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Cinci echipaje românești 

in Raliul Balcanic
Iert a părăsit țara lotul de auto- 

motriliști români care vor lua parte, 
!n zilele de 6, 7 și 8 octombrie, 
la a treia ediție a Raliului Balca
nic. Competiția se organizează pe 
teritoriul R.S.F. Iugoslavia, pe un 
traseu ce depășește 2 000 km. Din 
lotul nostru fac parte campionii 
republicani A. Puiu și O. Deubel 
(R. 8 Gordini), precum și F. Po
pescu — M. Marinescu (R. 8 Gor
dini), S. Radu — Gh. Rotaru (Fiat 
850), P. Vezeanu — M. Negulici 
(R. Dauphine), V. Marin — J. Gu- 
băuceanu (Wartburg). Lotul este 
condus de tov. Victor Beda.

Start in noul an universitar!

Finalele la tir:

Rezultatele au fost influențate 
de timpul nefavorabil

Întrecerile finale ale campionatelor re
publicane de tir au avut ieri in program 
proba de armă standard (60 focuri culcat 
seniori), pistol liber și talere aruncate din 
șanț — prima manșă 100 buc. Rezultatele 
obținute — chiar și cele ale cîștigătorilor 
— sînt destul de slabe, ele purtând am
prenta timpului neprielnic : vizibilitate re
dusă. ploaie, vînt.

Rezultate tehnice : armă standard 
60 focuri culcat seniori : 1. GHEORGHE
VASILESCU (Olimpia) 593 p, campion al 
României, 2. T. Coldea (Steaua) 590 p (100 p 
la ultima decadă). 3. $t. Caban (Dinamo) 
590 p (99 p la ultima decadă), 4. M. Antal 
(Arhitectura) 589 p, 5. Șt. Alerhand (C.S.O. 
Arad) 588 p. 6. P. Sandor (Steaua) 588 p. 
Pe echipe : i. STEAUA 2 343 p (T. Coldea 
590 p, P. Șandor 588 p. L. Cristescu 586 p 
și T. Ciulu 579 p). campioană a României,
2. Arhitectura 2 335 p, 3. Dinamo 2 334 p,
4. Metalul București 2 325 p, 5. Olimpia 
2 321 p. Pistol liber 60 focuri : 1.LUCIAN
GIUȘCA (Construcții) 550 p, campion al 
României, 2. N. Bratu (Construcții) 545 p»
3. G. Maghiar (Dinamo) 544 p, 4. V. Manciu

(Dinamo) 540 p, 5. I. Pieptea (Olimpia) 536 p. 
Pe echipe ; 1. DINAMO 2130 p (G. Maghiar 
544 p. V. Manciu 540 p, T. Jegtinschi 529 p, 
și G. Iordache 517 p), campioană a Româ
niei, 2. Construcții 2120 p, 3. Steaua 2104 
p, 4. Olimpia 2 078 p. Armă standard 3x20 
focuri seniori (probă disputată joi. la care 
clasamentul s-a Întocmit ieri, din cauza 
unei contestații) : 1. GH. VASILESCU 568 p 
(197 p la culcat, 191, Ia genunchi și 180, .la 
picioare), campion al României, 2. P. Șan
dor 568 p (1944-188+186), 3. Șt. Alerhand
564 p, 4. I. Olărescu (Arhitectura) 564 p, 5. 
M. Ferecatu (Dinamo) 564 p. Pe echipe: 
1. STEAUA 2 237 p (P. Șandor 568 p, T. 
Ciulu 562 p. V. Enea 557 p și L. Cristescu 
550 p), campioană a României, 2. Dinamo 
2 207 p, 3. Arhitectura 2^204 p, 4. C.S.O. A- 
rad 2167 p, 5. Metalul 2161 p. La talere, 
după manșa I: 1. Șt. Pcpovici (Dinamo Obor) 
91 t, 2. I. Sfănescu (Steaua) 86 t. 3. I. Du
mitrescu (Dinamo Obor) 85 t, 4. A. Ionescu 
(Steaua) 81 t, 5. G. Suditu (Steaua) 80 t.

întrecerile continuă azi și mîine, tot pe 
poligonul Tunari, începînd de la ora 9.

T. RĂBȘAN

La 1 octombrie începe un nou an universitar. Pri
lej pentru studenți de reintilnire în amfiteatre și săli de 
cursuri, în laboratoare, in biblioteci. Setea de cultură a 
tineretului nostru este nemărginită. Din preocupările tinere
tului studios nu lipsește nici sportul. Dimpotrivă, el este 
astăzi un prieten nedespărțit pentru mase tot mai largi de 
studenți și studente. Asemenea tinerelor reprezentante ale 
Universității din Timișoara, tot mai multe studente vor 
avea prilejul și în noul an universitar să-și valorifice ta
lentul, să îmbrățișeze disciplina sportivă preferată.

- 63,14 m la ciocan
- 52,6 sec. la 400 mg 
-2,10 m la înălțime
- 54,06 m la disc
- 2:09,4 la 800 m.

- Gheorghe Costache
- Valeriu Jurcă
- Șerban loan
- Olimpia Cataramă
- Ileana Sila!

• Echipele noastre conduc în clasament
(Citiți in pagina a IV-a relatările trimisului nostru special, ROMEO 

VILARA)CH. COSTACHE

Au început Jocurile Balcanice

• Cinci victorii românești în prima zi

Invingind pe La Palette Bruxelles cu 5-0,

Voința Arad s-a calificat pentru turul 11 
in C.

ARAD, 29 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Formația 
feminină arădeană de tenis 
de masă Voința și-a făcut vi
neri seara o intrare victorioa
să în cea de-a V-a ediție a 
C.C.E. Ea a eliminat — în 
primul tur a! competiției — pe 
campioana Belgiei, La Paletîc 
Bruxelles cu 5—0.

Cele 5 meciuri (însumîr.d 
un total de 11 seturi) ale în- 
tîlnirii n-au avut nici un is
toric și au durat 83 de mi
nute. Din acestea însă, parti
da Lidia Sălăgeanu—Andree 
Crevecoeur a fost cronometra
tă 33 de minute. Așadar, se 
poate spune că jucătoarele a- 
rădence au obținut un succes 
fulger. Sincer să fiu. sporti
vele oaspe au avut o prezență 
mai mult simbolică.

ELEONORA MIHALCA, 
MAGDALENA LESAI și LI
DIA SÂLÂGEANU au acțio
nat în permanență cu toată 
seriozitatea, în ciuda faptului 
că ele n-au fost solicitate 
prea mult de adversare. Cu 
toate că a susținut doar o 
singură partidă, M. Lesai a 
cules cele mai bune aprecieri, 
eonfirmînd forma ascendentă 
din ultima vreme. Eleonora 
Mihalca, deși învingătoare, nu 
este încă pusă la punct cu an
trenamentele, dovedind deseori 
lipsă de regularitate. Lovi
turile ofensive ale Lidiei Să
lăgeanu au căpătat mai multă 
tărie, dar precizia lor lasă 
încă de dorit

Ne bucură calificarea for
mației Voința (antrenor E. 
PROCOPET) în turul al doi
lea al competiției, unde ad-

Ia lenis de masă
versară va fi campioana Ceho
slovaciei, Spartak Praga. Me
ciul urmează să aibă loc tot 
la Arad, pînă la 10 decembrie.

Rezultate: E. Mihalca — 
A. Crevecoeur 2—0 (13, 16), 
M. Lesai — M. Stas 2—0 
(11, 8), L. Sălăgeunu — R. 
Lemort 2—0 (8, 6), E. Mi
halca — M. Stas 2—0 (12, 
10), L. Sălăgeunu — A. Cre
vecoeur 2—1 (—18, 18, 18).

C. COMARNISCHI
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Cupa Davis44 India - Japonia 2-0
NEW DELHI, 29 (Ager- 

pres). — Reprezentativa de 
tenis a Indiei conduce cu 
2—0, după primele meciuri 
de simplu, în întîlnirea cu 
echipa Japoniei,. din cadrul 
finalei zonei asiatice a „Cupei 
Davis“. Iată rezultatele parti
delor disputate în prima zi : 
Mukerdja—Konishi 3—6, 6—3, 
5—7, 9—7. 6—3; Lail—Wa
tanabe 6—2. 6—4, 6—2. De 
notat că în formația indiană, 
fostă finalistă a competiției, 
nu figurează multiplul cam
pion R. Krishnan.

Echipa învingătoare din con

fruntarea de Ia New Delhi ur
mează să întiliiească lonnația 
Republicii Sud Africane, pen
tru desemnarea viitoarei ad
versare a Spaniei din finala 
inter-zone.

Luni și marți, sala Flo- 
reasca din Capitală găzdu
iește două atractive partide 
internaționale de volei. Pro
tagoniști: voleibaliștii japo-
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Valoarea educativă
a pedepsei

Pedeapsa ...
O cunoaștem din primii ani de viață și nu arareori 

cele dinții amintiri ne sînt legate de părinteasca dojana 
chiar dacă aceasta depășea sfatul în genunchi la colțul 
camerei, ori altfel, transformîndu-se într-o nuia ustu
rătoare. Ne-o reamintim zîmbind nostalgic, dar înțelept.

Pedeapsa...
Am întîinit-o și pe parcursul adolescenței, cînd ne era 

atît de greu s-o acceptăm altfel decît ca pe o jignire 
a propriei personalități, îndurînd-o cu dinții strînși, pen
tru a nu da frîu liber lacrimilor și a ne dovedi astfel 
demnitatea. Ne-o reamintim cu gravitate înțelegîndu-i 
peste ani semnificația.

Părintesc mijloc de îndreptare a unor simple și puerile 
greșeli, ori instrument sever de protejare a societății față 
de acele manifestări ce-i pot stînjeni fireasca dezvoltare, 
orice pedeapsă include, în mare măsură, însăși ideea de 
educație. Educație pe care și-o corectează cei ce au 
greșit la un moment dat și — prin exemplu - cei care 
sînt pe punctul de a greși.

Sportul - fenomen de viață milenar — s-a supus și el

S-au reîntors bocheiștii 
de la Dinamo București

Joi seara, bocheiștii de 
la DINAMO BUCUREȘTI 
s-au întors din turneul de 
pregătire întreprins în Ce
hoslovacia. în ultima par
tidă ei au întâlnit echipa 
MORAVA OLOMOUC, de 
care au dispus cu 4—3 
(1—0, 1—1, 2—2). Pentru 
DINAMO BUCUREȘTI au 
înscris Pană (3) și Boldes- 
cu.

/

Curs de inițiere
la judo

Clubul sportiv Olimpia 
organizează un nou curs 
de inițiere la judo, la ca
re pot participa amatori 
între 16 și 45 de ani. În
scrierile se primesc zilnic 
la sediul clubului din str. 
Negustori nr. 7. Infor
mații suplimentare se pot 
afla la telefonul 14.13.08.

nezi, care au participat la 
turneul de la Cluj, și o se
lecționată a orașului Bucu
rești.

legilor generale ale bunei conviețuiri, repetînd în mic 
și într-o manieră specifică, acest element pe care se 
fundamentează societatea umană. Regulile de joc se cer 
respectate și dacă nu sînt, intervin pedepsele. Arbitrul 
este unicul judecător și-l investim adesea cu frumuseți 
de metaforă numindu-l „cavaler al fluierului , de pilaă. 
Sportivii sînt în arenă, chiar membrii unei societăți - 
dacă vreți — prinși într-o dispută a corectitudinii pentru 
a se dovedi prin calitate superiori față de partenerii 
de întrecere, prin capacitatea de a respecta regula de 
conviețuire care-i învață, obligîndu-i, să se autodepă- 
șească mai întîi și apoi pe cei cu care își măsoară^ pri
ceperea și puterea. Nu degeaba englezii consideră, cu 
umorul ce le este propriu, că rugbiul - spre exemplu 7 
este un joc pentru huligani,, practicat însă de gentlemani, 
vrînd să înțeleagă prin aceasta că sportul în sine ar 
putea să însemne și să îndemne chiar, prin solicitarea 
maximă a virtuților fizice proprii bărbăției, la un ade
vărat pancrațiu și nu la un spectacol de armonie, vigoare 
și cavalerism, inteligență și spirit de sacrificiu.

Nimic nu trebuie să împiedice — în rugbi, ca și în toate 
celelalte ramuri sportive — manifestarea polivalentă 
a ideii de frumusețe izvorîtă din putere și îndemînare.

De aceea și în sport pedeaspa își are locul său de 
veghe : în apa bazinului pentru a-l împiedica pe jucă
torul incorect să-și jeneze partenerul, în incinta stadioa
nelor, indiferent dacă se aleargă după mingea rotundă de

EM. DEC.
(Continuare în pag. a 2-a)

Campionatul european 

de baschet

HELSINKI, 29 (Agerpres). 
In prima zi a campionatului 
european s-au mai înregis
trat rezultatele: grupa a: 
Cehoslovacia — Polonia 90-75 
(42-28), Finlanda — Olanda 
83-70 (37-29), grupa B: Grecia
— Franța 78-69 (32-33). Italia
— R.D. Germană 64-55 (28-21).
In ziua a doua rezultatele 
obținute sînt ; grupa A: Bel
gia — Olanda 82-70 (36-39),
.Polonia — Spania 88-71 (45-28), 
Finlanda — ROMANIA 57—51 
(35—28) ; grupa B : Grecia — 
Bulgaria 66—64 (30—31), Izrael
— Ungaria 60—56 (30—30), Ita
lia—Franța 47—42 (25—17).

Președintele C. I. O., 

Avery Brundage, a împlinit 

80 de ani!

NEW YORK, 29 (Ager
pres). Președintele Comite
tului Internațional Olim
pic, Avery Brundage, a îm
plinit 80 de ani. întrebat 
dacă intenționează să se 
retragă din activitatea pu
blică, A. Brundage a de
clarat: „Cred că dacă as 
avea de trăit încă 100 de 
ani, nu aș reuși să fac 
tot ce mi-am propus*. A. 
Brundage este președintale 
C.I.O. din anul 1952, 'îupă 
ce timp de 25 de ani fuse
se președintele Comitetului 
olimpic al S.U.A.

10,0 pe 100 m, dar 

neomologabil

SANTIAGO DE CHILE, 
29 (Agerpres). După sum 
anunță agențiile de presă, 
sprinterul chilian Ivan 
Moreno a realizat în pro
ba de 100 m timpul de 10 
secunde, performanță ce 
egalează recordul mondial. 
Pe stadionul Manequehue, 
unde a fost înregistrat a- 
cest rezultat, nu se afla 
însă un aparat pentru mă
surarea vitezei vuitului, 
astfel că reeordul nu poate 
fi omologat de Federația 
internațională. Din patru 
cronometre, două au mar
cat 10,0. unul 9,9, iar altul 
10,1.



tUEDl REÎNCEPE campionatul pe ECHIPE
Mime, etapa a IV-a 

in divizia A
Duminică Se reiau, după o în

trerupere de 4 luni, campionatele 
republicane de lupte greco-romane 
și libere pe echipe, divizia A (eta
pa a IV-a).

Mai întii, despre întrecerile din 
divizia „greco-romanelor“. La 
Cluj, evoluează Dinamo București, 
neînvinsă în toate edițiile compe
tiției, în compania formațiilor 
Steagul roșu Brașov, Unio Salu 
Mare și A.SIA. Cluj. O grupă 
cu meciuri echilibrate este aceea 
<Je la Lugoj. Aici se vor întîlni i 
C.F.R. Timișoara, Electroputere ' 
Craiova. Steaua și A.S.M.T. Lu- ■ 
goj. Fruntașă a clasamentului îna- ’ 
inlea acestei etape, Metalul Bucu
rești concurează la Galați alături 
de Marina Mangalia, Rapid Bucu- | 
rești și Oțelul Galați.

In campionatul^ diviziei A de 
lupte libere întrecerile primei gru
pe sînt programate la București, 
în sala Dinamo, de la ora 10. Se 
întrec echipele Steaua, Oțelul Ga- ■ 
lăți, Dinamo și Progresul Bucu
rești. Grupa a Il-a, la Cluj: Con
structorul Hunedoara, Mureșul Tg. 
Mureș, A.S.M.T. Lugoj și C.S.M. 
Cluj. A IlI-a, la Ploiești: A.S.A. 
și Steagul roșu Brașov, Victoria 
Buzău și Petrolul.

O dată cu aceste întreeeri se vor 
disputa și restanțele din etapa a 
III-a.

Arbitri competent— 
in toată regiunea

★

regulament

principiilor

jumătatea

retu- 
; oi- 

Vgeș — Cluj; 
tegoria A) ; 
Galați II —

ureș: 
tona

mai pot men- 
titlu, în timp 
dispută „der- 
nici un punct

campio- 
urca din 

treptele ringu- 
încheiat pregă- 

emoție și 
de gong, 

calcule 
Unii dintre 

Ion Stoianovici 
foarte optimiști. Vizitindu- 

n. la redacție, acesta 
arat că nu concepe ca 
nație a Bucureștiylui. pe 

ite împreună cu Lu- 
să nu cițtige titlul 
I-am amintit însă 

-cesar ...acordul antreno- 
Iordache (Constanța) și 

Minai (Galați), ale căror e- 
preten-

Tn jurul rmguiuj 
sala Floreasca au luat 
spectatori. Boxul are. 
se vede, prieteni de năd-jd 
bitrii — judecători, conduce meciurile 
campionatului, pot 
tribuție majoră la 
delor. Așteptăm...

Fote :

Meciurile din Capitala vor
disputa în sala Floreasca. Primul 
(București I — Banat) va avea 
loc astă-seară, de la ora 19, iar 
al doilea (București II — Bacău), 
miine, de la ora 10. O noutate : 
la partidele programate mîine' di
mineață, ELEVII VOR INTRA 
GRATUIT.

Valoarea educativă a pedepsei
(Urmare din pag. 1)

sau după cea 
sub cupolele

fotbal și handbal 
ovală de rugbi, 
înaltelor săli în preajma îngus
timii fileului de volei, pretutin
deni unde sportul se manifestă. 
Punilatea își extinde însă și în 
afara arenelor puterea sa corec- 
tivă. „Jurații", oameni maturi, 
pasionați ai sportului, ei înșiși 
cindva competitori, decid — pe 
baza legilor sportivității supreme 
— pedepsele menite să îndrepte,“ 
să educe.

lată însă că, uneori, pedep
sei i se joacă, hai să le zicem 
așa, feste. Mîna care trebuie să 
zgilțîie ia trezire e vîrîtă în mă
nușă de pluș și ajunge să mîn- 
gîie, degetul ridicat în gest sever 
□e prevenire și chemare 
dine începe să se 
complice, arătînd drumul 
nii mai de grabă decît 
al ispășirii. In astfel de 
pedeapsa nu-și mai 
numele, nu-și mai 
■nenirea ; sensul educativ dispare 
timid și rușinat că nu poate fi 
de folos nimănui.

Recentele hotârîri ale Biroului 
federației de rugbi, complimen
tate de noi pentru îndrăzneala 
de a fi curățat un teren murdă
rit, au pălit în chiar zilele ur
mătoare : toți jucătorii de la 
Grivifa Roșie, suspendați, au evo
luat în întîlnirea cu rugbiștii de 
ia Beziârs ; |a Constanța secția 
de fotbal a clubului Farul l-a 
•ntrodus pe Manolache (suspen
dat pe cîteva săptâmîni) într-o 
Intilnire internațională ; selecțio
nata de atletism a țării noastre 
pentru Jocurile Balcanice l-a in
dus pe Ad. Gagea, prins cu puțin 
timp în urmă cu un rușinos fals 
(arunca cu o greutate mai... 
jșoară) ; conducerea clubului 
eșean C.S.M.S. execută, de teama 

unor consecințe mai aspre ce-i 
tuseseră de altfel comunicate, 
transferarea lui I. Pop, la fosta 
sa echipă din Arad, dar îm
proașcă cu invective ziarul nos- 
tru și modifică însăși realitatea 
chiar sub semnătura celui îm
pricinat.

Pentru fiecare din faptele re
latate pot fi găsite, evident, 
explicații care - culmea ! - sînt 
'ondamentate chiar pe regula
mente : rugbiștii de la Grivița 
Roșie ca și fotbalistul Mano- 
loche au fost suspendați din în
trecerile interne. Așa este, dwr 
cum ne împăcăm' cu morala ? Cu 
educația ? Cu puterea exemplu
lui? De ce asemenea măsuri o- 
perează 
spațiu ? Înfrucît ___ ,____„ ___
partener de competiție oficială 
trebuie să stea în inferioritate 
ață de cel al unei dispute ami-

la or- 
îndoaie 
evaziu- 
pe cei 
cazuri, 

recunoaște 
îndeplinește

pe un atît de îngust 
compania unui

meciuri de boK. 
(îndeosebi). Med0- 
Măcin au fost «- 
30 de reuniuni, in 
au urcat scările

cale și încd ifltemabona’e ? De 
ce trebuie înjosit astfel 
șui de întrecere al unu, stxxr . 
certat cu morala și 3 s: p— z 
De ce așa-npmitul interes at echi
pei reprezentative cere sa se 
sacrifice tocmai calitatea cea ma 
de preț a unui sportiv: sp - ’ 
de sportivitate ? De ce oara 
cluburile și asociațiile așteap
tă prevederi de 
speciale și nu se conformea
ză ele singure 
fundamentale ale sportului, cu
noscute chiar dacă nu sint tran
scrise în articole și regulamente 3 
Sau, în sfîrșif, de ce nu se includ 
aces.te prevederi de către toate 
forurile sportive în rindul lego- 
de bună conviețuire ale arene. ?

Dacă exemplul federației de 
fotbal, nu îndeajuns de indepăr 
tat pentru a fi dat uitării : ref 
nerea unui arbitru sancționat pen 
tru greșeli în cadrul unei com
petiții interne de a conduce in 
zilele imediat următoare o înti!- 
nire internațională, nu poate tace 
prozeliți, este nevoie prohab 
să se ceară ca sportivitatea să 
fie repusă în drepturile safe de
pline. Ei bine, facem acum acest 
lucru : suspendarea să însemne 
interzicerea activității sportiva de 

. orice fel
operează, 
tivă va fi 
bunul simț 
i'SH'if.

pe perioada ia core 
Altfel, educația spor- 
în continuare rănită, 
al echității sportive —

fele. două partide atrag în 
deosebit atenția: derbiul 

ețiean Conieeția — Rapid, in

Prestigiul

Ce așteptăm de la returul cam
pionatului ? Firește, meciuri de 
mai bună calitate (decît in tur). 
Antrenorii vor trebui să prezinte 
echipe complete, lucru realizabil, 
ținînd seama că anul acesta for
mațiile participante în competiție 
sini, de fapt, selecționate de re
giuni. Practicind un box curat, cu 
tot mai accentuate tendințe spre 
tehnică, boxerii vor fi cei mai in 
măsură să ofere miilor de specta
tori dispute de calitate. De ase
menea, nu putem să nu facem din 
nou apel la „directorii de luptă", 
care pot contribui efectiv la reu
șita reuniunilor.

care prima formație încearcă să 
râmină neînvinsă, iar rapidistele 
țintesc la rindul lor victoria, de
oarece numai așa se 
ține in lupta pentru 
ce la Timișoara se 
biul“ echipelor fără 
in clasament : Liceul nr. 4 din lo
calitate și Mureșul Tg. Mureș.^Ele- 
vele, ca gazde, au totuși j^ima 
șansă. în rest, formațiile care joa
că pe teren propriu pornesc favo
rite : Universitatea București — 
Politehnica Galați, Universitatea 
Timișoara — Progresul București 
și Constructorul Timișoara — Rul
mentul Brașov. Iată clasamentele 
înaintea etapei de mîine :

nu marului
In timpul meciurilor, vehic’.'.e-iză prin

tre spectatori intrebăn de genul „Cine e 
7 „Cum se cheamă 9 cit p reversul 
lor: „Ce număr poartă jucătorul X ?-.

In substituția jucdlor-număr. cu care se 
operează in sport, numărul iți pierde din 
caracterul abstract, matematic, și capătă o 
reprezentare aproape concretă : pronun- 
fînd un număr oarecare, ni-ient din tribu
nă nu va inclina spre o operație matema
tică de tipul ci iți va indica pe Con
stantin sau Albert, pe Demian sau Cam- 
bărabero, pe Derzei sau Jifcovici, pe Albu 
sau Rodriguez.

Sînt. numere prestigioase — posesorii, 
prin calitățile, talentul ți dăruirea lor, le-au 
dat greutate, le-au dimensionat — p nu
mere anodine, la a căror pronunțare nu-ți 
tresare nici o fibră. Din prestigiu, derivă 
o pietate a numărului: cazul acelui supor
ter — trecut de virsta adolescenței — care 
și-a înrămat și și-a pus la cap, in chip de 
icoană, numărul 8. Stupid la prima ve
dere ! Trebuie sa descoperi, insă, in ochiu
rile cifrei, culorile Portugaliei, ca să-ți dai

seama d 8 ți-l indică pe Eusebio. Dan Coe 
si-a închis in seif un tricou negru-alb astru. 
A.-cfj deosebit! Dar din moment ce pe tri
cou descoperi numărul 4 și-n fata ochilor 
prinde contururi silueta 
al Inter-ului, Giaccinto 
ignorat capătă valoare 
mi au hotărî t să joace
numărul 10. Pentru că numărul indică un 
posesor, iar apreciatul jucător al număru
lui 10 a dispărut tragic ! Un 
fără numărul care amintește o 
dere. In memoriatn !

Există la jucători 
propriu, manifestat in 
ga valențe noi, de a-l 
atinsă de alți înaintași sau contemporani 
de pe alte meridiane.

Există, în cele din urmă, 'plăcerea de a~ți 
privi tricoul cu numărul care-ți amintește 
clipele de spaimă și de adevăr, care-ți 
actualizează partide celebre și suporteri 
delir.

Duminica trecută am intilnit, insă — 
jucătoarele de handbal (divizia A) de

masivului fundaș 
Facchetti, tricoul 

muzeală. Brașove- 
in campionat fără

campionat 
mare pier-

număruluirespectul
dorința de a-i adău- 
aduce la strălucirea

re-
în

la 
la

Iubitorii sportului din regiunea 
Dobrogea nu se pot plinge că. 
anul acesta, n-au avut posibilita
tea să vizioneze 
La Constanța 
dia, Tulcea și 
ganizate peste 
cadrul cărora
ringului numeroși pugiliști:

La reușita acestor gale, o con
tribuție majoră au adus-o și arbi
trii-judecători din regiune, a că
ror prezență calitativă s-a făcut 
simțită mai mult decît în anii tre- 
cuți. Nu intimplător, colegiul cen
tral de arbitri a apelat uneori la 
serviciile citorva „directori x de 
luptă” dobrogeni, ca Paraschives-

, Dobrotă, Tudose, Matală,
Colegiul regional de arbitri a 

manifestat în ultimul timp o gri
jă sporită pentru pregătirea unor 
noi cadre de arbitri pe întreg cu
prinsul regiunii. Se simțea nevoia 
creșterii numărului de. oficiali, în
trunit intre arbitrii citați mai sus 
și ceilalți, există 
rentă de valoare. 
Medgidia, Tulcea, 
organizat cursuri 
arbitrilor-judecători, 
eu mare interes de numeroși 
bitori ai boxului. Dintre aceștia. 
Vasiie Banu și Gheorghe Sibana 
au dat cele mai bune rezultate.

Arbitrii care s-au evidențiat, și 
care prin activitatea lor sprijină 
eforturile ce se depun pentru ri
dicarea calitativă a boxului dobro
gean, sînt stimulați prin progra
marea lor la diferite reuniuni în 
regiune. Colegiul regional caută să 
folosească — prin rotație — cit 
mai mulți arbitri, pentru a le îm
bogăți experiența care, lucru știut, 
se capătă numai în ring. Nu în
totdeauna însă, hotărîrile colegiu
lui regional de arbitri sînt respec
tate de consiliul regional pentru 
educație fizică și sport, ca și de 
clubul Farul. Nici federația de 
specialitate n-a sprijinit — în a- 
ceastă privință — activitatea cole
giului regional de arbitri. A che
ma, la diferite, competiții, mereu 
aceiași arbitri, consider că nu este 
o măsură menită să mobilizeze, să 
stimuleze pe arbitrii mai tineri, 
care vor să se afirme.

o vizibilă dife- 
De aceea, la 
Constanța s-au 
de formare a 

frecventate 
iu-

A. RISAT 
președintele colegiului regional 

de arbitri

turului...
MASCULIN

1. Steaua 4 4 0 0 64-45 8
2. Dinamo Buc. 4 3 0 1 84-59 6
3. Univ. Buc. 4 2 0 2 77-62 4
4. Dinamo Bacău 4 2 0 2 68-66 4

5—6. Univ. Cluj 4 1 2 1 69-71 4
5—6. Dinamo Bv. 4 1 2 1 54-56 4

7. Raf. Teleajen 4 1 2 1 56-70 4
8. Polit. Tim. 4 1 1 2 61-66 3
9. C.S.M. Reșița 4 1 1 2 61-76 3

10. -Textila Cisnădie 4 0 0 4 54-77 0
FEMININ

1. Univ. Tim. 4 4 0 0 49-28 8
2. Confecția Buc. 4 3 1 0 35-27 7
3. Rapid Buc. 4 3 0 1 46-28 G
4. Univ. Buc. 4 3 0 1 48-30 6
5. Constructorul Tim. 4 2 1 1 39-33 5
6. Politehnica Galați 4 2 0 2 34-39 4
7. Rulmentul Brașov 4 1 0 3 28-41 2
8. Progresul Buc. 4 1 0 3 29-48 2
9. Mureșul Tg. Mureș 4 0 0 4 27-3$» 9

10. Liceul nr. 4 Tim. 4 0 0 4 17-40 0

Tg. Mureș — primul caz de ponegrire a 
numărului sportiv. A fost o demonstrație 
jalnică de hieroglife de diferite dimensiuni 
și de cea mai neașteptată proveniență: 
fișii de cearceafuri de lățimi hilare cu 
moațele risipite miriapodic de-a latul tri- 
courilor, bucăți de panglici, rips, bretele de 
furouri etc.

Am văzut jena scorerului cînd, obligai 
să confrunte numărul jucătoarelor care in
trau in arenă cu cel înmatriculat in fișe, 
a dat de desenele voit infantile de pe tri
couri ; am 
obligat să 
dat de un 
caracterul 
i-a mai 
tribună, 
lor din 
jenă.

M-am 
este, în
estetică și că fetele, prin firea lor, sint sen
sibile la acest aspect... că ar fi trebui- 
să... ; mi-am oprit insă deducția aici de 
teamă că aș putea ofensa.

văzut zîmbetul arbitrului cînd, 
noteze o jucătoare recidivistă, a 
șnur suspendat care-și pierduse 

de cifră. M-am întrebat de ce 
permis să joace ?! Am văzut, in 
cum aspectul dezolant al numere- 
teren stirnea, printre spectatori,

gindit 
ultimă

că vestimentația sportivi 
instanță, și o problemă de

NUȘA MUSCELEANU



Prezențe sportive 
la „Ziua Recoltei"

Bilanț la încheierea vacantei

Mîine, fn comunele, satele, 
centrele muncitorești și ora
șele tării va fi sărbătorită „Ziua 
recoltei" — arm harnicei tără- 
nimi cooperatiste, a lucrătorilor 
din agricidturâ care prin munca 
lor plină de pricepere și pasiune 
contribuie, la bunăstarea și înflo
rirea necontenită a patriei socia
liste.

1 OCTOMBRIE — ziua belșu
gului ogoarelor, a bucuriei și 
petrecerii, a cîntecului și jocului-.

Vom zăbovi cu mîndrie și ad
mirație, la expozițiile-tir guri, sim
bol al rodniciei ffâmintului și «Z 
vredniciei oamenilor. Vom mîn- 
gîîa ca privirile expozițiile de 
broderii, costume naționale, co
voare. sau ceramics care au adus 
faimă artizanatului romanesc. 
Vom fi spectatorii emoționantelor 
manifestări culmral-artistice. In 
sate și comune, pe estradele ora
șelor vor răsuna In toată fru
musețea și tinerețea lor — ho-

• rele. Vom asculta si vom răspun
de la chemarea plina de farmec

Mîine. 1 octombrie, sportivii Capitalei vor fi prezenți pe mai toate 
stadioanele. Bogatul program sportiv organizat cu prilejul „Zilei recoltei" 
cuprinde numeroase întreceri de fotbal, volei, handbal, rugbi, popice, 
lupte, tenis de cîmp și de masă, șah, sporturi nautice etc.

Pe estrada de ia Halele Obor, reprezentanții cluburilor Dinamo, 
Progresat, Steaua, Rapid, Poiata, Constructorul. Olimpia și Ciobul 
sportir școlar vor susține interesante demonstrații de box, gimnastică 
artistică și acrobatică, scrimă, lupte, haltere ș.a. Asemenea demon
strații țint cuprinse și tn programul estradelor amenajate în Parcul 
Hcr-âsuăo.

întreceri $i demonstrații sportive se vor organiza ți fn comunele ipar- 
iirund orașului Bucurețui s A Iu mari, jtefăneyti, Căneasa. Pantelimm. 
Dobroești. Ceruica etc. Tot mîine, pe distanța București-Giurgiu. se va 
desfășura și o ștafetă de marș dotată cu „Cupa Recolta". Startul festiv 
va fi dat la ora 7, din fala sediului C.O.E.F3. — str. Biserica Am
ici nr. 6.

Antrenament înaintea primelor 
starturi atletice...

Foto: P. Romoșan

a șezătorilor. In același decor 
sărbătoresc — carnavaluri ale 
tineretului, jocuri distractive, 
multe și frumoase prezente spor
tive.

Firesc, activitățile sportive vor 
atesta, peste tot, prietenia harni
cilor muncitori ai ogoarelor cu 
exercițiul făric, izvor de sănătate 
și recreere, de petrecere plăcută 
și utUă a timpului liber.

în toate regiunile țării asocia
țiile sportive și organizațiile de 
tineret programează întreceri și 
demonstrații de atletism, gimnas
tică, fotbal, volei, ciclism, lupte, 
handbal etc,; etapele regionale 
ale „Cupei agriculturii” se vor 
desfășura, de asemenea, în cin
stea „'Zilei recoltei”, în organi
zarea consiliilor locale pentru e- 
dncațîe fizică șt sport și a co
mitetelor UT.C.

Pe nenumărate stadioane și te
renuri, sportul iși va semna en
tuziast, viguros, prezenta la săr
bătoarea recoltei. Prezența pe 
care, de fapt o are în viata de 
fiecare zi a satelor noastre.

★

— „Uite așa trebuie străpunsă a- 
părarea echipei adverse...” — expli
că profesoara elevilor ei, care vor 
susține duminică primele meciuri 
din noul an școlar...

Foto: T. Roibtî

iiiitmiHiHiiiiiMiinih

MARELE START AL ȘCOLARILOR BUCUREȘTENI
Discufie cu cițîva dintre organizatorii festivității 

deschidere a anului sportiv școlarde

inițiative.
a afla anele 
în legătură cu 
care va decur- 

ne-am

30

ne 
va 
de

Deschiderea festivă a 
anului sportiv școlar pre
ocupă în mod deosebit, 
în toate cazurile se ma
nifestă dorinja de a se 
asigura reușita acestei 
frumoase

Pentru 
amănunte 
modul în 
ge evenimentul, 
adresat câtorva profesori 
de educație fizică, mem
bri ai comisiilor de orga
nizare.

★

Primul interlocutor* 
prof. Camil Mor- 
țun, din comisia de 

organizare a raionului 
Decembrie.

— Vă rugăm să 
precizați felul e-im se 
desfășura festivitatea 
deschidere a anului spor
tiv școlar in raionul dv....

— Festivitatea va a- 
vea loc pe stadionul Ti
neretului. Ea va debuta 
cu defilarea reprezentan
ților școlilor și liceelor 
din cuprinsul raionului. 
După prezentarea rapor
tului vom intra in pro
gramul propriu-zis al în
trecerilor. Sint prevăzu
te partide de fotbal 
(Școala generală 9 — Li
ceul „Mihail Sadoveanu” 
și Liceul „Mihail Sado
veanu” II — Liceul „I-L. 
Caraciale"), meciuri de 
voie, (Șc. Generală 6 — 
Liceul 24 și Liceul „M. 
Sadoveanu” — Șc. Gene
rală 28 Ia băieți, Șc. Ge
nerală 28 - Șc. Generală 
24, Liceul „M. Sadovea
nu” — Șc. Generală 28 la 
fete). La baschet se vor

Ce reprezintă aceste cifre ? Bi" 
lanțul echipelor feminine de bas
chet ale Școlii sportive nr. 1 din 
București, pregătite de prof. 
GHEORGHE BENONE-CÎNDEA. 
Din 72 de partide susținute, în 68 
victoria a fost de partea eleve
lor de la Școala sportivă nr. 1.

Prin mina profesorului-antrenor 
au trecut multe elemente. La fie
care a privit cu atenție, dar In 
loturile pe care le pregătește le-a 
oprit doar pe cele mai bune, mai 
dotate pentru acest frumos și di
ficil joc sportiv.

Cărui fapt ii datorează profeso
rul G+ orghe Benone-Cîndea suc
cesele obținute ? Răspunsul este 
clar : muncă, perseverență, seriozi
tate. Cu aceste atribute, antrenorul 

întrece elevii și elevele 
de la școlile generale 6, 
7 și 24 și de la liceele 
5, 7 și 24. In sfirșit, la 
handbal vor fi prezenll 
jucătorii și jucătoarele 
de la liceele 5, 24 și 32. 
In cadrul festivității vot 
avea loc și întreceri de 
atletism, mai exact probe 
de ștafetă de 4^100 m, cu 
participarea echipelor re-

o parte tetratlonul, iar pe 
de altă parte ștafetele, 
în acest fel sperăm ca 
atletismul să se bucure 
de o participare masivă. 
Vor mai avea loc focuri 
de fotbal și handbal și, 
ca o surpriză pentru 
participant, meciuri de 
rugbi. întregul program 
se va desfășura pe sta
dionul clubului Construc-

CE, UNDE, CÎND?
Iată locurile de desfășurare a concursurilor și 

competițiilor organizate în Capitală, cu prilejul 
deschiderii festive a nouțul an sportiv școlar':

@ Raionul 30 Decembrie — STADIONUL TINE
RETULUI (lingă Arcul de triumf : tramvai 3, ■■
31, troleibuze 81. 82, 83)

R Raionul 1 Mai — STADIONUL VOINȚA 
șeaua Pipera : tramvai 5). ,

0 Raionul 23 August — STADIONUL „23

auto
(șo-

_______ _ _ ____ _____ . _ AU
GUST" (bulevardul Muncii : tramvai 23, 24, trolei
buz 89, 84, 92).

fș Raionul Tudor Vlatlnmrescu — STADIONUL 
OLIMPIA (șoseaua Vitan: auto 35).
• Raionul Nicolae Bălcescu — STADIONUL CON

STRUCTORUL (șoseaua Olteniței : tramvai 11, 21, 
auto 44, 32. troleibuz 87, 82, 83, 91).
• Raionul V.I. Lenin — STADIONUL PROGRE

SUL (str. dr. Stalcovici : tramvai 13, 14. auto 33, 
troleibuz 38, 89).
• Raionul Grivița Roșie — STADIONUL PAR

CUL COPILULUI (lingă piața Domenii: tramvai 
20, auto 34).

@ Raionul 16 Februarie — STADIONUL POLI
TEHNICA (Regie : tramvai 2, 12).

a Școlile profesionale din întreaga Capitală vor 
îi reunite pe STADIONUL REPUBLICII.

Programul va începe duminică, la ora 9.

prezentalive ale tuturor torul din șoseaua Olteni
școlilor generale și lice ței.
elor din raion. ■ir

★ -n-v» rof. Anton lonescu
entru raionul Nico- ne-a oferit relații

f-* lae Bălcescu, amă- privind raionul 1
nuntele de rigoare Mai.

ni le-a furnizat prof. Je- — Ce ramuri sportive
nica Aitel.

— Care va fi nota do
minantă a manifestați
ilor sportive ?

— Faptul că In pro
gram au fost cuprinse 
multe probe atletice.Pe de

vor avea pondere în ca
drul raionului dv. 7

— Este știut faptul că 
școlile din raionul 1 Mai 
au o tradiție puternică 
în practicarea jocurilor 
sportive. A fost, de a-

a reușit ca din „codanele" neastâm
părate să cizeleze caractere dirze, 
să formeze la o virată fragedă (de 
la 8—9 ani pînă la 18), echipe care 
au reprezentat, cu bune rezultate, 
în diferite competiții, Școala spor
tivă nr. 1.

Iată numai cîieva din rezultatele 
obținuse la unele competiții de ti
nerele baschetbaliste: „Cupa Școlii 
sportive nr. 1“ la minl-baschet, cu 
37 de echipe participante — locul 
1, atit la categ. 8—9 ani, cn și la 
categ. 10—11 ani; „Cupa Carpați" 
la Brașov — locul 1; „Campionatul 
de copii ai României" — locul l; 
„Campionatul școlilor sportive* — 
locul 2 pe țară.

Ca o încununare a tuturor aces
tor succese, echipa prof. Gheorghe 

ceea, firesc ca ele să se 
afle în atenția noastră 
și acum, cu prilejul a- 
cestui important eveni
ment. Așadar, participan
ta la deschiderea festi
vă a anului sportiv șco
lar vor putea viziona 
meciuri de baschet, vo
lei, handbal și, bineîn
țeles, fotbal. Loc de des
fășurare — elegantul sta
dion al clubului Voința, 
de la capătul tramvaiului 
5 (Pipera).

iz

P e stadionul din Par
cul copilului, re
cent reamenajat și 

redat în folosință, vor fi 
prezenți elevii din șco
lile raionului Grivlța Ro
șie.
ne-a 
teva 
de 1 

Prof. Florin Țipă 
pus la dispoziție cî- 
date privind ziua 

octombrie.
Și la noi, atletismu

lui i se va acorda prio
ritate. Este și motivul 
pentru care au fost pre
văzute concursuri de a- 
lergări (60 m plat) sări
tura în înălțime și sări
tura in lungime, arunca
rea mingii de oină. Nu
mărul atleților și atlete
lor va fi de aproximativ 
1000, dintre care peste 
400 de eleve. Și desigur, 
și în cazul nostru, jocu
rilor sportive li s-a re
zervat locul cuvenit. Este 
vorba de volei, handbal 
și fotbal cu participarea 
liceelor 3, 4, 6 și 40, bă
ieți și fete.

Discuție organizată de 
TIBERIU STAMA 
și PAUL IOVAN 

Benone-Cîndea a reușit ca anul a» 
cesta să promoveze in divizia B. 
Este o răsplată binemeritată, atit 
pentru jucătoare cit și pentru an
trenorul lor. Sîntem siguri că nu 
peste mult timp vom auzi lucruri 
foarte bune despre baschetbalistele 
Doina Buga (15 ani, 1,80 înălțime). 
Constanța Andreescu (17 — 1,84), 
Gabriela Ionaș (16 —1,70), Tatiana 
Radulescu (15 —1,73), Maria Ro- 
șianu (15 — 1,70) și altele, care, da
torită seriozității arătate în pre
gătire, vor bate, cît de curînd, la 
porțile consacrării. Finalele cam
pionatelor de junioare, care au loc 
în aceste zile, le oferă un bun pri
lej...

I. PAUL

„CUPA SfWIElflS"

CflBstaața -finalistă 
în trei probe!

Orașul Calați a găzduit între
cerile zonei A din ’Cadrul „Cupei 
speranțelor” la scrimă. Au parti
cipat sportivi din orașele C miaza, 
Constanta, Ploiești. Brașov, Ca
lați, Iași ți Oraș Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej.

Performerii competiției au fost 
tinerii trăgători din Constanta 
care an reușit' să se califice Ia 
finalele „Cupei speranțelor” in 
trei din cele patru probe. Feli
citări pentru acest „tur de forță” 

—realizat în condiții nu tocmai 
propice —- de către inimosul an
trenor ,'f. Echimenco.

Iată și rezultatele înregistrate 
de prima clasată în fiecare probă. 
FLORETA BĂIEȚI. Locul 1 — 
Brașov (Pincovici, Popovici, Ilor- 
vat) : 6—3 cu Constanța. Craiova 
ți Or. Gh. Gheorghiu-Dej. 5—4 
cu Ploiești. 9—1 cu Călări ți 
4—5 cu Iași. Pe locul 2 — Con
stanta. FLORETĂ FETE. Locul 1 
— Constanța (A. Halchin. O. Bi- 
răn, A. Alexandrov) : 7—2 cu 
Craiova I și Ploiești, 8—1 eu 
Craiova II și Iași, 9—0 cu Ca
lați și Or. Gb. Gheorghiti-Dej și 
4—-5 cu Brașov. Pe locul 2 — 
Brașov. SPADĂ. Locul 1 — Cra
iova (Dnțu, Bunea, Podeam») • 
6—3 cu Iași, 7—2 cu Constanța,
8— 1 cu Galați și Ploiești și
9— 0 cu Brașov Pe locul 2 — 
Constanța. SABIE. Locul 1 — 
Ploiești I (Popescu, Georgescu. 
Creițaru) : 6—3 cu Iași. 7—2 
cu Brașov și 8—1 cu Ploiești II. 
Pe locul 2 — Iași.

Amintim că primele două cla
sate vor participa la turneele fi
nale de la București.

3



Jocurile Balcanice de atletism I

CINCI VICTORII ROMÂNEȘTI 1N PRIMA ZI
• Echipele României conduc în ambele clasamente
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I

— De la trimisul nostru special, ROMEO VILARA — I

F
VA ADUCE CEV.

Pe stadionul „Mithat Pașa" din Istanbul au început astăzi în
trecerile celei de a 26-a ediții a Jocurilor Balcanice de atletism. 
Cei mai buni atleti și atlete din 'Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Ro
mânia și Turcia și-au disputat în fata unei entuziaste asistente în- 
tîietatea în 11 probe. Reprezentanții tării noastre au avut o bună 
comportare, reușind să cîștige 5 titluri de campioni balcanici din 
cele 10 puse în joc (în cea de a 11-a probă, 800 m bărbați, nu a 
fost determinat învingătorul, deoarece există o contestație). Gratie 
bunei comportări a sportivilor noștri, echipele României conduc 
după prima zi în ambele clasamente.

realizat chiar în acest sezon 11.7 
secunde. Ioana Petrescu s-a cla
sat pe locul II cu timpul de 12,1 
secunde.

Grecul Aivaliotis și-a confir
mat victoria de la Jocurile Me
diteraneene (în cadrul cărora l-a 
întrecut pe cunoscutul sprinter

Proba de aruncarea discului, 
femei, a fost dominată de cele 
două reprezentante ale Româ
niei. Olimpia Cataramă a obținut 
un rezultat meritoriu — 54,06 m 
— cu care s-a clasat pe primul 
loc. De remarcat că atleta noas
tră a realizat cu această perlor-

0L1MPIA CATARAMĂ: campioa
nă a tării pe acest an la aruncarea 
discului. Descoperită de antrenorul 
Emil Dragau, Olimpia Cataramă a 
realizat o suită de performante da
torită cărora a fost distinsă cu titlul 
de maestră a sportului.

mantă un nou record personal. 
Se poate spune că aceasta a 
fost cea mai valoroasă .performan
tă a primei zile de concurs a 
jocurilor Balcanice. Pe locul II 
s-a clasat maestra emerită a 
sportului Lia Manoliu cu 49,92 
m.

Cursa de 800 m femei a con
stituit un nou „event" româ
nesc. Victoria a revenit — la 
capătul unei dispute pasionante 
— Ilenei Silai, cu timpul de 
2:09,4. Remarcabilă este și com- 
portaiea junoarei Elisabeta Ba
ciu. sosită a doua cu timpul de 
2:10 9. Ea a realizat o adevărată 
surpriză dacă ne gîndim la faptul 
că a întrecut o serie de valoroase 
alergătoare din Bulgaria și Iugo
slavia.

Nici băieții nu s-au lăsat mai 
prejos. La 400 m garduri — 
probă care a retinut atenția ce
lor peste 4000 de spectatori — 
reprezentanții noștri, Valeriu Jur- 
că și Ion Rățoi s-au comportat 
la nivelul așteptărilor. Titlul de 
campion balcanic a fost cucerit 
de recordmanul României Va
leriu Jurcă in 52,6. (Să ne amin
tim că exact cu 20 de ani în

urmă această probă revenea tot 
unui atlet român, Virgil Ludu. 
cu 55,5 — performanta care a 
constituit o adevărată surpriză a 
campionatelor de atunci). Clasat 
pe locul II, Ion Rătoi a marcat 
timpul de 53,4.

Continuîndu-și seria suceselor 
și a performanțelor valoroase, 
tînărul maestru al sportului loan 
Serban a trecut peste ștacheta 
înălțată la 2,10 m. Atletul ro
mân a cucerit astfel primul său 
titlu de campion balcanic. Reali- 
zînd aceeași performantă, dar din 
a doua încercare, atletul grec 
Kousoulas a ocupat locul II. Per
formanta lu Kousoulas constituie 
un nou record al Greciei.

în ascensiune de formă, Gh. 
Costache s-a impus categoric și 
pe stacenul „Mithat Pașa". Cu 
63,14 m el a urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de 
premiere. Titlul de campion bal
canic la aruncarea ciocanului 
vine să confirme realele posibili
tăți pe care le are acest tînăr 
atlet. Sportivul grec Politis — 
deși a obținut un rezultat cu a- 
proape 2 m mai slab decît învin 
gătorul — a reușit totuși să ob-

alârie

I LEANA S1LAI: campioană și 
recordmană a tării la 800 m. Cea 
mai bună performantă a sa : 2:05,6. 
face parte din echipă de atletism a 
C.S.M. Cluj și este antrenată de Gh. 
liiro.

»
tină medalia de argint cu 61.30 
m.

întrecerea sprinterilor s-a sol
dat cu victoria așteptată a atle
tei iugoslave Mariana Lubej. Cu 
11.9 secunde ea și-a asigurat de
tașat primul loc. Nu trebuie ui
tat faptul că Mariana Lubej a

IOAN ȘERBAN: component al 
duhului sportiv Politehnica Bucu
rești (antrenor C. Dumitrescu), de
ține cu 2,11 m — împreună cu C. 
Porumb — recordul tării la săritura 
în înălțime. Junior, loan Șerban este 
maestru al sportului și o mare spe
ranță a atletismului românesc.

italian Gianatasio) obținînd și me
dalia de aur a Jocurilor Balca
nice. Pe pista de la „Mithat Pa
șa" el a realizat 10,4 — record 
al Greciei — performanță cu care 
l-a depășit net pe iugoslavul Ka- 
rasi (10,6 secunde). Gh. Zamfi- 
rescu s-a clasat pe locul III cu 
10,7 secunde.

în cursa de 10 000 m după un 
tur și jumătate a atacat N. Mus
tață. Mai bine de 10 ture el s-a 
menținut în fruntea plutonului de 
fondiști, dar, apoi, n-a mai putut 
rezista ritmului pe care chiar el 
îl impusese și a cedat, nealasîn- 
du-se între • primii 6. Finalul 
cursei a aparținut atleților bulgari. 
A cîștigat Jelev cu 30:19,8, ur
mat de coechipierul său Țenev — 
30:20>4. Andrei Barabaș a cucerit 
medalia de bronz cu timpul de 
30:26,8.

O dublă satisfacție au avut 
atleții iugoslavi în proba de a- 
runcarea greutății. Primul loc a 
revenit lui Suker — 18,14 m, iar 
cel de al doilea lui Barisici — 
17,62 m. Adrian Gagea n-a reali
zat decît a 5-a performantă a 
concursului : 16,34 m .

Mult așteptata cursă de mara
ton s-a desfășurat pe un traseu 
foarte dificil, situat pe malul Bos
forului. Spectatorii n-au avut însă 
bucuria să salute o victorie a 
favoritului lor. Cursa a fost luată 
pe cont propriu de bulgarul $a- 
rankov cronometrat la sfîrșitul 
celor 42,195 km cu timpul de 2 h. 
24:22,0. Turcul Akcay a trebuit 
să se mulțumească cu locul II, 
înregistrînd timpul de 2 h.

25:10.6. Pe locurile următoare: 3. 
Simenov (Bulgaria) 2 h. 27:04,0 
și 4. Ovidiu Lupu (România) 2 h. 
28 05,0.

Ce s-a întimplat în proba de 
800 m băieți ? Lucrurile s-au des
fășurat normal pînă în apropiere 
de sosire. Cînd mai erau doar 3 m 
pînă la firul alb și Constantin 
Bloțiu se afla în fruntea cursei, 
bulgarul Ivanov l-a catapultat în 
afara pistei, obligîndu-1 să încheie 
cursa pe iarbă. El n-a putut, din 
această cauză, să treacă printre 
cei doi stîlpi de la sosire. Prima 
decizie a juriului concursului a 
fost aceea de a-1 descalifica pe 
concurentul bulgar. în mod firesc, 
această hotărîre nu putea să mul
țumească delegația țării noastre. 
A fost, deci, introdusă o contes
tație prin care s-a cerut realer- 
garea cursei fără ca la start să 
se mai prezinte alergătorul Iva
nov. în cursul nopții, juriul de 
apel va judeca contestația și va 
decide.

După desfășurarea primei zile 
de concurs, arbitrii au alcătuit 
clasamentele pe echipe. LA 
BĂIEȚI (fără calcularea rezulta
telor din cursa de 800 m), CON
DUCE ECHIPA ROMÂNIEI CU 
40 DE PUNCTE. Ea este urmată 
de Bulgaria — 38 de puncte, Iu
goslavia •— 30 de puncte, Grecia

VALERIU JURCÂ: multiplu cam
pion și recordman al tării. La 28 de 
ani are o vastă experiență competi- 
țională, în ultimii 10 ani fiind în 
permanentă prezent in echipele noas
tre naționale (juniori și seniori). 
Este antrenat de Alex. Stoenescu în 
cadrul clubului sportiv Dinamo Bucu
rești.

— 24 de puncte și Turcia — 14 
puncte. ÎN FRUNTEA CLASA
MENTULUI LA ECHIPE FEMEI 
SE AFLĂ TOT REPREZENTATIVA 
ȚĂRII NOASTRE CU 28 DE 
PUNCTE. Urmează, în ordine, 
Bulgaria — 19 puncte și Iugo
slavia — 16 puncte. Echipele Gre
ciei și Turciei nu au obținut nici 
un punct.

Sîmbătă și duminică au loc pe 
stadionul „Mithat Pașa" celelalte 
probe ale Jocurilor Balcanice de 
atletism.

Start bun la Istanbul
— Primul obstacol... terenul de la Seref Stadium—

I
I
I
I
I
I

Iută o imagine semnificativă privind „griji 
moviștilor bucureșteni. Ghergheli și Stoenescu 
mingea, deși nici un adversar nu e în apro

Iată cum o etapă oarecare, a 
8-a, capătă, prin natura împre
jurărilor, un caracter particular. 
Desfășurîndu-se între confruntările 
internaționale de miercurea tre
cută și cele ce vor avea loc în pe
rioada 1—12 octombrie, ea va tre
bui să furnizeze date noi în legă
tură cu nivelul de pregătire a 
selecționabililor, cu capacitatea lor 
de a răspunde eventualelor solici
tări. De ce spunem aceasta ? Pen
tru că, din păcate, deși în ansam-

Iblu, rezultatele realizate pot Ii 
considerate satisfăcătoare, evolu-

Ițiile fotbaliștilor selecționabili au 
fost neconvingătoare. Această con
statare este valabilă chiar și pen- 

| tru jucătorii de la Steaua, bene

ficiari ai calificării în turul urmă-
I tor al „Cupei cupelor". Deci aceas-

I
I LA
I PENTRU INTIIA OARA

Federația română de fotbal or
ganizează o dublă confruntare între 1 selecționatele centrelor de juniori din 
țară. Partidele se vor disputa în 
program cuplat (deschidere), cu me
ciurile diviziei naționale A, după 
cum urmează :I

LA 15 OCTOMBRIE

IU.T.A. — F.C. Argeș (selecționatele 
centrelor de juniori)

Progresul — Universitatea Cluj I Farul — Dinamo București
Petrolul — Steaua 23 August 
Rapid — Steagul roșu 
Siderurgistul — C.S.M.S. Iași 

ICrișul — Steaua
LA 22 OCTOMBRIE

Steagul roșu — Progresul 
Steaua — F. C. Argeș 
Universitatea Cluj — U.T.A. 
C.ft.M.S. iași — Steaua 23 August 
Dinamo București — Petrolul 
Crișul — Rapid 
Siderurgistul —- Farul
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ISTANBUL (prin telefon) 41 de 
călăreți din 4 țări au sărit miercuri 
primei, obstacole ale concursului 
internațional de călărie de la Istan
bul. Recunoașterea terenului de 
concurs, obișnuita avanpremieră 
a competiției, produce prima sur
priză : întrecerile au loc pe un te
ren nisipos, care mărește conside
rabil dificultatea probelor. Cei 74 
de cai înscriși pentru cele 8 probe 
vor avea de susținut eforturi spori
te, natura terenului făcîndu-i pe 
specialiști să aprecieze înălțimea 
obstacolelor tu circa 10 cm în plus, 
în afara terenului, neobișnuit pen
tru caii noștri, echipa României 
este nevoită să mai suporte un han
dicap prin ieșirea din concurs a 
lui Gînd pe care Gh. Langa nu-1 
va putea încăleca aci din cauza u- 
nei răni căpătate in timpul trans
portului. Cei patru călăreți (Pin- 
Ci#, Langa, Bărbuceanu, Mihăiles-

cu) pe 7 cai au luat startul în pro
ba de deschidere.

BUCURIE 1N RlNDUL 
GAZDELOR

61 de concurenți in Premiul Bos
for. 9 călăreți încheie parcursul 
fără penalizare, departajarea fiind 
făcută de cronometru. Kemâl Sim- 
șek (Turcia) termină învingător în 
73,2 sec ; îl urmează Boris Pavlov 
(Bulgaria) 73,6 sec. și Gh. Langa 
(România) cu Simplon 81.5 sec, in 
timp ce Virgil Bărbuceanu cu Al
tai se plasează al 6-lea cu 84,6 sec.

Luînd startul ultimul, Vasile Pin- 
ciu cu Grațiela parcurge traseul în 
trombă și trece linia de sosire după 
70 de sec (!). Dar, din cauza unei 
greșeli neașteptate trebuie să se 
mulțumească doar cu aplauzele și 
aprecierile unanime de cîștigâtor 
moral al probei.

Debutind in prima reprezentati

vă, Dan Mihăilescu a executat par
cursul pe calul Picup cu 2 penali
zări.

PRIMA VICTORIE 
ROMÂNEASCA

Proba dotată cu Premiul Bar- 
barosa — 75 concurenți, înălțimea 
1,40 m, patru călăreți români.

V. Pinciu cu Gratis, plecat al ze
celea, se instalează în fruntea cla
samentului cu timpul de 97,6 sec. 
în următoarele două ore, ceilalți 
65 de călăreți încearcă, dar nu reu
șesc, să-l întreacă pe călărețul nos
tru. Bulgarul Caravasiliev ocupă 
locul secund cu 4 p, 98,7 sec, iar 
V. Bărbuceanu cu Altai locul 3 
(4 p, 101,8 sec). Pe locul 6 s-a cla
sat Gh. Langa cu Simplon.

★
Joi, întrecerile au continuat cu 

Premiul Mithat Pașa (înălțimea

1,30 m, 75 concureți). Proba a fost 
ciștigată de tînărul Leret Okoglu 
(Turcia) cu Casanova cu 43 p. Din
tre călăreții noștri, Dan Mihăiles
cu cu Picup a ocupat locul 6 cu 39 
p. Același Leret Okoglu cu excelen
tul său cal Casanova reușește e- 
ventul zilei, cîștigînd locul I și în 
Premiul Fatih (înălțimea 1,40 m, 33 
concurenți) cu 0 p și 75,3 sec. Pe 
locul doi V. Pinciu cu Gratis, la o 
diferență de 9,6 sec, iar pe locul 3 
bulgarul Kissiov. Gh. Langa cu 
Simplon a ocupat locul 6. Calul 
Stejar al lui Bărbuceanu a fost re
ținut în grajd din cauză că se re
simte în urma unei lovituri din 
ajun. Gînd e pe cale de vindecare. 
' După 2 zile de concurs, bilanțul 
echipei noastre este : 1 premiu I, 
1 premiu II, 2 premii III, 3 pre
mii VI și un premiu VII.

F. ȚOPESCU

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

LOTO — „TRAGEREA '
Sîmbătă 7 octombrie a.c.. Ia ora 

18, va avea loc în cadrul natural al 
Halelor Obor „TRAGEREA RECOL
TEI* la LOTO. Această tragere care 
se va desfășura după o nouă formu
lă tehnică, va atribui în’ număr NE
LIMITAT autoturisme cu huse de 
protecție : „Renault 16“, „Skoda 1000 

„Fiat 850“ și „Trabant 601“ 
pentru categoriile I a IV-a.

Tot în număr NELIMITAT se vor 
acorda premii în valoare de 75 ••• 
lei constând din : (un autoturism la 
alegere din cele 4 tipuri ac cia:- 
la categoriile i a IV-a și diferența 
în numerar), premii de val .are va
riabilă pentru 3 numere câștigătoare 
din 4 extrase, premii fixe in bani 
în valoare de 300 lei pentru 2 nu
mere cîștigătoare din 5 extrase ș.a.

Se efectuează 21 de extrageri cu 
85 de numere în total.

Jucînd pe bilete seria J. partici
pați la toate cele 21 extrageri care 
însumează în total 85 de numere.

Vineri 6 octombrie, ultima zi de 
vinzare a biletelor.
• Astăzi este ultima zi pentru c*:-".- 

cursul PRONOSPORT de miine ia 
care se atribuie in cadrul pre-n j m 
excepțional in valoare jAe 75 .eu
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?BAL Ziua cea mai lungă.. UNDE MERGEM?

ETAPA A 8-a?

ȘA ni s-a părut această 
miercure, așteptînd rezulta
tele fotbaliștilor noștri an
in cinci partide internațio- 
Miilocul de săptâmînă tin- 
monopolizeze jocurile inter- 

amicale, 
duminica 

mai mult

A doua
pare — 
campio- 

desfășurare.

ci dina- 
sporitâe

a eta- 
aștep- 

de că- 
echipei 

esta. 
t direct 
pionatu- 
caracte- 
ualei e- 
jenantă.

i

e

tențialului înaintașilor ? 
întrebare atinge — îmi 
cel mai dureros punct al 
natului în curs de
Foștii golgeteri ai echipelor lipsesc 
(cazurile Frățilă, Oblemenco) sau 
nu sînt în formă (cazurile I. Iones- 
cu, Naghi, Voinea), iar noii pre- 
tendenți (Soo, Dumitrache, Neagu 
etc.) sînt incă prea timizi.

Și atunci ? Tehnicienii echipelor 
se străduiesc, fără îndoială, să a- 
sigure prezența în liniile de atac 
a „omului cu golul" dar, după 
cum reiese din realitatea statisti
că această activitate nu a dus incă 
la rezultate concrete. Aici este 
vorba — cred — de o neconcor- 
danță între noile exigențe (dictate 
de tendința folosirii apărărilor a- 
glomerate, la majoritatea echipe
lor) și felul in care se realizează 
pregătirea înaintașilor (antrena
mente speciale). Va 
nou etapa a 8-a, din

In sfirșit, ultima 
etapei privește
Craiovenii suportă, mîine la Bucu
rești, asaltul Stelei. Vor rezista 
șocului ?

aduce ceva 
acest unghi ?

problemă a 
soarta liderului.

A
gajați 
nale. 
de să 
naționale, oficiale și 
în timp ce sîmbata și 
rămîn rezervate tot 
campionatelor interne. Înmulțirea 
competițiilor, una dintre particula
ritățile fotbalului modern, a 
terminat această tendință, 
curs de accentuare, cu 
percusiuni asupra structuriii ciclu
lui de antrenament săptâmînă!. 
Pe tema „e bine să jucăm mai 
mult, sau să ne antrenăm mai 
mult" orice controversă se do
vedește inutilă. Rafinamentele fot
balului nu devin proprii decit 
celor care joacă doua, trei me
ciuri pe săptâmînă. Oricit ar fi 
de bine concepută pregătirea, 
ea nu va izbuti decît să se apro
pie de esență jocului, o apre
ciabilă distantă va râmîne — im
placabil - între ele...

E-AM calificat în turul doi 
al „Cupei cupelor' ; Petro
lul a fost eliminată din 

„Cupa orașelor tîrguri*. Nu pu
tem anticipa care va fi destinul 
Rapidului în „C.C.E.*. Steaua 
ne-a dat satisfacția unei reali
zări. Dar obiectivitatea ne su
gerează cîteva observații. După 
victoria de la Viena, bucurește- 
nii începeau partida de miercuri 
în cel mai confortabil climat De 
crispare nu mai putea fi vorba 
Și totuși. Steaua a evoluat ex
trem de inegal în —ec j| cu 
F. C. Austria Faptul — in s ne — 
face plouzib;,e două explicat» :

1. Mecanismul de ioc al echipe’ 
e incă labil, funcționează ți se 
dereglează cu intermitentă, chiar 
în meciuri lipsite de dificultate ;

Z Jucătorii plătesc încă tribut 
(poate inconștient) suficienței. $e 
lasă săturoti de satisfacțiile mici, 
în loc ca - dimpotrivă - ele să 
le deschidă apetitul pentru aheie, 
din ce în ce mai mari.

de- 
în 

re-

INUNI în vremea noastră 
jLv_u.nu v°d a se mai face".

Fizionomia din campionat 
a Rapidului a putut fi revăzută 
și la Plovdiv. Liniile de apărare 
au luptat acerb, dar - în an
samblu — Rapid ne sugerează 
imaginea unui cargou cu zbatu
rile rupte, pleznit în dreptul să
lii mașinilor. Diferența de goluri, 
nu prea mare, se dovedește - 
totuși - îngrijorătoare din cauza 
forței scăzute de ofensivă a echi
pei, lipsei de formă a unor titu
lari (Năsturescu, Ion lonescu, Co-

Comentariul
nostru

dreanu), „stingeai* principalelor 
reflexe de ioc, precum și indis
ponibilității Iu; Em • Dumitriu. 
Păstrăm șanse pentru coîîfîcc- 
re ? în jocul retur dorința ar putea 
fi tradusă în faste, doar dacă 
giuleșteniî vor ști sa valorifice 
integra! condițnle terenului pro
priu. Pnn rein’rprec lui Dunu> 
triu și Grecvu pr.n coreeni de 
ordin tactic, și printr-o voînțd ri
dicată la «puterea 11* 
ar putea aduce fotbalului 
aceasta satr$foc*i«

ES EAANA REA echi pei
Iul, ca una dintre .purtătoa
rele noaste de cuvW în 

•Cupa orașelor tirgiri* a tos? - 
evident - ne*nspeo»ă Pkxeșreni 
se află de muM vrecse ie criză 
ccmpaonatu^ trecet însemnind pen- 
tru e un sezon -nee ocru Echipa 
*rebu«e sa intre pe bancul pre- 
focerî’or rodka.e Un feî 6e p*n- 
ză de paionjen, semn a! stagnării, 
al unei 
zurte, al 
noitoore, se întinde acum și peste 
lotul de ’ 
3e exprimare tactice 
Victoria de la P*oies*i înseamnă 
o consolare de__ Donxxes Un»-

Rooid 
nostru

Pe*rt>-

gospodăriri puțin chrb- 
lipseî de preocupări in-

jucători șî peste modul 
a echipei.

surveni 
ai mare 
ari pre- 
?. Dar 
inse. A 
■u gol ? 
lorică a 
e a po

LECȚIO-

îcționata 
itilni. t*— 
a țării

RIU U,
IU

susține 
-apidiștii 
, Antre- 
i comu- 
i și Co
joc. In
mate fi impania 
ur cu

dintre 
e se va 
rie, la 
arbitrul

.B.e și 
buletl- 
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8 50
L
ea loc 
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a 51834 
variante
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nit par- 
com una 
•egiunea

d minis- 
•ort.

cui scop al competiției râmîne 
- totuși - CALIFICAREA!

MEMENTO. în competițiile ofi
ciale inter-club, în toată lumea 
se mizează pe jocul disputat pe 
teren propriu. Gazdele se bat cu 
înverșunare pentru înscrierea cît 
mai multor goluri. Nici forma
țiile cele mai reputate nu-și per
mit luxul să ciștige la scoruri 
minime și nu-și fac iluzii în pri
vința meciului retur, programat în 
deplasare. Dinamo Zagreb a pro
cedat la fel, apoi venită la 
Ploiești cu o zestre impresionan
tă, nu s-a sfiit, in pofida renu- 
melui, a formei și a faptului că 
domină în prezent 
iugoslav, să joace 
pată să piardă la 
mai mic

lată optica cea 
Morala fabulei ? Și echipele noas
tre au datoria să joace acasă 
dezlănțuit, stăpînite de pasiunea 
golului, să devină 
Să ne conformăm 
aspre ale competițiilor oficiale. 
DUPĂ victoria din Austria, 

echipa de tineret a capotat.
1 Valoarea adversarului nu 

ne îngăduie să acordăm circum- 
slan’e a’en.ante „Tineretul* cu
prinde nucleul nostru de jucători 
’-izestrot cu indiscutabile calități, 
r orbe Ești buni încă de pe acum 
dar - mai ales — apti să atingă 
în viitor cota valorii internațio- 
nale. E. trebuie pregătiți, crescuți 
și educați cu „vitamina* Victo
re, ; în evoluția lor să fie 
ver.se oscilații, salturi 
căderi spectaculoase

Tinerii noștri jucători se

campionatul 
dur, preocu- 
un scor cit

mai realistă.

neiertătoare. 
deci legilor

pre
sau

află 
intr-o perioodă decisivă pentru ei, 
dor și pentru fotbalul românesc 
Docă acum nu vor învăța te
meinic „lecția* ți nu-ți vor forma 
o mentalitc'e ae mari jucători, 
echipele noastre de dub și repre
zentative nu vor izbuti să treocă 
nci în viitor peste vămile fotba- 

■demationoL

SIMBATA

• BOX. — Sala Floreasca. de 
la ora 19 : București I — Banat 
— meci în cadrul campionatului 
republican pe echipe.
• ATLETISM. — Stadionul Re

publicii, de ia ora 16 : concurs 
orășenesc la probe neclasice ;
• TIR. — Poligonul Tunari, de 

la ora 9 : finalele campionatelor 
republicane.
• TENIS : Teren Progresul — 

Campionatele republicane Indivi
duale, on 9: Semifinale simplu fe
mei ; ora 14.30 : Semifinale sim
plu băieți ; Semifinale dublu 
mixt.

DUMINICA

• BASCHET. — Teren Floreas
ca. de la ora 9,30 : Acad, milita
ră — Steaua (m), I.C.F. — Voin
ța Buc. (m) — meciuri în cadrul 
„Cupei României". Teren Univer
sitatea I, de la ora 9,30 : Proiec
tantul — Steaua îl (m), IPROMET
— Electrificarea (m) ; teren II, de 
la ora 9.30 : SPOB — Sănătatea 
(m), P.T.T. — BNRSR (m) ; teren 
m, de la ora 9,30 : Aeronautica
— Metalul (m), SPR „30 Decem
brie*4 — Acad, militară Ii (m) —- 
meciuri în cadrul „Cupei de 
toamnă*4.
• RUGBI. — Teren Gloria, de 

la ora 10,30 : Gloria — progresul 
(div. A) ; Stad. Republicii, de la 
ora 10,30 : Dinamo — Bezidrs ; 
Stad. Tineretului, de la ora 13 : 
Construcții — Czarny Bytom.
• CICLISM. — Velodromul Di

namo. de la ora 10 : Campiona
tul național de viteză ;
• LUPTE. — Sala Dinamo, de 

la ora 10 : Etapa a IV-a a cam
pionatului republican pe echipe 
(Steaua. Dinamo, Progresul, Oțe
lul Galați) ;
• POLO. — Ștrandul Tineretu

lui, de la ora 11 : I.C.F. — Poli
tehnica Cluj șl Rapid — Crișul 
Oradea (div. A) ;
• FOTBAL. — Stadionul .,23

August*4, de la ora 12,30 : Cen
trul „23 August*4 — Șc. sp. 2 (co
pii). Dinamo Buc. — U.T.A. (13.45) și Steaua — - - . - •
va (15.30). 
de la ora 
talul Buc.
structorul, _ __ __ _____
Buc. — Rapid C.F. Buc. (div. C) ;
• BOX. — Sala Floreasca. de 

la ora 10 : București ii — Bacău, 
meci în cadrul campionatului re
publican pe echipe.
• ATLETISM. — Stadionul Re

publicii. de la ora 9 : concurs 
al școlilor profesionale : la ora 
7. startul festiv în cursa de marș 
București — Giurgiu, din fața se
diului C.O.E.F.S., str. Biserica 
Amzej nr. 6.
• TIR. — Poligonul Tunari, de 

Ia ora 9 : finalele campionatelor 
republicane.
• HANDBAL. — Terenul Tine

retului, de la ora 9 : Universita
tea II — București (f B) : Uni
versitatea București — Politeh
nica Galați (f A) ; Universitatea 
București — Dinamo Brașov (m 
A) : teren Dinamo, de la ora
15.30 : Politehnica București — 
Voința București (m B) : Confec
ția București — Rapid București 
(f A).
• TENIS : Teren Progresul — 

Campionatele republicane indivi
duale. ora 9 : finala simplu femei; 
semifinalele dublu Vărbați ; ora
14.30 : finala dublu bărbați, fina
la dublu mixt.

— Universitatea Craio- 
Stadionul Politehnica.

11 : Politehnica — Me- 
(div. B) : Teren Con- I 
de la ora 10 : T.U.G. |

VALENTIN PAVNESCU BOMVLLS BALABAN

Dialog cu cititorii

frirc rtrf rtx

Cu aproape două săptămini în 
urmă, ziarul nostru și-a exprimat 
opinia critică despre comportarea 
nesportivă a conducătorilor clu
bului de fotbal din Iași, care re
fuzau să acorde dezlegarea jucă
torului Ion Pop. Două zile mai 
tîrziu, președintele clubului amin
tit, tov. MARIN ȚIGA, a dat prin 
intermediul ziarului „Flacăra la
șului” un răspuns public, în care, 
căutînd justificarea acestui refuz, 
prezenta faptele într-o cu totul 
altă versiune decit cea reală, cu
noscută de Biroul federației de 
fotbal.

Nedumerit in fața acestor punc
te de~ vcdere contradictorii, profe
sorul Ionel Chelaru din comuna 
Tăcuta, raionul Vaslui, ne-a rugat 
Să limpezim lucrurile, stabilind de 
partea cui este adevărul.

Nu ne este greu s-o facem, în- 
trucît dispunem de una din pro
bele cele mai importante pe care 
s-a sprijinit argumentarea noas- 
tră : angajamentul încheiat 'intre 
clubul U.T.A. și reprezentantul ie
șenilor, potrivit căruia după ter
minarea studiilor Pop trebuie să 
revină in Arad. Acest angajament 
(pe care il publicăm in facsimil) 
este pus sub semnul întrebării de 
către tov. Țiga, pentru motivul că 
el n-ar exista în arhiva clubului 
din Iași. Se prea poate ca respec
tivul document să lipsească intr-a 
devăr de acolo, dar cei din Arad 
l-au păstrat și el a fost luat in 
considerare ca atare de către Bi
roul F.R.F. Pentru deplina sa edi
ficare, angajamentul poate fi con
sultat și de tov. Țiga.

Faptul că imediat după publica
rea articolului nostru critic 
înainte 
sal tov. 
ducerea 
legarea
se poate de edificator și 
tește de alte comentarii.
că cititorii și-au dat perfect de 
bine seama de partea cui a fost 
dreptatea.

Se pare însă că la Iași s-a proce
dat nesportiv nu numai în cazul 
Pop. Cititorul Paul Leibovici din 
Dorohoi, str. Grigore Ghica 15, ne 
relatează o situație asemănătoare, 
petrecută cu tînărul jucător Vic
tor Huțanu. Originar din Dorohoi, 
Huțanu a fost legitimat la asociația 
sportivă locală Gloria (actualmen
te Fulgerul) incă în timpul cind 
era elev la școala elementară. Tri
mis apoi la Iași, pentru a urma o

școală profesională. Huțanu a ju
cat la juniorii C.S.M.S. In vara 
acestui an, după absolvirea școlii. 
Huțanu s-a reîntors in orașul na
tal, fiind repartizat de Ministerul 
Transporturilor Auto, Navale ți 
Aeriene la I.R.T.A. Dorohoi. ca* 
electrician. Dar fotbal nu post-: 
juca in echipa locală, deoarece fi
gurează ca legitimat tot la dubei 
ieșean.

Semnalîndu-i-se acest caz. toc. 
Marin Țiga a declarat zilele tre
cute unui redactor al ziarului nos
tru că Huțanu nu mai joacă la 
Iași din luna iunie și că nu-i va 
face nici o greutate dacă asociația 
sportivă din Dorohoi va cere tran
sferul acestuia.

Iată insă că președintele asocia
ției dorohoiene „Fulgerul*. tov. 
Gh. Vieru. ne informează că tran
sferul 
iulie,
mult, 
și un 
cerea
diții inacceptabile pentru a-și da 
acordul

Ne vine greu, desigur, să accep
tăm că tov. M. Țiga n-ar cunoaș
te aceste demersuri. Cum rămine 
atunci cu asigurarea dată de

a fost cerut incă din luna 
cu adresa nr. 34, ba. ma: 
că a fost trimis la CAMA 
delegat special, dar condu- 
clubului ieșean a pus coc-

d-sa?

intre
Mar-

Și 
chiar de a apare răspun- 
Tiga în ziarul local, con- 
clubului ieșan a 
fotbalistului Pop,

de la vechiul său club.

dat dez- 
este cit 
ne scu- 
Credem

★
Recurgind la o paralelă 

cazul lui Pop și acela al lui
tinovici, cititorul I. Popescu din 
Craiova, str. Vasile Conta 24, so
licită sprijinul federației și al 
ziarului nostru pentru ca și aces
tui din urmă jucător să i se dea 
dezlegarea

In ceea ce ne privește, punctul 
nostru de 
numărul de ieri al ziarului. După 
cum poate a remarcat și tov. L 
Popescu din lectura materialului 
publicat, noi sîntem de părere că 
lui Martinovici trebuie să i se 
dea dezlegarea pentru Universi
tatea Craiova, acolo unde, printr-o 
repartizare oficială, are și locul 
de muncă.

Considerăm că tovarășii din con
ducerea clubului Jiul vor da, în 
sfirșit, dovadă de înțelegere și 
vor acționa în acest sens. In caz 
contrar, credem că Biroul federa-

vedere a fost expus in

€ 5.

♦
In ultima vreme mai mulți ci

titori s-au adresat redacției noas
tre, făcind unele observații sau 
propuneri cu privire la emisiunile 
sportive de la radio și televiziune. 
Astfel, tov. Nicoloe Crefeleaa din 
Tg. Mureș, str. Ianoș Arany 6. ișs 
exprimă părerea că Televiziunea 
ar trebui să transmită nu numa: 
meciurile in care evoluează echi
pele din Capitală, ci și unele par
tide care au loc pe stadios 
din provincie intre formații 
bucureștene. Același este și i 
deratul tov. Eugen Pt-pescu 
Constanta, care ne Întreabă 
va putea urmări la televizor 
ciuri de la Craiova, Pitești,
Mureș și chiar din_ Constanța.
La rindul său, tov. Ion Dobinci 
din Suceava, aleea Ion Vodă Vi- 
teazu, blocul C2, solicită ca tran
smisiunile radiofonice să cuprindă 
și aspecte de la cele mai impor
tante meciuri din divizia B.

Deoarece propunerile de 
sus depășesc sfera noastră de 
ocupări, le aducem pe această

din 
cind 
me-
Tg-

mai 
pre- 
cale

ia cunoștință celor in drept, pentru 
a găsi sohițiBe potrivite.

★
O eaaofăaMniâ epistolă am pri

nt: zLele trecute din partea ele
vilor ciasei a Vl-a A de la 
Școala geoeraJâ nr. 2 din Orbeas
că de Sus. rakaxul Alexandria- Mi
cuții noștri autori ip mărturi
sesc simpatia pe care o au pentru 
echipa F.C. Argeș p îndeosebi 
pentru jucătorii Barbu și Dobrin. 
Adresindu-ie piteștenilor calde fe
licitări pentru rezultatele lor din 
ultima vreme, elevii din Orbească 
iți exprimă totodată dorința ca 
cei doi jucători să le destăinuiasră. 
printr-o scrisoare, citeva dace bio
grafice, precum și unele amănun
te pricind preocupările loc actuale 
și de viitor.

Sperăm că Barbu și Dobrin vor 
răspunde cu toată căldura rugă
minții tinerilor lor 
dacă vor să o facă 
diul ziarului nostru 
plăcere la dispoziție 
sar.

suporteri și 
prin interme- 
le punem cu 
spațiul nece-

C. F1RANESCU

Tiriac tinut in sah, , ,

de Sever Dron!
întrecerile pentru 

campionilor de tenis 
continuat ieri după amiază pe te
renurile din str. Dr. Staicovici. 
în fata lui Sever Dro», ieri foarte 
dirz și mai mobil, Țiriac a trebuit 
să se întrebuințeze de-a lungul 
a cinci seturi, reușind să domine 
clar doar in finalul partidei. Jo
cul s-a întrerupt, din cauza în
tunericului, în momentul cind 
campionului îi mai trebuia un 
sinqur ghem pentru victorie i 
6-2. 1-6, 3-6, 6-1, 5-2. învingăto
rul va întîlni în semifinale 
C. Popovici, calificat cu 6-2, 
6-2 în dauna lui V. Marcu. 
rezultatele celorlalte două 
turi de finală ale probei de 
piu masculin: I. Năstase - 
Viziru 6-1. 8-6. 1-6, 8-6; 
reanu — C. Năstase 
64). 6-2.
în disputa perechilor feminine, s-au 
calificat pentru finală Julieta 
Boboc — Ecaterina Horșa și l’.t- 
dith Dibar — Mariana Ciogolva. 
Primele au întrecut perechea 
Bucur — Negrea cu 7-5, 6-3

Alte rezultate : Dumitrescu, Rado 
—Verone. Oargă 6-2, 6-2; Dibar, 
Gogolea, — Dumitrescu, Rado 
8-6, 6-2.

Au fost desemnați semifinaliștii j 
la dublu mixt: Ilie Năstase, E- i 
leonora Dumitrescu — Gheorghe i 
Boaghe, Julieta Boboc (6-4, 9-7 eu j 
Marcu, Bucur) și Ion Țiriac, Ma
riana Ciogolea — Vasile Se- 
rester, Ecaterina Horșa (6-2, 6-S 
cu Sântei, Butoi).

desemnarea
ai tării au

pe
6-3, 
Iată 

sfer- 
sim- 
- IJ

Mărmu-
6-2, 2-6,



Va muri jocul de polo ?
Am ascultat ți am reținut părerea rostită ou nespusă mîhnire 

de către unul dintre cei niai vechi cavaleri ai fluierului, pe care 
obligațiile profesionale l-au îndepărtat în ultima vreme din arena 
competițională. Este vorba de genovezul Andrea Costa, o veche 
cunoștință a iubitorilor poio-uluj din România, care neputînd uita 
marea sa dragoste a venit pe riviera iugoslavă pentru a-și revedea 
„familia* al cărei slujitor credincios a fost atîția ani.

„f’olo-ul va muri ctirind. curind — spunea Costa urmărind cu 
compasiune primele jocuri ale „Cupei Jadran”. Acesta nu mai este 
frumosul joc pe care l-am practicat și apoi l-am arbitrat cu plă
cere mai bine de trej decenii. Meciurile s-au transformat într-o 
serie de dispute fizice, oblăduite adesea de privirile îngăduitoare 
ale arbitrilor, iar învingătoare nu iese întotdeauna echipa a cărei 
finețe tehnică și inteligență tactică ar trebui în mod normal să 
triumfe".

_ Ce dovadă mai bună de adevărul aflat în vorbele italianului ? 
Comparați clasamentul fruntașelor la europenele de la Utrecht 

șl ordinea stabilită după întrecerea recent încheiată fia o distanță 
de numai 13 luni) la Split și Dubrovnik.

Nici o echipa nu a reușit să-și păstreze poziția cucerită 
într-o competiție ofieiatfi !

O asemenea situație nu se ivește pentru prima oară. Italia a or
ganizat turneu! olimpie în 1960 și a ieșit învingătoare. Un
garia a fost gazda ultimului „Trofee d’Italia' șl s-a clasat pe 
primul loc, iar echipa iugoslavă, aflată de data aceasta în fața 
propriului publtc, nu a ratat ocazia de a cuceri trofeu! pus în joc. 
Și v-aro mai putea oferi și alte exemple asemănătoare ale unor 
turnee desfășurate în U.R.S.S. si R. D. Germană. Gazdele au pornit 
întotdeauna cu prima șansă, valorificînd-o pe parcurs. •

Sa fie vorba doar de oscilații aîe formei sportive ? Este greu de 
presupus. Și nici despre creșteri (sau coborîri) vertiginoase, ca 
urmare a posibilităților uneia sau alteia dintre aceste echipe nu 
se poate discuta. Iugoslavia, R. D. Germană si România aruncă în 
luptă de multi ani aceleași garnituri, iar Ungaria. Italia și U.R.S.S., 
au operat treptat modificări, care nu au influențat randamentul 
echipelor. Atunci ?

Totul pornește de la puterile aproape nelimitate ale arbitrului 
de a decide, mat mult sau mai puțin obiectiv, soarta, unor partide 
în care forțele ce se înfruntă sini de valori sensibil egale. Date 
fiind condițiile speciale (sub apă) în care se desfășoară lupta fizică 
între combatanți, apariția elementului arbitrar este oarecum expli
cabilă. De aici însă și pînă la a transforma decizia într-o hotărîre (de 
foarte multe ori) a bunului plac este o mare distanță. Și iată, de 
fapt, nodul gordian al problemei.

Pînă nu de mult au existat eliminările și atunci toate echipele 
și-au adaptat tactica spre obținerea siuațîilor de superioritate nume
rică Acum există punctele de penalitate șL~ loviturile de la 4 m. 
Toate decise numai și numai de arbitru. Tată de ce Andrea Costa, 
ca șl noi toți care am urmărit marea confruntare de pe malul 
Adriaticei, nu am mai putut admira acțiuni purtate în mare viteză 
de la o poartă la alta, în care să decidă inventivitatea, mai buna 
mînuire a balonului, viteza sau tăria loviturii. în schimb, de Ja 
un meci la altul, și chiar de la o repriză la alta, am putut observa 
dispute crîncene pentru mult râvnitul punct de penalitate, care au 
dus deseori la ratarea completă a spectacolului. Toate cele trei 
mari derbiuri ale turneului (Iugoslavia—Ungaria 1—1, Ungaria— 
U.R.S.S. 4—4 si Iugoslavia—U.R.S.S. 5—2) au fost dominate numai 
de aruncările de la 4 metri, iar rezultatul meciului R.D.G.—România 
(4—3). decisiv pentru ocuparea locului IV. fixat tot prin aruncări 
de pedeapsă.

în asemenea condiții, chiar și cu noile modificări ale regulamen
tului, asupra rezultatelor finale ale unui turneu de amploare vor 
exista întotdeauna mai multe semne de întrebare. De data aceasta 
au învins iugoslavii, prezenți cu o echipă formată din veritabili 
atleți (peste 1,90 m și 90 kg), care înoată bine, sînt agresivi și 
șutează puternic. Dar dacă întrecerile ar fi avut loc într-o altă 
țară (deși organizatorii au oferit condiții excelente) nu cred — și 
aceasta e-te părerea generală — că băieții antrenorului Seifert s-ar 
fi putut impune de aceeași manieră. Nu ar fj fost exclusă victoria 
Ungariei, care impresionează prin personalitatea și înalta pregătire 
tehnică a jucătorilor săi, sau chiar succesul sportivilor sovietici ai 
căror stil de joc, bazat îndeosebi pe calitățile atletice, se apropie 
de cei al iugoslavilor.

lată de ce, mai mult ca oricînd, se impune un serios semnal de 
alarmă. Vom merge mai departe pe această cale? Atunci, vorba lui 
Costa, jocul de polo va muri curînd. Dar poate că membrii biroului 
F.I.N.A., a căror prezență am salutat-o în acele zile pe marginea 
bazinelor din Split si Dubrovnik. își vor spune cuvîntul în cel de 
al 12-iea ceas...

ADRIAN VASIUU

Chiar dună primul „tur* prin 
Tiuștein. notăm ta carnet o sumede
nie de fapte pentru reportajul pro
pus. Vna însă, care ne-a făcut să 
răboi im mai mult la stadion, me
rită prioritate. Despre ce este vorba ? 
In 65 consiliul asociației sportive 
Caraimartul Bușteni a reamenajat, 
prin muncă patriotică, terenul de 
fotbal. Do atunci, această bată spor- 
tivn Se află intr-o adevărată... me
tamorfoză. S-au amenajat o pistă de 
atletism, sectoare pentru aruncări si 
sărituri, s-a lărgit grupul social. 
După aceea, a fost mărită tribuna 
t de la 300 la 1500 de locuri, dintre 
care 100 acoperite). In partea opu
să a apărui o mică tribună meta- 
Ucâ. iar ,,drepturi ghiul* de fotbal a 
fost împrejmuit cu o ..mantinelă" 
de plasă. Iubitorii de fotbal de la 
iahrico de hirtie nu rdeatat. tn orele 
de răgaz sute de nlopi, pentru e ee 
crea răcoare m sez<criui ■canicular. A-

ÎN CĂUTAREA UNUI REPORTAJ... |
cum lucrează la gardul de prefa
bricate și ta ameuajurea tutui teren 
de antrenament. Așa cum arată. sta- 
dionu! face parte intimă din peisa
jul și viața frumoasei stațiuni de 
odihnă.

Unde sînt atieții ?

De ctteva minute stăm de vorbă 
cu intendentul stadionului asociației 
sportive Caraîmanul Bușteni, Rafael 
Gabor.

— Ce program are atletismul tn 
această săptâmînă f

— De ia inaogurarea pistei, cînd 
a avut loc un mare concurs, nu s-a 
mai organizat aproape nimic. Din 
cînd în cîod își dau normele de con
trol... scbwrii din Buficni și din Si
naia.

— Bine, dar am văzut că ateii In 
magazie greutăți pentru toate catego
riile, cronometre, stilpi pentru sări
tura tn înălțime, bastoane pentru șta
fetă si alte materiale. Cine le utili
zează ?

Rugliișlii de la Progresul (in tricouri de culoare închisă) sasfin duminică «n meci decisiv, in compania Gloriei, 
lată-i intr-un joc care a avut loc cu dieta etape in urmă. Adversari — sportivii de la farul Constanta

£>ucbi ACTIVITATEA LA ZI ^ffiSEED
• A. S. BEZIERS JOACA LA BUCUREȘTI, CU DINAMO
• PRIMUL MECI INTERNATIONAL ĂL STUDENȚILOR DE LA 

CONSTRUCT!!

De data 
fi echipa

• Formația franceză de rugbi 
A. S. Beziers susține o nouă tn- 
tilnire în Capitală (cea de a treia 
din cadrul turneului pe care îl în
treprinde în România), 
aceasta adversară îi va 
Dinamo București.

Meciul, programat pe
Republicii, duminică, de la 
Ml,30, promite să 
prima evoluție a 
biști francezi — 
bună calitate. Va
wis (Țara Galilor).

• Tot duminică, în Capitală, 
echipa clubului universitar Con
strucții, fruntașă în categoria B. 
va juca cu 
tiv Czarny 
ciul se va 
Tineretului,

stadionul 
ora 

ofere — ca și 
valoroșilor rug- 

un spectacol de 
arbitra Ron Le-

„XV“-le clubului spor- 
Bytorn (Polonia). Me- 

destășura pe stadionul 
începlnd de la ora 13.

• în campionatul republican 
sînt programate următoarele par
tide : în București. Gloria va juca 
cu Progresul (teren Gloria, ora 9). 
O partidă foarte importantă, îndeo
sebi pentru echipa lui Eduard De- 
nîschî, care a coborit vertiginos

in „Cupa României"
• „Cupa României*, 

inițiată de Federația de 
scopul de a se asigura 
activitate organizata în timpul verii, 
se apropie de sfirșit, în sSptămînile 
următoare, echipele rămase tn com- 
peîijie vor continua să-și dispute me
ciurile eliminatorii, pînă ia desemna
rea celor patru formalii finaliste.

Pentra duminica aceasta, sraf pro
gramate cîteva sntilniri de mare in
teres. Pe prim pfap se situează tra
diționala partidă dintre echipele 
masculine Universitatea Timișoara și 
Universitatea Cluj. Meciul, progra
mat la Timișoara, va avea în des
chidere jocul dintre fonuatule femi
nine ale acestor dobori. Interesantă 
se anunlă și întrecerea de la Con
stanta dintre Farul ți Rapid Bucu
rești (masculin). Celelalte partide de 
mline sînt t masculin : Academia Mi
litară — Steaua, l.C.F. — Voința 
București. Steagul roșu Brașov —

coin politie 
baschet cu 
echipelor o

— Nu se fdosese. Unele sînt nou- 
nouțe : avem 4 sulițe, cu etichetă, 
pentru că n-a pus încă nimeni mîna 
pe ele.

— Profesorii de educație fizică, e- 
letii de la liceu sau cei de la școa
la profesională nu vin pe aici ?

— Ne ocolesc. Pista de atletism 
e mai mult pusiie.

Deci .• există pistă și materialele 
necesare însă nu are ane să te folo
sească f... Unde sînt oare tinerii din 
Bușteni ?

Echipele vor țuca 
numai în deplasare

începutul vizitei la Azuga ne-a 
produs o nedumerire, du puteam în
țelege de ce arena de popice, pe care 
știam că se antrenează zilnic echi
pele masculine si feminine angre
nate în campionatul regional, era ză
vorită. Nu ne rămlnea de făcut alt. 
ceva decît sâ-l căutăm la fabrica de 
postav pe pasionatul instructor ee- 
luntar. Ion Constantin, pentru a cere 
explicațiile cuienile.

clasamentului (locul

Rulmentul va întîlni 
Petroșeni. După

I
fru- 

cu o 
cu 

por-
I

către coada
10).

La Bîrlad, 
pe Știința
moașa performantă realizată 
si p{ amină în urmă (5—3
Steaua), rugbiștii bîriădenl 
nesc de departe favoriți.

Un meci interesant pare să se 
desfășoare la Cluj, unde Agrono
mia. care a făcut miercuri un jnr 
curajos cu Beziers, va primi re
plica puternicei echipe a clubului 
universitar Politehnica din Iași.

înlîlnirea Precizia Săcele — Fa
rul Constanta a fost amînată. (Fa
rul se află în turneu. în Polonia).

I
I
I
I
I
I

lată cum arată clasamentul 
pipnatului categoriei A înaintea 

- —- - * duminică :
cam-
Jocu-

•derilor din etapa

1. Grivlța Roșie 13 12 1 0 228! 44 38
2. Dinamo 15 12 0 3 227: 60 38
3. Steaua 14 9 1 4 1S6: 71 33
4. Farul C-ța. 14 8 « 6 120: 70 30
5. Rulmentul Bîrlad

15 7 0 8 133:120 29
6. Gloria 15 5 3 7 79:148 28
7. Agronomia Cluj 15 6 1 3 4S:11O 28
8. Polit. Iași 12 5 3 4 62: 36 25
9. $t. Petroșenj 14 3 3 8 51: 90 23

10. Progresul 14 3 3 8 71:136 23
11. Precizia Săcele 15 2 4 9 50:271 23
12. Rapid 14 2 3 9 52:154 21

I
I
I
I
I

zi
și

Politehnica lași •. feminin ; Politeh
nica Brașov — Progresul București 

Turneele finale vor avea Ine tn 
lele de 13—15 octombrie (fete) 
20—22 octombrie (băieți).
• în «faima etapă o „Cupei 

toamnă" organizată de comisie 
baschet a orașului București, au fost 
înregistrate următoarele rezultate: 
masculin: Metalul —SPOB 43—52. 
BNRSfl — Aeronautica 52—36. 
Steaua 11 — 1PBOMET 54—35. E- 
lectrifii’arca — SPR „30 Decem
brie 78—71. Academia Militară II 
— Proieelaotu! 56—60. Sănălatea — 
PTT 59—98. Academia Militară 1 — 
Voința 73—76. ICI1F — Politehnica 
52—82; feminin: 1CI.B — Școlarei 

Constructorul — Rapid 
Școala spor-

I
I
Ide

I
I
I
I

.30—57.
45—59, Progresul 
ti vă nr. 1 50—26

Mîine. de la ora 9.30. terenurile 
Universitatea găzduiesc o nouă etapă 
(CR. POPESCU — cores p.)

I
I

— Ați venit la timp. La 16 j 
septembrie a început campionatul re- • 
gional și sintem nevoiți să jucăm . 
numai în deplasare : nu mai avem I 
arenă, pentru că a sigilat-o Inspec
ția Sanitară de stat.

— Dar ce s-a intîmplat? I
— Nu i s-au (Scut la timp repa- a 

rațiile necesare, s-a stricat plato- I 
nul și a început să plouă te interior. 
Apa s-a infiltrat în pereți, degra- I 
dtadn-i. Sala a devenit nesănătoasă. ■ 
Cum era și normal I.S.S. a interzis 1 
orice activitate. Am bătut la țoale | 
ușile și, deși reparațiile respective 
nu necesită fonduri mari, cei care ne 1 
pot ajuta se lasă greu convinșL
La despărțire, instructorul Ion I 

Constantin părea bucuros că i ee 1 
ivise prilejul unei discuții cu „ci- ■ 
neua din afară". Să nu i-o ia ta 1 
nume de râu Sfatul popular si con
ducerile fabricilor din Azuga, sub I 
privirile cărora ^se distruge arena de ■ 
popice...

TR. IOANIȚESCU

I
I Prestigiul campionatului

■ national»

După animata desfășurare a în
conjurului țării pe biciclete, este 
rîndul pistarzilor să intre în pre
ocupările pasionaților sportului cu 
pedale. De mîine, pe ovalul de 
beton de la Dinamo, vor avea loc 
intreoerile pentru stabilirea cam
pionilor naționali pe acest an. Aus
piciile sub care Își vor disputa 
pistarzii titlurile sînt cunoscute. 
Le-am dezbătut în coloanele ziaru
lui nostru, arătând că această ra
mură a ciclismului se menține în 
postura de „cenușăreasă" Este ur
marea dezinteresului total cu care 
sînt privite eforturile eroice ale 
antrenorilor și cicliștilor, tocmai 
de către forurile datoare să con
tribuie efectiv și continuu la dez
voltarea ciclismului. Apelul nostru 
repet, insistent, nu și-a găsit — 
din păcate — ecou șl ciclismul de 
pistă se prezintă la startul cam
pionatelor naționale în aceeași de
zolantă situație. .

Ar fi. desigur, o nouă greșsăfă 
să admitem însă ca 
campioni ai țării să fie acordate 
oricui, în orice fel de împrejurări. 
Există o obligativitate permanentă 
de a se contribui la creșterea pres
tigiului campionilor țării. In cadru! 
ei, se află și necesitatea asigurării 
unui număr suficient de mare de 
concurenți de valoare care să 
întrecerilor un nivel tehnic Pe 
sura importanței competiției, 
în ciclismul nostru de pistă se 
la fiecare probă cite unul sau
specialiști (sini rare cazurile cînd 
exista și un al treilea) — formați 
în special în cadrul pregătirii la 
lot. Este — repetăm — o situație 
creată de penuria de materiale și 
competiții, de lipsa de înțelegere 
a forului sportiv in drept. Dar, 
dacă așa se prezintă lucrurile este 
oare posibil să acordăm titlul—de 
cel mai bun ciclist al țării unui 
sportiv care n-are drept eontracan- 
didați decît... un singur concurent 
și care, personal, nu are în pal
mares o performanță demnă de 
luat în seamă ? Mu, fără îndoială 
că nu. N-am ajuta cu nimic ci
clismul de pistă. în plus, s-ar știr
bi efectiv prestigiul de care tre
buie să se bucure un campion al 
României.

Ce se poate face ? Există o so
luție, altădată uzitată in atletism. 
Aceea de a se pune haremuri de

titlurile de

dea 
mă-
Or, 

află
doi

timj». pentru acordarea titlurilor de 
campioni. Neputîndu-se mări peste 
noapte numărul concurențUor. s-ar 
putea asigura, totuși, competiției, 
cu ajutorul acestei metode, nivelul 
tehnic reclamat de un campionat 
național. Pentru proba de viteză — 
care se dispută tn prima zi a com
petiției — juriul ar putea dieta ca
lificarea coneurenților pe baza 
unor performanțe-barent -. .Â
în serii contratimp (individual lan
sat). în celelalte probe (1 869 m <ju 
start de pe loc. urmărire tr.drvi- 
duală și urmărire pe ecfa.-pri prin 
fixarea unui timp-barem 
vehil categoriei IE V-or oct '■= 
astfel, titlul de campiao. sadiO 
pentru locurile II și III «aai z:-:: 
concurenți care au o preg.tr-v a- 
decvată unei finale. Sperâm că fe
derația de specialitate v2 t. e ia 
aplicare propunerea noastră, to- 
trucîi ea este menită să coatribaie 
la ridicarea activității de v^odrom.

HKISTACn NAT»

I PROGHA.MUI. CAMPIONATE- . 
LOS naționale DL «sta ;

Dnminteâ 1 oeteeterte ara M: | 
proba <ie vbeză :

Mart) » ocxx-Jzoe z 1 Mi ai cs 
start de pe loc :

Miercuri < «etombrie î cttaărtre 
tntevKtes» — 4 Mi ee-.

Vineri i ocaombrte : srmârlre 
pe ecMpe — «MO m ț

Oorrlnvcă i oetembrie •. preba 
de aMUone de pjacta.



HOMO

PE SCENA
LUDENS

Jacques Casterede a 
comis un act de curaj. 
El a încorporat sportul, 
prin intermediul artei, 
în viața de toate zilele, 
redindu-i valoarea De 
care o serie de oameni 
de cultură i-o refuză 
încă. Se susține, în u- 
nele cercuri, că sportul 
nu se pretează reprezen
tărilor artistice elevate. 
Compozitorul parizian a 
făcut — dacă mai
nevoie — dovada con
trariului. scriind o ad
mirabilă partitură muzi
cală pe care a intitulat-o 
„Basket*. Ne-a plăcut 
baletul, nu pentru că 
purta un titlu sportiv, 
nu pentru că linia melo
dică principală seamănă 
cu vechiul șlagăr româ
nesc „La fereastra unde 
doarme o pisică**, 
tru că a probat 
tatea subiectului 
în artă.

De altfel, aparenta 
fraudă a lui Casterede 
nu este lipsită de precur
sori dintre cei mai preș-

era

tigidși. Arthur Honegger 
a scris piesa orchestrală 
„Rugby“ încă în 1928. 
Venerabilul Werner Egk 
a cîștigat proba de com
poziție la Jocurile Olim
pice din 1936 cu „< 
sche Festmusik". 
alți 12 ani, tot în 
fruntările artistice 
pice, compozitorul 
nez Zbigniew Turski ob
ține medalia de aur cu 
„Simfonia olimpică". Pî
nă și Richard Strauss 
și-a încercat șansele in 
acest domeniu, compu- 
nînd în 1936 un imn o- 
limpic.

Jacques 
află deci 
bună, ceea 
pe tînărul

.Olympi- 
Peste 
con- 

olim- 
polo-

ci pen- 
viabili- 
sportiv

Casterede se 
în companie 

ce onorează 
compozitor

francez. Dar, dincolo de 
aceste considerente, 
portant pentru noi este 
respectul manifestat față 
de spiritul sportului, față 
de esența sa. Homo Lu- 
dens 
scenă 
sine !

im-

in audiență și pe 
este un succes
(vib.).

Nu este meci de te
nis la care să nu~l 
întîlnesc în tribună 
pe Horia Moculescu. 
Cînd nu poate vent la 
tenis, vine tenisul la 
el,.. Ca de pildă re
cent, la Mamaia, 
predatul șef de

A- 
f___ ,___  _ or
chestră (pianist, cintă- 
reț și — n.b. — com
pozitor) se află Pe 
toral, unde seamănă 
voia bună prințre ul
timii vizitatori ai plă 
jilor însorite. Ne-am 
deplasat cu toții aco
lo, pentru ca nu 
cumva Horia să scape 
„Cupa Mamaia" ! în
tre două semifinale, 
am stat de vorbă. Dia
logul, aproximativ în
registrat, a 
cam așa :

decurs

V : 
pasiune

M: De 
atunci 9 
de fapt, 
cu fotbalul, 
ajr-is 
baschetul, 
să nu

V:

Tenisul e o 
a dv?
prin 1946. 
ani.
ca 1

veche

Aveam 
începusem 

toată lumea. 
Apoi, m-au 

atletismul, voleiul, 
tenisul și — 

uit — muzica.
Performanțe? Bineîn

țeles, extra-muzicale...
In 1954, un loc

• Orice se poate, cînd este 
vorba de fotbal ! Cu 18 minute 
înainte de fluierul final, echipa 
de fotbal Duffell * '
condusa cu 3—o 
din campionatul 
porteni echipei, 
începuseră să părăsească tere
nul. Ajunși in oraș, aceștia a- 
veau sa afle că Duffell cîștigase 
cu 4—3 !

Avem de-a face, deci, ' cu o 
versiune... belgiană a meciului 
Rapid — Steagul roșu de acum 
8 ani: 3—1 pentru Rapid in min. 
84. 4—3 pentru... Steagul roșu
in final.

(Belgia) 
intr-un 
orășenesc.

nemulțumiți.

era 
meci 
Su

• într-o convorbire pe care 
a avut-o cu ziariștii, la Praga, 
Stanley Mathews a declarat că, 
la apărările aglomerate folosite

DE TOATE
de majoritatea echipelor de pe 
glob, mai ales in meciurile dis
putate în deplasare, trebuie să 
se răspundă mărire a...

MOCULISCU

porților. Mathews propune ca 
poarta să aibă 2,55 m înălțime 
(in 
(in

loc de 2,44 m) și 8 m lățime 
loc de 7,32 m).
Oscar Natalio ,,Ringo“ Bona-• - _ vena, învingătorul lui Karl Mil- 

denberger, are 25 de ani și cîntă- 
rește 96 de kilograme. în palma
resul său întîlnim victorii . asupra 
lui George Chuvallo, Amos Lin
coln și Tom McNelley. Anul aces
ta, el a pierdut, insă, in fața bo
xerului de culoare Joe Frazier, 
în care specialiștii vad pe succe
sorul lui Cassius Clay.

ritură în înălțime, juni
ori mici. Egal cu 1,70 m. 
Mi s-a spus : „Băiete, ai 
să ajungi mai sus!" Dar 
pînă la recordul lui Soe- 
ter mai erau 35 de centi
metri am preferat să
rămîn

de debut în divizie: 
București, împotriva 
C.C.A. !

V: Și apoi?
M: Apoi, a fost o 

venire" spectaculoasă 
pianului. Jucam mereu 
rugbi, nu-mi feream de
getele La placaje, dar ele 
alergau tot mai des pe 
pista cu clape albe și 
negre. Și atunci, a venit 
inevitabil, sfîrșitul pentru 
sport. Pentru cel com^e- 
•lilționa.1, bineînțeles.

înarmat cu o um- 
. cu o pălărie de 
și am urcat în tn- 
alături de dumnea-

Curios că tocmai te- 
pe care nu l-ați 

la nivel de campio- 
vă atrage în mod

Mj
în campionatele țării 
atletism, în proba de

vorbit, nu o dată, 
performanțele îno- 

pe distanțe 
despre curse

mingea la goșui ae 
banchet. Am jucnt ia 
Știința Petroșeni, în cali
ficări pentru divizie. Tot 
ca student la Petroșeni 
— volei.

V: Deci, o studenție 
sportivă. Era în...

...1956—1957. Treapta 
mai înaltă, ca sportiv 
performanță, cred eă 

atins-o atunci cînd 
încercat un nou sport: 

rugbiul. Jucam La Știin
ța Petroșeni. Meciul meu

M-am 
brelă 
soare 
bună,
voastră toți.

v • 
nisul, 
jucat 
oate,
deosebit.

M: e frumos. Un spec- 
tacc. care animă 
laxează in același 
Ține mult de artă...

Aci 
tră s 
ren, 
nouă 
insă 
peiele ! 
de 1 
„N-am 
besc..."

M
V

de 
de 
în 

re-

despre 
tătorilor 
lungi, 
fond de 40, 60 și 100
kilometri. Recordul 
materie l-a bătut, 
cent, maghiarul Szenasi 
Imre în etate de 35 de 
ani, care n-a luat trenu' 
de la Br.W-islava la Bu 
dapesta, ci (din econo
mie ?) a parcurs aceas
tă distanță... înot. Și 
este vorba de 230 de ki
lometri ! Pentru a-i aco
peri, lui Szenasi Imre 
i-au trebuit 40 de ore și 
41 de minute, timp in

Tisa,

care n-a ieșit nici 
moment din apă.

El nu e la prima 
for manță de acest 
Cu alt prilej, pe
a înotat 220 de kilometri 
in 44 de ore și 50 de 
minute. De asemenea, el 
a parcurs de 5 ori dis
tanța care separă Capri 
de Neapole (33 de kilo
metri), la sosire fiind a- 
plaudat de 170.000 de 
spectatori plătitori.

După ce a
la Bratislava Ia 
pesta, a doua 
mineața, Szenasi

s-a prezentat la serviciu, 
fără să lase impresia că 
se resimte de pe urma 
efortului depus. Și un 
coleg al său, inginer, a 
calculat că 
pus pentru 
celor 230 
pe Dunăre 
lent cu acel 
carea a 25 
la înălțimea

efortul de-
parcurgerea 

de kilometri 
este echiva- 
pentru ridi- 
de vagoane 
de 1 metru !

de

11

a

înotat
Buda- 
zi di- 

Imre

ȘTIȚI FOTBAL?

metri pentru un fault comis
in afara careului

infracțiune săvîrși- 
afara suprafeței de

O 
tă în 
pedeapsă poate fi sanc
ționată cu o lovitură de 
la 11 metri ?

Veți răspunde : nu !
Și totuși, există o si

tuație în care, deși in
fracțiunea nu s-a produs 
in careu, se acordă 
oalti : căutînd să 
tercepteze balonul, 
înaintaș ajunge în

pe- 
in- 
un 

fun-

dul plasei, deci DUPĂ 
linia de poartă. Voind 
să revină în teren pen
tru a participa la faza 
de joc ce se consumă în 
momentul acela, este ți
nut de mină sau împins 
de către portar sau de 
către un alt apărător. 
Infracțiunea se pedep
sește cu o lovitură de la 
11 metri.

— llei, baciule,

4

Umor
MA DUC LA MECI!

TURISTUL**
e departe muntele... GÂINA ? 

desen de AL. CLENCIU

și re- 
timp.

noas-
Pe

înregistrarea 
se întrerupe, 

arbitrul anunța 
i partidă, 

îmi reveneau 
unei melodii cîntate 
Horia

încetat

te- 
o 

In gind,
crim-

Moculescu : 
să te iu-

Horia
Radu Vuia

Moculescu

TE PUI CU MOȘU’?
De necrezut ! La 69 de 

ani, Iremia Vedelcu, din 
comuna Puiești, 
Rimnicu Sărat, 
să arate că nu 
Emil Rusu este 
să facă Turul României 
pe bicicletă, ci și el. Și 
a reușit !

Pe o bicicletă „Car- 
pați“, a străbătut, . în 
timp de 36 de zile, ruta 
de 3 100 km. Singur în... 
caravană, înfruntînd di
ficultățile traseului și in
temperiile de 
el a realizat 
manță pe care 
invidia foarte 
neri.

A plecat la 
sub privirile curioase ale 
vecinilor, și s-a întors 
Ia 17 septembrie, întîm- 
pinat de „necredincioșii** 
care-i cereau ștampile de 
prin toate locurile atin
se, care să confirme cele 
spuse de bătrinul rutier.

Au început, apoi, în
trebările : despre cursa, 
despre popasuri, despre 
locuri și oameni. Și, 
sprințarul ciclist și-a in-

raionul 
a vrut 

numai 
în stare

tot felul, 
o perfor- 
ar p8tea-o 
mulți ti-

13 august,

ceput... ruta cea mare, a 
povestirii : „A fost o că
lătorie de o rară frumu
sețe. Am admirat Delta, 
am prins un răsărit dc 
soare pe litoral, am vă
zut aproape toate orașe
le mari ale României. 
Pot spune că am inima 
plină. Iar drumurile nu 
m-au „dărîmat“ de loc. 
Din contră, mă simt niai 
fortificat, mai proaspăt, 
mai bine dispus. Am să 
recomand atît celor 10 
fii ai mei, cît și nepoți
lor să întreprindă 
fel de expediție 
tă“.

Dacă numeroasa
milie va lua startul în
tr-o cursă asemănătoa- 

constitui o a- 
caravană ci-

o ast- 
ciclis-

sa fa-

re, ea va 
devărată 
clistâ.

Și sigur
ei va fi moș 
Am spus 
greșit...

că animatorul 
Vedelcu. 

,moș“ ? Am

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

POȘTA MAGAZIN
GHEORGHE NICULAE. 

PLENITA. — Dacă s-ar a- 
corda și titlul de specta
tor... emerit, ați avea mul
te șanșe să-1 obțineți- Ați 
reușit să identificați un 
fotbalist, deși nu i se ve
dea figura, ci doar spate
le. Intr-adevăr, este vor
ba de Hie Stelian, iar faza 
în chestiune este dintr-un 
meci Steaua — F.C. Argeș.

IULIANA CUCU, BUCU
REȘTI. — Ne cereți să vă 
confirmăm informația ce 
vi s-a dat, și anume că 
Ion Ionescu. de la Rapid, 
este asistent la Institutul 
de Științe Economice. Ne 
permiteți să vă răspun
dem în... patru rînduri.

să ne... rezervăm un loc 
în finală. Să sperăm că la 
J.O. de la Mexic reprezen
tanții noștri la această 
probă se vor strădui să 
țmă pasul cu ceilalți

VERGIL BERARIU. O 
RADEA. — De-a lungiri 
anilor, reorezentativele cfc? 
polo ale României și Un

E asistent, dar ce păcat
Că și-a făcut acum și-un gen:
De la un timp, ați ob

servat,
E... asistent și pe teren!
TEODOR 

FĂGĂRAȘ. — 
am participat 
1000 m, dar

LEVENTE. 
La Duisburg, 
la caiac 1 — 
n-am, reușit

gariei s-au întîlnit de 
de ori. Ungaria, care este 
o „mare putere" în acest 
sport, a repurtat victoria 
de 19 ori. Sportivii noștri 
au învins de 4 ori, iar 
celelalte două întî’niri 
s-au terminat la egalitate
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HORIA PANATTOPOL. 
BUCUREȘTI. „îmi în
cerc încă o dată șansele 
de publicare a unor mici 
lucrări întocmite de mine, 
cu toate că prima oară nu 
am avut norod*. Au avut, 
în schimb, cititorii !

M. BOGDAN, VATRA 
DORNEI. — „De multe ori 
citești: .„etapa cutare a 
fost cîștigată de ciclistul 
X. cu timpul de Z ore. 
minute etc. în același timp 
cu învingătorul au Josit . 
și urmează uneori 20 și 
chiar 30 de alergători. Este 
posibil ca ultimul din a- 
cest pluton să vină în^ a- 
celași timp cu învingăto
rul fntîi, 
timpul 
marile 
înainte 
stadion,----- ---  _
multe ori ca timpul cel 
mai bun să nu fie al.._- 
cîștigătorului etapei. Un 
alt amănunt, care vine să 
risipească 
indiferent 
plutonul, 
concurent 
cel puțin 
bicicletă, 
cel ași timp.

CONSTANTIN BELECA, 
GURA HUMORULUI. La

___ , o precizare r 
într-o etapă (în 
competiții) se „ia“ 

de intrarea pe 
ceea ce face de

mai bun să 
cîștigătorului

al. -

nedumerirea dw 
cît de mare e 
dacă între un 
și altul nu este 

o lungime de 
toți primesc a-

Vă anunț pe această cale că duminică văd cupla
jul de fotbal pe stadion. Prin urmare, nu sînt acasă ! 
Gata ! De acum, n-o să vă mai năpustiți ca altădată 
sa ocupați locuri cît mai bune în fața televizorului 
meu. Nu veți mai avea ocazia să puneți _ întrebări 
machiavelice de genul : „tu nu ai vreo gusitărică prin 
casă, vreo țuiculiță, sau un șprițuleț ?... Aha, stringi 
pentru „Fiat 1800 !"... Nu veți mai cotrobăi prin că
mară, să-mi ciuntiți salamul de iarnă, să-mi distru
geți cutiile de sardele și să-mi exterminați ceie două 
borcane de zacuscă pe care intenționam să le desfac 
tocmai de Revelion. Nu voi mai avea fericitul prilej 
de a-1 găzdui nici pe unchiul Aurică — abonat du
minica la noi la masă — care deși vede meciurile 
de la înființarea televiziunii n-a ajuns să facă deo
sebirea între „ofsaid" șî „henț careu" și continuă să 
se întrebe cu o angelică mirare de ce „ăla mic și 
gras cu fluier în gură nu dă și el în minge ? !“ .

Nu, nu. De data asta nu veți mai avea prilejul 
să vă adunați circa 15—20 de indivizi, dintre care p« 
unii nu v-am văzut în viața mea, să năvăliți cu to
ții în casă, să începeți să vă certați între voi — 
„stinge țigara“ — „aprinde țigara" — „stinge lumina , 
„aprinde lumina" — „trage jaluzelele-n sus", „lasă-le-n 
jos" — pînă le veți distruge cu desăvîrșire ! Nu veți 
mal avea obrazul să-i sugerați nevestei mele „să se
ducă... prin vecini, la 
vreun remi, să ne lase 
pe noi. bărbații, sin
guri". Nu mă veți mal 
exila la bucătărie să 
vă fac cafele tocmai 
cînd e jocul mai pal
pitant. asigurindu-mă 
c-o să-mi... povestiți 
cum a fost. Nu mă veți 
mai trimite nici după 
scaune și sifoane prin 
vecini. V^site „rapi- 
distul" nu va mai a- 
vea cum și nici unde 
să sară-n sus cînd Du- 
mîtriu II va rata de 
la cinci metri, și nu-mi 
va descleia nici masa 
în care va trînti pum
nii săi de halterofil t 
Nu voi mai găsi co
vorul persan mitraliat 
în zece locuri de 
curile țigărilor 
stinse la timp.

Gata. S-a terminat cil 
distracția voastră săp
tămânală, pe... pielea 
mea și casa mea!

Acum, mă distrez șl 
eu. Mă duc la meci PB 
STADION, 
Vreți să veniți ? 
tiți. Faceți ce 
aici, pe stadion! 
din beton armat.
zistă la 80 000 de spec
tatori !

Pc concret
Secția de atletism a 

asociației sportive Me- 
talurgistul-Ploiești nu 
are antrenor din sep
tembrie 1966.

Acolo chiar și săritorii 
O fac mereu pe-alergătoril 
Că din septembrie, de zor, 
Aleargă... după-un 

antrenor.

mu- 
ne-

s-a-nțeles *
Pof- 

doriți 
Asta-i 

Re-

G. MIHAGACHE

Jocurile Olimpice de la 
Melbourne, proba de să
ritură în înălțime-femei a 
fost cîștigată de 0... out
siders : atleta americană 
de culoare Mildred McDa- 
niell. Ea a sărit 1,76 m. 
„Ioli". favorita probei, n-a 
realizat decît o săritură 
de 1,67 m, eu care s-a cla
sat pe locul 4. După J.O. 
Mildred McDaniell avea 
să dispară .de pe firma
ment. A fost o strălucire 
de o clipă...AUREL POPA. TTRGO- 
VIȘTE. — Fotbalistul Ni- 
colae Georgescu joacă tot 
la Rapid. La Rapid... C.F., 
în categoria C. Inimosul 
Naie“ n-a vrut să renun

țe nici la fotbal, nici la... 
Rapid.

NICOLAE CRIȘAN, DEJ. 
— „O echipă de fotba4 se 
poate califica în „Cupa 
cupelor", dacă pierefe 
ambele întîlniri? Exemplu: 
primul meci îl pierde cu 
5—4 în deplasare, iar al 
doilea meci, pe teren pro
priu, cu 1—0. Golaveraj : 
8—7 pentru învinși. Care 
echipă se califică pentru 
turul următor, ținînd sea
ma că echipa care a cîș- 
tigat ambele întîlniri are 
4 puncte, iar cealaltă 0 
puncte*4 Ați înțeles gre-

Arbitrii ieșeni de fot
bal de categorie repu
blicană nu au voie să 
se pregătească pe sta
dionul central pentru a 
nu strica gazonul.

Pe stadion le este tară 
Oprit accesul de o lună.
Ca mîine, o să li se ceară 
S-arbitreze din tribună.

Pierzînc? un meci, 
fotbaliștii de la Pro
gresul- Smîrdan, regiu
nea Ploiești, și-au bă
tut adversarii.

La meci. Progresul 
nepusă masă — 
cu golurile-n 

plasă.
Adversarul, 

într-o clipă,
... cu
,goluri" în echipă,.

— pe 
Se pomeni
Urmarea ?
Se pomeni

VICTOR TEODOR

chestiunea dublării go- 
depia- 
joacft 

obișnuite : 
mai

șit 
lurilor înscrise în 
sare. Meciurile se 
după... legile 
cine adună mai multe 
puncte, se califică. Numai 
în caz de egalitate de 
puncte și de golaveraj, 
pentru a se face departa
jarea spre a se evita un al 
treilea meci, intră 
țiune prevederea 
căreia golurile în 
sare se socotesc 
Dar să pierzi ambele me
ciuri și să te califici ? A- 
cesta ar fi visul de aur 
al tuturor echipelor slabe l

ION POȘTAȘU 
Ilustrații : N. CLAUDIU

în ac- 
potrivit 
depla- 
dublo.



in turneul international de volei de la Cluj

Echipa U. R. S. S. învingătoare
CLUJ (prin telefon, de la trimi

sul nostru}. Sala sporturilor din lo
calitate a găzduit ultimele între
ceri din cadrul turneului interna
țional masculin de volei. Deschi
derea au făcut-o echipele R.D.G. 
ți României (tineret). Scor: 3—fl 
(8- 8, 8) pentru voleibaliștii ger
mani. Bun arbitrajul cuplului V. 
Chioreanu — C. Armășescu (Ro
mânia).

In partida următoare, U.R.S.S.- 
Japonia 3—1 (8, —4, 3). Acest 
meci a arătat încă o dată rolul 
blocajului in soarta unei partide. 
Si, iert, cel sovietic a fost exce
lent. Au arbitrat corect B. Jova
novic! (Iugoslavia) și C. Mușat (Ro
mânia).

note: Cu gindul la Istanbul..,
înfringerea de loc onorabilă a 

voleibaliștilor noștri în meciul cu 
U.R.S.S. are darul să ridice cîte- 
va semne de întrebare in legătură 
eu comportarea echipei noastre la 
europenele de la Istanbul. In 
primul rind, trecerea rapidă de la 
un joc foarte bun (cel cu Japonia) 
ia unul sub orice critică trebuie 
să dea de gindit antrenorilor, ast
fel incit să remedieze, in timpul 
care a mai rămas, această lacună. 
Pe de altă parte, nemulțumește 
lipsa de mobilizare a jucătorilor 
in situațiile cheie. De pildă, in se
tul trei, in care sovieticii, conduși 
cu 13—6. renunțaseră evident la 
gîndul că mai pot ciștiga — an
trenorii scoțind din formație oa
menii de bază pentru odihnă în

Nicolau - la a treia 
victorie consecutivă

BELGRAD, 29 (Agerpres). Ale
xandra Nicolau marchează o ac
centuată revenire de formă, fiind 
la a treia victorie consecutivă in 
turneul candidatelor Ia titlul mon
dial de șah de la Subotrța. In ron
da a I5-a. jucind cu negrele. Ale
xandra Nicolau a învins-o pe cam
pioana U.R.S.S., Nana Aleksan
drin. Margareta Perevoznic a re
mizat cn Konarkovska. Tereza 
Stadler a fost învinsă in 43 de 
mutări de șahista sovietică Zato- 
iovskata. Kozlovska a ciștigat la 
Heemskerk, Kislova la Friedman 
și Kușnir Ia Aronson. Conduce 
Stadler cn II (2) puncte, urmată 
de Kușnir ltlțț (1) p, Zatulovskaia 
10 (1) p. Kozlovska 9*,S (2), Kislova 
9’4 (1) p. Nicolau 9*/2 P etc. Mar
gareta Perevoznic ocupă loc»! 14. 
cu 4 puncte și o partidă între
ruptă.

Varga — revelația 
turneului de tenis 

de la Opatija
Tînărul tenisman maghiar Var

ga este revelația turneului inter
național de la Opatija (Iugosla
via). EI a produs două mari sur
prize. eliminind pe doi dintre fa- 
voriții concursului, englezul Mike 
Sangster (6—1, 6—2) și iugoslavul 
Franulovici (6—4, 2—6, 6—2, 2—6, 
6—3). Prin ultima sa victorie, Var
ga s-a calificat pentru finala pro
bei de simplu, în care va întilni 
pe Spear (Iugoslavia), învingător 
în semifinale asupra lui Kukal 
(Cehoslovacia) cu 4—6, 7-5, 6—3, 
6—3.

• Rezultate din optimile de fi
nală ale turneului de tenis de la 
Berkeley (California): Passarell — 
Saul 6—3, 6—2; Leshly — Siske 
6—4, 6—4; Hewitt - Hoogs 6-3, 
6—2; Richey — Moore 6-2. 6—1.

Ultimul meci al echipei noastre 
s-a soldat cu un succes meritat : 
3—1 (9, —13, 3, 12) cu Polonia dar 
carențele arătate in partida pre
cedentă (cu U.R.S.S.) nu au dis
părut decît în parte. S-au remar
cat GANCIU, Cozonici, Udriștea- 
nu, Pîrlici, Schveiber și Berzei. Au 
arbitrat foarte bine P. Lange 
(R.D.G.) și N. Altav (Turcia).

CLASAMENTUL FINAL : Turneul 
pentru locurile I-tV :
1. U.R.S.S. 3 3 0 g-.3 (170:123) » p.
2. România 3 2 1 5:5 (158:140) 5 p.
3. Polonia 3 1 2 6:7 (142:168) 4 p.

4. Japonia 3 0 3 3:9 (123:160) 3 p.
Turneul pentru focurile V-VU :

5. R.D.G. 2 2 0 6:0 (90:48) 4 p.
6. Bulgaria 2 1 1 3:3 (69:72) 3 p.
7. România tineret 2 0 2 0:6 (51:90) 2 p.

Astăzi se întîlnesc aici, în meci
amical, echipele R.D.G. și Japoniei.

vederea setului următor — volei
baliștii noștri au revenit la greșe
lile copilărești din prima parte a 
înlilnirii, inviți rid adversarul să 
forțeze și să recupereze o situație 
ce părea iremediabil pierdută. Ri
dicătorii coordonatori, cărora Ie 
revenea sarcina cea mai importan
tă, in condițiile atacului sovietic 
efectuat departe de fileu și care 
evita, astfel, blocajul nostru, nu 
au mai acționai cu vigoarea din 
meciul cu Japonia. Și, prin urma
re, pregătirea atacului a fost de
fectuoasă, iar aeesta lipsit de efi
cacitate. Credem că antrenorii S. 
Mihăilescu. și Fl. Balaiș au greșit 
cind, văzind eă titularii nu cores
pund, nu au introdus pe Crețu, 
Corbeann, Cristhiani — buni i» 
meciurile precedente, sau nemen- 
(inindu-l mai mult in teren pe 
Bartha, care a greșit mai puțin 
decît ceilalți.

Ce alte cauze au mai concurat 
Ia această infrîngere neașteptat de 
severă ? Supraestimarea forțelor 
proprii, oboseala acumulată după 
meciul eu Japonia (oboseală care 
s-a văzut clar și Ia această echi
pă), antrenamentul intens din ul
tima. vreme ? Poate și acestea. 
Dar slaba evoluție de joi ne-a lă
sat un nu știu ce amar in suflet.

C. FAUR

BREVIAR
Deși nu-ș chiar atît de aproape, 

Jocurile Olimpice de iarnă din 
1968 nu sînt totuși... nici prea de
parte. Masivii muntoși Chartreuse. 
Bellcdonne și Vercors, care în
conjoară orașul Grenoble, cunosc 
— pe zi ce trece — animația spe
cifică apropierii marilor eveni
mente sportive: se fac amenajări 
și retușuri la pistele de concurs. 
la> stadionul de gheață, se fini
sează hotelurile din satul olimpic 
și cele destinate turiștilor.

în aeest timp, cei care, prin 
măiestria, curajul și buna lor pre
gătire, vor crea marele spectacol 
sportiv — așteptat cu atîta nerăb
dare din 4 In 4 ani — muncesc 
asiduu. Unii beneficiind de con
diții naturale mal bune, alții aș- 
teptind eu înfrigurare primii fulgi 
de nea.

Oricum, este cert că „tempera
tura olimpică" este în creștere. 
Pentru astăzi oferim cititorilor 
noștri citeva vești despre pregă
tirile intense ce se fac în întîm- 
pinarea Jocurilor Olimpice de la 
Grenoble și promitem și altele, 
mai consistente, în numerele vi
itoare.

★
„PISTELE S1NT PERFECTE" — 

aceasta a fost aprecierea lui Hu
bert Spiss (Austria), președintele 
comisiei „piste" din cadrul comite
tului de organizare a J.O. de iar
nă. El a vizitat zilele trecute tra
seele pe care se vor desfășura 
probele alpine, remarcind la sfir-

Răsfoind presa strâinâ

„JEUNE AFRIQUE": „Cine este Wilson Kiprugut ?‘‘
La 16 octombrie 1964, la Tokio, pe podiumul instalat pe stadionul 

olimpic au urcat trei atieți. Unul dintre ei era Wilson Kiprugut. Mic 
de statură, kenianul, în vîrstă de 26 de ani, stupefiase lumea atletis
mului, cucerind medalia de bronz în proba de 800 metri. Era o 
dovadă elocventă a progresului uimitor realizat de sportivii Kenyei.

„CINE ESTE WILSON KIPRUGUT?"
La această întrebare — pusă de un reporter al șăptămînalului 

„JEUNE AFRIOUE", a răspuns chiar atletul însuși.

J. A. — Cine sîntețî dv., Mr. 
Wilson Kiprugut?

K. — Sînt sergent în armata 
Kenyei. M-am născut în 1938, în 
orașul Kericho, în apropierea 
munților Nandi. Sînt căsătorit, 
am trei copii.

J. A. — în ce împrejurări ați 
optat pentru atletism?

K. — La școală mă interesam 
de sport. îmi plăcea mult să 
alerg pe cîmp și să jîractic exer
cițiile fizice. Nimeni nu m-a 
inițiat sau orientat. Se organi
zau competiți școlare, alergam 
mai repede ca alții și cîștigam 
deseori. Specializarea a venit 
mai tîrziu.

J. A. — Un specialist în atle
tismul african a declarat că suc
cesele atleților kenieni sîit 
strîns legate de condițiile lor de 
viață la mare altitudine, de obi
ceiuri. de felul lor de nutriție, 
de ritmul lor de viață... Astfel, 
reușita dv. în sprinturile pre
lungite (400 și 800 m) s-ar expli
ca prin faptul că aparțineți tri
bului Kalenjin. Membrii acestui 
trib se nasc și trăiesc Ia 1 500 m 
altitudine, fiziologia lor respira
torie este adaptată anei atmos
fere rare în oxigen — atu im
portant pentru cursele desfășura
te la altitudini mai coborfte. Lun
gimea picioarelor le permite un 
fuleu foarte suplu, jar datorită 
calităților lor fizice excepționa
le, membrii acestui trib sînt re
crutați în poliție și armată, 
unde duc o viață disciplinată.

OLIMPIC: „Temueratura“ in creștere...

Anticipind importanța actualului sezon de hochei pe gheață In perspectiva 
ediției viitoare a J.O. de iarnă, hocheiștii sovietiei au inaugurat In acest an 
campionatul unional foarte devreme, la 19 septembrie, prima partidă o puni nd 
echipele Spartak și T.S.K.A., două din cele mai valoroase formații din 

U.R.S.S., care dau lotului reprezentativ un mare număr de jucători.
Foto : TASS

șitul controlului efectuat ci au 
fost operate in mod corespunzător 
modificările cerute de comisie la 
începutul verii.

SE PROIECTEAZĂ ca patinoa
rul-gazdă a turneului de hochei pe 
gheață să fie dat in folosință pen
tru probă la 12 octombrie, dată 
la care la Grenoble se vor întilni 4 

primesc o alimentație bună si au 
obișnuința somnului regulat.

K. — Este adevărat că munții 
Nardi și Kisii creează o oarecare 
predispoziție pentru practicarea 
atletismului, dar trebuie să iu
bești alergările, să găsești în ele 
o ma-e plăcere pentru a obține 
și mari performanțe. '

3. A. — Cînd ați luat prima 
dată startul într-o competiție?

K. — A trebuit să aștept crea
rea federației keniene de atle
tism, în 1953, oentrtr a pârtie,pa 
la reuniuni oficiale. Prima oară 
am concurat la Nairobi. După 
proclamarea independenței țării, 
am făcut călătorii în Tanzania 
și Uganda. Jocurile Olimpice de 
la Tokio au constituit adevăratul 
meu debut internațional. Aici 
am obținut un dublu succes: am 
cucerit medalia de bronz și am 
realizat cel mai bon „«hrono* 
african al distanței: 1:45,9. record 
care se menține ș: astăzi. Arn 
descoperit astfel că proba db 800 
metri corespunde cel mai bine 
aptitudinilor țnele și am hotărît 
să mă specializez pe această dis
tanță.

J. A. — Australianul Ron Clar
ke afirma: „A câștiga curse sau 
a bate recorduri este evident 
important, dar esențialul este a 
te lupta, a ști sâ progresezi" 
împărtășiți această concepția?

K. — Cînd alergi, te gindești 
mai puțin sâ bați recorduri do
rești mai mult victoria. înainte 
de toate trebuie sî alergi, să sț+i 
să a.ergi, să te autodepășești. 
să dai totul pentru a deveni cel 
mai bun. Publicul nu se întreabă 
dacă ai un fuleu frumos, iasă 
barierele cronometrice zor fi de

din ■ marile echipe ale lumii: 
U.R.S.S., campioană mondială, 
Cehoslovacia, Canada și S.U.A. O 
adevărată avanpremieră a întrece
rilor olimpice propriu-zise. 

Pedeapsă exemplară pentru Skoblar'

pășite. El apreciază eforturile at
letului care se consacră în în
tregime probei.

J. A. — Cum vă antrenați?
K. — Specializarea determină 

firește și metoda de antrenament. 
Personal, mă concentrez mai 
mult asupra pregăti» :i pur atle
tice și alergărilor m munți. Se
zonul competițior.al începe în Ke
nya în iunie și se încheie în sen- 
tembrie. Din mai pînă în iunie e- 
fectuez trei pînă la cinci antrena
mente pe săptămînă.

J. A. — Cine stabilește pian»»- 
rile de pregătire și suorave 
ghează antrenamentele dv?

K. — în mod practic, nimeni, 
îmi stabilesc singur planul de 
antrenament. Cînd plec în turneu 
în strănătate observ și rețin ceea 
ce fac adversarii mei.

J. A. — Aveți un regim ali
mentar special? Vă pregătiți 
sub supraveghere din punct de 
vedere medical?

K. — în Kenya nu există re
gim special pentru atieți. în ar
mată naîncarea este aceeași pen
tru toți. Sportivilor nu li se ofe
ră rații alimentare de antrena
ment, de competiție sau de re
cuperare. Nu există nici supra
veghere medicală. Sîntem con
sultați numai înainte de a pleca 
în turnee.

Record mondial
de ciclism >

La Tașkent. ciclista sovietică I- 
rina Kiricenko (medaliată cu 
bronz la recentele campionate 
mondiale) a stabilit un nou record 
mondial in proba de 5000 m lan
sat, cu performanța de 32.5. Ve
chiul record data din anul 1955 și 
aparținea compatrioatei sale, Liu
ba Razuvaeva.

UN MARE NUMĂR de oficiali 
și arbitri vor veghea la buna des
fășurare a curselor de schi. Ast
fel. pentru probele alpine au fost 
desemnați 170 de arbitri, pentru 
cele de fond — 303, iar pentru să
rituri — 140.

FLACĂRA OLIMPICA va fi a- 
prinsă in localitatea Olympia (Gre
cia) la începutul lunii decembrie, 
de unde va fi transportată la Ate
na, iar apoi (in ziua de 19 decem
brie) spre Paris, cu un Caravelle 
special al companiei Air France. 
După un itinerariu și orar foarte 
precise, stabilite cu concursul unor 
servicii ale Turului ciclist al 
Franței, flacăra olimpică va 
străbate întreg teritoriul Franței 
și va sosi pe stadionul unde va 
avea loc festivitatea de deschide
re la 6 februarie 1968, ora 16,25.

PREȘEDINTELE Comitetului de 
organizare a J.O. de iarnă, dr. 
Michallon, a prezentat sdptz-.'r-z 
trecutâ reprezentanților prese., fil
mul în culori „A învinge la Gre
noble", scurt-metraj ilMStrind c:-• 
strucțiile efectuate in acest oraș 
pentru buna desfășurare a ««re 
Itii eveniment sportiv. Filmai «• 
fi difuzat in curind atit M Frnta, 
cit și in străinătate.

Meciul Benvenuti - Griffith, aminat
Meciul pentru titlul mondial de 

box la categoria mijlocie, dintre 
italianul Nino Benvenuti și ame
ricanul Emile Griffith, care urma 
să se dispute joi seara pe terenul 
de baseball „Shea stadium" din 
New York, a fost aminat cu 24 de 
ore, din cauza ploii. In cazul că 

timpul nu va permite desfășura
rea reuniunii în aer liber, partida 
va avea loc sîmbătă după-amiază 
la Madison Square Garden. Cu 
citeva ore înainte de mult aștep
tata confruntare, cota pronosticu
rilor era de 6—5 în favoarea lui 
Benvenuti.

• La Kiel, întîlnire între echi
pele reprezentative de box ale. 
R.F. a Germaniei și Poloniei. 
Scor 12—8 pentru gazde. Campio
nul olimpic la categoria ușoară, 
polonezul Kuiej, a fost învins prin 
descalificare de Voos.

Federația de fotbal a R.F. a 
Germaniei a aplicat o suspendare 
de două luni jucătorului iugoslav 
Josip Skoblar (care activează la 
clubul Hanovra 96), pentru com
portare nesportivă în cursul parti
dei de campionat cu formația S.C. 
Karlsruhe. în acest meci el a fost 
eliminat de pe teren. Skoblar a 
fost totodată amendat și cu suma 
de 1 000 de mărci. In cazul cind 
Federația vest-germană de fotbal 
va transmite această hotărîre fo

rului european. SJcctda 
tea juca în ectpa 
care urmează să tafi 
maț ia R.F. a Germa ~. 
tombrie. la Hanovra.

• In urma inciter 
cute la New York in fi 
lui de fotbal dintre ec
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