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anul nin

ou fost aminate pentru mîine după-

apucat să evolueze.

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

DJN 70A7E JĂRJLE, UNH1-VĂ !

Cronica tribunelor

puțini, dar
După cum se știe, din pricina ploii căzute torențial, 

pionatele de atletism 
amiază. Prin urmare, despre atleti nu putem spune nimica 
întrucit aceștia n-au apucat să evolueze.

în schimb, au evoluat spectatorii. Urmărind comportarea 
lor, de la orele trei si un sfert cînd au Început să pătrundă 
pe stadion pînă la patru și cinci cînd organizatorii au 
decis suspendarea activităților neîncepute, am notat urmă
toarele observații.

Duminica
17 septembrie

1967

Am întîlnit foarte putini spectatori ieri după-amiază pe 
„23 August". Cinci sute... patru sute... poate trei. Mai 
putini, incomparabil mai puțini decît la un oarecare cuplaj 
de fotbal oarecare. Sau decît la un meci de box între Brăila 
și Calați. Sau chiar decît la o finală de volei cu „miză**. 
Drept e că ieri la acest concurs anuntat de atletism n-ai 
fi avut prilejul să vezi decît atletism. Atît. Nu și altceva. 
In plus. Or, dacă nu greșesc și dacă am înțeles bine 
lucrurile, 
să zicem 
sau (atît 
torii ce succes, 
fotbal care se desfășoară în afara terenului de joc...

Din păcate și fericire, spre deosebire de alte îndeletniciri 
„populare", atletismul a fost dintr-un început și — ciu
dat — a rămas un sport pur. Aceasta-i drama și noblețea 
sa. Fiind pur, atletismul nu suportă, de regulă apendicele 
și parazitismul, lepădîndu-se instinctiv de tot ceea ce alte
rează sîngele disciplinei. De. aceea, ieri după-amiază ca 
în alte rinduri pe Republicii, spectatorii, citi au fost, 
venit si au așteptat sub ploaie, un spectacol auster, 
spectacol, la prima vedere, fără ispite comparabile cu 
Rapid—Dinamo la sfîrșit de campionat...

Intr-adevăr. In cite bucurii și posibilități de exprimare 
renunțai ascetic oamenii urcați în tribunele stadionului, 
n-ar fi avut putința să aplaude visceral o echipă (care are 
o anume semnificație) și nici să deteste din organe vocale 
clubul advers (care are — știm noi — o anume semnifi
cație)1; n-ar fi avut voluptatea de a huidui, urla, rage și 
a mugi; nici să asiste la un foc ..bărbătesc" exprimat prin 
bocanci în fluierul piciorului2 ; nici să-l trimită pe arbitru 
la școală ori să-l califice de cumpărat* ; nici să palpite 
la Întrecere în lumina buletinului Pronosport, mototolit cu 
nervozități:

— îl aide Zamfirescu! Am pariat o sută de lei pe tine 
că scoți 10,3! (Cine a cîștigat un Fl AT 1300 de pe urma 
ștafetelor de dyțlOO?); nici 
nadă în Viorica 
St nici cu pietre 
torii cu prăjina 
atletism.

Plecînd 
tristă, pe 
sau poate

— Putini...
■— Puțini, dor...

un meci de fotbal, de pildă, oferă amatorului de 
sport și altceva decît fotbal sau mai ales altceva 
de deș) numai altceva. Dacă ar ști necunoscă- 

ce ecou, ce însemnătate au meciurile de

să arunce cu sticle de lirno- 
Viscopoleanu pentru că a depășit pragul: 
in autobuzul care-i duce la hotel pe sări- 
de la Beius. Nimic așadar. în afară de

teren i-am mai numărat o dată, cu plăcere
cinci sute poate,

de pe
spectalo-H de la republicane: 
patru, dară nu chiar trei.

Trimisul nostru special ia 
Cupa Jadran", ADRIAN 

VASILIU, transmite :TURUL

Cronici, comentarii

clasamente

Campionatele de atletism 
au fost aminate

După 40 de ore

AL MIRODAN
1) Atletismul este unu] din acele «porturi din ce 1n ce 

mai rare unde, la un campionat pe tară, se întrec sportivii și nu ceea ce ne închipuim noi despre ei ;
2) N-am văzut niciodată doi aruncători de greutate Izbtn- 

du-se reciproc eu bilele de otel în creștet ;
3> Sau de vindut: în sport se pare că e același lucru.

Din cauza ploii torențiale 
de ieri care a făcut imprac
ticabile pista și instalațiile 
anexe ale stadionului „23 
August”, biroul F.K.A. a de
cis aminarea campionatelor 
republicane de atletism.

întrecerile vor avea loc 
luni și marți pe stadionul 
Republicii.

Constantin Grigore răspunde 
încadrat pe podium de 

ji Stausholm (dreapta)

publicului entuziast, 
Borsch el (stingă)

Obrazul
rugbiului
a fost
pătat!

Am fi vrut să putem 
reda cititorilor noștri rela
tări laudative de la cel mai 
important meci al campio
natului național de rugbi, 
derbiul primelor două cla
sate, Dinamo — Grivița Ro
șie, mai ales că numeroși 
amatori de rugbi au umplut 
tribuna de la „Republicii", 
concesie unică făcută imi
nentei ploi. De unde era să 
știm, atunci, că singura 
ploaie care avea să tulbure 
meciul a fost una de... 
pumni ? Despre acest simu
lacru de derbi nu avem de 
amintit ca element de or
din tehnic decît că a luat 
sfîrșit 
(0-0) 
nilor. 
scrise 
vitură 
transformare), Irimescu

Dacă neregularitălile din tușă s-ar fi limitat la ce arată 
fotografia, sau 
sancționate, nu

dacă măcar cele comise ar fi fost corect 
se mai întîmplau atltea!

Fojo : Tr. Georgescu

NAȚIONALA DE FOTBAL
T

BRAZILIEI LA BUCUREȘTI?
adresa F. R. Fotbal s-a 
federația de specialitate 

dorința ca echipa națională braziliană să 
Ia București o formație românească 
cursul lunii iunie a anului 1963.

Propunerea se află in studiu la 
mează să comunice în aceste zile în 
angaja intîlnirea propusa.

primit o telegramă prin 
din Brazilia își exprimă 

întilnească 
reprezentativă, în

Ion Pop din nou la
In cursul serii trecu

te s-a primit prin telex, 
la sediul Biroului F.R.F., 
o scurtă comunicare pe 
care o reproducem : „Vă 
facem eunoscuj că sin- 
tem de acord cu dezle
garea jucătorului Pop 
Ion pentru U.T.A., încc-

F.RF., care ur
ce condiții poate

U.T.A.!
i data de 16 sep- 

1967“.
exprimam

pind cu 
tem brie

Ne exprimăm satis
facția pentru reintrarea 
in norma] a unei situații 
de care ziarul nostru s-a 
ocupat în articolul „Ges
tul sportiv" publicat în 
ziua de vineri 15 sep
tembrie a.c.

Kastel Stări — „Riviera ce
lor 7 castele" — un adevărat 
colț de rai, unde natura atît 
de darnică și mîna omului au 
oferit turistului un minunat 
refugiu pentru odihnă. Ală
turi de sălbatica vegetație — 
cu un minunat colorit — care 
dăinuie de milenii, poți întâlni 
mai la tot pasul forme geo
metrice de toate dimensiunile, 
din sticlă și beton, care, prin 
expresia lor ultramodernă, a- 
duc locului acea notă a inedi
tului căutată atît de mult de 
drumeți, Intr-adevăr, coasta 
dalmatină a Mării Adriatice 
își merită cu prisosință renu- 
mele...

Aici. Ia Kastel Stări (Ve
chiul Castel), una dintre cele 7 
stațiuni înșiruite de-a lungul 
șoselei ce duce la Split, se 
află instalată echipa de polo 
a României care, peste 24 de 
ore, va intra în focul întrece
rilor „Cupei Jadran”. După 
un drum de peste 40 de ore, 
care a pus la grea încercare 
nervii și puterea de rezistență 
a delegației noastre, camerele 
elegantului hotel Resnik au o- 
ferit băieților posibilitatea de 
a se reface si a-si -recăpăta 
buna dispoziție. Măcar în 
parte, pentru că...

Marea Adriatică ne-a primit cu nori grei, plumburii și o 
ploaie deasă, de toamnă. în 
noaptea de vineri spre sîmbă- 
tă a ..turnat” continuu, iar a 
doua zi, în locul soarelui mult 
așteptat, ne-a întîmpinat o 
altă serie de puternice rafale. 
Acest lucru, neplăcut, desigur, 
nu i-a împiedicat pe compo- 
nentij reprezentativei de polo 
a României să efectueze un 
prim antrenament în bazinul 
eu apă
Vremea 
cu o 
scăzută 
stituit un impediment pentru 
jucătorii noștri, dar și un mo
tiv de discuții pentru membrii 
celorlalte 
te, cu
U.R.S.S., 
române), 
dițiile de joc. Ceea ce nu i-a 
oprit pe poloiștij tuturor echi
pelor să intre în bazin, să se 
antreneze, astfel ca tradițio
nala „Cupă Jadran" să-i gă
sească puși Ia punct pînă în 
cele mai mici amănunte.

de mare de la Split, 
rece (18 grade) si apa 

temperatura destul de 
(21 de grade) a i con-

delegații (sosite toa- 
excepția echipei 

înaintea selecționatei 
nemulțumite de con-

cu scorul de 11—0 
în favoarea grivițe- 

Punctele au fost în
de Țîbuleac 5 (o lo

de pedeapsă și o 
■ ■ j 3 

(o lovitură de pedeapsă) și 
Șerbu 3 (o încercare). De 
menționat și numele celui 
desemnat să conducă par
tida : P. Niculescu.

Desemnat să arbitreze ți 
arbitru nu înseamnă același 
lucru. Felul în care a con
dus P. Niculescu reprezintă, 
după părerea noastră, prin
cipala cauză a scandalului. 
Nu-i absolvim de loc 
vinovați, dar „fluierul" 
fost prea îngăduitor, 
foarte adesea neatent 
momente importante, 
generat astfel un climat

G. RUSSU-ȘiRIANU
(Continuare în pag. 2—3)

în nocturnă. pe Republicii, rugbi de mare atracție

pe
a

în 
S-a 
ex-

Renumita echipă fran
ceză de rugbi, Ea Voulte 
Sportif, susține astăzi, 
nocturnă pe stadionul 
publici!, primul meci din 
cadru] turneului pe care 
îl întreprinde în România, 
în compania formației 
Steaua.

Secretarul clubului, dl. 
Charles Pujol, ne-a făcut 
cunoscut lotul: Noble, La- 
real, Tornuski, Garnaroli, 
Loubet, De Gregorio, Digon- 
net, Lilian Camberabero, 
Debone, Vialar, Courtial, 
Menissier, Franchet, Neste- 
rovitch, Cayrousse, Mon
tei!, Bertrand, Bernard.

în 
Re-

Antrenorul echipei 
Steaua, P. Cosmănescu, 
ne-a declarat • „Avem o 
misiune dificilă. La Voulte 
este un adversar greu de 
depășit, chiar cînd joacă 
în deplasare". El ne-a co
municat că 
după toate 
următorul
Popa, Ghiță, Călărașu, Tuș
eai ; Nica, Mateescu; Cio
bănel, Durbac, Băltărețu ; 
Fodor, Șerban; Ionescu, 
Gh. Mircea, Ciornei.

Meciul va fi condus 
arbitrul britanic K. 
John.

va fi aliniat, 
probabilitățile, 

,XV* i Penciu î

de 
S.

Viena aștepta miercuri seara pe Prater 
o victorie. Este un adevăr care a reieșit 
din întreaga atmosferă premergătoare me
ciului. Viena și răsfățata sa formație 
F. C. Austria au așteptat o victorie care 
nu s-a produs, dar, 
pe străzi 
localuri, < 
nu s-au 
crunt, nu 
renegat idolii, nu 
și-au modificat ca
racterul. Insucce
sul nedorit a ră
mas la proporțiile 
firești ale unui e- 
veniment sportiv 
care — 
neplăcut 
uneori - 
buie 
alte 
cele

Se 
vinșii au știut să piardă, intrînd în no
țiunea aceasta un cuantum de decență 
și bun simț, de echilibru psihic și — în 
ultimă analiză — de SPORTIVITATE.

Departe de a face apologia insuccesu
lui, se cere, totuși, să-i remarcăm demni-

și in 
oamenii 

privit 
i și-au

In teren și tribune.

tatea. Cazurile acelor sclavi ai furiei 
care distrug sub pumnul disperării apara
tele aducătoare de vești nedorite, ori se 
aruncă în stradă prin ferestrele deschise 
rupîndu-și firul vieții drept consecință a 
unei neîndeminatice lovituri de picior a

A ȘTI SA Pltll/I,
A ȘTI SA CIȘTIGIoricît de 

ar fi 
- nu tre

să inunde
spații decît 

ce sînt firesc 
spune, in astfel de situații, că în-

rezervate albiei sale.

lovituri de picior a 
vedetei sportive, 
întristează și ulu
iesc deopotrivă, 
lăsîndu-se, totuși, 
însoțite — în ciu
da dramatismului 
evident — de 
zimbetul amar al 
compătimirii față 
de slăbiciunea dn- 
să la extrem.

Gîndind la fe
lul în care știu 
unii să piardă și 
la incapacitatea 
altora de a ac

cepta că au fost depășiți la un moment 
dai, înregistrăm de fapt un traseu al tăriei 
și slăbiciunii nervilor, dar și unul al cali
tății morale, al justei înțelegeri, a IDEII 
DE SPORT.

EM. DEC.

(Continuare In pag. a 3-a)



PETRE MÎNDRU, AȘA CUM NU-L CUNOAȘTEȚI!
Toast, luni seara în ca

sa actorului Florin 
Persia. se sărbătoreau 
M
septembrie 193.A- 

trionul ’ 
ktnsare: sănătate 
car

Mîndru (n. 13
------ Amfi-

primalansează
M dorase 

______ ”dT — - 
car cu ani;adevărata ta tinerețe spor
tiva de-atâa de aciim să 
înceapă. Pentru asta insa, 
trebuie să uiți că eșu 
cel mai bătrfn portar «1 
Diviziei naționale 
să fii convins în 
timp, că pentru 
ta contezi ca...

roată de la car!44 —Sînt ultimul 
generației mele — 
tâ sărbătoritul, 
mohican al „noului 
care s-a instalat La 
greșul 1OS:K
Dinulescu, 
Miafteuță, 
nu a 5

fier și 
vreau

A și. 
același echipa 
prirma

ARBITRUL
La un meci de fotbal de 

categoria inferioară dispu
tat la Palermo nu s-a pre
zentat arbitrul 
delegat. Cum ia 
era nimeni enre 
această misiune, 
torii și-au adus 
într-un 
cuieștc 
Brazzi. 
vitația 
sarcina 
ciuda ( 
ai săi ;

de centru 
tribune îl 11 
să preia 
organiza- 

aminte că 
cartier mărginaș lo- 
f ostul arbitru Tino 
Acesta a primit in- 
cu plăcere, (lucind 
la bun s-fÎFșit, în 

celor... 80 de ani

om al 
consta- 
ultimul 

val44 
pro- 

între 1955—1956: Smărăndescu, 
_____ Oaidă. Mateia- 

nu a venit ceva mai târ
ziu și era nițel mai copil.

.Și, din roata timpului 
fost reactualizați '*°1 

ani de activitate 
re fidelul . 

clubului Progresul 
dăruit neîntrerupt, 
pei sale. Nu sînt 
nici începu turil e: 

cu rezistența 
cîrpă și obstrucția 
rinților:

— Parcă 
aduna tata 
racanele" din 
brie. N-am să 
le de morală! 
vul: voie
fotbal44. Zadarnic! 
mă 
net. 
sînt 
și, < 
mi-a 
pentru
Mi-a pus însă și condiția: 
rrNu intri în poartă; 
post periculos44. Mă în
demna in schimb — pa
radoxal — să fac box: 
„Ei da, ăsta, adevărat 

sport al curaj ului!“ I-arh promis eă mă pregătesc 
pentru postul de fundaș. 
La primul meu meci ofi
cial, disputat pe Re
publicii, mi-am invitat și 
părinții. M-au căutat prin

--------
jucător al 

i-m 
echi- 

ultate 
lupta 

mingii

atrăgea ca 
A înțeles 
un fel de 

căleîadu-și 
i dat 

piticii

G înduri de
IrUnele echipe de fotbal 

folosesc in apărare batonul. 
Și totuși nu construiesc 
mic.

nt-

Și 
de

★
Atît cosnxmanții cit 

atacant ii se simt atrași 
corpurile cerești pe care ar
vrea să le atingă. Cu o di
ferență : unii vor eu ra
cheta, ceilalți cu... balonul!

★
Bine că în deschidere 

Ia jocurile de campionat se 
dispută și cite un meci de 
pitici. Mai vede și publi
cul fotbal !

★
Există unii arbilri care 

nu acordă niciodată oaspe
ților Iovituri*3e la II me
tri. Deh, vor să arate gaz
delor chiar

jtjre jucătorii de cîmip, 
dar m-a-u descoperit echi
pat în negru și par lud 
mingi grele. Am avut o 
zi inspirată, a fost

nu 
dreptate, pentru 

" este un 
talentat și un 

con-

un portar norocos și 
Ie dau
că, deși Mîndru 
jucător 1 
sportiv de

cte 
pa-
mâ

„ma-
mai ieri 
de pe13 septem- 

uit iecții- 
Leit-mot- 

să j&ei Poarta 
un mag- 
tata că 
fier tare 

pe inimă 
dezlegarea 
Rapidului.

spectator
niște... cavaleri ai fluieru
lui.

sînt 
imul

★
La fotbal, portarii 

așezați prea departe 
de altul. Și c păcat. Nu
pot schimba între ei o vor
bă, două, să nu se plicti
sească în tracii' la meci nu 
prea au ce face.

★
echipe folosesc in 
„lacătul*. Așa, e

Unele 
apărare 
drept, nu pătrund adver
sarii. Dar intr-o zi s-ar 
putea să nu mai pătrundă 
nici spectatorii.

★
Degeaba au plasă porți

le. Că de multe ori în ele 
nu se prinde nici un gol.

Mîndru
soția

La un antrenament de... dans. Profesor, 
estradăsa, balerină la Teatrul de 

„C. I. Tănase“
mea
de 

dat în
bere

șansă, 
mine, tata 
ziua aceea 

si încuviin- 
’ - * ștnt

marea
., Mîndru' 
mi-a 
prima 
țarea sa joc fotbal.
17 ani de atunci!

— Ai 1 
rocoaaă,

— Ciad 
noadă in 
vîrf de 
neseu,

de
avut o epocă no- 

apreciază cineva, 
pici într-o pe- 
care există un 
talia Lui 

este un
Voi- ghinion.

— Și totuși, ești un 
tar norocos, insistă 
mul.

Răspunsul vine, de 
asta, din partea 
soția •— Confundați ! Un 
«ament bun, o anticipare 
a fazei, o intervenție o- 
portună, nu înseamnă 
șansa. Cînd l-am cunos
cut, eu l-am apreciat în 
primul rind, ca portar. 
Și ne-am căsătorit, 
fost «ni prosperi, în 
om realizat foarte 
te Lucruri, apreciază 
Atît în gospodărie — casă, 
confort, mușină — cit și 
în profesiunea noastră : 
»oțul e acum inginer a- 
gronom, iar eu am tre
cut, recent, pragul admi
terii la institutul de știin
țe juridice.

— Un singur lucru n-am 
putut obține, intervine 
Mîndru, zâmbind : 
determin să devină 
porter a Progresului. .. „ 
pot converti de la Steaua!

— Pentru că aiua urărilor, 
rești pentru 
întreb eu.

— în sport 
anticijKatii. 
mi-a

por- 
pri-

data
M. ei.
pla-

Au 
care 
mul- 

ea.

s-o 
SU

N-O
sîntem 
ce-ți 

viitor ?
în 

de-

lacnu mai 
^Fortuna44, 

câm jucat feste...
Mă gîndesc la cei care 

îl consideră pe Mîndru

a gustat de 
ori „licoarea 
doar șase 

A și 3 la 
B. Și, numaț o dată a 
sorbit ettpa pînă la fund : 
Torino ’63.

— Nu voi abandona însă 
fotbalul, reba el. înainte 
de a face un sezon mare. 
Jubiliar ! Cred că nu va 
fi greu pentru că resur
sele sînt departe de a fi 
<ț*?uizate. Cît privește 
echipa n-o voi părăsi de

va instala 
asin 
voi, 

căzuți nu 
trebuie 
ridice-44, 

Eu

știinciozitate, 
prea puține fermecată*4 : 
selecționări în 
— numai.

cit după ee se 
undeva sus. La 

/puteți ajuta și
riștii. „in cei 
trebuie să 
să-i ajuți 
spune el...
așa am să procedez ciad 
voi converti uneltele : 
lomul în condei.

— Intenționezi, deci, 
faci ziaristică !

— Mi-au
și Albert, 
cepm deja

dai, 
să se 

profetic.

ne 
zia-

ba-
c să

sugerat Picchi 
Ei au și în- 
.reprofilarea.

— Ca... ziarist, cum vezi 
meciul do duminică?

— în avancronică, sub 
titlul ..Din nou lanterna 
în duel cu liderul4* (iden
tic cu eel de duminica tre
cută) le-aș cere băieților 
să-și relaxeze crisparea, să 
depășească tracul cu cafe 
au intrat în acest cam
pionat. să aibă mai multă 
încredere în posibilitățile 
lor. Lui Mîndru i-aș cere 
să apere de 10 .

— Eu văd și cronica — 
completez eu. în titlu : 
„Progresul a sport, 
sfârșit, ghid tonul* ; 
supratitlu : „Mîndru
apărat magistral44.

în
că 

a

NUȘA MUSCELEANU

DESPRE ATLETISM
• Aviz săritorilor în 

lungime : cine sare de
parte, poate să ajunga

Ciudad de

RADU PO?

ha, ha, și doar ți-am 
primul sosit ciștigă un frigider !l!

spus ca la sprintul ana premii 
Desen de ADRIAN ANDRONIC '

tocmai la... 
Mexic© !

® Vremea 
multe probe 
țele... rămîn în... proiecte
• Sînt performante și 

performante. lata una 
grozavă : să lot 
sideral „tînătă 
tă" pînă ce, în 
cam pion, devii-..

t-rece și la 
performan-

Iată
fii con- 
speran- 
l o c de 
pensio-

Aruncarea ciocanu- 
eerc.

poate 
cinci

din
care se

în...transforma 
cercuri (olimpice).

B. MIRCEA

POȘTA MAGAZIN • Poșta Magazin «POȘTA MAGAZIN
SEBASTIAN MALTEZEA- 

NU; BRAȘOV. Ne „mîncați" 
tot spațiul* cerîndu-ne nu
mele golgeteritor campiona
tului nostru. Renunț să vă 
cert, ca să nu consum și 
restul de spațiu ! Notați : 
1946—17 : Bonihadi (U.T.A.) 
23, 1947—48 : Bonihadi
(U.T.A.) 49. 1948—49 : Vaczi 
(I.C.O.) 24, 1950 : Andrei
Radulescu (Rapid) 18, 1951: 
Vaczi (I.C.O.) 21, 1952 : O- 
zon (Dinamo Buc.) 17, 1953: 
Ozon (Dinamo Buc.) 13, 
1954 : Ene I (Dinamo Buc). 
20, 1955 : Ciosescu (Știința 
Tim.) 18, 1956 : Alexandres- 
cu (C.C.A.) 18, 1957—58 :
Ctosescu (Șt. Tim.) 22,
1958— 59 : Ene II (Rapid) 16,
1959— 60 : Constantin (Stea
ua) 20, 1960—-61 : Constantin (Steaua) 22, 1961—62 :
Constantin (Steaua) 24, 
1962—63 : Ionescu (Rapid) 
20, 1963—64.: Pavlovici
(Steaua) și Frățilă (Dina
mo Buc.) 19, 1964—65 : A- 
dam („U“ Cluj) 18, 1865—66: 
Ionescu (Rapid) 24, 1966— 
67 : Oblomenco („U“ Craiova) 17.

VILMA IONESCU, IAȘI, 
ANA PANTIHU, BACAU, 
SILVIA HUMAS, CONS

TANȚA. Adresa lui Fcanz 
Beckenbauer ? Să știți că 
sînt gelos ! Să mâ... stăpâ
nesc totuși : F. C. Bayern, 
Landwehrstrasse 23, Miin- 
chen VIII.

GABRIEL ENCIU, BUCU
REȘTI. Mă grăbesc să) rec
tific : Viitorul — Dinamo 
București 1—0. Știți cine 
a înscris golul victoriei ? 
Ghergheli, pe atunci ju
cător la Viitorul !

DORIN NISTOR, COMU
NA CULPENI. Am reținut 
una dintre „cugetările-... 
rotunde44 trimise de dv : 
„Cum să aibă goluri la 
activ, cînd are goluri în... 
pregătire

V. GEAMĂN U, TG. JIU. 
„In meciul Victoria Tg. 
Jiu — Electroputere Craio
va, un jucător local a e- 
xecutat un corner și min
gea s-a lovit de arbitrul 
M. Biolan (Turnu Severin), 
ieșind apoi din teren. Ar
bitrul a dictat repunerea 
mingii în joc de la 6 me
tri”. Arbitrul a procedat 
regulamentar. Poate că nu 
la fel de regulamentară a 
fost poziția pe teren a 
acestuia. Dacă, lovindu-1.

mingea nu se ducea în 
aut. ci în poartă ? Era 
gol valabil-! Și asta îi mai 
trebuie unui arbitru. N-are 
destule buclucuri cu of
saidurile și cu loviturile 
de la 11 metri ?...

V. I. TĂCU, PLOIEȘTI. 
Să ascultăm părerea dv. 
despre șah : „Jocu-acastft 
mi-i fotbal/ E un sport o- 
riginal / Ca si fii eficient/ 
Cer© și-un pic de talent4*. 
Și epigrama are același 
lucru. Dar probabil ©a 
n-ați știut...

IOAN POSTELNICU, CO
MUNA ST1LPENI. Cum 
este stabilită ordinea me
ciurilor în cuplaje ? cît 
se poate de simplu. Se a- 
dună „locurile” pe care le 
ocupă echipele respective 
în clasament. Perechea de 
echipe care obțin apoi, 
prin împărțire, ’cifra cea 
mai mică, joacă în „vede
tă44.

V. VASTLIU, VASLUI. — 
Ce ar putea însemna alt
ceva „F. C. Argeș44, deeft 
„Fotbal Club Argeș“ ?

I. MJIUAI, BUCUREȘTI. 
Ați tktluit o epigramă, a- 
propo de faptul că în a-

eest început de campionat, 
Dan Coe a alergat de mul
te ori fără rost :
— Coe Dan de ce aleargă 
Tot terenul ? Are rost ?

— Are, zic. De la o vreme, 
Caută.., -pe cei ce-a fost l

TONTTĂ NICOLAE, bu- 
CEGI PUCIOASA. — Ați 
pierdut ! în cel de al doi
lea meci de fotbal dintre 
România și Spania, dispu
tat la București și înche
iat cu victoria noastră 
(3—1) în poartă a fost Voi- 
nescu, nu Mîndru. Am ci
tit încheierea : „Vă mulțu
mesc pentru răspuns44. Nu 
prea îmi vine să cred !

„Poșta Magazin” de 
astăzi apare fără tra- 

g diționalele și sugestive- 
le vignete ale lui N. 
Clatrdiu. Absența dese- 
nâtorului este mcrtiva- 
tă. De vineri seara, 
Claudiu este fericitul 

$ tată a două fetițe : loa- 
na și Ana. Duble -feli- 
cit-ăfKi i

ION POȘTAȘU
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F. C. Argeș 0-1 (0-1)

Preludiu victorios 
la meciul cu Ferencvaros

Jiul
Stadionul Jiul ; spectatori 8 000 ; 

timp ploios, teren desfundat; a 
marcat: Dobrin min. 22. Arbitru: 
Petre Sotir (Mediaș) ★★★.

JIUL : Zamfir 5 (min. 46 Căli
nei 6) — Talpai 6. Georgevici 6, 
Stocker 5, Stoicliițoiu 5 
5, Sandu 8 — Achim 6, Libardi 
Ionescu 5, Perouescu 5.

F.C. ARGEȘ: Com an 
Popescu 8, Barbu 8. llie Stelian 
Vidpeaau 5 — Ioniță 6 
Prepurgei). Oîfeanu 7 — Kraus 
Țurcan 5, Dobrin 8, Jercan 6.

Ne aiflam în min. 22 
partidei. Deosebit de insistent 
duelul cu Stoichitoiu, fundașul 
său direct, Kraus a smuls o lovi
tură de colț pe care a executat-o 
tot el: cu mare precizie pînă !a 
Dobrin și acesta printr-un specta
culos voie executat dm afara ca
reului mare, a lăsat apărarea ad
versă, inclusiv pe Zamfir, ca la... 
dentist. Fază clasică, dară, după 
tipicul jocului practicat astăzi de ar
geșeni, în funcție de specificul ad-

Toia
5,

8

(min.

I.
8.

71
7»

11
:n

Ieri, in divizia B
C.S.M.S. IAȘI—C.F.K. PAȘCANI 

1—0 (0—0)

IAȘI 16 (prin telefon). — Der
biul diviziei B, seria I, a revenit 
Ia limită, formației locale. Feuo- 
viarii au dat o ripostă dîrză și 
nu a lipsit mult ca să plece cu un 
punct la Pașcani. Unicul gol a fost 
marcat în urma unei combinat::, 
dintre Cuperman și Lupulescu, șu
tul ultimului ricoșînd din piciorul 
portarului Mocanu. în pieptul lui 
Drăgan și apoi în poartă (min. 78).

D. Diaconescu, coresp. principal.

versarului și de terenul desfundat, 
în linii mari organizarea de an
samblu a formației oaspe, în spa
țiul de joc, a fost 1—4—3—3—. 
noutatea adueînd-o Dobrin pus să 
migreze între cei doi mijlocași, dar 
cu sarcini mai mult ofensive. Din 
această porțiune a terenului, Do
brin a creat împreună cu Ioniță și 
Oîteanu, primul avanpost de sto
pare a acțiunilor ofensive declan
șate de adversari, precum și ram
pa de lansare a contraatacurilor 
purtate de predilecție pe partea lui 
Kraus. Nu putem încheia aprecie
rile de ansamblu, referitoare la jo
cul formației oaspe, fără a sublinia 
rodnicul aport 
tima linie: I. 
Popescu, care, 
priza secunda 
durul asalt 
neni.

De partea 
„Ia indigo' 
sale acasă, 
nefavorabile. încurajată de pubtic, 
formația gazdă a atacat și de dala 
aceasta cu insistență, dar — în cea 
mai mare parte din timp — parcă

mare 
: total 
de ve- 

A fost neplăcut

adus de cei dia ut- 
Stelian. Barbu, 1. 

multă vreme din re- 
au avut de suportat 

declanșat de petroșc-

cealaltă. Jiul a repetat 
unele din erotatiiîe 

încheiate cu rezultate

ochi. Cu o 
energic. însă

METALUL BUCUREȘTI—POR
TUL CONSTANȚA 3—1 (2—V

TIRGOVIȘTE. 16 (prin telefon). 
— Bucureșlcnii au jucat mai bine, 
atît în apărare cît și în atac. Ju
cătorii de la Portul au atacat spo
radic, practicînd un joc dur. în 
min. 80 jucătorul Carabas (Portul) 
a fost eliminat pentru proteste la 
deciziile arbitrului și lovirea in
tenționată a adversarului.

Au marcat : Voinea (min. 15, 75), 
Chiru (min. 20), respectiv Bukosi 
(min. 80).

M. Avanu, coresp. principal.

legată la 
risipă de 
contraindicat din punct 
dere tactic.
pentru noi să-i vedem pe fotba
liștii de la Jiul conducînd balonul, 
cînd trebuia să-l paseze, învîrtin- 
du-se fără rost într-un carusel al 
erorilor la mijlocul terenului, tri- 
mițînd mingile stereotip la bătaie, 
înalt, în fața porții lui Conran. O 
dată, de două ori, de trei ori... 
pînă la exasperare. Pe bună drep
tate, în aceste condiții, cineva clin 
tribună deplîngea absența mijloca
șului Crăciun, singurul care la Jiul 
face „opinie separată" folosind 
pasa lungă în diagonală pe direc
ția Peronescu. Vom remarca totuși 
— în mod special — aportul mij
locașului Sandu, mai activ și mai 
lucid decît restul coechipierilor săi. 
și singurul care — la „bara" din 
min. 72, — a făcut să înghețe pen
tru o clipă inimile jucătorilor pi- 
teșteni.

G. NICOLAESGU

R.D.C România 74-63
VARȘOVIA, 16 (prin telefon). 

In prima zi a turneului interna
țional din localitate, reprezenta
tiva României a întilnil echipa 
R. D. Germane, de care a fost 
întrecută cu 74-63 (46-26).

în celălalt meci al zilei, Polo
nia a dispus de Ungaria cu 72-53 
(40-33). în continuarea turneului 
România va juca, în ordine, cu 
Polonia și cu Ungaria.

OBRAZUL
(Urmare din /mg. 1)

eesiv nervos, grefat pe eviden
ta importanță a mizei jocului. în-
tii, o primă jumătate de meci
steril. în care dominarea terito
rială (de altfel — fapt dovedit 
și dc rezultatul final — neesen- 
țiallă în rugbi) le-a aparținut clar 
dinamoviștiLor. Apoi, un joc ceva 
mai vioi al grivițenilor urmat de 
prima (și credem, singura vala
bilă) concretizare : lovitura de 
pedeapsă mlagistral transformată 
de Izimescu. Din păcate, nu mai 
avem de semualat decît un lung 
șir de eliminări : grivițeanul Oble- 
menco în min. 30, apoi, pe pe
rechi. Țuțuianu (Dinamo) și V. 
Rusa (lovire reciprocă) în min. 50 
Dâat (Grivi^a Roșie) și Ene 
(idem) în min. 68. Eliminările n-au 
rezolvat însă nimic : în min. 73 
am avut nefericitul prilej de a 
asista la începutul unei bătăi ge
nerale prelungite, incepută pe 
perechi și completată prin parti
ciparea unoe eleni conte huliganice 
din public (ee facil este accesul 
nechemaților îs incinta terenu

lui I). Nici măcar faza inițială 
a răfuielii n-a văzut-o arbitrul - 
a stat cu spatele, inocent și uc-
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tilă Jules 
chiar yi 
poziția j 
momentul
lului de'', 
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tei ches 
siderăm < 
este căzu.

Am am 
aceste sc 
în unei 
am găsit 
mafii 
despre pi 
torului 
După cur 
cest fotb 
o declari 
tă în ziai 
care se a 
Iul anula 
Ritter a 
valabil, i 
exprimată 
menco a 
agitație 
suporterih 
craiovene. țini au fost 
făcut din 
clarație u 
cuzare, < 
deschis 
Mai mult 
dintre a 
suporteri 
să-l 
de 
în
redacției 
tunecate. 
Vasile I 
Șraiova 
Oblemencc 
la meciul 
Universita 
Tg. Mure\

pon< 
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WESKiii/ București-Var
In prima zi a concursului in

ternațional de înot dintre reprezen
tativele 
viei, selecționata 
asigurat 
puncte, 
cesta, ni 
realizate 
lfld m delfin, Petre Teodorescu la 
100 m bras și ștafeta 4x100 m li
ber (fete).

Rezultate tehnice : 400 m liber (b = 
1. Balaban (BJ 5:07,2 ; 2. Boroș (B) 
5:29,4 : 3. Kogowska (V) 5:39,8 ; 4.
Woinowsfca (V) 5:46,7 ; h.c. : Simto- 
nova (set. sind. U.R.S.S.) 5:32.5 : 109 m 
liber (tu) : 1. Gomula (V) 5S4 ; 2.
Schier (B) 5SA ; 3. Demetriad (B) 
53.2 ; 4. Klonowski (V.) 60.5 ; h.c. : 
Kințel (U.IfcS.Si). 58,7 ; 100 m spate (O:

Bucureștiului și Varșo- 
Capitalei și-a

un avans confortabil de 
Mai important decît a- 
se par cele trei recorduri 
de Adalbert Covaci la

RUGBIULUI
tulburat, la ferei-patru „simultane" 
de pugilat în perechi. în afara 
celor eliminați, au mai fost des
tui jucători din ambele echipe 
care trebuiau să termine mai de
vreme meciul. Ne pare râu că e 
vorba și de nume consacrate pe 
plan internațional sau in curs de 
aifirmare și cu pretenții la kMui 
național (în care, sperăm, ccrliâr- 
catul de bună purtare va fi cere* 
la... ușă). Iată-i : V. Mariaenra. 
Șerbu (<n special) și Deaniau r 
la Grivița Roșie, Zbuoraas 
Fizgigi de la Diaaasn. Slat doar 
cei ce s-au... „disems" 1

Cerem ca cele iatimplate să am 
răiuină fără ..plată" după faptă, 
iar antrenorii și conducerile călar 
două sectă — și sde rlahariter 
respective — sa dea psaapt a»- 
tisfacție opiniei publrce. Ni se 
pare că in rugbiul nostru au pâ- 
truns ura fată de adnervir « 
disprețul față de sportirilah. Cei 
în drept, și în primul rind fede
rația de specialitate, pe care • 
dorim acum ca SMainuaa de per 
sonulitale și i-trsaiigcți. aa sar
cina de a curma răul dia rădăcs- 
nă 1
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GLORIA S—S
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i mecioriloff
VER5ITATEA CLUJ : A. Bento la centru, 
in (toti din București) la tusâ ;
- UNIVERSITATEA CRAiOVĂ : E. Martin 

A. Bicâ (toți din București) la tușă;
S.A. TG. MURES : A. Maeovei (Bacău) la 
j) și G. Btrsan (Galati) la tușa;

V. Dumitrescu la centru, G. Limona și 
jcurești) la tușă ;
: M. Rotaru (lași) la centru, A. Pop (Cluj) 
tușă ;
- DINAMO BUCUREȘTI : Z. Drăghici la 
Man.ole (toți din Constanta) la tușă.

obiectivitatea" | 
srteri craioveni |
rietate, că refuză să 
rticipe la antrena- 
?nte amenințînd cu 
zearea la altă echu- 

și că declarația da- 
ziarului nostru a 

;t făcută din necaz 
nu a jucat în me

ii respectiv, meci în 
re formația locală^ a 
vedit că poate cîș- 
ia și fără el. Un alt 
porter craiovean, 
ex. Fodor, ne suge- 
iză, de asemenea, că 
demenco n-ar fi ac- 
lentat, dar că an- 
tnorii îl țin pe tușă

IÂL0G
J CITITORII
•.oarece duce o via- 

nesportivă (băutu- 
, femei etc.), precum 
din cauza.,, declara

ți publicată în „Spor- 
l popular" (?!), 
Firește, ne vine greu 

credem în justețea 
estor afirmații. Dur 
iar dacă am admite 

lucrurile stau ast- 
l în realitate, oare 
‘ ce nu au făcut res- 
•ctivii ^suporteri" a- 
ste dezvăluiri pînă 
um și au așteptat 
ilejul declarației lui 
ylemenco? Dacă n-ar 

existat această de- 
arație ar fi spus ei 
•le de mai sus ? Doar 
i mai departe decît 
t urmă cu cîteva 
iptămîni un val de 
risori din Craiova a- 
icea reproșuri fede- 
.ției că nu-l premia- 
[ pe Oblemenco pen- 
u titlul de golgeter. 
ra ei atunci băiat 
tn și acum nu mai

este ? Sau mai degra
bă s-a schimbat ceva 
în optica unor supor
teri ai echipei eraio- 
vene ?

In orice caz, se pare 
că mai este cale lun
gă pînă ce toți sim- 
patizanții din Craiova 
ai actualului lider al 
Diviziei A de fotbal 
vor deveni obiectivi. 
Dacă Oblemenco, pen
tru o simplă opinie, 
cade în dizgrația uno
ra din acești supor
teri, nu ne mai mirăm 
nici de faptul că fos
tul fotbalist craiovean 
Eftimie, adulat altăda
tă de întregul oraș, 
este acum huiduit pe 
stadionul pe care a 
luptat pentru culorile 
Universității deoarece 
joacă în echipa adver
să, Poate că ar trebui 
ca masa mare a spec
tatorilor corecți, nepă
timași, din Crai&va să-i 
influențeze și pe a- cești (mult mai puțini 
la număr) suporteri 
neobiectivi care, prin 
manif estările lor de 
tot felul, viciază at
mosfera sportivă de pe 
stadioane și din afara 
lor. \

C. FIRĂNESCU
P.S. Intr-o discuție 

avută ieri dimineață 
la sediul redacției cu 
antrenorii echipei cra- 
iovene, R. Cosmoc și 
Gh. Nuțescu, aceștia 
au precizat că Oble
menco este în mod 
real indisponibil (chiar 
în cursul aceleiași di
mineți i s-a pus picio
rul în ghips) și că el 
nu se face vinovat de 
viață nesportivă așa 
cum încearcă sd ne 
convingă cei ce ne-au 
scris.

C. F.

j-55 si 3 recorduri
9

i&rafîa noastră, vă prezentăm un moment de 
lj operatorului de televiziune S. Eugen, care a 
a filmeze pe o ploaie torențială pe înotătorii 
ați. în cazul de față, bucureșteanul Dan De- 
triade, component al ștafetei cîștigătoare
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(Urmare din pae. 1)

Ce se îrtlimpiă însă în clipa în care victoria trece pragul casei 
noastre 1 Cum o primim ?

Și aici situațiile sînt diametral opuse: victoria aduce și 
lacrimi, dar și îmbrățișări cu primul necunoscut ieșit în cale, 
rămînind alteori incapabilă să izbucnească dincolo de spațiile 
lăuntrice ale sufletului pe care l-a încălzit cu mîngîieiile sale.

Ia toate acestea mă gindeam după meciul de fotbal la care 
asistasem miercuri după-amiază pe stadionul Republicii și mai ales 
joi dimineață după ce cronicarii de specialitate își scriseseră 
cuvîntul.

Dacă a ști să pierzi 
poate fi calitate și slă
biciune, a ști să ciștigi 
ce înseamnă oare ? îmi 
pun această întrebare 
pentru că proaspăta, 
poate chiar prea proas
păta selecționată divizio
nară română, aflată la 
cea de-a doua sa co«- 
fruntare și prima pe te
ren propriu, ne-a adus, 
de fapt, tot atitea victo
rii. Firave desigur, 
chiar neîndeajuns de 
convingătoare, dar... victorii. E drept, un succes cu 1—0, ca cel 
din Berlinul occidental, obținut intr-o finală de campionat mondial 
ar îi stîrriit vulcane de entuziasm in r'mdmile fericițiior tompa- 
trioți ai purtătorilor gloriosului titlu dar, statistic vorbind, ea 
ar putea figura pe aceeași fișă a victoriilor cu 1—0 pe care ar 
fi înscrisă și una dinfr-un campionat districtual, cum, tot astfel, 
un echivoc rezultat de egalitate poate întrista uneori mai mult 
decît o infrîngere demnă.

Pe Republicii evoluau miercuri mai mulți jucători ai zilei de 
miine, sau chiar ai celei de poimiine, alături de cei ai momen
tului actual (ca Ion Nunweiller care-și trăiește acum plenitudinea 
capacității sale sportive, prefigurind certitudinea valorii conștiente 
și a conștiinței valorii) în vreme ce alți titulari posibili ai Selec
ționatei nu se găseau alături de cel numit, implantat ca un 
arbore robust într-un buchet de tineri pentru a-i susține, ci 
tocmai pe Prater. împărțirea aceasta de forțe din puținul existent, 
încurcase — firește — calculele posibile pentru alcătuirea unei 
selecționate divizionare redutabile, dar deschisese, în același timp, 
puțin mai larg poarta curajului, a experimentului dind, dacă 
vreți, un adevărat start al afirmării. Un start ce se făcea auzit 
în absența consacraților și în prezența unui adversar considerat 
— cel puțin pînă în clipa declanșării jocului — apt să suporte 
pe vili și fără proteste operația. Că ordinea prestabilită a

A ȘTI SĂ
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tatea sa, pare a nu li înțeles pe dep 
cunoștea sau ignora debuturile din 
alit de mult de înfrîngere sau nu

PIERZI, 
IIȘIKil

nostru divizonar de astăzi. Comiteau

fost puțin deranjată (poate chiar neașteptat de deranjate) o do
vedește însăși declarația lui Cirici, antrenorul fotbaliștilor 
oaspeți : „A fost cel mai bun meci al reprezentativei izraeliene*. 
Deci și Cirici se numără printre cei care știu să înfrunte insuc
cesul, chiar cînd este așteptat (situație cu mult mai delicată 
pentru că înfringerea capătă, în acest caz, atribute de adevărală 
pedeapsă). _

Dar publicul nostru, de atitea ori felicitat pentru obiectivi- 
;in ceea ce i se înfățișa ; nu 
formație ? Se temea poate 
înțelegea efortul din arenă 

pentru însăilarea unui 
altfel de joc, cu altfel 
de jucători ?

Speriat de spectrul 
unei inîringeri (care teh
nicienilor le apărea drept 
imposibilă) admirabilul 
nostru public a fost de 
astă dată, victima unui 

* accident sportiv: a clacat 
la nivelul nervilor. Așa 
am interpretat fluierătu
rile ce se adresau unor 
sportivi care reprezen
tau, Ia acea oră a zilei 
de miercuri, fotbaîul 

oare acești jucători acte re
probabile ce se cereau fluierate ? Nicidecum ! Comiteau greșeli 
tehnice și tactice, unele elementare. Le comiteau însă în plin și 
vizibil efort de a se egala și depăși și neintenționat : din «rampa/ 
debutului, din lipsa unei suficiente acomodări, din preocuparea de 
a executa un program prestabilit, altul decît cel de fiecare zi ? 
Cine poale ști ? Nu le-a reușit decît spre sfirșitul întîlnirii. dar 
Ie-a reușit pînă în cele din urma: în minutul 90 tabela indica 
o victorie cil 3—1 !

Teama înfrîngerii s-a risipit, aplauzele s-au revărsat cu gene
rozitate... Către cine ? Către aceiași jucători, către cei care i 
pregătiseră probabil, către noi înșine, desigur, satisfăcuti de 
succesul obținut. Și de la cine veneau aceste aplauze ? De Ia 
aceiași spectatori care arătaseră pînă atunci că nu știu să 
piardă frumos.

Au fost aplauzele unei deconectări, ale unei destinderi ner
voase colective, mai mult — poate — decît ale unei răsplate 
meritate.

în urechi îmi răsunau însă fluierăturile din prima repriză, deși 
acum publicul aplauda. Iată de ce mă gîndesc, totuși, dacă nu 
cumva aceste „complimente" ale publicului nu au venit prea 
târziu, atunci cînd de fapt victoria sportivă era un art împ init, 
pe care spectatorii îl constatau numai, fără a-1 mai putea 
influența.

Iată de ce mă întreb: A ȘTI SĂ PIERZI SĂ FIE OARE MAI 
GREU DECÎT A ȘTI SĂ CIȘTIGI ?

„CUPA EUROPEI" LA ATLETISM
KIEV 16. — Atleți din 6 țări 

(U.R.S.S., R.F. a Germaniei, R D. 
Germană, Franța, Polonia și Un
garia) s-au prezentat sâmbătă la 
startul întrecerilor finale ale celei 
de a doua ediții a „Cupei Euro
pei”. Deși vremea a fost răco
roasă (i-16 grade), timpul noros 
și a bătut un vint in rafale, peste 
25 000 de spectatori au venit la 
stadionul central să urmărească 
disputele sportivilor. Cîștigînd 5 
din cele 10 probe programate atle- 
ții sovietici conduc după prima zi 
cu 44 p, urmați de cei din R.F. a 
Germaniei cu 40 p și de atleții 
din R.D-G. cu 36 p. Cite 2 probe 
au câștigat in prima zi reprezen
tanții Franței și R.D. Germane, 
iar o probă a revenit selecționatei 
R. P. Ungare.

Iată cîteva din rezultatele teh
nice înregistrate: 400 m: Naltei 
(Fr.) 46,3, Roderfeld (R.F.G.) 46,4, 
Badenski (Pol.) 46,8; greutate: Var- 
ju (Ung.) 19,25, Birlenbach (RFG) 
19,20, Prollius (R.D.G.) 18,82 ;
lungime: Ter-Ovanesian (U.R.S.S.) 
0,14, Stalmach (Pol.) 7,88, Schwarz 
(R.F.G.) 7,85; 110 mg: Balihin
(U.R.S.S.) 14,0, Kolodzieczik (Pol.)

14,2, Schobel (Fr.) 14,2: 1 590 m: 
Matusewski (R.D.G.) 3:40,2, Tum
uli® (R.F.G.) 3:40,5, Baiko (U.R.S.S.) 
3:41,2; înălțime: Gavrilov (U.R.S.S.) 
2,09, Schillkowski (R.F.G.) 2,07,
Noszaly (Ung.) 2,07; 100 ra: Sapeia 
(U.R.S.S.) 10,3, Wilke (R.F.G.) 10,3, 
Manyak (Pol.) 10.4; ciocan : Klim 
(U.R.S.S.) 70,58 m, Zsivotzki (Ung.) 
68,12 m, Beyer (R.F.G.) 66,60 m; 
10 000 m: Haase (R.D.G.) 28:54,2, 
Mecser (Ung.) 28:55,6, Makarov 
(TJ.R.S.S.) 28:58,6; ștafeta 4X100 m: 
Franța 39,2, R.F.G. 39,3, R.D.G. 
394.

*
KIEV. — Pe stadionul din Kiev a 

luat îs ti rș it finala „Cupei Europei” la 
atletism pentru eehipele feminine. 
Trofeul a revenit pentru a doua oară 
consecutiv echipei U.H.6.S., care a 
totalizat St de puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat echipele It. D. 
Germane — 43 puncte, R. F. a Ger
manici — 36 puncte. Poloniei — 35 
puncte. Angliei și Ungariei cu cite 
33 puncte. Ultimele rezultate : disc : 
Karin Illgen (R.D.G.) 58,®S m ; Înăl
țime : Okorova (U.R.S.S.) 1.79 m ; 
ștafeta 4 x 100 m : U.R.S.S. 45,0 ; lun
gime : Ingrid Becker (R.F. a Germa
niei) M3 m. Taliseva (U.R.S.S.) 6.Mm, Mary Rand (Anglia) 0,26 m ; suliță : 
Daniela Jaworska (Polonia) 56,88 m ; 
800 m : Laine Eriak (U.R.S.S.) 2:06,8.

Un finiș uluitor

7) 1:08,2; (U.R.S.S.) 10:01,0 ; 4x100 ni liber (f) :
cka (V) 1. București (Gonos, Schuler, Hahanu,
:• ; 3. An- Boroș) 4:37,0 — rec. junioare cat, a 
/ska (V) n-a (v.r. : Școala sportivă nr. 2 
U.R.S.S.) 4:41,7) ; 2. Varșovia 4:49,0 ; 4x100 m
avic (B) liber (m) : 1. București 3:53,3 (Deme- 
3. Makay triad, V. Moraru, Gotter, Schier), 2. 
1,4 ; h.c.: Varșovia 3:34,4. Clasament pe echipe 
00 m li- după prima zi : 1. București 95 p, 2.

; 2. G- Varșovia 55 p. Concursul continuă
Kovaliov astăzi, la bazinul Dinamo, de la ora 18.
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FOTBAL. — Stadionul Ciulești, ora 
11 : Rapid C. F. București—Chimia 
Turnu Măgurele (Divizia C) ; stadionul Republicii, ora 14,15: Rapid Bucu
rești—Farul Constanța, ora 16 ; Pro
gresul București—A.S.A. Tg. Mureș 
(Divizia A).

HANDBAL. — Teren Tineretului, 
ora 9 : Universitatea II București— 
Universitatea Cluj (fem. cat. B), ora 
10 : Politehnica București—Pedagogic 
Bacău (mase. cat. B), ora 11,15 : Uni
versitatea București—C.S.M. Reșița 
(mase. cat. A), ora 12,30 : Universita
tea București—Mureșul Tg. Mureș 
(tem. cat. Ă) ; teren Dinamo, ora 
16,15 : I.C.F.—Școala sportivă nr. 2
București (fem. cat. B), ora 17,15 : 
Confecția București—Progresul Bucu
rești (iem. cat. A).

I 
I
I
I
I
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!

Cu riscul de a fi considerat de 
dv ca lipsit de fantezie sau cum 
veți vrea să-mi ziceți, tot voi repeta 
ce-au spus atiția alții, în zeci și 
zeci de ocazii: extraordinară această 
„cutie“ cu minuni care se numește... 
televizor !

Dortorită lai am uitat de. necazu
rile ploii de ieri, de lacul circular 
de fte .,23 AitgusC^ de amiuarea 
mult așteptatelor campionate națio
nale de atletism...

Datorită lui m-am transformat 
intr-o clipită intr-un spectator păti

maș, prezent în tribuna stadionului 
din. Kiev...

Datorită lui am urmărit — vă rog 
să mă credeți — cu sufletul la gură, 
cîteva dispute admirabile din cadrul 
finalei „Cupei Europei16 la atletism.

Cursa de 10 000 de metri a fost 
extraordinară! A fost ceva la înăl
țimea suratei sale de la Tokio, des
pre care se spune că n-a avut egal 
în lunga istorie a atletismului con
temporan ! l’edeți dv, există părerea 
că dintre probele de alergări specta
colul îl oferă doar cele pe distanțe 
scurte și medii, că probele de fond 
sînt, de regulă, puțin interesante, 
monotone. Cursa de 10 000 m de la 
Kiev, ca și cea de la Olimpiada 
anului 1064, a fost fascinantă. După 
aproape 10 tururi în care șefia mi
cului pluton a avut-o tînărui aler
gător Jiirgen Haase din R.D.C. la 
conducere a trecut reputatul fondist 
ungur La jos Mecser și din nou 
Haase, apoi iarăși Mecser. Cu două 
ture și ceva înaintea finișului, spor
tivul sovietic Makarov, pînă atunci 
pe locul patru, la nc.utieilf a spriri- 
tat sec, s-a distanțat de ceilalți și 
în aplauzele galeriei a pornit-o cu 
hotărîre spre victorie. Haase și 
Mecser au sesizat momentul și i-au 
prins plasa. Ultimul tur! Makarov 
părea cel mai jjroaspăt, astfel că 
puțini se mai îndoiait de succesul 
său. Dar, cu 300 m înaintea sosirii, 
Haase a apăsat, pedala acceleratorului 
pînă la fund și cu un finiș fantastic 
a zburat spre firul de lină. Ri
posta lui Mecser a fost promptă, dar 
inutilă, in timp ce Makarov părea
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pur și simplu legat de pistă, nepu
tincios să-i urmeze pe cei dinaintea 
sn.

Ar mai fi de, vorbit poate și des- 
pre „ceasornicul66 echipei f ranței la 
4;<.1OO m, la fel de bine „reglat66, 
chiar în absența „rotiței61 sale numă
rul 1 (Roger Rambuck), despre 
cursele de 100 și 400 m, despre să
riturile de dansator ale lui Ter-Ova
nesian, despre atitea alte fapte.

EăFă televizor, satisfacția acestui 
excepțional spectacol ar fi încercat-o 
doar spectatorii de la Kiev. Așa, au 
avut-o sute de mii. poate, chiar mi
lioane de iubitori ai acestui sport 
pur care este atletismul!

Mulțumiri, Teleniziunii I...

ROMEO VILARA

P. S. Ziua a doua a întrecerilor 
de la Kiev va putea fi urmărită po 
„micul ecran66, astăzi de la ora l'ă.

ȘTIRI EXTERNE «ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE
STADLER S-A DISTANȚAT

BELGRAD. — Dupâ o zi de odihnă, 
la Subotica a fost reluat turneul in
ternațional al candidatelor la titlul 
mondial. Alexandra Nicolau a re
mizat cu Kon-arkowska. Kislova a 
cîștigat le Perevoznic. Alte rezultate: 
Nedelkovici—Kușnir 0—1 ; Grath—No- 
wa-ra 0—1; Markovici—Friedmann 1—0; 
Stadler—Aronson 1—0. Restul parti
delor au fost întrerupte.

în clasament conduce Stadler cu 
5 puncte urmată de Nicolau și Kuș
nir eu cîte 4 puncte, Markovici și 
Kislova cu cîte 3Vt puncte etc.

ECHIPA DE BOX (JUNIORI) 
A ROMÂNIEI DIN NOU 
ÎNVINGĂTOARE

Selecționatele de box (juniori) ale 
R. D. Germane și României s-au în- 
tîlnit în med revanșă la Dresda. Din

nou, victoria a revenit tinerilor pu- 
giliști români eu scorul de 12—^10. Au 
obținut victorii Kiss, Dobrescu, Cu- 
țov, Ciocirlea, Năstac și Leliăduș.
JOCURILE MEDITERANEENE

TUNIS, (Agerpres). — In finala 
turneului de fotbal din cadrul Jocu
rilor Mediteraneene de la Tunis, se 
vor întîlni echipele Italiei și Fran
ței. Fotbaliștii itajieni au învins 
Spania cu 2—0 (1—0), iar cei fran
cezi au eliminat Turcia eu 3—0 (2—0). 
Rezultate din concursul de atletism : 
înălțime (femei) : Hrepevnik (Iugosla
via) 1,70 m; lungime (f) î Trio (Ita
lia) 6,13 m. Turneul masculin de 
handbal a revenit echipei iugoslaviei, 
care în ultimul joc a învins cu 35—9 
echipa Tunisiei. Pe locul doi s-a cla
sat Spania, învingătoare cu 18—14 în 
jocul cu Algeria.

Turneul individual de gimnastică a 
fost cîștigat de cunoscutul sportiv

iugoslav Miroslav Cerar cu 57,45 
puncte. Menichelli (Italia.) s^a cla
sat pe locul doi cu 57,25 puncte.

în finala turneului de tenis, San
tana (Spania) l-a învins cu 6—4, 6’*-3, 
1—6, 6—3 pe Gisbert (Spania).

PE SCURT
EA MILANO se desfășoară în pre

zent un turneu internațional de te
nis rezervat jucătorilor sub 21 de 
a>ni. în sferturile de finală ale pro
bei de simplu masculin, Kodeș (Ce
hoslovacia) l-a învins cu 6—4, 6—3 pe Caimo (Italia). Veiasco (Columbia) 
a dispus cu 1—6, 6—3, 6—2 de Hom- 
bergen (Belgia).

ÎNTR-UN turneu demonstrativ de 
tenis desfășurat la Omaha, în Ne
braska, australianul John Newcom
be, învingătorul concursurilor de la 
Wimbledon si Forest Hills, a dispus 
cu 6—8, 6—3,' G—3 de Clark Graebher 
(S.U.A.). Charles PasareU (Porto

Rico) l-a învins cu fi—4, 6—4 pe aus
tralianul Ray Ruffels.0 INTR-UN CONCURS de natație 
desfășurat la Essen, sportivul vest- germân Wolfgang Krămer a realizat 
în proba de 100 m liber rezultatul 
de 52,3 (bazin de 25 m).

e JACQUES ANQUETIL a cîștigat 
turul ciclist ai Catalaniei (3 etape), 
urmat la 37 sec. de spaniolul Gomez 
del Moral. Anquetil a declarat că la 
24 septembrie, la Besancon, va în
cerca să doboare recordul mondial 
al orei.

mhldenberger învins 
LA FRANKFURT !

După cum au transmis cîteva pos
turi de radio, aseară, la Frankfurt 
pe Main s-a desfășurat meciul de 
box dintre Karl Mildenberger (R.F.G.) 
și Oscar Bonavena (Argentina) pen
tru turneul succesiunii la titlul mon
dial al „greilor”. Surprinzător, Bo
navena a obținut victoria.



TRIUMFUL ANONIMILOR

fișier tehnic
CLASAMENTUL INDIVIDUAL AL 

ETAPEI a V-A: 1. CONSTANTIN 
GRIGORE (ROMÂNIA I) 4h 08:17, 
2 Lrfthar Borschel (R.D.G.), 3, Finn. 
Stiiushntm (Danemarca), 4. bl. Ciu- 
nicli. 5. B. Croen, ’6. Prînsen, V. 
Stenzel, 8. C. Nielsen, 9—30. 6, 
Trost, C. Ciocan, J. Zclenka, ,1. 
Maehac, I. Miculan. I. Rădăcină. G. 
Mtnnehoo. Fr. Gera, G, Schwab, K. 
K ramming. A. Suciu. A. Gyorfi, V, 
Sâlâjan. A. Sofronie, 1. Cosma II, 
W. Ziegler, A. ]. Ek, E. Rusu, D. 
Nemțeanu, G. Moiceanu, S. Suditu, 
L. v Schalen — toți același timp eu 
Învingătorul (acest pluton a cuprins 
pe aproape toți alergătorii, 55 din 
cei 58 rămași !n cursă). N-au luat 
startul suedezul K. Moberg (bolnav) 
și Oh lomeseu. Au abandonat: aus
triecii G. Liebner, Fr. Seidl, ca ți 
V Stănilă (Tineret II).

CLASAMENTUL GENERAL IN
DIVIDUAL, DUPĂ 5 ETAPE: 
1 EMU RUSU (ROMANIA I) 19Ii 
09-07 2. Wim Prinsen (Olanda)
19 li 09:24, 3. (Falter Ziegler (Româ
nia II), 4. M. Novak (Cehoslovacia) 
— ambii același timp cu locul II, 
5 N Ciumeti (România II) 19 11 
09:30, 6. L. Borschel (R.D.G.) 19 li 
09-45, 7—8. Gh. Suciu (România
II), Fr. Gera (România I) 19 li 
10:00. 9. V. Tudor (Romania II) 
19 h 10:53, 10. S, Nielsen (Dane
marca) 19 h 12:13. 11. R. Dreclisler 
(R.D.G.) 19 h 13:12, 12 K. Kaz
mierzak (R.D.C.) 19 li 17:47, 13—14. 
C. Nielsen (Danemarca), 1. Arde
leana (România 1) 19 h 18:03, 15. 
C. Grigore (România I) 19 11 18:09, 
IO. C. Ciocan (România II) 19 h 
18:26, 17—19. G. Moiceanu (Româ
nia 1), C. Ciobanu (Voința Ploiești), 
A. J. Ek (Suedia) 19 h 18:39, 20. 
A Sofronie (Voința Ploiești) 19 h 
19:4], 21. Gh. Neagoe (individuali) 
19 h 20:18, 22. 1. Marek (Ceho
slovacia) 19 h 21:49, 23. ]. Machac 
(Cehoslovacia) 19 li 22:20. 24. L. v. 
Schalen (Olanda) 19 h 23:15. 25. 
C Conțca (Voința Ploiești) 19 h 
24:04. 26. Ii. Bogers (Olanda) 19 h 
24:52, 27. B. Groen (Olanda) 19 h 
25:10, 28. Șt. Cernea (Voința Plo
iești) 19 h 26:46, 29. II. Stenzel 
(R.D.G.) 19 h 27:37, 30. D. Mickein 
(R.D.G.) 19 h 28.44.

CLASAMENTUL GENERAL PE 
ECHIPE. DUPĂ 5 ETAPE: 1. 
ROMANIA II 57 h 28:47. 2. Româ
nia / 57 h 37:25, 3. R. D. Germană 
57 h 37:26, 4. Voința Ploiești 57 b 
38:03, 5 Olanda 57 h 46:42, 6.
Cehoslovacia 57 h 47:02, 7. Dane
marca 58 h 00:35, 8. Suedia 58 h 
24:40, 9. România tineret I 59 h 
12:02, 10. România tineret II 59 b 
14:57, 11. Bulgaria 59 h 26:14, 12. 
Austria 59 h 42:13.

Tricoul violet este purtat de Bor- 
»<hel (28 p). Urmează Mickein 
(27 p) și Ciumeri (20 p). în clasa
mentul sprinturilor intermediare con
tinuă să conducă Kazmierzak (31 p); 
iar Ia „cățărători*, locul I — 
Fliekein (44 p). urmat de Sălăjan 
(23 p).

Final de etapă la Tg. Mureș

Comentarii și imagini telefotc de la trimișii noștri speciali 
Hristache NAUM și Aurel NEAGU.

Medie orară 
41,085 km. 170 km.

Constantin Grigore victorios în etapa a V-a
9 Asaltul munților nu a produs schimbări senzaționale
• Lui Dieter Mickein ii plac zilele reci
• Astăzi, o etapă importantă, contratimp individual

TG. MUREȘ, 16 (prin telefon). 
„ASALTUL MUNȚILOR*, cum a 
fost denumită — în caravană — 
etapa a V-a, Brașov — Tg. Mu
reș, n-a adus cu sine nimic ieșit 
din comun. Timorați de ploaie, 
de numărul mare de kilometri, de 
o șosea ce urcă și coboară încon
tinuu, și — poate — păstrînd oa- 
recari rezerve pentru contratimpul 
individual (adevărată piatră de în
cercare), cicliștii au făcut o cursă 
modestă care i-a dezamăgit pe 
gazetari și nu numai pe ei. Ră- 
mîne, fără îndoială, ca etapa — 
examen a pregătirii strict indivi
duale, etapă însă lipsită de spec
tacolul ciclist al curselor obiș
nuite, să-și lase mai evident am
prenta asupra clasamentelor.

Ceva a fost totuși senzațio
nal în această etapă: PUTERNICA 
REVENIRE A LUI DIETER MI
CKEIN la forma care l-a impus 
la începutul cursei. Se pare că 
acestui rutier îi priește vremea 
rece, că se simte la el... acasă 
cînd plouă I Altfel nu-mi pot 
explica de ce atunci cînd soarele 
are puteie, cînd este , caniculă 
n-are chef de nimic. în etapa de 
ieri, Mickein a fost ca un vul
tur. S-a zbătut pe înălțimi, a în
cercat să se detașeze în coborîri 
vertiginoase pe șoseaua udată 
de ploaie, a fugit de unul singur 
și n-a cedat decît atunci cînd 
plutonul, alarmat, a dus trene 
infernale. în final, dacă n-ar fi 
greșit din vina sa drumul, ar fi 
concurat cu șanse la un loc pe 
podium. Salutăm eforturile pe 
care le face Mickein pentru rea
bilitare.

...are foc etapa a V!-a, Tg. Mureș - Acătâri - Tg. Mureș (27 km) 
contratimp individual. Plecarea se dă din 2 în 2 minute, în or

dinea inversă a clasamentului general individual. Primul start — 
la ora 9, din centrul orașului. Sosirile - în același loc, cu începere 
de la ora 9,45.

Etapa a V-a
Brașov—Tg. Mureș

Revenind la etapă, să-i mar
căm episoadele importante. Ple
cați la ora prînzului din Bra
șov, cicliștii au întîlnit foarte re
pede primul urcuș. CĂȚĂRAREA 
DE LA BOGATA A FOST DOMI
NATĂ DE FRANC1SC GERA. 
Plecat de la poale în fruntea 
plutonului, el n-a cedat nici o 
clipă conducerea, meritînd cu 
prisosință primul loc. Pe urmele 
sale pedalau în șa Mickein, Prin
sen, Kazmierzak și Novak, tre- 
cuti în această ordine prin punc
tul cel mai înalt al urcușului. 
LA KM 50 ASISTĂM LA O 
EVADARE. Se desprind din plu
ton Novak, Kazmierzak și Mal
cev. Ciclistul bulgar Malcev are 
un temperament foarte combativ. 
Păcat că el nu este dublat și de 
o bună pregătire. Aproape în 
fiecare zi, Malcev evadează, dar 
niciodată n-are resurse să se 
mențină printre combatanți. Nici 
în această incursiune, el n-a făcut 
mare lucru, în timp ce Kazmier
zak ,și Novak munceau din greu, 
Malcev — pe un pas inadmisi
bil de mic pentru o acțiune ofen
sivă — mai mult îi încurca. Din 
dcuă pistoane, evadații au 00 de 
secunde avans fată de pluton la 
km. 59. SPRINTUL DE LA RU
PEA (km. 62) este cîștigat de 
KAZMIERZAK, urmat de Malcev, 
(era interesant de văzut cu cîtă 
ambiție s-a bătut pentru pre
mii...) și Novak. Pe locul IV fiind 
Borschel, aflat în fruntea pluto
nului. Km 72 aduce intr-un mod 

acestei ac- 
scoate un 
și bidonul

neobișnuit încheierea 
țiuni. Kazmierzak își
sandviș din buzunar
»*•••

Cum e și firesc, intr-o competiție ciclistă de anvergură atenția gene- 
raia se îndreaptă spre cei din primele rînduri, spre cîștigătorii etapelor, 
spre liderii clasamentelor.

Dar cursa nu se rezumă la ei •— 51* cele mai interesante secvențe, de-a 
lungul peliculei de asfalt, nu li se datorează în exclusivitate. Există, și 
în acest Tur al României, o serie de eroi, mai mult sau mai puțin 
anonimi, ale căror acțiuni curajoase animă adesea desfășurarea între
cerii. Chiar dacă rezultatele nu sînt întotdeauna pe măsura eforturilor, 
chiar dacă pana comentatorului se dovedește mai puțin entuziastă în 
aprecierea contribuției lor — meritele „anonimilor* nu pot fi contestate. 
Simbătă, ei s-au evidențiat -din nou, prin Novak și Malcev prezenți în 
prima evadare a etapei, prin Sălăjan, o autentică revelație pe porțiunile 
de urcuș, și mai ales prin Gonțea, port-drapelul statornic al repetatelor 
acțiuni de urmărire în a doua jumătate a traseului. Ori de cite ori unul 
sau mai multi alergători încercau să ia avantaj în vertiginoasa coborîre 
către orașul de pe Mureș, zăream profilîndu-se la conducerea plutonului 
tricoul alb. cu mined lungi, fluturînd în bătaia viatului, pe care îl purta 
ciclistul cu numărul 57.

...în fine, ca o supremă d binemeritată recompensă, muncitorii de 
rînd ai plutonului și-au văzut încununate strădaniile prin victoria lui 
Constantin Grigore. la sprintul din Tg. Mures. Desigur, Grigore nu este 
un anonim în sensul direct al cuvîntului. Component al primei noastre 
echipe, participant la întreceri de mare amploare — inclusiv Cursa Păcii — 
acest tînăr alergător a depășit stadiul „speranțelor*. Totuși, în compe
tiția pe care o urmărim, el nu ocupă deocamdată un loc pe măsura talen
tului, a combativității și a bunei pregătiri de care a dat dovadă aproape 
în permanență. L-am văzut oprit de barieră, în etapa a II a, cînd reușise 
să ia. împreună cu Cernea, un avans de 20 de secunde ; l-am văzut 
atacînd energic, în ziua următoare, cînd a izbutit să refacă de unul 
singur o diferență apreciabilă, printr un veritabil contratimp între plu
toane : l-am identificat în cîteva rînduri printre animatorii ofensivei pe 
distanta Oituz—Brașov.

Sîmbătă, îndeosebi pe ultima parte a etapei, cînd neobositul Mickein 
a întreprins cea de a treia tentativă de evadare — chiar la intrarea în 
Tg. Mureș — Grigore a fost printre aceia care s-au avîntat de îndată pe 
urmele fugarului—țnsâ acum el nu s-a mai mărginit la rolul de „paz
nic*, 
linia

In 
tivă, 
întrecerii decît reușim noi să spunem despre 
unui triumf al echității.

ci și-a deschis dram, cu o admirabilă intuiție a situației, spre 
albă de la sosire.
felul acesta, culorile noastre au înregistrat a treia victorie consecu- 
iar „eroii anonimi* — oamenii care fac mai mult pentru, succesul 

ei — capătă satisfacția

de apă din suport, pentru a lua... 
un aperitiv. Ceilalți îi urmează 
inițiativa, în timp ce plutonul îi 
integrează în rîndurile sale.

Drumul este splendid, șoseaua 
urcă și coboară, face largi boite, 
revine pe scurte porțiuni de plat, 
pentru a relua — ca într-un joc 
— din nou urcușul. La km. 85 
încearcă Dudev, dar un singur 
sprint efectuat de Moiceanu îl 
readuce în plutonul care ru
lează destul de monoton.

SÎNTEM LA SIGHIȘOARA și a 
început să plouă. Miile de spec
tatori prezenti pe străzi se adă
postesc sub pomi sau sub um
brele, iar cicliștii primesc din 
plin picăturile reci. KAZMIERZAK 
CÎȘTIGĂ ȘI ACEST SPRINT CU 
PREMII, avîndu-1 în spate pe 
Borschel. Marek și Mickein. 
Mergînd spre Heliur, îl zărim pe 
Sălăjan agitîndu-se. Se apropie 
Clujul natal și vrea să le atragă 
atenția suporterilor săi că se 
află în cursă. VASILE SĂLĂJAN, 
REUȘEȘTE, spre surprinderea tu
turor" SĂ CÎȘT’GE CĂȚĂRAREA 
DE LA HETIUR, depășindu-i pe 
Mickein, Borschel, Mikkelsen, 
Stausholm La coborîre, Mickein 
rulează mult mai rapid decît plu
tonul și ia cursa pe cont pro
priu. Cicliștii care îl urmează pri
vesc cu seriozitate această acți
une și plutonul se întinde într-un 
lung monom. Mai sînt 84 de km. 
pînă la Tg. Mureș și Mickein are 
400 m avans. Timp de 10 km. el 
rezistă în disputa inegală cu plu
tonul și apoi cedează.

O tentativă interesantă are loc 
LA KM 144. WALTER ZIEGLER. 
AFLAT LA 17 SECUNDE DE 
LIDER, ATACĂ ! îl urmează Cio
can, Minneboo, Borschel, Cio
banu, Sofronie și Ardeleanu. Ce 
va face EMIL RUSU ? împreună 
cu alti colegi de echipă RĂS-

Portret „telegrafic"

Constantin Grigore are 20 de ani și 
face parte din clubul Dinamu. A fost 
„crescut" de antrenorul Alexandru 
Someșan. La juniori a ciștigat nu
meroase titluri de campion al tării, 
după care a fost promovat în echipa 
națională. A participat Ia ultimele 
două ediții ale „Cursei Păcii" și la 
campionatul mondial, anul acesta. în 
Olanda. Component al echipei Dina
mo, campioană la contratimp.

PUNDE PROMPT, imprim înd plu
tonului un ritm îndrăcit, astfel 
că acțiunea este repede lichidată. 
ULTIMELE DOUĂ PUNCTE DE 
CĂȚĂRARE de la Bălăușeri și 
Acătari. REVIN LUI MICKEIN, 
realmente dezlănțuit. De fiecare 
dată el este secondat de Sălăjan 
Pe străzile orașului Tg. Mureș, 
caravana este întîmpinată de mii 
de cetățeni. Turul făcut prin 
centru le dă posibilitatea să ur
mărească partea cea mai intere
santă a etapei: lupta pentru vic
torie.

SPRINTUL FINAL A DAT 
CÎȘT1G DE CAUZĂ DIN NOU 
UNUIA DINTRE TINERII NOȘTRI 
CICLIȘTI, CONSTANTIN GRI
GORE.
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