe americani, clștigtnd ta Froeliling L-aș sfatul să nu 
se retragă din echipă, așa cum a anunțat. Ken Rosewall, la J7 
de ani sau Pancho Gonzales, ta 43, mai sint tenismeni de prim 
plan Tiriac e tncă tinir..."- Aici, parcă-parcă, l-am da dreptate 
lui Hopman. Rq<Ju VOIA

și pe urmă a
După cum mărturisește lnsuș! Mi

hail Sadoveanu, în „Ani de uceni
cie", pasiunea timpurie pentru vînă- 
toare i-a ascuțit spiritul de obser
vație, i-a dat o alta înțelegere a lu
crurilor, înlesnfndu-1 drumul spre 
uneltele scriitoricești.

Viitorul scriitor avea să descopere 
de timpuriu drumul spre bulboanele 
Șiretului, spre țărmurile de vis ale 
apei Moldovei. începindu-și astfel 
ucenicia în tainele complicate ale 
meșteșugului vînătoresc... Cu arma 
la umăr și tolba la șold, aidoma unui 
vînător încercat, el a pătruns în îm
părăția fără de seamă a sălbăticiu
nilor, ascuțindu-și ocliiul de țintaș.

Din această ucenicie și din întîm- 
plările petrecute de-a lungul anilor, 
,<n munte, la ierunci, în baltă, la gîște 
sau rațe, s-a născut „Țara de din
colo de neguri".

De la bunicul său, Gheorghe Ur- 
sakl, scriitorul a deprins alt meș
teșug sportiv : pescuitul. Patima pes
cuitului era atît de mare, îneît pe 
vremea cînd era elev își neglija chiar 
învățătura. De altfel, peste ani, co
piii scriitorului vor deveni, alături de 
tată, pescari pasionați. Atît de pa-

venit literaturaH

sionați, Incit au întemeiat — mai tn 
glumă, mai în serios — o societate 
intitulată „Cirligul național".

Din patima pentru pescuit s-a năs
cut o altă carte a lui Mihail Sado
veanu, publicată tn anul 1928 — „îm
părăția apelor".

Pe vremea cind se afla îTică elev 
Ia Liceul Național din Iași, Mihail 
Sadoveanu era un pasionat practicant 
al oinei. Dragostea pentru oină n-a 
fost un lucru efemer, de vreme ce, 
25 de ani mai tîrziu, scriitorul făcea 
într-un articol, publicat în „Lumea- 
bazar", o adevărată apologie a spor
tului nostru național. Nu este lipsit 
de interes faptul că atunci cinci cel 
dinții dintre băieții săi a împlinit 
vîrstă de 7 ani, el a fost inițiat, din 
dorința expresă a tatălui său, tn tai
nele oinei, căci, așa după cum susține 
scriitorul, „orice om vrednic trebuie 
să învețe întăi și întăi a juca oină".

în excursie, la vînătoare ori pes
cuit — pretutindeni — marele scrii
tor a știut să citească în marea car
te a naturii, i-a dezlegat misterele 
și ni le-a transmis nouă, tn pagini 
nemuritoare.

Maria CONSTANTIN

1 4 PRIMUL... MARA-
19 z 1 TON1 - "Du*

mlnica trecută (n.n.:
octombrie 1921) s-a disputat pe

distanță de 16 km prima cursă
^maraton* din Romania 

21 de concurențl pre-
-----  ’ 't Ca-

9 
o 
pedestră 
(...) Cel __ __ ____
zențl la plecare, reprezentind atît 
pltala cit șl centrele sportive de peste 
Carpați, clasa superioară a multora 
dintre dînșll (...) precum și lungimea 
neobișnuită a parcursului, au făcut ca 
această cursă să servească drept un 
admirabil precedent.

.Ecoul iportlv* din 18 octombrie 1921

■s A „MUNCITORUL
I MZLn SPORTIV" — „Mun-

1 v citorul trebuie
Desigur, afirmația 

pe acela 
tnțele» că 

fie doar un 
a unor bogății _______
el. Incontestabil că e mal 
se deschidă lîngă fiecare

să 
a- 

care pînă 
muncitorul 
Instrument 

niciodată

Scena s-a petrecut Ia 
Belfast, cu 24 de ore îna
intea meciului retur Lin
field — Standard Liege, 
din „Cupa campionilor eu
ropeni'*, în cursul tradi
ționalei întâlniri dintre 
conducătorii celor două e- 
chipe. în timp ce pre
ședintele echipei campioa
ne irlandeze iși pronunța

discursul, o violentă 
plozie, Ia numai 200 
metri (ca urmare a unui 
atentat), i-a alarmat pe 
toți participant!!.

Fără cea mai mică urmă 
de surpriză, președintele 
irlandez și-a concluzionat 
cuvîntarea prin trei cu
vinte : „Welcome to Bel
fast" („Bine ați venit la 
Belfast!**).

• Știa că are victoria echipei tn vîrful bocan
cului și nefericitul a tras cu latul.

• Fotbalul duce la mai buna cunoaștere mai 
ales dacă se joacă om la om I

• Le-au fost superiori la toate capitolele, cu 
excepția aliniatului... goluri !

• II ține pe banca rezervelor, ca să-și îmbu
nătățească privirea periferică.

Victor ȘTEFANIU

1EOETER —300

MIRCEA ROMAN, B
toril celor 8 goluri insbrise în senzațio
nalul meci Portugalia — R.P.D. " 
reeană, din cadrul semifinalelor C.

Co
ri.

din 1966 : Irin. 1 : Pak Sln-Din ; min. 
22 : Ki Dong Von ; min. 23 : lam Sun : 
mln. 27: Eusebia ; min. 42: Eusebio — 
din lovitură de la 11 metri, mln. 56 : 
Eusebio aduce egalarea, min. 59 : Euse
bio (din lovitură de la 11 metri) min. 
76 : Augusto. Scor final 5—3.

STAVROS PATIMANACHIS. GALAȚI. 
„De cind ml-ațt răspuns dv că am me
morie bună, nimeni n-a mal Îndrăznit să 
mi contrazică pe teme sportive. Acum, 
s-a ivit cineva care, fără pic de jenă, 
susține niște lucruri ncadevărate, ne- 
vrind în ruptul capului să admită ceea 
ce spun cu". S-ar putea să nu admită 
nici ceea ce spun eu. Șl atunci, ce fa
ceți ? Dar, dv aveți dreptate : 1) Lu- 
banski n-a jucat la Legia, în nici unul 
din cele două'meciuri cu U.T.A. De alt
fel, el este legitimat la Gornik Zabrze: 
2) Danemarca n-a cîștigat niciodată 
campionatul masculin de handbal.

N. NEDELEA, BUCUREȘTI. „Am pre
simțirea că Ia anul, In marea finală a 
C.C.E. tn Ioc de Panathlnaikos, va apare 
o echipă cu un nume mal ușor de 
pronunțat, șl aceasta este Dinamo 
București. Oricum, țxansjnltstl-le diua-

moviștilor mult
Feljenoord". Eu _____ ,___ _ „_____ ,__
mal modestă : că va învinge pe Feije- 
noord, la București. Șl nici măcar asta 
nu s-a adeverit 1 Cît privește “ " 
ele ne-au parvenit tîrziu. Dacă 
mai devreme, cine știe...

LUDOVIC SZABO, ORAȘUL _____
RTA. „Aflîni! că vest-germanul Fisch- 
weiller, care a condus partida Rapid — 
F. C. Napoli, de la București, a termi
nat școala <ie arbitri la 15 ani, m-ani 
gîndit că ți eu, la cel 15 ani și jumătate 
ai mei, aș putea deveni arbitru. Sint 
convins că voi fi un bun arbitru". Toți 
cred același lucru, la Început. Și chiar 
mal tîrziu I în ceea ce vă privește, po
trivit normelor tn vigoare, trebuie să 
mal așteptați plnă ce veți Împlini vlrsta 
de 18 ani, pentru a putea fi primit Ia 
un curs de arbitri. Nu mai este chiar 

de mult. Pînă atunci, concentra

succes tn meciul cu 
avusesem o presimțire

urările, 
veneau

VICTO-
Chiar dacă ar fl acrise da Coșbuc, 
de dv. 1

nu

ILIE TUDORACHE. BUCUREȘTr. Tre
buie să revin asupra răspunsului pe 
care vl l-am dat săptămina trecută. 
Cacoveanu a jucat, tn 1964, Ia F. C. 
Argeș (Dinamo Pitești, cum se chema 
pe-atuncl această echipă). Dacă v-ați 
tuns, spunețl-ml cit v-a costat. Măcar 
să vă plătesc tunsul 1

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Golul Iul 
Năstase și victoria Stelei 
un catren : 
După cite «-a văzut 
Barcelona nu aflase, 
Că la noi a apărut 
și In fotbal un... Năstase

v-au inspirat

t

țl-vă asupra cursurilor școlare. Vă urez 
să devenițl un merituos absolvent al 
școui profesional* de chimie am orașul 
dv pe care o urmați in momentul de 
tată.

ANTONIO MASTNAK, 
Propuneți experimentarea 
triplu salt, In atletismul 
aprebiațl că Viorica Viscopoleanu 
putea realiza o performanță in jur 
11—12 metri. Nu contest. Dar, cu prețul 
unui efort pe care nici bărbații nu-1 
fac prea ușor. Este vorba de o probă 
extrem de dificilă, nerecomandabilă, 
după părerea specialiștilor, femeilor ; 
2) Ne rugați să luăm în considerare 
clasamentul final, în grupa noastră din 
preliminariile campionatului european, 
așa cum 11 vedeți dv :
1. România Sili 11—J (+10) 9 p
2. Cehoslovacia 6 4 11 12—3 (+9) 9 p

Dacă se realizează, vă angajăm la 
ziar. Ducem lipsă de redactori care să 
se priceapă să întocmească clasamente, 
fără Să mai aștepte rezultatul partide
lor. $1 ăra economisi un timp prețios I

ilustrații: N. CLAUDIU

LUPENI. 
probe) 
feminin

n 
de
$1 
ar 
de

Astăzi, pe stadionul din Brașov, 
cu prilejul partidei de campionat 
Steagul roșu — U.T.A., va fi con
semnat un frumos jubileu. Unul din
tre fundașii centrali ai echipei 

oaspete, Lereter, va susține cel 
300-lea meci al său în divizia 
nală A de fotbal.

începută cu 23 de ani in 
(în 1948 iși făcea debutul in 
de juniori din Oțelul Roșu, 
său natal, sub îndrumarea antreno
rului Stepan), cariera fotbalistică a 
lui Lereter s a dovedit extrem de 
prodigioasă, oterindu-ne și acest 

remarcabil record de longevitate pe 
care, cu deplină satisfacție, ii vom 
înregistra astăzi.

Sîmbăta trecută, in dimineața me
ciului U.TA. — - ~ ■
performanta lui 
jocuri în divizia 
citeva ore pentru 
reter și-a răscolit, 
tră, tolba cu 
cu amabilitate întrebărilor puse de 
noi,

— Care a fost meciul nr. 1 în 
divizia A 7

— Poale nu o să mă credeți, dar 
nu mi-1 amintesc cu precizie. In ori
ce caz. debutul meu in prima divizie 
s-a produs în toamna anului 1956, 
Ia „Poli” Timișoara, unde am jucat 
limp de un deceniu, după care am 
trecut la U.T A,

de-al 
națio-

urmă, 
echipa 
orașul

F.C. Argeș, cinci 
Pahonțu <298 de 

A) mai avea doar 
a fi depășită. Le
la solicitarea noas- 

amintiri, răspunzînd

— Unde ați avut satisfacțiile cele
mai mari, la „Poli" sau la U.T.A. 7 

— Din punct de vedere al per
formanțelor realizate, perioada cea 
mai bună am trăit-o la U.T.A., fă- 
cind parte din echipa care a cîștigat 
de două ori titlul de campioană și 
care a obținut cîteva rezultate de 
prestigiu în confruntările internațio
nale. Dar satisfacții deosebite am 
avut și cind am jucat la Timișoara, 
în echipa mare a lui „Poli”.

— Dintre cele 298 de meciuri ju- 
celui 

leagă
cate pînă acum (n.r. înaintea 
cu F.C. Argeș), de care vă 
amintirea cea mai plăcută ?

— La această întrebare nu-i , 
de răspuns. Cred, totuși, că meciul 
de la Cluj, din returul campionatu
lui 1968-1969, care a adus echipei 
mele titlul de campioană, va răminc 
ca un» din cele mai dragi amintiri.

— Dar cea mai puțin plăcută 7
— De la un meci disputat la Ba-

ușor

cău. cînd U.T.A. a pierdut cu 1—0, 
in minutul 90, printr-un gol de pri
mirea căruia ani fost și eu vinovat.

— De-a lungul prodigioasei dv. 
activități fotbalistice știm că ați ju
cat pe mai multe posturi. în care 
din ele v-ați simțit mai in largul 
dv. 7

— Cel mai bine m-am simțit pe 
postul de inter, Ia „Poli", apoi ca 
half în prima perioadă după venirea 
la Arad. îmi plăcea mult să alerg. 
Or, ..........................................
general, să 
te

— Care 
i-ați avut 
presia cea

— Kotormani la Oțelul Roșu, 
dea Ia Timișoara și Dumitrescu la 
Arad.

— Dar dintre colegii de echipă 7
— Curcan. Brînzei. Axente șl Pe- 

tcscu.
— Cum apteciați acest record al 

numărului de meciuri jucate, în 
pragul căruia vă aflați 7

— Mai întii trebuie să vă măr
turisesc că nici eu n-am crezut in
tr-o asemenea performanță. Cu ani 
în urmă, cind eram tncă la Timi
șoara, intenționam chiar să mă las 
de fotbal și să mă dedic exclusiv 
meseriei mele de inginer mecanic. 
Numai o întimplare fericită 
schimbul jucătorului Kukla, 
devenit student la Timișoara, 
m-a cerut pe mine), a făcut 
la Arad și să-rai continui, 
activitatea fotbalistică.

în privința recordului la care vă 
referiți, el mă șl bucură, firește, dar 
mă și întristează, totodată, fiindcă 
este — oricum — un 6emn al sfirși- 
tului carierei sportive.

— Care, credeți, că sint factorii 
care v-au ajutat 
nea longevitate 7

— Constituția 
rațională, odihna, 
nunța la anumite' tentații specifice 
tinereții, tn sfirșit, consider că și 
soția mea, care este profesoară de 
educație fizică Ia Timișoara, m-a a- 
jutat foarte mult, prin înțelegerea 
dovedită.

— O dată ajuns în preajma medu
lui 300. la cît credeți că veți putea 
urca această cifră 7

pe post de stoper, trebuie, în 
le abții de a pleca înain-

dintre antrenorii pe 
pină acum v-a lăsat 
mai bună 7

(Culese de

facă sport, 
ceasta supără 
acuma au 
trebuie să 
de creare 
folosite de 
simplu să __ _______  __ =_ ____ _
fabrică o circiumă, decît să se clădească 
un teren de sport. Astăzi Insă „porțile 
stadioanelor trebuie larg deschise. Pen
tru toți tinerii muncitori, pentru toate 
tinerele muncitoare. Astăzi, posibilită
țile nu slot prea mari. Totuși primii 
pași sînt realizați. Iar mtine vom asista 
la marea paradă a 
resc".

sportului muncito-

.Sportul popular” 
Documentar alcătuit

din 31 oct. 1946 
de

DORIN ȘTEFLEA

ADEVĂRURI
N-am întilnlt un om de la care 
să nu fi avut ce invăța.

A. DE VIGNY
Așa cum 
aerul 
fizice

razele de soare curăță 
ceață, tot așa exercițiilede 

curăță corpul omenesc.
PETRONIUS

de ajuns să întărim sufletul,Nu-i 
trebuie să întărim și mușchii.

M. MONTAIGNE
Omul care practică moderat și Ia 
timp exercițiile, nu are nevoie de 
nici un tratament pentru îndepăr
tarea vreunei boli.

Trtndăvia provoacă 
matură iar 
prelungită

Gimnastica 
omului.

AVICENA

munca
o Istovire pre-
— o tinerețe

CELSIUS

prelungește tinerețea

J. LORE

(in 
care a 
U.T.A. 
să vin 
astfel.

să aveți o aseme-

fizică, . alimentația 
puterea de a rc-

—- Voi mai adăuga, sper, la ea 
meciurile care au rămas încă de 
disputat din acest tur de campionat. 
Mai departe. Insă, nu știu ce va fi. 
în orice caz. în anul viitor voi în
cerca să mă ocup și de pregătirea 
unei echipe de categorie inferioară, 
pentru a-mi verifica aptitudinile de 
antrenor. ,

★
convinși că toți iubitorii 
din țara noastră iși

Sin tem 
fotbalului 
asentimentul pentru a adresa, 
prilejul jubileului de azi, cele 
calde felicitări acestui jucător 
del, care este Iosif Lereter,

dau
cu

mai
mo-

Consjqntin FIRANEȘțU

Tiberiu CORNEȘANU)

C. 1.0. Șl FEMEILE
La o conferință de presă, după 

terminarea ședinței C.I.O. care a 
avut loc la Luxemburg, președin
telui acestei organizații Avery 
Brundage, i_s-a pus următoarea 

nuîntrebare i „De ce în C.I.O. 
există nici o femeie ?

Cam dezorientat, Brundage 
răspuns: „Regulamentul C.I.O. nu 
prevede ca femeile să no poată fi 
alese în comitet. Să știți însă, că 
era foarte greu atunci cînd tre
buia să punem candidatura vre
unui bărbat. îmi închipui că tre
buie să fie mult mai greu să alegi 
din rînduriie femeilor", >-

a
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MECIUL CU CEHOSLOVACIA
PREOCUPĂRILOR F.R.FPLAN AL

(Urmare din pag. 1)
un jucător în jurul căruia

PENTRU ULTIMELE JOCURI IN CAMPIONATUL EUROPEAN

CONSTANTIN VLAD A CUCERIT AL TREILEA TITLU LA OBSTACOLE

învingător in

întreceri pa-După 
sionante, 
hipică din Calea Plevnei s-au 
disputat ultimele probe din cadrul 
campionatului republican de călă
rie: Marele premiu de dresaj și 
obstacole pentru juniori de 18 ani 
și categorie £rea (proba nr. 2).

Primii su intrat în luptă spe
cialiștii in dresaj. Ca și în proba 
intermediară și de această dată a 
fost vizibilă penuria de cai apți 
pentru a face față dificultăților 
unor categorii superioare. Este o 
situație care trebuie să dea serios 
de gîndit tuturor celor preocupați 
de destinele acestei discipline, a- 
flată, în momentul de față, intr-un 
serios impas. Cei cinci arbitri ju
decători au trebuit să aleagă în
vingătorul doar din trei călăreți: 
Nicolae Mihalcea cu Domino, Josif 
Molnar cu Argint și Vlad Postel
nicii cu Brebenel. Apreciind, în 
ansamblu, ca mai bună evoluția 
lui NICOLAE MIHALCEA cu DO
MINO. arbitrii i au acordat 1 809p, 
punctaj cu care l-a depășit pe 

cu Argint.
final: 1. NICOLAE 

cu DOMINO 1 809 p

11 zile de
ieri dimineață, la baza 
î Calea Plevnei

punctaj cu 
Iosif Molnar

Clasament 
MIHALCEA 
campion republican, 2. Iosif Mol
nar cu Argint 1 770 p, 3. Vlad Pos
telnicii cu Brebenel 1 409 p.

A urmat proba nr. 2, obstacole 
pentru juniori de 18 ani. A fost 
o dispută îndirjită, cîștigătorul 
fiind cunoscut abia după al doilea 
parcurs de baraj. Primul clasat în 
proba nr. 1. Gheorghe Nicolae (Pe
trolul) cu Bicaz nu a mai reeditat 
evoluția precedentă, a fost penali
zat cu 7 p, ceea ce i-a adus. în 
final, doar locul 6. Ieșind din 
cursă principalul pretendent, au 
rămas să-și dispute titlul Dania

Marele premiu de dresaj’ • Campion la obstacole pentru 
de 18 ani, sibianul M. BURTEA

juniori

PE PRIMUL
Dar acesta n-a fost în nici un caz 
hotărîtor. Echipa noastră n-a do
vedit spiritul de luptă, de mobili
zare totală din alte meciuri. Acest 
lucru avea să fie reliefat cu deo
sebire în repriza a 11-a, pe fondul 
acelui gol înscris de Dembrovschi, 
dar insuficient folosit ca start psi
hologic. Conducerea Federației ro
mâne de fotbal, antrenorii, consi
deră totuși că șansele de calificare 
a echipei noastre au rămas aproape 
intacte, în condițiile disputării ce- 

meci cu Danemar-

tn momentul de față, toate for
țele sint concentrate pentru parti
da cu Cehoslovacia. Iubitorii fot
balului au luat cunoștință de com
poziția lotului național. Din ei nu 
mai fac parte Dumitrache, care, 
timp de 6 etape, va suporta conse
cințele indisciplinei sale și nu are 
de partea lui nici forma sportivă. 
Din acest ultim punct de vedere, 
nici Neagu, nici Boc n-au realizat 
în ultimul timp evoluții care să 
fi justificat menținerea lor în lot. 
Cit privește pe Tătarii acesta are 
o situație binecunoscută, la clubul 
său, care nu e de natură să-i des
chidă porțile echipei naționale.

în lot a apărut, în schimb, Do- 
brin * -. - ■
s-au făcut vii discuții în ultimul 
timp, ca urmare a conflictului pe 
care l-a avut cu antrenorul Titus 
Ozon. Neîndoios, Dobrin a avut o 
ieșire nepermisă față de antreno
rul său din acea vreme, inadmi
sibilă oricare ar fi fost circum
stanțele în care s-a produs. Pen
tru această abatere. Dobrin a fost 
ținut în afara lotului, în meciu
rile cu Finlanda și Danemarca. 
Dar, cercetarea atentă a cazului, 
de către conducerea Federației, care 
s-a deplasat în acest sens la Pi
tești, a dus la concluzia că, pe lîn-

gă multe aspecte reale, au existat 
și altele prezentate deformat, care 
n-au făcut decît să agite spiritele, 
în defavoarea atît a lui Dobrin,’ 
cît și a lui Ozon. Dobrin și-a recu
noscut vinovăția, prin aceasta 
netrebuind totuși să înțelegem că 
el poartă în exclusivitate vina ce
lor întîmplate. Reîntors în lot. Do
brin, acest jucător cu calități șl 
defecte (și unele șl altele, de multe 
ori exagerate) se va alătura efor
turilor pe care, nu ne îndoim, sînt 
gata să le facă ceilalți fotbaliști, 
pentru a oferi publicului, celor care 
îi urmăresc cu atîta dragoste, sa
tisfacția unu! succes în campiona
tul european.

Marius Burtea (C.S.M. Sibiu) cu 
pentru juniori de ÎS ani.

Popescu (Steaua) cu Sonor și Ma
rius Burtea (C.S.M. Sibiu) cu 
Strop, ocupanți ai locurilor 2 și, 
respectiv, 3 te proba nr. 1. Par
cursul inițial nu a adus nici o cla
rificare. Situația va rămine identică 
și după primul baraj. Conform regu
lamentului, s-a mai disputat încă

Strop a cucerit titlul la obstacole
FOTO i Theo MACARSCHI I

SURPRIZE IN „CUPA DINAMO*
în contiguarea întîlnirllor do

tate cu „Cupa Dinamo" s-au dis
putat cîteva partide care s-au sol
dat cu surprize. Elena Popescu 
(Dinamo) învinge detașat pe Mi- 
baela Dimitriu (Steaua)), favorită 
hr. 1 a seriei a Il-a, cu 6—3, 6—3. 
Juniorul A. Leonte (C.S.U. Con
strucții) cîștigă în fața lui C. Hîr- 
ju (Dunărea Galați) cu 6-4.- 6—3 

’ Manea (Dina- 
competiție 

Z. Lazarov

Jar juniorul Florin 
mo) elimină din 
colegul său senior, 
5—7, 6—3, 6—4.

pe 
cu

Alte rezultate > BĂRBAȚI î A. 
Roșianu — N. Neuman 6—2, 6—1 ; 
D. Nemeș — C. Dima 6—1, 6—4; 
M. Rusu — D. Prodrom 6—1, 6—1; 
FETE i Cristina Bădin — Ioana 
Bădin 6—3, 6—4; Sanda Dron — 
Mariana Hadgiu 6—4. 6—3, Maria
na Simionescu — Sanda Dron 6—4, 
6—3; Virginia Ruzici — Gabriela 
Dinu 6—1, 6—1, Doina Ionescu — 
Marga Trandafirescu 6—2, 6—3.
întrecerile continuă zilnic în com
plexul sportiv Dinamo.

SANATATEA ORADEA
Tn turneul de calificare pentru 

prima divizie, seria a Tl-a, orâde- 
nii s-au impus categoric, datorită 
valorii ridicate pe care o au ju
niorii săii R. Giurgiu, A. Dără
ban, Viorica Demeter și Ileana 
Jecu. De la bucureșteni. s-au re
marcat prin jocul bun- pe care
1- au prestat Radu Niculescu șl V. 
Popescu. Rezultate: A. Somoghi 
— I. Barbu 6—3, 3—6, 2—6; R. 
Niculescu — Gh. Naghi 6—1, 6—2; 
Ana Partoș — Gabriela Velicu
2— 6, 0—6; Doina Szabo — Mihae-
la Garabagiu 6—3, 6—1; R. Giur
giu — E. Șerban 6—0, 6—1 ; A. 
Dărăban — D. Zamfirescu 6—0 
6—0; Viorica Demeter — Luminița 
Ilie 6—1, 6—0; Ileana Jecu — Me
lania Crider 6—2, 6—2; A. Somo
ghi — V. Popescu 4—6, 1—6, Z.
Naghi — I. Barbu 6—4, 6—1, Ana 
P3rtoș — Mihaela Garabagiu 1—6, 
4—6; A. Dărăban — E. Șerban 
6—0, 6—2; Ileana Jecu — Ilie Lu-

COLȚEA BUCUREȘTI 18-6
ntinița 2—6, 6—4, 7—5; Viorica
Demeter — Melania Cricier 6—1, 
6—1.

Azi continuă să se desfășoare 
ultima întîlnire. între Sănătatea 
Oradea și Petrolistul Cîmpina, in
cepted de la ora 8,30 (și în con
tinuare), pe terenurile parcului 
sportiv Progresul.

Sandu IONESCU

un baraj. Dania Popescu a dobo- 
rît două obstacole în timp ce că
lărețul sibian doar unul, ceea ce-i 
permite să ocupe primul loc în 
clasament. O mențiune se cuvine 
și lui Radu Mihalcea (C.S.M. lași) 
cu Argint II — cîștigătorul probei 
nr. 2 —• Gheorghe Nicolae cu Spu
mos, Gheorghe Popescu (Steaua) cu 
Graur și Nicolae Vlad (Dinamo) 
cu Jak.

Clasament final'. 1. MARIUS 
BURTEA cu STROP 4 p — cam
pion republican, 2. Dania Popescu 
cu Sonor 6 p, 3. Marius Burtea 
cu Ring 8 p, 4. Radu Mihalcea cu 
Argint II 11 p, 5. Gheorghe Po
pescu cu Graur 13 p. 6. Gheorghe 
Nicolae cu Bicaz 15 p.

Conform previziunilor anterioare, 
CONSTANTIN VLAD (Dinamo) a 
intrat în posesia celui de al trei
lea titlu, cîștigînd și categoria grea. 
Dar aceasta nu s-a întîmplat cu 
calul Spirt, cu care terminase fără 
greșeală în prima manșă, ci cu 
cel de al doilea cal, Sondor Dato
rită faptului că Spirt s-a speriat 
de o persoană aflată pe parcurs, 
el a fost penalizat cu 13 p, ocupînd 
locul 4 în probă și poziția a doua 
în clasamentul general. Din feri
cire pentru C. Vlad, cu Sondor a 
avut mai puține puncte penali
zare decît adversarii săi, ceea ce i-a 
permis să iasă învingător.

Clasament final'. 1. CONSTAN 
TIN VLAD cu SONDOR — cam
pion republican, 2. Constantin Vlad 
cu Spitt, 3. Aurelian Stoica cu 
Pickup, 4. Enache Silvestru cu 
Jul.

Emanuel FÂNTANEANU

afunde mergem
ATLETISM 5 Stadionul Repu

blicii, de la ora 9 : Întreceri în 
cadrul campionatului republican 
echipe.

BASCHET: Sa!» Floreasca, 
la ora 9.30 : I.C.H.F. - ”

Pe
de 

Universi
tatea Claj. Dinamo București — 
Banik Ostrava (turneu amical).

FOTBAL : Stadionul 23 August, 
ora 12: Steaua — Rapid (tineret- 
rezerve) ; ora 14 : Steaua — Rapid 
(divizia A) s Stadionul Politehnica, 
ora 11 : Sportul studențesc — Du
nărea Giurgiu (divizia B) ; Stadio
nul Metalul, ora 11 : Metalul — 
C.F.R. Pașcani (divizia B) ; Terenul 
Voința, ora 11 : Sirena — Celuloza 
Călărași (divizia C) : Terenul 
F.R.B., ora 11 : Masini-unelte — 
Voința (divizia C) : Terenul Fla
căra roșie ora 11 : Flacăra roșie — 
T.M.B. (divizia C) : Stadionul Di
namo, ora 11 : Dinpmo Obor — 
Laromet (divizia C) : Terenul Auto
buzul. ora 11 : Autobuzul — Elec
tronica (divizia C) : Terenul La- 
romet, ora 11 : Tehnometal — 
Olimpia Giurgiu (divizia C).

GIMNASTICA : Sala Tineretului, 
de Ia ora 8.30 : etapa municipală a 
campionatului republican de ju
niori.

HANDBAL: 
10,15: Voința 
Iași (m B) : terenul Progresul, ora 
15.45: Progresul Buc. — Chimia 
Buzău (f.B).

POLO : Bazinul Dinamo, de la 
ora 10 : Progresul — C.S.M. Cluj 
și Rapid — Dinamo ; bazinul Flo- 
reasca, de la ora 17 : Progresul — 
Vagonul Arad.

POPICE : Arena Voința, de la 
ora 8 : Voința București — Rul
mentul Brașov partidă din cam
pionatul masculin (divizia A).

RUGBY : Teren Parcul Copilu
lui, de la ora 9.30 : Sportul studen
țesc — Politehnica Iași, Gloria — 
Grivita Roșie (div. A) : teren Aero
nautica, ora 10: Aeronautica — 
Constructorul ; teren Tineretului 
(IV), ora 10,30 : Arhitectura — Tî- 
nărul petrolist Ploiești (div. B).

VOLEI : Sala Ciulești, de la ora 
8.30 : I.E.F.S. — C.S.M. Sibiu (f. 
A). Rapid — Universitatea Craio
va (m. A), I.EF.S. — Viitorul Ba
cău (m. A) : sala Dinamo, de la 
ora 8,30 : Medicina Buc. — Ceahlăul 
P. Neamț (f- A). Dinamo — Farul 
Constanta (f. A), Dinamo — Trac
torul Brașov (m. A) ; teren Farma. 
ora 10 : Confecția Buc. — Univer
sitatea Buc. (f. B) ; teren Progre
sul, de la ora 10 : I.T.B. Informa
ția Buc — ASE. Buc. (£. B) 
Progresul — Politehnica (f. B) . 
teren Medicina, ora 10 : Medicina 
Buc. — Farul Constanța (m. B) ; 
teren Spartae, ora 9 : Spartac Buc. 
Universitatea Iași (f.B).

Terenul Voința, om 
Buc. — Agronomia

Chimia

(Urmare din pag. 1)

namice ale organismului uman — 
spune acad. prof. dr. Ștefan Mi leu
— și aceste structuri trebuie între
ținute zilnic printr-un minim 
obligatoriu de mișcare".

Plimbarea zilnică, drumeția 
formele cele mai simple — 
îndemîna oricui — ale unei obliga
ți! generale și raționale (elemen
tare) de apărare a sănătății, ca să 
nu mai vorbim de satisfacțiile es
tetice, recreative, de cunoaștere și 
autocunoaștere pe care le prileju
iește contactul cu natura.

„Sub stele și pe munți, între co
ordonatele infinitului și ale eterni
tății, omul se regăsește pe sine în
suși puțind dobîndi dimensiuni și 
sentimente monumentale" (Geo 
Bogza). Fără să ne dăm seama, na
tura își exercită neabătut funcția 
sa educativă, de reconciliere a omu
lui cu propriul său corp, reconsi- 
derînd adevărul ignorat de unii că 
omul — trup și spirit — formează 
un tot unitar și echilibrat. Imobilis
mul are efecte nocive care se însu
mează și precedînd apariția unor 
afecțiuni — în special circulatorii
— constituie de cele mai multe ori 
agentul cauzal al bolii insinuate 
inițial și apoi consolidate prin hipo- 
kinezie.

Invitația spre drumeție, spre tu
rism, nu este numai profilactică 
sub aspectele conservării sănătății, 
ci și o posibilitate de cunoaștere a 
regiunii natale, a țării, în care da
rurile naturii sînt neîncetat sporite 
de mîna și mintea harnică a omu
lui. Drumeția este mijloc de auto
cunoaștere și minunat prilej de e- 
ducație patriotică.

efort

sint 
și la

I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I 
I
I
I
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Sînt (încă) destui cei care păs
trează rezerve față de drumeție,’ 
față de efortul presupus, dar cine a 
încercat cel puțin o dată, cel care 
a simțit gustul muntelui și s-a pă
truns de vibrația naturii, nu mai 
renunță niciodată Ia el. Turismul 
este o „împărăție" în care omul o 
dată intrat, nu o mai poate părăsi 
niciodată.

I

„CUPA APĂRAREA
PATRIEI"

(Urmare din pag. 7)

sportivă, credem că este suficient 
să arătăm că peste 96 la sută din
tre militarii unității sînt purtători 
ai Insignei de polisportiv, gradele 
I și ÎI. Unitatea se mîndrește cu 
sportivi ca fruntașul Nicolae Sîrbu, 
atlet, caporalul Gheofghe Gorjanu, 
luptător de 
Gheorghe Dobre și Simion 
specialiști în probele 
militare.
obținute 
politică, 
deosebit

închinînd
a 26-a aniversări a Forțelor 
mate ale Republicii Socialiste 
mânia, militarii unității sînt 
tărîți ca și în viitor să obțină 
zultate Ia fel de frumoase.

„libere", caporalii 
-_i Trif, 
aplicative 

Pe lîngă rezultate bune 
în 
ei 
și

pregătirea de luptă și 
s-an remarcat în mod 
în activitatea sportivă, 
succesul lor celei de 

Ar- 
Po- 
119- 
re-

PREGĂTIRE, CONȘTIINCIOZITATE, DĂRUIRE!
După alternanța de umbre și lumini, oferită de 

meciurile echipelor noastre de club în cupele euro
pene (ale căror partide decisive din turui II se vor 
consuma la 3 noiembrie), interesul tuturor crește 
în intensitate pentru ultimele două confruntări ale 
reprezentativei României, in preliminariile Campio
natului european.

O victorie (puțin probabilă) a selecționatei Țării 
Galilor la Praga ar aduce egalitatea intre cele 
două combatante de la 27 octombrie. Deci, toate 
calculele și speculațiile în jurul a- 
cestor trei partide duc la o sin
gură concluzie : reprezentativa
noastră trebuie să obțină două vic
torii nete (la scor) pentru a puteo 
depăși pe fruntașa grupei, K. S. 
Cehoslovacă.

Cum trebuie să ocționeze pe teren
jucătorii noștri, pentru a obține o asemenea per
formanță, cunoscînd specificul de țoc al celor.două 
adversare ? Am putea răspunde simplu : să ia ca 
etalon meciurile disputate de Dinamo la Trnava, 
de Rapid cu A. C. Napoli și Legia Varșovia la Bucu
rești, de U.T.A. la Zaglebie Walbrzych și de Steaua 
la Barcelona. Spiritul ofensiv, puterea de luptă, 
finișul impresionant, dovedite în acele partide, să 
fie reeditate cu un și mai mare aplomb te ultimele 
două meciuri pe care reprezentativa țârii, avînd 
ca jucători de bază pe toți eroii din acele echipe 
de club, le va susține la 14 și 24 noiembrie, pe 
teren propriu.

RAPID - NEÎNVINSA - 
LIDER IN CAMPIONAIUC 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

DE FOTBAL FEMININ
cursul săptămînii (joi șl vi- 

) s-a disputat o etapă interme- 
(a 5-a) Tn campionatul mu- * • • • * J J

minin. Capul de afiș al etapei-l-a 
reprezentat confruntarea dintre 
primele două clasate, Rapid și 
Carmen. Tntîlnirea, disputată pe 
stadionul Dudești, în prezența^ u- 
nui numeros public și încheiată cu 
un drawi 2—2 (1—1), a avut o des
fășurare pasionantă, echipa Car
men conducted în două rînduri. 
cu 1—0 și 2—1, fiind egalată (a 
doua oară) în ultimul minut al 
partidei, în urma unei greșeli de 
apărare. „Remiza" le favorizează 
pe rapidiste care, cu punctul cîști- 
gat, se mențin neînvinse și lidere 
ale clasamentului. Scorul a fost 
deschis de echipa Carmen, te 
min. 6, prin Doina Șerbezeanu. Ra- 
pidistele egalează în min. 47, prin 
Maria Preda, cu concursul porta
rului Olga Krahl (care a scăpat 
mingea din mînă). Echipa Carmen 
preia din nou conducerea (In min. 
55), prin golul înscris de aceeași 
Doina Șerbezeanu (cea mai bună 
jucătoare de pe teren), după ce a 
traversat cu balonul terenul, „cro- 
șetînd" întreaga apărare a Rapi
dului. Giuleștencele obțin o nespe
rată egalarea în min. 60, eînd Con
stanta Țăndărică înscrie imparabil 
din interiorul careului. Iată cele
lalte rezultate ale etapei! (Juventus- 
Minerva 1—1, Miorița — Tinerețea 
2—0, Speranța — Traviata •—2.
Doina — Dacia 1—0, Luceafărul— 
Venus 0—3 și Unirea Tricolor—Bă- 
neasa 6—0. Echipa Diana a avut zi 
liberă.

latul întregului teren, căutînd să treacă „de unul 
singur* prin barajul a trei-patru apărători ?). Ata
carea porții adverse să fie făcută cu participarea 
unui număr mai mare de jucători, iar mijlocul tere
nului să fie depășit cît mai repede spre a nu lăsa 
răgaz apărării adverse să se regrupeze masiv. Tn 
locul curselor solitare se cere să se acorde priori
tate circulației intense a mingii, prin pase lari si 
precise, date la întîlnire, spre a deschide drumul cel 
mai scurt spre poartă Sînt total contraindicate 
pasele pe sus, centrările și cornerele exclusiv cu 

unor adversari înalfi, care excelează 
în jocul la cap. Să se evite, mai 
ales, îngrămădirea atacurilor pe cen
tru, recurgîndu-se la învăluiri pe 
aripi (prin venirea intempestivă a 
unor atacanți „mqscați" și a fun
dașilor laterali). Iar în fazele de
fensive, armele de predilecție să 
fie t presingul înaintașilor, jocul la 
mijlocașilor, dublajul obligatoriu al 

executarea loviturilor impuse să luăm

pasele pe su 
ooltd în fata

In
neri)
diară ... ... -----r-
nicipiului București de fotbal te-

Pentru aceasta este, însă, nevoie ca fotbaliștii dip 
lotul național să fi extras toate învățămintele pozi
tive din jocurile cu adversari prestigioși, și, mai 
ales, să nu mai repete greșelile săvîrșite de dina- 
moviști în meciul cu campioana Olandei.

Interpreții unui joc atletic cum sint cehii și galezii 
nu vor pulea fi prinși pe picior greșit decît prin 
ritmul alert pe care îl vor imprima jucătorii noștri, 
ca fruct al unor atacuri în viteză, cu demarcări ș: 
schimburi uluitoare de locuri. Să fie lăsată în ca
bină orice tendință de dribling prelungit (cite ac
țiuni au fost irosite numai din cauză că mijlocașii 
și atacanții noștri cărau mingea de-a lungul șî de-a

.. ............—

intercepție al 
fundașilor. La 
exemplu de la brazilieni, din Mexico 70 și chiar 
de la Feijenoord, în meciul de la București, care, 
de fiecare dală, adoptă o altă soluție tactică, fără 
a încerca să șuteze drept în zid, așa cum de prea 
multă vreme obișnuiesc jucătorii noștri la orice lo
vitură acordată în preajma suprafeței de pedeapsă.

Dominante în jocul noii noastre reprezentative 
să rămînă : trecerea rapidă din apărare în atac și 
invers, calmul și luciditatea acțiunilor ofensive, ac
celerarea maximă în apropierea porții adverse, 
combinațiile-fulger prin „un-doi"-uri și „un-doi-trei"- 
uri și centrări înapoi de pe linia de poartă.

Pentru aceasta se impune, bineînțeles, o mare 
mobilizare psihică a jucătorilor. din lot, o totală 
dăruire pentru dobîndirea victoriei.

Sperăm că, la 14 și 24 noiembrie, jucătorii noș
tri vor lupta pînă la ultima picătură de energie, 
spre a-și asigura calificarea în turneul final al 
Campionatului Europei și a da deplină satisfacție 
tuturor iubitorilor fotbalului românesc.

Virgil ECONOMII Aurel PĂPĂDIE

SCRIMERII ROMANI AU RAMAS
VIENA

I
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avînd responsabilități directe in pregătirea ■ ■ - ...
cursuri 
au fost 
te mici 
chiar la ___ __ ___ _  __ .

în atari condiții, reprezentanții ță
rii noastre la această armă nu s-au 
putut regăsi, nici chiar in unrie 
asalturi sau meciuri în care toate 
calculele specialiștilor prezenți 
planșele din capitala Austriei îi 
deau net favoriti. Floretistele, 
Pildă, au pierdut la tuse meciul 
cisiv cu 4-ul Franței, o echipă 
care o depășise cu regularitate ... 
ultimii 5 ani. Ileana Drîmbă si Ma
ria Vicol, două dintre specialistsle 
noastre recunoscute în întrecerea pe 
echipe, cu o contribuție substanțială 
la cucerirea medaliei de aur. în 1969. 
la Havana, au obtinut victoria nu
mai în cite un asalt. Trebuie ținut 
seama si de o situație obiectivă de
terminată de șocul psihic suferit 
chiar în zilele „mondialelor", de 
Olga Szabo, cauzat de decesul ma
mei sale. în fapt, o victorie asupra 
Franței le-ar fi asigurat floretisle- 
lor noastre cale liberă către un loc 
pe podium.

Și in cazul floretiștilor a existat 
posibilitatea unei prezențe cu echi
pa pe o poziție superioară, ce) pu
țin ta nivelul unei medalii de bronz, 
ca Ia Ankara. în anul precedent. 
Trăgătorii noștri au fost foarte a- 
proape de victorie în meciul hotări- 
tor cu echipa Ungariei, piesdut în 
cele din urmă la limită (7—8). O 
victorie — ca și în disputa fetelor

loturilor. o suită de coti
și competiții internaționale 
programate la distanțe fn.ir- 

unele de altele, cîteodată 
intervale sub 7 zile.

pe 
da
de 

de-
P« 
in

— ar fi echivalat cu șanse directe 
de calificare în primele trei locuri.

S-a remarcat. în schimb, cu sa
tisfacție saltul calitativ ai sabreri- 
lor. trăgători mai puțin solicitați an
terior. în comparație cu floretiștii. 
Locul 5 la echipe — reeditare a re
zultatului de la mondialele din 1969 
și calificarea unui sabrer în turneul 
final (Dan Irimtciuc) sînt argumente 
destul de convingătoare care atestă 
vitalitatea și personalitatea expo- 
nenților acestei arme, cu cîțiva ani 
in urmă aproape anonimi Pe planșele 
internaționale. încă neconcludentă 
rămine doar situația la spadă. In 
ciuda faptului că avem un eșalon 
valoros de trăgători, ei nu reușesc 
•să se afirme datorită în principal 
complexului 
traiizează

psihologic care îi neu- 
timpul acțiunilor.

★
accidentul de Ia Viena 

mai lesne dat uitării, pen-

în

ca
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SĂPTĂMlNĂ SPORTIVĂ INTERNĂ
(Urmare din pag. 1)

„tricolorilor' tn titanicele con 
fruntări cu cehoslovacii și galezii..

șe- 
ci- 

sînt

s

Succes cicliștilor I

Vineri seara am asistat ia 
dința biroului federației de 
clism. Majoritatea membrilor
activiști voluntari. Oameni care, 
sacrificîndu-și fimpul liber pe al
tarul sportului, vin să pună umfi; 
rul la dezvoltarea ciclismului. $i 
fiindcă sportul cu pedale de la 
noi — lipsit astăzi de performan
țe strălucite — nu se află printre 
disciplinele care vor compune e- 
chipa olimpică a României, ei — 
veritabili entuziaști ai mișcării 
sportive — s-au hotărît să facă 
totul, dar absolut totul, pentru a 
trimite un team la Munchen. Și-au 
strîns rîndurile. și-au unit forțele 
(închizînd între cei patru perefi ai 
camerei de ședință temerile, ezi
tările, contradicțiile) pentru ca,

. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..

pregătind la cel mai înalt nivel pe 
performerii șoselei și ai pistei, să 
ob|ină în viitorul sezon competi- 
tional haremurile de participare 
la Olimpiadă. Este o încercare 
temerară de a contribui la mări
rea prestigiului sportiv al Româ
niei socialiste, pentru care ano
nimii conducători ai ciclismului 
nostru, antrenori; și sportivii me
rită din inimă felicitări. Mult suc
ces I

Campionate, campionate, 
campionate

Deși vremea continuă să se joa
ce cu noi — făcîndu-ne să ne 
credem etnd tn decembrie, cînd în 
mai... — sportivii își continuă ne
tulburați întrecerile. Atleții și atle
tele și-au lăsat la încheierea sezo
nului campionatul așa cum se lasă 
uneori șampanie pentru sfîrșitul 
unei mese copioase. Să vedem cine 
va reuși s-o bea din cupa mare a 
campionilor... Vedetele tenisului

de masă românesc luptă pentru 
titlurile naționale la Arad. Com
petiția este punctată de surp:îze 
— ele fac, de fapt, farmecul spor
tului —, dar adevărații perfor
meri (mă gîndesc la Maria Ale
xandru) n-au de ce să se teamă. 
Baschetbalistele s-au prezentat ieri 
Ia startul campionatului. Fetele lui 
Grig Costescu vor încerca să rea
lizeze, la această ediție, al trei
lea titlu consecutiv pentru a-și ega
la performanța anilor 1965—1968. 
Dar, Politehnicii București, îi va fi 
opusă dîrza ripostă a celorlalte 
competitoare. Călăreții au luptat 
la baza hipică din Calea Plevnei 
aproape la fel de solitari ca și 
alpiniștii. dar singurătatea i-a tă
cut mai ambițioși. Și ei — ca și 
cicliștii — au o singură șansă : să 
izbîndească la Munchen. Altfel... 
In fine, alte și alte discipline cu 
evoluat pe scena sportului româ
nesc, au menjinut la „punctul de 
fierbere* interesul tuturor celor ce 
alcătuiesc lumea sportivă.

Pentru 
să fie cît ---- ------ — -------- .
tru ca scrima românească să rede
vină capabilă de mari succese (și 
sportivii sînt ferm hotăriti să dove
dească aceasta) este necesar să se 
facă unele corective. Ele au in ve
dere. în primul rînd, o mai echili
brată planificare a prezentei scrime- 
rilor noștri fruntași în competițiile 
internaționale si, poate și o reconsi
derare a calendarului intern. Este 
o măsură care va interveni prompt, 
întrucit se preconizează să se creeze 
un interval de cel puțin 20 de zile 
între concursuri, astfel ca sportivii 
să nu mai fie suprasolicitați, să 
aibă timpul material de recuperare 
după efort, șî. totodată, posibilitatea 
de a nu-Sî neglija pregătirea.

Se impune. în același timp, o re
considerare a poziției trăgătorilor 
noștri fruntași fată de snorirca ca
pacității lor de efort. în această 
direcție este absolut necesar să se 
acorde pregătirii fizice — generale 
și specifice — un buget de timp mai 
larg, așa ram procedează — asigu- 
rîndu-și reușite spectaculoase șl con
tinue — reprezentanții unor școli 
de elită din lume, a celei sovietice 
cu precădere. La drept vorbind, un 
asemenea aspect al pregătirii se cu
vine să intre în abc-ul fiecărui scri- 
mer, astfel ca antrenorii să nu-și 
mai piardă timpul cu urmărirea 
efectuării lui. ci să aibă de rezolvat 
numai probteme de finețe tehnică, 
de aplicare a unor tactici noi, mai 
eficiente. O asemenea pregătire tre- 
bufe realizată la nivelul cluburilor. 
A sosit timpul ca toti scrimerii noș
tri să adopte un asemenea stil de 
muncă.

Sigur. !ntr-o disciplină în care 
sistemul nervos este intens solicitat, 
problema unei pregătiri psihologice 
speciale, eventual 
unor specialiști, 
merită o atenție

Ar fi de luat 
odată — șî unele 
plină în procesul 
nind de Ia participarea activă la lec
ții, la sistemul de odihnă, la cel de 
alimentație. Fumatul sau pe alocuri 
consumul de alcool, chiar în canti
tăți rezonabile, sint, după toate In
vestigațiile medicale, extrem de no
cive pentru orice ființă omenească, 
cu atit mai mult pentru un sportiv 
de performantă și, mai ales, pentru 
un scrimer care face apel, în fiecare 
clipă, pe planșă, la sistemul nervos.

sub îndrumarea 
devine acută, ea 
cu toiul specială, 
în seamă — toi- 
probleme de disci- 
de pregătire, pnr-

Am văzut în această săptămînă 
fotbal mult și am avut plăcerea 
să vedem una din marile echipe 
ale continentului. Mal întîi, ceva 
despre partida Rapid — Legia. E- 
chipa poloneză nu este o formație 
oarecare, are jucători cu știință, 
n-a acționat rău în prima repriză, 
dar s-a trezit la pauză condusă cu 
3—0. Rapidiștîi au fost înteligenți, 
oaspeții au avut uneori un pic de 
neșansă, dar toate astea nu pot 
conduce singure la un scor zdro
bitor. Din unghiul nostru de ve
dere a mai contat ceva. Starea de 
spirit a echipei poloneze, 
nit să-și încurse adver
sarul, să-l distrugă jo
cul, să se bată pentru 
un scor mai mic, pen
tru o infrîngere limi
tă. se se apere în primul, 
în al doilea și în al treilea rînd. 
Cu toate că această atitudine s-a 
dovedit frecvent falimentară, cu 
toate că defensiva premeditată s-a 
răzbunat de atitea ori pe adora
torii ei, totuși, mai există antre
nori credincioși, dăruiți unei ase
menea erezii, care nu prea medi
tează asupra dramelor proprii, nici 
asupra dramelor altora.

Și acum cîteva impresii despre 
Dinamo și Feijenoord. înfruntarea 
dintre cele două campioane a du
rat, de fapt, 45 de minute. Repriza 
secundă a fost mult mai puțin in
teresantă. parted un capitol de um
plutură al unei cărți în care se 
spusese totul mal înainte.

Dinamo a început partida cu fu
rie și a ratat cîteva ocazii. Sespu- 
ne că dacă ar fi înscris în primele 
20 da minute, deznodfimîntul me
ciului ar fi fost altul. Se poate, dar 
astea sînt ipoteze neverificabile. O 
echipă de tăria lui Dinamo nici nu 
poate să nu ajungă de cîteva ori 
în poziții favorabile^ atunci cînd 
joacă un meci presant, pe teren 
propriu. Dar cele cîteva ocazii, 
care apar chiar dacă ți-ar sta în 
față formația Braziliei, nu semnifi
că neapărat ceva major și nu jus
tifică ideea că protagoniștii ar 
avea capacități egale. Prin jocul ei 
de adîncă maturitate tactică Feije- 
noordul anihilase tn primul sfert 
de oră furia bucureștenilor. 
Scorul nu fusese încă deschis, dar 
echipa lui Happel își stăpî- 
nea deja adversarul. Jucătorii și 
echipele se simt, se intuiesc la un 
moment dat, încă înainte ca
na să înscrie. Olandezii au avut 
o forță de joc, o luciditate, o in
teligență pe care dinamoviștii 
simțit chiar din perioada cind mai 
erau încă periculoși în careul Iui 
Treytel. Nu faptul că au ratat i-a 
potolit și vlăguit treptat pe băieții 
lui Nicușor, ci sentimentul că se 
luptă cu" un mecanism , ex-

Ea a ve-

trem de puternic, care, pe dea
supra, funcționa fără greșeală 
în ziua aceea. S-a întîmplat
oricui să stea de vorbă cu un om 
sclipitor. O controversă cu un ase
menea adversar de idei devine re
pede inegală, deoarece argumen
tele și judecățile lui sînt ireproșa
bile, te descarcă de energie șl te 
obligă să-i simți și să-i recunoști 
superioritatea. Ce să faci într-o a- 
tare circumstanță 1 Noi avem în 
genere greșitul obicei de a co
menta tn 
ții, după

OPINII

vreu-

le-au

funcție de rezultat. învin- 
această schemă, comit în

totdeauna greșeli, sînt 
slabi, se demoralizează. 
Meciul Dinamo — Fei- 
jenoord e un caz care 
refuză acest tipar în
gust și subiectiv. Di- 

evoluat în prima repriză 
obișnuită.

namo a 
aproximativ Ia cota eî
Dar in oglinda lui Feijenoord jocul 
acesta căpăta o imagine precară. 
Dinamo a jucat normal 45 de 
minute aproape cu un adversar ex
cepțional, pe care nu știu cine l-ar 
fi putut răsturna în ziua aceea. 
Trebuie recunoscut că „normalul" 
lui Dînamo nu e totuna cu „nor
malul" jui Feijenoord. Băieții lui 
Nicușor au avut la început putere 
de luptă. Putere de luptă au avut 
și ceilalți, și încă 90 de minute. 
Dar puterea de luptă nu poate 
estompa decalajele pe scara va
lorilor obiective. La baza aces
tui rezultat (exagerat poate, al trei
lea gol fiind categoric Ușor de evi
tat și de parat) stă discrepanța va
lorică. Se zice că Dinamo n-a avut 
o zi bună. Dar ziua bună a unei 
echipe nu este doar o expresie 
abstractă, este rezultatul unei con
fruntări. Pe numeroase planuri, ju
cătorii olandezi s-au dovedit su
periori, Așezați pe cîntar s-ar fi 
văzut că au vreo 100 de kg de 
mușchi în plus. Fiecare în parte 
sînt atleți, mînuitori rafinați ai 
balonului, strategi și luptători. Di
namo are șî ea cîteva vede
te (cu suficiente lipsuri), dar 
are și fotbaliști minori, iar in fața 
unei echipe capabilă să fie campi
oană intercontinentală, această rea
litate apare ca imposibil de mas
cat. Cu jucători de mare clasă, 
integrați perfect printr-un spirit de 
echipă exemplar, Feijenoord a obli
gat pe Dinamo să-i simtă tăria și 
în afara scorului. Puși în aseme
nea condiții, Lucescu, Nunweilierii 
și ceilalți au încercat să-șî facă da
toria. De ce n-am afirma că au 
încercat și că au avut o omeneas
că reaejie de recunoaștere în fa(a 
puterii mai mari a celorlalți. Mo
rala și filozofia sportului nu denî-< 
grează ci acceptă o atare atitudine.

« Konjulyi BALABAN



La polo, DINAMO-I.E.F.S. 6-1
în cdplajul de Iert după-amiază 

•piscina din țos. Ștefan cel Mare), e- 
chipa Dinamo a făcut o repetiție ge
nerală înaintea meciului cu Rapid 
— astăzi, de la ora 11, la același 
bazin — partidă decisivă în ceea 
ce privește atribuirea titlului de 
campioană a țării pe acest an.

Prezentând o formație fără Hu
ber, Kroner, Zamfirescu și Mihăi- 
îescu, campionii au fost stopați a- 
desea, în primele două reprize, de 
ambițiosul team al studenților de 
la I.E.F.S, La mijlocul întrecerii, 
viu disputată, tabela de marcaj nu 
indica decît un avantaj infim (2—1) 
in favoarea dinamoviștilor, Era e- 
videntă însă diferența de valoare 
între cele două formații. în conti
nuare, fruntașa clasamentului a

atacat din ce în ce mai pubamfc, 
poloiștii de la I.E.FJS. fiind de cele 
mai multe ori nevoiți de a-și opri 
adversarii prin faulturi grave. La 
sfîrșitul partidei, scorul a fost fa
vorabil dinamoviștilor cu 6—1 
(1—0, 1—1, 2—0, 2—0) prin punc
tele realizate de Novac 3 (toate din 
4 m), Lază 2 și Frincu. Unicul gol 
al studenților a fost marcat de 
Blajec (din 4 m). A condus Gh. 
Dumitru (Buc.).

In deschidere, Vagonul Arad a 
dispus relativ ușor de C.S.M. Cluj 
cu 8—4 (1™ 1, 4—2, 0—0, 3—1). Au 
marcat: Lesa! 3, Unc, Grumaz, 
Suhanek, Feher, Capotescu de la 
învingători și Urcan 2, Kari, Ma
gyars de la învinși.

III

Corespondență speefală pentru SPORTUL

HANDBALISTELE SOVIETICE VIZEAZĂ UN LOC
PE PODIUM LA „TROFEUL CARPAȚI"

GERTRUDE BAUMSTARK CONDUCE
IN TURNEUL DE LA HALLE

Șahiștii noștri, pe locurile de mijloc.? 
la Smederevska Palanka

r...................  .;i " ........... . 1 .......................... «i

MIHALCA SI GIURGIUCĂ- 
ELIMINAȚI DIN PRIMELE TURURI!

(Urmare din pag. t)

tul de slabă, de pînă acum, a unei 
alte jucătoare către care se îndreap
tă multe speranțe. Ne gîndim la 
Carmen Crișan (Politehnica Bucu
rești) care a cîștigat pe muchie de 
cuțit intîlnirea inaugurală cu junioa
ra Minodora Popescu din Buzău. 
Numai gradul mare de emotivitate 
al buzoiencei și plusul de experien
ță al adversarei au decis în final 
victoria lui Crișan. Dacă rezultatul 
ar fi fost invers, faptul nu ar fi 
putut surprinde pe nimeni dintre 
cei care au urmărit întrecerea. Ori- 
cîte progrese ar fi făcut Minodora 
Popescu, talentata elevă a antreno
rului Emil Băcioiu, la ora actuală 
există încă un decalaj valoric evi
dent in favoarea lui Carmen Crișan. 
Deci, un nou semnal de alarmă pen
tru jucătoarea bucureșteană.

Printre celelalte surprize vom 
menționa eliminarea perechii Mihal- 
ca - Rethi de către cuplul brașovean 
Maria Corodi - Ancei.

Rezultate mai importante t simplu

femei (35 de participante) — turul I
— Crișan — Popescu 3—1 (21. 24, 
—18, 16), Babiciuc — Lupu 3—2, 
Krejec — Baciu 3—1, Sinteoan . — 
Căruceru 3—2. Spiridon — Mihalca 
3—2 (—16. 21. —15. 9, 19) ; optimi 
de finală ; Crișan — Krejec 3—0, 
Alexandru — Stoian 3—0. Zaharia
— Toma 3—0, Sinteoan — Ilie 3—0, 
Lunțeanu — Hariga 3—0. Spiridon — 
Feldman 3—1, Leszai — Babiciuc 
3—1 ; dublu mixt (35) — optimi de 
finală: M. Corodi, Ancei — Mihal
ca, Rethi 3—2 ; sferturi de finală: 
Leszai, Covaci — Babiciuc, Sîndeanu 
3—0 ; semifinale; Crișan, Gheorghe
— Leszai, Covaci 3—2. Alexandru, 
Doboși — M. Corodi, Ancei 3—0.

Ultimele rezultate: simplu băieți 
(turul II) — Ovanez — Bobocică 
3—0, Popov ici — Moraru 3—0, Gheor
ghiu — Demian 3—1, Covaci. — Szen- 
tivani 3—0 ; optimi de finală ; Naftali
— Luchian 3—0 î, Pppovici — Giur- 
giucă 3—0 !. Covaci — Hidveghi 3—2, 
Ovanez — Rethi 3—0.

Duminică au loc ultimele partide 
*1 toate cele cinci finale.

Campionatul republican 
de atletism pe echipe

(Urmare dîn pag. I)

obst.; Gh. C-efan (R) 9:03,4, M. lo- 
nescu (CAU) 9:12,6; înălțime: M. Ne- 
gomireanu (CAU) 2,04 m, C. Scafe? 
(CAU) 2,00 m; tripiusalt: Crăciun 
Corbu (CAU) 14,43 m. I. Tănăsescu 
(SSA) 14,42 m, greutate; M. Iordan 
(SSA) 16,09 m. Gh. Dumbravă (CAU) 
14,39 m; suliță: A. Finta (CAU) 
65,20 m, V. Iancu (R) 61,20 m, 
4x100 m: CAU 41,4. Rapid 42,5, — 
FEMEI: 100 m: V. Bufanu (R) 11,7, 
S. Anghelescy (CAU) 12,3 (vînt din 
spate 2,4 m/s), 400 m: D. Bădqseu 
(R) 57,1. A. Jacab (CAU) 57,7; lun
gime: Bufanu 5,98 m. Fl. Boca (R) 
5,83 m; disc: M. Vasilescu (CAU) 
44,48 m, G. Dumitrescu (CAU) 
40,26 m.

Concursul continuă duminică de 
la ora 9 pe stadionul Republicii.

t VI. MORARU

Echilibru de forțe 

tn derbyul codașelor
BRAȘOV, 23 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru).
Pe stadionul din Poiana are Ion

derbyul codașelor, care-și dispută 
ultima șansă de a activa și anul 
viitor în campionatul republican. în
trecerile sînt interesante și se desfă
șoară sub semnul unui sensibil echi
libru de forțe între competitori. După 
prima zi de concurs rezultatele celor 
trei întîlniri sînt: Brașov — Metalul 
73—57 (la femei 24—18). Brașov — 
Timiș 70—73 (27—14), Timiș — Me
talul 80—58 (16—23).

Cele mai bune rezultate individu
ale: BĂRBAȚI: 100 m; Szabo (T) 
10,9; 400 m: Ghipu (M) 48,9; 1500 m: 
Neamțu (B) 4:03,2; 3000 m obst: 
Adrian (T) 9:44,6; 110 mg: Glava
(T) 15,2; înălțime; Guțuieac și Va
silescu (T) 1,90 m; triplu: Rotaru
(B) 15,09 m; greutate: Crețu (M)
15,32 m; suliță; Grosu (B) 53,57 m; 
4x100 m: Timiș 42,7; FEMEI: 100 m. 
M. Goth (M) 11,9; 400 m: M. Bâdi- 
toiu (B) 58,2; lungime: D. Matu- 
șescu (Bj 5,43 m; disc: A. Sâlăgean 
(B) 40,50 m.

Organizarea întrecerilor a fost la 
înălțime, iar timpul a fost favorabil 
pînă la ultima probă a reuniunii, 
cind a început să plouă.

Carol GRUIA

DINAMO ÎNVINGĂTOARE ÎN DERBY-UL
„CUPEI I.C.H.f LA BASCHET

In noua lor formație evoluează 4 jucătoare

Pîerzînd calificarea pentru cam
pionatul mondial ce va avea loc 
în luna decembrie, în Olanda, an
trenorii reprezentativei feminine a 
U.R.S.S. au operat o restructurare 
masivă a întregului lot, promovînd 
o serie de tinere și talentate hand
baliste pe care le pregătesc pentru 
viitoarea ediție a C.M.

Cu toate acestea, reprezentativa 
Uniunii Sovietice nu a pierdut mai 
nimic din valoarea sa binecunos
cută pe plan internațional. O do
vedesc, în primul rînd, cele două 
victorii obținute, recent la Kiev 
în fața redutabilei selecționate a 
R.D. Germane. Jucătoarele sovie
tice au învins cu 15—13 și 15—14, 
pierzînd al treilea meci cu 11—12.

■x- , s s 'r.

fi

campioana continentală

Este drept, în noua sa alcătuire, 
formația U.R.S.S. este deocam
dată lipsită de omogenitate, în 
componența ei intrînd la această 
oră elemente din 8 echipe de club, 
Dar marea majoritate a purtătoa
relor tricoului purpuriu fac do
vada unor excelente calități fi
zice, 8 unor apreciabile cunoștințe 
de ordin tehnic și tactic și, lucru 
care merită a fi 
deosebite dorințe 
aceste atuuri, se 
zentativa Uniunii
rele turneu internațional de la 
Cluj, dotat cu „Trofeul Carpați" 
și pășirăm convingerea că evoluții-

subliniat, a unei 
de afirmare. Cu 
prezintă repre- 
Sovietice la ma-

de la Spartak Kiev^

pe

Tarneul Internațional feminin 
de șah de la Halle (R.D. Germană) 
a continuat cu partidele cuprinse 
în runda a 3-a. Iată rezultatele: 
Baumstark (România) — Michel 
(R.D.G.) 1—0; Hartlapp — No-
warra 6—1; Gheorghieva — Kre- 
gge rfi—Ua. în clasament, pe pri
mul Ioc se află Gertrude Baum
stark cu 21/j puncte, secundată de 
Kristol (U.R.S.S.) — 2 puncta șî • 
partidă întreruptă.

După 12 runde, în turneul inter
național de șah de la Smederevs- 
ka Palanka (Iugoslavia) conduce 
iugoslavul Karaklaîci cu 9 puncte, 
urma* de cehoslovacul Smejkal

8'7i puncte (1), Kura.jica (tegosla* 
via) 7*7> puncte (1), Rajkovici (Iu
goslavia) 6’7» puncte, Ostojici (Iu
goslavia) și Zaițe» (U.R.S.S.) 6
puncte (1), Ciocîltea (România). 
Ivkov (Iugoslavia) și Pidevski (Bul-1 
garia) 6 puncte. Al doilea partici
pant român la întrecere, Theodoir 
Ghițescu ocupă locul 12 cu 5 pum> 
te.

în runda a 12-a, Victor Sîocîl- 
tea, cb piesele negre, a remiza* 
cb marele maestru Bora Ivkev., 
Tot remiză s-a încheiat partida 
dintre Ghițesca și Rajkovici. Bi- 
derul clasamentului, Raraklaicl^ 
l-a învins tn 38 de mutări pe Mi
losevic!.

r.-i:

Hei

Si

1

- : > A

I

Ocana 
r____  x astăzi,

'printre favoriții ‘’„Marelui Premiu al Națiunilor", clasica probă pe 100 km 
contracronometru, cu care se încheie sezonul ciclist in Franța

Foto î A.S.b.

Eddy Merckx (in fruntea acestui pluton de ași ai pedalei) și Luis 
(primul din stingă), împreună cu Van Impe și Zoetelmek vor fi.

VEȘTI DIN

le ei nu-î vor lăsa Indiferenți 
specialiști.

Echipa care se va deplasa este 
alcătuită din Svetlana Bodrova 
(Luci Moscova) și Svetlana Bobrova 
(Spartak Kiev), care debutează în 
postul de portar, Lilia Androsova, 
Svetlana Pinciuk și Nadejda Loz- 
bina de la Spartak Kiev, un terțet 
a cărui medie de vîrstă este de 19 
ani, Irina Suhanova (Spartak Bar
naul), Marsuba Artîbaeva (Mehnat 
Circik), Tamara Zolkina și Natalia 
Kudreavțova de la Luci Moscova, 
Valentina Vasilenko și Galina Po
pova de la Kalinineț Sverdlovsk, 
Olga Poliakova și Elena Mirosni- 
cenko de la Petrogradeț Leningrad 
și Ecaterina Kolupaeva (Iskoj Chi- 
șinău).

Așadar, puține nume sonore 
printre aceste fete tinere și ambi
țioase, capabile de mari surprize 
în turneul de la Cluj. Oricum, 
însă, formația Uniunii Sovietice 
candidează și la ediția din acest 
an a trofeului la un loo pe 
diurn.

In semifinalele DE LA BILLINGHAM

TIRIAC ÎNVINS DE CHILIANUL I U LIII
• La dublu, cuplul Țiriac-Battrick va juca in finală

po-

Elana RERIH
maestră a sportului 

redactor la „Sovietskî Sport" 
Moscova

LONDRA 23 
nala probei de 
cadrul turneului international 
tenis de la Billingham (Anglia) va 
opune pe chilianul Jaimâ Fillol 
englezului Gerald Battrick. în se
mifinale, Fillol l-a eliminat cu 
6—3, 6—2 pe românul Ion Tiriac, 
iar Battrick l-a învins cu 6—1, 
4—6, 6—2 pe francezul Georges 
Goven.

In finala probei de dublu bărbați 
«e vor întilni cuplurile Tiriac — 
Battrick și Fillol — Moore. în se
mifinale, Țiriac (România) și Ba
ttrick (Anglia), au învins cu 6—3,

6—3 perechea franceză Barthes 
— Goven.

O mare sprpriză s-a înregistrat 
în proba de simplu femei: austra- 
llanca Evonne Goolagong cîștigă-

(Agerpres). — 
simplu bărbați

F.1- 
din 
de

toarea ultâmnlul temea de la 
Wimbledon, a pierdut cb •—6, 
5—7 în fața jucătoarei americane 
Julie Heldman.
finală, Virginia 
dispus cu 7—5.
Durr (Franța).

în cealaltă semi- 
Wade (Anglia) a 
6—3 de Franțoise

MARELE PREMIU

Inter a contestat meciul
de la Moenchengladbach

BERNA 23 (Agertr — Uniu
nea Europeană de fotbal a con
firma* primirea unui protest ofi
cia) al clubului de fotbal Interna
ționale Milano în legătură cu in
cidentele petrecute în timpul me
ciului disputat în „Cupa campio
nilor europeni" cu echipa Boru-

ȚĂRILE SOCIALISTE

AL ORAȘULUI PRAOA
FRAGA, 23 — Turneul inter-, 

național de baschet „Marele pre
miu al orașului Fraga" s-a înche
iat cb victoria echipei pragheze 
Slavia VSZ, care a întrecut în me- 
ctel decisiv cu 64—62 (30—21) for-1 
mațîa Sparta. Pentru locul trei 
s-au întâlnit formațiile Politehnica 
București și Orbis Praga. Au în
vins baschetbalistele bucureștene 
cu scorul de 6746 (41—-23).

INVITAȚII
PENTRU CAMPIONATELE

Considerat derby-ul „Cupei I.C.H.F.” 
(ambele echipe erau neînvinse pî
nă la această dispută), meciul dintre 
Dinamo și I.CJH.F. a fost foarte 
interesant timp de 25 de minute, 
după care campionii țârii și-au im
pus plusul de pregătire tehnică tac
tică și, mai cu seamă, de rezistență 
fizică, detașîndu-se și cîștigind co
mod cu 88-75 (45—47). începutul
partidei a f/St favorabil I.C.H.F.-ului 
care, spre surprinderea publicului, 
a condus cu 10—0 si 14—2. Dar, di
ferența a produs un șoc în rîndul 
dinamoviștilor care, prin cîteva in
tercepții, contraatacuri si aruncări, 
de Ja semidistanță, au restabilit 
echilibrul pe tabela <5e scor (min. 7 
14—14). în continuare, tot I.C.H.F.-uI 
a avut avantaj, dar de numai cî
teva puncte. în repriza secundă, du
pă cîteva minute de Joc echilibrat, 
titularii I.CLH.F.-U1U1 au dat semne 
de oboseală, iar înlocuitorii lor nu 
au putut face fată ritmului impus 
de Dinamo care, beneficiind de 
Radu Diacoriescu într-o vervă deo
sebită, a realizat, în numai 
minute, o diferență de 20 de 
(min. 36; 83—63), suficientă 
a-i asigura succesul. Au
Cernea 6, Hanes 9, Chivulescu 7, 
Săuca 14. Zisu 8, Diaconescu 21, 
Novac 4, Dragomirescti 19 pentru 
Dinamo, respectiv Antonescu 5, Di- 
kay 11, Niculescu 8, Mălușel

Tddossy 11. Chiciu 11. Cîmpeanu
Au arbitrat cu unele scăpări M. 
zea și Em. Niculescu.

Intr-un alt joc, desfășurat 
cursul dimineții, 
pe Universitatea 
(48—36).

Azi au loc în
la ora 9,30, ultimele partide: I.C.H.F 
— Universitatea Cluj și Dinamo — 
Banik Ostrava.

18. 
Ri-

în
Dinamo a întrecut 

Cluj cu 95—50

sala Floreasoa. de

COMEMORAREA URIAȘULUI
Spertul sovietic a comemorat re

cent aniversarea a o: sută de ani de 
la nașterea lui Ivan Podubnîi. 
Personaj intrat în legendă, atît prin 
uriașa sa forță fizică cit și prin 
lunga și strălucita carieră de cam
pion mondial de lupte libere, Po
dubnîi reprezintă pentru genera
țiile de tineri sportivi un exemplu 
de armonioasă îmbinare a valori
lor fizice și morale. Acestea i-au 
permis ca, timp de peste două de
cenii să păstreze coroana de cam
pion mondial, ieșind biruitor în 
toate întâlnirile susținute. In anul 
1905, el a cucerit la Paris titlul de 
campion mondial, centura și eșarfa 
de aur, și după aceea nimeni nu l-a 
mai putut învinge.

Măsurătorile antropometrice ale 
lui Podubnîi erau impresionante i 
1,84 m — înălțime; 118 kg. — 
greutate; 1,34 m (!) — perimetru 
toracic ; 0,43 m — biceps. Ridica 
cu ușurință o halteră de 120 de 
kg. La 55 de ani a întreprins un 
turneu în S.U.A., unde vreme de 
doi ani și-a pus titlul în joc în 
față a zeci de adversari, învingîn- 
du-i cu regularitate.

Vitalitatea, marelui campion era 
extraordinară. Chiar la vîrsta de

de ani putea fi văzut în sălile 
gimnastică unde, îmbrăcat în

65 
de 
tricou, împărtășea din lunga lui ex
periență de luptător, sportivilor ti
neri. La marile parăzi ce se desfă
șurau la Moscova, el apărea încăr
cat de medalii deschizînd defilarea 
sportivilor. S-a stins în primul an 
de război — 1941. Cei apropiați 
spuneau că inima uriașului n-a re 
zistat chinului de a nu putea lua 
parte activă Ia lupta pentru elibe
rarea patriei.

In amintirea sa a fost instituit 
un turneu anual de. lupte denumi 
„Memorialul Ivan Podubnîi".

UAS.R. - PRINTRE ORGANIZAȚIILE
CELE MAI ACTIVE

SURPRIZE LA NOUA 
TRAMBULINĂ

în stațiunea de munte „Cerniat 
Kos" din Bulgaria, s-a inaugurat 
recent prima trambulină de plastic 
clin această țară, eveniment , care 
deschide mari perspective concursu
rilor de schi ce se desfășoară aici în 
fiecare iarnă. La inaugurarea noii 
trambuline, au fost prezenți, în ă- 
fara schiorilor bulgari, renumiți să
ritori din R. D. Germană și Iugosla
via, veniți să împărtășească din teh
nica și experiența lor gazdelor, mai 
puțin familiarizate cu spectaculoa
sele zboruri.

Dar „novicii" au arătat calități 
nebănuite, înțrecîndu-și „profesorii" 
la prima confruntare, deși printre 
ei se aflau nume de prestigiu 
Hans Glass și E. Seifert din R. 
Germană. Cu o săritură de 65 
metri, aflată la limita maximă

ca
D. 
de 
a

performanței permisă de trambuli-.

nă. debutantul bulgar T. Sandov a 
cîștigaț prima manșă, stabilind și 
recordul inaugural

E drept că în cea de a doua man
șă, experiența oaspeților și-a spus 
cuvintul, săritorii germani adjude- 
cîndu-și primele patru locuri în or
dinea următoare i B. Heddorf, H. 
Glass, E. Seifert și H. Schmidt.

TRIUNGHIUL DE LA SCHLEIZ
Pentru un pasionat al sporturilor 

cu motor, numele de „Triunghiul de 
la Schleiz" este binecunoscut, căci 
aici se desfășoară marile concursuri 
de automobilism și motociclism din 
R. D, Germană. Este vorba de un 
circuit care se înscrie, aproximativ 
într-un triunghi și care se află în 
apropierea orașului Schleiz.

Primul record al acestui circuit— 
care inițial era o simplă șosea, per
fecționată ulterior — datează din 
anul 1923 și se ridica la... 64,2 kin 
pe oră. Trebuie să precizăm că a 
fost realizat, pe o motocicletă 
„Marș". In anii din urmă motoci- 
clișții au atins pe , acest traseu 
136,752 km pe oră (Heinz Rosner 
— R.D.G., pe M.Z.), iar automobiliș- 
tii au depășit, încă din anul 1967, 
media orară de 150 km. Primul 
care a depășit această limită pe 
„triunghiul de la Schleiz" a fost en
glezul Chris William pe un „Brab
ham- (150,550 km), dar performan
ța sa a fost întrecută,, în 1969, de 
suedezul Freddy Kotulinsky care, pe 
un „Lotus", a atins media orară de 
154,526 km.

în 1970 au fost testate pe acest 
circuit primele mașini tip turism 
„Wartburg RS 1000".

ssia Moenchengladbach. Dapă 
cum se știe, echipa italiană a 
pierdut cb 1—7 această partidă, 
dar ea contestă valabilitatea rezul
tatului, invocînd faptul că în mi
nutul 30 (la scorul de 2—1 pentru 
gazde), Jucătorul Boninsegna, «nul 
dintre cei mai valoroși componenți 
ai formației milaneze, a fost lo
vit cb o sticlă aruncată de un 
spectator și na a maî pntst con
tinua Jocul. Se crede că protestul 
clubului din Milano va fi teat tn 
discuție la 30 octombrie, la Gene
va, ca prilejul reuniunii comisiei 
U.E.F.A.

AFRO-ASIATICE 
DE TENIS DE MASĂ
PEKIN, S3 (Agerpres). — Ofi

cialitățile sportive din R.P. Chi
neză au invitat Ia Pekin trei re
prezentanți ai federației interna
ționale de tenis de masă pentru 
a urmări campionatele afro-asia- 
tice care se vor disputa intre 3 
și 13 noiembrie. Invitații forurilor 
sportive din R.P. Chineză sint 
Roy Evans (Țara Galilor), vice
președintele federației Internatio
nale, M. K. Goto (Japonia), se
cretar general, și M. J. Mercier 
(Franța).

NORI NEGRI DEASUPRA
OLIMPIADEI ALBE“

cîteva 
puncte 
pentru 
înscris

13,

A ÎNCEPUT
CAMPIONATUL

FEMININ
DE BASCHET;
CONSTRUCTORUL - VOINȚA 

BRAȘOV 41 “58 (26-28)
Aseară, în sala Constructorul, in 

partida inaugurală a diviziei A de 
baschet, feminin. --'-1 - -
mit replica 
Voința. Evident 
au dominat de 
doar o relaxare 
reprize a făcut_
să Ie fie favorabil numai cu un coș. 
în cea de-a doua parte a meciului, 
bucureștencele au început bine, dar 
după cîteva minute au cedat din 
nou inițiativa, fiind net depășite in 
final. Cele mai multe puncte au fost 
înscrise de Simon 16, Bunica 14, Du
mitru 12 pentru învingătoare. Ocio- 
bescu-Codeanu 9 și Popescu 8 pen
tru Constructorul.

echipa gazdă a pri- 
formației brașovene 
mai bune, oaspetele 
la început jocul și 
spre sfirșitul primei 
ca scorul, la pauză,

n NEGREA

DIN CADRUL F.I.S.U.
(Urmare din pag. I

șî mai ales la reușita deplină a ac
țiunilor organizate ita România sub 
auspiciile F.I.S.U., președintele Ne- 
biolo a elogiat contribuția impor-
tantă pe .care U.A.S.R., membră fon
datoare a F.I.S.U., a dus-o la dez
voltarea mișcării șportive studențești 
internaționale. De altfel, trebuie să 
precizez că multe Oficialități ale fe
derației au caracterizat U.A.S.R. ca 
pe una dintre organizațiile cele mai 
active.

— La Madrid s-au făcut, după 
cite știm, propuneri de modificări 
ți îmbunătățiri ale regulamentu
lui manifestărilor sportive organi
zate de F.I.S.U. Ce puteți să ne 
spuneți in legătură cu această 
problemă ?

—- Au fost dezbătute mal multe 
propuneri, dintre care două au avut 
o importanță mai mare. Prima s-a 
referit la stimularea participării Ia 
întreceri, doar a studenților și ab
solvenților de un an și nu celor care 
au terminat facultățile de mai mult 
timp. A doua problemă s-a referit la 
menținerea actualei periodicități de 
disputare a „Universiadelor" la fie
care doi ani. La adunarea generală 
anterioară au fost propuneri ca între
cerile studențești să se dispute la fie
care 4 ani. Principalul argument în 
menținerea disputării întrecerilor din 
2 în 2 ani. susținut printre altele și 
de țara, noastră, a fost acela că în 
condițiile existenței «nor forme de 
învățămînt superior de 3—4 ani, o 
periodicitate de 4 ani a universiade
lor ar priva unele generații de stu- 
dențî de participarea la asemenea 
manifestări.

Interesant de relevat este șî faptul 
că o contribuție importantă la dezba
teri au adus-o și țările africane, a- 
ceasta cu atît mai mult cu cit pînă în 
ultimii ani activitatea F.I.S.U. a fost

dusă aproape fn exclusivitate de or
ganizațiile țărilor europene. Legat de 
aceasta, vreau să spun 
incă două organizații 
anume cele din. Ghana 
aderat la F.I.S.U.

— V-am ruga să 
precizări asupra programului de 
activități imediate ale federației șî 
să ne spuneți ce noutăți de ulti
mă oră s-au adus în ședința de la 
Madrid ?

— Programul exprimă o contribu
ție majoră Ia activitatea F.I.S.U. a 
organizațiilor studențești din țările 
socialiste. Spre exemplificare, mă 
voi referi la două acțiuni : România 
va organiza în iulie 1972 „Campio
natul european universitar de fotbal'', 
in care pentru prima oară sînt în
scrise șî organizații din țări neeuro- 
pene, iar cea mai mare acțiune a 
F.I.S.U., „Universiada de vară 1973", 
va avea loc la Moscova.

— Ca rezultat al intensei acti
vități duse de U.A.S.R. în cadrul 
Federației Internaționale a Spor
tului Universitar, cum apreciați 
alegerea dv. în Comitetul Execu
tiv al F.I.S.U. ?

— Răspunsul, se află de fapt 
in întrebare. Deși alegerea membri
lor Comitetului Executiv F.I.S.U. se 
face nominal, există o raportare di
rectă a acestora la activitatea des
fășurată de organizația pe care o re
prezintă. Alegerea mea nu face decît 
să concretizeze aprecierea redată .mai 
sus, că în prezent U.A.S.R. se nu
mără jffjgitre membrii cei maî activi 
ai acestei federații, că va căuta și în 
viitor să confirme frumosul renume 
de care se bucură în arena sportivă 
studențească mondială. în încheiere, 
vreau să arăt că la sffrșitul lucră
rilor de la Madrid, președintele 
F.I.S.U., Priino Nebiolo, a decernat 
U.A.S.R. și șefului comisiei sale spor
tive diplome de onoare pentru con
tribuția adusă la succesul „Universia
dei de vară 1970" de la Torino

că la Madrid 
naționale, și 

și Grecia, au
faceți unele

Campionatul (le 
gimnastică modernă 
al Cehoslovaciei, a 
constituit, în acest 
an un ultim criteriu 
de selecție în vede
rea „mondialelor" ce 
se vor desfășura în 
Cuba. Titlul a reve
nit tinerei pragheze 
Marcela. Klingerova 
(18 ani), pe care fo
tografia alăturată o 
infăițșează în timpul 
exercițiului cu min
gea.

Ttnărul atlet sovietic Alexandr Makarov 
continuă să confirme excelenta formă in 
care se află. Cu prilejul unuj concurs 
care a avut loc la Moscova, el a arun
cat sulița la 84,48 m. Este pentru a cin- 
cea . oară " 
Makarov

in cursul acestui sezon 
depășește granița celor

51 de echipaje care au

cind
80 m.

Din cele __ __
startul în turul automobilistic al __
pei, 39 au trecut .linia .de sosire la Tra- 
vemunde (R.F.G.) după un parcurs epui
zant de 14 000 km. Potrivit unui clasa
ment, provizoriu cupa de aur a revenit 
clubului vest-german „Adac", iar cupa 
de argint automoblliștilor sovietici, par
ticipant! pentru prima oară la • -
competiție. Juriul urmează să 
veze clasamentul final.■
Numeroși spectatori au urmărit 
șoria tatilnirea internațională de 
dintre echipele de tineret ale Poloniei și 
R.D. Germane. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 16—6.

luat 
Euro-

această 
definiti-

la Var-
box

Sferturile Se finală ale turneului de 
tenis de Ia Barcelona au fost marcate 
de numeroase surprize. Cu excepția a- 
mericanulul Marty Blessen, toți capii 
de serie (incluzind 4 australieni) au fost 
eliminați. Iată rezultatele : Bob Lutz 
(S.U.A.) — Rod Laver (Australia) 6—2, 
7—6; Manuel Orantes (Spania) — Ken 
Rose wall (Australia) 4—6, 7—6, 7—5;
Marty Riessen (S.U.A.) — John New-

Este cunoscut J.itigiuV' (pe 
care ziarul nostru l-a prezentat 
la timpul său) dintre C.I.O. și 
F.I.S. asupra problemei amato
rismului în schi — ca problemă 
de principiu — cit și asupra in-. 
teraicției de a lua startul ta 
H.O. de la Sapporo dictată îm
potriva upora dintre cei mai 
valoroși schiori ai lumii. Este 
vorba de Malcolni Milne (Aus
tralia) Franz Vogi (R.F.G.), 

Georges Mauduit, Jean Luc Pi- 
nel și Jean Noel Augert (Fran
ța), Dumeng Giovanoli și Jean 
Daetwiler (Elveția), Duncan și 
Hebron (Canada), Overland 
(Norvegia), toți acuzați de a fi 
încălcat regulile amatorismului 
pentru că au predat lecții de 
schi ca instructori-antrenori, în 
vara anului 1970, la Mammouth 
Mountain (S.U.A.).

La un moment dat (după 
Congresele F.I.S. de la Barce
lona și Opatija, ca și la ultima 
sesiune a G.I.O}, intervenise un 
acord între cele două înalte fo
ruri sportive, în sensul că schi
orii vor beneficia de un statut 
special aflat sub controlul fe
derațiilor naționale și al F.I.S. 
Irț soluționarea problemei ama
torismului se pornise de la ide- 
ea esențială că sportul, ca orice 
activitate umană, trebuie să fa
ciliteze promovarea socială a 
celui ce-l practică, adesea, cu 
prețul unor mari sacrificii. A- 
cest mod nou, de a privi lucru
rile, opus vechilor formule de 
amatorism, ar fi deschis o breșă 
în concepția C.I.O., breșă prin 
care și alte discipline sportive 
— după exemplul schiului — ar 
fi obligat G.I.O. să-și reconsi
dere anumite puncte de vedere, 
susținute cu deosebire de preșe
dintele său, A very Brundage.

Se părea că înaltul for olim
pic ar fi acceptat acest punct, 
de vedere, dar vești de ultim 
moment vin să sublinieze că in
transigența președintelui Brun-

dage continuă. Pe de altă parte. 
E.I.S. și anumite federații na
ționale de schi au anunțat că. 
în ipoteza excluderii de la S.O. 
a principalilor candidați la me
dalii, nu vor mai avea loc pro
be alpine la viitoarea Olimpi
adă albă de la Sapporo.

Mai sînt circa 100 de zile pînă 
fa deschiderea S. O. și conflictul 
nu pare a se fi soluționat. Dim
potrivă. Cele două părți caută 
soluții proprii. De pildă, F.I.S. 
a cerut recent lui Honore Bon
net, fost conducător al naționa
lei Franței și actual director 
sportiv al stațiunii Pra Loup, să 
confirme dacă stațiunea sa este 
tn măsură să organizeze în ia- 
nuarie-februarie 1972, campio
nate mondiale de schi alpin tn 
tocul întrecerilor programate la 
Sapporo. Răspunsul a fost afir
mativ, sub condiția unor aju
toare financiare și administra
tive (rețele telefonice herțiene) 
condiții care i-au fost garantate.

Ne aflăm într-un impas deo
sebit de grav, cu importante 
consecințe. Absența schiului al
pin de la S.O., probe spectacu
loase și atractive, ar compromite 
Olimpiada și ar afecta grav in
teresele financiare și propagan
distice ale organizatorilor japo
nezi.

Părțile rămîn deocamdată sta
tornice pe hotărîrile luate, cu- 
fundînd programul de la Sap
poro într-o mare incertitudine. 
Și dacă, pînă la jumătatea lui 
noiembrie, președintele Brun
dage va rămîne la fel de infle
xibil — (pentru rațiuni de or
ganizare care necesită timp) 
este aproape sigur că nu vom 
avea întreceri de schi alpin la 
d. O. de la Sapporo, dar se vor 
organiza campionate mondiale 
alpine la Pra Loup (Franța). Ar 
însemna aceasta și o definitivă 
ruptură între G.I.O. șt FJ.S. ?

Mihai BîRA

t p (1), urmați de Semenova * 
Kozîovskaia 8!A p. (2), Levitina S’/j 
în runda a 14-a, Kislova a tnvins-o 
Semenova iar Kozlovskaia a pierdut 
Kakabadze,
■l

Tntr-una din semifinalele »Cupei Mon
diale* la hochei, pe iarbă, competiție

P., 
p. 

pe 
la

(mijlocie). După 10 reprize, Juriul l-a 
acordat victoria la puncte lui Sterling. 
Cu acest prilej, ți-a făcut debutul la 
j,pro“ danezul J. Hansen (semimijlocie), 
care l-a învins la puncte, după 8 re
prize pe francezul Mariolle.

«TELEX «TELEX «TELEX •
combe (Australia) S—Ss *—â, 8—4; Mar
fin Mulligan (Australia). — Fred StoUe 
(Australia) 6—4, 6—3. Ea dublu bărbați, 
Juan Gisbert (Spania) și Zellco Franu- 
lovici (Iugoslavia) au eliminat cu 6—4, 
5—7, - * ............
Bob

6—3 cuplul Allan Stone (Australia). 
Maud (B.S.A.).

tn _____ _____ ___ _
U.R.S.S. după 14 runde; conduce Șui cu

campionatul feminin de șah; al

care se desfășoară Ia Barcelona, echipa 
Pakistanului a învins cu 2—1 echipa 
Indiei. Finala va fi disputată între echi
pele Pakistanului șl Spaniei, care a dis
pus cu 1—0 de Kenya.

Aproape 4 50) de spectatori au urmărit 
la Copenhaga meciul de box dintre fos
tul campion al Europei Tom Bogs (Da
nemarca) și englezul Bunny Sterling

Campionul mondial de box la cat. semi
mijlocie, mexicanul Jose Napoles, a sus
ținut la Ciudad de Mexico un meci ami
cal în compania argentinianului Alfredo 
Esteban Osuna. Napoles a obținut victo
ria la puncte.
■I

Federația internațională de tir cu arcul 
a confirmat că în anul 1973 campiona
tele mondiale vor avea Ioc tn Franța, 
întrecerile se vor desfășura la Grenoble, 
pe un teren special amenajat.

în prezent, se află ta turneu in R.F. a 
Germaniei echipa masculină japoneză 

de volei „Fuji". în primul Joc, dis
putat la Bonn, voleibaliștii japonezi au 
învins o selecționată a orașului cu 3—0 
(6, 6, 7).
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