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PREDEALUL LA CAPĂTUL UNUI JOC DRAMATIC

un St. Moritz al României!
' Predealul este nna din ci
tadelele triunghiului geogra
fic al Schiului Sinaia •— 

; Predeal — Poiana. Și cu 
I toate că aloi practica aces- 
; tul sport este relativ mal 
; recentă în comparație cn îs- 
toriia celorlalte două orașe 

j montane, Predealul te-a cte- 
! pășit în ceea ce privește 
popularea pistelor, numărul 
de metri pătrațl de pîrtie a- 
sigurațl fiecărui schior. Ex
plicația acestei concentrări 

| rezidă în apropierea îmedia- 
j 'tă â pîrtiilor și cabanelor 
i față de 6tațîa G.F.R. șl de 
I șoseaua națională, în rapaci- 
! tatea crescută de deservire 
i e mijloacelor mecanice de 
i urcare, în gradarea valorică 
e pîrtiilor accesibile oricăror 

j-categorii de echlori ți — de 
! ce să n-o spunem T — ama- 
I bilității personalului de la 
I teleferice ți de la cabane 
-care, literalmente, 
dispoziția publicului, elua Ce 
șahi fiind, ca în agricultură, 

; ziua lumină șl, adeseori, pre- 
l lungită tîralu sub beneficiul 
; instalației moderne de ilu- 
; minare a pîrtiei. De aceea
Predealul aspiră la fiecare 
sfîrșit de săptămînă tot ceea 
ce Bucureștiul șl Pioieștiul 
sportiv trimite spre aer, soa
re șl lumină, reunind sub 
zodia schiului MII ȘI MU 
DE SIMPATIZANȚI. Dintre 
toate stațiunile de sporturi 
de iarnă, Predealul se apro
pie cel mai mult de stațiu
nile model din Alpl, de no
țiunea ideală sub raportul 
funcționalității șl operativi
tății. De ce 7 Pentru că se 
adaptează, se transformă per
manent dovedind o mare 

! mobilitate economică, o ex-* 
tinsă capacitate organizatori 
că. Chiar și în acest an, de 

! pildă, preluînd ldeea unor 
j pîrtii de școală șl de agre
ment în apropierea hoteluri 

'lor, s-au amenajat astfel de 
terenuri iluminate,' dotata cu 

‘teleschiuri portabile la ho
telul Timiș țț Ia vila Ro
binson de către întreprinde
rea economică a orașului 
Predeal. Este posibil ca șî

i

est* la

Dinamo și Steaua au terminat 
nedecis (2-2) la polo

alte terenuri școală cu 
diție (Veștea) sau cel 
fața cabanei Secuilor să fie 
utilate cu teleschiuri.

Toate mijloacele mecanice 
care deserveso complexul de 
plrti] Clăbucct au fost re
vizuite și pregătite pentru 
noul sezon. Pîrtiile, în stare 
acceptabilă, așteaptă ultime
le finisării nivelarea șanțu
rilor săpate de ploi, cosirea 
vegetației crescute peste va
ră, curățirea de pietre și 
lemne aduse de apele toren-

tra
ci in • ZIUA DE SCHI - ZIUA

LUMINĂ • TERENURI ILUMI

NATE Șl DOTATE CU TELE

SCHIURI PORTABILE • RE-

VIZII.., Șl PREGĂTIRI

• DESCONGESTIONARE
(Continuat» tn vag. ■ t-a)

Mihai BIRĂ

Alb fi negru... 
pe pîrtia Clăbucetului.IARNA BATE LA UȘA,

CALENDARUL SPORTIV SĂPTĂMÎNA

E GATA!
• Bogată activitate internă • Campionate 
mondiale fi europene, Jocuri balcanice fi 
multe altele in 1971 • Clasament asemănător 
Cupei Mondiale • In sfirfit insigna „Fulgul 
de zăpadă" • Control fi exigentă sporite

Recent, su avut loa la Pre
deal ți Brașov două ședințe 
ale Biroului federației româ
ne de schi-bob, organizate cu 
scopul definitivării calenda-

JOCURILOR DE IARNA
ÎNTRE 7 Șl 14

FEBRUARIE 1971
Organizatorii J.O. de iarnă 

din 1972 au anunțat că în
trecerile Săptămînii interna
ționale a Jocurilor de iarnă 
vor avea loc la Sapporo In
tre 7 si 14 februarie 1971.

CURS DE

rului intern ți internațional pe 
anul 1971, aprobării loturilor 
naționale propuse de colegiile 
centrale de antrenori, discu
tării regulamentelor compe
tițiilor și propunerilor pen
tru remanierea structurii co
legiilor centrale de antre
nori.

Ultima verificare

de rugby inaintea

PERFECȚIONARE (Continuare în pag. a 2-a)

Marți cupă-amiază, înce- 
pînd de la ora 16, lotul re
prezentativ de rugby, care 
se pregătește pentru meciul 
cu Italia din cadrul „Cupei 
Națiunilor* (25 octombrie,

PENTRU ARBITRII
DE HOCHEI

Intre 23 și 28 octom
brie va avea Ioc, sub 
auspiciile „Centrului 23 
August", un curs 
ipsrfecționare 
arbitrii 
hochei, 
punerile 
date de 
rimentați „cavaleri ai 
fluierului" din acest 
sport cu un regulament 
foarte complicat, au 
foști prevăzute lecții 
practice, precum și ur
mărirea arbitrajelor la 
oîteva partide din pri
mul tur al campiona
tului national.

de
(pentru 

divizionari de 
Pe lingă ex- 
teoretice, pre- 
cei mai expe-

o ții elecu
“ netice, tehnologia predă- 
£ rii în școli s-a adaptat 
«■ repede progresului știin
țe țific. Limbile se învață 
5 și se perfecționează în 
“ cabine individuale, cu 
•« benzi de magnetofon sau 
£ discuri. Diverse materii 
“ se însușesc mai bine cu 
” ajutorul aparatelor de 
g proiecție montate pe ca- 
S tedră.
S Și în timp ce uimitoa- 
5 rele mijloace audlovizua- 
g le cuceresc clasele (fără 
» a mai vorbi de irupția 
£ tehnicii pînă și în bucă- 
» tăriile gospodinelor), ed.11- 
£ cația fizică se predă tot 
g cu... „ghemuit, luat !”
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Sorții au vrut ca cele două pretendente la 
titlul național, Steaua și Dinamo să se întîl- 
nească chiar din primul joc al turneului final. 
Și spectatorii prezenți aseară in piscina Floreasca 
nu se pot plînge de aperitivul delicios servit în 
această săptămîuă a poio-uiui.

Cele două puternice team- 
uri ne-au oferit o întrecere 
care poate întruni toate su
perlativele : ritm alert, cu ac
țiuni debordante de la o 
poartă la alta, faze de mare 
spectacol și un rezultat — 
spre împăcarea ambelor ta
bere — perfect egal : 2—2 
(1—0, 0—1, 1—0, 0—1).

Jocul a început în nota de 
dominare a dinamoviștilor; pe 
rînd, Blajec și Kroner în
cearcă vigilența lui Cheța, dar 
apărătorul butului stelisteste 
la post. Apoi, a fost rîndul mili
tarilor să atace puternic și 
mingea expediată de Dinu Po
pescu s-a. oprit în bară. Cî- 
teva secunde mai tîrziu, a- 
celași Popescu (primind o 
pasă foarte bună de la Sza
bo) este pe punctul de a 
scăpa singur, și dinamo- 
viștii nu-1 pot opri decît prin 
fault. Lovitura de la 4 m 
a fost transformată precis de 
Szabo și 1—0 pentru Steaua. 
Finalul reprizei îi găsește pe 
dinamoviști cu avantaj nu
meric.

In eel de al doilea „sfert",

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a <-«)

In prima etapă ‘ 

de motocros, prea
cam- 

de mo-
Etapa inaugurală a 

pionatului republican 
tocros desfășurată duminică 
la Brașov, a reunit 27 aler
gători la cele trei probe care 
au figurat în program. Nu
mărul redus de participanți 
este urmarea firească a lip
sei de preocupare^ la toate 
nivelele, pftitru dezvoltarea 
acestei ramuri.

Revenind la primela între
ceri ale celei mai impor
tante competiții interne, tre
buie să spunem că alergă
torul nostru nr. 1, Ștefan 
Chițu, nu mai are adversari 
pe măsura sa la proba de 
250 cmc, deoarece Aurel Io- 
nescu șl Cristian Dovidsau 
trecut, peste noapte, la cla
sa 500 cmc, din calcule de 
club. Prin urmare, cursa 
cincisutiștilor, la startul că
reia s-au mai aliniat cam
pionul țării — Petre Paxino, 
experimentatul Otto Ștefani 
și alți alergători cunoscuți 
a constituit capul de afiș al 
primei etape. A învins Cris
tian Dovids.

CLASAMENTELE : 250
cmc — 1. Șt. Chițu (Steaua) 
8 p, 2. Fr. Sinte (St. r. Bra-

a reprezentativei

partidei cu Italia

Rovigo) va susține un ultim 
test. Parteneră, formația de 
divizie B, Sportul studențesc. 
Loc de desfășurare, stadionul 
Tineretului.

Partide disputate in întrecerea hocheiștilor
i Intrat pe făgașul unei 
dispute echilibrate — mai 
ales după apriga confrun

tare dintre Agronomia Cluj 
și Avîntul M. Ciuc — cam
pionatul național de hochei 
pe gheață a oferit spectato
rilor si ieri după amiază 
partide interesante,. în care 
formațiile învingătoare s-au 
impus greu, mult mai greu 
decât ar putea să o exprime 
scorurile finale.
> Cuplajul a avut programat 
tn deschidere meciul dintre 
echipele STEAUA și I-P.G.G. 
Cu un an în urmă aceasta 
întâlnire constituia, poate, o 
simplă formalitate pentru ho- 
cheiștii formației .noastre 
campioane, singura problemă 
fiind doar diferența de scor 
cu care ei învingeau. Acum, 
chiar dacă pînă la urmă 
Steaua a obținut o victorie 
destul de concludentă, pe 
gheată lucrurile nu s-au pe
trecut chiar așa de ușor.

Hotărîți să-și vîndă scump 
pielea, tinerii jucători de la 
I.P.G.G. au făcut o .nare ri
sipă de energie, încercând în 
acest fel să suplinească han
dicapul de valoare tehnică și 
tactică fată de adversarii lor. 
într-o mare parte din timp 
ei au reușit acest lucru, men- 
iținînd rezultatul atins $i prin 
forma bună a portarului Ne
teda. Adică, mai precis, a- 
tunci cînd au luptat cu mij- 
loaice regulamentare, folo
sind destul de bine calitățile 
lor fizice, de necontestat. 
Dar, uneori el au... căzut în 
l.gura păcatului" și trecând 
dincolo de limitele admise în 
hochei au fost penalizați cu 
eliminări, care — de cele 

ori = .niM râ-

mas fără urmări pe tabela 
de marcaj.

Din toate acestea se poate 
lesne trage concluzia că în- 
tîlnirea a fost destul de ani
mată, furnizînd faze palpi
tante si. fin plus, 
prilejul să apreciem 
tivele unor tineri 
din ambele echipe, 
subliniat în acest sens că Și 
Steaua a prezentat — și a

dîndu-ne 
perspec- 
hochedști 
Este de

STEAUA — I.P.G.G. 7—1 
(1—0, 2—1, 4—0)

Arbitri : C. Ștefănescu jl 
Al. Mureșan.

Marcatori : Varga șl Gheor
ghiu (cite 2), Ștefanov, G. 
Szabo și P. Sgîneă pentru 
Steaua, respectiv, Vlad II.

Penalizări : Steaua 8 minute, 
I.P.G.G. 8 minute

DINAMO — AVlNTUIi 
M. CIUC 5—2 (1—1, 3—1, 1—0)

Arbitri : Fi. Gubernu și M. 
Presneanu

Marcatori : Boldescu, Mihăl- 
lescu, Tureanu, Florescu, pană 
pentru Dinamo, Baka și 
nia.ș pentru Avîntul

Penalizări : Dinamo 4 
nute, Avîntul 4 minute.

«►
Szabo (cu fața) 
Kroner, doi din
tre cei mai teh
nici jucători din 
țară, 
pentru 
magine 
Steaua 
mo.

în luptă 
balon. I- 
din jocul 
— Dina-

LA TEMELIA TRADIȚIEI,- CU PILONII PASIUNII

In
țărilor ce au avut 
loo între conduce
rea federației de 
specialitate și ai> 
trenorli care s-au o» 
cupat da pregătirea 
loturilor de gimnas
tică, au fost stabi
lite echipele carene 
vor reprezenta la 
campionatele mon
diale de la Ljublja
na : Elena Ceampc- 
lea, Rodlca Apătca- 
nu, Alina Gorcac, 
Olga Ștefan, Elisa- 
beta Turcu, Paula 
loan și Felicia Dov- 
nea (feminin) ; Mir
cea Gheorghiu, 
Gheorghe Păunescu, 
Petre Mihaiuc, Dan 
Grecu, Gheorghe 
Tohăneanu, Nicolao 
Achim, Nicolae O- 
prescu (masculin).

Cele două echipe, 
conduse de tovarășa 
Elena Poparad, pre
ședinta F.R.Gi, au 
plecat luni diminea
ță spre Ljubljana.

Sportul bistrițean
iși construiește casă nouă

Orașul Bistrița, reședință a 
județului cu același nume. La 
sediul C.J.E.F.S., edificiu e- 
legant, amplasat în interiorul 
frumoasei baze sportive Pro
gresul, am avut prilejul să 
stăm de vorbă cu tovarășii 
Gheorghe Băloi — președin
te al C.J.E.F.S. și cu Constan-

a campionatului

puțini concurenți...
șov) 6 p, 3. A. Crisbay (St. 
r. Bv.) ' - - - -
(Steaua) 
(Poiana 
cmc : 1.
Buc) 8 p, 
(Steaua) 6 p, 
(Loc. Ploiești) 
Lucaci (St. r.
Tr, Moașa (St.
6. P. Paxino
1 p ; tineret: 1. N. Murgoci 
(Steaua) 8 p, 2. A. Benedek 
(St. r. Bv.) 6 p, 3. P. Po
pescu (Met. Buc.) 4 p.

4 p, 4. M. Banu
3 p, 5. C. Marin 

Cîmpina) 2 p; 500
Cr. Dovids (Met.

2. A. Ionescu
3. Fl. Stefan

4 p, 4. P. 
Bv.) 3 p, 5.
r. Bv.) 2 p, 
(Met. Buc.)

tin Sănduță — vicepreședinte 
al aceleiași instituții. Apoi, am 
avut drept interlocutori pe 
cițiva dintre tovarășii care 
conduc și coordonează activi
tatea sportivă din județ: Gri- 
gore Leșan, șeful secției sport- 
turism și pregătire militară 
din Comitetul județean V.T.C. 
și Simion Avram. — membru 
în Biroul executiv al Consi
liului județean al sindicate
lor cu probleme
Ne-a însoțit Ion Toma, co
respondentul ziarului „Spor
tul" pentru județul Bistrița- 
Năsăud.

In urma 
cu gazdele 
tat o serie 
ritoare la

de sport.

discuțiilor purtata 
noastre, ne-am no
de probleme refe- 
sportul bistrițean.

O STRĂVECHE TRADIȚIE

Tradiția sportivă a județu- 
țului Bistrița-Năsăud, pierdută 
undeva prin jurul anilor 1848- 
1550, dispune și astăzi de do
cumente (fotografii, afișe, pro- • 
grame și chiar echipament) 
care atestă existența sportu-

lui pe aceste meleaguri încă 
din vremuri de demult. 
De altfel, vicepreședintele 
C.J.E.F.S., prof. Constantin 
Sănduță, conduce un colectiv 
de vechi pasionați ce și-au 
propus să alcătuiască o mono
grafie a sportului bistrițean.

O dată cu noua împărțire 
administrativă. Bistrița a ie
șit din „eclipsa" Clujului, 
sprijinindu-se, din ce în ce 
mai temeinic, pe forțele pro
prii și în problema activită
ții sportive. în ultimii doi 
ani, corespunzător noii situa
ții, rezultatei^ în această di
recție s-au concretizat prin 
promovarea a 8 echipe de fot
bal, volei și handbal în di
viziile B, C și juniori. De alt
fel, numărul echipelor divi
zionara se ridică acitm la 
12, iar pentru anul viitor se 
scontează promovarea a încă 
două formații (fotbal și hand
bal) în campionatele divizio
nare.

Horla ALEXANDRESCU

(Continuare tn pag. a 2-a)

Astâzl, de la ora 16, In Aula D.C.IJ. i

începe finala
șahiștilor

Principala competiție șa- 
histă internă, FINALA 
CAMPIONATULUI NAȚIO

NAL MASCULIN, începe as
tăzi, la ora 16, în Aula Bi
bliotecii Centrale Universi
tare. își vor disputa titlul 
21 de

Cu 
rează 
loroși 
neul reunind un mare ma
estru internațional, doi ma
eștri internaționali. 11 maeș
tri și 7 candidați de ma
eștri.

Majoritatea pronosticurilor 
converg desigur către cei 
trei fruntași ai șahului ro
mânesc, VICTOR CIOCÂL- 
TEA, deținătorul titlului, 
FLORIN GHEORGHIU, au
torul recordului de victorii 
în. competiție, THEODOR 
GHIȚESCU, care a fost și 
el campion, aflîndu-se tot
deauna în preajma frunta
șilor.

Dar, 
te fi 
prisma 
teoretice, 
titlul a fost nu odată ame
nințat de jucători care nu 
poartă încă trese internațio
nale pe epoleți. Ne gîndimla 
Mircea Pavlov, marele -ne 
dreptățit al calificării olim
pice, Em. Reichcr, ajuns îa 
40 de ani veteranul finalei, 
Emil Ungureanu, capabil de 
mobilizare maximă în mo-

concurenți.
puține excepții, figu- 
pe tabelă cei mai va- 
jucători al țării, tur-

lupta sportivă nupoa- 
apreciată doar prin 
clasificărilor oficiale, 

Fiindcă practic,

Șerban 
formă 

Stanciu 
cronica

mentele decisive, 
Neamțu, aflat într-o 
excelentă, Traian 
(dacă va scăpa de 
sa boală a crizei de timp)
și alții. Clou-ul finalei îl 
constituie prezența a șase 
debutanți (!), ceea ce compli
că și dă 
întreceri.

Astăzi 
tragerea 
miază, pornesc ceasurile 
control !

culoare nouă vechii

dlmineață are loc 
la sorți. După a- 

de

1
i
l

Campionul
CIOGALTEA, Iji pune 

nou titlul in joo

VICTOR 
di n

STÂGIUO MAEȘTRILOR
Stagiunea șahistâ se deschide astăzi, ridicînd 

cortina în fata celor 21 de tablouri care vor 
alcătui finala, campionatului național 1970— 
1971. Spre satisfacția iubitorilor acestui joc, 
turneul chemat să desemneze pâ liderul eși
chierului românesc se anunță ca niciodată mai 

disputat, mai aprig și mai interesant. Primenirea masivă 
de nume, pe care au săvîrșit-o etapele eliminatorii, ames
tecul de generații, lărgirea considerabilă a reprezentării 
geografice în competiție, toate acestea sînt lucruri îmbu
curătoare, capabile să dea impuls mișcării șahiste autoh
tone și să determine noi sinteze de calitate.

Finala demonstrează, încă înainte de a începe, cîfeva 
adevăruri demne să fie luate în considerație. Primul, ig
norat altădată, ar fi acela >care investește campionatul 
țării (ca noțiune și simbol) drept întrecerea principală,de 
bază, către care trebuie să tindă un sportiv. N-au fost 
rare cazurile (și sînt multe sporturile din care s-ar putea 
alege exemplele) cînd asemenea competiții se demone
tizau prin absența de la ele a vîrfurilor, aflate în con
cursuri peste hotare sau în plină perioadă de pregătire 
pentru ele.

Este bine că, învățîndu-se din experiența tristă a solu
țiilor echivoce sau de compromis, campionatele națio
nale și-au recăpătat roba solemnă a judecătorului absolut 
în stabilirea criteriilor de valoare și de selecție pentru 
echipele reprezentative.

Turneul demonstrează, de asemenea, fără drept de 
tăgadă, cit de nocivă a fost mentalitatea valorilor pre
concepute și senatorismului de drept. _

De data aceasta, citit în ceea ce privește campionatul, 
Icît și alcătuirea echipei olimpice, federația merită o strîn- 

gere de mînă pentru intransigența demonstrată. Șahul

I
I
I
I
I
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(Continuare tn pag. a <

Calin ANTONESCU

Atac al dinamovtștilor la poarta hocheișttlor din Miercurea Ciuc.

foto: DRAGOS N&AGU

românesc nu va avea decît de cîștigat dacă se va per
severa pe această cale.

în sfîrșit, nu putem să nu readucem în discuție situajia 
materială precară a disciplinei, într-un contrast flagrant 
cu popularitatea ei, cu sutele de mii de adepți pe care 
îi reunește în jurul aceleiași pasiuni. S-a decolorat de 
mult cerneala apelurilor făcute în favoarea unui Club 
central, cum există în majoritatea marilor capitale euro
pene, pentru revitalizarea unor centre de tradiție, în spri
jinul proliferării șahului în școală, chiar dacă el nu va 
fi un obiect de studiu, cum se întîmplă în Uniunea So
vietică, Iugoslavia, Olanda, Anglia sau Argentina. Și 
încă multe altele...

Dar, astăzi este un moment festiv și n-am vrea să-l 
înnourăm sau să stricăm buna dispoziție generală, nealte-I înnourăm sau să stricăm buna dispoziție ge 
rată încă de dansul capricios al punctelor. ..-x_Să urăm, deci, succes celor care încep superba în- 

re a mintii, tacticii și rezistenței!...
Valeriu CHIOSE
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Onorantă pentru toți slujitorii sportului misiunea de explicare și largă răspîndire 
ideii dș mișcare tn aer liber, de practicare a exercițiilor fizice sau a diferi- 

" competență ?i pasiune, aefiuni ferme, efi-telor discipline, solicită — firesc — 
cientoz dar și neîntrerupte căutări.

ZiaȚul nostru a consemnat la loc de 
’cinate numeroasele măsuri elaborate în 
ultîma vreme, după temeinice dezbateri, 
de CNERS, ca și de organizațiile de masă, 
ministere; sau departamente cu atribuții de 
răspundere în domeniul educației fizice și 
spcytujuii Dar, oricît de valoroase ar fi, 
acțiwnile centrale nu pot acoperi ele sin
gure cerințele mereu crescute de apro
piere o cetăjenilor, a întregului tineret, 
de. pnacticare sistematică a exercițiilor 
fizice și sportului. Este nevoie pentru 
aceasta de o preocupare și de un efort 
general, Tn care inițiativa locală — în fie
care județ, .municipiu, oraș, sat — a de
venit, unanim recunoscut, factorul princi
pal. Ne-am propus de aceea să consem
năm — sugerînd totodată, GENERALIZA
REA — asemenea initiative izvorîte din 
înțelegerea și responsabilitatea cu care 
începe să fie privită sarcina dezvoltării 
necontenite a sportului de masă.

Pentru astăzi, pe „agenda inițiativelor* 
notăm deschiderea.Cursului de SANATATE, 
SPORT Șl ..RECREARE, organizat în cadiul 
Universității populare Timișoara, în cola
borare cu CJEFS Timiș — Centrul de 
Studii și Documentare. Noutatea nu con
stă în includerea tematicii sportive în pro
gramul Universității populare (punct cîști- 
gat în multe din principalele centre) ci în

îmbinarea lecțiilor teoretice cu cele PRAC
TICE. lată o idee excelentă care poate 
deveni o formă de maximă eficiență în 
atragerea a numeroși cetățeni de diferite 
vîrste în practicarea exercițiilor fizice și 
sportului. După vizita medicală obligato
rie (din nou un cîștig real) cursanții sînt 
îndrumați, în cadrul lecțiilor practice, spre 
sporturile _ PREFERATE : baschet, volei, 
handbal, judo, gimnastică modernă, spre 
culturism sau yoga. Sintem informați că 
ideea a stîrnit un interes major la Timi
șoara.. Cu atît mai mult cu cit ingenioșii 
organizatori s-au îngrijit nu numai de 
larga POPULARIZARE a inițiativei, ci și de 
PREGĂTIREA condițiilor de bază pentru 
reușita, ei. Este vorba, mai ales, de 
repartizarea unui număr corespunzător 
de ore la cele mai moderne baze sportive 
timișorene și de angrenarea unor specia
liști cu verificate potente. Așadar, tot 
ceea ce este necesar pentru ca la înche
ierea cursurilor să poată fi consemnate 
succese remarcabile.

Ne-ar bucura să aflăm că și tn alte 
municipii drumul 
sităților populare 
ca în Timișoara, 
de sport.

din amfiteatrul Univer- 
începe sâ ducă, la fel 
spre stadioane și sălile

Dan GARLEȘTEANU

TUR DE ORIZONT IN DIVIZIA B
Duminică, tn cadrul ccicl do 

a VIII-a etape a campionatului 
republican de handbal divizia B, 
s-a u înregistrat următoarele re
zultate :

MASCULIN, scria I : Tractorul 
Brașov — Rafinorul Ploiești 
11—13 (5—7) ; Știința Bacău —
A.S.A. Tg. Mureș 13—9 (7—6),
Agronomia Iași — Chimia Făgă
raș 17—22 (14—10), Relon Savi-
neștl — Trotușul Gh. Gheorghiu- 
Dej 10—11 (5—5), Medicina Tg.
Mureș — Ind. sîrmei Buzău 
10—6 (3—3) ; seria a II-a : A.S.A. 
SIBIU — MINAUR BAIA MARE
19— 18 (9—12). Meciul, deosebit de 
echilibrat, a fost dominat, in 
permanență, de către oaspeți care 
au prestat un joc în viteză cu 
multe acțiuni penetrante. Și to
tuși, In ultimul minut de joc, 
echipa gazdă beneficiază (la sco
rul de 18—18) de o lovitură de 
la 7 m și prin transformarea ei 
obține o victorie nesperată. (1. 
IONESCU :— coresp.)

Metalul Copșa Mică — Tehno- 
metal Timișoara 18—9 (6—5), Ti
mișul Lugoj — Textila Cisnădle
20— 14 (3—4), C.S.M. Reșița — In
dependența Sibiu 17—19 (8—8), U- 
niversitatea Craiova — Gloria 
Arad 9—9 (6—4).

FEMININ, seria I : CONSTRUC
TORUL BUCUREȘTI — UNIVER
SITATEA IAȘI 10—11 (6-4) !
Cele care au inițiativa și domi
nă sînt jucătoarele echi
pei gazdă. In vervă deosebită 
în prima parte a meciului și cu 
un portar foarte inspirat (Pe- 
truța Badea) ele reușesc la 
pauză să obțină un prețios avan
taj de două goluri. Nici în re
priza secundă jocul nu are o 
altă înfățișare, bucureștencele do- 
minînd în continuare. Experiența 
își va spune însă cuvintul, stu
dentele din Iași reușind în ulti
mele două minute de joc să ega
leze. (10—10) și să înscrie golul 
victoriei, obținind in extremis cele

două puncte pe care «contau c4 
le vor lua mult mal ușor I Prin
cipalele realizatoare : Cirjallu (6)
— Constructorul, respectiv Aga- 
fescu (4) — „U“. (a. h.)

Știința Bacău — Rapid 7—22 
(5—9), Chimia Buzău — Progre
sul 7—16 (3—6), Spartac Ploiești
— Voința București 8—15 (5—9),
Comerțul Constanța — Voința Ră
dăuți 12—9 (6—5) : seria a II-a î 
Chimia Făgăraș — Universitatea 
Cluj 8—15 (5—9), Univ. II Timi
șoara — Sparta Mediaș "
(7—2), Constructorul Baia
— Chimia Victoria 13—8

17—11
Mare 
(8-3) 

Oltul Sf. Gheorghe — Voința Si
ghișoara 6—7 (4—2), Dermagant
Tg. Mureș — Jiul Petroșani 8—7 
(5-2).

CLASAMENTE
MASCULIN

SERIA I
8. 6 0 2 144—119 121. Rafinorul

2. Trotușul 8 6 0 2 119— 97 12
3. AS A Tg. M. 8 5 0 3 150—129 1Q
4. Relon 8 5 0 3 138—129 10
5. Tractorul 8 5 0 3 128—122 10
6. Chimia 8 5 0 3 121—116 10
7. Agronomia 8 3 0 5 138—150 6
8. știința Bacău 8 2 1 5 93—114 5
9. Med. Tg. M. 8 1 1 6 87—109 3

10. Ind. s. Bz. 8 1 0 7 108—141 2
SERIA a U-a

1. Independența 8 7 0 1 147—106 14
2. C.S.M. Reșița 8 5 0 3 143—121 10
3. Timișul Lugoj 8 5 0 3 132—126 10
4. Minaur B.M. 8 4 1 3 140—108 9
5. „U" Craiova 8 4 1 3 127—126 9
6. Textila

Cisnădie 8 4 0 4 121—119 8
7. Gloria Arad 8 3 2 3 108—148 8
8. Met. C. Mică 8 2 1 5 105—120 5
9. ASA Sibiu 8 2 0 6 115—140 4

10. Tehnometal 8 1 1 6 97—121 3

0 
1
2
2
4
4

FEMININ
SERIA I

8 8 0
8 6 1
8 6 0
8
8
8

Rapid
„U" Iași 
Progresul

4. Voința Buc.
5. Chimia Buzău
6. Constr. Buc.
7. Comerțul

1.
2.
3.

AUTOMOBILISM

E.l. CRISTEA, A. PUIU,- GH. ROTARU Șl H. DUMITRESCU 
VITEZĂ' II COASTĂ

«

BASCHET

CAMPIONI NAȚIONALI DE
S-a încheiat șl al doilea 

campionat național al auto- 
mobiliștilor, cel de viteză 
în Coastă. In ansamblu el 
a constituit un succes, iar pe 
plan tehnic a dat naștere 
unei întreceri strînse către a 
avut darul să ne edifice asu
pra valorii actuale a piloți- 
lor noștri în această speciali
tate. Desigur, fiecare 
cere ierarhizează, 
automobilism unde în i 
de calitățile piloților 
în joc — cu o pondere 
nu poate fi neglijată — 
loarea mașinii, adeseori 
dinea unui clasament nu 
concludentă.

Spre a exemplifica, 
suficient să amintim că 
rietatea mașinilor (ca mar
că și putere) a făcut ca 
anul trecut să fie discutată 
valoarea de piloți a unora 
dintre campioni. Faptul că 
anul acesta o bună parte din 
cei mai buni piloți au concurat 
doar pe două tipuri de ma
șini (Renault 8 Gordini și 
Dacia 1100 S), a făcut să e- 
xiste o egalitate de material, 
clasamentele reflectând 
fidel valoarea intrinsecă 
piloților.

Iată cum arată acest 
sament pe- anul 1970 alcătuit 
pe baze, celor mai bune două 
rezultate obținute în cele trei 
curse :

între- 
dar în 

afară 
intră 

ce 
va- 
or- 

este

este
va-

mai
a

cla-

CU

DINAMO - PROGRESUL 13-11
Duminică, în întîlnirea 

Dinamo — Progresul, după 
ce se disputase partida 
dintre Viorel Marcu și 
Sever Mureșan <6—2, 5—7, 
6—3), iar scorul devenise e- 
gal (11—11), amîndouă for
mațiile își puneau speranțe 
în partidele de dublu mixt, 
amînate pentru luni. Dina- 
movișbiî Iudith Dibar și Se- 

: ver Dron s-au prezentat pe 
teren mai bine pregătiți și 
au cîștigat setul întîi

• 6—0 în fața perechii Ecate- 
. rina Roșianu, Sever Mure- 
: șan, iar al doilea set Ie-a 
revenit tot lor cu 6—1. Șan
sele nu-i surîd echipei Pro
gresul nici în a doua întîl- 
nîre de dubiu mixt. Julieta 
Boboc s-a prezentat pe teren 
cu întârziere și arbitrul 
principal, Ionescu Nandu, a 
hotărît conform regulamen
tului, meci cîștigat pentru 
Dinamo. Așadar, V. Marcu, 
Mariana Ciogolea — învin
gători prin neprezentarea ad
versarilor (P. Dumitrescu, 
Julieta Boboc). Scor i Dina
mo — Progresul 13—11.

CLASAMENT FINAL

1. C.S.U. Construcții 10 9 1 0 19
S. Dtn. București 10 7 1 2 15
3. Progresul 10 6 1 3 13
4. Steaua 10 4 0 6 8
5. Steagul r. Brașov 10 2 1 7 5
6. Politehnica Cluj 10 0 0 10 0

la 
de

Duminică a avut loc 
Galați revanșa întâlnirii 
lupte libere dintre formația 
locală Dunărea și Chemic 
Halle (R. D. Germană). De 
data aceasta scorul a fost 
favorabil gazdelor care au 
cîștigat la limită, cu 10—8 
(în prima reuniune 9—9). 
Cele mai frumoase meciuri 
le-au furnizat P. Poalclungi. 
E. Panait, Gh. Ciuntu, de la 
Dunărea, respectiv, Bauch și 
Petrnan.
i V. ȘTEFANESCU, coresp.

LA Z1
Buni a plecat la Leip

zig, profesorul universitar 
Leon Teodorescu, vicepre
ședinte al G.N.E.F.S, rec
tor al I.E.F.S. pentru a 
participa la festivitățile 
și manifestările științifice 
prilejuite de sărbătorirea 
a 20 de ani de la înfiin
țarea Institutului de cul
tură fizică din Leipzig.

INCONSTANȚA 
pare să fie nota 
tică a acestui

COMPORTĂRI CONTRADICTORII
echipelor 

caracteris- 
început de

campionat, cînd după două 
etape au mai rămas neînvin
se Dinamo. Steaua (cu lotu
rile cele mai valoroase) și 
Universitatea Cluj, 
vut însă în față 
modeste.

Rapid București 
mentabil în prima 
Galați, pentru ca la numai o 
săptămînă să realizeze o par
tidă foarte bună în compa
nia studenților de la I.E.F.S. 
Aceștia din urmă, după evo
luția curajoasă din partida 
cu Steaua, au fost de nerecu- 
noscut duminică la prînz in 
fața unor adversari de valoa
re mai slabă. De-a dreptul 
inexplicabilă ni se pare și 
comportarea cvintetului timi
șorean, pe care specialiștii îl 
indicau printre favoriții ac
tualei ediții. Universitatea 
pășise cu dreptul în noul 
campionat, smulgînd Politeh
nicii București (team cu nu
meroase veleități) două punc-

care a a- 
adversare

joacă la- 
etapă, la

te cît roata carului; dumi
nică însă, în propriul lor fief, 
studenții bănățeni au intrat 
pe teren în chip de mari se
niori și l-au părăsit cu ca
petele plecate. Evoluții con
tradictorii au mai avut Poli 
tehnica Galați, care după un 
succes net în fața Rapidului 
se prSzintă la București cu 
numai 8 jucători, în chip dc 
victimă sigură și chiar Uni
versitatea Gluj, contrată 
deseori în derbyul local de 
proaspăta promovată Politeh
nica.

Firește, nimeni nu ar avea 
ceva împotrivă dacă aceste 
surprize, care fac deliciul pu
blicului și măresc implicit 
cota de interes a competiției, 
ar avea la bază jocuri de 
bună calitate, cu un coeficient 
de spectaculozitate sporit. 
Din păcate însă — și comen
tariile corespondenților noș
tri subliniază acest lucru — 
surprizele mai sus amintite 
sînt generate de o insufi
cientă pregătire (îndeosebi a 
formațiilor studențești).

După evoluții mai modeste 
chiar decît media valorică în
registrată în primele două e- 
tape de echipele divizionare, 
Farul Constanța a luat în 
primire lanterna roșie și ne 
vine greu să credem că va 
reuși în etapele viitoare să 
evite această de loc onoran
tă postură. Adevărul este că 
posibilitățile lotului pregătit 
actualmente de prof. Al. Bo- 
toș sînt modeste din toate 
punctele de vedere. Msri mult, 
după cum ne declara dumi
nică unul dintre jucătorii 
constănțeni, echipa se întîl- 
nește în plenul ei numai du
minica. la meciuri. în ase
menea condiții comentariile 
devin de prisos...

a. v. —

Clasamente

VOLEI

1. Steaua
2. Dinamo
3. „U” Cluj
4. Polit. Buc.
5. Polit. Galați
6. Polit. Cluj
7. Univ. Timișoara
8. Rapid
9. I.C.H.F.

10. Polit. Brașov
11. I.E.F.S.
12. Farul

MASCULIN
2
2
2
2
2______
2 1 1 118—117 2

1
1
1
2
2
2

2
2
2
1
1

o 
o 
o 
î
1

172—116 
181—128 
124—104 
130—124 
142—138

4
4
4
3
3

2 1
2 1
2 1
2 0
T 0
• 0

140—145
134—148
138—161
103—114
133—157
94—157

3
3
3
2
2
2

3 3
4 0
2 2

Constanța 8 3 0 5 59— 77 6
8. Știința Bacău 8 12 5 52— 76 4
9. Spartac PI. 8 116 73—113 3

10. Voința Rdț. 8 116 77—108 3

SERIA a II-a
1. .,U“ Cluj 8 8 0 0 120—73 16
2. Dermagant 8 6 0 2 71—63 12

3—4. Voința sigh. 8 5 0 3 87—75 10
3— 4 Univ. II Tim. 8 5 0 3 95—83 10

5. Jiul 8 4 0 4 88-81 8
6. Constructorul

Baia Mare 8 4 0 4 77—79 8
7. Sparta Med. 8 3 0 5 81—92 6
8. Oltul Sf. Gh. 8 2 0 6 71—89 4
9. Chimia Făg. 8 2 0 6 64—94 4

10. Chim. Vict. 8 10 7 74—99 2

1. Eugen Ionescu Gristea
8 G) 2 p ; 2. Aurel Puiu
8 G) 4 p; 3. Z. Borbely
8 G) 6 p ; 4. Florin Popescu
8 G) 7 p ; 5. G-tin. Pesca- 
(R 8 G) 8 p ; 6. Gh. Rota- 
(D. 1100 S) 10 p ; 7. Gh. 

Taffet (D. 1100 S) 15 p ; 
Viorel Marin (D. 1100 S) 
p ; 9. Nic. Tatu (D. 1100 
16 p; 10. Gh. Morasse 
1100 S) 16 p.

(R 
(R 
(R 
(R 
ru 
ru

8.
15 
S) 

(D.

Ce ne spune acest clasa
ment ? în primul rînd că 
Eugen lonescu-Cristea. cei 
mai tîriâr pilot din. cel ce au 
condus R 8 Gordini, a făcu» 
un salt de valoare care îl 
situează astăzi în fruntea 
celor mai buni. De altfel el 
a cîștigat toate cele trei cursa 
de coastă cu suficientă dife
rență pentru a nu 1 se putea 
contesta locul ocupat 11 ur
mează Aurel Puiu, care ră
mîne o valoare certă și care 
de asemenea a fost cu puțin, 
dar constant, peste ceilalți 
concur ențl. Următorii piloți 
(care au concurat pe Renault 
8 Gordini) pot fi socotiți 
egali ca valoare, el sehlm- 
bîndu-și ordinea de la • 
cursă la alta. Ei sînt de ase
menea valori certe fi — în 
ciuda vîrstei, sau toarnă! da
torită ei — vor bloca prin 
experiență încă un an-dei 
drumul celor mal tineri apr» 
primele rânduri.

Urmează în clasament la 
distanțe apropiate (ca excep
ția lui Gh. Rotaru) un grup 
de piloți care au concurat p« 
Dacia 1100 și care s-au de
tașat clac anul acesta dove-1 
dind o creștere îmbucurătoa
re. Lor li se adaugă o Golo-*. 
gan, II. Graef, Zoltan Tomay* 
I. Drăgoi, FI. Morasse |1 Z/ 
Moldovan.

Iată acum *1 clasamente!* 
pe clase ale campionatului 
național de viteză în coastă.

CLASA A Î-At 1. Miri» Duri 
mitrescu (FIAT 856 S) » pț 2J' 
Udo Krasser (D.K.W. 896) 4 p ; 3. 
‘ Ceapă (FIAT 856) 6 p ; CLASA

3-A : 1. Gh. Rotaru (D. 1160 S) 
p ; 2. Gh. Taffet (D. 1160 S) 
p ; 3. Nic. Tatu (D. 1100 S) 
p ; CLASA A 4-A s 1. Aurel

I.
A
3
4
4
Puiu (R.8.G4 2 p; 2. I». Borbely 
(R.8.G.) 3 pț 3. Viorel Marin 
(D 1 100 S) 5 p ț CLASA A S-A « 
1. Eug. Ionescu-Criste* 2 p; 2. 
Fl. Popescu 4 p ; 3. C. Pescari*
5 P (toți pe R.8.G.).

CAIAC-CANOE
VA INVITAM LA

întrecerea de caiac-canoe, do
tată cu „Cupa Voința", s-a bu
curat de o frumoasă .participare, 
in ciuda vremii nefavorabile care 
pe lacul Herăstrău s-a făcut par
că mai mult simțită. A fost unul 
dintre acele atrăgătoare șl di
namice concursuri de toamnă tir- 
zie, menit să țină in actualitate 
sportul cu padele șl pagae. Par- 
ticlpanții, vitezlștli juniori, s-au 
întrecut pe un traseu ce a mă
surat 5Oo m, Izbutind — prin am
biția și evoluția lor — să întrea
că așteptările. In final, trofeul 
a fost cucerit de tinerii repre
zentanți al clubului sportiv Di
namo, care au totalizat 119 p. 
Ei au fost urmați, in ordine, de 
caiaciștii și canolștil de la școa
la sportivă nr. 2 (90 p), Olimpia

ÎNTRECERE, dar noi nu participam u

EVOLUȚII MODESTE IN EȘALONUL SECUND>
In campionatul diviziei B 

s-au consumat două etape. 
Din păcate, nivelul calitativ 
al majorității partidelor este 
scăzut. în eșalonul secundai 
voleiului nostru evoluează 
încă echipe în a căror pre
gătire există mari carențe la 
toate capitolele.

Experiența activității în 
divizia A pare să fie ele
mentul determinant al supe
riorității echipelor Progresul 
București și Universitatea 
Craiova (masculin), Progre
sul București (feminin), ele 
dominîndu-și partenerii de 
întreceri. Dintre celelalte 
competitoare, menționăm, de 
asemenea, evoluția bună a 
voleibalistelor de la Viitorul, 
care se anunță printre pre
tendentele la un loc fruntaș 
în serie, Universitatea Iași, 
Flacăra roșie București, 
Spartac București, precum și 
a voleibaliștilor de 
versitatea Timișoara 
tra București.
REZULTATELE ETAPEI

MASCULIN
SERIA 15 Alumina Oradea 

— Voința București 3—1, 
Politehnica Brașov — Pro
gresul București 1—3, Unl-

versitatea Timișoara — Sil
vanii Șimleul S. 3—0, C.F.R. 
Cluj — C.F.R. Timișoara 
3—2, A.S.A. Sibiu — Corvi- 
nul Hunedoara 3—1, Voința 
Arad — Ind. sîrmei Cîmpia 
Turzii 3—0.

SERIA A II-A ș Medicina 
București — Universitatea 
București 3—2, Electra 
București — Slderurgistul 
Galați 3—0, Universitatea 
Craiova — Aurora București 
3—0, Farul Constanța — 
lectroputere 
Vagonul 
Săvinești

C-ța.
FEMININ

1

1. Polit. Buc. 1 1 0 72—37 2
2. Rapid 1 1 0 69—55 2
3. Mureșul Tg. M. 1 1 0 55—53 2
4. I.E.F.S 1 1 0 53—51 2
5. Voința Brașov 1 1 0 62—61 2
6. Voința BUC. 1 0 1 Sl—62 1
7. A.S.A. Cluj 1 0 1 53-55 1
8. Crișul Oradea 10 1 51—53 1
9. Sănătatea S. M. 101 53-69 1

1 0 1 57—72
10. Constructorul 

București

!■

la Uni 
$i Elcc-

A II-A

E-
Craiova 3—1, 

Ploiești — Relonul 
1—3.
FEMININ
I : Spartac Bucu- 
I.T..B, Informația 

3—1, Viitorul Bis- 
Sănătatea Arad 0—3,

SERIA 
rești — 
București 
tnța 
Drapelul roșu Sibiu —• Vo
ința Brașov 2—3, Medicina 
Cluj — Medicina Tg. Mureș 
2—3.

SERIA A II-A: A.S.E. 
București — Constructorul 
București 2—3, Flacăra ro
șie București — Voința Con
stanța 3—0, Viitorul Bucu
rești — Universitatea Bucu
rești 3—0, Sănătatea Ploiești 
— Universitatea Iași 0—3, 
Politehnica Galați — Sănă
tatea Tîrgoviște 2—3,

Iarna bate la ușă
(Urmare din pag. 1)

Lecturînd calendarul in
tern remarcăm inaugurarea 
oficială a sezonului de iarnă 
prin concursurile de deschi
dere din 3 ianuarie d'e la 
Predeal (alpine) și Poiana 
(fond-biatlon-sărituri). Cam
pionatele naționale ale senio
rilor se vor desfășura după 
cum urmează î SANIE $1 
BOB la Sinaia între 13—15.11. 
1971 ; BIATLON la Poiana 
Brașov între 13—15.11; FON
DUL la Poiana Brașov între 
25—28.11 ; SĂRITURILE la 
Brașov în 28.11 și ALPINELE 
la Sinaia între 11—14.III. In 
calendar mai sînt cuprinse 
campionatele naționale ale ju
niorilor pentru sărituri (Mier
curea Ciuc), alpine (Predeal), 
biatlon (Predeal), fond (Poia
na) șî campionatul național al 
copiilor pentru sclii-fond (Baia 
Sprie) și alpine (Păltiniș). In 
afara acestor campionate ce 
se vor desfășura în aproape 
toate județele cu o capacitate 
organizatorică și o bază mate
rială corespunzătoare mai sînt 
prevăzute în calendar, „Cupa 
României" (competiție pe echi
pe) și ,,Cupa Federației", con
curs tradițional individual, 
„Cupa Unirii" — concurs ln- 
terjudețean și „Cupa 16 Fe
bruarie" concurs interdeparta
mental. Nu sînt uitate cam
pionatele școlarilor și studen
ților, olimpiada de iarnă a 
elevilor, organizată de U.T.C., 
ca și Săniuța de argint, de alt
fel. Tată și un element nou, In
teresant! introducerea unul 
clasament intern asemănător 
eelul practicat în Cupa Mon
dială (Trofeul Evian) pentru 
desemnarea ierarhiei celor mai

buni și mai compleți schiori, 
pe specialități.

In Sfîrșit, după o întâr
ziere inexplicabilă de 2 
ani, pentru sportul de masă 
se află introduse în calendar 
concursurile populare pentru 
obținerea insignei „Fulgul d'e 
zăpadă*, cu treptele „Aur", 
„Argint" și „Bronz".

în ceea ce privește calenda
rul internațional, el este deo
sebit de bogat. La bob este 
prevăzută participarea la 
Campionatele mondiale (Italia 
18—31 ianuarie), la cele euro
pene (4—17.1. R.F.G.), precum 
și la cele europene (tineret). 
Biatlonul se pregătește pentru 
Campionatele mondiale de se
niori și tineret (Finlanda 1—7 
III) în vederea cărora mal 
sînt prevăzute încă 7 întîlniri 
internaționale în țară și străi
nătate. Schiul alpin are pre
văzute 17 confruntări inter
naționale pe linia echipei na
ționale și numeroase alte în
tîlniri inter-cluburi. Cea mal 
importantă competiție externă 
este balcaniada (6 — 7. III. 
R.S.F. Iugoslavia). Săriturile, 
probă văduvită în ultimii ani, 
are posibilități de creștere șl 
afirmare prin 5 acțiuni inter
naționale, dintre care cea mal 
importantă rămîne participa
rea la „Turneul celor 5 tram
buline" (R.F.G. — Austria — 
Iugoslavia). Și, în sfîrșit, fon
dul, are, de asemenea, cuprin
se un număr de 11 confrun
tări internaționale, din care 
cea mal valoroasă rămîne 
participarea Ia balcaniadă.

După cum se ved'e a fost 
alcătuit un calendar Intern șl 
Internațional deosebit de bo
gat Rămîne ca sportivii șl 
antrenorii, printr-o maturitate 
și exigență sporit în pregăti-

re să se situeze Ia înălțimea 
răspunderilor ce le-au primit. 
Federația de specialitate și or
ganismele sale de lucru sînt 
hotărîte ca prin selecție și ac
țiuni de control să asigure cea 
mai bună componență și for
mă sportivă echipelor repre
zentative. Este un semn de 
exigență ce trebuie salutat I 

Deci, tuturor, spor la per
formanțe.

PRED
(Urmare din pag. 1)

țiale. Este încă o discuție 
în privința fondurilor. Fi
resc ar fi ca 
lefericelor să aloce o parte 
din realizări 
treținerea pîrtiilor șl să nu 
se aștepte donații de la 
F.R.S.B. sau de la alte or
gane centrale. I.S.C. Predeal, 
ca un gospodar chibzuit, 
trebuie să-și asigure între
ținerea curentă a tuturor in
stalațiilor comerciale ți spor
tive șl, în primul rîn# a 
pîrtiilor căci pentru ele vin 
la Predeal mii și mii de a- 
matori.

Se fac eforturi de disper
sare a numărului mare de 
turiști spre mai multe zone 
de schi și agrement, atrăgîn- 
du-se în circuitul sportiv 
împrejurimile Predealului i 
Gârbova, Susai, Fetifoi, Di- 
ham, etc. ®ăbucetul simte 
nevoia descongestionării. De
sigur, în viitor se vor des
chide pe el șî alte pîrtii, 
una intermediară între cele 
existente șî alta’spre Poiana 
JdănSstiriia .a

beneficiarul te

și pentru în-

„CUPA SPORTUL14
1. Dinamo Buc. 21 p
2-3. Steaua 17 p

,,U“ Cluj 17 p
4. Politehnica Buc. 14 p
5-6. „U“ Timișoara 11 P

Rapid Buc. 11 p
7-9. Poli. Galați 

I.C.H.F. Buc. 
Politehnica Cluj

10. Politehnica Bv.
11. I.E.F.S.
12. Farul C-ța

BREVIAR
Rezultatele etapei a Vl-a 

vizlei B : MASCULIN, _SC.

9
9
9
5
3
1

P 
P
P 
P
P
P

<n-
I :
O-

i a 
. _____________ seria

Steagul roșu Brașov — Crișul 
radea 60—62 (30—34) 7 Utilajul Ti
mișoara — Știința Mediaș 56—58 
(30—32) ; Constructorul Arad — 
Voința Zalău 62—54 (30—22) : U- 
niversltatea Craiova — știința 
Petroșani 64—54 (33—27) ; Co
merțul Tg. Mureș — Voința Tg. 
Mureș 63—41 (36—27) : seria a 
H-a : Rapid C.F.R. Galați — A- 
cademia Militară București 47—73 
(29—46) ; știința Sf. Gheorghe — 
Voința București 52—7o (11—37) ; 
Universitatea București — A.S.A. 
Bacău 65—60 (28—32). FEMININ, 
seria I: Medicina Timișoara — 
Metalul Salonta 39—38 (23—19) ; 
Universitatea Craiova — Voința 
Oradea 47—43 (25—18) Foresta 
Arad — Universitatea Cluj 26—38 
(21—20) : știința Sf. Gheorghe — 
Record Cluj 54—49 (31—20) ; Voin
ța Tg. Mureș — Universitatea Ti
mișoara 58—41 (27—27) ; seria a 
H-a : Medicina București — U- 
nivfersitatea Iași 20—6o (7—32) ; 
Progresul București — I.E.F.S. 
II București 56—44 (23—14) ; Ar
hitectura
Constanța oo—av țoi—io, , vi„- 
versltatea București — Rapid II 
București " " ‘
goglc Galați 
șov 33—41 (18—19).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții : S. Fi- 
loti, Șt. Gurgui, P. Arcan, S. 
Albu, Gh. Briotă, P. Dumitrescu, 
Gh. Nicolăiță.

București — Pedagogic
55—39 (32—18) ; Uni-
1_______ ... “ ■ :T
29—48 (12—27) ; Peda-

Politehnica Bra-

EALU L
Chiar dacă n-au reușit să 

convingă toți factorii inte
resați, predelenii se gîndesc 
să-și îmbogățească peisajul 
urbanistic, comercial și spor
tiv cu magazine de expozi
ție și vînzare a echipamen
tului și materialului sportiv. 
Fabricile de schiuri și bo
canci din Reghin, din Ti
mișoara, cele de confecții 
din București sînt așteptate, 
în plin sezon, cu expoziții 
permanente sau parăzi ale 
modei. Cooperația este in
vitată să deschidă ateliere 
de reparație și de închiriat 
materiale sportive, dezvoltînd 
începutul din anii prece- 
denți. Mai curînd sau mai 
tîrziu la Predeal se va rea
liza tot ce s-a propus pen
tru că dinamismul este ali
mentat de pasiune. Și mai 
credem că nu este o simplă 
întâmplare relația directă 
între planurile și realizările 
din ce în ce mai frumoase 
și faptul că printre condu
cătorii unităților economice 
șl sportive predelene se a- 
flă și cîțiva foști schiori, 
maeștrii sportului D. Frățilă, 
,V. Munteanu, I. Vintilă etc.

• Selecționata de juniori 
Voința a întrecut, la Galați, 
echipa de juniori Septemvri 
Sofia, cu scorul de 16—6.

• în ultima fază a pregă
tirilor în vederea campiona
telor europene de tineret de 
la Miskolc au intrat, de sîm- 
bătă. următorii boxeri : Bo
boc, Condurat, Cordoș, Toni, 
Ciochină, Crețu, Dumitrescu, 
S. Mihalcea, D. Moraru, Gyorf- 
fi, Florea, Tîrîlă, Siliște și 
Zelinca. Antrenori : E. Fiirâsz, 
N. Șerbu și E. Douda.

• Azi vor pleca la Belgrad 
pugiliștii români A.. Moraru, 
I. Mageri, Antoniu Vasile, I. 
Hodoșan și I. Covaci, 
țiți de antrenorul Ion 
novici, precum și de 
Stănescu, conducătorul 
gației. Ei vor participa 
turneu care începe joi.

(64 p), Clubul sportiv școlar (24 
p), Clubul nautic universitar (17 
p), Voința (0 p).

Așadar, clubul organizator, 
SECȚIA NAUTICA VOINȚA S-A 
CLASAT PE ULTIMUL LOC In 
această Întrecere. Firește, neplă
cuta situație 1 se poate întim- 
pla oricărui club : adversari mai 
bine pregătiți, bărci de calitate 
inferioară etc. La ultimul punct 
din „ele." intrind cea mai peni
bilă situație : NEPREZENTAREA 
PROPRIILOR SPORTIVI LA 
STARTUL PROPRIEI „CUPE". . . 
In cazul nostru, prezentarea in 
concurs doar a juniorului V. Pa
tru (K 1—500 m). Aceasta, in
condițiile cind la clubul Voința 
există o secție de caiac-canoe (e 
drept, momentan, fără antrenor), 
cînd secția nautică respectivă își 
propune să invite pe „teren pro
priu" toate cluburile bueureștene, 
oferind și un frumos trofeu, dar 
neonorînd cu prezența sportivilor 
săi întrecerea de care vorbeam.

Desigur, paranteza cu lipsa mo
mentană a antrenorului ar putea 
justifica, oarecum, nepartlrfparea 
sportivilor de la clubul Voința. 
Cu o singură condiție : federația 
de specialitate să nu fi propus, 
să nu ii insistat tn soluționarea

acestei probleme. Dar, s-a insis
tat, s-au făcut mal multe pro
puneri, Insă, fără ecou gmomen- 
tan" ia Voința !...

Rezultate' tehnice : JUNTO ARE n 
K 1 ; P. Marioara (Dinamo) 2:27, 
2. D. Vasile (Olimpia) 2:30, 3. G. 
Titișan (Clubul sportiv școlar) 
2:34 ; K 2 : 1. olimpia (E. Fodor, 
A. Marin) 2:12, 2, Șc. sp. nr. 2 
(Onțu, Iliescu) 2:14, 3. Dinamo 
(Truț. Constantin) 2:21 ț K 4:
1. Dinamo (Gologan, Neagu, Vi- 
ner.șan, Poenaru) 2:02, 2. C.N.U. 
(Ștefan, Telejman, Chiru, Badea) 
2:04, 3. Șc. sp. nr. 2 (Ivan, Pă- 
truț, constantinescu» lancu) 2:14 « 
JUNIORI : O 1 : 1. Mihai Ștefan 
(Șc. sp. nr. 2) 2:40, 2. I Po
pescu (Dinamo) 2:44, 3. V. Pru- 
naru (Dinamo) 2:48 ; C 2 : 1. Di
namo (E. Nemeș, s. Nemes) 2:15,
2. Dinamo (Pătrașcu, Năstase)
2:17, 3. Dinamo (Dlncă, Ungurea- 
nu) 2:19? K 1: 1. M. Bujor 
(Dinamo) 2:14, 2. R. Șotran
(c.s.ș.) 2:17 ; k 2 -. 1. șc. »p. nr. 2 
(B. Zabet, D. Păunescu) 2:01, 2. 
Dinamo (G. Ivan, M. Marin) 2:03 s 
K 4 : 1. Șc. sp. nr. 2 (Coman. 
Tănăsescu, Marin, Mihalcea) 1:50y 
2. Dinamo 1:51, 3. Olimpia 1:53.

V. TOFAN

SIMPOZION

inso- 
Stoia- 

Gh.
dele- 

la un

La Oradea, in organizarea 
A.S. Constructorul, a avut loc 
duminică dimineață un concurs 
de viteză pe circuit la care 
au luat startul 52 de moto- 
cicliști din 5 orașe. Iată rezul
tatele înregistrate : 70 CMC : 
(7 ture a 1470 m) : G. Seicn.cn- 
stein (C.S.M. Reșița), 125 CMC 
(10 ture) : C. Novac (C.S.M. 
Reșița) ; 175 CMC (10 ture) : 
Al. Miron (Constr. Oradea) ; 
250 CMC (14 ture) : V. Solo
mon (Motorul B. Mare) ; 350 
CMC : W. Hirschvogel (C.S.M. 
Reșița) care a cîștigat și între
cerea categoriei nelimitate.

„Cupa de toamnă” a revenit 
reprezentativei C.S.M. REȘIȚA 
cu un total de 55 p. Pe lo
cul doi s-a clasat Constructorul 
Oradea cu 24 p, iar pe locul 
trei. Motorul Baia Mare cu 
21 p.

ȘTIINȚIFIC
în organizarea Centrului 

de medicină 6portivă a avut 
loc recent un simpozion 
științific cu participarea u- 
nor specialiști (medici, an
trenori) din Cehoslovacia, 
R.D. Germană, U.R.S.S. și 
România, la care au fost a- 
bordate două probleme : as
pecte medicale ale dirijării 
procesului de antrenament în 
patinaj artistic — dr. Vasile 
Hiescu, și unele aspecte me
todice ale pregătirii patina
torilor — prof. Nicolae Gli- 
ga.

Discuțiile purtate pe mar
ginea acestor referate au 
scos în evidență aportul me
dicului și al antrenorului în 
promovarea măiestriei spor
tive, constituind, în același 
timp, un rodnic schimb de 
experiență.

Astăzi, In sala Dallas, la 
orei» 18,30
„LUPTA P.C.R. IN CEI 50 
DE ANI DE EXISTENTA 
PENTRU DEMOCRATIZA
REA SPORTULUI $1 EDU
CAȚIEI FIZICE"

Consiliul municipal pentru 
educație fizică șl sport, in 
colaborare cu Universitatea 
populară București, anunță 
deschiderea ciclului de con
ferințe pentru anul 1970/71, 
în sala Dalles.

Prima expunere va avea 
loc astăzi (ora 18,30), și v» 
fi făcută de către prof. Tu
dor Vasile, președinte ai 
C.M.E.F.S.-București, cu ti
tlul „Lupta P.C.R. în cei 50 
ani de existență pentru de- 
mocrattizarea sportului ți 
educației fizice".

Conferința va fi urmată 
de un film artistic.

PRECIZARE
Deoarece încă se mai ivesc confuzii privind controlul medical al spor- 

tivilor, conducerea Centrului de medicină sportivă ține să reamintească 
sportivilor, antrenorilor și cluburilor sportive următoarele : prin instr. 
34/31.01.1969 ale M.S. șl C.N.E.F.S. examenele medicale ale sportivilor din 
loturile olimpice șl republicane se execută la fiecare 4 luni la Centrul 
de medicină sportivă din București ; pentru ceilalți sportivi fruntași 
(maeștri, cat. I, jucători și sportivi divizionari etc.) aceste examene se 
fac la fiecare 6 luni la dispensarele pentru sportivi (Cluj, Iași, Timi
șoara, Brașov, Tg. Mureș, București, la dispensarul medlco-sportiv al 
M.A.I. pentru sportivii clubului Dinamo) sau in policlinicile de adulți 
(serviciul medlco-sportiv) în localitățile unde nu există asemenea uni
tăți. Vizele medicale emise de alte unități sau de alte persoane n-au va
labilitate.

Sportul bistritean
(Urmare din pag. I)

Dintre sporturile tradițio
nale în județ, handbalul este 
— pe drept cuvint — numit 
aici ■„regele tradițiilor", el 
fiind prezent cu nu mai pu
țin de 18 formații în campio
natele județene și trei echipe 
de juniori în campionatul re
publican. Aflat într-o perioa
dă de tranziție, acest sport 
are o puternică bază de masă, 
fiind viguros reprezentat de 
valul tineretului din județ. 
Fotbalul, și el cu precursori 
de valoare, și-a continuat as
censiunea, reușind ca anul 
acesta să promoveze în di
vizia secundă a țării prin e- 
chipa Gloria din Bistrița. 
Voleiul — un sport ce s-a 
ridicat la început timid—și-a 
creat, la rîndul său, o atît 
de necesară bază de masă, 
avînd prin echipa feminină 
Viitorul din Bistrița,- un pion 
avansat sub aspectul perfor
manței. Alături de aceste ra
muri. edificatoare asupra as
censiunii sportului de per
formanță bistrițene, o serie 
de alte discipline, ca de pildă 
boxul (despre care am mai 
scris), halterele, Judo-ul, lup
tele și tenisul de cîmp își 
găsesc din ce în ce mai mulți 
adepți. lărgind orizonturile 
sportivul pe aceste meleaguri.

Recenta dare în folosință 
a unei cochete săli — desti
nată sporturilor individuale — 
ca și a unor terenuri bitu- 
minizate de handbal, volei, 
baschet și tenis, ne dovedește 
că și sub aspectul bazelor 
sportive în Bistrița se înre
gistrează progrese.

însă... din păcate există și 
un „însă",- el însetnnînd, în 
primul rînd, absența unei săli 
de sport destinată jocurilor, 
căci cele trei minisăli exis
tente (cu dimensiunile 8x19 
m) nu numai că sînt prea... 
mini, dar aparținînd unor 
școli, sînt inaccesibile echi
pelor divizionare ce se văd 
puse — pe timpul sezonului 
de iarnă — în imposibilitate 
de a-și asigura o continuitate 
a pregătirilor.

Se cuvine — de asemenea — 
să amintim și de tenisul de 
masă bistrițean (marcat, în 
urmă cu cîțiva ani, de propul
sarea pe firmamentul spor
tului românesc și mondial a 
unui nume de prim rang: 
doctorul Radu Negulescu), 
care înregistrează în ultima 
vreme un regres, explicabil 
prin lipsa de interes cu care 
asociația sportivă Gloria (a- 
ceeași pe care o lăudasem în 
privința fotbalului) privește a- 
ceastă ramură. S-ar cuveni, 
credem noi, ca și tenisul de 
masă să revină pe locul n.e-

ritat în peeisajele sportului 
din județ.

PENTRU FIECARE ȘCOALA UN 
PROFIL SPORTIV

Sportul de masă, La nive
lul întreprinderilor și al 
C.A.P.-urilor, este, fără îndo
ială, una dintre cele mai cu
prinzătoare laturi ale mișcării 
sportive din județul Bistrița 
Năsăud. Cele 11 asociații 
sindicale și .19 sătești, cele 
264 de duminici cultural-spor
tive organizai anul acesta, 
pe întreg cuprinsul județean, 
bogatul calendar competițio- 
nal destinat tineretului din 
uzine, fabrici și de la sate, 
sînt numai cîteva din argu
mentele care vin în sprijinul 
afirmației noastre. Iar acolo 
unde există baze sportive 
cum sînt cele din comunele 
Prundu Bîrgăului și Uriu — 
adevărate stadioane — acolo 
unde numărul membrilor a- 
sociației sportive este egal 
cu numărul salariaților (Fa
brica de hîrtie din Prundu 
Bîrgăului) și unde conduce
rile instituțiilor respective 
sînt „trup și suflet* de par
tea sportului, așa cum se în- 
tîmplă în acest județ, fără 
discuție că sînt, deja, create 
premisele unor rezultate ,și 
maj bune pentru perioada ur
mătoare._ ___



Biroul federal ia astăzi in discuție
"U

ii

/n divizia CEtapa scorurilor egale
— Cimentul

Fulgerul

Victoria

SERIA I
Textil* Buhuși — Petrolul Moi- 

heștl 0—2 (0—2)
Rarăul Clmpulung

BiC»z 0—0 
Textil» Botoșani

Dorohoi 3—0 (2—0)
Minerul Comăneștl

Roman 0—o
Minerul G. Humorului — Fo

rests Fălticeni 2—0 (1—0)
Minobradul V. Bornei — I.T.A. 

Pașcani 3—1 (2—1)
Letca Bacău — Chimia Sucea

va 0—0
Penicilina 1*01 — WlooBna Iași 

1—2 (0—2).
(Corespondenți» I. Vleru, 

A. Rotaru, T. Ungureanu, St. 
Costache, C. Filipovlcl, F. 
Spak, I. lancu și V. Dlaeo- 
neseu).

! «, Mtaenrt G.H.
S. Minerul C.
8. cimentul
4. Tetrolul
K. Victori*
t. Nicolln*
7. Forest* 
«. I.T.A.
9. Chimia

io. Textila ut
il. Rarăul 

,42. Letea 
>43. Minobradul 
114. Penicilina 
li Fulgerul
16. Textila BK

4. Minerul M.N.
5. Știința
6. Electromotor
7. Vulturii
8. Dunărea
9. Minerul M.

10. Minerul B.
11. Furnirul
12. Metalul T.S.
13. Metalul T.
14. ME VA Tr.

15. Steagul
16. Victori*

Sev.
8
8
8

5
3
3
3
3
3
4
3
3
3

0
2
2
2
2
2
O
1
1
1

3 9—11
3 9—6
3 9—6

12—10 
9— 9 
8—10

10—13
13— 11
14— 14
12—17

3
3
4
4
4
4

10
8
8
8
8
8
8
7
7
7

De ce s-a întrerupt derby-ul

de la Cimpia Turzii ?

8
2
2

3
2
2

3
4
4

8—13
7—1®

11-15

M.E.V.A. Tr.Etapa viitoare t
Sev. — Minerul B., Minerul M.N. 
— Metalul T„ C.F.R. — C.I.L. 
Tg. Jiu. Minerul L. — Metalul 
T.S., Electromotor — Furnirul, 
Vulturii — Dunărea, Steagul — 
Victoria. Minerul M. — Știința.

problema arbitrajelor
Observatorii federali scot In evidență greșelile tomise simbătă

și duminică In partidele de la București
au
A,

CLASAMENT
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

SERIA A VI-A
2 4
4 2
4 2
5 O
4 2
4 1
4 1
4 1
3 2
2 3
3 1
3 1
3 O
2 2
3 O
2 0

1 12— 5
2 12— «
2 14—11
3 12—10
2 11— 9
3 18—10 
3 17—12
3 15—17
3 11—10
3 10— 8
4 10—13
4 10—15
5 13—16
4 6—11
5 10—18
« 4-14

Aurul

(23 octombrie)(25 octombrie) i 
Petrolul — Fo

Etap» viitoare
Nicolina — Letea.------
vesta, Mlnobradul — Minerul c., 
Victoria — Fulgerul, Textila Bt. 
— Textila Bh., Rarăul — Mine
rul G.H., Cimentul — I.T.A., Chi
mia — Penicilina.

SERIA A H-A
A.S.M. Tecuci — Chimia Oraș 

tlheorghiu-Dej 3—3 (1—1)
Ancora Galați — Dacia Galați
Petrolul' Berea — Metalul Plo- 

șjeni 0—0
Metalurgistul Brăila — Auto

mobilul Focșani 2—1 (1—1) _
Șoimii Buzău — Olimpia Rm- 

Sărat 0-1 (0-0) .
Voința București — S.U.T. Ga

lați 0—0
Petrolistul Boldești — Metalul 

Buzău 2—0 (2—0)
Rulmentul Bîrlad 

Tricolor Brăila 1—1 (0—0)
(Corespondenți s 

A. Gheorghe, r.~

Chimica Tinăvenl
Brad 2—0 (1—0)

Metalul Copșa Mică — Minerul 
Telluc 5—2 (2—0)

Soda Ocna Mureș — C.F.R. Sl
in eria 3—0 (0—0)

Mureșul Deva — Victoria Călan 
î—l (0—1)

A.S.A. Sibiu — Independența 
Sibiu 0—1 (0—0)

Minaur Zlatna ““ Metalul Alud 
1—0 (1—0)

Minerul Ghelar — Unirea Alba 
Tulia 3—0 (2—0)

Industria sîrmei Cimpia Turzii
— Arieșul Cîmola Turzii 1—0 
(1—0). Jocul a fost oprit de către 
arbitru în min. 83.

(Corespondenți : I.
M. Faliciu, Gh. Tăutan, 
mion, I. Ilie. N. Băișan, 
prița șl L. Donciu).

CLASAMENTUL
2 
1
1 
0 
0 
0 
4
2 
1
3 
2 
0 
0 
1
3 
0

Unirea

1. Mureșul
2. Chimica
3. Independența
4. Victoria
5. Minaur
6. Ind. sîrmei
7. Arieșul
8. Soda
9. CFR Slmerla

10. ASA Sibiu
11. Metalul
12. Minerul
13. Metalul
14. Minerul
15. Unirea
16. Aurul

A. 
G.
C.M. 
T.

5
5
5
5
5
5
3
3
3
2
2
3
3
2
1
2

Ducan, 
I. Sl- 

Fl. O-

1 8—
2
2
3
3
3
1
3
4
3
4
5
5
5
4
6

12
11
11
10

5 
18—12
12— 7
13— 7
19—14 10 
12—10
7— 5 

IS—15 
11—12
3— 6 

13—10
10— 14
11— 17 
10—15

9—16 
7—13

il) 
io

8
7
7
6
6
6
5
5
4

Derby-ul local din Cimpia 
Turzii, dintre echipele Industria 
sîrmei și Arieșul, s-a desfășu
rat într-o atmosferă încărcată, 
jucătorii ambelor formalii în- 
trccindu-se în durități și acte 
de ncsporlivitate. în asemenea 
condiții, arbitrul partidei, Mir
cea Ostaficiuc (Deva), a trebuit 
să fluiere tot timpul, să dicteze 
lovituri libere și să împartă 
avertismente în stingă și în 
dreapta, doar, doar, se vor po
toli cei 22 de fotbaliști și iși 
vor vedea de joc.

Dar, cu toată Intervenția e- 
nergică a conducătorului de joc, 
brutalitățile au continuat. Mai 
întii au fost eliminați HAIDUC 
(Arieșul. min. 66) apuî BORZ 
(Industria sîrmei, min. 68). Nici 
aceste măsuri n-au folosit la 
nimic. După puțin timp, alți 
doi jucători s-au luat la bătaie, 
și anume SURD, fundașul cen
tral al Arieșului, și GACI, de 
la Cimpia Turzii. Evident, ar
bitrul a intervenit scoțindu-i pe 
amîndoi de pe teren. GHEOR- 
GHE SURD, însă, n-a părăsit 
jocul decit la intervenția antre
norului său. După ce, în sfîr- 
șit, a ieșit de pe teren și cînd 
se credea că lucrurile s-au po
tolit, Surd s-a repezit la arbi
trul de centin, Iovindu-I de mai 
multe ori. După cum era și 
normal, arbitrul Ostaficiuc a 
oprit definitiv jocul. Acum, in 
loc de 0—1, pentru Arieșul, cit 
era scorul, în momentul între
ruperii (min. 83), Arieșul va 
pierde, probabil, cu 0—3, iar 
fotbaliștii care au urmărit mai 
mult picioarele adversarilor de- 
cît balonul vor primi sancțiu
nile meritate. Surd, autorul 
acestui grav act de huliganism, 
va constitui un subiect aparte 
pentru comisia de disciplină. 
Asemenea elemente n-au ce 
căuta pe terenurile noastre de 
fotbal.

Gravele greșeli de arbitraj care 
rezultatele ultimei etape a diviziei 
subiect fierbinte de comentarii pentru cronicari șl pentru 
iubitorii de fotbal. Problema fiind considerată deosebit de 
importantă, ea va fi luată în discuție în ședința de azi a 
Biroului federal în cadrul căreia vor fi analizate nu numai 
arbitrajele în chestiune, ci și alte aspecte legate de această 
activitate cu repercusiuni directe asupra bunei desfășurări a 
campionatului.

în așteptarea acestei ședințe, am ținut să aflăm părerile 
observatorilor federali despre cele două meciuri care au stîr- 
nit atîtea discuții, mai precis despre arbitrii care le-au con
dus. Antrenorul echipei naționale, Angelo Niculescu, obser
vator federal la meciul Rapid — Universitatea Craiova, ple- 
cînd la Liverpool, nu a avut timpul necesar pentru a depune 
cuvenitul raport. într-o convorbire pe care a avut-o însă, 
imediat după joc, cu un redactor al ziarului nostru, el și-a 
exprimat fără nici un echivoc părerea că Angelescu se afla 
în ofsaid încă din prima fază a acțiunii care a dus la în
scrierea golului de către echipa Rapid.

Cît privește întîlnirea Steaua — Politehnica Iași, al cărei 
rezultat a fost viciat de arbitrul N. Cursaru, iată aprecierile 
pe care le face în raportul său observatorul federal N. Pe
trescu : „Arbitrul de centru a comis o serie de greșeli privind 
aplicarea legii avantajului. Uneori, cl a fluierat 
al doilea al echipei Steaua, marcat de Tătaru, 
siderat o eroare mai gravă, dat fiind faptul că 
STELIST SE AFLA PE ACEEAȘI LINIE (n.n. : 
potrivit regulamentului), CU APĂRĂTORUL IEȘEAN. Vina 
însă revine tușierului V. Neac'șu, care n-a semnalizat. Arbi
trajul, în ansamblu, a fost MEDIOCRU".

în esență, așadar, aprecierile observatorilor federali coincid 
cu cele ale presei, ale miilor de spectatori care au urmărit, 
stupefiați, arbitrajul lui N. Cursaru și al tușierului V. Neacșu 
la meciul Steaua — Politehnica 
I. Cîmpeanu la partida Rapid — 
acesta a ignorat pur și 
linie.

influențat două dintre 
n-au rămas numai un

invers. Golul 
poate fi con- 
JUCĂTORUL 
deci. în ofsaid,

1.

simplu

Iași, precum și acela al 'ui 
Universitatea Craiova, unde 
semnalizarea arbitrului de

★
de astăzi se va întruni și Colegiul 
după ce va analiza arbitrajele mai

în cursul după amiezii 
central al arbitrilor, care, 
sus amintite, în prezența celor două brigăzi de arbitri, se va 
pronunța asupra celor întîmplate, înaintînd în acest sens 
propuneri Biroului federal.

(Corespondenți : C. Fllițlt, 
A. CLccrgLc, M. Plopeșanu, 
Tr. Enaclie, M. Dumitru, C. 
Vale, N. Dinei și S. Eliade).

CLASAMENTUL
6
6
6
5
3
3
4

Independența — 
.Zril — Chimica 
Mureșul, Arieșul

Etapa viitoare :
Metalul C.M., Unirea 
Metalul A. — II—
— Minerul G., Soda — Minaur, 
C.F.R. Simerla — Ind. sîrmei, Au
rul — Minerul T., Victoria — 
A.S.A. Sibiu.

te Metalul P.
2. Șoimii
3. Olimpia
4. Petrolistul
5. Rulmentul
6. Dacia
7. ASM Tecuci
t. Unirea Tricolor

1 1 14— 4 
0 2 15— 8
0
0
4
4
2

2
3
1
1
2

13
12
12
10
10
10
10

SERIA A VII-A

dinamoviștilor
întilnire, ieri dimineața, pe 

sălile Federației, cu Titus Ozon. 
De data aceasta, nu ne-a vorbit 
în calitate de antrenor al echi
pei naționale, ci de antrenor al 
fotbaliștilor de la F.C. Argeș,

condus în partida 
cu

un 
un

Dinamo Bucu-

meci frumos, 
rezultat eciii- 
și noi țansa

Doua goluri care

puteau fi evitate

pe care l-a 
de simbătă, 
rești.

— A fost 
încheiat cu
tabil. Am avut 
de a cîștiga partida, dar a a- 
vut-o și Dinamo, în repriza a 
doua. Mi-a plăcut jocul dina
moviștilor. Am constatat o îm
bunătățire a jocului apărători
lor, ceea ce constituie o făgă- 
duială pentru meciul de la 
Liverpool. Știu că pronosticuri
le sînt riscante, dar dacă Dina
mo evoluează la nivelul în 
care a jucat simbătă, le _ pot 
crea greutăți celor de la Liver
pool, deși mi s-ar putea răs
punde că Liverpool nu este.. i 
F.C. Argeș.

Nici unul dintre cei care au 
asistat, duminică, la partida 
Farul — Petrolul, n-ar putea 
să spună exact dacă mingea a 
depășit sau nu linia porții, cu 
întreaga ei circumferință, la go
lul înscris de Farul, în minutul 
42. Cel mai documentat a fost, 
în orice caz, arbitrul C. Petrea, 
care s-a aflat chiar lingă poar
tă. Nouă ne lipsesc argumen
tele cu care i-am putea contes
ta hotărirea.

Dar, n-ar mai fi existat o 
astfel de fază dubioasă. DACĂ 
GROZEA AR FI LOVIT IME
DIAT MINGEA. ÎN LOC S-O 
LASE SA ,. CURGĂ" ȘI S-O 
TRIMITĂ, ÎN TEREN. ARTIS
TIC. în ultima clipă, cînd dum
nezeu știe unde se mai afla : 
înainte, sau după linia porții.

La București. C. DAN, netră- 
gînd învățăminte dintr-o gre
șeală identică făcută în meciul 
cu Jiul, cînd și-a creat singur 
o situație periculoasă Ia poarta 
sa. N-Â DEGAJAT BALONUL, 
PERMIȚÎNDU-I ASTFEL LUI 
OBLEMENCO SA-L INTER
CEPTEZE ȘI SĂ RELANSEZE 
FAZA DIN CARE S-A EGA
LAT. ..

..Joaca" cu mingea e contra
indicată în orice moment, dar 
mat ales atunci cînd faza se 
petrece în suprafața de pe
deapsă proprie. Atunci, fotba
lul are mai degrabă nevoie de 
luptători decit de... artiști !

— B —

fos t 
stea.

Craiova, ar
și i. Cîm- 
notați doar

7
7 — Numai o 

de steaua noastră !!!
Desen de S. NOVAC

Pentru modul cum au 
condus partidele Steaua 
—- Politehnica Iași și Ra
pid — „U“ ” '
bitrii Cursaru 
peanu au 
cu cite o

Au fost stabilite datele meciurilor

Juniorii români „atacă“
Petroșani șl Cluj; pe primul loc

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET - REZERVE
1.
2.
3.
4.

Turneul U.E.F.A,
la... 21 martie 1971 !

am mat anunțat, re
de juniori a Ro- 

pfelimi- 
1971 
ale 

Eforturile

in t,Trofeul Petschowschi1
Situația în „Trofeul Pet

schowschi" după șapte etape 
se prezintă astfel 1 1—2. PE
TROȘANI ȘI CLUJ 9,00, 
3—4. Craiova și Bacău 8,66, 
5. București 8,64, 6—7. Plo
iești și Constanța 8,25, 8. 
Timișoara 7,75, 9. Arad 7,66, 
10—11. Iași și Brașov 7,00, 
12. Piteșii 6,75.

După cum 
prezentatlva 
mâniei v» participa la 
nariile Turneului U.E.F.A. 
alături de echipele similare 
Turciei șl Bulgariei.
federației române, de a programa 
măcar unul din jocurile preli
minare în acest sezon, au rămas 
fără rezultat, forurile de resort 
din Turcia șl Bulgaria refuzirid 
orice propunere în acest sens.

In consecință, programul echi
pei române a fost stabilit după 
cum urmează :

La 21 martie 19715 România — 
Turcia

La 28 martie 1971 : Bulgaria — 
România

La 4 aprilie : România — Bul
garia

La 11 aprilie 1971 : Turcia — 
România.

După cum ne informează an
trenorul federal Constantin Arde- 
leanu, datele de mai sus Sint 
ferme : ele au și fost transmise 
la U.E.F.A.

Dinamo Buc. 
„U“ Cluj 
Steaua 
Petrolul

5. Dinamo
6. St. roșu
7. Progresul
8. Rapid
9. Politehnica

10. C.F.R. TTm.
11. „U" Craiova
12. F.C, Argeș
13. Jiul
14. Farul
15. C.F.R. Cluj
16. U.T.A.

Arieșul Turda — Minerul Baia 
Sprie 3—0 (1—0)

Someșul Beclean — Bradul VI- 
șeu 5—2 (2—1)

Someșul Satu Mar» — Forest» 
Năsăud 1—0 (1—0)

Victoria Cărei — Unirea Zalău 
B-n (1-0)

Recolta Salonta 
la 2—2 (1—2)

C.I.L. Sighetul 
Unirea Dej 1—0 .

Gloria Bala Mare — Dermata 
Cluj 0—0

Chimistul Bala Mare — Con
structorul Bata Mare 2—0 (1—0).

(Corespondenți :
I. Pfntea, Tr. Silaglil. 
Cotrău, V. Godja, R. Pop).

Pe baza notelor acordate 
în această etapă, clasamentul 
„constanța* echipelor, după 
șapte etape, se prezintă în 
felul următori 1. POLITEH
NICA IAȘI 573 p (lanul
55) , 2. „U“ Cluj 555 p (So
lomon 54), 3. Farul 544 n 
(Badea 53), 4. Steaua 538
p (Ștefănescu 55), 5. 
mo Bacău 535 p.
56) , 6.
(Adamache și Olteanu 55), 
7. Universitatea Craiova 531 
p (Deselnicu 54), 8. Dinamo 
București 528 p (Constanti- 
nescu și Dinu 54), 9. U.T.A. 
526 p (Gornea și Pojoni 54), 
10. C.F.R. Cluj 525 p (Soo 
53), 11. Petrolul 521 p (Gru
ber 51), 12. F.Q. Argeș 518 
p (Olteanu 56), 13. — ■ ■
510 p (Pop / ”
47), 14. Ji'd 511 p (Libardi 

15 , rogresul 502 p
(Măndoîu 54), 16. C.F.R. Ti
mișoara 501 p (Mehedinți și 
Bojin 48). — A.V.

C—10
*-11

10—13
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Unirea

2
2
2
2
3
2
1
2
1

3
2
2
2
O
1
3
1
3

6— 10 7 
11—10 6
5—6 6

14—18 6
7— 16 6 

10—13 5
7—11 5 
9—14 5
7—16 5

Tricolor AL va. p a, vaaw»**.*' • - -- ------
— Petrolistul, Chimia — 
Automobilul — A.S.M. , Tecucu 
Olimpia — Rulmentul, S.U.T. Ga
lați — Metalurgistul. Metalul B — 
Mțtalul P. Dacia — Voința, Pe
trolul — Ancora.

SERIA A III-A
Dunărea Tulcea — Delta Tul- 

teca 0—1 (0—0)
Olimpia Giurgiu — Electrica 

Constanța 2—1 (0—1)
Energia Slobozia — Unlr»* Mi- 

năstirea 1—0 (1—6) „
Prahova Ploiești — Marina 

Mangalia 1—o (0—0)
Victoria Florești — Celuloza Că

lărași 1-0 (0-0)
Flacăra roșie Buc. — Electro

nica Obor Buc. 0—o
Cimentul Medgidia ~ T.M.U. 

Medgidia 1—1 (1—0)
Laromet București — Tehnome- 

tal București 1—1.
(Corespondenți 1 

p. Burcin, I. Matei, 
nescu, N. Cotnan, C. 
R. Avram și Eleonora 
pescu).

CLASAMENT

9. Voința
10. SUT Galați
11. Chimia
12. Automobilul
13. Metalul B.
li. Petrolul
15. Ancora
16. Metalurgistul

Etapa viitoare :

C.I.lk Gher-

Marmațlai 
(0—0)

P. Lazăr, 
Gh.

CLASAMENT

î. Arieșul 8 6 1 1 23— 8 13
2. Victoria 8 4 3 1 11— 5 11
3. C.I.L. Gherla 8 4 13 16— 8 9
4. Unirea D. 8 4 13 13—10 9
5. Dermata 8 3 3 2 10— 7 9

fi-7. Someșul S.M. 8 4 13 12—11 9
6-7. C.I.L. Sighet 8 4 13 10— 9 9
8. Foresta 8 4 13 11—11 9
9. Unirea Z. 8 3 3 2 7— 8 9

10. Recolta 8 3 2 3 11—18 8
11. Gloria 8 2 3 3 7—10 7
12. Minerul 8 3 1 4 8—12 7
13. Chimistul 8 2 2 4 13—12 6
14. Someșul B. 8 2 2 4 13—20 6
15. Constructorul 8 2 0 6 8—15 4
16. Bradul 8 116 6—15 3

Victoria — So-
Dermata.

Etapa viitoare : 
meșul B.. Minerul 
Arieșul — Constructorul, Recolta 
— Foresta, Unirea D. — Gloria, 
Unirea Z. — Someșul S.M.. C.I.L. 
Gherla — Bradul, Chimistul — 
C.I.L. Sighet.

1
2

3
1

3
4

Arbitrii meciurilor etapei a Vlll-a

Dina- 
(Ghiță 

Steagul roșu 532 p

a diviziei A
Farul — Dinamo Bacău: 

EM. VLAICULESCU (Plo
iești), ajutat la linie de M. 
Vasiliu (Ploiești) și G. Pop 
(Brașov) ;

Dinamo București — Stea
ua : G. LIMONA, ajutat de 
M. Bică și Gh. Vasiiescu I 
(toți din București).

C.F.R. Cluj — „U“ Cluj: 
S. BIRAESCU, ajutat de I. 
Rltter și G. Blau (toți din 
Timișoara) ;

Miine, pe terenul

TEST AL
programului

„Flacăra roșie — Dudești"

REPREZENTATIVEI DE JUNIORI
de pregătire alcătuit în vederea

Turneului U.E.F.A., reprezentativa

I. Turșle, 
St. io- 
Toader, 

P ti

U.T.A. — C.F.R. Timișoa
ra: A. PÎRVU, ajutat de I. 
Dancu și C. Niculescu (toți 
din București) ;

Petrolul — Steagul roșu :
NI. BĂDULESCU, ajutat de 
I. Erdoș și S. Patkos (toți 
din Oradea).

în cadrul 
abordării preliminariilor 
de juniori a României va susține miine o nouă întilnire de 
verificare, în compania divizionarei C, Flacăra roșie, echipă 
antrenată de cunoscutul fost internațional Nicolae Oaidă.

Testul elevilor lui Constantin Ardeleanu — reprezentativa 
de juniori va rula întregul lot, de 18 jucători — este pro
gramat pe terenul Flacăra roșie-Dudești, cu începere de la 
orele 13.30.

Rapid 
și Năsturescvi

55),

Etapa viitoare : Olimpia — F.-
nergia, I.M.U.M. — Prahova, 
Delta — Laromet, Celuloza — 
Flacăra, Electronica — Dunărea, 
Tchnometal — Electrica. Marina 
— Victoria, Unirea — Cimentul.

1, Delta 8 6 0 2 12-■ 4
2. Prahova S 4 3 1 10-■ 5
3. Elertrica 8 3 0 3 12-- 9
4. Victoria 8 3 4 1 12-■12
5, I.M.U.M. 8 3 3 2 10-• 6
8. Flacăra 8413 8-■ 6
7. Celuloza 8 3 2 3 10— o

8-9. Tehnometal 8 3 2 3 11--11

8-9. Cimentul 8 3 2 3 8—8
10. Energia 8 3 2 3 8—9
11. Unirea 8 3 14 13-• m
17. Electronica 8 3 14 6—7
13. Laromet S 3 1 4 S-■ »
14. Dunărea 8134 8—-15
15. Olimpia 8 2 15 8-■17
16. Marina 8 2 0 6 6—16

SERIA A VIII-A

Politehnica Iași — Univ. 
Craiova: C. GHEMIGEAN, a- 
jutat de C. Iofciu și A. Gri- 
gorescu (toți din București) ;

F.C.

Forestierul Tg. Secuiesc — Tor
pedo Zămești 3—0 (1—0)

Chimia Făgăraș — Minerul Bă
lan 5—0 (2—0)

Tractorul Brașov — Colorom 
Codlea 7—o (3—0)

Oltul Sf. Gheorghe — Viitorul 
Gheorghieni 3—0 (0—0)

Caraimanul Bușteni — Carpa,! 
Brasov 1—0 (0—0)

Unirea Cristuru Secuiesc — 
C.F.R. Sighișoara 1—1 (1—0)

Chimia Or. Victoria — Carpați 
Sinaia 0—0

Lemnarul Odorhelul Secuiesc 
Vitrometan Mediaș 3—1 (2—0)

(Corespondenți : L. Bucs, B. 
Stoiciu, V. Secărcanu, Gh. 
Briotă. V. Zbarcca, Gh. Matei 
și A. Pialoga).

CLASAMENTUL

Jiul — F. C. Argeș : V.
TOPAN, ajutat de G. Vereș 
și A. Pop (toți din Cluj) ;

N.Rapid — Progresul :
PETRICEANU, ajutat de L 
Hrisafi și M. Niță (toți din 
București) ;

Arbitri români

peste hotare
SERIA A IV-A

Comerțul Alexandria — 
Caracal 2-1 (1—0)

Petrolul- Tirgovlșt» — I.R.A. 
Cîmpina 1—0 (0—0)

Mașini unelte Buc. — Autobu
zul București 2—1 (0—0)

Petrolul Videle — Progresul 
Corabia 3—1 (2—1)

Unirea Drăgășani — Dacia Pi
tești 1-1 (1-0)

Sirena București — Sportul 
muncitoresc Buc. 1—1 (1—1)

Chimia Rm. Vîlcea — Chimia 
Tr. Măgurele 2—0 (0—0)

Gloria Slatina — Lotru Brezol 
4—0 (3—0).

(Corespondenți : M. Bizon, 
M. Avanu, O. Guțu. V. Pancu, 
D. Denghel, D. Diaconescu, 
P. Giomoiu și I. Diaconu).

1. Chimia F.
2. Oltul
3. Lemnarul
4. Caraimanul
5. Viitorul
6. Tractorul
7. CFR Sighișoara
8. Carpați B.
9. Unirea

10. Forestierul
11. Chimia V.
12. Minerul
13. Torpedo
14. Carpați S.
15. Colorom
16. Vitrometan

Etapa viitoare :

8 6 2 0 20—"7 14
8 6 0 2 17— 6 12
8 4 4 0 18— 7 12
8 K 0 3 13—13 10
8 4 2 2 8— 8 10
8 3 3 o 20— 7 9
8 3 3 2 13— 9 9
8 3 1 4 20—13 7
8 2 3 3 11—17 7
8 3 0 5 12—15 »G
8 1 4 3 10—14 6
8 3 0 5 8—22 6
8 2 2 4 7—20 6
8 2 1 5 12—15 5
8 2 1 5 7—19 5
8 2 0 6 11—15 4

CLASAMENT
1. Sportul 8 5 2 1 23—10 12
2. Chimia R.V. 8 6 0 2 14— 6 12
8. F. C. Caracal 8 5 2 1 14— 8 12
4. Petrolul V. 8 4 13 12— 7 9
5. Chimia T.M. 8 4 13 S— 7 9
6. Petrolul T. 8 3 3 2 10—11 9
7. Autobuzul 8 4 0 4 11—10 8
8. Comerțul 8 4 0 4 9— 9 8

8-10. T.R.A. 8 3 14 10—10 7
9-10. Gloria 8 3 1 4 9— 0 7
11. Sirena 8 2 3 3 12—14 7
13. Dacia 8 3 1 4 9—13 7
13. Progresul 8 3 14 S—13 7
14. Mașini 8 2 2 4 11—14 6
15. Unirea 8 2 1 5 6—12 5
16. Lotru 8 116 6—19 3

Etapa viitoare : Chimia R. V. —

Etapa viitoare : Chimia F. — 
Oltul. Vitrometan — Caraimanul, 
Carpați B. — Viitorul, Minerul — 
ColOrom. Chimia V. — Forestie
rul. Carpați S. — Tractorul. C.F.R. 
Sighișoara — Lemnarul, Torpedo 
— Unirea.

Miercuri, două brigăzi for
mate din arbitri români vor 
conduce partide din turul II 
al unor competiții europene. 
Astfel, meciul Herta B.S.C.
— Spartak Trnava, din „Cupa 
europeană a tîrgurilor", care 
va avea loc în Berlinul oc
cidental, va fi arbitrat de 
C. Petrea — la centru, N. 
Petriceanu și C. Ghemigean
— la linie, iar întîlnirea din
tre Panathinaikos și Slovan 
Bratislava, din „Cupa cam
pionilor europeni", ce se va 
disputa la Atena, va fi con
dusă de C. Bărbulescn — la 
centru, V. Pădureanu șl I. 
Ritter — la linie.

In campionatul Angliei s-a desfășurat simbătă un atractiv derby. Fruntașa clasamentului, 
Leeds United (în echipament alb) a terminat la egalitate cu Manchester United (scor 2—2). 
In stingă imaginii se vede Best, în mijloc Bobby Charlton, în prim plan Jackie Charlton 
fi portarul Brian Kidd Telefoto : A.P.-AGERPRES

Loto • Pronosport
• AZI ULTIMA ZI PEN

TRU CONCURSUL SUPLI
MENTAR PRONOSPORT

unor
auto-

FIAT
în U.R.S.S.

F.C. SANTOS 
SURCLASATĂ DE 

VASCO DA GAMA
BRAZILIA. în „Cupa 

Robertao", care înlocu
iește campionatul țării, 
la Rio de Janeiro a 
fost înregistrată o ma
re surpriză. Jucînd ex
cepțional, echipa Vasco 
da Gama a surclasat 
cu 5—1 (4—0) pe F. C. 
Santos, echipa lui Fele. 
Jocul, desfășurat pe 
stadionul 
a fost 
proape 
tatori. 
aliniat 
tidă cea mai bună for
mație în frunte cu Pele 
și noua achiziție, por
tarul argentinian Au
gustin Mario Cejas. în 
alt meci, disputat la 
Sao Paulo, echipa lo
cală Sao Paulo a ter
minat la egalitate : 
0—0 cu Porto Alegre.

desfășurat 
„Maracana", 

urmărit de a- 
150 000 despec- 

F. C. Santos a 
în această par-

Campionate naționale în diferite țări

Sportul. Comerțul — Mașini. Chi
mia t.m. — Petrolul v., Sirena
— Lotru, I.R.A. — Gloria, Dacia
— Petrolul T.. Progresul — F.C. 
Caracal. Autobuzul — Unirea.

SERIA A V-A
Furnirul Deta — Minerul Mol

dova Nouă 0—1 (0—0)
Victoria Caransebeș

Caransebeș 1—4 (1—2)
Dunărea Calafat — Steagul roșu 

Plenița 0—0
Metalul Topleț — Minerul Mo- 

tru 3—0 (2—0)
M.E.V.A. Tr. Severin — Meta

lul Tr. Severin 2—2 (0—1)
știința Petroșani — Electromo

tor Timișoara 2—0 (0—0)
Minerul Bocșa — Minerul Lu- 

penl 3—0 (0—0)
C.I.L. Tg. Jiu — Vulturii Tex

tila Lugoj 0—0
(Corespondenți : F. Șuman- 

dân. M. Mutașcu, St. Zvtgnca, 
C. Avram. Gh. Manafu, S. 
Bălol, T. Isac șl O. Vlleeanu).

C.F.R.

CLASAMENTUL
L C.I.L. Tg. Jiu 8 3 4 1 10— 3 10 
t. Minerul L. 8 5 0 3 14— 9 10

Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor 
la concursul suplimentar Pro
nosport din 21 octombrie 1970, 
în programul căruia figurea
ză si cele trei echipe din 
țara noastră promovate în 
turul doi : U.T.A., DINAMO 
și STEAUA. în rest, întîl- 
niri interesante din cadrul 
competițiilor europene CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI, 
CUPA CUPELOR si CUPA 
ORAȘELOR TÎRGURI.

înainte de fixarea prono
sticurilor dumneavoastră, vă 
recomandăm să 
ț,Programul 
SPORT1* 
prinde 
jocurilor 
cipante.
i • La

consultați 
LOTO-PRONO- 

de astăzi cere cu- 
amănunte 
ți echipelor

asupra 
parti

25 octombrie
ADMINISTRAȚIA DE 
LOTO-PRONOSPORT organi
zează concursul excepțional

R.C.
STAT

posibilitatea obținerii 
premii importante ca : 
turisme DACIA ,1300.^ 
850 ; excursii 
(partea sudică) : excursii la 
Paris ; premii fixe în nume
rar și premii în bani de va
loare variabilă.

Cu 15 lei aveți posibilita
tea să participați la toate 
extragerile cu șanse mari de 
cîștig.

410'99 LEI REPORT 
L CONCURSUL 

PRONOEXPRES • PREMIILE 
CONCURSULUI PRONOEXPRES 

NR. 42 DIN 14 OCTOMBRIE
Extragerea I : Categ. 1:1 va

riantă a 190 000 lei; Categ. 2 : 1 a 
100 000 lei; Categ. 3: 4,10 a 13 140 
lei; Categ. 4: 22,7o a 2 373 lei; 
Categ. 5: 86 a 626 lei; Categ. S: 
3 298,95 a 40 lei ;

Report categ. 1: 209 325 lei. 
Report categ. 2: 42 556 lei. 
Extragerea a H-a: Categ. B t 

2,85 a 24 620 lei; C : 18,10 a 3 877 
lei; D : 1195,10 a Go lei; E : 71,40 
* 200 lei; F : 1 707,40 a 40 Ici.

Report categ. A : 159 018 1«1.
Premiile de categ. 1 ti i au 

revenit participanților PBRJU 
MIRCEA din Bacău șl ȘTEFA- 
NESCU IOAN din Blstrița-Năsâud. 
care ciștigă cite un autoturism 1* 
alegere și diferența in numerar 

OM UU- k

FRANȚA. în cursul săp- 
tămînii trecute 
s-au desfășurat 
meciuri restante 
etapa a Xl-a : St. Etienne — 
Marseille 2—1, Angouleme — 
Rennes 1—0, Ajaccio — Va
lenciennes 1—0. Nancy — 
Reims 2—2, Nantes — Metz

- Sochaux 
— Red Star 

— Nice 
Lyon 3—2, 

- Bordeaux 1—1, Se- 
Bastia 5—1.

și duminică 
mai multe 
și»-cele din

de Je- 
rezul- 
- Lo- 
Slavia

0—0, Marseille - 
2—2, Strasbourg -
2—1, St. Etienne
2—1, Angers — 
Nîmes 
dan -

Primele clasate :
1. Marseille

11
11
11
11

2. Sochaux
3. Metz
4. Rennes

7
6
4
4

1
2
6
5

3
3
1
2

26—13
23—14

7
9

11—
16—

15
14
14
13

a 
des-

1—0 prin golul marcat 
kov în min. 83. Alte 
tate : Levski- Spartak - 
komotiv 0—0, J.S.K.
— Laskov 2—0, Botev —
Spartak 3—1, Dunav — Cer- 
nomoreț 2—0, Cerdafon Orlo- 
veț — Trakia 2—2. Primele 
clasate :
1. Ț.S.K.A. 7 6 1
2. Botev 7 6 0
3. Levski Spartak

7 4 2

0
1

1

23—
14—

12—

7
6

3

13
12

10

a 6-a) :
Sabadel

rezultate : 
Radenthein 
Wacker — 
Wattens — 
mering —
0—0, Wiener 
Sturm Graz 
— Wacker 
clasate :
1. Admira
2. Rapid
3. Innsbruck

9

Voest 
2-1, 

Innsbruck 
Lask 1—1, 

Austria 
Sport 
2—1, 
2—1.

Linz — 
GAK 
0-1, 
Sim-

Viena
Klub — 
Bregenz 
Primele

9
9

7
5

0
3

2
1

23— 9
18—12

14
13

NORVEGIA. Echipa 
Stroemsgodset a ciștigat în a- 
cest an titlul de campioană 
totalizînd 25 de puncte. Pe 
locurile următoare s-au cla
sat formațiile Rosenborg — 
24 p, Ilamarkkameratene 24 
p și Brann 23 p.

PORTUGALIA (etapa « 
5-a): Academica — CUR 5—1, 
F. C. Porto — Benfica) 2—2, 
Barreirense — Belenenses 

Leixocs — Guimaraes 
Farense — Tirscnse 
Setubal — Boavista 
Varzim — Sporlîng

BULGARIA
Vil-a). Meciurile 
fășurat în condiții 
rico nefavorabile 
ploaie), influențînd calitatea 
jocurilor. Surpriza 
înregistrat _ la Varna, 
echipa
2—1 de Cerno More. Tot în 
deplasare, echipa Etar a 
dispus de Marîța Plovdiv cu 
1—0. O victorie dificilă a 
realizat Ț.S.K.A. Sofia care 
ft iuviu» 4?e jâMdemik cu

(etapa 
s-au 

atmosfe- 
(lapoviță,

etapei s-a 
unde 

Marek a dispus cu

SPANIA (etapa 
Atletico Bilbao — 
1—0 ; Gijon — Valencia 0—1, 
F. C. Barcelona — Espanol 
Barcelona 3—0, Atletico Ma
drid — Elche 3—1, Saragosa
— Celta Vigo 0—0. Granada
— Las Palmas 1—0, Malaga
— Real Madrid 0—2, Real 
Sociedad — Sevilla 1—0.

Primele clasate :
1. Atletico Madrid

6 5 1
2. F, C. Barcelona

6 4 2 
6 4 1

0 10—3 11

5 1 3 17—11

(etapa

11

3. Sevilla
0
1

13—5
6—2

10
9

a 9-a) :
2—1 în

AUSTRIA (etapa 
Rapid a învins cu 
deplasare pe Vienna. Admira 
a întrecut cu 4—o formația 
Austria din Salzburg, - Alte

CEHOSLOVACIA
11-a) : Dukla Praga 
ta Praga 0—2, Slovan Bra
tislava — VSS Kosice 1—1, 
Jednota, Trencin — T. J. 
Trjinec 3—2, Tatran Preșov 
— Skoda Plsen 4—0, Z.V.L. 
Jilina — Inter Bratislava
2— 2, T. E. Gottwaldov — 
Banik Ostrava 1—1, Union 
Teplice — Lokomotiv Kosice
3— 0, Slavia Praga — Spar
tak Trnava 1—2. Primele 
clasate :
1.Jednota Treneln

11 7 2 2 18 —12 16
2. Spartak Trnava

11 6 3 2 19— 8 15
3. Banik Ostrava

t 11 5, 5 1 11- : 13

a
— Spar-

1-L 
0—0, 
1—0. 
5-1, 
0—1.

Clasament: 1. Sporting Li
sabona 9 p, 2—3. Dcnfica.și 
Academica cu cile 7 p etc.

UNGARIA (etapa a 10-a) : 
Liderul clasamentului, Uj- 
pesti Dozsa, a fost învins cu 
scorul de 2—1 de formația 
Videoton, iar Honved a 
pus cu 1—0 de Vasas. 
rezultate : Ferencvaros 
Szeged 4—0, Csepel — 
naujvaros 3—0, Raba 
gybr — 
bathely 
gotarjan 
Fees — Tatabanya 0—0. în 
clasament conduce UJpasti 
Dozsa cu 22 p, urmată de 
Vasas 20 p, Honved, Ferenc- 
vanos și M.T.K. — toate cite 
19 puncte etc.

dis- 
Alte

Du- 
Eio- 

M.T.K. 1—1, Szom- 
- Komlo 2—0, Sal- 

— Diosgyiir 1—0,



U. T. A., STEAUA Șl DINAMO BUCUREȘTI

ÎN FAȚA CELUI DE AL DOILEA TUR
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De la trimișii noștri speciali la Belgrad, Eindhoven și Liverpool

La Eindhoven, fotbaliștii olandezi 
doresc consacrare internațională

LA BELGRAD, NIMENI NU CREDE
Din agenda campionatelor 

mondiale de gimnastică

(prin te-
După o lungă și 

înce-
EINDHOVEN. 19 

le fon). 
obositoare călătorie 
pută dimineața — cu avio
nul pe ruta București—Ams
terdam (via Frankfurt, pe al. 
cărui aeroport am făcut o 
întrerupere de cîteva ore 
înainte de a ne reimbarca la 
bordul unei aeronave a com
paniei olandeze K.L.M.) Și 
cu trenul pe distanța Ams
terdam-Eindhoven, am ajuns 
scara în orașul care va găz
dui' miercuri meciul din 
„Cupa -cupelor" dintre echi
pa locală și Steaua. Acum, 
cînd. transmit aceste rînduri, 
mg aflu, împreună cu cole
gul 'Eft'imie lonescu de la 
repisța „Fotbal", la, hotelul 
„ăilvcren Seepherd" (,,Calul 
dg .mare de argint", în tra
ducere românească), unde li 
s-a oferit fotbaliștilor ro
mâni ■ găzduire. Ei au sosit 
la Eindhoven mult mai de
vreme. în timpul prinsului 
deoarece avionul special cu 
care ■ au călătorit de 
București, împreună cu 
catarii echipei Dinamo, 
primit permisiunea să 
rizeze' pe aerodromul militar 
din apropierea acestui oraș, 
fiind' astfel scutiți de a mai 
trece prin Amsterdam.

Autpenorul Ștefan Covaci, 
care se află încă de simbătă 
in , Olanda, are de-acum o 
tolbă plină de impresii, une
le dintre ele țmpărtășindu-ni- 
le . și nouă. Ne-g. interesat, 
firește să-i aflăm în primul 
rind părerea asupra echipei 
locale, pe care a urmărit-o 
în , partida de campionat sus
ținută duminică în deplasare, 
cu N.A.C. Breda. După cum 
se știe, P.S.V. Eindhoven a 
cîștigat destul de ușor aceas
tă partidă, cu 3—0, la pauză 
scorul fiindu-i favorabil 
2—0. Ștefan 
spus că diferența de goluri 
putea fi chiar mai mare, în- 
trucît echipa oaspe a fost neț 
superioară celei locale. Fără 
a intra în rîndul formațiilor 
de clasă de pe 
P.S.V Eindhoven 
totuși — o impresie , foirte 
bună prin jocul modern și 
eficace pe care îl practică. 
Jucătorii săi. doresc con
sacrarea internațională. Ea. 
se apără, dar totodată 
și atacă supranumeric, cu 
cile 7 oameni, jucătorii săi 
fiind într-o permanentă miș
care în teren, schimbîndu-și 
mereu locurile și rolurile. 
în meciul de duminică, cu

!ă 
ju- 

a 
ale

CU
Covaci ne-v

continent.
■face —

N.A.C. Breda, portarul Jan 
van Beveren a apărat exce
lent, parind și
de la 11 metri. O 
foarte bună au
fundașul Strika, 
Hiddiuk (autorul 
goluri). extrema
Hansen și vîrful de atac van 
der Kuylen.

La, rindul nostru, i-am 
făcut cunoscute lui Stefan 
Covaci opiniile antrenorului 
echipei din Eindhoven, Kurt 
Linder, despre Steaua, pe 
care a avut prilejul s-o vadă 
la lucru simbătă, pe stadio
nul „23 August", în partida 
de campionat cu Politehnica 
lași. Oaspetele ne declarase, 
imediat clupă încheierea me
ciului, că echipa bucureștea- 
nă practică un joc inegal, cu 
acțiuni de mare spectacol 
care alternează cu altele de 
slab nivel, ceea ce, potrivit 
părerii sale, constituie un 
indiciu ai lipsei de maturi
tate. Oricum — ne mărturi
sea Kurt Linder — este foar
te greu de jucat cu Steaua, 
așa cum ea s-a prezentat în 
repriza secundă a partidei cu 
Politehnica Iași.

o lovitură 
comportare 
mai avut 
mijlocașul 

unuia din 
dreaptă

C. FIRANESCU

INTR-UN AL DOILEA „ROTTERDAM1!

cu 
că

BELGRAD, 19 (prin telefon). 
Sosit luni dimineață în capi
tala Iugoslaviei, am întilnit un 
Belgrad cuceritor și colorat, 
grație toamnei, în primul find, 
dar nu mal puțin zîmbetalui 
și amabilității oamenilor, care-ți 
lasă impresia unei prietenii 
de cînd lumea...

Intrînd în subiect, trebuie 
să spun că, aici, Steaua roșie 
— adversara de miercuri a. 
campionilor noștri, în prima 
manșă din tarul doi al C.C.E., — 
este considerată de toată lu
mea, în virtutea unei pasiuni 
intrată în tradiție, favorita in
discutabilă a meciului 
U.T.A. Nimeni nu crede
U.T.A. Va repeta figura de 
la Rotterdam, adică va scăpa 
neînvinsă, singurul om din 
Belgrad care are anumite du
bii (se pare, nu numai diplo
matice) fiind tocmai antreno
rul Miljân Miljanici. Reîntors 
de la Brașov, unde a asistat, 
simbătă la partida arădenilor 
cu Steagul roșu. Miljanici a 
declarat presei că U.T.A. i-a 
lăsat impresia unei echipe 
care „nu are obiceiul să piar
dă". Impresionat de organiza
rea jocului textiliștilor, antre
norul iugoslav a afirmat că 
jucătorilor săi nu le va fi 
ușor să deregleze mecanismul 
campionilor României. în acest 
context, interesant ni se pare

La Liverpool, Dinamo

nu se antrenează în
LIVERPOOL, 19 (prin te

lefon). Un scurt răgaz, de 
o zi. la Snagov, după me
ciul deosebit de dificil de la 
Pitești, și dinamoviștii bucu- 
reșteni au pornit azi dimi
neață (n.r. — ieri) pe calea 
acrului, spre Liverpool.

Avionul, care a decolat la 
ora 10 de pe aeroportul in
ternațional Otopeni, a fost 
destinat special fotbaliștilor, 
în aeronava TAROM luînd 
loc, alături, fotbaliștii echi
pelor bucureștene Dinamo și 
Steaua, plecate în căutarea 
„lînii de aur“ i calificarea 
în turul III al competițiilor 
europene la care iau parte! 
Așadar, pînă la Eindhoven, 
escala unde Jucătorii de la 
Steaua au rămas, dinamo
viștii au avut companioni în 
temă.

De la Eindhoven, însă, 
aceștia nu mai aveau în

Campionatul de polo
(Urmare din pag. I) plasa porții Iui

Au urmat ve-

I

S Geaici — Pele al Iugoslaviei • Juniorul

Filipovici — teroarea portarilor • Birău,

indisponibil' a
faptul că omologul său ară
dean, Nicolae Dumitrescu, 
prezent duminică la Banja Luka 
(unde Steaua roșie a realizat 

,1—1 în compania echipei locale 
Borac), a venit la Belgrad ceva 
mai liniștit deeit Miljanici...

„Ne așteaptă un meci greu, 
dar avem și noi șansa noas
tră — ne-a mărturisit antre
norul Dumitrescu. Fără a avea 
torta de joc a Feijenoordului, 
Steaua roșie contează pe vio
lente ruperi do ritm, care du
rează 5-10 minute, interval 
în care poate înscrie 2 sau 
chiar 3 goluri. Dacă se rezistă 
la aceste șocuri — care se 
produc de 3—4 ori pe meci — 
există șansele unui rezultat 
strins. Acesta este și scopul 
nostru".

— Care dintre individualități 
s-au impus ochiului dumnea
voastră la Banja Luka ?

— De GEAICI nu mai vor
besc ! El este, cum s-a mai 
spus, „Pele" al Iugoslaviei. 
Mi-a lăsat o deosebită impre
sie și tînărul FILIPOVICI, un

București

nocturnă

rămas la Arad

Doar cîteva 
zile ne. mal des
part de startul 
celor mai buni 
gimnaști di lu- 

tn disputa 
titlurile 

La 
gaz-

jucătorii de la Steaua au o- 
cazii ideale de a adăuga zes
trei un nou gol; Mihăilescu 
și Zahan au fost eliminați 
din joc, dar în situația de 
6-la 4, steliștii s-au dovedit 
neputincioși în fața lui Cis
zer. Mai mult chiar, în mi
nutul următor, ei s-au tre
zit egalați : după un ex
celent un-doi între Blajec și 
Zamfirescu, ultimul concre
tizează un avantaj numeric 
fi... 1—1.

Introducerea cu totul ne- 
însplrată a lui Rus în e- 
chipa dinamovistă a dat din 
nou posibilitate formației 
conduse de I. Frîncu să trea
că la conducere. De data 
aceasta, cu om în plus, tî- 
nărul Dan Frîncu găsește un 
culoar de șut, marcind al 
doilea gol. Dar după cite 
emoții... Partida devine din 
ce în ce
Zamfirescu șutează puternic 
și Cheța apără; cîteva se
cunde mai tîrziu, D. Popescu, 
în poziție ideală, ratează in
credibil. Apoi, doar barele 
reușesc să mai oprească lo
viturile puternice ale lui 
Zahan și Frîncu.

Și iată-i pe poloiștii de 
la Steaua înaintea ultimei 
reprize, cu un gol avantaj, 
mai aproape ca oricînd de 
victoria la care rîvnesc de 
mai bine de 8 ani. Iluziile 
lor le-au fost însă repede 
spulberate: Blajec, excelent 
în meciul de ieri, reușește un 
șut violent de la 10 m care

mai dramatică

se oprește în 
Cbeța ; 2—2. 
ritabile momente de suspense. 
M. Popescu trage (cu boltă) 
în bară, Culineac este pe 
punctul de a marca, dar 
Ciszer salvează in extremis, 
pentru ca în faza următoare, 
Zamfirescu să rateze (de pu
țin) pe contraatac. In final— 
minute de mare tensiune. 
Steaua a avut de două ori 
„om în plus", asaltînd lite
ralmente poarta dinamoviști- 
lor, dai- atît Țăranu (specia
list, parcă, în asemenea ra
tări), cît și Culineac nu au 
mai reușit să-1 învingă pe 
sobrul portar al campionilor.

Dr, I. Drăgan a condus au
toritar umătoarele formații: 
DINAMO : CISZER - Kroner, 
ZAHAN, BLAJEC, ZAMFI
RESCU, Novac, Mihăilescu, 
Popa, Rus ; STEAUA : CHE
TA - SZABO, Neacșu, IA 
POPESCU, M. POPESCU, Ță
ranu, CULINEAC, Frîncu, FI. 
Teodor.

In cel 'de al doilea med 
din progam, RAPID a obți
nut o victorie clară — 5—1 
(0—0, 0—0, 3—1, 2—0) — în 
fața VOINȚEI CLUJ, lipsită 
de aportul principalului ei 
realizator, Claudiu Rusu, sus
pendat pentru o etapă. După 
două reprize „albe", ferovia
rii au atacat mai decis, în
scriind de 5 ori prin Slavei 
(3), Miu și Băjenaru. Golul 
Voinței a fost realizat de Pop.

Astăzi turneul final conti
nuă Ia Floreasca cu partidele 
Steaua—Voința (ora 18) și 
Dinamo—Rapid (ora 19).

I
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întrecerea hocheiștilor I
(Urmare din pag. 1)

utilizat cu convingere tot 
timpul — o serie de hocheiști 
promovați anul acesta din 
propria formație de juniori. 
Poate si din acest motiv, 
maturitatea tactică a acestei 
echipe, recunoscută pe plan 
intern, nu a apărut in joc, 
lin special, în repriza secun
dă, când elevii lui Z. Czaka 
au știut sâ-șt • atragă adver
sarii în cursa unui joc de 
pase la mijlocul. terenului, 
urmat de contraatacuri ful
gerătoare. Numai asa a fost 
posibil ca o dată, Steaua, 
deși în inferioritate numeri
că, să înscrie un gol 
toată frumusețea.

★
Și în cea de a doua par

tidă — de fapt, cum era și 
de așteptat — bucureștenii au 
trebuit să facă eforturi deo
sebite pentru a se impune 
în fața unei echipe bătăioase, 
care n-a precupețit nimic în 
încercarea de a obține un re
zultat cit mai bun.

Meciul s-a desfășurat în-

de

tr-un ritm de-a dreptul infer
nal, reprizele scurgindu-se în- 
tr-un tempo alert, jocul fi
ind întrerupt doar foarte rar. 
In prima repriză dinamoviștii 
au reușit Să se impună doar 
pe planul omogenității teh
nice, dar'in cea secundă va
loarea lor — indiscutabil su
perioară — s-a exprimat prin- 
tr-o serie de 3 goluri, care 
lăsau impresia unei victorii 
facile (min. 28 scor 4—1). 
Imediat însă hocheiștii din 
Ciuc au redus din handicap 
și au accelerat ritmul în spe
ranța înscrierii de noi goluri. 
Ei au și avut de altfel cî- 
teva ocazii favorabila pe care 
le-au ratat însă sau 
lămurite cu brio de 
Iordan Dumitru. In 
cesta scorul n-a. mai 
modificat decît cu 70 
tea finalului de partidă, dar 
și atunci de către bucureș- 
teni.

au fost 
portarul 
felul a- 
putut fi 
s înain-

★
Astăzi au loc meciurile 

Steaua—Avîntui Gbeorghieni 
(ora 16) și Agronomia Cluj— 
I.P.G.G. București (ora 18,30).

î
I
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I
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ttță decît pe F.G. Liverpool, 
orele care-i despart de pres
tigioasa reprezentantă a ligii 
engleze. Ajunși în jurul orei 
18 la Liverpool (al cincilea 
oraș al Angliei, cu o popu
lație de aproximativ 1 500 000 
locuitori, situat pe 
vestică a insulei), delegația 
clubului Dinamo, 
din 20 de persoane, a fost 
întîmpinată de reprezentanți 
ai clubului gazdă, de gaze
tari ai presei locale și ai 
posturilor de radioteleviziu
ne. Dintre cei 16 jucători 
care s-au deplasat aici — 
Constantinescu, Andrei, Che- 
ran, Stoenescu, Dinu, Delea- 
nu. Petre Nicolae, Sălceanu, 
Radu Nunweiller, Moldovan, 
Lucescu, Doru Popescu, Du- 
mitrache, Haidu, Mustățea și 
Nuțu — Stoenescu, Dinu, 
Deleanu, Nunweiller, Luces
cu, Dumitrache și Haidu au 
mai evoluat ps celebrul ga, 
zon britanic, fie pe Wem
bley, în compania elevilor 
lui sir Alf Ramsey, fie lă 
Birmingham, în „Cupa cupe
lor" ’68. Și bineînțeles, 
ceștia au fost cei mai 
noscuțl și... recunoscuți 
baliști dinamoviști.

Cîteva cuvinte despre

coasta

compusă

a- 
cu- 
fot-

absent al cărui nume a cir
culat în ultimele zile în ju
rul taberei din Ștefan cel 
Mare t Nelu Nunweiller. 
Deși a primit dezlegare de 
la Fenerbahce, reputatul in
ternațional și fost căpitan al 
echipei dinamoviste n-a fă
cut deplasarea pentru că 
n-ane suficiente meciuri 
în picioare. „Tare bine 
ne-ar fi prins prezența Iui 
Nelu — ne-a spus antreno
rul Nicușor. Intr-o asemenea 
variantă, Stoenescu ar fi tre
cut pe rolul său obișnuit, 
Dinu ar fi putut să joace 
mijlocaș și Sălceanu avansa 
în linia de atac. Iată, însă, 
că va trebui să apelăm 
aci la formula „clasică" din 
campionat. Sperăm că nu ne 
va merge mai rău ca aco
lo..." Optimism moderat, 
deci. Șj ni se pare firesc, 
căci F.C. Liverpool este un 
adversar puternic. Mîine 
vom încerca să aflăm care 
este și opinia gazdelor des
pre echipa noastră. Pînă a- 
tunci încă un amănunt: di
namoviștii vor efectua marți 
după-amifwă un antrenament 
pe terenul din Anfield.

băiat de vreo 17 ani, care nn 
știe ce 
spaima 
lipovici 
Ujpesti
semnatar al eliminării campi
oanei Ungariei), Vom căuta, 
bineînțeles, o soluție de neu
tralizare și pentru acest peri
col nr. 2 din atacul iugoslav.

Amănunte strict de ultima 
oră: în clipa cînd transmit 
aceste rînduri — peste Belgrad 
coboară seara — fotbaliștii Ju
goslav! se află în cantonamentul 
de la Avala, la 13 km de ca
pitală, in timp ce campionii 
României, așteptați dlntr-un 
moment într-altal la elegantul 
hotel „Palace” străbat, în 
autocar, distanța dintre Arad 
șl Belgrad.

Demnă de luat în seamă 
e.ste, neîndoios, știrea pe care 
ne-a furnizat-o cu puține mi
nute In urmă antrenorul Du
mitrescu : 
telefonică 
antrenorul 
Birău nu 
car. un ultim oontrol medical 
socotindu-1 Inapt pentru par
tida de miercuri. In această 
situație, adversarul direct al 
lui Geaici va fi Calinin, iar 
datele organizării de joc a ară
denilor vor «uferi modificările 
de rigoare.

Voi reveni cu precizări în 
corespondența de mltne.

înseamnă frica șl bagă 
în portari. (N.A. — Fi- 
a marcat 3 goluri lui 
Dozsa, fiind primul

într-o convorbire 
avută cu Aradul, 
U.T.A.-el a aflat că 
se găsește în auto-

Marius POPESCU

IASIM NU RENUNȚĂ

■ Echipa de fotbal Dinamo 
Moscova (cu lașin în poartă) 
va întreprinde luna viitoare 
un turneu în Franța, Belgia 
și R.F. a Germaniei.

mit, 
pentru 
mondiale. 
Ljubljana, 
da marii între
ceri, tint în tot 
atît pregătirile 
organizatorilor cit 
și ale sportivi
lor sosiți deja 
la fața locului în 
vederea 
tării ce 
vineri.

Iată, 
cititorii 
alte noutăți pri
mite de la cen
trul de presă 
al campionatelor 
mondiale de 
nastică.

confrun- 
începe

pentru 
noștri,

gim-

un Paul SLAVESCU

Springel în timpul cursei peIată-t pe Herman van 
încheiat-o victorios

care a
Telefoto i A.P.-AGERPRES

VAN SPRINGEL ClȘTIGĂ
...dar trofeul „Super

Competiția

„MARELE PREMIU AL NAȚIUNILOR"...
Prestige" a revenit lui Merckx

Va repeta Liubov Burda, campioana ab
solută a Uniunii Sovietice în 1970, suc- 
---- L de la Dortmund ale Nataliei Ku- 

Foto 1 TASS
cesele de 
cinskaia 1

• Primii 
peți-gîmnaști 
Ljubljana! 
fost sportivii din
Kuweit și Noua 
Zeelandă, care 
vor evolua în cadrul între
cerilor individuale ale mondia
lelor.

• Probleme deosebite au 
pus în ultimele săptămini 
antrenorilor lor gimnastele 
și gimnaștii din loturile Iu
goslaviei. Astfel, renumitul 
Miroslav Cerar, multiplu 
campion mondial și olimpic, 
omul de care se leagă toate 
speranțele gazdelor, a fost mai 
mult timp accidentat la glez
nă, nevoit să-și suspende 
chiar antrenamentele în săp- 
tămîna premergătoare com
petiției. Se crede însă că 
el va fi apt de concurs 

pentru simbătă. De asemenea,
Nevenka Pușkarevici, com

ponentă a echipei feminine 
a Iugoslaviei, s-a acciden
tat la cotul drept în timpul 
unui antrenament, fiind 
necesară imobilizarea în 
ghips. Medicii și antrenorii 
i-au făcut un program speci
al de pregătire, în speranța 
că vineri ea va putea lua 
starul în plenitudinea posi
bilităților. Este interesant de 
subliniat că în preajma cam
pionatelor mondiale pregăti

rea echipei feminine 
slave s-a făcut sub 
gherea unei comisii < 
trenori.
• în sala Tivoli, 

găzdui competiția 
zisă, în sălile anexă, în ves
tiare, la centrul de presă, în 
holuri și în alte puncte de 
interes ale complexului 
sportiv au fost instalate 89 
de camere de luat vederi, cu 
ajutorul cărora va putea fi 
urmărită desfășurarea — 
toate planurile — a marii 
întreceri de gimnastică.

• Întrebat asupra șanselor
echipelor masculine, antre
norul sovietic Karakașian a 
indicat următoarea 
finală: Japonia,
Sovietică, R.D. 
R.P.D. Coreeană,

! iugo- 
suprave- 
de an-

care va 
propriu-

P-

ordine 
Uniunea 

Germana, 
Polonia.

TELEX

Kernel Marosvari (Ungaria) 
și Sallie Carroll (S.U.A.) - campioni 
mondiali la pistol cu aer comprimat

Echipa română
NEW YORK, 19 (Agerpres).- 

Pe poligonul din apropierea o- 
rașului american Phoenix (Ari
zona) au început duminică cam
pionatele mondiale de tir. în 
prima zi 
campionii 
pistol cu 
masculin, 
ghiarulul 
care a realizat 383 
locurile următoare 
Vladimir Stolîpin 
282 puncte și Harold Vollmar 
(R.D. Germană) — 382 puncte. 
O interesantă dispută a avut 
loc în proba feminină. Pină la 
sfîrșit, medalia de aur a fost 
atribuită sportivei Sallie Carroll 
(SUA) cu 372 puncte. Pe locu-

an fost desemnați 
lumii la proba de 
aer comprimat. La 

titlul a revenit ma-
Kamel Marosvari, 

puncte. Pe 
s-au clasat 
(URSS) —

Mârmureanu
in 2 finale

Intrecîndu-1 cu 6—2, 3—6, 
6—1 pe neo-zeelandezul Simp
son, PETRE MARMUREANU 
s-a calificat pentru finala de 
miercuri a turneului de te
nis de la Tel Aviv, în care-1 
va întîlnl pe Stabholtz (Is
rael). împreună cu Simpson, 
Mărmureanu s-a calificat și 
pentru finala de dublu.

pe locul s
următoare, cu același nu- 

s-au situat

Concursul internațional d, 
călărie de la Harrisburg 
(Pennsylvania) a debutat cu 
o probă de obstacole în care 
victoria a revenit cunoscutu
lui campion vest-german 
Lutz Merkel. învingătorul, 
care a concurat pe calul 
„Sirf‘, a fost cronometrat cu 
timpul de 45,6 și 0 puncte 
penalizare, fiind urmat în 
clasament 
său Hans Gunther Winkler, 
Neil Shapiro (un tînăr ame
rican în vîrstă de 18 ani) și 
de irlandezul G. Kiely.

de compatriotul

rile 
măr de puncte, 
sportivele (sovietice Nina Ras- 
kazova și Nina Stoliakova. Vic
toria țintașei americane a fost 
însă decisă în ultimele 10 focuri, 
cînd ea a realizat 95 de puncte 
față de 93 și, respectiv, 90 
puncte obținute de trăgătoarele 
sovietice.

în clasamentul masculin pe 
echipe al probei pe primul loc 
s-a situat URSS cu 1514 puncte, 
urmată de Finlanda — 1513 
puncte, R.F. a Germaniei — 
1 503 puncte, Austria — 1497 
puncte, SUA — 1 495 puncte 
etc. ROMANIA » ocupat locul 
8 cu 1481 puncte.

La feminin, victoria a reve
nit echipei URSS — 1110 punc
te. S-au clasat, în continuare, 
formațiile R.F. a Germaniei — 
1 089 puncte, SUA — 1081
puncte și Australiei — 1065 
puncte..

Competiția automobilistică 
internațională „1000 km“, 
desfășurată Ia Paris, a re
venit echipajului Jack Brab
ham (Australia) — Franțoîs 
Cevert (Franța) pe Matra- 
Simca-660, care a realizai 
timpul de 5h 49:41,80 —
media orară 171,763 km.

Etapa a 9-a a turului ciclist 
al Mexicului, desfășurată în
tre San Lui 3 Potosi și A- 
guascalientes (184 km), a 
fost cîștigată de rutierul me
xican Jose Garabîto, crono
metrat cu t'mpul de 4hl6. 
în clasamentul general indi
vidual continuă să conducă 
columbianul Favio Acevedo.

La Edinburg au luat sfîrșit 
întrecerile turneului interna
țional de tenis pentru „Cupa 
Dewar“. în proba de Simplu 
femei victoria a revenit ju
cătoarei americane Sharon 
Walsh învingătoare cu 6—2, 
8—6 în fața 
Winnie Shaw.

★
Din cauza marii diferențe de 

fus orar (nouă ore) : Phoenix 
(15) — București (ora zero), nu 
ne-au parvenit rezultatele zilei 
a doua (luni).

★
Programul de marți cuprin

de următoarele probe: armă 
liberă calibru redus 3 x 40 f 
(campionii ultimei ediții din 
1966 : trei poziții: S.U.A. — 
4 589 p, Gary Anderson - S.U.A.
— .1155 p, poziția picioare :
R.D. Germană — 1467 p, Gary 
Anderson — 372 p, poziția ge
nunchi : S.U.A. — 1 542 p,
Vladimir Konyakin - U.R.S.S. — 
390 p) ; mistreț alergător (man
șa a doua), pistol viteză 60 f
— manșa I (U.R.S.S. — 2 354 
p, Virgil Atanasiu - România — 
596 p) ; talere aruncate din șanț 
(manșa a doua : 100 de talere).

englezoaicei

bărbați din 
intemațio- 

la Phoenix 
cu

Proba de simplu 
cadrul turneului 
nai de tenis de 
(Arizona) s-a încheiat 
victoria Jucătorului american
Stan Smith. In finală, Smith 
l-a învins cu 6—3,
6—1 pe compatriotul 
Jim “ 
pentru 
ranul* 
McKay 
ani) a 
c’e australianul Robert Car
michael.

6-7, 
său 

partida 
„vete- 

Barry

Osborne. în 
locurile 3—4, 

american
(în vîrstă de 35 de 

dispus cu 7—6, 6—2

România-Franța la haltere 
In Ianuarie 1971cl-

I’rc-
PARIS, 19. — 

clistă internațională „Marele 
miu al Națiunilor4* desfășurată
de-a lungul a 101 km contracrono- 
metrului a revenit belgianului
Herman van Springel, care a rea
lizat timpul de 2h 19:56 (media o- 
rară — 45,575 km), Ritter (Da
nemarca), imul din favorițîi pro
bei, a sosit pe locul patru la 
2:15. Francezul Poulidor a ocu
pat, locul 10. Van Springel cîș- 
tigă pentru a doua oară acest 
trofeu. Proba rezervată amatori-

lor, din cadrul „Marelui Premiu 
al Națiunilor", disputată po 76 
km, s-a încheiat cu succesul o- 
landezului van Hertog, crono
metrat în lh 12:15.

In clasamentul final al tisofeu- 
lul „Super Prestige — 1870", pri
mul loc a fost acordat, belgianu
lui Eddy Merckx, care tu acest, 
sezon u totalizat 408 puncte. El 
a tost urmat în clasament de van 
Springel — 19o P ?i Ocaua (Spa
nia) — 178 p.

La 1000,445 km/h

Și a doua tentativa a lui Gary Gabelich a eșuat...
NEW YORK, 19 — Pilotul 

american Gary Gabelich a 
eșuat și în cea de-a doua ten
tativă de a corecta recordul 
mondial automobilistic de vite
ză. în prima manșă a tentativei 
sale, care a avut Ioc duminică 
pe pista de Ia Salt Flata (Utah)), 
mașina sa „Flacăra albastră'1 
a realizat excepționala medie 
orară de 1000,445 km (cea mai 
mare viteză realizată vreodată

Pe pămînt de un tip de mași
nă). Din cauza unor defecțiuni 
survenite la motor, Gabelich 
n-a mai putut lua startul în 
cea de-a doua manșă, astfel 
că recordul său nu va putea 
fi omologat, conform regula
mentului.

Recordul mondial oficial este 
de 966,570 km și aparține lui 
Craig Breedlove (S.U.A.).

Halterofilii timișoreni învingători
TIMIȘOARA, 19 (prin te

lefon). — Duminică s-a des
fășurat în localitate întîlni- 
rea internațională de haltere 
dintre Electromotor Timișoa
ra și Dinamo Pancevo (Iugo
slavia). Victoria a revenit 
gazdelor cu 1246 kg — 934

kg.
au
Opreanu (360 kg) la catego
ria mijlocie și de Gh. Cîr- 
jalin (235 kg la total — 95 
kg la aruncat) — la cat. 
muscă.

F. ARCAN — coresp.

Cele mai bune rezultate 
fost obținute de L.

A fost stabilită întâlni
rea de haltere ROMÂNIA 
—FRANȚA. Aceasta 
avea loc — ca urmare a 
confirmării
specialitate francez 
București, in. ziua de 20 
ianuarie 1971.

va

forului de 
la

VIITORUL TUR AL FRANȚEI
PENTRU AMATORI

Agențiile de presă anunță 
că Turul Franței (pentru a- 
matori), care din condiții o- 
biective nu s-a putut des
fășura în acest an, va avea 
loc în sezonul viitor între 15 
și 25 septembrie.

PERFORMANȚE ATLETICE
> Vilmos Varju 19,72 m la greutate 

S’ Petra Rivers (Australia) 61,77 m la sulifâ
Cu prilejul unui concurs care 

a avut loc la Budapesta cu 
participarea celor mai buni 
atleți maghiari, cunoscutul cam
pion Vilmos Varju a stabilit 
un nou record al țării sale în 
proba de aruncarea greutății cu 
performanța de 19,72 in. în pro
ba de ciocan, pe primul loc s-a 
clasat Gyula Zsivotsky, cam
pion olimpic la Ciudad de Me
xico, cu o aruncare dc 69,12 m. 
în proba feminină de 400 m, 
Balogh a fost cronometrată cu

timpul de 53,8, iar proba de 
săritură în înălțime a fost cîș- 
tigată de Kovacs cu 1,76 m

Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășui-at la Mel
bourne, tînăra sportivă Petra 
Rivers (Australia) a stabilit cea 
mai bună performanță mondială 
la junioare, aruncind sulița la 
61.77 m. Vechea performanță 
era de 60,54 ni și aparținea 
americancei Barbara Friede-

OFICIALII CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BOX
Colegiul central de arbitri, 

întrunit asearâ la sediul Fede
rației române de box, a înche
iat lista arbitrilor—din Bucu
rești — care vor oficia la a- 
propiatela finale ale Campio
natelor naționale : N. Babețin, 
V. Cazacu, C. Chiriac, G. 
Danciu, D. Dimulescu, P. Du
mitrescu, L. Eugen, P. Epu-

raanu, P. Malifchi, Gh. Mihai, 
V. Popescu, F. Piroiu, M. Slâ- 
nescu, Gh. Stănescu, 
Șchiopa, V. Vasiliu 
M. Zamfirescu. Secretar — 
pe tot parcursul întrecerilor — 
Marin Ciucâ. Delegați gene
rali : Petre Epureinu (în pre
liminarii) și Marin Zamfirescu 
(la semifinale și finale).

V. 
»•

LEVSKI-SPARTAK SOFIA
(baschet) VA JUCA 

ÎN CAPITALĂ
Echipa de baschet Levski- 

Spartak Sofia, care activează 
în prima divizie a campiona
tului bulgar, va efectua un 
turneu în țara noastră. Oas
peții vor întîlni miercuri e- 
chipa Steaua, iar joi vor pri
mi replica formației Dinamo.
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