
Ginduri la deschiderea școlilor

DAR NU E KOPA...
15 septembrie...
Prima zi de școală.
Revedere cu Newton, cu privirea lui calmă, scrutînd - 

prin spațiul timpului — termocentrala Căii Lactee.
Revedere cu Tolstoi, cu privirea lui blinda, urmărind 

lacrimile din ochii prințului Andrei.
Revedere cu Beethoven, cu privirea lui tristă, căutînd 

să audă ceea ce nu se mai poate auzi.
Revedere cu Eminescu, cu privirea lui miraculoasă, 

adunînd în patru versuri și spațiul timpului și lacrimile 
prințului Andrei și tristețea ochiului deșteptat înlăuntru.

T5 septembrie...
Prima zr de școală.
Cu forfota ei de totdeauna.
Ba nu ! Forfota a scăzut mult. A dispărut pitorescul 

marelui bazar al cărților. Cu corul ofertelor și contraj 
ofertelor : „Dau un Nedicglu de a IV-a și 4 lei bani gheață 
pe un Tafrali de a V-a I".

A dispărut bazarul.
Astăzi, e, parcă, mai multă liniște. Cărțile așteaptă 

pe pupitre, în stivă, de-a curmezișul micului 
penițelor, în dreaptef și în stingă cernelii.

15 septembrie...
Prima zi de școală.
Revedere cu—
Da 1 Revedere și cu Discobolul, cu privirea 

de reproș urmărind spatele deseori încovoiat 
uneori îngust.

Revedere cu slujitorul Discobolului, profesorul în 
trening, fostul „paria* al cancelariei care, din păcate, 
mai e nevoit și astăzi să înfrunte privirea îngăduitoare 
a profesorului de matematică, amintindu-i că Pitagora - 
el însuși ! — își lepăda veșmîntul cu falduri, pentru a 
alerga, cu pieptul gol - „gymnos* - pe pista străvechii 
Olimpii—

Profesorul de matematică... '
Și nu e singurul care vede în mușchii Discobolului un 

„succes* în dauna minții.
Domnule profesor de franceză 1
Dați-i voie reporterului sportiv 

15 septembrie, un mic text pentru 
lecție.

„Ce que, Finalement, ie sais de 
les obligations des hommes, c'es» i

jgheab al

lui plină 
și pieptul

so vc ofere astăzi, 
prima dumneavoastră

plus sur la morale et 
_ _______,___ au foot-bail que je le

dots—” („Ceea ce. Ic urma urmei, știu cu mai multă cer
titudine despre morală și obligațiile oamenilor ii datoresc 
fotbalului—*).

Știți cine datorează otît de mult fotbalului, chior și 
otunci cind este vorba de morală și de obligațiile 
omului ?

Veți spune, Kopa.
Dar nu e Kopa.
E Albert Camus, idolul dumneavoastră...

IOAN CHIRILĂ
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ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE HZICÎ Șl SPORT 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

EMIL RUSU A PRELUAT TRICOUL GALBEN!
TIRUL • N. Ciumeti învingător

ROMÂNIEI în cea mai agitată etapă

Luptători români in Franța
Un grup format din cei 

mai valoroși luptători ro
mâni de la „greco-romane” 
(Cornel Turturea, Ion Ba
ciu, Srmion Popescu, Ion 
Țăranu și Nteolae Martines- 
ett) va pleca în cursul zilei 
de astăzi la Font Romeu. In 
această stațiune din sudul 
Franței, luptătorii noștri vor 
lua parte la un prestam de 
pregătire la altitudine, ur
mînd ca antrenorul emerit 
Ion Comeanu și dr. Andrei 
Demeter să studieze efec-

tete altitudinii asupra for
mei sportive.

Ungaria — primul

„SPORTUL POPULAR" urează tuturor școlarilor patriei— spor 
la învățătură, răspunsuri bune la tablă, extemporale reușite, 
teze fără greșeală și NOTA 10 LA EDUCAȚIE FIZICĂ!

Preocupare pentru rezultate valoroase
Campionatele 

de atletism
ale seniorilor
Forfota din aceste zile de 

la federația de atletism face 
parte, în mod tradițional, 
din atmosfera specifică ce 
precede marile competiții. 
Delegați ai cluburilor spor
tive bucureștene prezintă 
listele cu înscrieri pe pro
be ; poștașul iși descarcă 
tolba aducind scrisori cu 
alte asemenea liste de în
scrieri ale atleților din di
ferite orașe ale țării; tele
foanele zbîmîie.

La ora aceasta foile de 
concurs ale celor 31 de pro
be, prevăzute pe programul 
finalelor campionatelor re
publicane ale seniorilor, în
cep să prindă o formă mai 
concretă, urmînd ca astă- 
seară, la ședința tehnică, să 
capete una definitivă.

Am profitat de această 
„atmosferă” pentru a culege 
cîteva păreri despre apro
piatele campionate.

Profesorul MIRCEA BUH- 
LEA, antrenorul lui Iosif Na- 
ghi, ne-a vorbit despre 
perspectivele elevului său. 
„Ioșca se află intr-o formă

Discul lansat de Iosif Naghi va „ateriza*, oare, sîmbătâ dincolo 
de linia celor 60 de metri ? Foto : R. Vilara

ROMEO VILARA

(Continuare în pag. a 2-a)

Citiți in pagina a 3-a 
corespondența 

trimisului nostru 
special la meciul

Steaua—F.C. Austria

• în fruntea clasamentului 
pe echipe - România II

Citiți în pag. c iV-a reportaje, comentarii

Marea competiție de polo, dotată 
„Cupa Jadran", debutează duminică 
Split. în primul ei meci — al 228-lea 
întreaga activitate — echipa României 
întîlni pe campioana olimpică, formația 
Ungariei. Iată, de altfel, și programul 
complet al jocurilor acestui turneu, așa 
cum ne-a fost transmis de organizatori :

DUMINICĂ : R.D.G. — U.R.S.S., ROMA
NIA — UNGARIA și Italia — Iugoslavia ;

LUNI : Olanda — R.D.G., U.R.S.S. — 
Italia și IUGOSLAVIA — ROMANIA;

MARȚI : ROMANIA — U.R.S.S., Italia — 
Olanda și Ungaria — Iugoslavia ;

MIERCURI: U.R.S.S. — Ungaria, OLAN
DA — ROMANIA și RD.G. — Italia ;

JOI: ROMÂNIA — R.D.G., Ungaria — 
Olanda și Iugoslavia — U.R.S.S.;

VINERI: ITALIA — ROMANIA, R.D.G. 
— Ungaria și Iugoslavia — Olanda ;

SÎMBÂTĂ: U.R.S.S. — Olanda, Unga
ria — Italia și Iugoslavia — RD.G.

al pofoiștîlor români
in „Cupa Jadran*

adversar

Cornel Frățilă — „îngerul păzitor* al buturilor 
echipei noastre.

ROMANIA
Victorie a juniorilor noștri la box

R. D GERMANĂ 14 8
Miercurl s-a disputat în orașul Riesa (R. D. Germană) 

prima întilnire dintre reprezentativele de juniori ale 
R. D. Germane și României. Tinerii noștri boxeri au ciș
tigat cu scorul de 14—8, lăsind, în general, o bună 
impresie. REZULTATE TEHNICE: Ivan b.p. Piesold ; 
Kiss b. k.o. 1 Schultz ; Dobrescu b.p. Schriewer ; Ene b.p. 
Frlederick; Rother b. dese. Iuga ; Cuțov b.p. Schaika ; 
Dietrich b. dese. 2 Cocîrlea; Mannegold b. dese. 1 
Năstac ; Urbach b. de»c. 2 Burtic; Siliște b. k.o 2 An
ders ; Lehăduș b. k.o. 2 Zechel.

GESTUL SPORTIV
Se poate crede că gestul sportiv, acel 

gest frumos care include deopotrivă vi
goarea fizică ridicată uneori pină la 
nivelul de puritate al stilului, eleganță 
fi decizie, franchețo și respect total 
față de partenerul de întrecere (căruia 
i se mai spune și adversar), nu se pro
duce decît în limitele arenei sportive.

Și totuși nu este așa. Limbajul cu
rent a împrumutat din vocabularul tipic 
sportului nu numai cuvinte în sine, ci 
mai mult: conținutul unei idei, aceea 
ce se cheamă acum în mod obișnuit 
GEST SPORTIV, SPORTIVITATE, 
SPIRIT SPORTIV sau FAIR PLAY, 
generalizind sensul unor atribute culti
vate în templele efortului fizic.

Cu atît mai mult șochează gestul bru
tal, neonest, viclean, exterior unor nor
me prestabilite și unanim acceptate (că-

rora li se mai spune și Regulamente) 
atunci cind este săvârșit in incinta 
sportivă.

Cel mai adeseori, aceste gesturi si
tuate la polul opus al calităților perpe
tuate prin sport, trezesc o justificată 
mînie : aceea a publicului jignit de ges
tul nesportiv, vinovății primindu-și — 
aproape instantaneu — plata meritată.

Dar gestul nesportiv se petrece ade
seori dincolo de zidul arenei, in culise, 
fiind cu atit mai vicios cu cit caută 
să se ascundă de lumina zilei.

Asistind ia o ședință a Biroului F.R. 
Fotbal nm fost în prezența unui astfel 
de gest nesportiv. IafU-l, relatat pe 
scurt:

Cu cinci ani în urmă, fotbalistul Ion 
Pop, de la V.T.A., este trimis de în
treprinderea sa la studii în orașul uni-

versitar Iași. Intre sportivii orașului de 
pe Mureș și cei din vechea așezare mol- 
doveană se încheie un angajament lim
pede și curat ca o picătură de rouă : 
la terminarea facultății, Ion Pop va re
veni . la clubul său din Arad. Anii trec, 
cinci la număr; Ion Pop, acum absol
vent, cu familie la Arad, vrea să se în
toarcă acasă și, de ce nu — la cei 30 
de ani ai săi — să joace încă fotbal 
acolo unde a mai jucat și, în orice caz, 
în orașul unde fusese repartizat produc
ției printr-o hotârîre a unei comisii gu
vernamentale.

Dar... apare gestul nesportiv: actuala 
conducere a C.S.M.S, Iași, avîndu-l în

EM. DEC.

(Continuare în pag. a 3-a)
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DE PESTE
HOTARE

ALEXANDRA NICOLAU - 
PRINTRE FRUNTAȘE

In turneul candidatelor Ia 
titlul mondial de șah de Ia 
Subotica s-au desfășurat par
tidele întrerupte. Alexandra 

Nlcolau a ciștigat la Aseno- 
va și a terminat remiză CU 
Markovich perevoznic - —
mizat cu Novara iar Kușnjr 
a ciștigat la Kislova 
leksandria. Clasamentul 
cinci runde : Stadler 
Nicolatt 3l/t, Kozlovska 
Alexandria și Kușnlr _ _ 
Perevoznic 2 p. Joi a fost al 
liberă.

a re-

și A-
după
4 P-i

3 <1),
3 P’»

I 
I 
I 
I
I

TN CAMPIONATUL 
EUROPEAN DE FOTBAL
AMSTERDAM. — în cadrul 

grupei a V-a a Campionatu
lui european de fotbal, la Am
sterdam s-au întîlnit echipele 
reprezentative ale Olandei și 
R. D. Germane. Fotbaliștii o- 
landezi au obținut victoria cu 
scorul de 1—« (1—0). Prin
punctul marcat în minutul 2 
de Cruijff. Iată clasamentul 
grupei : 
Ungaria 
Olanda 
R.D.Germană 
Danemarca

Următorul 
R.D.G., la 
Budapesta.

1 <i 12— 3 3
I 2 9— 3 5
II 5—5 1
1 3 1—11 1
Ungaria—

4 3
5 2
3 1
4 0

meci: _
27 septembrie la

•âr
Selecționata de fotbal a Un

gariei, care se pregătește 
vederea meciului eu B. D- 
Germană, a învins la Marsi
lia, in meci amical, echipa 
Olimplque eu scorul de 1—* 
prin punctul marcat de Al
bert în minutul 32.



300 DE PUNCTE!
Marcel Roșea 297 p; Virgil Ata- 

nasiu 296 p, Ion Tripșa 295 p, Dan 
Iuga 293 p (media înregistrata în 
întreaga probă eliminatorie); ex
cepționalul 297 p (meefta obținută 
de aceiași trăgători ta semifinale) 
și senzaționalul 300 p din tot atîtea 
posibile, realizat de Marcel Roșea 
In semifinale» rezultat fără prece
dent în palmaresul viteziștilor ro
mâni. Dacă la toate acestea adău
găm și rezultatele din proba clasi
că de pistol viteză, ajungem lesne 
la concluzia că pistolarii noștri au 
atins o valoare constant ridicată, 
care îi situează la ora actuală prin
tre protagoniștii oricărui concurs 
de anvergură de pe glob — atît 
la individual cît și la echipe. Fap
tul are — desigur — darul să ne 
bucure. Și să nu uităm că lui 
Roșea, Atanasiu și Tripșa, acest 
trio consacrat de acum, li se ală
tură cu multă forță și un tînăr 
— este drept mai puțin cunoscut — 
dar deosebit de dotat: Dan Iuga. 
El a impresionat prin stăpînirea 
de sine,, ca și printr-o mare rezis
tență. într-un cuvînt, antrenorul 
federal, ing. Petre Cișmigiu, se va 
găsi într-o mare, dar binevenită 
dilemă cînri va trebui să selecțio
neze — pentru J.O. de la Ciudad 
de Mexico — pe cei doi reprezen
tanți ai noștri din acest cvartet 
atît de redutabil și omogen.

Nu putem încheia aceste rînduri 
dedicate pistolarilor de viteză fără 
a arăta că, deși întrecerea de du
minică nu a fost o probă clasică, 
rezultatele nu-și pierd cu nimic 
din valoare. Dimpotrivă. O între
cere eliminatorie — de genul celei 
amintite — supune pe eoncurenți 
la examene foarte dificile. Ame
nințarea de a fi scos din concurs 
in orice moment aduce după sine 
• concentrare maximă pentru fie
care start (de exemplu, M. Roșea 
a luat 5 starturi). Deci, solicitările 
sînt extreme pentru trăgători.

Amănunte de la „Regata Tata“
M. ioncscu și c. Manca—învingătorii campionilor europeni!
Recentul concurs international de caiac-canoe de 

la Tata (R.P. Ungari) s-a încheiat — după cum 
am anunțat — cu patru victorii cucerite de repre
zentanții noștri. La înapoierea delegației, am so
licitat amânunte despre această regată de binecu
noscută importanță pe plan european.

Competiția a reunit, ca și în alți ani, numeroși 
sportivi de valoare, printre aceștia remareîndu-se 
în mod deosebit caiaciștii și canoiștii țării gazdă, 
precum și cei din R.F. a Germaniei. R.D. Germa
nă, Austria, Cehoslovacia și — bineînțeles — 
România. Rezultatele noastre pot fi apreciate ca 
excelente — 9 eoncurenți : 4 locuri I. Privite 
prin prisma valorii adversarilor aceste succese 
rețin și mai mult atenția. Astfel, Viorica Dumitru 
și Valentina Scrabei. cîștigătoare la dublu 500 m 
au învins clar (1:59,9) redutabilele echipaje ale 
R.P Ungare : Pfeffer — Benko (2:01,0) ; Rozs- 
noy — Tornyi (2:02,0) și pe cel al R.D. Ger

mane: Ulze—Kobus (2:02,3). Autoritar a cîștigat 
(cu 37:29,4) și echipajul nostru de caiac 4 fond 
format din Calenic, Conțolenco, D, Ivanov și 
Irimia.

O excelentă impresie au lăsat, în mod deosebit, 
tinerii canoiști români : Marian Ionescu și Con
stantin Manea, un dublu format după campiona
tele europene. Ei au cîștigat proba de 10 000 m, 
intrecînd cu 27 de secunde (!) cunoscutul echi
paj maghiar Szanto—Soltesz și cu aproape 47 
secunde (!!) pe colegii acestora, Kekesi—Hara- 
szti. Sportivii noștri au confirmat valoarea și for
ma bună în care se află cucerind primul loc și 
in proba de viteză în care — după o întrecere' 
dramatică — au învins cu o zecime de secundă 
(4:14.8) echipajul maghiar Wichman—Pctrikovics, 
deținătorul titlului european de la Duisburg.

Intr-o companie extrem de selectă — Hesz, 
Pfaff, Zandler — C. Covaliov a ocupat locul 4

în finala probei de caiac simplu 1 000 m.
A surprins, desigur, absența sportivilor noștri 

din unele finale (K1 — 500 m, K4 — 1 000 ni, 
Kt — 500 m fete, K1 — 500 m). Tehnicienii și 
sportivii cu care am stat de vorbă ne-au spus că 
în seriile din dimineața primei zile a regatei 
timpul a fost nefavorabil și au obținut calificarea 
în finale echipajele mai familiarizate cu valurile 
-mari ale Iacului. Intr-adevăr, analiza rezultatelor 
ne-a arătat că toate seriile au fost cîștigate — 
uneori și locurile 11 și chiar și cele III — de 
sportivii maghiari. In plus, notăm că numeroase 
echipaje — din Rulqaria, Austria, România, Ce
hoslovacia —- nici nu s-au mai prezentat la start 
din cauza acestor condiții total nefavorabile de 
concurs. O dată cu probele de fond vîntul a stat, 
timpul a restabilit egalitățile valorice și reprezen
tanții noștri au cucerit aceste patru victorii de 
prestigiu. — <L g. —

QaIÂCCANOE

CLASAMENTELE LA ZI
DIVIZIA A

MASCULIN

1. Steaua 2 2 0 0 32—24 4
2. Universitatea Cluj 2 1 1 0 36—35 3
3. Dinamo București 2 1 0 1 45—27 2
4. Univ. București 2 1 0 1 43—34 2
5. Polit. Timișoara 2 1 0 1 34—30 2
4 Dinamo Bacău 2 1 0 1 32—32 2
7. Dinamo Brașov 2 1 0 1 29—32 2
t. Rafinăria Teieajen 2 1 0 1 33—47 2
9. C.S.M. Reșița 2 0 1 1 32—40 1

Î9. Textila cisnădie 2 0 0 2 30—45 0

FEMININ

1. Rapid 2 2 0 0 29—11 4
Z. Univ. București 2 2 0 0 28—12 4

Intîlniri internaționale 
la Constanța

CONSTANȚA, 14 (prin telefon). 
Marți și miercuri în orașul nostru 
s-au desfășurat patru intîlniri in
ternaționale amicale de baschet și 
volei, intre echipele masculine ale 
cluburilor Farul și Dobrudgea 
Toibuhin (R.P. Bulgaria). In toate 
partidele, victoria a fost de par
tea sportivilor români: 54—35 și 
46-42 1» baschet, 3—1 și 3—0 Ia 
volei.

In perioada 6—9 octombrie, la 
Toibuhin. vor avea loc meciurile 
revanșă. (CORNEL POPA — CO- 
resp. principal).

Și la o altă probă o- 
Iimpică — armă liberă 
calibru redus 3x40 focuri 
sînt de spus cîteva cu
vinte bune. Este vorba 
de rezultatul lui Nicolae 
Rotaru la trei poziții, 
1155 p, ca și rezultatele 
de peste 1140 p obținute 
de Gh. Vasilescu, M. Fe- 
recatu și I. Olărescu. Și 
aici există un „patru" 
destul de unitar. Cu ex
cepția lui Vasilescu, însă, 
la restul se resimte in
fluența negativă a re
zultatelor — încă nesa
tisfăcătoare — de la po
ziția în picioare. Pentru 
a atinge 1160 p la trei 
poziții — cifră aprecia
bilă la nivel internațio
nal — este necesar ca la 
poziția în picioare să se 
tragă peste 370 p. Or, 
Ferecatu (368 p), Olăres
cu (367 p) și Rotaru (366 
p) n-au reușit așa ceva.

Sub valoarea posibilităților — ast
fel poate fi apreciată comportarea 
pușcașilor noștri la proba olim
pică, armă liberă calibru redus 60 
focuri culcat. Spre deosebire de 
alte competiții unde M. Ferecatu, 
N. Rotaru sau Gh. Sicorschi au 
obținut în jur de 596 p — acum 
ei au tras sub acest plafon. Cu ase
menea cifret este greu de sperat 
într-un clasament onorabil în con
cursurile de amploare.

In sfîrșit, la pistol liber 60 de 
focuri — tot o probă olimpică — 
rezultatele de la internaționale 
pun în discuție multe lucruri. Cele 
551 p (L. Giușcă și G. Maghiar) și 
549 p (N. Bratu), cite s-au „marcat” 
pe țintele de sîmbăta trecută, pot 
fi reținute pentru constanța — la 
acest nivel — a autorilor lor. In 
comparație cu alte rezultate — e

3. Univ. Timișoara
4. Construct. Timiș.
5. Confecția Buc.
6. Politehnica Galați
7. Mureșul Tg. Mureș
8. Rulmentul Brașov
9. Liceul nr. 4 Timiș.

10. Progresul București

2 2 0 0 21—14 4
2 110 21—12 3
2 110 15—14 3
2 1 0 1 20—22 2
2 0 0 2 15—21 0
2 0 0 2 13—22 0
2 0 0 2 9—22 0
2 0 0 2 11—32 0

rnna
Dinamovistii bucuresteni 
la egalitate cu oaspeții 

praghezi
După două zile de întreceri, 

tenismanii cluburilor Dinamo 
București și Ruda Hvezda Praga 
și-au împărțit victoriile în în- 
tîlnirile susținute pe terenurile 
parcului sportiv din șos. Ștefan 
cel Mare. Scor final: 6—6. Iată 
și rezultatele înregistrate în par
tidele de ieri : simplu masculin : 
Țiriac — Seifert 6—2, 6—2, Dron
— Koudelka 2—6, 1—6 ; simplu 
feminin: Iudith Dibar — Jana 
Sonska 6—0, 6—3, Mariana Cio- 
golea — Barochova 6—3, 2—6, 
4—6 ; dublu mixt: Țiriac, Dibar
— Zednik, Barochova 6—1, 6—3, 
Dron, Ciogolea — Konrad, Sonska 
6—8, 3—6.

MARCEL ROȘCA

adevărat mai rare — ale acelorași 
trăgători (L. Giușcă: 559 p, G. Ma
ghiar și N. Bratu: 558 p), ca și cu 
cele ce se obțin, cu regularitate, 
în competițiile continentale sau 
mondiale (560 p) evoluția de la 
pistol liber 60 de focuri nu e în
deajuns de convingătoare. Să ne 
reamintim că — nu mai departe 
decît cu două luni în urmă, la 
Dinamoviada de la București — 
sovieticul E. Razkazov a reușit 571 
p, iar L. Giușcă 559 p. Așadar, pre
tențiile sînt cu mult mai mari pe 
tărim internațional și, dacă vrem 
să concurăm cu veleități și la a- 
ceastă probă a J.O., trebuie să ne 
conformăm: adică să ne pregătim 
temeinic și ca o consecință, per
formanțele nu se vor lăsa aștep
tate.

C. COMARNISCHI

Preocupare pentru
(Urmare din pag. 1)

remarcabilă. Duminică, în cadrul 
antrenamentului, a avut serii re
petate de aruncări in jurul a 58 
de metri. De mai multe ori discul 
a căzut chiar și dincolo de 59 m, 
foarte, foarte aproape de 60 m. 
După cum se „mișcă", am convin
gerea că el va putea să-și îmbu
nătățească actualul record de 59,16 
m. Ii stă in puteri să obțină cu 
cel puțin UN METRU mai mult. 
Dar cu o condiție: vremea să fie 
călduroasă, intrucit Naghi acuză 
unele dureri la musculatura spa
telui, mai evidente pe un timp ră
coros sau ploios.

Aștept, de asemenea, un nou 
record, dar de junioare, din. partea 
Argentinei Menis. Dacă nu se va 
„inhiba" de importanța concursu
lui Și de valoarea principalelor 
ei adversare cu siguranță că du
minică Argentina va fi capabilă să 
treacă de cei 48,84 m ai recordu
lui.

Antrenorul rapidiștilor bucu- 
reșteni, GHEORGHE STĂNEL, a- 
fișează multă grijă pentru con
cursul de sîmbătă și duminică. Nu 
de alta, dar cîțiva dintre elevii 
săi se vor număra printre princi
palii pretendenți la cucerirea titlu
rilor de campioni naționali La 800 
și 1500 m la băieți, la 400 m și 
chiar la 800 m fete. Și ca oricare

Bădoi Antoniu si Ghită
in finala turneului

Turneul internațional de box, din 
I cadrul Dinamoviadei, care se desfă

șoară la Szombathely (Ungaria) iși 
va consuma, astă-seară finalele.

I Pentru a ajunge în ultimul „act“ 
al acestei tradiționale competiții 
boxerii noștri au avut de făcut față

Iunor partide dificile, ca și unor ar
bitraje părtinitoare, în cea de a doua 
semifinală a turneului, disputată

■ miercuri seara. Dar, să trecem în re
vistă partidele semifinale, care au 
chemat în ring șapte pugiliști dina-

Îmoviști.
La categoria semi muscă, Davidescu 

a încrucișat mănușile cu maghiarul 
IPillik. Pillik a cîștigat la puncte, 

buletinele judecătorilor indicînd vic
toria sa cu scorul de 3—2. Bădoi 

Ia realizat o nouă victorie prețioasă, 
de data aceasta în fața sovieticului 
Barîșev. Cu toate că a întîlnit în 

I Ignatov (Bulgaria) un adversar in
comod. Antoniu a plasat cu mare 
precizie numeroase laterale la cap, 

Icare i-au făcut „zile negre44 pugi- 
listului bulgar. Antoniu a cîștigat 
net la puncte. Reprezentantul nostru 

Ila categoria scmimijlocie, C. Gliiță, 
a îndeplinit o simplă formalitate. El

®323m vom asista
i la noi recorduri naționale ?

Cei mai buni înotători bucu- 
I reșteni susțin sîmbăta și dumi- 
I nică ultimele dispute ale sezo- 
Inului în aer liber. Prilej de com

pletare a bogatei liste de recor
duri naționale realizate în cursul 

! verii, de către unii, ocazie de 
reabilitare, de trecere a restan
telor, de către alții. Intîlnirile 

! București—Varșovia la seniori și
Dinamo București—Dynamo Ber

rezultate valoroase
părinte înaintea unui examen de
cisiv al copiilor săi, Stănel este 
foarte circumspect. Mai ales cu 
ziariștii ! Totuși... „La 800 m, după 
părerea mea, au prima șansă Ene, 
Bloțiu și Ion Nicolae. Celorlalți, 
Gagiu, Damaschin, Seibert, Rusu 
ș.a. le acord șansa a doua. In ori
ce caz, anticipez o luptă strînsă 
și rezultate sub 1:50,0. La 1500 m, 
pe primul loc il văd pe Costel 
(N.R. Bloțiu), iar la fete, la 800 
m, deși Ileana Silai este principa
lă favorită, cred că Viorica Gabor 
nu se va lăsa întrecută prea ușor. 
Cît despre 400 m fete... prefer să 
tac. Eleva mea Doina Bădescu 
poate realiza... Dar nu, mai bine 
tac! Dacă vreți vom vorbi după 
cursă !“

Am reușit să-i „furăm" (acesta 
e cel mai nimerit termen) cîteva 
cuvinte și secretarului general al 
F.R.A., prof. Victor Firea: „Dacă 
timpul va fi favorabil, rezulta
tele vor fi bune sau chiar foarte 
bune! I-am văzut la antrenamen
te pe mulți dintre atleții noștri 
fruntași. Toți manifestă o vervă 
deosebită și multă poftă de con
curs. Există din partea lor o re
marcabilă preocupare pentru re
zultate de valoare cu care să-și 
cinstească tricourile Și medaliile de 
campioni ai țării. Și faptul acesta 
mi se pare, in situația actuală, 
deosebit de important”^.

de la Szombathely
urma să boxeze cu bulgarul Alexov, 
dar acesta avînd mîna luxată a fost 
oprit de medic. Ion Oltcanu s-a i: - 
tîlnit cu Leytner (Dynamo Berlin), 
de care a fost întrecut prin abandon 
în ultima repriză. Avertizat de două 
ori pentru imaginare lovituri cu mă
nușa deschisă, Olteanu s-a enervat, 
și-a neglijat apărarea, din care cau
ză, în repriza a treia a recepționat 
lovituri puternice și a fost numărat, 
pentru ca în cele din urmă să fie 
abandonat de arbitru. Obținînd avan
taj net în primele două runduri, 
Covaci a bătut în retragere în ulti
mul minut al luptei, fapt care i-a 
permis adversarului său, Tieradus 
(Dinamo Moscova) să preia inițiati
va. Dar cu un minut nu se poate 
cîștiga un meci. Și totuși, Tieradus 
a primit decizia. „Greul44 Alexe a 
fost întrecut de cehoslovacul Ceme- 
ryus la puncte.

Astă-seară se vor desfășura fina
lele. Bădoi va fi opus lui Jako^r 
(Dynamo^ Berlin), Antoniu va boxa 
cu Kulej (Gwardia Varșovia), iar 
Ghiță va întîlni pe Iablocov (Dinamo 
Moscova).

lin la copii, pentru că despre 
ele este vorba, constituie, în 
același timp, revanșa disputelor 
desfășurate anul trecut în capi
tala Poloniei și, respectiv, anul 
acesta la Berlin. în ambele con
cursuri, victoriile au revenit 
sportivilor români.

Federația a selecționat pe cei 
mai în formă înotători (ne refe
rim la selecționata Capitalei), 
dintre care amintim pe : M. Sla
vic, Dan Demetriad, G. Gotter,
VI. Moraru, Edda Schuler, Ingrid 
Ungar la probele de liber, P. 
Teodorescu, A. Soos, Cristina 
Stănescu, Gica Manafu la bras. 
T. $erban, Cristina Balaban la 
spate, VI. Belea, N. Tat, Agneta 
Sterner, Georgeta Cerbeanu și 
Nicoleta Ștefănescu la dellin.

Cît privește probele concursu
lui, ele vor fi cele clasice, adică : 
sîmbătă: 400 m liber (f), 100 m 
liber (m), 100 m spate (f și m), 
100 m bras (m și f), 100 m delfin 
(m și f), 200 m mixt (m și f), 
800 m liber (m), 4x100 m liber 
(I), 4 x 100 m mixt (m); dumi
nică: 400 m liber (m), 100 m
liber (f), 200 m delfin (m și f), 
200 m bras (m și f), 200 m spate 
(m și f), 800 m liber (f), 4 x 200 
m liber (m), 4x100 m mixt f). 
După cum am mai anunțat, între
cerile se vor disputa la bazinul 
Dinamo.

LOTO • PRONOSPORT
Concursurile PRONOSPORT 

din ultimele săplămîni s-au sol
dat cu mari surprize.
• Concursul Pronosport nr.

33 din 20 august: 222.680 lei pe 
un buletin jucat 50%. Perfor
mer, RÎCLEA ANISIFOR din 
București.

• Concursul Pronosport nr.
34 din 27 august: 131.317 lei.
Acest premiu a fost obținut de 
către participanta MARIA BISCA 
din Sighișoara.

Programul concursului PRONO
SPORT nr. 37 de duminică 17 
sept. a.c. este foarte interesant 
și capabil să furnizeze rezultate 
surpriză. Vă recomandăm ca 
înainte de a vă fixa pronosticu
rile, să consultați Programul 
Loto-Pronosport de marți 12 sept 
care conține date asupra echipe
lor incluse în programul de con
curs.

• Tragerea celor 50 excursii 
cu petrecerea Revelionului la 
BERLIN, acordate la tragerea au
toturismelor LOTO din 5 sep
tembrie, va avea loc astăzi la 
București în sala din strada 
Doamnei nr. 2, cu începere de la 
ora 18, după tragerea LOTO.

Rubrică redactată de Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport.

Important
Facem cunoscut cititorilor că 

ziarul nostru va apare dumi
nică 17 septembrie, cuprinzind 
ample relatări de la competi
țiile sportive ți pagina de 
„Magazin".



trimisul nostru special, VALENTIN PAUNESCU

APLAUZE PENTRU STEAUA PE „PRATER“Un jucător nou 
la Farul?

Spectatorii care au urmărit miercuri 
după amiază evoluția echipei Farul 
la Constanța au rămas surprinși de 
prezența în formația gazdă a jucă
torului Sasu.

După cum este știut, acest fotba
list și-a părăsit de cîtva timp echi
pa în care a cunoscut cele mai mari 
satisfacții sportive (Minerul Baia Ma
re), stabilindu-se la Constanța, din 
motive... personale. Deoarece nu a 
obținut dezlegarea de la clubul băi- 
mărean, potrivit regulamentului de 
transferări în vigoare, el nu poate 
primi drept de joc pentru echipa 
constănțeană și deci nu poate evo
lua sub culorile acesteia decît în 
partide amicale.

Dar întîlnirea de miercuri avea un 
caracter oficial Și folosirea lui Sasu 
rămînea în afara discuției. Cu toate 
acestea, conducătorii și antrenorii 
formației constănțene 1-âu introdus 
pe Sasu în teren^ menținîndu-1 pînă 
la pauză cind, atrăgîndu-li-se aten
ția, l-au schimbat cu Unguroiu. Mai 
grav este, insă, faptul că pentru a 
ascunde ilegalitatea ce o comiteau, 
acești conducători și antrenori l-au 
trecut pe Sasu în foaia de arbitraj 
sub numele de... Pavel. Este de mi
rare cum arbitrul Vasile Dumitrescu 
(care avea datoria de a verifica foaia 
de arbitraj și carnetele de legitima
re) n-a descoperit falsul înainte de 
a da drumul la joc. Sau poate l-a 
descoperit, dar...

Redactorul nostru P. Vintilă, pre
zent Ia meci, a transmis formația 
înscrisă pe foaia de arbitraj, dar a 
sesizat ilegalitatea celor în drept la 
stadionul local, cit și redacției la re
venirea sa in București, dezvăluind 
faptele în toată urîțenia lor. De alt
fel, nici telefoanele nu au intirziat 
să ne facă cunoscut falsul de la 
Constanța, opinia publică dovedin- 
du-se și de această dată de neîndu
plecat în fața necinstei.

Falsul comis nu poate avea nici o 
justificare, el constituind un adevă
rat atentat la moralitate. Acum, cind 
se depun atitea eforturi pentru crea
rea unui climat sănătos în fotbalul 
nostru, astfel de fapte nu pot fi to
lerate. Așteptăm urgente măsuri din 
partea Biroului F.R.F.

F. CONSTANTIN

LIPSURI MNIE, DAR Till UȘI... LIPSURI

unic Constantin 
i imposibilitate de 

jucător de la 
l mulți de la for- 

care întîrzie in-

Așadar, un al doilea joc de ve
rificare și omogenizare în vede- 

_rea obiectivului principal al sezo
nului (meciul de la Budapesta, 
de la 8 octombrie) s-a consumat 
miercuri în compania fotbaliștilor 
din Izrael : în condiții de test ac
ceptate de ambele tabere, cu cir
cumstanțe atenuante acordate se
lecționerului i 
Teașcă, aflat în 
a folosi vreun 
Steaua, sau mai 
mația campioană, 
trarea în formă.

Aceste circumstanțe nu fac însă 
inutile observațiile critice pe 
marginea unor lipsuri manifesta
te în joc; inerente oricărui înce
put, dar, totuși... lipsuri. Să nu ne 
oprim deci asupra rezultatului 
nefavorabil nouă timp de 70 de 
minute, dar să fim de acord că 
cel puțin întreaga primă repriză 
formația noastră a comis greșeli 
și individuale și de ansamblu. A 
fost necesară pauza dintre cele 
două reprize pentru ca în tabăra 
noastră să reapară luciditatea. Mai 
precis, conștiința ratării unei vic
torii în fața unui adversar pe 
care — de ce să nu ne reamintim? 
— l-am depășit mereu în trecut 
acasă la el. Și dezlănțuirea „11"- 
lui nostru în teren s-a desfășu
rat în final pe un fond calitativ 
la toți factorii: prospețime, exe
cuții tehnice mai corecte, mane
vre tactice coerente și mai bine 
finalizate în cadrul unei concep
ții constructiv-ofensive pe care o 
aplaudăm. A fost plăcut, într-ade
văr, să-i vedem pe al noștri con
struind de la Răducanu, care n-a 
degajat nici o minge la întîmpla- 
re, acționînd într-un tempo cres
cut spre final și sufocîndu-și pur 
și simplu adversarul care n-a mai 
putut rezista nici fizic, nici teh
nic și nici tactic în prezența unei 
circulații rapide a mingii.

Revenind la capitolul lipsuri 
întrucît în contextul testelor și 
muncii de perspectivă acestea 
se par mai demne de luat 
seamă la ora actuală — spuneam 
că ele au fost de ordin indivi
dual Și general, influențîndu-se, 
bineînțeles, reciproc. Ne-au sur
prins neplăcut desele greșeli în 
transmiterea balonului săvîrșite 
de Anca (acesta a pasat la adver
sar de trei ori la rînd), Angelescu 
și Ghergheli, ultimii doi mijlocași 
însărcinați să domine zona de 
pregătire a atacurilor. Apoi, Lu-

al 
ni 
în

VIENA, 14 (prin telefon). Steaua 
și-a înscris miercuri seara în pal
maresul său un nou succes de pres
tigiu pentru un club de fotbal : o 
victorie obținută la Viena, în fața 
formației F.C, Austria, într-o întîl- 
nire oficială.

F.C. Austria a făcut pregătiri spe
ciale pentru această partidă, antre
norii și jucătorii săi dorind să cîș- 
tige, cu orice preț, ceea ce ar fi dus 
și la o reconciliere cu publicul vie- 
ncz, supărat* pe favoriții săi pentru 
înfrîngerea din meciul cu Ungaria. 
Dar supărarea s-a accentuat miercuri 
seara, cînd S.K. Viena a capotat în 
fața lui Atletico Madrid. La pauza 
meciului S.K. Viena — Atletico, ju
cătorii români au plecat spre vestiare 
pentru a îmbrăca tricourile cu gîndul 
la ceea ce reușiseră Ufarte, Ruiz, 
Collar. Aș zice că verva madrilenilor 
le-a trezit ambiția de a arăta aici 
pc Prater că și pe malul Dîmboviței 
se mai știe cîte ceva. Scriu aceasta 
pentru că 2—0 a fost edificat pe 
temelia unui joc de valoare. Echipa 
bucureșteană a 
modem, stîrnind reacții 
tribune
Pornind 
care au 
aș nota 
execuție 
mont decisiv pentru departajarea ce
lor două formații. Incepînd cu Săt- 
măreanu și terminînd cu Voinea, 
bucureș tenii au dezvăluit surprinză
toare resurse la acest capitol. Acce- 
lerînd mereu, ei și-au lăsat aproape 
tot timpul adversarii cu o... mutare 
în urmă.

Un alt atu al jucătorilor noștri a 
fost pasa și, amintind acest lucru, 

practicat un fotbal 
i pozitive în 

și pe băncile specialiștilor, 
spre căutarea elementelor 
determinat succesul Stelei, 
în primul rind viteza de 

a procedeelor tehnice, ele-

cenlrat de ne- 
adresă, trans-

cescu și Kallo au 
numărate on fără 
formînd astfel acțiunile lor ofen
sive în... contraatacuri ale echipei 
adverse, foarte periculoase prin 
orientarea lucidă — și bunul con
trol al mingii. Comparativ cu în
locuitorii lor (loachim Popescu și 
Strimbeanu) Anca și Angelescu ni 
s-au părut mai puțin proaspeți.

în stadiul actual, carențele de 
ordin general, ținînd de aplicarea 
sistemului și a ideii de joc ni se 
par mai lesne de trecut cu vede
rea. Fotbaliștii se prezintă la lot 
cu cunoștințe tactice eterogene și 
— în general nebuloase — iar tim
pul necesar adaptării trebuie să 
fie, firește, mai mare. Să vorbim' 
totuși și despre aceste lipsuri: 
în concepția colectiv-constructiv- 
ofensivă, preconizată de antreno- 
rul-selecționer, echipa trebuie să 
constituie un bloc omogen. Or, 
miercuri, o bună parte din timp, 
liniile n-au acționat unitar, nu 
s-au articulat între ele, lăsînd zo
ne mari în care fotbaliștii izrae- 
lieni au putut manevra în voie. 
Cu atit mai mari sînt erorile tac
tice ale celor care au alcătuit 
aceste linii. Astfel, Dumitrache și 
Iancu (în special) nu respectă zo
nele în care trebuie să acționeze. 

GESTUL SPORTIV
(Urmare din pag. 1)

frunte pe chiar președintele său, tov. Marin Țigă. nu 
mai recunoaște angajamentul semnat de vechea con
ducere a clubului, nici obligațiile morale fală de tova
rășii de la U.T.A. și nici pe cele 
unui sportiv corect, cum a fost Ion 
a purtat tricoul clubului ieșean.

Gestul nesportiv devine public, 
mult. Întregul oraș știe și dezaprobă comportarea ne
sportivă a conducătorilor C.S.MS.-ului.

Ignofind un angajament de onoare, o înțelegere intre 
oameni, o muncă de cinci ani pe băncile unei facultăți, 
o alta pe terenul de sport, cuvîntul dat al unor tovarăși 
indiferent de faptul că ei nu mai sînt astăzi în situația 
de a reprezenta clubul; ignofind pînă în cele din urmă 
înseși legile statului nostru (cei plecați dintr-o între
prindere la studii și susținuți de aceasta trebuie să re
vină la vechiul loc de muncă, iar orice absolvent este 
obligat să respecte repartizarea comisiei guvernamentale) 
conducerea C.S.M.S.-ului vrea pe deasupra să pună capăt 
și carierei sportive a unui om.

Este intr-adevăr prea mult!
Dar gestul sportiv, gestul curat despre care am amin

tit la început, a ieșit viguros și tenace în calea dușma
nului său de moarte. In fața Biroului federal au com-

elementare datorate 
Pop atita vreme cit

urițindu-se fi mai

părut doi oameni: cel de la Arad, care cerea restabili
rea echilibrului răsturnat al bunului simt și... cel de 
la Iași.

Nu, nu vă așteptați să vi-l prezentăm pe tovarășul 
Marin Țigă, președintele C.S.MS.-ului, care ar fi trebuit 
să apară în fata conducerii F.R.F. El nu a venit la 
București pentru a-și sprijini urîțenia gestului său ne
sportiv, crezindu-se la adăpost, în spatele unor articole 
de regulament, de răspunderea morală

Cel prezent a fost tovarășul Mihai Stoica, activist al 
Consiliului orășenesc din Iași, unul dintre cei care sem
naseră cu cinci ani in urmă angajamentul amintit în nu
mele clubului studențesc și al cărui obraz urma să fie 
pătat de' gestul nesportiv al noii conduceri.

,,Sînt în concediu de odihnă și am venit pe cheltuiala 
mea la București ca să susțin transferarea lui Ion Pop 
de la Iași la Arad. Nu este numai dorința mea. Opinia 
publică din oraș este indignată de șicanele ce i se fac 
lui Ion Pop de către actuala conducere a clubului nostru**.

Iată gestul sportiv, acel gest frumos care include 
deopotrivă...

P. S. Biroul F.R.F. a pus în vedere C.S.M.S.-ului că 
dacă nu va acorda imediat dezlegarea lui Ion Pop pen
tru U.T.A. o va face chiar conducerea F.R.F. dar cu 
sancționarea clubului din lași.

E. D.

îmi vine în minte o vorbă a unui 
încărunțit tehnician român, care spu
nea : „în fotbal, pasa are valoarea 
directei de stingă în box. Este pro
cedeul cu care îți ții la distanță ad
versarul, cu care-1 hărțuiești, îl ener
vezi, îți creezi timpul necesar și po
sibilitatea de a ocupa cele mai bune 
poziții". Steaua a folosit eficace 
acest1 mijloc, dublînd, redublînd, 
triplînd pasa, ocolind riscul, căutînd

Soo (in tricou vărgat) deschide scorul in meciul Steaua /’. C. Austria 
Telefoto U.P.I.—Agerpres

Scorul ar fi putut fi mai mare, 
dar Soo, Voinca și S. Avram au ra
tat din poziții extrem de favorabile. 
A fost singura vină (importantă) a 
fotbaliștilor bucureșteni și chiar dacă 
sîntem satisfăcuți de victorie, nu 
putem trece cu vederea insuficiența 
finalizărilor. Așa cum Steaua tinde 
să-și orienteze astăzi jocul (apărare 
bloc — cu contraatacuri fulgerătoa
re) risipa nu mai este îngăduită.

Fără minusurile din fazele de fi
nalizare și dereglările apărării. în 
minutele de dominare a gazdelor, 
Steaua ar fi putut primi — in cor
pora — o notă maximă pentru evo
luția sa de miercuri seara. Așa ră- 
mînem la nota 8 spre 9, gîndindu-ne 
totodată că această partidă n-a fost 
finala competiției, ci debutul ei (pen
tru clubul bucureștean).

De austrieci nu ne-am 
deoarece ei n-au reușit să
„punctul de fierbere" decît doar 20 
de minute la începutul fiecărei re
prize. în rest, așa cum arătam și în 
deschidere și in vedetă, „Wienner 
Valtzer" nu a rezistat furiei latine.

I. PLACZEK (arbitru de centru): 
„Steaua a jucat foarte bine tehnic 
și tactic, impunîndu-se în fața unei 
formații care a încercat tot timpul 
să echilibreze balanța partidei. 
REZULTATUL ESTE NORMAL 
ȘI SCORUL... FAVORIZEAZĂ PE 
GAZDE-.

reușit îndeosebi în repriza a doua, 
cind își adusese adversarul in pragul 
unei enervări totale. Drept este că 
această reușită a fost hotărâtă de 
numărul redus de greșeli personale 
(tehnice sau tactice) și de un bun 
suport tehnic, ambele aspecte fiind 
înt'r-un fel neașteptate, sub raportul

principiile unui sis- 
teoretic l-au acceptat, 
fundașului ofensiv 

o obiecție; nu numai

Și aceasta în ambele situații, de 
atac și de apărare. De asemenea. 
Mocanu se plasează tot timpul de
fectuos, fundașii, în general, 
se retrag mult, anulînd astfel, cu 
bunăștiință, 
tem pe care

Problema 
ridică și ea 
pentru că greșita ei înțelegere a 
dus la primirea unicului gol. în 
min. 44, Anca a „urcat", conform 
obiceiului, în atac; schema a e- 
șuat însă aproape din fașă din 
cauza unei greșite execuții teh

nice.
în concluzie, așa cum s-au miș

cat in teren, fotbaliștii selecțio
natei divizionare au arătat că mai 
au mult de lucrat pină să-și în
sușească secretele sistemului pre
conizat de C. Teașcă; după cum și 
selecționerul va aduce probabil re- 
tușări importante lotului folosit 
Pentru că, după părerea noastră, 
în afară de Nunweiller in, Ră- 
ducanu și Barbu, ceilalți n-au 
reușit să convingă total. Ceea ce 
nu înseamnă de loc. de pildă, că 
la tinerii Anca și Angelescu (de 
astă dată cam timorați) se cere a 
se renunța definitiv.

G. NICOLAESCU

carevalorii, mai ales pentru noi, cei 
îi vedem de atîtea ori pe fotbaliștii 
clubului din Calea Plevnei greșind 
copilărește. Și privindu-i cum jucau 
pe stadionul Prater, gîndeam că 
trebuie să ne sporim exigența față 
de acești băieți, pentru că pot da 
mult mai mult decît arată de obicei. 
Adăugind luciditatea prezentă în 90 
la sută din acțiunile de atac și apă
rare ale Stelei, avem un tablou 
sinoptic al acestui 2—0.

ocupat, 
atingă

Restanțe
Joi s-au disputat cîteva meciuri din 

diviziile b și C, amînate din etapa 
de duminică. Iată rezultatele înre
gistrate :

Olimpia Oradea — Metalul Hune
doara 1—0 (0—0) ;

LM.U. Medgidia — Chimia Tr. Mă
gurele 0—0 ;

Metalul Tîrgoviște — Dunărea Giur
giu 3-1 (2-1) ;

Viitorul Fieni — S. N. Oltenița 
1-1 (0-0).

I ȘTIRI
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EXTERNE
AGENDA COMPETIȚIILOR 
DE PENTATLON MODERN
Cu prilejul lucrărilor Congre

sului Federației internaționale de 
pentatlon modern s-a stabilit ca 
viitoarele campionate mondiale 
din 1969 să aibă loc in Ungaria. 
In 1970, campionatele mondiale 
se vor desfășura la Miinchen, 
iar în 1971 într-un oraș din 
S.U.A. întrecerile pentru titlul 
mondial al juniorilor din 1970 
sînt programate în U.R.S.S., Ia 
Erevan, locul unde s-a născut 
Igor Novikov, de patru ori cam
pion al lumii.

JOCURILE MEDITERANEENE
Competiția de fotbal din ca

drul Jocurilor Mediteraneene a 
programat meciul dintre echipele 
Libiei și Spaniei. întîlnirea s-a 
încheiat cu un rezultat de egali
tate : 1—1 (0—1). în turneul de 
baschet, echipa Italiei a învins 
cu 91—49 selecționata Tunisiei, 
iar Iugoslavia a întrecut cu 
109—66 echipa Algeriei. Franța 
a dispus cu 103—32 de Libia.

Cu mare interes sînt urmărite 
meciurile de tenis. în sferturile 
de finală ale probei de simplu 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate : Arilla (Spania) —
Pietrangeli (Italia) 3—6, 6—3,
8—6; Santana (Spania) — Fra- 
nulovici (Iugoslavia) 7—5, 6—0; 
Grantes (Spania) — Kaloghe-
ropoulos (Grecia) 6—2, 6—4;
Gisbert (Spania) — Gavrilidis
(Grecia) 6—4, 6—2.

Turneul de polo pe apă a fost 
cîștigat de echipa Iugoslaviei, 
care în finală a învins cu sco
rul de 8—7 echipa Italiei. Pe 
locul trei s-a clasat reprezenta
tiva Spaniei, care a întrecut cu 
4—2 echipa Greciei. în turneul 
de lupte greco-romane cel mai 
mare succes l-a repurtat echipa 
Turciei, care a cîștigat 4 meda
lii de aur.

în cadrul lucrărilor comitetu
lui internațional al Jocurilor Me
diteraneene s-a stabilit ca ediția 
din 1971 a acestei competiții să 
tie organiz.ată de orașul Izmir 
(Turcia).

• Miercuri seara s-au desfășurat 
primele partide din cadrul ac
tualei ediții a „Cupei campioni
lor europeni". La Istanbul, echipa 
Rapid Viena a întrecut formația 
Besiktas cu 1—0. La Belfast, echi
pa locală Glenloran a terminat 
la egalitate (1—1) cu Benfica Li
sabona. Gazdele au deschis sco
rul în min. 15 dinir-o lovitură 
de la 11 metri executată de Col- 
rain. Cu 4 min. înainte de fluie
rul final, Eusebio a înscris punc
tul egalizator.

în „Cupa orașelor tirguri" s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Girondins Bordeaux — Sp. Pa
tricks Dublin 3—1 (2—0) ; F.C.
Bruge — Sporting Lisabona 0—0; 
Atletico Bilbao — Frem Copen
haga 1—0 (1—0) ; F.C. Liege — 
Paok Salonic 2—0 (2—0).

în „Cupa cupelor", echipa 
Aberdeen a învins cu 4—1 pe 
Reykjavik, calificîndu-se pentru 
turul următor (în primul meci 
scoțienii au învins cu 10—0). ,

• La Budapesta, în meci ami
cal : Ungaria — Iugoslavia (se
lecționate de tineret) 3—0 (1—0). 
Din echipa maghiară s-au remar
cat Korsos, Szoke, Katona și 
Juhasz, iar de la oaspeți Pan- 
kovici, Novak și Zemko.

IS Surpriză în cupa ligii en
gleze : Middlesbrough (care acti
vează în liga a doua) a învins 

Icu 2—1 formația Chelsea, din 
prima ligă.

. TEN’SMANI! BOSCH SI 
MĂRMUREANU EVOLUEA- 

1 ZA LA TBILISI

I Astăzi, urmează să părăsească
Bucureștiul, plecind Ia Tbilisi 

_ (U.R.S.S.), jucătorii de tenis G-
Bosch și P. Mărmureanu. Cei doi 
sportivi vor lua parte, cu înce- 

Ipere de luni, la un turneu inter
național.

ANDRAS BALCZO — 
CAMPION MONDIAL LA 

1 PENTATLON MODERN 
I STOCKHOLM. La Jonkoeping au 

luat sfîrșit campionatele mondiale 
de pentatlon modern. Pentru a treia 

Ioară consecutiv, maghiarul Andr s 
Balczo a intrat în posesia titlului 
de campion al lumii, totalizînd 5 Oat» 
puncte. Pe locurile următoare s-au 

I clasat Scharpanis (U.R.S.S.) — 4 888
puncte și suedezul Bjoern cu 4 8"8 
puncte. Pe echipe primul loc a fost 
ocupat de Ungaria cu 14 237 puncte, 

I urmată de Suedia — 13 647 puncte și 
U.R.S.S. 13 522 puncte.



Sprint palpitant in Orașul Gheorghe 
Gheorghiu- Dej. Nicolae Ciumeti
(stingă) trece primul linia de sosire.

Cicliștii români în ofensivă
• Strălucita revanșă a lui Emil Rusu
• Dieter Mickein pe locul 31!!!

GHEORGHE GHEOR-
14 (prin telefon).
și decadență! Intre a- 
ex treme a pendulat în 

de 24 de ore ciclistul
La Galați, cîștiga a

fișier tehnic
CLASAMENTUL INDIVIDUAL AL 

ETAPEI A III-A : 1. NICOLAE
CIUMETI (ROMÂNIA II) 4h2O:35, 2. 
Vasile Tudor (România II); 3. L, 
Eorschel (R.D.G.), 4. Nielsen (Da
nemarca). 5 W. Prinsen (Olanda), 
6. W Ziegler (România II)» 7. J. 
Zelenka (Cehoslovacia), 8. A. Laszlo 
(Voința Ploiești), 9. Gh. Suciu (Ro
mânia ID. 10. Șt. Cernea (Voința 
Ploiești). 11. E. Rusu (România D. 12. 
Fr. Gera (România I) — toți același 
timp cu învingătorul, 13. R. Dre- 
chs’er tR.D.G.) 4h20:37. 14. B. Groen 
(OlnncKa) 4h29:14. 15. L. Bogers (O- 
landa), 16. C. Nielsen (Danemarca), 
17 L. v Schalen (Olanda). 18. G. 
Minn -boo (Olanda), 19. I. Ardelea- 
nu (România I), 20. K. Kazmierzak 
(R.D.G.). 21. G. Moiceanu (România 
I), 22. J. Marek (Cehoslovacia), 23. 
C. Gontea (Voința .. .............. “
J. Ek (Suedia), 25.

N 
C.

Gh. ___ _ _______
Sofronie (Voința Plo-

M, Novac (Cehoslovacia), 
31. P. Ivănescu (Individuali). 32. J. 
Machac (Cehoslovacia), 33 I. Du- 
dev (Bulgaria)

Fotografii în exclusivitate 
pentru „Sportul popular" prin 
intermediul serviciului telefoto 
AGERPRES.

ORAȘUL 
GIHU-DEJ,

Grandoare 
ceste două 
mai puțin
Dietcr Mickein. 
doua etapă, timorîndu-și adversarii, 
dînd strălucire tricoului galben, țe 
care ne anunța că n-are de gînd să-l 
mai dezbrace ; iar astăzi sosea la 
capătul etapei a IlI-a apăsat de 
decepția unei înfrîngeri aproape in
credibile. Alți eroi surîd acum obiec
tivului fotografic: EMIL RUSU,
NOUL LIDER. FORMAȚIA SE
CUNDĂ A ROMÂNIEI CARE PREIA 
CONDUCEREA LA ECHIPE ȘI, FI
REȘTE. ÎNVINGĂTORUL ETAPEI 
A Ill-A. NICOLAE CIUMETI.

Să trecem, însă, la relatarea fil
mului acestei etape de o rară fru
musețe, încheiată în Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, unde și anul trecut 
purtătorul tricoului galben era ca
tapultat' în mijlocul clasamentului. 
Cei 63 de alergători au plecat din 
Galați la ora 13,05. Pe fața lui Ga
briel Moiceanu se citea suferința. 
Aseară, medicul caravanei i-a înfă
șurat toracele într-un corset elastic 
pentru a-i proteja, cît de cît, coasta 
fisurată miercuri într-o busculadă. 
Canicula îi obligă pe rutieri să-și 
facă serioase provizii de apă. La 
km 20, Jn comuna Braniștea, Alexan
dru Sofronie a deschis seria acțiu
nilor din această etapă agitată. Vreo 
5 km el s-a menținut în frunte, dar 
nevenindu-i nimeni în ajutor s-a lă
sat înghițit de pluton. SINTEM LA 
KM 31 Șl ASISTĂM LA FAZA CEA

22 J.
Go n tea

Ek (Suedia), 2f 
mânia I), 
tineret I), 
Ploiești), 
duali), 29. 
iești', 30.

P.

2G.
27.

28. 
A.

Ploiești). 24. A. 
C. Grigore (Ro- 
David (România 
Ciobanu (Voința 
Neagoe (Indivi-

CLASAMENTUL 
DIVIDUAL, DUPĂ 
1. EMIL RUSU 
Hh49:04. 2 So Nielsen (Danemarca) 
Uh49:21, 3. Wim Prinsen (Olanda), 
4 W. Ziegler (România ÎI). 5. j. 
Zelenka (Cehoslovacia) — același 
timp cu So Nielsen. 6. N. Ciumeti 
(România TI) lJh49:27, 7. L. Borschel 
(R.D.G.) Ilh49:57. 8. Gh Suciu (Ro
mânia II). 9. Fr. Gera (România 
— același timp cu locul 7, 
Tudor (România II) llh51:21, 
Drechsler (R.D.G.) Uh53.-89. 
Nielsen (Danemarca) llh58:O0. 
Ardeleanu (România I), 14. K. Kaz- 

" Gonțea 
1 — același timp cu 
C. Ciocan (România 
B. Groen (Olanda) 

Bogers (Olanda). 19.
- - - - a. j.

Comentarii ți imagini telefoto de la trimișii noștri spe
ciali Hristache NAUM si Aurel NEAGU.

MAI IMPORTANTĂ A ZILEI: 
grupul masiv se dezlipesc Vasile 
dor, R. Drechsler, C. Ciobanu, 
Suciu, I. Malcev, urmați imediat de 
W. Ziegler. Un singur rutier din e- 
chipa R.D. Germană contra trei din 
formația secundă a României! In 
cazul unei reușite, situația liderului 
la echipe este evident compromisă. 
Lupta se dezlănțuie. Cei 6 au la un 
moment dat 45 sec. avans, apoi, sub 
riposta plutonului condus d<J echi
pierii lui Mickein, 
cîteva 
dează 
trena _
în timp ce în pluton, după un sprint 
lung, urmează momente de relaxare, 
care anulează eforturile. Se hotărăște 
soarta etapei.

Cicliștii noștri sînt dezlănțuiți. Ei 
au sesizat că Mickein nu poate răs
punde atacurilor și au declanșat o- 
fensiva pe tot frontul. In apropiere 
de Ivești, km 58, s-a format un nou 
grup de fugari, alcătuit din Fr. 
Gera. N. Ciumeti, St. Cernea, L. Bor- 
schel și S. Nielsen. într-o a treia 
evadare, care are loc imediat, EMIL 
RUSU PLEACĂ CHIAR DE SUB 
PRIVIRILE LUI MICKEIN. Ciclis
tul nostru este însoțit de A. J. Ek, 
W. Prinsen, J. Zelenka, A. Laszlo 
și I. Miculan. Privim consternați 
cum purtătorul tricoului galben face 
eforturi mari pentru a se puica men
ține chiar și în acest pluton care 
închide caravana, rulînd într-un ritm 
apropiat de cel al cicloturiștilor. Mai 
erau 15 km pînă la Tecuci cînd cele 
trei grupuri avansate au făcut jonc
țiunea cu plutonul de 16 alergători. 
La km 66 ei au 1 min. 30 sec. față 
de Ardcleanu, ciclist solitar între 
cele două plutoane, și 1 min. 55 see. 
de plutonul unde se află Mickein. 
Alte grupuri se desprind din pluto
nul mare, fără ca liderul să schițeze 
vreun gest. Rariera de la intrarea în 
Tecuci, care stă lăsată în fața ci
cliștilor doar 45 de sec., unește în
tr-un singur pluton 20 de alergă
tori. Sînt pe șosea trei grupe
de rutieri. T.a Tecuci, unde sprintul 
este cîștigat de Lothar Borsch el-, ur
mat de Tu dor Vasile, So Nielsen șî 
R. Drechsler, primul grup trece cu 
2 min. 35 sec. înaintea plutonului 
doi condus de Moiceanu și cu 4 min. 
înaintea 
Mickein. 
GALBEN 
MICKEIN 
siderilor, coborind tocmai 
31 !

Din grupul fruntaș vor 
rutieri : la Mărășești — 
lan (a căzut), în apropiere de Adjud 
— Ivan Malccv (epuizat) și, ime
diat, Ake Jan Ek (a spart, iar an
trenorul Golgoți, care se afla cu ma
șina mecanică în apropiere, a refuzat

din 
Tu- 
Gh.

răimîn numai ca 
secunde. Dar fugarii nu ce« 

în acest moment cheie. Ei duc 
cu regularitate de metronom.

să-i dea roata de schimb). Așadar, 
lucrurile sînt clare. CICLIȘTII DIN 
R. D. GERMANĂ AU PIERDUT 
CONDUCEREA IN AMBELE CLA
SAMENTE, IN FAVOAREA ALER
GĂTORILOR NOȘTRI, astăzi foarte 
combativi, animali <le dorința de • 
obține victoria finală. Cursa, în con
tinuare, prezintă un singur aspect: 
fiecare grup rulează la nivelul po
tențialului pc care îl are. Fără să 
înainteze într-tm ' rapid

învingătorul, sub mingiierea 
laurilor

(vîntul uneori foarte puternic nici 
nu îi permite aceasta), plutonul Iui 
Emil Rusn cucerește avans cu fie
care km, fiindcă 
urmă n-au forța 
poște.

Intrarea în
Gheorghiu-Dej prilejuiește 
palpitant. L. Borș chel, care 
eforturi pe traseu, încearcă să-și a- 
projpie victoria pentru a mai dimi
nua ceva din asprimea înfrîngerii 
echipei sale și a lui Mickein. NI
COLAE CIUMETI, ca și Vasile Tu
dor sînt, însă, la post și contrează. 
Primul dintre ei își aduce aminte că 
anul trecut se impusese în rîndul 
sprinterilor, forțează — cn ultimele 
resurse — și TRECE PRIMUL LI
NIA DE SOSIRE, aducînd culorilor 
țării noastre prima victorie de etapă 
în această cursă.

adversarii 
necesară

aflați în 
unei ri- .

15. c.

rătnîne trei 
Ion Micu-

Gheorghe 
un sprint 
n-a făcut

aceluia în care 
SOARTA
ESTE

VA TRECE în

Etapa a m-a 164 km Galați — Orașul Gh. Gheorghiu-Dej. Medie orară 
37,761 km

ASTAZI...
se află

TRICOULUI 
PECETLUITĂ, 

rîndul oul- 
PE LOCUL

GENERAI. 1N- 
TREI ETAPE : 

(ROMANIA I)

Orașul

1 lutonul principal al „evadaților , in acțiune

4%

10. V.
11. R.
12. C.

13. I.

mierzak (R.D.G.). 
(Voința Ploiești) - 
C. Niefsen. 1€ “
II) Uh52:23. 17.
Uh53;36. 18. L. _____ _______
G Moiceanu (România I), 20.
Ek (Suedia). 21. C Grigore (Româ
nia I). 22. C Ciobanu (Voința Plo
iești) — același timp cu Groen. 23. 
A. Sofronie (Voința Ploiești) 
I1b59."38. 24. C*>. Neagoe (Individuali) 
12h00:l5. 25. J. Marek (Cehoslovacia) 
12h01 ;46. 26. J. Machac (Cehoslova
cia) !2h02:i7. 27. L. v. Schalen (O- 
landa) 12h03:12. 28. Șt. Cernea (Vo
ința Ploiești) 12h06:43. 29. A. Laszlo 
(Voința Ploiești) 32h06:5«.
Stenzel (R.D.G.) 12h«7:34.

CLASAMENTUL GENERAL 
ECHIPE, DUPĂ TREI ETAPE : 
ROMÂNIA II 35h28:39, 2. România I 
35h37:16, 3. R.D. Germană 
4. Voința Ploiești 35h37:54, 
da 35h46:33, 6.
7.
36h24:21, 
37hll:53, 
37hl4:48, 
Austria

Cehoslovacia 
Danemarca 35h54:48, 

9. România
10. România
11. Bulgaria 

37h42:04.

35h37:18, 
5. Olan-
35h46:53, 

Suedia8.
tineret 

tineret 
37hl9:36,

CULISE

... are loc etapa a IV-a, între Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Brașov, 130 km. Startul tehnic se va da la ora 13,45. Caravana 
va trece prin Hîrja (ora 14,22), Oituz (14,45), Pasul Oituz (14,58), 
Brețcu (15,03), Tg. Secuiesc (15,40), Chichiș (16,27) și va ajunge la 
Brașov, în jurul orei 17. Sprint intermediar - la Tg. Secuiesc. Punct 
de câtărare — la Pasul Oituz.

...Sprint la Brăila, in 
etapa a II-a- In fruntea 
plutonului, nici un brăi- 
lean. Prilej de reflecție. 
Cîndva, aici se găseau 
mulți dintre așii sportu
lui nostru cu pedale. 
Virgil Mormocea, Ni- 
colae Oțeleanu, Ion Va
sile sînt doar cițiva din
tre reprezentanții „plu
tonului* brăilean. Antre
norul Mihai Simion ne 
promite că, prin Cristian 
Tudoran, tradiția va fi 
continuată. Sperăm.

sînt in. 
ales Mar- 
El este o 

sportivă 
la poalele 

pluton,

van Bre- 
mari spe- 
etapa de 

individual,

...Brașovenii 
fierbere. Mai 
tie Ștefănescu. 
personalitate 
in orașul de
Tîmpei. Dar în 
printre cicliștii originari 
din Brașov nu străluceș
te nimeni. Se pare că 
pentru etapa următoare 
se pregătesc lucruri im
portante in tabăra bra- 
șoveană- Deocamdată to
tul este secret. Promitem 
să vă dezvăluim „surpri
zele" la capătul etapei 
a IV-a.

la
re-
să

...Antrenorul 
enen nu are 
ranțe pentru 
contratimp
severul examen al pre
gătirii fiecărui ciclist...

— Cine va cîștiga 
contratimp ? Spre 
gretul meu, trebuie
vă mărturisesc că acesta 
nu va fi un rutier olan
dez.

Nu l-am găsit încă pe 
antrenorul Voicu, să-mi 
dea și el răspuns la a- 
ceastă dificilă între
bare...

Unii cicliști, cînd cîștigă două etape la rînd, devin idolii publicului. 
N-a fost totuși cazul lui Mickein — poate din cauză că victoriilor sale K-* 
lipsit panașul. Prea au purtat ele, mai ales cea de la Galați, amprenti cal
culelor tactice, care chiar dacă sînt eficiente pentru clasamentul general, 
nu merg la inima publicului. Acesta e dornic să vadă sau măcar să 
din gazete că idolul pe care e dispus să-1 urce pe piedestalul aur. ir--.-ci 
sale își cucerește laurii prin evadări senzaționale, prin acțiuni de r-ra;

De aceea, succesul Iui Mickein n-a avut aureola popularității. 1 
iubitorilor noștri de ciclism aștepta altceva. Aștepta, firește, si apariția pe 
primul loc al clasamentului a unui alergător român, dar, în orice cai, do
rea o schimbare care să scoată din rutină desfășurarea turului.

Și schimbarea a venit. Scriam ieri că etapele n-au intrat insa îmi 
pare rău că n-am riscat și un pronostic public mai îndrăzneț, pentru că 
eram convins de iminența acestei răsturnări de clasament. Tradiția 
punea : pe șoselele Moldovei de sud liderii n-au rezistat aproape ni -icc 
tă. Și tradiția nu face decît să confirme existența pe aceste șpseie a unor 
împrejurări favorabile loviturilor de teatru — vîntul care bate din direetu 
schimbătoare și rupe în bucăți plutoanele, șoseaua care cgțeste tntr-o
parte și alta, ascunzînd pe fugari vederii urmăritorilor. Mai rtnt • ba
riere, care, ca un făcut parcă, țin parte evadaților. Cine apueă plece 
aici și se ține de treabă poate fi aproape sigur de reușită. As a a --
1962. cînd Ziegler și încă cîțiva au lăsat cu 14 minute in urmă ptaxootxl. 
la Tecuci la Bacău ; „Cursa Scînteii« din ’64 a fost deefeu prinlr ■ n»- 
dare între Mărășești și Adjud, iar anul trecut aici, în Orașul Gheerțbe Gfceer- 
ghiu-Dej, cele 17 minute avans obținute de grupul fugar al Iui Gk 
i-au asigurat acestuia cîștigarea „Turului României".

Poate că Mickein n-â știut de toate acestea. D n-a reaetianat tind 
pluton, de lingă el, au plecat si Ziegler, și Ciumeti, si Ru«s altu. 
îl pindeau din imediata apropiere a clasamentului. La sosire ac*-.-. ‘ - 
împărtășeau bucuria pentru cele 9 minute care H selectați drn ptetor 
comandîndu-i de pe acum drept candidați principali la eLst^area .Trrrw- 
hii“. Iar el, Mickein, sosea anonim într-un grup modest 4e a*
clasamentului, cu capul în ghidon, epuizat, derabuat. Și-a tuxbrâot 
bluza de trening, acoperindu-și jenat tricoul galben.

Am vrut să-1 întreb ceva, dar am renunțat. Tocmai in acea m*-
gafoanele proclamau noul lider al cursei. Emil Rusu — învinsul tui M- kew 
din primele două etape.
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