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In documentul politic de înaltă 
principialitate reprezentat de Pro
punerile de măsuri pentru îmbună
tățirea activității politico-ideologice, 

educare marxist-leninistă a 
de partid, a tuturor 

muncii, secretarul ge- 
partidului, tovarășul 

CEAUȘESCU, s.e referea, 
la situația existentă

de 
membrilor 
oamenilor 
neral al 
NICOLAE 
printre altele, 
în cluburi și în cămine culturale, 
scoțînd în evidență faptul că aces
tea cunosc tendința falsei transfor
mări în instituții de simplă distrac
ție, tratînd cu jumătăți de măsură 
latura educativă a activității lor.

Intr-un moment în care — după 
cum sublinia secretarul general al 
partidului — aceste organisme 
„trebuie să devină instituții de edu
cație politică, socialistă a muncito
rilor, a celorlalți salariați, a țără
nimii, a tuturor membrilor socie
tății noastre", cluburile 
prezintă un bilanț, 
rav, traversat de 
neîmpliniri.

Exceptând 
ții sportive) 
să-și adune 
sportivii 
creînd o 
membrii 
unindu-i 
ziasm — 
și preocupîndu-se de formarea lor 
ca sportivi și cetățeni, multe alte 
nnităti au manifestat — sau mani
festă — slăbiciuni în această direc
ție, vădind puțin interes pentru 
consolidarea prestigiului clubului, 
pentru continuarea bunelor lui tra
diții. în ideea primenirii generații
lor într-o atmosferă de atașament 
și simpatie reciprocă.

Astlel, în pofida eforturilor de
puse în ultima vreme, îndeobște în 
perioada sărbătoririi semicentenaru-

sportive 
mai degrabă fi- 
incertitudini și

cluburi (asocia- 
care au reușit

cîteva 
mari,

toate sporturile și toți 
într-o FAMILIE unitară, 
profundă afinitate între 

colectivelor respective, 
— din fidelitate și entu- 
sub culorile tradiționale

Iui său, „U“ Cluj, club-simbol al 
studențimii ardelene — un exem
plu ales fără multă zăbavă — tră
iește parcă din nostalgia trecutului, 
neputînd să găsească forme adec
vate nici pentru atragerea unui nu
măr sporit de susținători-cotizanți, 
nici pentru întărirea responsabilită
ții sportivilor, unora dintre ei pă- 
rîndu-li-se că onoarea de a purta 
culorile „U“-ului este 
care-

Totuși, în virtutea
Napoca 
denți se simit 
zați de mîndria 
ței Ia un club 
numit, care a 
deauna spiritul patriotic, respectul 
adversarului, puritatea competiției 
sportive, dîrzenia și curajul, mani
festând o egală atenție pentru rea
lizarea tinerilor ca sportivi și ca 
cetățeni.

La Cluj, „U“ își trimite întotdea
una la întrecere reprezentanții în 
acordurile imnului sportiv propriu, 
care unește și înflăcărează, echipîn- 
du-i în tradiționalele culori alb- 
negru, simbol —recunoscut pe toate 
stadioanele țării — al perenității 
clubului.

Din păcate, în alte părți, chiar 
și la cluburi care numără sute de 
sportivi și care nu se sfiesc să se 
laude — adesea pe bună dreptate 
— cu performanțele lor, simțul tra
diției și atașamentului în interiorul 
clubului este diluat :■ nu există un 
imn, echipele își schimbă culorile 
de la 
tivii 
mente

un fapt oare-

universitară,
încă

tradiției, în 
sportivii-stu- 

solidari- 
apartenen-

vechi și re- 
cultivat întot-

o duminică Ia alta, iar spor- 
practică față de club senti- 
pasagere, limitate la. relațiile

I. MITROFAN
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In fotografia executată de profesorul Drăghici Ghinea sală de sport din Constanțanoua

o ursitoare hărăzise mi- 
Parc al Pionierilor din 
ca din primăvară și pmu 

pe acest platou 
copi 

viată, iar toamna

PARCUL PIONIERILOR CUPRINDE •

...Parcă 
nunatului 
Constanța 
în toamnă, 
audă doar rîsete de 
veselie

plex sportiv al cravatelor roșii. A- 
veau tot ce le era necesar pentru 
a juca tenis, volei, handbal, fotbal, 
aveau un rachetodrom. o pistă de 
carting, bază nautică. De dimineața 

seara,

...

! să rămînă părăsit. Și. cît era vreme 
bună, mii de copii'— pionieri și șco
lari — invadau acest adevărat com-

Victoria generală a „internaționalelor" de atletism!
soare, era numai clinchet de 
viață, sport, fericire. Totul 
însă pînă ce frunzele rugineau 
încet-încet, se stingea totul, 
ploi reci și zăpadă, parcul era 
pînit de tăcere, timp de cîteva

AU APARUT MII

tot ca într-o
DE PITICI...

poveste, au a-...Dar,
părut, ca din pămînt, mii de pitici,

r

• Un teren, gazonat, de fotbal • Două terenuri de mini-folbal 
(unul gazonat, alltfi cu zgură) ® Patru terenuri de tenis de cîmp
• Două terenuri de volei, două de baschet și două de handbal redus
• Un rachetodrom — pistă de încercare pentru aero și rachetomodele 
® O pistă de carling, asfaltată • Pistă de popice • Bază nautică 
(cu hanyar și atelier de reparații) • Sală de sport • Un parc de dis
tracții (cu leagăne, roți de joacă pentru copii șa.) ® Sat de vacantă 
(cu căsuțe de camping, și loc rezervat pentru corturi) ® Teatru în aer 
liber (1 000 de locuri).
Totui — prin efortul și contribuția pionierilor și școlarilor din județ — 
în valoare de circa 7 000 000 lei.

s-au făcut. Au colectat sticle 
borcane goale, au dat serbări 

pionierești, au prestat mii de ore de 
muncă în agricultură, dar. mai ales, 
au lucrat în 
rînd pămînt, 
Ceea ce au 
La aproape 3
— avînd sprijinul organizației pio- 
rierilor din Constanța, a organelor 
de partid și de stat, C.J.E.F.S. Con
stanța, Trustul de construcții lo
cale, întreprinderea de construcții 
hidrotehnice, întreprinderea de pre
fabricate si materiale de construcții, 
D.S.A.P.C., întreprinderea județeană

parcul lor săpînd. că- 
aducînd materiale ș.a 
făcut poate fi evaluat 
milioane lei. Cu care

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag a 2-a)

De mîine, la Brașov, echipa fe
minină de șah a României susține 
o nouă întâlnire internațională 
avînd drept adversară formația 
Poloniei.

Meciul acesta se înscrie în am
plul program de pregătire și veri
ficare preconizat în vederea unei 
cît mai bune reprezentări Ia Olim
piada de anul viitor, programată 
la Skoplje, în Iugoslavia.

In vederea partidei de la Bra
șov (care se va desfășura 
mese, sisterh Scheweningen), 
trenorul emerit Sergiu 
menține echipa care a învins 
cîteva zile în urmă Ungaria, 
Cluj. O singură 
xandra Nicolau - 
Așadar, vor juca : 
lironiade, Gertrude 
Suzana Makai, Margareta 
rescu, Rodica Reicher și 
reta Juncu.

Oaspetele alcătuiesc o formație 
redutabilă, bine cotată 
internațională. Adversarele, jucătoa
relor noastre vor fi Krystina Rad- 
zikowska, Mira Litmanowicz (ma
estre internaționale), Jolanta Szota 
(clasată pe locul V—VI în tur
neul internațional de la Brașov), 
Hanja Erenska (campioana Polo
niei), Ana Jurczinska și Helena 
Rybarska.

întâlnirea se anunță, deci, inte
resantă și echilibrată. Prin prisma 
valorilor individuale aliniate în 
cele două formații, reprezentativa 
română pornește ■— totuși — favo
rită. De la șahistele noastre aștep
tăm, însă, nu numai un scor fa
vorabil, ci și o evoluție tehnică su
perioară, partide bune, la înălți
mea prestigiului de care se bu
cură.

ia 6 
an- 

Samarian 
cu 

urmă Ungaria, la 
absență : Alo 
- indisponibilă. 
Elisabcta Poli- 

Baumstarck, 
Teodo- 
Marga-

in arena

Miercuri, joi și vineri, in sala I loreasca

schim-voinici și harnici, dornici să
be ursita parcului. Cîți ? Vreo 60.000 
de pionieri 
unde ? Cine 
tutindeni din
Hirșova sau 
Murfatlar. Piticii voinici au început 
să lucreze cu spor, întocmai furni
cilor și albinelor. Unii ■ au început 
să strîngă maculatură și deșeuri, 
alții plante medicinale.

Și 
mai 

orașul 
Macin,

școlari.
știe... De 
Constanța,
Babadag

De 
pre- 
din 
sau

PRIMUL TURNEU DE SALĂ
AL ECHIPELOR FEMININE

DE HANDBAL DIN DIVIZIA A
Campionatele internaționale de 

atletism ale României se înscriu 
astăzi printre competițiile cu cea 
mai mare tradiție nu numai din 
țara noastră, ci și, în general, din 
lumea atletismului. Faptul că s-a 
ajuns la cea de a XX-a ediție, a- 
testă seriozitatea cu care este pri- 
vjt în România acest sport al spor
turilor, simpatia de care se bucură 
în rîndul maselor de iubitori ai 
atletismului, precum și prestigiul 
pe care și l-a creat în arena in
ternațională. O mărturie elocventă 
este și aceea că la invitațiile țri-

a concursului, ceea ce face foarte 
dificil — dacă nu chiar imposibil 
— de evaluat nivelul tehnic al în
trecerilor.

DOUĂ ASPECTE PREGNANTE
Disputate ' în condițiile amintite, 

întrecerile celei de a XX-a ediții 
a Campionatelor internaționale 
ne-au relevat două aspecte deose
bit de prețioase. Primul dintre ele 
se referă la spectatori. Duminică, 
îndeosebi, .ne-a impresionat aflu- 

iubitorilor de atletism, spre

Deși condițiile erau vi- 
cerut să concureze, au 
cu maximum de con- 
eforturi, s-au luptat 

de energie 
materie de 
se putea, 
trebuie a-

ticipânților.
trege, ei au 
făcut totul 
centrare și 
pînă la ultima picătură 
pentru a obține — în 

. performanță — tot ce
Este un exemplu care 
plaudat și urmat.

Ne-a impresionat, de 
efortul arbitrilor care — 
mult decît concurenții 
portat din plin efectele neplăcute 
ale vremii defavorabile.

asemenea, 
chiar mai

— au su-

(Continuare tn pag. a 4-a)

Romeo VILARA 
Hristache NAUM

ALERGĂTORII PE PRIMUL PLAN

Olimpia Cataramă a obținut un rezultat meritoriu ia aruncarea discului

?
/■<

Spuneam la începutul comenta
riului nostru că este dificil de a- 
preciat valoarea generală a con
cursului, desfășurarea probelor 
fiind profund afectată de intempe
rii. Cu toate acestea, putem acorda 
— fără teama de a exagera — ca
lificativul remarcabil unora dintre 
performanțele realizate de partici- 
panții la ediția jubiliară a „inter
naționalelor". Lista acestora este 
deschisă — indiscutabil — de noul 
record național la 800 m (2:01,4) 
realizat de Ileana Silai. în conti
nuare, 12,9 s pe 100 mg, perfor-

acest an de federațiamise în 
noastră de specialitate au răspuns 
favorabil 17 foruri naționale atle
tice.

Din păcate, vremea n-a 
aliat al concurenților. în 
zile de întreceri a plouat 
de a doua de la primul și 
ultimul minut al întrecerilor !), a 
fost frig, a bătut vîntul. Și la alte 
ediții ale „internaționalelor" a 
plouat, dar niciodată ca acum, fără 
întrerupere. Desigur, condițiile at
mosferice nefavorabile și-au pus 
amprenta pe întreaga desfășurare
——   -........ .. ....... 4--------------

fost un 
ambele 
(în cea 
pînă la

stadionul Republicii pentru că 
ploua torențial și, mai ales, pen
tru că nu exista nici măcar certi
tudinea că probele se vor desfă
șura. Cei peste 1 000 de bucureș- 
teni care și-au părăsit tihna casei
— ignorînd și faptul că disputele 
erau televizate — pentru a fi ală
turi de sportivi, ne-au confirmat 
încă o dată că atletismul este un 
sport care pasionează, că el are
— în orice condiții — adepți sta
tornici. Cel de al doilea aspect re
levat de „internaționale” este se
riozitatea exemplară a tuturor par

Campionatele naționale de parașutism

întreceri viu disputate
rezultate de valoare mondială

După o întrerupere de patru 
din cauza condițiilor atmosferice 
proprii, ieri s-a llesfâșurat-. cca 
patra manșă a primei probe — salt 
individual de 
dere întîrziată 
aterizare la 
viu disputate, 
măr de patru 
cordului mondial.

In continuare, s-a disputat 
manșă din cadrul probei a doua 
campionatelor — salt de la 2 000 
cu deschidere întîrziată pînă la 
de secunde și acrobație. Astăzi, 
la orele 9, pe aerodromul București- 
Clinceni continuă întrecerile.

REZULTATE TEHNICE
PROBA I (după 

MASCULIN : 1. Ilie Neagu (Aeroclu
bul Aurel 
(0,00; 0,00;
dial egalat), 2. Ionel lordănescu (Ae
roclubul Aurel Vlaicu București) 0,11. 
3. Florea Todoran (Aeroclubul Bra
șov) 0,20 (0,00 ; 0,83 ; 0,00 ; 0,00 - re
cord mondial egalat), 4. Vasile Stan 
(Aeroclubul Ploiești) 0,43, 5. Nicolae

zile, 
im- 

■de-a
la 1 000 m cu deschi- 
pînă la 10 secunde și 
punct fix. întrecerile, 
au prilejuit unui nu- 
sportivi egalarea re-

Vlaicu
0,12

prima 
a 

m 
30 
de

patru manșe)
București) 0,03
record mon-

Bucureneiu (Aeroclubul Brașov) '0,44 
6. Cornel Limbășan (Aeroclubul Brașov) 
0,54; 7. Ștefan Niță -(Aeroclubul Ploiești) 
0,73. 8 Traian Surariu (Aeroclubul
Brașov) 0,93, 9. Emil Dumitrașcu 
(Aeroclubul Aurel Vlaicu București) 
0,99 (0,08 ; 0,00 ; 0,00 ; 3,88 — record 
mondial egalat), 10. Nicolae Mirică 
(A-S. Șoimii Buzău) 1,05. FEMININ : 
Eva Balogh (Aeroclubul Tg. Mureș) 
0,96, 2. Maria Sasu (Aeroclubul Au
rel Vlaicu București) 1,43. 3. Maria 
lordănescu (Aeroclubul Aurel Vlaicu 
București) 2,10 (0,00 ; 0,00 ; 1,43 ; 7,07 
— record mondial egalat).

PROBA A II-A (prima manșă) 
MASCULIN : 1. Ilie Neagu (Aeroclu
bul Aurel Vlaicu București) 8,6, 
Ion ~ 
9,4. 
iești) 
(Aeroclubul 
8.6, 2, Eva 
Mureș) 9.7, 
clubul Ploiești) 10,2.

n 
Bucurescu (Aeroclubul Ploiești) 
3. Ștefan Niță (Aeroclubul Plo- 

9,9. FEMININ : 1. Florica Uță
Aurel Vlaicu B.ucurești) 

Balogh (Aeroclubul Tg. 
3. Victoria Leonida (Aero-

Dinu COSTESCU

SIMONA ARGHIR 
(„U“ București)

CRISTINA METZENRA'I H 
(„U“ Timișoara)

De mîine, iubitorii handbalului 
din Capitală vor fi martorii pri
mului turneu de sală al echipelor 
feminine de divizia A. Miercuri, 
joi și vineri, sala Floreasca va 
găzdui 15 meciuri contînd pentru 
primele trei etape ale turului doi, 
astfel că le vom putea vedea evo- 
luînd într-o suită de partide pe 
cele mai bune formații ale handba-

Echipa națională de fotbal a plecat la Helsinki
Dialoguri fugare, pe aeroportul Otopeni, cu purtătorii speranțelor noastre în partida de miercuri

Echipa națională de fotbal a ple
cat aseară la Helsinki. La aeroportul 
internațional Otopeni, de unde, la 
ora 18, s-a îmbarcat la bordul unui 
avion special, ea a fost condusă de 
cîteva zeci de suporteri (sperăm ca 
la sosire numărul lor să fie mai 
mare 1), de rudele si prietenii jucă
torilor.

Am legat dialoguri, fugare, cu 
majoritatea jucătorilor. Toți cei cu 
care am stat de vorbă ne-au mărtu
risit că meciul de mîine seară se 
anunță foarte dificil, dar 
ria nu poate „trage" decît 
noastră. Am remarcat, cu 
lej, la jucătorii noștri un 
robust, însă lucid, calculat.

Lupescu crede că partida va fi 
cîștigată de formația noastră, cu sco
rul de 2—0. „Noi, apărătorii, ne-am 
luat angajamentul de a nu primi gol. 
Totul depinde de felul cum se va 
descurca atacul”. Ne cerem scuze șl

că victo- 
în tabăra 
acest pri- 
optimism

îl „răpim”, de lîngă soție, 
teva minute, pe Neagu, cel 
căruia apasă. în principal, 
bilitatea înscrierii golurilor. .. .. 
în formă și promit să-l înving 
două ori pe portarul finlandez, 
toria nu ne poate scăpa..

Dembrovschi spune că echipa noas
tră nu trebuie să intre în panică in 
eventualitatea că nu va reuși să des
chidă scorul repede. Ne trebuie calm 
răbdare, putere de concentrare.

Radu Nunweiller vrea să facă un 
joc foarte bun la Helsinki pentru a 
justifica și răsplăti încrederea antre
norilor care l-au inclus în ,.ll”-le de 
bază. își dorește mult să înscrie un 
gol, așa cum a făcut-o astă toamnă 
In partida tur de la București.

Ozon, antrenorul secund, ne-a în
credințat o declarație diplomatică

pentru el- 
pe umerii 
responsa- 

simt 
do 

Vic-
„Mă

bazată pe un raționament simplu: „Cu 
mai puține 
mai mare...”

I). V.

cit înaintarea va rata 
ocazii, cu atît scorul va fi

ncscu, Tătaru și Pantea. Au mai 
făcut, de asemenea, deplasarea dr 
Dumitru Tomescu și masorul Andrei 
Tudose.

★

Delegația, condusă de tovarășul Ion
Șiclovan. vicepreședinte al F.R.F., este 
alcătuită din antrenorii 
lescu și Titus Ozon și din jucătorii 
Răducanu, Ad-amache, 
Lupescu Dinu. Mocanu. 
tru. Radu Nunweiller, Vigu, 
Lucescu, Dembrovschi, Neagu, Iordă-

Angelo Nicu-
Sătmăreanu.

Vlad, Dumi-
Anca,

LA CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI

ANTRENORII
IN COMPORTĂRI BUNE ȘI IN CALIFICARE LA JO

★
3 ore de zbor pe ruta Bucu- 

Budapesta — Varșovia — 
lotul reprezentativei României

După 
rești — 
Gdansk, 
a sosit în capitala Finlandei. Pe aero
port, delegația fotbaliștilor 
fost primită de membri ai 
finlandeza. de fotbal și de 
ziariști. Lotul român are 
ședință hotelul Marski din

noștri a 
federației 
numeroși 

drept re- 
Helsinki.

AU FOST ALCĂTUITE ECHIPELE DE SENIORI Șl DE TINERET ALE FINLANDEI
SENIORI : Naehman — Suoma- 

lainen, Saviomaa, Maekinen, Ramta, 
Toivanen, Ilcikkilae. Toivola, Rahja, 
Nikkanen, Lindholm.

TINERET : Miskola — Vihtilae. 
Nieminen. Erikson, Kautonen. Afikai- 

Lehtincn. Raatikainen. Hergstro- 
Kallio, Iluhti.

Astăzi, de dimineață, părăsesc Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Torino, 
și Reggio Emilia, loturile repre
zentative de volei ale României 
care urmează să participe la cea 
de a opta ediție a campionatelor 
europene (23 septembrie — T oc
tombrie).

înaintea plecării am cerut an
trenorilor echipelor noastre să-și 
exprime părerile în legătură cu 
șansele pa care acestea le au în 
competiția continentală, al cărei 
start este prevăzut pentru joi seara 
în nouă orașe italiene.

Am acordat prioritate antreno
rilor lotului feminin, pe care îl 
așteaptă o misiune dificilă, aceea 
de a nu scăpa ultima șansă de ca-

lificare, cu prilejul europenelor, 
pentru Olimpiada de la Miinchen. 
Echipa trebuie să ocupe o poziție 
mai bună decît R.D.G- și Iugoslavia 
(în serie), Cehoslovacia, Bulgaria, 
Polonia (în urneul final pentru 
locurile 1—6).

NICOLAE MEADU (antrenor se
cund): „Mergem cu fruntea sus la 
Reggio Emilia, cu dorința de a ne 
califica in turneul pentru locul 
1—6. Intre finaliste, avem ca o- 
biec.tiv principal meciul cu Ceho
slovacia. pe care sperăm să-l cîș- 
ticiăm. In ce privește partidele cu 
Bulgaria și Polonia, avem prima 
șansă, echipa noastră fiind supe
rioară. Calificarea depinde, deci, de 
meciul cu Cehoslovacia. Bineînțe-

NICOLAE RO1BESCU (antrenor 
principal): „La ora actuală echipa 
este în formă bună și sperăm să 
ajungem în primul turneu final, 
unde vom aborda fiecare întîlnire 
cu dorința victoriei, pentru că ob
ținerea mandatului 
chen va depinde și

(Continuare tn pag. a l-aj

lului nostru, pe jucătoarele selec
ționate în lotul național.

Programul desfășurării turneului 
este următorul : MIERCURI — ora 
15, Universitatea Cluj — Mureșul 
Tg. Mureș ; 16,10, Rulmentul Bra
șov — Confecția București ; 17,20, 
Universitatea Timișoara — Voința 
Odorhei ; 18,30, Textila Buhuși — 
I.E.F.S. ; 19,40 Rapid — Universi
tatea București : JOI (la aceleași 
ore) — Voința Odorhei — Textila 
Buhuși ; Confecția — Universitatea 
Cluj ; Universitatea București — 
Rulmentul Brașov ; I.E.F.S. — Ra
pid ; Mureșul Tg. Mureș — 
Universitatea Timișoara; VINERI 
(la aceleași ore) — Rulmen
tul — Universitatea Cluj : Tex
tila Buhuși — Mureșul Tg. Mureș ; 
Universitatea Timișoara — Confec
ția ; Universitatea București 
I.E.F.S. ; Rapid — Voința Odorhei.

înaintea primului turneu de sulă, 
clasamentul diviziei 
feminin se prezintă

1. UNIV TIMIȘOARA
2. Univ. București
3. Mureșul Tg. Mureș
4. I.E.F.S.
5.
6.

Textila Buhuși 
Rulmentul Brașov

7. Voința Ocîorliei
8. Confecția
9. Rapid

10. V. Cluj

Ies, noi vom forța și în întîlnirile 
cu Ungaria (pe care o consider 
însă de foarte bună valoare, a- 
proape egală cu voleibalistele so
vietice) și cu U.R.S.S.".

Aurelian BREBEANU

Jucătorii lotuiui național, cu puțin timp înaintea decolării avionului spre Helsinki.

pentru M tin
de rezultatele

mijlocul lor, pre-
Foto t B. VAS1LE

. . . . . .i. In
ședințele F.R. Fotbal, tov. Mircea Angelescu care i-a condus pe tricolori la aeroport.

A la 
astfel
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Primul și singurul 
care se dispută anul 
pionatu) feminin are o dublă 

este d i 
punctelor

turneu de sală 
acesta în cătu

șei n- 
nificație. Cea dintâi este disputa 
pentru acumularea punctelor și 
asigurarea unui loc fruntaș în ierar
hia națională, iar cea de a doua 
verificarea potențialului sportive
lor selecționate în lotul național 
care —nu peste multă vreme — își 
vor începe pregătirile în vederea 
participării la turneul final al cam
pionatului mondial (11—19 decem
brie, în Olanda).

Frumoasa comportare 
a luptătorilor români
4 locuri I la seniori, 2 locuri I

la juniori, in concursul 
de la Razgrad

SOFIA. — In cadrul con 
cursului internațional de 
lupte libere de la Razgrad. 
sportivii români au avut o 
frumoasă comportare. Astfel 
în concursul rezervat seniori 
lor, Constantin Moldovan. 
Gheorghe Ciuntu, Ion Bog
dan și Teodor Balaș au ocu
pat primele locuri, iar La ju
niori, Marin Pîrcălab șj Lup 
Ioan s-au clasat, de aseme- 
nea, pe primul loc.
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CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET
UN FRUMOS SUCCES AL JUNIORILOR

TOMA OVICI
PREGĂTIREA FIZICĂ A FOST DETERMINANTĂ IN IERARHIZAREA FINALĂ CAMPIONI BALCANICI LA POLO

S-a născut la Tg. 
Mureș, la 31 mai 1M9. 
La virsta da 7 ani a 
început să practice te
nisul, ia clubul spor
tiv Mureșul, sub su
pravegherea antreno
rului Tiberiu Ovici. In 
perioada cit și-a sa
tisfăcut stagiul militar 
(1967—1989) a activat în 
cadrul clubului Steaua, 
Din primăvara acestui 
an a devenit membru 
al clubului Progresul.

A debutat intr-o 
competiție oficială la 
virsta de 10 ani cu o- 
caxia edlțipi din 1959 
a „ cupei Dr. Petru 
Groza". La virsta de 
18 ani a obținut ca
tegoria I de clasifica
re. în competițiile de 
peste hotare a parti
cipat la Campionate 
internaționale ale Po
loniei ale Bulgariei, 
ocupînd locuri frun
tașe.

fin fcîțivaToma Ovlcl încearcă 
ani să se afirme în ierarhia te
nisului nostru- Dacă nu reușise a- 
ceasta pînă de curind, explicația 
trebuie căutată în primul rind in 
faptul că într-o vreme el nu a- 
corda atenția necesară antrena
mentelor specifice și pregătirii fi
zice. Talentul indiscutabil de care 
dispune li dă totuși dreptul să 
intre în plutonul fruntaș al teni
sului chiar dacă de la primele 
sale starturi au trecut ani buni. 
Alți colegi de-ai săi au evoluat 
mai rapid, s-au afirmat deja.

Ambiția, dorința 
vîrful piramidei, 
conștiința tânărului 
acel moment Ovlcl 
trenamentelor cu

nu au întlr-
O dată cu ediția 

a campionatului pe

de a urca în 
s-au trezit în 
tenlsmen și din 
s-a dedicat an- 
o putere de 

muncă de invidiat. Rezultatele

firești, de altfel 
Ziat să apară, < 
din acest an 
echipe, el a făcut pasul de mult 
așteptat, ciștigind întilniri pre
țioase pentru palmaresul Său: l-a 
învins pe Constantin Popovlci (de 
3 ori), pe Sever Dron, 
Mărmureanu și pe Ion 
toți acești tenismeni 
locuri superioare față 
clasamentul oficial pe
Bl Federației române de tenis.

Ovici dispune de un joc com
plet, dar excelează în loviturile 
„scurte" din care cîștigă puncte 
aproape întotdeauna. Este un bun 
tactician, un jucător care știe să 
„gîndească" pe terenul de tenis.

pe Petre 
Sântei — 

ocupi nd 
de el în 
anul 1970

ESSEN, 20 (prin telefon). Deși țara 
organizatoare, R. F. ■ Germaniei, nu 
are tradiție puternică tn baschet, a 
XVII-a ediție a campionatului euro
pean de seniori s-a bucurat de condi
ții foarte bune de desfășurare, fapt 
apreciat de toate delegațiile partici
pante.

In general, întrecerile au arătat că 
există o departajare valorică în trei 
categorii : prima a echipelor U.R.S.S. 
și Iugoslaviei, net superioare celorlal
te. a doua alcătuită din selecționa
tele Italiei, Poloniei, Cehoslvaciei și 
Bulgariei, a treia formată din cele
lalte team-uri (printre care și al 
României) între care există un sensi
bil echilibru. Clasamentul final al 
campionatului european exprimă co
rect potențialul actual al echipelor și, 
Ih acest sens, trebuie subliniat saltul 
baschetbailștilor italieni, clasați pen
tru prima dată pe locul trei. Mai tre
buie remarcată buna comportare a 
sportivilor polonezi, foarte tineri Șl 
cu mări perspective, 
luția promițătoare a 
a Germaniei.

Tot ca observație
buie spus că această . _ 
penelor” nu a reliefat noutăți in do
meniul tacticii. S-au observat, însă, 
sporirea substanțială a siguranței ac
țiunilor, creșterea evidentă a preci
ziei in aruncările la coș, faptul că 
inspirația si fantezia își găsesc tot 
mai puțin Ioc. în apărare, toate e- 
chipele bune folosesc numai sistemul 
om la om. foarte activ pină la limita 
de unde se poate arunca la coș. 
U.R.S.S.. Iugoslavia. Italia, Polonia și 
Cehoslovacia au utilizat doar ..om la 
om". Presingul a apărut cînd și 
cînd. In finalurile partidelor, de cele 
mai multe ori tardiv și fără a „în
toarce” rezultatele, 
că această variantă 
la om” nu a fost 
special ca o armă 
mai remarca, Ia 
fluența gabaritului 
a taliei), care dă

precum și 
formației
generală, 

ediție a „euro-

ceea ce denotă 
a sistemului „om 
pregătită în mod 
de apărare. Vom 
acest capitol, in- 
(și deci nu numai 
un plus de tărie

DUPĂ O FINALA DRAMATICA
Neparticiparea noastră la concursul de înot a fost o mare greșeală"

declari C. MIHAI, secretarul general al F.R.N.

în dorința de a contribui conti
nuu la dezvoltarea natațiel în Bal
cani, federațiile de specialitate din 
Bulgaria, Grecia. Iugoslavia, Turcia 
și România au hotărit, încă de anul 
trecut, să organizeze J.B. pentru 
juniori cu limite de vlrstă s 18 ani 
pentru înotători și săritori, și 20 ds 
ani pentru jucătorii de polo. Șl la 
prima lor ediție, Întrecerile găzduite 
săptămlna trecută de piscina olim
pică din Atena au cunoscut un fru
mos succes, justificind Pe deplin 
eforturile făcute de gazde.

Rezultatele Be cunosc ; 
greci, o adevărată revelație, 
minat concursul de înot, 
primul loc în clasament, 
echipelor Iugoslaviei și Bulgariei, iar 
în turneul de polo, selecționata Ro
mâniei. imltînd performanța senio
rilor, a cucerit medalia de aur.

..Organizate excelentă, rezultate de 
bună valoare 
ractertzat. 
C. Mihai, 
(estivalul 
șutat la 
competiție 
gretul de

«portivii 
au do- 
ocupînd 
înaintea

CU ECHIPA FEMININA RAPID

SE ÎNTÎMPLĂ

BUCUREȘTI?
de handbal, dl- 
cu multe sur- 

(vezi nivelul în 
1 formațiilor U- 

i Timișoara, Universitatea 
I.E.F.S., Mureșul Tg. Mureș, 

de cadre talentate.

Campionatul feminin 
Vlzia A, a debutat 
prize, unele plăcute ( 
•vldentă ascensiune al 
niversitatea 
București, 1---------, _
infuzia de cadre talentate, un mai 
mare echilibru al valorilor Individuale 
in unele formații etc.), dar altele ne
favorabile dezvoltării acestui sport in 
țara noastră. Printre cele din urmă 
ite situează șl comportarea mal mult 
deeit modestă a echipei Rapid Bucu
rești.

Avînd 
Giuleștl 
pionilor 
de aur“ 
formația 
mai

o bogată tradiție (echipa din 
a cucerit cindva „Cupa cam- 
europenl** șl a dat „teani-ulul 

componente de certă clasă), 
Rapid a însemnat — și ar 

putea să însemne — „ceva” 
pentru sportul cu mingea mică de la 
noi. In —— ..... .
interpun 
care am 
Impunea 
antrenorului 
bine tn ultima 
din 1960—1970, 
căderea in B șl soeotlnd-o 
ghinion. In anul competițional 
a urmat, feroviarele au strălucit în 
divizia secundă, cucerind detașat drep
tul de a reveni pe prima scenă a 
handbalului feminin românesc. Și, con
trar tuturor așteptărilor, primele e- 
vo Iuții ale Rapidului în cea de a XlV-a 
ediție a campionatului au deziluzionat, 
insuccesele repetindu-se In mod În
grijorător.

CE SE tNTTMPLA, DECI, CU RA
PIDUL 7 La această Întrebare am so
licitat șl »m obținut răspuns de la 
antrenorul prof. 
jucătoarele - ---------- -----
GHEORGHE și de la vicepreședintele 
clubului Rapid, prof. FLORIN JIPA.

PROF. POMPILIU SIMION : „Pregă
tirea echipei pentru noul campionat 
nu s-a putut face Ia nivelul exigen
țelor diviziei A. La revenirea mea de 
ia lotul republican (5 anglist), ani fost 
anunțat că nu voi mai putea conduce 
echipa, întrucît am fost Înlocuit. Fe
tele — majoritatea crescute (in hand
bal, firește) de mine — n-au acceptat 
situația și mi s-a cerut să revin. Ani 
solicitat clubului o ședință de secție 
la care sa participe și conducerea 
Rapidului. N-a fost convocată. De a- 
ceea, n-a putut fi elucidată nici pro
blema „statutului speria!'1 al Anei 
Stark-Stănlșel, au continuat disensiu
nile care au dus la destrămarea uni
tății sufletești a echipei, la părăsirea 
formației de către Alta Stark-Stăuișel.

calea
însă 

încercat să 
acest lucru, 

Pompillu 
parte 

toată

progresului firesc se 
niște obstacole pe 

’ le depistăm. Se 
întrucît 
Simion , 

a campionatului 
lumea

echipa 
jucase 

• 1 
regrelind 
un real 

care

POMP1LIU SIMION, 
MARIA BUZAȘ, ELENA

Am ajuns în situația ca !a meciul cu 
Voința Odorhei să pot aduna cu mate 
greutate 7 jucătoare ! în condițiile pe 
<?are le-am expus, am jucat în pri
mele 4 etape meciuri de o mare difi
cultate : cu Universitatea București, 
I.E.F.S., Voința Odorhei și Mureșul Tg. 
Mureș, toate aspirante la primele trei 
locuri

Am 
meci 
scor. 
Cluj, 
va progresa, 
jucătoare de valoare medie, pentru că 
fetele vor să muncească, sînt ferm 
hotărite să se pregătească conștiin
cios". /

MARTA BUZAȘ : „Nu ne-am pregă
tit. suficient pentru campionat, îndeo
sebi la capitolul intensitate. în loc de 
antrenamente ne-am certat între noi, 
fiindcă în echipă avem mai multe... 
echipe. Ana Stark-Stănișei ne lipsește 
ca jucătoare, dar ca om n-avem de 
ce s-o regretăm. Rapid va merge din 
ce în ce mai bine, va reveni la ni
velul cunoscut și-l va întrece pentru 
că acum ne putem pregăti în liniște".

ELENA GHEOR.GHE : „N-am putut 
suporta situația de a 
antrenorul pe motivul 
nevoie de el. întrucît 
pentru club. Noi știm 
și cum a muncit, de 
tăm și-l stimăm. DU» 
nul echipei : __ _____
Stănișel care ne jignea — s-au stins, 
astfel că acum putem să ne canali
zăm întreaga energie spre pregătirea 
continuă și conștiincioasă".

PROF. FLORIN JIPA î „Valoarea e- 
chipei noastre a coborit In anul cit a 
Jucat In B, divizie care are un nivel 
foarte scăzut. Pregătirile in timpul e- 
voluției in divizia secundă trebuiau
să se ridice Ia nivelul pretențiilor din 
divizia A. Lucrul acesta a fost înțeles 
și nu prea. Jocul cu Universitatea 
București — pe care l-am pierdut în 
ultimele minute — a fost un șoc pu
ternic, ale cărui efecte negative s-au 
repercutat și asupra meciurilor cu 
I.E.F.S. șl Voința Odorhei. Trecerea 
de la B Ia A comportă uncie sacri
ficii și va mai trece timp pînă ce Ra
pidul va intra în noul ritm. Cele fi 
meciuri au rodat întrucîtva echipa și 
în turneul de sală Sperăm să obținem 
3 puncte în 3 partide grele : cu U. 
București, I.E.F.S. și Voința Odorhei. 
Nu avem individualități, jucătoare care 
să realizeze. Poate că juhidara 
randeî va fi, în viitor, vedeta 
tră ",

ale campionatului...
început, apoi, să ne revenim > 
egal cu Confecția, victorie la 
în deplasare, la Universitatea 

Rapid va rămîne tn divizia A și 
cu toate că are numai

„N-am 
ne fi înlăturat 

că nu mai este 
n-a făcut nimic 
foarte bine cit 

aceea îl reSpec- 
Disensiunlle din sî- 

cauzate de Ana Stark-

existat, așadar, șt poate că rhai 
(serios atenuate) disensiuni. Ele, 

primai rîrid, '
progresului, au influențat negativ e- 
voluțla echipei. Aplanîndu-se conflic
tele stănișel-antrenor și Stfinlșel-echl- 
pă s-a readus liniștea în colectiv, s-a 
creat, din nou. climatul de muncă 
serioasă, s-a reaprins dorința obține
rii victoriilor. Poate că ar fl fost ne
cesar (șl mal este încă) să se facă 
mai mult $1 mal ferm simțit ajutorul 
multilateral al conducerii clubului, al 
tov. prof. Florin Jlpa, om cu mare 
experiență, cu pricepere șl pasiune 
pentru dezvoltarea handbalului In clu
bul feroviar. Există, desigur, o pro
blemă a antrenorilor de club care 
funcționează la lotul național. Clubu
rile, echipele acestora au de suferit 
în unele perioade dacă nu se asigură 
un schimb de ștafetă omogen. Este 
cazul și la Rapid. Forțele acestuia 
Sint suficiente însă pentru a găsi re
zolvarea (să amintim că în echipă e- 
xlstă prof. Fotini Mamiaea, absol
ventă I.E.F.S, cu specializarea hand
bal. care ar putea conduce în scurte 
perioade pregătirea formației după pla
nurile antrenorului Pompillu Simion, 
Chiar dacă clubul refuză ab initio 
această soluție), mal ales că nu peste 
multă vreme echipa României va evo
lua la turneul final al campionatului 
mondial din Olanda, problema
tirll team-ulul reprezentativ, a 
sala evoluții Hind a întregului
bal românesc.

Echipa de handbal a oubulul -r
București traversează o perioadă grea
(există tn viață asemene» momente) 
care — «e pare — se apropie de sfîr
șit. Să sperăm că handbalistele, an
trenorul lor șl conducerea clubului 
vor face totul pentru deplina reintra
re a lucrurilor în normal.

Hristacha NAUM

Au 
există 
In au îrripietât asupra

pregă- 
bunei 
band*

Rapid

Chivulescu a izbutit să străpungă întreaga apărare adversă și va înscria. 
Fază din meciul România — U ft.S.S. Foto t DRAGOȘ NEAGU

defensivei. Contraatacurile au fost 
sporadice, la majoritatea echipelor. în 
atac, însă, deși se spune că se joacă 
simplu (acțiuni între doi-trei jucă
tori). s-a văzut clar că în meciurile 
decisive, intre formații de forțe e- 
gale, acțiunile bine gîndite in cadrul 
sistemului de joc sînt determinante, 
așa cum s-a petrecut In ihtilnirea 
U.R.S.S.—Iugoslavia.

Pivoții au rămas oamenii de bază, 
realizatori și recuperatori, „Capa
cele” și intervențiile la mingi au că
pătat o frecvență impresionantă, îm- 
piedlcînd înscrierea multor coșuri 
„gata făcute". „8”-ul a fost reactuali
zat 1 Chiar selecționata U.R.S.S. 1-â 
folosit ca mijloc de circulație și de 
demarcare pentru facilitarea aruncă
rilor la coș. Datorită luptei pentru 
recuperări, în care sînt angrenați 
doi, trei și chiar patru jucători, echi
librul defensiv a trecut pe planul se
cund, fiind „asigurat” deseori de un 
singur baschetbalist. In sfîrșit, mai 
trebuie spus că în domeniul proce
deelor tehnice nu a apărut nimic nou, 
dar ceea ce se cunoaște este foarte 
bine pus la punct.

Esențial în întreaga desfășurare a 
campionatului european ni s-a părut 
pregătirea fizică, sub toate aspectele, 
care a avut un cuvint hotărîtor. Spor
tivii sovietici au încheiat competiția 
la fel de viol cum au început-o. și 
un jucător ca Paulauskas, căruia i 
s-a decernat titlul de onoare de cel 
mai bun baschetbalist al „europene
lor”, a terminat întrecerea fără a 
manifesta nici urmă de oboseală 
Pregătirea fizică excepțională, ca si 
omogenitatea lotului (bineînțeles, la 
un nivel înalt), au permis antreno
rului Kondrașin să folosească. In toa
te întilnirile, aproape toți jucătorii, 
păstrînd astfel prospețimea formației 
pe teren.

Despre echipa română trebuie spus 
că o lipsă mai veche a ei, insuficien
ta rezistentă, a împiedicat-o să joace 
bine tn ultimele partide. Oboseala 
s-a făcut din plin simțită tn meciu
rile cu Cehoslovacia șl Spania (al 
doilea), deoarece jucătorii de „clmp” 
au trebuit să depună eforturi duble

pentru a suplini evoluția mediocră 
și, uneori, slabă a celor tnaiți. lipsiți 
de eficacitate in fața coșului șl do
minați la recuperări. Sîntem con
vinși, însă, că evoluția lotului român 
va face obiectul unei discuții mal 
ample în rîndul tehnicienilor noștri.

ALEXANDRU POPESCU 
antrenor emerit

iată cum ne-a ca- 
în cîteva cuvinte, tov. 

secretar general al F.R.N., 
balcanic al natației desfă- 
Atena. Am asistat la o 
minunată șl păstrez re- 
a nu fi plecat la aceste 

întreceri sl cu o echipă de tnot. Ab
senta, de pe blocsfarturi, a sportivi
lor români, care dețin supremația 
în Balcani, a stârnit o totală nedu
merire. Și sincer să vă spun nu mi-a 
fost ușor să explic acest forfait. Este 
suficient să amintesc că Anca Groza, 
Eugenia Crlstescu, Lavinla Donia și 
Anca Georgescu ar fi putut cîștiga 
absolut toate titlurile puse in joc. 
Același lucru l-am fi realizat șl cu 
Wetterneck, T. Nicolae sau Oprițescu. 
A fost o mare greșeală a federației 
noastre de specialitate, care provine 
din lipsa de încredere în posibilită
țile tinerilor noștri sportivi. Vreau 
să cred că va fl ultima de acest 
gen. .."

Ama- 
noas-

REZULTATE DIN DI V I 351 A E

„CUPA OLIMPIA-, O INIȚIATIVĂ RATATĂ

Rezultatele înregistrate în etapa 
a III-a a campionatului diviziei B :

FEMININ, seria I : Voința Bucu
rești — ISEM București 13—7 
(6—3), Progresul București — Con
structorul București 14—9 (8—6),
Universitatea Iași — Spartac Plo
iești 13—5 (8—4), Chimia. Buzău —
—I— W.WUUWI «WKgar.r3£aElSF.ti3ia--------------

8—4
Voința

: seria

AZI, START
ÎN CAMPIONATELE NAȚIONALE

Pe terenurile din parcul sportiv 
Progresul se desfășoară, de marți 
pînă duminică (din cauza cantită
ții mari de apă căzută în urma 
ploilor, întrecerile n-au putut în
cepe ieri), campionatele naționale 
individuale pentru jucători de ca
tegoria I. La această ediție sînt 
prezenți 78 de concurenți (51 de 
bărbați și 27 de femei), reprezen- 
tind cluburile bucureștene Dinamo, 
Progresul, Steaua, C.S.U. Construc
ții și Cutezătorii, precum și Poli
tehnica Cluj, Steagul roșu Brașov, 
Mureșul Tg. Mureș, Electrica Timi
șoara, Petrolistul Cîmpina.

Favoriți ai întrecerilor masculi
ne sînt : P. Mărmureanu (cap de 
serie nr. 1), C. Popovlci (2) — a- 
mîndoi de la Steaua, S. Mureșan 
(3) — Progresul, S. Dron (4) — 
Dinamo, I. Sântei (5) — C.S.U.
Construcții, V. Marcu (6) — Di
namo, I. Kerekes (7) — St. toșu 
Bv., Gh. Boaghe (8) — C.S.U. 
Constr., D. Hărădău (9) —
Steaua, T. Ovici (10) — Progresul, 
V. Soiiriu (11) — Steaua, Gh. Ko- 
moroezi (12) — Politehnica Cluj, 
L. Boldor (13) — Politehnica Cluj, 
în întrecerile feminine capi de se
rie sînt, în ordine : ludit Dibar 
(Dinamo). Agneta Kun (C.S.U. 
Constr.), Eeaterina Iioșianu (Progr.), 
Eleonora Dumitrescu (Steaua), Va
leria Balaj (Steaua), Manana Nun- 
weiller (Dinamo), Elena Takacs 
(Progresul).

întrecerile vor avea loc după ur
mătorul program : dimineața, de 
la 8,15—12.15 iar după amiază de 
la 14,15—18,30.

★
în meciul con tind pentru cam

pionatul divizionar pe echipe din
tre Progresul — Dinamo, tenisme- 
nii din str. Dr. Staicovici conduc 
cu 9—5.

Politehnica Galați 
Chimia Făgăraș 
dăuți 6—4
Il-a: Textila 
ța Sighișoara 11
Oradea — Jiul Petroșani
(5—7), Universitatea 11 Timișoara
— C.S.M. Sibiu 8—9 (5—2), Sparta 
Mediaș — Constructorul 
8—8 (3—4).

MASCULIN, seria 1
București — Comerțul 
10—7 (6—2), Chimia Tr.
— Chifnia Făgăraș 9“

(5-1), 
i Ră- 

(4—1) ; seria a
Sebeș — Voin- 

•9 (7—7), Voința
10—12

Timișoara

: Voința 
Constanța 
Măgurele 

—10 (6—4),
A.S.A. Tg. Mureș — Agronomia Iași 
29—18 (17—8), Rafinăria Teleajen 
— Tractorul Brașov 6—4 (4—3),
Relon Săvinești — inst. Ped. Ba
cău 21—15 (12—8); seria a II-a : 
Banatul Timișoara — Timișul Lu
goj 13—16 (7—8), Metalul Copșa
Mică — Minaur Baia Mare 10—'2 
(3—3), Știința Petroșani — Textila 
Cisnădie 10—9 (7—7), C.S.M. Re
șița — Gloria Arad 19—8 (9—2).

La prima sa ediție, „Cupa Olim
pia", competiție rezervată echipe
lor feminine de baschet din Capi
tală, a fost plină de peripeții. în
ceputul îl cunoașteți: din nouă e- 
chipe înscrise, s-au prezentat doar 
patru. în continuare, lucrurile s-an 
desfășurat normal pînă în etapa a 
patra, cînd s-au ivit âlte proble
me. Joi trebuia să aibă loc par
tida Voința — Olimpia. Cele două 
echipe s-au prezentat la teren, dar 
au lipsit arbitrii. Iar în altă zi erați 
programate ultimele două întîlniri: 
Politehnica — Olimpia și I.E.F-S. 
II — Școala sportivă nr. 2. De 
data aceasta s au prezentat arbitrii, 
dar au absentat formațiile Politeh
nica, I.E-F.S. II și Școala sportivă

nr. 2; în asemenea condiții, ar
bitrii aii consemnat forfait.

Aceste ultime întîmplărî au scos 
în evidență neseriozitatea unor e- 
chipe, precum și insuficienta 
gență a organizatorilor care 
permis amînarea unor jocuri.

Totuși, trebuie să subliniem 
țiativa clubului Olimpia de a 
gar.iza o asemenea competiție,
nită să contribuie la o mai severă 
verificare a divizionarelor A și B. 
Că lucrurile nu au ieșit cum se 
cuvenea, este altă chestiune care 
probează. încă o dată „atenția" a- 
cordată pregătirii de antrenorii și 
formațiile din primele categorii ale 
țării.

exi-
au

int
er* 

me

POVESTEA
(Urmare dtti pag, li

forestieră. Portul Constanța ba chiar 
și al unor unități militare — cei 
mici și-au văzut visul împlinit.

CLUBURILE - MARI FAMILII
(Urmare din pag. 1)

din orele de antrenament sau com
petiție.

Marele hiatus din activitatea clu
burilor noastre nu ține neapărat de 
lipsa performanței sau de superfi
cialitatea pregătirii, cit — mai ales 
— de faptul că multe din unitățile 
de acest gen nu izbutesc (sau nici 
nu caută 1) să se constituie in ade
vărate FAMILII, în interiorul că
rora fiecare purtător al culorilor 
unui club — fie el înotător sau 
fotbalist, popicar sau halterofil — 
să se simtă înnobilat de puternicul 
sentiment AL APARTENENȚEI la 
colectivitatea respectivă, rezultantă 
între îndatoririle față de club și 
mîndria de a face parte din el.

Sportivii noștri peti-” prea pu
țin timp — fărind abstracție de cel 
destinat antrenamentelor sau între
cerii propriu-zise — în interiorul 
clubului, care încă n-a descoperit 
cea mai fericită modalitate de a-și 
capta membrii, iar timpul petrecut 
(totuși) în incinta clubului este cel 
mai adesea irosit, consumat în ma
nifestări facile, uneori chiar străine 
de caracterul educativ care trebuie 
să fie integrat procesului de instru
ire a tinerei generații.

Ajunși în acest punct al expu
nerii, trebuie să recunoaștem că 
prea puțin au făcut — sau fac —

cluburile, chiar și cele mari, pen
tru atragerea unui număr mereu In 
creștere de suporteri, simpatizanți 
fideli și sinceri ai mișcării sportive, 
oameni al căror atașament față de 
un ciub îl depășește uneori pe cel 
al ... sportivilor înșiși I

A venit vremea ca forța și pres
tigiu) unui club să se lege măi 
strîns, cu fire mai trainice, de nu
mărul suporterilor devotați, de 
popularitatea sportivilor clubului 
respectiv, de simpatia cu care 
aceștia sînt înconjurați, deopotrivă 
pe stadion, cît și la locurile lor de 
muncă. Există pe lîngă cîteva clu
buri „cercuri ale suporterilor", dar 
existența lor — exceptînd, poate, 
F. C. Argeș, unde ființează un ade
vărat „club al susținătorilor", efer
vescent și dinamic, posedînd un se
diu propriu — este mai degrabă 
fictivă, trecută în bilanț la capito
lul „alte activități".

Cu ajutorul acestor suporteri-coti- 
zanți, a căror selectare trebuie să 
cunoască precepte dintre cele mai 
exigente, conducerile cluburilor AU 
DATORIA să adopte măsuri care 
să contribuie, în mod nemijlocit, la 
întărirea legăturilor dintre membrii 
cluburilor, la fortificarea acestora, 
neuitînd să direcționeze mai multe 
eforturi spre componenta educativă 
a instruirii sportivilor.

A. VASILESCU

Conflrmlnd valoarea subliniată din 
plin la „Cupa Prietenia" (locul II), 
sau în cadrul campionatului euro
pean (locul IV), echipa de polo a 
juniorilor noștri a cistigat, » drept 
la mare luptă, primul titlu balcanic. 
Amănunte asupra «naiului de-a drep
tul dramatic aJ acestui turneu ne-au 
fost oferite de ex-lnternaționalul Ale
xandru Bădiță, unul dintre antreno
rii echipei :

„Superioară din 
tehnic și tactic, 
ciștigat destul de 
meciuri • 9—4 cu 
cu Iugoslavia. Același lucru l-a rea
lizat și formația greacă (pregătită 
de fostul international iugoslav Ivo 
Trumbici) : 8—5 cu Iugoslavia și
6—3 cu Bulgaria. înaintea meciului 
decisiv — cu formația Greciei — 
desfășurat în fața a peste 3 000 de 
spectatori entuziaști, ambele echipe 
dețineau un număr de puncte egal 
și un golaveraj (14—8) asemănător, 
în acest joc. extrem de pasionant, 
băieții noștri au jucat excelent Îm
potriva unei formații susținute con
tinuu de spectatori, dar 
zată de o serie de decizii 
re ale arbitrului iugoslav 
care a dictat împotriva 
eliminări I Așadar, mal mult de ju
mătate din timpul de joc efectiv am 
evoluat In Inferioritate numerică. în 
ciuda acestui lucru, am avut Iniția
tiva in permanență, iar cu 8 secunda 
înainta de afirșitul timpului regula
mentar de joc conduceam eu 3—1 
Un gest nesportiv al Iul Cocora 
(care l-a atras eliminarea din joc) 
a permis gazdelor să egaleze in ex
tremis (3—3).

Au urmat două prelungiri de cite 
trei minute ; am condus cu 4—3, 
după care adversarii au preluat avan
tajul : 5—4, iar la sfîrșit din nou 
egalitate (5—5). Apoi, alte două pre
lungiri. în prima nu s-a înscris ni
mic, iar In cea următoare, cînd 
apelasem la ultimele rezerve (aveam 
trei jucători eliminați definitiv pen
tru trei greșeli personale), Frîncu a 
înscris de două ori (7—5). La această 
situație, o nouă eliminare (a 16-a) 
și sîntem nevoiți să introducem în 
teren portarul de rezervă (Stancu). 
Acesta a intrat în joc fără caschetă 
regulamentară și sîntem sancționați 
cu un 4 ‘ .
Tensiunea întrecerii a atins punctul 
maxim în 
eliminar» , , ___  _ _
nem tn inferioritate numerică defi
nitiv. Dacă formația greacă ar fi 
egalat în următoarele două prelun
giri am fl fost victime sigure. Dar 
jucătorii rămași tn teren au înotat 
formidabil, nn au cedat balonul nici 
un moment adversarilor șl sirena fi
nală l-a găsit cu un gol în avantaj. 
Și, astfel, am cîștigat primul turneu 
balcanic al juniorilor”.

punct d« veder. 
echipa română a 
ușor primei, două

Bulgaria și 8—4

și favori-* 
părtihitoa- 
Knezevlci, 

noastră 17

DELEGATUL GENERAL 
Fl Șl JUDECĂTOR

lupte! (tușa 
Gorgan — 
de la Cîmpulung Muscel), pentru ca 
părerea ltii, altădată în minoritate, 
să valoreze acum dublu în acorda
rea deciziei.

Considerăm că problema asigură
rii unor arbitraje imparțiale șl 
competente poate fl rezolvată chiar 
și în. condițiile enunțate mal sus. 
în acest sens, ne permitem să fa
cem o sugestie federației de specia
litate 1 la fiecare reuniune oficială 
există și un delegat general (din 
partea federației), care este recrutat 
din rindul celor mai Pine cotați ca
valeri ai ringului. Acesta are misiu
nea de a veghea la buna desfășu
rare a competiției, Iar în timpul 
disputării meciurilor punctează 
(pentru sine), părerea lui fiind măr
turisită celorlalți arbitri la sfîrșitul 
reuniunii. Apreciem că această pă
rere (autorizată ți competentă) ar fi 
foarte util să fie consemnată pe un 
buletin oficial de punctaj, lăsîn- 
du-le arbitrilor din ring numai 
preocuparea de a conduc» lupta.

T. MIHAI

POATE
S-a consumat cea de a doua 

etapă din cadrul campionatului de 
box pe echipe. Desfășurarea eveni
mentelor ne-a prilejuit cîteva con
statări-

Spre deosebire de a-lte competiții, 
în campionatul pe echipe numărul 
arbitrilor care oficiază la o reu
niune s-a redus, de la patru, lâ 
trei. în această situație, arbitrul de 
ring îndeplinește o dublă misiune, 
în afara conducerii luptei el tre
buind sa completeze și buletinul de 
punctaj, devenind astfel și judecă
tor. Au fost, bineînțeles, multe si
tuații în care arbitrii-judecători 
s-au achitat cu brio de cele două 
misiuni concomitente. Dar, au fost 
dese ocaziile în care rezultatele au 
fost viciate datorită acestor sarcini 
dificile ce na pot fi îndeplinite de- 
cît de arbitri competenți, cu foarte 
multă experiență.

în noile condiții de arbitraj, po
sibilitatea comiterii unor erori sînt 
evident, mai mari decît în ceie 
Obișnuite. Est® suficient ca arbitrul 
din ring să nu fie în formă sau să 
se orienteze greșit în conducerea

cum a fost cazul Iul I. 
Craiova — în reuniunea

FORFAIT PE TEREN PROPRIU!
Boxul a prins rădăcini statornice 

la Plopeni. Mărturie recentă este 
numărul mare de spectatori la par
tida din cadrul campionatului na
țional pe echipe dintre formațiile 
Metalul'din localitate și Farul Con
stanța. Păcat însă că nici ei nu au 
putut avea o satisfacție deplină din 
cauza formației locale, care deși a 
prezentat cîteva elemente de va
loare, a forfaitat la trei categorii de 
greutate, ceea ce i-a atras, conform 
regulamentului de desfășurare, pier
derea întîlnirii cu 22—0.

Ca atare reuniunea a avut un 
caracter „amical" în care victoria 
a revenit tot oaspeților, dar la un 
scor mult mai strîns i 12—10.

Iată rezultatele în ordinea cate
goriilor : (primii sînt trecuți boxerii 
din Constanța) i Iusem Mustafa cîș
tigă fără adversar, O. Badea p.p. 
V. Radulescu, M. Dumitrașcu b.k.o. 
1 I. Alexandru, P. Manole, p.p. N. 
Mircea (I), A. IliescU b. ab. 2. M. 
Constantin, A. Sirriionescu p.p. M. 
Ilie (decizie complet eronată dato
rită judecătorilor D. C'iobanu —; Ga-

lațl — șl Gh. Albu — Brăila —, 
care l-au „văzut" pe localnic învin
gător, deși în realitate acesta pier
duse partida la cel puțin 2 puncte 
diferență!), Gh. Pușcașu p.p. Cornel 
Mihai, Al. Tîfboj b. dese. I. V. Filip 
(boxerul Tîrboi nu a prezentat le
gitimație tip F.R.B. ?). A. Dinu p.ab.
2 la Gh. Neagu, ' 
fără adversar, Gh.
3 Gh. Dumitrescu.

P. Pîrvu cîștigă 
Alexandru h k.o.

metri, transformat (7—6).
ultimul minut, cind o nouă 
(!) ne-a obligat să râmî-

O. V.

v

IntIlnire
INTERNAȚIONALĂ

LA SATU MARE
■ATU MARE, 20 (prin telefon), 

în localitate a avut loc o Intere^ 
sântă 
scrimă cu participarea trăgătorilor 
de la Olimpia și al selecționatei 
Slovaciei. La floretă bărbați, victo
ria a revenit, la tușe, echipei lo
cale, lat la floretă fete au învins, 
cu 3—1, sportivele oaspete. Alte două 
victorii au obținut scrimerii gazdă 
la spadă, cu 11—6, și la sabie, cu 
9—4.

Mențiuni se cuvin cu privire Ia 
modul cum au 
torii Kuk| șl 
floretă), Haukler (spadă) de la O- 
litnpia, Kollar și 
din «elecționata Slovaciei.

V, GODJA —

întrecere internațională de

evoluat trăgă-
Mezei (sabie și

Safarit (spadă)

MIILOR DE PITICI
...Șl, APOI, UN CASTEL

’70 pînă-n toam- 
pionierilor 

au înălțat 
castel : o

din 
prin 
con- 
mo-

trală proprie), de jur împrejur în 
partea de sus a zidurilor, geamuri 
mari, luminoase, lumină fluorescentă 
și o tribună (la unul 
sălii) de circa 4—500 de

din capetele 
locuri.

Astfel, din toamna 
na ’71, în Parcul 
Constanța, volnicii 
strădania lor. un
strucție impunătoare, în fapt o 
dernă sală de sport. Aslstind la Inau
gurarea acesteia, sîmbătă, ne*am pu
tut da seama că ea se încadrează 
armonios in ansamblul amenajărilor 
cultural-sportive din 
copilăriei. înaltă, cu 
joc de peste 750 mp, 
interior cu culoarea
în care se va putea juca handbal, vo
lei și baschet — dispune de cabine, 
dușuri, încălzire (printr-o termocen-

acest parc al 
o suprafață de 
sala, vopsită In 

cerului senin.

★
copacii erau...Ploua în acele iile, . _  ___

desfrunziți, dar în parc se auzeau 
glasuri, rîsete. sunete de trompetei 
Piticii voinici se duceau spre sala 
impunătoare, „castelul sportului” cum 
au început să-l numească ei. în spa
tele sălii, săpături pe o suprafață 
mare, iar pe fundul gropii așternut 
„pat” de nisip. „Viitorul bazin de 
înot, acoperit", ni se explică.

S-au spulberat prezicerile ursi
toarei. Existența Parcului pionierilor 
din Constanța nu mai depinde acum 
de anotimp.

ÎNTREPRINDERE' ECONOMICĂ DE ADMINISTRARE
A BAZELOR SPORTIVE

din București, bd. Muncii nr. 37—39, sectorul 3, telefon 21 66 85

ANGAJEAZĂ
— tâmplari manuali
— lăcătuși
— zidari
— zugravi-vopsitori
— fierari befoniști

— electronist! și mecanici de 
aparatelor

DE URGENTA:
— sudor
— dulgheri
— tehnician proiectant constructor
— muncitori necalificafi.

precizie pentru exploatarea 
video-recording

coresp.P. OLTEANU



IZVORUL SPERANȚELOR
IUBITORILOR FOTBALULUI

BAC-ul TAROM-ului !-a dus 
ieri seară pe tricolori la Helsinki. 
Echipa e cunoscută, 
știu și ele, doar cum 
și rezultatul meciului 
noaște încă. Atît I 
stabilit de Angelo 
Titus Ozon n-a lăsat 
jucători despre care al fi 
argumenta că e 
lipsească din echipa 
Cred doar că Broșovschi și Năs- 
tase ar fi putut lua Ioc pe banca 
rezervelor. Tactica are acum o 
tentă de echilibru și mai mult 
nerv pentru ofensivă. S-a făcut 
probabil ceea ce se putea face în 
niște condiții concrete, care întot
deauna intervin pe lingă voința și 
plănuirfle oamenilor. Oricum, 
poarta echipei României va fi apă
rată în Finlanda de un Rădtlcanu 
în mare vervă și de o linie de 
fundași trecută deseori prin „iad". 
Schematic, pentru ofensivă avem 
o linie de mijlocași cu Dumitru 
(poate cel mai bun fotbalist la 
ora actuală) și cu Radu NunweiSler. 
Știm că Radu este în prezent con-

rezervele se 
va fi jocul 
nu se cu- 

Unsprezecele 
Niculescu și 
Pe dinafară 

putut 
mare păcat să 

națională.

troversat. Există ceva dreptate 
în această atitudine, fiindcă dina- 
movistul are o formă fizică mal 
slabă. Dar să nu ne devorăm 
idolii, atunci cînd trec printr-o 
etapă de ușoară depresiune. Radu 
reprezintă o piesă de prim rang 
într-un angrenaj care s-a obiș
nuit cu el și ar fi poate riscant, 
iertată să-mi fie comparația, să 
implantezi brusc un element nou, 
la care organismul echipei ar pu
tea reacționa printr-un fenomen 
de respingere. Pentru înaintare, 

Lucescu și Dembrovschi s-ar fi 
impus drept titulari chiar dacă 
s-ar fi efectuat un plebiscit. 
Neagu a avut în ultimele săptă- 
mini o revenire torențială. dar, 
totuși, îmi este teamă de labilita
tea lui, fiindcă acest jucător poate 
evolua excelent sau lamentabil, 
cale de mijloc neexistînd pentru 
el. în sfîrșit. Iordănescu, dacă va 
avea un teren bun la dispoziție, 
are șanse să fie o mare surpriză 
pentru apărarea finlandeză. La 
rîndul lor, jucătorii de rezervă 
ar putea să remedieze vreo even-

tuală debilitate, survenită în a- 
părare sau In atac șl vizibilă după 
vreo jumătate de ceas.

în ansamblu, echipa nu strălu
cește la ora actuală, dar nici nu 
se chinuie și nu este fnooerentă. 
Are o robusteță și niște resurse 
interne care îi vin din rodaj. în
tr-o partidă contează, desigur, șl 
adversarul. Replica finlandezilor 
trebuie inventariată șl ea în orice 
calcul anticipativ.

Dar, în fruntea 
derațiilor de mai 
altceva. Va opera

tuturor consi- 
sus. va opera 
capacitatea de 

concentrare a băieților noștri, ela
nul lor, încercarea lor de a depăși 
tot ce știm despre ei, într-un meci 
cu semnificație. Acesta este, în 
ultimă instanță, izvorul număral 
unu care hrănește speranțele noas
tre. Acest filon de generozitate 
poate electriza echipa României, 
acum cînd forța ei nu copleșește, 
dar reprezintă o valoare latentă, 
care ar putea s-o facă irezistibilă 
pentru un ceas și jumătate, acolo 
la cîteva mii de kilometri de țară.

Romulus BALABAN

IN DIVIZIA B

ftti ■

Spoi-ful

PARTIDELE DINAMO
UNIV. CRAIOVA Șl JIUL — 
U. T. A. SE VOR DISPUTA 

SÎMBĂTĂ
Partidele Dinamo—Universitatea

Craiova șl Jiul — U.T.A., contînd în 
etapa a cincea a campionatului di
viziei A. se vor disputa sîmbătă.

Meciul C.F.R. Cluj-Rapid
se va juca la Sibiu

Avînd terenul jruspendat o etapă, 
echipa clujeană C.F.R. a propus să 
susțină meciul cu Rapid, din etapa 
a 5-a a campionatului diviziei A, ța 
Sibiu. Clubul bucureștean a acceptat 
propunerea.

Miercuri, la Oradea

Crișul-Vasas Budapesta
Stadionul Cri șui 

găzdui miercuri, de 
tîlnireâ amicală Internațională 
tre Crișul și echipa Vasas Budapesta.

V. SERE 
corespondent

din Oradea va 
la ora 16. în- 

din-

ARBITRI TURCI LA MECIUL
ROMÂNIA-FINLANDA

DIN CAMPIONATUL EUROPEAN
DE TINERET

Cavalerii fluierului Ozselcuk 
Sedat, Bagăfir Ahmet și Ok Hilmi 
— din Turcia — vor conduce par
tida România — Finlanda din 
campionatul european de tineret, 
câte se Va disputa miercuri în Ca
pitală.
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Etapă cu numeroase victorii la scor, în divizia C
SERIA I (Corespondent! : G. Rosner, M. Stan, 

DiaconeScu, Al. Pană, C. r%—. 
G. Octavian șl V. Constantin).
D. Vlșan,

11. Aurul
12. Turnirul
13. Electromotor
14. Victoria

<111
4 10 3
4 10 8
4 0 13

\
5- I >
3- 8 »
3—8 3
o-n i

Fulgerul Dorohol

Foresta Fălticeni

1. Electronica
2. Unlrha trricolor

3. Celuloza
4. Autobuzul
5 Voința
6. Tehnometal
7. Flaeăra roșie
8. Dinamo Obor
9. Olimpia

10-11. T. M. București
10-11. Sirena
12. Laromet
13. Victoria
14. Mașini unelte

2 1
2 1
2 0
2 0
2 0
1 1
1 1
1 1
0 I
1 0

7—4

________________ _ „. Tlml- 
țoara. Furnirul-Vagonul, Metalul-Mure- 
țul, Minerul B.-Minerul M. N., Aurul- 
C.F.R. Caransebeș, Glorla-Progreșui; 
Electromotor-Mlnerul G.

Etapa viitoare i Vlctoria-U. M.

SERIA a IX-a

Victoria Călări

și ani de zile, se vorbeș- 
echilibrul de forțe care 

seria a Il-a a diviziei B, 
din cea- 
cu regu- 
de ,;va-> 

categorie, 
adversa- 

avînd, în general, valori 
scăzute. în asemenea 

seria

Chimia Suceava — Minerul Gura Hu
morului 3—0 (2—0)

T.T.A. Pașcani — Constructorul Iași 
9—2 (5—0)

Victoria Roman
2—0 (0—0)

Thxtlla Botoșani
0—0

Nicolina Iași — Penicilina Iași 5—3 (3—3)
Avîntul Frasin — Viitorul P.T.T.R. 

Botoșani 4—0 (1—0)
A.S.A. Cîmpulung — Mlnobradul Va

tra Dornei 4—0 (2—0)
(Corespondent • Gh. Hălitchl, V. Apo-

ffprul-Textil a. 
ÎWinobradul. 
nerul-T.T.A.
Cîmpulung, i

stol. G. Groapă. H. Gheorghe, V. DUco- 
nescu. I. Bodnar, A. Rotaru).

1. Avîntul 4 4 0 9 5— 1 8
2. Chimia 4 4 9 9 10- 3 8
3. I.T.A. Pașcani 4 3 0 1 19— 5 8
4. Victoria 1)01 9— 3 «
5. Nicolina 4 2 11 11— 8 S
9. Foresta 4 2 11 3— 2 B
7. Textila 4 12 1 8—2 4
8. A «A Cîmplulung 4 2 9 2 9—7 4
9. Minerul 4 112 8—4 3

10. Fulgerul 4 11» >—5 3
11. Penicilina 4 10 3 5— * 2
12. Mlnobradul 4 0 13 4—15 1
13. Constructorul 4 0 13 2—17 1
14. Viitorul 4 0 0 4 3—15 0

Etapa viitoare (26 sentembrie) : Ful-21 £ . 7 -1. Foresta-Nicollna. Viitorul- 
Constructorul-VIctorla. M1- 

Pașcani. Penicilina-A.S.A., 
Chlmta-Avîntui.

6— 2 7
7— 3 8 
6—3 6

5
5
4 
4
4
3 
3
3 
3 
a
1

Etapa viitoare 1 T ,M. București-Celu- 
lor.a, Ollmpta-Unlrea Tricolor. Laromet- 
Flaeăra roșie, Volnța-Electroniea. Dina
mo Obor-Slrena, victoria-Tehnometal. 
Mașini unelte-Autobuzul.

SERIA a V-a

Carai mânui

Minerul Tellue
1—1 (1-0)

C.F.R. Sighișoara
1—1 (0-0)

Constructorul Hunedoara 
•ibiu 1—3 (1—1)

Unirea Alba Iulla — 1
Victoria 1—0 (9—0)

Independența Sibiu — A.S.A.
>—0 (*—0) „ ;

Textila Sebeg — Minaur Zlatna »-ă 
(1-2)

Metalul Copea 
Mediaș 2—1 (1—0)

(Corespondenți : 
Jan, M. Toanld. T. 
ceanu, D. L&daru

C.F.R. Bimeri»
U.P.A'<

Chimia Or;

«ibiti

Mică VItrometan

I. Vladislav. T. Tur-' 
Ellinescn. Gh. Toptr- 
?1 M. Fallclu).

SERIA a ll-a

Bîrlad — Trotușul 
(1-0)

Petrolul

Gh.Rulmentul
Gbeorchlu-DeJ 2—0

Automobilul Focșani
nesti 1-6 (0-1) , _

Letea Bacău — Gloria Tecuci 
0Viitorul Vaslui — Luceafărul Focșani 
4—1 (3—0)

Cimentul Blcaz
1—0 (0—0)

A.S.M. Tecuci — Oituz Tg. Ocna 
(1-0)
Minerul Comăneștl — Danubiana 

man 3—1 (2—0)

Mol-

7—0

Textila Buhușl

2—1

Ro-

(Corespondenți : E.
hu. S. Nenlță. El. Mihai, St. 
V. Dornș. 1. Birzan).

Sîr-Solomon, A. 
Ghimpe,

Petrolul Berc» — I.R.A. Cimpina 1-4
Viitorul Slfihie — Prahova Ploiești 

j 0 (Q_ fl}
Chimia Buzău — Gloria Buzău 5—1 

(i>—0>
Petrolistul Boldești

Bnstenl 2—0 (2—0) _
Olimnla Rm. Sărat — Carpați Sinaia 

1 vlctoria'Vlorești — Șoimii BuzăU^^Î 

(l-l)
Azotul Slobozia —

1—1 (1—0)

(Corespondenți : D. 
milru, F. Crlstache, 
Coman. T. Toncscu).

1. Carpați
2. Șoimii
3. Gloria
4. TRA Ctmplna

5—8. Aurora
5—8. Caralmanul

7. Petrolistul
8. Azotul

5—10. VlMorla
8—10. Chimia

11. Prahova
12. Viitorul

18—14. Olimpia
13—14. Petrolul

Aurora Urziceni

Ciobanii. M. D11- 
Budescu, N.T.

Tndenendenta 
TT.PA. Sibiu 
Textila
Victoria 
Metalul
Unirea
C.F.R. Sighișoara 
ASA sibiu 
Mlnanr
—11. Chimia

3 0
2 1
2 1
2 0
l 2

De ani 
te despre 
există în 
în contrast cu situația 
laltă serie, unde, aproape 
laritate, echipa aruncată 
lurile vieții" în această 
a avut o sarcină ușoară, 
rele ei 
jnult mai 
condițiuni, în timp ce în 
„ardeleană" 
varea în divizia A a 
care ediție, deosebit de 
„dincolo", fosta divizionară 

în majoritatea cazurilor, 
singur an de penitență, 

reîntoreîndu-se apoi fără difi- 
rîndul echipelor fran-

lupta pentru promo- 
fost, la fie-

aspră, 
A n-a

cunoscut, 
decît un 
ea 
cultate în 
tașe.

Lucrurile 
substanțial, 
rezultatele 
șase etape 
consecință 
arătînd că 
mai ușoară decît în 
Și astfel, cei care credeau că Pro
gresul se va „plimba" 
nia formațiilor în 
mai modeste din 
constată acum, cu 
(poate că surpriza 
mare pentru fotbaliștii Progresu
lui, care, cu un an în urmă, le 
făceau zile grele rapidiștilor, dina- 
moviștîlor și steliștilor, în cupla
jele bucureștene) că dramul de 
reîntoarcere în prima divizie nu 
este chiar atît de neted...

Deocamdată, în seria I, în frun
tea plutonului întîlnim formația 
care bate mereu la porțile diviziei 
A. fără să i se răspundă niciodată : 
„intră !“ Este vorba de Sportul 
Studențesc (ex Politehnica, ex 
Știința). Și. curios, în ediția acea
sta, ea pornea cu mai puține șanse 
ca, altă dată. Esfe adevărat. însă, 
Câ'1 studenților le-au eăziit din cer 
două puncte, în urma victoriei la 
masa verde obținută asupra Me
talului Tîrgoviște., de care fuseseră 
învinși pe teren. Oricum, ei și-au 
luat în serios rolul de lideri, con- 
solidîndu-și poziția prin cele două 
puncte, nu prea scontate, cuce
rite duminică la Piatra Neamț. 
De altfel, nu numai victoria; ci 
și jocul echipei bucureștene con
stituie un element demn 
mit. cînd este vorba să 
viitorul.

Meritorie este evoluția 
ției din Oltenița, antrenată 
sile Copil. Echipa care aștepta 
nuriile numai de la terenul 
priu, 
briiștdor ei. iat-o 
fotbal, obținînd 
1—I 
ocupîhd, ,
nesperat loc doi. în schimb, toc
mai marda favorită din 
serie, ProgfTsul, nu-și 
meșto suporterii, nici 
nici prin rezultate, ultimul 
Smuls la București. în fața 
tehnicii, fiind departe de a 
stitui o performanță, chiar 
în clasament ea se traduce 
două puncte cît se poate de 
crete și, prin aceasta, utile.

Interesant apare faptul că, In 
etapa de duminică, aii putut fi în-

par să se fi schimbat 
în momentul de față, 

înregistrate în primele 
și — mai ales, ca o 

a lor — clasamentele 
în seria I viața nu este 

seria a Il-a,

i“ în compa- 
aparență mult 
această serie, 

surprindere 
este șl mai

de reți- 
s cruțăm

forma- 
de Va- 

mi- 
pro- 

prin jocul în forță al fot- 
acum Jucînd 

un remarcabil 
cu Metalul, la București, și 

provizoriu, unfie si

această 
mulțu- 

prîn
1
POli- 
con- 
dacă 
prin 
con-

Juniorii de la Metalul București

din 
oare, 
tur-

s-au înapoiat din Italia
Zilele trecute, e-au Înapoiat 

Italia juniorii de la Metalul 
timp de 8 zile, au participat la
neul „R. C. Pieri", desfășurat în o- 
rașul Triest. Datorită oomportării ex
celente din ediția anterioară.' cînd au 
ocupat locul doi, organizatorii — sec
ția de juniori a Federației italiene 
de fotbal — au invitat și în acest 
an pe tinerii jucători ai antrenorului 
Leon Lazăr. Fotbalul de peste ho
tare a mai fost reprezentat de echi
pele Benfica Lisabona, Rijeka Fiume, 
Hajduk Split și M. T. K. Budapesta.

în primul joc, disputat la Mon- 
f al cone, în compania echipei locale, 
metalurgiștii au obținut victoria cu 
1—0, prin golul înscris de Mateescu, 
iar în cea de a doua întilnire, ei au 
învins, la Triest. cu 5—1, echipa iu
goslavă Rijeka.

Prin această victorie, juniorii me- 
talurgiști au cîștigat seria din care 
au făcut parte, participînd în semi
finalele competiției. De menționat că 
a fost singura formație de peste ho
tare care a reușit această perfor
manță. în semifinale, metalurgiștii nu 
au mai reușit să se comporte la înăl
țimea așteptărilor, pierzînd cu 0—2 
intîlnirea cu Torino și 1—2 cu Lane- 
rosi Vicenza, joc disputat pentru 
locurile 3—4.

în acest turneu, s-au remarcat 
următorii jucători : Ion .Mateescu, Stan 
Mihalache, Gh. Trandafilon și Ilie 
Budușan.

D. DUMITRESCU
corespondent

registrate în această serie trei vic
torii în deplasare, într-un al pa-, 
trulea meci oaspeții realizînd un 
rezultat de egalitate. Acest 
arată că, din ce în ce mai 
și în divizia B, valoarea îșî 
spune cuvîntu), împotriva 
țelor oculte" ale terenului 
priu, care asigurau respectarea ri
guroasă a punctelor planificate. 
Deci, există condiții mai bune de 
joc, artritraje mai corecte, mai 
curajoase.

în seria cealâltă, surprinde evo
luția măi mult decît modestă a 
Politehnicii Timișoara; echipa care 
n-a fost departe, în ediția trecută, 
de a cunoaște bucuria și onoa
rea promovării în divizia A. Iar 
duminică, ea pierde cu 6—2, la 
Făgăraș, în fața unei formații 
care, anul trecut, activa în divi
zia C ! Exprimîridu-ne satisfacția 
pentru progresele realizate de e- 

nu putem să ne 
dpppn-

lucru 
mult, 
poate 
„fcr- 
pro-

mentul de față, studenții timișo
reni.

Nici 
a Timișoarei, 
spune că evoluează 
mulțumitor, mai ales 
dim că echipa a beneficiat de lin 
an de experiență, de confruntări 
cu formații valoroase în divizia A. 
Dacă arbitrul ar fi acordat, du
minică, oaspeților, penalty-ul meri
tat, am fi înregistrat un rezultat 
strîns, 2—1, cu C.F.R. Arad, de loo 
onorant pentru învingătoate.

Pînă acum, marea performeră 
este C.S.M. Reșița, care a acu
mulat 10 puncte din 12 posibile, 
avînd și un golaveraj excelent i 
13—3. Și-au pus în gînd, oare, re- 
șițenii să se reîntoarcă în divizia 
din care au făcut parte cîndva ? 
Ambiția i-a 
spre onoruri 
rirea Cupei 
nală cu așii 
rești 1

de cealaltă
C.F.R.,

reprezentantă 
nu se poate 
la un nivel 
dacă ne gfrri

TURNEUL ECHIPEI
KAIRAT ALMA-ATA

(U. R. S. S.)

1.
2. OUttZ

3—4. Textila
3—4. Mîneml

5. Cimentul
6 Cetea
7 puroiul 
R Viitorul

Bannbiana 
A.S.M. Tecuci 
Gloria 
Automobilul 
Luceafărul 
Trotușul

9. 
in.
11.
12.
13.
14.

o o 10—3 8.
1

4 2 11
4 2 11

4 2 11
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4 4
4 2 1

0 2 
I) 2 
O 2 
n 2 
n 2
2 l 
0 3
l 3 
1 3

9— 4 S
4— 2 5
4— 2 5
7— 6 5
11— 6
11— 8
7- 5
8— 8
5— R
1— 7
4—11
2— 7
3— 11

4
4
4
4
4
4
2
l
1

Din cauza timpului nefavorabil, 
turneul echipei Kairat Alma-Ăta 
(U.R.S.S.) a suferit o modificare : 
oaspeții vor evolua azi la Constan
ța, în compania formației Farul. 
Meciul va avea loc pe stadionul 
„1 Mai“, de la ora 15,30.

Miercuri, echipa Kairat Alma- 
Ata va juca în Capitală, îhtîlnind 
pe stadionul Republicii (de la 
13,30) selecționata divizionară, 
deschidere la partida România 
Finlailda (echipe de tineret), 
Campionatul european.

*tul- 
rnpntui-A.S-M. Tecuci. banuhlana-Trotii- 
sul. Prirolul-Clmfntul. Automobiltil- 

Vlltorul. Letea-Minernl. Gloria-Lueeafă- 
rul.

Etapa viitoare : Texttla-Oituz,

SERIA a
Constanța

lll-a

t. Făgăraș

purtat, altădată, 
și mai mari : cuce- 
României, într-o fi
de la Dinămo Bucu-

Jack BERARIU

aprigă cu adversarul și.. ploaia In careul metaluryiștilor dinDispută ( ”
Cimpina — Metalul Plopeni: 0—1 Plopeni. Fază din meciul Poiana 

Foto j Nic. TOKACEK

In speranfa lui de a antrena o echipă de „A“

MOTROC CREDEt

IN AVANTAJUL...
... Sportul studențesc a cîștigat 

la Piatra Neamț două puncte mari 
cît roata carului. Nel(u MotroC, 
antrenorul liderului, pare un Co
pil fericit, căruia I s-au oferit — 
dintr-o dată — multe jucării...

— Dacă mai erau vreo zece mi
nute, se termina 3—3... Parcă un 
meci egal îți propuseseși?!

— Asta cam așa e. Nu e simplu 
să joci contra „lanternei", pentru 
care fiecare punct pierdut acasă 
seamănă cu o nenorocire și duce 
cu gîndul la... destituiri!

— In sfîrșit, n-o să mai zică ni
meni că seria I are un lider fără 
merite- Timp de o oră, echipa a 
jucat ca un ceasornic, contraatacu
rile s-au declanșat ca avalanșele, 
repezi și pustiitoare. Timp de o 
oră, Sportul a jucat ca in divizia 
A. Uneori mai bine...

— Da, ești amabil, dar greul a- 
bia începe. Ne întoarcem la Bucu
rești pentru două 
teamă-..

— Nu înțeleg, de
— Ei bine, băieții

3 ori mai bine în deplasare decît 
acasă! O să te surprindă, dar „vîr- 
furile" — Sandu Mircea, Kraus și 
Nuțu -— se simt în largul lot- doaf 
pe spații largi, în condițiile în care 
adversarii nu se apără supranu- 
meric. Și-ar mai fi ceva...

— Ce-ar măi fi?
— Paradoxal, echipa merge prost 

tocmai pe... terenul ei! De doi ani. 
n-am cîștigat pe „Politehnica" lă 
mai mult de un gol diferență de
cît un singur meci, cu Ceahlăul- 
De aceea, de duminică, vom juca, 
probabil pe Ciulești.

—■ Spuhe-mi, crezi că anul a- 
cestă Sportul studențesc are tnai 
multe șanse să promoveze in A?

— Te gîndești la Progresul?!

meciuri. Mi-e

ce ți-e teamă? 
mei joacă de

OUTSIDERULUI!
— La Progresul, la echipele din 

Galați, dacă vrei...
— Ei, Galațiul e pentru fotbal 

un fel de Timișoara, cred, și asta 
mă scutește de alte aprecieri! Cît 
despre Progresul, sper că „ban
carii" ne vor ajuta să... clștigăm 
campionatul, lăsîndu-ne poziția de 
outsider, suportînd ei marile 
biții ale celorlalți,

— Asta thseamriă că...
— ... Să nu ne grăbim cu

am-

_ de
ducțiile, campionatul se joacă 30 
de etape. Vreau să-ți spun doar că 
Ion Vaslle, Mățăuanu, Dumitru 
Nicolae, Jamaischi, Sandu Mircea, 
Kraus șl Nuțu 
prima divizie și 
tîmplare...

— Și tot nu 
la capăt- Ce-ar 
pe masă? Da sau nu?

— Da.

au mai jucat în 
n-au jucat din în-

sînt lămurit pînă 
fi să pui... cărțile

Ov. IOANIȚOAIA

1
1
1
2
1
2
2
2
2
2

4 0 2 2
4 0 13

1.
2.
3.
4.
5.
fi.
7.
8.
9.

10.
10. —11. VItrometan
12. C.F.R. Slmeria
13. Minerul
14. Constructorul

8—3
8—3
5—2
3—1
5— 4
6- 5

7
8
5
5
5
5
5
4
« 
«
5

4 1 0 3 3—8» 
8 0 15 1—6 »
8 0 1 J »—7 1

4 3 1 
4 2 2
4 2 1
4 13 
4 2 1
4 2 1 
4 1 2
4 0 4
4 1 2
4 12
4 0 3

Chlmia-C.F.R. SISh!- 
Minaur-

Etapa viitoare 5 _
șoara, A.S.A. Slblu-Vlctoria. - --------
VItrometan. U.P.A. Slblu-Textlla. Unlrea- 
Constructorul. Metalul-Independent a» 
C.F.R. Slmerla-Mlnerul.

Etapa viitoare > Aurora-Caraimanul, 
VirForia-Carpati, $oimi!-Az6tul, Prahova- 
Pefroltll. T-Tt.A. Ctmplna-Chimiă, Vil- 
torul-Petrolistul. Glorla-OHmpla.

Ftapa viitoare î

SERIA a Vl-a

Morenl — 
(2-0)

Piatra Ol»

Flacăra 
dria s—l

Rapid
1-1 (0—1)

Petrolul Ttrgovlsta 
putting 3—1 (2—0)

Oltul fim. Vtleea 
2—! (9—0)

Unirea Drăeăsan! 
șlorl de Vede 8—0

Petrolul Videle —
Lotrul Brezofu — 

rele 2—1 (1—6)

(Corespondenți i 
țeami, M. Ar»™, 
Denghel, D. Gruia,

Comerțul Alexan-

— Dacia Pitești

Muscelul

Metalul

Om-

Mija

Ro-— Sporting 
(4—0) 
Oltul Slatina 
Chimia Tr. Măgu-

0—0

Gh. 
P.

I. !

Illnca, I. Te- 
Glomolu, D. 

Zidarul.

SERIA > X-a
S5omeip.il Satu Mara — Recolta Salon (SI 

5—1 (2—0)
Victoria Csrel — Minerul CavnlO. 

3—3 (3-1)
Topltorul Bată Mare — Conttructo3 

rul Bal» Mare 1—1 (0—0)
Bihoreana Marghlta — Voința Care! 

S—0 (1-0)
Bradul VIșeu

1—n (0—0)
C.T.L. Stghetul Marmațlel

Zalău 0—0
Măsura Slmleul Sllvantel

Bala Sprie 0—3 (0—1)

Gloria Baia Mare

(Coresnondenti • Z. 
larii!. V. Săsărnnn. 
Ghilezan, Șt. Mihali 1

Unirea

Minerul

Kovacs, Tr. SH 
A. Pascalău, Ai 

șl T. Topan). J

5
8
6
8
5
4
»!
4
3
3
2
2
i
9

4 4 0 0 it— o
4 4 0 0 13— 3
4
4
4
4
4

1. Minerul B. S.
2. Victoria
3. Unirea
4. Bradul
5. Topltorul
fi. Minerul C.
7. Constructorul
8. Bihoreana
5. C.T.L. Slghet

10. Voința
11. Măgura
12. Someșul
13. Recolta
14. Gloria

2 
0
1
0
2

o
1 
1
2 
1

8—
6—
7—

11—
t-

2
3
5
7I

6— 7 
5- 6 
3- 8 
8—10 
8—10 
3-13 
0—10

2
3
2
2
1

4 2 0 2
1
1
1
1 
0

4 0 0 4

2
2
3
3
3

4
4
4
4
4

1
1
0
0
1

4 3 19 5—17
4 3 0 1 11— 7 8 
4 3 9 1
4 2 11
4 2 11

4 2 11
4 2 0 2 10— 5 4
4 12 1
4
4
4
4
4
4

1. Oltul S.
2. Flacăra

3. Comerțul
4. Chimia
5. T»r*rnțu1 T. * 
fi. T,6trul
7. Unirea
8. Petrolul 
a. Metalul

19. Daria 
11. Muscelul 
(2. Ranld
13. Oltul Rm. V.
14. Sporting

8—8 8
8—2 5
8—4 5

6—7 5
— Oțelul Galați

I.M.U. MedgidiaBrăila

Delta Tulcea 0—3 V.

Electrica
0—0

Dunărea
3—2 (1—1)

Granitul Babadag —
(0-1)

Cimentul Medgidia — S. N. Constan
ța 2—0 (2—0)

Constructorul Galați
ila 6—0 (3—0)

Unirea Tricolor
Galați 1—1 (0—0)

Dunărea Tulcea 
(nedisputat din 
favorabil)

Viitorul Bră-

Brăila Ancora

2
1 
1
0
1
0

o
1 
o
2 
0
1

4 4
4
3
2
2
2
1

(Coresnondențl • 
. Fuclgiu, B. .

— Marina Mangalia 
cauza timpului ne-

: T. Ton. 
Avram, 

Baltag și I. Tiirșie).

1. Constructorul
2. Delta
3. Viitorul
4. Cimentul
5. S. N. Constanța
6. IMU Medgidia 

Marina 
Oțelul 
Electrica 
Dunărea 
Ancora 
Granitul

13. Unirea
14. Dunărea

B.

Tricolor 
T.

V.
T. Enache, 
Ștefănescu,

4 0 0 16— 1 »

112
0 2 2
10 8
0 2 2
0 12

B.-Granitul;Etapa viitoare : Dunărea
I.M.U. Medgidla-Clmentul. Vlitorul-Unl- 
rha Tricolor. S. N. Constanta-Electriea, 
Ancora-Constructorul. Delta-Dunărea T.. 
Marina-Oțelul.

SERIA a IV-a

Autobuzul București — Uhlrea Tri
color București 0—1 (0—0)

Celuloza Călărași — Flacăra 
București................... ‘

Sirena
reștl 2—0

Gllmpiâ
3—0 (1—0)

Tehnometal București — Voihța 
rești 3—0 (1—0)

Mașini unelte București
București 1—1 (0—1)

Electronica București — Dlnaino Obor 
București 2—0 (1—0)

1—0 (0—0)
București 

(1-0) 
Giurgiu

roșia

T. M. Bucu-

Victoria Lehliu

Bucu-

Laromet

C.S.M. REȘIȚA A CONFIRMAT... APArINDU-SE
C.S.M. Reșița și-a planificat și a 

dorit — ne-a declarat-o înainte de 
meci antrenorul Ion Reinhardt — 
un meci egal la Baia Mare, în 
partida cu Minerul. Un meci egal, 
pentru a-și păstra în continuare 
aureola de echipă neînvinsă și po
ziția de lider în clasartient.

în schimb Minerul Baia Mare 
(ca orice echipă care joacă acasă 
și, pe deasupra, se mai și respectă, 
anunțîridti-se o principală candi
dată la șefia seriei) n-a vrut 
altceva decît victoria. Din această 
„ciocnire" de idealuri și interese a 
rezultat un meci de luptă, crîncen, 
aprig disputat, latura tehniccri 
spectaculară fiind Sacrificată în 
mod deliberat.

Evoluția formației C.S.M. Reșița 
la Bala Mare, în compania unui 
adversar orgolios și dificil, a fost 
așteptată cu Interes și curiozitate, 
în decurs de numai cîteva luni, 
echipa oaspeților reușise o specta
culoasă metamorfoză. De unde, în 
trecută ediție a campionatului, a 
scăpat ca prin urechile acului de 
retrogradare, iat-o acum, în noul 
sezon, proclamîndu-se lideră a se
riei, cu două puncte avans față de 
urmăritoare !

Duminică, C.S.M. Reșița a jucat 
ca o echipă care știe ce vrea, si
gură pe sine, ca o echipă matură 
și bine articulată. Apărarea ime
diată — în apropierea căreia „au 
patrulat” fără încetare ambii mij
locași, plus atacantul Varga — a 
dus greul jocului, pentru că Mi
nerul frenetic încurajat de public, 
a stat în permanență în ofensivă, 
lăsîndu-i puține și reduse (ca du
rată) momente de răgaz și... recu
legere. După deschiderea scorului, 
oaspeții au continuat să-și inter
preteze „partitura”, netulburați, 
neprecipitați, de parcă nimic nu 
s-ar fi întîmplat. Golul egalizator 
l-au 
care 
să le

contraatac, armăînscris pe
în minutul 70 era gata, gata, 
aducă reșlțenilor încă un gol, 

dacă portarul Moritz n-ar fl Ieșit, 
inspirat, în afara 
jeze cu piciorul 
de Silațțhi.

C.S.M, Reșița 
Baia Mate că merită poziția de 
der și publicul — deși afectat 
rezultat — a aplaudat-o sportiv, 
simpatie, la sfîrșitul meciului...

careului, să dega- 
o minge urmărită

a confirmat la 
ti
de
cu

Dumitru VIȘAN

TOT ARBITRII SlNT DE
Am mers la Făgăraș să vedem 
echipă ce vizează (și de cînd vi-0 echipa ce vizează (și de cînd vi

sează!) divizia A. Iar la Sfîrșitul 
meciului, mulți întrebau, cu nedisi- 
mulată ironie, dacă nu cumva Chi
mia Făgăraș este formația ce tre
buie să emită „marile pretenții"? 
Politehnica Timișoara dezamăgise 
total- Chiar dacă a avut în forma
ție destui jucători capabili și di 
nume, echipa de pe Bega a capi
tulat fără drhpt de apel. 6—2 este 
uri scor fără scuze. Oricît a fost 
terenul de îmbibat și am vorbi de 
carențele taciiee ale sindemților; 
scorul a fost 6—2. Nu pot fi

căutate scuze chiar dacă oaspeții 
au avut cîteva ocazii, și chiar dacă 
portarul Filip a aVut 3 goluri pe con
știință. 6—2 e 6—2! Cu atît mai 
mult m-a surprins replica unei per
soane din delegația timișoreană, 
care era contrariată la sfîrșitul 
partidei (deci lâ scorul de 6—2 
și nu de 0—0), că „arbitrul a fluie
rat finalul jocului mai devreme cu 
3 minute!". (Acuzație neinterfieia- 
tă; arbitrul Gheorghe Micloș a 
fluierat sfîrșitul meciului mai tîr- 
zîu cu 7 secunde după-., cronome
trai nostru pus în funcțiune la în
ceputul partidei). Dacă și la 6—2

VINA ? /...
tot arbitrii sînt de vină și, chiar 
așa, pentru 3 minute, atunci... A- 
tunci ar fi cazul să se revizuiască 
prin unele părți (a se citi echipe, 
secții de fotbal) concepția despre 
adevăr 
nu să 
colo, ci 
țiale.

și despre obiectivitate. Și 
se revizuiască pe ici pe 
tocmai prin părțile esen

I. MIRCEA

P.S. Datoriiă unei greșite recep
ții telefonice. în cronica de ieri în 
foTmatia timișoreană a apărut ju
cătorul Hergan în loc de Gherga.

6—
6— 5
7— 4
4— 8
4— S
4— 9
1—14

Sportlng-Petrolul T.iEtana viitoare : _ _____  _
Mu4ceiii!-ottui R .V.. Oltul S-Lotrul. Da- 
cla-FCtrolul V. Metalul-Rapid, Chimia- 
Flacăra. Comerțul-Unlrea.

SERIA a Vll-a

Pandurii Tg;Motalul
Jiu 7—1

Metalul
1—0 (tr-O)

Steagul
racal o—0

Dunărea
5—1 (5—0)

Minerul
i—n (o_o)

Progresul Corabia — Progresul Stra- 
haia 6—1 (4—0)

(Corespondăhți : Gh. Manafu. R. Pre- 
desen. L julea. St. 
C. Filip).

Tr. Severin
(3—0)
Topleț — Minerul Rovlnarf

rogu Plenița T. O. Ca-

I.

Calafat — Minerul tuperd

Motru Meva Tr.

Zvlgnea, I.

Severii»

Ion $1

B. S.i 
. _______ _ Cons- '

Stebot Unlrea-Vietori.a, 
Minerul C.-Topltorul.

Etana viitoare : Glorla-Mlnerul 
Recolta-Măcura, Volnta-Somesul. 
truCtorul-C.I.L. C‘ 
Bradul-Bihoreana,

SERIA a Xî-a
Metalul e'ud — Tndnstrla strme! 

Ci renta Turzll 2—0 (ff—fi)
Unirea Dej — Dermata Ului 8—0
Arieșul Ctmnla Turzll — Someșul Be3- 

elean 1—0 ffl—0)
Tehnofrtg Ciul —
Soda Ocna Mureș

rea 1—9 (1—0)
Progreaul NăsSud 

ș_n (4-tn.
C.T.Ti Gherla —

1—9 (B-9)

Ariesul Turda 0—0 , 
— Viitorul Tg. Mu3

— Minerul Hodnri 

Chimica Timăvenl

Somoggl, Pro3(Corespondenți . 1. Somogyi, T. Pro3 
dan, L. Donclu, E. Febervarl, Gh. Tău3 
tan, D. Nistor șl D. *'vatau).

1. Metalul T. S.
2. Progresul
3—4. Stiinla
3—4. Steagul
5. Dunărea
6. F. C. Caracal
7. Minerul L.

8—9. Metalul T.
8—9. Minerul M.
10. Me va Tr. S.
11. Pandurii
12. Progresul
13. Minerul R.

4 3 0 1 
4 3 0 1
3 2 10
4
4
4
4
3

2
2
1
1
1

1
1
1
1
1

14— 4 fi
10— fi (1 
fi— 3 5 
fi— 3 5 
8—5 3 
4—2 4

1
1
2
2
1

3 111
4 0 2 2
3 0 2 1
4 10 3
4 0 13

Minerul L.-SteagulEtapa viitoare 1
roșu. Stiinta-Prosresul. S. Meya-Metalul 
T. S. Pandurli-Frogresul C„ F. C. Ca- 
racal-Metalul T.. Minerul R.-M!nerul M

SERIA a Vlll-a
Metalul Oțelul Roșu — Minerul Ghelar 

3—1 (2—0)
Aurul Brad — Minerul Bocșa 3—0 (2—0)
Progresul Timișoara — Electromotor 

Timisoara 1—0 (1—0)
Mureșul Deva — Gloria Arad 2—1 (2—1)
Vagohul Arad — Minerul Moldova 

Nouă 1—0 (0—0)
U. M. Timișoara

3—9 (0—0)
C.F.R. Caransebeș — Victoria Caran

sebeș 7—0 (4—0)

(Corespondenți • R.
I. Ene, I. Slmlon, N.
șl — — ■

Furnirul Deta

M. Mutașcu).

Zent», M. Susan, 
Gheorghe, c. Crcțu

Mureșul
Vagonul

3 —4. Progresul
3 —4. U. M. Timișoara
5. Metalul
6. fcFR Caransebeș
7. Gloria
8. Minerul
9. Minerul

10. Minerul

1.
2.

B. 
G. 
M. N.

4 3 10 
4
4
4
4
4
4 2 0 2
4 2 0 2
4 2 0 2
4 0 3 1

3
2
2 
2
2

1 
1
1
1 o

o
1
1
1
2

9— 1
6— 3
7— 5
7— 5 

10-10 
11— 4
5— 3
6— 5
6— 7
2— 3

1. Chimica
I. Arlesul T.
3. Metalul
4. Dermata
3. Uhlrea
8. C.T.L. Gheria
7. Tnd. strmel
8. Progresul
9. Arieșnl C. T.

10. Tehnofrig
11. Soda
12. Viitorul
13. Someșul
14. Minerul

4 3 9 1
4 2 2 0
4 2 11
4
4
4
4
4

t
1
2
2
2

4 2 0 2
4
4
4
4
4

1
3
1
0 
o

1
1
1
0
0

1
1
1
2
1

1 
0
1
2
2

2
2
2 
g
3

r
11— 2 • 
»— 1«1— 3 3
4- 2 3
2— 1 
8— 8 
6— 5
9— 8 
3— 3
3— 4
2— 4
5— 7
1— 5
3— 19

.<
S
4
4
4
3
3
3
2
1

Etapa viitoare : Arlesul T-Ariesu1 C. T.i 
Chimica-Metalul. C.I.t. Gherla-Unîren, 
Sothesul-PrOgresul, Ind. sîrmel-Tehno-» 
frig, Dermata-VIitorul, Minerul-Soda.

SERIA a Xll-a
Brașov Metfom BrașoVCarpați

1—2 (0—1) 
Viitorul ____

Zămesti 1—1 (1—1) 
Forestierul Tg. Secuiesc 

Miercurea Ciuc 1—1 (1—1)
Politehnica Brașov — Tractorul Bra

șov 0—0
Unirea Crlsturu Secuiesc

Covnsnă 2—1 (0—0) 
Minerul Bălan — Oltul St.

0-n 
Colorom Codleâ — Textila

Secuiesc 0—0

Gheorghienl Torpedo

Minerul

Carpați

Gheorghe

Odorheiul

(Corespondenți : 
nasi. L. Rncs. <“ 
rintzl, R. Bortoș

C.
I și

G. Lorac, 
Dlaconescu.
N. Secelcanu).

C. Mal- 
V. LO-

1. Politehnica
2. Metrom
3. Tractorul

4. —5. Oltul
4. —5. Textila

fi. Unirea
7. Viitorul

8. Torpedo
9. Forestierul

10. Carpați C.
11. Minerul B.
12. Carpați B.
13. Minerul M. C.
14. Colorom

0 8-27
0 7—27 
0 10— 2 G 
l 8— 5 5
1 9-6 5
1 5— 4 5 
16—54

3
3
2
l
l

Me-
B.-Toroedo,

TeXtila-Unlreș,
Minerul
C.. Viltorul-Polltehnl-

ca. Minerul M. C.-Colorom, Oltul-Trac- 
torul.

Etapa viitoare : 
trom-Forestl firul, 
Carpați B-Carpațl

LOTO-PRONOSPORT
Ciștiguri de cite 100 000 lei In serie!

Tragerile Pronoexpres aduc 
fiecare dată numeroase cîștiguri 
valoare. Printre ultimii cîștigători 
cităm pe: Viteaz Gheorghe din 
Timișoara — 100.000 lei ; Calbu- 
reah Rafira din Brașov = 100.000 
lei ; Spirea Stelian din Bucu
rești = 100.000 lei ; RăducU Aurel 
din Brașov = 100.000 lei ; Ilia Tra
ian din Galați = 100.000 lei ; Lun- 
gti Constantin din Moldova Nouă 
județul Caraș-Severin = 100.000
lei ș.a.

Jucînd la tragerea Pronoexpres 
de mîine, puteți cîștiga autoturis
me și bahi.

• Tragerea excepțională LOTO 
de astăzi va avea loc la București 
în sala de festivități a clubului 
Adesgo din Calea Șerban Vodă nr. 
209, cu începere de la ora 18,15.

Depunerea biletelor cîștigătoare 
se va face pînă sîmbătă 25 sep
tembrie 
șele de 
localități 
1971, la

de 
de

Omologarea biletelor 
toare se va face în ziua 
septembrie 1971.

cîștigă- 
de joi 30

CIȘTIGURILE TRAGERII __________
PRES NR. 37 DIN 15 SEPTEAIBRIe 1971

PRONOEX-

Extragerea I : Cat. 1
a 100 000 lei : Cat. 2 : 3 a 22 663 
Cat. 3 : 20.60 a 3 300 lei ; Cat. 4 : 
a 1 266 lei ; Cat. 5 : lte,70 a 476 
Cat. 6 : 4 563,70 a 40 lei.

1,50 variante 
lei : 
53.70 
lei :

Report categ. 1 : 1 056 931 lei.
Extragerea a Il-a : Cat. A 

10% a 100 000 lei ; 
lei ; Cat. C : 53,45 
2 207,10 a 60 lei ; 
lei ; Cat. F : 2 845F :

. 2 variante
Cat. B : 17.1)0 a 3 913 
a 1 310 lei : Cat. D : 
Cat. E : 139,70 a 200 
a 40 lei.

Report categ. A : 18 824 lei.

1971, la ora 13,00 în ora- 
reședință, iar în celelalte 
pînă vineri 24 septembrie 
ora 13,00.

Clștlgul de 100 000 lei de la extrage
rea I, cat. 1 a fost obținut do CO.’O- 
CARIU TOADER din Gura Humorului, 
iar ciștigurile de 100 000 lei jucate 10" 4 
de la extragerea a ll-a. cat. A, au 
fost obținute dc STROE NfCOLAiE din 
Focșani ‘
GHE din

și SUCHICI MIHAI GHEOFi- 
Brașov.

do
Rubrică redactată 
LOTO PRONOSPORT

S5omeip.il


Juniorii sovietici au dominat I La atietism

concursul atletic de la Varșovia
- Sondn MItrolan $1 Dădu Cavrlla? printre învingători 181-166
VARȘOVIA 20 (prin telex, de 

la redacția ilarului Przeglad «por
to wy).

In localitate, a avut loa la sfin
țitul lăptămlnii trecute un mare 
concurs atletic de juniori pe echi
pe (în genul Cupei Europei) la 
care au luat parte reprezentanții 
unor țării socialiste din Europa, 
întrecerile au fost dominate de 
atleții sovietici care au cîștigat 
majoritatea probelor. Dintre atle
ții români doar Sandu Mitrofan 
la 200 m și Radu Gavrilaș la de
catlon au izbutit să se claseze pe 
primul loc.

Iată rezultatele: BĂRBAȚI: 100 
m : Zabrianov (Bulg.) 10.6. 2. Mitro
fan 10,6; 200 m: Mitrofan 21,7; 400 
m: Podobas (Polonia) 47,5: 5. Sza- 
cacs 50,1 ; 800 m : Blumanskis
(U.R.S.S.) 1 :52,7... 4. Ghipu

"i : 53.8; 1500 m : Praselc (Pol.)
3:48.7.
Ipatov (URSS) 14:16.4...
14:44,4 
lanț (Pol.) 14,1...
400 mg: Podobas 
i ram 54,3: 2000 
(URSS) 5:44,4... 
4x100 m : URSS 
41,9; 4x400 m: URSS 3:12,4... 
mânia 3:16,8; IC km marș: Lipowski

50,1 ; 800 m :
1 : 52,7...

1500 m :
5. Dinescu 3:55,5; 5000 m:

4. Sandru 
nou record; 110 nig: Ga-

4. Vasilescu 14,9; 
(Pol.) 51,9... 5. A- 
m obst.: Filonov
5. Betini 5:55,2; 
40,8... 5. România

6. Ro-

(RDG)
înâlțlmei Goch (URSS) 2,04 m... 
J. Cirstea 2,00 mj prâjlnăi Reinhardt 
(RDG) 4,70 m, 2. Anton 4,70 m; 
lungime: Podlujnli (URSS) 7,74 m... 
4. C, Ionescu 7,17 m t triplu) Pies- 
kulin (URSS) 15,71.„ ' . .................
m; greutate) Stoîev 
rm.. Iordan 15,96 m; 
(URSS) 56,24 m.. 4.
mț ciocan: Komarov (URSS) 
m... 6. Stan 54,06 m; suliță: 
tin (URSS) 74.54 m... 4. Livin 
m; decatlon: Gavrilaș 7124 p; FETE: 
100 m: Kaufer (RDG) 12,0... 4. 
Surdu 12,2; 200 m: Rolska (Pol)
24.4.. . .5. Surdu 25,4; 400 m: Herc- 
wald (RDG) 64.5... 4. I.eau 55,8: 
800 m: Veingarten (URSS) 2:08.
2.. .6. Holub 2:15,2; 1500 nr Dvirna 
(URSS) 4:24,8... 5. Holub 4:41,3; 
100 mg : Hys (RDG) 13,7. 2. Szat- 
mari 14,1; 4x100 m: R.D.G. 45,7... 
4. România 47,7 ; 4x400 m : R.D.G. 
3:39,8... 5. România 3:46,8; înălțime: 
Kandziora (RDG) 1,76 m... 4. Vu- 
lescu 1,65 m: lungime: Augustona- 
viciute (URSS) 6,37 m... 5. Cătinea- 
nu 5,71 m; greutate: Engel (RDG) 
15,85 m... 6. Constantin 12,01 m; 
suliță: Zigalov (URSS) 53,06 m... 
3. ZorgO 50,58 m; disc: Safronova 
(URSS) 52,58 m... 6. Ionescu 39,42 m.

43:31, 2... i. Ioniță 46:11,2;

«. Bădoi 14,09 
(Bulg.) 18 „96 

disc: Nasimov 
Măglașu 50,22

62,34 
Bor-
66,62

KIEV, 80 (Agerpres). — Dubla 
tntîlnlr» atletică desfășurată la 
Kiev între aelecționatele R.Î. a 
Germaniei ți U.R.S.S. a-a încheiat 
cu victori* gazdelor la masculin 1 
114—98 p țl * oaspete] or la femi
nin i 68—67 p. Scorul general al 
meciului 
favoarea reprezentativelor U.R.S.S. 
Cea mal bună performanță s-a în
registrat 
probă cîștigată de tînărul sportiv 
sovietic Iosif Gamsk! cu 75,78 m
— nou record unional. Pe locurile 
următoare: Bandarciuk (U.R.S.S.) 
cu 73.22 m și 
73,20 m.

în concursul 
dențiat Tamara 
gătoare la 1 500 
germanele Ingrid Becker 
la săritura în lungime și Inge Hel- 
ten învingătoare la 200 m cu 23,2. 
în proba de aruncarea discului vic
toria a revenit Fainei Melnik cu 
63,26 m.

Alte rezultate : masculin : suliță
— Lusis 82,78 m; 1 500 m — Nor- 
poth 3:58,2; înălțime — Tarmak 
2.17 m; feminin: Lazareva 1,74 m

a fost de 181—168 p în

la aruncarea ciocanului,

Beyer (R.F.GJ cu

feminin s-au evl- 
Panghelova, învin- 
m cu 4:15,8, vest- 

6,66 m

Victoria generală a „internaționalelor" de atletism 1

Olandeza Trudy Ruth a fost cea mai 
a „internaționalelor"

bună sprinteră 
Foto I

a actualei ediții 
Vasile BAGEAC

(Urmare din pag. 1)

manță cu care Valeria Bufanu și-a 
egalat propriul record republican. 
Faptul că atleta rapidistă a în
tâmpinat rezistența unui vînt de 
tăria a 2,3 m/s ne îndreptățește să 
credem că, în condiții normale, ea 
ar fi putut realiza un nou record, 
cu o zecime sau două mai buri 
decît actuala performanță. Valeria 
Bufanu are, deci, mari disponibili
tăți. De aceea, așteptăm cu mare' 
interes apropiata ei confruntare 
cu redutabilele alergătoare polo
neze... Trudy Ruth (Olanda) cu 
ai,5 i pe 100 m șl 23,7 s pe 200 m, 
Van Asche (Belgia) cu 53,8 (per
formanță cu care a întrecut unul 
dintre cele mai vechi recorduri 
ale Campionatelor Internaționale) 
pe 400 m), Philippe Meyer (Franța) 
cu 1:48,0 pe 800 m ș.a. sînt, de a- 
semenea, nume care s-au impus 
prin rezultatele realizate în cele 
două zile de concurs.

După cum se poate remarca, 
toate acestea aparțin specialiștilor 
în probele de alergări. Ceilalți 
atleți, de la sărituri și aruncări, 
au fost indiscutabil mult mai afec
tați de condițiile atmosferice im
proprii. Excepții — notabile — de 
la regulă au făcut sovietica Ta
mara Danilova (57,36 m) și repre
zentantul nostru Iosif Nagy 
(57,50 m) — ambii la aruncarea 
discului. Ar mai fi de notat rezul
tatul Ștefaniei Lesenciuc, de ase
menea
53,08 m 
personal 
16,84 m,

ATLEȚI DIN 10 ȚĂRI— 
CAMPIONI INTERNAȚIONALI

O altă caracteristică a competi
ției desfășurată sîmbătă și dumi
nică pe stadionul Republicii o con
stituie echilibrul de forțe. în afara 
României — care, firesc față de 
numărul sportivilor prezentanți, a 
cules recolta cea mai bogată de 
titluri (11), alte 9 țări au cucerit 
între 1 și 3 titluri. Iată, de altfel,

un tabel pe țări al locurilor 
cerite la „internaționale —

1. România
2. Polonia
7. Belgia 

Cuba 
R.D. Germană 
Olanda 
U.R.S.S.

8—10. Cehoslovacia 
Franța 
Grecia

Succesul atleților noștri 
fără îndoială, notabil1. El se 
rește aportului sportivilor cluburi
lor Rapid București și Steaua 
(cîte 4 locuri I), Institutul pedago
gic Tg. Mureș (un loc I), C.A.U. 
București (un loc I) și C.S.M. Cluj 
(un loc I). Se cuvine deci subli
niată și munca desfășurată de an
trenorii acestor atleți.

★
Nu putem Încheia scurtele con

siderații privind ediția jubiliară a 
„internaționalelor" fără a remarca 
„noul start" luat de... tabela elec
tronică a stadionului Republicii. 
Ea a foșt de folos, dar și-ar fi pu
tut aduce și mai mult contribuția 
la informarea promptă a specta
torilor, ziariștilor și a atleților dacă 
ar fi fost manevrată de un om 
specializat. Așa însă, cel care se... 
juca cu instalația furniza multe 
„surprize”, de care cei din tribu
nă s-ar fi lipsit cu bucurie. Ar 
trebui ca în preocuparea forurilor 
de resort să se afle și reutilarea 
stadionului cu unele aparate strict 
necesare, 
tițiile de 
la tabele 
electrice) 
telor, la 
o pistă de tartan.

Așadar, putem conchide că „in
ternaționalele" au trecut cu succes 
obstacole deosebit de grele, deve
nind prin această victorie gene
rală o competiție șl mai presti
gioasă.

1 cu-
1971”.
11

3
2
2
2
2
2
1
1
1
este, 

dato-

folosite astăzi în compe- 
anvergură. Ne referim 
mecanice (dacă nu chiar 
pentru afișarea rezulta- 

cronometrajul electric, la

MOSCOVA INVITĂ OLIMPIADA '80
Im începutul acestei sdptămtnl, o știre transmisă d» agenția 

TASS anunța hotărtrea adoptată de Comitetul Executiv al 
Sovietului orășenesc de deputați ai oamenilor muncii din 
Moscova de a propune candidatura capitalei sovietice pentru 
organizarea celei de a XXlt-a ediții a Jocurilor Olimpice <ie 
vară, din anul 1980. Plenara Comitetului Olimpic al V.R.g.S. 
a sprijinit in unanimitate această hotărire, in declarația pu
blicată la încheierea lucrărilor sublinllndu-se faptul că acor
darea dreptului de a organ-za Olimpiada ’80. orașului Mosco
va, ar însemna un mare succes în propagarea ideilor olim
pice, de pace șl înțelegere reciprocă.

In legătură cu aceasta, publicăm un articol — transmis 
de Agenția de presă ,,Novosti“ —. purtind semnătura 
Valentin Bîkov. vicepreședinte al Comitetului Execuții 
Sovietului Moscovei.

Comitetul Executiv 
orășenesc de deputați 
muncii din Moscova, 
mele milioanelor de 
orașul nostru Olimpiada anului 1980.

După cum se știe, noi am mai 
cerut să organizăm Jocurile Olim
pice din anul 1976, dar această ce
rere nu a fost sprijinită la sesiunea 
Comitetului Executiv al C.I.O. Unul 
din argumentele potrivnice candida
turii Moscovei a fost aceia că noi 
am prezentat cererea prea tîrziu, 
la oarecare distanță de timp 
de candidaturile care existau 
la acea dată- Acum, o facem 
vreme și sperăm că moscoviții 
vedea în orașul 
pice de vară, 
1980.

Am Impresia 
este greu să motiveze dreptul 
organiza 
oraș, cu 
milioane 
bîndit o 
generală, 
din Moscova are fie sportivi, 
oameni legați de sport, fie —

ai Sovietului 
ai oamenilor 

invită, în nu- 
moscoviți, în

lor Jocurile 
la ediția lor

că Moscovei

Olimpice, ca

de a 
acest

față 
deja 
din 
vor 

Olirn-

Jocurile Olimpice. în 
o populație de peste șapte 
de locuitori, sportul a do- 
populari'tate cu adevărat 

Aproape fiecare familie 
fie 
în 

orice caz — oameni pasionați de 
activitatea sportivă. Aș putea spu
ne. cu drept cuvînt, că Olimpiada 
va găsi la Moscova peste șapte mi
lioane de prieteni.

Capitala sovietică dispune du 
toate resursele materiale și finan
ciare necesare , pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice la un nivel 
înalt : construcții sportive bune, 
cele mai noi hoteluri, un transport 
urban bine dezvoltat, toate genuri
le de telecomunicații moderne, adi
că tot ce este necesar pârtieipan-

•Sorn/jtuosuZ bazin 
de înot ele 
Lujniki poate 
o excelentă < 
dă a întrecerilor 
de natație, din 
cadrul Jocurilor 

Olimpice
ților la Jocurile 
numeroșilor oaspeți ai marii între
ceri. Nu se poate, de asemenea, să 
nu amintim că orașul progresează 
intr-un ritm furtunos, gospodăria 
lui se dezvoltă cu preciziune și se 
perfecționează. E destul să exarni-

CAMPIONATE MONDIALE

năm noul plan general de dezvolta
re a Capitalei noastre, pentru a 
ne imagina ce splendid oraș va fi 
Moscova anului 1980, lăcaș ideal 
pentru viață și — printre altele — 
pentru practicarea sportului.

Pe scurt, noi socotim că Mosco
va va deveni, în sfîrșit, capitală o- 
limpică. în acest caz, Comitetul E- 
xecutiv al Sovietului Moscovei, îm
preună cu Consiliul Central al Sin
dicatelor Sovietice, Comitetul Olim
pic al U.R.S.S., Comitetul pentru

cultură fizică și sport de pe lingă 
Consiliu] de Miniștri al U.R.SS și 
alte organizații, vor face totul pen
tru ca olimpiada de pe pămîntul 
Moscovei să se desfășoare ca o 
strălucită sărbătoare a sportului , 
mondial, ca o apoteoză a întreceri
lor tineretului din toate ță’-iJe.

VALENTIN BÎCOV
vicepreședinte al Comitetului 

Executiv al Sovietului Moscovei

HALTERE: Cetin (U.R.S.S.) învingător ia cat. cocoș
LIMA, 20 (Agerpres). — Campio

natele mondiale de haltere au con
tinuat la Lima cu întrecerile de la 
categoria cocoș. Titlul de campion 
al lumii a fost cîștigat de sportivul 
sovietic Ghenadi Cetin, care la to
talul celor trei stiluri a realizat 370

kg (117,500 — 107,500 — 145 kg). 
Medalia de argint a revenit 
Henryk Trebicki (Polonia) 
367.500 kg, iar cea de bronz 
Mohamed Nassiri .Iran) — 360 
Recordmanul maghiar Imre Foldi a 
ocupat locul patru cu 357,500 kg.

lui
kg-

TIR: Nuria Oriiz (Mexic) învingătoare ia skeet
ROMA, 20 (Agcrpres). 

ligonul din Bologna au 
trecerile campionatului

— Pe po- 
început în- 
mondial de

Campionatele europene de volei
(Urmare din pag. 1)

înregistrate in fața formațiilor 
deja calificate (U.R.S.S. și Ungaria). 
Poate chiar setaverajul va fi 
ce va determina calificarea la 
limpiadă. Noi vom face totul 
să îndeplinim acest deziderat, 
fi greu, dar posibil"-

După cum se vede, optimism 
lucid în privința evoluției echipei 
feminine. Obiectivele sînt intr-ade
văr dificile, dar nu imposibil de 
atins. Și acum, au cuvîntul antre
norii lotului masculin

Corespondentă specială pentru SPORTUL

ULTIMELE PREGĂTIRI
PENTRU TROFEUL „JADRAN*

acest turneu, iugoslavii nu vor con
ta decît pe aportul lui Markovici, 
apărătorul buturilor ’ ’ ~
tizan.

De duminică se află 
și selecționata S.U.A., 
pentru prima oară la această com
petiție. Poloiștii de peste Ocean, 
veniți direct de la Moscova, unde 
au făcut o primă partidă excelentă 
(3—4) în compania redutabilei re
prezentative a Uniunii Sovietice, a- 
nunță pretenții justificate la unul 
din locurile fruntașe. în zilele ce 
au mai rămas pînă la Începerea 
turneului, formațiile Iugoslaviei și 
S.U.A. vor susține două partide a- 
mi cale.

Marți și-au anunțat sosirea selec
ționatele Ungariei, U.R.S.S., Olan
dei și R. F. a Germaniei, iar de 
miercuri li se vor alătura echipele 
României și Italiei, ce sosesc 
porul, direct de la Pescara.

Pentru a asigura celor 28 
tide, condiții de desfășurare 
bune, federația iugoslavă a 
la acest turneu j 
arbitri de pe continent : 
Bauwens și Fuchs, francezul 
gelia și austriacul Dirnweber. 
reprezentanți ai Ligii Europene de 
Natație vor fi prezenți suedezul 
Bertil Sălfors și iugoslavul Ante 
Lambașa.

ALEXANDR ALIMPIJEVIC
„Sport" — Belgrad

Reprezentativa de polo a Iugosla
viei, care va participa la întrece
rile „Trofeului Jadran** programa
te între 23 și 30 septembrie se află 
de cîteva zile la Hvar. La apelul 
antrenorilor Vlado Orlici (Partizan 
Belgrad) și Alexander Seifert 
(Mladost Zagreb) au răspuns 16 din 
cei 18 jucători selecționați, printre 
care cunoscuții internaționali Jan- 
kovici, Sandici, Lopatni, Perisici, 
Bonacici șl Dabovici. Nu s-au pre
zentat la lot pînă 
Stipancici, portarul 
pionilor olimpici și 
cuitorul său, astfel

echipei Par'

în localitate 
participantă

tir la arme de vînătoare. în proba 
feminină de skeet, pe primul loc 
s-a clasat sportiva mexicană Nuria 
Ortiz cu 146 de talere din 150 po
sibile, urmată de Larisa Korcins- 
kaia (U.R.S.S.), tot cu 146 t și de 
Karj Linden (Norvegia) — 140 t.

în prima manșă a probei simila
re masculine cel mai bun rezul
tat (75 t) a fost realizat de Iurl 
Țuranov (U.R.S.S.) și Klaus 
Reschke (R. D. Germană).

la această oră 
titular al cam- 
Vezilici, înlo- 
că probabil laNICOLAE SOTIR: „Băieții au 

făcut progrese evidente in ultimul 
timp și cred că vor avea evoluții 
bune atit la Torino cit și — să 
sperăm că vom ajunge in turneul 
final — la Milano Rămine doar ca 
ei să concretizeze prin rezultate 
pregătirea pe care au efectuat-o. 
Singurul impediment — nu insă de 
netrecut — rămine lipsa de expe
riență a unor titulari. Dacă izbu
tesc să treacă peste momentul psi
hologic de la Torino, ceea ce nu-i 
prea, greu (comparativ cu formația 
Italiei, voleibaliștii noștri 
superiori). în turneul final 
română poate să obțină încă 
acum mult rîvnita calificare 
limpiadă- Să nu uităm însă 
ceilalți urmăresc același lucru".

Loturile se deplasează în urmă
toarea alcătuire : FEMININ : Euge
nia Rebac, Rodica Popa, Florentina

Itu, Aurelia Icliim, Mariana Popes
cu, Venera Zaharescu, Gabriela 
Popa, Ana Chirițescu, Maria Gcn- 
gher, Carolina Hatura și Eva Klein. 
Echipa este însoțită de antrenorii 
N. Roibescu și N. Meadu, și de 
medicul Sofronia Lazăr. MASCU
LIN ■ William Schreiber, Gabriel 
Udișteanu, Gyula Bartha, Marian 
Stamate, Cornel Oros. Laurențiu 
Dumănoiu, Mircea Codoi, Romeo 
Enescu, Cristian Ion, Cornel Padu
raru și Viorel Balaș. Lotul este în
soțit de antrenorii N. Sotir și A. 
Drăgan, precum și de medicul G. 
Cherebețiu.

Delegația este condusă de prof, 
dr. Leon Teodorescu, vicepreședin
te al C.N.E.F.S., și însoțită de Petre 
Dumitrescu, președintele 
Volei.

fiind 
echipa 
de pe 
la Ci
că și

cel 
Ci
că

Va

„In meciul 
condiții nor- 
valoarea e-de la disc, care — cu 

— și-a corectat recordul 
și cel al Anei Sălăgean — 
nou record al României.

Telefoto t A.P.-AG.ERPRES

6 6 0 0 12—2 12
6 5 10 13—1 11

Slo-

OUmplja 4—1 și Vardar — O.F.K. 3—0. 
Primele clasate :
1. Partizan
2. Zeleznicear
3. Vojvodina

OLANDA (etapa
—- Maastricht 2—0 ; Utrecht 
Ahead 3—3 ; Telstar ~ 
dam 1—1 ;
dam 1—0 :
Bosch 7—0 
Breda 5—0 
Den Haga 
clasate :
1. Feijenoord

2. Ajax 
CEHOSLOVACIA (etapa a 9-a) :

5 4 10 10—2 9 
5 3 2 0 14—2 8 
5 3 2 0 9—5 8

a 6-a) ■ Feijenoord 
”■ '*• G. O.

; Telstar — D.W.S. Amster- 
N.E.C. Nijmigen — Volen- 
P.9.V. Eindhoven — Dsn 

; Ajax Amsterdam — N.A.C. 
; Twente — Groningen 4—2 ;

— Excelsior 3—0. Primele

AUREL DRĂGAN: 
din serie, cu Italia în 
male, judecind după 
chipelor, victoria ar trebui să ne 
revină. O dată ajunși în turneul 
final, cred că am putea ocupa chiar 
locul doi".

Campionate • Campionate • Campionate ® Campionate
IUGOSLAVIA. — Vînt, ploaie, terenuri 

desfundate, iată decorul In care s-au 
desfășurat jocurile celei de-a cincea 
etape a campionatului iugoslav. Surpri
zele n-au lipsit : campioana Hajduk a 
pierdut din nou pe teren propriu (2—3 
cu Vojvodina), iar Dinamo Zagreb, tot 
pe teren propriu, cedează în fața lui 
Velej cu 0—2. Noul lider al campiona
tului, Partizan Belgrad obține o victorie 
în deplasare (1—0 cu Radnlclki Nlș), iar 
Steaua roșie întrece pe teren propriu 
noua promovată Sytjeska cu 2—1. Alte 
rezultate: Marlbor — Boraț 2—0; Slo
boda — Radnicikl Kraguevaț 1—0 ; Ce-

Zeleznicear 1—1 ; Sarajevo —

eu va-

par' 
mai

i invitat 
pe cei mai buni 

belgienii 
An- 
Ca

de 
cît

EVRIUJIHIN
(U.R.S.S.)

A FOST ÎNTRERUPT „EXODUL1
ARGENTINIENI

van Bratislava — Union Teplice 2—0 : 
Jednota Trencin — Svl Jilina 0—1 ; AC 
Nitra — VSS Kosice 0—0 ; Lokomotiv 
Kosice — Banik Ostrava 1—0 ; Trjinec
— Zbrojovka Brno 1—0 ; Sparta Praga
— Inter Bratislava 2—0 ; Tatran Preșov
— Dukla Praga 1—0. Partida Spartak 
Trnava — Slavia Praga a fost amînată. 
Clasament : 1. VSS Kosice — 15 p ; 2. 
Slovan Bratislava — 14 p ; 3. Dukla 
Praga 12 p etc.

UNGARIA (etapa a 6-a) : Ferencvaros
— Pecs 2—1: Raba Eto — MTK 2—1; 
Eger — Videoton 2—0 ; Egyetertes — 
Salgotarjan 2—1 ; Sizombathely — H.on- 
ved 2—1 ; Komlo — Csepel 1—0 ; Ujpestd 
Dozsa — Tatabanya 2—2 ; Diosgydr — 
Vasas 1—3. Primele clasate :
1. Ujpesti Dozsa 6 5 10 15— 3 11
2. Ferencvaros 6 4 11 14— 8 9
3. Komlo 6 3 2 1 9—10 8

Accidentele mortale n-au ocolit nici Marele Premiu al Canadei, des
fășurat duminică pe circuitul de la Mosport, lingă Ottawa. Imaginea de 
mai sus înfățișează momentul in care mașina automobilistului . canadian 
Wayne Kelly intră cu peste 200 km pe oră intr-o\ ambulanță, sosistă la 
locul accidentului unui alt concurent, aflat încă pe pistă... Kelly și-a pier
dut viața, dar cursa a continuat. învingător: Jackie Stewart (253,376 km 
în lh55:12,9) și „scoțianul zburător" își consolidează poziția de lider, după 
această penultimă probă a campionatului mondial profesionist.

REINTRĂ 0 MARE CAMPIOANĂ
RIO DE JANEIRO, 20. — Una 

din celebritățile tenisului mondial, 
jucătoarea braziliană Maria Ester 
Bueno, care a absentat timp de 
trei ani din marile întreceri, fiind 
suferindă, a anunțat oficial eă-și 
va face reintrarea.

învingătoare de trei ori în ma
rele turneu internațional de la 
Wimbledon, Maria Bueno s-a re
tras din competiții, fiind acciden
tată la mina dreaptă. în urma unei 
operații, ea s-a vindecat și în pre
zent și-a reluat antrenamentele, 
Jucătoarea braziliană va evolua în 
echipa țării sale în cadrul compe
tiției pentru „Cupa Dewar" care 
va începe în octombrie în Scoția, 
la Glasgow.

TELEX • TELEX © TELEX • TELEX © TELEX

LOTUL U.R.S.S. PENTRU MECIUL
FOTBALIȘTILOR PROGRAMUL SĂPTAMINII

NORDCU IRLANDA DE
La ultima ședință a Comitetului 

executiv al Federației de fotbal a 
Uniunii Sovietice, antrenorul prin
cipal al reprezentativei a făcui, cu
noscut lotul pentru meciul din ca
drul campionatului european, pe 
care-1 va disputa la 22 septembrie, 
La Moscova, cu echipa Irlandei de 
Nord. Componența lotului sovietic 
este următoarea : portari — Ruda
kov, Banikov : apărători — Dodzu- 
așvili, Matvienko, Zikov, Șeșter- 
nev, Sosnihin, Ilurțilava; mijlocași 
— Muntean, Dolmatov, Kolotov, 
Konkov, Fedotov : atacanți — Șsv- 
cenko. Kojemeakin, Hmeluițki. 
Evrinjihin și Kopeikin.

Federația argentiniană de fotbal 
a luat măsuri drastice spre a îm
piedica exodul de jucători, care 
în ultima vreme au luat drumul 
Europei sau al altor țări sud-ameri- 
cane. Semnalul de oprire este mo
tivat de „apărarea patrimoniului 
sportiv național''. Numai în ulti
ma vreme, din Argentina au emi
grat zeci și zeci de jucători, 
special spre peninsula 
prin intermediul unor 
care au fost identificați, 
erau imediat naturalizați 
— după un stagiu 
în reprezentativa Spaniei. Fede
rația. spaniolă de fotbal, acuzată 
anul trecut de a fi inclus para- 
guayeni în echipa reprezentativă, 
este obligată acum să ceară o

în 
iberică, 

trafioanți 
Jucătorii 

și chiar 
selecționați

viză de la F.l.F.A. pentru fiecare 
jucător selecționat.

în cursul ultimului an au emi
grat din Argentina fotbaliști de 
clasă internațională, printre care > 
Albrecht în Mexic, Cejas — Bra
zilia, Conigliaro — Mexic, Gonza
les — Peru, Perfumo — Brazi
lia. Tojo — Peru, Tourino — 
— Spania, Valdez — Spania, Ya- 
zalde — Portugalia. Marcos — 
Franța etc.

Acum, mulți jucători argentini
eni au trebuit să renunțe la pla
nurile de emigrare. Astfel, Argen
tina. care a ocupat primul Ioc în 
recentul turneu de fotbal al Jocu
rilor pan-americane. a reușit 
măcar în parte să-și asigure o re- ■ 
zervă de cadre.

MIERCURI,
22 SEPTEMBRIE

în campionatul european :
Finlanda — România (gr. I)
U.R.S.S. — Irlanda de Nord 

(gr. a IV-a)
Polonia — Turcia (gr. a 

VIII-a)
SÎMBAtA,

25 SEPTEMBRIE
în campionatul european :

Ungaria — Bulgaria (gr. a 
H-a)

Meci amical: Italia — 
Mexic.

Pfe pista velodromului olimpic din Roma, 
(în vîrstă 

nou 
cu timpul 
aparținea 

cu timpul

ciclistul danez Joern Lund 
de 27 ani) a stabilit un 
mondial în proba de 100 km 
de 2h 18:43.6. Vechiul record 
compatriotului său Ole Riter 
de 2h 19:01,6.

record

înregistrate două performanțe de valoare 
mondială. Astfel, In proba masculină de 
săritură în înălțime Istvan Major (Un
garia) a ocupat primul loc cu 2,23 m, 
rezultat ce constituie un nou record ma
ghiar și a patra performanță mondială 
a sezonului. Pe locurile doi șj trei s-au 
clasat la egalitate cu 2,13 m cehoslovacii 
Maly și Moravec. Cu un rezultat exce
lent s-a încheiat, și proba de săritură 
cu prăjina cîștigată de Kjell Isaksson 
cu 5.43 m (nou record al Suediei și cea 
mai bună performanță mondială a /u- 
lui). Cursa de 5 000 m a revenit conforZ 
așteptărilor fondistului englez Dave Bed
ford în 13:54,6. . urmat de Morozov 
(U.R.S.S.) — 14:05,4 și Arese (Italia) — 
14:12.2. Sprinterul cubanez 
terminat învingător în proba de 
plat cu J0,4 iar atleta poloneză 
zinska și-a adjudecat victoria pe 
garduri cu 13.5.

australlanca Kerry Melville, Iar Rose
mary Casals a dispus cu 7—5, 6—2 de 
Franțolse Durr (Franța). An una din 
semifinalele probei de dublu, perechea 
Franțolse Durr (Franța) — Judy Dalton 
(Australia) a cîștigat 
cuplului. australian 
Kerry Harris

cu 6—2, 6—3 in fața 
Helen Gourlay —

de a 4-aploaie, cea
ciclist al Franței pentru 

de rAveni.r“) 
cîștigată de rutierul 
Hava cronometrat pe 
Lodeve (178,500 km) 
5h 08:09 (medie orară 
același timp au sosit Thalmann (Elveția), 
Ovion și Aigueparses (ambii Franța), 
Perez (S'pania) și Mitteregger (Austria). 
In clasamentul general individual con
tinuă să conducă olandezul Den Hertog, 
urmat de elvețianul Thalmann — la 
5:44. francezul Ovion ~ la 6:24, cehoslo
vacul Hava — la 6:33. Pe echipe, primul 
loc este ocupat de formația Olandei ; 
2. Franța ; 3. Spania ; 4. Elveția.■
în concursul internațional de atletism 
dotat cu „Cupa Prieteniei'4, care se 
desfășoară la Sienna (Italia), au fost

Desfășurată pe 
etapă a Turului 
amatori („Tour a fost 

cehoslovac Jiry 
distanța Mende — 

cu timpul de 
de 34,793 km). In

Turneul de tenis

Ramirez a 
too in 
Stras- 
100 m

Finala turneului feminin de tenis 
Louisville va fi o reeditare a celei 
la Forest Hills, opunînd pe cunoscutele 
jucătoare americance Billie Jean King șl 
Rosemary Casals, tn semifinale, Billie 
Jean King a învins-o cu 6—4, 6—2 pe

de la 
de

de Ia Sacramento 
(California) a continuat cu disputarea 
partidelor din sferturile de finală. In 
cea mai așteptată întîlnire, americanul 
Bob L-utz 1-â învins cu 6—2, 6—1 pe 
cehoslovacul Jan Kodes Alte rezultate : 
Olmedo (S.U.A.) — Froehling (S.U.A.)
6—4, 3—6, 7—5 ; Taylor (Anglia) — 
Richey (S.U.A.) 6—7, 6—2, 6—1 ; Barthes 
(Franța) — Goven (Franța) 7—6, 6—2.

In runda a 4-a a campionatului unional 
de șah s-a disputat partida dintre marii 
maeștri Mihail Tal și David Bronstein. 
Victoria a revenit lui Tal. Balașov a 

Nikolaevsk!cîștigat Ia Karaseev, iar _________
l-a învins pe Tukmakov. A fost consem
nată remiza în partidele Platonov — 
Karpov șl Vaganian — Smîslov. Cele
lalte partide s-au întrerupt.
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