
• Nedelcea—Glju, o finală inedităIB* Nu s-au calificat: Lumezeanu, 
Drăgan, GhițăUClmpeanu și Constantinescu luptă pe ntru succesiunea

lui Monea ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

»!• Primii 10 boxeri calificați 
aseară în finalele campionate
lor naționale vor avea pînă 
joi o liniște relativă. Timp de 
două zile ei nu vor mai auzi 
vacarmul sălii Floreasca, vor 
avea în schimb timp să pre
gătească tactica meciului de
cisiv pentru intrarea în po
sesia centurii.

CATEGORIA SEMEWUSCA. 
P. Ganea (Progresul Brăila) 
caută să impună lupta de a- 
iproape, încercînd cîteva se
rii la corp. Nu toate își ating 
ilnsă ținta, deoarece srtelîs- 
tul M. Lumezeanu nu ac- 
feeptă schimburile de la 
mică distanță. Spre mijlocul 

î reprizei secunde, Lumezeanu, 
reușește să stopeze uneori ou’’ 
cîteva contre de dreapta o- 
fensdva adversarului, dar în

oitfma bră-ilewniufl atacă fu
ribund,
P. Ganea b.p. (4—1) M. Lu- 
mezeanu. Apoi V.
(Steaua) l-a întâlnit pe cam
pionul național Aurel Mihai 
(Farul C-ța). Stedisfeului i-a 
fost imposibil să evite1 tirul 
precis al comstănțeanului, 
care a reușit să .puncteze și 
de aproape și de la distanță. 
(Diferența 
contant si 
mul rund, 
recepționat 
fiind numărat de arbitrul 
polonez Popiolek. A. Mihai 
b. p. (5—0) V. Drăgan.
i CATEGORIA PANA. 
Grijii e declarat finalist 
trucât adversarul săiu, C. 
■uita, a fost oprit de medic 
să uirce în ring. O. Amăză-

forțând victoria,

Drăgan

de valoare s-a 
mai clar în ulti- 
cînd Drăgan a 

un clasic tin-dod, 
de

N.
în-

Bu-

Azi, ultimele
CAT. MUSCĂ : V. Ivan (Dinamo Buc.) — V. Rădulesou 

(Metalul Plopeni), M. Popescu (A.S.A. Cluj) — C. Gruiescu 
(Steaua).

CAI'. COCOȘ : A. Dumitrescu (Steaua) — A. Moraru (Me- 
, talul Buc.), M. Grigore (U. M. Timișoara) — G. Pometcu 

(Voința Buc.).
CAT. UȘOARĂ: C. Cuțov (Dinamo Buc.) — A. Vasile (Di

namo Buc.), A. Iacob (Voința Buc.) — P. Dobrescu (Dinamo 
■Buc.).

! CAT. MIJLOCIE MICĂ : I. Covaci (Dinanio Buc.) — V. 
Bute (Oțelul Galați), Gh. Călin (Nicollna Iași) — E. Constan- 

f tinescu (Electroputere Craiova).
1 CAT. MIJLOCIE: H. Stump (Metalul Buc.) — V. Tecu-

I ceanu (Rapid Buc.), I. Olteanu (Dinamo Buc.) — A. Năstae 
I (Steaua).
I CAT. GREA î I. Alexe (Dinamo Buc.) — I. Dascălu (Di- 
namo Buc..), Al. Prohor (C.S.M. Sibiu) — A. Iancu (Mușcelul 

fC-lung).

roaie (Țratușul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) a fost opus reșițea- 
nului P. Nedelcea. Comba
tanții au furnizat un »pec-

Romeo CALARAȘANU

(Continuare tn pag. a 4-a)

O repriză cu...

Dr. ION

DRĂGAN

— Vă rugăm 
cum se reflectă pînă acum, 
în activitatea comisiei medi
cale a finalelor, disproporția 
de valoare dintre unii com
batanți ?

_ Deși anul acesta la finale 
au fost invitați mulțl pugi- 
llști, ceea ce a făcut inevi
tabil caracterul eterogen al 
valorii lor, disproporțiile cali
tative tntilnite în ring n-au 
determinat nici un accident 
grav. De altfel, orice boxer 
care a suferit in ring un kd. 
sau un k.o. a fost supus con
trolului medical riguros. Elec
troencefalogramele nu au de
pistat nici un caz patologic 
sau cu răsunet de fond. Micile 
modificări cerebrale puse în 
evidență nu reprezintă decit 
reflectarea stress-ulul psiho
logic legat de starea de start 
a sportivilor. Vn caz ceva mai 
rar intilnit în ringuri este 
entorsa de... gleznă a lui C. 
Buzuliuc, oprit de ortoped să 
boxeze în semifinale. (Gh. I.)
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IMUNE, CUPLAJ DE IMARE ATRACȚIE
PE STADIONUL „23 AUGUST"

® Steaua — P. S. V. Eindhoven (ora 12) • Dinamo — F. C Liverpool (ora Î4Z15)
La Arad: U. T. A. — Steaua roșie Belgrad (ora 14,15)

Miine este din nou o ZI A FOTBALULUI I
Pe stadionul „23 August", în cadrul luminos și îmbietor 

al acestor zile... primăvăratice (sperăm că natura nu ne pre
gătește o dezmințire !) pasionații fotbalului din Capitală sini 
chemați la un mare cuplaj.

De data aceasta, nu mai e vorba de meciuri interne, ci 
de două întâlniri internaționale OFICIALE, disputate in ca
drul aceluiași program : STEAUA — EINDHOVEN, meci în 
Cupa cupelor, și DINAMO — LIVERPOOL, partidă din Cupa 
europeană a târgurilor.

învinse în prima manșă la scoruri categorice (Dinamo cu

3—0 și Steaua cu 4—0), cele două echipe românești angajate 
în cuplajul de mîine vor încerca să-și ia revanșa, aruneînii 
în joc toată capacitatea lor fizică și tehnică. Va fi o luptă 
cu atît mai pasionantă, cu cit echipele cu care se înfruntă, 
Eindhoven și Liverpool, constituie adversari puternici, care 
au și avantajul unei bune „plecări" în prima manșă a acestui 
al doilea tur al competițiilor europene.

în fața televizoarelor și a aparatelor de radio, alte sute de 
mii de persoane,’ vechi sau ocazionali iubitori ai fotbalului, 
vor urmări cu viu interes desfășurarea cuplajului, ca și me
ciul de la Arad, dintre U.T.A. și Steaua roșie Belgrad.

• Rezultatul: 764 loviri ale mingii de fotbal

LA DINAMO
Abia «vadați din grijile e- 

tapei a 9-a cînd au trecut 
de un nou adversar presti
gios — U.T.A. — dinamoviștii 
au găsit la Snagov o oază 
de liniște. Dar, dacă ne gân
dim că pe toți îi așteaptă 
grijile meciului de mîine, cu 
F.C. Liverpool, iar pe unii 
dintre ei incertitudinile și 
neliniștile apropiatului meci 
de la Cardiff, putem spune 
că perioada de destindere 
este foarte scurtă...

Trecerea la programul aces
tor zile de solicitare 
s-a făcut tot prin 
campionatului, adică 
naliza partidei de
eu echipa campioană. Antre
norul D. Nicolae-Nicușor a

intensă 
poarta 

prin a- 
sîmbătă

avut, firește, ce sublinia în 
jocul formației sale care, în- 
tr-o formulă reînnoită (Nelu 
Nunweiller a revenit la cîr- 
ma apărării, crescând, impli
cit, potentele ofensive și e- 
lasticitatea echipei prin încre
dințarea sarcinii de mijlo
caș lui Dinu), a cîștigat le
jer, dar — să nu uităm — 
că replica adversarului de 
sîmbătă a fost mult sub cea 
care se așteaptă din partea 
echipei lui Shankly. Chiar 
și în asemenea condiții, ran
damentul compartimentului 
defensiv n-a fost optim, iar 
tendinței de a practica un 
joc în continuă mișcare nu

(Continuare tn pag. a S a)
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Numai noi ne închi
puim că descoperim și 
inventăm totul. Credem 
cu sfințenie că sintem 
primii care am aflat im
portanța practicării exer- 
cițiilor fizice ca mijloace 
de fortificare și recre
are. Ne înșelăm.

Încă la mijlocul seco
lului trecut, intr-una din 
poeziile sale, Iancu Vă- 
cărescu mărturisea : 
„Muncâ, luptă, călărie, 
Jocuri, umblete pe jos, 
Mă-ntăreau cu veselie 
Și-mi dau-nvederat

folos !“
Bunicul Enăchiță ne 

lăsa moștenire „creșterea 
limbii românești". Nepo
tul Iancu pare a vrea să 
ne considere urmașii pri
milor cultivatori ai pe
dagogiei sportive.

(vib)
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Aurel Mihai (dreapta) stinjenește vizibil pe Vasile Drăgan
Foto: Theo MACARSClTl

în pauza meciului Steagul 
roșu — Jiul Petroșani a avut 
loc concursul de abilitate în 
lovirea mingii, dotat cu tro
feul ziarului „Sportul", la 
care au participat cei mai 
buni cinci copii din centrul 
de antrenament al clubului 
brașovean.

învingătorul, un junior de 
15 ani, s-a comportat ca un 
jongler dezinvolt, lovind ba-

In campionatul feminin de handbal, divizia A

Partide spectaculoase în a doua
etapă a turului de sală
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TIMIȘOARA, 2 (prin tele
fon, de la trimisul nostru), 
în mijlocul i unui interes ma
jor, luni după-amiază au con
tinuat în Sala Olimpia din 
Timișoara jocurile primei 
runde a turului doi din cam
pionatul diviziei A de hand
bal feminin. Iată o succintă 
relatare a celor cinci par
tide :

I.E.F.S. — C.S.M, SIBIU 
10—3 (5—2). Fără a străluci, 
lidera turului întâi a cam
pionatului a cîștigat lejer 
meciul, mai ales datorită jo
cului clar din repriza a 
doua. Rămîne, însă, pentru 
noi, o enigmă faptul că ju- 
cătoarea Con standache este in-

suficient folosită în atac, că 
nu este angajată pe semicerc 
de colegele sale, decit în 
momentele în care, realmen
te, nu poate realiza nimic. 
C.S.M. Sibiu a dat o replică 
modestă. Au marcat: Băico- 
ianu (4), Mohanu (4), Constan- 
dache (1) și Niculina Vasile 
(1) pentru I.E.F.S., respectiv 
Trandafir, Barbu și Birthel- 
mer pentru C.S.M. Sibiu. Au 
arbitrat corect, autoritar, 
ton. Pohl și Ion Crețu 
troșani).

TEXTILA BL HUȘI — 
INȚA ODORHEI 
(8—6). Meci frumos, deose
bit de dîrz — dar în limi
tele fair-play-ului — în. care

cele două formații au prac
ticat un handbal curat, de 
calitate. Pentru toate aces
tea antrenorii C. Dantze (Tex-

Ionul cu o fină îndemînare, 
plimbîndu-1 de pe un picior 
pe altul, pe genunchi și pe 
cap, dînd impresia că e în 
stare să păstreze mingea în 
aer tot antractul și încă mult 
timp după aceea.

Au fost momente cînd con
curentul și mingea intrau în- 
tr-un echilibru dinamic per
fect, cînd mișcările aveau ro
tunjimea și siguranța de au
tomat.

Publicul a fost îneîntat.
Brașovul va fi reprezentat, 

deci, în finala programată 
peste două săptămîni, la 
București, de un băiat cu un 
deosebit simț al mingii, în 
stare să ajungă cîndva bun 
fotbalist, capabil să dialoghe
ze cu balonul în orice cir
cumstanță și să-i impună în
treaga lui voință. îl cheamă 
DECEBAL CÎMPEANU. Re
zultatul său : 764 loviri ale 
mingii.

Cițiva dintre jucătorii echipei P.S.V. Eindhoven la o pri
mă promenadă pe bulevardele Bucure șt iuluî.

Hrislache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)
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In celelalte centre, existente 

în țară, antrenamentele tine
rilor aspiranți la „Cupa 
Sportul" continuă, urmînd ca 
finaliștii acestor centre să fie 
desemnați duminică, 8 no
iembrie.
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RĂSPUNDERI ABANDONATE ? i ■:

Z
iarul nostru a abordat și cu alte 
prilejuri problema preocupării 
permanente pentru îmbunătățirea 
stilului de muncă în toate uni
tățile mișcării sportive și, cu atît 
mai mult, în cele de nivel ju

dețean unde răspunderile sînt evident 
majorate. Semnalele de alarmă n-au fost 
ignorate și ne-a bucurat ecoul pozitiv, re
flectat ulterior în măsuri bine chibzuite, 
durabile și cu eficiență.

lată-ne, însă, în situația nedorită de a 
reactualiza această dezbatere. Ne obligă 
s-o facem nepăsarea manifestată de unele 
organe sportive județene — din păcate 
destul de multe — față de îndeplinirea 
obiectivelor de mare actualitate și impor
tanță în activitatea sportivă de masă, dar 
și în alte domenii.

Este știut că în ultima vreme CNEFS, în 
colaborare cu diferite alte organizații de 
masă, ministere și departamente cu atri
buții în domeniul educației fizice și «por
tului a inițiat numeroase acțiuni centrale, 
menite să rezolve, tn mai bune condiții,ca 
pînă acum, unele din sarcinile privind 
atragerea cetățenilor, a întregului tineret, 
in practicarea sistematică a exercifiilor fi
zice și sportului. Care sînt rezultatele aces
tor acțiuni ? Deși unele s-au încheiat de 
mult și, deci, la această oră trebuie să 
fie cunoscută eficiența lor, perspectivele 
de generalizare etc, organele de resort 
nu au posibilitatea concluziilor atît de ne
cesare. Deci, nu se știe aproape nimic...

Această stare de lucruri a generat-o, 
revenind la discuția despre stilul de mun
că, lipsa de răspundere cu care unele 
CJEFS au privit sarcina întocmirii unei 
evidențe PRECISE și REALE, centralizarea 
rezultatelor și trimiterea lor la CNEFS. 
Așteptăm, de exemplu, și noi cu multă

nerăbdare bilanțul lăudabilei acțiuni „Del- 
fin-70", dar pînă acum cîteva zile, deși 
termenul a expirat de mult, nu se cunoș
tea nimic din județele Alba, Arad, Argeș, 
Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, 
Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dîm
bovița, Galați, Mehedinți, Olt, Sălaj, Si
biu, Timiș, Vîlcea, Vrancea ! Ce se mai 
poate spune ? Era oare așa de ^greu să 
se trimită o situație statistică, sau trebuie 
să tragem concluzia că în aceste județe 
nu s-a făcut nimic în direcția atragerii 
copiilor spre practicarea înotului ? Cam la 
fel stau lucrurile și în ceea ce privește 
cunoașterea rezultatelor în .. ___
rilor cu cadrele necalificate care predau 
educația fizică și sportul și doar nu tre
buie să mai amintim că și această ac
țiune s-a încheiat de mai multe săptă
mîni. De ce, atunci, organele județene 
Alba, Argeș, Brașov, "" 7
Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Co
vasna, Dîmbovița, Harghita, Ialomița, 
Neamț, Prahova, Sibiu, Teleorman, Tul- 
cea, Vaslui și altele au transmis infor
mările solicitate cu o mare întîrziere, sau 
— multe dintre ele —■ nu s-au gîndit s-o 
facă nici pînă acum ? De aceea, fără a 
mai repeta exemplele de mai sus, nu 
sînt încă cunoscute planurile tematice ale 
ședințelor de birou ale diferitelor consi
lii județene, de aceea situația sportivilor 
nominalizați în planul de pregătire olim
pică este incompletă etc.

Lipsa de răspundere se cere analizată 
cu fermitate și cît 
a aminti celor care 
a nu abandona un 
rui succese au fost

urma cursu-

Bistrița Năsăud,
Constanța, 

Harghita, lalomjța,

mai grabnic. Pentru 
au uitat obligajia de 

stil de muncâ ale că- 
atît de evidente.

Dan GARLEȘTEANU
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O frumoasă „deschidere" în partida Steaua — Rulmentul Bîr- 
lad. Balonul a plecat de la Șerban și va ajunge în propria 
înaintare a echipei bîrlădene. (Citiți amănunte despre meciu

rile etapei a 7-a în pagina s 2-a).

SPORTULUI CLUJEAN
f

Sportul clujean și-a adăugat 
recent o prețioasă victorie : 
MUZEUL SPORTIV AL ORA
ȘULUI, realizare pe cît de 
mult așteptată pe atît de reu
șită.

Vernisajul, la care au fost 
prezenți membri ai organelor 
județene și municipale de par
tid și de stat, oameni de ști
ință, . activiști și sportivi din 
toate generațiile Clujului, a 
constituit, astfel, primul ceas 
din existența acestui nou se
diu deopotrivă al culturii și 
sportului.

Referindu-se la această va
loroasă împlinire, tov. Aurel 
Duca, prim secretar al Comi
tetului județean Cluj al P.C.R., 
sublinia : „Departe de a fi o 
simplă casă eu trofee, muzeul 
reprezintă o copie fidelă și e- 
moționantă a multor decenii 
de activitate sportivă și consti
tuie, implicit, un act de cul
tură. Prin deschiderea lui s-a 
împlinit vechea și nobila do
rință de conservare a unui tre
cut sportiv glorios și foarte 
bogat în tradiții”.

Exponatele muzeului își des
chid seria cu piese peste care 
au trecut milenii : patinele 
din os aparținînd epocii tim
purii a fierului : 1150—800 î.e.n. 
și statueta unui gimnast da
tinii din perioada stăpinirii ro
mane. „Seria nouă" începe eu 
velocipedul din 1880 și conti
nuă, abundent, cu medaliile, 
trofeele, insignele și fanioa
nele cucerite de-a lungul ani
lor de către sportivii Clujului, 
printre care boxerul Virgil Sai
van, atleții Ștefan Somodi, Ion

Arnăut, Ion Moina, fotbaliștii 
„U“-Ului, tenismanii, popicarii 
și cicliștii diferitelor cluburi ce 
au funcționat în bătrina Na
poca, ajungind pînă la ulti
mul exponat : drapelul de ju
deț fruntaș în întrecerea pe 
țară oferit, în 1969, de către 
C.N.E.F.S., Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport 
Cluj.

Lor li se adaugă diferite do
cumente (carnete, ștampile, le
gitimații, materiale bibliogra
fice) ce oglindesc aspecte din 
viața diferitelor unități sporti
ve ce s-au perindat de-a lun
gul anilor în Cluj.

Vizionînd exponatele și sub- 
liniindu-le valoarea, academi
cianul C. Daicoviciu, recoman
da organizatorilor realizarea u- 
nor expoziții temporare — cu 
piese 
multe 
acolo 
lor se 
cunoască 
înaintașilor 
tru care ei s-au zbătut".

N. D.

din Muzeu — in mai 
școli ale Clujului, „pe 
unde drumurile tineri- 
întretaie, astfel ca ei să 

mai bine valoarea 
și idealurile pen-

P.S. Odată deschis, nu în
seamnă, însă, că Muzeul ră
mîne... închis pentru acei pose
sori de piese rare care n-au 
răspuns primelor solicitări ale 
organizatorilor. O vizită la Mu
zeu îi va convinge, de altfel, 
că nobilele lor donații ar a- 
vea cea mai fericită soartă: 
aceea de a-și releva simbolul 
în fața miilor de vizitatori.

......... ..... . ....

TRIUNGHI HUNEDOREAN
COMPETIȚIA CELOR TREI 

MUNICIPII

Deva-Hunedoara-Petroțanl, trei 
municipii puternice au candidat 
(șl argumentele lor au fost la 
fel de concludente) la prețioasa 
postură de reședință de județ, 
funcție pe care avea s-o pri
mească, tn finalul competiției, 
centrul cu cea mal echilibrată 
situație, Deva.

Ambiția egalității — sau a 
întâietății — nu a generat, Însă, 
aici, discordii, ci a de2voltat cele 
mal pozitive rezultate : vagoane 
de cărbune șl șarje de oțel pes
te plan, milioane de lei econo
mii, amplasări social-culturale de 
mare valoare, acțiuni șl inițiati
ve ce au profilat — șl conti
nuă să profileze — cit mal clar 
șl profund fiecare dintre a- 
ceste orașe.

Integrat acestui proces de a- 
firmare, sportul și-a găsit, la 
Petroșani și Hun-Hoara, un te
ren foarte fertil de dezvoltare,

aceste centre deținlnd, de alt
fel, și primele poziții In siste
mul de organizare (cele trei clu
buri sportive existente In acest 
județ funcționlnd la Petroșani : 
„Jiul" șl oel al institutului de 
mine și la Hunedoara : „Cor-

bazln olimpic)- șl constituirea u- 
nul club sportiv orășenesc, for
mă organizatorică mult mai a- 
decvată situației actuale.

O dată realizate In Deva a- 
ceste deziderate șl Începute lu
crările la complexul sportiv al

CONTRIBUȚII LA PROFILUL SPORTIV AL JUDEȚELOR

vinul") cit șl tn cel de repre
zentare al sportului județean 
(cele trei divizionare A apar- 
țlnînd tot acestor localități : fot
balul și rugbyul Petroșanilor, 
tenisul de eimp Hunedoarei) .

Handicapat sub acest dublu 
aspect, orașul Deva și-a Înscris 
tn planul de acțiune cîteva im
portante (șl necesare) acumulări 
și salturi : lărgire» bazei ma
teriale (cu sală de sport șl

Petroșanilor, intenția forului 
sportiv al județului de a re
așeza sportul sub forma „tri
unghiului hunedorean" va fi 

mult mai aproape de realizare. 
Ce reprezintă, însă,

TRIUNGHIUL 
HUNEDOREAN

„In formă, o reprofilare pe cl- 
teva discipline, In fond, o ma

siv* dezvoltare a acelor sporturi 
care la noi au tradiție șl con
diții propice de progres — ne 
informează președintele C.J.E.F.S, 
Hunedoara, tovarășul Mircea Blriș. 
Intenționăm, astfel, ca tn cele 
trei municipii ale județului — 
Deva, Hunedoara, Petroșani — s* 
pornim o campanie mult mai 
susținută de stimulare a luptelor, 
boxului, tenisului de masă și de 
ctmp, popicelor și tirului, acele 
ramuri ce au rădăcini adinei șl 
care au dat permanent roade.

La ldeea triunghiului hunedo
rean ne-au condus ultimele ana
lize ale sportului din județ care 
ne-au relevat faptul că ne-am ex-

Nușa DEMIAN

(Continuare In pag. a î n)
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IN DIVIZIA A, SE ÎNSCRIU PREA PUTINS PUNCTE!

A devenit ceva obișnuit ca 
In competițiile de baschet in
terne șl internaționale, echi
pele, învingătoare sau învin
se, să înscrie cîte 80—100 de 
puncte. Fenomenul reprezintă 
urmarea firească a sporirii 
eficacității armei de bază a 
acestui joc sportiv, aruncarea 
la coș, fie că este executată 
de un gigant de 2,10, fie de 
un „mărunțel" de 1,80 sau 
1,90 m. Doar în campionatul 
nostru național majoritatea 
participantelor continuă să 
marcheze cîte 60—70 de punc
te (și uneori chiar mai pu- 
puțln), fapt care nu se dato
rează (cum bine ar fi) unor 
apărări excelente, ci lipsei de 
precizie în aruncările la coș. 
Exemplele sînt prea numeroa
se pentru a Ie enumera, ta- 
cît considerăm că este mai 
util să arătăm cîteva din cau
zele mai importante ale aces
tei situații.

Concret, apreciem că prima 
cauză o constituie sărăcia 
procedeelor tehnice și tehnica 
defectuoasă a celor însușite, 
mai cu seamă de către jucă
torii care acționează pe post 
de pivot. în afara faptului că 
puțini sînt cei capabili să în
scrie de la 3—4 m, constatăm 
ratări chiar de sub panou. 
Voleibolările, „cîrligul", sînt

procedee cunoscute de prea 
puțini baschetbalist! tnalțl șl 
acest lucru se oglindește tn 
numărul punctelor marcate 
de ei tn divizia A. Apoi, la 
fel de puțini stat conducătorii 
de |oc ți extremele care țtiu 
să arunce la coș de la 5— 
7 m. Albu, Diaconescu.Savu, 
Barău, Viciu, Cr. Popescu, Io- 
nescu („U“ Timișoara), Riih- 
ring stat printre puținii ju
cători care constituie un pe
ricol real pentru coșul advers 
atunci ctad se apropie de spa
țiul de 3 secunde, majorita
tea celorlalți reușind să în
scrie exclusiv din pătrunderi, 
ceea ce este mult prea puțin

pentru un baschetbalist cu ta
lie medie. în sfîrșit, o altă 
cauză o constituie insuficienta 
rezistență, care se repercutea
ză negativ spre finalul meciu
rilor, așa cum s-a petrecut 
cu V. Popa în partida Poli
tehnica București — Steaua, 
ctad, talentatul sportiv (ex
celent pînă atunci) a ratat cî- 
teva situații tocmai într-un 
moment cheie.

Departe de a fi sentențioase 
constatările trebuie să consti
tuie, totuși, un semnal de 
alarmă, pentru că, a rămîne 
în urmă cu aruncările la coș, 
înseamnă a retrograda în 
baschetul internațional-

PENULTIMA ETAPĂ
Ă TURULUI LA „B“

în penultima etapă a divi
ziei B, au fost înregistrate 
următoarele rezultate: MAS
CULIN SERIA I: Steagul 
roșu Brașov — Utilajul Ti
mișoara 64—50 (29—26), Co
merțul Tg. (Mures — Știința 
Media? 80—70 (35—27), Con- 
«tiruetarul Arad — Crișul O- 
radea 55—49 (29—25), „U"
Craiova — Voința Zalău 74— 
83 (29—31), Știința Petroșani 
— Voința Tg. Mureș 65—53 
(27—20): SERIA A II-A:
Poli Iași — Rapid fl.F.R. Că
tați TI—45 (37—26), Construc
torii Iași — A.SA. Bacău 
73—64 (33—32), „V* Bucu
rești — Academia Militară 
64—69, ProgreauJ București — 
Voința București 57—78. Ștl- 
tnta Sf. Cheorgha — fltamer- 
tul TîrgavWe 49—53 (25—25); 
FEMININ SERIA I: Forests 
Arad — Vfltnța Oradea 32—40 
(11—10), „ȚȚ* Oralov» — Me
dicina
(31—13), Știința Sf. Gheor- 
ghe — Metalul Salonta 42— 
43 (22—19), Voința Tg. Mu- 

- .,U“ Cluj 38—31 (24— 
„U“ Timișoara — Re- 

71—54 (34—24);
TI-A: Medicina
44—64, Pedagogic 
IEFS II 27—38

Timișoara 69—29

reș — 
15), „ 
cord Cluj 
SERIA A 
București 
Galați — 
(21—18).

Rezultatele wu fast trans
mise de corespondenții S. 
Albu, A. Szabo, Șt. Constan- 
tinescu, P. Arcan, Gh. Brio- 
t.ă. Șt. Iacob, St. Gurgui, P. 
Dumitrescu, S. Băiof și I. 
T.eizeriuc.

Rubrică redactată -de
D. STANCULESCU

„3 SECUNDE^
• Meciul Dinamo— Union 

Firestone Viena, din cadrul 
„C.C.E." la băieți, progra
mat inițial în sala Floreasca, 
se va disputa joi la ora 19 
în sala Dinamo.

• Biroul Federal a hotărît 
să acorde orașului Pitești or
ganizarea turneului interna
țional masculin „Cupa Prie
teniei". care va avea loc in 
luna august a anului viitor.

• Arbitrii Dan Ionescu 
(Ploiești) și Elemer Sarosi 
(Cluj) au fost avansați de la 
categoria a Il-a la catego
ria i.

• Pentru nerespectarea re
gulamentului la meciul A.S.A. 
Cluj — Mureșul Tg. Mureș 
(f. A), arbitrul Eugen Hottya 
(Oradea) a fost suspendat pe 
două etape; pentru neprezen- 
tare la meciul Liceul militar 
Cîmpulung Moldovenesc — 
Școala sportivă Piatra Neamț 
(div. școlară), arbitrul M. 
Măcărescu a fost suspendat 
pe o perioadă încă nefixată;

pentru încercare d« fraudă 
la meciul Pedagogic Galați— 
Universitatea București (f. B), 
oficialii I. Bida și S. Mar cu 
(Galați) au fost suspendați 
pînă la 1 iunie 1971.

• Jucătorul A. Spînu de la 
Farul a plecat din 
in ajunul meciului 
Deoarece nu este 
abatere de acest
Spînu a fost suspendat de 
clubul constănțean 
un an.

Constanța 
cu I.E.F.S. 
la prima 
gen, A.

pentru

Azi, la

uCLASAMENTUL „CUPEI SPORTUL'
1. Dinamo 42
2. Stewja 37
3. „U“ Cluj 26
4. „Poli" Galați 24
5—6. „U“ Timișoara 22
„Poli" București 22
7. IC.H.F. 20
8. Rapid 15
9—10 I.E F.S. 12

Farul 12
11. „Poli* Cluj 10
12. „Poli" Brașov 9

Tel Aviv,
P0IITHIN1CA DBCCMȘTI — n/LPOIL IN

Campioana feminini de 
baschet a României, Politeh
nica București, susține astl- 
seară, la Tel Aviv, primul 
meci din turul inaugural al 
„Cupei campionilor europeni", 
tntîlnind pe campioana Israe
lului, Hapoel. Partida se va 
disputa Ia ora 18, pe terenul 
Hapoel (în aer liber) șl va fi

HAPOEL SPERĂ ÎN VICTORIE,
frunte a e-

Hapoel Tel Aviv co- 
cu trecerea la con du- 
tehnică a antrenorului 
Daniel, fost de 40 de

Venirea ta 
chipel 
incide 
cereai 
Moșe 
ari titular în reprezentativa 
Israelului. Hapoel a cucerit 
titlul de campioană în ulti
mii doi ani, iar acum deține, 
de asemenea, primul loc, a- 
vînd șase victorii din tot a- 
tîtea meciuri. După toate 
probabilitățile, formația lui 
Moșe Daniel va cîștiga și în 
acest camp!ona>t, deoarece în 
partida decisivă, cu Macabi, 
a învins cu 65—55.

Referitor la primul tur din 
„C.C.E.", antrenorul și-a ex-

AU FOST DESEMNAȚI FINALIȘTII
Juniorii (mari și mici) de 

la ,greco-romane“ au parti
cipat staibătă și duminică la 
întrecerile etapei de zonă a 
campionatelor republicane in
dividuale, cînd au fost de
semnați finaliștii eare-și vor 
disputa titlurile naționale in 
zilele de 20, 21 și 22 noiem
brie, la Oradea.

Iată cîteva însemnări de Ia 
aceste confruntări.

BUCUREȘTI : 155 de ju
niori din cluburile și asocia
țiile sportive bucureștene 
s-au întrecut cu deosebită 
dîrzenie pentru a-și- înscrie 
numele printre finaliștii com
petiției. Dintre cei 40 de în
vingători care vor participa 
la finalele de la Oradea 
s-au remarcat: M. Tofan 
(Progresul) — cat. 48 kg, A. 
Pantilimon (Progresul) cat. 
52 kg. I- Gheorghe (Energia) 
cat. 56 kg, D. Merfu (Dina
mo) cat. 60 kg, M. Ciutan 
(Rapid) cat. 65 kg, I. Fiscu- 
teanu (Viitorul) cat- 75 kg, 
I. Anghel (Dinamo) cat. 81 
kg. N. Hălăucă (Metalul) 
cat. 87 kg, și M. Iordache 
(Progresul) cat. + 87 kg — 
juniori mari, M. Stan (Steaua) 
cat. 52 kg, D. Mizileanu ^Ra
pid) cat. 56 
(Energia) cat. 
niori mici.

PLOIEȘTI: 
au participat 
Sinaia, Cîmpulung 
Tîrgoviște, Urziceni, Constan
ța, ‘ Pitești, Găești, Roșiori și 
din alte localități.
Ifinaliști : M. Neagu 
stanța) cat. 48 kg, I. 
(Cîmpulung) cat. 52 
Salo (Constanta) cat. 
T. Stancu (Tulcea) cat. 70 kg, 
D. Filip (Constanța) cat. 75 
kg, L. Stoenescu (Pitetși) cat. 
81 kg, — juniori mari, I. 
Enaru (Cîmpulung) cat. 52

M.

kg și A. bulă
65 kg, — ju-

în sala Unirea 
juniorii de la

Muscal,

Printre 
(Con-

Dulică 
kg, C. 
60 kg,

CONSFĂTUIREA ANUALĂ
A ANTRENORILOR

în zilele de 4, 5 și 6 noiem
brie, la Centrul sportiv „23 
August", va avea loc consfă
tuirea anuală a antrenorilor 
de lupte din Capitală și din 
provincie. Au fost invitați 80 
dintre cei mai buni tehnicieni.

La această consfătuire se 
va analiza activitatea competi- 
țională internă și internațio
nală din anul 1970 șl se vor 
purta discuții pe marginea 
campionatelor' mondiale și 
europene, iar în ultima parte, 
vor fi prezentate jaloanele 
orientării metodice a pregăti
rii luptătorilor noștri pînă la 
Jocurile Olimpice din 1972.

Expunerile 
avea loc în 
iar lucrările 
de sport din 
gust".

teoretice vor 
sala de ședințe, 
practice în sala 
parcul „23 Au-

LA TETE
conduși de arbitrii M. Ali- 
fraghis (Grecia) și S. Totaro 
(Italia).

Ținind seama de anteceden
te, bucureștenceie sînt favori
te și au toate șansele să se 
califice pentru turul următor, 
In cadrul căruia 
Akademlk Sofia.

DAR NUMAI LA

ar Juca cu

TEL AVIV

kg, L. Radu (Pitești) cat. 56 
kg, și I. Bratu (Filipești) cat. 
70 kg — juniori mici.

CLUJ : Confruntările aces
tei zone au fost găzduite de 
sala Clujeana. Juniorii din 
Oradea, Brașov, Cluj șl Satu 
Mare au dominat întrecerile. 
Iată cîtiva dintre învingători: 
Fr. 
kg, 
Gr.
kg, 
V.
P. 
kg 
bo

GySgyosi (Oradea) cat. 56 
Al. Szabo (Oradea) 60 kg, 
Telepteanu (Cluj) cat. 65 
A. Coc (Cluj) cat.' 70 kg, 
I’op (Brașov) cat. 81 kg, 
Juncu (Brașov) cat. +87 
— juniori mari, Fr. Sza- 
(Marghita) cat. 52 kg, Al. 

Kirodi (Oradea) cat. 56 kg 
și St. Borbei (Satu Mare) 
cat. 75 kg — juniori mici.

BACĂU : în sala Tineretu
lui din localitate s-au între
cut 90 de juniori. Spectatorii 
prezenti au asistat la multe 
partide echilibrate și deose
bit de disputate. S-au remar
cat finaliștii : M. Bivolarii 
(Dinamo Bacău) cat, 52 
M. Buriacu (Metalul 
Neamț) cat. 60 kg, Gh. 
botaru (Dunărea Galați) 
65 kg, D. Hi.i (IPROFIL 
dăuți) cat. 70 kg, A. Popa 
(Dinamo) cat. 75 kg, C. Dim a 
(Dunărea) cat. 87 kg — ju
niori mari — St. Rush (IPRO
FIL) cat. 48 kg, D. Chițu 
(Rapid Buzău) cat. 56 kg și 
FI. Lucescu (Nicolina Iași) 
cat. 81 kg.

kg, 
P. 

Cio- 
cat. 
Ră-

In discuția Biroului federal
MĂSURI PRIVIND SELECȚIA♦
Șl PREGĂTIREA ECHIPELOR

REPREZENTATIVE
întrunit într-o ședința spe

cială, Biroul Federației de ca- 
iac-eanoe a luat ta discuție 
principalele măsuri necesare 
unei cît mai corespunzătoare 
reprezentări a echipelor noa
stre naționale la cele două 
mari competiții din sezonul 
viitor: Campionatele mon
diale de la Jajce (seniori) și 
Campionatele europene des
chise, de la București (juni
ori). în acest sens, au fost sta
bilite cele două Ioturi repre
zentative și s-a aprobat pla
nul de pregătiri.

De asemenea, a fost reor
ganizat colectivul de antre
nori și specialiști, componența 
Iui fiind următoarea : Radu 
Hutan — antrenor coordona
tor, Nicolae Navasart — an
trenor secund pentru caiac, 
Station Ismailciue — antrenor 
secund pentru canoe, Ion Ar- 
tănescu — medic, Corneliu 
Bîrsăneseu — antrenor coor
donator pentru juniori și 
Igor T.ipalit — antrenor la 
juniori.

In completarea cronicilor
C.S.M. SIBIU — U. TIMI

ȘOARA 0—0. Jocul a plăcut 
prin fazele spectaculoase 
create de ambele echipe. Oas
peții au ' dominat mai mult 
și mai periculos. Ei au be
neficiat și de trei lovituri de 
pedeapsă ratate 
Duță. Sibienii s-au 
bine șl poate ar fi 
surpriza etapei dacă 
acționat mai curajos, 
bitrat R. Chirlac. (I. 
can, corespondent)

FARUL CONSTANȚA — 
RAPID 14—12. Partida a fost 
de-a dreptul dramatică c 
după primele 10 minute oas
peții conduceau cu 12—0 
(Oprea, două .drop"-uri șl 
Drăgan, două Iov. ped.). Gaz
dele au echilibrat, după a- 
ceea jocul, înscriind prin 
Zamfirescu (două Iov. ped. 
și o încerc.). în finalul me-

însă de 
apărat 
reușit 
ar fi 
A ar- 
Boțo-

ciulul Cange» reușește 6 tfl* 
cercare pe care Zamfirescu d 
transformă. A condus P. Io* 
nescu. (C. Popa, coresp. prin» 
clpal)

POLITEHNICA tAȘI -M 
CONSTRUCTORUL» BUCI> 
REȘTI 15—3. în prima re-* 
priză, studenții au ratat mult» 
deși au practicat un joc bun 
Pe Înaintare. In replică, oas* 
pețil au ieșit la atac cu mul
te baloane la mină, încercând 
să echilibreze raportul de for
țe. Abia către finalul medu
lui ieșenii, lnslstînd mat 
mult, reușesc să se desprin. 
dă In învingători. Au înscris i 
Gheorghiu — două Iov. ped.) 
Vărzaru — două Încercări șf 
Iile — o încercare, respectiv 
Gheorghiu — Iov. ped. A’ 
condus T. Wlttag. (D. Dlaco-> 
nescu, coresp. principal)

STUDENȚII, PROPRIII LOR... ÎNVINȘI

cartierul Jiului-
Pajura, acolo unde

Vizitînd 
Scînteia și 
pînă de curînd copiii se bucu
rau de splendide locuri de 
joacă, dotate cu instalații 
complexe fotoreporterul nos
tru DRAGOȘ NEAGU s-a 
înapoiat la . redacție, regre- 
tînd și el, doar cu această 
foto-ghicitoare. Ce reprezin
tă, așadar, această imagine ?

Veți spune, desigur, că este 
vorba de un tobogan pentru 
copiii acestui cartier. în rea
litate A FOST un tobogan. 
Acum a devenit total inuti
lizabil, deoarece scările au 
dispărut de la locul lor, fi
ind aruncate pe jos, pe un
deva. Copiii nu s-au îndurat, 
totuși, să renunțe la folosi
rea lui, încercînd să se urce 
așa cum pot (dar atenție, 
tatr-un mod destul de peri
culos !). Ca să pună defi
nitiv lucrurile la punct, in-

genioșii autori ai demolării 
acestui amplasament sportiv 
și de joacă au găsit, însă, ra
pid soluția : au uns cu smoa
lă toboganul și la capătul lui 
au instalat o groapă cu var ! 
Celelalte aparate, instalații 
fixe pentru joacă Și gimnas
tică, ca și leagănele și ba
lansoarele au urmat soarta 
toboganului. Acum se așteap
tă ultima „etapă" : DISTRU
GEREA totală a toboganului.

E ușor să dărîmi, dar cine 
plătește ? Și de ce, dacă 
cumva interese edilitare re
clamă o asemenea măsură, nu 
se construiește altceva, 
cum prevăd, de altfel, 
poziții binecunoscute ?

Așteptăm răspuns din 
tea serviciilor de resort
cadrul Consiliului popular al 
sectorului 8, căruia îi adre
săm în mod special această 
foto-ghicitoare.

așa 
dis-

par- 
din

Echipele provinciei, în spe
cial cele studențești, asaltează 
cu succes, etapă de etapă, 
pozițiile superioare ale ierar
hiei rugbystice. Derby-ul de 
la Petroșani ne-a dat posibili
tatea să vedem la lucru una 
din aceste echipe. Duminică, 
Știința a întîlnit pe Grivița 
Roșie, cedînd, fapt cunoscut 
cu 3—6. Gazdele au pierdut 
pentru că n-au știut să utili
zeze tocmai elementele care le 
sînt caracteristice: jocul în 
viteză. Bucureștenii, în 
schimb, au temperat înainta
rea adversă, impunînd, încet- 
încet, un ritm lent, care le-a 
convenit de minune. Studenții 
s-au lăsat prinși în „cursă" și, 
cînd s-au trezit, era prea tîr- 
ziu pentru a mai face ceva, 
între rugbyștii celor două for
mații a existat, de asemenea, 
și un decalaj de tehnică. Ju
cătorii Științei au cornii 
multe greșeli la prinderea șl

CROS SUB SOARE DE PRIMĂVARĂ!

primat decepția că a „că
zut" pentru a doua oară să 
se confrunte cu o formație 
română, în fața căreia con
sideră că nu are nici o șan
să de a se califica. El speră 
ca măcar în partida de lr< 
Tel Aviv să realizeze o vic
torie, așa cum a făcut și a- 
nul trecut, cînd a jucat cu 
Rapid. Este drept, însă, că de 
la meciul cu Rapid, Hapoel 
nu a mai susținut nici o în- 
tîlnire internațională.

Mose Agmon 
corespondentul ziarului 

Sportul

Soare! Mult «oare 1 Cer 
albastru Imaculat! Covor de 
frunze galbene, dar plin de 
lumină. Iată, succint, peisa
jul în care s-a desfășurat la 
1 noiembrie faza pe zonă 
(municipiul București) a cam
pionatului republican de cros 
Pe anul 1970.

Organizarea bună ; traseul 
plăcut, din parcul 23 Au
gust, cu deal, schimbări de 
sens ; participare numeroasă. 
Arbitraj la

Iată, pe 
curselor :

SENIORI
startul 30 de concurenți, care 
au parcurs de 8 ori circuitul 
fixat. După primul tur se 
afla la conducere tînărul I. 
Jeger, dar după al doilea tur 
se instalează definitiv la con
ducere plutonul favoriților : 
N. Mustață, I. Cioca, I. Rusnac, 
St. Marcu, O. Scheible. Cu 500 
m înainte de sosire se des-

Au
De
Ia

înălțime.
șcurt, istoricul

(8000 m) : Au luat

DEBUTUL PROMIȚĂTOR AL JUNIORILOR
Hocheiul românesc își pregă

tește cu grijă schimbul de mii- 
ne, învățind din experiențele 
triste ale trecutului și aruncind 
în sfîrșit, la coș vechea men
talitate a „selecționatelor de 
eprubetă". Astăzi, in lumea 
croselor și a pucului din țara 
noastră, la ordinea zilei se 
află JUNIORII.

Cam tîrziu... Dar, mai bine 
tirziu, decît niciodată !

Echipa de juniori și-a redac
tat un plan amplu de pregăti
re, avind drept prim „inventar" 
Campionatul european al gru
pei B, programat în România, 
între 28 decembrie 1970 - 
ianuarie 1971. Perspectiva 
zează, însă, orizonturi mai 
depărtate, adică relansarea 
guroasă a acestei ramuri 
sport, pe temeliile trainice 
răspindirii de masă și ale 
teresului de anvergură naționa
lă. Baza materială, in perma
nentă creștere, pe 
figurează viitorul, 
un suport concret, 
dispensabil.

Selecționata de 
cătuită din jucători promovați 
cu îndrăzneală in formațiile 
participante la campionatul di
viziei A, s-a reunit pentru 
prima dată în acest an, sus- 
tinînd, vineri și sîmbătă, două 
jocuri cu reprezentativa simi
lară a Poloniei, in localitatea 
Nowytarg, la 20 km de Zako
pane, Rezultatul primului meci 
l-am comunicat : 7—4 pentru 
gazde. Cel de-al doilea, termi
nat seara tîrziu (apoi, lotul a 
plecat imediat spre țară), a

- 3 
vi- 
in- 
vi- 
de 

ale 
in-

care o pre- 
conferă ideii 
absolut in-
juniori. aJ-

„CUPA ELECTRICA»
Ultima întrecere la yach

ting s-a desfășurat duminică, 
pe lacuil Herăstrău. Este vor
ba de „CUPA ELECTRICA", 
în cadrul căreia cei mai 
buni veliștl bucureșteni s-au 
întrecut, pe un vînt slab, la 
clasele FINN, F.D. și SNIPE. 
Concursul, care a cuprins trei 
regate, a fost rezervat atiît 
seniorilor, cît și juniorilor.

Rezultate tehnice: CLASA 
FINN (seniori) : 1. Adrian 
Arendt (Electrica) 21,7 p, 2. 
Petre Svoboda (Electrica) 27 
p, 3. Emil Gresianu (C.N.U.) 
28 p; JUNIORI: 1. Adrian 
Arendt (Electrica). 5,7 p, 2. 
Paul Volrath (C.N.U.) 15,7 p, 
3. AI. Marinescu (Electrica) 
21 p; CLASA F.D. (juniori): 
1. E. Maximiuc-D. Pascu (E- 
lectrioa) 6 p, 2. G. Ionescu- 
M. Nimigian (C.N.U.) 8,7 p, 
3. M. Carp-M. Boldișor 
(CJâ.U.) 11,4 ; CLASA SNIPE 
(seniori) ; 1. N. Henegaru-R. 
Mureșanu (C.N.U.) 9 p, 2. C. 
Floresou-L. Vasiliu (Electrica) 
15,7 p, 3. M. Năvodaru-A. 
Mânu (Electrica) 17,4 p, JU
NIORI : 1. D. Constantin-M. 
Constantin (Electrica) 6 p, 2. 
T. Mânu M. Mugeseu (Elec
trica) 11 p.

prilejuit o frumoasă revanșă 
juniorilor români : 4—1 (0—1, 
2—0, 1—0).

Amănuntele ni le-a furnizat 
ieri, imediat după sosire, 
CONSTANTIN ȚICO. conducă
torul echipei, președintele Co
legiului de antrenori al 
F.R.H. Vi le reproducem tele
grafic, așa cum Hc-am recep
ționat.

„A fost un turneu scurt, dar 
ulii. Am întîlnit o echipă ro
bustă, viguroasă, alcătuită din 
patinatori și tehnicieni cxce- 
lenți.

Gheata proastă, zgrunțuroasă 
de pe patinoarul descoperit din 
Nowytarg, ne-a avantajat. Am 
folosit formația standard :

Moraru, Neterlu (portari) ; 
Tureanu — Daniel, Florian — 
Tone, Justinian — I iilop (fun
dași) ; V. Huțann — Bandas 
— Costea, Herghelegiu — 
Popa — Pădureanu, M. Vlad — 
Malchin — Constantinescu 
(înaintași).

Arbilrajul, asigurat de gaz
de, a fost ireproșabil.

Echipa a jucat bine tactic, 
mult superior evoluției de anul 
trecut la C.E. din Austria. A- 
părarea a fost punctul forte, 
de unde au pornit contraatacu
rile impetuoase ale lui Doru 
Tureanu, excelent în ambele 
partide. Alături de el s-au dis
tins Daniel, Herghelegiu, Costea 
și Bandaș. Băieții noștri și-au 
organizat bine jocul, au făcut 
față cu succes atacului la corp 
al adversarilor, evoluînd cu
rajos.

Testul mi se pare promiță
tor, țtnind seama de faptul că 
media de vîrstă a echipei este 
in jurul a 17 ani".

Programul selecționatei este, 
ta continuare, încărcat. 
Miercuri și joi ea va susține 
în Capitală, două partide cu 
echipa de juniori a Bulgariei 
Urmează apoi, meciurile din 
runda a Il-a a campionatului 
național, la Galați. între 24—30 
noiembrie va avea loc la Bucu
rești, Turneul internațional 
„Prietenia". La 19 și 20 de
cembrie, două jocuri la Buda
pesta și, în sfîrșit, la 28 decem
brie încep întrecerile grupei B 
a campionatului european.

Valeriu CHIOSE

prinde în câștigător N. Mus
tață. Rezultate tehnice: N. 
MUSTAȚĂ (D) 24:44,0; I.
Cioca (D) 24:55,2 ; St. Marcu 
(St.) 24:59,6 ; I. Rusnac (St) 
25:17,4; O Scheible (R) 
25:22,8; I. Jeger (D) 25:35,2. 
Pe echipe, primul loc l-a o- 
cupat, evident, DINAMO.

SENIOARE (1800 m): 
concurat 12 alergătoare, 
la început s-au instalat
conducere El. Baciu, V. Ga
bor și El. Ruță care aveau 
să-și dispute și finișul : El,. 
BACIU (CAU) 5:08 6; V. Ga
bor (CAU) 5:13,4 ; El. P.uță
(C) 5:14,6 ; I. Arășanu (St.) 
5:17,2; N. Onică (C) 5:22,0; 
R. Georgescu (D) 5:26,2. Pe 
echipe, locul întîi, CAU.

JUNIORI I (3800 m) : Au 
luat startul 46 de concurenți. 
După primul tur, în frunte 
s-a instalat un mic pluton, 
dominat numeric de metalur- 
giști. Ei au controlat

■ la sfîrșit cursa, 
du-se următorul 
I. ORĂȘTEANU 
Gh. Musat (D) 
Stan (M) 10:55,2; Gh. Matei 
(M) 11:03,0; FI. Șandru (M) 
11:07.0 ; V. Matei (ȘSA) 
11:07,8.

JUNIOARE • I (1200 m) : 
Cursă fără istoric, la care au 
participat 19 concurente ; au 
dominat net metalurgistele în 
frunte cu valoroasa M. Lin
ca. Clasament : M. LINCĂ 
(M) 4:15.6; G. Iordache (M) 
4:22,8 ; El. Lazăr (M) 4:33.6 ; 
P. Piritz (M) 4:44,0; Fl.
Dima (D) 4:46,0 ; D. Drăgan
(D) 4:47.2.

JUNIORI II (1800 m) : La 
start s-au prezentat aproa
pe 100 de concurenți, deci un 
mic record de participare. 
Cursa a fost dominată cate-

goric de elevii de la Ș.S.A. 5 
V. STEREA (ȘSA) 5:19,0; 
I. Hllban (ȘSA) 5 32,2; Al. 
Ivan (M) 5:25 2 ; M. Zisules. 
cu (ȘSA) 5:28,0 ; V. Cojoc 
(ȘSA) 5:29,0 ; I. Honca (ȘSA) 
5:29,0.

JUNIOARE II (900 tn) : Și 
această cursă, la care au luat 
startul 51 de sportivi, a con
sfințit superioritatea atlete
lor clubului Metalul : C. 
HOLUB (M) 2:42,0; T. Ne- 
delea (M) 2:44.2 ; P. Ionescu 
(M) 2:46,6; Ec. Gal (D) 2:52,0; 
M. Stan (ȘSA) 2:54,8; El. 
Căpățînă (Șt.) 2:56,0.

TINERET (5000 m) : 
te slab populat acest 
doar 16 concurqnți,
care pînă la sfîrșit a mai 
abandonat unul. Clasament: 
D. NICOLAIE (D) 15:48.8; 
D. Mighiu (Șt) 15:49,0; P. 
Lupan (Șt.) 16:08,6; M. Io
nescu (CAU) 16:09.8 ; H. Ma
thes ’ ‘ ‘
gore

transmiterea balonului — 
ceea ce a întîrziat deseori 
construirea unor atacuri efica
ce —, nu au știut să folo
sească placajul. Odată cu 
trecerea timpului, formația 
gazdă acționa din ce în ca 
mai nervos și — implicit — 
mai incoerent. La toate aces
tea se mai adaugă și faptul 
că petroșenenii au ratat cel 
puțin 4 lovituri de pedeapsă 
și două dropuri din poziții 
foarte bune- Reamintim că la 
una din aceste lovituri, min
gea a lovit bara 1 Una peste 
alta, ei au dominat teritorial, 
aproximativ 65 de minute, 
dar au părăsit terenul învinși, 
ca urmare a propriilor lor 
greșeli.

Și acum, o problemă refe
ritoare la disciplină. Unul din 
jucătorii cei mai slabi ai echi
pei Știința, a fost fundașul 
Marinescu. Trecînd peste cî- 
teva fapte incriminate vehe
ment de conducerea secției, 
(rămase a fi elucidate de aceas
ta), noi amintim doar com
portarea cu totul reprobabilă 
avută față de coechipierul 
său Truță, pe care l-a lovit 
pe motiv că... joacă slab I

Grivița Roșie a trecut peste 
un adversar mai mult decît 
diflcl, utiliztad tocmai armele 
ce le-au lipsit studenților i 
calm, tehnici individuală su
perioară, claritate în acțiuni.

Em. F.

REZULTATE DIN DIVIZIA 8

LECTORAT CU PROBLEMELE
SPORTULUI

DE PERFORMANJĂ
Cabinetul metodic al clubu- 

Iui Steaua organizează în ca
drul programului de lectorate, 
up ciclu de conferințe cu te
me legate de sportul de per
formanță, practicat de Ju
niori și seniori. Primul lecto
rat de ocest fel este progra
mat miercuri 4 noiembrie, la 
orele 8, la sediul clubului din 
Calea Plevnei nr. 114. Va con
ferenția dr. AL. PAKTHENIU, 
șeful laboratorului de cerce
tări științifice al I.E.F.S. Te
ma : „FUNCȚIA NERVOASA 
ȘI INDIVIDUALIZAREA AN
TRENAMENTULUI SPORTIV.

Foar- 
start: 
dintre

pînă 
înregistrîn- 
ciasament : 

(M) 10:45,6: 
10:50,2: C.

(CAU) 16:14,6 ; A. Gri- 
(ȘSA) 16:25,8.

C. M. MUREȘANU
corespondent

100 DE KILOMETRI MARȘ!
Zilele trecute s-a desfășurat 

cursa de marș Olivone — Lu
gano (100 km) contînd ca pri
mul criteriu mondial al 
I.A.A.F. La acest inedit con
curs au participat și doi vechi 
mărșăluitori români, Ion Ba- 
boie și Dumitru Chiose. Com
petiția a fost dominată net de 
reprezentanții R. D- Germane, 
clasați pe primele trei locuri :
1. Christoph Hoehne 9.26:31,
2. Peter Selzer 9.29:49, 3.
Burkhard Leuschke 9.33:07. 
Ion Baboie a 'sosit pe locul 8 
(11.14:36), iar Dumitru Chiose 
a terminat al 13-lea (11.54:28).

LA SEMICERC..
® Tot mal mulț! arbitri români 

sînt solicitați să conducă înttlniri 
internaționale peste hotare. Ast
fel, după ce cuplul V. Cojocari» 
— D. Purică a arbitrat Ir.tîlnlrea 
feminină din preliminariile 
„C.CE.“ dintre V.I.F. Dimitrov 
Sofia și Union St. Gallen (Elve
ția) alți cavaleri al fluierului sînt 
chemați să dirijeze „.ostilitățile" 
din diferite partide internaționale 
programate în primul tur al 
„C.C.E." Este vorba de P. Clrli- 
geanu șl C. Căpățlnă care vor 
conduce partida feminină Ferenc- 
varos — S.K. Leipzig și de T. Cu- 
relea — P. Țîrcu care vor arbitra 
jocul dintre V.I.F. Dimitrov — 
H.G. Copenhaga.

® La începutul 
reprezentativa de 
maniei va susține . 
ntre amicală cu selecționata si
milară a Poloniei. Jocurile se vor

acestei luni, 
juniori a Ro- 
o dublă Intll-

disputa la 6 noiembrie (Varșovia) 
și 8 noiembrie (Lublin). In ace
eași perioadă echipa masculină 
de juniori va primi vizita repre
zentativei Poloniei cu care va ju
ca la 6 noiembrie In București 
(sala Floreasca, de la ora 19) și 
8 noiembrie la Sibiu (sala Arma
tei, de la ora 19).
• La sfirșitul lunii noiembrie 

va întreprinde un turneu de mal 
multe jocuri In țara noastră și 
reprezentativa masculină de se
niori a Spaniei. Handballștil spa
nioli vor susține în cadrul tur
neului lor trei partide «lupă ur
mătorul program : 26 noiembrie 
la Cluj In Sala Sporturilor, cu 
România tineret ; 28 noiembrie
la Timișoara, In Sala Olimpia, 
cu România tineret ; 2 decem
brie Ia București In Sala Flo
reasca cu România A.

MASCULIN
Seria I : A.S.A. Sibiu — 

Voința Bucugpști 3—0, C.F.R. 
Cluj — Progresul București 
1—3, Alumina Oradea — 
Politehnica Brașov 3—2, Voin
ța Arad — Corvinul Hune
doara 3—0, Universitatea Ti
mișoara — C.F.R. Timișoara 
3—0, Silvania Șimleul S. — 
Industria sînmei C. Turzil 
3—0.

Seria a Il-a: Electra — 
Universitatea București 3—0, 
Medicina București — Poli
tehnica Iași 2—3, Raionul 
Săvinești — Aurora Bucu
rești 3—1, Universitatea Cra
iova — Siderurgistul Galați 
3—0, Vagonul Ploiești — 
Electroputere Craiova 1—3, 
Farul Constanța — Construc
torul Suceava 1—3.

FEMININ
Seria I: Spartac Bucu

rești — Voința Brașov 3—1, 
Voința Zalău — J.T-B. Infor
mați 0—3, Viitorul Bistrița — 
Corvinul Deva i—3, Drapelul 
roșu Sibiu — Sănătatea A- 
rad 3—2, Medicina Cluj—U.T. 
Arad 3—2, Voința M. Ciuc
— Medicina Tg. Mureș 3—1.

Seria a Il-a: Progresul
București — A.S.E. Bucu
rești 3—1, Flacăra roșie 
București — Constructorul 
București 2—3, Viitorul Bucu
rești — Voința Constanța 
3—2, Universitatea București
— Sănătatea Tîrgoviște 3—0, 
Politehnica Galati — Uni
versitatea Iași 3—1, Sănăta
tea Plodești — Electromotor 
Pitești 3—0.

Cele mai bune comportări 
le-au avut, pînă in prezent, 
formațiile masculine Univer
sitatea Timișoara și Progre
sul București (seria I),
lectra București, Universita
tea Craiova și Politehnica 
Iași (seria a Il-a), care se 
află în fruntea clasamentelor, 
neînvinse. La feminin, fosta di
vizionară A, Voința M. Ciuc, 
și Spartac București se deta
șează, ca valoare și rezul
tate, în seria I, în timp' ce 
în seria a Il-a lupta este 
mai echilibrată, formațiile 
bucureștene Viitorul, Progre
sul, Flacăra roșie și Con
structorul fiind angajate în
tr-o dispută pasionantă.

E-

Triunghi hunedorean
(Urmare din pag. 1)

tins pe mult prea multe coordo
nate, că am vrut să Îmbrățișăm 
— pentru sportul de performan
ță — mat multe discipline decît 
ne permiteau puterile noastre. 
Am ajuns, astfel, să avem un 
număr foarte mare de echipe 
(37 divizionare și 31 In campio
natele naționale) dar care, Bub 
aspect valoric, nu reprezintă prea 
mult. Am decis, in consecință, să 
ne restrfngem șl Bă acordăm cre
dit total numai acelor discipline 
care ne-au confirmat așteptările 
(ca cele enunțate mal sus) și 
celor ce oferă indicii concludente 
de progres (gen judoul).

Cit privește fotbalul, acesta va 
fl supus unei stratificări tip sca
ră : în A urmînd să activeze 
Jiul și să încerce promovarea 
Corvinul Hunedoara, Iar tn B să 
salte actuala divizionară C, Mu
reșul Deva.

La atletism vom căuta să ne 
profilăm numai pe anumite pro
be la care avem cadre bine pre
gătite șl care ne pot asigura 
zultate concludente.

Anunțtnd Intențiile noastre 
gate de cele trei municipii,
înseamnă, implicit, că vom Ignora 
inițiativele sportive ale Lupenilor, 
Simerieî, Orâștiei, Hațegului, Bra
dului sau Călanultii, localități 
unde procesul de Industrializare 
și urbanizare a generat o popu
lație preponderent ttnără șl do
minată de elementul bărbătesc, 
activ si avid de sport".

re-

le- 
nu

ETERNUL DEZIDERAT 
PERSPECTIVA

Cu excepția fotbalului (a cărui 
viitoare soartă ne-a fost Înfăți
șată) șl a rugbyulul, care și-a 
cîștigat — prin studenții din Pe
troșani — un loc In primul fo
toliu, celelalte jocuri sportive nu 
se bucură — pare-se — tn ju
dețul vizitat, de prea multă a- 
tenție și nici de audiență printre 
locuitorii acestui ținut. Trei di
vizionare B (volei la Hunedoara, 
baschet șl handbal la Petroșani) 
și o echipă de hochei la Mine
rul Lupenl reprezintă toată avu
ția județului la aceste discipline.

Investigația ne-a descoperit, 
Insă, că speranțele legate de 
prosperarea jocurilor sportive 
sînt aminate plnă va crește pe
piniera. Pepinieră care este e- 
ducată astăzi tn școlile sportive 
din Deva (baschet, volei, hand
bal) fi Petroșani (handbal) dar 
care nu se prea grăbsștc să 
confirme așteptările, voaltndu-se 
după afirmația : „se muncește 
tn perspectivă". Dar dnd va 
deveni această perspectivă tan
gibilă T

IN URMATO...I DOI ANI : 
BAZE SIMPLE ÎN TOATE 

COMUNELE!
Veștile cu care am fort în- 

tîmplnațl în privința sportului 
de masă Le-au reținut, de data 
aceasta, să mai căutăm... petele 
negre. Am aflat, astfel, de un 
plan comun — al tuturor fac
torilor responsabili din județ —

ce urmărește ea în viitorii doi 
ani toate comunele din peri
metrul județului să fie înzestra
te cu ' ;;___
fotbal șl platformă de Jocuri), 
acțiune ce va fl urmărită per
severent șl care se găsește acum 
într-un stadiu destul de avansat. 
Tot In planul comun a fost ho
tărît ca flecare școală ce nu 
beneficiază acum de spații pen
tru sport să fie înzestrată, în 
același Interval de timp, cu sec
toare de alergări, platformă pen
tru jocuri (șl, de la caz la 
caz, terenuri bituminizate), cu 
porticuri de gimnastică.
"Creîndu-l-se o asemenea bază 

materială, sportul de masă hu
nedorean primește, desigur, cel 
mal important impuls. Impuls 
ale cărui favorabile ecouri le 
vom citi — vrem să credem — 
în rezultatele bune pe care la — .------ curtnd ș) țn a„est

este sportul de

★
— un județ ce nu 

. _ sub aspectul rezul
tatelor pe firmamentul marilor 
succese ale sportului românesc. 
Dar un județ ce nu-șt conside
ră situația actuală ca pe un dar 
implacabil șl vrea să creadă că 

jude- 
pres-

baze simple (teren de

va Înregistra 
capitol care 
masă.

Hunedoara 
strălucește

mîlne va putea concura 
țele ce se bucură azi de 
tlglu.

Hunedoara — un juiloț 
unde inerției din sport 
declarat război, unde se 
rează curajos modificări, 
se caulâ — $i se găsesc 
Iuții în acest domeniu.

activ 
I s-» 

ope- 
unde 

- so-



Nr. 1072(6506) sportul Fag. 8 Q-a

LUMINI ȘI UMBRE
!• 30 de minute fierbinți In meciul Dinamo—U.T.A. • O întrebare care

Comentariul
nostru

un lucru mai 
momentul de 

lor sportivă, 
cu care abor-

ETAPĂ INCOMPLETĂ IN DIVIZIA C
SERIA I

Iși așteaptă răspunsul • Cerul, In curs de înseninare la Steaua
• Ce putem și ce nu putem scuza U. T. A.-ei

I.T.A. Pașcani — Textila 
Botoșani 1—0 (0—0)

Foresta Fălticeni — Minobra
dul V. Domei 4—0 (3—0)

Textila Buhuși — Minerul 
G. Humorului 3—1 (3—0)

Letea Bacau — Rarăul Cîm
pulung 1—0 (1—0)
(Corespondenți : 
Crăciun, I.

1. Foresta
2. Victoria
3. Cimentul
4. NlcoUna

Rm. Vîlcea — Comerțul Ale
xandria, Petrolul Videle — 
Mașini unelte București, Auto
buzul București — I.R.A. Cîm- 
pina, Gloria Slatina — Progre- , 
sul Corabia, Sirena București 
— Dacia Pitești, Unirea Dră- 
gășani — Petrolul Tîrgoviște.

C. Enea, A.
Stîngu, I. Iancu)

10 6 1 3 22—12 13
9
9
9

5 2 2 
2
3

5 2
5 1

1»—10 12 
15—11 12 
21—11 11

SERIA a V-a

Un comentariu asupra ul
timei etapa de campionat — 
ți nu se poate spune câ 
aceasta n-a oferit suficiente 
subiecte — trebuie să se re
fere, în primul rînd, la com
portarea celor trei echipa 
angajate în competițiile eu
ropene, care miercuri vor 
încerca să salveze pe teren 
propriu o situație aparent 
pierdută. Este foarte greu să 
smulgi izbînda, într-un meci 
tn care, de fapt, tabela de 
marcaj arată în minutul 1 
scorul de 3—0 (în cazul Ste
lei, chiar de 4—0) 
adversar, mai ' ales 
acesta se numește F. 
.verpool, Steaua roșie 
grad ți — de ce nu

reproșa ordinea în care am 
pus acestei trei echipe, în 
neconcordanță, recunoaștem, 
cu importanța competițiilor 
la care participă, ne grăbim 
să precizăm că ierarhizarea 
lor în aceste rînduri a avut 
în vedere 
esențial în 
față : forma 
perspectivele

pentru 
cînd 

C. Li- 
Bel- 

— ți 
P.S.V. Eindhoven, o formație 
cu o carte de vizită mai pu
țin aurită, dar reprezentând 
un fotbal care a suit des
tule trepte în arena Interna
țională și beneficiind ea în
săși de un potențial remar
cabil Ia ora actuală. De la 
foarte greu la imposibil este, 
însă, o mare diferență, 
poate fi de multe ori 
rîtoare în acest sport, 
aproape că nu se poate vorbi 
de situații Iremediabil pier-

Buflcient, 
bani ape-

care 
hotă- 
unde

dute, unde este 
cîteodată, „da doi 
ranță".

avut Dinamo
U.T.A. î Pentru a nu ni m

dează cea de-a doua manșă 
a turului doi al competițiilor 
europene.

Dacă prin ultimele rezul
tate, Steaua, Rapid, Politehnica 
Iași și Petrolul — învingă
toare în deplasare — au de
pășit așteptările, în schimb, 
prin JOC, Dinamo București 
este, fără discuție, marea 
performeră a etapei a 9-a. 
A existat, în meciul ei cu 
U-T.A., o perioadă, cea din
tre minutele 15—45, în care 
circulația mingii a fost atît 
de vie, iar acțiunile de atac 
atît de impetuoase și de de
rutante, încît fiecare din ele 
puteați să se soldeze cu un 
gol, cu acea mică șansă, de 
care depinde, uneori.
Cu un asemenea Joc,

totul, 
nimio

I

pa singură »-a 
ttins

Tarzanul Plo- 
ieștiului, Mircea 
Dridea, la dato
rie...

Mărdăres-
Serviciu

prompt!

NEAGU RADULESCU vă prezintă etapa

F. C. ARGEȘ POUTtHNICA PETROLUL -
FARUL C.F.R. CLUJ PROGRESUL

nu e încă pierdut. Marele 
semn de întrebare — la care, 
întîlnirea de mîine, cu Li
verpool, ne va da, indirect, 
răspunsul — se referă la de
terminanta acestui joc, la 
ceea ce aparține, de drept, 
lui Dinamo și ceea ce este 
urmarea replicii date de 
U.T.A. „That is the ques
tion", am spune aflîndu-ne 
înaintea meciului cu Li
verpool.

La Steaua s-a putut con
stata un mare reviriment în 
apărare, începînd cu mult 
discutatul Suciu, portarul echi
pei etapei, în baza notei pri
mite, 9, și continuînd cu apă
rătorii din fața lui : Mirăuță 
8, Sătmăreanu 9, Hălmăgea- 
nu 9, Vigu 7. Ne-ar fi bucu
rat mai mult dacă vedeta 
meciului de la Craiova ar fi 
fost linia de atac, aceea care 
are rolul principal în cursa 
de uimărire a lui Eindho
ven, care începe o dată cu 
primul fluier al arbitrului, 
dar, în condițiile unui meci 
în deplasare, nu i se putea 
cere mult mai mult. Notați 
cu 8, Tătaru și Iordănescu, 
ne dau 
visăm...

U.T-A., 
luzionat. 
situațiile 
cheat (golul prim ți cel de-al 
patrulea, la care arbitrul ar 
fi trebuit să sancționeze pri
ma infracțiune i faultul lui 
Dumitrache) îl oferă prilej 
de disculpă, dar cîte alte go
luri puteam să înregistrăm, 
ca o reflectare exactă a Jo
cului pe care l-a practicat 
U.T.A.. în atac ca ți în apă
rare T Noroc că un meci nu 
seamănă cu altul. Vom con
stata aceasta, sperăm, 
miercuri. Ar fi bine...

Ce ni se mai pare demn 
de relevat din ultima eta
pă ? Turul de forță al Poli
tehnicii Iași (încă 2 puncte, 
deci, 5 în total cucerite pe 
teren străin), lovitura de la 
11 metri acordată, în minu
tul I, la Cluj, de cătreK arbi
trul C. Bărbulescu, în FA
VOAREA OASPEȚILOR, as
censiunea tînărulul mijlocaș 
constănțean Tănase etc.

A fost o etapă interesantă 
sub multe aspecte.

dreptul, măcar, să

în schimb, a dezi- 
Poate că două din 
în care a îngenun-

Jack BERAR1L

ORA ULTIMELOR RETUȘURI...
r (Urmare din pag. 1)

I s-a găsit ți corolarul fi
resc : ațxxrtul întregului cvar
tet de înaintași la finalizare. 
Aspecte car© pot cântări mult 
în balanța revanșei cu F.C. 
Liverpool. Deci, mai sînt lu
cruri de pus la punct în ta- 
băira dinaimovistă.

în privința lotului nu exis
tă decât un semn de între
bare : Lucescu. Deși antre-

norul Ntoușor a folosit me
ciul de simbătă pentru a-i 
roda și pe Mustățea și Nuțu, 
este foarte probabil ©a echi
pa ce va intra pe teiren mîi- 
ne să aibă aceeași alcătuire 
ca la debutul partidei cu 
U.T.A., adică : Constantines- 
cu •— Cheran, Stoeneseu, 
Nelu Nunweiller, Deleanti, 
Radu Nunweiljer, Dinu, Săl
ceanu, Doru Popescu, Dumi- 
trache, Haidu.

mulți se apropie numai cu
visul..,/

Cum in fotbal s-au împli-
nit, adeseori, visurile cele
mai îndrăznețe, să urăm
U.T.A.-ei ceea ce. ti dorim
ou toții.

...LA STEAUA
Spre deosebire de colegii lor 

de la Dinamo, care s-au retras 
în aceste zile la Snagov, steliș- 
tii au preferat — înaintea di
ficilului meci de miercuri cu 
echipa olandeză P.S.V. Eindho
ven — să rămină în București, 
aiegind ca provizorie reședință 
colectivă hotelul „Union". Deși 
marcați încă de eforturile deo
sebite depuse in acerba con
fruntare de campionat dispu
tată duminică la Craiova (clu
bul universitar ar fi trebuit 
să accepte cererea bucureșteni- 
lor ca -acest meci să se joace 
simbătă), ei nu 
o zi de repaus, 
după-amiază un

și-au îngăduit 
efectuînd ierf 
ușor antrena-

ment pe stadionul propriu de 
Ia Ghencea. în cursul dimine
ții de azi, în jurul orei 10, fot
baliștii de la Steaua vor parti
cipa, pe același teren, la un 
nou antrenament, ceva 
intens.

Pentru relaxare, elevii lui 
Covaci și Onisie s-au aflat a- 

. seară printre spectatorii galei 
de box din sala Floreasca, iar 
azi după amiază au în program 
vizionarea unui film artistic.

Ștefănescu și Pantea Se re
simt de pe urma unor con
tacte mai dure în partida de la 
Craiova, dar este aproape certă 
participarea lor la jocul de 
miercuri.

Cîteva cuvinte despre ac
tivitatea „pre-Steaua Roșie" 
a fotbaliștilor arădeni.

Duminică — programul a 
avut un singui’ capitol ; des
tindere fizică și psihică.

Luni — un antrenament 
„tare" de 60 d© minute.

Marți — obișnuita partidă 
de... popica dinaintea meciu
rilor oficiale si vizionarea 
unui spectacol (teatral sau 
film).

...LA U.T.A.
rece", primitDupă „dușul . _ 

simbătă Pe stadionul Dina
mo, fotbaliștii U.T.A.-ei „coc" 
ginduri mari pentru meciul 
cu’ Steaua roșie Belgrad.

Nemulțumit de evoluția e- 
levilor săi în campania di- 
namoviștilor, antrenorul Ni- 
colae Dumitrescu — care, 
imediat după meci, se plîn- 
gea de „lipsa de seriozitate 
cu care fotbaliștii arădeni au

P.S.V. EINDHOVEN A
leri Ia amiază, dintr-un avion 

special a descins pe aeroportul 
Otopeni lotul fotbaliștilor de 
la P.S.V. Eindhoven. Antreno
rul Kuit Linder a adus cu el 
la București pe cei .mal buni 
15 jucători de care dispune, în 
frunte cu van Beveren, Rado
vici, Hansen, Devrindt și van 
der Kuijien,

împreună cu ei au mai sosit 
72 de suporteri ai echipei și un 
grup de ziariști.

Oaspeții olandezi au fost con-

CAMPIONATUL ECHIPELOR

mai

tratat derby-ul" — a făcut 
o analiză severă și, sperăm, 
eotnsîiruicitivă, a prestației 
U.T.A.-<ei la București.

Este adevărat că fotbaliștii 
arădeni știu foarte bine că 
numeroșii lor
BÎnt dispuși să le... „I 
miercuri „căderea" de 
bătă, dacă în meciul 
Steaua roșie Belgrad 
reuși performanța de

simpatăzanți 
.ierte" 

sîm-

SOSIT ÎN BUCUREȘTI
duși la 
după ce __ ,
odihnit. Seara, ei ani asistat la 
un spectacol de estradă. în 
dimineața zilei de azi, la ora 
10, jucătorii Iui P.S.V. Eindho
ven vor face un antrenament 
pe stadionul „23 August", iar 
după-amiază vor efectua un tur 
ai Bucureștiului.

DE TINERET REZERVE
1. Dinsmo Buc. 9 6 3 0 16- 4 15
2. „U“ Cluj 9 7 11 21-10 15
3. Petrolul 9 7 11 15— 7 15
4. Steaua 9 6 12 16— 9 13
5. Steagul r 9 4 2 3 13—15 10
6. Sport club fte. 9 3 3 3 19—12 9
7. Progresul 9 4 14 14—12 9
8. Politehn ca 9 4 1 4 9—10 9
9. F.C. Argeș 9 4 14 14-15 9

10. Rapid 9 3 15 14-13 7
11. C.F.R Tim. 9 2 3 4 7—12 7
12. Univ. Cv. 9 14 4 11—14 6
13. Farul 9 3 0 6 9—15 6
14. U.T.A. 9 1 4 4 8—17 G
15. Jiul 9 2 1 6 8—18 S
16. C.F.R. Cluj 9 117 5—16 3

hotelul „Lldo“ unde, 
au luat masa, s-au

Suciu are o nouă intervenție spectaculoasă, respingind peste 
bară mingea la care sărise și un înaintaș craiovean (faza din 
meciul Universitatea — Steaua, disputat duminică la Craiova)

Foto i VASILE POPOVICI — Craiova

0 primă fereastră deschisă spre „Ninian Park" din Cardiff

BONDAVIES-„UNULDINTRECEIMAIEFICACE

Peste puțin timp, la 11 no
iembrie, stadionul Ninian Park 
din Cardiff, locul tradițional al 
meciurilor susținute de națio
nala Țării Galilor, va găzdui 
întîlnirea cu România din ca
drul campionatului european.

Un stadion necunoscut (nu 
știm decit că are o capacitate 
de 62 500 locuri ți că este se
diul clubului de ligă secundă, 
Cardiff City), un soccer necu
noscut pentru jucătorii noștri.

O recentă vizită in Anglia, 
tn ligile căreia evoluează toți 
Internaționalii Țării 
ne-a furnizat cîteva 
interesante despre 
noștri adversari.

Pentru început, o ț 
în Welsh nu există un campio
nat național de fotbal, princi
palele echipe activînd în ca
drul celor patru ligi engleze. 
Astfel, primele două echipe t 
Cardiff City și Swansea City 
fac parte din liga a doua și, 
respectiv, a treia. Dar cîțiva in
ternaționali galezi joacă în e- 
chipele de primă ligă. Pentru 
edificare vă prezentăm echipa 
care a evoluat in ultimele par
tide internaționale în primă
vara acestui an, în Turneul ță
rilor britanice : Millington
(Swansea — liga III) — Ro
drigues (Leicester City — liga 
II), Thomas (Swindom Town — 
liga II), Hennessey (Derby 
County — liga I), England 
(Spurs — liga I), Powell (She
ffield United — liga II), 
Kraywicki (Hudersfield Town 
— liga I), Durban (Derby 
County — liga I), Ron Davies 
(Southampton — liga I), Moore 
(Charlton Athletic — liga II), 
Rees (Nothingham Forest — 
liga I). Datorită rezultatelor 
obținute în acest turneu (la 
Cardiff cu Anglia 1—1. a în
scris Dick Krzywicki ; la Glas
gow, cu Scoția 0—0 ; la Swan
sea, cu Irlanda de Nord 1—0, a 
înscris Alan Durban) echipa 
Țării Galilor, ca outsider, a 
terminat la egalitate de puncte 
(4) cu puternicele echipe ale 
Scoției și Angliei.

Care sint liniile de forță ale 
viitoarei noastre adversare ? 
Așa cum ne-a spus Peter Ro
binson, secretarul clubului F.C. 
Liverpool, cunoscător al ligii 
engleze, axul central al națio-

Galilor, 
amănunte 
apropiații

precizare :

nalel gaieze este deosebit de 
redutabil. Terry Hennessey și 
Mike England alcătuiesc un 
cuplu de fundași centrali dorit 
de orice club profesionist de 
prim rang. Hennessey a fost 
oel mal bun jucător de pe 
teren în meciul de la Cardiff 
contra foștilor campioni mon
diali, tackling-ul său necruță
tor, ca și excelentul control al 
balonului în aer făcindu-1 greu 
de trecut. Mike England, fost 
virf de atac la Blackburn în 
anii ’65—’66, a adus în noul său 
post la Tottenham Hotspur o 
mobilitate și un joc de cap 
excepționale. Ambii au e vă
dită predilecție pentru atac.

Dar, să nu uităm că și în 
față au un cuplu nu mai puțin 
renumit, ăl celor doi Davies : 
Ron și Wyn. Ron Davies este 
considerat de Brian Glanville. 
in recenta sa carte „World 
Football Handbook 1971”, drept 
„unul dintre cei mai eficace și 
mai spectaculoși jucători din 
lume”. Avînd deja la activ pes
te 200 de goluri în ligă, Man
chester United a oferit 200 000 
lire clubului său, după ce Ron 
a înscris anul trecut 4 goluri 
senzaționale cu capul, pe 
Old Traford înmărmurit, 
după cum ne-a spus Peter 
binson, aceeași ofertă i-a 
cut-o și F.C. Liverpool,

un 
Și 

Ro- 
fă- 
dar 

Hotspur nu l-a cedat. în virstă 
de 28 de ani, înalt și puternic, 
cu o splendidă detentă, Ron 
are și un călcîi al lui Achile : 
jocul la sol. Tizul său, Wyn 
Davies (Newcastle United) este, 
totodată, concurentul acestuia 
ca golgeter. Și chiar dacă Wyn 
nu va juca (după multe proba
bilități), partenerul iui Ron 
fiind tînărul John Toshak (Car
diff City — un „vîrf-buldozer", 
înalt de peste 1,80 m, sau Alan 
Durban), pericolul rămîne ace
lași pentru apărătorii noștri.

Aripile. Dick Kryzwicki și 
Ronnie Rees, rapide și opor
tuniste. sint singurii jucători de 
care fotbaliștii români au au
zit, întrucît — coincidență ! — 
ambii provin de la West Brom
wich Albion cu care Dinamo 
ă jucat în 1968 în „Cupa cu
pelor".

Paul SLAVESCU

I

5 minute cu Sătmăreanu

FOTBALIȘTII NU SÎNT MAȘINI
Luni dimineața. In fața ho

telului „Union" jucătorii echi
pei Steaua citesc „Sportul". 
Se uită 
Printre

la note. Comentează, 
ei, Sătmăreanu. Zîm-

lași Sătmăreanu din turneul 
din Brazilia, acel „Carlos Al
berto" al României, cum scri
au ziarele braziliene.

— De ce nu mai ești în 
forma din prima jumătate a 
anului ?

— Sînteți primul ziarist care 
mă întrebați așa ceva, dc 
cînd Sătmăreanu nu mai este 
în gazete același de mai îna- 
in te.

— înseamnă că recunoști.
— Recunosc în parte, dar 

asta nu înseamnă că nu mai 
am valoarea din trecutul a- 
propiat, așa cum am citit 
foarte surprins, într-o croni
că. Forma este o chestiune 
de moment și întotdeauna de
terminată de anumite împre
jurări.

Sătmăreanu tace apoi. Este 
vădit indispus. îl știu din 
turneul din Brazilia, ca unul 
din cei mai sensibili fotba
liști români, în ciuda postu
lui său aprig și al gabaritului

•« •

dacă jucam de nota 6 pri
meam 8, acum dacă joc de 
8, primesc 6, cum a fost ca
zul la Arad. încep să cred 
că de Ia Craiova reinnod firul 
formei mele. Mă voi strădui 
să mă înving Mi-e atît de 
drag tricoul echipei naționale, 
așa cum nu puteți ști“-

I-am răspuns că știu, și mai 
mult decît atît, știu că fotba
liștii noștri cei mai buni nu 
sînt mașini. Sînt oameni din 
carne și oase. Și de multe ori 
omitem acest lucru...

A. N.

ăzut cu nota 9.
iun prilej pentru 

„5 minute". Cu Sătmăreanu, 
căci el este la ordinea zilei, 
chiar dacă nu mai este ace-

— Te 
aproape 
bună și 
dere

înțeleg, îi replic. De 
doi ani ai formă 
o

poate 
Poate 
unele
nu

perioadă de scă- 
fi explicabilă.
că nu ar fi fost, 
evenimente perso- 
m-ar fi copleșit.

Duminică, pe terenul din str. dr. Staicovici

LOTUL OLIMPiC-PROGRESUL
La sfîrșjtul acestei săptă

mâni, lotiui olimpic se va re
uni la București pentru a 
susține două partide de veri
ficare, în urma cărora antre
norii V. STANESCU și V. 
STĂNCULESCU vor comple
ta cu noi jucători actualul 
lot. Cei 22 de jucători vor fi 
prezență vineri la București 
și se vor pregăti în comun 
pînă marți, perioadă în care 
vor juca cu Progresul Bucu
rești (duminică, pe stadionul

Progresul, de la ora 11) și cu 
Metalul Tîrgoviște (marți, la 
Tîrgoviște, de la ora 14,30). 
I Iată numele jucătorilor 
Iconvocați : Constantînescu,
Gornea, Cheran, Stoica (Fa
rul), Bădiți, Măndoiu, Oltea- 
nu (Steagul roșu), Vlad, Codrea, 
Popovici, Axente, 
Pescaru, Cojocarii, 
Grozea, Dincuță,
Lupul-seu, Doru 

Kailo și I. Constantul.

Sălceanu, 
Uifăleanil, 

Cuperman, 
Pope-scu,

dacă 
nale 
Mania mea are numai 50 de 
ani și suferă în ultimele luni 
de o boală aproape incura
bilă. Este la mine, Ia Bucu
rești. Apoi, tot ceea ce ani 
agonisit și am investit ca ori
ce tînăr dornic de o mașină, 
am pierdut aproape total. Tu
rismul Dacia cu care s-a ac
cidentat Popa este al meu. 
Adică a fost, căci s-a făcut 
„praf" și va fi greu de recu
perat. După aceea, de la pri
mul joc mai slab, am fost ca 
și uitat. Am simțit că peste 
mine a coborît cortina. Am 
fost uitat atît de repede. 
Cît timp am fost la modă

5. Minerul C. 9 4 3 2 13— 7 ii
6. I.T.A. 10 5 1 4 16—18 ii
7. Chimia 9 4 2 3 15—T0 10
8. Min. G. H. 10 3 4 3 13—10 10
9. Petrolul 9 5 0 4 12—11 10

10. Textila Bt. 10 3 3 4 11— 9 9
11. Rarăul 10 4 1 5 12—14 9
12. Letea 10 4 1 5 12—18 9
13. Minobraflul 10 3 1 6 14—21 7
14—15. P'eniicilina • 2 2 5 6—15 6

14—15. Text. Bh. 10 3 0 7 7—16 6
16. Fulgerul 9 3 0 6 11—25 €

ETAPA VIITOARE : Fores
ts Fălticeni — Minerul Camă- 
nești, Cimentul Bicaz — Texti
la Buhuși, Minerul G. Humo
rului — Minobradul V. Domei, 
Rarăul Cîmpulung — Penicilina 
Iași, Textila Botoșani — Chi
mia Suceava, Petrolul Moinești
— Letca Bacău, Nicolina Iași
— Fulgerul Dorohoi, I.T.A. Paș
cani — Victoria Roman.

C.I.L. Tg. Jiu—Minerul Bocșa 
2—0 (1—0)

Minerul Moldova Nouă—Mi
nerul Motru 0—0

Vulturii textila Lugoj—Me
talul Topleț 2—0 (1-0)

Furnirîil Deta—M.E.V.A. Tr. 
Severin 2—0 (2—0)

Victoria Caransebeș—Dunărea 
Calafat 3—1 (1—1)

(Corespondenți : O. Vilceanu, 
P. Șumandan, C. Olani, N. So
ri nea șl M. Mutașcu.)
1. Minerul M.N.
2. Vulturii
3. CIT. Tg. Jiu
4. Minerul L.

10 4
5
4
«

Șoimii
Olimpia

SERIA a II-a
Metalul Bacău — Dacia Ga

lați 0—0
Metalul Plopeni

Buzău 1—0 (1—0)
A.S.M. Tecuci 

Rm-Sărat 0—0
Voința București — Automo

bilul Focșani 0—1 (0—1)
Chimia Oraș Gh. Gheorghiu- 

Dej — Metalurgistul - -- 
2—1 (0—0)

(Corespondenți : 
M. Sima, C. 
Gh. Grunzu)
1. Metalul F.
2. Olimpia
3. șoimii

D.
Filiță, I.

Brăila
Marin, 

Vlad
333 7 2 1
30 7 1 2 15— 8
10 6 1 3 16—10

16— 5

4. Dacia 10 3 6 1 9— 8
5. ASM Tecuci 10 4 3 3 16—17
6. Petrolistul 9 5 0 4 23—12
7. Rulmentul 9 3 4 2 8— 7
8. Automobilul 10 5 0 5 9—16
9. Unirea Tricolor

9 3 3 3 8—11
10. Chimia 10 3 3 4 17—20

4
5
4
5 :
6
4

VIITOARE :

2
3
3
3
1
3

36
15
13
12
11 
IO 
IO
10

3
9
8
7
1
7
5
5

Dacia

11. SUT Galați
12. Voința
13. Petrolul
14. Metalul B.
15. Ancora
16. Metalurgistul

ETAPA — . _ . ____
Galați — Chimia Or.Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Metalurgistul Brăila— 
Ancora Galați, Șoimii Buzău— 
Unirea Tricolor Brăila, S.U.T. 
Galați—Petrolistul Boldești, Au
tomobilul Focșani—Metalul Bu
zău, Olimpia Rm. Sărat—Petro
lul Beroa, Metalul Plopeni— 
A.S.M. Tecuci, Rulmentul Bir- 
lad — Voința București.

SERIA a IlI-a
•Dunărea Tulcea — Tehno

metal București 1—1 (1—0)
Cimentul Medgidia — Ener

gia Slobozia 4—0 (2—0)
Laromet București — Praho

va Ploiești 1—1 (0—1)
Victoria Florești — Electro

nica Obor București 1—2 (0—1) 
jucat la Bușteni

Celuloza Călărași — Olimpia 
Giurigu 3—2 (0—1) jucat la
Slobozia

Fi. roșie Buc. — Delta Tul
cea 2—0 (1—0)
(Corespondenți : Gh. Voroventci, 
A. Radu, A. Vasilescu, V. Zbâr
cea, I. Matei, C.

1. Delta
2. Flacăra
3. Prahova
4. Electronica

5. I.M.U.M.
6. Electrica
7. Victoria
8. Celuloza
9. Cimentul 

Tehnometal 
Unirea
Energia 
Laromet 
Olimpia 
Dunărea 

16. Marine

1— 8
12—12
9—11 

11—14
9—16
8—20

10.
11.
12.
13.
14.
15.

9 4 3 2 11— 6
9 5 1 3 13—10

10 3 5 2 13—14
10 4 2 4 14—11
10 4 2 4 12—10
10 3 4 3 13—13

9 4 1 4 15— 9
10 3 3 4 9—14
10 3 2 5 7—11
10 2 2 6 11—21
10 1 4 5 9—24

9 2 1 6 6—16

Toader).
10 7 0 3 14— 6 14 
30 6 1 3 33— 7 13 
10 4 4 2 11— 7 12 
10 5 1 4 16— 8 11 

11 
11 
11 
10 
10 
10

9
9
8
6
6
5

ETAPA VIITOARE : Electri
ca Constanța — Laromet Bucu
rești, Marina Mangalia — Del
ta Tulcca, Prahova Ploiești — 
Flacăra roșie București, Ener
gia Slobozia — Celuloza Călă
rași, Electronica Obor — Ci
mentul Medgidia, I.M.U. Med
gidia — Unirea Mînăstirea, 
Tehnometal București — Victo
ria Florești, Dunărea Tulcea — 
Olimpia Giurgiu.

SERIA a IV-a
Lotru Brezoi — Autobuzul 

București 2—1 (2—0) .
F.C. Caracal — Chimia Rm. 

Vilcca 1—0
Progresul

Pitești 0—0
Sportul

rești — Comerțul 
1—0 (0—0). 
(Corespondenți : I. Zidaru, Gh. 
Donciu, C. Filip, D. Diacones- 
cu).

(0-0)
Corabia Dacia

muncitoresc Bucu- 
Alexandria

ETAPA » VIITOARE :
Caracal,

1. F.C. Caracal 10 7 2Q 16— 8 16
2. Sportul 10 G 2 2 25—12 14
3. Chimia R.V. 10 7 0 3 16— 8 14
4. Chimia T.M. 9 5 1 3 11— 8 11
5. Autobuzul 10 5 0 5 15—12 10
6. Comerțul 10 5 0 5 12—10 10
7. Dacia 10 4 2 4 11—13 10
8. Petrolul V. 9 4 1 4 13—10 9
9. I.R.A. 9 4 1 4 13—n 9

10. Petrolul T. 9 3 3 3 10—13 9
11. Sirena 9 2 4 3 14—16 8
12. Progresul 10 3 2 5 8—14 8
13. Gloria 9 3 1 5 10—11 7
14. Mașini 9 2 2 5 11—17 6
15. Lotru 10 2 2 6 10—22 6
16. Unirea 9 2 1 6 6—15 5

Lotru 
Brezoi — F.C. Caracal, Chi
mia Tr. Măgurele — Sportul 
muncitoresc București, Chimia

Tragerea excepțională 1010—10 noiembrie
197(1 o nouă formulă

• ULTIMA ZI LA CONCURSUL SUPLIMENTAR 
PRONOSPORT S2

Participanților la 
se oferă posibilitatea 
portante cîștiguri in 
me, excursii și bani la tragerea 
excepțională din 10 noiembrie 
a.c.

Tragerea se va efectua după 
o nouă formulă, în 3 faze. în 
total, vor fi extrase 26 de 
numere.

Se atribuie autoturisme DA
CIA 1300, MOSKVICI 408 cu 
caroserie 412 și FLAT 850 plus 
11 900 lei.

Un capitol interesant îl con
stituie excursiile. Se acordă 
excursii în AUSTRIA cu avio
nul (cca — 8 zile) ; R.D. GER
MANA cu vizitarea tîrgului de 
la Leipzig (cca 12 zile) și ex
cursii a cîte 2 loturi la MAN
GALIA cu petrecerea Revelio
nului 1971 la Hotelul restaurant 
Neptun (cca 5 zile). Precizăm 
că atît autoturismele cît și ex
cursiile se atribuie în număr 
NELIMITAT.

• Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor la 
concursul suplimentar Prono
sport S.2, concurs alcătuit din 
meciurile retur ale optimilor de 
finală în marile competiții eu
ropene „Cupa campionilor eu
ropeni". „Cupa cupelor" și 
„Cupa europeană a tirgurilor".

LOTO li 
unor im- 
autoturis-

PREMIILE CONCURSULUI 
EXCEPȚIONAL 

PRONOEXPRES DIN 25 OCT. 
1970 :

Categoria 1 : 1 autoturism
„Dacia 1300“ ; Categ. 2 : 2,55 
autoturisme „Fiat 850“ ; Categ. 
3 : 8,15 excursii la Paris ; Ca
teg. 4 : 37,8' excursii U.R.S.S. ; 
Categ 5 : 147,45 a 4 275 ' ’ 
Categ. 6 : 292,80 a. 500 lei ; 
teg. 7 : 563,75 a 200 lei ; 
teg. 8 : 1 108,55 a 100 lei.

Cîștigătorii autoturismelor 
sînt : „Dacia 1300 : BARA MA
TEI din Brașov ; „Fiat 850” : 
PRODAN CONSTANTIN din 
Eforie-Nord și GAAL ALE
XANDRU din Tg. Mureș.

Lista cîștigătorilor de excursii 
va fi publicată ulterior.
PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOEXPRES NR. 44 DIN 28 OC

TOMBRIE 1970 :
Extragerea I : Cat. a II-a .• 1,35 

variante a 39.185 lei; a IlI-a : 5 
a 10.580 lei; a IV-a : 32,55 a 1.625 
lei; a V-a : 126,65 a 418 lei; a 
Vl-a . 3.575,90 a 40 lei.

REPORT CATEG. I : 311.261 lei. 
Extragerea a n-a : Cat. A : 1 

variantă 25% a 100.000 lei; 
13,45 variante a 3.249 lei: 
52.95 a 825 lei; D : 1.885,30 a 60 
lei ; E : 151,70 a 200 lei; F : 2.371,90 
a 40 lei.

REPORT CATEG. A: 162,071 lei. 
Premiul de 100 000 lei n fost ob

ținut de pcrticlpantlil CKi.SERC 
AUREL din Focșani.

lei ; 
Ca- 
Ca-

b : 
C :

io 
io

9
5. CFR Caransebeș

9
9

10
10

9
10
10
10
10

9
9

10

1 3
6 3
4 2
O 3

11— 11 13
19—10
12— 4
15— 9

12
12
12

12
10
10

9
9
9
3
8
8
7
7
7

VIITOARE : Minerul

15— 12 
11— 1

8— 30
16— 33
9— S

16—18

4 2
3
4
3
3
3
3
4
3
2
3

6. Electromotor
7. Minerul M.
8. Furnii-ul
9. știința

10. Victoria
11. MEVA Tr.
12. Dunărea
13. Minerul
14. Metalul
15. Steagul
16. Metalul

ETAPA
Motru—C.I.L. Tg. Jiu. Minerul 
Bocșa — Vulturii textila Lugoj, 
C.F.R. Caransebeș—Steagul ro
șu Plenița, M.E.V.A. Tr. Seve
rin—Minerul Lupeni, Metalul 
Topleț—Electromotor Timișoara, 
Furnirul Deta—Victoria Caran
sebeș. Dunărea Calafat—Meta
lul Tr. Severin, Știința Petro
șani—Minerul Moldova Nouă.

s.
B. 

T.S.

T.

4
1
3
3
3
2
O
1
3
1

4 0 3
3
3
5
3
4
4 11—15
5 10—17
6 10—18
5 14—15
4 9—12
6 12—21

SERIA a Vl-a
Metalul Copșa Mică—Minaur 

Zlatna 1—0 (1—0)
Mureșul Deva — C.F.R. Sl- 

meria 2—0 (0—0)
Industria sirmei Cîmpia Tur- 

zii — Metalul Aiud 1—1 (1—1)
Chimica Tîmăveni — Arie

șul Cîmpia Turzii 5—0 (1—0)
A.S.A. Sibiu — Soda Ocna 

Mureș 2-0 (2—0)
Minerul Ghelar—Aurul Brad 

3-0 (1—0)
(Corespondenți : M. Faliciu, I.

Călan, 
sirmei

Simiori, L. Donciu, I. Ducan, 
Gh. Toplrceanu șl C. Oprlța)
1. Mureșul 10 «21 12—12 14
2. Chimic* 10 6 13 23—13 13
3. Independența 9 6 11 14— 7 13
4. Victoria 9 6 0 3 14— 7 12
5. Ind. sirmei 10 5 2 3 15—11 12
C. Minaur 10 5 0 5 19—16 10
7. Minerul G. 10 5 0 5 16—14 10
8. Soda 10 4 2 4 16—17 10
». Arieșul 10 3 4 3 7—15 10

10. Metalul A. 10 3 3 4 21—13 9
11. ASA Sibiu 10 3 3 4 5— 7 9
12. CFR Simeria 10 3 2 5 11—14 S
13. Metalul C.M. 10 4 0 6 12—19 8
14. Unirea 9 2 3 4 10—16 7
15. Aurul 10 3 0 7 8—16 6
16. Minerul T 9 2 16 10—16 5

ETAPA VIITOARE : Soda
Ocna Mureș—Victoria
Aurul Brad—Industria _____
Cîmpia Turzii, Unirea Alba Iu- 
lia—Metalul Copșa Mică. Arie
șul Cîmpia Turzii—Mureșul

Deva, Metalul Aiud—A.S.A. Si
biu, C.F.R. Simeria—Minerul 
Teliuc, Minaur Zlatna—Chimica 
Tîmăveni. Independența Sibiu— 
Minerul Ghelar.

SERIA a Vil-a
VictoriaForesta Năsăud

Canei 1—I (1—0)
C.I.L. Sighetul Marmației— 

Someșul Beclean 0—0
Gloria Baia 

Baia Sprie 5—1 
cat la Sighetul 

Constructorul 
Recolta Salonta

Bradul Vișeu—Arieșul Tur
da 2—2 (0—2)

(Corespondenți ! D. Nistor, 
V. Godja. G. Vasile, R. Pop 
și A. Ghilczan.)

Mare—Minerul 
(2—1 ,s-a ju- 
Marmației)
Baia Mare—

3—0 (1—0)

D.

1. Arieșul 10 7 2 1 27—11 16
2. Victoria 10 5 4 1 13- 6 14
3. CIL 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
Gr CIL Sighet 10 4 3 3 11—10 n
7. Foresta 10 4 2 4 12—13 10
8. Recolta 10 4 2 4 12—21 10
9. Dermata 9 3 3 3 11— 9 9

10. Someșul S.M. 9 4 1 4 12—14 9
11. Gloria 10 3 3 4 13—15 9
12. Minerul 10 4 1 5 11-18 9
13. Chimistul 9 2 3 4 14—13 7
14. Someșul B. 10 2 3 5 13—21 7
15- Constructorul

10 3 0 7 12—17 6
16. Bradul 10 1 2 7 8—20 4

ETAPA VIITOARE :
Vișeu
Dej—Foresta Năsăud, ' 
Cărei—Arieșul Turda,
Slghet—Gloria Baia Mare, CIL 
Gherla—Someșul Satu Mare, 
Minerul Baia Sprie—Construc
torul Baia Mare, Someșul Be- 
clean—Recolta Salonta. Chi
mistul Bala Mare—Unirea Za
lău.

Bradul
Dermata Cluj, Unirea Victoria 

C.I.L.

SERIA a VIII-a
Colorom Codlea—Carpați Si

naia 1—2 (0-0)
Torpedo Zărnești—Chimia O- 

rașul Victoria 1—0 .- (1—0)
Viitorul Gheorghieni—Mine

rul Bălan 1—0 (0—0)
Carpați Brașov—Unirea Crls- 

turu Secuiesc 3—0 (neprezen- 
tare, echipa din Cristur a ve
nit la teren cu 60 de minute 
întîrzierc)

Forestierul Tg. Secuiesc — 
Lemnarul Odorheiul Secuiesc 
1—0 (1—0)

(Corespondenți : 
nu, C. Chiriac, T. 
Carol și L. Bucs.)

N. Secelea- 
Maniu, C.

16.

1. Chimia F. 9 7 2 0 23— 8 K
2. Oltul 9 6 0 3 18— 9 12
3. Lemnarul 10 4 4 2 18-12 1?
4. Caraim anul 9 6 0 3 14—13 12
5. Vtltorul 10 5 2 3 9—10 12
6. Carpați B. 10 fi 1 4 25—13 11
7. CFR Sighișo;ara

3'29 4 17— 9 11
8. Torpedo 10 4 2 4 11—21 10
9. Tractorul 9 3 3 3 21— 9 9

10. Carpați S. 10 4 1 5 16—17 9
11. Chimia V. 10 2 4 4 15—16 8
12. Forestierul

10 4 0 6 14—20 8
13. Minerul 10 4 0 6 10—24 8
14. Unirea 10 2 3 5 12—23 7
15. Colorom 10 2 1 7 9—23 5

VItrometan
31—36 4
I-emna- 
Brașov, 
Viitorul

9 2 0 7
ETAPA VIITOARE : 

rul Odorhei — Carpați 
Chimia Făgăraș — 
Gheorghieni, Carpați Sinaia —
Torpedo Zărnești, Colorom Co
dlea — Vitrometan Mediaș, 
Unirea Cristur — Minerul Bă
lan, Tractorul Brașov — Fo
restierul Tg. Secuiesc. C.F.R. 
Sighișoara — Chimia Victoria. 
Oltul Sf. Gheorghe — Carai- 
mftnui Bușteni.

Meciurile restante din etapa 
a X-a, ale echipelor care au 
participat duminică la „Cupă”, 
se vor disputa joi 5 noiembrie.

Pentru cuplajul inter
national din ziua de 4 
noiembrie a.c., legitima
țiile de ziarist vor per
mite accesul la masa 
presei numai însoțite de 
tichetul eliberat de că
tre sectorul de propa
gandă al C.N.E.F.S.



Echipele de tenis de masă
ale R. P. Chineze

evoluează la București
4

Săptămînile următoare sînt 
deosebit de pline, pentru re
prezentanții tenisului nostru 
de masă. Astfel, astă-seară, 
va pleca în Iugoslavia lotul 
republican alcătuit din Ma
ria Alexandru, Eleonora Mi- 
balca, Carmen Crișan, Șer
ban Doboși, Teodor Gheor- 
ghe. Sportivii români care 
sînt însoțiți de antrenorul fe
deral Ella Constantinescu vor 
participa la „internaționalele" 
Iugoslaviei din zilele de 5-7 
noiembrie.

Tot cu acest prilej, se vor 
desfășura și lucrările Comi
tetului de Direcție al Uniu
nii Europene de Tenis de 
Masă unde va fi prezent și 
secretarul general al F.R.T.M., 
Sever Dăneț, membru al a- 
cestul organism continental.

Apoi, peste cîteva zile, la 
10 noiembrie, la Zagreb se 
va disputa întîlnirea femini
nă internațională Mladost 
Zagreb — Progresul Bucu
rești, partidă contînd pentru

turul al doilea al „Cupei 
campionilor europeni". Echi
pa campioană a României, 
pregătită de antrenorul Nico
lae Angelcscu, cuprinde ur
mătoarele jucătoare: Maria 
Alexandru, Victoria Babieiuc, 
Mariana Bacîu și Doina Za- 
haria.

La mijlocul acestei luni sînt 
așteptate în Capitală repre
zentativele masculine și fe
minine ale R. P. Chineze. 
Oaspeții vor efectua cîteva 
antrenamente comune cu 
sportivii români cu care vor 
susține și o serie de meciuri 
amicale.

în 
brie, 
nora 
șan, 
boși,
Ovanez și 
împreună cu antrenorul fe
deral Ella . Constantinescu, 
vor întreprinde un turneu în 
R.P.D. Coreeană.

sfîrșit, de la 23 noiem- 
Maria Alexandru. Eleo- 
Mihalca, Carmen Cri- 

Lidia Ilie, Șerban Do- 
Teodor Glieorghe, Aurel 

Nicolae Stelian,

CAMPIONATUL DE ȘAH

GHEORGHIU Șl G
După o cdrsă grea, iată că 

Gheorghiu și Ghinda au reu
șit să-l ajungă în ronda a 
13-a pe „fugarul" Ciocâltea.

Marele maestru l-a învins 
pe Ilijin, conducînd clasic un 
atac pe aripa damei, în timp 
ce fostul campion al juniori
lor — excelent pregătit teo
retic — l-a surprins pe Ker- 
tesz cu o variantă de deschi
dere net avantajoasă.

Ciocâltea, în schimb, s-a iz
bit (cu albele) de rezistența 
foarte ambițioasă a lui Ghi- 
țescu, care nu a renunțat 
încă la ideea de a concura 
pentru primul loc. Partida s-a 
întrerupt într-un final de tur
nuri și piese ușoare care ni 
se pare egal.

O revenire puternică mar
chează Dumitru Ghizdavu (’eri 
victorios Ia Trata to viei)

Alte rezultate: Soiomono- 
vici — Ungureanu 0—1, Rei- 
cher — Joița, Mozes — Pa
vlov, Georgescu — Bena, 
Neamțu — Segal remize (run
da a 13-a), Vaisman — Joița 
1—0, Reicher — Ungureanu, 
Mozes — Vaisman, Mozes — 
Joița, Segal — Solomonovici 
remize (partide întrerupte).

Clasamentul : Gheorghiu și 
Ghinda 9l/a, Ciocîltea 9(1), 
Ghizdavu 7>/2(l), Segal 7lls, 
Ghițescu 7(2), Ungureanu, Rei
cher, Pavlov 7 etc.

Astăzi, de Ja ora 16, se joa
că runda a 11-a

V. Ch.

Lia Manoliu pe primul loc —56,67 m

HAVANA, 2 (Agerpres). — In cadrul concursului atletic 
internațional de la Havana, recordmana României, campioana 
olimpică LIA MANOLIU, a cîștigat proba de aruncarea dis
cului cu o performanță de 56,67 m.

Cursa masculină de 100 m plat a revenit cubanezului 
Pablo Montes în 10,2. Gh. Zamfirescu nu s-a calificat pentru 
finală, fiind eliminat 
10,8.

Morales (Cuba) a 
timpul de 14,0. Perța

în preliminarii. El a realizat timpul de

terminat victorios la 110 m garduri cu 
(România) a sosit pe locul trei cu 14,3.

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

tila) și D. Szabo (Voința) me
rită felicitări. Poate că re
zultatul final le nedreptățeș
te pe handbalistele dinOdor- 
hei pentru comportarea lor 
generală (un meci egal ar fi 
fost mai echitabil), dar în 
obținerea victoriei și-a spus 
cuvîntul insistența jucătoa
relor din Buh uși în 
rile reprizelor. Au 
Scarlat (6), Szekely 
Agoroale (1) pentru 
Micloș (4), Maghiari 
glaș (2), Hdhr (1) și 
(1) pentru T'
Au arbitrat foarte bine Pân
dele Cîrltgeanu și Ștefan Șer
ban (București).

CONFECȚIA BUCUREȘTI- 
RULMENTUL BRAȘOV 15— 
12 (7—7). Victorie obținută
greu. în prima parte a me
ciului cele două formații 
s-au angajat într-o luptă 
surdă, de uzură. După pau
ză, nervozitatea și-a pus și ea, 
amprenta pe joc generînd 
greșeli copilărești, ratări ale 
loviturilor de la 7 m. Confec
ția a avut o sclipire și, în 5 
minute de joc combinativ, 
frumos (38—43), și-a asigurat 
victoria, realizînd 4 goluri : 
de la 10—10 la 14—10. Apoi.

a revenit la normal, a- 
la aceleași faze încîlcite,

SE PREGĂTEȘTE UN
MECI AL SECOLULUI"
• REINTRAREA LUI CASSIUS CLAY, VIU COMEN

TATA ÎN CERCURILE PUGILISTICE • BONAVENA, 
VIITORUL ADVERSAR AL EX-CAMPIONULUI MON
DIAL • JOE FRAZIER VREA SĂ DOARMĂ... • 

PĂREREA SPECIALIȘTILOR RINGULUI

finalu- 
înscris :

(6) și 
Textila, 
(3), Te- 
Markoș 

Voința Odorhei.

totul 
dică 
la acțiuni lipsite de finalitate, 
la greșeli inadmisibile. Au 
înscris : Ilie (7), Matache (3),x 
Serediuc (2), Dincă (2) și 
Papa pentru Confecția, Allies 
(3), Prundaru (3), Naco, (3) 
și Șerb (3) pentru Rulmentul. 
Au arbitrat satisfăcător C. 
Șenchea ți P. Cobilici (Plo
iești).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — CONSTRUCTORUL TI
MIȘOARA 13—7 (6—4). — Cam
pioanele s-au detașat clar de 
partenerele lor de. joc. O ra
pidă circulație a balonului, a- 
tacuri bine lucrate, șuturi pu
ternice, iscusit plasate — iată 
atu-urile Universității Timișoa
ra, grație cărora au învins, din 
nou, la scor. Poate că diferen
ța de goluri ar fi fost și mai 
mare dacă, în finalul meciului, 
Neghină șl colegele sale, mul
țumite de o victorie, și așa 
destul de clară, nu ar fi stins 
„motoarele", 
nici un caz. 
repete la 14 
mul meci 
care-I vor 
propriu, cu campioana Iugosla
viei — Lokomotiv Zagreb. 
Constructorul Timișoara a avut 
o evoluție ștearsă. Au marcat: 
Szekely (4), Gavrilov (2), Hriv- 
niak (2), Metzenrath (2), Neghi-

Lucru pe care, în 
nu vor trebui să-l 
noiembrie în pri- 
din „C.C.E." pe 
suține ,pe teren

nă, Rigo șl Onofraș — Uni
versitatea Timișoara respectiv 
Frantz (3), Cișmaș (3) și Bratie 
pentru Constructorul Timișoara. 
Au arbitrat bine I. Luchici și 
V. Căpățină (Timișoara).

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — MUREȘUL TG. MU
REȘ 13—9 (7—5). O primă re
priză infernală, în care Uni
versitatea București a făcut, cu 
greu, față unei adversare dez
lănțuite șt unei galerii ostile 
(n-am înțeles de ce publicul 
se simte obligat să huiduie la 
fiecare decizie a arbitrilor). în 
partea a doua a jocului, valoa
rea și-a spus cuvîntul Și echipa 
profesorului Constantin Popescu 
s-a desprins clar de formația 
mureșeană al cărui singur 
punct forte este elanul. Cu un 
sistem ofensiv bine rodat, cu 
o echipă omogenă — Univer
sitatea București este o lideră 
merituoasă. O singură lipsă: 
în condițiile unul presing moral, 
teamul studențesc intră în de
rută. Este una din principalele 
probleme pe care studentele 
bucureștence trebuie să le re
zolve, dacă vor să aspire, cu 
șanse ,1a titlul de campioane. 
Au marcat Arghin (5), Tair (3), 
Scorțescu (2), Furcoi, Schramko 
și Dobîrceanu pentru Universi
tatea 
Mathe, 
pentru 
condus 
și I. Dumitrescu (Buzău).

D. Drimer 
printre fruntași 

la Stara Smokoveț
(Agerpres).PRAGA, 2

Turneul internațional mascu
lin de șah de Ia Stara Smo- 
koveț (Cehoslovacia) s-a în
cheiat cu victoria maestrului 
cehoslovac 
a totalizat 
posibile. Pe 
sat Jansa
10 >/2 puncte, iar locul trei 
a fost ocupat de maestrul 
român Dolfi Drimer cu 8 '/2 
puncte.

în runda a 13-a Drimer a 
remizat cu iugoslavul Măriei.

L. Smejkal care
11 puncte din 13 
locul doi s-a cla- 
(Cehoslovacia) —

București, Cordoș (6), 
Buta și Eva Szebely 

Mureșul Tg. Mureș. Au 
foarte bine R. Iamandi

La Erevan, capitala R.S.S. Ar
mene, a luat ființă ele curinil o 
școală sportivă deschisă tinerilor 
care vor să îmbrățișeze dificila 
disciplină a pentatlonului modern. 
La pregătirea viitorilor pentatlo- 
niști colaborează un colectiv de 
20 de antrenori, specializați pe 
fiecare dintre cele cinci probe. 
In fotografie, vedem un grup de 
tineri elevi ai școlii din Erevan, 
antrenlndu-se pentru proba, de 
cros, sub indrumarea multiplului 
campion mondial Igor Novikov.

Superba reintrare a ex-cam- 
pionulul mondial la toate ca
tegoriile, mult comentatul bo
xer american de culoare Cas
sius Clay, continuă să fie discu
tată pe larg în 1»ate cercurile 
sportive. Specialiștii „nobilei 
arte” recunosc in unanimitate 
că performanța lui Clay este 
uluitoare, mai ales dacă se ia 
in considerație faptul că el a 
reintrat după o inactivitate de 
43 de luni. Acum, boxerul aflat 
in pragul virstei de 29 de ani, 
®e pregătește pentru un nou 
meci, proiectat pentru 8 de
cembrie la Miami, în compania 
argentinianului Oscar „Ringo" 
Bonavena. Acesta bravează opi
nia publică declarind ziariștilor 
că nu a fost impresionat de 
Clay in transmisia televizată a 
meciului său cu Jerry Quarry. 
„Clay nu esle un boxer com
plet — a spus Bonavena —• 
și nici adversarul său de la 
Atlanta n-a arătat un box teh
nic, stilul său asemănindu-se 
eu maniera de luptă a unui 
eowboy texan".

în legătură cu victoria Iul 
Clay asupa lui Quarry, cam
pionul mondial Joe Frazier a 
declarat : „Nu mă Interesează 
la ora aceasta decit meciul 
meu cu Bob Foster. Lăsa|i-mă 
să dorm, vreau să fiu odihnit. 
Apoi vom vorbi despre Clay". 
Campionul mondial al .mijlo
ciilor, italianul Nino Benvenuti 
a arătat că performanța lui Clay 
este pur și simplu fantastică. 
- Numai un boxer de talia lui 
Clay putea realiza un aseme
nea come-beack — a spus 

Benvenuti. Cunoscutul ziarist 
spaniol Fernando Vadillo — 
care a fost și la București cu 
ocazia campionatelor europene 
de box — apreciat ca unul 
dintre cei mai buni specialiști 
din lume — comentează astfel: 
„Clay este rapid, inteligent și

sigur in toate acțiunile sale. 
El este de departe cel mai bun 
greu din lume".

Ziarele din Anglia au dezbă
tut pe larg revenirea boxerului 
negru. Ziarul ^.Evening Stan
dard^ remarcă în cronica sa : 
„Clay este un prinț al boxu
lui. El i-a dat o lecție ustură
toare lui Quarry”. în comenta
riul ziarului „Evening News" se 
arată : „Clay a cîștigat meciul 
din clipa în care a pășit în 
ring pentru a saluta publicul..."

Interesante 6înt și alte con- 
seaințe ale reintrării victo
rioase a lui Cassius Clay. Victor 
ria de la Atlanta a avut o influent 
ță morală extraordinară asu-< 
pra fostului campion al Euro
pei, vest-germanul Karl Mil- 
denberger, care a abandonat 
activitatea competițională de 
doi ani. Mildenberger, în vîrstă 
de 36 de ani, a declarat zia
riștilor că va urma exemplul 
lui Clay și că va reintra citi 
mal curînd posibil.

Circulă tot mai insistent ver
siunile după care, în primă-ț 
vară, se va disputa mult aștep- 
tatul meci Clay — Frazier pen
tru titlul mondial. Managerii 
de la „Madison Square Garden" 
au și anunțat că încasările vor 
bate toate recordurile de pînă 

Ei așteaptă ca la acest 
al secolului" să facă o 
de peste 3 milioane do-

acum.
„meci 
rețetă 
lari.

Dar 
meci ... . 
boxului profesionist, încă ni
mic precis. Deocamdată, doar 
presupuneri.

despre data posibilului 
pentru titlul suprem al

TENISMANIIBUCUREȘTENI
ÎNVINȘI LA BUDAPESTA

Pentru meciul de la București

XV-le RUGBYSTILOR FRANȚEI
LA 11 NOIEMBRIEVA FI CUNOSCUT

Meciul de Ia 29 noiembrie 
cu reprezentativa de rugby a 
României preocupă intens pe 
selecționerii francezi. într-un 
interviu acordat zilele tre
cute ziarului parizian 
L’EQUIPE, Guy Basquet de
clara ! „De meciul de la 
București depind foarte mul
te lucruri. Un start bun în 
acest sezon va insufla băie
ților o doză de curaj în plus 
pentru „TURNEUL CELOR 
5 NAȚIUNI".

în linii mari „15“-le rug- 
byștilor francezi nu se va 
deosebi prea mult de cel care 
a evoluat în partida similară 
de anul trecut. Baza o va 
constitui, mai mult ca sigur, 
nucleul de jucători care au 
surclasat luna aprilie

formația Angliei. Vor lipsi, 
probabil, Cester, Biemouret 
(suspendat de clubul său) 
și Bonal, care preferă acum 
rugbyul în 13. în rest.-. Can- 
toni și Sillieres, două „aripi“ 
care au dat satisfacție și în 
sezonul trecut sînt mai mult 
ca sigur titulari. Pentru li
nia a IlI-a (care mai ridică 
unele probleme) Viard și 
Yachvili par într-o formă 
mai bună decît Violle și 
Daniel Herrero.

Echipa ce se va deplasa 
la București va _ fi 
în întregime abia 
ciul Midi-Pyrenees 
ționata franceză,
în ziua de 11 noiembrie la 
Toulouse.

BUDAPESTA, 2. — Dispu
tată timp de două zile în 
capitala Ungariei, întîlnirea 
amicală de tenis dintre echi
pele orașelor Budapesta și 
București s-a încheiat cu sco
rul de 5—0 în favoarea gaz
delor.
. In ultimele două partide 
de simplu, Peter Szoke l-a 
învins cu 6—3, 6—1 pe Vio
rel Marcu, iar S. Barânyi a 
dispus cu 6—1, 6—1 de Se
ver Dron.

D. HULME ÎNVINGĂTOR
LA RIVERSIDE

cunoscută 
după me-
— Selec- 

programat

La Riverside (California), 
ultima cursă automobilistică, 
contînid pentru „Cupa cana- 
diano-americană" a fost cîști- 
gată de cunoscutul campion. 
Denis Hulme (Noua Zeelan- 
dă). învingătorul, care a con
curat pe o mașină „Mc La- 
ren“, a realizat o viteză me
die orară de 193,578 km.

ETAPA DE DUMINICA IN
1—1 ; Nec Ijmegen — Vo- 
4—0. Primele clasate :

0
1

BULGARIA. Nici etapa a 9-a 
nu a adus vreun reviriment în 
desfășurarea meciurilor de cam
pionat. Echipa militară Ț.S.K.A. 
Septembrisko Zname a repurtat 
la Plovdiv, o nouă victorie, între- 
cînd pe Marița cu 3—1. Gazdele 
au ratat un penalty la scorul de 
1—2. Campioana Levski Spartak

abia a dispus pe teren propriu 
de Spartak Pleven cu 1—0, prin 
punctul realizat din 11 metri de 
Kotkov. Alte rezultate : Cerna 
More — Akademik 0—1. Botev — 
Laskov 1—0, Dunav — Marek 0—0, 
J.S.K. Slavia — Etar 1—1. Trakia 
— Lokomotiv 3—2, 
Orlovet — Cemomoreț

In clasament :

1. Atletico Madrid
2. F.C. Barcelona
3. Sevilla

FRANȚA, (etapa

« 5 3 0 17—5 13 
«521 16—7 12 
«431 S—4 11

______ T__  a 13-a) : Nl- 
mes — Red Star 1—2 ; Marseille
— Metz 2—1 ; Sedan — Re.mes 
0—1 ; Valenciennes — Lyon 1—2; 
Ajaccio — Bordeaux 2—o; Nantes
— Reims 3—0; St. Etienne •— 
Strasbourg 2—1 ;

10 8 2
10 7 2

terdam
lendam
1. A.D.O. ITaga
2. Feijenoord
3. Sparta Rotterdam

10 6 4
Eindhoven ocupă locul

23—5
23—6

13
16

16

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE DOX
1. Ț.S.K.A.
2. Botev

In derbiul

(Urmare din pag. 1)

tacol de înaltă ținută. Lovi
turile precise, de o rară cla
ritate, au demonstrat clasa 
incontestabilă a ambilor bo
xeri. Eschivele și ripostele 
reșițeanului, vitalitatea neo- 

Amăzăroaie, 
arsenal teh- 
au făcut ca 

primească 
calificativ.
p. (4—1)

bișnuită a lui 
dublată de un 
nic remarcabil 
meciul acesta 
cel mai bun 
P. Nedelcea 
O. Amăzăroaie.

CAT. SEMIUȘOARA. O. 
Gorea (Voința Reghin) a ob-

să

b.

ținut o surprinzătoare dar 
perfect meritată, victorie la 
puncte în dauna muscelea- 
nului A. Simion. Gorea a 
acționat mai lucid și a fost 
mai eficace în atac. O. Go
rea b- p- (4—1) A. Simion. 
Experiența constănțeanului 
A. Iliescu și-a spus cuvîntul 
în partida susținută contra 
lui C. Muscă (C.S.M. R.eșița). 
Dar, două 
n-a reușit 
prea clar 
ultima însă 
tât de sigur

Iliescu 
se distanțeze 
adversar. în 
a punctat a- 
îneît arbitrii

reprize 
să 
de
el

• între două „ac
te". pe culoarul 
care duce în... culi
sele boxului, un a- 
nonim amator al 
pugilatului l-a feli
citat pe Cuțov, spu- 
nîndu-i : „Băiatule, 
vei ajunge un mare 
boxer dacă vel du
ce o viață sportivă".

• Și-au calificat• Și-au calificat reprezentanți 
în semifinale nu mal puțin de 
19 cluburi șl asociații sportive din 
14 orașe ale țării. Cel mal mulțl 
sportivi urcă In ring

• Fostul cam
pion al cocoșilor, 
Victor Șchlopu, as
tăzi un oficial cu 
multe galoane, este 
mereu spe fază" șl 
ochiul său experi
mentat nu greșește 
In aprecierea 
tuațîel 
Ne-a 
multe

UNGARIA (etapa a 11-a) : Uj- 
pestl Dozsa — Szeged 5—1; Kom- 
lo — Pecs 1—-1 ; Videoton — Va- 
sas 0—0 ; Dunaujvaros — Honved 
0—1 ; M.T.K. — Szombathely 
3—3; Diosgyor — Tatabanya 1—0; 
Raba ETO — Csepel 1—0; Ferenc- 
varos — Salgotarjan 1—0.
1. Ujpesti Dozsa

12 8 2 2 34—11
12 4 7 1 22—15 
12 6 3 3 19—12

Ceardafon
3—0

Nancy — Nice
9 3
9 7

1 0 30—8 17 0—0; Angoulfime — Batia 2—2
0 2 15—7 14 1. St. Etienne 13 9 2 2 21—15 20

2. Marseille 13 9 1 3 33—15 19
etapei a 3. Rennes 13 7 3 3 23—10 17SPANIA. _ . _ . . . .

8-a, liderul clasamentului, Atleti
co Madrid, a terminat Ia egalitate 
cu formația Real Madrid : 2—2. 
Alte rezultate : Cella Vigo — Sa- 
badell 1—0 ; Gijon — Granada 
3—2 ; F.C. Barcelona — Valencia 
0—2 ; Malaga — Sevilla 1—1; 
Atletico Bilbao — Espanol Barce
lona 2—0 ; Las Palmas — Real 
Socledad 4—2.

OLANDA, (etapa a 10-a) : Ajax 
— P.S.V. Eindhoven 1—0: Holland 
Sport — Nac Breda 0—0; F. C. 
Twente — Haarlem 4—0; G. O. 
Ahead Deventer — Telstar 3—1; 
M.V.V. Aastricht — D.W.S. Am
sterdam 2—0; A.Z. 67 Alkmaar — 
Ado Haga 1—1; Feijenoord Rot
terdam — Excelsior Rotterdam 
4—2 ; F.C. Utrecht — Sparta Rot-

(S) 
(î) 
(?)

26
22
22

2. M.T.K.
3. HonvedF.C.i-au preferat în unanimitate.. 

A. Iliescu b. p. (5—0) C. 
Muscă.

CAT. SEM1MIJLOCIE. Du
pă o ușoară superioritate mar
cată în primul rind, V. Sil- 
berman (Steaua) a avut emo
ții la începutul reprizei se
cunde, cînd dinamovistul 
C. Ghiță i-a străpuns garda 
cu cîteva directe la figură. 
Trezit parcă, stelistul trece 
decis la ofensivă șî, cu o se
rie fulgerătoare, își face ad
versarul groggy. Arbitrul En
gland nu numără, dar ime
diat Ghiță recepționează o 
directă de dreapta extrem 
de dură, si e nevoit să as
culte numărătoarea directo
rului de luptă. V. Silberman 
b. p. (5—0) C. Ghiță. Numă
rat de două ori de arbitrul 
Epureanu, brăileanul Gh. 
Marcel n-a mai putut spera 
în victorie. Chiar si fără pe
nalizarea oficialului, victoria 
dinamovistului Gh. 
conturat clar de 
tul meciului. în 
priză brăileanul 
din nou, In mod 
primirea unei

SEMI
în paranteze numărul punctelor 

adăugate din campionatul de 
tranziție.

In sfîrșit sîntem din nou la 
box, la acel spectacol viril, pa
sionant care merită acest nu
me. Din nou s-a format coadă 
la casa de bilete și a vuit sala 
de entuziasmul publicului. Pes
te 3 000 de oameni, aseară, 
ne-au dat o mostră din ceea ce 
va fi in seara finalelor explo
zie demografică și acustică. 
Era și firesc să fie așa, de 
vreme ce semifinalele, in spe
cial la categoriile mici, pro
miteau și au ținut promisiunea 
de a oferi meciuri demne de 
titlul competiției. A fost o gală 
totală, fără jumătăți de măsu
ră, cu excepția... categoriilor 
(căci au figurat pe program 
toate cele cu prefixul semi !).

Dacă ar fi să pomenim doar 
bătălia titanică a penelor pro
vinciale Pavel Nedelcea — 
Octavian Amăzăroaie, model 
de dăruire sportivă pentru 
țelul urmărit. Cu perseverență 
și tenacitate, moldoveanul a 
încercat să-și sufoce adversarul 
prin ritmul impus și numai 
știința boxului, luciditatea, 
experiența i-au putut pava cu 
lauri drumul spre finală 
țeanului.

Ce să mal spunem de 
goria cea mai mică pe 
palmareselor, in care cei scunzi 
de statură, adoptând stilul 
fighter, au anulat avantajul 
adesea hotărîtor al alonjei de 
care dispuneau adversarii lor. 
Gălățeanul Petre Ganea s-a 
bătut excelent corp la corp, 
domeniu în care era o naivi
tate din partea lui Marin Lu- 
mezeanu a încerca să-l concu
reze. Alt stelist, Vasile Drăgan, 
a făcut aceeași greșeală, accep
tând lupta de aproape cu un 
specialist al bătăliilor de uzu
ră, cu constănțeanul Aurel Mi
hai, care și-a tocat adversarul, 
lovind întotdeauna cu o frac
țiune de secundă mai de vre
me și încheind decisiv repriza 
finali cu un un-doi tipic.

Cu asemenea meciuri boxul 
românesc poate nădăjdui să re- 
cîștige definitiv stima de obicei 
fidelilor suporteri, a căror în
doială cu privire la calitatea 
pugilismutui autohton a luat 
sfîrșit.

Victor BANCIULESCU

FIȘIER LIPUL EUROPENE
cupele europene la fotbal, se va desfășura o nouă rundă Impor-Miercurea aceasta,

tantă, caro va hotărî
„Cupa cupelor", vom . . _ ______ _______, ___ ... ___ ....
peană a tîrgurilor" pe cele care vor participa în optimile de finală. Iată situația la zi, primele -----. - .------ ,. ., mjine .... -------- ■ ........................

în cupele europene la fotbal, se va desfășura o nouă rundă impor- 
calificările pentru etapa următoare. După meciurile-retur, in C.C.E. și 

cunoaște formațiile calificate în sferturile de finală, iar in „Cupa euro-

echipe fiind gazde în jocurile de

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

(in paranteză, rezultatele din tur).

CUPA EUROPEANA A TÎRGURILOR

U.T.A. — Steaua roșie Belgrad
Celtic Glasgow — F.C. Watterford
Slovan Bratislava — Panaihlnaikos 
Sporting Lisabona — F.C. Carl Zeiss Jena 
Legia Varșovia — Standard Liege
Atletico Madrid — U.S. Cagliari 
Everton — Borussia MOnchengladbach
F.C. Basel — Ajax Amsterdam

CUPA CUPELOR

Dinamo București — F.C. Liverpool 
Arsenal — Sturm Graz
Coleraine — Sparta Rotterdam 
Dynamo Dresda — Leeds United 
Twente Enschede — Eskisehir
S.C. Anderlecht — A.B. Copenhaga 
Beweren — Valencia
Pecsi Dozsa — Newcastle United 
Conventry City — Bayern Miinchen 
Dundee United — Sparta Praga 
Juventus — F.C. Barcelona 
Hamburger S.V. — Dinamo Zagreb 
Hajduk Split — Vittoria Setubal 
F.C. Koln — Fiorentina

să nu mal lovească, 
uneori, cu mănușa 
deschisă sau să nu 
mal pornească la 
atac cu bărbia în 
vînt, așa cum face 
uneori, Cuțov se va 
putea încorona la 
Madrid pentru a 
doua oară campion 
continental.

Steaua 8, Metalul 
Farul Constanța 3, 

Cluj, 
C.S.M.

Desigur, acest sfat 
este valabil pentru 
orice sportiv. La 
ora aceasta, Cuțov 
este poate cel mai 
talentat șl cel mal 
puternic pugilist, 
singurul capabil să 
ne reprezinte cu 
șanse la C.E. de la 
Madrid. Dacă va ști

București 
București .. 
Voința București, A.S.A. 
Muscelul Clmpulung șl 
Reșița cite

sesizează 
dintre ad- 
sa Început

11»
3,

: Dinamo 2.

Steaua — P.S.V. Eindhoven
Gornik Zabrze — GOztepe Izmir 
Chelsea — Ț.S.K.A. Sofia
Wacker Innsbruck — Real Madrid 
Vorwărts Berlin — Benfica Lisabona 
Manchester City — Honved
F. c. ZUrich — F.C. Bruges
F.C. Nantes — Cardiff City

0—4
1—0
1—0
1—0
0—2
1—0
0—2
1—5

în C.E.T. pînă acum s-au calificat două_____  .___ _____  _ . . echipe 
în optimile de finală : Spartak Trnava a eliminat 
pe Hertha B.S.C. cu 3—1 șl 0—1, iar Hibernian Edin
burg a învins pe Guimaraes cu 3—0, 1—2.

Șchlopu 
că unuia 
versari _ 
să-l fugă ringul de 
sub picioare", ce- 
rîndu-1 prompt a- 
bandonul. Șchlopu 
a simțit pe pielea 
Iul ce înseamnă 
starea de șoc din 
ring. Iată de ce sîn
tem pentru promo-

semlflnalelor 
____ ____ _ ____ ...___ meciuri din
tre care, în mod cu totul surprin
zător, aproximativ o treime (45 
de meciuri) s-au încheiat înainte 
de limită. Este de asemenea de

Bl- 
ring.

de 
cum

din 
plăcut, 
ori,

• Plnă tn ____
«-au disputat 141 de

faza

• Metalurglștîi 
Tudor Nicolae șl 
Nicolae Nicolae sînt 
frațî șl lucrează 
ambii ca lăcătuși- 
mecanlcl la Uzinele 
„23 August". Cel 
<loî frați boxează la 
aceeași categorie,

• Decanul de vîrstă 
lor noștri, B. Robert,
să înserăm următoarele : 
plăcut ancheta din «Sportul» pri
vind voleiul. Pe cînd șl una con
sacrată boxului ?".

varea cit mal mul
tor foști boxeri, ca 
arbitri. Facem cu 
această ocazie cu
venita Invitație la 
examene celor care 
au rămas pînă a- 
cum Indiferenți, 
puntnd mănușile tn 
cui după “ '
bandonat 
artă*.

menționat faptul că tn tr-* ocazii 
arbitrii din ring au decis dubla 
descalificare a oponențllor — fapt 
cu totul Inedit In Istoria finalelor 
campionatelor naționale de box.

ce au a-
«noblla

___ _____ mică. Un 
amator de box ne-a 
întrebat : dacă sor
ții ar decide 
meci între

mijlocie

un 
__________ frați, 
cum s-ar desfășura? 
Regulamentul 
este Împotriva 
cestui lucru (cu

tn urmă am asistat 
Ia meciul dintre 
frații Bătrfnu, în
cheiat cu victoria 
prin k.o. a lui Tă- 
nase. precum șl la 
o finală între frații 
Dobrescu).

al arbitri- 
ne roagă 

,Ml-a

nu
a-

anl

A început sondajul comisiei 
doping. Ni s-a comunicat căanti doping. Ni s-a comunicat că 

se vor face analize tuturor Ana
liștilor și că se vor lua cele mai 
severe măsuri împotriva „poziti
viștilor".

Pout OCHIALBI

Ene s-a 
la începu- 
ultima re- 
a simulat 
nesportiv,

lovituri cu 
capul, dar n-a putut induce 
în eroare pe arbitru și a 
pierdut în mod jenant. Gh. 
Ene b. k. o. 3 Gh. Marcel.

CAT. SEMIGREA. Timp 
de două reprize lupta dintre 
M. Constantinescu (Dinamo 
Buc.) și P. Pîrvu (Farul C-ța) 
n-a avut prea multe lucruri 
comune cu boxul. Bucureș- 
teanul a dominat adversarul, 
dar tirul său a fost departe 
de a avea precizia necesară, 
în ultima repriză, după ce 
la un moment dat Pîrvu 
căuta insistent ceasul de 
deasupra ringului, dinamo- 
vistul a plasat cîteva croșee 
dure la cap, aducîndu-1 pe 
constănțean la realitate.

M. Constantinescu b. 
(4—1) P. Pîrvu. în ultima 
partidă a semifinalelor, me
talurgistul P. Cîmpeanu l-a 
întâlnit pe AI. But (A.S.A. 
Cluj). Partida n-a avut is
toric. Pus k. d. In rundul 2 
fi, firește, numărat de arbi
trul Rișat, clujeanul a aban
donat- P- Cîmpeanu b. ab. 2 
AI. But.

P.

bănă-

cate-
lista -ultimele știri-ultimele rezultate-ultimele știri-

LA HOCHEI PE GHEATĂ
La DUsseldorf a avut loc 

tragerea la sorți pentru turul 
doi al „C.C.E." la hochei pe 
gheață. Iată partidele progra
mate : Ujpest Dozsa Budapes
ta — E. V. Lanshut (R.F.GJJ 
Dynamo Weisswasser — 
Jesenicp (Iugoslavia); 
Byrnaes (Suedia) — I. 
Helsinki, învingătoarea 
ele urmînd j___ __
Chamonix; H. C. Klagenfurt 
(Austria) — 
(Elveția).

să joace cu

H. C.
I. F. 
F. K. 
dintre 
H. C.

La Chaux-de-Fonds

„CRED CĂ-L VOI FACE K. 0.
PE COOPER". DECLARĂ URTAIN

Campionul european de box 
la cat. grea, spaniolul Jose Ma-

nuel Ibar „Urtain", care se an
trenează la Bilbao în vederea 
meciului pe care-1 va susține 
la 10 noiembrie, la Londra, în 
compania Iul Cooper, este foar
te optimist în legătură cu 
viitoarea sa partidă. El a de
clarat ziariștilor că speră să 
cîștige înainte de limită me
ciul cu veteranul Cooper, în 
vîrstă de 36 de ani, și să-și pă
streze astfel centura. Urtain a 
completat: „Cooper este o 
vulpe bătrînă care nu mă va 
lovi cu renumitul său croșeu 
de stînga".

P. MĂRMUREANU DIN NOU

Intr-un al doilea turneu In
ternational de tenis, organizat 
de federația de specialitate din 
Israel, campionul român Petre 
Mărmureanu a reeditat succesul 
său înregistrat la Tel Aviv, 
cu o săpt&mînă in urmă. In

KEMPER-PIJNEN
LA FRANKFURT

CONDUC
PE MAIN

de șase zileîn cursa ciclistă 
oare se desfășoară pe velodro
mul acoperit din Frankfurt 
pe Main, pe 
trecut 
(R.F.G.) 
cu 146 
plurile
— Peffgen cu
— Tschan 105

primul loc a 
perechea Kemper 
— Pijnen (Olanda) 
p. îi urmează cu- 

vest-germane Schulze 
120 p, Renz 

p etc.

ÎNVINGĂTOR ÎN ISRAEL

cadrul întrecerilor desfășurate 
în orașul Berșeva, tenismanul 
român a obținut primul loc în 
proba de simplu 
dispunînd în finală 
zeelandezul Simpson 
6-2.

masculin, 
de neo- 
cu 9—7,
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