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' ZIUA PETROLISTULUI 1
Sărbătorind „Ziua petrolistului11, întreg poporul 

evocă, în acest an, tradițiile glorioase de luptă re
voluționară ale petroliștilor, pentru libertate so
cială și națională, ca și eforturile susținute ale 
acestor harnici muncitori care, valorificînd im
portante resurse ale țării — țițeiul și gazele — își 
aduc o contribuție de seamă la dezvoltarea eco
nomiei naționale, participînd aerbiv la realizarea 
mărețului program de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, elaborat de Con
gresul al X-lea al Partidului Comunist Român și 
de Conferința Națională a partidului.

în perioada actuală, răspunzînd cu entuziasm 
sarcinilor și obiectivelor stabilite de partid, pe
troliștii își îndreaptă toată atenția spre îndepli
nirea înainte de termen a Cincinalului.

Participant! activi la marea întrecere socialistă, 
petroliștii din întreaga țară întîmpină ziua lor cu 
noi succese în muncă. Colectivele rafinăriilor Cen
tralei industriale a prelucrării țițeiului au depă
șit planul producției globale, pe perioada care

lei. Totodată, în cele trei trimestre din acest an 
au fost asimilate și introduse în fabricație cu
rentă 82 de produse și sortimente noi, cu carac
teristici tehnico-funcționale superioare. însemnate 
realizări s-au înregistrat și la schelele din Țicleni, 
Cărbunești, Cîmpina, Băkxs, Teleajen, Moinești, 
Boldești, Berea, Videle și in alte localități pe
trolifere.

Paralel Cu activitatea productivă, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii care lucrează în acest im
portant sector al industriei noastre, se numără 
printre cei mai fervenți admiratori și practicanți 
ai sportului. Astfel, handbalul a început să fie 
tot mai mult apreciat la Teleajen, Ploiești, Moi
nești, în timp ce fotbalul cunoaște o mare ade
rență la Moinești, Moreni, Boldești, Videle, Cîm
pina, Ploiești. De altfel, și celalte discipline — 
voleiul, popicele, motocrosul. baschetul, orientare 
turistică — sînt tot mai larg practicate în cadrul 
diferitelor asociații sportive, peste tot acolo unde 
muncesc și trăiesc petroliștii.

CT^
Argentina Menis, această record

mană mondială a discului și a... op
timismului, este gata să înfrunte 
un nou obstacol, ploaia. Peste cîteva 
secunde, discul umed și alunecos 
va zbura încă cdată mult peste 
60 de metri, in cursa sa spre.f70.

A XlV-a EDIȚIE A DINAMOV1ADEI DE ATLETISM

PLOAIA, VÎNTUL Șl FRIGUL N-AU PUTUT 
Învinge marile talente:

FINALA „CUPEI DAVIS"
AȘA CUM 0 PREVEDE

ECHIPA ROMÂNIEI ARE MAR
ȘANSE DE VICTORIE!“

este de părere JAN KUKAL, cunoscutul tenisman cehoslovac

Ieri, la ora 14,30, cind pe 
tabela electronică de la stadio
nul Republicii apăreau numele 
celor 7 cluburi — LEVSKI 
SPARTAK — Bulgaria, RUDA 
HVEZDA — Cehoslovacia, DY
NAMO — R. D. Germană, 
GWARDIA — Polonia, DOZSA 
— Ungaria, DINAMO — 
U.R.S.S. și DINAMO — Româ
nia, participante la ediția a 
XI V-a a Dinamoviadei, iar 
sportivii se pregăteau pentru 
festivitatea de deschidere, și-a 
făcut apariția un musafir... ne
poftit : ploaia. De fapt, nu era 
primul. Vîntul și frigul puse
seră, încă de dimineață — cind 
decatloniștii își incheiau Între
cerea, stăpinire pe stadion. Și 
astfel, sportivii, mulți de re
nume, au trebuit să lupte nu 
numai cu acele cronometrefor 
și centimetrii, să-și învingă nu 
numai adversarii firești ci ji pe 
cei neașteptați, nedoriți. Fi
rește, vremea nefavorabilă și-a 
pus amprenta asupra perfor
manțelor. Mulți dintre par- 
tanți nu și-au putut repeta 
performanțele cu care erau cre
ditați. îmbunătățirea lor nepu- 
tîndu-se pune, desigur, in dis
cuție.

Și totuși, au existat excepții. 
De pildă, Argentina Menis și-a 
onorat excelenta sa carte de 
vizită invingind-o detașat pe 
medaliata cu bronz ia J.O.. Va- 
silka Stoieva, și trimițind dis
cul |a 63.26 m, performanță vu 
care oricind poate fi in fruntea 
unei mari competiții. Diar.a 
Iorgova, marea învinsă de la 
Miinchen, a stirnit ropotele de 
aplauze ale celor cîteva sute 
de adevărați pasionați ai atle
tismului. prezenți pe .Repu
blicii” in ciuda frigului pătrun
zător. obținind ineă de la în
ceputul probei de săritură în 
lungime 6.52 m. Și. poate, alte 
performanțe — mai puțin răsu
nătoare — ar trebui notate, 
tocmai pentru că au fost obți
nute in condiții atmosferice in
fernale. Lăsăm pe seama citito
rilor să Ie aprecieze și să a- 
corde realizatorilor lor un gînd 
ban—

DIN NOU, ARGENTINA 
MENIS I

Vîntul ar fi putut fi un aliat pen
tru discobole. Sînt aruncătoare care 
știu sâ-i folosească forța chiar autnci 
cind este potrivnic. N-a fost însă 
cazul ieri, pentru că ploaia făcuse 
nesigur echilibrul în cerc, frigul le 
jena vizibil pe concurente, iar vîntul 
în rafale, schimbător, punea grele

Valentin Gavrilov, fost campion eu
ropean. La 2,11 m, ambii cor.curer.ți 
și-au văzut inutile eforturile și, par
că, au renunțat la ideea că ar putea 
ataca cu succes 
cîștigat Șerban 
toate înălțimile 
încercare.

REZULTATE:
nia) 2,08 ni ; 2. V. Gavrilov (U.R.S.S.) 
2,08 m ; 3. I. Kolev (Bulgaria) 2,05 m: 
4 K. Sachse (R.D. Germană) 2,00 m

DE TREI ORI 19 METRI...

Cuvintul lor poate fi decisiv în proba de dublu ji în întregul meci; E-ik Van DiHen (S.U.A.) și Ion Țiriac 
(România) Fotografii de Theo MACARSCHI

această înălțime. A 
loan care avusese 

trecute din prima
1. Ș. loan (Româ-

FINIȘ VICTORIOS

termină victorioși cursa de 400 metri

La aruncarea greutății băieți — un 
concurs interesant cu trei perfor
manțe peste limita de 19 metri și... 
Xrlmos Varju, finalist Ia J.O. de la 
Miinchen pe locul IV. A cîștigat 
Gert Lochman, care a reușit 19,40 tn 
din a doua încercare. înaintea sovieti- 
cilor Barișr.ikov și Plunge. Românul 
A. Gagea. pe locul V, cu 16,78 m.

REZULTATE : 1. G. Lochman
(R.D. Germană) 19.40 m, 2. Al. Bariș- 
nikov (U.R.S.S.) 19.32 m, 3. R. Plunge 
(U.R.S.S.) 19.08 m, 4. V. Varju (Un
garia) 18.95 m, 5. A. Gagea (Româ
nia) 16.78 m. 6. W. Schmidt (R.D. 
Germană) 16,69 m.

Dinamo viada nu s-a bucu- 
in prima zi - 
prielnică. Dar, .___ ,

bărbăția cu care concu- 
concurentele—) au 

pentru victorie in con-

rat —
vreme 
tocmai 
recții 
luptat _ _____ ______
ditii cu totul potrivnice a făcut 
ea întrecerea să fie mai palpi
tantă. iar victoriile mai pre
țioase.

de o 
poate,

Alexandru Sălcudeanu și Paul Vasile

șase concurenți înscriși la 
startul cursei de 3 000 m obstacole 
au avut de înfruntat o ploaie puter
nică, alergird aproape tot timpul pe 
o pistă inundată de apă. Pe prima 
parte a Întrecerii, plutonul a fost 
compact. De la 1 500 m însă s-au 
detașat Umar Ruus (U.R.S.S.), Bernd 
Schiiller (R D Germană) și Gheorghe 
Cefan. în final, se părea că atletul 
sovietic își va adjudega victoria ; dar 
campionul nostru a atacat puternic 
la ultimul obstacol, treclnd primul 
linia de sosire,

REZULTATE : 1. Gh. Cefan (Ro
mânia) 9:02,6, 2. I. Ruus (U.R.S.S.) 
9:03,2. 3. B. Schiiller (R.D. Germană) 
9:08,6, 4. I. Dima (România) 9:15,0,

probleme. Argentina Menis 
după opinia..noastră,, ar. fi fost 
bilă — în condiții normale —

care,
__ .... _ câpâ- 

bilă — în condiții normale — de un 
rezultat mare, poate chiar de un 
nou record, a făcut eforturi vizibile, 
pentru a obține tot ce se putea in 
condițiile de ieri de pe „Republicii1*. 
Din cele trei aruncări valabile (trei 
au fost depășite) ea a realizat, în 
ordinea valorii, 63,26 m, 63,20 m și 
59,44 m. Chiar și cel mai pretențios 
specialist trebuie să-și scoată pălă
ria în fața acestui mare talent ! 
Stoieva și-a onorat și ea rezultatul 
de la Miinchen, aruneînd peste 60 m.

REZULTATE : 1. Arg ntina Menis 
(România) 63,26 m : 2, Vas’lka Stoie
va (Bulgaria) 60,86 m ; 3. Svetka 
Bogkova (Bulgaria) 56,28 ni ; 4. 
Rosani (Polonia) 52,94 m ; 5,
Vyhnalova (Cehoslovacia) 47,72 m ; 
6. E. Doljenko (U.R.S.S.) 46,96 m.

5—6. M. Chira (România) și V. Sire 
(Cehoslovacia) 2,00 m.

VICTORIE CLARA

aruncarea suliței femei, cunos- 
atletă maghiară Maria Kucs- 
a repurtat o victoria clară, la 
diferență de a doua clasată.

DOAR 2,08 m...

D. 
II.

Deși acoperit cu un covor de ma
terial sintetic, sectorul de săritură 
în Înălțime- nu dădea prea multă 
siguranță concurenților. Multe alu
necări și mai ales grijă deosebită 
pentru a se feri de accidente, iată 
ce am remarcat in întrecerea sări
torilor. Lupta pentru primul loc s-a 
dat între Șerban loan și sovieticul

Cronici și comentarii ROMEO VILARA, 
HRISTACHE NAUM 
și ADRIAN VASILIU

La
cuta 
erka
6 m _ __

REZULTATE : 1. M. Kucserka (Un
garia) 57,94 m ; 2. M. Koroleva 
(U.R.S.S.) 51,70 m; 3. S. Hristova

Fotografii de PAUL ROMOȘAN

Știați că Năstase și Tiriac se an
trenează cu Stan Smith ?... Desigur 
că nu. Și desigur aceasta este, prac
tic, imposibil. Antrenamentele ce
lor două echipe finaliste în „Cupa 
Davis", care au continuat cu asi 
duitate și ieri, la Progresul, sînt 
strict delimitate și nici o între
pătrundere nu este posibilă. Cînd 
jucătorii americani ies de pe „cen- 
tral“ și terenurile anexe, este rîn- 
dul românilor să intre în focul 
pregătirilor. Ei nu se întîlnesc de 
cit pe aleile bătrînului parc, sau 
în fața unei sticle de Pepsi Cola 
la bufet. Atunci?...

Atunci, este foarte simplu. Te- 
nismenii noștri se antrenează cu 
un jucător care seamănă leit cu Stan 
Smith! Aceasta este informația 
strict autentică, pe care v-am pre- 
gătit-o. Fiindcă Jan Kukal, jucă
torul cehoslovac care este sparing- 
partenerul echipei României, para 
frate geamăn cu .„uriașul Californi
an". Aceeași alură — și aproape 
aceeași statură (Smith are 1,93 ra 
iar Kukal 1,94 m...) — același păr 
blond și privire limpede, aceleași 
mișcări largi și totuși dezinvolte 
pe teren, preferința pentru tenisul 
în forță. Doar de cînd Stan și-a 
lăsat mustață, la modă, apare 0 
diferență ușor vizibilă.

Știam despre Jan Kukal că este 
un Davis-cupman cu panaș și cîș-

tigător, cu echipa Cehoslovaciei, a 
competiției europene „indoor” in 
1969. Nu-1 cunoșteam însă ca un 
savuros interlocutor, așa cum ne-a 
fost ieri, în pauza de prînz dintre 
cele două antrenamente ale echi 
pei române.

— Jan Kukal, ce zici de vreme? 
Parcă s-a mai luminat.. — am în
ceput dialogul, pe aceleași teme ac
tuale, pe care le dezbatem zilnic 
de cînd așteptăm finala.

— Va fi vreme frumoasă, sigur! 
Vă spun, fiindcă mă pricep — ne 
răspunde oaspetele nostru, 
rindu-ne imedi;

Campionatul național de tir

gimnastele ROMÂNCE -
COMPORTARE BUNĂ

it: Am studiat multă 
meteoririgie la facultate, am diplo
mă de inginer agronom. Sînt con 
vins că timpul se va îndrepta și 
vom avea soare la finală, din pri
ma zi

Și soția lui Jan, bruna Edita, 
care asistă atentă la conversație, 
îi dă deplină dreptate, reeoman” 
dindu-1 ca un excelent „profer*.

— Atunci, poate că Jan ne va 
spune și scorul finalei.. — Îndrăz
nim.

— Scorul, nu. Dar faptul ci e- 
chipa română are mari șanse de 
victorie, de asta sînt convins — 
spune, de data aceasta foarte se
rios, sparing-partenerul tenismeci- 
lor noștri.

— Care sînt argumentele ?
— Mai multe— In primul rind, 

fiindcă echipa română are in rin- 
durile ei pe „talentul talentelor” 
din tenis. Il.e Năstase. Cel care 
este, la ora actuală, în virful pira
midei. Jucătorul cel mai rapid din 
lume, cu cele mai formidabile re
flexe. Numai olandezul Okker, 
acum un an sau doi, îi putea fi

Ln cistigâtor nescontat la poziția genunchi — Dan Hrib de la Olimpia

conți:
in mai mică măsură rezultatele. în 
scrum b. A stâne urile de talere, 
mai ales la șanț, a făcut., ravagii. Am 
văzut, de pildă, la una din serii 
de 35 de talese lansa.e cum țin- 
tașii cu arma de vânătoare au fo-

Radu VOIA

LA PRAGA (Continuare în pag. a 4-a)
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Foto 1

Șt CIOTLOȘ

etștigăto- 
rul dificilei pro
be de 120 focuri

■fan Caban (Di

Praga s-a desfășurat cea de a 
doua ediție a concursului de gimnastică modernă ai capitalelor țărilor socialiste, 
cu participarea echipelor din Sofia, Var
șovia, Praga șl București. Sportivele au 
concurat pe categorii de vîrstă (plnă ia 
14 ani și între 14—17 ani). In clasamen
tul pe echipe, alcătuit prin cumularea 
rezultatelor tuturor concurentelor, echi
pa orașului București s-a clasat pe locul 
al doilea cu 90,20 P, după selecționata 
Sofiei (91,15 p). și înaintea echipei Pra
ga I 89,85 p. La categoria pînă la 14 ani, prima s-a clasat gimnasta româncă 
Cristina Sima, cu 18,30 p, urmată de 
coechipiera sa Mlhaela Ttmoveanu cu 18,25 p. La oategorla plnă la 17 ani a 
ctștlgat M. Zaharieva (Sofia) cu 28,25 p, 
urmată de Marcela Klingerova (Praga) cu 27,70 p șl Carmen Bucaciuc (Bucu
rești) cu 27,60 p.

de cartușe pentru 
întrucit vîntul mo-

AZI SE REIAU JOCURILE
DIN ..CUPA ROMÂNIEI LA HOCHEI
Astăzi se vor relua, după o zi 

de pauză, partidele din cadrul 
„Cupei României". Reamintim că 
jocurile ce se dispută azi și mîine 
se anunță decisive 
rea primelor patru 
samentului, care — 
știe — dau dreptul de participare

pentru ocupa- 
locuri ale cla- 
după cum se

în prima grupă valorică a diviziei 
A. Iată programul de azi i ORA 
8,30: I.P.G.G. — Avintul Gheor- 
ghieni; ORA 11: Dunărea — Tir- 
nava Odorhei; ORA 16: Steaua — 
Agronomia Cluj; ORA 18,30: Di- 
nano — C.Ș. Miercurea Ciuc,

I

losit cite 40—45 
cele 25 de ținte, 
difica traiectoria talerelor în tim
pul zborului. De altfel, rezultatele 
au fost influențate serios de condi
țiile atmosferice. Au fost serii în 
care unii dintre cei mai 
cialiști au ratat cîte 6—7 
25 !

„Maratonul" 
3x40 focuri - 
titluri la pozițiile 
re și trei poziții 
cu unele surprize 
vorba. în primul 
în genunchi care 
outsider, Don Hrib, de la clubul

buni spe- 
talere din

proba detirului, 
unde s-au acordat 

genunchi, picioa- 
— s-a încheiat 
de proporții. Este 
rind, de poziția 
a revenit unui

C-limpia (antrenor Nicolae Prescu- 
re) care, spre lauda lui, a întrecut 
o serie de maeștri ai genului, cîș- 
tigînd pentru prima oară un titlu 
de campion al țării la seniori. Tot 
la capitolul surprize se poate inclu
de și faptul că numeroși favoriți, 
printre care N. Rotaru, M. Fere- 
catu, P. Sandor ș.a., au ocupat lo
curi modeste în clasamente. In 
celelalte două concursuri individu
ale la armă au ieșit învingători Ion 
Clărescu, de la I.E.F.S. și unul 
dintre foști multipli campioni ai 
țării, clujeanul Ștefan Caban, care 
•oncurează pentru clubul Dinamo 
București.

După două zile de întreceri s-au 
remarcat, în mod deosebit, trăgă
torii de la I.E.F.S., care au cuce
rit 5 titluri la pușcă (3 la indivi
dual și 2 pe echipe) și cei de la 
Dinamo — 6 titluri (2 la indivi
dual și 4 pe echipe.

La skeet (talere aruncate din 
șanț) s-a încheiat proba pe echipe 
(150 t), care a revenit, cu ușurință, 
sportivilor de la Steaua.

REZULTATE: armă liberă cali
bru redus 40 f. genunchi: 1 D.
Hrib (Olimpia) 384 p, 2. P. Șandor 
(Steaua) 383 p, 3. Gh. Sicorschi 
(Dinamo) 382 p, 4. Șt Caban (Dina
mo) 381 p. 5. M. Antal (I.E.F.S.) 
381 p, 6. E. Satala (Dinamo) 381 p. 
Pe echipe: 1. Dimano I 1518 p,
2. Olimpia 1500 p, 3. Steaua I 
1500 p. 40 f. picioare: 1. I. Olă-
rescu (I.E.F.S.) 371 p, 2. Șt. Ca
ban 368 p, 3. M. Ferecatu (Dinamo) 
363 p, 4. P. Sandor 360 p, 5. E. 
Satala 359 p, 6. Gh. Sicorschi 357 
p. Pe echipe : 1. Dinamo I 1447 p,

T. RĂBȘAN

(Continuare in pag. a 3-a)

P- 
25 p.;

superioritatea

DIANA IORGOVA

4. M. 
. G.
; 6. !

. Keska (Po 
Zamfirache 

S. Lesenciuc

CLASAMENT GENERAL 
ECHIPE (după prima

1. Dinamo — U.R.S.S. 104
2. Dinamo — România 79,5
3. Dozsa — Ungaria 62
4. Dynamo — R.D. Germană 
60 p.; 5. Levski Spartak — Bul
garia 60 p.j 6. Ruda Hvez- 
da — Cehoslovacia 27,5 
7. Gwardia — Polonia

(Bulgaria) 47,02 m 
lcnia) 42,74 m ; 5. 
(România) 37,12 m ; 
(România) 23,86 m.

IORGOVA... LA ÎNĂLȚIME!

Ploaia devenise torențială cînd să
ritoarele în lungime s-au prezentat 
la startul întrecerii. Doar trei să
rituri a putut efectua Diana Iorgova, 
după care a renunțat. Dar, aceste 
prime încercări aveau să ne con
firme proaspăta sa celebritate : 
6,51 m — 6,52 m erau cifrele în
scrise de arbitri pe foaia de con
curs și ele atestau superioritatea 
medaliatei cu argint la J.O.

REZULTATE ; 1. D. Iorgova (Bul
garia) 6,52 ni : 2. E. Vintilă (Româ
nia) 6,24 m ; 3. A. Ziegner (Ungaria) 
6,03 m ; 4. B. Kiinzel (R.D. Germană) 
5,84 m ; 5. W. Augustinaviciute
(U.R.S.S.) 5,83 m : 6. D. Maletzki 
(R.D. Germană) 5,79 m.

(Continuare în pag. a 4-a)

în etapa de astăzi a diviziei A la fotbal

VOR CONTINUA SURPRIZELE?
Etapa a V-a a răscolit clasamen

tul, prin cîteva rezultate (aparent) 
paradoxale; etapa a Vl-a, de as
tăzi, este chemată să pună ordine 
în ierarhia valorică sau, eventual, 
să confirme surprizele, 
plac, dar cu care... 
nuit.

Desigur, derbyul 
la Pitești, unde

ța) sau confruntări, mai mult da 
orgoliu. Oricum, etapa de dumi
nica trecută a întins o punte spre 
imprevizibil !

l» 
care ne 

nți ne-am obiș-

se va consuma 
campioana „en 

titre" speră să se pună pe linia de 
plutire în dauna Petrolului, lide
rul nostru 
au prins 
presupus 
aprigă și frumoasă. Dintre celelalte 
partide, aceea dintre Steagul roșu 
și Rapid ne va lămuri dacă în 
Grant eclipsa de formă este foarte 
gravă sau numai trecătoare. Și în 
rest, meciuri de 
(Sportul studențesc 
— Dinamo, Steaua

de azi. Cum ploieștenii 
„gustul mierii" este de 
că întrecerea lor va fi

miză maximă
— U.T.A., Jiul
— C.S.M. Reși-

PROGRAMUL

CLASAMENT

1. Petrolul 5 3 2 » 4-18
2. Dinamo 5 3 11 10— 7 7
3. Farul 5 3 11 5—6 7
4. Steagul roșu 5 2 2 1 8— 1 6
5. Sport Club Bacău 5 3 0 2 8— 5 6
6. C.F.R, Cluj 5 3 0 2 4— 2 6
7. Jiul 5 2 2 1 8— 7 6
8. Steaua 5 2 1 2 8_ 5 5
9. Univ. Craiova 5 2 12 10—12 5

10. „U“ Cluj 5 2 1 2 6—12 511. F.C. Argeș 5 1 2 2 9— 7 4
12. A.S. Armata 5 2 0 3 12—12 4
13. C.S.M. Reșița 5 113 5— S 3
14. Sportul studențesc 5 113 7—11 3
15. U.T.A. 5 113 4—9 3
16. Rapid 5 0 2 3 2— 5 2

ETAPEI A VI-A

U.T.A. (Stadionul Republicii).BUCUREȘTI : Sportul studențesc 
PITEȘTI : F.C. Argeș — Petrolul. 
PETROȘANI : Jiul — Dinamo. 
BACĂU : Sport club — Farul. 
CLUJ : : C.F.R. — A.S.A.
TG. JIU : Universitatea Craiova — „U" Cluj.
BUCUREȘTI : Steaua — C.S.M. Reșița (Stadionul 23 August). 
BRAȘOV : Steagul roșu — Rapid
Toate meciurile vor începe la ora 15,30.
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KARATE, DINCOLO

OORIN ȘTEFLEA

DAVIS“

IN 4 RINDURI

„Țiri" nu se va 
de „rotundă"

noas- 
a u- 
Ora-

UITA NICIODATĂ î 
va aduce echipei noastre 
treilea punct, âl victoriei, 
nală a Cupei Davis 1

(Italia) cu 
Brichant 
Santana

au „
de ghe- 

Bungert,
Cox, P.

17—19,

162 meciuri, 
(Belgia) 
(Spania)

• Rațiunea oirwiei 
i și contro- 
forța muscu- 
Morea mo- 
— fr inert-a

DE... FILMELE P OLIȚISTE!

Sporful

V»-

că pretența mea

de
la

Și

ocazia, 
aceasta

Editura Stadion

INTR-0 CABINA DE TRANSMISIE )
Ieșeanul Grigore Uisei. 

reporter subtil, cu un voc 
levat și timbru cald. mo!< 
a avut ideea, pe care o ap-ai 
de a pune pe hirtie impresii i 
teri formate nemijlocit, in con 
tarea duminicală cu fotbalul 
care-1 servește cu micro*:- 
mînă. îndemnul acestui gest 
fost numaidecit orgoliul de -a 
te o carte" (veleitățile htersre a> 
lui Ilisei sînt de mult sotzst^-JSe 
de paginile revistei .Cronica* <Ea 
Iași), ci de a pune la 
marelui public avid de sec
vențe reale, ordonate croooeo0^ 
existența tumultuoasă a 
rotund. Un veritabil jurnal ăe beri, 
confesat amatorilor de f>tb 
către un profesionist al 
te fi mai captivant 7

Eroi contemporani a. «tad. 
noastre (Teașcâ. Dobrin, 
dărescu, Șerban lusti

c
acxzx 

MAr-

ac«e

Bemrie-

Sporturi moderne cu tradiții străvechi

„tu mina netaarmatâ șl tară Inte ițu 
rele !“ _ iată principiul fundamental al 
«portului de origină japoneză, cunoscut 
sub numele de'KARATE. Extrem 3e 
vechi și totuși ultramodern. Karate-ul 
reprezintă, (n concepția celor neinipa-,:, 
o formă de luptă dură, bazată pe K>"- 
turi violente, apucate tn punctele sensibile aie corpului, da.- aceasta este o 
impresie complet falsă, datorată In mare 
măsură filmelor de factură polițista, to 
care bine simulatele procedee c- k’-st? 
au deseori efecte oa-aiizarte ic-:i 
Chțgf mortale 1) asupra agresor :o 
to'mat de aceea, am început ma 
nostru cu enunțarea prtnc.p--. mental al Karate-uiuî. pentru a 
c titorilor ea lupta adevăra’â. tatzeco 
snortlvă din această ditcipl r * r.-_nimic comun cu bâta:» st 'ra.—-> 
tale din filmele de aventuri.

Avînd l» origina străvecmu o'x 
nttzesc Kempo (sport de o du-ta- 
cesivă). KARATE vine să der. 
prin formele si legile sale, ca raț 
omului conduce șl eontrol-azâ 
musculară, acest lucru fiind dered.- 
modul eel mai «Sar de tei.r. ca

conduce 
lează I 
Iară • 
iesîrie 
forței • Rezuhri» 
uimitoare ale forte» 
fizice

LADISLAU SAMAI. ORADEA. .1-. 
coleg susține câ, un jucător cirul» 
a-a arătat cartonașul galben to pnaol 
meci din cadrul competițiilor europene,

șieste eliminat automat dacă 
a doua lntilnir? cu echipa . .. fi] 

câ 
eu anii

face «Un nou cunoștința 
galben". Asta ar însemna 
tonașe galbene sînt egale naș roșu, a?a cum. prin ami cop-Jânet 
cefor mai virstnici dintre noi, trei cr- 
nwre consecutive atrâgenu «tapâ - " t 
acordarea unei lovituri de la-. 11 
tri 1 Dar, noi eram copii și aveam regt- lamentele noastre personale. U.E.F A. 
nu-șl poate permite asemenea inovat •- 

tOSIF CORNier. TIMIȘOARA, felici
tări 1 Excelent, catrenul dv.. inspirat de 
fapttil C* C.S.M. Reșița, după (X. !n pa
tru etape, n-a înscris nici un gol. m 
cea de a cLncca etapă a marcat 
goluri.
C.S.M., orice s-ar spune. 
Să flea gol, mereu, nu poate 
Dar... le lasă sâ se adune 
Șl le dâ odată... toate !

PETRE TABARANA. COMUNA 
TENI. Ce tnceamnă tie-break ?

MOS- 
____t__ _______ ... Este 
foarte dificil de explicat sensul acest 
cuvint compus englezesc. M-aș opri la 
sensul (din punct de ședere sportiv) : 
departajare de la egal. Am impres s, 
tnsă. că. în loc să simplific lucrurt’e. le-am complicat I Este vorba de setu
rile prelungite care aduc decizia la un 
singur ghem diferență. în loc de două.

AURELIA BBATU, BOTOȘANI. Vaț»- 
rlei Bufanu li puteți «crie pe adresa : București, bd. Muncii nr. 208 bis blocul 
1, scara I. apartamtmtul 28. sectarul «• 
Dat. dați-i răgaz să-și treacă tntil exa
menele la I.E.F.S. Veți avea 
atunci, s-o felicitați și pentru 
performanță Sperăm 1I. GHtNESCU. BOTEN1 
tren reușit,

Miinchen și de recordul mondial stabilit două săptămlni mal ttrzlu de Argentina 
Menls. pe stadionul „1 Mai“ din Con
stanta :Ai pierdut «ni elecanță.
Dar nu ți-al pierdut speranța.

se ter 1

nicidecum... economic. In orice caz. 
frele pe care le amintiți stnt de dome
niul fanteziei.L NEAMȚU. JIDVEL .Confirmați, »* 
rog, cA ta edlpa 135« Steaua a dș«tg«« 
cu 4—0, tn tur șl cu 4— 1 in retur, me
ciurile cu Dinamo. Indepliulp-mj această 
arzătoare dorință, Intruclt am • contra
zicere cu un coleg de serviciu, dinatno- 
vlst, care depășește limitele unei discu
ții obișnuite", vă arăt cartonașul galben, 
la amlndoi I Dar victoria este de partea 
dv., așa cum a fost, în 1956, de partea 
formației dv. preferate. Steaua.VASILICA CHIVU, BUCUREȘTI. Ara 
14 ani șl sint o microbistă a echipei Di
namo". Dinamo are mai multe echipe. 
Dar sint gata să pun pariu că -mi
crobul" n-are nimic comun cu echipa 
de polo I M-am oprit — nu e așa că am dreptate 7 — la fotbal. Aștepți scrisori 
de la Slmpatizânțil tal Dinu, Ltleescu. 
Dumltrache șl Co, pe adresa t Șoseaua 
Pipera-Tunarl nr. 42, B, sectorul 2.

GABRIELA I. UBA. TURNU MĂGURELE. Vreți Să carespcmdați „cu toți 
iubitorii sportului din țara noastră". 
Aveți atîția bani pentru mărci poștale ? 
Vă dau adresa : strada Toamnei nr. 12, 
dar să nu-ml faceți cîndva vreun re
proș. V-am pus doar în gardă '

Ilustrații : N, CLAUDIU

Cu Valeria Btrfana, medaliată cu 
argint la J O de la MCnchen. me
toda s-a dovedit fericită, nu pentru 
câ -vorbește prea mult* (așa cum 
singură se persifla. în glumă), ci pen
tru câ tlnara atletă are gustul mo
nologului. al descrierii pitorești, 
ascuțișului verbal. Conversația

al 
___,____ . îi 
face plăcere șl, din acest punct de 
vedere, este un interlocutor ideal pen
tru reporter. Și întrebind-o doar cum 
ar vedea-o cititoarea Valeria Bufanu 
pe atleta Valeria Bufanu ața cum n-o 
cunoaște marele public, am realizat 
aproape In întregime profilul de azi.

-Ca cititor, m-ar interesa să știu 
despre sportivi îndrăgiți, admirați 
sau... invidiați. ce rămine după ce 
s-a spulberat vîntul popularității. Aș 
fi vrut să știu, de pildă, dacă dra
gostea pentru disciplina aleasă, pasi
unea (dacă există...) 
mistuitoare. In ceea 
am luat contact cu 
ani, cînd profesoara 
la elementară unde ___
CSti, m-a obligat să particip la un 
concurs școlar. De ce tocmai 
Alt criteriu nu avea decît 
foarte subțire. „Ghinionul" 
fost apoi dublu : nu numai 
ciștigat probele de 50, 300 m și lun
gime, dar am și fost remarcată de 
prof. Ion Butnaru, care și-a pus în

a fost totală ți 
ce mă privește, 
atletismul la 11 
mea de la școa- 
învățam la Ba-

pe mine? 
că eram 
meu a 
că am

Bueiireștîtil, capitala patriei 
tre, este cea de-a 16-a gazdă 
nei finale a „Cupei Davis", 
șele pe terenurile cărora s-au dis
putat precedentele 60 challenge- 
rounduri, au fost, în ordinea unui 
„clasament" întocmit ad-hoc, urmă
toarele :

Forest Hills — 10 challenge-roun- 
duri ; Wimbledon — 9 ; Melbourne 
— 7 : Paris și Sydney — cîte 6 ; 
Adelaide și Germantown — cîte 4; 
Brisbane și Cleveland — cîte 3 ; 
Longwood și Philadelphia — cîte 2; 
Auckland, Brooklyn, Charlotte și 
Christchurch — cite o dată.

...Să sperăm că viitoarele perfor
manțe ale ten!»menilor noștri vor 
prilejui Bucureștiului o ascensiune 
și într-un astfel de clasamen:.

♦
Nicolae Mișu — care împreună 

cu Mișu Stern — a alcătuit primul 
nostru cuplu de „Davis-coupman:* 
acum exact 50 de ani. era pe a- 
tunci una dintre binecunoscutele fi
guri de pe toate courts-urile euro
pene. adversar al unor celebrități 
ale epocii : Kenri Cochet. Jean Bo- 
rotra. Fred Perry etc. Numele lui 
Jfeshu" figurează si astăzi în .En- 
ec-cp«fca sporturilor* apărută în e- 
«itura .Larousse*. Serviciile sale 
.c-rra.'caae* șz Jocul extrem de va
riat. î-aa fas* aaaLzate de una din- 
tr« aarDe -ze-tăv* ale tenisuhn de

mondial întocmit pe baza număru
lui de jocuri susținute în lupta pen
tru obținerea „Salatierei". Primete 
locuri sînt ocupate de NiCola Pie- 
trangeli 
Jacques 
Manuel 
etc.

...Sperăm că nici 
opri la 100, orlcît 
părea cifra !

★
Arthur Ashe, cunoscutul tenis- 

man de culoare, e«te un veritabil... 
maratonist, fiind coautorul unora 
dintre cele mai „lungi" meciuri sus
ținute în Cupa Davis. „Recordul" 
l-a stabilit împreună cu Christian 
Kuhnke (R.F.G.) în challenge-roun- 
dul ediției din 1970, disputat la 
Cleveland. Au trebuit atunci nu 
mai puțin de 86 de ghemuri pen
tru a fi cunoscut învingătorul: 
Ashe, cu 6—8, 10—12, 9—7, 13—11 
și »__4. Cu numai 3 ghemuri mai 
puțin durase meciul aceluiași Ar
thur Ashe, susținut tot la Cleve
land. cu 2 ani înainte. Adversar i-a 
fost Manuel Santana, învins 
13—11, 5—7, 3—6, 15—13 și 4—6.

Meciurile de dublu își 
eorduri" de peste nouăzeci 
muri : 95 In întîlnirea W. 
C. Kuhnke (R.F.G.) — M. 
Curtis (Anglia) : 10—8,
13—11. 3—6. 6—2 (în 1969 la Bir- 
m - sham) și 94 ghemuri în meciul 
R. Ems’-son. F. Sttille (Australia' — 
P_ Osuna. A. Palafox (Mexic) 18-16, 
7—9. 7—9. 6—4, 10—8 (în 1964 la 
Mexico City).

Există desigur, și recorduri de... 
viteză 1 Printre deținătorii celui ab- 
»olut se numără și Ion Țiriac : 6—0, 
6—0. 6—0 cu Yosef Stabholz (Is
rael) în ediția 1971, la Tel Aviv.

dorim băieților noștri cît mai 
multe -bis*-uri de acest gen și nu 
ne-ar... supăra nici un nou record 
ce „lungim**, dar numai cu condi
ția ca la stabilirea lui sâ le surîdă 
victoria !

da M CLBtCU

Ca M* de Becuri. Ion Țiriac v* 
■ea pe locul • Intr-un clasament

ADETARURI
• ft. v,» în jocurile sportiv» se 

rș.- f4 zem ore de pregătire grea 
V faart» grea.

• eEcz «pjritvâ impune ca fnvln- 
torul să —-și disprețuiască Invin- 
L i*r I-.vîasul să nu arunce în- 
■»ga v-rnâ asupra.- arbitrului.
• Eăortui ftrie dă randament du- 

acjhcl rind jucătorul posedă ș!
nic suport psihic.

D. MORARU-SIJVNA

gind sa ml faci atleta. Pentru a mi 
atrage la stadion, m-a recompensat 
cu citeva insigne, dar pe mine nu mi 
interesau de fel, așa că n-am mai 
dat pe acolo. Curind, dlnsul a venit 
la mama și a convins-o că am ta
lent. Mama i-a promis și se ținea 
de caslnt trimițîndu-mă Ia antrena
mente. dar eu ajungeam la— cine
ma ! Atunci, prof. Butnaru a început 
să vină si mă ia de acasă cu bici
cleta sa, una veche căreia îi sărea 
lanțul cel puțin de cinci ori pînă a- 
jungeam la teren. Dar ajungeam ! Azi 
așa. miine așa, și nu mai puteam «ta 
pe portbagajul bicicletei, căci cres
cusem și atingeam pămintul CU pi
cioarele. fată-mă, deci, cu picioarele 
pe pămint și cu atletismul in singe, 
căci începuse deja să faci parte din 
viața mea, deși îl asociam înci Cu 
joaca. In 1963, Junioară fiind, am ve
nit la Rapid și nu mult după aceas
ta mi-am dat Seama că nu mai e o 
joacă, căci federația ml-8 spus că 
m-am plafonat. Aveam pe atunci doar 
ÎS ani... De atunci atletismul a de
venit pentru mine performanță, luptă 
acerbă cu secundele, cu mine însumi, 
cu obstacolele la propriu și la figu
rat. Să nu credeți că povestea cu 
plafonarea a fost doar atunci. Nu. 
nu, a recidivat de citeva ori ; ba e- 
ram in lotul reprezentativ, ba nu 
eram I Cu două luni înaintea Olim
piadei, nu figuram printre selecțio
nații pentru Miinchen, deși la 11 iu
lie dețineam (eu 12,7 s) cea mai bună 
performanță mondială a anului, la 
100 m garduri și îndeplinisem și ba
remul la 100 m plat cu 11,4 1 Sutele 
de ore de antrenament, probele «le 
control, verificările publice îmi ară
tau. însă, că planul de antrenament 
întocmit «ie profesoara Eveline Ghim
pu, care mă pregătește din 1969, se

★
Șt acum, iată citeva meciuri care 

nu pot fi uitate (dintre cele Sus
ținute de jucătorii noștri de-a lun
gul anilor) :

Cel mai frumos : Ilie Năstase — 
Mark Cox : 3—6. 6—1, 6—4 și 6—4 
Ca 16 august 1969 la Wimbledon) 
meci care ne-a adus prima califi
care Intr-un challenge-round.

Cel mai dramatic : Gheorghe Vi- 
z.ru — Ksme’ Moubarek (Egipt) : 
€ .—4. 3 6. 0 6. 8 6. 6—4 la Cairo, 
13—2# aprilie 1959. în setul doi, la 
3—1 pe-tru Gogj Viziru, meciul se 
irtre—„pe f se reia a doua zi pe 
c călduri ir/ema'.ă. Moubarek cîț- 
Sgl 11 chemări la rind (și setu- 
rDe al oo-.țea s: al treilea). în se
tul patru tenismanul egiptean are 
de * ori mec.bel. dar Cîștigă Viziru

---
■ ft T Ti * S11 r! (

JL- 1) ii /

cu 8—6, obținînd apoi — tot 
mare luptă — victoria, și cel de-al 
treilea punct pentru echipa noas
tră I

Cel mai neașteptat: 1933, Româ
nia — Grecia 1—4. „Gazeta sportu
rilor" din 17 mai 1933 îl denumea : 
„Dușul de la Atena" !

Cel mal... ghinionist : Arnulf 
Schmidt — Gabori (Ungaria) : 6—4, 
6—4, 4—6, 2—6, 0—1 și A. S. a- 
bandoneazâ. Anunțat în ultima cli- 

. pă că va juca, „Cucu“ Schmidt in
tră pe teren bolnav, fără încălzire. 
Cîștigă primele 2 seturi, dar în fi
nalul celui de-al treilea acuză du
reri la un picior. Gabori „îl plim
bă" și egalează situația la seturi. 
După primul ghem din setul al cin
cilea, paralizat de durere, A. 
Schmidt este obligat să abandone-

ze. O victorie a sa ar fi însemnat 
eliminarea Ungariei du Asboth în 
formație ! „Ne-a scăpat victoria" a- 
vea să afirme „Gazeta sporturilor" 
din 24 mai 1939, precizînd că „to
tul se datorește neglijenței autori
tăților, care au anunțat formația 
In ceasul al 12-lea t“.

Cel pe care l-am... uitat: Româ
nia — Iugoslavia : 2—3, Maribor
1970 („dispărut" din amintire da
torită celui care a urmat : Româ
nia — Iugoslavia 4—1, București 
1971).

...ȘI CEL PE CARE NU-L VOM 
meciul Care 

Cel de-at 
intr-0 fi-

0 EMISIUNE DE... PAHARE 
ÎN CINSTEA FINALEI 

CUPEI

’ncepind de luni, in magazinele 
eu articole de menaj veți putea găsi 
aceste pahare de apă și de vin, 
prin care Fabrica de articole de 
Sticlărie din București marchează 
marele eveniment sportiv al a- 
cestor zile: finala Cupei Davis.

Pahar, le. eu o capacitate de 120 
ml ft 209 ml, au imprimate pe ele 
earicaiu~ile popuiari.or noștri tenis- 
meni. Ilie Năstase și Ion Tiriac, vă- 
zuți de Alexancru Clonciu. preeum 
și un desen infățișind un mănunchi 
de rachete de tenis.

Această interesantă inițiativă cu 
caracter sportiv și... comercial a 
fost dusă la bun sfirșit de tinărul 
inginer Mircea Voichitciu. care a 
folosit la decorarea paharelor un 
pigment termoplastic. fixat la o 
temperatură de 600 de grade, în așa 
fel incit desenele imprimate pe pa
hare să aibă o viață la fel de l«nofl 
ca fi paharele respective (dacă nu 
sint scăpate din mină!/

Iubitorii sportului in general fi 
ai tenisului, in special, vor cum
păra, nu ne îndoim, aceste pahare, 
in speranța de a le umple cu rin st 
a toasta in cinstea victoriei Româ
niei in finala Cupei Davis.

Din informațiile pe care le avem. 
Fabrica de articole de sticlărie are 
intenția să extindă această iniția
tivă și In domeniul fotbalului, dind 
astfel cluburilor posibilitatea de a 
oferi simpatizanților lor, la prețuri 
foarte accesibile, pe lingă insigne, 
fotografii și fanioane, și pahare de-

corate cu chipurile fotbaliștilor 
tri fruntași: Dobrin, Lucescu, 
mărcanu, Adamache. Deleanu, 
mitrache. Răducanu etc.

Lui Năstase șl Tiriac, 
prilejui sosirii Cupei Davis.

Pentru c-a venit.
Vouă, nota zece 1
Și-acum, negreșit. 
N-o lisați sâ plece !

NELU QUINTUS

Bufanu. 
în maga- 
oblecte «le 
de pe str. 

în c#u- 
i piese 

aâ-1 lo-

Valeria 
zăbovind 
zinul de 
artizanat 
Academiei, I 
tarea unei inedite care 
împodobească 
cuința.

Foto : S. BAKCSY 
respecta matematic și 
la startul probei olimpice va putea 
însemna și un loc în finală. N-aveam 
curajul să o spun, dar mă simțeam 
capabilă de un loc pe podium. De 
altfel, deși aparențele înșeală, sînt o 
fire foarte emotivă, mai ales în con
cursurile mari, cu adversare foarte 
puternice. în noaptea dinaintea fina
lei, Argentina Menis dormea dusă și 
eu... o vegheam. La ce mă gindeam 
atunci ? Dacă să-mi iau peruca cu 
mine, pentru festivitatea de premie
re... Cînd eram însă în bloc-starturi, 
un glas dinlăuntru îmi șoptea saca
dat : -Nu pleca, nu fugi ! Nu pleca, 
nu fugi ! Nu pleca...". Și am plecat 
în cursă mult după pocnetul pisto
lului. Clnd m-am văzut ultima, cu 
un handicap de doi metri, pur și sim
plu mă uram ! Cel de-al patrulea gard 
mi-a apărut in cale precum o pată 
roșie în fața unui taur înfuriat. De 
acolo m-am dezlănțuit, dar mai mult 
de locul doi n-am mai putut. Doi 
metri în plus să mai fi fost doar... 
După cursă, r-am gustat bucuria per
formanței, plăcerea medaliei de ar-

gint am simțit-o abia mult mai tîr- 
ziu, spre miezul acelei nopți de vi
neri. Iată de ce mă întreb de atî- 
tea ori : 
Coca, dacă ți 
nerețea T‘ Și 
„Ti-a dat, în 
neschimbat a

— Ce ți-ai 
reîntoarcerea

— Să aud din gura antrenoarei . 
prietenei mele Eveline Ghimpu — 
care mi-a lipsit nespus de mult în 
zilele Olimpiadei cind mă simțeam 
adeseori singură — povestea cursei 
mele pe care n-o... cunosc.

— Cu ce te ocupi în timpul li
ber ?

— Fiind singură de la 17 ani, m-am 
obișnuit ti mă gospodăresc, așa In
cit crearea și păstrarea unui cămin 
cît mai plăcut, cit mai intim, de
parte de a mă obosi, îmi oferă ore 
de relaxare. Sint in stare să colind 
tot Bucureștiul pentru a găsi un o- 
biect care 
culnța. Un 
și o cafea

.Ce te tot ții de atletism 
l-a mincat sufletul și ti- 

tot eu imi răspund : 
schimb, frumusețea 
acestor ani".
dorit cel mai mult 
de la Miinchen ?

să-mi înfrumusețeze lo- 
film bun, o carte bună 

bună intre ele, imi intre-

gesc adeseori odihna. Sper Ca din a- 
ceastă toamnă să mai am și o altă 
obligație plăcută i învățătura. La 10 
octombrie dau examen de admitere 
Ia I.E.F.S. Și întrucit doar cu citeva 
zile înainte, 
plinit 26 de 
intrarea in 
pretențioasă,

— Așadar, _______ ____ _ ___
chiar în aceste zile cu semnificație 
deosebită pentru dumneata. îți urăm 
din inimă succes în viață și realiza
rea dorințelor. Știind chiar de la 
dumneata că-țl dorești foarte mult 
să fii prezentă și lă viitoarea Olim
piadă, de la Montreal, cui ii vel 
scrie de acolo o primă scrisoare ?

— Deși nu-mi place să trimit scri
sori, atunci voi face două excepții: 
soțului meu (sper, deci, ca pină a- 
tunci să am și un... manager) și ne
poatei mele care, deși are acum nu
mai cinci ani, vine să mă vadă la 
stadion, din dragoste pentru mine, 
dar și pentru atletism.

Paul SLAVESCU

la 7 octombrie, am im
ani,, îmi doresc ca dar, 
facultate. Nu sînt prea 
nu-i ața 7
interviul nostru apare

<

z.ru
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Dinamoviada“ de box

ACTIVITATE BUNA LA CENTRUL 
DE COPII SI JUNIORI C.S. TÎRGOVIȘTE
• Mai mult sprijin din partea profesorilor de educație fizică I • Și Comei Dino a irnătat tainele fotbalului

de la antrenorul Eugen Popescu. • Diversificarea echipamentului și a mingilor pe grupe de virstâ.

o stringentă necesitate

Sportul f
Pag. a 3-a

Azi, in C. E, la baschet feminin

Nici gala finală nu a fost scutită 
de greșelile arbitrilor

ECHIPA ROMĂNIEI DEBUTEAZĂ
JUCIND CU UNGARIA

Stadionul Metalul din Tîrgoviște 
este locul unde își desfășoară acti
vitatea și centrul de copii și juniori 
C. S. Tîrgoviște. înființat în anul 
1949 (subvenționat de F.R.F.), prin 
acest laborator au trecut sute de 
tineri. Sub directa îndrumare a an
trenorilor Eugen Popescu — coor
donator, C-tin lacob și Gh. Be- 
eheanu, 110 copii se bucură astăzi de 
privilegiul unor excelente condiții 
materiale și al unei instruiri cores
punzătoare.

Pătrundem în cabina de sub tri
bună pe ușa căreia stă scris „An
trenori centru". Coordonatorul Eu
gen Popescu, deși în concediu de 
odihnă, se află totuși prezent la 
teren. „Nu pot să stau acasă. Sta
dionul a devenit pentru mine un al 
doilea cămin", — ne declară eL E 
și firesc, căci el a îmbrățișat de 
foarte multă vreme profesia de an
trenor, ccupîndu-se cu pasiune și 
pricepere de pregătirea copiilor și 
juniorilor, încă de pe vremea cînd 
era fundaș la Metalul Tîrgoviște. In 
îndelungata lui activitate a cunoscut 
multe satisfacții. C. Dinu (Dinamo), 
C. Ionescu și N. Ionescu (Petrolul), 
Turcu (Farul), Pirvu, Ciobanu, Bu- 
ciumeanu, Bărbulcscu, Oancea (C.S. 
Tîrgoviște), iată numai citeva nume 
de jucători care au deprins tainele 
fotbalului la Tîrgoviște, jucători ca- 
re-și amintesc cu respect de primul 
lor antrenor, „Nea Genu Popescu".

Pe teren se antrenează o grupă 
de copii sub îndrumarea antreno
rului C. lacob, în timp ce E. Po
pescu ne pune la curent cu unele

activitatea cen-

se face 
întii Ia 
apoi cu

in vacanța ele- 
nivelul școlilor, 
trialnri la sta-

O privire de ansamblu prin 
bina antrenorilor centrului ne 
vedere eâ la Tîrgovițte se 
treabă bană. Pe biroul antrenorului 
Popescu Can mărturie documentele 

izr-ficare. cursurile de teorie 
tothră. cărțile tehnice etc. Pe

ca
rto

fa cc

SOFIA, 7 (prin telefon, dc la co
respondentul nostru). Vineri seara 
tîrziu a luat sfîrșit, în sala „Festi- 
valna“, cea de a Xll-a ediție a 
„Dinamoviadei“ de box. Finalele au 
fost de un nivel tehnic mediocru, 
în cele mai multe partide ad
versarii practiclnd un box confuz, 
lipsit de spectaculozitate. Dacă mai 
adăugăm la această și deciziile ero
nate pronunțate în două partide, pu
tem concluziona că ultima reuniune 
nu a justificat interesul numerosului 
public care a umplut sala Festi- 
valna.

Singurul boxer român care a ur
cat treptele ringului în finale a fost 
Remus Cozma (semimuscâ), care l-a 
avut ca adversar pe Durian 
(U.R.S.S.). După o primă repriză 
echilibrată, în care cei doi sportivi 
au pornit la atac imediat după 
gongul inaugural fără nici o clipă 
de studiu, in rundul doi Cozma a 
acumulat un ușor avantaj, dato
rită citorva upercuturi care și-au 
atins ținta. în ultima parte, insă, 
boxerul sovietic a fost mai activ, a 
lovit mai mult și a obținut victo
ria cu 4—1.

Dintre celelalte partide se cuvine 
amintim pe cea dintre Kaier

(Bulgaria) și Kestner (R. D. Ger
mană), din cadrul categoriei ușoară, 
în care Kolev a cîștigat prin aban
don în ultima repriză, după o evo
luție în care s-a dovedit superior. 
In virstă de numai 18 ani. Kolev 
a demonstrat frumoase calități teh
nice și a fost declarat cel mai bun 
boxer al „Dinamoviadei". IATA 
CELELALTE REZULTATE S cat. 
muscă : Wnuk (Polonia) b.p. (5—0) 
Velcenkov (U.R.S.S.) ; cat. cocoș : 
Milev (Bulgaria) b.p. (5—0) Witek 
(Polonia) ; cat. pană : Melnikov 
(U.R.S-S.) b.p. (5—0) Hetey (Unga
ria) ; cat. semiușoară: Prascurin 
(U.RS-S.) b.p. (4—1) Kasper (Ceho
slovacia) cu o decizie eronată : eat. 
scmimijlocie : Oveenikm (UB-SS.) 
b.p. (3—2) Chef (Ungaria) : cat. mij
locie mică: Abdurahmaaov (UJLS&) 
cișugă prin reprezentarea lui Zak- 
scwski (Polonia) ; cat. mijlecie : 
Hermman (R_D. Germană) b_ab. 3 
Hebel (PoJonia) : cat. semigrea : 
Wițeraburg (R. D. Germanii Kp. 
(3—0) Fhetceak CPcîeeua) ; eat grea : 
Iliuk (U-R-SSt bpi <3—O £z5s« 
(Ungaria), decizia fiind fn totală 
cmtratbehe cu fctaat-a <fin ring.

HOTĂRÎRI ALE BIROULUI F.R.F.
In ședința din 6 octombrie a Bi

roului F.R. Fotbal, în afara defini
tivării loturilor A și de tineret, s-a 
mai hotărît:

— Convocarea loturilor A și de 
tineret la F.R.F. în ziua de lnni 9 
octombrie a.c„ ora 11.

— Aprobarea organizării jocuri
lor internaționale amicale: Farul 
Constanța — Cerno More la 11 
octombrie Ia Constanța cu revanșa 
la 25 octombrie la Varna : Sportul 
studențesc — Dunav Ruse la 10 oc
tombrie la București și Gloria Bu
zău — Dunav Ruse la 12 octombrie 
la Buzău.

— Mustrare publică jucătorilor 
Dinu Cornel și Soo L. pentru pro
teste la deciziile arbitrilor in jocu
rile cu Finlanda și, respectiv, cu 
Levski Spartak Sofia (retur).

— Avertisment public secției de 
fotbal „U“ Cluj pentru slaba pre
gătire, precum și pentru atitudinea 
necorespunzătoare a jucătorilor față 
de conducătorul jocului cu Spartak 
Levski (retur).

De asemenea, an 
măsuri administrative 
trenorul și jucătorii 
Cluj.

fost adoptate 
față de an- 

echipei „U“

$1 LOTUL DE TINERET
iot mîine 

oră eu lotul 
București și lotul de tineret. Iată 
componența 
de mîine : ștefan. Ion Gabriel (por
tari), Tănăsescu, Ciugarin, Grigoraș, 
Anghelini, Sameș, Nistor (fundași); 
BSISni, Beldeanu, Vișan (mijlocași); 
Troi, Petreanu, M. Stelian, M. San
du, Szabados, Țolea (atacanți).

Din lot mai fac parte, dar nu au 
fost convocați fiind accidentați,

dimineață, la aceeași 
A, 11, se reunește la

lui pentru convocarea

aspecte legate de 
trului :

„Selecția 
vilor, mai 
continuată
dion. Păcat insă că profesorii de 
educație fizică de la unele licee din

ioma Hrrov

V B06DU ( .1“ Cluj)

FAVORITELE

etre

Sact3te 
«tme cu desene

oraș nu ne «prffni ta această ac
țiune. canaliziad aatitWir iii- « 
lentul boot Ttrtori fmhgs 
alte discipline «porfire. 
interzâdnda-le <>ertlm «â 
fotbaluL O aremesea m 
frinează evoluții at^r lat 
dispun de reale eafităși. care 
deja deprinderi Parusale sf pen 
five de a deveni baaf jaeltari. 
aceea, iatimprâăs mari țrratMI ■■ 
selecție, fiind ttevoiti «â ce 
Uni pașii prin inipiijni imi 
manele inverinzie. pentru a 
noi talente. Aceni eapd «ară 
tue kfluatefrj rea tiu a veni u a»- 
trenament'.

— Xrvetîșfi la 12—U ani ?
— -Da. aceasta este reaBMun. !■ 

îndelungau mea activitate, am a^m 
la rond unu că este neceurt • &- 
versificare a echipa meu intui ti 
chiar a mingilor, pe grape de vâr
stă. Tricourile și chiloțti tint largi, 
mingile sint grele, din care cauză 
copiii sint incomodați in mișcări. 
Cred că nu trebuie neglijată ni zi 
strinsa legătură eu mediesL De e- 
xemplu, noi dispunem la stadipe de 
nn cabinet medical nr.de <fr. Ch. Ca
lea ne acordă tot 'pnj’d. Muhi 
antrenori procedează gresii asuwri»- 
du-și o serie df atrib-rte metitcale- 
Intre mine și medie există • per
manentă colaborare. Fiecare capU 
are o fișă personală care coprinde 
toate datele antropometrice. starea 
lui de sănătate. Astfel, in efipa ia 
care trece la echipa de ueuiuri. ct
itorul antrenor are in tați ugliada 
evoluției sportivului respectiv.*

BURGAS, " (prin telefon). Plecată 
din București vineri dimineață, re
prezentativa feminină de baschet a 
României a ajuns la ora 13 la Bur
gas, după un scurt popas pe aero
portul din Sofia unde a schimbat 
avionul. După masa de prinz, sporti
vele României s-au odihnit în ca
merele primitorului hotel Primoreț, 
iar seara au și efectuat primul an
trenament de acomodare cu par
chetul și cu panourile sălii Isgrev. 
Sala are o capacitate de circa 1.500 
locuri și este excelent dotată cu în
treaga aparatură electronică nece
sară bunei desfășurări a meciurilor. 
Parchetul este elastic, iar panourile 
puțin cure, dar nu în măsură să 
stânjenească precizia aruncărilor la 
cos

La ar.trer.amentvl de vineri seară, 
s-au executat driblinguri și arun
cări la coș. precum și combinații 
«trepte de atac în două și trei jucă
toare. Toare fetele s-au simțit bine 
șL ta ceneraL manifestă un opti
mism sănătos in legătură cu între- 
eerite ••țâri a XHI-a a campions- 
taM earapean. Doar Angela Tita a- 
cuzâ o moară durere la gleznă, dar 
vor C luate toate măsurile pentru

ca evoluția jucătoarei să nu sufere.
Sîmbătă dimineață, lotul român 

a făcut o scurtă și plăcută plimbare 
prin această frumoasă stațiune, iar 
seara a reintrat în sală pentru al 
doilea antrenament, în cursul că
ruia s-a pus accent pe aruncările la 
coș și pe repetarea sistemelor de
fensive.

Celelalte oaspete ale Burgasului 
au sosit în cursul zilei de vineri și 
au procedat și ele la antrenamente 
de acomodare. Echipa Ungariei, una 
dintre pretendentele la calificarea 
în turneul pentru, locurile 1—6 și 
prima adversară a formației române, 
a ajuns în localitate vineri spre 
seară. Acest lucrii nu le-a împie
dicat, însă, ca, după trei ore de la 
sosite, să incerde panourile sălii 
Isgrev.

Partida România' — Ungaria va 
începe la ora 19 și| va fi precedată 
de festivitatea de deschidere (ora 
18.30) și de întîlniifea Iugoslavia — 
Iialia (ora 17). La ora 20,30 : 
U.R.S.S. — Poloni^. în grupa B, Ia 
Varna, au loc mefciurile Franța — 
Olanda, Austria — Bulgaria și 
R. D. Germană — Cehoslovacia.

DINAMOVIȘTII AU DOMINAT

SA FACEM CUNOSCUTE FRUMUSEȚEA 
Șl UTILITATEA RUGBYULUI

r-ex pe cxre
L FEZ-

ra&o 
si artjco- 

KHSaFTi JC. fo—

i». prerum ți ti- 
pliarte care 

trîgâ

DECATLON

CONVOCAT LA BUCUREȘTI 
lordache și Smarandacbe. M. Oite»- 
nu și Mulțescu, care au făcut yarte 
pînă acum din lotul de tineret, a-. 
trecut la Iotul A iar Cristacbe a 
fost scos din lot pentru abaten âe 
la viața sportivă, el fiind de ahtei 
suspendat de către clubul S-*—«

Lotul de tineret urmează să in- 
tîlnească, într-o partidă de ver.fi- 
care, Petrolul Ploiești. Partea va 
avea lor miercuri la Ploiești

it c? « fo*t

dud
rre-

capa tui ce .or io probe vie- 
a revenit — după un aprig 

cu Andrei Șepci — clujeanu-

L VASILE BOGDAN 
(URrvtrââaâea Cluj) 7 288 p — 
rrjMi g] României ; 2. Andrei
Șepci CSteaua: 7 9S3 p; 3. 
Mareșan (C-A.U.) 6 597 p ; 
b** Ea.-a (Tractorul 
•«M p: 5 Gh. loniță (C.P.M. Bu- 
cureș*:’ 5 3^9 p: 6. Iosif Stingaciu 

rul București) 5 883 p.
Juniori: L RADU GAVRILAȘ 

(C-S M. Iasî) 6 699 p — campion al 
■aasAafei: Z Gh. Lixandru (Con- 
«tziictotul București) 6467 p ; 3. 
Valeria Scarpet (Șc. sp. 1 Galați) 
3»4 p.

Vasile
4. Ga-

Brașov)

„SABIA LUI PELE

Profil ' JOHAN CRUYFF
S-a născut la 33 aprilie 

1M7 la Amsterdam, înălți
me s 1.S0 mj greutate: W 
kg; căsătorit. Format de 
Ajax Amsterdam. Victorii 
de proporții : două „Cupe 
ale campionilor europeni", 
o „Cupă intercontinentală", 
trei titluri de campion al 
Olandei, o „Cupă a Olan
dei" — toate sub culorile 
lui Ajax. De 29 de ori 
internațional A.

Aprig concurat de tise-hali. fotbalul 
își ciștlgâ cu greu, dar sigur, un loc 
fruntaș in preferințele pubUcuîui Japo
nez. Mulțimea începe să umple «taloanele la marile meciuri și. de rtr;.'. 
a fost înregistrat un record de a£ue-.:» 
— 66 MO de spectatori plătitori Ia un meci internațional. E drepț că magne
tul care a atras atlta lume, poartă un 
nume de mare rezonanță — Pele. Fe
derația japoneză i-a adresat lui Pele c 
scrisoare de mulțumire și l-a dârult o sabie de „samurai". în amintirea meciu
lui pe care l-a disputat în formau» 
echipei Santos, contra unei selecțltr-.a;* 
a orașului Tokyo.

Vechiul record de asistentă era d“ 
50 529 spectator- la un mec! susținut in 
capitala Japoniei de echipa Areemal din 
Londra.

Un rtrav băiețaș intra acum 15 ani 
pe poarta stadionului Ajax. Maică-sa, 
care tl aducea In acea dimineață la 
școala de fotbal a alb-roșilor din 
Amsterdam, respecta o cerință ros
tită pe patul morțll de bărbatul ei: 
„Fă-i im Johan marea bucurie, du-1 
la Ajax !“. Așa se producea nltiu* 
nia cu fotbalul a celui ajuns acum 
printre primii cinci fotbaliști al lu
mii. Cum joacă, știu foarte multi. 
Televiziunea s-a însărcinat cu trans
portarea Iui Cruyff și a campionilor 
absolut! olandezi in casele noastre.

Poate vreți să știți mai mult ce fel de om e acest atacant de farmec, 
inventiv și explosiv.

E, mal întîi, foarte politicos. Fină 
la exces. Asta dincolo de liniile de 
var ale terenului de joc. InlăunmJ 
lor, își mai iese cîte o dată din lire; 
dar niciodată n-a mai ajuns la punctul de a-și „executa* adversarul 
printr-o directă, gest care l-a costat 
suspendarea din efehipa națională 
pentru doi ani. Agresiunilor 'unda- 
șilor. care și-au făcut un punct de 
glorie din a-1 stopa, chiar șl cu metode frlztnd corectitudinea, el Ie 
răspunde acum prin recitaluri de 
driblinguri ; metoda l-a răsplătit. 
Cîștlgă și aplauze și metri de te
ren, ajunge și la descurajarea omu
lui din față, nu la întăritarea lui.Ați fi tentați să credeți că Crv.yff 
întruchipează acum blazarea. Nimic 
mai inexact. „Candidul". — comenta
riile presei olandeze tl numesc ade
sea așa — are neatinsă ambiția Ju
niorului care lupta pentru un ‘oc în echipa a treia a Ajaxului șl tl ciști- 
ga cu greu. „Silința lui mă impre
sionează, respectul și considerația ce 
mi ie arată mă mișcă", așa îl carac
terizează Ștefan Covaci pe faimosul 
său elev. Țelul lui ? Campionatul lu
mii cu echipa Olandei. „De ce nu 1 
Ajax singură e mai bună decît Ba
yern Miinchen. De ce n-ar fl Ajax 
plus Feyenoord superioară marel fa
vorite din 1974 care... e 
Bayern plus Netzer 7“ 
dreptate Cruyff ?

Eftimie

BRAZILIENII ACUZAȚI DE 
FOLOSIREA DOPINGULUI!

Almtr. Jucător brazilian care și-a încheiat cariera In Argentina, a făcut 
unele declarații conținînd o violentă 
critică la adresa conducătorilor federa
ției braziliene. Potrivi; celor afirmate de 
Almir. Jucătorii brazilieni sint dopați, cu 
regularitate, la marile confruntări Ulie— naționale. El a declarat : „In 19C3. rtnd 
am jneat la Rio de Janeiro, ca A.C. Mi
lan, in finala Cupei Intercontinentale M 
am învins eu 4—2, am primii cu o Ju
mătate de oră înaintea meciului niște 
Injecții „explozive". Am învins, dar ur
mările de a doua și a treia z| au fost 
groaznice, deoarece eram cu totul slelți de puteri—".

Conducerea echipei Santos, în forma
ția căreia a activat Almir l-a amenințat 
cu denunțarea în Justiție, dar deocam
dată nu s-a luat oficial nici o măsură.

in fond tot
Și nu are

IONESCU

PLETOȘII AU FOST TUNȘI !

Alec Stock, antrenorul echipei Fulhatn 
din liga secundă a campionatului en
glez, și-a început activitatea cu... toar- 
£eca in mină i El a convocat in vestiare 
pe Jucătorii pletoși și !-a tuns pur și 
simplu I Explicația sa a fost simplă : 
„Nici Pele, nici Jucătorii de Ia Leeds, 
cîștigătorii Cupei, nu poartă plete. Pen
tru mine asemenea coafuri sint o po
vară".

rapervu frufiUtii 
despre apticaciv-.mtea a* 

«~-aia peaeză. in 
■mduKa * tu vlaga parnetuară a 

< Vsrim. ar fi de ate-Aenea

?aeSe inepte să kanureuscă 
angr» fiurjiuețikr fizice 

f mumie aâe acetim foc. să-1 facă 
u aecetibd. mai ușor de înțeies 
rea» apropăBt mareim public.

a dc-ja categorie de măsuri 
■etrtsona pccgramarei de 

□cjstrative in orașele și 
cantor centre din țară, 
ce turnee ale echipelor 

■ itovcaue de juniori și seniori pe 
Uznerami bine gindite și eficient 
ptanîfieMe, atabilirea din timp a cu- 
piajeăoc cu jocuri de fotbal pe te- 
re-turi bme alese. Se pot monta 
Mafii de amplificare pentru prezen
tarea echipelor și explicarea faze- 
tor ăe joc atit la orașe, cit și în 
asediul rural, organiza vitrine rug- 

panouri de afișaj, și scrie 
.• ■ propagandistice pentru stațiile 

ce ar-plificare din școli, uzine, în
treprinderi, licee industriale etc

Dar calea cea mai eficientă pen
tru ambele categorii de măsuri ră- 
mine fără doar și poate comportarea 
echipelor noastre pe plan interna
ți nai. Meciurile cu Franța, turne
ele echipelor de club și selecționa
telor regionale din Anglia, Franța, 
S.U.A., Italia, ca și eventuale tur
nee internaționale de mare răsunet 
cu reprezentativele unor mari ca
pitale rugbystice (Toulouse, Dublin,

Loedrx Cardiff sau Edimbourg) 
desfășurata la București, Timișoara, 
Lașă sau Constanța, de exemplu, și 
iacă altele, precum turneul F.LRA. 
pentru juniori, sau alte intilniri in- 
tenmjverstare, interșcolare, inter- 
militare. toate insă, pregătite și în
soțite de măsuri publicitare inteli
gente și expresive.

în sfîrșit, o mai bogată colabo
rare a F.R.R. cu organele de presă, 
reviste, radio, televiziune, pentru 
susținerea permanentă a rugbyului 
ți a problemelor sale cu articole, 
note, știri și comentarii care să 
mobilizeze atenția publicului în ju
rul vieții rugbystice din țară și din 
străinătate.

încheiem aceste rînduri cu spe
ranța că măcar o parte din aceste 
propuneri vor căpăta viață și că 
într-un viitor apropiat rugbyul va 
deveni în țara noastră prietenul de
votat și credincios al cit mai mul
tor tineri. (Astfel ca și el să-și adu
că aportul la creșterea și educarea 
tineretului nostru în spiritul în
drăznelii cinstite, a muncii temei
nice și a disciplinei colective). Și 
că revirimentul de care s-a vorbit 
va atinge perspectivele cele mai 
îndrăznețe.

D. MANOîLEANU

De cunud, p.cșcdintele federației 
române de tir, tov. Gheorghe Pasat, 
a primit o scrisoare din partea se
cretarului general al Uniunii Inter
naționale de Tir, dl. E. Zimmer
mann. In această scrisoare se face 
cunoscut că, în semn de gratitudine 
pentru eminentele servicii aduse ti-

Pe o ploaie

SOLICITATE LA MAXIMUM
Astăzi jocurile decisive

7 (prin telefon, de la tri-CRAIOVA, 
misul nostru)

Vremea a 
echipele participante Ia finala cam
pionatului republican de oină pe anul 
1972. Oiniștii au Înfruntat și în reu
niunea de slmbătă ploaia 
deasă, uneori torențială, 
după ardoarea cu care și-au

continuat să nu țină cu

rece și 
Judecind 
disputat

pentru locurile laureate

PROBA DE
(Urmare

120 FOCURI
din pag. l)

2. Steaua I 1413 p, 3. I.E.F.S. I 
1392 p. Trei poziții (3x40 0 : 1. Șt. 
Caban (Dinamo) T135 p, 2. Gh. 
Șicorschi 1133 p, 3. I. Olărescu 
1129 p, 4. P. Sandor 1128 p 5.
M. Ferecata 1127 p, 6. E. Satala 
1124 p. Pe echipe : 1. Dinamo/1
4519 p, 2. Steaua I 4453 p, 3. 
I.E.F.S. I 444g p. La 40 focuri cul
cat pe primul loc s-a clasat Dan 
Lucache (Medicina Iași) cu 395 p. 
Dintre senioarele care alr concurat 
la proba de armă liberă' cel mai 
bine s-a situat Edda Baia (I.E F S) 
— locul 8 la trei poziții cu 1117 p. 
Skeet — pe echipe : 1. Steaua 507 
t, 2. C.S.O. Baia Mate 479 t. 3. 
Clubul vlnătbrilor Tifnișoara 410 t. 
La individual, după 150 de talere, 
conduce G. Pintilie (C.S.O. Baia 
Mare) cu 140 t, urmat de V. Pe- 
trovan (Steaua) 138 t. La talere a- 
runcate dih șanț (100 buc) în 
frunte se -află A. Marinescu (C.S. 
Școlarul) cu 88 t, urmat 
mitrescu (Olimpia) 83 
Florescu (Steaua) 77 t.

întrecerile continuă azi 
cheie mîine.

de 
t

și

I. 
și

SG

Du- 
Gh.

in

rului pe tărîm internaționu.. comi
tetul executiv al U.I.T. a hotărît să 
decerneze medalia de aur ingine
rului Petre Cișmigiu, membru în 
comitetul tehnic al U.I.T. Totodată, 
sint transmise și felicitări căl
duroase pentru această distincție.

neîntreruptă

PROCESUL CONTINUA..,

Un papagal brazilian seamănă zjzame 
intr-un imobil din Belo Horizonte. In 
timp ce vecinii stăpînulul său sint cu 
toții suporteri al clubului Cruzeiro, pa
pagalul In cauză „apără" cu ardoare 
culorile lui Atletico Minero, o echipă 
adversă, strigrnd toată ziua numele jucătorilor acesteia și îndemnîndu-i la vic
torie I Iritați, vecinii l-au chemat în 
justiție pe stăpinul papagalului. Dar, 
proprietarul nu vrea să se despartă de 
pasărea sa : „Vecinii noștri n-au ce face 
ziua Întreagă decît să se ocupe de astfel 
de chestiuni secundare 1” — afirmă el- 
Suporterii lui Cruzeiro nu renunță însă 
la cererea lor.

Procesul cont'nuă !

SCHIORUL PORTAR

Bjoem Wirkola, ex-campion al lumii 
la săriturile cu schiurile, a schimbat 
„planșa" de zăpadă pentru gazonul de 
fotbal : la 29 de ani a devenit chiar 
portarul echipei campioane a Norvegiei, 
Rosenborg Trondheim, care a întîlnit 

pe Celtic Glasgow, in „Cupa campioni-

„Nașa" lui 
Manchester 

United

Avind de ales 
o... nașii din mai 
multe candidate, 
fotbaliștii de la 
Manchester Uni
ted au desemnat-o 
în unanimitate pa 
Jeannie Galston, 
20 de ani, studen
tă la psihologie. 
Se pare că soțiile 
lor au încercat 
să se opună aces
tui vot, spunînd 
că alegerea nu va 
contribui cu nimic 
la gloria echipei 
în acest campio
nat al Angliei...

tur. disputat în Scoția,lor". In meciul __  __ ...._Wirkola a apărat excepțional șl Celtic 
nu a cîștlgat decit cu 2—1. în partida 
retur ei a fost încă o dată excelent. în ciuda unei noi victorii a scoțienilor. 
Bonsenborg și-a luat adio de la „C.C.E.", 
dar Wirkola a devenit omul zilei în fot
balul norvegian.

ALET.TĂ IN CAMPIONATUL
R.F.G.

meciuri ale elitei fotbalului 
disputate sîmbăta trecută, ■ ' de numai 125 Ooo de 
număr fără precedent de ‘ ' R.F. a Ger- 

tn zilele tn* 
scandal din floare, to*a- 

aproape

Cele nouă vest-german 
au fost urmărite 
spectatori ... ___
la Instituirea campionatului 
maniei, în 1963—1964. Chiar 
tunecate In care recentul 
fotbalul acestei țări era în 
Iul spectatorilor se ridica la . dublu.

Responsabilii federației se întreabă a- 
supra cauzelor acestei 
blicului. Ei cred că. pe 
.1.0 de la Miinchen, 
suprăsaturati de sport.
o urmare tardivă a amintitului scar.îal.

„dezertări" a Pu* 
de o parte, după 
spectatorii sint 
iar pe de alta —

întîietatea, văzîndu-i pe jucători cum 
luptă în condiții complet nefavora
bile pentru a fructifica fiecare minge, 
se poate afirma, fără teama de a 
exagera, că echipele s-au dăruit fără 
menajamente pentru a reprezenta cu 
cinste culorile cluburilor și asocia
țiilor sportive din care fac parte. 
Pentru a întări această afirmație este 
suficient să arătăm că principalele 
candidate la Invidiatul titlu au tre
buit să se întrebuințeze la maximum 
în cursa pentru locurile laureate. 
Avîntul Curcani a terminat la egali
tate cu Avîntul Frasin (13—13) și Re
colta Crasna (4-4) ; actuala campioană 
C. P. București a întrecut cu 7—3 pe 
Biruința Gherăești și 8—3 pe Con
fecția Km. Sărat: fosta campioană 
națională Dinamo București a depă
șit cu 10—9 pe oiniștii din Curcani 
iar Avîntul Frasin a învins pe Trico
lorul Baia Mare — mai greu decît 
ilustrează scorul — cu 7—2. Ne oprim 
aici pentru că șirul rezultatelor 
strînse este neașteptat de lung. Ex
plicabil, ținînd seama de faptul că 
totul se petrece pe un teren îmbibat 
de apă care cere un plus de efort 
și precizie în mînuirea bățului și a 
mingii.

In prima serie C. P. București a

dominat în toate partidele susținute, 
calificindu-se pentru întîlnirea hotârî- 
toare (locurile I și 2) programată în 
ultima reuniune. Mult mai echilibrată 
a fost întrecerea grupei a Il-a, din 
cadrul căreia am selectat partida din
tre Dinamo București și Avîntul Fra
sin (neînvinse în. preliminariile res
pective), care avea să desemneze ue 
adversara tipografilor bucureșteni. 
Iată un... scurt metraj al acestui meci 
mult gustat de public. Alegerea te
renului a dat cîștig de cauză frăsi- 
nenilor. El încep printr-o reușită bă
taie a Iui V. Humeniuc, realizatorul 
unui punct suplimentar. In continuare, 
V Vataman mărește scorul printr-o 
lovitură peste linia de fund la 3—0. 
Din acest moment dinamoviștii încep 
să-și regrupeze forțele, pasează de
rutant și trag necruțător, remareîn- 
du-se îndeosebi Gh, Negrilă, principa
lul realizator al bucureștenilor la 
„prindere" In consecință, 5 dintre ju
cătorii de la Avîntul sînt nevoiți să 
părăsească terenul loviți. Scorul pri
mei reprize 10—3 pentru Dimano, cîș- 
tigătoare în final, cu 12—5.

Ultimele rezultate înregistrate în 
reuniunea de sîmbătă : Celuloza Că
lărași — C. P. București 1—8 ; Tri
colorul Baia Mare — Dinamo Bucu
rești 2—17 ; Torpedo Zărnești — Bi
ruința Gherăești 2—20.

Astăzi se dispută meciurile pentru 
locurile I—IV.

Troian lOANIțESCU

ATLETISM : stadionul Repu; 
blicil, ora 10,45: Dinamovlada internațională.

BOX: Sala Uzinelor Semănă
toarea, ora 10: Gala de selecție pentru juniori și tineret.

FOTBAL: Stadionul Republicii, 
ora 15.30: Sportul studențesc — 
C.T. Arad (Divizia A); stadio
nul .23 August", ora 15,30 Steaua
— C.S.M. Reșița (Div. A): stadio
nul Politehnica, ora 11 : Sportul 
studențesc — U.T. Arad (Dlv. A 
tineret): teren Ghencea, ora 10.30: Steaua Buc. — C S.M. Reșița 
(Div. A tineret) : stadionul Me
talul, ora 11 : Metalul Buc. — 
Progresul Buc., (Dlv. B); teren 
Laromet, ora 11: Laromet Buc.
— Dinamo Obor (Div. C) ; teren
Flacăra Roșie, ora 11 s --------Roșie Buc. — Unirea 
(Div. C); teren Sirena, 
Sirena Buc. — Celuloza 
(Div. C); teren C.P.B., Șoimii Tarom - -------
Sărat (Div. C) ; ___________ ,
ora 9: Tehnometal Buc. — Voința Buc. (Dlv. C).

HANDBAL : Teren Giuleștl, 
ora 9: Rapid — Voința Bacău 
(m B); teren Tineretului, ora 10: 
Steaua — Voința Buc. (m.A); 
ora 11,15: Unlv. Buc. — Textila 
Buhușl (f.A.); teren Progresul, 
ora 16.30 : Progresul Buc — Rapid Buc. (f.A.).

HOCHEI: Patinoarul „23 Au
gust" î ora 8,30: I.P.G.G - A. 
vtntul Gheorghieni: ora 11 : Du
nărea Calați — Tîrnava Odor- 
hei: ora 16: Steaua — Agrono
mia Cluj; ora 13,30; Dinamo —•

Flacăra 
Tricolor 
ora 11 :
Călărași 

.. ora 11: 
Olimpia Rm. teren Laromet,

S. C. M. CIuc (meciuri din „Cupa 
României").

LUPTE LIBERE : Sala Pro
gresul. ora 10: meciuri în ca
drul campionatului pe echipe 
div. A: Progresul Buc, — stea
gul roșu Brașov — Progresul 
Brăila; sala Floreasca U: Dina
mo — Autosport Sf. Gheor
ghe — Nlcollna Iașii sala clubului Steaua: Rapid — Dinamo Brașov — Steaua.

POLO : Bazinul Dinamo,, de la 
orele 11 șl 17: Dinamo — Rapid 
și Rapid — Progresul (Dlv. A.)

POPICE : Arena Constructorul, ora 6: reuniuni de divizia A 
masculin : Constructorul Buc — 
Flacăira Cimplna; arena Gloria 
ora 8 s Gloria Buc. — Rulmentul Brașov.

TIR t Poligonul Tunari, ora 
8,30: campionatul național al seniorilor. pistol liber 60 f. băr
bați, pistol sport 30 4.30 f fe
mei, talere aruncate din turn, 
armă standard SX20 t bărbați, 
festivitate de premiere (ora 14).VOLEI: Saia Floreas;*», ora S : 
Steaua — Tractorul Brașov, 
I.E.F.S. — Politehnica Galați 
(m.A), Viitorul — Voința Con
stanța, t.T.B — Politehnica Ga
lați (f.B.): sala Ciulești, ora 10: 
Rapid — Universitatea Cluj 
(m.A); sala Dlnamo ora •: Di
namo—Ceahlăul P. Neamț (t A), 
Dlnamo — voința Arad (m.A); 
sala Inst. Pedagogic, ora 9: U- 
versitutea Buc. — Universitatea 
cluj (f.A); sala Progresul, ora 
11: Progresul — Voința Buzău (IB)

nr.de


Turneul echipelor de tenis de masă ale României [juniori] în R.P. Chineză

ÎNT1LNIRILE NOASTRE AR ÎNTĂRIT ȘI MAI MOLT 
PRIETENIA CO SPORTIVII CHINEZI

— declară antrenorul emerit, F. Paneth —
1 La amaybild invitație a forurilor 
de resort ithiâeze, echipele de tenis 
de masă ale 'României (juniori) au 
întreprins itm turneu de o lună de 
zile în patim orașe din R. P. Chi
neză — Pekin, Uhan, Tientzin și 

‘Sian. Cu aerisi; prilej, sportivii noș
tri au efectuat o serie de antrena
mente comui tte și au susținut o 
suită de întîltiiri prietenești cu se
lecționatele shaiilare ale țării gazdă. 

i>De curînd, siș ortivii români s-au 
'înapoiat la Bra'urești. La reîntoar
cere, antrenorul emerit Farcaș Pa- 
neth, conducătol ul lotului nostru în 
această deplasai 'e, ne-a împărtășit

f lteprezentLt)t-ivei)e ae tenis ae masă ale ftomamei Ji K.P. Chineză înaintea întîlnirii prietenești
Foto: Agenția CHINA NOUĂ

cu. multă solicitudine numeroa
sele sajie impresii culeste >din această

'Ă’iz'tă.
Wș „Mărturisesc de la ine-put că în- 
\freaga noastră delegație a fost de-a 
^JSreptuI copleșită de prin lirea caldă, 
^exiVem <de prietenoasă, fi u care am 
' fost înconjurați pretutind eni. Ne-am 

întors" pu amintiri de neui tat și mul
țumesc’ și pe această cale celor care, 
gazde fiind, ne-au arătat ce în
seamnă adlevărații prieten i“.

— Sigu.d» precum se știe, tenisul 
de masă ,tl"e o mare răs pîndire în 
R. P. Chim’ză, iar valoarea atinsă 
pe plan mdndial de jucătoarele și 

«jucătorii chinezi este preia bine cu
noscută, ei tleținînd ții Sn prezent 
nu mai puțirt. de patru titluri su
preme. De aceea, sîntem convinși 
că recenta dv- vizită a fost extrem 
de fructuoasă din multe puncte de 
vedere. Ce date ilustrative ne pu
teți furniza ?

— Că acest spor t se Itucură de o 
mare popularitate în R. P. Chineză 
ne-a dovcdit-o și numărul imens de 
spectatori care au asistat la. evo
luțiile noastre. în total, puste 40.000. 
Astfel, la Pekin au fost prezi nți în 
monumentala Sală a sporturilor, 

18.000 de spectatori, iar la cea de 
a doua intîlnire, găzduită in sala 
unde au avut loc campionatele mon
diale din 1961, 15.000, la Uhan. 4.000, 
la Tientzin, 3.500, la Sian, 2.700. Pu
blicul este foarte sportiv, obiectiv 
și manifestă tot timpul multă sim
patie pentru oaspeți. Cit privește 
pregătirile comune, ni s-au pus la 
dispoziție de fiecare dată parteneri 
adecvați, de o bună valoare, cu di
ferite stiluri (cu priză toc și obiș
nuită), apărători și atacanți. Am a- 
vut, de asemenea, ocazia ca in intil- 
nirile noastre să efectuăm un schimb 
de experiență deosebit de util cu

specialiștii chinezi în rîndurile că
rora se află numeroși foști cam-
pioni ai lumii : Ciuan Tze-tun, Cian 
Si-lin, Li Fu-iun, Su In-șin, Van 
Cian-iao, Hu Tao-pen, Sun Mei-in, 
Ciu Ciun-hui. Din discuțiile purtate 
cu ei am învățat multe lucruri in
teresante care ne vor ajuta, fără 
îndoială, în pregătirile noastre vi
itoare. Totodată am constatat că 
există numeroase centre pentru 
practicarea acestui sport, iar în școli 
sînt instalate mese pe care joacă 
foarte mulți elevi. De altfel, șco
lile constituie vaste și adevărate pe
piniere de creștere a talentelor din 
mijlocul cărora se selecționează a- 
poi sportivii susceptibili de a de
veni marii campioni de mîine.

— în afară de antrenamente, am 
dori să cunoaștem și care a fost bi
lanțul întîlnirilor prietenești susți
nute.

— Am jucat opt meciuri, pe e- 
chipe, pentru fiecare categorie de 
jucători, șapte revenindu-ne. Din
tre cei zece sportivi pe care i-am 
însoțit, voi menționa că la juniori 
mari, Marin Firănescu a ciștigat 18 
partide, pierzind șapte, iar Ia ju
nioare mari, Ligia Lupu și-a adju- 

decât 13 meciuri, fiind învinsă de 
cinci ori. Campioana europeană, Li
dia Ilie a ieșit învingătoare de 12 
ori și a fost întrecută de șapte ori. 
I.a juniori mici, s-au remarcat 
Ildiko Gyngyosi și Cristinel Româ- 
nescu. Alexandru Buzescu, Adrian 
Cucu și Maria Sinteoan s-au com
portat in nota lor obișnuită, în timp 
ce Liana Mihuț și Ștefan Moraru 
au evoluat ceva mai slab.

— Antrenamentele și jocurile a- 
micale v-au reținut, desigur, cea 
mai mare parte a timpului pe care 
l-ați petrecut în R. P. Chineză. La 
ce alte activități ați mai luat parte 

pentru că știm, din experiența altor 
delegații sportive române care au
vizitat această țară prietenă și atît 
de frumoasă, gazdele le-au oferit și 
un alt program extrem de intere
sant și instructiv.

— Așa este. Oficialitățile sportive 
din R. P. Chineză ne-au dat posi
bilitatea să cunoaștem cit mai bine 
preocupările și munca harnicului 
popor chinez. Am vizitat numeroase 
fabrici, am vizionat numeroase fil
me, spectacole de balet de o înaltă 
ținută, de circ, muzee. Am văzut la 
fața locului marele zid chinezesc. 
Am urmărit, de asemenea, semifi
nalele și finalele campionatelor de 
tenis de masă ale Asiei, iar înainte 
de a pleca am avut cinstea să fim 
invitați Ia uriașa serbare organi
zată cu prilejul aniversării a 23 de 
ani de la proclamarea Republicii 
Populare Chineze. Vizita noastră în 
R. P. Chineză ne-a lăsat amintiri 
de neșters. A fost o lună plină de 
învățăminte, o lună în care legă
turile noastre de prietenie cu spor
tivii chinezi au devenit și mai 
strînse. Așteptăm cu nerăbdare rein- 
tîlnirea cu acești prieteni atît de 
apropiati.

Const. COMARNISCHI

OLIMPIADA DE ȘAH

ÎNSEMNĂRI ÎN ZIUA DE ODIHNĂ...
SKOPLJE, 7 (prin telefon, de Io 

trimisul nostru special).
în cadrul Olimpiadei de șah, vi

neri a fost zi de odihnă.
După cum s-a comunicat, condu

cătorii celor 86 de echipe masculine 
și feminine, reprezentînd 64 de țări 
participante la marea întrecere de 
la Skoplje, o parte dintre jucători 
și ziariștii acreditați au plecat cu 
un avion special la Belgrad, unde 
au fost primiți de președintele Tosip 
Broz Tito, în tinerețe el însuși un 
foarte bun jucător de șah. Intîlnirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă deo
sebit de cordială. Buletinul oficial 
al Olimpiadei de șah a publicat în 
numărul său de sîmbătă o mare 
fotografie, în care șeful statului 
iugoslav se întreține cu profesorul 
universitar emerit Ion H. Gudju, 
președintele de onoare al Federației 
Române de Șah, unul dintre mem
brii fondatori ai F.I.D.E., invitat la 
actuala ediție a întrecerilor.

★
Pentru participanții la Olimpiadă, 

a fost organizat un foarte bogat 
program cultural-artistic.

După amiază, în salonul centrului

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI CAMPIOANĂ
BALCANICĂ LA TENIS DE MASĂ

ANKARA, 7 (Agerpres). — Echipa 
feminină de tenis de masă a Româ
niei, alcătuită din Maria Alexandru, 
Carmen Crișan, Eleonora Vlaicov și 
Camelia Filimon, a ciștigat titlul de 
campioană balcanică. în cadrul în
trecerilor de la Ankara, selecționata 
României s-a clasat pe primul loc,

PREȘEDINTELE C.I.O.
SOFIA, 7 (Agerpres). — Noul pre

ședinte al Comitetului Internațional 
Olimpic (C.I.O.), lordul Michael Kil- 
lanin, a sosit la Sofia în vederea 
lucrărilor de pregătire a viitorului 
Congres al C.I.O., care se va des- , 
fășura la Varna între 30 septembrie 1 
și 4 octombrie 1973. Lordul Killanin j 
este însoțit în vizita sa de Giulio 
Onești (Italia), reprezentantul Comi- 
telelor olimpice naționale și de 
R. H. Russell (Anglia), reprezentantul 
federațiilor sportive internaționale. La 

de informații din Skoplje d-na Nora 
Krouk, din Hong-Kong, acreditată 
ca ziaristă la Olimpiada de șah, a 
făcut — timp de două ore — o 
senzațională demonstrație de ike- 
bana, arta florală japoneză. Nu 
mi-am putut închipui vreodată că 
într-o simplă vază florile se pot a- 
ranja cu atîta măiestrie și rafina
ment, buchetul sugerînd cele mai 
diferite, mai complexe și mai con
tradictorii stări sufletești...

Seara, în sala Universală, a avut 
loc spectacolul de gală dat în cin
stea participanților, de către an
samblul folcloric „Tanec" din 
Skoplje, care a prezentat un pro
gram magnific de cîntece și dansuri 
populare macedonene.

Delegația noastră a vizitat mo
dernul spital pe care România l-a 
construit la Skoplje, ca ajutor in
ternaționalist oferit acestui oraș 
după catastrofalul cutremur din 
1963. Personalul medical de aici a 
ținut să exprime, încă o dată, re
cunoștința sa profundă pentru spri
jinul pe care poporul român, prie
ten și frate, l-a acordat orașului si
nistrat, în acele momente de res
triște.

A fost zi de odihnă. De fapt nu 

fiind urmată de formațiile Iugosla
viei, Bulgariei, Greciei și Turciei.

Competiția masculină pe echipe s-a 
încheiat cu victoria formației Iugo
slaviei. Pe locul secund s-a situat 
Bulgaria, urmată de România, Gre
cia și Turcia.

A SOSIT LA SOFIA
sosire, delegații C.I.O. au fost întîm- 
pinați de generalul Vladimir Stoicev. 
președintele Comitetului Olimpic Bul
gar. La Sofia se află de asemenea și 
secretara C.I.O., Monique Berlioux.

BâSCHETRALIȘTII TIMIȘORENI 
VICTORIOȘI IA KOSICE

ne-am odihnit. Am văzut, în schimb, 
nenumărate lucruri frumoase și in
teresante care ne-au întregit ima
ginea prosperă a Macedoniei socia
liste, gazdă atît de ospitalieră a 
celei mai reușite ediții a Olimpiadei 
șahiste organizată pînă acum.

Peste toate aceste impresii, însă, 
se putea constata, la majoritatea 
competitorilor, nerăbdarea de a re
lua pasionantele întreceri pentru 
desemnarea celor mai bune echipe 
de șah din lume, fiind cunoscut 
faptul că atît în turneul masculin 
cît și în cel feminin nici o echipă 
nu s-a detașat ferm în cîștigătoare.

A
Iată acum și rezultatele meciuri

lor întrerupte din runda a IX-a : 
Ungaria — Iugoslavia 2’/2-—l’/2, 
R. F. a Germaniei — Danemarca 
2—2, R. D. Germană — Suedia 3—0 
(1), Spania — Argentina 2>/2—1/2 (1). 
Clasamentul turneului final mascu
lin se prezintă astfel : U.R.S.S.. Iu
goslavia 24’/2, Ungaria 23!/2, R. F. a 
Germaniei 20*/2, România, Ceho
slovacia, Bulgaria 191/2, Spania 18 
(1), S.U.A., Olanda 18, Polonia 15, 
Suedia 144/2 (1), Argentina, R. D. Ger
mană 14 (1), Danemarca 13, Elve
ția 10. Așa după cum am anunțat, 
în runda a 10-a România întîlnește 
Spania, iar în turneul feminin 
(runda a 4-a) echipa României se 
întrece cu cea a Ungariei.

Valeriu CHIOSE

RUGBYȘTII ROMANI 
ÎLVINGĂTORI ÎN ANGLIA 

18-3 cu Selecționata 
comitatului Cornwall

LONDRA, 7 (prin telefon). — As
tăzi după amiază la Redruth, selec
ționata de rugby a României a în
tîlnit în primul meci al turneului 
său în Anglia, Selecționata comita
tului Cornwall. Rugbyștii români — 
prezentați amplu în multe ziare en
gleze care semnalau cu satisfacție re
luarea legăturilor cu rugby-ul din 
România — au reușit să presteze un 
joc care să satisfacă pe amatorii de 
rugby prezenți la această întîlnire_. 
In fața a peste 5 000 de spectatori 
selecționata română a reușit să prac
tice un joc frumos, deschis, mult a- 
plaudat, la capătul căruia a ieșit în
vingătoare cu scorul de 18—3 (3—3). 
In prima repriză „XV“-le românesc 
a acționat crispat, deși printr-o lo
vitură de picior a lui Nica a deschis 
scorul încă din min. 10. în același 
fel a înscris și Agnew, pecetluind 
scorul reprizei : 3—3. La reluare, 
rugbyștii oaspeți și-au organizat mai 
bine jocul, au dominat și au înscris 
spectaculos din faze bine lucrate. 
Rășcanu — printr-o încercare și Nica 
(tr.) au ridicat scorul la. 9—3. în ul
tima parte a reprizei Nica (Iov. ped.), 
Baciu (încerc.) și Durbac (tr.) punc
tează pentru români, stabilind sco
rul final la 18—3. A arbitrat exce
lent George Lamb un meci cursiv, 
disputat, sportiv. La șfîrșitul parti
dei, conducătorul delegației române, 
ing. Viorel Moraru, remarca urmă
torii jucători : Ortelecan, Postolachc, 
C. Florian, Atanasiu. Bărgăunaș. 
Dragoniirescu și Nica.

Următoarele două meciuri au loc 
miercuri (cu Selecționata comitatelor 
Cornwall-Devon), iar sîmbătă (cu 
Selecționata Devon). întîlnirile au 
loc în orașele Devon-Porth. respec
tiv Torquay.

Nicolae PLOPEANU

A XIV a EDIJIE A DINAAAOVIADEI DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

5. G. Nemeth (Ungaria) 9:29,4, 6. A. 
Albert (Ungaria) 10:55.4.
CU PESTE TREI METRI AVANS

Cea mai rapidă alergătoare a com
petiției a fost, în mod indiscutabil 
sportiva bulgară Ivanka Valkova, 
In finala probei de K)0 m, campi
oana balcanică s-a detașat chiar 
după primii metri, sosind cu un a- 
varis de aproape trei metri înaintea 
adversarelor sale :

REZULTATE : 1. I. Valkova (Bul
garia) 11,9 (vînt din față 3,5 m/sec, 
2. U. Jozwik (Polonia) 12,3, 3. D. 
Mateltzki (R.D. Germană) 12,3 4.
T. Nowak (Polonia) 12,4, 5. Z. Trifa- 
nova (Bulgaria) 12,4, 6. M. Dee (Un
garia) 12,6.

KORNELIUK L-A SUPLINIT... 
PE BORZOV

Așa cum era de așteptat, în dis
puta sprinterilor, sovieticul Aleksand? 
Korneliuk, finalist la J.O. de la 
Miinchen s-a impus cu ușurință și m 
condițiile ploii și vîntului (din față) 
puternic el a fost cronometrat în
10.5. El a fost secondat de ceho
slovacul Matousek. ,REZULTATE : 1. Al. Korneliuk
(U.R.S.S.) 10,5 (vînt din față 3,7
m/sec), 2. I. Matousek (Cehoslovacia)
10.6, 3. A. Radul (U.R.S.S.) 10,6 4. I. 
Batori (Ungaria) 10,7, 5. Al. Muntea- 
nu (România) 10,8, 6. J. Hauke (R.D. 
Germană) 10,9, 7. S. Mitrofan (Ro
mânia) 11.1.

REZULTATE : 1. Ch. Hohne (R.
D. Germană) 1.30:02,0, 2. St. Tukev 
(Bulgaria) 1.31:29,6, 3. V. Ilie (Româ
nia) 1.32:02,2, 4. L. Caraiosifoglu
(România) 1.34:32,0, 5. I. Krausse (R. 
D. Germană) 1.36:36,0, 6. G, Tarnic- 
zky (Ungaria) 1.54:43,6.

BORISENKO, FĂRĂ EMOȚII
O cursă cu un final interesant a 

fost cea a alergătorilor de la 400 m 
garduri. Evghieni Borisenko, unul 
dintre cei mai valoroși specialiști 
sovietici ai acestei probe, s-a impus 
cu autoritate, în special pe cea de 
a doua jumătate a distanței. In urma 
sa trei concurenți au încheiat cursa 
la diferențe minime, totuși ușor sesi
zabile chiar și cu... ochiul liber.

REZULTATE : 1. Ev. Borisenko 
(U.R.S.S.) 51,6, 2. I. Arva (Ungaria) 
52,0, 3. I. Burcă (România) 52,6, 
L. Jannek (R. D. Germană) 52,7, 
R. Rezny (Cehoslovacia) 
Nemeș (România) 56.4.

Caraiosifoglu

56,0, 6.

ÎN LUPTA PENTRU... 16 METRI

de potriv-

VÎNTUL SI ÎMPOTRIVA 
ARUNCĂTORILOR 

DE CIOCAN!

Cînd vremea este atît 
nică performanței, este ca și impo
sibil să aștepți cifrele pe care, în 
mod normal, chiar și acum la sfîr- 
șlt de sezon competițional, concu- 
renții le-ar fi putut înregistra. Așa 
se face că la triplusalt, de exemplu, 
săritorii au luptat din răsputeri 
pentru a putea încheia concursul cu 
performanțe de peste 16 metri.

REZULTATE : 1. M. Bariban
(U.R.S.S.) 16,19 m, 2. D. Ivanov (Un
garia) 15,98 m, " “ "
Germană) 15,92 
(România) 15,87 
(România) 15,61 
(U.R.S.S.) 15,50

3. G. Schenk (R. D.
4. S. Ciochină 

V. Dumitrescu 
. G. Savelici

ni, ‘ 
m, 5. 
m, 6.

m.

garia) 
1:52,2, 
1:52,4,
5. ”
6.

I. 
P.

1:51,7, 2. S. Fekete (Ungaria)
3. Gh. Ungureanu (România)
4. Z. Gașpar (România) 
Korcenkov (U.R.S.S.) 
Penkava (Cehoslovacia)

ZLATEVA ÎNVINSĂ

1:53,0,
1:53,2,
1:53,2.

SvetlaAlergătoarea din Sofia,
ZIateva redutabilă pe 800 m, a luat 
startul la 400 m și, pînă pe ultimii 
30—40 m, a lăsat impresia că

cursa de 1 500 m care a consacrat-o 
în care a deținut și recordul lumii.
REZULTATE : 1. J. Jehlickova (Ce

hoslovacia) 4:21,7, 2. T. Petrova ^(Bul
gari a) 4:22,4, 
4:23,8, ' ~
4:27,9, 
G. A.

in 
Și

3. R. Ruus (U.R.S.S.) 
Vahruceva (U.R.S.S.) 

E. Jakab (Ungaria) 4:28,1, 
Stefanova (Bulgaria) 4:29,6, 7. 

M. Puică (România) 4:29,6.
Alte rezultate : 5000 m : 1. B. Oleo- 

nitzki (U.R.S.S.) 14:46,8, 2. S. Sarafet-

4. O.
5.

In primul meci
național masculin _____  ... ...
Kosice s-au întîlnit formațiile Uni
versitatea Timișoara și Ciarka Tar- 
nobrzeg (Polonia). Baschetbaliștii ro
mâni au terminat învingători cu sco
rul de 56—46 (27—23).

al turneului inter- 
de baschet de la

Velodromul olimpic din Ciudad de Mexico și-a confirmat reputata 
de a fi unul din cele mai rapide din lume. La șfîrșitul săptăminii trecute, 
ciclistul danez Jorn Lund a corectat aici două recorduri mondiale pentru 
amatori: 4 km — 4:45,39 și 5 km — 6:00,31 El a eșuat însă în tentativa 
de a doborî și recordul orei.

Telefoto : AP-AGERPRES

(dacă 
poate 
mare 

o probă cum este aruncarea ciocanului. 
„Uraganul” de sîmbătă dimineață a 
stînjenit evident strădaniile com
petitorilor care în nici un moment 
r-au amintit rezultatele anterioare.

REZULTATE : 1. Al. Maliukpv
(U.R.S.S.) 66,46 m, 2. S. Eckschmidet 
(Ungaria) 66,24 m, " n" ” 
(Bulgaria) 65,80 m, 
(Ungaria) 65,60 m, 
hoslovacia) 63,40 
(România) 60,92 m, 
(România) 60,02 m.

UN CÎSTIGĂTOR 
INDISCUTABIL

Principalul favorit . al concursului 
mărșăluitorilor, Christoph Hohne 
și-a onorat palmaresul adjudeeîndu-și 
de o manieră categorică primul loo 
în cursa de 20 km marș, 
pe traseul din pădurea

N-am 
n-am fi 
influența

fi crezut vreodată 
văzut ieri !) că vîntul 
într-o măsură atît de

SĂLCUDEANU 
SURPRIZĂ

CE PLĂCUTA

3. T. Manolov
4. G. Zsivotzky 

5. J. Hajek (Ce
rn, 6. T. Stan
7. Gh. Costache

Dozlndu-și foarte bine eforturile 
și păstrîndu-și rezerve pentru ultima 
linie dreaptă, porțiune pe care avea 
să înfrunte rafalele vîntului, bucu- 
reșteanul Alexandru Sălcudeanu a 
obținut o victorie spectaculoasă, per
fect meritată, în cursa unei ture de 
stadion. El a fost_ secondat .de colegul 
său de echipă . 
avut o revenire 
ultimii metri ai

REZULTATE: 
(România) 48,4 s, 
nia) 48,7 s, 3. K.

Aspect din proba de 300 m. Conduce maghiarul Andras 
Gheorghe UngureanuZsinka urmat de

ECHIPA ROMÂNIEI ARE MARI ȘANSE DE VICTORIE 
știent de rolul său de prim jucător 
al echipei. Un rol atît de important, 
atît de greu. Cu Ion Țiriac am lu
crat mult pentru a-1 readuce la ni' 
velul cerut unei mari competiții.
după pauza prelungită ce a făcut-o, 
din perioada următoare Forest 
Hills-ului. Și Ion a intrat foarte 
rapid în formă.

Speiring-partenerul echipei Ro
mâniei — cel care ne dă acum o 
atît de prețioasă mină de ajutor 
— explică pe larg programul de 
pregătire, pînă în ziua finalei, 
precum și modul în care Colabo
rează (perfect) — precizează Kukal) 
cu căpitanul de echipă, Ștefan Geor
gescu. Duminică (n.r. azi) echipa 
are zi de odihnă, iar de luni an
trenamentele scad treptat în in
tensitate, înaintea marelui start. 
Un moment de pauză și în dialogul

IUrmare din pag. 1)

lipsește în tabăra ad- 
marele Smith 
cu șanse prea 
două șimpluri.

nu are 
ridicate 
Acesta

un „nu- 
Solomon 
aducînd

desfășurată
__ ___  ,______ Băneasa. 

Timpul său este cu totul remarcabil 
față de condițiile în care a avut loc 
competiția.

Paul Vasile care a 
foarte puternică pe 
cursei.
1. Al. Sălcudeanu
2. P. Vasile (Româ-

__ , Voitzik (R. D. Ger
mană) 49,1, 4. Ev. Borisenko (U.R.S.S.) 
49,7. 5. I. Hegyes (Cehoslovacia) 50,2, 
6. V. Iunkin (U.R.S.S.) 50.3.

DUBLU SUCCES MAGHIAR
Semifondiștli maghiari au obținut 

un succes net în cursa de 800 m; 
adjudeeîndu-și primele două locuri 
ale clasamentului, deși Gh. Ungu
reanu a lăsat, la un moment dat, 
pe ultimii 80 m, impresia că ar putea 
sosi al doilea.

REZULTATE : I. A. Zsinka (Un-

încheia victorioasă această probă, 
dar finișul Nadejdei Kolesnikova a 
rezolvat, in extremis, situația ei de 
mare favorită.

REZULTATE : 1. N. Kolesnikova
(U.R.S.S.) 53,0, 2. S. ZIateva (Bulga
ria) 53,5, 3. D. Piecyk.(Polonia) 54,5, 
4. N. Kulicilrowa (U.R.S.S.) 55,1, 
B. Wolfrum (R.
6. G. Anton (R.

5.
D. Germană) 56,4, 

D. Germană) 57.1.

JEHLICKOVA A CONFIRMAT

Campioana europeană de la Atena, 
Jaroslava Jehlickova a învins clar

dinov (U.R.S.S.) 14:47,0, 3. 
(Cehoslovacia) 14:48,6, 4. B. Toth 
garia) 14:49,4, 5. R. Leyh (R. D. 
mană) 14:52,8, 6. G. " ’ ' "
Germană) 14:55,8; 4X100 m B: 1.
R. D. Germană 41,5, 2. U.R.S.S.
41,5, 3. România 41.7, 4. Ungaria
42,0, 5. Polonia 42,7, 6. Cehoslovacia 
43,1 ; 4X100 m F : 1. Bulgaria 46,3, 2. 
Polonia 46,8, 3. U.R.S.S. 47,0, 4.
D. Germană 48,0, 
6. România 49,0.

întrecerile continuă 
ora 10,45, pe stadionul

(Un- 
, .. Ger- 

. Umbach (R. D. 
4x100 m B:

2.
4.

5.
R.

Ungaria 48,7,

astăzi, de la 
Republicii.

asemănat. Acum, Năstase este fără 
rival. Deci, acesta este argumen
tul nr. 1. Și nr. 2, bineînțeles, Ti
riac. Adică faptul că echipa are un 
al doilea jucător solid, pe care te 
poți bizui, capabil și de o surpriză, 
adică un punct nesperat. Este toc
mai ceea ce 
versă, unde 
un partener 
în celelal e
ar fi încă un argument.

— Totuși, Gorman, este 
me“ în tenisul american iar 
și-a verificat posibilitățile 
calificarea echipei sale, în semifi
nala de la Barcelona... — am pre
zentat contra-argumentele.

— Da, însă aci este tocmai „di
lema" lui Ralston, căpitanul ameri
canilor. Să joace cu Solomon, care, 
abia a intrat printre primii 10 în 
clasamentul american, este un 
mare risc. Mai ales în fața opiniei 
publice de dincolo de Ocean care 
va fi nemilrasă dacă se va pierde. 
Cu Gorman ar fi mai sigur, dar 
oricine știe că tenismanul din Seat
tle nu este un specialist al zgurei.

Iată pronunțat cuvîntul-cheie. 
Sau încă un argument in favoarea 
șanselor românești. Dar Kukal ne 
surprinde în continuare...

— Să știți că și Năstase a avut 
probleme de acomodare, la primele 
antrenamente. E] a jucat numai pe 
terenuri rapide, în America, 
bine de o lună. Năstase este 
tenismanul care se adaptează 
mai ușor suprafețelor de 
'„Mina" contează, totdeauna 
mai mult!

— Cum au mers antrenamentele?
— Excelent. Iar faptul că Fam 

făcut pe Ilie să-i placă să se an
treneze și 4 ore pe zi, îl consider 
ca un mic succes personal. Super- 
campionul României arată o poftă 
de lucru impresionantă și este con-

nostru, după care notăm din nou:
— Tiriac este, să știți, omul care 

poate decide meciul, prin aportul 
său la dublu, sau chiar și în parti
dele de simplu, cum am spus. Pen
tru el, foarte importantă este și ordi
nea jocurilor, așa cum va cădea Ia 
tragerea la sorți. Dar, revin, am 
mare încredere în dublu. Dacă Năs- 
tase și Tiriac i-au învins atît de 
net pe Smith și Van Dillen, anul 
trecut la Charlotte, pe un teren ra
pid, nu văd cum ar pierde acum. 
E drept, „juniorul" Erik Van Dillen 
este în mare progres și cuplul ame
rican se anunță extrem de reduta
bil. Totuși...

Doza de optimism a lui Jan Ku- 
kal este contagioasă. Iar Edita 
Kukal pare și mai categorică.: 
„Vom cîștiga sigur, fiindcă-1 avem 
pe Ilie în echipă!...

ultimele știrii ultimele rezultate ^ultimele știri
ÎN PRELIMINARIILE C.M. DE FOTBAL:

R. D. GERMANA—FINLANDA 5—0 (0—0)

1. A.

TURNEUL DE BOX
MEMORIALUL PROHASKA“

PRAG A, 7 (Agerpres). — în reu
niunea sferturilor de finală a tur
neului internațional de box „Memo
rialul Prohaska", care se desfășoară 
Ia Ostrava, pugilistul român Ștefan 
Băiatu (categ. muscă) l-a învins la 
puncte pe polonezul Kozlowski, 
în limitele categoriei " i 
Gheorghe Ciochină a dispus la

semiușoare

puncte de cehoslovacul Kovacz. La 
categoria cocoș, Marian Peia a pier
dut prin abandon dictat de arbitru 
în repriza a Il-a meciul susținut cu 
boxerul maghiar Gluck.

în prima gală a competiției, Du
mitru Zelinca (categ. grea) l-a în
trecut la puncte pe bulgarul Za- 
gorov.

mai 
însă 

cel 
joc. 
cel

Ieri pe stadionul Dinamo din Dresda 
s-au întîlnit într-un meci contînd pen
tru preliminariile campionatului mondi
al de fotbal echipele R D. Germane și 
Finlandei, care fac parte din aceeași 
grupă eu România Meciul a fost urmă
rit de 16 000 de spectatori șl s-a înche
iat cu victoria categorică a gazdelor: 
5—0 (0—0). Finlandezii au rezistat în
prima repriză atacurilor echipei R.D. 
Germane, reușind să încheie cu un scor 
alb prima
MÎINE,

oaspeții cedează. în special fizic, pertni- 
țînd gazdelor să înscrie gol după gol 
prin Sparwasser (2), Streich (2) și 
Kreische. Meciul a fost condus de ar
bitrul bulgar Raduncev. Studioul nostru 
de televiziune a înregistrat integral 
partida, care va putea fi urmărită as
tăzi de la ora 15.30

• Tot în preliminariile C.M. de fotbal, 
la Luxemburg : Italia — Luxemburg 4—« 
(3-0).parte a partidei. La reluare

HOTARIREA DEFINITIVA TN PRIVINȚA MECIULUI DE 
FOTBAL ROMANIA—GRECIA

de fotbal elenă a precizat,Federația ____  ___  .. __ ,într-o convorbire telefonică, că luni di
mineața va fi în măsură să confirme 
sau să infirme disputarea meciului din
tre reprezentativele Greciei și României, 
prevăzut pentru miercuri Ia București. 
Eventuala contramandare a întîlnirii 
este determinată de faptul că U.E.F.A.

ar putea decide rejucarea meciului Fa- nathinaikos-ȚSKA Sofia tot pentru ziua 
de miercuri, iar clubul din Atena dă 
mai mult de jumătate dintre titularii echipei naționale.

Xn orice caz, așa cum am anunțat; 
lotul nostru se va reuni mllne, la ora 
11. la București.

DINAMO—PROGRESUL 8—5, LA POLO

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Participanții la „Marele premiu automo
bilistic ai S.U.A.**, cursă contînd pentru 
campionatul mondial (formula I), au 
efectuat pe circuitul de la Watkins Glen 
ultimul antrenament oficial. Cel mai 
bun rezultat a fost obținut de campio
nul scoțian Jackie Stewart, care, pe o 
mașină „Tyrrell Ford“, a .7 ‘ 
tur de circuit (5,500 km) în 1:40,48, rea^ 
lizînd o medie orară record de 194.715 
km. Cu performanțe bune au mai fest 
înregistrați americanul Peter Revson 
(„McLaren") — 1:40,59, neozeelandezul
Dennis Hulme („McLaren”) 1:41,08 și 
francezul Francois Cevert („Tyrrell 
Ford“) — 1:41,44. Liderul clasamentului 
campionatului mondial, brazilianul Emer
son Fittipaldi („Lotus"), a obținut al 
8-lea timp : 1:42,40.

parcurs un

La Anderlecht au luat sflrșit Întrecerile 
concursului pe echipe din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis de 
masă ale Belgiei. La feminin, victoria

a revenit formației Ungariei, învingă
toare în finală cu 3—0 în fața selecțio
natei R.F. a Germaniei. Iată rezultatele 
înregistrate în finală : Magos — Schdler 
2—o (21—6, 21—16); Kishazi — Simon 2—0 
(21—5, 21—11); Magos, Lotaller — Simon, 
Scholar 2—0 (21—18, ’ ‘ “ *
competiției masculine, echipa 
Germaniei a întrecut 
Ungariei, 
jucătorii vest-germani) : Lieck —
1— 2 (13—21, 21—18, 16—21); Leiss — Ge-
relly 2—o (21—5, 23—21); Leiss — 
0—2, (14—21, 13—21); Lieck —
2— 0 (21—17, 23—21); Lieck, Leiss _ J m- 
yer, Rozsas 2—1 (7—21, 21—9, 21—3).

drid, în prezența a peste 6 000 de spec- 
tatori

al

21—19). In finala
R.F. a 

_ _____  cu 3—2 formația
Rezultate (primii sînt trecuți Jonyer

Jonyer 
Gereîly

Giorgio Albani. directorul tehnic 
echipei de ciclism „Molteni" a anunțat 
că Eddy Merckx va pleca la Ciudad de 
Mexico la 20 octombrie pentru o tenta
tivă de corectare a recordului orei, ten
tativă ce va avea loc pe pista velodro
mului olimpic, la șfîrșitul lunii octom
brie. Anterior, Merckx va participa la 
două curse internaționale programate în 
Europa. Recordul mondial al orei este 
de 48.653 km și aparține ciclistului pro
fesionist danez Ole Ritter.

Aseară s-a disputat, la bazinul Dinamo, meciul de polo dintre echipele 
bueureștene Dinamo și Progresul, con
tând pentru campionatul divizionar A

La capătul unui joc echilibrat, polo- 
iștii dinamoviști au învins cu scorul de

CONCURSUL NAȚIONAL
PLOIEȘTI, 7 (prin telefon). Disputată 

în condiții meteorologice destul de pre
care. proba de înaltă acrobație (figuri 
impuse și liber alese)1 a dat cîștig de 
cauză maestrului emerit al sportului 
ștefan Calotă, la ora actuală de depar
te cel mai bun pilot sportiv al nostru. Clasamentul probei a n-a : 1. ștefan
Calotă (Aeroclubul „Aurel Vlaicu” — 
București).

8—5 (3—1, 1—1, 2—2. 2—1). Au înscris
Frîncu 3, Zamfirescu 2 (ambele din 4 rn), Nastasiu. Popa și Kroner pentru Dina
mo. Mirea 2 (unul din s.n.). Cocora. 
Pleșea (s.n.) șl I. Gheorghe pentru Progresul,
DE ZBOR CU MOTOR
„Mlrcea Zorileanu" — Brașov). 3. Cezar 
Rusu (Aeroclubul „Mircea Zorileanu- — Brașov).

Datorită timpului nefavorabil, proba a 
IlI-a și anume raid de viteză și regula
ritate, nu se mai desfășoară, ur.niad ca 
duminică la ora 10 pe aerodromul Strej- 
nlcu — Ploiești să albă loc festivitatea 
de închidere a concursului

Puglllstul spaniol Jose Legra și-a apărat 
cu succes titlul de campion european la 
categoria pană, invingindu-1 la puncte 
în 15 reprize pe șalangerul său, france
zul Daniel Vermandere. Meciul s-a dis
putat la „Palatul Sporturilor" din Ma-

In cadrul etapei a 10-a a campionatului 
cehoslovac de fotbal s-au disputat două 
partide. Echipa Lokomotiv Kosice a în
vins în deplasare cu 2—0 formația Zbro- 
jovka Bmo, iar Slovan Bratislava a 
dispus pe teren propriu cu 2—1 de e- 
ehlpa Banik Ostrava.

2. Mihai Albu (Aeroclubul
MEDICINA—CONSTRUCTORUL 3—1, LA VOLEI
aseara în sala Dinamo, în- 

______... divizia A Medicina — Con
structorul a revenit studentelor în patru 
seturi : scor 3—1 (—4, 7, 12, 14). Jocul 
a debutat furtunos șl în mai puțin de 
15 minute jucătoarele de la Constructo
rul își adjudecă primul set. In replică 
studentele șl-1 adjudecă pe cel de-a’ 
doilea însă... la 1. Seturile 3 și 4. care

Disputată 
tîlnirea de

au fost de altfel și cele mai echilibrate, 
au revenit după o luptă dramatică cu 
finaluri electrizante tn care rutina și 
maturitatea jucătoarelor de la Medicina 
și-au spus cuvtntul Remarcărj: V. Za- harescu. G. Popa, A. Morolanu (Medi
cina), P. Cazangiu, v. Caranda (Con
structorul). Au condus N. lonescu și A. 
Dragomir.


