
CE SE REALIZEAZĂ 
PENTRU SĂNĂTATE,

RECREARE Șl DESTINDERE?
O investigație Întreprinsă 

recent la asociația „Mureșul" 
din Tîrgu Mureș ne-a permis 
să desprindem unele tendințe 
și orientări — cu caracter 
mai general — în activita
tea de educație fizică și 
sport de masă care merită 
privite cu atenție.

Vom sublinia, pentru în
ceput, cadrul organizatoric și 
material în care este înscrisă 
această activitate. Din cei 
1200 membri ai asociației, 
numai 124 (22 la orientare 
turistică, 30 la fotbal, 10 la 
tir cu arcul, 12 la handbal, 
30 la tenis de masă și 20 la 
șah — care au O pregătire 
sportivă și sînt constituiți în 
echipele reprezentative ale 
asociației) practică sportul în 
mod sistematic. Fondurile a- 
sociației sînt de 36 900 lei și 
se cheltuiesc astfel: 22 200 
pentru participarea la com
petiții, 9 900 pentru procura
rea și repararea inventarului 
sportiv, 2 600 pentru salarii, 
2 000 lei indemnizații și 200 
lei pentru alte cheltuieli.

Bilanțul activității sportive 
de masă este simplu de în
tocmit. Pe cît, însă, de sim
plu, pe atît de regretabil...

De la trimisul nostru special, AUREL NEAGU

DUPĂ 12 ORE DE DRUM,

PLECAREA FOTBALIȘTILOR ROMANI
SPRE ȚARA GALILOR

* Au făcut deplasarea 17 jucători

* Alcătuirea echipei noastre
După o ședere de cîteva zile la Poiana Brașov, pentru re

creare și, totodată, pentru ultimele pregătiri, lotul national de 
fotbql a plecat ieri dimineață pe calea aerului, spre Cardiff, 
unde mîine seară va avea loc meciul Țara Galilor—România, 
din cadrul Campionatului european.

Au făcut deplasarea următorii 17 jucători :
RADUCANU, ADAMACHE (portari)
SATMAREANU, LUPESCU, DINU, HALMAGEANU, MOCANU, 

VIGU (fundași)
DUMITRU, RADU NUNWEILLER, ANCA (mijlocași)',
NEAGU, DOBRIN, DUMITRACHE, FL DUMITRESCU, DOMIDE 

și D. ENE (afacanți).
Delegația este condusă de ION BALAȘ și ION ȘICLOVAN, 

vicepreședinți ai Federației române de fotbal.

lată „11”-le care va fi aliniat miercuri seară, pe Ninian 
^RADUCANU — SATMAREANU, LUPESCU, DINU, MOCANU, 
DUMITRU, R. NUNWEILLER, NEAGU, DOBRIN, DUMITRACHE, 
FL. DUMITRESCU

FOTBALIȘTII ROMÂNI AU AJUNS LA CARDIFF
Majoritatea salariaților, a- 

vînd media de vîrstă în jur 
de 27 ani, nu au luat parte 
în Î970 la nici o activitate cu 
caracter sportiv sau turistic : 
La acțiunile ocazionale ini
țiate de consiliul asociației pe 
acest an s-au realizat doar 
370 participări (30 la fotbal, 
100 la tenis de masă și 240 
la excursii).

Situații asemănătoare se 
întîlnesc — din păcate — și 
în alte asociații sportive din 
întreprinderi și instituții.

Dacă — așa cum rezultă — 
în multe întreprinderi și in
stituții, activitatea de educa
ție fizică și sport a maselor 
are o sferă restrînsă de cu
prindere (doar 10 pînă la 
35% din numărul salariați
lor sînt membri ai asociații
lor și un număr mult mai 
mic, în medie 3—10% 
participă cît de cit permanent 
la activitatea sportivă), con
cluzia care se desprinde este 
aceea că, la ora actuală, con
tribuția asociațiilor sportive 
este încă departe de a satis 
face nevoile desfășurării unei 
activități largi cu oamenii 
muncii pentru întărirea să
nătății și menținerea capa
cității lor de muncă.

Pornind de la faptul că 
preîntîmpinarea diferitelor 
boli nu revine numai medi- 
cinei — pentru că între cauze 
se citează șl sedentarismul, 
lipsa de mișcare, aceasta fiind

o adevărată maladie a seco
lului — se așteaptă o acțiune 
mai activă și din partea or
ganizațiilor sportive.

Revenind la întreprinderea 
Mureșul, atrage atenția fap
tul că în medie, zilnic, lip
sesc din producție din motive 
de. boală circa 115 persoane. 
Numai în primele 8 luni ale 
acestui an orele neutilizate 
din asemenea motive s-au 
ridicat la 186 276. în total, pe 
ansamblul întreprinderilor și 
instituțiilor din județul Bra
șov pierderile de ore din pro
ducție pentru boală echivalea
ză, în semestrul 1 al anului 
1970, cu 30 959 228 lei plă
tiți din fondul de asigurări 
sociale. Pe un plan și mai 
general, statisticile Ministeru
lui Sănătății arată că în anul 
1969 un număr de 73 384 sa- 
lariați au acuzat nevroze care 
i-au făcut incapabili de mun
că în diverse perioade. Un 
studiu al Direcției Sanitare a 
municipiului București rele
vă — în acest sens — că 
maladia este mai frecventă 
în industria ușoară (textile, 
confecții, pielărie), industria 
chimică și cea poligrafică.

Modernizarea producției du
ce desigur la solicitări inte
lectuale tot mai mari, ceea 

accentuează necesitatea ro-

CARDIFF, 9 (prin telefon). Echipa națională de fotbal a României Ș sosit astă- 
se'ară la Cardiff, după un drum care a durat peste 12 ore,l Plecați.dimineața de 
pe aeroportul internațional Otopeni, jucătorii

echipei echipa Țării
JOHN TOSHACK, unul din cei mai 
periculoși atacanți din 

Galilor

cursul după-amieziii noștri au ajuns în 
la Londra, de 
unde au conti
nuat călătoria cu 
autobuzul pînă la 
Cardiff, unde au 
ajuns după orele 
21 (ora Bucureș- 
tiului).

Pe aeroportul 
din Londra, dele
gația română a 
fost întimpinață 
de P. SQUIRE, 
vicepreședinte al 
Federației galeze 
de fotbal și de 
I. BURROUGHS, 
membru al fede
rației.

Vă transmit a- 
ceste rînduri la 
cîteva minute du
pă sosirea fotba
liștilor români la 
hotelul Park, din 
Cardiff. Oboseala 

. călătoriei atît de 
lungi și-a pus 
amprenta pe chi
purile lor, d 
desigur că după 
noaptea de odih
nă care va urma, 
ei vor fi complet 
refăcuți.

Ce am aflat din 
tabăra adversari
lor noștri ?

Galezii se află 
începînd de astăzi,

ca incerți, în ur
ma unor acciden
tări sau recente 
îmbolnăviri, Hen
nessy, Ron Da
vies, Rees, Moore, 
Yorath.

Ziariștii galezi 
ne-au furnizat, 
totuși, un „un
sprezece" proba
bil, în care apar și 
nume de jucători 
despre care an
trenorul Bowen 
se întreabă dacă 
vor putea fi uti
lizați.

Iată, de altfel, 
formația anunța
tă de ziariști, care 
ar putea să fie 
mai bine... infor
mați decît antre
norul : Sprake — 
Rodrigues, En
gland, Yorath, 
Thomas, Rigs, 
Durban, VV. Da
vies, R. Davies, 
Toshack, Rees.

Fotbaliștii ro
mâni vor face 
marți dimineața 
un antrenament 
pe stadionul „Ni
nian Park", unde 
se va desfășura, 
miercuri seara, 
partida.

Se contează pe

prof. GH. VLĂDICA

(Continuare în pag. a 2
CORNEL DINU, căpitanul

României.

HOCHEI

Gheorghieni

PENTRU DESEMNAREA CAMPIONULUI DE ȘAH

vor susține un meci de baraj

o 
de numai 25—30 000 
ta tori, 
Cardiff fiind rugbyul.

Partida de miercuri va fi 
condusă de o brigadă de ar

ia

prezență 
de spec- 

sportul preferat la

Victor Ciocâltea și Florin Gheorghiu

Doar o repriză

GALATI, 9 (prin telefon). 
După cum începuse partida 
dintre I.P.G.G. București și 
Avîntul Gheorghieni, desfă
șurată în cadrul turului al 
doilea al diviziei A, se părea 
că vom asista la o surpriză 
de proporții. Intr-adevăr, in 
min. 12 Avîntul luase un a- 
vans de două goluri și părea 
pusă pe fapte mari. Dar nu 
a fost decît un foc de paie. 
Studenții și-au revenit, au 
egalat si în reprizele urmă
toare si-au impus superiori
tatea tehnică si tactică, în 
fața unui adversar căzut fi
zic. în tot cazul, cele două 
formații au oferit un hochei 
plăcut, deschis, desfășurat, 
însă, într-un total anonimat.

Scorul de 9—3 (2—2, 3—1, 
4—0) pentru I.P.G.G. a fost 
stabilit de Mantea 2, Florian 
2, Vlad I 3, Molîșkin si Vlad 
II pentru învingători, respec
tiv Szas 2 și Keimenes.

Au condus bine arbitrii
Gh. Mureșan și I. Tiron.

Marți Se dispută partida 
Avîntul Gheorghieni — 
Steaua.

T. SIRIOPOL — coresp.

I

Finala șahiștilor s-a termi
nat fără să-l desemneze pe 
campion. Cei doi lideri, Vic
tor Ciocâltea și Florin Gheor
ghiu, au cîștigat în ultima 
rundă (la Tratatovici și, res-

j SÂ-I ALEGEM PE CEI MAI BUNI! |
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nul sportiv se apropie de sfîrșit, cu tot corte
giul lui de victorii și înfrângeri, de izbînzi și 
eșecuri, de bucurii și decepții. A le primi, și pe 
unele și pe altele, cu modestie și demnitate ni 

se pare a fi întîiul semn de înțelepciune și de 
maturitate, pe care sportul, cu universul lui

de pasiuni clocotitoare, le capătă greu și numai 
după o lungă experiență de viață. Omul este, în gene
ral, atras spre extreme, și în bine și în rău, ceea ce — 
prin paradox — este și rău și bine, în același timp...

Astăzi, însă, ne apropiem de ora bilanțurilor. Și pen
tru că, adunînd și scăzînd, activul sportului românesc 
întrece pasivul, avem toate motivele să fim optimiști. Și 
fiind optimiști, se cuvine ca făcînd bilanțul să nu-i uităm 
pe aceia care au depus cu generozitate pe altarul nesă
țiosului zeu al performanței renunțări și eforturi, șiroaie 
de năduseală, iar uneori chiar și o lacrimă.

Să-i alegem și "să-i cinstim, așadar, pe cei mai buni. 
Clasamentele fruntașilor sportului românesc, stabilite 

prin consultarea amplă a opiniei publice, au devenit 
tradiționale. „Cel mai bun sportiv român al anului", „Cel 
mai bun fotbalist", „Cel mai bun jucător de tenis sau 
de baschet", „Primul înotător"...

Cluburile Dinamo, Steaua, Rapid, Universitatea Cluj își 
desemnează și ele liderii, numărînd cu scrupulozitate vo
turile suporterilor. De ce n-ar întreprinde și fiecare fede
rație de specialitate o astfel de acțiune, capabilă să fie 
asimilată oricînd cu un stimulent pentru tineret, cu o 
măsură eficace de propagandă și educație ?

De bună secmă, asemenea clasamente, alcătuite pe 
baza opțiunii maselor, pot avea în ele un sîmbure subi
ectiv sau de hazard, dar — dintr-o mai veche experiență 
— ne-am convins că bunul simț al omului din tribună a 
fost, de cele mai multe ori desăvîrșit.

Ziarul nostru, pe lingă ancheta tradițională de Anul Nou 
(„Cei mai buni zece sportivi ai anului") inițiază, începînd 
din 1970, o „Cupă fair-play". Și dacă a face o ierarhie 
între un titlu de campion al lumii și un record mondial, 
între o performanță atletică și una de natafie sau tir, 
între un gol marcat la fotbal și un coș decisiv înscris 
la baschet., ar.fi mai.greu, a aprecia actul de sportivitate 
ți cavalerism într-o întrecere ni se pare nu numai mai 
ușor, dar ți la fel de important.

Pentru că spiritul de fair-play are darul miraculos de 
a face aliajele cele mai trainice din ceea ce sufletul 
omenesc are nobil și bun, ridicînd cazemate în fața ego
ismului, a dușlnăniei, a lipsei do onestitate, a cupidității.

Să-i alegem, deci, pe cei mai buni! Să-i alegem cu 
grijă și cu responsabilitate și să-i facem cunoscufi I Ast
fel vom avea mereu tot mai mulfi burii și verdictul ce ni 
se va cere va fi din ce în ce mai dificil, lată o greutate 
de care nu ne vom speria niciodată!

Valerio CH1OSE ț
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cantonați, 
la Porthcawl, o localitate si
tuată la 50 de kilometri de 
Cardiff. Antrenorul Dave 
Bowen are, se pare, dificul
tăți serioase în alcătuirea 
unsprezecelui care urmează 
să dea replica echipei țării 
noastre. Astfel, sînt anunțați s l^țri .olandezi, avîpdu-1

centru pe A. 
la linie pe I.
G. J. Klaassens.

Aici, la Cardiff, vremea 
este bună de joc. Cerul este 
deocamdată senin.

După etapa pe ,,centre"

Van Gemert și
M. Godding și

DUMINICA, IN CAPITALA, FINALA
CONCURSULUI PENTRU

(URA SPORTUL14

pectiv. Bena) urmînd să con
tinue duelul lor lung intr-un 
meci suplimentar de baraj. 
Am sugera federației ca a- 
ceastă dispută, de mare in
teres și însemnătate, pentru 
șahul românesc, să se desfă
șoare pe parcursul a ȘASE 
partide, și nu PATRU cum 
se făcea pînă acum, dîndu-se 
posibilitatea concurenților 
să-și etaleze măiestria într-o 
confruntare mai lungă și, e- 
vident, mai concludentă. De 
altfel, cei doi competitori s-au 
arătat de 
propunere.

In rest, 
consemnat 
dă de atac a lui Ghițescu 
cîștigată la Vaisman. Ea, însă, 
n-a mai putut modifica con
figurația primelor locuri.

Celelalte rezultate, remize I 
Solomonovici — Ghinda. 
Ghizdavu — Pavlov. Segal — 
Ungureanu, Ilijin — Mozes, 
Buza — Reicher- întrerupte t

Neamțu — Joița și Georges
cu — Kertesz.

CLASAMENTUL : Ciocâltea 
și Gheorghiu 14, Ghinda 13, 
Ghizdavu 12%, Ghițescu 12. 
Pavlov 10%, Reicher și Un
gureanu 10. Joița (1) 91/2. Se
gal 9%, Buza și Vaisman 9, 
Georgescu 8% (1), Ilijin 8%, 
Neamțu 8 (1), Mozes și Trata
tovici 7’/z, Bena 6l/2, Solomo
novici 5. Kertesz 4 (1).

V. CH.
Mircea Foamete

(F.G. Argeș)
D. Cimpeanu 

(Steagul roșu)

In majoritatea centrelor de juniori și copil s-a desfă
șurat la sfirșitul săptămlnil trecute etapa 1 a concursu
lui de jonglerie, cu mingea, inițiat de ziarul nostru după 
modelul Întrecerilor „Adidas".

Evoluînd tn fața unui numeros și entuziast public, ti
nerii aspiranți la trofeu au demonstrat virtuozitate teh
nică, culegînd aplauze la scenă deschisă.

La Pitești, MIRCEA FOAMETE, component al Centru
lui de copii și juniori F. C. Argeș, elev al inimosului an
trenor Leonte Ianovschl, a jonglat, literalmente, cu min
gea, menținînd-o in aer timp de 45 de minute. Socotitorul, 
pe margine, a avut mult de lucru, trebuind să numere 
nu mai puțin de 4 400 de loviri, cu piciorul .(rist, „ox
ford", călcîi), cu capul, cu umerii.

La Brașov, DECEBAt CIMPEANU, elev In clasa a IX-a 
a Liceului nr. 4, a izbutit să joace balonul In aer de 
1 300 de ori, performanță cu care a cucerit locul 1 șl — 
o dată cu cl — dreptul de a participa la faza finală.

La Cluj, numai o defecțiune de organizare (programarea 
cu 5 minute înainte de sfirșitul pauzei la un joc oficial) 
l-a privat pe SEPTIMIE CIMPEANU (de la „U“ Cluj, 
elev al antrenorului Silviu Avram) de posibilitatea obți
nerii unui rezultat șl mai bun. Dar și așa, Întrerupt de o 
minge venită din teren. Septimie Cimpeanu a reușit 710 
loviri, cucerind detașat locul tntîi.

împreună cu Mircea Foamete, Decebal Cimpeanu șl 
Septimie Cimpeanu se vor afla, duminică, In Capitală — 
pentru finală — și ceilalți învingători ai etapei pe „cen
tre", printre care LICA MARCEL (Universitatea Craiova), 
ROMEO MOROGAN (Farul Constanța).

La unele centre — Steaua-„23 August", Steaua-Ghencea, 
Progresul București, Petrolul Ploiești, CJ’ R. șl Progresul 
Timișoara etc., etapa ' “ ~ "
va desfășura astăzi.

acord cu această

ultima rundă a 
o excelentă parti-

Un arbitru irlandez
la meciul de rugby

România-Franța ?
După cum am mai anun

țat, la 29 noiembrie echipa 
de rugby a României va în
tâlni, la București, formația 
reprezentativă a Franței, 
meci care contează pentru e- 
diția din 1971 a „Cupei Na
țiunilor". Conducătorul aces
tei importante întîlniri va fi 
probabil un arbitru irlandez. 
O hotărîre definitivă se va 
lua în zilele următoare, prin- 
tr-o înțelegere, comună a fe
derațiilor de specialitate din 
cele două țări.

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI

TINTESTE UNUL DIN
PRIMELE TREI LOCURI

LA CAMPIONATUL
MONDIAL!

i

La
::

„Apărare-gigant“ și la fete...
■■■•■ . .

I a concursului „Cupa Sportul^ se

I
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Stăm în fața camerelor 
de luat vederi și ne cre
dem grozavi. Transmitem 
vești fără nici un efort 
personal.

Marile performanțe u- 
mane au avut întotdea
una crainici și emisari. 
S-au învîrtit semnele de 
foc pe dealuri, a bătut 
tamtamul, au zburat po
rumbeii, și-au torturat 
marinarii brațele, au lu
necat peste troiene să
niile cu cîini.

în anul 490 dinaintea 
erei noastre, victoria de 
la Marathon a fost anun
țată. peste 40 de kilo
metri, la Atena, de un 
alergător muribund. As
tăzi, pentru a vesti o 
victorie atletică peste zeci 
de mii de kilometri, a- 
leargă titirez, în locul 
nostru, sateliții.

I

I
Victor BANCIULESCU J

Bogat program internațional 
pentru reprezentativa noastră BALCANIADA DE SCRIMA DE EA SOFIA, 

ÎNTRE 19-22 NOIEMBRIE
Mihai Păduraru — 2.25:19,8

la maraton
în cadrul concursului de 

maraton organizat dumini
că de clubul budapestan 
Csepel, campionul țării 
noastre, Mihai Păduraru

din Roman, a obținut 
un frumos succes, clasîn- 
du-se pe locul 4 cu tim
pul de 2.25:19,8. Vom re
veni cu amănunte.

(Citifi în pag. a 2-a 

interviul nostru

cu antrenorul

federal

G. ZUGRAV ESCU}

Ultima competiție de anver
gură din acest an la care 'jor 
participa si mușchetarii țării 
noastre este Balcaniada, a- 
flată 14 cea de a III-4 edi
ție. Organizatoare 4-j federa
ția bulgară de scrimă. Becent, 
aceasta ffc- Comunicat data 
precisă 3 desfășurării compe
tiției 5 19—22 noiembrie. Și-au 
anunțat participarea — în a- 
fara reprezentativelor Romă- ws .. ..

niei si tării gazdă — forma
țiile Iugoslaviei, Greciei și 
Turciei. Competiția se va des
fășura individual si pe echi
pe.

Prologul Ia întreceri îl va 
constitui Congresul balcanic 
de scrimă, în cadrul căruia 
Se vor fixa gazdele viitoarelor 
edițiii, a IV-a și a V-a. Can
didate-^ Grecia și Turcia.
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SEMNAL DE ALARMĂ PENTRU ECHIPELE FRUNTAȘE!
Surpriză plăcută în ultima 

tapă a diviziei A : numărul 
nare al meciurilor echilibra- 
e care au sWrnit interesul pu
dicului și vor crea, sperăm, 
in stimulent pentru specta- 
ori de a reveni în săli. Sur- 
>riză plăcută prin frumoasa 
evoluție a unor echipe lipsite, 
eoretic, de șanse, dar care, 
n fapt, au izbutit să lupte 
le Ia egal cu favoritele („U“ 
Timișoara cu Dinamo, Sănă- 
atea Satu Mare cu Politehni
ca București, Constructorul cu 
Sapid) sau chiar să le în
treacă (I.C.H.F. pe Steaua).

Se pare că Hotărîrea C.N .E.F.S. 
cu privire la îmbunătățirea 
activității la baschet a înce
put să prindă viață la unele 
secții ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive, iar acesft 
fapt se reflectă în comporta
rea remarcabilă, constatată, 
în etapele diviziei desfășurate 
pînă acum.

Dar, fără a scădea din me
ritele performerelor ultimei 
săptămîni, trebuie tras un 
semnal de alarmă atunci cînd 
ne referim la fruntașele bas
chetului nostru, Dinamo și 
Steaua la băieți, Politehnica

CLASAMENTE
Divizia A

MASCULIN

Dinamo 
Steaua 
„Poli" Galați 
„Poli" Buc. 
„U“ Cluj 
I.C.H.F.
„U" Timișoara 
Rapid 
I.E.F.S 
Farul 
„PO11“ 
„POlle

Cluj 
Brașov

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

440-353 
389—297 
354—341 
360—314

0
1
1
2
2 330—309
2 350—353
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1. Dinamo
2. Steaua
3. „Poli" București
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5. „U" Cluj
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ll. Farul
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13
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a

și Rapid Ia fete. Față de va 
lorile individuale ce compun 
loturile, de condițiile de pre
gătire, de pretențiile pe care 
trebuie să le avem față de 
ele, evoluția și rezultatele ce
lor patru teamurl este nesa- 
tisfăeătoare. Lucrul devine și 
mai îngrijorător dacă ținem 
seama că Dinamo, Steaua și 
Politehnica sînt angrenate in 
competiții internaționale ofi
ciale (C.C.E. și Cupa cupelor) 
în care vor fintîlni, într-un 
viitor foarte apropiat, forma
ții redutabile, cum sînt, de 
pildă, echipele Akademik So
fia (băieți și fete).

Cunoscînd că în aceste în
treceri este în joc însuși pres
tigiul baschetului românesc, 
considerăm că pe lingă o mai 
mare atenție abordată de bi
rourile secțiilor respective ac
tivității de pregătire, se cu
vine un control riguros al 
antrenamentelor și din partea 
Colegiului central de antre
nori din cadrul F. R. Baschet.

prea 
lăsate

CEA MAI
FRAGEDA
VIRSTA...

RUGBY
DE LA MIHAI GHINDA

FIȘA

„Poli"

FEMININ

București1.___________
, 2. Rapid
■ 3. I.E.F.S.

4. Crișul Oradea
5. Constructorul
6. Voința Brașov
7. sănătatea S. M.
8. Mureșul Tg. M.
9. A.S.A. Cluj

10. Voința Buc.

0
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1
1
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2
3
3

4 0 4
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4 
4 
3
3
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248—200 8
234—189 8
233—197 1 

7
0
6
5
5
4
4

212—205
208—201
246—284
262—268
185—224 
214—235 
180—219

Divizia B

MASCULIN

Seria I

1. Comerțul Tg. M. 9
2. Știința Mediaș “
3. St. roșu
4. Crișul Oradea
5. știința Petroș.
6. Const. Arad
7. Voința Tg. M.
8. Univ. Craiova
9. Voința Zalău

10. Utilajul Tim.

1. Voința Buc.
2. Univ. Buc.
3. Progresul Buc.
4. Construe. lași
5. Acad.

A.S.A.6.
7.
8.
9.

10.

Lucrurile au devenit 
alarmante pentru a fi 
în voia șoartei!

D. ST.

In divizia B. la încheierea turului
PRIMELE LOCURI

/
FAVORITELE—PE

• Născut în București, 
Ia 25 iulie 1949.

•Absolvent al liceului 
„Dimltrie Bolintlneanu" ; 
se pregătește pentru exa
men de admitere la A.S.E.

• Face parte din echipa 
Consiliului popular al mu
nicipiului București.

• A început șahul în 
1962, la Palatul pionierilor, 
cu maestrul Traian Ichlm ; 
a jucat primul concurs în 
1964.

• A mal practicat tir, 
scrimă șl rugby.

• Pasiuăl extrașahiste : 
romanele polițiste, filme de 
aventuri, muzică beat, 
dansul.
• Jucătorii preferați : Fi
scher, Ghițescu, Bălănel.

PALMARES : 1966 —
campion de juniori al 
României ; echipier al re
prezentativei de juniori la 
meciurile cu Bulgaria, A- 
ustria și ungaria ; de pa
tru ori în semifinalele 
campionatului național al 
seniorilor ; 1970 — se ca
lifică in finală; locul III 
la turneul internațional de 
juniori de la Zinnowitz 
(R.D. Germană), cu 81/, P 
din 13 posibile.

Sportul cu balonul oval 
sporit recent mica 

sire beletristică, o dată 
lucrarea 
juniori'1, 
doi specialiști recunoscuți în 
materie, profesorii de edu
cație fizică Alexandru Teofi- 
lovici și Viorel Cirligelu.

Este, într-adevăr, posibil ca 
acest sport al bărbăției și cu
rajului, deosebit de com
plex în ceea ce privește pro
cesul formării tinerilor ju
cători, să fie abordat chiar la 
o vîrstă fragedă, să zicem 
sub 10 ani? Nu cumva a- 
ceasta reprezintă un act d«* 
cutezanță, greu de anticipat 
că va găsi audiență în rîn
dul pionierilor și școlarilor?

Unul dintre pionierii rug 
byului românesc, ing Mir
cea 
va,

ze- 
cu 

„Rugby la copii și 
avînd drept autori

județului Suceava, de a se 
organiza un campionat al 
școlilor generale. Or, acolo, 
în Țara de Sus a Moldovei, 
numai de tradiție rugbystică 
nu poate fi vorba!

Este astăzi un lucru dove
dit: rugbyul atrage copiii 
datorită conținutului său me
tric infinit de bogot: aler
gări în tempo variat, arun
cări, sărituri și căderi într-o 
diversitate de condiții, situa
ții și poziții, precum și fap
tului că el se practică în aer 
liber, că solicită rezistență șî 
îndemînare, sporind și per- 
fecționînd calitățile fizice. 
Ceea ce are ca rezultantă 
finală apariția de elemente 
armonios dezvoltate, cu o 
remarcabilă ținută, cu o 
mare rezistență la efort.

„Rugby la copii și juniori" 
reușește să convingă, chiar și 

un neavizat, de atribu- 
unei discipline sportive 
nu este de fel dură, 

. o trădează aparențele, 
i ea este practicată co- 
, șl cînd se respectă le- 

fair-play-ului. De altfel, 
rugbyul are o frumusețe a 
lui ca orice alt sport...

Un tînăr înalt șl frumos 
cum este el, care consacră 
șahului cel puțin 4 ore pe 
zi din timpul său liber, 
care așază tabla înaintea 
altor distracții mull cău
tate Ia această virată, în
seamnă că are și flacăra 
pasiunii pentru acest joc 
greu, care cere o muncă 
uriașă, deseori nerăsplătită 
îndeajuns.

Remarcabil ni se pare la 
Ghinda faptul că este per
fect conștient de forța, dar 
și de slăbiciunile sale.

L-am întrebat c
— Iți pare rău Mihai că 

nu vei juca in barajul de 
trei pentru titlu 7

— Nu, a răspuns. Florin 
Gheorghiu și Victor Cio- 
câltea sint, deocamdată) e- 
vident mai buni decît mine.

Ne-au plăcut, mai ales, 
cuvintele „deocamdată” ți 
„evident".

Această a 34-a finală 
a campionatului na
țional de șah rămîne me

morabilă prin lupta acerbă 
care s-a dat pentru întiie- 
tate și — am spune noi — 
prin apariția în prim pla
nul eșichierului românesc a 
unui nou jucător de mare 
perspectivă : MIHAI GHIN
DA.

Prezent în întrecerea pen
tru titlu, alături de Gheor
ghiu și Ciocâltea p’nă în 
penultima rundă, Ghinda 
s-a distins prin stilul său 
activ, prin predilecția pen
tru șahul de creație, prin
tr-o pregătire teoretică 
bine pusă la punct. ,

a tu-Cu meciurile disputate sîmbătă 
șl duminică, s-a încheiat tuiul 
diviziei B, întrecere care s-a des
fășurat. pentru prima dată, în 
aer liber. In general, în fruntea 
clasamentelor se află fie foste 
divizionare A, fie echipe care bat 
de cîțiva ani la porțile promovă
rii în prima categorie a țării. La 
băieți, de pildă, în seria I con
duce Comerțul Tg. Mureș care, cu 
o garnitură de elemente tinere, 
promite să redevină ceea ce a 
reprezentat acest centru eu mai 
bine de un deceniu în urmă. Cu 
totul remarcabilă evoluția științei 
Mediaș, unde, de cîțiva ani, se 
lucrează bine, dovadă fiind șl pre
zența unor localnici în loturile 
de juniori și chiar de seniori. In 
seria a II-a. Voința pare hotă- 
rîtă să revină în divizia A, dar 
este talonată îndeaproape de Uni
versitatea și Progresul, ambele din 
Caoitală. La fete, în prima serie, 
Voința din Tg. Mureș șl Uni
versitatea Timișoara sint la egali
tate de puncte și. după toate pro
babilitățile. va promova în prima 
categorie una din aceste echipe. 
O mențiune pentru „U“, mal pre
cis pentru activitatea prodigioasă 
a fostului antrenor, Gh. Dorogan, 
continuată cu succes de Ruxan- 
dra Wittman. îngrijorătoare, în 
schimb, comportarea Universității 
Cluj, cîndva fruntașă în baschetul 
nostru, ajunsă acum o formație 
mediocră. In sfîrșlt, în seria se
cundă. Arhitectura se află la un 
pas de a-și împlini străduințele 
depuse de ani de zile, dar pentru 
aceasta va trebui să treacă în 
retur de hopul dificil care este 
Universitatea Iași, o altă preten
dentă la promovare.

Rezultatele ultimei etape 
rului :

• MASCULIN. SERIA I : _ _____
Mediaș — Universitatea Craiova 
73—59 (36—33), Voința Tg. Mureș
— Steagul roșu Brașov 46—59
(23—31), Voința Zalău — Știința 
Petroșani 49—53. Crișul Oradea — 
Comerțul Tg. Mureș 48—49 (22—28), 
Utilajul Timișoara — Constructo
rul Arad 67—81 (37—42) ; SERIA
A II-a: A.S.A. Bacău — Politeh
nica Iași 72—52 (33—23), Comerțul 
Tîrgovlște — Universitatea Bucu
rești 65—83 (28—42), Rapid C.F.R. 
Galați — știința Sf. Gheorghe 
75—56 (31—2 ;, Constructorul Iași
— Voința București 65—66 (31—31), 
Academia Militară București — 
Progresul București 83—86 ; FEMI
NIN, SERIA I: Record Cluj — 
Universitatea Craiova 33—45 
(12—21) Universitatea Cluj — Uni
versitatea Timișoara 38—62, Meta
lul Salonta — Voința Tg. Mureș 
44—42 (24—18), Voința Oradea — 
știința Sf. Gheorghe 42-41 
(19—24), Medicina Timișoara — 
Foresta Arad 42—45 (26—23) : SE
RIA A 1I-A : Politehnica Brașov
— Medicina București 65—39 
(28-14), I.E.F.S. II — Universi
tatea București 49—46. Progresul 
București — Arhitectura Bucu
rești 56—72, Voința Constanța — 
Rapid II 44-32 (16-15), Universi
tatea iași — Pedagogic Galați 
37-29 (24—20),

(Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții : P. Arcan I. 
Ene, D. Dlaconescu, Al. Jflău, 
C. Dlaconescu, S. Albu. Gabriela 
Roman, nie Iancu, Gh. Cotrău, 
z. Rîșnoveanu, I. Oprea și l. 
Arsenie).

știința ing 
Iconomu, amintea unde- 
în prefața unei lucrări 

evident tot de rugby — 
a îmbrățișat acest sport 
cînd avea doar 8 ani. Nu

pe 1 
tele 
care 
cum 
dacă 
rect, 
gile

că 
pe 
a fost de fel un copil pre
coce și nici nu s-a făcut re
marcat printr-o constituție 
fizică deosebită. Dimpotrivă, 
medicii atrăseseră atenția 
părinților că este un copil 
de seră. Și iată că inginerul 
Mircea Iconomu are astăzi 
aproape 90 de ani și se bu
cură de o sănătate perfectă...

Pledoaria celor doi profe- 
sori-antrenori pentru practi
carea rugbyului încă din pe
rioada copilăriei este susți
nută de dezvoltarea tot mai 
accentuată pe care a luat-o, 
în ultimii ani, această disci
plină în rindurile școlarilor, 
prin apariția a tot mai multe 
echipe de rugby în 8, 
București ca și în țară, 
centre cu o oarecare tradi
ție sau chiar fără un aseme
nea atu. Se știe doar cu cit 
interes a fost primită iniția
tiva Inspectoratului școlar al
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POLITEHNICA CLUJ

SLAVIA BRATISLAVA 13-3
La Cluj a avut Ioc ultima con

fruntare în aer liber a anului, 
partida internațională dintre for
mația locală Politehnica și e- 
chipa Slavia Bratislava (R.S. Ce
hoslovacă). Gazdele cu o garni
tură mal omogenă, din care s-au 
remarcat mai ales fetele (Vera 
Rado și Lucia Tănăsescu) a ciș- 
tigat Ia scor: 13—3. Cîteva re
zultate : Boldor—Macko 6—4,
6—4 ; Komoroczl—P. Vradel 6—3, 
6—1 ; Boldor—P. Vradel 7—5, 2—6
5— 7 (după ce clujeanul a con
dus cu 5—3) ; Komoroczl—Macko
6— 2, 6—4 : O. Negru—Vrba 6—4,
6—2 ; Dancea—Zakliar 6—2, 3—6, 
li—4 ; Hutter—Kaleszny 6—4, 6—3 ; 
Rado—Durkovnikova 6—0, 7—5 ;
Tănăsescu — Jeszenszkajela 10— 
», 6—3 ; Giurgiu, S. Negru—Ka
leszny, Vrba 3—6, 6—3, 3—6 ; O. 
Negru, Szilagy — R. Vradel, Zak
har 6—4, 6—3.

Paul RADVANYI-coresp.

ECHIPA FEMININA ȚINTEȘTE UNUL DIN PRIMELE
Lotul feminin de handbal al 

României a intrat într-o fază 
hotărîtoare a pregătirilor. Cu 
un an înaintea campionatelor 
lumii și doar cu cîteva zile îna
intea prestigiosului turneu do
tat cu „Trofeul Carpați", an
trenorii Gabriel Zugrâvescu și 
Pompiliu Simion reiau, cu me
tode diferite, din punctul în 
care a lăsat-o prof. Valeriu 
Gogâltan, activitatea dificilă de 
constituire a unui team cit mai 
aproape de valoarea celui care, 
cu ani în urmă, culegea cei 
mai frumoși lauri din lumea 
handbalului. Subiect tentant 
pentru o convorbire cu an
trenorul federal GABRIEL 
ZUGRÂVESCU.

— Opinia publică cunoaște 
componența lotului național 
care, de altfel, n-a suferit 
modificări esențiale față de 
cea precedentă. De as'eme- 
nea, sînt cunoscute, din dez
baterile apărute in presă, 
carențele manifestate in se
zonul trecut de echipa Ro
mâniei, unele dintre ele i- 
nerente momentului recon
stituirii unei formații. Ce 
v-ați propus să realizați 
pentru a da echipei aces
teia — cu multe valori, dar 
lipsită de o concepție uni
tară — ceva din strălucirea 

7“-lui anterior 1

MARGARETA TEODORESCU CONDUCE ÎN FINALA FEMININA
Mal tnttl — tragerea la sorți, 

cu care am rămas datori citi
torilor. Ordinea concurentelor pe 
tabela finalei campionatului na
țional feminin de șah este ur
mătoarea :

1. Maria Pogorevid, 2. Emilia 
Chiș, 3. Elena Rădăcină. 4. Ger
trude Baumstarck, 5. Suzana 
Makai, 6. Anca Gheorghe, 7 A- 
lexandra Nlcolau. 8. Margareta 
Juncu, 9 Eleonora Gogîlea. 10. 
Doina Pascu, 11. Rodlca Rei- 
cher, 12. Adela Gestlcone, 13. 
Florica Nicolescu, 14. Ellsabeta 
Polihroniade, 15. Margareta Teo- 
dorescu, 16. Gabriela Olteanu.

In runda a doua s-au înregis
trat, in general, rezultatele

scontate excepttnd surprinzătoa
rea egalitate pe care junioara 
Gabriela Olteanu (16 ani) a reu
șit-o la Eleonora Gogîlea.. In 
rest: Pascu—Juncu 0—1, Gesti- 
cone—Gheorghe 1—0, Polihronla- 
de— Baumstarck %—‘A, Teodo- 
rescu—Rădăcină 1—0.

In partidele întrerupte din 
runda I: Pogorevict—Olteanu 
1—0, Relcher—Gheorghe 1—0.

După două runde, tn clasa
ment conduce deținătoarea titlu
lui Margareta Teodorescu, cu S 
puncte, urmată de Polihroniade, 
Gogîlea șl Baumstarck cu l'/s.

— în primul rind, am alcă
tuit un plan de pregătire, eșa
lonat pe 5 etape, avînd ca 
punct terminus campionatele 
mondiale, ce se vor desfășura 
în decembrie 1971 în Olanda. 
Componentele lotului vor fi 
reunite pentru scurte perioa
de de pregătire și vor parti
cipa, de asemenea, Ia compe
tiții de verificare. Pornim de 
la premisa că actuala garnitu
ră este în ascendență valorică, 
că — față de sezonul trecut — 
are încă un an de experiență, 
că pregătirea fizică făcută în 
timpul verii ne va permite să 
realizăm antrenamentele eficace 
de tehnică și tactică. In pri
mele două etape de pregătire 
vom avea ca principală preo
cupare sistemul defensiv. Pe 
spațiul porții vom așeza jucă
toarele cele mal înalte (n.n. 
după modelul formației mascu
line), astfel ca Micloș, Băicoia- 
nu și Arghir să formeze un 
zid de protecție pentru butu
rile noastre. Le vom cere hand
balistelor care aspiră la tricoul 
naționalei să fie mal insistente 
în apărare, să nu permită ata
cului advers folosirea unor cu
loare favorabile de știt. Cele 
trei jucătoare amintite vor for
ma și o linie de atac de la 
distanță. Ilie și Neghină, pe 
de o parte. Schramko. Szekely, 
Metzenrath, pe de altă parte, 
vor fi stimulate să-și foloseas
că calitățile (forță de șut — 
la unele, viteză de atac — la 
altele) pentru străpungerea sis
temului defensiv al adversare
lor. Pe parcursul tuturor celor 
3 etape de pregătire ne vom 
îngriji de creșterea valorii in
dividuale a componentelor lo-

A. VLASCEANU—coresp.

Tiberiu STAMA

Biatlonul, deși probă re
lativ nouă, este a doua, dis
ciplină sportivă de iarnă 
care alături de bob s-a im
pus ca o prezență româ
nească prestigioasă pe plan
internațional. Medaliile olim
pice sau mondiale n-au răs
plătit (încă) dîrzenia stator
nică a acestor sportivi, dar 
talentul și seriozitatea pre 
gătirii, egal cultivate de cei 

doi antrenori (prof. C. Tiron

TREI LOCURI LA CAMPIONATUL MONDIAL!
tului (pe plan fizic, tehnic șl 
tactic), dar, mai ales, de evi
dențierea lor ca personalități 
puternice.

— Fără îndoială, in pregă
tirea unui lot este important 
ce se face, dar in egală mă
sură și cum se face. Cunos
cînd faptul că metodele cu
plului pe care îl formați cu 
antrenorul Pompiliu Simion 
se deosebesc radical de cele 
ale predecesorului — prof. 
V. Gogâltan — vă intreb 
dacă această trecere se va 
face fără perturbații și dacă 
sistemul dv. de lucru poa
te asigura îndeplinirea Inte
grală a obiectivelor ?

— Fără a incrimina metodele 
colegului meu Gogâltan, eu sînt 
partizanul unei atmosfere de 
destindere, în care jucătoarele 
să simtă singure obligația lu
crului serios, necesitatea unei 
discipline liber-eonsimțite. For- 
mînd din ele o familie, așa 
cum se conturează după peri
oada petrecută în vară, in care 
jucătoarele consimt să se ajute, 
să se completeze, punîndu-le 
In față obiectivul major (poate 
chiar determinant pentru ca
riera lor sportivă) al campio
natului mondial, stimulindu-le 
pentru perfecționarea într-o at
mosferă de lucru lipsită de 
încordare, am convingerea că 
fetele vor reuși să împlinească 
toate speranțele noastre, ale fe
derației, ale iubitorilor hand
balului.

— In sfirșit, o ultimă 
întrebare : ce program com
petițional de verificare se 
preconizează pentru lotul 
pe care-l conduceți ?

— în cadrul „Trofeului Car- 
pați", ediția a Xl-a, ce se des
fășoară aici, la Timișoara, în
tre 25 și 29 noiembrie, vom în- 
tîlni, printre altele, formațiile 
Uniunii Sovietice și Ungariei, 
în decembrie vom juca-cu se
lecționatele R.F. a Germaniei 
(acasă) și Cehoslovaciei (în de
plasare). în martie 1971 vom 
lua parte la ' . - —
Germană și 
alte evoluții _ 
veni să completeze calendarul 
competițional al echipei noastre. 
Socotim că programul este ju
dicios întocmit și va contri
bui la omogenizarea echipei, 
la punerea în valoare a jucă
toarelor. Totul trebuie să 
concure la îndeplinirea obiec
tivului pe care ni l-am pro
pus : OCUPAREA UNUIA DIN 
PRIMELE TREI LOCURI LA 
CAMPIONATELE MONDIALE 
DIN OLANDA !

turnee în R. D.
Olanda. Firește, 

internaționale vor

Hristache NAUM

M. Stuparu) le dă dreptul 
continuare să spere și la 

atare recompensă. 
Cunoscînd 
climatul de 

toare și pentru 
am poposit în 
Poiana Brașov 
măruntă și deasă, sub biciul 
unui frig pătrunzător pînă 
la oase. 11 biatloniști tocmai 
se întorceau de la un antre
nament prin pădure după o 
alergare combinată cu marș 
pe 25 de km. Nți păreau o- 
bosiți, ci erau grav preocu
pați de revenirea după efort, 
controlată de medic și cro
nometru. Antrenamentul nu 
se terminase, căci i-a urmat 
a doua parte — cea mal 
delicată și mai dificilă — 
tirul în poligon din pozițiile 
„culcat" și „picioare11, cu ar
mă militară de calibru mare. 
Tirul pretinde stăpînire și o 
concentrare istovitoare chiar 
pentru sportivii odihniți, dar 
după 20—25 km de aler
gare... De aceea, în biatlon, 
tirul este proba cheie. Efor
turile pretinse de alergare și 
trasul cu arma, se înfruntă 
în mușchii, în inima și psi
hicul sportivului care trebuie 
să găsească, prin pregătire și 
știință, echilibrul optim. Ti
rul este marea vamă pusă 
în calea fondiștilor. Puțini îi 
rezistă, dar aceștia devin în- 
tr-adevăr biatloniști de clasă.

Lotul biatloniștilor res
piră o atmosferă favorabilă. 
El își forjează puterile cu 
gîndul la campionatele mon
diale de seniori și tineret din

antecedentele 
muncă pildui- 
alte discipline, 
aceste zile la 
pe o ploaie

Finlanda (1—7.III.1971), ta
Spartachiada de iarnă a ar
matelor prietene ' '
24—31.1.1971) și la 
întîlniri bilaterale 
naționale. Etapele 
diare de pregătire, 
tive propriij petrecute la Man
galia, la Sinaia, sau la Cheia- 
Rîșnov au rămas în _ urmă. 
Acum sînt prezente griji mai 
rafinate, de finisare, de de- 
săvîrșițe. Calitățile acumu
late în sute de ore de pre
gătire sînt măsurate periodic 
prin norme de control și 
concursuri de casă. Cele de 
pînă acum anunță existența 
unei omogenități valorice. 
Titularii Gh. Vilmoș, Ca- 
rabela, Cimpoia trebuie să 
lupte pentru a-și menține 
locurile în echipa reprezen
tativă D. Soiu, Gh. Mîrza, 
N. Fontana sau N. Țeposu, 
aflați între trecutul respec
tabil al primilor trei și vii
torul reprezentat de N. Pa
puc, N. Noicu și N. Neștea, 
se străduie să dea prezentu
lui certitudinea valorii au
tentice. Adevărata selecție o 
va face zăpada și concursu
rile preliminare, așa că pri
peala nu-i tulbură.

Tonică și optimistă rămîne 
atmosfera de emulație și co
laborare dintre generațiile de 
fondiști-biatlonițti care ga
rantează scrisoarea de credit 
pe care trebuie s-o acor
dăm acestor sportivi. Ea are 
acoperire.

(Polonia 
alte 6-7 

și inter- 
interme- 

cu obiec-

Mihai B1RA

i — ORIENTTARE TURISTICĂ —

FINAL DE STAGIUNE DOMINAT DE SIBIENI

Tn meci revanșă la Junioare 

POLONIA — ROMÂNIA 21—15 (12—6)
La Lublin (Polonia) s-a 

desfășurat întîlnirea revanșă 
dintre selecționatele de hand
bal (junioare) ale României 
și Poloniei. Prostind un joc 
în viteză, cu acțiuni mai cla
re în atac și cu o apărare 
mai atentă, gazdele au obți-

nut victoria și de această 
dată. Jucătoarele noastre, cu 
un lot din care nu s-a cris
talizat încă echipa de bază, 
au dat o replică palidă, fiind 
nevoite din nou să părăsească 
terenul învinse.

La această cumpănă de a- 
notimpuiri (care, Ia Poiana 
Brașov, înclina bine spre ,iar
nă), orientariștii au manifes
tat un neașteptat interes pen
tru „Cupa Construcția11, or
ganizată de asociația sportivă 
a constructorilor din Bucu
rești. Era, intr-adevăr, ulti
mul concurs interjudețean al 
anului, dar la acest argument 
s-a adăugat 
competiții 
sportului cu 
în listele de 
scrise 144 nume de sportivi 
provenind din opt județe.

Din cele șapte întreceri dis
putate cu acest prilej, patru 
au revenit sportivilor din Si
biu. în proba seniorilor, mai

și apetitul de 
al pasionațilar 
busola. Așadar, 

start au fost în-

CE SE REALIZEAZĂ PENTRU S AN AT A TE, RECREARE Șl DESTINDERE ?
(Urmare din pag. 1)

ales, superioritatea lor s-a 
manifestat mai categoric, ei 
adjudeeîndu-și primele două 
locuri : 1. Reinhold Gutt
(Dumbrava Sibiu) 89 :06, 2. 
L. Băiaș (Voința Sibiu) 98 :13, 
3. A. Baes (I.P.G.G. București) 
102 : 27. Tot un 
tigat întrecerea 
(peste 36 ani): 
(Voința Sibiu) 
L^au urmat:
(Voința Timișoara) cu 105 :25 
și M. Albotă 
București) cu 115 :23.

Aurora Slișu (Dacia Bucu
rești) a adăugat o nouă vic
torie în palmaresul său, situ- 
îndu-se ta fruntea clasamen
tului senioarelor cu 100 :55. 
Totuși, cel mai bun timp, în 
această probă, a fost obținut 
de Paula Cumpănașu (Proiect 
București). Ea a realizat 
96 :02 și ar fi furnizat ma
rea surpriză a competiției dacă

sibian a cîș- 
seniorilor B 
ion 
cu

V.

Mureșan
84 :04.

Petitjan

M. (Sănătatea

Radu-Abăluță (Da
li 68 : 50, 2. Vesa-

(I.P.G.G. Buc.) 
3. Dobrescu-Cîțu

Iului compensator al activită
ților sportive și — implicit 
— al unei manifestări cit 
mai active a consiliilor aso
ciațiilor sportive și a tuturor 
factorilor responsabili de a- 
ceastă activitate. în aceste 
condiții, investigațiile între
prinse ne-au dus la concluzia 
că se dovedește insuficientă 
modalitatea, deseori întîlnită 
în asociațiile din întreprin
deri și instituții, de a orienta 
cu precădere sau chiar a li
mita educația fizică și spor
tul de mase, aproape în ex
clusivitate, la diferite echipe 
cu caracter reprezentativ, la 
activitatea cu un cerc restrîns 
de sportivi, pentru restul sa
lariaților 
ocazional 
turistice.

Pentru 
sociale a 
maselor, 
trebui promovată 
accentuat prin programele de 
lucru ale asociațiilor spor
tive și. grupelor sindicale 
trebuie modificată în sensul 
asigurării pentru marea ma- 

a salariaților și a mem-

organizîndu-se doar 
acțiuni sportive sau

creșterea 
educației 

concepția

eficienței 
fizice a 
care va 
tot mai

brilor lor de familie a unei 
activități de angrenare în 
practicarea — din convinge
re — a exercițiilor fizice, 
sportului și turismului în 
scopul întăririi sănătății, 
dezvoltării fizice și recreării 
Experiența din ultimii ani 
dovedește că acolo unde se 
manifestă inițiativă și se 
depun eforturi permanente 
și susținute, organele sindi
cale și sportive din instituții 
și întreprinderi au suficien
te posibilități să intensifice 
educația fizică șî sportul în 
rîndul salariaților, să lăr
gească cîmpul ei de influen
ță, să promoveze și să ex
tindă practicarea exercițiilor 
fizice, a ramurilor sportive 
și turismului printr-o gamă 
variată de forme, larg ac
cesibile, în care fiecare să-și 
poată găsi satisfacerea ’ pre
ferințelor, în limita timpului 
disponibil. Stimularea ma
jorității oamenilor muncii de 
a practica cu regularitate 
mișcarea în aer liber, exer
cițiile fizice de tot 
mod individual sau 
ca o deprindere în 
de viață, cere șî o 
țială îmbunătățire a propa
gandei sportive, educarea 
sportivă a populației.

felul, în 
colectiv, 
regimul 
substan-

O asemenea orientare în 
stabilirea conținutului și 
formelor educației fizice și 
sportului de masă atrage 
după sine și reconsiderarea 
criteriilor de apreciere a 
muncii asociațiilor sportive. 
Aprecierea nu trebuie să 
mai vizeze — ca în prezent 
— rezultate obținute la com
petiții, ci să aibă în PRIN
CIPAL Ia bază indici care 
să reflecte procentul angre
nării eu regularitate a ma
selor de salariat! în activi
tatea sportivă și chiar sta
rea de sănătate a acestora.

Totodată, se pune și pro
blema folosirii fondurilor a- 
sociațiilor sportive în ideea 
susținerii mai eficiente a 
realizării sarcinii fundamen
tale a mișcării sportive prin 
asigurarea unor condiții ma
teriale corespunzătoare. în
țelegem prin aceasta spori
rea continuă a numărului 
de baze și terenuri sportive, 
a zonelor de spori și agre
ment, precum și dotarea a- 
cestora cu instalații, mate
riale și un minim de confort. 
Prin asemen 'ti investiții s ar 
acționa indiiec< spre redu
cerea unei arvunite '-ți 
din fondurile de asLo.ări 
sociale și spre sporirea pro-

ductivității muncii, de către 
oameni sănătoși, viguroși și 
optimiști.

Numai printr-o asemenea 
orientare și programe de 
tivități adaptate acestor 
rințe putem ajunge ca 
fiecare întreprindere și 
stituție educația fizică 
sportul să contribuie eficient 
la dezvoltarea capacităților 
fizice ale oamenilor, potrivit 
specificului activității 
productive, la întărirea 
tății lor, la creșterea 
ductivității muncii, la 
venirea îmbolnăvirilor, 
crearea condițiilor pentru o 

odihnă activă a muncitorilor 
și salariaților, precum și la 
organizarea plăcută și re
creativă a timpului liber.

Tot ceea ce se face în. a- 
ceastă direcție reprezintă ’un 
efort indispensabil vieții în
treprinderilor, dezvoltării lor 
și interesului salariaților de 
a fi sănătoși și în plenitudi
nea capacităților de muncă 
și creație.

Fără îndoială că în acest 
efort, — în spiritul legii eu 
privire la dezvoltarea edu. i 
ției fizice și sportului — vor 
trebui să se angajeze, cu mai 
multă responsabilitate și e- 
ficiență, comitetele sindica-

ac- 
ce- 
în 

in
și

lor 
sănă- 
pro- 
p re

ia

telor și conducerile tehnico- 
administrative ale întreprin
derilor și instituțiilor. Este 
necesar de făcut acest lucru 
deoarece practica furnizează 
destule exemple în care co
mitetele sindicatelor nu au 
făcut din activitatea de e- 
ducație fizică o parte com
ponentă și permanentă a 
preocupărilor lor. în foarte 
multe planuri de muncă, dări 
de seamă, rapoarte sau in
formări educația fizică și 
sportul de masă au încă o 
prezentare palidă, sau sînt 
chiar omise.

în lumina acestor cerințe, 
investigația de la asociația 
Mureșul Tg. Mureș permite 
desprinderea unor concluzii 
utile privind direcțiile în 
care trebuie îmbunătățită ac
tivitatea de educație fizică 
a maselor și metodele de 
muncă ale consiliilor asocia
țiilor sportive. Aspectele 
dezbătute p<' constitui un 
prilej de rr .ecție și pentru 
organele sindicale, organiza
țiile U.T.C. șî. conducerile în
treprinderilor și instituțiilor 
în ceea ce privește îndepli
nirea agențiilor și sarcini
lor ce le revin in domeniul 
activității sportive.

s-ar fi înscris din timp evî- 
tînd o participare tn afară 
de concurs. Pe locurile ur
mătoare : 2. EI. Satrina
(Dumbrava Sibiu) 118:59, 3. 
Mariana Abrudan (I.T.B.- 
Buc.) 123 :24.

Alte rezultate: echipe-mas- 
culine ; 1, 
cia Buc.) 
Deureanu 
184 :52,
(Proiect Buc.) 208 :46. Echipe 
feminine ; 1. C- Tudor-G. Nei- 
din (I.G.M. 1 Buc.) 165 :46, 
2. L. Bănică-E. Amărescu 
(I.C.H.F. Buc.) 171:39, 3. A. 
Iupceanu-M. Stănculescu (Pro
iect Buc.) 172 :30.

Junioare: 1. Reisenauer-
Beer (Voința Sibiu) 105 :46. 
Juniori mari: 1. Tomescu Za- 
harescn (Voința Buc.) 65 :14 ; 
juniori mici; 1. Henning Ha- 
ner (Dumbrava Sibiu) 79 :23.

ETAPA A PATRA IN DIVIZIA B
în campionatul diviziei Bs-a 

mai disputat o etapă, a patra. 
Voința M. Ciuc, la fete in se
ria I, a fost învinsă — prima 
oară în acest tur — la Brașov, 
de _ Voința, iar Drapelul roșu 
Sibiu a cedat tot in deplasare, 
partida cu Corvinul Deva, ceea 
ce o face să piardă un loc în 
clasament. La masculin, cele 
două derbyuri Progresul Buc.— 
Voința Arad (seria I) și Electra 
Buc.—Politehnica Iași (seria a 
II-a) au oferit dispute îndîrji- 
te, terminate în cinci seturi. 
Electra, învinsă, a lăsat primul 
loc studenților, iar arădenii au 
egalat pe Progresul și la punc
te și la setaveraj. Universita
tea Timișoara, întrecînd pe 
Corvinul Hunedoara, continuă 
să fie liderul seriei a II-a. 
Iată rezultatele etapei 5

MASCULIN
SERIA I : Progresul Bucu

rești—Voința Arad 3—2, Voin
ța București—C.F.R. Cluj 3—2, 
C.F.R. Timișoara—Silvania Șim- 
leul S. 0—3. Corvinul Hunedoa
ra—Universitatea Tim’șoara 
1—3, Politehnica Brașov—A S.A. 
Sibiu 2—3, Ind. sîrmei C. Tur-

zii—Alumina Oradea 3—0.
SERIA A II-A : Aurora 

București—Medicina București 
1—3, Politehnica Iași—Electra 
București 3—2, Electroputere 
Craiova—Relonul Săvinești 1—3, 
Constructorul Suceava—Univerl 
sitatea Craiova 2—3, Siderur- 
gistul Galați—Vagonul Plo
iești 0—3.

FEMININ
SERIA I c I.T.B.-Infor- 

mația—Viitorul Bistrița 3—1; 
Voința Oradea—Spartac Bucu
rești 0—3, Sănătatea Arad— 
Medicina Cluj 3—0, Medicina 
Tg. Mureș—Voința Zalău 3—1, 
Voința Brașov—Voința M. Ciuc 
3—0, Corvinul Deva—Drapelul 
roșu Sibiu 3—2.

SERIA A II-A j Construc
torul București—Politehnica
Galați 3—0, Voința Constanța— 
Universitatea București 0—3, 
Universitatea Iași — Viitorul 
București 0—3, Electromotor 
Pitești—Flacăra roșie 
0—3, A.S.E. București -Sănăta
tea Ploiești 2—3, Sănătatea 
Tirgovjște—Progresul București 
2—
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Azi, fa Tirgoviște;

LOTUL OLIMPIC-METALUL
„Olimpici!" antrenorilor 

Valentin Stăneăou șl Victor 
Stănculescu continuă pregă-

Meciul de fotbal 
Țara galilor-românia 
VA F| TRANSMIS LA RADIO 

împreună cu fotbaliștii 
noștri, ieri dimineață a ple
cat spre Cardiff și craini- 
cul-reporter al Radiodifu
ziunii române ION GHIȚU- 
LESCU, care va transmite 
pentru iubitorii de fotbal 
din țara noastră partida de 
miine seară, dintre reprezen
tativele Țării Galilor și Ro
mâniei.

INCEPUTUt TRANSMI
SIUNII 1 bră 20,25 (or» Ro
mâniei)

■fcr-

tirile șl verificările In vede
rea stabilirii lotului defini
tiv. Astfel, astăzi, la Tîrgo- 
viște, lotul olimpic va sus
ține o nouă partidă-test, în 
campania divizionarei B din 
localitate, Metalul.

Meciul va începe de la o- 
rele 15 și se va desfășura 
De stadionul Metalul.

TRIALURILE PENTRU

SERIA I

Co-

Bu-Statistica are cuvintul
2—0

Cunoștință cu fotbalul din Țara Galilor
în 

îm-

LOTURILE DE TINERET
sportiv „23 

București gâz- 
numerosul

Ba-
Do-

Su-

CLASAMENT

1. F.C. Caracal 11 7 8 1 17- 8 w
2. Chimia R. V. 11 8 0 3 17- 8 16
3. Sportul u 623 25-13 14
4. Chimia T. M. 11 6 1 4 14-13 13
5. I.R.A. 11 5 2 4 14-11 12
6. Dacia 11 S 2 4 14-15 12
T. Petrolul T. 11 4 4 8 18-14 12
8. Autobuzul 11 S 1 5 18-12 11
8. Gloria 11 4 3 8 14-11 10

10. Petrolul V. 11 4 8 S 15-13 10
11. Comerțul 11 10 4 12-11 10
12. Mașini 11 4 11 17-30 10
13. Sirena 11 ZI 4 14-18 V
11. Progresul 11 3 8 4 1-18 s
ÎS. Lotru 11 3 3 6 11-33
16. Unirea U 3 18 4-1» 8

ETAPA VIITOARE : Petrolul v;

Chl- 
— Mașini, Co- 
Dacia — F .C.

— Gloria. Unirea — Lotru, Auto
buzul — Sportul, Progresul 
Chimia R.V., Petrolul T. — 
mia T.M., Sirena 
merțul — I.R.A., 
Caracal.

Foresta Fălticeni — Minerul 
măneștl 0—0

Cimentul Bicaz — Textila 
huși 4—0 (1—0)

Minerul Gura Humorului 
Minobradul Vatra Dornei 
(1—0)

Rarăul Cimpulung — Penicilina 
Iași 0—0

Textila Botoșani — Chimia 
ceava 2—0 (1—0)

Petrolul Moineștl — Letea 
cău 3—1 (1-1)

Nicolina Iași — Fulgerul 
rohoi 0—0

I.T.A. Pașcani — Victoria 
man 2—1 (1—0).

(Corespondenți : D. Crăciun, Șt. 
Ghimpe, D. Bolohan, A. Rotaru, 
Th. Ungureanu, Al. Stoiannvici, 
V. Diaconescu și V. Apostol).

CLASAMENT

Prezența Țării Galilor 
lumea 
bracă 

doxale. 
totuși 
sine stătătoare (înființată în 
1875, a treia organizație de 
acest gen din Europa și din 
lume), iar, pe de altă parte, 
ca „țară“ mică, n-a avut și 
nici nu are un campionat na
țional de fotbal propriu, mul- 
țumindu-se cu organizarea a- 
nuală a competiției de cupă.

Meciul de debut al Țării 
Galilor : 25 martie 1876 la
Glasgow, 0—4 cu Scoția (de 
fapt a 6-a partidă interțări de 
Pe glob. Pînă atunci au avut 
loc cinci întîlniri anglo-sco- 
țiene). Pînă în 1939, disputa
se 170 de meciuri interțări.

Țara Galilor are și o cali
ficare în turneul final al C.M. 
de fotbal, în 1958, marcată de 
o participare demnă : 1—1 și 
apoi 2—1, în' baraj, cu Unga
ria, 1—1 cu Mexic, 0—0 cu 
Suedia, organizatoarea C.M., 
apoi în sferturi doar 0—1 cu 
Brazilia, meci în care cei ce 
au „tremurat" erau sud-ame- 
ricanii, deși de pe teren lip
sea omul de bază galez, John 
Charles, accidentat.

Clasamentele anuale ale re
vistei 
ball" 
pean 
clasa 
mâniei.

Dar iată un buchet din re
zultatele ce-i caracterizează pe 
galezi. în bună parte compo- 
nenți de bază ai principalelor 
cluburi profesioniste britani
ce. Pe teren propriu (în ora
șele Cardiff, Swansea și 
Wrexham) : 1951 : 2—1 cu
Portugalia, 3—2 cu selecțio
nata Marii Britanii, 3—2 cu 
Elveția, 1—1 cu Anglia ; 1952

balonului rotund 
unele aspecte para-

Țara Galilor are 
federație de fotbal de

1920, deci pînă la vîrsta de 
46 de ani (caz rarissim în 
analele „soccerului" mondial). 
Țara Galilor după 1946 s-a 
mîndrit cu jucători ca Ivor 
Allchurch 
1950—65), 
1954—68), 
1954—65), 
1946—56), 
sey de la
1954—62), impetuosul John 
Charles, supranumit „King 
John” (38 între 1950—65, cu 
5 ani de activitate rodnică Ia 
Juventus Torino, intre 1957— 
62 Juventus devenind campi
oană de trei ori, iar Charles 
golgeterul Italiei în 1958).

Lotul actual e format în 
mare parte din jucătorii care 
au evoluat cu deosebit succes 
în luna aprilie a acestui an 
în cadrul campionatului inter- 
britanic (1—1 cu Anglia, 0—0 
cu Scoția și 1—0 cu Irlanda 
de Nord). Iată lista lor (în pa
ranteză : anul de debut, nu
mărul meciurilor jucate pînă 
în prezent. în reprezentativă 
și denumirea cluburilor din 
care fac parte) : MILLING
TON (1962 — 16, Peterbo
rough Swansea) portar ; RO
DRIGUES (1964 — 22 ; Lei
cester City), ENGLAND (1962
— 35, Tottenham Hotspur), 
POWELL (1968 — 9, Shef
field United), THOMAS (1967
— 7, Swindon), HENNESSEY
(1962 — 37, Derby County), 
fundași și mijlocași ; DUR
BAN (1967—15. Derby Coun
ty), MOORE (1959 — 18,
Charlton), KRZYWICKI (1969
— 5, Huddersfield), W. DA
VIES (1963 — 18. Southam
pton), REES (1964 — 32, Not
tingham Forest).

3—0 cu Irlanda de Nord, 1—2 
cu Scoția ; 1953 : 1—4 cu An
glia : 1954 : 1—2 cu Irlanda 
de Nord, I—3 cu Iugoslavia, 
0—1 cu Scoția ; 1955 : 2—1 cu 
Anglia, 1—2 cu Austria, 1—1 
cu Irlanda de Nord ; 1956 :
2—2 cu Scoția : 1957 : 1—0 
cu Cehoslovacia (C.M.), 4—1 
cu R.D.G. (C.M.), 0—4 cu An
glia ; 1958 : 2—0 cu Israel ; 
1—1 cu Irlanda de Nord, 0—3 
cu Scoția : 1959 : 1—1 cu An
glia ; 1960 : 3—2 cu Irlanda 
de Nord, 2—0 cu Scoția; 1961:
1— 2 cu Spania (CM.), 1—1 
cu Anglia ; 1962 : 4—0 cu Ir
landa de Nord, 2—3 cu Sco
ția : 1963 : 1—1 cu Ungaria 
(C.E.), 0—4 cu Anglia ; 1964:
2— 3 cu Irlanda de Nord,
3— 2 cu Scoția ; 1966 : 4—1 
cu Grecia (C.M.), 0—0 cu An
glia, 2—1 cu U.R.S.S. (C.M.),
4— 2 cu Danemarca (C.M);
1966: 1—4 cu Irlanda de
Nord, 1—1 cu Scoția ; 1967: 
0—3 cu Anglia ; 1968 ; 2—0
cu Irlanda de Nord. 1—1 cu 
R. F. a Germanici, 0—1 cu 
Italia (C.M.) ; 1969 : 3—5 cu 
Scoția, 1—3 cu R.D.G. (C.M); 
1970 : 1—1 cu Anglia, 1—0 cu 
Irlanda de Nord.

Țara Galilor a obținut suc
cese de răsunet și în depla
sare. Spicuim : 1951 : 1—0 cu 
Scoția ; 1953 :
Scoția; 1957 : 1—1 cu Sco
ția : 1958 : 2—2 cu Anglia ; 
1959 : 1—1 cu Scoția ; 1961 :
5— 1 cu Irlanda de Nord, 1—1 
cu Spauia (C.M.); 1965 : 5—0 
cu Irlanda de Nord ; 1969 : 
1—1 cu R. F. a Germaniei ; 
1970 : 0—0 cu Scoția.

Faima multor jucători ga
lezi a depășit granițele insu
lei. înainte de 1939. cel mai 
cunoscut era William Mere
dith, cu 48 de meciuri inter
țări jucate între anii 1895—

Ho-

(65 de meciuri 
Cliff Jones (60. 

S. G. Williams (43 
Sherwood (41, 

portarul Jack Kel- 
Arsenal Londra (41,
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2 3
4 2
2 3
0 4
1 4
2 4
2 4
4 3
3 4
2 5
1 6
1 7

2 3 6
3 17
3 0 8

11 6
6
5
6
7
6
5
5
4
4
4
4
3

1-2. Foresta
1-2. Victoria
3. Minerul C.
4. Cimentul
5. Petrolul
6. I.T.A. Pașcani
7. Nicolina
8. Chimia^.
9. Minerul G.H.

10. Textila Bt.
11. Rarăul
12. Letea
13. Minobradul
14. Penicilina
15. Fulgerul
16. Textila Bh.

22-12 14
22-12 14
14- 7 14 
19-14 14 
16-12 14 
18-19 13 
21-12 12 
18-12 12
15- 10 12 
13- 9 11
12- 14 10
13- 21 9
14- 23 7
6- 18 7 

11-26 7
7- 20 6

Complexul 
August" din 
duiește de ieri 
grup de jucători convoca ți de 
antrenorii Gh. Ola și N. Tă- 
taru în vederea unor trialuri 
pentru completarea lotului I 
de tineret și formarea lotu
lui II (sub 21 de ani).

tn programul întocmit de 
cei doi antrenori figurează și 
următoarele meciuri de veri
ficare : marți, stadionul „23 
August", de la ora 15 : cu A- 
batorul București ; miercuri, 
la Plopeni, de la ora 15: cu 
Metalul Plopeni; 
tenița, de la ora 
Oltenița.

RAPID A FĂCUT MECI EGAL 
ÎN FRANȚA..;

Rapid București â susținut un 
meci amical la Strasbourg cu e- 
chlpa locală de prima divizie 
R. C. Strasbourg. La Capătul u- 
nul joc echilibrat, scorul a fost 
egal : 1—1 (1—1); Fotbaliștii ro
mâni ău deschis scorul tn min. 
24, prin Năsturescu, Iar gazdele 
au egalat In min. 33, cînd Lemee 
a transformat un penalty.

UAR DINAMO ÎN 
t BULGARIA

mnamq București'..4 Jucat 
Ruse, CU formația locală Dunav. 
La capătul celor 00 de minute 
de Joc, scorul S fost egal s 2—2.

/ J t-'î " • - -----------------------------

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A 
A CAMPIONATULUI diviziei a

Ia joi, la Ol- 
IS: cu S.N

X-a

‘ Jiul Sport club Bacău:
O. AKDERGO (Satu Mare), __ _____
ajutat la linie de C. Eărcașu _ Em. Martin și M. Cîțu (toți 

din București);
Petrolul — Dinamo Bucu

rești : Z. DRĂGHICI (Con
stanța), ajutat de S. Nicolau 
(Constanța) și G. Pop (Bra
șov) ;

Rapid — C.F.R. Cluj: I. 
RITTER, ajutat de I. Boroș 
și I. Sana (toți din Timișoara)

Farul — C.F.R. Timișoara: 
C. BĂRBULESCU, ajutat de 
G. Motorga și V. Toma (toți 
din București).

„V" Cluj — F.C. Argeș: 
C. D1NULESCU, ajutat de

ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
n 
ii 
ii 
ii

(15 noiem-
Mi- 

Letea — 
Cim®n- 

Nicolina, Chimia 
— Pe- 

Minerul

ETAPA VIITOARE 
brie) : Penicilina — Foresta, 
nobradul — Textila Bt., 
Textila Bh., Fulgerul • 
tul. Victoria
— i;T.A. Pașcani. Rarăul 
trolul. Minerul C. —
G. H.

SERIA A ll-a

CIL. Tg.
— Steagul

Minerul Motru —
Jiu 1—1 (1—0)

C.F.R. Caransebeș 
roșu Plenlța 1—0 (1—9)

M.E.V.A. Tr. Severin — Mine
rul Lupeni 2—1 (1—.7)

Metalul Topleț — Electromotor 
Timișoara 3—0 (1—0)

Furnirul Deta — Victoria Ca
ransebeș 1—0 (0—0)

Dunărea Calafat — Metajul Tr. 
Severin 1—1 (0—1)

Știința Petroșani — Minerul 
Moldova Nouă 2—0 (0—0) 

" Minerul Bocșa — Vulturii 
tila Lugoj (amînat, se va 
la ll.XL).

(Corespondenți : I, Corlan, 
-- ■ -- - - Avram,

juca

M.

B.

(Satu Măre) și V. Trifu (Baia 
Mare):

Politehnica Iași — Progre
sul : I. RVS (Tg. Mureș), a- 
jutat de Z. Szecsei (Tg. Mu
reș) și N, Bârnă (Tîrnăveni);

U.T.A. —* Univ. Craiova: 
G. LIMONĂ, 
Hrisafi 
(toți din București);

Steaua
S. MURES AN (Turda), ajutat 
de A. Pop ți G. Vereș (am
bii din Cluj)j

ajutat de 1. 
Și G. Dragotescu

— Steagul roșu:

pariziene „France Foot- 
atestă că pe plan euro- 
galezii nu s-au putut 
niciodată înaintea Ro-

3—3 cu

Dacia Galați — Chimia Oraș 
Gh. Gheorghiu-Dej 2—1 (1-0)

Metalurgistul Brăila — Ancora 
Galați 4—o (1—0)

Șoimii Buzău — Unirea Tricolor 
Brăila 7—0 (1—0)

S.U.T. Galați — Petrolistul Bol
dești 1—1 (1—1)

Automobilul Focșani — Metalul 
Buzău 2—1 (2—1)

Olimpia Rm. Sărat — Petrolul 
Berea 3—2 (1—0)

Metalul Plopeni — A.S.M. Te
cuci 3—2 (2—0)

Rulmentul Btrlad 
București 1—0 (0—0)

(Corespondenți : V. Ștefănescu, 
N. Costin. M. Dumitru, Șt. Cons- 
tantinescu, A. Sirbu, T. Budescu, 
FI. Albu și E. Solomon).

CLASAMENT

1. C.F.R. Caransebeș

Mut aș cu, M. Focșan, C. 
N. Sorinca, Șt. Zvîgnea 
Staicu).

CLASAMENT

11 7 0 4 17-14 14
2. C.I.L. Tg. Jiu 11 4 5 2 13- 5 13
3. Știința 11 5 3 3 13- 7 13
4. Minerul L. 11 6 1 1 16-11 13
5. Minerul M.N. 11 6 1 4 11-31 13
6. Vulturii 10 5 2 3 19-10 U
7. Furnirul 11 5 1 3 17-13 11
8 Electromotor 11 4 3 4 11-10 ll
9. Minerul M. 11 3 5 3 9 11 11

10. ME VA Tr. Sew 11 4 3 4 ’3-16 11
11. Metalul T.S. 11 3 3 5 15-16 9
12. Victoria 11 3 3 5 16-13 9
13. Metalul T. 11 4 1 6 15-21 9
14. Dunărea 11 3 3 5 11-18 9
15. Steagul 11 2 4 5 3-13 8
16. Minerul B. 10 4 0 6 10-18 8

ETAPA VIITOARE : Vulturii — 
Furnirul. Electromotor — C.F.R. 
Caransebeș. M.E.V.A. Tr. Sev. —■ 
Minerul M.N., Victoria — Știința, 
Minerul B. — Metalul Tr. Sev . 
Minerul I». — Minerul M., Steagul 
— C.T.L. Tg. Jiu. Metalul T. — 
Dunărea.

Voința

Frederic MOISES
Rupea

învâfat ceva din lecfia
severă a celor doua „miercuri negre"?

Nicolae Dumitrescu (U.T.A.): „ADESEA, DIFERENȚE
VALORICE... CA DE LA CER LA PĂMÎNT ! ?"

o clasă, în 
fizice. Ei

| Eliminarea U.T.A.-ei se
• datorează atît valorii 

deosebite a adversarului — 
Steaua roșie Beilgrad, este o 
echipă ce poate candida chiar 
și la cucerirea trofeului —cît 
și nerecuperării jucătorilor 
după eforturile depuse în 
primul tur al competiției. Se 
știe, U.T.A. a eliminat pe 
Feijenoord, campioana inter
continentală, realizînd o per
formanță de răsunet, care 
și-a pus însă amprenta a- 
supra condiției fizice deținută 
de jucătorii mei. Posedînd un 
lot restrîns, suprasolicitarea 
fotbaliștilor angajați într-o 
suită de meciuri dure, inter
ne și internaționale, și-a spus 
cuvîntul, iar rezultatele — 
negative — n-au întârziat să 
apară, atît în campionatul 
intern cît și în G.C.E....

Pentru a putea să re
ducem din acest han- 

la 
serioasă

ne-au depășit, cu 
domeniul condiției 
au o excelentă condiție fizică 
DE BAZA, înțelegînd prin 
aceasta o constituție fizică 
superioară, un gabarit impre
sionant, o detentă neobișnui
tă. Indiferent cit vom munci 
noi, antrenorii, cu Naom, spre 
exemplu, nu vom reuși alt
ceva decît să-l facem să a- 
lerge mai mult. Nu vom iz
buti, însă, să-i adăugăm nici 
20 de kilograme, nici 20 
centimetri, iar cu statura 
nu are prea multe șanse 
izbîndă în duelurile cu 
adversar bine așezat Pe

sitățile 
tate

de efort și dttri- 
— ale fotbalului modern.

Mă gîndesc la două căi. 
Prima ar fi intensifica- 

pregătirii, sarcină ce ne
A Voința —

— Dacia,

1. Metalul P. 11 8 2 1 19- 7 18
2. Olimpia 11 8 1 2 18-10 17
3. Șoimii 11 7 1 3 23-10 15
4. Dacia 11 4 6 1 11- t) 14
5. Pet rnlistui 11 5 2 4 24-13 12
6. Rulmentul 11 4 4 3 11-10 12
7. Automobilul 11 6 0 5 11-17 12
8. A.S.M. Tecuci 11 4 3 4 18-20 11
9. Unirea Tricolor li 4 3 4 10-19 11

10 S.U.T. Galați 11 3 3 5 9- 9 9
11. Chimia 11 3 3 5 18-22 9
12. Petrolul 11 2 4 5 11-14 8
13. Voința 11 2 3 6 12-13 7
14. Metalul B. 11 2 3 6 12-16 7
15. Metalurgistul 11 2 3 6 12-20 7
16. Ancora 11 3 1 7 12-2? 7

ETAPA VIITOARE :
Metalul P.. Petrolistul ______
Chimia — Olimpia. Metalul B. — 
Metalurgistul. Ru'mentul — Șoi
mii, Unirea Tricolor — A.S M. 
Tecuci. Petrolul — Automobilul. 
S.U.T. Galați — Ancora.

SERIA A Vl-a
Victoria

«> Indiscutabil, decalajul a 
existat și el a fost vi

zibil nu numai între toate 
compartimentele celor două 
echipe, ci, mai ăles, în ra
porturile dintre adversarii 
direcți. Steaua roșie a fost 
superioară U.T.A.-ei în toate 
privințele, dar mai detașat în 
ceea ce' privește tehnica. Iu
goslavii au făcut dovada în 
joc a unui excelent nivel teh
nic, înțelegînd prin aceasta 
complexul om-minge-adver- 
sar, ei orientîndu-se de mi
nune în teren și jucînd foar
te inteligent în funcție de 
adversar. Aceeași observație
— superioritate evidentă a e- 
levilor lui Miljan Miljanici
— rămîne în picioare și în 
domeniul pregătirii fizice, 
care, împinsă pînă la limite 
inaccesibile fotbaliștilor noș
tri. a permis jucătorilor ad- 
verși aplicarea lesnicioasă a 
unor execuții de rafinament 
tehnic.

In ceea ce privește tactica, 
aceasta este, după opinia 
mea, în funcție directă de 
tehnica și condiția fizică a 
sportivului. Așa încît orice 
precizare suplimentară ml se 
pare inutilă...

Rezumînd, balanța valorică 
a fost înclinată permanent în 
partea adversarilor noștri, la 
toate capitolele. Au existat 
chiar, cazuri — mă gîndesc 
la „duelurile1
nin—Geaici sau Dembrovschi- 
Dojcinovski 
rența de valoare dintre jucă
torii români și cei iugoslavi 
a fost ca de la... cer la pă- 
mînt l

directe Cali-

în care dife-

Soda Ocna Mureș
Călan 1—0 (0-0)

Aurul Brad — Industria slrmel 
Clmpia Turzii 2—1 (1—0)

Unirea Alba Iulia — Metalu^ 
Copșa Mică 2—o (1—0)

Arieșul Clmpia Turzii — Mure
șul Deva 0—1 (0—0)

Metalul Aiud — A.S.A. Sibiu 
2—1 (1—1)

C.F.R. Simeria — Minerul Te- 
liuc 2—1 (1—0)

Minaur Zlatna — Chimica Tlr- 
năveni 1—0 (0—0)

Independenta Sibiu — Minerul 
Ghelar 2—0 (2—0)

(Corespondenți : Gh. Tăulan,
M. Susan, I. Filipescu, P. To
nes, I. Somogyi. M. Muntnanu, 

Băișan Și L Boțocan).

CLASAMENT

N.
rea . _
revine nouă, antrenorilor, care 
trebuie să devenim mai exi- 
genți cu jucătorii. A doua 
cale ar presupune acceptarea 
de către jucători a unui re
gim de muncă dublată, o 
mai mare disponibilitate de 
efort, aliată cu intenții reale 
de recuperare rapidă și 
țifică. Această cale ar nece
sita, însă, schimbarea 
talității jucătorilor,

3.
dicap, ușor de constatat
prima confruntare 
dintre fotbalul românesc de
club și cel străin dintr-o 
țară cu tradiție și renume în 
materie, trebuie să proce
dăm, cred eu, la o restructu
rare de fond a ideii de pre
gătire, în sensul urmăririi 
mai atente a laturii fizice a 
procesului, îndeobște în pe-

NICGLAE DUMITRESCU, ȘTEFAN COVACI Șl D. NICOLAE-NICUȘOR

la
românesc de

SERIA A lll-a
1.
2.

de 
lui 
de 
un 
pi-

știin-

men-
ceea ce

răspund la trei întrebări 
referitoare la eliminarea echipelor lor

A fost nevoie — așadar — de admones
tarea, aspră, a cupelor continentale, spre a 
coborî cu picioarele pe pămînt, spre a con
stata din nou că echipele noastre de club nu 
au încă posibilitatea de a fine pasul cu 
valorile certe ale Europei.

Explicațiile sint, desigur, multiple...
Avînd, însă, un asemenea punct de ple

care, și gîndindu-ne că înfrîngerile suportate 
ar putea constitui un bun îndreptar pentru 
viitoarele evoluții ale formațiilor ce cu re
prezentat fotbalul românesc în turul secund al 
competițiilor europene, ne-am adresat antre- 

rioada de formare a fotba
liștilor de perfoi rnaiiță. La 
noi, jucătorii ÎȘI ÎNTREȚIN 
o condiție fizică precară, pe 
care caută s-o amelioreze 
violent in >’’ !?a unor meciuri 
de anvergură. Această poli
tică — monedă in fotbalul 
românesc 1 — este greșită, 
nefiind în concordanță cu 
ideea PREGĂTIRII PRO
GRESIVE a jucătorilor.

MA GÎNDESC APOI LA 
PROBLEMA CORELAȚIEI 
DINTRE DREPTURILE Și 
OBLIGAȚIILE JUCĂTORI
LOR ȘI REPET CONVINGE
REA CA ACEȘTIA AU 
PREA MULTE DREPTURI 
ȘI PREA PUȚINE ÎNDATO
RIRI, CEEA CE INFLUEN
ȚEAZĂ, ADESEA DECISIV, 
MENTALITATEA LOR, 

SPRE IDEEA EFORTULUI 
MINIMAL.

în sfîrșit, spre a diminua 
decalajul menționat, intențio
nez să întineresc lotul ac
tual al U.T.A.-ei, prin pro
movarea unor jucători tineri, 
disponibili 
Din păcate, uneori cluburile 
n-au mînă liberă nici mă
car într-o asemenea fericită 
intenție. Cazurile Kun II și 
Popovici mi se par semnifi
cative.»

la perspectivă.

Ștefan Covaci (Steaua); „JUCĂTORII NOȘTRI AU
NUMAI... DREPTURI !"

| Ne-a eliminat lin arf-
® • versar de valoare mai
mare, extrem de bine pregăr 
tit. în timp ce Eindhoven a 
trimis în teren d garnitură 
puternică, întărită cu 6 achi
ziții noi, între care belgianul 
Devrindt a jucat un, rol 
sențial în stabilirea rezulta
tului primei confruntări ■—, 
Steaua a abordat al doilea 
tur al „Cupei cupelor" fără 
Crăiniceanu, accidentat și 
fără Voinea. In pliîs, la me
ciul de Ia Bucuroșii s-a ac
cidentat șî Tătaru, cel mai 
periculos atacant al nostru, 
ceea ce a slăbit — decisiv — 
forța de șoc a înaintării Ste
lei.

2.
pregătirii fizice
Iației Jucătorilor fără minge. 
Elevii mei stăpînesc balonul 
și se descurcă destul de bine 
atunci cînd îl au la picior. 
Din păcate, ei nu știu să se 
demarcă, să joace fără min
ge. Dacă din i>unct de ve
dere al tehnicii echipele s-au 
situat cam 
~ apărarea 
recunoscut, 
cit de greu 
posedeze de
nescu, pe Ștefănescu sau pe 
Tătaru, socotiți foarte buni 
tehnicieni — atunci olandezii

Olandezii 
șit clar

ne-au depă- 
la capitolul 

al circu-

la același nivel 
lui Eindhoven a 
după calificare, 
i-a fost să-i de- 
balon pe Iordă-

norilor principali ai echipelor U.T.A., Steaua și 
Dinamo, rugîndu-i să ne răspundă la urmă
toarele întrebări:

1. CUM EXPLICAȚI ELIMINAREA ECHIPEI 
DV.?

2. ATI REMARCAT VREUN DECALAJ — FI-
ZIC, TEHNIC, TACTIC SAU PSIHIC 
ECHIPA PE CARE * ........... .
El ADVERSARA?

3. V-ATI GÎNDIT
ACEST PREZUMTIV

lată răspunsurile

; — între
O ANTRENAȚI Șl FOSTA

CUM SE POATE DIMINUA 
DECALAJ ?
primite :

cioare. La noi selectionarea 
jucătorilor pentru divizia A 
este învechită și nu o dată gre
șită, în discordantă cu necc- <
D. Nicolae-Nicușor (Dinamo)

mi se pare puțin probabil în 
actualul sistem de organizare 
care prevede, din punctul lor 
de vedere, numai... drepturi !

I : „INFERIORITATE INDIS-

CUTABILĂ PE TOATE PLANURILE I

1.
o constituie jocul 
practicat de englezi pe te
ren propriu. Victoria repur
tată acolo de Liverpool, la 
un scor apreciat a fi în ge
neral liniștitor pentru o for
mație de mare valoare, a 
reprezentat o lovitură — psi
hică, înainte de 
tru băieții mei, 
creadă că le-a 
vreo șansă, cit 
calificare în meciul revanșă.

Severa eliminare 
namo consider că 
rat și unor absențe 
pă. Astfel, Both a 
dentat, iar Lucescu 
încă, după o întrerupere mai 
lungă, forma sportivă cores
punzătoare.

Principala explicație a 
înfrîngerii echipei mele 

excelent

toate — pen- 
incapabili să 

mai rămas 
de mică, de

a lui Di- 
s-a
din 

fost 
n-a

dato- 
echi- 
acci- 
atins

Decalajul a fost real pe 
toate planurile și, in

tă experiență, cu numeroase 
meciuri în echipa națională 
— au făcut dovada unor 
certe calități tehnice, dar a- 
cestea au avut doar o va
loare în sine, valoare de 
„număr spectaculos", de „jon
glerie", nesusținînd intenția 
generală de a marca gol, de 
a obține victoria. «

In sfîrșit, adversarii noștri 
ne-au depășit — net — șt la 
capitolul pregătirii psihice. 
Argumente? tn timp ce, pe 
teren propriu, ei au știut să 
aștepte cu răbdare înscrie
rea primului gol — și au aș
teptat, lucizi și calmi, peste 
60 de minute, interval mar
cat de substanțiala lor domi- 

și-au 
la 
de 
la

.ccstea sint — succint 
redate — opiniile celor 
trei antrenori in cauză. 
Ideile, legate de înfrîn- 
gere, nu sint noi și — 
cu excepția unor argu

mente... volatile (oare Steaua 
a l'ost atît de rușinos elimina
tă pentru că n-au jucat Voinea 
și Creiniceanu ? !) — ele se re
feră la coordonate aflate 
baza fotbalului 
club.

$tim, Ia această oră există 
un cert decalaj valoric între 
jucătorii români și cei ai unor 
puternice echipe de club din 
străinătate. Dar — ne întrebăm 
— acest decalaj constituie, pen
tru antrenorii români, o sur
priză de ultim moment sau el 
reprezintă o constatare mai ve
che — tradiționalizată — adusă 
în prim-plan, doar cu oca
zia — scuză a altor înfrîn- 
geri ?

Apoi, cei trei antrenori ches
tionați acuză — Ia unison — 
lipsa pregătirii fizice a jucă- 
*or*lor români. Afirmația are, 
fără îndoială, mult adevăr, dar 
cui i se poate oare imputa, în 
primul rînd, această carență, 
cronică, a fotbalului românesc 
dacă nu... mai ales, antrenori
lor ? ! Este, desigur, mult mai 
ușor să treci povara unor in
fringed pe spatele mentalității 
jucătorilor, decît să precizezi 
autocritic — că o mare parte 
din vină iți revine ție antre
nor, cel care, adesea, „închizi 
ochii", tolerind cele mai di
verse abateri ale jucătorilor, 
creindu-Ie un regim preferen
țial, impingindu-i, de fapt, spre 
nesocotirea uaor directive...

Și ar mai fi ceva. Nici unul 
din cei trei antrenori intervie
vați nu pomenește nici un cu- 
vînt — nici unul ! — despre 
raporturile de pregătire și con
cepție tactică, deși, bine ne 
aducem aminte, toți trei au 
făcut „vizite de studiu’’, în ță
rile echipelor adverse. Ce s-a 
urmărit acolo dacă nu sistemul 
de joc, profilul tactic al for
mațiilor pe care trebuiau să Ie 
întîlnească elevii lor? Și dacă 
antrenorii au procedat la un 
asemenea „spionaj tehnic" care 
au fost aplicațiile tactice pe 
care antrenorii români le-au 
dictat jucătorilor în funcție de 
caracteristicile de joc ale ad
versarului ? Nu e, oare, prea 
puțin să stai cîteva zile in O- 
landa sau Anglia, de exemplu, 
doar spre a constata că acolo 
fotbalul se joacă... in viteză și 
că practicanții Iul au... o bună 
condiție fizică ? ! De bună sea
mă că este puțin.„

Electrica Constanța -- Laromet 
București 2—1 (0—1)

Marina Mangalia — Delta Tul- 
cea 0—2 (0—0)

Prahova Ploiești — Flacăra ro
șie Buc. 4—0 (2—0)

Energia Slobozia — 
Călărași 2—o (1—0)

Electronica Obor Buc. __
mentul Medgidia 2—1 (1—1)

I.M.U. Medgidia — Unirea Mî- 
năstirea 3—1 (3—0)

Tehnometal București — Victo
ria Florești 0—0

Dunărea Tulcea 
Giurgiu 0—1 (0—1)

(Corespondenți : N. Rădulescu, 
I. Cioboată. I. Tănăsescu, I. Ma
tei, O. Guțu, R. Avram, A. Va- 
silescu si I. Turșie).

CLASAMENT

Celuloza

Cl-

Ollmpia

ETAPA VIITOARE : Victoria — 
Prahova. Electronica — Tehnome- 
tal, Marina — Energia, Cimentul 
— Dunărea, Olimpia — I.M.U.M.> 
Celuloza ~~ Electrica. Laromet — 
Flacăra, Delta — Unirea.

1. Delta 11 8 0 3 16- 6 16
2. Prahova 11 5 4 2 15- 7 14
3. I.M.U.M. 11 5 4 2 14- 7 14
4. Electrica 11 6 2 3 15-11 14
5. Electronica 11 6 1 4 18- 9 13
6. Flacăra 11 6 1 4 13-11 13
7. Victoria 11 3 6 2 13-14 12
8. Unirea 11 5 1 5 19-13 11
9. Tehnometal 11 3 5 3 13-13 11

10. Energia 11 4 3 4 11-11 11
11-12. Celuloza 11 4 3 5 U-13 10
.11- 12. Cimentul 11 4 2 6 13-12 10
13. Laromet 11 3 2 8 8-13 8
14. Olimpia 11 3 2 6 12-21 8
15. Dunărea 11 1 4 6 9-25 6
16. Marina 11 2 1 8 7-21 5

SERIA A IV-a

Ovidiu IOANIȚOAIA

„olru Brezoi — F. C. Caracal 
1-1 (0-1)

Chimia Tr. Măgurele — Sportul 
muncitoresc Buc. t—o (0—0)

Chimia Rm. Vilcea — Comerțul 
Alexandria 1—0 (0—0)

Petrolul Videle — Mașini unel
te Buc. 1—2 (0—8)

Autobuzul București — I.R.A. 
Cîmpina 0—0

Gloria Slatina — Progresul Co
rabia 4—0 (1—0)

Sirena București — Dacia Pi
tești 2-3 (1—2)

Unirea Drăgășani — Petrolul 
Tirgoviște 0—2 (0—1)

(Corespondenți : I. Zidaru, D. 
Gruia, D. Roșianu, V Nicolescu, 
D. Daniel, X. Diaconu, D. Dia
conescu și D. Denghel).

Mureșul 
Independența

3. Victoria
4. Chimica
5. Minaur
6. Ind. sîrmei
7. Soda
8. Metalul A.
9. Minerul G.

10. C.F.R. Simeria
11. Arieșul
12. A.S.A. Sibiu
13. Unirea
14. Aurul
15. Metalul C.M.
16. Minerul T.

ii 
ii 
ii 
li

0 7 12-21
1 7 11 19

Ind. sîr- 
Sibiu —

ETAPA VIITOARE : 
mei — Unirea, A.S.A. 
C.F.R. Simeria. Minerul T. — 
Metalul A.. Chimica — Minerul 
G.. Minaur — Mureșul, Soda — 
Independența, Victoria — Ari»- 
șul. Aurul — Metalul C.M.

SERIA A Vll-a
Unirea Dej — Foresta Năsăud 

1—0 (0—0)
Victoria Cărei — Arieșul Tur

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

Gloria Baia Mare 2—0 (0—0)
C.TL. Gherla — Someșul Satu 

Ma re 2—o (2—01
Minerul Baia Sprie — Construc

torul Baia Mare 3—1 (1—0)
Someșul Beclean — Recolta Sa- 

lonta 2—3 (1—0)
Chimistul Baia Mare — Unirea 

Zalău 2—0 (1—01
Bradul Vișeu — Dermata Cluj 

1-1 (1-1)

(Corespondenți : T. Prodan, 
Silaghi, V. Godja, A. Sabo, 
Domuță, I. Pintca, R. Pop 
A. Ghilezan).

CLASAMENT

Tr. 
A).
0

1. Arieșul 11 7 8 2 27-12 16
2. Victoria 11 6 4 1 14- 6 16
3. C.I.L. Gherla 11 7 L 3 ?3- 9 15
4. Unirea D. 11 6 1 4 18-12 13
5. C.I.L. Sighet 11 5 3 3 13-10 13
6. Dermata 11 4 4 3 13-10 12
7. Recolta 11 5 2 4 15-23 12
8. Unirea Z. 11 4 3 4 11-12 11
9. Someșul S.M. 11 5 1 5 14 16 11

10. Minerul 11 5 1 5 14 19 11
11. Foresta 11 4 2 5 12-14 10
12. Chimistul 11 3 3 5 16-15 9
13. Gloria 11 3 3 5 13 17 9
14. Someșul B. 11 2 3 6 15-24 7
15. Constructorul 11 3 0 8 13-20 6
16. Bradul 11 1 3 7 9-21 5

ETAPA VIITOARE : Minerul — 
Someșul B., Constructorul —• 
Victoria, someșul S.M. — Bradul, 
Arleșul — Unirea D., Gloria — 
Chimistul. Recolta — C.T.L. Si- 
ghet, Foresta — Unirea Z., Der- 
mata — C.I.L. Gherla.

SERIA A Vlll-a

2.
primul, rînd, pe plan fizic! 
Cred că sint departe de a 
exagera afirmînd că singurul 
jucător dinamovist care a e- 
voluat de la egal la egal — 
din punct de vedere al ca
pacităților fizice — cu Smith 
sau Thompson de exemplu, a 
fost Dinu, om de suflu deo
sebit, jucător cu două inimi... 
tn rest, toți băieții — și, in 
special, Cheran și Deleanu— 
au avut o condiție fizică 
mult inferioară celei a engle
zilor.

tn privința tehnicii, lucru
rile sint cit se poate de clare, 
și — afirmație dureroasă — 

nu mai constituie pentru 
o surpriză T Liverpool 
o tehnică superioară, nu 
ca virtuozitate, ca bagaj 
cunoștințe al jucătorilor, 
mai ales, ca ELEMENT 

INTERESU
LUI JOCULUI. Dinamonistii 
—îndeobște cei cu mai mul-

ele 
noi 
are 
atît 
de 
cit, 
SUBORDONAT

JOCULUI.

nare — băieții mei 
pierdut complet busola 
0—1, comițînd o suită 
greșeli fatale. La fel și 
București, unde — egalați 
dinamoviștii s-au lăsat pra
dă, minute în șir, unei de
zordini tactice care a influ
ențat decisiv rezultatul final, 
tn două cuvinte, inferioritate 
indiscutabilă în 
rile 1

toate planii-

LOTOPRONOSPORT

Ștergerea
* menționat

decalajului 
se poate 

realiza doar prin MUNCA, 
printr-o activitate mult mai 
susținută și mai serioasă de
cît pînă acum. Trebuie să 
aclimatizăm, cred eu, un 
SISTEM de pregătire, plani
ficată și dură, care să ab
dice definitiv de la activita
tea în salturi, intensificată în 
ajunul meciurilor mai im
portante. JUCĂTORII NOȘ
TRI SUFERĂ DE LIP^Ă 
PREGĂTIRII DE BAZĂ, A- 
CESTA ESTE UN ADEVăR 
GENERAL PENTRU FOT
BALUL RU'iANESC. Pe cît 
de general, pe atit de trist...

• Tragerea excepțională 
Loto de astăzi, va avea loc 
la București în sala Clubului 
Finanțe Bănci 
nei nr. 2, cu 
ora 19.

• Tragerea 
Pronoexpres 
miercuri 11 
va fi televizată direct din 
Studioul Televiziunii, mîine, 
cu începere de la ora 19,10.

Jucînd la tragerile și con
cursurile televizate, aveți po
sibilitatea să aflați rezultatele 
imediat.

Astăzi este ULTIMA ZI în 
care vă mai puteți procura 
biletele pentru concursul Pro
noexpres de miercuri 11 no
iembrie a.c. la care puteți 
cîștiga autoturisme de dife
rite mărci și capacități, la 
alegere și premii în bani.

din str. Doam- 
începere de la

concursului 
obișnuită 

noiembrie

Lista lunii noiembrie 
cuprinde 
turisme : 

nserie 
1199

408 eu

de
a.c.,

(54.500 lei), Skoda S 109 
(53.090 lei) și Fiat 850 (45.800 
lei).

Vă reamintim că, în cazul 
în care valoarea premiului 
este superioară contravalorii 
tipului de autoturism ales, 
participantul primește și di
ferența în numerar, sau la 
alegere întreg premiul în nu
merar.

Lemnarul Odorheiul Secuiesc — 
Carpați Brașov 2—0 (0—0)

Chimia Fă„iraș — Viitorul 
Gheorehieni a—0 (4—0)

Carpați Sinaia — Torpedo Zăr- 
nești 6—0 (3—0)

Colorom Codlea — Vitrometan 
Mediaș 1—0 (1—0)

Oltul Sf. Gheor^he — Carai
manul Bușteni 3—2 (3—1)

Unirea Crlsturu Secuiesc — Mi
nerul Bălan 2—3 (1—2)

Tractorul Brașov — Forestierul 
Tg. Secuiesc 1—0 (1—0)

C.F.R. Sighișoara — Chimia O- 
rașul Victoria 2—0 (2—0)

(Corespondenți : A. Plaloga, B. 
Stoictu, Gh. Iriminoiu, N. Sece- 
leanu, Gh. Briotă, V. Lorinlzi, G. 
Carol și I. Turjan).

CLASAMENT

a.c 
următoarele auto- 

Moskvieî 408 cu 
412 (57.799 lei), Da- 
(55.000 lei), Moskviei 

faruri și radio

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 45 DIN 

4 NOIEMBRIE 1970 5
EXRAGEREA I: Categ. II: 

3,10 variante 
IH-a : 18,80 
IV-a : 45,80 a 
140,05 a 378 
4071,80 a 40

Report categ. I
EXTRAGEREA a Il-a : ®at. 

B : 5,30 variante a 12.177 lei; 
C : 31,45 a 2.052 ‘
1452,35 a 60 lei, E : 
200 lei ; F : 2.170,75

Report categ. A : 
Iei.

a 17.098 lei; a 
a 2.819 lei ; a 

lei ; a V-a: 
a Vl-a:

1.157 
lei; 

lei.
364.265 lei.

Iei; D : 
104,60 a 

a 40 lei.
226.607

1. Chimia F.
2. Oltul
3. Lemnarul
4. Caraimanul
5. C.F.R. Sig.
6. Viitorul
7. Carpați B.
8. Tractorul
9. Carpați S.

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

io
8
8
7

6

ETAPA VIITOARE : Chimia V.'
— Vitrometan. Carpați B. — Oltul. 
Lemnarul — Unirea, Minerul -r 
Forestierul, Chimia F. — Colorenii 
C.F.R. Sighișoara — Tractorul. 
Viitorul — Torpedo, Caraimanul
— Carțgți S.
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ZELIKO FRANULOVICI (Iugo

slavia) — în foto — a cîștigat 
proba de simplu bărbați a cam
pionatelor internaționale de tenis 
ale Argentinei de la Buenos Ai
res, învingînd în finală cu 6—4, 
6—2, 6—0 pe spaniolul Manuel 
Orantes. în semifinale, Franulo- 
vici învinsese cu 6—2, 6—2, 6—2
pe cehoslovacul Jan Kodes, iar 
Orantes dispunea de australianul 
Bob Carmichael cu 5—7, 6—1,
6—0, 6—4.

A CĂZUT RECORDUL LUI BRUMEL

NI CIH-CHIN (R. P

PEKIN, 9 (Agerpres). — 
Pe stadionul „(Muncii" din o- 
rașul Changsha (provincia

CAMPANIA „ANTI-OPEN" CONTINUA!

Chineză) 2,29 m!

VICTORIA HALTEROFILILOR
CLUJENI

La Bratislava s-a desfășurat 
întîlnirea internațională de hal
tere dintre reprezentativele de 
seniori și juniori ale orașelor 
Bratislava și Cluj. In ambele 
meciuri, victoria a revenit spor
tivilor români cu același scor : 
4—3.

NEW YORK. — Referitor 
la intenția federației ameri
cane de tenis de a exclude 
jucătorii profesioniști, sub 
contract de la .tua^eele‘ „open" 
din S.U.A., directorul execu
tiv al acestui for, Bob . Ma- 
laga, a declarat cjJ* nu vede 
nici o rațiune pentru care a- 
ceastă recomandare să nu fie 
adoptată. El a precizat tot
odată că președintele Alastair 
B. Martin va încerca să ob
țină suspendarea odor 32 de 
jucători angajați de miliarda
rul texan Lamar Hunt pen
tru proiectatul campionat 
mondial. Comentatorii remar
că totuși că măsurile preco
nizate de federația americană 
nu vor fi primite favorabil în

cercurile tenisului mondial, 
ținînid seama mai ales de 
faptul că Hunt și-a asigurat 
participarea celor mai buni 
jucători din lume și absența 
acestora' ’ de la marile turnee 
„open" din Ș-U.A!' ar. reduce 
în mod simțitor numărul 
spectatorilor. Pe ,de altă par
te, unii observatori își expri
mă îndoiala în ceea ce pri
vește aprobarea recomandării 
de către plenul forului ame
rican.

Hunan), în fața a peste 80 000 
de spectatori, atletul din R P. 
Chineză Ni Cih-chin a ob
ținut o excepțională perfor
manță în proba de săritură 
în înălțime, stabilind un 
nou record mondial cu rezul
tatul' de 2,29 m. După cum 
se știe, 
2,28 m, 
lui atlet 
mei și
șapte ani în urmă.

Ni Cih-chin a realizat noul 
record al lumii din cea de a 
doua încercare, după ce tre
cuse succesiv peste ștacheta 
înălțată la 1,98 m, 2,03 m, 
2,13 m, 2,18 m, și 2,24 m.

recordvechiul
aparținea cunoscutu- 
sovietic Valeri Bru- 

fusese stabilit cu

P1NĂ AEUM BOXERII NOȘTRI AU EVOLUAT MEDIOCRU
PE RINGUL

MISKOLC,^9 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Debutul boxerilor noștri la 
C.E. de tineret n-a fost prea 
edificator, deși din cele două 
meciuri disputate duminică 
(Șt. Florea —Csizmadia șîF. 
Saigo — Marsy), 
adus victorie.

Evident, tinerii 
prezentanți sînt la 
competiție mare și de aceea 
lipsa de experiență își spune 
cuvîntul. Florea a pierdut la 
puncte duelul cu Csizmadia 
(campion de juniori al Unga
riei și apoi campion de se
niori al Budapestei), deși și-a 
trimis de două ori adversarul 
la podea. Reprezentantul nos
tru n-a știut să lupte de a- 
proape, a obstructionat dese
ori, el bazîndu-se numai pe 
voință. Saigo a cîștigat parti
da cu francezul Marsy, dar 
a manifestat multe lacune 
tehnice, meciul său de marți 
cu sovieticul Anfimov (care 
duminică l-a învins 
bandon în primul 
maghiarul Kozina) 
du-se foarte greu.

Dezolant de slab 
zentat luni cocoșul

unul ne-a

noștri re
prima lor

prin a- 
rund pe 
anunțîn-

s-a pre-
Mircea

EUROPENELOR DE LA MISKOLC
de ve- 
repro- 
timpul 
Buiga-

8 ECHIPE ÎN CURSĂ PENTRU CC-E. LA POLO
S-au alcătuit grupele semifinale

Dinamo București a terminat 
turneul de calificare pentru 
C.C.E. cu o victorie. Poloiștii 
bucureșteni au învins pe N.C. 
Marseille cu 6—4 (0—0, 3—1,
2—1, 1—2), evitînd astfel ulti
mul loc din clasament. Au în
scris Zahan 2, Kroner 2, Bla- 
jec și Roșianu de la învingă
tori, și Nataf, Delambre. Moi- 
net I și Moinet II de la în
vinși.

în cel 
fășurat 
Moscova . 
terminat la egalitate : 4—4 (0—2, 
1—1, 2—1, 1—0). Cele 8 goluri 
au fost realizate de Grlșin 2. 
Kartașev, ~ 
Dinamo și
I, Szivos și 
Clasament 
MOSCOVA 
BUDAPESTA 5 p (13—10), 3. 
Dinamo București 2 p (10—14),

Dialog înainte de sezon
ȘILKOV—KELLER

Doi ași ai vitezelor pe gheață

Toni. Dacă din punct 
dere fizic n-avem ce-i 
șa, ei obligîndu-și tot 
adversarul (Kuncev — 
ria) să bată în retragere, în
în schimb execuțiile sale teh
nice au lăsat de dorit. Toni 
a încercat să-și impună lupta 
de aproape. îndeosebi în pri
ma repriză, cînd a și plasat 
cîteva serii la plex. Uitînd 
însă de propria apărare, el 
a recepționat numeroase di
recte la cap. Dezorientat, a 
început să atace cu capul 
înainte și a fost avertizat de 
arbitru] Grabarz (R.F. a Ger
maniei). Surprins descoperit, 
Toni e pus k.d. în repriza 
secundă. Apoi, este rîndul lui 
Kuncev să fie penalizat pen
tru lovituri după break. în 
ultimul rund boxerul bulgar 
preia total inițiativa și, bene
ficiind de superioritate teh
nică, cîștigă meciul detașat 
(5—0). Disputa semiușorilor 
C. Hoduț și Bergamassio n-a 
plăcut spectatorilor. Meciul 
s-a caracterizat printr-o luptă 
dinamică, dar fără atribute 
spectaculoase. La drept vor
bind, însă, pînă acum, puține 
partide au electrizat sala. 
Hoduț a luptat cu ambiție și 
a dovedit ceva mai multă 
clarviziune decît adversarul

său. Mai scund decît Berga
massio, el a încercat să for
țeze schimbul de aproape. 
Păcat că numai la cap, deoa
rece boxerul italian putea fi 
punctat și în plex, garda sa 
find ca și inexistentă. Berga
massio a fost avertizat în 
rundul II de arbitrul Krittz 
(R.D.G.) pentru atacuri ca 
capul. Cu toate acestea, ej 
a continuat să evolueze în a- 
ceeași manieră și în ultima 
repriză cînd a fost făcut de
seori atent de directorul de 
luptă, fără a fi avertizat. 
Victoria lui Hoduț (3—2) e 
meritată. Nu l-au preferat ar
bitrii Grabarz (R.F.G.) și Po- 
piolek (Polonia). Marți Hoduț 
va boxa în sferturi de finală 
cu maghiarul Iuhasz, care 
luni l-a eliminat p(j bulgarul 
Avramov. Meciurile Ciochină 
— Sarnas (Finlanda) și Mo- 
raru — Hakki (Turcia) ur
mează să se dispute seara 
tîrziu, astfel că le vom co
menta în numărul de miercuri.
Marți, în afară de Hoduț, vor 
mai intra în ring următorii 
boxeri români i Șt. Boboc 
contra lui Gliick (Ungaria), 
Condurat cu Alisanovici (Iu
goslavia), iar .Zelinca va pri
mi replica Iul Stevens (An
glia).

Romeo CALARAȘANU

Azi, la Wembley

URTAIN ISI APARA CENTURA
■a

de al doilea joc des- 
la Marsilia, Dinamo 
și O.S.C. Budapesta au

Grigorovski pentru 
Konrad III, Konrad 
Bodnar pentru OSC. 
final : 1. DINAMO 
5 p (15—8), 2 OSC

(23-6), 
P (14- 
(6—25).
de la 
rezul-

4. N. C. Marseille 0 p (10—16).
La Belgrad, Partizan a între

cut pe SKS Stockholm cu 10— 
6. Clasament final : 1. PAR
TIZAN BELGRAD 4 p 
2. SKS STOCKHOLM 2 
17), 3. Antwerpen 0 p 

în ultimele meciuri 
Atena s-au înregistrat
tate egale : Ethnikos—Barcelo- 
netta 4—4 ; Kosice—Grazer SC 
4—4. Clasament final : 1. ETH
NIKOS PIREU 5 p (24—17), 
2. Bareelonetta 5 p (20—17), 3. 
Arkonia Sczeczin 4 p (19—19), 4. 
Grazer SC 3 p (22—25), 5. Ru
da Hvezda Kosice 3 p (14—21).

Iată și tragerea la sorti pen
tru cete două grupe semifina
le : BARCELONA : Dlnamo
Moscova. OSC Budapesta, Mla- 
dost Zagreb și Bareelonetta; 
BELGRAD : Partizan Belgrad, 
Akademik Sofia. Ethnikos Pi
reu, SKS Stockholm.

Luna trecută, la Leningrad, în cadrul unei vizite făcute de 
o delegație de patinatori din R. F. a Germaniei, 
as vest-gerrnnn Erhard Keller (campion olimpic la 
s-a intilnit cu un alt mare campion al gheții, fostul 
mondial, Boris Șilkov. Oaspetele a răspuns cu multă 
te la întrebările sportivului sovietic.

Iată „stenograma" convorbirii lor, transmisă 
TASS :

renumitul
Grenoble) 

recordman 
atnabilita-

de agenția

localitatea de altitudi- 
Cît

fiind
ne Inzell, din Bavaria, 
despre mine, vă mărturisesc 
că nu am antrenor, pregătin- 
du-mă după planurile specia
liștilor japonezi, cu care 
mențin contacte foarte strînse.

— Ce ne puteți spune 
referitor la dezvoltarea 
patinajului ? — a între
bat Șilkov.

— în primul rînd, succesul 
este condiționat de numărul 
și calitatea patinoareior 
ficiale de care dispune 
respectivă — răspunde 
ller. în al doilea rînd, 
imperios necesar să fii la cu
rent cu cele mai noi metode

arti- 
țara 
Ke- 
este

0 CURSA DE AUTOMOBILE IN CARE NU SE MOARE...
Studenți din 30 de universi

tăți americane s-au așezat la 
volanul a 45 de automobile ex
perimentale pentru un raliu 
denumit „Aerul curat". Unele 

aceste automobile au 
construite chiar de stu-

din 
foșt ----------- ----- — —denți. Regulamentul originalei 
curse _ ’ . _
unei distanțe de 4 500 km în 
decurs de șapte zile, de la 
Universitatea Cambridge (sta
tul Massachusetts) pînă la Uni
versitatea Pasadena din Cali
fornia, dar câștigătorul nu ur
ma să fie cel ce a realizat cea 
mai mare viteză, ci ACEL AU
TOMOBIL CARE A FĂCUT 
CEL MAI PUȚIN ZGOMOT ȘI 
A REALIZAT CEL MAI MIC 
GRAD DE POLUARE A AE
RULUI. ..

Unele dintre automobilele 
participante de tipurile cele

prevedea parcurgerea

mai neoonvenționale — cum ar 
fi cele cu aburi, cu baterii e- 
lectrice sau cu motoare ce 
funcționau pe o bază combina
tă electricitate-benzină — 
nu au reușit să termine cursa 
în timpul prevăzut. Dar două 
treimi dintre mașinile înzestra
te cu o bună viteză medie au 
încheiat Întrecerea. dovedind 
că poate fi evitată poluarea 
aerului provocată de motoare
le cu benzină.

Un alt scop al acestei curse 
a constat în a oferi studenți
lor de Ia facultățile tehnice 
timpul și posibilitatea de a 
efectua cercetări Intr-un dome
niu care pînă acum era, in 
cea mal mare parte, numai de 
resortul industriei constructoa
re de automobile. Mai mulți 
participanți au construit mo
toare care funcționează cu gaz 
natural lichid sau cu alte gaze

lichide, care au o eficiență mai 
mare decît benzina și produc 
mai puține emanații dăunătoa
re.

Partieipanții nu au reușit să 
obțină decît o viteză relativă. 
Automobilele electrice au tre
buit •& se oprească aproxima
tiv o ară la fiecare 100 kilo
metri pentru realimentarea ba
teriilor. Toate mașinile din 
cursă au fost însă obligate să 
îndeplinească noile regulamen
te instituite de Ministerul Să
nătății din S.U.A. pentru auto
mobilele ce vor fi construite 
în 1975. Aceasta înseamnă că 
motoarele lor nu trebuiau să 
emane mai mult de 11 grame 
carbon și 0,9 grame oxid de 
azot la fiecare milă (1,6 km) 
parcursă. Majoritatea automo
bilelor care circulă în prezent 
depășesc cu sută la sută aceas
tă graniță...

de antrenament din diferite 
țări, să ai cît mai dese con
tacte cu specialiști de peste 
hotare. Astfel, întîlnirile re
gulate dintre antrenorii olan
dezi, norvegieni și 
își arată din plin 
sportivii din aceste țari 
șese bune performanțe 
pistele de gheață.

In continuare, la 
trebările privind situația 
patinajului din R. F, a 
Germaniei, Erhard Kelier 
a răspuns :

— Antrenorul selecționatei 
este Herbert Hdfl, în vîrstă 
de 28 de ani. El este asistat 
de vreo 30 de antrenori vo
luntari, care se ocupă cu pre
gătirea sportivilor în cadru! 
cluburilor. în R.F.G. există 
800 de practicanți ai patina
jului, sportivi de performan
ță, „capitala" acestui speri

suedezi, 
roadele : 

reu- 
pe

în-

CAMPIONATE... CAMPIONATE
SUEDIA : Fosta campioană 

a retrogradat !
in-

F.F.
Campionatul Suediei s-a 

cheiat cu victoria echipei 
Malmâ, care cucerește pentru a 
8-a oară titlul. Marea surpriză 
au furnizat-o ultimele două cla
sate, care au retrogradat în 
divizia B: Goteborg — campioa
na de anul trecut și cunoscuta 
formație GAIS Stockholm.

lată clasamentul final :

1. Malmâ
2 Atvidab.
3. Djurgard.
4. Elfsborg
5. Hammar.
6. Norrkop

7 Oster
8. Orebro
9. A1K

10. Urgryte
11. GSteborg
12. GA1S

30-20 29
40-29 28
35-29 24
30-31 24
33-32 23
33-22 22

Austria Salzburg — Sturm Graz 
3—9 ; Bregenz — A.S.K. Linz 
2—2 ; Viena — Wacker Viena
1— 1 ; Radentheln — Wacker Ins- 
bruck 1—2.
1. Admira 11 7 1 3 24-11 15
2. Austria Salzburg 11 6 3 2 22-1S 15
3. Rapid 10 5 4 1 19-13 14

ELVEȚIA : Grasshoppers — 
conduce

In etapa a 12-a, Grasshoppers 
a învins cu 2—1 pe Winterthur, 
iar Lugano a întrecut în depla
sare cu 3—0 pe Bellinzona, 
rezultate: F.C. Basel—Slon 
Fribourg—Chaux de Fonds 
servette Geneva—Young
2— 2 ; Lucerna—F.C.
1 Grasshoppers
2. F.C. Basel
3. Lugano .

BELGIA : Standard 
vinsă

Alte 
2-0 :
3—1;
Boys

Zurich 3-3
12 9 1 2 28-11 19
12 7 4 1
12 6 5 1

AUSTRIA : Lidera învinsă
a campionatu-Etapa a 11-a „ .

Iul austriac s-a soldat cu' urmă
toarele rezultate: V.”“.cr “ *
Klub — Simmering 0-0 ;
Graz — Admira Energia 1—0 ; 
Voest Linz - Rapid Viena 1—1;

Wiener Sport 
A.K.

— Cum vă antrenați ?
— Am început pregătirea 

încă din luna iunie, actual
mente mă antrenez de 6 ori 
pe săptămînă cîte trei ore 
pe zi. Distanțele pe care le 
parcurg la antrenamente sînt: 
50, 100, 300 de m. Sînt adep
tul antrenamentelor foarte 
dure.

— Care va fi rezultatul 
câștigătorului la J.O. de la 
Sapporo în proba dv. 
preferată, 500 de m ?

— întrucît gheața de la 
Sapporo este de bună calita
te, cred că se va cîștiga cu 
un rezultat de 38,4 secunde. 
Favoriții mei : Suzuki, Bbr- 
jes și Muratov.

— Care sînt șansele dv. 
la Olimpiadă ?

La această întrebare, Kelier 
a zimbit, ridicînd din umeri...

In barajul pentru grupa A

HOCHEIȘTII VEST-GERMANI AU LUAT UN AVANTAJ DE 3 GOLURI
La Miinchen s-a desfășurat pri

mul meci de baraj dintre se
lecționatele de hochei ale R. F. a 
Germaniei și Poloniei, pentru de
semnarea echipei ce va juca la 
viitorul C.M. în grupa A, în locul 
reprezentativei R. D. ~ 
(care a renunțat la locul < 
deținea în această grupă).

Peste 6 500 de spectatori au 
sistat la un meci echilibrat, 
bună factură tehnică. Gazdele 
condus cu 3—0, 5—2, cîștigind 
final cu 6—3 (2—0, 3—2, 1—1). An-

Germane
ce-1

a- 
de 
au 
in

echipei poloneze l-a 
in min. 21 pe portarul 
Tkacz, reușind să stă- 
în mare măsură, nă- 

atacuri ale gazdelor, 
înscrise de: 

(20),

trenorul 
schimbat 
Kosyl cu 
vilească,

■ valnicele
Cele 9 goluri au fost
Hanlg (min. 9), Rothkirch
Volk (21), Schloder (31), Thanner 
(40) și Philipp (52) pentru for
mația vest-germană, respectiv, 
F. Goralczyk (24, 36) și Byal- 
nlckl (52) pentru polonezi. Me
ciul revanșă — la 12 noiembrie, la 
Lodz.

28-14 18
21-11 17

nein-

etapa 
Gan- 

Gll-

Rezultate înregistrate în 
a 10-a: F C. Bruges — La 
toise 2—0 ; Beveren — St. 
loise 0—0; Antwern — St. Trond 
3—2 ; Dienst — Beerșchot 1—1; 
Racing White — Standard 1—1; 
F.C Ltege — Crossing 0—1 ; 
Charleroi — Waregem 1-0.

UN HOU TEST AL REPREZENTATIVEI BULGARIEI
în cadrul pregătirilor pen

tru meciul cu Norvegia, din 
15 noiembrie, din Campio
natul european, reprezenta
tiva Bulgariei a susținut ul
tima întîlnire de verificare 
la Sofia, în compania forma
ției Wismut Aue (R.D.G.). 
Fotbaliștii bulgari au obținut 
victoria cu scorul de 5—0 
prin golurile marcate în or
dine de Mitkov (min. 24), 
Mihailov (min. 25), Bonev 
(min. 39), Atanasov (min. 44), 
Bonev (min. 88). Antrenorul 
V. Spasov a aliniat următoa
rea formație ; Markov — Za- 
firov, Jecev, Todorov, Alad- 
jov, Denev, Nikbdimov, Ata
nasov, Bonev, Mihailov, Mit
kov.

Echipa Wismut a servit ca 
sparing-partener și reprezen-

Cu toată opoziția
Derbyul praghez, s-a

zidului, 
încheiat

CEHOSLOVACIA: 
echipe la egalitate

te A
BONEV — autorul 

goluri în meciul de verifi- 
"are susținut duminică.

tativei de tineret a Bulgariei, 
de care a fost învinsă cu sco
rul de 3—0.

T. H

Trei

Etapa a 13-a a campionatului 
cehoslovac: Tatran Preșov — 
Sparta Praga 0—0 ; T.z. Trl- 
nec — Skoda Plsen 1—0 ; Dukla 

Praga — Inter Bratislava 2—0 ; 
S.K.L.O, Union Teplice — T.J. 
Gotwaldow 3—1; Z.V.L. Jilina — 
Lokomotiv Kosice 2—2 ; Jednota 
Trencin — V.SS. Kosîce 1—0 ; 
Slovan Bratislava — Spartak 
Trnava 1—1 ; Slavla Praga — 
Banik Ostrava 0—0.

1 Spartak Trnava 13 7 4 2 24-9
2. Banik Ostrava
3. Jedn. Trencin

13 6 6 1 16-7
13 8 2 3 20-14

18
18
18

PORTUGALIA : Sporting 
lider autoritar

Rezultate înregistrate în etapa 
a 8-a: F.C. Porto — Varzim 4-2; 
Sporting Lisabona — Farense 
1—0; Boavista — C.U F. 
Academica — Guimaraes 
Belenenses — Setubal 1—0 ; 

Barreirense 2—0.

3—2 :
2—1 ;
Ben-

Mașek (Sparta} înscrie al doilea gol în poarta echipei Slavia, 
cu victoria Spartei, la

1. Sporting
2. Benfica
3. Academica
4. Setubal
5. Porto

scorul

12- 1 15
18- 4 12

8 7 10
8 4 4 0
8 5 1 2 15- 7 11
8 5 0 3 16-6 10
8422 14-11 10

Apollon peGRECIA : 
primul loc

Rezultate înregistrate în e- 
tapa a 7-a a campionatului: 
Apollon — Olympiakos 1—0 ; 
Egaleo—Proodeftiki 2—0 ; He- 
raklis—Panionios 2—2 ; AEK 
—Serrai 1—0 ; Kavala—Fostir 
0—0 ; Veria—PAOK 1—0 ;
Larnaka—Aris Salonic 2—1. 
în clasament conduce echipa 
Apollon cu 
tă de AEK
ANGLIA :

finală în „Cupa ligii
Au fost stabilite, prin tra

gere la sorți, meciurile din 
cadrul sferturilor de finală ale 
competiției dotate cu Cupa

19 puncte, urma- 
— 17 puncte.
Sferturile de

i«

Turneul echipei DINAMO MOSCOVA
Echipa Dinamo Moscova, 

lidera campionatului unio
nal, va întreprinde un turneu 
de patru meciuri în diferite 
țări din Europa, după urmă
torul program : 11 noiembrie

Cu Bordeaux, 14 noiembrie 
cu F. C. Zurich, 18 noiem
brie cu Glasgow Rangers și 
20 noiembrie cu Hertha, din 
Berlinul Occidental.

de 2—0,

lit,U. țiu șl adinlnlstr&(ia I st», Vâslit Gu/fta n». 16 > telefoane t centrala 11 10 05, secția

ligii engleze. Jocurile se vor 
disputa la 17 și 18 noiembrie 
după următorul program: 
Bristol Rovers — Aston Villa; 
Fulham—Leicester City sau 
Bristol City; Tottenham 
Hotspur — Coventry City și 
Manchester United — Crystal 
Palace sau Arsenal.

Astă seară, la „Empire 
Poole Wembley" din Londra, 
se dispută un meci mult aș
teptat în lumea pugilistică : 
întâlnirea pentru campiona
tul european la categoria, grea 
între deținătorul titlului, spa
niolul Jose Ibar Diaz 
tain" 
oper. 
oper 
pion 
în 1964 și 1968. Neînvins în

„Ur
și englezul Henry Go- 
Veteranul boxului, Co- 

(36 ani) a mai fost cam- 
european de două ori

cariera sa, Cooper l-a întâl
nit și pe Cassius Clay, pier- 
zînd prin rănire. Urtain (27 
de ani) a devenit campion 

~ european anul acesta în urma 
victoriei prin. KO obținută 
asupra vest-germanului Pe
ter Wieland. El și-a păstrat 
titlul printr-o discutabilă vic
torie la punote în dauna lui 
Jurgen Blin (R. F. a Germa
niei).

In preziua meciului, Jose Urtain mai avea o „răfuială" 
cu sacul de antrenament.

Foto : KEYSTONE — Londra

NOI STELE PE FIRMAMENTUL 
SCHIULUI NORVEGIAN
din principalele pro- 
care apar în fiecare 
de sport este cea a

Una 
bleme 
ramură , . _
schimbului de mîine. întrece
rile iernii trecute au arătat 
conducătorilor lotului repre
zentativ de schi al Norvegiei 
că ar fi timpul să se ocupe 
cu mai mare atenție de si
tuația rezervelor echipei. Du
pă ce au dominat cu auto
ritate. ani de zile, schiul mon
dial (la întrecerile ultimei 
Olimpiade de iarnă, norve
gienii au ieșit pe primul loc 
în clasamentul general neo
ficial), ultimul sezon a ară
tat că nu este suficient „să 
te naști cu schiurile în pi
cioare" pentru a te menține 
în vîrful piramidei.

De aci, măsurile imperios 
necesare, luate cu promptitu
dine de forurile norvegiene 
de specialitate. Astăzi, se a- 
cordă o mare atenție juniori
lor Oddvar Bro și Ivar From, 
care la ultimele campionate 
naționale — din primăvara 
trecută — s-au clasat pe locu
rile 5 și, respectiv 7, pe dis
tanta de 15 km. Bro seamă
nă foarte mult, atît din punct 
de vedere fizic, cît și moral 
cu marele Harald Groennin- 
gen. El se antrenează la tară, 
fiind convins că nicăieri nu 
poți obține rezultate mai bu
ne în acest sport decît în 
mediul rural. Spre deosebire 
de acesta, gimnazistul din

Oslo, Ivar From, în vîrstă de 
18 ani, nu a trăit nici o 
zi la tară, preferind să se 
antreneze în împrejurimile 
capitalei.

— întotdeauna mi-a plăcut 
să merg pe schiuri, spune 
Ivar. E adevărat, la Oslo sînt 
multe distracții care ar putea 
să te sustragă de la antrena
mente, dar condițiile de pre
gătire sînt aici excelente. $i 
cum mie îmi place să mă 
antrenez...

In afară de schi, From par
ticipă cu destul succes 
întreceri de orientare 
tică, avînd mari șanse 
afirme și în această 
plină.

Antrenorul principal,
mund Jensen, este foarte mul
țumit de cei doi elevi ai săi 
și s-ar putea ca Oddvar și 
Ivar să fie incluși în repre
zentativa Norvegiei chiar la 
proximele campionate ale Eu
ropei și cele mondiale.

și la 
turis- 
să se 
disci-

Odd-

JOCURILE ATLETICE 
„PIERRE DE COUBERTIN"

ÎN C.C.E.- LA VOLEI

La Paris s-a disputat retu
rul meciului Racing Club—An- 
derlecht, pentru primul tur al 
„C.C.E." la volei masculin. 
Gazdele au obținut victoria cu 
3—1, calificîndu-se pentru tu
rul următor.

BUENOS AIRES 9 — Tra
diționalele jocuri atletice 
„Pierre de Coubertin" au în
ceput în capitala Argentinei, 
cu participarea a numeroși 
atleți din diferite țări. Iată 
câteva rezultate înregistrate 
în prima zi de concurs : fe
minin ț 100 m — Ana Bolt
man (Transvaal) 11,5 ; greutate
— Rosa Molina (Chile) 
13,57 m ; 800 m. — Irena Ro- 
driguez (Brazilia) 2 :12,8. 
Masculin — 400 m garduri : 
Dyrzka (Brazilia) 52,0 ; 100 m
— Van Zyl (R.S.A.) 10,4 ;
400 m plat — Carr (R.S.A.) 
47,9.

♦ ultimele sjtiri» ultimele știrii
Benvenuti: NU VOI ABANDONA RINGUL’.., CURSA DE ȘASE ZILE

DE LA BRUXELLES

nivel mondial 1 A-

.Nici prin minte nu-mi tre
ce să abandonez ringul. Cred 
că sînt încă în stare să boxez 
Ia
cestea au fost cuvintele cu
care fostul campion mondial 
la categoria mijlocie, italia
nul Nino Benvenuti a început 
conferința de presă ținută la 

la 24 de ore după sur
sa înfrîngere, 
repriza a 12-a, 
argentinianului

zon, chiar în Argentina, pen
tru a demonstra că nu și-a 
încheiat cariera de boxer 
după ce a suferit această în- 
frîngere din partea unui ad
versar pe caire îl putea în
vinge.

în „Cursa ciclistă de șase 
zale", care se desfășoară în 
prezent pe velodromul aco
perit din Bruxelles, conduce 
cuplul Post (Olanda) — Mou- 
rious (Franța) ou 64 puncte, 
urmat la un tur de perechea 
belgiană Bracke—Seeuws.

PAPANICOLAU ȘI-A AMTNAT TENTATIVA
ATENA 9 (prin telefon). — 

Recordmanul mondial la să
ritura cu prăjina, Christos 
Papanicolau (5,49 m), trebuia 
să facă ieri la Atena o ten
tativă pentru stabilirea unui

4

.1

î

Rbma, 
pirinzătoarea 
prin’ k.o. în 
din partea
Carlos Monzon. Fostul . cam
pion a ținut să precizeze, că 
speră într-o revanșă < u Mon-

non record al lumii. Fiin ’ 
bolnav (o ușoară răceală), 
Papanicolau și-a amînat ten
tativa pentru săptămînă vii
toare.
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