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DIRECTORUL DE ȘCOALA i
In orice școală, oricare ar fi profilul ei, directoru

lui îi revine un rol precumpănitor. El răspunde de 
întreaga activitate instructiv-educativă desfășurată 
în școală și în afara ei, de problemele gospodă
rești, de păsirarea și folosirea cu chibzuință a 

tuturor bunurilor școlii. în întreaga sa activitate, 
directorul de școală se conduce după principiul mun
cii colective, sub îndrumarea organizației de partid și 
în colaborare cu organizația sindicală, precum și cu 
cele de U.T.C. și pionieri. Realitatea demonstrează preg
nant că aceste îndatoriri stipulate prin legi și regula
mente sînt respectate cu strictețe, ceea ce determină si 
reușita deplină a unui proces de muncă de o mare 
complexitate, cum este cel dintr-o instituție de tevăjă- 
mînt. Sportul, alături de activitatea recreativă a elevi
lor, face și el parte nemijlocit din sfera de preocupări 
a directorului de școală. Și este deosebit de îmbucură
tor că tot mai multi directori de școli, convinși net de 
utilitatea practicării exercițiului fizic, evident, metodic, 
apar chiar și în postura de animatori ai activității spor
tiva a elevilor, patronînd unele acțiuni de masă, care 
pe alocuri și-au statornicit frumoase tradiții sau condu
cted grupuri de elevi în excursii și tabere, în competiții. 

Un caz de dată foarte recentă ne este oferit de 
prof. Elena Mistodinis, directoarea Școlii generale nr. 
188. Ea a condus, împreună cu diriginta clasei a Vl-a 
D. prof. Diana Andrei, o interesantă excursie, cu carac
ter de documentare, aar și cu scop sportiv, pe traseul 
București-Călărași-Ostrov. Ă fost o acțiune turistică la 
care au participat elevi și eleve din < , .
seie. Desigur, nu este de fel întîmplătoare prezența 
rectoarei de la „188" la o asemenea acțiune, dacă ți
nem seama de felul cum ea sprijină întreaga activitate 
sportiv-recreativă a elevilor, de preocuparea avuiă față 
ele lărgirea continuă a spațiului afectat bazelor sportive, 
de interesul manifestat pentru pregătirea echipelor de 
fotbal, handbal și baschet, fruntașe pe sector, de înțe
legerea ce o manifestă întotdeauna cînd este vorba do 
a îmbina plenar învățătura cu sportul.

De bună seamă, exemplu! de mai sus, departe de a 
fi izolat, este întîlnit într-un mare număr de școli de 
la orașe și din mediul sătesc. La Ploiești, veți auzi vor- 
bindu-se te termenii cei mai elogioși de exemplele o- 
ferite de directorii : prof. Asposia Vasiliu (Liceul „Ni
colae Bălcescu"), 7 prof. Cecilia Petrescu (Lie. 2), prof. 
Traian Comâniciu (Liceul „A. Toma"), factori activi în 
buhul mers al activității sportive a elevilor, înainte de 
toate prin eforturile depuse pentru asigurarea unei ex
celente baze materiale. La Rîmnicu Vîlcea, frumoasa tra
diție sportivă a elevilor liceelor „Nicolae Bălcescu" si 
„Vasile Roaită" se daloresc într-o apreciabilă măsură, 
și directorilor, prof. I. Ceaușescu și respectiv I. Negoiță.

Sînt fapte care grăiesc de la sine despre menialita- 
tea înaintată a unor directori de școli, în pas cu noul, 
fapt ce îi onorează.
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CUM SPRIJINIȚI ACTIVITATEA SPORTIVA
DIN ȘCOALA Dv„ TOVARASE DIRECTOR?
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Ne răspund conducători de școli din București, PI oiești și Costești
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• întocmit de
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Clasament definitiv Ia rugby:

ROMÂNIA LOCUL 2
IN „CUPA NAȚIUNILOR 4

Presa italiană atestă meritele echipei care
i-a întrecut pe „azzurri" chiar

A m relatat deseori des- 
xA Pre aPortul pe care 

numeroși directori de 
școli îl aduc în organiza
rea și buna desfășurare a 
activității sportive școiare. 
Este desigur si o obligație 
stipulată de lege.

Există însă mulți direc
tori de școli care, din pa
siune personală pentru e- 
xercițiul fizic și implicit din 
dragoste pentru copii, fac

mult mai mult decît reco
mandă ucazurile oficiale. 
Ei se integrează pur și 
simplu în masa animato
rilor sportului din școlile 
pe care le conduc. Evident 
că în astfel de școli și ac
tivitatea sportivă îmbracă 
forme cît mai diverse, cu- 
prinzînd marea majoritate 
a elevilor.

Dialogul nostru cu cîți- 
va directori de școli își

propune să surprindă exis
tența unei preocupări ma
jore în acest domeniu deo
sebit de important. De no
tat doar un singur amă
nunt : alegerea interlocu
torilor a fost cu totul în- 
tîmplâtoare. Poate și de a- 
ceea aspectele înregistrate 
au uți caracter destul de 
divers, cu elemente pozi
tive dar și negative...

INTERES, PREOCUPARE TRADIȚIA

pe teren
ROMA, 26 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
După succesul meritat al 

echipei de rugby a României 
asupra XV-lui italian, care 
a asigurat sportivilor noștri 
locul II în „Cupa națiunilor", 
am reunit sub forma unor 
prime concluzii și a unor a- 
precieri părerile celor 
antrenori, Alexandru 
lovici și Petre 
care au răspuns 
rea echipei.

O observație

propriu !

SI... ÎNFĂPTUIRI CONCRETE!

Să fim sinceri. Nu ne-am 
așteptat ca — intrînd 
în curtea Liceului nr. 3 

din Ploiești, într-o zi de sim-

SPORTIVA

’ doi 
Teofi- 

Cosmănescu, 
de pregăti-

impus net, mai ales în re
priza secundă cînd a contro
lat toate acțiunile. Forța gră
mezii a constituit 
cel mai important 
nerea de baloane, în timp ce 
jocul ambelor compartimente 
a demonstrat o bună legătu
ră între ele.

De partea cealaltă, italie
nii se găsesc în progres, în 
ceea ce privește abordarea 
unei concepții moderne 
joc, dispun de jucători 
o mare putere de luptă, 
multă personalitate. Este 
vident că „azzurri* sînt 
adversar dificil pentru orice

Dan GARLEȘTEANU

factorul 
în obți-

de 
cu 
cu 
e- 
un

esențială : 
punctul lor de vedere coin
cide cu cel al cronicarului. 
Prin jocul prestat de echipa 
României, de o factură teh
nică și tactică foarte bună 
(în ciuda faptului că a cu
prins trei debutanți) ea s-aCONTINUA!bată, la ora cînd cursurile 

erau încheiate — să găsim 
o animație deosebită. Și to- 
ttiși...

Se lucra intens Ia termi
narea bituminizării curții și 
la cernutul zgurei. Elevii a- 
jutau de zor pe muncitorii 
veniți să execute lucrarea. 
De fapt, spațiul nou creat 
vine sâ se adauge la cel 
existent, îmbogățind, prin a- 
ceasta, baza materială a 
școlii cu noi terenuri de lTâțrâ'- 
bal, tenis, volei, baschet și 
cu o pistă cu 
atletismului.
sorii prezenți 
levilor l-am 
responsabilul 
dice pentru 
Gheorghe Bajzat.

— Sintem în plin efort —

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. a <-«)
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preocupări înaintea turneului final

Boxerii din provincie sosesc in Capitală

(Continuare în pag. a

TERENURI DE

BAGEAC

Cei patru reprezentanți ai boxului din Plopeni, 
Mihăilescu, surprinși de obiectivul aparatului fotografic la 
mineață.

precum și antrenorul 
antrena mentul de 

Foto : VASILE

De ieri dimineață, participan- 
ții la turneul final al campio
natelor naționale de box au 
început să sosească în Capita
lă. Cu sacoșele încărcate cu e- 
chipament și cu speranțe în 
clasarea pe un loc cît mai bun 
în această dificilă confruntare. 
Prima grijă a viitorilor .compe
titori a fost să-și verifice gre
utatea și să facă un prim con
sult medical la Centrul „23 
August", unde de altfel sînt 
cazați.

I-am găsit pe ci ți va dintre 
pugiliștii provinciali discutând 
despre șansele lor, despre po
sibilii adversari și, firește, des
pre tragerea la sorți. în holul 
hotelului „23 August" repre
zentantul boxului din Dupeni, 
Ion Fugaru, și antrenorul a- 
cestuia, Nicolae Barbu, păreau 
cam stingheri.

— Venim pentru prima oară 
Ia finalele unui campionat na
țional de seniori, ne spune an
trenorul. Elevul meu, forjor la

termocentrala de
este unul dintre _____
de bază ai echipei Minerul Lu- 
peni. N-a lipsit o singură zi 
de la antrenamente și, veți ve
dea, este de
tenacitate rar

Fugaru, un

Ia Paroșeni, 
cotmponenții

o rezistență și o 
întîlnite.

semigreu bine

Romeo CALARAȘANU

(Continuare în pag. a 2-a)

JOHN CASTLE, VICEPREȘEDINTE AIBA,
LA CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX

Aflîndu-se în Europa. ut 
ocazia congresului AIBA de 
la Paris, dl. JOHN CASTLE, 
vicepreședinte al forului in
ternațional pugilistic, a ac
ceptat invitația F. R. Box de 
a vizita România. Distinsul

zgură destinată 
Printre profe- 
în mijlocul e- 
recunoscut pe 
comisiei meto- 
educație fizică,

radiția sportivă a Liceului 
„Aure] Vlaieu” din Ca
pitală este îndeobște cu

noscută. Ani de-a rîndul aici 
a fost unul dintre fief-urile 
atletismului școlar bucureștean, 
o adevărată epocă de aur le
gată de perioada în care și-a 
desfășurat activitatea neobositul 
profesor de educație fizică Va
lentin Orășanu.

— Intre timp, preferințele 
elevilor au suferit o metamor
foză, ne explică prof. Nicolae 
Ionescu. directorul liceului, in
terlocutorul nostru, 
marele favorit 
rugby-ul...

de

s-a— Cum 
transformarea ?

2 a)

Pentru ei 
astăzi este

petrecut

— Destul de simplu, o dată 
cu numirea la „Vlaicu" a pro-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2 a)

SPORT DEVENITE
TERENURI

Costești, 
i mai

ALE NIMĂNUI!?

S-A INAUGURAT SEZONUL DE CICLOCROS 

GHEORGHE NEGOESCU 
CUCERIT „CUPA STEAUA"A

La 
fost 
cras prin 
„Cupa Steaua".

Dacă la categoriile mari, lupta 
s-a desfășurat — așa cum ne 
așteptam — între alergătorii 
clubului Steaua și cei ai Voin
ței, dînd cîștig de cauză primi
lor, la juniorii mici cursa a 
fost dominată clar de cicliștii 
Școlii sportive nr. 3, în timp 
ce la seniori, Gheorghe Nego
escu a obținut o victorie mun
cită. talonat de aproape de 
Dumitru Stanca (Voința). La 
juniorii mari Marin Ferfelea 
(Steaua) a adus o nouă victorie 
gazdelor, asupra Voinței.

baza sportivă Ghencea, a 
inaugurat sezonul de ciclo- 

întrecerile pentru

CLASAMENTE : Seniori; 1. 
Gh. Negoescu (Steaua), 2. Du
mitru Stanca (Voința), 3. V. 
Rățoi (Voința); Juniori mari: 
1. Marin Terfelea (Steaua), 2. 
Teodor Drăgan (Voința), 3. Ion 
Nedelcu (Șc. sp. 2.), Juniori 
mici: 1. Adrian Florea (Șc. sp. 
3), 2. Ion Lăzărescu (Șc sp. 
3), 3. Stelian Cristil (Șc. sp. 
2); Semicurse : 1. Emilian Ra
du (Voința), 2. Th. Ciumete 
(Șc. sp. 3), 3 Valeriu Petrescu 
(Voința); Turism: 1. Miliță
Anghel (Voința), 2. Ludovic Do- 
culescu, 3. Ovidiu Iordănescu 
(Șc. sp. 2).

a repune 
ce i se 
așteptăm 

scadenței.

floria ALEXANDRESCU

George Negoescu (Steaua), ciștigătorul primului eiclocros 
oficial al anului.

fază, mai exact chiar în aceas
tă toamnă, cele două terenuri 
vor fi bituminiZate. Ne pre
ocupăm, de asemenea, de com
pletarea magaziei sportive 1 
tot echipamentul și material 
necesare. Și sala de gimnastică 
este in curs de reamenajare, 
astfel că pe timp nefavorabil 
vom avea unde să desfășurăm 
orele de educație fizică".

Precizările directorului ad
junct — pe care noi ie inter
pretăm drept un angajament al 
conducerii liceului de 
sportul în drepturile 
cuvin — ne fac să 
cu încredere venirea
Dar de ce nu s-au făcut toate 
acestea la timpul potrivit ?

în 
mari 

instituții de învățămînt. 
Zărim (vom explica mai în
colo de ce întrebuințăm acest 
cuvînt) oeva ce seamănă cu 
niște terenuri : unul de volei 
și altul de handbal. în imedia
ta lor vecinătate „descoperim" 
o groapă de sărituri. De dnd 
or fi existînd aceste amena
jări ? — ne întrebăm. Căci 
și terenurile și sectorul de a- 
tletism erau nepădite de bu- 
î’uieni, dovadă de necontestat 
a faptului că pe aici nu călcase 
picior de sportiv, de multă 
vreme. Și doar sintem la înce
putul anului școlar.

Ne hotărim să întreținem o 
discuție cu toți cei care se o- 
cupă de aoest resort: profeso
rii Radu Teodorescu, Spirea 
Constantinescu și Steliana Ne- 
delcu, cu președintele asocia
ției sportive a elevilor și cu 
directorul adjunct, profesorul 
C. Ispas.

în birou îl găsim pe directo
rul adjunct îl punem în cu
noștință cu scopul vizitei noas
tre, dar nu uităm să-l infor
măm și despre constatările fă
cute. Ne dăm seama, însă, că 
nu este nevoie să vorbim prea 
mult. Directorul cunoaște totul. 
Așa că îl ascultăm :

„A fost, desigur, o neglijență 
din partea noastră că, după 
ce ne-am zbătut să oferim ele
vilor condiții bune de practi
care a sportului, am lăsat te
renurile fără pic de îngrijire. 
Am luat, însă, măsuri pe care 
le-am discutat în colectivul de 
conducere, astfel că pînă Ia 1 
noiembrie baza sportivă să de
vină practicabilă. Intr-o a doua

Ion GAVKILESCU

FOTBALUL
UNOR

Foto : N. DRAGOȘ

NOSTRU ÎN FA ȚA
noi Încercări

pe „23 August", cifra plătito
rilor a fost sub 30 000, cu 
toate că programul „tare" și 
cerul senin ar fi trebuit să îm
bie pe cei ce iubesc fotbalul 
către stadion.

Este adevărat 
ani, programul 
ne, din ce în ce 
diversificarea distracțiilor 
creșterea gustului și mijloa
celor pentru turism, rețin 
duminica în altă parte pe 
mulți din vechii, nelipsiții 
spectatori ai jocurilor de fot
bal. Tot atît de adevărat este 
și falitul că programele de 
bună calitate la fotbal s-au 
resimțit mai puțin de pe ur
ma concurentei altor prefe
rințe, mai ales dacă 
sportivă a echipelor 
fruntașe, capacitatea lor de 
a furniza un adevărat spec
tacol — elemente pe care ma
rele public le detectează cu 
un impresionant simț al anti
cipării — anunțau întîlniri 
de puternic dinamism.

De această dată este a- 
proape sigur că eșecul celor 
trei echipe ale noastre în 
meciurile din cel de al doilea 
tur al Cupelor europene a 
contribuit Ia scăderea intere
sului publicului bucureștean 
pentru cuplajul în care apă
reau echipele Steaua și Dina
mo, atît de categoric învinse 
la Eindhoven și Liverpool. De 
altfel, păstrînd proporția, și 
la Arad atitudinea suporte
rilor obișnuiți ai textiliștilor 
a fost cam aceeași : maxi
mum 4 000 de plătitori.

în schimb, este interesant 
de constatat că reacția jucă
torilor în culpă miercurea 
trecută, a fost duminică cu 
totul alta. Ei s-au străduit 
să atenueze impresia nefavo
rabilă pe care ne-au produs-o 
săptămîna trecută și s-au 
comportat bine la nivelul 
campionatului nostru. Am pu
tea spune că însăși Steaua, 
pe spinarea căreia am vă
zut cu ochii noștri cum se

Și alteori, cu prilejul cupla
jelor interbucureștene de 
fotbal, Televiziunea și-a făcut 
datoria către abonații ei, dar 
și în tribune erau prezenți 
40—50 000 de spectatori. Cîte- 
odată, chiar 60 000. Duminica 
trecută/ însă, Ia cuplajul de

Pot primi două goluri în două 
minute, deși mai înainte rata
se o ocazie cit roata carului 
de a deschide scorul, a făcut 
eforturi să iasă din impas.

Aveam parcă în față ima
ginea prăbușirii arădenilor la 
Belgrad după ce Dumbreanii 
n-a reușit să finalizeze o ac
țiune unică, aducătoare, 
poate, a egalării și chiar a 
unui alt rezultat final, in cei 
mai rău caz 1—3 și nu 0—3. 
La fel s-a întîmplat în meciul 
Dinamo—Steaua : deschiderea 
scorului de către Tătarii ar 
fi schimbat în mod sigur ta
bela de marcaj și ar li putut 
— de ce nu? — să influen
țeze însăși soarta întîlnirii.

Firește că nu-j totuna ceea 
ce se petrece in fotbal 
sau mai bine spus cu echi
pele de fotbal la eșalon in
tern sau internațional. Dacă 
U.T.A. și Dinamo au înscris

oaspete australian se află 
pentru a doua oară în tara 
noastră. Cu doi ani în urmă. dl. 
Castle a avut prilejul să cu
noască în mod direct pregă
tirile ce se făceau la Bucu
rești în vederea campionate
lor europene pe care Capitala 
le-a găzduit în 1969.

De data aceasta, vicepreșe
dintele AIBA va urmări fi
nalele campionatelor naționa
le care încep miercuri in sa
la Floreasca.

în cursul zilei de ieri oas
petele australian a vizitat 
complexul sportiv de la Sna- 
gov, adresînd aprecieri elo
gioase pentru instalațiile și 
condițiile de antrenament de 
care se bucură sportivii frun
tași din România. Dl. Castle 
a făcut cunoștință cu compo- 
nenții lotului național de ti
neret care vor participa la 
campionatele europene de la 
Miskolc și a vizionat. în con
tinuare, filmul întîlnirii 
bcx Komânia-S.U.A,

Vicepreședintele 
mit să transmită, 
mediul ziarului nostru, 
salut pe care-l publicăm ală
turat.

AIBA a ti- 
prin inter- 

m

CUAm plăcerea să fim aici, 
toții, din nou și să exprim cele 
mai bune urări participanților la 
campionatele naționale cît și bo
xerilor juniori care vor evolua 
la campionatele europene de Ia 
Miskolc.

JOHN CASTLE 
vicepreședinte AIBA

JUCĂTORUL NR. 1

O-

PLUSUL DE EXPERIENȚA
SELECȚIONATA A DECIS NOUL SUCCESOLIMPICĂ

AL DINAMOVIȘTILOR, LA POLODE FOTBAL

A ROMÂNIEI

ÎNTÎLNEȘTE

MÎINE, LA SOFIA
Adrian VASILIU

BULGARIA A
(Continuare în pag. a 2 a)

al 
perfor-

dificile, 
cheiat subliniind, un _______
evident între primele trei cla
sate. De altfel, în trei din cele 
patru partide jucate la turneul

campionatul recent în- 
echilibru

CITIȚI IN PAG. A III-A

Jean Giraudeaux apre
cia astfel proporția idea
lă a unei echipe dă rug
by : opt jucători puter
nici și activi, doi ușori și 
vicleni, pătau solizi și 
repezi, și unul, la urmă, 
model de nepăsare și de 
singe rece.

Echipa României a au
zit, la Rovigo, acest apel 
literar și, fără să- fi ci
tit poate pe Giraudoux, 
l-a urmat probabil, de 
vreme ce a avut și sin
ge rece, și viclenie, și 
forță.

VlClOR »*NClUltiCU

Așadar, poloiștii de la Dina
mo au ajuns la cel de 
14-lea titlu național, 
manță destul de rară în isto
ria sportului românesc. Din 
1957, cînd Aurel Zahan — re
cordmanul selecționărilor în e- 
chipa reprezentativă — și co
echipierii săi reușeau să înscrie 
numele echipei lor pentru pri
ma oară in palmaresul celei

mai importante competiții inter
ne și pînă astăzi, team-ul din 
Ștefan cel Mare a dominat 
(uneori cu autoritate) cele 14 
ediții, bucurîndu-se de stimă 
nu numai între hotarele tării 
dar și în străinătate.

Spre deosebire ae ultimii 
ani însă drumul învingătorilor 
spre acest ultim succes a fost 
presărat cu obstacole mult mal

că in ultimii 
de televiziu- 
mai atractiv, 

ți

forma 
noastre

ti
să 

un 
corespunzd- 

Federațla (le a (le- 
cupă lui 

Zamfi-

Am fi dorit ca 
coastă imagine 
v-o oferim intr- 
cadru 
tor. 
specialitate 
cernat o 
Gheorglie 
rescu. jucătorul nr. 
1 al anului, dar din 
motive care nu 
norează citași ele 
puțin forul respec
tiv, festivitatea, 
lipsită de căldura 
și aplauzele meri
tate pentru întrea
ga activitate din 
acest an a jucăto
rului dinamovlst, 
căpitan al echipei 
reprezentative a 
fost amînată pentru 
a doua zl la sediul 
federației (!). lată-l 
pe pololstul lau
reat, pozînd la 
redacția ziarului 

nostru cu prețiosul 
să u trofeu.

I

I
i
I

i. MITROFAN

(Continuare in pag. a 3 a)

ARBITRI ENGLEZI
LA MECIURILE

U.T.A.—STEAUA ROȘIE 
P.S.V.Șl STEAUA

EINDHOVEN
Partidele de fotbal U.T.A.- 

Steaua roșie Belgrad din ca
drul C.C.E. și Steaua-P.S.V. 
Eindhoven (Cupa cupelor) 
programate în ziua de 4 no
iembrie vor fi conduse de 
arbitri englezi. Meciul de la 
Arad va fi arbitrat de Ho
wley (centru), ajutat 
Wreanald și Atwell, iar 
partida de la București 
oficia o brigadă avîndu-l 
centru pe Finney, ajute t 
tușă de Finnerty și 
chant.

da 
Ia 
va
Ia 
la

Mer-
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Clasamentele diviziei A
II-ASERIA A

MASCULIN

LA MECI BA!

Sf. Gh.

FEMININ

SERIA A II-A

1
1

7
7

517-420
435-391

401-276
471-320

7
7

0 
0

7
7

412-555
365-532

(20—18). 
transmise 

M. Avanu, 
Bontoiu.

13
13

7 6
7 6

7. Voința Bv.
8. A.S.A. ClU.1

BUC. 
Cluj 
Brașov 
C-ța.

CLASAMENTE 
MASCULIN

SERIA I

Rubrica redactată de 
D. STANCULESCU 
și AD. VASiLESCU

Surprinși 
<93—33) cu 
ciul feminin Universitatea 
șoara

LA NUNTĂ DA,

diriguitoare ale 
sprijină aplicarea 

însuflețire. însuși 
------- iov. "

baschet a Școlii

1. I.E.F.S.
2. Polit. Buc.
3. Rapid Buc.
4. Constr. Buc.
5. Crișul Oradea

Dikay și Cimpeanu, coșgete- 
rii meciului Politehnica Bra
șov — I.C.H.F., iși dispută 
balonul la „altitudine".

Foto : A. NEAGU

la 
salariat și vo- 

a trecut la efec-

si al „Cupei Sportul

Bportul

Voința

(Urmare din pag. 1)

REZULTATELE ETAPEIfi

7
6
5
3
3
2
2
2
2
2

2
2
1
3
4
3

0
1
2 314-248
3
3
4
5
5
5
7

subliniat, 
final s-a

0
1
2
1
4
4
5
6
6
5

o
1
2
4
3
5
5
5
5
4

știința Mediaș 
Crișul Oradea 
Voința Tg. M. 
Steagul r. Bv. 
Utilajul Tm. 
Univ. Craiova 
Voința Zalău 
Constr. Arad 
Șt. Petroșani

12 
12 
11

9
8
7

5
5
5
3
2
1

464-303 
418-330 
358-338 
300-276 
380-367 
345-345 
317-354 
295-395 
259-360 
200-268

552-389 
441-425 
463-340 
446-428 
349-356 
339-483

517-367 
468-433 
483-404
379-418
404- 371 
368-380 
398-425
405- 488 
427-516 
332-371

344-412
309-393
348-346
370-337
303-356
329-396 
254-409

14
13
12
11
11
10

9
9
9
7

iar cea 
de dîrze- 
a fost net 
programul

Comerțul Tg. M. 7— ---------- 7
7
7
6
7
7
7
7
6

7 
6
5
5
3
3
2
1 
1
1

București
4. Constr. Iași
5. Progresul Buc.
6. A.S.A. Bacău
7. Politehnica Iași 

Comerțul Tg. 
Rapid C.F.R. 
Galați 
știința

Voința Buc.
2. Univ. Buc.
3. Academia Militară

7
7
8
6
6
6

III-, IN DIVIZIA B

B“-ul la zi
rezultate

CUM ESTE APLICATA HOTARÎREA 632?

LA PITEȘTI, BINE.
...ne declară prof. O. Dimilriu • Preocupări intense pentru 

dezvoltarea baschetului masculin, dar slabe pentru cel femi
nin • Organizarea „Cupei Prieteniei", solicitată de C.J.E.F.S. 
Pitești.

tn scopul urmăririi îndeplinirii 
Hotărlrii 632/1970 a Comitetului E- 
xeoutiv al C.N.E.F.S., cu privire 
la îmbunătățirea activității 
baschet, activul 
luntar al F.R.B.

Prof. O. DIMITRIU
tuarea unul control în centrele 
cele mal importante. Primul îna
poiat de pe teren a fost prof. 
Octav Dlmltriu, secretarul ge
neral al federației, care ne-a re
latat următoarele constatări 
urma celor văzute la Pitești :

— Pe linia activității generale 
din ultimii ani șl datorită unor 
activiști inimoși, cum sint pro
fesorii C. Corclu. N. Delcuiescu 
și N Georgescu, la Pitești se lu
crează mult și bine. Echipele par
ticipante la divizia școlară și de 
juniori (Școala sportivă la bă
ieți și Liceul nr. 2 la fete), fac 
cite 5 antrenamente pe săptă-

de scorul astronomic 
care s-a încheiat me- 

___ Timi
șoara — Universitatea Craiova, 
considerat drept unul din der- 
byuriie seriei I a diviziei B, 
ne-am adresat arbitrului interna
țional G. Chiraleu, care a con
dus partida, solicitîndu-i amă
nunte :

„Prima explicație a succesului 
categoric o datorăm valorii for
mației timișorene, alcătuită din 
jucătoare cu certe perspective, ti
nere, înalte. cu preocupări pen
tru dezvoltarea cunoștințelor tac
tice, retnarcindu-se in spe-’ial 
Kiss. Săveanu. Scitebeli și Gros- 
skopf. A p 1 i c î n d în toate 
cele 40 de minute presingul, ele 
au destrămat orice încercare de

final în compania poloiștilor 
de la Steaua și Rapid, campio
nii nu au reușit decît rezulta
te de egalitate, la capătul unor 
întreceri dramatice. De astă 
dată, meritul dinamoviștilor a 
constat intr-un plus de experi
ență, dublat de un deosebit 
spirit de luptă. Cu acest atu, 
campionii au reușit să iasă cu 
fața curată din multe momen
te de maximă încordare, ono- 
rind o carte de vizită presti
gioasă. Autorii celei de a 14-a 
victorii (prezenti în imaginea 
din pag. I) t Bogdan Mlhi- 
ilescu. Ștefan Kroner (căpita
nul formației), Gheorghe 7.am- 
firescu. antrenorul Carol Cor
ect. Nicolae Ciszer. Aurel Za
hm. Gavrilă Blajec — In ria
dul de sus. Gruia Novac, Vio
rel Pus.
Naslastu 
de jos.

Steaua

Aurel Zabu, Adrian 
și Ion Popa In rindul

Nr<1065 (6499)

mină (In loc de 3—4, cum preve
de Hotărârea) șl sînt alcătuite 
din minimum 15 jucători (In loc 
de 12). Pentru popularizarea bas
chetului șl dezvoltarea bazei de 
masă, la sflrșitul (unit septembrie 
a fost organizat un Festival al 
mlnibaschetulut care a constituit 
un real succes. Din rindul copii
lor care au evoluat, vor fi se
lecționați cel ce vor face parte 
din secția de -
sportive.

— Forurile 
sportului local 
Hotărlrii 7

— Cu multă ---- - ,—
președintele C.J.E.F.S., tov. C. 
Crețu, dorește, de pildă, ca noul 
liceu care va lua ființă tn oraș 
să-și axeze activitatea de edu
cație fizică pe baschet, ceea ce 
ar contribui evident la dezvolta
rea acestui joc sportiv, tn plus, 
solicită cu insistentă organizarea 
tn 1971 a turneului internațional 
„Cupa Prieteniei" tn sala care se 
află actualmente tn construcție. 
Federația îmbrățișează cu căldură 
ambele inițiative".

_ Ați constatat și aspecte ne
gative 7

— Din păcate, da. Activitatea 
pentru baschetbaliste este foarte 
redusă, deoarece de abia tn ul
tima vreme există preocupare, și 
numai din partea prof. I. Cons- 
tantinescu, pentru răspîndirea 
baschetului tn rindul elevelor. De 
altfel. Festivalul de minibaschet 
a fost organizat doar pentru bă
ieți. Sînt speranțe. însă, ca șl 
fetele să se bucure de interesul 
manifestat față de băieți. Dar. 
o sdluție mai concretă ar fi 
înființarea unei grupe feminine 
la Școala sportivă din localitate.

organizare a atacurilor echipei 
din Craiova. A doua explicație o 
constituie faptul că Universitatea 
Craiova a venit la Timișoara cu 
numai șase (!) jucătoare (și a- 
eestea rezerve), celdalte nefăcind 
deplasarea, deoarece participau 
la... nunta altei sportive. De alt
fel, nici antrenorul Laurențiu 
Niculescu nu a fost prezent >a 
meci, deoarece șl el lua parte la 
o nuntă".

Comentariile asupra celor pe
trecute sint de prisos. In schimb, 
nu ar fi Inutile măsurile clu
bului craiovean față de atitudi
nea inadmisibilă a baschetbalis
telor de la „U“ și a antrenorului 
lor.

Așteptăm...

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

10. Polit.
11. Polit.
12. Farul

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0

0 
0
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3

2
2
2
2
2

6. Mureșul Tg. M. 2
" -------- — 2

2
9. Sănătatea S. M. 2

10. Voința Buc. 2

2 
2
2
1
1
1 
1 
o 
o 
o

0 
0 
0
1
1 
1
1
2
2
2

126— 92 
117— 86 
124— 99
114— 109
115— 114 
92—110

103—134
97—110

116— 133
90—107

,CUPA SPORTUL"

pozițiile următoare, au dove
dit și în acest an posibilități 
certe de a concura supremația 
dinamoviștilor. Prima formație, 
insuficient de matură și cu ca
rențe de ordin disciplinar (vezi 
cazurile FI. Teodor, Țăranu) nu 
a putut birul momentele erele ale 
jocurilor cu Dinamo, 
feroviară (exemplu 
nie și combativitate) 
dezavantajată de 
jocurilor decisive.

Așa cum am mai 
ideea acestui turneu 
dovedit salutară și am vrea să 
sperăm că experiența va 
mult îmbunătățită. Ne referim 
la unele amănunte organizato
rice, cum ar fi programarea sa 
în timpul verii, tragerea la 
sorți din tlmpăfșl nu în ziua 
începerii cum s-a procedat de 
această dată) Și respectarea 
intrutotul a momentului trage
rii cortinei, pe care toată lu
mea îl dorește cu adevărat fes-

Dinamo 
Steaua 
„U“ Cluj 
„Poli“ Buc.
I.C.H.F
„Poli“ Galati 
Rapid 
„U“ Timișoara 
I.E.F.S.
„Poli“ Cluj 
,.Poli“ Brașov

12. Farul

și Rapid, clasate

FEMININ
SERIA 1 : I.T.B. — Inlormația- 

Voința M. Ciuc 0—3, Medicina Tg. 
Mureș — Spartac București 0—3, 
Voința Oradea — Drapelul roșu 
Sibiu 0—3. Sănătatea Arad — 
Corvlnul Deva 3—1.
— Viitorul Bistrița 
Brașov — Medicina

SERIA A II—A :
București 
reștl 3—2,

Voința Zalău
2—3. Voința 
Clui 3—0 : 
Universitatea

— Progresul 
Constructorul

BUCU- 
BUCU-

Mai sigură este „sania" din vară!
Așadar, prima din cele cinci 

„runde" ale campionatului s-a 
încheiat șt deși nu s-au produs 
mart perturbări tn clasament 
(cu excepția, poate, a „saltului" 
spectaculos realizat de I.P.G.G.!), 
noutățile nu au lipsit. în general, 
întrecerea fiind destul de agita
tă. Cum despre cauzele care au 
determinat o oarecare schimba
re, precum șl unele rezultate maî 
puțin 
rior. 
lipsit 
ceva 
două
Ș| DINAMO BUCUREȘTI, ambe
le înglobînd mai bine de 80 la 
sută din componenții lotului re
prezentativ.

Jucătorii de la Steaua — așa 
cum precizam, succint, din cau
za orei Urzii la care s-a înche
iat partida derby de duminică 
seara — și-au onorat pe deplin 
titlul de campioni. în plus, prin 
Întreaga lor comportare ei au 
dovedit justețea planului de pre-

scontate am vorbit ante- 
considerăm că azi nu este 
de interes să ne oprim 

maț mult asupra primelor 
clasate, echipele STEAUA

de antrenorii 
Nlcolae Zografl. 
de a fi Știut să

gătire alcătuit 
Zoltan Czaka și 
care au meritul____  „ .
aducă formația în formă maximă, 
exact atunci cînd trebuia. Din 
acest motiv, ceea ce a 'mnre- 
sl.onat deosebit în evoluția de 
duminică a hocheiștilor de la 
Steaua a fost tocmai siguranța 
cu care ei acționau atît în apă
rare, cît șl în atac, comportîn- 
du-se întocmai unui elev care 
știe bine lecția ș! iși etalează cu
noștințele calm și eficient. * 
astfel se explică 
proape perfectă a 
neri (a se vedea 
ghelegiu — mai 
meci la altul) tn .
matiei sau în situațiile cînd 
losirea lor era absolut obligato
rie. într-un cuvint. după acest 
prim tur Steaua s-a dovedit o 
incontestabilă campioană, 
rămtne decit ca acești do! 
neri antrenori șl jucătorii 
să probeze acest lucru și in

Tot
a*integrarea 

jucătorilor li
cărul Iul Her- 
bun de la un 
ansamblul for- 

fo-

Nu 
ti- 
lor 
ce-

că mal

S-a alcătuit lotul reprezentativ
întrunit ieri în ședință, 

legiul central de antrenori 
luat în discuție comportarea 
căt orilor In cadrul primului 
al campionatului, stabilind 
lot de 26 de hocheiști, care i 
participa In perioada 26—31 
tombrie la o serie de antrena
mente în comun, sub suprave
gherea noilor antrenori ai echi
pei naționale : M. FLAMARO- 
POL și ZOLTAN CZAKA. Din 

acest prim eșalon vor ajunge in 
etapa Unală a pregătirilor pentru 
C M. numai 22 de jucători, din
tre care nu toți vor (ace depla
sarea. De asemenea, nu trebuie 
neglijat nici faptul că in lot nu 
au fost cuprinși hocheiștli se
lecționați în echipa de juniori, 
dintre care unii au mari șanse 
(numai șt numai de el depinde!) 
de a ajunge în reprezentativa de 
seniori.

Iată
primi
traș.
lescu
Sgîncă I

Co- 
I a 
ju- 
tur 
un 

vor 
oc-

Gh, Huțanu. L. Iordan, ștefa- 
nov. Gheorghiu, Bașa, Fodorea, 
Moiș, Vlad I, Boldescu, Mihăi- 
lescu. Kemenessy (atacanți).

lelalte tururi. Pentru 
sînt ineă patru...

Fără nici un fel de 
Dlnamo București s-a 
exact la polul opus. Jucfnd con
fuz, fără vlagă, fără coeziuie, 
greșind des in apărare dinamo- 
vlștii s-au situat duminică seara 
mult sub nivelul valorii lor. Să 
fie oare. un simplu accident t 
Tare nu ne vine să credem 1 
Mai repede opiniem că, la fel 
ca anul trecut („istoria" se re
petă...), planul de pregătire pen
tru carrfpionat a fost defectuos 
alcătuit. Formația s-a trezit so
licitată intens în turneul din 
R. F. a Germaniei, pe fondul li
nei Insuficiente valori fizice, Iar 
apoi clnd era necesar să se 
solideze pregătirea, aproape 
mod normal s-a realizat, 
fapt, numai o recuperare a 
forturilor depuse. Altfel este 
de explicat totala cădere a di
namoviștilor din finalul 
Iul tur. In „ghinioane" 
„soartă crudă" nu mal 
meni...

Așadar, fn concluzie, 
constatat încă de anul 
„sania” cu care se „alunecă" bine 
tn campionat se face vara, după 
cum spune — și bine spune I — 
o veche și Înțeleaptă zicală...

exagerare, 
comportat

con- 
în 
de 
e- 

greu

prim’vi
sau într-o 
crede nl-

un lucru 
trecut :

aeum lotul celor 26 de 
,,tricolori": Crlșan, Duml- 
lordan Dumitru, Stolcu- 
(portari). Varga. Scheau, 

SgîncS II. Toniță. Pop, 
I. Conslantinescu (fun-

A fost stabilit programul
După cum a mat fost anun

țat, echipa Agronomia Cluj nu 
va lua
III
cea 
rilor clujeni în acea 
sînt angrenați 
aceste condiții. 
Cluj a primit 
disputa
20 martie 1971, 
de comun acord, cu celelalte 5 
echipe participante la campio
nat.

Cu ocazia primului tur. în
cheiat duminică la București, 
reprezentanții celor... șase „părți” 
au purtat discuții, ajungîndu-se 
la precizarea datelor. Astfel. A- 
gronomia Cluj va evolua la S ș!
6 decembrie la București (cu 
Dinamo), la 22 șl 23 decembrie la 
M. Ciuc (cu Avîntul), la 28 șl 29

parte la tururile II și 
ale campionatului, deoarece 
mal mare parte a jucăto- 

____ perioadă 
în examene. în 

formația din 
aprobarea de a 
jocuri pină la 
stabilind datele.

jocurilor Agronomiei Cluj
decembrie, tot la M. Ciuc (cu 
Avfntur Gheorghleni), la 20 .șl 
21 februarie 1971 la București (cir 
I.P.G.G ) șl la 13-14 martie 1971 
tot la București. (cu Steaua).

aceste

Făgăraș, 
dași), G. Szabo. Calamar, Pană,

TG. JIU (prin teleron, de 
la trimisul nostru). Dumini
că dimineața. în prezenta ți
nui numeros și entuziast pu
blic. s-a desfășurat in loca
litate cea de-a doua etapă a 
campionatului national de 
motocros. Lupta pentru pri
mul loc la clasa 250 cmc a 
fost tranșată încă din manșa 
intîi în favoarea liderului cla-

Simpozion
la ..Casa Studenților"

In cadrul simpozioanelor lu
nare de ia „Casa Studenților" 
din București, intitulate „Pe te
me sportive", miercuri 28 oc
tombrie, la ora 20.30 va avea ’OC 
întîinirea dintre studenții bucu- 
reșteni și loan Cnirilă, ziarist, 
Coloinan Braun-Boadan. antre
nor emerit, maeștrii sportului 
Valeria Bufanu și Cornel Dinu.

samentului (Ștefan Chițu — 
Steaua) care, fără să facă e- 
forturi deosebite, i-a învins 
ușor pe cei doi urmăritori ai 
săi, Crisbai și Banu. Alerga
rea la clasa 500 cmc a dat 
loc la o luptă crîncenă 
care s-au angajat 
Paxino, Stephani, 
Fliipescu și FI. Ștefan. Du
pă două manșe, disputate în
tr-o viteză uluitoare, meta
lurgistul Cr. Dovids și bra
șoveanul O. Stephani și-au 
împărțit victoriile 
manșă Dovids și 
Stephani). Masivul 
dezavantajat de o 
tîrzie și o oprire în 
al manșei secunde.
de-abi,a locul IV, cu toate e- 
forturile lăudabile pe care 
le-a depus. Meritorii evolu
țiile localnicului Filipescu, 
clasat pe un onorabil loc III

în
Dovids, 

Ionescu,

(prima 
secunda 
Paxino, 
plecare 

turul III 
a ocupat

MASCULIN, SERIA I : Voința 
Tg. Mureș — Universitatea Cra
iova 52—45 (29—20), Voința Za
lău — Comerțul Tg. Mureș 63—82 
(28—38). Știința Mediaș — Con
structorul Arad 92—78 (45 30) *
Crișul Oradea — Utilajul Timi
șoara 53—61 (23—33) ; SERIA A 
II-A : Constructorul Iași — Po
litehnica Iași 75—69 (41—35), Co
merțul Tirgoviște — Rapid C.F.R. 
Galați 50—48 (22—23), Voința
București Universitatea Bucu
rești 60—44 (23—18), Academia
Militară București — Știința St. 
Gheorghe 83—51 (39—25) ; FEMI
NIN. SERIA I : Universitatea Ti
mișoara — Universitatea Craiova 
99—33 (43—11), Record Cluj —
Voința Tg. Mureș 43—46 (27—22), 
Universitatea Cluj — Știința Sf. 
Gheorghe 59—27 (26—10), Metalul 
Salonta — Foresta Arad 44—42 
(22—16), Voința Oradea — Me
dicină Timișoara 73—53 (34—2(1 ; 
SERIA A II-A : Rapid II — Me
dicina București 46—30 (23—12),
I.E.F.S. II — Arhitectura Bucu- , 
rești 59—62. Politehnica Brașov — 
Universitatea București 58—45 
(31—26), "Universitatea Iași — Pro
gresul București 67—35 (34—15).
Voința Constanta — Pedagogic 

. Galați 43—37
(Rezultate 

respondențil 
noveanu. M.

de
Z. RÎȘ- 

_________ _ __  _______ _ Gabriela 
Roman, C. Popa, C. AIbu, D. Dia- 
conescu. I. Boitoș, Gh. Cotrău, 

Gruia și F. Simion).

SERIA
. Tg. M.

2. Univ. Tm.
3. „U“ Cluj
4. Știința Sf. Gh.
5. Univ. Craiova
6. Met. Salonta
7. Voința Oradea
8. Record Cluj
9. Medicina Tm.

Foresta Arad

FEMININ
I

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Univ. Iași 
Arhitectura Buc. 
Polit. Brașov 
Progresul Buc. 
I.E.F.S. II

6. Rapid II
7. Voința C-ța.
8. Univ. Buc.
9. Medicina Buc.

10. Pedagogic Gl.

rești — Sănătatea Ploiești 3—0, 
Sănătatea Tirgoviște — Viitorul 
București 0—3, Universitatea Iași
— Flacăra roșie București 0—3, 
Electromotor Pitești — A.S.E. 
București 0—3, Voința Constanța
— Politehnica Galați 3—0.

MASCULIN
SERIA î : Progresul București

— A.S.A. Sibiu 3—2, Voința Bucu
rești — Politehnica Brașov 3—1. 
C.F.R. Timișoara — Voința Arad 
0—3. Ind. sîrmei C. Turzli — U- 
niversitatea Timișoara 0—3, Sil- 
vanfa Șimleul S. — Alumina O- 
radea 3—2 ;

SERIA A II-A : Aurora Bucu
rești — Vagonul Ploiești 3—0. U- 
niversltatea București — Politeh
nica Iași 0—3, Relonul Săvinești
— Medicina București 3—1. Con
structorul Suceava — Electra 
București 1—3, Electroputere Cra
iova —• Universitatea Craiova 
1—3. Slderurgistul Galați — Fa
rul Constanta 3—2.

ERATĂ : Dintr-o eroare de
recepție rezultatul partidei femi
nine Universitatea Craiova —
I.E.F.S, a apărut greșit. Meciul a 
fost ciștigat de formația cu - - -- - „3—1 (7, —9, 9, 11).

CLASAMENT
Dinamo
I.E.F.S.
Penicilina

4. Universitatea
5. Rapid
6. Universitatea
7. C.S.M. Sibiu
8. Farul
9. Medicina

10. Universitatea
11. Ceahlăul
12. C.P.B.

1.
2.
3.

Cv.

Tm.

Cluj

o
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

I.E.F.S.

2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0

o 
o 
o
1
1
1
1
1
1
2
2
2

CURSURI DE INIȚIERE
Federafla română de radioama

torism organizează — prin RA- 
DIOCLL’BUL CENTRAL — cursuri 
de inițiere pentru radioamatori, 
înscrierile se primesc Intre 28.X. 
— 3.XI., la sediul federației din 
Sti. Or. Pțalcovitil nr. 44. Cursu
rile vor incepe in ziua de 6 no
iembrie a.e.

CAIAC CANOE
Duminică ne lacul Herăs

trău. sportul cu padele si _Dă- 
gae si-a închis 
moașa si bogata 
comnetitională pe 
Concursul care a 
cest eveniment a 
start numeroși caiacisti și ca- 
noisti de Ia Dlnamo. Olimpia. 
Clubul sportiv școlar si Școala 
sportivă nr. 2.

oficial fru- 
activitate 

anul 1970. 
marcat a- 
reunit la

ETAPĂ CALMĂ

și ale ploieșteanului Fl. Ște
fan, sosit al doilea în etapă.

La tineri,, cursă fără isto
rie, Absența de la start a 
liderului N. Murgoci a dat 
posibilitate metalurgistului P. 
Popescu să controleze cursa 
șl să cîștige fără emoții.

CLASAMENTE : cl. 250 
cmc : 1. Șt. Chițu (Steaua) 
15 p. 2. A. Crisbai (St. r. 
Bv.) 12 p, 3. M. Banu (Stea
ua) 10 p ; cl. 500 cmc : 1. Cr. 
Dovids (Metalul) 15 p, 2. FI. 
Ștefan (Loc. PI.) 12 p, 
Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu) 10 
p, 4. Paxino (Metalul) 8 p, 
5. Tr. Moașe (St. r. Bv.) 6 
p. 6. O. Stephani (St. r. Bv.) 
5 p.

Tineret: 1. P. Popescu (Me
talul) 15 
PI.) 12 
(Steaua)

p, 2. 
P. 3.
10 p. 

Ion

3.

Șt Mihali (Loc 
R. Vasilescu

DUMITRESCU

(Urmare din pag. 1)

clădit, ne spune c& se teme, 
într-un fel, de arbitri. Sesizînd 
surprinderea noastră, el se ex
plică. „După cite îmi dau sea
ma, în general am un stil de 
luptă corect. Dar, am văzut la 
zona de la Hunedoara multi 
boxeri care loveau cu antebra
țele, cu mănușa deschisă, fără 
ca arbitrii să le dea măcar un 
avertisment simbolic. Sper însă 
că la finale nu se va mai în- 
tîmpla așa ceva. Am plecat de 
la Lupeni convins că voi avea 
numai de învățat de la cei 
mai valoroși pugiliști din țară".

Abia sosiți de la Plopeni, 
elevii antrenorului Ion I.’l’.l: 
lescu au și îmbrăcat 
mentul de antrenament. . 
iată-i bombardînd necruțător 
sacul cu nisip, făcînd lecții la 
mănuși sau lucrind la coardă. 
Nici o clipă irosită. Doi dintre 
ei (V. Rădulescu — cat. muscă 
și V. Pindaru — ușoară) vor 
lupta pentru prima dată în
tr-un turneu final de seniori. 
Gh. Dumitrescu se află pentru 
a doua oară în competiție, 
iar... veteranul Mihai Cornel, 
la cei 27 de ani ai săi, va în
cerca din nou (de data aceas
ta cu mari șanse, apreciază an
trenorul său) să se claspze pe 
primul loc la categoria semi-

— Ten

Mihăi- 
echipa-

Și

mijlocie. Anul trecut, Cornel 
s-a oprit la „bronz”. Singurul 
neoaz al acestor băieți este 
că de la etapa zonală a cam
pionatului n-au mai avut meciuri 
de verificare. Un handicap, 
fără discuție.

Ne înșelăm, oare 1 Pe una 
din aleile parcului îl zărim fă- 
cind lexerciții fizice pe brașo
veanul Ion Simuleac. Același 
care, anul acesta, la zona de 
juniori de la Tg. Mureș a fost 
învins de Eugen Gorea. Antre
norul Augustin Cucuiatu, de la 
Steagul roșu, elucidează du
biul. într-adevăr, e semiușorul 
Ion Siînuleac, care fiind în ul
timul gn de juniorat, are drep
tul, conform regulamentului, să 
participe și 
de seniori, 
se află în

ia 
alt
la

Barajul de la Cluj
CLUJ, 26 (prin telefon). In 

prima manșă a barajului pen
tru divizie, echipa studenților 
clujeni a dispus la scor de Mu
reșul (20—3). Disputată în con
diții meteorologice nefavorabile 
(partida Boldor — Ovici urmea
ză să continue sîmbătă la Tg. 
Mureș), intîlnirea a furnizat par
tide de nivel tehnic și spectacu
lar mulțumitor. De notat evoluția 
bună a fetelor de la Politehnica, 
care din cele 12 partide susți
nute n-au pierdut decît una în 
care au contat numai 50%... (du
blu mixt seniori). Foarte 
juniorul Szilagyi. „Vedetele" 
pețitor, Ovici și Balogh, nu s-au 
ridicat la valoarea ' 
tă.

Dintre rezultate : 
Balogh 6—2, 6—3 ; 
Vera Dudas 6—3, 6—0 ; Cristescu
— Millfay 9—7, 3—6, 3—6 ; Negru
— Schmitzer 6—2, 6—3 ; Komo
roczi — Ovici 3—6, 7—5,. 6—0 ;
Boldor, Rado — Ovici, Dudas 
6-0. 6—3.

bun, 
oas-

lor confirma-

Komoroczi 
Vera Rado

Nușa DEMIAN

ludith Dibar si Sever Dron
au ciștigat „Cupa Electrica"

TIMIȘOARA, 25 (prin te
lefon, de la corespondentul 
nostru). După trei zile de în
treceri, duminică s-au înche
iat meciurile din cadrul com
petiției de tenis dotată cu 
„CUPA ELECTRICA". Ulti
mele rezultate ale turneului 
masculin : Dron-Spătaru 6—2, 
6—1, Horvath - Dumitrescu 
6—0. 9—7, Dron-Horvath 6—2, 

Spătaru-Dumitrescu 
8—6, Dron-Dumitrescu 
6—4, Spătaru-Horvath 

6—2. Clasament final :

în campionatele 
Tînărul brașovean 

ascendență de for-

mă, de la '„zonal <je juniori, 
participînd la etapele inferioare 
ale campionatului de seniori, 
iar acum va urca in ring 
finale. Alături de el, un 
reprezentant al stegarilor
„pană", Nicolae Toma, debu
tant și el în aoeastă prestigioa
să competiție. Speranțele an
trenorului Cucuiatu se bazează 
îndeosebi pe evoluția lui Si- 
muleac, care — apreciază el — 
va da mult de lucru oricărui 
boxer de la categoria semi- 
ușoară.

In fața hotelului „23 August" 
plutonul boxerilor se îngroașă 
continuu. Reșițenii, 
constănțenil, gălățeniî 
tă înglndurați cu o seriozitate 
parcă mai adîncă. Care dintre 
ei vor părăsi Bucureștiul au
reolați de succes ?...

clujenii, 
așteap-

» La startul turneului fi
nal, doar 7 campioni de anul 
trecut iși vor apăra centurile : 
A. Mihai (semimuscă), A. Du
mitrescu (cocoș), Vasile Anto- 
niu (ușoară), V. Silberman 
(semimijlocie), I. Gybrffi (mij
locie mică), Al. Năstac (mij
locie) și I. Alexe (grea).

• C. Cuțov, campionul de 
anul trecut la cat. semiușoa- 
ră va evolua de astă dată la 
cat. ușoară, iar Gh. Pușcaș 
(pană) la cat. semiușoară. Nn 
vor fi văzuți în finale, 
C. Ciucă (muscă) și I. Monea 
(semigrea), care au pierdut 
prin k.o. la Berlin și con
form regulamentului nu au 
dreptul să participe f’ind o- 
bligați să se odihnească o lună 
de zile.

• Un mare absent al
campionatelor : antrenorul e- 
merit Ion Popa. Este pentru 
prima oară în ultimii 
cînd valorosul nostru peda
gog nu va fi văzut în . _
ma ringului. Popa se află la 
Istanbul pentru o perioadă 
de 2 luni, timp în care va 
.instrui pe cei mai buni an-

! trenori turci.
I • Participanții la turneul 
i f'nal se vor întîlni prima oa

ră... oficial, miercuri la ora 
7, în fața cîntarului și a me
dicului de serviciu. Tradițio
nala „operație", care dă atîta 
de furcă boxerilor cu greuta
tea labilă, va avea loc la cen
trul sportiv de la stadionul „23 
August".

, O Ion Chiriac, antrenorul 
clubului Steaua, ne-a spus t 
„Dacă ar fi după mine, ori- 
cînd l-aș da înapoi maestru
lui Lucian Popescu pe coco
șul Aurel Dumitrescu. Sper 
că și Giju se va reabilita du
pă meciul pierdut la 
în fața lui Sokolov".

• Nu figurează pe 
oficialilor arbitrul B. 
(București) și crainicul 
Argăseală (București). De ce ?

0 Ar fi de dorit ca orga
nizatorii să afișeze numele 
arbitrilor și deciziile pro
nunțate de aceștia după fie
care meci, pe un avizier 
montat în holul arenei. De 
asemenea, ar fi recomandabil 
ca forul nostru să editeze un 
buletin operativ cu rezulta te

zele și punctajele oficialilor și 
să le distribuie reprezentan
ților presei. Tn felul acesta 
se vor evita discuțiile neprin
cipiale privind unele decizii 
care, în trecut, potrivit unei

I

6—4,
6—2,
6—2, 
'Wr
1. Dron, 2. Spătaru, 3. Hor
vath. Femei : ludit Dibar-Iu- 
liana Just 6—2, 6—1, Ecate- 
rina Horșa-Rodica Precup 
6—3, 6—1, ludit Dibar-Ecate- 
rina Horșa 6—2, 6—4, Rodica 
Precup-Iuliana Just 6—1, 6—1.

Dibar.
Ecaterina Horșa, 3. Rc 

dica Precup. Dublu bărbați, 
finala : Dron, Spătaru-Dumi
trescu, Hărădău 2—6, 6—0, 
6—0.

Clasament : 1, ludit
2.

P. ARCAN

Cu cît sezonul hipic se a- 
propie de sfirșit, cu atît an
trenorii și driverii descoperă 
— uneori chiar miraculos — 
căile cele mai scurte care-i 
conduc spre primele locuri 
la sosire I Faptul în sine nu 
rămîne însă atît de blama
bil, deoarece salvează în ul
tima instanță latura specta
culară a alergărilor, care ieri 
în special, așa cum acestea 
au fost concepute, nu preves
teau nimic bun de urmărit, 
fiind pentru multe elemente 
examene excesiv de severe, 
de vreme ce au fost silite să 
acorde unor adversari han
dicapuri de 130—150 de me
tri. Din această cauză, toate 
vedetele mînjilor, abordînd 
cursele din ultimele locuri, 
au fost pînă la urmă, absolut 
normal, simpli figuranți. Noi 
rămînem — poate naivi — 
la convingerea că toate pro
bele de calificare sînt con
stituite pentru afirmarea di- 
feriților concurenți . și. nu 
pentru factorii financiari!...

Din ansamblul rezultatelor 
de .evi, Seceriș, fără nici o 
exagerare, a parcurs incre
dibil ultimele sute de metri,

CONCURS FINAL

Rezultate tehnice : SENIOA
RE: K 1 — 500 ni 1. i- Neagu 
(Dinamo) 2:26. 2. D. Vasile
(Olinwlal 2.34. 3. E. Zir.t (Si. 
SP. 2) 2:37; - *
1. Dinamo 
Trut) 2:24.
(M. Ciorcilă. E. Daminn) 2:27; 
SENIORI (500 m) : Kl 1. D. 
Mitrea (Qilnipia) 2:06. 2.
Șofran (Ci. sp, sc.) 2:14. 3. R. 
Zamfirescu (Olimpia) 2;15i 
K 2 1. Dinamo (G. Ivan. M. 
Marin) 1:50. 2. Olimnia 1:54. 
3 CI. sp. sc. 1:57: K4 1. Di
namo (Tudose. Tănase. Tudor. 
Bălan) 1:43. 2. Șc. sp. 2 1:47. 
3. Olimpia 1:49; Cl 1. D. Cră
ciun (Dlnamo) 2:25. 2. D. Pă- 
trașcu (D) 2:28. 3. D. Stoica 
(CI. sp. sc.) 2:31: C2 1. Di
namo (E. Nemeș. V. Prunaru) 
2:14. 2. Șc. sp. 2 (S. Mihai. M. 
Buiac) 2:21. 3. Dinamo (A.

K 2 — 500 ni
(A. Poenaru.

2. Sc. sn. nr. 2
C.

Ii.

Suteu, S. 
MOARE : 
(Dinamo) 
(Olimpia) 
(Șc. sp. 2) 
(A. Gologan. A. Vinerșan) 2:16,
2. Sc. sp. 2 (G. Onuțu, E. 
Iliescu) 2:2C, 3. CI. sp. șc. 2:24: 
K4 l..Sc. sp. 2 (S. Ivan, 1. 
Constantinescu.
lancu)
3. Șc.
Ci 1.
2. T. .... .............

■ Finanțu (Șc. sp. 2) 2:30; C 2
1. Dinamo (I. Vlad. N. Po
pescu) 2:14: K 1 1. M. Buior
(Dinamo) 2:14, 2. C. Mihăilă
(Șc. sp. 2) 2:17; K 2 1. Șc. sp. 
2 (B. Zabet. I. Predescu) 1:52,
2. Dinamo 1:54. 3. Olimpia

' 1:59 ; K 4 1. Olimpia (Oanță,
Ștefan. Știubei. Dala) 1:41, 2. 
Dinamo 1:43, 3. Olimpia 1:45.

10 ani

preaj-

Berlin

lista 
Robert 

Ion

SLALOM
Pe Mureș, pe un traseu de 

aproximativ 300 m (20 de 
porți) s-a desfășurat o specta
culoasă întrecere de caiac- 
canoe : „Cupa Consiliului ju
dețean sindical Arad" la sla
lom nautic. Concursul. care 
s-a bucurat de o numeroasă 
asistentă, a reunit sportivi de 
la Olimpia Satu Mare. Voința 
si U.T. Arad.

Rezultate : 
DUAL: 1.
(U.T.A.) 200 p. 2. Francisc FSldi 
(U.T.A.) 213 p. 3. Ioan Asztal- 
nok (Olimpia Satu Mare) 21S

Kl — INDIVI-
Stefan Foldi

mentalități greșite erau ținu
te secret.

• Fostul campion euro
pean N. Giju, care ia aceas
tă ediție va ataca titlul la 
cat. pană deținut de colegul 
său de sală Gh. Pușcaș, este 
pe bună dreptate foarte a- 
fectat de înfrîngerea suferi
tă înainte de limită în fața 
lui Sokolov, în gala de la 
Berlin. Gîju ne declară i 
„Am fost lovit în prima re
priză la ficat și m-am re
simțit serios. Vă promit că 
mă voi reabilita 
tatorilor și mai 
spectatorilor".

• Campionul

în fața spec- 
ales a lele-

olimpio de 
la Melbourne, N. Linca, a 
plecat pentru cîteva zile în 
concediu de odihnă, însă 
ne-a promis că va fi prezent 
la finale. Printre altele, el 
ne-a declarat: „Recomand 
tinerilor pugiliști să lupte cu 
toată ardoarea, să nu se la
se impresionați de cărțile de 
vizită ale unor campioni. Ei 
trebuie să urmeze exemplul 
tinărului Cuțov, care, luptînd 
fără menajamente, a ajuns 
în scurt timp campion al 
Europei".

Paul OCHIALBI

Con
O REPRIZĂ CU

stan

șansele 
preten- 
pană ?

— Ce crez! despre 
■tale șl ale celorlalți 
denți de la categoria

— Să nu ind socotiți lipsit 
de modestie, dar cel mai mult 
cred tn șansa mea. M-am pre
gătit ca niciodată pentru a- 
cest campionat, iar antreno
rul meu, maestrul Tralan 
Ogrtnieanu. o poate confirma. 
Am fost etichetat de mulți 
specialiști drept un boxer 
„terminat". Răspunsul meu 
ll voi da la campionatul na
țional. Cei mai îndreptățiți 
concurenți îl consider pe Pa
vel Nedelcea și 
Buzuliuc, dar in 
este posibil. Și 
norocos... (p. iv.)

Constantin 
box totul 
un pumn

SECERIȘ A PERSEVERAT INCREDIBIL!
obținînd o victorie 
spectaculozitate în 
nefericitului Talaz, 
ultima turnantă, de pe ulti
mul loc, Mircea Ștefănescu 
și-a pironit pînă la urmă 
adversarii, pe loc, demon- 
strînd un calm excepțional. 
Din rest, victoria iepei Tele
ga a confirmat șansa de 
prim ordin pe care o avea, 
după cum cursa plină de tact 
din ultima alergare a lui 
Mihăilescu cu Rosalin a sal
vat spectacolul în această 
probă.

de mare 
dauna 

Abordînd

Rezultate tehnicei 1. Hi
brid (S. Onache), Vrabia, 
Menta 36, 2. Fresca (M. Ște
fănescu), Orășan, Hortensiu 
36,1, 3. Hormon (I. Olteanu), 
Iliparion, Ina 35,2, 4. Telega 
(N. Simion), Huluba, Huma 
35,7, 5. Lavena (T. Marcu), 
Menajer, Simpatia 31,2, 6.
Seceriș (M. Ștefănescu), Ta
laz, Hortansa 24,7. 7. Tipic 
(T. Marcu), Hornar, Gal 31, 
8. Rosalin (S. Mihăilescu), E- 
popeea, Antigon 35,9.

Niddy DUMITRESCU

TRADIȚIA
(Urmare din pag. 1)

SPORTIVĂ

Dumitru) 2:27: JU- 
K 1 I. P. Marioara 

2:24. 2. A. Marin
2:30, 3. F. Pâtrut
2:34; K 2 1. Dinamo

A. Maican. N. 
Dinamo 2:03.

sp. 2 2:07: JUNIORI: 
S. Nemeș (Dinamo) 2:20. 
Năstase (D) 2:24. 3. T.

fesorului Constantin Vasile, care 
i-a apropiat pe elevi de balonul 
oval. Tinărnl profesor și-a for
mat nuclee în fiecare clasă, 
apoi echipe și, în cele din 
urmă, a organizat și un cam
pionat. Deocamdată cu 7 echi
pe. Rugbyștii ? Sportivi de 
frunte, dar și elevi de mare 
nădejde. Profesorul Vasile are 
un principiu în fata căruia nu 
face nici o concesie : nu pro
movează în activitatea rugbyș- 
tică decit elementele cele mai 
disciplinate și mai sîrguincioase. 
Condiții sine qua non. Aceste 
argumente, în principal, au 
pledat pentru viabilitatea rug- 
byului în liceu, pentru sporirea 
continuă a numărului de adep(i. 
Iar noi, conducerea liceului, ca
drele didactice, infelegind ma
rea valoare educativă a acestei 
discipline sportive, o susținem, 
îi creăm condiții de dezvoltare...

— Trebuie să înțelegem 
de aici că rugbyul polari
zează interesul tuturor ele
vilor, fără excepție ?

— Nu, evident, rugbyul a

ii

2:01. 2.

NAUTIC
PI K1 - ECHIPE : 1. Olim
pia Satu Mare (loan Asztal- 
nok, Iosif Kardos, Petru Stark) 
282 d. 2. Voința 286 p. 3. 
Olimpia Satu Mare 291 pi Kl 
— FETE (individual) 1. Dora 
Mihalca (Olimpia Satu Mare) 
329 p 2. lldiko Fazecas (Ol. 
St. M.) 352 p. 3. Eva Bakor 
(U.T.A) 354 p; C 2 — MIXT
1. Olimpia Satu Mare (Dănut 
Grișan — Dora Mihalca) 352 p.
2. Olimpia Satu Mare 394 o. 3. 
U.T.A. 429 ol C2 - ECHIPE: 
1. Voința (Carol Schaberger. 
Iosif Stahl) 291 p.

cucerit o mare masă de elevi, 
este adevărat. Există însă pre
ferințe și pentru alte discipline, 
pentru volei și baschet, 
gimnastică modernă, 
box.

— Aveți condiții 
practicarea 
sporturi ?

— Avem și

pentru 
pentru

tuturor
pentru 
acestor

nu prea. Sala 
veche, deștul de improprie, are 
astăzi o dublură. Prima pentru 
gimnaste, cea de a doua pen
tru amatorii de pugilat. Para
lel, însă, in aceste săli lucrează 
și reprezentanții celorlalte dis
cipline, 
o bună 
școlii am profilat-o 
nuri de sport. Și.
în schimb, porți deschise po 
terenul „Parcul copilului", aflat 
la cîteva minute distanță de 
liceu, pentru jocuri sportive 
mai ales.

Suficient de concludent. La 
Liceul „Aurel Vlaicu", sportul, 
aflat permanent în atenția di
recțiunii (prof. Nicolae Ionescu 
este și președintele de onoare 
al biroului secției de rugby) 
iși continuă tradiția.

în același timp, 
parte din curtea 

pe tere- 
atît. Avem,

INTERES, PREOCUPARE Șl...
(Urmare din pag. 1)

ÎNFĂPTUIRI

ne spune. Vrem să terminăm 
mai repede, pentru a profita 
cit mai mult de terenuri. 
Spațiul nou creat va permi
te desfășurarea unei activități 
mai bogate. Dispunem de o 
bază materială, la ora actua
lă, corespunzătoare.

Ne exprimăm dorința de 
a sta de vorbă cu tovarășa 
directoare Georgeta Preoto- 
siu. Se afla în preajma unuia 
din punctele de lucru.

— Liceul nostru are 1 205 
elevi. Deci un număr destul 
de mare, De aceea a fost 
nevoie să luăm cele mai ra
ționale măsuri in vederea a- 
sigurării unor condiții cores
punzătoare pentru practicarea 
educației fizice. Baza sporti
vă din curta ați văzut-o. Am 
mai amenajat, de asemenea, 
o sală de sport, cu vestiare 
și instalație de încălzire,

care, pe timpul iernii, satis
face nevoile minime. Pentru 
materializarea dorințelor noa
stre, un substanțial sprijin 
l-am primit din partea 
C.J.E.F.S. Prahova, care ne-a 
acordat 60 000 lei, sumă ne
cesară lucrărilor de amenaja
re a terenurilor biturninizate.

După convorbirea cu direc
toarea școlii am vizitat sala 
de sport, Așa cum este ame
najată poate satisface. într-a- 
devăr, un minimum de cerin
țe. Am fost, însă, neplăcut 
impresionați de dezoadinea 
care domnea aici. Ni s-a mo
tivat că, neavîndu se loc pen
tru depozitarea uneltelor 
pe șantier, s-a apelat 
sală !? Aceasta nu scuză, 
tuși, starea în care am 
sit unele aparate (pline 
praf, aruncate la îniîmplare), 
expuse, în acest mod, degra
dării. Un amănunt, se pare, 
scăpat ochiului scrutător al 
directoarei. Dar profesorii ?

de 
la 

to
gă-
de
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Năsturescu
u știm dacă omul 
nr. 1 al Rapidului in 
partida cu Progresul 

a fost Dinu sau Năsturescu. 
Poate că Năsturescu, a avut 
,și avantajul postului de 
„aripă", care, după cel de 
portar, oferă cea mai ridi
cată notă de spectaculozita
te. Oricum, extrema dreap
tă a Rapidului a făcut un 
joc excelent, dîndu-ne pri
lejul să-i apreciem atît am
biția și puterea de lupta, 
care-i sînt caracteristice, cit 
și mișcările sale înșelătoa
re din teren în fața adver
sarului direct, demarajul 
său impetuos, centrările 
sale precise

Amintindu-ne că a mai e- 
voluat.de cîteva ori, în ac
tualul ■’ campionat, de ace
eași manieră, am răsfoit co
lecția ziarului nostru, pen
tru a ne putea verifica im
presiile. , Am constatat că 
aripa rapidistă a fost no
tata de două ori cu 9 și 
de două ori cu 8. în două 
rînduri el fiind trecut, în 
baza acestor note, în „e- 
chipa etapei*. Este necesar 
să arătăm că părerile noas
tre despre jocul lui Năstu
rescu, în cele 8 etape dis
putate pînă acum, au co
incis, în general, cu cele 
ale altor cronicari, ale ob
servatorilor și tehnicienilor 
prezenți la meciuri.

Așa stînd lucrurile, con
siderăm că ar trebui luată 
în vedere și „soluția Năs7 
turescu* pentru postul de 
aripă dreapta în echipa na
țională, post actualmente, 
practic, vacant și pus în 
discuție chiar de către Bi
roul federal. Un jucător 
„arțăgos", plin de vitalitate, 
care nu se dă bătut nicio
dată, poate fi o piesă pre
țioasă intr-un med în de
plasare. Mai concret : în 
partida cu Țara Galilor,

Pregătiri pentru meciul cu Țara Galilor

LOTUL A SUSJINE MIE UN JOC DE PREGĂTIRE
Pregătindu-se pentru difici

lul meci cu Țara Galjlor, care 
se va disputa în ziua de TI 
noiembrie, la Cardiff, lotul A 
va susține mîine o partidă de 
verificare în compania divizio
narei C Sportul muncitoresc.

în vederea acestei întîlniri, 
antrenorii Angelo Niculescu și 
Titus Ozon au convocat ur-

maiorii jucători : Răducanu, 
Adamache, Sătmâreanu, Vigu, 
Lupescu, Dinu, Mocanu, Hăl- 
măgeanu, ~ 
weil

igeanu. Dumitru, R. Nun- 
iller, Neagu, Lucescu, Do-

brin, Tdtaru, Dumitrache și FI. 
Dumitrescu.

Intîlnirea va avea loc pe 
terenul Sportul 
cu începere de

muncitoresc, 
la ora 15,30.

ECHIPA DE TINEREL SPRE LODZ

A

Electronica Obor — performera etapei a

BOTH

Both a avut piciorul imobi
lizat în ghips,>după ce s-a 
autoaccidentat la .Cîmpina. 
El se va prezenta acum la 
un nou examen medical,, care 
urmeaiză se hotărască dacă 
se impune saufciu o operație 
*de menise.

Selecționata olimpică
a României va intiini
miercuri, la Soția,

echipa națională
a Bulgariei

Seria I 14. Mașini
15. Unirea
16. Lotru

ECHIPĂ
c

IX-a

9 2
9 2
0 1

2
1
2

analiza 
arbitrajelor 

din divizia A

PRAGA, 27 (prin telefon, de 
la trimitul nostru special).

Fotbaliștii din echipa 
prezentativă de tineret, 
miercuri va întîlni la 
selecționata similară a 
niei, au plecat luni 
amiază, ae pe ai 
internațional Otopenț

nea ta, 
nul, la

plecînd,
Varșovia,

tot cu avio- 
unde va a-

Nicollna Iași — Lelea Bacău 
3-1 (0—0)

Petrolul Moineștl — Foresta 
Fălticeni 0—1 (0-1)

Mlnobradul V. Dornel — Mine
rul Comănești 1—1 (0—0>

Victoria Roman — Fulgerul Do- 
rohol 7—1 (4—0)

Textila Botoșani
Buhuși 1—0 (1—0)

Rară ui Cîmpulung — Minerul 
G. Humorului 2—0 (1—0)

cimentul Blcaz — i.t.a. Paș
cani 1—0 (1—0)

Chimia Suceava
Iași 4—0 (3—0).

Textila

Gloria —
1, Lotru

ETAPA VIITOARE : t 
Sirena, I.R.A. — Unirea,
— Autobuzul, F. C. Caracal — 
Chimia R.V., Progresul — Dacia, 
Sportul — Comerțul, Petrolul T.
— Petrolul V., Mașini — Chimia 
T.M.

Arbitrii divizionari A au 
fost convocați joi 29 octombrie 
Ia sediul F.R-F., în vederea 
unei analize a arbitrajelor din 
primele 8 etape ale campiona
tului.

Cu prilejul acesta, vor fi 
luate în discuție și măsurile 
care ar putea contribui la îm
bunătățirea arbitrajelor, la a- 
sigurarea corectei desfășurări 
a jocurilor.

re- 
care 
Lodz 
Polo- 

după- 
aeroportul 

. , i, spre
Fraga, unde au făcut o primă 
escală în drumul lor spre 
Lorfz. Din lotul anunțat, lip
sesc doi portari, lordache și 
Ariciu, care sînt accidentați. 
Antrenorii urmează, deci, să 
aleagă între Ștefan și Cavai. 

După un zbor scurt și a- 
greabil, delegația sportivă 
română a ajuns luni seara 
la Praga, unde va fi cazată 
peste noapte. Ea își va con
tinua călătoria marți dimi-

junge în jurul prînzului. Fot
baliștii noștri vor efectua ul
tima parte a călătoriei, 
la Varșovia la Lodz 
km), cu autobuzul.

In ziarul nostru de mîine, 
veți afla ultimele vești din 
tabăra română și a tinerilor 
fotbaliști polonezi.

Constantin ALEXE

de 
(180

Asearâ, selecționata olimpi
că a plecat la Sofia,, unde 
mîine va juca în compania 
echipei naționale a Bulgariei.

Antrenorii V. Stănescu și V. 
Stănculescu au la dispoziție 
pentru această întîlnire ami
cală internațională următorii 
jucători : Gornea, Constanti- 
nescu, Cheran, Măndoiu, Po
ieni, Deleanu, Pop, Tănase, 
Cojocaru, Lupulescu, Năslu- 
rescu, Tufan, Domide, Grozea 
și Gyorfi.

MINUTUL 24 AL MECIULUI BAPIO-PROCRESUL

DUDU GEORGESCU SI NECULA RĂDUCANU 
iȘI REAMINTESC TOTUL • ••

Neagu RĂDULESCU vă prezintă etapa

Seria a V-a

Penicilina

Ghimpe

Me-

Tg.

Tr.

Minerul Moldova Noua — 
talul Topleț 2—0 (2—0) 

CF.R. Caransebeș — C.I.L.
Jiu 1—0 (0—0) 

Minerul Lupen! — Metalul 
Severin 1—0 (1—0)

Electromotor Timișoara — Fur
nirul Deta 2—1 (1—0)

Vulturii textila Lugoj 
nărea Calafat 5—o (3—Oj

Steagul roșu Plenița — Victo
ria Caransebeș 2—2 (0—1)

Minerul Motru — Știința Pe
troșani 0—0

M.E.V.A. Tr. Severin — Mine
rul Bocșa 1—1 (meciul s-a între
rupt în min. 36).

(CORESPONDENȚI t P. Șu- 
mandan, M. Mutașcu, I. Cotes- _ _ Qiaru> i.

și M.

du

(CORESPONDENȚI : V. Dia- 
coneseu, Al. Stoianovlcl, P. 
Spak, Al. Groapă, T. Ungu- 
reanu, A. Rotaru, St. 
și C. Alexa).

glas ament

1. Victoria 9 5 2 2 18—10 12
2. Cimentul 9 5 2 2 15—11 12
3. Nicollna 9 5 1 3 21—11 H
4. Foresta 9 5 1 3 18—12 11
5. Minerul C. 9 4 3 2 13— 7 11
6. Chimia 9 4 2 3 15—10 10
7. Minerul G.H. 9 3 4 2 12— 7 10
8. Petrolul 9 5 0 4 12—11 10
9. Textila Bt. 9 3 3 3 11— 8 9

10. Rarăul 9 4 1 4 12—13 9
11. I.T.A. 9 4 1 4 15—18 9
12. Minobradul 9 3 1 5 14—17 7
13. Letea 9 3 1 5 11—18 7
14. Penicilina 9 2 2 5 6—15 6
15. Fulgerul 9 3 0 6 11—25 6
16. Textila Bh. 9 2 0 7 4—15 4

ETAPA VIITOARE (1 NOIEM-
BRIE) : Fulgerul —• Petrolul,
I.T.A. — Textila Bt., Penicilina —
Victoria, Foresta — Minobradul,
Minerul C. — Nicolina, Chimia —
Cimentul, Textila Bllț, — Mine-
rul G.H., Letea -■ Rarăul.

cu, A. Petre, C. 
Julea, A. JHroveanu 
Focșan).

CLASAMENT

12301. Minerul L.
2. C.F.R.

Caransebeș
3. Minerul M.N.
4. Vulturii
5. C.I.L. Tg. Jiu
6. Electromotor
7. Știința
8. Minerul, M.
9. Minerul B.

10. Dunărea
11. Furnirul
12. Metalul T.S.
13. Steagul
14. Victoria
15. MEVA Tr. Sev.
16. Metalul T.

9

15—12
11—11
17—10
10— 4
11— 7

9— 6
8—10

10—13
9—14

14—13
14-15

9—12
13—17
8—13

12— 19

6
6
4
3
4
3
3
4
3
3
3
2
2
2
3

3
3
3
2
3
3
3
4
4
5
5
4
4
3
5

Am închis o 
acea clipă grea, 
gol a tiparului 
cu și temeritatea lui 
nu s-au materializat 
ciocnire care putea avea ur
mări grave, fie pentru unul 
dintre ei, fie chiar pentru am
bii jucători. Din fericire, teme
rile s-au risipit repede : Dudu 
Georgescu nu s-a resimțit de- 
cit foarte puțin, iar Răducanu, 
a cărui accidentare părea mai 
serioasă, își vă putea relua lo
cul, foarte repede, atît în 
poarța Rapidului, cit și în cea 
a naționalei.

Dar, să dăm cuvîntul celor 
doi „eroi“ ai fazei sus-aminti-

clipă ochii, în 
cînd voința de 
Ditdu Georges- 

Răduca- 
intr-o 

avea 
pentru

vînd în fața mea decît pe Ră
ducanu, mă gîndeam că trebuie 
să șiitez înainte de a ajunge in 
careu, deoarece, altfel, riscam, 
să-l întilnesc pe Răducanu, 
care, evident, mi-ar fi ieșit 
înainte. Ajuns în preajma ca
reului, am greșit, însă „prelun- 
gindu-mi" mingea, care s-a a- 
flat, la un moment dat, la e- 
gală distanță de mine și de 
portarul Rapidului. Am vrut 
să ridic balonul, cu virful bo
cancului, peste Răducanu, care 
plana spre minge. A urmat 
ciocnirea, amîndoi căzind la 
pămînt. Simțind arsuri la ti
bia piciorului drept, am crezut 
pentru o clipă, că am o frac-

Seria a II-a
Pe-Unirea Tricolor Brăila — 

trolistul Boldești 2—1 (0—1)
Chimia oraș Gheorghiu-Dej

Șoimii Buzău 1—1 (0—0)
Automobilul Focșani — A.S.M. 

Tecuci i—0 (0—0)
Olimpia Rm. Sărat — Rulmentul 

Bîrlad 1—0 (1—0)
S.U.T. Galați - 

Brăila 2—0 (0—0)
Metalul Buzău ■ 

peni 1—1 (0—0)
Dacia Galați — Voința 

rești 1—1 (0—0)
Petrolul Berea 

lăți 2—0 (0—0).

ETAPA VIITOARE : Vulturii -1- 
Metalul T., Știința — C.F.R. Ca
ransebeș, Metalul Tr. Sev. — E- 
lectromotor, Minerul M.N. — Mi
nerul M., Victoria — Dunărea, 
Steagul — Minerul L., Furnirul — 
M.E.V.A. Tr. Sev., C.I.L. Tg. 
Jiu — Minerul

DE ÎNTREBARE
SEMN

NOI ÎNCERCĂRI

JIUL—P. C. ARGEȘ U.T.A.—G.F.R. TIMI- PETROLUL— STEA-
ȘOARA GUL ROȘU

FOTBALUL NOSTRU IN FAȚA UNOR
■ (Urinare., din pag. 1)

duminică nouă goluri împreu
nă, nu înseamnă că vor fi 
rezolvate cumva marile pro
bleme, aproape insurmonta
bile, ale retururilor jocurilor 

(pierdute atît de categoric la 
21 octombrie in Cupele eu- 
'ropene. Asemenea iluzii ar 
fi cu totul deșarte. Dar că, în 
’general, jucătorii noștri do- 
tresc să încerce ceva, și o 
Sac în primul rînd priptr-un 
Imai mare efort în campio
ana t, atitudinea este notabilă 
pentru că numai astfel pu- 
țtem avea 1 încrederea necesa- 
Șră că la 4 noiembrie, nu nu
mai U.T.A.* și Dinamo, trium
fătoare înțr jocurile de dumi
nică, dar chiar și Steaua vor 
face tot ceea ce Ie stă in pu
tință pentru a răsturna „cal
culul hîrtiei", care nu le mai 
acordă nici o șansă.

Keferindu-ne la nivelul in
tern și internațional, sîntem 
nevoiți să acceptăm că în 
Europa sînt multe echipe su
perioare formațiilor noastre 
cele mai bune, cu jucători 
mai valoroși, cu posibilități 
mai mari, cu o mare, necon
testată reputație internațio
nală. Aflîndu-ne în această 
situație este greu să pretin
dem că într-un șir de intîl-

niri cu echipe de talia lui 
Feijenoord, Steaua Roșie Bel
grad, F.C. Liverpool, echipe
le noastre vor reuși o con
stanță în comportare, simi
lară aceleia realizată 
U.T.A. în primul tur al „Cu
pei 
cu 
nu 
să 
moment dat, 
pfele noastre, cum a fost ca
zul cu U.T.A., a reușit ma
rele tur de forță cu Feije
noord, să nu înregistrăm eve
nimentul, să nu exultăm că el 
s-a produs. Ce s-ar întîmpla 
dacă în viață, după o reuși
tă, după un succes realizat 
chiar în condiții de șansă, nu 
ne-am permite satisfacția ne
cesară numai pentru că în 
viitor socotim că nu vom mai 
intiini o a doua împrejurare 
tot atît de favorabilă ?

Iată de ce, după părerea 
noastră, este necesar să a- 
preciem pe fotbaliștii noștri 
cu doza de exigență necesa
ră, dar fără să-i lipsim dg 
sprijinul nostru. In mod cert 
ne aflăm cu mult sub numă
rul de jucători valoroși, ne
cesari pentru a face față cu 
succes și campionatului mon
dial, și campionatului euro
pean, și cupelor europene, 
și preliminariilor turneului

de

campionilor europeni**. 
Feijenoord. Dar, aceasta 
înseamnă că nu trebuie 
ne bucurăm dacă, la un 

una din echi-

olimpic. în plus, nici măcar 
toți acești jucători nu sînt 
Pe 
lui 
de 
în 
te 
nui program sever de pre
gătire și viață sportivă.

După ceea ce va fi 
noiembrie in cupele 
pene la 
in care 
calificare 
urmează 
mâniei, cu reprezentativa Ță
rii Galilor, in deplasare. O 
nouă probă de rezistență in 
care vom conta in cea mai 
mare parte pe jucătorii an
gajați în prezent în cel de 
al doilea tur al competițiilor 
continentale, plus alți trei- 
patru, dintre care Dobrin își 
dă din nou în petec. După 
actele de indisciplină de la 
Tg. Jiu, unde se afla în 
drum spre Petroșani cu echi
pa sa,-F.C. Argeș, sancționat 
și îndrumat să se înapoieze 
la Pitești, el a rămas in oraș 
și a doua zi, imbătindu-se.

Cită forță trebuie să aibă 
fotbalul nostru, aflat pe un 
drum nou, statornic, dar în
că nesolidificat, pentru ca să 
păstreze mai mult timp 
ceea ce obținem în unele 
momente de efort colectiv ?

deplin conștienți de fap- 
că a fi jucător de fotbal 
competiție internațională 

ziua de azi înseamnă a 
supune de bună voie u-

la 4 
curo- 
grea 
fără

București, zi 
chiar revanșa 
creează probleme, 
meciul echipei Ro-

Răducanu este scos de pe teren

Metalurgistul

Metalul Plo-

Bucu-
Seria

B.
C.I.L.

a Vl-a
Ancora Ga- Sibiu Metalul

te, pentru a cunoaște mai in 
amănunt cele întîmplate.

„MIA PĂRUT NESPUS 
DE RAU“

înaintașul cențral al Progre
sului, Dudu Georgescu, ne-a 
spus următoarele : „De fapt, 
faza a început la centrul tere
nului, unde eu am interceptat 
balonul, pe care Dan se pregă
tea sd-l degajeze. In timp ce 
înaintam spre poartă, nemaia-

INTI LNIR E
CU AMATORII
BALONULUI

în urma succesului obținut 
la prima sa întîlnire cu pu
blicul, vineri, Ia librăria Mi
hai Eminescu**, Neagu Radu
lescu, autorul romanului „UN 
BALON RÎDEA ÎN POAR- 
TA“, are azi, marți 27 octom
brie, ora 19, o nouă întîlnire 
cu cititorii săi la librăria ,.Mi
hai Sadoveanu** (lingă cine
matograful Republica).

Autorul va ține o causerie 
despre fotbal și va da auto
grafe.

(CORESPONDENȚI : I. 
tag, D. Marin, A. Aurel, 
Budescu, V. Ștefănescu, 
Dumitru, S, Constantinescu 
M. Plopeșanu).

Bal- 
T. 

M.
Și

CLASAMENI

1. Metalul P. 0 6 2 1 15— 5 14
2. Olimpia 9 7 0 2 15— 8 14
3. Șoimii 9 6 12 16— 9 13
4. Dacia 9 3 5 1 9—8 il
5. Petrolistul 9 5 0 4 23—12 10
6. Rulmentul 0 3 4 2 8—7 10
7. A.S.M. Tecuci 9 4 2 3 16—17 10
8. Unirea

Tricolor 9 3 3 3 8—11 9
9. S.U.T. Galați 9 3 2 4 7—6 8

10. Automobilul 9 4 0 5 8—16 8
11. Voința 9 2 3 4 12—11 7
12. Petrolul 9 2 3 4 9—11 7
13. Chimia 9 2 3 4 15—19 7
14. Metalul B. 9 2 2 5 11—14 6
15. Ancora 9 2 1 6 9—16 5
16. Metalurgistul 9 1 3 3 7—18 5

ETAPA VIITOARE : Voința — 
Automobilul, A.S.M. Tecuci — O- 
iimpia, Petrolistul — Petrolul, 
Metalul B. — Dacia, Unirea Tri
color — S.U.T. Galați, Metalul 
P. — Șoimii, Ancora — Rulmen
tul. Chimia — Metalurgistul.

Independența
Copșa Mică 2—0 (0—0)

Unirea Alba Iulia
Tîrnăveni 1—0 (0—0)

Metalul Aiud — Mureșul Deva 
7—2 (4—1)

Soda Ocna Mureș — Minaur 
Zlatna 1—o (0—0)

C.F.R. Simeria — Industria sîr
mei Cîmpia Turzii 0—0

Aurul Brad — "" *
1—0 (0—0)

Victoria Călan
1—0 (0—0)

Arieșul Cîmpia 
rul Ghelar 0—3 
suspendat pe o

Chimica

Minerul Teliuc

A.S.A. Sibiu

Turzii — Mine- 
(Arieșul fiind 

etapă).

tură. Nu era declt o lovitură, 
pe care ai.’eam însă s-o r.esimt 
pînă la sfîrșitui meciului. îmi 
pare rău de cele întîmplate. 
Nu l-am mai găsit pe Răduca
nu pentru a-i cere scuze. Ple
case la Spitalul de urgență. O 
fac acum prin coloanele ziaru
lui".

„GHINION ȘI... NOROC**

Răducanu, bine dispus ca de 
obicei, pare să fi uitat inciden
tul din min. 24. 1-1 reaminteș
te doar plaga de la mina stin
gă : „Am avut ghinion, „in- 
trind" la minge in aceeași frac
țiune de secundă cu Dudu 
Georgescu. Dar, in același 
timp, pot spune că am avut ți 
noroc. O plagă nu însemnează 
prea mult in cariera unui por
tar. Cred că vineri mi se vor 
scoate firele cu care mi s-a 
cusut rana. Duminică, sigur, nu 
voi juca, dar are cine să mă 
înlocuiască : prietenul meu Ră- 
mureanu. In 7—8 zile, totul va 
fi, din nou, in regulă. Mă 
bucur că nu i s-a întîmplat 
nimic lui Dudu".

CAMPIONATIJl
tCHIPELOR

A-

i

Seria a lil a
Olimpia Giurgiu — Energia Slo

bozia 1—1 (0—1)
I.M.U. Medgidia 

Ploiești 1—0 (l—0)
Delta Tulcea — Laromet Bucu

rești 2—0 (1—0)
Celuloza Călărași — «Flacăra 

roșie Buc. 1—3 (1—3). Jucat la 
Slobozia

Electronica ____ ____
nărea Tulcea 8—0 (3—0)

Tehnometal București — Elec
trica Constanța 1—1 (0—0)

Marina Mangalia — Victoria 
Ploiești 6—0

Unirea Mtnăstlrea — Cimentul 
Medgidia 2—0 (1—0).

(CORESPONDENȚI ; 
țocan, 
mogyi, 
teanu, 
ther).

I. Bo-
I. Filipescu, I. So- 

Gh, Tăutan, M. Mun- 
M. Susan șl A. Gun-

CLASAMENT

1. Independența 9 6 12 14— 7 13
122, Victoria 9 6 0 3 14— 7

3.’ Mureșul 9 5 2 2 10-12 12
4. Chimica 9 5 1 3 18-13 11
5. Tnd. sîrmei 9 5 1 3 14—10 11
6. Minaur 9 5 0 4 19-15 10
7. Soda 9 4 2 3 16—15 10
8. ArieșuȚ 9 3 4 2 7-10 10
9. Metalul A. 9 3 2 4 20-12 8

10. Minerul G. 9 4 0 5 13—14 8
11. C.F.R. Simeria 9 3 2 4 11—12 3
12. A.S.A. Sibiu 9 2 3 4 3— 7 7
13. Unirea 9 2 3 4 10—16 7
14. Aurul 9 3 0 6 8—13 6
15. Metalul C.M. 9 3 0 6 11-19 6
16. Minerul T. 9 2 1 6 10—16 5

ETAPA VIITOARE : Chimica
— Arieșul, A.S.A. Sibiu — Soda, 
Minerul T. — Independența. Mi
nerul G. — Aurul, Mureșul — 
C.F.R. Simeria, Metalul C.M. — 
Minaur, Victoria — Unirea, Ind. 
sîrmei — Metalul A.

Prahova

Obor Buc. Du- Seria a Vil a

(CORESPONDENȚI : 
Barbălată, R. Avram. I. 

Matei, O. Guțu. 
- ~ • - și I

șie, I.
Toader, I. Cioboată 
lea).

CLASAMENT

Dl: TINEREI rezerve

I AKIMOV — 
golgeterul campionatului 

bulgar
I 

etapa a 
Septem- 

continuat
BULGARIA : în

8-a. liderul Ț.S.K.A. 
brisko Zname, și-a 
seria succeselor, dispunînd de 
data aceasta de Cer 10 More 
cu 4—0. trei goluri fiind opera 
lui lakimov. care conduce de
tașat in clasamentul golgete
rilor cu 13 goluri marcate. 
Lipsită de _ cîțiva 
campioana

__ _ titulari, 
Levski-Spartak a 

suferit a doua înfrîngere în 
actualul campionat. Studenții 
de la Akademik au repurtat 
victoria ,cu 
min. 45. In revenire de for
mă se qflă Trakia. 
reușit să întreacă pe 
cu 1—0. Alte rezultate: Spar
tak—Lokomotiv 1—0. Cerno- 

moret — J.S..K. Slavia 1—1. 
Marek — Marita 2—0. Las
kov — Ceardafon Orlovetz 0-0. 
Etar—Dunav

1—0. mareînd în

care a
Botev

3—0. în clasament:

CAMPIONATE NAȚIONALE IN TARILE EltROPENE
Koln — Arminia Bielefeld 
2—0 : MSV Duisburg — Bo
russia Monchengladbach 1—1: 
.Schalke 04 — FC Kaiserslau
tern 2—0 ; Hertha BSC — Rot- 
weiss Essen 1—1 : Kickers
Offenbach — Borussia Dort
mund 3—0: VFB Stuttgart — 
Eintracht Frankfurt 2—1 i
Werder Bremen — Hanover 96 
0—0 ; Eintracht Brunschweig— 
SV Hamburg 4—1. 
clasate :

Red Star — Aiaccio 3—01 
Lyon — Marseille 1—4 : Bas- 
tia — Nantes 1—0: Metz 
Angers 2—1 ; Rennes
Nancy 5—li Sochaux 
lenciennes 0—1: 
Angoulema 2—0.

Beerschot .3—3 : 
nion St. Gilloise

Liege 
0—1.

u-

2 0
1
1
Z

Primele

Va- 
Reims —

1. Standard
2. Anderlecht
3. F.C. Bruges

13
13
12

1. St, Etienne
2. Marseille
3. Metz

12
12
12

2 2 22—14 18
1 3 30—14 17
6 1 13— 8 16

1.. Borussia Monch.
12 5
12 62. Bayern

3. Schalke 04

0 25—8 17
1 23—9 17

ELVEȚIA
Chaux de Fonds 
2—0 ; ~ 
4—2 :
Sion __  __
Winterthur — Basel 
Young Boys — Bellinzona 
3—3 ; FG Zurich — Grasshop
pers Zurich 1—4. în clasament, 
pe primul loc a trecut Grass
hoppers Ziirich cu 17 p., 
mată de FC “ 
Lugano — 15

(etapa a 11-a)
Lucerna 

Lausanne — Fribourg 
Lugano — Biel 1—1 ; 
- Servette Geneva 2—1: 

2—1 :

Basel 
d. etc.

ur-
16 D.

1. Ț.S.K.A.
2. Botev
3. Etar
4. Levski-Sp.
5. Trakia

27— 7
14— 7
10— 9
12-4
15— 13

15
12
11
10
10

(etapaR.F. a GERMANIEI
a 12-a) Rotweiss Oberhausen
— Bayern Miinchen 0—41 FC

11-a):
1-1 1

Dunauiva- 
Salgotar-

(etapa , a
Ferencvaros 

Gyor
Komlo
Szeged — Pecs 0—Oi

— Szombathely 
Diosgyor 

dis- 
în-
Ui-
1—0

UNGARIA 
Honved - 
Raba Eto 
ros 3—2. 
ian 2—2 ; 
Tatabanya
2—0; Videoton 
2—2. In cele două partide 
putate sîmbătă. M.T.K. a 
vins cu 2—1 pe Vasas. iar 
pești Dozsa a dispus cu 
de Csepel
1. Ujpestl Dozsa

11 7 2 29—10 *>1 (8) 
11 4 6 1 19—12 21 (7) 
11 7 0 4 24—13 20 (6) 
11 5 3 3 18—12 20 (7) 
11 5 2 4 16—10 20(8)

2. M.T.K.
3. ~
4.
5.

Vasas Bp.
Honved
Ferencvaros

• în paranteză numărul punc
telor adăugate din campiona
tul de tranziție.

FRANȚA (etapa a 
Nîmes — Strasbourg' 
Nice — Sedan 2—0 : 
deaux — St. EtienneSt.

12-a):
2—0 :
Bor-
1—2;

SPANIA 
badell — 
Sevilla — 
Barcelona 
0—0 ; 
1—0 : 
1—1 : 
ciedad 2—0.

a 7-a): Sa-
2—1:

Espanol 
Madrid 
Malaga

(etapa
Saragossa

Giion 1—1:
_ — Atletico 

Valencia —
Elche — Atletico Bilbao 
Granada

1. Atletico Madrid

2. F.C. Barcelona
3. Sevilla

7 5
6 4
7 4

Real So-

2 0 12—3
2 0 15—5
2 0 7-3

12
10
10

8-a): An- 
scorul de

BELGIA (etana 
derlecht a învins 
2—1 pe Crossing, 
a dispus cu 2—C . ..
Alte rezultate : F.C. Bruges — 
St. Trond 4—1 : 
Lierse 2—0 : 
Gantoise 0—2 :

a 
cu 
iar Standard 
de Antwerp.
Beveren — 

Diest — La 
_ . Racing White 

Waregem 1—1 ; Charleroi—

Golgeterii

PORTUGALIA 
6-a) Cuf 
Sporting 
Boavista • 
maraes — 
Porto — 
lenenses - 
sense —

(etana a
— Farense 2—0 1

— Academica 1—0 ;
— Varzim 1—l:Gui- 
■ Setubai 2—3 1
Leixoes 4—1:

— Benfica 1—1; Tir- 
Barreirense

1. Sporting
2 Setubai
3. Porto
4. Benfica

F.C. 
De-

3—2.

Victoria Cărei — Someșul Be- 
clean 1—0 (0—0)

Minerul Bala Sprie — Dermata 
Cluj 2—1 (1—0)

Arieșul Turda — Constructorul 
Baia Mare 2—1 (0—0)

Recolta Salonta — Foresta Nâ- 
săud 1—0 (0—0)

Unirea Dej — Gloria Bala Mare 
4—1 (2—1)

Unirea Zalău — Someșul Satu 
Mare 3—0 (2—0)

C.I.L. Gherla — Bradul Vlșeu 
3—0 (0—0)

Chimistul Baia Mare — C.I.L. 
Sighetul Marmației 1—1 (1—0).

0
3
1
3
1
5
1
1
3
3
2
2

2
2
3
2
3
1
4
4
3
3
4
4

1 5
2 5

1. Delta
2. I.M.U.M.
3. Flacăra
4. Prahova
5. Electrica
6. Victoria
7. Electronica
8. Unirea
9. Tehnometal 

19. Energia 
11-12. Celuloza 
11-12. Cimentul
13. Laromet
14. Olimpia
15. Marina
16. Dunărea

(CORESPONDENȚI : Tr. Si- 
laghi, Al. Domuța, P. Lazăr, 
Gh. Cotrău, T. Prodan, M. 
Bonțoiu, D. Vatau și H. Pop).

CLASAMENT

1. Arieșul 9 7 1 1 25— 9 15
2. Victoria 9 5 3 1 12— 5 13
3. C.I.L. Gherla 9 5 1 3 19— 8 11
4. Unirea D. 9 5 1 3 17—11 11
5. Unirea Z 9 4 3 2 10— 8 11
6. C.I.L. Sighet 9 4 2 .3 11—10 10
7. Recolta 9 4 2 3 12—13 10
8. Dermata 9 3 3 3 11— 9 9
9. Foresta 9 4 1 4 11—12 9

10. Someșul S M. 9 4 1 4 12—14 9
11. Minerul 9 4 1 4 10—13 9
12. Chimistul 9 2 3 4 14—13 7
13. Gloria 9 2 3 4 8—14 7
14. Someșul B. 9 2 2 5 13—21 6
15. Constructorul 9 2 0 7 9—17 4
16. Bradul 9 1 1 7 6—18 3

ETAPA VIITOARE • Unirea Z.
— C.I.L. Gherla, Gloria — Mine
rul» C.I.L. Sighet — Someșul B.. 
Bradul — Arieșul, Constructorul
— Recolta. E’oresta — Victoria, 
Someșul S.M. — Chimistul, Der- 
rnata — Unirea D.

16- 4 14
18— 8 13
14— 7
13— 7

1. Dinamo Buc.
2. „U“ Cluj
3. Petrolul
4. Steaua
5. Sport club

Bacău
6. Progresul
7. Steagul r.
8. F, C. Argeș
9. Politehnica

10. Rapid
11. Univ. Craiova
12. Farul
13. C.F.R. Ttm.
14. Jiul
15. U.T.A.
16. C.F.R. Cluj

(Meciul Rapid • 
terminat cu scorul de 3—0 (2—0) 
în favoșreg celei de a doua e- 
chipe).

3
4
3
3
3
3
1
3
2
9
1
1

1
1
1

2
3
3
4
4
5
3
5
4
5
4
6

13
11

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

Progresul s-a

ETAPA VIITOARE : Unirea — 
Marina. Dunărea — Tehnometal. 
Cimentul — Energia, Elertrica — 
I.M.U.M,. Laromet — Prahova, 
Victoria — Electronica, Celulo
za — Olimpia, Flacăra — Delta.

Seria a IV-a
Chimia Rm. Vîlcea — Sportul 

muncitoreso București 2—1 (l—1)
Comerțul Alexandria — Mașini 

unelte Buc. 3—0 (0—0)
Chimia Tr. Măgurele — Petro

lul Videle 3—1 (2—1)
Sirena București — Lotru Bre- 

zol 2—2 (1—0)
I.R.A. Cimpina 

tina 2—1 (2—0)
Dacia Pitești — Petrolul Tîrgo- 

viște 2—o (0—0)
Progresul Corabia — F. 

racai o—i (o—0)
Autobuzul București — 

Drăgășanl 3—0' (1—0).

Seria a Vill aGloria Sla-

PRONOEXPRES(etapa a 10-a)
Gadenthein 

____ ... Energie —
Viena 1—1 : Wacker Innsbruck 

Wacker 
Salzburg

Bre-
Wie- 
Sim-

AUSTRIA 
Austria Viena 
2—1 ; Admira
— Voest Linz 0—1: 
Viena — Austria 
2-6:
genz 4—1 : 
ner Sport 
mering —

Sturm Durisol - 
ASK Linz - 
Klub 1—1: 
Wattens

1. Admira
2. Sturm
3. Rapid

2—2.
15
13
13

europeni
Desigur pe cititorii noștri l-ar putea interesa care sînt, la 

ora actuală, cel mal în formă „tunari1* de pe continentul euro
pean. Iată deci, lista golgeterilor, pe țări :

ANGLIA : Kennedy (Arsenal) 9 goluri, Davies (Southampton) 
și Curran (Wolverhampton) 8.

OLANDA : Couperus (A.D.O.), Schoenmarcker (A.D.O.) și 
Gronendyn (Ultrecht) 7 goluri.

SPANIA : Vava (Elche) 5 goluri, Ansola (Valencia) și Ga
rate (Atletico) cite 4.

UNGARrA : Koznta (Honved) 9 goluri, Bene (UJpest) 8.
BELGIA : Kostedde (Standard Liege), Koens (Saint-Trond), 

Lambert (F. C. Bruges) și Van Dingenen (Diest) cite 5 goluri.
U.R.S.S. : Kozlov (Dinamo Moscova) 14 goluri, Nodia (Dina

mo Tbilisi) 12, Fedotov (Ț.S.K.A.) 11.
AUSTRIA : Kreuz (Admira) 10 goluri, Bjerregard (Rapid) 9, 

Kuppers (Wattens) 8.
IUGOSLAVIA : Santraci (O.F.K. Beograd) 10 

(Partizan) și Musemici (Sarajevo) cite 8.
CEHOSLOVACIA : Martinkovlc (Trnava) și 

waldov) o goluri, Adamec (Trnava) 5.
SCOȚIA : Busby (Aldrie) 8 goluri, Whltehey 

per (Aberdeen) 5.
POLONIA : Herman (Ruch) 9 goluri, Lerch (Row) șj William 

(Gornlk) cite 6.

goluri, Vukotici

Nehoda (Gott-

(Ayr) 7 și Har-

C. Ca-

Unirea

Sf.

(CORESPONDENȚI :

Cat. a II-a : 1,25 
lei ; a Ill-a :

476 732 LEI REPORT LA PRO- 
NOEXPRES

PREMIILE CONCURSULUI PRO- 
NOEXPRES NR. 43 DIN 21 OC
TOMBRIE 1970 :

Extragerea I :
variante a 73 274 
10,65 a 4 604 lei ; a IV-a 44,85 a
1 093 lei ; a V-a ; 97,20 a 504 lei ; 
a Vl-a : 3 489,35 a 40 lei.

Report : Categ. I : 258 361 lei.
Extragerea a II-a : Cat. B : 5,65 

variante a 10 505 lei ; C : "" *
2 319 lei ; D. 1 367,65 a 60 
91,95 a 200 lei ; F : 1809,65

Report categ. A : 218,371
Premiul de cat. A a 

participantului PAUL AUREL din 
Pincota, județul Arad, care a cîș- 
tlgat un autoturism la alegere și 
diferența in numerar.

(CORESPONDENȚI : D. Ro- 
șianu, M. Bizon, D. Gruia, D. 
Diaconescu, E. Stroe, ’ “
țeanu, c. Fillp și D.

CLASAMENT

I. Fe- 
Daniel).

25,60 a 
lei ; E : 
a 40 lei.
lei.
revenit

1. 
2.
3.

Chimia R.V. 
F. C. Caracal 
Sportul

4. Chimia T.M.
5. Autobuzul
6. Comerțul
7. Petrolul
8. I.R.A.
9. Dacia

10. Petrolul
11. Sirena
12. Gloria
13. Progresul

V.

T.

7
6
5
5
5 
r>
4
4
4
3
2 4

o
2
2
1 
0 
0
1 
1
1
3

14
14
12
11
10
10

9
9
9
9
8
7
7

Chimia Făgăraș — Oltul 
Gheorghe 3—1 (1—1)

Vitrometan Mediaș — Carai- 
manul Bușteni 0—1 (0—1)

Carpați Brașov — Viitorul 
Gheorghlenl 2—0 (0—0)

Minerul Bălan — Colorom Cod- 
lea 2—1 (1—0)

Chimia Orașul Victoria — Fo
restierul Tg. Secuiesc 5—1 (3—0)

Carpați Sinaia — Tractorul 
Brașov 2—1 (1—1)

C.F.R. Sighișoara — Lemnarul 
Odorheiul Secuiesc 4—0 (4—0)

Torpedo Zărneștl ■ — Unirea 
Cristuru Secuiesc 3—1 (2—1).

(CORESPONDENȚI : B. Stoi- 
ciu, M. Faliciu, Gh. Corcodel, 
R. Borțoși, Gh. Matei, 
Iriminoiu, I. Turjan 
Carol).

Și
Gh. 

G.

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A IX-a A DIVIZIEI A
F. C. Argeș — Farul : A. BEN- 

TU, ajutat la linie de F. Coloși 
și A. Parascliiv (toți din Bucu
rești) ;

Dinamo București — U.T.A. : 
Z. DRAGHICI, ajutat de G. Ma- 
nole și R. Cocoi (toți din Cons
tanța) :

C.F.R. Cluj — Politehnica : C. 
BARBULESCU, ajutat de R. Slin- 
can și S. Lazăr (toți din Bucu
rești) :

Univ. Craiova — Steaua : G. 
BlRSAN, ajutat de G. Ștefănescu 
șl V. Liga (toți din Galați);

Sport club Bacău — „U“ Cluj : 
V. PADUREANU, ajutat de K. 
Buzdun și G. Retezan (toți din 
București);

C.F.R. Timișoara — Rapid : 
SOTIR (Mediaș), ajutat de 
Mataizer și N. Mogoroașe 
din Craiova);

Steagul roșu — Jiul: V. DU
MITRESCU, ajutat de C. Manușa- 
ride și D. Ghcțu (toți din Bucu
rești) ;

Progresul — Petrolul : C. NI- 
ȚESCU (Sibiu), ajutat de T. An
drei (Sibiu) și V. Cioc (Mediaș).

P. 
s. 

(ambii

1. Chimia F.
2. Oltul
3. Lemnarul
4. Caraimanul
5. C.F.R.

Sighișoara
6. Viitorul
7. Tractorul
8. Carpați B.
9. Chimia V.

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

CLASAMENT
0
3
1
3

2 
0
4
0

823-
18— 9
18—11
14—13

16
12
12
12

4
3
2
3
2
2

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

17— 9
8—10

21— 9
22— 13 
15—15 
10—21
10— 23 
14—16 
12—20 
13—20
8—21

11— 16

ETAPA VIITOARE : 
Chimia V., Carpați B. 
Forestierul — Lemnarul, 
metan — Tractorul, 
Minerul, Oltul _ ...
ra, Colorom — Carpați S., Carai- 
manul — Chimia F.

Torpedo — 
— Unirea, 

Vitro- 
VUforui — 

C.F.R. Sigh șoa-

voluat.de


LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI INTERNAȚIONAL

DE TENIS ÎN AER LIBER

ILIE NASTASE - PE LOCUL 6
INTR-UN CLASAMENT MONDIAL 1970

Sfîrșit de an, sfîrșit de calcule... Este perioada clasamente
lor și a bilanțurilor în toate sporturile. Cei mai grăbiți par 
a fi tenismanii, care ne-au și furnizat primele statistici, 
rhiar înainte de a se fi pus definitiv „stop" în marile tur
nee. Dar, perioada de competiții în aer liber este practic 
încheiată, motiv pentru care facem loc acestor prime clasa
mente retrospective. Mai ales 
tura lor...

Ilie Năstase este clasat pe 
tocul 6 în. lume de 
prestigioasa revistă 
■nană de speciali- 
;ate „KICKER 
5FORT MAGA
ZIN", la finele 
sezonului de tenis 
1970, pe baza cal
culelor făcute de 
W. Lencer. redac
torul de speciali
tate al publica
ției. Este locul cel 
mai înalt obținut 
de un tenisman 
român 
acestui

Așa arată cla
samentul publicat 
de „KICKER":

1. Newcombe (Australia)
2. Rosewall (Australia)
3. Roche (Australia)
4. Laver (Australia)
5. Ashe (S.U.A.)
6. NASTASE (România) 

Okker (Olanda) 
Kodes (Cehoslovacia)

9. Richey (S.U.A.)
10. Taylor (Anglia)

că avem și satisfacții la lec-

în istoria 
sport.

către
vest-ger-

teren acoperitS.U.A. pe
și al Italiei) și Tom Okker. 
„KICKER" spune

ILIE NASTASE

în 
Se vede 

continuă 
de pri- 

a- 
la

lip- 
Emcr-

I
Iată acum și consideratiunile 

lui Lencer care l-au condus 
la alcătuirea acestui clasa
ment :

„în acest an, cele patru 
mari turnee clasice (n.n. Ro
land Garros, Wimbledon, Fo
rest Hills și Australia) au 
fost ciștigate de patru jucători 
diferiți, ceea ce nu s-a mai 
întîmplat de 13 ani. „Marele" 
Laver nu a cîștigat nici u- 
nul din aceste concursuri, 
deși în altele a reușit să în
treacă pe toți cei patru lau- 
reați. Dar, acest lucru nu es
te suficient, căci clasa tre
buie 
celor

în 
deci, 
prestigios turneu, cel de la 
Wimbledon, urmat de cîști
gătorul celui de al doilea 
turneu ca importanță, Forest 
Hills. Așa că primul este 
John Newcombe, iar al doi 
lea Ken Rosewall. Clasat al 
treilea, Tony Roche își dato
rează locul mai ales unor 
victorii asupra lui Laver A- 
mericanul Ashe a cîștigat în 
Australia, dar nu s-a putut 
impune în Europa".

Despre Ilie Năstase (n. n. 
campion internațional

mijloace pentru 
putea impune împotriva ori
cărui jucător, ilar nu și re
zistența necesară pentru tur
neele cele mai grele". Așa 
explică W. Lencer neputința 
lor de a se clasa convenabil 
în partea a doua a sezonului, 
deși pentru Năstase explica
ția unui finiș mai șters stă, 
de fapt, în accidentul sufe
rit în iunie, care l-a scos pe 
tușă, pur și simplu. Cit pri
vește pe Jan Kodes, locul 
său se datorează, firește, ti
tlului cîștigat la Roland Gar
ros.

„O dificultate arhicunoscu
tă în alcătuirea de clasa-

mente — continuă revista — 
este aceea că marile con
cursuri se dispută pe tere
nuri de construcție extrem 
de diferită cum sînt: gazo
nul, zgura și asfaltul. Exis
tă specialiști pentru fiecare 
din aceste terenuri. Ca să 
fim drepți ar trebui să a- 
vem trei clasamente diferi
te. Cînd va deveni tenisul 
destul de serios pentru a 
putea realiza o unificare a 
terenurilor de concurs 
toată lumea ? 
că acest sport
să fie dominat
vilegiile celor care au 
vut norocul să sosească 
el mai din timp.

Față de anul trecut, 
sesc din clasament:
son, Graebner, Gonzales și 
Drysdale. Semnificativă este 
prezența a patru europeni 
față de numai doi americani. 
Pe de altă parte, Australia 
nu pare să mai producă ju
cători de valoare pe bandă 
rulantă ca altădată. Se des
chide aici o șansă pentru ca 
tenisul european să se im
pună pe primul plan ?“ 
întreabă comentatorul 
german.

Iată și clasamentul 
toarelor de tenis, alcătuit de 
W. Lencer pe baza rezulta
telor obținute în 1970 :

1. Margaret Court (Austra
lia), 2. Billie Jean King (S.U.A.), 
3. Rosemary Casals (S.U.A.), 4. 
........................................... 5.

6.
7.
8. 
9.

— se
vest-

jucă-

Virginia Wade 
Helga Niessen 
Kerry Melville 
Karen Krantzks 
Julie Heldman 
Winnie Shaw (Ănglia), 
Francoise Durr (Franța).

(Anglia),
(R.F.G.),
(Australia), 
(Australia), 
(S. U. A.),

dovedită in condițiile 
mai grele concursuri, 
frunte trebuie 
cîștigătorul celui

Frații Pospisil invincibili...

CEHOSLOVACIA
A CUCERIT

CM. DE CICLODAL

situat, 
mai

JOHN NEWCOMBE

PRAGA 26 (Agerpres).
— Campionatul mondial 
de ciclobal s-a încheiat la 
Ostrava Cu victoria repre
zentativei Cehoslovaciei 
care a terminat competi
ția neînvinsă, totalizînd 
12 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat echi
pele R.F. a Germaniei
— 10, Elveției — 8, R. D. 
Germane — 6, Belgiei — 4, 
Austriei — 2 și Franței
— 0

In meciul decisiv pentru 
atribuirea titlului de cam
pioană mondială, selecțio
nata Cehoslovaciei (com
pusă din frații Jan și 
Jindricli Pospisil) a între
cut cu scorul de 5-3 (4-1) 
formația R.F. a Germaniei.

Finala șahiștilor

C. M de gimnastica

ROMÂNIEI LOCUL VIIIFORMAȚIA

LOCUL 2ROMANIA EIZO KENMOTSU

LJUBLJANA, 26 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial).

Cu ziua de luni, marea ma
joritate a gimnaștilor prezențl 
la cea de-a XVII-a ediție a 
campionatelor mondiale, și-au 
încheiat participarea, astăzi 
fiind programate exercițiile li
ber alese. Pe baza locurilor 
ocupate la impuse, gimnaștii 
au fost împărțiți în două mari

grupe, echipa României avînd 
dificila misiune de a 
în ultima 
t etnicele 
Japoniei.
S.U.A. și

evolua 
scrie, alături de pu- 
reprezentative ale 
U.R.S.S.. R.D.G.,

_____ Cehoslovaciei,
în cursul dimineții s-au 

prezentat la aparate celelalte 
formații, mai slab clasate, 
întrecerea lor ridicându-se de 
multe ori la un bun nivel 
tehnic și spectacular. Chiar da-

L

AIN „CUPA NAȚIUNILOR"
(Urmare din pag. 1)

echipă, aflată mai ales în 
deplasare.

Și-acum, să vedem care a 
fost aportul jucătorilor noș
tri la această frumoasă vic
torie.

Linia I a avut o evoluție 
care poate fi apreciată ca 
foarte bună, datorită talona- 
jelor ferme și a protecției a- 
sigurate prinzătorilor. Valo
ric, ordinea jucătorilor din 
această linie ar fi următoarea : 
Baeiu, Iorgulescu, Dinu.

Linia a II-a s-a evidențiat 
în mod deosebit prin Șerban, 
extrem de activ în tușă, dar 
— în același timp — prezent 
pe tot terenul. Realmente, 
un pilon al înaintării. Ața- 
nasiu s-a comportat — ca 
debutant — promițător.

In linia a III-a, Pop a ac
ționat inteligent, dejucînd 
multe dintre acțiunile pa
chetului de înaintași advers 
și a acoperit o mare suprafa
ță a spațiului de joc. Țuțu- 
ianu a evoluat la un nivel 
foarte ridicat, fiind creierul 
echipei. A cîștigat foarte mul
te baloane în tușă. Rășcanu 
a fost același jucător talen
tat, oportun în toate ocaziile.

Mijlocașii... Mateescu s-a 
dovedit extrem de util, orien
tând permanent, neobosit, jo
cul înaintării. S-a înțeles 
perfect cu Irimescu A de
monstrat mult spirit de sa
crificiu. Irimescu a avut o 
evoluție excelentă, onorîn- 
du-șî din plin rolul de căpi
tan al echipei.

Dintre centri, Dragomires ■ 
cu s-a arătat a fi din nou 
un realizator inspirat. Este 
limpede că își revine vertigi
nos la forma sa cea mai

a
(Și 
în 
a- 
un

a

bună. Nica, șî el cu o evolu
ție superioară, l-a dublat 
foarte bine pe Dragomirescu. 
Cu alte cuvinte, un excelent 
cuplu de centri.

Deși debutant, Braga 
muncit mult, încercînd 
reușind !) să se încadreze 
spiritul echipei. Cealaltă 
ripă, Suciu, s-a dovedit 
jucător conștiincios, care
reușit să răspundă sarcinilor 
postului. Din păcate nu s-a 
jucat prea mult pe partea 
lui, astfel că o concluzie de
finitivă rămîne să fie trasă 
cu un alt prilej.

Durbac, în fine, s-a remar
cat prin intervenții inspirate 
și sigure, demonstrînd că 
posedă calități specifice a- 
cestui post de mare răspun
dere.

în continuare, aș vrea să 
prezint cîteva păreri ale pre
sei italiene despre meci.

„LA GAZZETTA DELLO 
SPORT" : „Scorul putea fi 
mult mai mic, dacă echipa 
noastră ar fi acționat mai 
ferm. Oricum, era de aștep
tat o victorie a românilor, 

demonstrat încă o 
SÎNT O VALOARE 
PE PLAN EURO-

CARLI- 
avut ce

La C. M. de tir de la Phonix

EVGHENI PETROV 200 DE TALERE,
RECORD

In penultima zi a campio
natelor mondiale de tir ce ss 
desfășoară la Phonix (Arizo- 
zona), proba de skeet a fost 
cîștigată de sovieticul EV
GHENI PETROV. El a rea
lizat excepționala performan
ță de a doborî 200 de talere 
din tot atîtea posibile, stabi
lind totodată și un record 
mondial absolut. Pe locurile

GHINDA ÎL TALONEAZÂ
PE CIOCÂLTEA!

♦ Florin Gheorghiu a pierdut la Joița
Finala s-a animat din nou. 

oferindu-ne o rundă (a 7-a) 
cu partide jucate energic și 
tăios dar nu fără greșeli. Se 
incriminează ritmul (45 de mu
tări pentru 2 ore și jumătate), 
regulamentul. însă, fusese fă
cut cunoscut din vreme și toti 
ar fi avut timp să se pregă
tească pentru un asemenea 
control al. timpului. Mai de 
grabă ni se pare că tensiunea 
turneului ar fi de vină, com
ponenta lui eterogenă, dorin
ța de afirmare a multor de
butant!, care aruncă fără nici 
o rezervă în luptă toată ener
gia de care sînt capabili.

Doi sînt gata de pe acum 
să-și facă un nume : fostul 
campion de juniori Mihai 
Ghinda si inginerul timișorean 
Neboisa Ilijin. Ambii arată că 
s-au pregătit serios pentru

t COOPER SE PREGĂTEȘTE
PENTRU MECIUL CU URTAIN

LONDRA. — Fostul cam
pion european de box la cat. 
grea, englezul Henry Cooper, 
se pregătește intens pentru 
întîlnirea oficială pe care o 
va susține la 10 noiembrie la 
Londra cu deținătorul cen
turii, spaniolul Jose Urtaln. 
Cooper a declarat ziariștilor 
că în ultimele 5 săptămînl 
și-a accelerat pregătirile și 
că este ferm convins că va 
reintra in posesia titlului. 
Henry Cooper este în virstă 
de 36 de ani. El a pierdut 
titlul anul trecut fără luptă, 
deoarece fiind accidentat nu 
și l-a putut apăra în terme
nul stabilit de forul european.

competiție si iată-i. după con
sumarea primei treimi a tur
neului. în_ plutonul fruntaș. 
Aseară.
printr-un. atac pozițional la 
Bena, iar Ilijin la 
Georgescu.

După trei 
tive. Victor 
dispus, mult __ ________ _
vingîndu-1 ușor pe clujeanul 
Buza.. după ce a respins ener
gic atacul prematur si hazar
dat al adversarului său.

Neconcludentă este deocanw 
dată evoluția marelui maestru 
Florin Gheorghiu. E drept că 
împotriva lui toti joacă cu 
maximum de forță si de 
centrare. Ieri, multiplul 
pion n-a putut obține la 
didatul Mozes decît un 
de pioni și piese ușoare 
care n-i credem că-1 va putea 
cîștiga Dimineața Florin înre
gistra una din marile sale în- 
frîngeri în campionatele țării, 
pierzînd întrerupta cu Joita.

Alte rezultate : Kertesz — 
Ungureanu 0—1. Reicher — 
Segal */,—’A. Ghizdavu — 
Ghitescu *7â—JA’. Tratatovici. — 
Pavlov V» — ‘A’, Solomonovici 
— Neamțu 0—1 (runda a 7-a), 
Sălomonovici — Ilijin 0—1. 

Neamțu — Reicher 1—C, Un
gureanu — Vaisman !/->—TA 
(întrerupte).

ÎN CLASAMENT : Ciocâltea 
5'/,. Ghinda 5. Ungureanu și 
Ilijin 4 (1), Ghizdavu și Se
gal 4. Vaisman 3'7- (1), Rei
cher și Ghitescu 3'A. Gheor
ghiu 3 (2) etc.

Astăzi este zi libera. După- 
amiază se vor juca în sala 
Constructorul partidele amî- 
nate Kertesz — Neamțu si 
T-’avlov — Buza.

Ghinda a cîștigat
maestrul

egalităti 
Ciocâltea
mai agresiv.

consecu- 
a venit 

în-

con- 
cam- 
can- 
final 

ce

V. Ch.

MONDIAL ABSOLUT!
următoare s-au clasat: 2. Iuri 
Turanov (U.R.S.S.) 196 t, 3. 
Elie Penot (Franța) 196 t,
4. James Tiner (S.U.A.) 1961,
5. J. M. Neville (Anglia) 196 t,
6. Konrad Wirnhier (R.F. a 
Germaniei) 195 t. Reprezen
tantul țării noastre, Gheorghe 
Sencovici, a obținut 194 t, o- 
cupînd locul IX.
Cealaltă probă din program, 

pistol liber, a prilejiiit suc
cesul sportivului HARALD 
WOLLMAR din R. D. Germa
nă. Medaliat cu bronz laJ.O. 
din Mexic (1968), cu argint 
la „europenele" din 1969, Vol- 
mar și-a văzut visul împlinit, 
realizînd un punctaj excelent: 
564 p (după următoarea serie 
96 — 94 — 97 — 91 — 97 — 
89). Pe locul secund s-a cla
sat bulgarul Deicio Denev, 
pentru a 3-a oară medaliat cu 
argint la această probă, cu 
561 p. Au urmat în clasa
ment : 3. Hrynek Hromada 
(Cehoslovacia) 560 p, 4. Boris

Iermakov (U.R.S.S.) 558. p, 5. 
Rudolf Dallinger (Austria) 
557 p și John Redsath (Nor
vegia) 557 p, 7. Heinz Mer
kel (R.F.G.) 556 p, 8. Grigori 
Kozîh (U.R.S.S.) 55G p. Pe 
echipe: 1. U.R.S.S. 2 221 p, 
2. R. D. Germană 2 215 p, 3. 
Polonia 2189 p, 4. Finlanda 
2188 p, 5. S.U.A. 2 185 p, 
6. Elveția 2182 p.

ÎNVINGĂTORI ÎN TAHITI
In concursul internațional de 

înot desfășurat ieri la Papete 
(Tihiti) tripla campioană olim
pică Debbie Meyer a câștigat 
probele de 100 m liber (63,5) 
și 200 m mixt (2:36,1), iar 
compatriotul ei Mike Burton, 
de asemenea campion olimpic 
în Mexic, s-a clasat pe primul 
loc la 100 m delfin în 60,2 în- 
vingîndu-1 pe francezul Alain 
Mosconi (61,6).

SANTANA-HOAD CÎȘTIGĂ
DUBLUL LA BARCELONA

Au luat sfîrșit întrecerile 
turneului internațional „open" 
de tenis de la Barcelona. 
Performerul acestei competiții 
a fost cunoscutul campion 
spaniol Manuel Santana, care 
a terminat învingător în două 
probe. După ce in finala de 
simplu l-a învins pe Rod La
ver. marele „Manolo" a tri
umfat și în proba de dublu 
bărbați în care a jucat ală-

turi de australianul Lewis 
Hoad. In finală, ei au obținut 
o victorie de prestigiu 
6-4, 9-7, 7-5 în fața 
Rod Laver-Andres

Proba de 
revenit 
mane 
care a 
6-1, 6-1 
liană Susan Alexander.

cu 
cuplului 
Gimeno. 
femei a 
vest-ger-

simplu 
jucătoarei

Helga Schulze-Hose, 
învins-o în finală cu 
pe tenismana austra-

C.C.E. IĂ HANDBAL
In cadrul primului tur al 

„Cupei campionilor europe
ni" la handbal masculin s-au 
disputat trei partide.

La Ziirich, 
Grasshoppers a pierdut 
limită cu 16-17 (8-13) în fața 
formației S. C. Magdeburg 
(R. D. Germană).

echipa locală
la

Un scor neobișnuit a fost 
înregistrat în meciul dintre 
echipele Sittardja (Olanda) și 
Haswell Roma, în care vic
toria a revenit handbaliștilor 
olandezi cu 42-10 (21-6).

Echipa U.K. 51 Helsinki a 
întrecut pe teren propriu cu 
scorul de 20—18 (10—9) for
mația Osi Oslo.

care au 
dată că 
CERTĂ 
PEAN."

„IL RESTO DEL 
NO" : „Publicul n-a 
pierde, asistînd la o repriză 
—a doua — excepționali. 
ROMANII AU INFIRMAT 
TRADIȚIA, CIȘTIGÎND DU
PĂ 34 DE ANI ȘI ÎNCĂ DE 
O MANIERA CATEGORICA".

Și o părere a lui Alexan
dru Penciu : „Echipa 
noastre a făcut un 
tur, LA NIVELUL 
GIULUI DE CARE 
CURA RUGBYUL 
NESC. Personal mi-a plăcut 
și XV Italiei care a progre
sat enorm, ca urmare mai 
ales a numeroaselor turnee 
ce le 
ritate 
rugby

țării 
joc ma- 
PRESTI- 
SE BU- 
ROMÂ-

întreprinde cu regula- 
într-o serie de țări cu 
avansat valoric".

Lotul rugbyștilorP.S.
mâni se află in capitala 
Hei, în așteptarea cursei 
riene TAROM Roma-Bucu- 
rești, cu care, mărfi, după- 
amiază, în jurul orei 17, se 
va înapoia acasă.

ro
it a- 
ae-

că nu vom aminti decât de 
cele trei dublu salturi la sol 
pe care ni le-au oferit bul
garul Gheorghi Todorov, fin
landezul Lasse Laine și cu
banezul Ricardo Rodriguez, 
este evident că, de la an la 
an, nivelul gimnasticii sporește 
continuu, gradul de dificultate 
și risc al exercițiilor fiind în 
continuă creștere. Acum patru 
ani la Dortmund doar un sin
gur gimnast din lume executa 
un asemenea dificil element, și 
iată că acum el a fost inclus 
în exercițiul lor de trei spor
tivi aparținind unor echipe din 
eșalonul secund al elitei mon
diale.

In ce privește concursul de 
dimineață mal este de reținut 
nivelul ridicat la care s-au 
prezentat gimnaștii cubanez), ale 
căror exerciții liber alese au 
fost primite cu viu interes de 
specialiști, atât pentru com
poziția și valoarea lor tehnică, 
cit și pentru execuția propriu- 
zisă. O singură cifră este grăi
toare în această privință: la 
liber 
ținut 
mai

alese, cubanezii au ob- 
cu peste 35 de puncte 

mult decât
★

Spectacolul de 
trie și excelentă 
nică a fost, bineînțeles, cel 
de după-amiază, în cadrul că
ruia sportivii japonezi și so
vietici (in primul rînd) ca și 
unii dintre componenții echi
pelor Poloniei, Iugoslaviei, 
Elveției și chiar României s-au 
întrecut în prezentarea boga
tului lor arsenal de elemente 
surpriză de mare tehnicitate. 
Dacă lupta pentru titlul pe 
echipe și la individual compus 
n-a mai avut nota de drama
tism ce a caracterizat ziua 
precedenta (cînd disputa dintre 
gimnastele sovietice și cele din 
H.D.G. a atins momente de 
nemaiîntâlnită tensiune), a fost 
interesantă, în schimb, de ur
mărit constanța, de metronom, 
cu care japonezii s-au îndrep
tat spre vîrful ierarhiei mon
diale, ei oonfirmînd, încă o 
dată, înalta lor clasă.

la impuse !

mare măies- 
valoare teh-

Punctele forte ale gimhaș- 
tilor japonezi au fost para
lelele, bară fixă .și inelele, a- 
parate la care ei au dovedit 
o diferență netă față de 
adversari. Mult timp, echipa 
română s-a aflat pe poziția 
a Vil-a și puțin a lipsit ca 
ea s-o dețină chiar în cla
samentul 
lutie mai 
timp ce 
acumulau 
la bară), 
zentativa - .
seze pe locul 8, cel mai bun 
obținut pînă acum în com
petițiile mondiale. Un suc
ces pentru care sportivii și 
antrenorii lor merită felici
tări.

CLASAMENTE.
compus : 
(Japonia) 
mondial 
113.85 ; 
113,80 ; 
113,75 ; 
113,60 ; 
113,45 ; ' 
Takesi 
Cerar 
midov 
haiuc 108,45., 
ghiu 107,45 
nescu 106,65 
106,55 .
66. Gh. Tohăneanu 104,30.

Constantin MACOVEI

final. Dar, o evo- 
slabă la inele (în 

sportivii americani 
puncte 
a făcut
noastră

prețioase 
ca repre- 

să se cla-

__ _ Individual
EIZO KENMOTSU
115,05 ■
Mitsuo

Akinori
Mihail
Viktor
Fumio

- campion 
Tsucahara 
Nakayama 

Voronin 
Klimenko 

Honma 
Takuji Hayata 112,90; 
Kato 112,85 ; Miroslav 
112,50; Serghei Dia- 
112,45;... 28. P. Mi- 

35 M. Gheor-
41. Gh. Pău-

42. N. Achim 
52. D. Grecu 105,55;..,

f

Telex 9 Telex ® Telex
I a viena s-a disputat întîlnirea 
dintre selecționatele Austriei și 
U.R.S.S., contînd pentru „Cupa 
Europei" la tenis de masă. Spor
tivii sovietici au obținut victoria 
cu scorul de 7—0.

cadrul unui concurs interuațio- 
61 de atletism, care a avut loc

Lvov. lanis Lusis a cîștigat 
proba de aruncarea suliței cu 
performanța de 87,60 m. iar Romu
ald Klim a ocupat primul loc în 
proba de ciocan cu o aruncare de 
70,96 m. In proba de 50 km marș 
victoria a revenit lui Sveșnlkov, 
cronometrat cu timpul de 4hl4:!6. 
Proba feminină de aruncarea su
liței s-a încheiat cu victoria atle
tei sovietice Mara Saullte, care a 
realizat'56,26 m

Ciclistul danez Oile aitter a ciș- 
tigat competiția internațional ă 
„Marele premiu de la Lugano", 
care s-a disputat contra-cronome- 
trului pe distanța de 75 km. El a 
realizat timpul de l h 45:52. Pe lo
cul doi s-a clasat suedezul Goesta 
Pettersson 1 h 46:51, urmat de fra
tele său Thomas Pettersson 1 h 
47:33. Italianul Gimondl a ocupat 
locul 4.

Turneul international „open" de 
golf, desfășurat la Melbourne, a 
revenit sud-africanului Gary Pla
yer, care a realizat 280 puncte. 
Au urmat în clasament Bruce De
vlin (Australia) — 283 puncte și 
W. Dunk (Australia) — 286 punc
te.

<
Campionul european de box la ca
tegoria pană, spaniolul Jose Le- 
gra. șl-a făcut o reintrare victo
rioasă. In meciul disputat la Ma
drid el 
italianul 
urmărit 
torx

1-a învins la puncte pe 
Ugo Poli. Meciul a fost 
de peste 3 500 de specta-

Turul ciclist ai Mexicului a luat 
sfîrșit, după 15 etape, la Ciudad 
de Mexico cu victoria rutierului 
mexican Agustin Alcantara. El a 
fost urmat în clasamentul indi
vidual final de compatriotul său 
Arturo Garcia la 1:25, Jose Luis 
Galdamez (Spania) la 2:30, Jose 
Florencio (Spania) la 5:00, Alvaro 
Pachon (Columbia) la 7:35 etc. Pe 
echipe, victoria a revenit Spaniei, 
urmată la 10:08 de Columbia.

Tiniș la Ciudad de Mexico in cursele bolizilor

JACKIE ICKX trece primul linia de sosire... 
...dar JOCHEN RINDT a rămas campion mondial (post-mortem)

Bolidul lui Jackie lckx gonind cu pfiste 170 kmJh, pe autodromul „Magdalena Mixhuca". 
Telefoto : A. P. — Agerpres

lh54:53,13Peste 150 000 de spectatori au ur
mărit pe autodromul de la „Mag
dalena Mlxhuca" din Ciudad de 
Mexico ultima probă din cadrul 
campionatului mondial de auto
mobilism, dotată cu Marele Pre
miu al Mexicului. Victoria a 
revenit sportivului belgian Jackie 
lckx care, la volanul unei mașini 
,.Ferrari", a .parcurs 65 de ture 
(325 km) în lh 53:28,36. El a sta
bilit un nou record al cursei cu

o medie orară de 174,690 km (ve
chiul record era de 170,843 km și 
aparținea lui Dennis Hulme). In 
urma lui lckx s-au clasat in or
dine Clay Kegazzoni (Elveția), pe 
,.Ferrari" — 1 h 54:13,82, Dennis
Hulme (Noua Zeelandă) pe „Mc 
I,aren Ford" — 1 h 54:14,33, Chris 
Amon (Noua Zeelandă) pe „March 
Ford" — 11154:15,41, Jean Pierre 
Bcltoise (Franța) pe „Matra Sim- 
ca“ — l h 54:18,47, Pedro Rodriguez

(Mexic) pe „B.R.M.' 
etc.

In urma acestor rezultate, cam
pion mondial a fost declarat post
mortem austriacul JOCHEN R1NDT 
cu 45 de puncte. Pe locurile „ur
mătoare-în clasamentul final s-au 
situat Jackie lckx — 40 p., Clay 
llegazzoni — 33 p., Dennis Hulme 
27 p., Jack Brabham și Jackie Ste
wart — 25 p etc.

CASSIUS CLAY: „VOI ZBURA CA UN FLUTURE Șl VOI ÎNȚEPA CA O ALBINA"

Astă-noapte. în jurul orei 3 
(ora Bucureștiului). a avut loc 
la Atlanta mult așteptata par
tidă dintre Cassius Clay și

Jerri Quarry. Cei cloi boxeri 
s-au cântărit în camere sepa
rate
96,840 kg,

înainte de meci : Clay 
iar Quarry 89,580.

UN NOU SCANDAL ÎN FOTBALUL BRITANIC
Cunoscutul jucător internațio

nal englez Martin. Peters a de
clarat la televiziune, comentînd 
cartea sa „Mexic 70”, recent apă
rută în libăriile londoneze, că 
portarul echipei Angliei, Peter 
Bonrtti PUTEA SA APERE GO
LUL LVI BECKENBAUER (în 
meciul cu selecționata R. F. a 
Germaniei), care a scos practic 
formația insulară din cursa pen
tru titlu! suprem. Declarația lui 
Peters a stîrnit vii proteste în 
lumea fotbalului britanic șl, este

mal mult ca probabil, că el va 
împărtăși soarta lui Jackie Charl
ton, URMIND SA FIE SCOS DIN 
RlNDURILE „11“-LUI NAȚIO
NAL AL ANGLIEI.

La întrebările numeroșilor re
prezentanți ai presei în acest 
ultini moment dinaintea dis
putei Quarry a declarat că nu 
face nici un pronostic, întru- 
cît nu mai are încredere în 
ziariști care i-au pus foarte 
multe lucruri ireale în seamă. 
In schimb. Clay a fost foarte 
deschis : „Voi zbura ca un flu
ture si voi înțepa ca o al
bină !“.

RECORDUL LUI PAPANICOLAU — PERFORMANȚA 
1 A ANULUIATLETICĂ NR

Celebrul antrenor american de 
atletism Bud Winter a declarat 
ieri că noul record mondial la 
săritura cu prăjina, 5,49 m, reali

zat de sportivul grec Cristos Pa- 
ranicolau reprezintă cea mal re
marcabilă performantă a sezo
nului.
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