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• Urmează, Insa, două examene—mult mai dificile — cu Cehoslovacia și țara Galiloi

In lumina documentelor de partid La Reșița, interes enorm

MUNCA EDUCATIVA
BAZA ACTIVITĂȚILOR

SPORTIVE

4

ROMANIA

z ilele frecat* a avzrt loc la Slo
bozia ședința de lucru a acti
vului de bază al mișcării 

sportive ialomițene, care_ a dezbă
tut amplu 
de partid privind 
politico-ideologice 
cative în rfndul 
întregnlni popor.

Șt aici, ca »î In 
informarea i _. 
președintele C.J.E.F.S. (prof, 
rîe Jinga) ca Tțl cavfntul 
pariților,. an exprimat, în 
rînd, adeziunea unanimă a 
vifor, antrenorilor, profesorilor de 
educație fizică, a tuturor activiști
lor. salariați și obștești din județul 
Ialomița față de planul de mă
suri adoptat de conducerea parti
dului. de poporul întreg. Ca mem
bri de partid, ca cetățeni ai pa
triei noastre socialiste, toți cei pre
zenți și-au manifestat respectul și 
dragostea față de secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
MCOLAE CEAUȘESCU, recunoș
tința pentru preocuparea neobosită 
pe care o acordă continuei perfec
ționări a vieții sociale, pentru asi
gurarea tuturor condițiilor mate
riale și spirituale menite să ducă 
la. succesul deplin al construirii în 
tara noastră a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în confor
mitate cu istoricele hotărîri ale 
celui de al X-lea Congres al P.C.R.

★
Car și informarea, prezentată, dis 

cuțiile au arătat realizările obți
nute sub conducerea Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R. în 
dezvoltarea sportului de masă și 
de performanță. Se raporta cu în
dreptățită mîndrie că județul are 
sportivi da perspectivă în loturile 
republicane, rod al tnuncii antre
norilor ți profesorilor de educație 
fizică, că se fac eforturi pentru 
dezvoltarea bazei materiale. Dar

recentele Docnmente 
întărirea muncii 
și cultaral-edu- 
eomunițtilor, al

celelalte 
prezentată de

Județe, 
către 

Ianua- 
partici- 
primul 
sporti-

oamenii nu s-an zgîrcit ia cuvînt 
mai ales cînd a fost vorba de cri
tică Și autocritică pentru lipsurile 
și neajunsurile existente în dome
niul muncii educative, cu serioase 
repercusiuni firești în toate direc
țiile. Despre corelația dintre edu
cație și rezultatele pregătiri: spor
tive a vorbit pe larg prof, ion 
Neagu, directorul Școlii sportive 
din Călărași. „Faptul că lucrăm 
cu tineretul — spunea prof. Neagu 
— trebuie să ne facă deosebit de 
atenți. Avem o mare răspundere, 
nu numai pentru performantele 
sportive, ci, mai ales, pentru pre
gătirea lui pentru viață*. în con
tinuare s-a arătat că, în cadrul 
muncii educative, profesorii de ‘ la 
Școala sportivă Călărași folosesc 
deplasările diverselor echipe ale 
școlii și pentru a vizita obiective 
importante economice, culturale și 
de interes istoric din localitățile 
respective, ceea ce face ea timpul 
să fie folosit mai eficient, A fost 
subliniat sprijinul pe care Comite
tul de partid municipal Călărași îl 
acordă școlii, prin lecții și expu
neri bilunare ținute cu tinerii spor
tivi.

Tovarășii Cană Manea — din 
consiliul A.S. Locomotiva-Fetești 
și Virgil Ion eseu — antrenorul de 
lx>x al asociației, au vorbit despre 
participarea activă a sportivilor 
ceferiști la producție, ca și despre 
măsurile ferme care s-au luat și, 
mai ales, care se vor Ina pe viitor 
împotriva unor fotbaliști și boxeri 
care au crezut că la adăpostul 
simpatiei de care se bucură aceste 
«porturi în oraș și la Depoul C.F.R. 
își pot permite să lipsească ne
sancționați de la lucru. Tov. îones- 
cw a propus ca rubrica de sport a

REȘIȚA. 23 (prin telefon), — Iu
bitorii sportului cu mănuși din lo
calitate au primit cu mare satisfac
ție vestea organizării tn orașul lor 
a primei întîlniri inter-țări. în ju
rul meciului de box dintre repre
zentativele României și Franței ce 
urmează să se dispute în sala „30 
Decembrie", sâmbătă, începând de 
la ora 18, există un interes fără 
precedent O dovadă o constituie 
faptul că, pînă la ora actuală, toate 
biletele de intrare la această mani
festare sportivă au fost epuizate. 
Sala, amenajată special pentru a- 
cest meci, va găzdui în jurul a 1500 
de spectatori, care așteaptă cu ne
răbdare sunetul primului gong.

Comisia de organizare s-a preo
cupat din timp pentru a pune la 
punct, pînă la cele mai mici amă
nunte, toate problemele legate de 
această importantă întrecere sporti
vă. în legătură cu reprezentanții 

noștri, antrenorul Th. Niculesca ne-a 
mărturisit că ei s-au încadrat per
fect în programul de pregătire sta
bilit ți că în acest moment «înt

Ieri, pe patinoarul
acoperit din Miercurea Ciut

CAMPIONATUL NATIONAL
DE HOCHEI A ÎNCEPUT
SUB SEMNUL UNOR

PARTIDE ANIMATE

Mircto COSTEA

(Continuare fn pag. o t-a; I

(Citiți In pașina o 4-a 
relatările Uimitului noț- 

. .liu).

CAMPIOMATU1 FEMININ DE HANDBAE

IN meci derby, universitatea timișoara
MUREȘUL TG. MURES

• 9
5!

Doina Furcoi marchează un gol sp tctaculot, ffîază din medul Univer
sitatea București — Rulmentul Br așov)

Sala Floreasca b găzduit ieri cea 
de a doua zâ ■ turneului <J.e hand
bal feminin, divizia A. Au câștigat 
favoritele, meciurile înregistrind o 
creștere a nivelului tehnic, a spec
taculozității. în fruntea clasamen
tului se află, tn continuare, Uni
versitatea Timișoara (14 puncte).

VOINȚA ODOR.HEI — TEXTILA 
BUHUȘI 11—9 (6-6). Cote două for
mații aflate la mijlocul clasamentului 
diviziei A, au furnizat o partidă de 
luptă, cu multe faze dramatice. Ca 
și în prima zt a turneului de sală. 
Textila Buhușl — echipa explozivă 
— a început bine, a condus cu 2—0, 
3—1 și 8—4. a avut „egal” în repriza 
a doua (8—8), dar a pierdut pentru 
că nu știe încă să facă manevrele 
tactice necesare pentru păstrarea 
avantajului, pentru depășirea momen
telor critice. Remarcabilă suita lui 
Agoroaie: 7 goluri consecutive! Vo
ința, team oare macină nervii adver-

Hristach» NAUM

(Continuare (n pag, a 4-a)

F IN ALELE DE GIMNASTICĂ

ELENA CEAMPELEA Șl PETRE MIHAIUC
CONDUC DUPĂ „IMPUSE**

Iri Sala sporturilor din Cluj, a 
început ieri finala campionatului 
național, de gimnastică sportivă 
pentru maeștri. Ea reunește 21 de 
concurente și 15 sportivi intr-o în
trecere menită a desemna campio
nii țării pe 1971, la individual 
compus și pe aparate. Prima xi a 
programat exercițiile Impuse, cele 
cu care va concura fn toate 
competițiile oficiale în următorii 
4 ani. Ea prima lor apariție, cu 
aceste exerciții maeștrii gimnasticii 
noastre au manifestat. destul de 
multe lipsuri, ârătîndu-se că mai 
au de lucru pină vor realiza exe
cuții de valoare ridicată. Cei mal 
buni din concurs au fost : Elena 
Ceampelea și Petre Mihalue, care 
conduc în cele două clasamente, Iată-i

pe primii clasați la individual com
pus după prima zi : masculin : 1. 
P. Mihalue (Steaua) 53,70 ; 2. Gh. 
Păunescu (Dinamo) 52,90 ; 3. V. 
Coșarlu (D) 52,60 ; 4. M. Gheor
ghiu (S) 51,40 ; 5. Dan Grecu (D) 
50,35; 6. Gh. Tohăneann (D) 48,00,

Feminin : 1. Elena Ceampelea 
(Dinamo) 37,20 ; 2. Alina Goreac 
(D) 36,75 ; 3. Rodica Sabău (Vago
nul
(D) J- . ......
(Șc.. sp. Graiova) și Rodica Apă^ 
feanu (D),' ambele ,34,40,

Azi se vor desfășura exercițiile 
liber alese, care vor definitiva con
figurația clasamentului general ți 
pe primii sase clasați la fiecare 
rarabâ.

Arad) 35,70 ; 4. Olga. Stefan
35,30 ; 5—6. Mareela Păunescu

FRÂNTA

Secvență din partida Finlanda 
Einonen.

România, Atacul l-ui Dembrovschî este stopat — in extremis —• de 
Telefotoi AGERPRES

gata să primească replica naționalei 
franceze. Tehnicienii care i-au pre
gătit pe pugiliștii români sînt con
știent! de misiunea dificilă pe care 
o au tinerii lor elevi în confrunta
rea cu reprezentativa Franței, dar 
au încredere în posibilitățile lor șî 
in dorința lor puternică de afirma
re. Ei speră întț-o comportare cît 
mai bună a pugiliștîlor români, 
concretizată intr-o meritată victo
rie. lată echipa pe care ne-a comu
nicat-o T. Nteulescu : R. Cosma, D. 
Condurat, M. La zar. S. Cuțov, 
Gh. Ciochină, V. Prodan. Gh. Ene, 
Șt Ftorea. I. Petrea, M. Culineac șî 
I. Dascălu. Cu deosebit interes este 
așteptată evoluția lui Rabah Kha- 
loufi, cîștigător al medaliei de aur 
la turneul preolimpic de la Mun- 
chen.

ll. GLÂVAN-coresp.

Sownalainen ji portarul
HELSINKI, (prin telefon, 

misul nostru special).
Deznddămîntul meciului 

landa se cere analizat din felurite 
unghiuri. Cu toate că forța adversa

d« la tri

cu Fin-

rului nu a fost, de prima dimensiune, 
amploarea scorului și stilul de .ioc 
al echipei României permit o serie 
de aprecieri de factură generală. A 
fost reconfirmat că avem un nu-

FINALA „CUPEI DAVIS” A Șl ÎNCEPUT...
« PRIMELE SECVENȚE DE ANTRENAMENT. SEMNATE ..TIRIAC - 
NASTASE" • TEREN CU ZGURA Șl MINGI WILSON ♦ SAPTĂMÎNA 
VIITOARE, TENISMENII NOȘTRI VOR Fl LA CHARLOTTE 
• „ABANDONUL" LUI CLIFF RICHEY « UN NOU ARBITRU 
PROPUS: HOPMAN! ® MAI SÎNT DOAR DOUĂ SĂPTĂMÎNI 

PÎNĂ LA CHALLENGE-ROUND

Intr-o pauză. la antrenament., primii echipieri ai reprezentativei noastre 
de tenis șt căpitanul lor, pozează in „tripletă" : Năstase — Georgescu — 

Țiriac.
Foto : S. BAKSY

CARE ESTE CONTRIBUȚIA COMITETELOR
Șl GRUPELOR SINDICALE

Deasupra Bueureștiulul, soarele 
de septembrie luminează molcom.

O dimineață la Șosea, acolo unde 
pe paleta toamnei domină galbe
nul și purpuriul.
. întâlnire cu „cei doi" care, peste 
puține zile, vor cocheta cu fai
moasa Salatieră de argint, la 
Charlotte, în îndepărtata Carolină 
de Nord. O întîlnire de lucru, căci 
asistăm la startul în pregătiri 
pentru finala „Cupei Davis", de
clanșat alaltăieri de Ion Țiriac și 
Ilie Năstase.

Miercuri dimineața, Intr-adevăr, 
pe „centralul" terenurilor de te
nis de la Ștrandul Tineretului, 
primii noștri jucători s-au întîl- 
nit din nou, după scurta lor va
canță de relaxare, în fața file- 
ului. Au fost secvențele inaugurale 
ale unor antrenamente care se 
vor prelungi pină în apropierea 
datei zborului peste Ocean, pre
văzut pentru marțea viitoare. Mai 

aceste rîn- 
săptămîni, 
„dueluri" 

Challenge-

sînt — cînd apar 
duri — exact două 
pînă la ziua primelor 
din mult așteptatul i 
round.

De fapt, pregătirea a început 
mai de mult. însăși această pe
rioadă de odihnă, după lungile că
lătorii peste hotare ale celor doi, 
constituie un punct important din 
programul dinaintea finalei cu a- 
mericanii. „Era nevoie să ne odih
nim, să respirăm mai liniștit, îna
intea grelelor încercări care ne 
așteaptă..." — ne spunea Țiriac, 
care privește mult înainte. El a 
fost, de altfel, primul fn a începe 
antrenamentele, mai Tntîî solitare, 
în așteptarea lui Năstase, care a 
revenit mai tîrziu de la Forest 
Hills. Și tot Tiriac — am spune — 
este cel pe care l-am văzut abor
dând eu o ambiție feroce aceste 
prime secvențe din pregătirea în 
comun. „Țâri" a tras tare, a lovit 
mingea cu multă forță, insistînd

Radu VOIA

(Continuare tn pag. a 4 a)

LA DEZVOLTAREA SPORTULUI DE MASA?
rdinea de zi a unei recente șe
dințe de birou a Consiliului ju
dețean Bacău al sindicatelor a 

avut ca temă referatul: „Preocuparea 
privind sprijinirea și îndrumarea s- 
sociațiilor sportive pentru practicarea 
sportului de masă și folosirea bazei 
materiale". A participat tovarășul 
Rusu Pintilie, membru al biroului 
Comitetului județean Bacău al P.C.R., 
șeful secției de propagandă a Comi
tetului județean al P.C.R. Au fost 
prezenți tovarășii prof. Mihai Gri- 
goraș, președintele CJ.E.F.S. Bacău, 
Stelian Popescu, activist al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., președinți și 
secretari ai asociațiilor sportive din 
municipiul și din județul Bacău, ac
tiviști ai altor organizații cu atri
buții in domeniul sportului, alți invi
tați.

rea exercițiilor fizice șl a sportului 
de masă.

Pentru a răspunde întrebării vom 
spune că — așa cum. era de așteptat 
— rezultatele cele mai bune au fost 
obținute acolo unde grupele sindi
cale și-au propus (și au reușit) să 
facă din practicarea exercițiilor fizi
ce de către salariați o preocupare 
continuă a lor- în strînsă colaborare 
cu consiliile asociațiilor sportive, gru-

Importante dezbateri
sportive, la Ițacău

★
Apare ca norma), faptul că tn ju

dețul Bacău, paralel cu dezvoltarea 
vertiginoasă a economiei și culturii, 
mișcarea sportivă să cunoască in fie; 
care an .progrese remarcabile. -Fără 
a face apel la cifre comparative, este 
de reținut că' iri acest an existau (la 
data analizei la care ne referim) 
41 388 de membri ai unuf număr 
de 54 de asociații sportive sin
dicale. important este, insă de ans- 
lizat in ce măsură acești membri 
eint angrenați sistematic in practica»

pele și comitetele sindicalelor de la 
fabrica de șuruburi și de la combi
natul de prelucrare a lemnului dto 
Bacău au inițiat acțiuni simple, dar 
deosebit de eficiente: excursii la 
munte, întreceri pe ateliere .și’ pe 
secții la tenis de masă, popice,, vo
lei .și fotbal. în același sens a acti
vat, și consiliul asociației sportive 
Trotușul din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej. Am reținut, în mod deosebit, 
intervenția la discuții a președinte
lui acestei ultime asociații, tov 
Anatolie Aromânesei: „Foarte triulți 
talar ia ti ai unor întreprinderi și tnstl-

Iuții din municipiul nostru au găsit 
în sport un mijloc excelent de des
tindere și reconfortate. Aproape toți 
lucrătorii spitalului, de exemplu, au 
in programul zilnic „reprize" de fot
bal și tenis de masă, precum și tu
rism. la sfîrșit de săptămînă, la Slă-, 
uic Moldova. Prin „contaminare" ac
țiunile sportive cu caracter perma
nent s-au extins Ia O.C.L., comple
xul de șantiere, grupul industrial de 
petrochimie. Afirm, dintr-o lungă șl 
verificată experiență, că nu competi
țiile fastuoase sînj- caracteristice la 
întreprinderile amintite. Cite zece, 
cite cincisprezece minute, indiferent la 
ce ore. muncitorii și funcționarii ies 
in curte șl bat mingea, aleargă, fac 
exerciții simple de gimnastică. Iar 
noi nici nu dorim altceva".

A devenit un obicei al multora de 
■a pune Inactivitatea, totală sau par
țială, pe seama lipsei de baze spor
tive. Cit de neconcludentă este o a- 
semenea „logică" a demonstrat în cu
vântul *feău Constantin Filip, reprezen
tant al consiliului asociației sportive 
Let ea: „Mai înainte de a stabili ce 
avem de făcut în privința dezvoltării 
bazei materiale, ne-a interesat să

Ion GAVRILESCU

(Sontinturs fn pag. e f-sj

eleu de jucători de valoare Interna
țională, care știu să se concentreze 
pentru o victorie necesară. Cei 12 
care au jucat, plus Dumitraehe, Boc, 
Năstase, Broșovschi. și clteva dintre 
rezervele venite la Helsinki și, pro
babil, alți 2—3 jucători aflați în faza 
momentului de autodepășire, compun 
un lot echilibrat, un potențial oricînd 
convertibil într-o echipă națională 
forte, cu toată debilitatea echipelor 
de club. în altă ordine de idei, pu
terea de atac etalată miercuri pe sta
dionul olimpic, putere transformată 
lntr-o diferență de 4 soluri (cum nu 
s-a mai întîmplat de la victoria re
purtată Împotriva Ciprului), a sur
prins. poate cel mai mult, pe tri
colori și pe antrenorii lor. înainte 
de meci, ei credeau in victorie, dar 
nu credeau că vor ti In stare -ă 
demonstreze atita eficacitate. A fost 
însă evident la un moment dat că 
românii aveau posibilitatea să în
scrie un număr și mai mare de go-

Romulus BALABAN

f&ontinuare fn perp, a 3-a)

Meciul feminin de șah

România - Polonia

ECHIPA NOASTRĂ

BRAȘOV (prin telefon), în sala 
de festivități a Hotelului Carpați a 
continuat întîlnireâ internațională 
de șah dintre echipele feminine ale 
României și Poloniei. Joi dimineață 
au fost reluate partidele întrerupte. 
Polihroniade a dștigat la Lipska, iar 
Teodorescu la Rybarska. Intilnirile 
Makai-Erenska și Juncu-Szota s-au 
Întrerupt a doua oară.

După amiază, în turul II. jucătoa
rele noastre au avut negrele. ceea 
ce nu le-a împiedicat să majoreze 
scorul- Polihroniade a ciștigat. la 
Erenska, iar Teodorescu la Lipska. 
Partidele Sbota-DÎIakai șl Lltmano- 
wicz-Baumstarck s-au încheiat re
miză, iar Radzikmwska-Juncu și Ry- 
barska-Reicher s-au întrerupt.

După disputarea a două tururi, sco
rul este favorabil echipei României trul este favorabil 
S'/a-lV, (4).

Astăzi dimineață 
dele întrerupte ; 
joacă turul 1(1.

se reiau partt- 
după amiază se

I. N1COARA

In sala Floreasca: simbătâ fi duminică

Iubitorii sportului din Capitală vor 
avea prilejul, la sfîrșitul acestei săp- 
tămînî, sa asiste la o interesantă în
tîlnire internațională de judo. Este 
vorba despre întrecerea dintre repre
zentativele de tineret ale Cehoslova
ciei șî României. Din formația ceho
slovacă face parte și vlcecampionul 
Europei (la juniori), Karel Laclna — 
categoria grea. La celelalte categorii 
oaspeții vor alinia pe următorii con- 
curepți: M. Vrba (63 kg), O. Swoz- 
cyna (70 kg), S. Trebaticky (80 kg) și 
J. Siplak (93 kg).

Federația română de judo » selec
ționat pentru această dublă întîlnire 
amicală pe cei mal în formă judo- 
kani, majoritatea lor campioni ai ță
rii la juniori mari. Iată echipa con
dusă de antrenorul Gh. Donciu : cat. 
63 kg — Lazăr Moldovan (campion 
pe 1971 la juniori mari), 70 kg —

Cornel Roman (campion), cat. 80 kg 
— Al. loth, 93 fcg — Ionel Lazar 
(campion) și +93 kg — loan Buzio 
(campion). Conoomitent, vor evolua 
și juniorii români, care se pregătesc 
pentru prima lor mare confruntare 
internațională, campionatele europene 
ce vor avea loc la începutul anului 
viitor. El vor intîlni, in aceleași re
uniuni, tot formația de tineret a Ce
hoslovaciei. Din reprezentativa de ju
niori fac parte (în ordinea categori
ilor) : Al. Filip, I. Pelrof. C- Melnie. 
Al. Dumitru și V. Molnar.

Iată ‘ ”................
ora 17, 
mânia 
ret) — 
de la ora 10, revanșele. Ambele re
uniuni vor fi găzduite de sala 
reasca.

programul : sâmbătă, de la 
Cehoslovacia (tinerei) — Ro- 
(tâneret), Cehoslovacia (tine- 
Românâa (juniori), duminică,

Flo-

o 
b.

imagine de îa finala campionatului național de tineret de la Cluj. 
Moldovan frepreeentantul echipei noastre tn partida ca Cehoslovacia, 

la categoria 63 ka) tntr-o geuncars laterală o» 8. Lucea.
-■' i a cbetu



REGATA

INTERNAȚIONALĂ SNAGOV
Snagovul se pregătește a fi gazda 

ultimelor mari confruntări nautice 
din acest sezon.. Pe unda Iui, în 
aceste ceasuri, lunecă numeroase 
schituri ce poartă puternicele echi
paje care, mîine, se vor alinia la 
startul a două importante întreceri : 
Regata internațională Snagov și 
..Cupa Clubului nautic universitar 
București". Prima reuniune este re
zervată schifist.elor, și în cadrul ei 
t'or evolua canotoare din Bulgaria. 
Polonia, Franța, R. F. a Germaniei. 
Belgia. R. S. S. Ucraineană, Ceho
slovacia, România. Participantele la 
această ediție a negatei Interna
ționale Shagov au fost, în majorita
tea lor, finaliste la Campionatele 
europene de la Bagsvaerd. La pro
ba- de schif simplu, bunăoară, își 
vor disputa întîietatea Anick 
Autthoine (Franța — locul II la 
C. E.), Edith Baumann (R. F. a 
Germaniei — locul III) și Gabriela 
Toader (România — Iotul IV).

„Cupa C.N.U." 
asemenea, sîmbătă . 
pista clasică a lacului 
întregi recitalul nautic 
și tul acestei 
(feminine și 
vor disputa 
sportive din 
România.

Astăzi, la ora 12. are loc la Sna
gov. ședință tehnică.

săptămîni, 
masculine) 
Intîietatea 
Polonia,

programată, 
ți duminică

Snagov, 
de la sfîr- 
prin cursele 
în care își 
sportivi ijt 

Cehoslovacia,

<3e 
pe va

BUCUREȘTIPOLITEHNICA
RABOTNICKI SKOPLJE

Echipa masculină de baschet 
Rabotnicki Skoplje (locul 4 în cam
pionatul Iugoslaviei) își începe tur
neul în țara noastră, jucînd azi la 
ora 19, in sala Constructorul cu for
mația Politehnica București. Intra
rea liberă.
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AU FOST DESEMNAȚI SEMIFINALIȘTII PROBELOR DE SIMPLU
Un tenis bun, superior calitativ ce

lui de la trecutele ediții ale „națio
nalelor”. a putut fi văzut ieri, în 
ziua disputării sferturilor de finală 
ale- probelor de simplu. Au fost me
ciuri spectaculoase, jucate dîrz, de 
tenismeni și tenismene care — in 
majoritatea cazurilor — demonstrează 
un progres evident.

N-au lipsit surprizele. Așa este eli
minarea celui de al doilea favorit 
al turneului masculin. Constantin Po- 
povici, învins not. de un Toma 
Ovici în ascensîune neîntreruptă. Sco
rul : 6—2. 6—6, 6—2 pentru Ovici. 
Acesta va intîlni în semifinale pe 
Viorel Marcu, care a trecut șl el, ne
așteptat de categoric, de ăl treilea 
cap de serie. Sever Mureșan : 6—2, 
6—3, 6—3

Pe prima jumătate de tablou a fost 
desemnat un singur semifinâlist. ac
tualul deținător al titlului. Petre Măr- 
mureanu (Steaua). Deși învingător și 
ci în trei seturi, în fața lui Dumitru 
Hărădâu. partida sa a părut mai 
echilibrată. Mărmureanu a fost con
dus cu 4—2 în primul set (moment 
tu cine acesta și-a pierdut serviciul 
și a permis 6 răsturnate de scor 
decisivă). Mărmureanu termină în
vingător Cu 6—4, 6—2, 6—4.

Dar cel mat echilibrat și intere
sant „sfert" a fost cel dintre 1. sân
tei și S. Dron. rămas neînebeiat la 
scorul de 7—5. 2—6, 6—2, 4—6, 4—2 
în favoarea primului. Sântei a avut 
reveniri spectaculoase pe parcursul 
jocului, dominîndu-și adversarul in 
special datorită unui joc mereu activ. 
Șî Dron și-a apărat Cu multă ambiție 
șansa, egalind de fiecare dată scorul 
seturilor, pină lă întreruperea partidei, 
survenită din cauza întunericului-

Primele două favorite, in turneul 
feminin, au obținut victorii catego
rice : Indii Dibar G-ohh—Florența 
Mihai 6—3, 6—3; Agrtetâ Kun — E- 
lena Takacs 6—1, 6—1. In schimb 
Ecaterina Roșianu a fost condusă cu 
un set (și 2—0) de Virginia Ruzict, 
pină să găsească antidotul tactic — 
mingile „moi" — necesar victoriei, 
pe câre a obținut-o cu 3—6, 6—3. 6—4. 
Iar Eleonora Dumitrescu a pierdut 
surprinzător ih fața tinerei Mariana 
Simionescu, calificată cu 6—2, 6—i. 
în semifinale Se întîlnesc! Dibar cu 
Simionescu și Kun cu Roșianu.

Rezultate din proba de dublu mas
culin (turul I) : Mărmureanu, Dron— 
Stan, Spătaru 8—6. 6—2. 8—6 ; Boaghe, 
Popovici — Curcă, Dragomir 6—4, 
6—2, 6^-2 ; V. Marcu, Tr. Marcu - 
Balogh, Mulfay 6—0. 6—2, 8—2 ; Ko- 
moroezy, Boldor — Mocanu, Nemeth 
6—2, 6—4, 6—2 ; Kerekes, Neacșu —

Deținătoarea titlului de cam pioană, Agneta Kun (C.S U. Con
strucții) a obținut ieri o nouă victorie la- scor.

STAU ȘI MĂ ÎNTREB PENTRU CE...

In scena DIVIZIA
Din nou, moment de seamă în 

viața rușbyului : începe divizia B. 
De duminică, în diferite orașe ale 
țării, balonul oval va sălta zglobiu 
pe terenurile unor orașe mai mici 
— Săcețe, Tîrnăveni, Năvodari. Gura 
Humorului, Oltenița — unde nu 
activează echipe de divizia A. dar 
există o mare dragoste față de 
rugby. In acest an sînt angrenate 
in întrecere un număr de 31 echipe 

separare 
că în 
echi- 
sport

în trei serii, 
special de faptul 
a crescut numărul 
vor practica acest

Împărțite 
dictată în 
Constanța 
pelor ce 
bărbătesc.

Ce putem spune acum, la

obligatorie preocuparea conducerilor 
de cluburi și asociații pentru îmbu
nătățirea 
cătorilor 
pentru 
pregătire _______  _ ______
Va trebui ca actuala ediție să-și a- 
tingă scopul pentru care a fost cre
ată, primind sprijinul organelor lo
cale. Se știe că, de multe ori, echi
pele au dificultăți administrative și 
financiare greii de rezolvat.

înainte de a încheia, o sugestie 
organelor locale de educație fizică 
și sport : să organizeze po cit posi
bil meciurile de rugby in cuplaj cu 
Cele «le fotbal. Ar fi un ajutor de

<■„" Wl '> r . v

tehnicii de joc a ju- 
și în egală măsură, 

intensificarea muncii de 
educativă a sportivilor.

LaZărOv, Dima 6—1, 6—3 6—1 ; O-
vici. Hărădâu — Sotiriu, Nemeș 6—4, 
6—J, 5—1 ab. ; Rusu, Navroțchi — 
Mirea, R. Bădin 4—6, 6—2, 6—3, 6—4; 
Sântei, Mureșan — A. Viziru. Roșia- 
nu 6—4, 6—3, 6—2. Azi. la Progresul 
(de la orele 8 și 14) se desfășoară 
jocuri în toate cele trei probe de 
dublu, pină la semifinale.

Citeva aspecte de alt ordin, pen
tru încheiere. Unii concurenți își ex-

teriorizează pe teren. în mod exage
rat, nervozitatea. Alții (transformați 
în spectatori la unele partide) fac 
o zgomotoasă „galerie" împotriva u- 
nor jucători din alte cluburi, eventu
ali adversari în etapele următoare. De 
tot atitea ori este lezată buna cu
viință și sportivitatea însăși- Ceea ce 
trebuie, fără întîrziere, reprimat.

Ajuns la cea de a 31-a ediție, cam
pionatul republican de popice a fost 
adus în ultimii ani, grație popu
larității jocului și succeselor dobîndi- 
te de reprezentanții țării noastre în 
arena mondială, la rang de divizie 
națională, in care cele mai bune e- 
chipe iși dispută întîietatea într-o 
activitate competițională ritmică și 
bine organizată.

tn dorința de a îmbunătăți continuu 
condițiile de întrecere, noul campio
nat divizionar, care va începe mîine, 
se va desfășura după o formulă ine
dită, menită să contribuie Ia crește
rea nivelului tehnic al participanților 
și să elimine deplasările costisitoare. 
Astfel, 20 de formații feminine și tot 
atitea masculine, împărțite in două 
serii (Sud Și Nord) pornesc în lunga 
cursă pentru cucerirea invidiatului 
titlu.

în desfășurarea edițiilor anterioare 
au apărut o serie de deficiențe în 
procesul de instruire a echipelor, in 
organizarea meciurilor, in pregătirea 
sălilor pentru concurs, in arbitraj. 
N-au lipsit nici actele de indiscipli-

Rd. V.

Stau și mă întreb pentru ce — cum spune cînte- 
cul nemuritor —1 stau și mă întreb pentru ce am 
tremurat ca varga două săptămîni, pentru ce sub
semnatul făcea pe deșteptul scriind negru pe alb că 
nu le dăm finlandezilor 5 goluri, cînd le puteam 
da și 10, pentru ce poetul Geo Dumitrescu — scri
itor care ne face onoarea de a citi „Sportul”.zilnic
— ducea scepticismul său saNIar pînă la a-mi pro
nostica miercuri <ntr-o redacție 1—0 pentru noi (eu 
zicînd 2—1 I), pentru ce un critic de talia lui Vale- 
riu Cristea nu era nici el mai breaz in ale opti
mismului, suspinînd un 2—0, dau exemplele unor 
microbiști de gust — oameni care se ~ """"
printre Topîrceanu, Minulescu și Barbu 
mă întreb și mai. sîngeros pentru 
ce? Pină unde vom ajunge cu scep
ticismul în fotbal ? Nu mai știm so 
luăm măsura nimănui ? Ne uităm la 
Finlanda, ca ia Brazilia ? Unde ne 
e capul, tovarăși ?

Finlandezii aceștia ne-au asigurat 
un bun meci de antrenament, în de
plasare. Acești frumoși băieți blonzi 
s ar descurca greu cu C.S.M. Reșița
— echipă care-mi place că e pe lo
cul unae e, pentru că pe aici a fast 
unul, Jijic, pe vremea cînd eram co- 
pii și tot aici joacă azi unul, Kafka, 
pe care mor să-l văd în A, în duei 
direct cu Dembrovschi, ca să moară 
de necaz cei care susțin că vremea ____ _
trecut... — acești finlandezi ar fi trebuit să vină 
pe la noi pentru un meci-test, Înaintea unei întîl- 
niri decisive a naționalei cu O.F.K. Beograd. Tre
buie să ne intre în cap —- oricît am fi de-ai dra
cului — că în Europa n-gvem treabă decît de la 
un anumit nivel în sus. Dacă vom tremura înaintea 
Finlandei, ca în perspectiva unui meci cu R. F. a 
Germaniei — nu ne respectăm, și atunci de ce mai 
jucăm fotbal ? Nu voi fi kafkian să spun că această 
victorie nu mă bucură — mai ales cînd văd cum 
pun unii problema înfrîngerilor. Dacă o înfrîngere 
e o înfrîngere și nimic altceva — atunci o victo
rie e și ea o victorie și nu înțeleg s-o asimilez cu 
o înfrîngere. Ba, voi merge pînă qcolo și voi scrie 
că in afara lui Lucescu și Lupescu, mi-a plăcut, 
domnule, Sătmăreanu ‘ Și ca să pun capac la toate, 
voi scrie negru pe alb că mai mul’ ca oricine 
mi-au plăcut antrenorii. Finlandezii n-or fi avînd

descurca ușor 
(Ion) — ca sâ

START ÎN CEL DE AL 31-lea CAMPIONAT PE ECHIPE
nă ale unor popicari certați cu etica 
sportivă, fapte sancționate la timpul 
cuvenit. Am amintit 
în speranța că ele nu 
peta și că printr-un
— arbitrii, 
antrenorii ■ 
întreceri, care preced 
mondiale de anul viitor din Iugosla
via, un , admirabil cadru de obținere 
a noi recorduri, do depistare și for
mare a performerilor, care să repre
zinte cu cinste culorile patriei in di
versele confruntări internaționale. 
Le dorim tuturor succes deplin !

sportivii.
vor face din

aceste lipsuri 
se vor mai re- 
efort colectiv, 
instructorii și 

actualele 
campionatele

metan Mediaș, C.FR. Tg, Mureș — ■
— Voința Cluj. Voința Lugoj — I

R. Timișoara. I.C. Oradea — Vo- •

fotbal, cd oameni inteligent» nu suferă pentru asta 
peste poate (dovadă stadionul gol), dar au o teh
nică de transmisie excelentă. Am auzit indicațiile 
și strigătele antrenorilor noștri, ca la un meci- 
școală. Să mai pună cineva la îndoială competența, 
pasiunea și dragostea lor pentru echipă. Exact ce-aș 
fi strigat eu sau „Fane Leul" sau „Adrian cel 
Mare" sau „Nea Jenică"-gură-de-aur sau „Vali inco
ruptibilul" sau „Mazilu imperturbabilul" — exact așa 
strigau de mai mare dragul antrenorii, de pe tușă : 
„iesiți afară !" 
mul, Costică !"

iui Kafka a

adică porniți la atac, „aâ-i dru- 
adică pasați repede, „intră la el" 

— adică presingul... Ce mai vreți ? Pe cine _ mai 
aud că antrenorii noșiri nu vor fotbal ofensiv și 

dau indicații greșite, _îl mănînc ca

strigătele I 
singur gol 
al treilea), 
sînt mamă 
zic : după 
l-ăff văzut ...
cele întreceri atletice, dacă aii fi Fă- 
nuș mexican sau Băieșu din R.D.G. 
— deși pe acolo nu cred că există 
sfilul nostru minunat de a scrie des
pre fotbal, hai să fim modești cu 
adevărat ! — ce-ăți sputie ? Ala era 
meci ? Dacă România egala în mi- 
nu’ul 35 (și zău că era posibil...) o 

marț de R. F. a Germaniei, mai avea 
o zi de viață ?
rămîne o’ecît să începem de azi cu

.Mondc cane*... Că din toate 
lor nu a ieșit aecît un 
lucrat ca la carte (cel de 
asta e altceva și nu-fț 

i eu„. Dar, mă întorc si 
meciul acela pe care 

duminică, înainte de eroi-

echipă făcută
Angelo, luni,

Nu ne mai .
tremuriciul pentru meciul cu R.D.G. din 73...

CORESPONDENTA

ING. ȘTEFAN TUTUIANU - Arad : Nu. Aveți sau 
nu dreptate, nu fac pariuri pe Pepsi-Cola.

VLAD ȚEPELUȘ — București : Foarte proastă epi
grama la adresa lui Țiriac. Chiar și o epigramă 
trebuie să aibă și alte calități.

C. POPESCU — București : Exact: „Bancherii* tot 
„bancheri*...

DR. GH. EUGENIA-BUCUR (Bd. 1 Mai 166 - 
București) : Și eu am rămas cu gura căscată... Sîn- 
tefi doctor stomatolog ?

BELPHEGOR

• Iată programul primei etape : 
feminin (25 septembrie) seria Sud : 
Voința București — Petrolul Băicoi, 
Voința Constanța — Laromet Bucu
rești. Constructorul București — Vo
ința Ploiești, Cetatea Giurgiu — 
Gloria București, Rapid București — 
Metrom Brașov ; seria Nord : Der- 
magant Tg. Mureș — C.S.M. Reșița, 
Voința Sibiu — Voința Tg. Mureș. 
Voința Oradea — Hidromecanica Bra
șov. Voința Craiova — Voința Cluj 
(aminat), Voința Timișoara — Voința 
Mediaș; masculin (26 septembrie) «e- 
ria Sud : Voința București — Con
structorul Galați, Rafinărih Teleajen 
— Constructorul București. Gloria 
București — Petrolul Ploiești, Rul
mentul Brașov — Rapid București, 
Flacăra Cîmpina — Metalul Plopeni ; 
seria Nord : C S.M. Reșița — Gaz

C F R. Timișoara. I.C. Oradea 
ința Tg. Mureș. Electrica Sibiu 
Olimpia Reșița.

♦ în perioadă de transferări 
acest an s-au înregistrat cele 
multe schimbări de jucători, 
numele cîtorva cunoscuți 
jucătoare care au trecut 
chipă la alta : Margareta 
la Hidromecanica Brașov 
Brașov, Aristița Uțâ de 
Reșița la Voința Galați, 
de la Olimpia Reșița la . 
rul Galați, Iosif Tismănaru 
CAM. Reșița la Constructorul Galați, 
A-urel Șucatu de la Petrolistul Cîm
pina la 
stantin 
Ploiești 
Victor de la Petrolul 
structorul Galați-

• Pentru valoroșii 
liă Petrușcă. Crista 
Trandatir, Floriea Neguțoiu, 
Purje. Gheorghe Silvestru, Iosit Tis- 
mănatu și Iile Băiaș, primele două 
etape ale campionatului vor constitui 
un criteriu 
participării 
ternațional 
să aibă loc 
în R.D. Germană.

Flacăra
Silvestru i 
la Rafinăria

jucători și 
de la o e- 
Rotter de 
la Metrom 
Ia C.S.M.
Ilie Baiaș 

Constructo- 
de la

Cîmpina, Con
de la .Voința 

Teleajen, Ivan 
Ploiești la Con-

UN DECENIU

rat : e vorba de întîlnirlle de haltere 
și culturism dintre membrii asociației 
sportive Clujeana și cei d? la Otelul 
Tg. Mureș, cîștlgate — In amueie ce
zuri (cu 6—2) — de către gazde. S-au 
remarcat, de la învingători : Dragomir 
Cioroslan (cat. 56 kg) - 265 kg, Vasile 
Florian (cat. 67,5 kg) — 235 kg, Iosit 
Hușar (cat. 82,5 kg) — 305 kg, iar din
tre practicanțtl culturismului : prot. 
Vasile Bud (cat. 168 cm) și Bella Uo- 
șas (cat. 4'158 cm). In perspectivă : 
întreceri de fotbal, popice și șah (Nș.D.)

CEA MAI FRUMOASĂ BAZA 
SPORTIVA

sportivi Corne-
Szăcs, Elena 

Petre
I
I
I
I

A,

de selecție în vederea 
la un mare concurs in- 
individuaj. care urmează 
în cursul lunii octombrie

acest

doi

I
i

PROGRAMUL „CUPEI MUSCELUL

lupielor din Pitești 
j acestea aniversarea 
de la înființarea primei 

profil. La asociația sportivă

Admiratorii 
bătoresc zilele 
nui deceniu 
secții cu . 
Spicul, în 1961 a fost format nucleul 
atleticii1 grele din orașul argeșean, 
pionieri ai sportului luptelor fiind 
Emil Bălănescu șl Stefan Vîlceanu. 
Drumul parcurs n-a fost ușor. Ca la 
orice început au existat destule obsta
cole, care însă, cu perseverență au 
fost depășite de paslonațil acestui sport.

După un deceniu, luptătorii din Pi
tești și-au ciștigat un binemeritat re
nume. Ei se pot mîndri cu un cam
pion european la Juniori (greco-roma- 
ne), cu o echipă în campionatul divi
ziei ’. ' '
canice, doi 
sportivi 
medaliati 
ționale.

în 
la

săr- 
u-

medaliați la Jocurile Bal- 
maeștrl -' 
lotu rile 
finaleie

ai sportului, zece 
republicane șl 16 
campionatelor na-

III» FETEANU
corespondent județean

„CLUJEANA"—60

Aiceput de drum în campionatul di
viziei B1 în primul rîna că aces
tuia trebuie să 1 se acorde o aten
ție deosebită. Este drepte în acea
stă întrecere fiu sînt angrenate 
echipe de prima mtnă din țară. Nu 
trebuie iritat însă scopul pentru 

.............. are 
în 

lor 
de 
cu 
ce

__ ------ —ițri<
viziei B ? în primul rîna 
tuia trebuie să 1 se acordi

trebuie iritat însă scopul 
care este creată divizia B, Ea 
rolul de a asigura contiguitate 
activitatea juniorilor în drumul 
spre echipele de primă divizie, 
a creștă Șl roda pentru sportul 
balonul oval cit mai multi tineri __ 
iubesc această disciplină ți doreso 
t-o practice. Tocmai de aceea, gln- 
dim, este imperios necesar ca fle
care echipă de divizia B să albă 
cel puțin o echipă de juniori șl 
altele de copii. Pentru ca astfel, In 
mai multe orașe, >4 ia naștere sec
ții de rugby.

Important după aceea este ca jo
cul echipelor din eșalonul secund 
al țării să fia îndrumat spre un 
rugby modern, desfășurat în spirit 
de deplină sportivitate. Disputele 
m fața a 100 «au 1500 de specta
tori trebuie să se transforme în ve
ritabile manifestări propagandistice 
pentru rugby.

Bineînțeles, pentru a se reuși 
această creștere valorică, apare ca

neprețuit dat popularizării acestei 
discipline.

La Început de drum, succes celor 
31 de echipe din care sîntem siguri 
vor promova elementele de elită ale 
rugbyulul de mîine.

Modesta FERRARINI

Unul dintre elementele care pot 
contribui la victoria unei echipei 
puterea de împingere tn grămadă.

„Cupa Muscelul" — competiția 
rezervată echipelor de juniori, or
ganizată de C.S.O. Cîmpulung-Mus- 
cel, programează, incepind de du
minică, Întrecerile din cadrul retu
rului. Iată programul complet al 
partidelor ce se vor disputa în ca
drul celor două serii : ETAPA I 
(26 septembrie) scria I: Cîmpia 
Turzii — Reșița, Pitești — Cîmpu- 
lung Muscel; seria a Il-a: Macin
— Piatra Neamț, Galați — Bacău ; 
ETAPA a Il-a (10 octombrie): se
ria I: Cîmpuiting Muscel — Cîmpia 
Turzii, CraiOva — Pitești; seria 
a Il-a : Bacău — Măcin, Brașov — 
Galați; ETAPA a 111-a (24. octom
brie) : seria I: Reșița — Cîmpulung 
Muscel, Cîmpia Turzii — Craiova ; 
seria a Il-a : Piatra Neamț — Ba
cău, Măcin — Brașov; ETAPA a
IV- a 7 (noiembrie) seria I: Craiova
— Reșița, Pitești — Cîmpia Turzii; 
seria a Il-a: Brașov —- Piatra 
Neamț, Galați — Măcin : ETAPA a
V- a (21 noiembrie) seria a Il-a : 
Bacău — Brașov, Piatra Neamț — 
Galați.

® La campionatele Asiei Ce s-au 
disputat la Teheran, boxeri?iranieni 
au cucerit 3 medalii de aur, 2 de 
argint și 4 de bronz, ocupînd locul 
1 pe națiuni. La întreceri au parti
cipat sportivi din 11 țări. La înche
ierea campionatelor, federația de 
box din Iran a adresat o scrisoare 
de mulțumire forului nostru de spe
cialitate pentru sprijinul acordat în 
pregătirea boxerilor iranieni.

Din nou o aniversare. Fabrica Clu
jeana — recunoscută pentru bogatul 
ei sortiment de încălțăminte — împli
nește, anul acesta, 60 de an! de exis
tență. Sint prevăzute, pentru sărbăto
rirea Evenimentului, o sultă de mani
festații cultural-sportive, în care vor 
fi angrenați atît artiștii și sportivii fa- 
bridi, cît șl reprezentanții artei șl 
sportului din diverse unități clujene 
sau din Împrejurimi.

Primele confruntări s-au ș! desfăsu-

GONG I

CARE ESTE CONTRIBUȚIA COMITETELOR
Șl GRUPELOR SINDICALE

• Campionul Franței la categoria 
mijlocie, Yannick Dufour, reținu» 
de ocupațiile sale profesionale, nu 
va face parte din echipa reprezen
tativă pentru meciul cu România. 
El a fost înlocuit cu Michel Jean
baptiste.

• La turneul internațional de la 
Minsk (U.R.S.S.), ce se va disputa 
între 27 și 30 octombrie, au fost 
invitați și 5 pugiliști români, la 
categoriile semimuscă, pană, semi- 
ușoară, semimijlocie și grea. Fe
derația s-a fixat asupra următori
lor boxeri i Petre Ganea, Octavian 
Amăzăroaie, Costică Bumb (sau 
Constantin Negoescu), Alexandru 
Popa, Angliei lancu.

• între 1 și 6 decembrie, la Le
ningrad, se va organiza un mare 
turneu internațional la care vor 
participa și 4 boxeri români, la ca
tegoriile cocoș, semiușoară, semi
mijlocie și mijlocie. Colegiul cen
tral de antrenori a stabilit urmă
torul lot din care vor ff selecționați 
cei 4 sportivi i Vasile Ivan (Mircea 
Toni), Cornel Hoduț' (Constantin 
Ștanef), Constantin Ghiță (Ion Ho- 
doșan), Gheorghe Chivăr (Ion Pe- 
trea).

LA DEZVOLTAREA SPORTULUI DE MASĂ? (Urmare din pag. 1/
(Urmare din pag. t)

CL AS AMENTE
Cu 10 reuniuni înaintea închiderii 

mitingului hipiă de la Ploiești, cla
samentul antrenorilor se prezintă 
astfel : M. Ștefănescu 26, G. Avram 
24, Gh. Tănase 23, I. Oană 21, 
I. Toderaș 19, Șt Teofil 18, Tr. 
Marcu și S, Mihăilescu 17, V. Gheor
ghe 15, N. Gheorghe 13, G. Solcan 
12, Tr. Dinți 9.

La driverl situația este următoa
rea : Gh. Tănase 19, G. Avram, I. 
Oană și M. Ștefănescu 14, I. Toderaș 
Î2, S. Mihăileseti 11, S. Ohaelie 10, 
etc.

După cum reiese din lectura ci
frelor de mai sus, dacă la driveri 
Gică Tănase pare că și-a asigurat 
un avans substanțial, în schimb la 
antrenori bătălia pentru titlul de 
Campion este în. plifiă desfășurare, 
rezultatul final fiind deocamdată 
imprevizibil. Și cum mai sint încă 
80 de alergări de disputat, orice 
pronostic este prematur de formu
lat.

Onaelie 10,

la driver!

știm în ce proporție șl ce anume 
sporturi le plac salariaților. N-ar fi 
avut rost să amenajăm terenuri mo
numentale și săli de sport pentru ca 
acestea să rămînă goale. După ce 
ne-am convins că practicarea exer- 
citiilor fizice a intrat în obișnuință, 
nu a mal fost nevoie de multe insis
tențe pentru ca baza materială să 
devină realitate. înșiși salariații au 
avut inițiativa, și iată-ne acum po
sesorii unui frumos complex spor
tiv".

La dispoziția salâriaților din între
prinderile și instituțiile județului Ba
cău staU, în momentul de față, 5 sta
dioane, 13 terenuri de fotbal simple, 
40 de terenuri de handbal, volei, bas
chet, piste de atletism. 5 Săli de sport 
simple, 17 popicării cu cite una și 
două piste, 2 bazlhe de înot și 2 
poligoane de tir. Referatul ne anunța 
chiar din tltlti, că din lectura lui 
Vom afla in ce măsură este folosită 
această prețioasă zestre. Dar trebuie 
să spunem că mai mult din discuții 
și nu din referat — ne-am putut 
da seama ci. terenurile, sălile de 
sport, bazinele sînt folosite doar pu
ține ore pe zi, unele chiar o sin
gură zi pe săptămină, sîmbăta sau 
duminică, adică atunci cînd au Ioc 
diferite competiții. Așa stînd lucru
rile, ftU apare ititru totul justificată 
condiționarea 
ții sportive 
tinderea corespunzătoare 
zei materiale-.

activi tâ- 
de
a

„Daca ceea ce 
veni în momentul de față,'în dome
niul bazelor „..ortive, vom ști să fo-

extinder; 1 
de masă ex- 

ba- 
a-

losim cu maximum de randament, cu 
siguranță rezultatele vor fi foarte 
bune" — spunea, și pe drept cuvint, 
in intervenția sa Ia discuții, tovarășul 
Vasile Păcuraru, președintele Consi
liului județean Bacău al sindicate
lor.

în cuvîntul său tovarășul Rusu 
Pintilie, membru al biroului Comite
tului județean al P.C.R., șeful sec
ției de propagandă a Comitetului ju
dețean al P.C.R. a făcut o apreciere 
exactă a stadiului în care se află 
mișcarea sportivă da masă în rîndul 
salariaților din Întreprinderile șl in
stituțiile din județul Bacău: „Dacă 
au fost depuse eforturi deosebite, 
încununate de succes, in dezvoltarea 
și afirmarea sportului de performan
tă, se constată mai puțină preocupare 
pentru activitatea de masă. In vii
tor va trebui astfel orientată mun
ca, incit în fiecare oraș, in toate în
treprinderile și instituțiile noastre, e- 
xercițlul fizic să devină o obișnuință. 
Pentru aceasta va fi necesar, firește, 
să ne ocupăm în continuare de ame
najarea a noi baze simple, dar să nu 
uităm că cele existente sint incă de
parte de a fi folosite la întreaga lor 
capacitate, de dimineață și pină Ia 
căderea întunericului".

în cadrul dezbaterilor care au a- 
vut loc, un accent deosebit s-a pus 
pe îmbunătățirea tnUncii de educație 
a sportivilor. în acest sens toți vor
bitorii au făcut propuneri prețioase, 
ca o coordonată majoră desprinzîn- 
du-se ideea că o educație cu adevă
rat comunistă se va realiza în pri
mul rînd prin împletirea perfectă 
dintre activitatea la locul de muncă 
cu aceea de pe terenul de sport.

ziarului județean să ajute asocia
țiile prin criticarea manifestărilor 
negative ale unor sportivi.

In cuvîntul său. Romus Țolea — 
din activul Comitetului județean 
al U.T.C. a criticat aspru încercă
rile unor asociații (ex. „Radu 
Neagu") care au prezentat la finala 
„Crosului Tineretului" și la „Cupa 
tineretului de la sate" sportivi care 
nu aveau dreptul să participe, ceea 
ce a aruncat o lumină nefavora
bilă asupra organelor locale de re
sort.

_ln continuare, prof. Paraschjv 
Dincă, de la liceul din Fetești, pre
ședintele comisiei de atletism, a 
arătat că, la urma-urmei, perfor
manța rămîne o rezultantă a edu
cației tînărului, că nu există 
exemplu de performanță valoroasă 
și durabilă la un tînăr cu carențe 
în educație. El a pledat pentru ca 
locul de manifestare a sportului să 
reprezinte un adevărat lăcaș de 
frumusețe fizica și morală, ca ter- 
renul și tribuna să se influențeze 
reciproc în bine.

Președintele C.M.E.F.S. Călărași, 
Constantin ‘ ‘ 
ferit 
mos 
tat că
spre exemplu, sint cu studii supe-’ 
rioare și au bune realizări în pro
ducție. Tovarășul Bărbulescu 
arâtat măsurile educative luate, la

indicația Comitetului municipal al 
P.O.R., de organul sportiv local, 
dintre care menționăm încadrarea 
tuturor sportivilor în învățămîntul 
de partid, asigurarea unei trainice 

. legături cu familia și școala, parti
ciparea tinerlîo'r sportivi ia muncă 
patriotică și o atitudine intransi
gentă față de cele mai mici ab-: 
teri ale sportivilor și spectatorilor, 
în încheiere, vorbitorul a cerut 
conducerilor școlilor să ajute mai 
mult activitatea sportivă, atît de 
necesară tineretului studios ți for
mă eficientă a educației comuniste.

Bărbulescu. s-a 
la climatul sportiv 
existent în oraș, a 

handbaliștii călărășeni,

re- 
fru- 
ară-

a

Tinerii din 56 de comune ale județului 
Galați au participat eu entuziasm la 
concursul lansat de Comitetul județean 
U.T.C., in colaborare cu CJEFS pentru 
desemnarea celei mai frumoase baze 
sportive. Dincolo însă de concursul pro- 
priu-zis trebuie să scoatem in eviden
ță utilitatea lut pentru Îmbogățirea 
patrimoniului sportiv al județului.

Citeva cifre, credem că sînt edificatoa
re : Si de terenuri de fotbal, handbal, 
volei, baschet, tenis, amenajate sau 
reamenajate, 10 popleărli, 21 sectoare 
de aruncări șl sărituri, 4 porticuri de 
gimnastică.

Si cum nu se poate concurs fără 
premiați, să-i notăm șl pe aceștia, ca 
un semn de prețuire a hărniciei și 
dragostei care au dovedit-o pentru 
sport : comuna Grivlța a cucerit locul 1, 
urmată de comunele Liețti șj Matca.

Felidtîndu-i pe ce! ce au inițiat și 
lansat acest concurs, s&ttem siguri că el 
nu se vor opri aid. De asemenea, sin- 
tem convinși că această inițiativă bună 
va depăș! hotarele județului. Oricum, 
no! așteptăm asemenea vești ș! de pe 
alte meleaguri.

~ SIRIOPOL
județean

T. 
corespondent

ODIHNA Șl SPORT

Cine nu cunoaște frumoasa 
Slănic-Moldova 7 In fiecare an .... ___
pentru odihnă sau tratament mi! de oa
meni al muncii, fiecare buourîndu-se din 
plin de condițiile oferite, de vilele con
fortabile ca și de minunatele împre
jurimi. De curînd — așa cum se vede 
și din fotografia corespondentului Nico- 
lae Tocacek, în stațiune a fost dată în 
folosință o modernă arenă de popice. 
Amplasată lîngă sanatoriul „Racoviță", 
noua popicărie are patru piste cu bi
tum, vestiare, tribune la parter și balcon 
cu o capacitate de aproape 300 de per
soane.

După o plimbare pe cărările pădurii, 
o partidă de popice este oricind bine
venită.

Dorim tuturor cît mal multe bile în 
plin I

sta Jiune 
vin alei

nea el, nu va da rezultate nici tn 
sport, nici în prodacție". Tova
rășul Zamfirescu a arătat necesi
tatea ca organele sindicatului și 
cele sportive să conlucreze strîns, 
împreună cu ceilalți factori de 
răspundere, pentru ca planul de 
măsuri elaborat în ședința de lucru 
să fie grabnic ți integral pus în 
aplicare.
. A luat apoi cuvîntul prof. Aure

lian Rădulescu, inspector școlar, 
care a criticat, între altele, faptul 
că unii profesori, în goană după 
„ore“, fac o muncă formală la edu-

MUNCA EDUCATIVA
La răspunderea ce revine arbi

trilor în asigurarea spiritului de 
echitate și la atmosferă corectă 
din tribune s-a referit Ion Rusen, 
arbitru divizionar, care a exprimat 
angajamentul acestor activiști ob
ștești în sprijinul muncii educa
tive cu sportivii.

Din partea Comitetului sindical 
orășenesc Slobozia a vorbit Gheor- 
glie Zamfirescu, care s-a referit Ia 
raportul dintre munca educativă și 
bunul mers al întregii activități. 
Un tînăr cu o slabă educație, spu-

cația fizică și uită conținutul larg 
educativ al acestei materii de în- 
vățămînt. El arăta ce urmări grave 
pot avea asupra respectului de 
care trebuie să se bucure corpul 
de pedagogi certurile între unii 
profesori, pe teren, în fața copiilor, 
mai ales cînd motivele sînt total 
neprincipiale. Aceasta, ca și încer
cările de fals, prin substituirea 
unor sportivi și alte acte nedemne 
care se fac cu știrea elevilor.

• Lipsă de educație corespunzătoare 
dovedesc — spunea vorbitorul — ți

acei profesori care se jeluiesc în- 
tr-una cfi... n-au condiții de prac
ticare a educației fizice și sportu
lui, în loc să-și suflece mînecile 
și, mobilizînd resursele locale, pe 
elevi și părinți, să amenajeze te
renuri sportive complexe, ca ace
la pe care profesorul Cristea Stan 
l-a realizat fără să ceară 
gur leu.

Tn încheierea ședinței a 
vîntul tov. Ion Petcu, din 
Comitetului județean 
al P.C.R., care a subliniat preocu
parea deosebită acordată în județ 
educației fizice și sportului, acti
vități cu deosebite valențe educa
tive, mal ales în rîndul tinerelor 
generații. El a arătat sarcinile de 
mare răspundere ce au fost tra
sate consiliilor județean și orășe
nesc, asociațiilor sportive, tuturor 
organelor ți organizațiilor învestite 
cu atribuții în domeniul sportiv. 
Tovarășul Petcu a menționat indi
cațiile pe care organele și orga
nizațiile de partid le-au primit din 
partea Comitetului județean al 
P.C.R. pentru a sprijini permanent 
acțiunea de educare a sportivilor, 
cadrelor sportive și publicului 
spectator.

In încheiere, s-a cerut tuturor 
celor ce răspund de activitatea 
sportivă să-și îmbunătățească stilul 
și metodele de muncă, să aibă per
manent pe agendă de lucru pre
vederile planului de măsuri întoc
mit cu prilejul acestei ședințe.

un sin-

luat cu- 
partea 

Ialomița

C.FR


(Urmare din pag. 1)

lurl, deoarece ultimul punct a fost 
marcat cînd mai erau încă 25 de 
minute pînă la terminare. Uimirea 
care ne-a fost mărturisită atestă că 
fotbaliștii români șl antrenorii lor 
nu sperau sâ asimileze atit de repe
de o nouă concepție tactică. Mirarea 
mai exprimă, de asemenea, descope
rirea faptului că ei pot să învingă 
categoric, descoperirea voluptății e- 
ficacității, eliberarea de obsesia că 
ei trebuie numai să nu piardă, re
flex păgubitor, care ne-a făcut (te 
multe orj să ne mulțumim cu vic
torii și infringeri Ia limită. Iată că 
aceiași jucători, care cu un an sau 
doi în urmă erau de o prudență ex
cesivă și parțial complexati, acum 
se apără și atacă viguros, etalînd ca
pacități remarcabile pentru toate cir
cumstanțele unei partide. Angelo Ni
culescu și Titus Ozon au anunțat cu 
luni în urmă că vor începe o peri
oadă de lucru pentru progresul echi
pei naționale, pentru schimbarea mo
dului ei de exprimare tactică, pen
tru încorporarea ideii de echilibru si 
de spirit ofensiv. Acum, după Hel
sinki, se poate afirma că primul pas 
a fost făcut, se poate afirma că e- 
chipa arată altfel decît înainte, că. 
intr-un anumit sens, avem o altă 
echipă. La timpul cuvenit, cind a- 
ceastă experiență se afla în plină 
desfășurare, iar in partidele de tes
tare băieții se comportau slab, noi 
am invitat la răbdare și încredere, 
fiindcă antrenorii pregăteau ceea ce 
rioi toti ceruserăm, dar metamorfoza 
nu se putea realiza peste noapte. S' 
iată că perioada de gestație s-a ter
minat exact la momentul oportun, 

V operațiunea încheindu-se prin reali
zarea unul mecanism Cu o altă forță 
dc joc. probată acum două zile. Ro
mânii au evoluat împotriva echipei 
Finlandei ca niște buni meseriași, 
cu mintea limpede, care știu să pu
nă probleme adversarului, care știu 
să depășească o apărare atletică și 
aspră, să fructifice avantajul tehnie 
si fazele din apropierea porții. Ne 
bucurăm că antrenorii și jucătorii 
naționalei și-au demonstrat lor înșiși 
că sînt în stare să pregătească și 
să ' practice un fotbal complet, că 
sînt in stare să aibă, și să etaleze un 
repertoriu tactic evident mat bogat 
decît înainte. A treia constatare im-

pusă de partida cu Finlanda este că 
majoritatea oamenilor pe care s-a 
contat în ultimele sezoane au virtuți 
incontestabile, pe care timpul nu le-a 
tocit. Și, mai ales, că după o pe
rioadă de oarecare criză în interior, 
după o vreme cînd legăturile afec
tive dintre tricolori se cam deterio
raseră, în prezent băieții aceștia tră
iesc și luptă din nou unii pentru 
alții, simt unii pentru alții, sînt su
dați pentru afecțiune bărbătească, 
rezistentă și generatoare de elanuri 
conjugate. Seara, după 
avut o convorbire lungă, liniștită și 
sinceră, cu Ducescu, Sătmăreanu, 
Dembrox-schi și Lupescu. Băieții s-au 
confesat și ne-au făcut să înțelegem 
că publicul și chiar noi, ziariștii. îi 
cunoaștem puțin, schematic, unilate
ral. Echipa națională este servită in 
prezent de cîțiva oameni admirabili, 
de niște conștiințe care se consumă 
intens, care ard, suferă și se bucură 
după caz pentru fiecare acces la tri
courile reprezentativei. Regret că 
cei sensibili Ia destinul fotbalului ro
mânesc au prea puțin posibilitatea să 
cunoască seriozitatea unora dintre 
băieți, obiectivitatea și asprimea cu 
care majoritatea dintre ei se judecă, 
insomniile, febra lor, sacrificiile une
ori foarte mari, prietenia dintre ei. 
viața lor care nu este, așa cum se 
crede, un week-end prelungit. Mulți 
dintre tricolori ar merita să fie cu- 
noscuți, deoarece niște atitudini și 
gesturi de mare frumusețe umană 
se consumă în lumea lor închisă. în 
perioada următoare, vom încerca să 
clarificăm imaginea celor mai me
rituoși dintre ei și să o aducem mat 
aproape 
această 
extrem 
motive. Deocamdată, vom 
mai faptul următor. Cu aproximativ 
o lună în urmă, tovarășul Mircea 
Angelescu președintele F.R. Fotbal, 
pentru care tricolorii au o stiipă 
deosebită. I-a chemat pe Lucescu 
să-1 întrebe de ce crede căpitanul 
echipei că în ultima vreme a dis
părut forța morală a reprezentativei 
noastre. Lucescu s-a gindit și i-a răs
puns că după Mexic fiecare jucător 
nu s-a mai mulțumit cu rolul precis 
pe care-I avusese în timpul preli
minariilor. că fiecare a început să 
vrea să domine în interiorul grupu
lui si să nu mai fie doar o unitate

de dv., publicul 
apropiere fiind 
de necesară din

meci, am

de fotbal, 
în prezent 
numeroase 
relata nu-

JOCUL TRICOLORILOR SUB... LUPA
• Comportarea de ansamblu '• Comportarea individuală

Urmărind cu atenție evoluția tri
colorilor noștri în partida cu echipa 
Finlandei, mai precis circuitul ba
lonului în acțiunile jucătorilor noș
tri. . am putut constata următoarele:

Echipa României a construit 172 
de acțiuni de atac (90 în prima re
priză + 82 în cea secundă) ; 57 de 
acțiuni dintr-o singură pasă (37 +20) ; 
44 de acțiuni clin două pase (19+25) ; 
34 de acțiuni din trei pase (14+20) ; 
18 acțiuni din patru pase (8 + 10) : 
7 acțiuni din cinci pase (4 + 3) ; 7 
acțiuni din șase pase (5 + 2) ; 2 ac
țiuni din șapte pase (1 + 1) și 3 ac
țiuni din opt pase (2 + D. Deci, L..j 
de acțiuni de atac - reprezentau! 
78 53 la sută din totalul acțiunilor 
— au fost alcătuite simplu, direct, 
dintr-o pasă, două pase ți tre pase.

TsHă cum s-au încheiat cele de'acțiuni de atac, ale echipe^ noas
tre : 44 de acțiuni (23 în Pf™a ._ 
pHză + 21 în cea sf/^dăjprin
pase greșite; 36 de «ctiu^ ^țiuni 

ofsaid a atacanțnor noștri ’ it v la 
Idt^r ateStlufeMdueaS,‘- iar 4 
acțitml (2+2) fost pase ,naP°‘’ ** 
portar. ....

în încheiere, vă prezentăm m7 *. 
t'a celor 11 jucători de «mp, P-țn 
comparația acțiunilor bune cu„()ced®

‘>5 pase precise, 5 pase 
intur la poartă ; MOCANU : a dat 
^8 de pase precise,^ pase gr^e, o 
centrare nefinalizata iar_ o daU . a

fost deposedat ; LUCESCU a dat 4„ 
pase precise, 4 pase greșite a tras_ 
șuturi la poartă, a efectuat 14 ^ntoari 
nefinalizate, iar de 9 ori a

3 șuturi la poartă, a efectuat o cen
trare nefinalizată, iar de 2 ori a fost 
deposedat; TATARU: a dat 23 pase 
precise, o pasă greșită, a tras un șut 
Ia poartă, a efectuat 2 centrări nefi
nalizate. iar de 3 ori a fost deposc- 

-V.).

CELE 4 GOLURI

AȘA S-AU ÎNSCRIS

PENTRU CA ȘANSELE SA SE MATERIALIZEZE...
Echipa de tineret a României - lideră (deocamdată) In seria I 

a Campionatului european

egală și articulată cu ceilalți, că prie
tenia s-a subțiat, roasă de orgolii 
mărunte. Tovarășul Mircea Angelescu 
l-a întrebat atunci dacă crede că 

putea reface starea de elan 
înainte. Lu-

s-ar 
și de comuniune de mai 
cescu nu i-a răspuns pe loc și după 
o vreme s-a întors la 
federației cu alți cîțiva 
echipă. La sfirșitul 
de o asprime bărbătească, această 
delegație a tricolorilor a hotărît să 
ia de la capăt drumul camaraderiei. 
Și l-a luat, și n-a fost greu, pentru 
că pe ei începuseră să-i despartă doar 
niște lucruri derizorii, iar unii din
tre ei nu încetaseră deloc să se sim
tă. și în acest răstimp, intens atașați. 
De-afi ști cită prietenie, cit respect, 
cită prețuire are Lucescu 
Dumitru, pentru Sătmăreanu, 
Radu, pentru Dinu, pentru 
brovski, pentru Lupescu sau 
Mocanu. Și cum între toți aceștia, la 
rindul lor. există .o constelație afectivă 
de mare profunzime. De aici au por
nit energia și apetitul lor de luptă 
în atitea împrejurări dificile, din a- 
ceste resurse și dintr-o superbă ge
nerozitate s-a declanșat și miercuri, 
la Helsinki, valul de ardoare care a 
făcut din echipa României o forță im
posibil de neutralizat. Atmosfera a- 
ceasta. pe care 
Ia rindul lor. cu 
cipala linie de 
care ne va mai____ ________ _
tisfacții. în corespondență cu realitățile 
de ordin divers, enumerate în rindurile 
de mai sus. confruntările oficiale vi
itoare ale echipei României, progra
mate în această toamnă, pot fi aș
teptate cu încredere și calm. Acu
mulările pe toate planurile vor trebui 
desigur sporite. Strategia echipei mai 
are nevoie să fie cizelată și sperăm 
că va fi. Trebuie împuținate ratările, 
trebuie să se ajungă la un raport mai 
bun între numărul situațiilor, favora
bile, create și numărul golurilor re
alizate. La Helsinki, echipa a cîștigat 
un om, a impus un tlnăr înzestrat cu 
harul fotbalului și cu o structură su-

președintele 
oameni din 

unei discuții

pentru 
pentru 
Dem- 

pentru

antrenorii o cultivă, 
tact, reprezintă prln- 
forță a unei echipe 
aduce numeroase sa-

; DEMBROVSCHI ■ a dat 39 
pase precise, 3 pase greșite a tras 
3 suturi la poartă iar de 4 _orf a 
fost deposedat ; NEAGU . a 
pase precise, 6 pase greșite 
2 suturi la poartă, iar ae " orl
20 pase precise, o pasă greșită, a tras

dat 28 
a tras 

t 1 a
fost^osTdat fioRDANESCU : a dat

START IN CAMPIONATUL 
DE FOTBAL FEMININ

Duminică, 26 septembrie, va în
cepe primul campionat de fotbal 
al municipiului București rezervat 
echipelor feminine. La startul aces
tei competiții se vor prezenta 15 
echipe. Denumirile lor sînt sportive 
și... feminine: SPERANȚA (Elec
tromagnetica), DOINA (Chimistul), 
JUVENTUS (Zefirul), LUCEAI A- 
RUL (F.R.B.). TINEREȚEA (Vulcan), 
TRAVIATA (Electronica), DIANA 
(Țesătorii te reunite), CARMEN 
(Flacăra roșie), VENUS (Confecția), 
MINERVA (Tricodava), BÂNEASA 

: (Tranzistorul), MIORIȚA (C.P.B-) Ia 
care se adaugă RAPID, UNIREA 
TRICOLOR și DACIA. Iată progra
mul primei etape :

Sîmbătă, 25 septembrie: teren 
Constructorul : Unirea Tricolor 
Traviața.

Duminică, 26 septembrie: teren 
Chimistul; Doina — Juventus; te
ren Vulcan: Minerva — Băneasa. 
Jocurile vor începe la ora 10.30

Luni, 27 septembrie: teren Vese
liei : Speranța — Rapid ; teren 
F.R.B.: Luceafărul — Tinerețea; 
teren Constructorul; Diana -— Da
cia ; teren Flacăra roșie: Carmen 
— Venus. Meciurile vor începe la 
OT8 16. _

fletească admirabilă. Este vorba de 
lordănescu, cel ce a înscris primul 
gol. deși se accidentase și continua 
să joace avînd dureri mari. Iordă- 
nescu este un jucător do rasă sl cei 
mai vechi l-au primit in clubul na
ționalei cu dragoste, fiindcă tinărul 
acesta face parte din aceeași fa
milie de fotbaliști sentimentali ca și 
ei. care mai întîi iubesc fotbalul și 
abia apei il practică și din conside
rente de notorietate. Echipa va tre
bui să muncească, echipa nu este vul
nerabilă în prezent la morbul infatu
ării. deoarece cei ce o compun sini 
în majoritate niște băieți lucizi, care 
hu vor să piardă anii pe care-i dedi
ca fotbalului și vor să se realizeze 
din ce în ce mai intens. Experiența 
a făcut din ei niște tineri care gîn- 
desc fotbalul, reflectează la existența 
lor, la datoria lor, la lumea aceasta 
frumoasă, dar severă și neiertătoare, 
în care au intrat și în care vor să ajun
gă pînă la cota unei înalte consacrări.

DECLARAȚII DUPĂ

MECI
TERKKI POROILA, secretar ge

neral al federației finlandeze de 
fotbal, care a îndeplinit miercuri 
și funcția de observator U.E.F.A-: 
„Apreciez în mod deosebit tehnica 
fotbaliștilor români, precum și jo
cul lor foarte bine organizat, ela
borat, deși, sincer 
tat de înfrîngerea 
echipa noastră".

PIUS KAMBER 
trul meciului — 
mi-a lăsat o impresie deosebită, fă- 
cîndu-mă, in numeroase situații, prin 
Jocul ei curat, un simplu spectator, 
cucerit de frumusețea fazelor"

să fiu, sint afec- 
severă suferită ile

(Elveția) — arbi-
.,Echipa română

CE SCRIU ZIARELE
FINLANDEZE

Ziarele apărute azi comentează 
pe larg meciul Finlanda — Româ
nia : Sub titlul „Tristă seară pen
tru fotbalul nostru", „HELSINGIEN 
SANOMAT" scrie, printre -altele : 
„Tot timpul ni s-a părut că numă
rul fotbaliștilor români este mai 
mare decît al celor finlandezi. A- 
ceastă iluzie provenea din faptul 
că manevrele românilor erau mult 
mai numeroase și mai rapide. în 
perioadele cînd românii nu jucau 
serios, totul era bine, dar în rest 
a ieșit ceea ce ati văzut cu toții"

Ziarul „KANSAN UUTISET" își 
intitulează astfel articolul i Tehnica 
și viteza românilor au făcut să se 
prăbușească echipa Finlandei. Și 
arată : „Echipa României s-a dove
dit abilă și tehnică. Ea a încercat, 
într-adevăr, să joace fotbal și a 
reușit să Joace fotbal. Manevrele 
românilor au fost din cînd în cînd 
prea rapide pentru noi. Apărarea 
finlandeză a fost mereu în dificul-

tale, datorită lui Lucescu și Dem- 
brovschi. în schimb, Răducanu a 
avut o misiune ușoară, deoarece 
fundașii români au reușit să neu
tralizeze tentativele noastre ofensive 
desfășurate, în special, pe partea 
stingă".

în sfirșit, sugestive sînt și cele 
două titluri apărute în. ziaț-ul „U.U.ȘJ 
SUOMI": 1. „Publicul n-a venit la 
stadion fiindcă știa că vom 
2' „Un schow de fotbal al 
lor pe stadionul olimpic". Spicuim 
din articol : „Echipa României a 
fost una dintre cele mai abile for
mații care au jucat vreodată în 
Finlanda. Ea a evoluat rapid, teh
nic și inteligent, dar nu și-a con
sumat subtilitatea pentru a realiza 
un simplu spectacol, ci jucătorii 
pus toată știința lor în slujba 
cului și a echipei. Fotbaliștii 
mâni sînt rapizi și gîndesc pe 
ren. Noi, finlandezii, ne aflăm 
mult în urmă, iar meciul de asea
ră a avut un efect descurajant".

pierde": 
români-

au 
jo- 
ro- 
te-
cu

JUCĂTORI SUSPENDAȚI
în ședința de aseară a subcomisiei 

de competiții si disciplină pentru di
vizia C s-au analizat abaterile unor 
jucători ți au fost luate următoarele 
măsuri:

— jucătorul Matei (Fulgerul Doro-

RAPID-TEHNOMETAL
6-0 (1-0)

Ieri, pe stadionul Ciulești, Rapid... a susținut ultimul meci de verificare îna
intea partidei de la Sibiu cu feroviarii 
clujeni, inttlnlnd formația de divizia C. 
Tehnometal. Partida a fost In general 
plăcută, iar replica oferită de divizio
narii C, a făcut ca țelul propus de an
trenorii giuleștenl să-șl atingă în Unii 
mari scopul. Echipa Rapid, deși lipsită 
de Răducanu, I.upescu. Dumitru, șl Nea- 
gu, a prestat un Joc bun.
In această. partidă, un mare apetit a) 
golului l-a avut Ene Daniel autor a trei 
puncte înscrise In poarta Tehnometalu- 
lul. Celelalte goluri au fost realizate de 
Marin Stelian, Năsturescu șl Codreanu.

în această partidă Rapid a aliniat ur
mătoarea formație : Rămureanu — Pop, 
Boc, Muțat, Codrea, Dinu, Angelescu, 
Năsturescu, Marin Stelian. Ene Daniel, 
Codreanu.

hoi) a fost suspendat ne cinci etape 
pentru insultarea arbitrului ;

— jucătorii Vochin (Constructorul 
Galati), Cîrciumărescu (Dacia Pitești), 
Gașpar (Minerul Bocșa) și Gostian 
(Minerul Ghelar) —. suspendați pe 
cite patru etape pentfu lovirea ad
versarului și, 
bitrului ;

— jucătorii 
rești). Voicilă 
Oltul Rm. 
(Progresul Corabia) și Ilîrțan (Măgu
ra Simleul Silvanîei) — suspendați 
pe cite trei etape pentru lovirea ad
versarului ;

— jucătorii Mitrică (Minerul Gura 
Humorului), Calciu (Constructorul 
Galați), Vochin (Granitul Babadag), 
Manii (Delta Tulcea). Bascacov (Mus
celul Cîmpulung), Pence» (Minerul 
Rovinari), Herbert (Bihoreana Har
ghita) și Petruț (Tractorul Brașov) — 
suspendați pe cite o etapă pentru 
gesturi nesportive-

De asemenea, subcomisia a stabilit 
ca partida Dunărea Tulcea — Marina 
Mangalia să se dispute la data de 
6 octombrie, deoarece meciul nu 
s-a jucat din cauza terenului imprac
ticabil.

respectiv, insultarea ar-

N. Marin (Sirena Bucu- 
și Baniță (ambii de la 
Vîlcea), Constantinescu

X

i

Kun II in partida cu echipa Finlandei. 
Foto l V. BAGEAC

omul»de pol al reprezentativei de tineret —< deschide scorul

Echipa de tineret a României a 
revenit, în urma victoriei asupra 
Finlandei, pe primul loc al seriei 
din preliminariile Campionatului 
european. Xar partida cu reprezen
tativa similară a Cehoslovaciei, ce 
se va desfășura la 14 noiembrie, în 
deplasare, va decide cine se va ca
lifica în faza superioară a compe
tiției. echipa noastră avînd la aceas
tă oră două șanse din trei pentru 
a-si păstra locul : victorie și meci 
nul.

Intîlnlnd un adversar care na 
le-a pus probleme, tinerii Jucători 
români au învins, în cele din ur
mă. fără drept de apel, nu înainte, 
însă, de a repeta perioada de joc 
inhibat, precipitat, care în meciul 
din primăvară, de ia Tg. Mureș, cu 
Cehoslovacia, le-a anulat șansele de 
victorie. Iată de ce, în pofida cursu
lui Joeuluî — pînă în minutul 20. 
care a adus golul egalizator finlan
dez. portarul Miskala luase cunoș
tință de fiecare metru pătrat al 
propriului' careu, în timp ce vizaviul 
său. Ștefan, a avut timp să se gîn- 
dească la reluarea cursurilor uni
versitare — a trebuit sA treacă n- 
proape o repriză ca echipa Româ
niei să-șî impună superioritatea si 
pe tabela de marcaj-

Cauzele trebuie căutate în randa
mentul mediocru sau insuficient al 
unor jucători, în faptul că echipa 
n-a Jucat grupat, apărătorii — în 
special fundașii laterali, în prima 
repriză — rămînînd „la cutie", deși 
oaspeții ieșeau timid ți sporadic la 
contraatac (de atac, nici vorbă, ti
nerii adversari finlandezi încercînd 
să compenseze lipsa unui Joc elabo
rat printr-o mișcare continuă). Iar 
Sătmăreanu II, voind neapărat să-și 
depășească ..«qpn^Ltla ■ dg,.fund4țș cen^- 
trai, a încerdat. sArintre, îtt*cciihibinst- 
ții avansate, neasîgurfndu-se că este 
înlocuit în zonă, sau pășind la ad
versar (cum s-a întâmplat, de altfel, 
lă faza premergătoare golului în
scris de Raatkainen). Ca să fim 
drepți, 
rința 
fundaș 
mai i 
tidei de miercuri 
obiectivă, de susținere 
născută de insuficientul 
nîei mediane : Mari®*1 
Simionaș. Ambii 
t.esteanul, care timp de 10 zile, ac
cidentat, n-a evoluat în turneul 
echipei sale în Israel — au dat 
nota accentuată de precipitare a 
echipei după egalare. pasele mer- 
gînd fără adresă, centrările avînd 
un caracter stereotip, pe sus. infil
trările în atac făcîndu-se orbește,

CLASAMENTUL SERIEI I DIN 
PIONATUL EUROPEAN

(ECHIPE
1. ROMANIA
2. Cehoslovacia
3. Finlanda

DE TINERET)

t
CAM-

5- !
7- 4
4-10

s
4
1

șuturile lor plecînd oriein<3 șl ori
unde, la întîmplare. Așa Incit, cvar
tetul ofensiv (care de fapt a fost 
terțet, Ștefănescu, nefolosît încă la 
echipa de club în actualul campio
nat. avînd doar meritul de a fi fost 
al 11-lea jucător...) și-a găsit cu 
greu drumul spre gol.

Este fot atît de adevărat, însă, că 
nici atacanții, care au fost în vervă 
pe stadionul Republicii (Năstase și 
Kun II) n-au dat scorului final di
mensiunea meritată de diferența 
valorică existentă în teren. Ocaziile 
de gol au fost nenumărate, dar go
luri numai 3...

Unii vor fi înclinați să creadă 
că vrem să căutăm nod în papură.

victoria netă fiind prin ea însăși 
un argument de necontrazis. Vic
toria — da, dar evoluția echipei 
nu 1 Pentru că în meciul cu echipa 
Finlandei, nu adversara a fost cea 
care a dejucat planurile echipei 
noastre, ci unii dintre proprii ei 
jucători, capacitatea și orientarea 
lor fiind deficitară în condițiile ne
cesității unui joc eminamente ofen
siv).

în meciul decisiv, din deplasare, 
cu puternica echipă a Cehoslovaciei, 
altfel vor sta lucrurile. Dar și acolo, 
în alte condiții specifice, problema 
determinantă o va constitui capaci
tatea individuală a fiecărui tânăr 
jucător de a se încadra în orien
tarea tactică a echipei- Aici este, 
încă, terenul labil, aci trebuie, după 
părerea noastră, să acționeze antre
norii Gheorghe Ola și Robert Cos- 
moc, pentru ca satisfacția deplină 
să încununeze eforturile • de pînă 
acum.

Paul SLAVESCU '
1

Cazul Cristache—Pîrvu

însă, 
subiectivă 

central 
existat în

dincolo
a

dinamovist, 
decursul 
Și

de do- 
tînărului 

a 
par- 

o necesitate 
a ofensivei, 
aport al 11- 
Popescu — 

și mai ales pi-

Cu 48 de ore înaintea dispu
tării partidei oficiale din cadrul 
Campionatului european dintre 
reprezentativele de tineret ale 
României și Finlandei, antreno
rul principal al lotului, Gheor
ghe Ola, ne dădea formația ce 
urma să se alinieze miercuri pe 
stadionul Republicii. Printre cel 
11 titulari figurau si fundașul 
Cristache (de la clubul Steaua) 
și atacantul Pirvu (de 1a Uni
versitatea Craiova).

Cu 24. de ore înainte de flu
ierul 'arbftrill’rt, același antre
nor rtg. anunța scoaterea din Iot 
a celbr doi jucători pentru aba-- 
teri disciplinare, secretarul ge
neral al federației, Ion Alexan- 
drescu, comunicîndu-ne, totoda
tă, că forul de resort va hotărî 
ulterior >1 alte măsuri admi
nistrative.

Ce s-a putut întîmpla In acest 
scurt interval de timp, știut fiind 
faptul că cel doi se aflau în 
mijlocul lotului 7 Buni după- 
amiază, „cadeții*, însoțiți de 
antrenori, au fost să vizioneze un 
film. Abia lnțrați Ia spectacol, 
profitînd de întuneric, Crista- 
che șl Pîrvu au dispărut. Unde 7 
Nimeni n-a putut da vreun răs
puns, pînă ce seara, târziu, cel 
doi sau întors în mijlocul coe
chipierilor beți criță. Evident că, 
Intr-o asemenea situație, nu mal 
era nevoie de nici o explicație.

Cîteva întrebări se Impun 1

cum Ișl permit acești Jucători să 
nesocotească Învestitura pe care 
au prlmit-o ca membri al unei 
echipe reprezentative a tării ? 
Cine sînt acești tineri șl ce per
formanțe deosebite au la acti
vul lor, ca să-și alcătuiască sin
guri programul, în pofida celui 
existent pentru tot totul ? Cît de 
repede a uitat Pîrvu că acum 
cîteva luni era un necunoscut în 
fotbal șl că debutul tn prima di
vizie a fost urmat, nesperat, de 
promovarea într-o echipă repre
zentativă I O asemenea promo
vare spectaculoasă nu obligă, 
oare, la o comportare cît mai 
meritorie, plină de răspundere 7 
Dar Cristache, care a parcurs 
mal repede drumul spre prima 
formație a unui respectat club, a 
ș! uitat, chiar înainte de b 
deveni un consacrat, de obliga
ția elementară a disciplinei, a 
vieții sportive ?

Ambii Jucltorl sînt tineri. Ba 
primii pași pe drumul fotbalului 
de performanți. înainte de per
formanță, însă, ne interesează ca 
tineretul să deprindă, prin sport, 
trăsăturile morale și de caracter 
ale societății socialiste. De aceea, 
socotim binevenită șl pilduitoa
re exigența federației, dorind ca 

ea să se permanentizeze indiferent 
de numele ’ ‘ 
de așteptat 
care sînt
Cristache si

celui în culpă. Este 
ca șt cluburile la 
legitimați Pirvu și 
la măsurile cuvenita

întreclnd In finală, cu 1—0, pe Dinamo Tbilisi
MECIUL CRIȘUL-A.S.A

U“ CLUJ A CÎȘTIGAT TURNEUL DE LA EREVAN
MOSCOVA, 23 (Agerpres). — Tur

neul internațional de fotbal _ desfă
șurat la Erevan a fost cîștigat de 
formația Universitatea Cluj. în fi
nala competiției, dotată cu premiul 
Comitetului de cultură fizică și 
sport al R.S.S. Armene, fotbaliștii

români au învins cu scorul del—0 
(1—0) echipa Dinamo Tbilisi. Golul 
Victoriei a fost înscris în min. 20 
de Munteănu. în clasamentul final 
al turneului, pe locurile următoare, 
s-au clasat echipele Dinamo Tbilisi, 
Polonia Bytom și Ararat Erevan.

A.S A. TG. MUREȘ ÎNVINGĂTOARE LA SOFIA
Intr-un meci internațional amical 

de fotbal, disputat la Sofia, echipa 
A.S.A. Tg. Mureș a învins cu sco-

CONSIDERAȚII PE MARGINEA ARBITRAJELE
IN PRIMELE ETAPE DE CAMPIONAT

loc

Campionatul recent început s-a re
marcat, incă din prima etapă, prin 
dîrzenia cu care fiecare echipă s-a 
avîntat in luptă pentru a se afirma, 
pentru a ataca titlul sau pentru a 
scăpa de grijile retrogradării. Așa 
stînd lucrurile, este lesne de înțeles 
că misiunea arbitrilor nu a fost — 
și nici în viitor nu va fi — de
ușoară. Ținînd seama de gradul de 
dificultate ce se întrezărea, Colegiul 
central al arbitrilor s-a străduit ca 
încă din perioada precompetițională 
să ia unele măsuri pe linia pregătirii 
tehnice și fizice a arbitrilor. De fapt 
aceste măsuri au început cu selecțio
narea și repartizarea arbitrilor pc 
loturi divizionare — pe criteriul va
lorii — existând totodată preocuparea 
pentru promovarea unor arbitri ti
neri, dc perspectivă. Printre arbitrii 
promovați în Iotul Ă, care s-au re
marcat în campionatul trecut la jocu
rile diviziei B și urmează să fie ve
rificați pentru a fi titularizați în pri
mul lot, enumerăm pe Ion Chiiibar, 
Ion 
Traian 
Vasile 
Constantin 
nescu și Mircea Bică, 
dintre ei avînd vîrsta — relativ tînără 
in arbitraj — de circa 40 ani.

S-a creat astfel un fel de compe
tiție între arbitri, pentru consacrare 

-si'-pentru--promovarea pe trepte mai 
înalte. Această, stare de spirit po
zitivă a determinat ca în prima parte 
* campionatului arbitrajele să ie

Tudorel 
Vasile 

Zoltan 
Niculescu

VA FI CONDUS DE AL. PIRVU
Deoarece arbitrul C. Bărbulescu 

va pleca luni dimineața în Turcia, 
pentru a conduce partida Eskisehi.r 
Sport — Mikkeli Palloilihat, din 
cadrul „Cupei cupelor", Colegiul cen
tral al arbitrilor a hotărît ca me
ciul Crișul Oradea — A.S. Armata 
Tg. Mureș, din etapa a V-a a di
viziei A, să fie condus de Alexan
dru Pirvu.

Cimpeanu, 
Moarcăș, 
Topan,

Leva.
Liga. 

Szeczei, 
Emil Pău- 

majoritatea

ridice, cu mici excepții, la un nivel 
corespunzător. Pentru a ilustra acest 
fapt vom recurge la unele date sta
tistice furnizate de publicațiile de 
specialitate („Sportul" și revista 
„Fotbal"), La divizia A, după 4 eta
pe (32 meciuri), 16 arbitraje au pri
mit 5 stele, 11 arbitraje 4 
și 3 arbitraje cite 3- stele 
Sportul); 
traje au 
5 stele, 
arbitraje

Dintre 
în mod 
menționăm pe Gheorghe Limona, C. 
Bărbulescu, C. ” 
reanu, Kevork Ghemingean, Niculae 
Cursaru, Petre Sotir, Ion Rus, Va
sile Dumitrescu, Nicolae Petriceanu, 
Gheorghe Popoviei și Alexandru 
Pirvu- în afară de aceștia, merită 
menționați și arbitrii mai tineri Ion 
Cimpeanu, Traian Moarcăș și Vasile 
Topan, care au primit apsccieri fa
vorabile din partea observatorilor fe
derali.

Această primă parte a campiona
tului nu a fost lipsită însă și de 
greșeli de arbitraj, pe care le vom 
menționa cu intenția de a atenționa 
întregul corp de arbitri asupra unor 
slăbiciuni care nu au dispărut încă.

în jocul A.S.A. — Farul, arbitrul 
C. Ghiță, în dorința de a nu favo
riza gazdele, a căzut in cealaltă ex
tremă, neacordînd echipei gazdă o 
Joviturâ di li 11 m 11 un fault clar

stele 
(ziarul 

la revista Fotbal 18 arbi- 
primit note echivalente cu 

9 arbitraje cu 4 stele și 2 
cu cite 3 stele.
arbitrii care s-au remarcat 
deosebit in primele etape,

Pctrea, Victor Pădu-

comis în suprafața de pedeapsă a 
echipei Farul.

Fără a face greșeli tehnice în con
ducerea meciului Steagul roșu — F-C. 
Argeș, Zaliaria Drăghici a dat dova
dă, în schimb, de lipsă de autoritate. 
Nici Aurel Bentu, deși bine notat 
atât de presă cit și de observatorul 
federal, n-a manifestat suficientă fer- 

, mitate in meciul A.S-A. Tg. Mureș — 
„U“ Cluj, unde ar fi trebuit să-1' e- 
limine pe Toth.

La divizia B, printre arbitrii no
tați cu calificative necorespunzătoa
re. cităm pe Nicolae Iliescu, Tudor 
Andrei, Mihai Marinciu. Gh. Vereș, 
Nicolae Moroianu, Aurel Pop (Cluj), 
Ion Ciolan, Vasile Popa și Ion Barbu.

în ce privește divizia C, din infor
mațiile primite pină în prezent refe
ritor la comportarea celor peste 300 
de arbitri utilizați la această cate
gorie, rezultă că se mai face simțită 
prezența unor carențe mai vechi în 
arbitraj, în special cele referitoare 
la lipsa de curaj pentru a aprecia in 
mod asemănător greșelile comise de 
jucătorii echipei gazdă cu cele comise 
de jucătorii echipei ce se depla
sează.

In această direcție. Colegiul central 
iși propune să urmărească cu aten
ție prin observatori speciali desfășu
rarea jocurilor din divizia C și să ia 
măsuri hotărîte (pină la excluderea 
din lotul divizionar) asupra arbit*i- 
Ior care nu înțeleg (sau nu pot) să 
practice această activitate la nive-

iul cerințelor actuale ale fotbalului 
de performanță. Adăugăm, de aseme
nea, că unii arbitri ignorează obli
gativitatea de a completa în mod 
corespunzător rapoartele de arbitraj, 
cum este cazul arbitrilor Mircea Osta- 
ficiuc și Gheorghe Botescu, care, 
pentru acest lucru, au fost sanc- 
tițonați cu suspendare. Precizăm că 
din cauza rapoartelor incomplete tri
mise de arbitri. Comisia centrală de 
competiții a federației nu a putut ju
deca unele cazuri de indisciplină co
mise de jucătorii unor echipe care au 
rămas astfel nesancționați.

în încheierea acestor considera- 
tiuni, apreciem că, în general, arbi
trajele în această primă parte a 
turului au fost satisfăcătoare. Nu tre
buie omis faptul că, totuși, campio
natul abia a început, că lupta se va 
..ascuți" cu fiecare etapă și că mi
siunea arbitrilor va fi din ce în ce 
mai grea. Pentru aceasta, recoman
dăm tuturor colegiilor județene de 
arbitri să urmărească cu multă aten
ție modul cum se pregătesc arbitrii 
divizionari, iar arbitrilor să se mo
bilizeze in continuare și cu mai 
multă exigență pentru a corespunde 
misiunilor ce le vor fi încredințate 

terenurile de fotbal.pe

ANDREI RADULESCU 
președintele Colegiului central 

al arbitrilor

rul de 3—1 (1—0) formația locală 
Slavia. Golurile * ‘
fost marcate de ... _____
și Varadi (min. 48 și 58). Punctul 
gazdelor a fost
(min. 75).

învingătorilor au
Mureșan (min. 0)

înscrii de Krîstev

ELECTRONICA BUCUREȘTI
KAIRAT ALMA ATA

Astăzi, echipa Kairat Alma 
va susține o nouă partidă în 
pitală, în compania formației Elec
tronica.

Meciul va avea loc pe terenul 
Electronica, de la ora 16.

At a 
Ca-

ANTRENORUL FEDERAL
I. VIIICA VA URMĂRI

MECIUL R.D. GERMANA
R.S. CEHOSLOVACA

Sîmbătfi, Ia Berlin, se dispută 
meciul internațional amical dintre 
echipele reprezentative ale R. D. 
Germano și R. S. Cehoslovace. 
Această partidă, care opune două 
viitoare adversare ale tricolorilor 
noștri, va fi urmărită, Ia fața lo
cului, de antrenorul federal Ion 
Voica.

Noi cîștiguri la Loz în plic!
Apariția lozurilor ciștigătoare de 

autoturisme șl cîștiguri în bani con
tinuă fără întrerupere.

De la începutul anului și pînă în 
prezent, zilnic alți și alți cîștigători 
de autoturisme și bani la sistemul 
Loz în plic, se prezintă spre a-și 
ridica importantele cîștiguri obți
nute.

Printre ultimii cîștigători se nu
mără și participanții :

Șulea Valeriu — corn. Sercaia, 
jud. Brașov c= autoturism SKODA 
S. 100 ; Negri Marin — Cluj ■=. 
SKODA S. 100 ; Bidică Gheorghe — 
corn. Cobia, sat Mislea, jud. Dîmbo
vița =s DACIA 1100; Ciocan Flo- 
rea — corn. Călărași, jud» Dolj = 
DACIA 1100; Chiscop Trandafir — 
corn. Mătăsuri, jud. Galați o SKO
DA S.100 ; Căpăstraru Doru — Mo- 
tru, jud. Gorj «=> DACIA 1100 ; Con-

tor Rodica — corn. Bretea-Streiului, 
jud. Hunedoara = SKODA S. 100 
Ș.a.

Cîștigurlle în bani nu s-au lăsat 
și ele mai prejos și continuă să iasă 
în întreaga țară.

Dintre ultimii cîștigători cităm 
pe : IJoloszi Ștefan — com. Mihai 
Viteazu, jud. Cluj = 20 000 lei; Io- 
nescu Vasile — Galați =, 20 000 lei; 
Tița I. Nicolaie — Motru, jud. 
Gorj ==> 20 000 lei ; Ursu Varvara 
— Amara, jud. Ialomița = 20 000 
lei; Marin Gheorghe — Urziceni = 
10 000 lei ; Tafalan Vasile — Baia 
Mare o 10 000 lei ș.a.

Oriunde vă aflați, jucați Ia Loz 
în plic.

• Tragerea Loto de astăzi va fi 
televizată direct din Studioul de Te
leviziune cu începere de la ora 
19,10.



CAMPIONATELE EUROPENE BE VOLEI

DEBUT VICTORIOS: ROMÂNIA-ITALIA 3-2
TORINO, 23 (prin telefon. rfe Io 

Trimisul nostru spscioQ
în capitala Piemontului cu un 

deosebit interes și o firească nerăb
dare, a fost așteptat derbyul mascu
lin al seriei E a campionatelor euro
pene de volei, ITALIA—ROMANIA, 
decisiv pentru a stabili echipa cali
ficată în turneul final. Din păcate, 
stimați cititori, ora târzie la care a 
avut loc meciul ne taipiedică să fa
cem o mai amplă relatare a lui, ast
fel că ne luăm îngăduința să prezen- 

, tăm . atmosfera dinaintea partidei și 
-/cite-va opinii ale antrenorilor repre
zentativei Italiei și ale presei de aici, 
urmind să revenim într-o corespon- 

afență ulterioară cu amănunte.
* Propaganda pe care presa italiană 
a făcut-o acestei serii șl în special 

1 partidei (toate celelalte, inclusiv gru
pa feminină în care evoluează echi- 

, pa Italiei, fiind aproape total negli
jate). repetatele apeluri adresate pu
blicului pentru a susține „squadra 

I azzurra" in această tntilnire, care vrea 
să însemne „lansarea voleiului pe- 

4 «insular”, și-au făcut din .Plin.- e-. 
fectul.

tn declarațiile, din ziua meciului, 
antrenorul Oddo Federzoni și ceilalți 
tehnicieni ai FIPAV susțineau că e- 
chipa gazdă are mari șanse de a cu
ceri victoria și de a scoate din cursa 
pentru primele locuri pe români, cu 
condiția însă ca publicul torinez să 
sprijine din toate puterile pe „azzurri” 
așa cum au făcut-o la Universia

da de anul trecut, cînd — recunosc 
conducătorii echipei — titlul de cam
pioană mondială universitară s-a da
torat în. mare parte aportului publi
cului. Pretutindeni se aud declarații 
optimiste, care au ca punct de ple
care rezultatul dintre cele două echi
pe înregistrate la Miinchen la sfârși
tul- lui august (2—3), rezultat care.— 
după cum se afirmă aici — in con
dițiile terenului propriu putea deveni 
3—2 sau chiar 3—1 pentru italieni.

Pregătirea1 „albaștrilor” a păstrat 
pină în momentul jocului oficial cea 
mai strictă, notă secretă. în Palatul 
sporturilor, păzit cu înverșunare de 
organizatori, abia am reușit să pă
trundem miercuri seara, Odată ajunși 
aici, la ora de;, pregătire a gazdelor, 
antrenorul O. Federzoni, după ce

ÎNTRECEREA HOCHEIȘISEOR 
A ÎNCEPUT SUB SEMNUl

ne-a. furnizat rftwva amănunte oare ' 
ne interesează, ne-a rugat pe un ton ' 
politicos să ținem seama de faptul 
că nu poate continua antrenamentul 
în prezența vreunui român, Intrucit 
nu vrea să desconspire schemele 
tactice pe care intenționează să. le u- 
tillzeze în joc. •

După cum ne-am dat seama din 
presa apărută, joi, alături de aportul 
publicului, responsabilii ,.squad.rei 
azzurra” mizau pe lipsa de experien
ță a tinerilor jucători români Oros, 
Codai, și Dumănoiu, pe slăbiciunile 
psihologice ale adversarilor șt pe po
sibilitățile Iuti Salemme de a-1 bloca 
pe Udișteanu care Înseamnă — după 
cum declarase cândva antrenorul ce
hoslovac Ko-zak nu chiar cu temei
nicie — întreaga echipă a României. 
De altfel, „Gazzetta dello Sport" din 
Milânp a apărut joi cu titlul pe trei 
coloane „Trebuie blocat Udișteanu", 
avind ca supratitlu „Pentru sextetul 
azzurrilor este adversarul nr. 1”. ar
ticol care se încheie cu afirmația de 
ultimă oră a- lui O. Federzoni că 
„la finale vom fi și noi și nu pentru 
a pierde”, în timp ce pe prima pa
gină, în reportajul de Ia vila. în 
care sint găzduiți jucătorii țării gaz
dă, confratele Gianni Mura scria : 
„Italia este liniștită”.

Prin urmare, ia începerea meciu
lui, într-un vacarm de nedesivis, ten
siunea in ambele tabere a atins li
mitele maxime.

După o aprigă dispută voleiba
liștii români au “învins cu 3—2 (7, 
— 8, 13, - 9, 8).

Aurelian BREBEANU

ROMÂNIA VA GĂZDUI

Al l.l.H.G.
PR AGA, 23 (Agerpres). — 

La Fraga se desfășoară in 
prezent lucrările Comitetului 
directorial ăl Ligii internațio
nale de hochei pe gheață. Cu 
acest prilej, s-a anunțat ca la 
turneul olimpic de hochei pe 
gheață s-au înscris 14 echipe : 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Sue
dia, Finlanda, R. F. a Germa
niei, Elveția, S.U.A., Polonia, 
Norvegia, Japonia, Iugoslavia, 
R.P.D. Coreeană, Coreea de 
sud și Franța, Echipele vor fi 
repartizate in două grupe (A 
și B), în urma unor jocuri 
preliminarii. S-a stabilit ea 
viitorul congres al forului să 
aibă Ioc anul viitor, între 27 
iunie și 4 iulie, in România;

Corespondență specială din Budapesta

NUNE CUNOSCUTI LA STARTUL
C.N. DE PENTATLON MODERN

MIERCUREA CIUC, 23 (prin te
lefon, de la trimisul nostru).

Pe patinoarul art if i cal 
litate a început in 
zilei de joi o nouă 
campionatului național 
După cum se știe, cele opt echipe 
participante se întrec inițial in ca
drul a două serii preliminare, după 
care vor fi stabilite grupele finale.

din loca- 
dimineața 
ediție a 

de hochei.

Au marcat:. Ștefanov (4), Kalamar 
(2)', Popescu (2), Fodorea (2), Varga, 
lintiță. lustiniân.

Au arbitrat competent și autoritar 
M. Prezneanu (București) și I. Me- 
zei (M. Ciuc).

I.P.G.G. —AGRONOMIA CLUJ
2—1 (0—0, 1—1, 1-0)

Rezultate excelente la armă liberă 60 f. culcat
Trajda (Gvardia Varșovia) 600 p și Gheorghe Sicorschi

(Dinamo București) 599 p

DINAMO BUCUREȘTI — 
TÎRNAVA ODORHEI 9-2 

(2—0, 5—2, 2—0)

Sofian (por- 
Gh. Florian, 
I. Doboș, M. 
Gh. Mantea, 

Malihin ,M. Fisftru, C. 
Paduraru. I. Gabrlelli, L.

DINAMO : C. Dumitraș, L Dumi
tru (portari). Z. Făgăraș, D. Turea
nu, FI. Sgincă, E. Tone, I. Vas* 
(fundași), E. Pană. Gh. Huțanu, 1. 
Floreșcu, A. Moiș, D. Mihăilescu, V 
Boldescu, O. Bardas, D. Axinte, AI 
Costea, Gh. Vlad, C. Voinea (înain
tași). Căpitanul echipei ; E. Pana ' 
antrenor N. FlamaropoL

TÎRNAVA ; A. Orban, B. Kobori 
(portari), R. Lengyel, C. Malnașb L. 
Dcrszi, a« Peter, T. Kapdebo (fun
dași), M. Gyorgy, A. Albert, A. Tarc
si, V. Moldovan, Fr. Vass, E. Jakob, 
C. Kraus, Fr. Varga (înaintași). Că
pitanul echipei : M. Gyorgy ; an
trenor : E Tbrok.

I.P.G.G. : V. Netedu, I. 
tari), J .Coilstantlnescu, 
V. Steinberg, M. Leonte, 
Tudor (fundași), M. Ton, 
V. Itociv, A. 
chițu, V. ....
RU'iz (înaintași). Căpitanul echipei : 
1. CoQ'stantinescu : antrenori : prof, 
ștefan lonescu, prof. V. Crihan.

AGRONOMIA : Gh. Rotii. A. Lazăr 
(portari) ,F. Kol8. A. Tamaș, St. Da
niel. A. Fiilop (fundași), A. Borbatb, 
L. Imre, St. Texe, T. Gali, A. Cozan, 
I. Otvos, M. Vere.ș, L. Deneș, A. Toth, 
Cs. Timar (înaintași). Căpitanul e- 
clifpei : T. Gal) ; antrenori : A. Cozan 
și I. Otvos.

Primul joc al campionatului a adus 
Pe gheață formația campioană, Di
namo București, și noua promovată 
în divizia A. Tirnava Odorhei, între 
care există — după cum se știe — 
o apreciabilă diferență de clasă și 
valoare. Dar. abordind meciul cu o 
mare poftă 
dorhei au 
puternicilor lor adversari, luptind de
seori de la egal la egal cu ei.

în general, partida inaugurală a 
fost plăcută, pucul a circulat cu mul
tă viteză — și ceea ce este mai im
portant. tinerii din ambele echipe au 
dat deplină satisfacție,

-Au marcat : Huțanu (4), Boldescu 
(2), Costea, Bandaș, Tureanu. respec
tiv Albert și Tarcsi.

Greșit plasați, arbitrii FI. Gubemu 
(București), și A. Baliht 
au comis clteva erori tn 
pozițiilor de ofsaid.

de joc. hocheiștii din O- 
opus. o dirză rezistență

(M- Ciuc) 
aprecierea

Cele ,doi(ă echipe studențești sînt 
de forțe sensibil egale, ambele emi- 
țînd . pretenții la locul doi în seria 
respectivă, care conferă dreptul de 
participare in grupa finală, de elită.

Confruntarea dintre ele a confirmat 
integral așteptările: joc frumos „și 
cursiv (puțiiie Întreruperi), presărat 
cu faze de hochei bărbătesc. Din min. 
47, cînd „geojogii” au preluat condu
cerea, am asistat la o Întrecere sus
ținută într-un ritm infernal, cu ac
țiuni fulgerătoare de la un but Ia 
altul, încheiate cu 
respinse de fiecare 
portari.

Rezultatul putea 
cărei- dintre echipe, pentru că 
denții celor riduri 
uz de întregul lor arsenal 
tehnic, oferind ,e> partidă de

Au marcat: Mantea (2), 
Texe?

Cuplul Gh. Tașnadi -- E. 
Ciuc) a arbitrat cu scăpări, igiiorîrid 
unele durități si apreciind 
zițiile de ofsaid.

șuturi puternice, 
dată de cei doi

PLSEN, 23 (prin telefon). — Aici 
au început întrecerile celei de a 
XlII-a ediții a Dinsmoviadei la 
tir, competiție internațională Ia 
care participă echipele Dinamo 
București, Dinamo Moscova, Dy
namo . Berlin, Dozsa Budapesta, 
Gvardia Varșovia, Levski—Spar 
tak. Sofia și formația din- țara 
gazdă, .Ruda Hvezdâ Fraga. Pe 
liniile de tragere sînt pțezenți 
numeroși campioni europeni și 
mondiali. în prima zi s-a disputat 
proba de armă liberă calibru re
dus 60 focuri culcat seniori, care 
a fost cîștigată, cu maximum de 
puncte posibile, de către polone
zul Trajda. Sportivul român, Gh. 
Sicorschi. a avut o comportare 
foarte bună, clasîndu-se pe locul 
secund cu. un punct mai puțin 
decît cîștigătdrul (599). La pistol 
viteză, dinamovistul. bucureștean. 
Marcel Roșea cu 592 p a ocupat 
locul trei, după un baraj cu 

. cîștigâtoru] locului doi, sovieticul 
Alekin. ,

REZULTATE armă liberă

calibru redus 60 f. culcat seniori: 
1. A. Trajda (Gvardia Varșovia) 
600 (!) p. 2. Gh. Sicorschi (Dinamo 
București) 599 p, rezultatele ce
lorlalți dinamoviști bucureșteni i 
6. M. Ferecata 596 p... 11. Șt. Ca
ban 595 p„. 21. D. Vidrașcu 594 p... 
33. E. Satala 589 p. Pe echipe :
1. Gvardia 2382 p. 2. Levski—Spar
tak 2381 p, 3. Dinamo București 
2379 p. Pistol viteză 60 f.: 1. V. 
Hurt (Ruda Hvezda Praga) 593 p.
2. I. Alekin (Dinamo Moscova) 
592 p, 3. M. Roșea (Din. Buc.) 
592 p, 4. D. Iuga (Din. Buc.) 591 
p... 9. I. Tripșa 589 p... 20. G. 
Maghiar 583 p... R. Vidrașcu 569 
p. Echipe: 1. Dinamo Moscova 
2357 p, 2. Gvardia 2349 p. 3. Ruda 
Hvezda 2345 p. 4. Dinamo Bucu
rești 2341 p. Pușcă cu aer com
primat 40 f. juniori : 1. S. Razni- 
kova (Dinamo Moscova) 379 p... 4. 
Angela Tudorică 370 p... 7 Ma
rina Vasiliu 366 p, 8. L. Stoian 
362 ,p... 13. S. Cuc 354 p. întrece
rile continuă.

Octavian GOGA

Cea de ă 18-a ediție a campio
natelor mondiale de pentatlon mo
dern, se va desfășura, peste Ocean, 
în orașul San Antonio, care deși 
este mai puțin cunoscut, numără, 
totuși, peste un. milion de lpcuitori, 
Gazda campionatelor fiind atît de 
îndepărtată o se
rie de țări ' au 
renunțat să mai 
ia parte la între
cerea celor mai 
buni pentatloniști 
ai lumii, deplasa
rea necesitîhd 
cheltuieli foarte 
mari. Totuși, du
pă cum anunță 
organizatorii, vor 
fi prezente la 
start 14 repre
zentative cu e- 
chipe complete: 
Anglia. Austria, 
Australia, Elveția, 
Finlanda, Franța, 
Italia, . Japonia,
R. F. a Germaniei, 
Olanda, 
Ungaria, 
și tara
S. U.A.

Zilele 
In cadrul 
conferințe de pre
să. antrenorul io- 
tului maghiar, dr. 
intre Nagy, a fă
cut cunoscută 
componența echD 
pel Ungariei. Din 
ea fac parte i 
multiplul campion

ani. Este de reținut că din 1954 
încoace, pentatloniștii maghiari au 
cucerit- de 7 ori titlul mondial pe 
echipe și că în palmaresul cam
pionatelor lumii, ei figurează în 
total (echipe și individual) cu 14 
victorii. Pe. locurile următoare se

fi favorabil ori- 
stur 

au făcut 
fizic și 

zile mari, 
respectiv

Boda (M.

greșit po-

STEAUA — AVÎNTUL
GHIENI 13—0 (5—0, 5—0,3—O)

GHEOR-
AVÎNTUL MIERCUREA

DUNĂREA GALATI
CIUC -
6—5

Suedia,
U.R.S.S.

gazdă

trecute, 
unei

KONIGIN (U.R.S.S.) LOCUL I

ANDRS

Ea

LA „SEMIMIJLOCIE'

BALCZO se pregătește pentru un antrena
ment de cros.

C.M, de haltere

olîlTl-
deți-

multiplul campion mondial șl 
pic Andras Balczo, actualul 
nător al titlului mondial. Peter Ke- 
lemert și Zsigmond Villany, cam
pionul mondial' de juniori care a 
fost oreferat lui Pal Bako (rămas 
rezervă) pentru a î se da prilejul 
codării în condițiile unui concurs 
de maximă dificultate înaintea 
Jocurilor. Olimpice de la. Miinchen.

După cum- se vede, trio-ul ma
ghiar cuprinde .nume binecunos
cute în lumea acestei severe dis
cipline sportive. Și acești sportivi 
pleacă la Sah Antonio deciși să o 
noreze, în continuare, prestigiul pe 
care, și l-au făurit în ultimii 15

12situează Uniunea • Sovietică 
titluri și Suedia — 8 titluri.

Printre principalii competitori 
la titlurile din acest an se vor a- 
fla din nou sportivii din Ungaria 
și U.R.S.S., desigur cei ai Statelor 
Unite, care beneficiază de „avanta
jul terenului” (în sensul că spor
tivii europeni vor suferi handicapul 
fusului orar și al climei, diferită 
mult în acest anotimp de cea exis
tentă pe continentul nostru) și, 
probabil cei vest-germani care,- Ia

FINALA „CUPEI DAVIS- A Șl ÎNCEPUT...
(Urmdre din pag. 1)

ultima ediție » competiției, au 
marcat o ascensiune valorică re
marcabilă.

Echipa Ungariei va face depla
sarea la sfirșitul acestei luni •— ca 
de altfel majoritatea formațiilor 
europene — pentru a avea timpul 
necesar aclimatizării. • și realizării 
unor antrenamente la fața locului-

KATALIN RUSZKAI
„Nepsport*—Budapesta

LIMA, 23 (Agerpres). — Campio
natele mondiale de haltere au con
tinuat la Lima cu desfășurarea în
trecerilor de la categoria semimij- 
lode. Primul loc a revenit sportivu
lui sovietic Vladimir Konigin cu 
477,S kg (160 plus 142,500, plus 175 
kg). Pe locurile următoare s-au cla
cat Leif Jansen (Norvegia) —-
467,500 kg șl Anselmo Silvino (Ita- 

465 kg.

TURNEUL DE BASCHET
DE LA PLOVDIV

SOFIA, — La Plovdiv a începui 
un turneu feminin internațional de 
baschet, la care participă echipele 
Politehnica București, Spartak Le
ningrad. Vojvodina Novi Sad, Vi
cenza (Italia), Slovan Bratislava, 
KPV 69 Halle (R. D. Germană), A- 
kademik Sofia și Mari ța Plovdiv.

în primele două partide disputate 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Spartak Leningrad — Aka- 
demik Sofia 70—34 (39—17) ; Voj- 
vodină Novi Sad — Vicenza 56—44 
(29—22).

TELEX • TELEX • TELEX

STEAUA : A. Crișan, V. Morar (por
tari). D. Varga, R. Scheau, I. loniță, 
P. Sgjncă, A. Nițoiu, Gh. Tustinian 
(fundași), G. Szabo, N, Fodorea, P. 
Popescu, I. Gheorghiu, L. Iordan. 
V. Stefanov, A. Kaiamar, Gh. Her
ghelegiu, A. Bucur, M. Vlad, A. Biro 
(înaintași), căpitanul echipei : D- 
Varga j antrenori: Z. Osaka, N. 
Zografi.

AVÎNTUL; G. Gergell, I. Farkaș 
(portari), L Todor, P. Lenard, A. 
Kercso, L. Gyorgy. M. Gyorgy (fun
dași), L. Lena-d, T. Gyorgy, A. Ke- 
meneai, A. Todor, St. Mathe. Fr. 
Vanyo, St. Sas, L. Czikl, Fr. Szâcs 
(Înaintași). Căp.tarrul echipei : P. Le- 
nard ; antrenor. E. Varadl.

Cu toate că și în cea de a doua 
partidă a reuniunii diferența. dintre 
combatante a fost evidentă. Steaua 
și Avinlul au furnizat un joc inte
resant. Bucureștenii, net superiori in 
pregătirea tehnică și în' minuirea cro- 
sei. și-au obligat adversarii la peri
oade lungi de defensivă, cînd ei nu 
aveau altceva de făcut decît să «• 
runce pucul din treimea lor de apă
rare.

I

AVÎNTUL: I. Boghian, Lî Petraț, 
E. Silo (portari), T. Pop, ,L. l akar, 
A. Tamaș, E. Andrei, S. Tarko, V. 
Sarosi (fundași), I. Bașa. A. Osvath, 
L. Jere, A. Bako, T. Szabo, G. Ciser, 
T. Mikloș, L. Ballo, P. Csed5, C. 
Burjan, K. Kraus, L. Derzsî (înainta
și). Căpitanul echipei : L. Bașa, an
trenori : prof. L. Pușkaș. F. sprentz.

DUNĂREA : M. Stoiculescu, S. Ra
du, Gh. Huțann, I. Romafaiue (por
tari), O. Corduban T. Bălăneanu, 
Nuțu. D. Paraschiv, St. ftusu, I. Hîn- 
cu (fundași), Gh. Tabarceâ, T. Tră- 
usan, S. Clopotarii, D. Moroșan, A. O- 
lenici, C. Ciireiaru. I Doboș, A, Me- 
dișan, C. Nistor, Gh. Firică, Tr. An- 
tenfe (înaintași), căpitanul echipfei : 
o. Corduban ; antrenori : 1. Tiron, 
st. Țomovici.

Meci dramatic, de luptă 'acerbă, 
mai ales în partea lui finală. -Au 
marcat: Csiser (2), ‘I. Szabo.. Bașa, 
Cședo. Jere. respectiv Trăușaii (2), 
Corduban, Bălăneanu. Antfnie.

Au arbitrat bine Gh. Mureșan ?J 
O. Barbu (București).

Traian IOANITESCU

pe aproape toată gama procede
elor tehnice.

Puțin mai relaxat, ca totdeauna, 
mai înclinat spre arta jocului, IliîF 
a preferat marile subtilități și în 
acest, prim contact cu racheta, 
după pauza sa de odihnă.. Primul 
nostru tenisman este într-o dis
poziție excelentă și ne-a oferit, 
cu larghețe, cîteva mostre ale mă
iestriei sale excepționale.

Un amănunt prețios. S-a jucat 
în condiții apropiate celor din 
C'hallerige-roundul de la Charlotte 1 
teren, cu zgură tare și mingi, 
„Wilson” 1 Sînt mingile anunțate 
oficial pentru meciul S.U.A.—Ro
mânia și cîteva cutii ver fi uzate 
cu folos pe terenul de la Ștrand, 
în pregătirea echipierilor noștri.

Intr-un scurt repaus, ne adre
săm căpitanului de echipă, prof. 
Ștefan Georgescu, pentru lămuriri 
suplimentare. „Vom continua pre
gătirile zilnic — ne spune condu
cătorul nostru' tehnic — dimineața 
și după-amiaza. Pun multă bază 
în aceste antrenamente premergă
toare, deși cele de la Charlotte, 
săptămina viitoare, chiar pe tere
nul finalei, vor fi desigur mult 
mai utile. Zgura americană este 
cu totul altceva

Aceeași zgură — vom com
pleta noi — pare să-l fi speriat 
chiar pe Cliff Richey, care miercuri,

FĂRĂ RICHEY!
NEW YORK, 23 (Agerprea). 

— Federația americană de te
nis a alcătuit echipa S.U.A. 
care va întîlni, intre 8 și 10 
octombrie. Ia Charlotte (Caro

lina de 
mâniei 
Echipa

Smith, ___
Froehling și Erik Van Dillen 

Rezerve sînt Jim Connors și 
R. Tanner. Căpitanul echipei a- 
mericane, Ed. Turville, nu l-a 
reținut pe cunoscutul jucător 
Cliff Richey (Nr. 1 in clasa
mentul pe 1970).

Nord), selecționata Ro- 
în finala „Cupei Davis", 
este formată din Stan 

Clark Graebner, Frank

dectlara ziariștilor, în ' Califor
nia, că tiu acceptă să joace 
Ia Charlotte, considerind că este 
absurd ca echipa S.U.A. să-și lase 
din mină 'avantajul pe care l-a 
avut acum doi ani, cu românii, 
jucînd pe ciment. Ulterior, aflăm 
că Richey nu mai este selecți
onat !

Și- mai sint vești interesante, pe 
care le găsim în telex, 
la redacție. Federația 
S.U.A. propune un 
al finalei. Anume, 
specialist australian 
man. O veche cunoștință a jucă
torilor noștri, un orb apreciat în 
întreaga lume a tenisului. - Este 
mai mult ca sigur că el va fi 
acceptat să conducă întîlnirea de 
!â Charlotte.

Mai' întoarcem o filă din calen
dar. Finala e aproape. De fapt, 
a ,și început...

Etapa * t-a a turului ciclist al Frânte) 
pentru amatori („Tbuf dș l’Ayentr"). 
desfășurata pe ruta Digne—Briăhcon. a 
revenit', rutierul ui francez Regis OVion 
(campion mondial) cu un avans de 
peste .5 minute față de cel de-ăl doi
lea clasat. Ovion a. fost ' cronometrat 
pe distanța de 190 500 km cu timpul de 
5 Ti 38:28- (medie bravă de 33,570 km), 
fiind ..urmat de olandezul. Pustjens — 
Ia 5:05. francezul Duchentin. —’ la 7:58 
etc. Fostul lider al cursei, olandezul 
Fedor den Hertog, a pierdut. tn această 
etapă peste 13 minute. în clasamentul 
general individual, pe primul loc a 
trecut Ovion, secundat de den Hertog 
— la 6:41, Hava (Cehoslovacia) — la 
12:41, Tbalmann (Elveția) — ta 13:37.

întâlnirea de aUrtiem. disputată la Wup
pertal între', selecționatele masculine ale 
R.F a Germaniei șt' Finlandei. 4-a 
încheiat cu scorul de 112,3—99,5 pHhcte 
în favoarea sportivilor vest-germani 
Dintre rezultatele. înregistrate se . re
marcă cele ale atlețllor vest-germani 
Haris Baumgartner — 8,05 rn la să
ritura în lungime, Uwe Beyer;— 73,12m 
la aruncarea ciocanului, precum șl cele 
ale sportivilor finlandezi Seppe Simola 
— 19,94 m Ia aruncarea greutății (nou 
reco-rd național), Hannu Siitonen — 
33,14 m la aruncarea suliței și Mărkku 
Kukkoaha — 48,2 la 400 m plat.

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

saruluî, ă venit încet, dar sigur, din 
urmă și după ce și-a asigura,! două 
goluri avans le-a ținut în șah pe tex- 
tiliste. Un amănunt Interesant-. Iii 
min. 48. deși avea numai 4 jucă
toare de cîmp, Voința Odorhei a reu-
șit nu numai să nu primească gol, 
dar să și marcheze.: _

Au înscris: Mikloș, 4. ■ Magyan 3 
Teglas 3 și Balint — pentru Voința 
Odorhei. Agoroaie 8, Șerban — pen
tru Textila Buhuși.

Au arbitrat: C. Burcă »1 D. Raco- 
veanu (București).

neagră” și. că orice insistențe ar fi 
inutile. în aceste condiții și-au pro
pus să facă un Util antrenament. Re- 
tregindu-și . pentru unele perioade 
„pieile grele” (Nako șl Oancea), 

' Rulmentul a rulat rezervele și a ve
rificat unele scheme de atac și apă
rare pe care, cu siguranță, le va pune 
în aplicare in meciul cu Universitatea 
Cluj. Campioanele, .simțind că acum 

.este momentul să-și rotunjească gol-

ASTAZI,
ÎN SALA FLOREASCA

revenind 
de tenis din 
nou arbitru 
pe celebrai 
Harry Hop-

/

tn cadrul turneului de tenis de Ia 
Los Angeles, jucătorul american Știm 
Smith (component al formației S U.A. 
pentru „Cupa Davfs“) l-a învins cu
6— 4) 6—4 pe neo-zeelandezul Onny Pa-
run. ‘ - ' * ' ‘
Olrnedo 
(Australia)
7— 5 ; A’e- _ ______
(KlS.A.) 6^4. 6—4, T_yL;-'
Loyo Mayo (Mexic) 6—4, 6—1 :
(Chile) — Dent (Australia) 3—6, 

6—3 ; Richey (S.U.A) ------ "
6—9. 6—1. In
favoritele au 
scontate; Melville (Australia) 
plebey (S.U-A.) 6—4, 6—0 ; Hunt (Aus
tralia) — Ride (S.U.A.) 7—5, 6—2 : Durr 
(Franța) — Tenny (S.U.A.) 6—3, 6—1; 
Dalton (Australia) — Austin (S.U.A.) 
6-3, 6—1.

Alte rezultate : Cooper (Anglia)— 
(S.U.A.) 6—2, 6—2 : Carmichael 
) — Bengtsson (Suedia) 6—4,

'—5: Alexander (Australia) — Pattison 
(KlS.A.) 6—4. G—4. Taylor (Anglia) — 

. ................... ‘ ’ i'illol 
6—3.

(R.S.A,) 
feminin 
victorii 

— Ap-

Ryan
concursul 
obținut

Fostul campion mondial de box la cat. 
grea, Cassius 
în fața unei 
demonstrativ.
El a 
nulul 
tîlnlt 
Cruz. 
fiind■
Fe șoselele Canadei se desfășoară n 
cursă delistă Internațională, la care 
participă numeroși rutieri europeni de 
valoare. Prima etapă a competiției, diu- 
piuată întră Montreal și Drummond 
Viile (141,600 km), * fost cîștigată de 
belgianul Roger de Vțaeminck, crono
metrat în 3 h 00:42 (medie orară de 
47,017 km). La o secundă a sosit un 
pluton masiv de cicliști din care fă
cea parte, printre alții, belgianul Re;- 
broeck, francezii Jenet și Pingeon. o- 
landezul Janssen, italianul Favaro.

Clay; a susținut la .Lima, 
asistențe record, un meci 
pe durata a 10 reprize, 

mal tntli contra america- 
Johnson, iar apoi l-a in-

luptat
Alonzo .
pe peruvianul Guillermo de la 
Glay a făcut o mare impresie, 
îndelung aplaudat de spectatori,

în competițiile continentale

UNIVERSITATEA CLUJ — CON
FECȚIA BUCUREȘTI 12—11 (5—5).
Meci de mare tensiune, plin de du
rități (80 de faulturi, 3 jucătoare ac
cidentate !), în care șansa a aparți
nut. pe rtnd, ambelor formații. Stu
dentele au condus cu 5—2 și au cîș- 
tigat, in extremis. în timp ce texti- 
listele au avut avantaj de nenumă
rate ori (2—0, 7—5. 8—6. 10—8 și 
11—9) dar au pierdut... Prima vic
torie în divizia A a Universității Cluj 
a fost realizată în min. 49 cînd, la 
11—11, Vidu a primit o minge pe 
contraatac și a înscris spectaculos 
(după ce, cu un minut înainte Bearz
— într-o situație similară — ratase).

Desigur, nu trebuie uitat că bucu- 
reștencele n-au putut beneficia in 
această partidă de cele mai bune, ju
cătoare ale lor (Constanța Dumitru 
și Natalia Matache-Alexandreșcu) 
fiind accidentate.

Au marcat: Vidu 5. Cociș 2, Bearz
2. Pepelea 2, Butan — pentru Uni
versitatea Cluj, Serediuc 3. Bidiac
3. Adochiței 3. Dineă și Zamfirache
— pentru Confecția București.

Au arbitrat: D. Gherghișan ■ îi C. 
Drăgan (Iași).

9

e

Ora 15: Rulmentul Brașov
— Universitatea Cluj
Oro 16,10: Textila Buhuși
— Mureșul Tg. Mureș
Ora 17,20: Rapid București
— Voința Odorhei
Ora 18,30: Universitatea 
București — I.E.F.S.
Ora 19,40 : Universitatea Ti
mișoara — Confecjia

se înscriu puține goluri fiindcă cei 
doi portari ai naționalei — 
Irîna Climovschi (I.E.F.SJ și Maria 
Buzaș (Rapid) — iți fac eu prisosin
ță datoria. I.E.F-S. se desprinde to
tuși, valorificîndu-și diferența de 
valoare care o separă de adversară, 
în repriza a doua, feroviarele se 
apropie de studente (min. 28 : 4—5 ; 
min 45: 7—8; min. 49: 8—9 dar vic
toria nu le poate surîde și este firesc 
să fie așa j cel mai bun trebuie să 
învingă !

Au marcat i Băicoianu 4, Bunea 2, 
Mohanu 2, Botă — pentru I.E.F.S., 
Gheorghe 4, Topîrlan 2, Ștefan 2 — 
pentru Rapid.

Au condus t M Marin fi SL Șer- 
ban (București).

Nu « fosț o miercure atit de bogată 
în evenimente fotbalistice internaționale 
ca și cea precedentă. Totuși, tntilnlriie 
din preliminariile campionatului. euro
pean și dteva. meciuri din cupele eu
ropene au polarizat Iarăși atenția nu
meroșilor pasionați al fotbalului. în 
afară de partida de la Helsinki, alte 
două jocuri s-au desfășurat tn prelimi
nariile C.E. Ea Moscova, echipa U.R.S.S 
a dispus de cea a Irlandei de Nord, 
iar la Cracovia, Polonia a repurtat o 
victorie categorică (3—1) tn fața repre
zentativei Turciei. Tată cîteva amănun
te de la întâlnirile de miercuri,

VICTORIE DIN PENALTY
tntîlnlrea de la Moscova dlfttre 

prezentativSIe U.R.S.S. șl Irlandei 
Nord . s-a desfășurat. sub semnul

Clasamentul .grupei
1. U.R.S.S.

2. Spania
3. irlanda de Nord
4. Cipru

Viitoarele meciuri :
U.R.S.S, (18.X),

Ii DIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 13—5 (7—4). 
Atmosferă de derby la. meciul dintre 
prima și a treia iclasatâ in campio
natul diviziei A. Speranțele specia
liștilor, ale înfăcăratei galerii n-au 
fost infirmate. Partida a fost fru
moasă, jocul celor două formații 
curat, cu acțiuni ingenioase și șuturi 
fulgerătoare la poartă. Fosta cam
pioană a țării nu s-a lăsat intimidată 
de iureșul de început al mureșence- 
lor (Rozalia Soș a marcat primul 
gol). Ea s-a îngrjit in continuare, 
să-i opună, excelentei Soș un blocaj 
cvasizimpenetrabil, și-a, organizat 
jocul în atac, și și-a pus, pe rin<l, 
realizatoarele. în poziții favorabjle .de 
șut. Așa se face că . scorul, a evoluai 
apoi numai in favoarea șa, în final 
detașarea (adică victoria) fiind. cla
ră. categorică. Din nou,, timișorencele 
nerau dovedii că în, meciurile grele 
știu să se concentreze, să-și impună 
jocul, să-și .afirme valoarea. Ce se 
întîmplă în partidele așa-zis ușoa
re

Au înscris : Popa 3. Neghina norii ilc: 9 Yi-Tof '7r-vmrci 1 1t 9 "Hrivnsil

averajuț, au insitat și... au marcat. 
Au înscris : Arghir 6. Schramko 4, 

Scorțescu^ 3, Niță, 3, Dobirceanu 2, 
Furcoi 2. foi'dache 2 — pentru Uni
versitatea; București, Prundaru 3, 
Serb 3,. Căciulă 2,. Șerban — pentru 
Rulmentul Brașov.

Au arbitrat : Otto Leikep (Sibiu) 
și C. Căpățînă (Buzău)-

I.E.F.S. - RAPID BUCUREȘTI 9—8 
(5—2). După isprava dd ttilercuri a 
rapidistelor (le-au condus pe cam
pioanele țării cu 7—3 la pauză), 
I.E.F.S.. a început cu multă pru- 

,t den.ță (poate chiar cu prea multă) 
întîlnirea cu formația din Ciulești. __ ___ . - - -
Timp de 8 minute mingea se plimbă Tbadula 2.'Metzenratb 2, Hrivnak 

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI- jn zadar între cele două porți. Abia
RULMENTUL BRAȘOV 22—9(11—3). apoi Băicoianu deschide scorul
Brașovencele și-au dat repede sea- •■.transformind . o aruncare de la 7 m.
ma că Universitatea nu este in „zi Atacurile încep să se întețească, dar

- - - . ■ -.................. — ..........................................................

Onofraș — pentru Universitatea, Soș 
4. Szebeni — pentru Mureșul Au 
arbitrat : V... Pelenghian și T. Cure- 
lea- (București).

re
de 

... ____ ____ . unei
dispute deosebit de pasionante. Nord- 
lrlandezii au cedat la mare luptă după 
ce an opus o rezistență neașteptată în 
tot cursul partidei. In prima repriză, gaz
dele au dominat copios, dar n-au putut 
tnsorie declt un gol, din 11 m, prin 
Muntian în min. 43. tn partea a doua 
a Jocului, oaspeții au contraatacat pu
ternic, dar n-au putut realiza egala- 
rea care le-ar fi acordat șansa de a se 
menține In lupta pentru primul loc în 
clasament.

a IV-a :
« 4 0 0 12— 3 3
3 -S 0 1 «— 2 1
4 2 0 2 8—4 4
5 0 0 3 2—19 0 

Irlanda de Nord-
,, Spanta-U.R.S.S. (27.X), 

Irlanda de Nord-Spanîa (10.XI) ți Spa- 
uia-Cipru (24.XI).

POLONEZII CANDIDEAZĂ 
LA PRIMUL LOC

După o repriză tn care echipa Turciei 
s-a apărat foarte bine, în așa tel încit 
polonezii n-au marcat decît un gol (prin 
Bula — min. 32), la reluare, echipa Po- 
Wdîiei a jucat -excelent, înscriind alte 4 
puncte, prin Lubanskl (min. 62. 73 și 
SO)) Gadocha (min. 69), Oaspeții au re
dus scorul prin Nihat (min. 83); Așadar, 
întîlnirea a luat sHrșlt cu 5—t (1—0) in 
favoarea echipei Poloniei, care prin a- 
ceastă victorie se menține în lupta pen
tru primul loc împreună ■ cu reprezen
tativa R. F. a Germaniei. J i .' ‘ '
Cracovia, a fost condus de 
Queudeville (Luxemburg)..

Clasamentul grupei a VlH-a 5
1. R.F. a Germanici 4 3 1
2. Polonia 3 2 1
3. Turcia 4 112 4—10 3
4. Albania 6 0 1*2—91

De jucat : Folonia-H.F.G. C10.X), Al- 
banla-Turela (14-Xp, R.F.G.-Folonta 
(17-XI), Turcia-Poloiiia (5-XII).

« In. meri rie tineret, la - Ankara 
Turcia-Polonia 0—0.

IN CUPELE EUROPENE
în primul tur al. Cupelor europene s-au 

mal desfășurat clteva partide; în C.C'.E. 
Feijenoord Rotterdam a d'spuî de Olym
pia Nlkosia cu 0 (5—0), după ce în 
primul joc olandezii ciștigaseră cu 8—0. 
Ambele întâlniri au avut loc la Rotter
dam. Cele mai multe goluri le-a marcat 
Israel (3 — din oare două din 11 m.) 
Milan a învins pe Dlgenis Akritas (CJ- 

de

ULTIMUL MECI DIN

Jocul de la 
T arbitrul

«5—17 
«9—25

pru) cu 4—0, prin 
' ill a (2), Magherinl

golurile înscrise 
șl Golim

AUSTRIA SALZBURG

ȘI-A AMINAT MECIURILE
Etapa a 6-a a campionatului aus

triac s-a soldat cu următoarele rezul
tate : Sturrn Durlsol-Austrla Viena 3—1. 
Admira Wacker — Wacker Innsbruck 
3—2, A.S.K. Linz — Rapid Viena 0—1. 
F. C. Vienna — Voest Linz 0—2, Sim
mering — A. K. Graz 2—1, Wiener 
Sport. Club —. Bischofshofen 3—0. Parti
da. dintre echipele Austria Saâzburg și 
Eisenstadf nu s-a disputat. In clasa
ment, conduce Rapid ■ Viena cu 10 p, 
urmată de Austria Viena —, 9 p.

Formația Austria Salzburg, adversara 
echipei U. T. Arad în „Cupa U.E.F.A.". 
ocupă locul 6 cu 3 p (golaveraj 13—3), 
dar cu două jocuri mai puțin disputate. 
După cum se vede, ea și-a amfnat 
partidele de campionat înaintea meciu

lui retur cu U.T.A.

..CUPA ORAȘELOR TÎRGURL
Peste 59 OOT de spectatori au urmărit 

la Barcelona medul dintre echipele 
F.C. Barcelona șt Leeds United. In joe 
a fost pusă „Cupa orașelor ttrgurl”. 
trofeu cîșttgat în trecut, de cele două 
formații. Forul european a decis ca; In 
urma acestui joc, cupa să intre defi
nitiv în posesia echipei învingătoare. 
Au. cîștigat fotbaliștii din Barcelona cu 
scorul de 2—1 (0—0) prin golurile mar
cate de Duenas (2) respectiv Lorrimer. 
Partida a fost condusă de arbitrul ma
ghiar Istvan Zsolt. La sfirșftul jo
cului, Stanley Rous, președintele F.I.F A., 
a decernat trofeul echipei F.C. Barce
lona

TURNEUL MEXICANILOR
IN EUROPA CONTINUA

Selecționata Mexicului s mal susținut 
o partidă, în Europa, de data aceasta 
cu echipa Iugoslaviei. Net. superioare, 
gazdele au cîștigat cu 4—0 (2—0). s-a 
remarcat jocul excelent al lui Dragan 
Geaid ale cărui centrări și driblinguri 
au semănat panică în careul oaspeților. 
De altfel, golurile au_ fost marcate în 

<2), Acimo.
De altfel, golurile au fost 
asemenea situați! ‘ ----- ‘
viei șl Oblak.

de Bukal,

■Ar 
turneului 

Europa,întreprinde în Europa, reprezentativa 
Mexicului va juca miine la Genova cu

In continuarea 
întreprinde în
echipa Italiei.

care-1

R.D. GERMANA - CEHOSLOVACIA, LA BERLIN

Singurul gol tn meciul U.R.S.S. — Irlanda de Nord de la Moscova. Muntean 
execută impecabil, lovitura de la il m fentîndu-l pe portarul, nord-irlandez 
ii echipa U.R.S.S. ciștîgă cu 1—0.. Telefoto i TASS-Agerpres

Mtine. ati loc pe continentul nostru 
alte cltpva jneCAuri inter-țări printre 
care partida din c^riil. campionatului 
european Ungaria-Bulgaria da Buda
pesta) șl întîlnirea amicală de la Berlin 
dintre viitoarele adversare ale fotbaliș
tilor români, R.D; Germană (tn preli
minariile C.M.) șl Cehoslovacia (tn pre
liminariile C.E.). Aceasta din urmă pre- 
ziniă un interes deosebit mal ales din 
punctul de vedere al evoluției formați
ei cehoslovace care face cu acest prilej 
un util test in vederea meciului cu Ro
mânia de la' București. De altfel', an
trenorul Kaciani. a declarat tu momen
tul ■■ etnd a sosit la Berlin că pregăti
rile lotuluj cehoslovac pentru întâlni
rile din C.E. (cu Tara Galilor și Roma
nia) au și început, Iar 1 tn partida cu

Tt.D. Germană se vor experimenta eî- 
teva scheme tactice, urmtad a ti folo
sit! cîțiva Jucători tineri, printre care 
Totuanek (mijlocaș) șl Nehoda (Înain
taș la Dubla Fraza. în virstă de 19 ailj). 
Iată de altfel, echipa probabilă anun
țată de Kaclani : V iktor-Doblas, Hriv- 
niak, Destatnik, Taborski-polak, Hrdlicka 
(Tomanelț) — Adamec, Nchoila, Can- 
koVici, Szykora.

După comportarea nesatlsfâcâtoa're 
în partida cu Mexic, și formația R.D. 
Germane va suferi clteva modificări. 
Iată echipa gazdelor : Croy .— Strempel, 
Branseh, Weise, Kurbjuweit, Irmscher, 
Kreisch, Kbrner, Streich, P. Ducke, Low®, 
întâlnirea va ti condusă de arbitrul so
vietic Ivanov.
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