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Ultimele finale ale „naționalelor14 de tenis au oferit un spectacol deosebit

DAVIS - CUPMENII 
NOȘTRI PLEACĂ AZI

■

■

...

Iată-i pe Secer Dron și Petre Mărmureanu învingători într-o dramatică finală de dublu.

■

Puținii spectatori care au rămas 
credincioși tenisului și în această 
ultimă zi a campionatelor naționale 
n-au regretat desigur că s-au aflat 
ieri în tribunele de ia Progresul. 
Intr-adevăr, cele două finale de du
blu care mai rămăseseră de disputat 
au oferit din nou un spectacol atră
gător, in nota generală a acestor 
întreceri.

O adevărată încleștare de luptă a 
fost întilnirea perechilor masculine. 
Pentru a doua oară consecutiv, cu-

plul tinerilor Ion Sântei și Sever 
Mureșan atacau titlul, după ce anul 
trecut fuseseră învinși în finală de 
puternica formație stelistă Năstrise- 
Mărmureanu. Acesta din urmă, aso
ciat acum dinamovistului Sever 
Dron, își apără cu ambiție titlul.

Sarcina noului cuplu' n-a părut deo
sebit de dificilă în primul set, cînd 
— deși conduși cu 2—4 — Mărmu-

Rcidu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

S-a încheiat primul tur al campionatului masculin de handbal

CAMPIONII NAȚIONALI 
DE TENIS — 1971

• simplu masculin : PETRE MAR- 
MUREANU (Steaua).

• simplu feminin : AGNETA KUN 
(C.S.U. Construcții).

• dublu masculin : PETRE MAR- 
MUREANU (Steaua) — SE
VER DRON (Dinamo).

• dublu feminin : IUDIT GOHN 
(Dinamo) — AGNETA KUN 
(C.S.U. Construcții).

• dublu mixt : IUDIT GOIIN — 
SEVER DRON (Dinamo).

GALAȚI, 27 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Primul din cele trei tururi ale cam
pionatului masculin de handbal s-a în
cheiat azi în localitate, prin disputarea 
etapei a IX-a a întrecerii, etapă ce a 
cuprins în program un meci de tradi
ție în acest sport : derbyul Steaua — 
Dinamo București. Nu-i greu de ima
ginat că, din acest motiv. sala a fost 
mal plină ca oricind, numai că publi- 
cu! a avut neșansa să urmărească. o 
dispută dură, de ’ uzură. cu repetate 
acte și gesturi nesportive. Socotiți pe 
bună drsptate favorlți, liandbalișiii de

la Steaua au cîștigat la un scor minim: 
11—10 (6—4) ia capătul unei dispute 
care s-a tranșat, de fapt, pe fondul 
rezistentei fizice șl nervoase, al capa
cității de finalizare, în fața unor apă
rări decise să nu ierte nimic. în a- 
ceste condiții campionii și-au putut 
pune în valoare potențialul lor ofensiv, 
cu toate că portarul dinamoviștilor' bucu- 
reșteni. Penu, a fost 
zile mari. In schimb. 
Steaua au greșit mult

Calin ANTONESCU

într-o formă de 
jucătorii ele 
și decisiv în

In cursul acestei dimineți, ur
mează să părăsească țara lotul 
de tenismeni români care vor 
disputa, săptămina viitoare, la 
Charlotte (S.U.A.), finala „Cupei 
Davis" în compania reprezenta
tivei americane. Fac deplasarea 
Ion Țiriac, Petre Mărmureanu, 
Viorel Marcu, însoțiți de căpita
nul de echipă prof. Șt. Georges
cu. Hie Năstase, plecat cu o zi 
mai înainte, se va alătura dele
gației la Bruxelles, de unde 
echipa României va cojjtinua zbo
rul peste Ocean.

Activitatea Sportivă de masă în 
localitățile rurale ale județului Ga
lați a cunoscut o dezvoltare con
tinuă. Faptul trebuie pus, în prin
cipal, pe seama unei mai intense 
preocupări ă organelor și organiza
țiilor cu atribuții în domeniul edu
cației fizice pentru atragerea unui 

■ număr cît mai mare de oameni ai 
muncii pe-, stadioane și în sălile 
de sport. Concomitent, s-a mani
festat un interes sporit din partea 
organelor locale în ceea ce pri
vește amenajarea unor baze spor
tive simple. Merită a fi relevat, in 
acest sens, faptul că în toate cele 
56 de comune ale județului, pre
cum și în foarte multe sate, exis
tă cel puțin cite o bază sportivă.

Consiliile populare 
sprijină, în general, 
sportive cărora le oferă 
materiale în vederea 
de baze. La Liești, de 
s-au' amenajat terenuri 
handbal, volei, pistă de 
cu trei culoare, două popicarii în 
aer liber etc. O bază sportivă co
respunzătoare există și' în comuna 
Slobozia Conachi. In plus, aici dis-

comunale, 
asociațiile 
terenuri, 

amenajării 
exemplu, 

de fotbal, 
atletism

pun de terenuri și cele trei școli 
generale astfel că sînt create cele 
mai bune condiții de practicare a 
sportului. de către toți cei ce do
resc acest lucru.

La rîndui lor, Comitetul jude
țean U.T.C. și Consiliul jude
țean pentru educație fizică și sport 
au inițiat, recent, o întrecere avîrtd 
ca obiectiv întreținerea bazelor 
sportive existente și amenajarea 
altora noi, întrecere ce va fi do
tată cu premii. Adăugind • noile te
renuri simple ce vor fi amenajate 
în urma întrecerii de care amin
team, avem o imagine mai claia 
a interesului și preocupărilor co
mune existente în acest județ pen
tru ca activitatea sportivă de masă 
să se ridice la nivelul preconizat 
de documentele de partid și de 
stat.

Nu se poate spune, însă, că în 
județul Galați s-a făcut totul în 
ceea ce privește activitatea spor
tivă de masă. Numărul celor care 
practică exercițiile fizice este încă 
redus. Se manifestă tendința. consi
liilor asociațiilor sportive de a se 
limita la pregătirea echipelor care

participă la etapele superioare ale 
diferitelor competiții cu caracter 
republican (Cupa tineretului de la 
sate, Crosul tineretului etc.). Desî 
au fost pregătiți peste 200 de in
structori, special pentru localitățile 
rurale, este de semnalat, pe de o 
parte, faptul că activitatea aces
tora este extrem de redusă, iar pe 
de altă parte, că o bună parte din
tre aceștia fiind elevi ai școlilor 
generale, nu se pot ocupa, practic, 
de activitatea sportivă din aso
ciații.

Pe linia organizatorică a. mișcării 
sportive la sate se constată destule 
deficiente, mai ales în ceea ce pri
vește funcționarea consiliilor 
ciațiilor. Cu ocazia adunărilor 
nerale ale organizațiilor 
fost aleși în consiliile 
sportive tineri care nu 
interesați să acționeze

aso- 
ge- 

U.T.C. au 
asociațiilor 
par deloc 
in acest

Ion POPA

(Continuare tn pag. a 2-a)

Masă rotundă organizată de ziarul „SPORTUL" cu cițiva dintre
participanții la campionatul european de la Essen

(Continuare tn gag. a 4-a)

POATE II IMBUNATAIfTA
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• Echipa României putea ocupa locul 4, dar a meritat 
locul 8 ® Pregătirea fizică, sub nivelul solicitărilor mo
derne © C.E, din 1973 trebuie pregătit de pe acum
• Cluburile sînt datoare să contribuie sincer la buna

pregătire a jucătorilor din lot

O splendidă aruncare la coș (Buscato i se opune 
in zadar) executată de Albu, cel mai bun 
jucător român la C.E. Fază din meciul Ro

mânia — Spania.
Foto i Dragoș NEAGU
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Redacția ziarului „Sportul- a organizat zilele trecute, o discuție avtnd drept 
subiect Inițial comportarea reprezentativei de baschet a României la a XVII-a ediție 
a campionatului european. Au fost invitați Octav Dlmitrlu, secretarul generai al 
federației, Dan Nlculescu, antrenorul echipei naționale, dr. Dan Chiriac, președin
tele Colegiului central de arbitri, dr. Teodor Mlnescu, medicul lotului, Mlhai Albu. 
maestru emerit al sportului, căpitanul reprezentativei.

Prima întrebare s-a referit la modul ‘ 
României Ia respectiva competiție și la 
o poziție superioară.

Iată răspunsurile :

în care este apreciată comportarea echipei 
elementele ce puteau influența clasarea pe

Dr. DAN CHIRIAC: Consider com
portarea echipei naționale române ca 
satisfăcătoare. Locul 8 în clasament re
flectă corect poziția noastră în baschetul 
european. Este drept, datorită tragerii la 
sorți — favorabilă — băieții au avut o

mare șansă de a se clasa pe locul se
cund în grupă, ceea ce ar fi însemnat 
minimum locul 4 în clasamentul .general. 
Pot spune că echipa României s-a aflat 
mai aproape ca niciodată de o asemenea 
performanță și cînd afirm aceasta mă

refer nu numai la seria avantajoasă in 
care a jucat, cl șl la evoluția bună in 
partidele anterioare celei cu Polonia șl, 
mai cu seamă, In disputa cu această 
echipă pe care o putea învinge. Sportivii 
noștri puteau însă să se claseze mai 

'bine, dacă jucătorii Inalți aveau o evo
luție mai hotărîtă.

DAN NICULESCU: 
despre acești jucători inalți, dar se uită 
că ei slut foarte tineri, virsta lor fiind 
in jurul a 20 de ani, .și că, așa cum din 
păcate s-a făcut la noi pînă in ultimii 
ani, au Început baschetul destul de tir- 
ziu. Nu m-ani așteptat să facă un salt 
uriaș și să ajungă la valoarea celor mal 
buni pivoți din Europa. El au făcut e-

> mal 
aveau o evo-

Se discută mult

ultima vreme pe un drum bun, re- 
zuirareie din acest an ale echipelor de junioare si de juniori, 
precum și unele rezultate ale celei de senioare (aflata în plina 

transformare) confirmînd această situație. Mult mai clar este, însă, faptul 
că drumul acesta poate fi și mai mult netezit. In acest sens, compor
tarea reprezentativei de seniori la campionatul european de la Essen 
este concludentă. Echipa națională putea ocupa locul 4 în ierarhia eu
ropeană, dar s-a clasat a opta, adică pe poziția la care îi dă dreptul 
valoarea reală din momentul de față.

Această poziție, însă, poate fi și trf.buie îmbunătățită. Dar, pentru 
cucerirea unui loc fruntaș se cere un efort colectiv, aportul total și 
dezinteresat a! federației, cluburilor, antrenorilor, jucătorilor și activiș
tilor voluntari. De pildă, vor trebui evitate în anumite perioade, turnee 
istovitoare, cum a fost cel din Sicilia și despre care avem convingerea 
că a diminuat capacitatea fizică și psihică a jucătorilor, va trebui eli
minată concepția că întrecerile premergătoare unei competiții de am
ploare sînt doar simple etape de verificare, iar rezultatele lor nu con
tează. Această atitudine a dus, de altfel, la ocuparea ultimului loc la 
Balcaniada de la Vidin, fapt care a produs profundă nemulțumire în 
rîndui iubitorilor baschetului. Pentru viitor, se impune alcătuirea unui lot 
lărgit, cuprinzînd elemente talentate, de perspectivă; dublarea cantității 
de lucru, dar nu numai la lot, ci în primul rînd în cadrul cluburilor, 
care sînt datoare să renunțe la interesele înguste și să dea o contri
buție substanțială la promovarea jucătorilor în echipa națională; spo
rirea exigenței în instruirea jucătorilor inalți, deficitari la Essen, dar 
capabili de a progresa; întărireo activității educative, a disciplinei, 
cunoscut fiind faptul că doar un sportiv cu înaltă conștiință patriotică, 
muncind cu abnegație, cu pasiune, poate reprezenta cu cinste culorile 
echipei naționale, fn sfîrșit, să nu fie omise învățămintele, să nu fie 
tratate superficial semnalele de alarmă, așa cum, din păcate, s-a făcut 
deseori chiar și cu cele publicate, în repetate rînduri, în coloanele 
ziarului nostru.

Se pare că baschetul se află în 
zultatele d' (Continuare în pag. a 2-a)

aruncate din șanț

GHtORGHffLORESCU
MEDALIE Bf BRONZ

Laibner forțează. Aspect

La C.M. de talere

Pe standurile Casalecchio di Re
no din Bologna (italia) s-au în
cheiat întrecerile campionatelor 

mondiale de talere aruncate din 
șanț. Titlul supiem a tost cuce
rii, ca și anul trecut, de francezul 
Michel Carrega (37 de ani), de da
ta aceasta, la capătul unui Carat 
susținut în compania reprezentan
tului R.D. Germane. iurgen 
Henke, o excelentă evoluție a a- 
vut șl țintașul român. Gheorghe 
Florescu, cîștigător al medaliei 
de bronz, după un pasionant 
baraj de pattu concurenți.

Rezultate : 1. Carrega (Franța)
18? t (din 200 i). după barai <25 + 
23). 2. Henke (R.D.G.), 183 l. după 
barai (23 + 19). 3. GHEORGHE
FLORESCU (România) 187 t (251, 
4. Baud (Franța) 187 t (24). 5.
Underberg (R.F. a Germaniei) 187 
t (24). 6. Gianni (Italia) 187 t (24), 
7. Braltwaite (Anglia) 135 t, 3. 
Meixner (Austrio) 135 t.

CAMPIONATELE DE VELODROM ALE ROMÂNIEI

ȘT. LAIBNER (Dinamo) ȘI-A CONFIRMAT
SUPREMAȚIA LA 1000

Campionatele de velodrom ale 
României au continuat ieri după 
amiază, la velodromul Dinamo, i 
același cadru familiar : cițiva spec 
tutori, concurenții, antrenorii, ar 
bitrii... Proba de 1000 m. cu start 
de pe loc nu este, Intr-adevăr, spec
taculoasă, dar ea constituie punctul 
de vîrf al eforturilor și speranțelor 
pistei noastre pentru o eventuală re
lansare olimpică. De aceea ani aș
teptat cu emoție și interes evoluția 

„miiștilor11.
ȘTEFAN LAIBNER (DINAMO) 

campionul și recordmanul t 
(1:09,9) — n-a avut alt adversar
decit pe sine însuși. Vremea a fost 
splendida (nici prea eald, nici prea 
rece), vîntul n-a tulburat nici 
clipă frunzele copacilor. In aces’, 
condiții ideale am așteptai perfor 
manța... mult visată. Ea n-a venit 
însă. Dinamovistul a realizat 1:10,9, 

s-a detașat evident de restul oiuto- 
nului de concurenți, a cucerit tit
lul de 
cîteva cuvinte — și-a 
supremația in această 
probă a velodromului.
atit... Și este puțin, pentru că Ș’e- 
fan Laibner are încă mari posibi
lități neexploatate. El și anlreno 
rul Mircea Mi'năilescu vor trebui s. 
caute explicațiile progiesului leni 
să găsească soluțiile (în pregătiri) 
în această iarnă lungă care urmeaz i 
pentru velodrom și in sezonul 1972, 
sezonul marii confruntări olimpice 
de la Miinchen, să se impună prin- 
tr-un record de 1:08—1:08,5, adică 
prinlr-o performanță cate să-i per
mită accesul la J. O. Altfel...

Privind dincolo de... St. Lai'mer 
nu se mai observă nimic. Rezultate 
între 1:12.1 și 1:16,4, nesemnifica
tive, lipsite de viitor. Se pune, de
sigur, întrebarea : dacă există St. 
Laibner — cu performanțele sale 
uneori contradictorii — ceilalți an
trenori sînt absolviți de misiunea 
de a mai pregăti specialiști în a- 
ceasta probă de contratimp? Dacă 
aici, sau la urmărire individuală, 
sau la ui mărire pe echipa — 
in care contează în măsura 
rîtoare cronometrul și mai 
adversarul — nu încercăm să 
gem gheața, atunci unde o 
face ? La viteză — care cere 
cializare îndelungată, cunoașterea 
adversarilor ș.a.m.d., la antrenament 
mecanic — unde sînt necesare ma
șini speciale? .Evident, toate aces
tea trebuie să dea de gîndit antre- 
noulor dacă doresc să fie acceptați 
cu elevii lor la C. M. și J. O.

lată clasamentul : 1. ȘTEFAN 
LAIBNER (DINAMO) 1:10,9 — cam
pion al României ; 2. P. Dolofan (Stea
ua) 1:12,1; 3. C. Gonțea (Steaua) 
1:12,7.

Următoarea probă — urmărire' in
dividuală (4 000 m) — se dispută pe 
velodromul Dlnamo, joi începînd de 
la ora 15.

Hristache NAUM

cucerit tit- 
campion al României, in 

reconfirmat 
foarte grea 
Dar, numai

probe 
hotă- 
puțin 
șpar- 

vo>n 
spe-

înaintea ultimelor întrerupte

ROMÂNIA —POLONIA
11 »/» LA ȘAH 
(feminin)

BRAȘOV, 27 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — Luni s-a 
disputat ultima rundă a întîlnirii fe
minine de șah dintre reprezentati
vele României și Poloniei, din care 
s-au încheiat doar 4 partide: Juncu- 
Erenska Vț—Vi. Baumstark-Szota 0—1, 
Reicher-Radzikowska 0—1. Teodorcs- 
cu-Litmanowicz %—%• înaintea în
treruptelor dintre Polihroniade-Ry- 
barska și Makai-Lipska, ce urmea
ză să se desfășoare în cursul dimi
neții de marți, rezultatul a devenit 
22%—11% pentru echipa României.

C. GRUIA

PE MARGINEA ULTIMEI ETAPE A CAMPIONATULUI DE FOTBAL

RETURULUI CUPELOR EUROPENE
Plasată între meciul de la Hel

sinki, care a prilejuit reprezenta
tivei naționale o reconfortantă și 
stimulativă victorie și returul. par
tidelor din cupele europene, în 
care este rîndui echipelor noastre 
de club să se afirme, lupttnd pen
tru promovarea în rundul urmă
tor al competițiilor respective, eta
pa a 3-a a primei divizii de fotbal 
șl-a adăugat un plus de interes prin 
referință directă la cele două mo
mente de vîrf ale reprezentării soc- 
cerului românesc în arena conti
nentală.

Raportată, deci, atît la partida 
de la Helsinki, dar mai Ies la con
fruntările pe care Dinamo, Steaua, 
U.T.A. și Rapid le vor susține 
miercuri și joi, etapa a oferit con
cluzii în bună măsură favorabile.

Satisfăcuți. unanim de jocul bun și 
de victoria netă obținută de echipa 
națională în capitala Finlandei, iu
bitorii fotbalului au populat în nu
măr mai mare — sîmbătă și dumi
nică — stadioanele, pentru reîntîl- 
nirea — devenită de astă dată deo
sebit de agreabilă — cu jucătorii 
tricolori. Și plăcerea acestor entu
ziaști suporteri a fost cu atît mâi 
mare cu cît și în cadrul propriilor 
echipe de club — cu puține ex
cepții — ■ componenții lotului na
țional n-au dezamăgit, evoluind la 
(sau aproape de) valoarea lor'cu
noscută. Nu rămîne decît să spe
răm că ei se vor menține la (sau

vor depăși) acest nivel, pen- 
fi din nou aceiași oameni

chiar 
tru a 
de ■ nădejde în grelele confruntări 
care-1 mai așteaptă in campiona
tul european — meciurile cu Ceho
slovacia și Țara Galilor.

Ceea ce merită, de asemenea, re
marcat — fiind vorba de o per
spectivă mult mai apropiată — este 
evoluția. în general promițătoare în 
etapa la care ne referim a echi
pelor angajate în cupele europene.

Excepție de la această concluzie ar 
putea face Steaua, al cărei randa
ment în partida cu F. C. Argeș a 
fost surprinzător de modest. Cum, 
însă, adversara din „Cupa cupelor11 
a steliștilor, formația malteză F. C. 
Hibernians, este — prin valoarea ei 
— departe de a constitui un peri

(Continuare tn pag. a 3-a)

Constantin FIRANESCU

Secvență surprinsă la derby-ul etapei, consumat duminică la Brașov. Trei 
jucători clujeni — Moldovan, Fanea Lazăr și Solcmon — se opun atacului 

.. brașoveanului Florescu.
” Fotoi S. BAKCSI

INCEPÎND CU ANUL ȘCOLAR 19714972

Potrivit planului de măsuri refe
ritor la îmbunătățirea activității de 
educație fizică si sport, aprobat de 
Colegiul Ministerului Tnvățămîntulni, 
începind cn anul școlar 1971-1912, 
in învățămintul general și liceal se 
introduce ÎN MOD OBLIGATORIU 
gimnastica zilnică, cu o durată de 
8—10 minute.

Măsura este, evident, excelentă, 
răspunzînd unei cerințe de bază în 
pregătirea multilaterală a tineretu
lui școlar și tocmai de aceea se cere 
ca aplicarea ei să însemne, chiar de 
la început, o reușită deplină. Impor
tant este. înainte de toate, ca în fie
care școală atit elevii, cît și cadrele 
didactice să manifeste toată înțele
gerea pentru această nouă componen
tă a procesului de învățămint, astfel 
incit gimnastica zilnică să-și expri
me rapid și substanțial contribuția

o armonioasă dez-la învățătură, la 
voltare fizică.

Recent. Ministerul învățămintuiui 
a elaborat programele ORIENTATI
VE. pe grupe de clase, după modelul 
cărora profesorii de educație fizică 
vor DEFINITIVA exercițiile de gim
nastică, răspunzînd cel mai bine con
dițiilor existente în fiecare școală.

în funcție de aceste condiții, în
deosebi de cele materiale : suprafe
țele curților sau ale spațiilor și te
renurilor disponibile aflate în apro
piere, ca și de mărimea efectivelor 
de elevi, se recomandă ca gimnastica 
zilnică să se efectueze fie înaintea 
începerii primei ore de curs, fie la 
sfirșitul celei de a doua (sau a treia) 
ore. în prezența și sub conducerea 
profesorului care urmează să des
fășoare sau a desfășurat ora respec
tivă, în baza recomandărilor Minis-

ferului învățăfhîntului, la clasele 
I—IV exercițiile de gimnastică zil
nică se vor desfășura sub conduce
rea învățătorului clasei respective.

Iată.- astfel. începută o acțiune de 
mare importanță, la reușita șăreia 
sînt Chemate să-și aducă contribuția 
— prin responsabilități directe și pre
cise — conducerile școlilor, profesorii 
de educație fizică, toate cadrele didac
tice

PENTRU CA ACESTE PROGRA
ME SA FIE CÎT MAI BINE CU
NOSCUTE DE TOȚI CEI INTERE
SAU RECOMANDAM CORPULUI 
DIDACTIC CA ȘI ELEVILOR SA 
LE DECUPEZE DIN ZIARUL NOS
TRU ȘI SA LE AFIȘEZE PE CORI
DOARE SAU ÎN SĂLILE DE CLASA 
ALE ȘCOLILOR.

DINAMO BUCUREȘTI A SOSIT LA TRNAVA
Echipa Dinamo București a ple

cat ieri ciupă-amiază, cu un avion 
special, în Cehoslovacia pentru a 
susține miercuri partida-retur cu 
Spartak Trnava, din cadrul Cupei 
campioixUor europeni.

Lotul care a făcut deplasarea cu
prinde următorii jucători : Andrei, 
Constantinescu, Clieran, Nelu Nun- 
weiller, Sătmăreanu II, Dinu, De- 
leanu, Radu Nunweiller, Sălceanu, 
Lucescu, Dumitriu II, Dumitrache, 
FI. Dumitrescu, Doru Popescu, Mus- 
tățea, Sandu Gabriel și Dobrău. An
trenor : D. Nicolae Nicușor. Condu- 
cătorul Iotului este ■ tovarășul V. 
Buzea, președintele clubului Di
namo, ” '*"'*■■

După o Călătorie de 140 de minute 
pe ruta aeriană București—Bratisla
va, fotbaliștii dinamoviști și-au con
tinuat drumul pînă la Trnava cu 
autocarul, ajungînd după încă trei 
sferturi de oră la destinație. LotuL 
echipei campioane române este 
găzduit la hotelul Karpaty. Tn cursul 
zilei de astăzi, dinamoviștii au în 
program — dimineața — un antre
nament de acomodare pe stadionul 
unde se va juca partida de miercuri, 
iar după amiază vor face o plim
bare prin oraș și vor'viziona, pro
babil, țin film. x
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GIMNASTICA ZILNICĂ ÎN ÎNVĂțĂMÎNTUL 
GENERAL Șl LICEAL

in numărul de astăzi: PROGRAMELE PENTRU CLASELE l-IV

începem publicarea programelor 
de! desfășurare a gimnasticii zilnice 
cu exerciții stabilite de Ministerul 
învățâmîntului pentru clasele I— 
IV. De remarcat faptul că în ela
borarea acestor programe — ca și 
a celor pentru celelalte clase —

forurile de resort au avut în ve
dere condițiile diferențiate ale șco
lilor pentru organizarea gimnasticii 
zilnice a elevilor și Ca atare au 
alcătuit programe separate pentru 
sală, culoar și curte. Cadrele di
dactice cărora le revin responsabi

lități directe în acțiunea de orga
nizare a gimnasticii zilnice în toate 
școlile au în acest fel posibilitatea 
de a folosi progrumul cel mai adec
vat în raport cu condițiile existen
te și cu particularitățile fiecărui 
anotimp.

î N C LA S Ă

DE CLASAMENTE ÎN „CUPA ORAȘELOR"
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1. STÎND CU BRAȚELE LA PIEPT SI
1 ALMELE DESFĂCUTE,

1. întinderea brațului sting înainte 
cu pumnul strins

2. Revenire
3. întinderea brațului drept înainte cu 

, pumnul strins
4. Revenire
— Se execută de 3—4 ori

III. STÎND CU BRA
ȚELE ÎNDOITE LA 
SPATE. DE COATE A- 
PUCAT.

1. îndoirea genun
chilor

2. Revenire
— Se execută de 6—8 

ori.

IV. STÎND CU MIINILE PE UMĂR

1. Săritură în depărtat lateral o dată cu brațele la
teral

2. Revenire în stînd cu miinile pe umeri
— Se execută de 4—6 ori

AZ . t * i > 4------_----J-,---------------
II. DIN DEPĂRTAT STÎND

1. Ducerea brațelor prin lateral în sus 
cu bătaia palmelor.

2. îndoirea trunchiului spre piciorul 
sting cu bătaia palmelor înapoia genun- 
cb'-ului respectiv.

3. Ducerea brațelor prin lateral în sus 
cd bătaia palmelor

4. îndoirea trunchiului spre piciorul 
cîrept și bătaia palmelor înapoia genun
chiului respectiv

— Se execută de 4 ori.

p
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Etapa a Vl-a din „Cupa orașe
lor" — ediția 1971, desfășurată Ia 
Tg. Mureș, într-o reușită orga
nizare, a prilejuit spectaculoase 
răsturnări de clasamente. Astfel, 
Ja juniori. Brăila, care conducea, 
a făcut un surprinzător „plonjon", 
aflîndu-se acum pe locul 4, kt 
2:36 de noul lider Tg. Mureș. Tot 
de pe locul 1 pe 4 a coborît, la ti
neret și Ploieștiul, lider fiind acum 
Brăila.

în prima zi, în proba indivi
duală contratimp p.e 15 km, mure- 
șanul Valentin Jloța un tlnăr 
în frumoasă ascensiune — a obți
nut victoria (media orară, valoroa
să: 40,190 km), urmat de I. Nagy 
(Cluj) la 15 secunde, Z, Elekes 
(Brașov) la 18 sec. G. Marton 
(Cluj) la 38 sec. și A. Ciobanu 
(Ploiești) Ia 1:05. Competiția rezer
vată tineretului, tot contratimp 
individual, a revenit bucureștea- 
nului A. Zaroschi (23 km în 33:52 ; 
media orară : 40,750 km), urmat de 
C. Tănase (Brăila) la 7 sec, E. Im- 
buzan (Cluj) la 9 sec, A. Gyorfi 
(Tg. M.) la 1:05 și Tr. Repede 
(Ciuj) la 1:09.

în ziua a doua. în proba de fond, 
juniorii ne-au oferit o cursă di
namică în care victoria a revenit 
la limită brașoveanului Elekes. ur
mat de V. Hoța (care a întîrziat 
să contraatace). Pe locul 3, A. Cio
banu, urmat de I. Naghy, G. Mar
ton.

Tineretul a făcut un antrenament 
oficial pe 73 de kilometri, într-o 
splendidă duminică de toamnă, 
terminat cu un sprint final cîști- 
gat de V, Pascale (Brăila), urmat 
de A. Zaroschi, E. Imbuzan, I.

Gavrilă (Buc.), C. Cîrje (Buc.) etc. 
Cursa a fost foarte monotonă 
datorită directivelor „tactice" date 
de către majoritatea antrenorilor, 
tributari învechitei metode a 
„cursei de așteptare".

Merită a fi consemnat promiță
torul debut — în afară de con
curs — în această importantă com
petiție a cicliștilor din Satu Mare, 
juniorul (i. Moiș ocupînd locul 12, 
la contratimp individual, probă în 
care a depășit categoric- o serie de 
concurenți cu bune rezultate pînă 
acum.

Clasamente generale după 6 eta
pe. Juniori: 1. Z. Elekes lOh 43:38; 
2. V. Iloța lOh 44:58; 3. A. Cio
banii 1011 46:12. Pe echipe: 1. 
Tg. Mureș 21h 33:13; 2. Cluj la 
2 sec.: 3. Brașov Ja 36 sec.: 4. 
Brăila la 2:36; TINERET: 1. E. Im
buzan 17h 18:43; 2. Șt. Rusen 
(Brăila) 17h 28:03 ; 3. Tr. Repede 
17h 35:21: Pe echipe : 1. Brăila 34h 
35:37: 2. Ciuj la 1:50; 3. București 
la 7:38; 4. Ploiești la 8:58.

Emil IENCEC

TRĂGĂTORI ROMÂNI 
LA STARTUL CAMPIONATELOR 

INTERNAȚIONALE DE TIR 
ALE POLONIEI

Intre 29 septembrie ș* 3 octombrie vor 
avea loc la Bydgoszcz campionatele in- 
ternațioutile de tir ale Poloniei. La a- 
ceastâ competiție vor participa și urmă
torii țintași români: Virgil Âtanushi, A- 
ley.andrii Gered, Marcel Stan, Gheorghe 
Vasilcscu, Gheorghe Vlădan și Aritlna 
Bițică.

V. DIN STTND

1. Ridicarea piciorului stîng lateral oda’â cu ducerea brațelor lateral — inspirație
2. Revenire în stînd — expirație
3. idem 1 — cu piciorul drept lateral.
4. Revenire.

E CULOAR

DUPĂ

CU

ELENA CEAMPELEA

S-a născut în a- 
nui 1947, la 3 februa
rie, în orașul Plo
iești. Antrenoarea 
Elena Sima, de la 
clubul Petrolul, se
sizează mișcarea ei 
corectă, aptitudinile 
pentru gimnastică, 
și începe să lucreze 
cu tinăra sportivă 
pentru performanță. 
In scurt timpi se 
văd șl primele roa
de ale acestei acti
vități, Ceampelea 
lmpunîndu-se mal 
intii In competițiile 
interne ale junioa
relor, iar apoi in 
întrecerile maestre- 
lor. In ultimii șase 
ani a lucrat cu an
trenorul Nic-olae Co
vaci, Iar de o lună 
s-a transferat la 
clubul Dinamo
București.

De mai multi ani. Elena Ceam
pelea este cea mal bună gimnastă 
a tării noastre si numai unele ac
cidentări sau scurte eclipse de for
mă au făcut ca ea să nu fie o 
componentă constantă a echipei 
reprezentative. Plastica deosebită a 
mișcării, munca sirguincioasă i-au 
asigurat o afirmare rapidă, după 
numai cinci ani de activitate in 
gimnastică ea fiind selecționată în 
delegația ce a reprezentat țara 
noastră la C.E. de la Sofia. Aici, 
Lia a înregistrat și primul succes 
notabil : locul 5 la sol și la bîrnă. 
Apoi, noi și noi victorii s-au în
scris în palmaresul ei sportiv : de 
cinci ori campioană absolută a tă
rii. ocupantă a locului 6 la C.E.

CAMPIONATELE BALCANICE

Șl FAR A STRĂLUCIRE

DE

l STÎND IMUNI PE CREȘ
TET

III. DEPĂRTAT STÎND, MÎINI PE UMĂR

1 1°, L
PJ: ' ■ Jt 3 4

1. Brațele întinse sus oblic, ri
dicare pe vîrfuri.

2. Revenire

1. Ridicarea brațelor prin înain
te sus în extensie

2. Coborîrea bi‘ațelor prin îna
inte înapoi în extensie

1. îndoirea trunchiului spre stingă
2. Revenire
3—4. Idem în partea opusă

0 O
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IV. STlND MlINI PE ȘOLD

1. îndoirea genunchilor
2. Revenire

Analizind din punct de vedere sta
tistic comportarea călăreților noștri 
la cca de a IV-a ediție a Campiona
telor balcanice de călărie disputate 
la Belgrad, ea ne apare ca satisfăcă
toare. Din cele 8 titluri acordate, 
jumătate au fost cucerite do repre
zentanții tării noastre (dresaj — in
dividual și echipe, obstacole — ju
niori individual, concurs complet 
— individuali, la care se adaugă și 
3 medalii de argint. Comparativ cu 
edițiile precedente situația este sta
ționară. Și totuși. . ■

I.a dresaj, cei trei călăreți. Iosif 
Molnar cu Argint, Nicolae Mihaleea 
cu Domino și Dumitru Vcllcu cu 
Poles au avut o evoluție Pe măsura 
posibilităților, detașindu-se net de 
ceilalți participant!, cu deosebire pri
mii doi. Și dacă Dumitru Velicu nu 
a intrat în posesia „bronzului-’, a- 
ceasta s-a datorat mai mult ur.ui 
arbitraj care l-a favorizat pe concu
rentul bulgar D. Gajdarov cu Gram, 
în ceea ce privește dresajul, insă, 
nemulțumirile șint de alt ordin. între 
cei trei și restul specialiștilor de 
noi există un pronunțat. decalaj 
nici nu vedem perspectiva peni.ru 
in viitorul apropiat acesta sa 
redus. Deținem supremația in 
de dresaj fată de ceilalți sportivi 
Balcani, dar aceasta nu 'poale efl 
păstreze dacă nu se iau măsuri < ti- 
ciente si concrete pentru îmbunătăți
rea activității în această probă. Ma
terial cabalin necesar se găsește dar 
c-1 trebuie lucrat cu atenție. Deocam
dată, interesele greșit ințeiese ale unor 
cluburi — și nu o afirmăm pentru 
prima oară — duc la situația de a 
menține cai de perspectivă la cate
gorii inferioare, intîrziindu-le pro
movarea, iar cind ea se realizează, 
este prea tîrziu. Considerăm că este 
necesară o muncă mai intensă si în

la
ea 
fie 

proba 
J:n
se

pregătirii unui 
juniori. Să nu 
Balcaniadă s-a 

celelalte țări 
făcut un frumos

privința depistării 
număr n.*i mare 
uităm cft la actuala 
putut observa că și 
participante au 
salt Valoric-

în privința călăreților de la obsta
cole. prezența lor nu a fost pe mă
sura așteptărilor. Desigur se pot adu
ce argumente. în bună măsură le 
cunoaștem și noi. La juniori. Gneor- 
ghe Nicolae nu s-a putut folosi de 
Aprod, la seniori au lipsit O. Reccr 
și AI. Boz.an. iar calul Viorica s-a 
îmbolnăvit neputind l'i utilizat pen
tru proba pe echipe. De nsemenen, 
s-a renunțat la Viteaz — accidentat 
— parcursul nu a fost prea bine în
tocmit (dar lucrul e valabil pentru 
toți concurenții. . .). terenul mult 
prea greu din cauza ploii, lipsa 
unui material cabalin de calitate etc. 
Nu negăm faptul că și cauzele amin
tite au putut contribui la o evoluție 
mul slabă, 
în parte.

Desigur, 
prin titlul 
cu Sondor 
Cornel Ilin 
spune că

și 
de

Le acceptăm, dar numai

la
cucerit
șl

probele individuale, 
de Nicolae Vlad 

locul II ocupat de 
cu Viteaz, nu se poate 

_____ nu ne-am numărat prin
tre preteridenții’la primele iocu.i (ii 
putem adăuga aici și pe Aurelian 
Stoica cu Fikup și Dumitru Veiea 
cu Viorica), dar ceilalți-.. Juniorii 
Victor Conțiu cu Titan. GiCK’onda 
Pinzaru eu Lăeăluș. Nicolae Gheor
ghe cu Blond au făcut cu greu ftță 
dificultăților parcursului, fiind eli
minați, fie pentru derobări, fie pena- 

numermse puncte. Trebuie 
că unele penalizări au 

______ ca urinare a unei con
duceri greșite a calului pe anumite 
obstacole. Și o singură bară dobo- 
rîlă a putut duce la pierderea titlu
lui (cel mai elocvent exemplu f Au
relian Stoica cu Pikup). în ceea ce

privește proba ne echipe, rezultatele 
vorbesc de la sine.

în comparație cu celelalte țări pre
zente la competiție, materialul ca
balin utilizat de concurenți! noștri 
a fost inferior. Atit Bulgaria, Iugo
slavia. cit mai ales Turcia au dispus 
de cai puternici, bine clădiți, capabili 
să înfrunte obstacole dificile.

Deoarece prima garnitură se pre
gătea pentru CHIO de la Miinchen, 
noi am deplasat la Belgrad forma
ția a doua de concurs complet. So
luție, după părerea noastră, bună. 
Debutant! intr-un concurs de ase
menea amploare si duritate, călăre
ții români au reușit să se impună in 
proba individuală, ratind do puțin 
și cucerirea titlului pe echipe. Du
mitru Loneanu cu Atlas a făcut ui^ 
cuplu omogen, care a rezolvat bine 
un parcurs de loc ușor. Și cellalt! 
reprezentanți. Vasile Tudor cu Brad 
(aflat in frunte după dresaj, dar 
eliminat copilărește la cros). Andrei 
Cosiea cu Hazlia și Ion Popa cu 
Valchir, au încercat (și au reușit 
în proporție dp 75%) să aibă o evo
luție corespunzătoare.

lizftti cu 
să spunem 
provenit și

V. STÎND

1. Săritura pe •loc'1 cu bătaia palmelor 
deasupra capului.

2. Idem 1
3—4, Săritura pe loc cu bătaia coap

selor.

VI. DEPĂRTAT STlND

1. Ducerdh brațelor lateral (inspirație)
2. Coborîrea brațelor (expirație).

1. Alergare, 3 pași în cerc, oprire cu 
inspirație profundă — alergare în con
tinuare 3 pași, oprire cu'expirație for
țată.

2. Față in față pe perechi — de mii ni 
apucat — sărituri intr-un picior — 1 pe 
siingul, 4 pe dreptul. Șe repetă de 
citcva ori cu pauze ele inspirație Și ex
pirație.

3. Executarea unor sărituri pe un de
sen de șotron, simplu — ușor de exe
cutat.

IN CURTE
4. Exercițiu de respirație combinat cu 

bălaia palmelor.
a) bătaia palmelor înainte cu inspirație
b) bătaia palmelor înapoi cu inspirație
c) bătaia palmelor înainte cu inspirație
d) brațele pe lingă corp cu expirație 

profundă
5. Menținerea poziției corecte a spa

telui, cu inspirație

a) poziție de drepți
b) miinile pe umeri, coatele lipiie
c) miinile pe coală, coatele înapoi
d.) miinile pe creștet, cdatele înapoi 
relaxare cu expirație, se menține 4—6 

secunde
6. Joc cu Cin tec „joacă, joacă, joacă 

băiete", în cerc 2—3 perechi la mijloc.
<. Fragment din „Alimeluî**, joc popu

lai (vezi programa claselor I—IV).
în numărul de mîme : Programele

pentru clasele V—X (executate in clasă).

POZIȚIA BASCHETULUI ROMÂNESC ÎN
(Urmare din pag. 1)

forturi deosebite, pe care le subliniez. 
Mai doresc să precizez că nu am avut 
nici o dificultate in timpul pregătirii și 
în afara el. Jucătorii au fost foarte dis
ciplinați au dorit să obțină un rezul
tat cit mai bun. Pregătirea a fost pro
filată pe jocuri cit mai multe, menite 
să dea experiență celor tineri, să cre
eze legătura sufletească și de joc între 
toți componenții lotului, să realizeze un 
contact permanent cu adversari puter
nici. în acest sens, trebuie să spun că am 
obținut foarte mult. Datorită configura
ției seriei, am avut șansă și ne-am pro
pus cu obiectiv ocuparea locului 4, toate 
celelalte intîlniri constituind verificări 
și nu obiective în sine. Am socotit ne
cesară pregătirea în special a trei par
tide, cu Franța, Spania și Polonia, for
mația U.R.S.S. sotfotind-o deosebit de va
loroasă, iar pe cea a R.F. a Germaniei 
lipsită de experiență (apreciere dovedită 
pe parcurs greșită). Ca atare, jucă
torii s-au mobilizat pentru aceste trei 
meciuri. In cel cu Polonia, ei întâlneau 
pivoți superiori ca talie și tehnicitate, 
dar aveau speranțe datorită desfășurării 
meciurilor anterioare, cmd au pierdut 
de fiecare dată la- diferențe mici. Din 
păcate, Popa, care ridică media ele ta- 

l.lie a echipei și ii dă un plus de vi^ 
‘goare și eficacitate, a- fost absent moti- 
;vat in timpul Verii și nu s-a putut pre- 
’gâti cu lotul decît o săptămînă. El a 
îadus un aport simțitor dar nu la va
loarea comportării lui din turneul de ca- 
‘ lificare de la Katowice. Mai speram în 
I revenirea lui Novac. Cu aceștia doi. pu- 
‘team cîștiga disputa cu formația Polo
niei, în ciuda arbitrajului evident păr
tinitor prestat de italianul Stefanutti. E- 
chipa a jucat foarte bine, în special ju
cătorii de cîmp. Cele, mai reușite me
ciuri au fost cele cu R.F. â Germaniei și 
cu Polonia (la acesta din urmă a făcut 
excepție finalul). După primul joc cu 

. spania, — ciștigat, clnd visurile fuseseră 
deja spulberate în meciul cu Polonia —, 
a urmat căderea morală, pe un fond do 
oboseală fizică. Consider comportarea c- 
chipei bună, rezultatul satisfăcător. Ele- 

■mentele care au influențat neatlngerea 
obiectivului propus șint: abșența celor 
doi jucători amintiți și un arbitru in
corect. Poate că ne-ar fi folosit aportul 
juniorilor Cerhat și Niculescu, înalți. cu 
joc hotârft și precizie la coș. în sflrșif, 
profit de ocazie pentru a spune că am 
simțit, de multe ori, lipsa de încredere, 
atmosfera de pesimism (chiar și in șe
dința de pregătire dinaintea plecării) 
creată de mulți oameni. Ambiția altora 
și orgoliul unor jucători au fost, însă, 
mai tari.

OCTAV DIMITRIU : Eu, dimpotrivă, 
consider că ședința de pregătire a fost 
încurajatoare. Cit privește comportarea 
echipei române, o consider mulțumitoare, 
deoarece s-a calificat pentru campiona
tul european din 1973, a obținut un loc 
mai bun decît la ediția trecută a com
petiției, a reușit să lupte, ca între egali, 
cu cel puțin trei echipe care primesc 
sprijin din partea comitetelor lor olim
pice naționale (Cehoslovacia, Polonia. 
Spania ș.a.). Biroul federal a acordat 
deplină încredere antrenorului Dan Ni
culescu și jucătorilor selecționați, dîn- 
du-le maximum de sprijin material. E- 
voluția echipei a dovedit că încrederea 
a fost justificată. Cit privește pivoții, 
am impresia că nu au fost suficient a- 
jutați, chiar de către parteneri. Nu am a- 
vut nici un jucător înalt de bază, care 
să poată fi angajat permanent sau capa
bil să facă față adversarilor direcți va
loroși (așa se și explică faptul că Zl- 
dek a marcat 40 de puncte). S-au resim
țit lipsa de pregătire a lui Popa și absen
ța lui Novac. în generai, dacă pivoții nu 
dau randament, trebuie să ajungem la 
un joc în viteză, cu o apărare foarte a- 
^reșivă si un alac extrem de precis. 
Aceste elemente se puteau realiza doar 
pe fondul <mci pregătiri fizice foarte 
bune care, de astă dată, nu a fost Ja 
înălțime și a determinat căderile din ul
timele meciuri. Deci, nu a fost vorba 
doar de o cădere morală.

Dr. TEODOR MINESCU: Comportarea 
a fost satisfăcătoare. Naționala putea o- 
cupa unul din locurile 3—4, dar a fost 
împiedicată de arbitrul Stefanutti care, 
de altfel, după meciul România—Polonia, 
nu a mai fost programat la nici o altă 
partidă. Locurile 5—6 au fost cedate, 
însă, din cauza pregătirii fizice defi
citare. Reprezentativa noastră a avut 
lacune tehnice suplinite de multă, am
biție, lucru ce este posibil de Citeva ori 
(așa cum sta și petrecut), dar nu de-a 
lungul unui întreg campionat european. 
Consider toțal gfeșJtă ideea că dinlr-un 
iot trebuie folosiți cu precădere doar 7 
jucători, iar testul constituind ..umplu
tură^. Se impune să sa ajungă la o se
lecționată aicătuită din 12 jucBori gpro- 
plați ca valoare, astfel îneît sa se poată 
efectua permanent schimbări care să nu 
afecteze potențialul formației din teren, 
a sa cum $i-a permis să facă antrenorul 
sovietic Kondrașin. Rezervele nti mai 
trebuie sft fie rezerve, ci jucători cu ba
gaj tehnic bogat și cu mtfltă persona
li» ale, elemente pe care le capătă la e- 
cliipa de club.

MIHAI ALBU. Reprezentativa României 
s-a comportat foarte bine la acest cam- 
piqnat european, unde doar arbitrul 
Stefanutti a oprit-o să ocupe locul me
ritat: 3 sau 4. Vreau să subliniez im
portanța calificării pentru viitoarea e-

ditse » competiției, fapt care va scdtl 
naționala de consumul nervos solicitat 
de un turneu de calificare. Actualmen
te. selecționatele U.R.S.S. și Iugoslaviei 
constituie o super-clasă, în vreme ce alte 
" echipe pot ocupa, orietnd, unul din 
locurile 3—10, indiferent de sistemul de 
deslașurare a „europenelor". Pentru 
Esse.it am avut condiții de pregătire 
foarte bune, antrenamentele comune 

din iarnă și numeroasele partide de verifi
care .susținute pină th ajunul întrecerii. 
Consider că disputarea unul cit mai 
mare număr de meciuri internaționale 
este un mod de pregătire modern șl 
ne-a ajutat să ne prezentăm într^o 
formă sportivă excelentă.

PALMARESUL ECHIPEI ROMÂNE 
LA ULTIMELE 10 EDIT 11 A LE 
CAMPIONATELOR EUROPENE

1953 — Moscova — locul 13
1955 — Budapesta — locul 7
1957 - Sofia — locul 5
1959 — Istanbul — locul 8
1961 — Belgrad — locul 7
1963 — Wroclaw — locul 11
1965 ■— Moscova — locul 13
1967 — Helsinki — locul 5
1969 — Neapole — locul 9
1971 — Essen — lecui 8

A doua Întrebare s-a referit la selec- 
ția și pregătirea pentru viitoarea ediție a 
C.E., la elementele considerate determi
nante pentru obținerea unui loc frun
taș în 1973, la contribuția Cluburilor in 
ridicarea valorică a jucătorilor, lată și 
răspunsurile:

t
Dr. TEODOR MINESCU 1 Apr,eclaz ei 

șeluclia pentru campionatul european din 
SpShia trebuie făcuta în spiritul bas
chetului modern, care solicita joc atletic, 
în forță. Cei cu astfel de aptitudini pot 
fi selecționați de pe acum. Este necesar 
ca selecția și pregătirea să fie adaptat* 
la cerințele actuale șl nu să canalizăm 
pregătirea după posibilitățile mediocre 
ale unor jucători. Acțiunea trebuie ■ în
cepută din timp, adică imediat sub În
drumarea și cohtrolul antrenorilor fede
ral și de lot și a oelor de elub. Este 
foarte important ca pregătirea la club 
a jucătorilor din reprezentativă să fie 
dirijată de antrenorul lotului, deoarece 
numai astfel vor fi atenuate urmările 
diferențelor de interese tactice dintre jo
cul reprezentativei și jocul echipelor df 
club. Determinant în obținerea utlor per-

ELECTROPUTERE - C S. M. REȘIȚA 15-7

In meciul restanții
Electroputere Craio.a

din eiapa a II-a, 
______ _____  ______  a 1învins formația 
reșițeană C.S.M. cu scorul de 15—7. Gala 
disputată în Sala sporturilor din Cra
iova a, fost urmărită de un număr de 
aproximativ 5«<l de spectatori. Col mal 
frumos tneel al reuniunii a fost realizat 
de greii 1>. V'ăle (Craiova) și C. Varan 
(lîeșlța). Partida s-a terminat ia ega
litate. Celelalte rezultate : E. Lumozca-

nu (C) b.ab. 1 C. Buhara, C. Truică (C) 
ciștigâ fără adversar. D. Nicolae (C) b. 
ab. 2 M. Ciurezu, I. Angelcseu (ll) b.p. 
M. Ștetanovici, C. Muscă (fl) b. ab. 2 
IM. Fiore», N. Dumitru (C) b.p. M. Unică,
D. Trandafir (R) b. ab. 3 1. Florea, I. 
Vornicescu (C) b. dese. 2 :M. Morărescu,
E, Constantinescu b.p. L. sima, I. Leo- 
viziiu (C) b. ab. 1 I. Covaci.

V. POPOVICI — coresp.

IERARHIA EUROPEANA
formanții superioare ește ritmul da» joc 
susținut. Lipsa giganțllor de 3,10—2,15 ni 
poate ti compensată prlntr-o comportare 
atletică în teren și creșterea greutății 
jucătorilor. Sporul pe greutate trebuie 
asigurat printr-un program de pregătire . 
specială (cate să cuprmda chiar și cul
turism) și o alimentație adecvată.

Dr. DAN CHIRIAC : Subscriu total la 
cele afirmate de dr. Mipescd asupra ne
cesității creșterii in greutate, cars soli
cită, pe lingă antrenamentul specific, și 
o alimentație rațională, pentru o bună 
performanță la viitoarele „europene", 
esle foarte necesar să nu se diminueze 
activitatea lotului. Baschetul ripstru sa 
află pe un drum bun șl a fost pe punc
tul de a obține o mare performanța. 
Momentul este foarte favorabil și tre
buie profitat de el. Lotul poate fi com
pletat cu elementele valoroase depistate 
In echipele de juniori șl de tineret. A- 
vînd la dispoziție doi ani, meihpfilor lo
tului șl celor vizați de a fl selecționați 
trebuie să 11 se asigure o bază de dez
voltare fizică. JUeStofil de 2 metri și eu 
numai so de kilograme nu pot face față, 
așa cum se cuvine, unor adversari cu 
„greutate". Antrenorii cluburilor au da
toria de a contribui mai substanțial la ri
dicare» valoric» a jucătorilor. Piingcrile 
lor, că nu-i au suficient tiuip la dispo
ziție, nu sînt îndreptățite. Trebuie să se 
știe cil antrenamentele la cluburi slnt 
sub orice critică. împletirea armonioasă 
a intereselor de club cu cele ale re
prezentativei constituie o condiție de 
bază a progresului baschetului nostru. 
In sfir.șlt, o propunere: premierea antre- 
norilor care promovează clemente de 
valoare, ale căror echipe obțin proCehtd- 
je ridicate la aruncările la coș.

DAN NICULESCU : Se impune o cam
panie de creare a atmosferei de ecliipă 
națională. C.N.E.F.S., federația, antreno
rii, jucătorii pot determina un climat 
de muncă susținută, de ineredere depli
nă, de seriozitate și disciplină. Nu crad 
că vom ajunge la nivelul reprezentali- 
vglor u.r.s.s. și iugoslaviei, dar putem 
averi o văioșre mâl ridicată. Să căutăm 
să îmbunătățim baza pregătirii fizice, 
dar in special tehhlca și tactica indivi
duală. întîlnirile Internationale âu o 
importanță deosebită, dar ele trebuie a- 
slgurato nu numai echipei naționale, ei 
și formațiilor de club, din rindul cărora 
pot fi ridicați jucători de valoare. Ju
niorii dc mare perspectivă au nevoie 
de o activitate mal dură, atit prin me
ciuri în echipele divizionare A (dubla 
legitimare șeoaiă-club este o soluție), Cit și 
prin antrenamentele mai pretențioase 
comparativ eu eele efectuate in forma
țiile școlare. Revin la atmosfera de e- 
chipă națională, mai precis la unele ele
mente care par de amănunt, dar care în

iapt sînt foarte importante. Este vorba, 
de pilclă. de costumele unllorme cu 
ecuson, care te fac să simți eă ești 
membru ai unui colectiv și te obligă să 
tp comporți ca atare.

OCTAV DIMITRIU : Nu sfiit pentru 
myșuțl radicale, de restructurare a lo
tului, AC'eȘiâ poate fi completat cu 
tinerii jucători remarcați in ultima vre
me și cu cale antrenorii federali Al. Po
pescu și C. Dlrjăn au datoria să lucre
ze efectiv. In felul acesta, el și-ar adxtce 
o contribuție efectivă la șaltul valoric 
al acestora și cred că și-ar împlini cu a- 
devărat menirea. Trebuie sa muncim 
mal mult, să continuării promovarea 
baschetbaliștilor tineri, cu calități. Ar
bitrajul țire șl el un rol important, de
oarece îi poate obișnui pe jucători cu 
condițiile baschetului modern, cu lupta 
directă, deseori dură. în legătură cu du
bla legltlipare, fair ml federal este cu 
toiul de acord ea tinerii clin divizia șco
lară și de juniori (care— apreciez — a 
avut un rol pozitiv în ridicarea unor ele
mente) să joace și in echipele dc club. 
Dar. forurile' care trebuie să legifereze 
propunerea Biroului federal tărăgănează 
lucrurile, deoarece ' 
rasate nu-și dau.

departamentele inte- 
Incă, acordul.

cin păcate, selecțiaMIHAI ALBU :
este destui oe simplă, deoarece avem cel 
mult 15 jucători apțl de a face parte din 
echipa națională, dintre care doar 4—5 
cu șanse de a deveni cu adevărat valon. 
In anii in cate am fost promovat in lot, 
In țara noastră era un climat litvorabil 
baschetului, iar „concurența" pentru na
țională' era evident mai nlare. Acum a 
scăzut numărul tinerilor care se inte
resează de baschet, in vreme ce în alte 
țări el a cr'escdt. Lăuzele (cară au de
terminat șl penuria spectatorilor) le 
consider a fi insuficienta propagandă 
făcută baschetului, numărul mult prea 
ntiv al meciurilor susțiuute de reprezen
tativa iiomăniai in țară, faptul că întrea
ga activitate a echipei naționale este con
centrată In București (alte orașe ale țării 
hit au văzut dă mulți ani eCnlpâ tării, 
nici măcar in partide demonstrative). 
Acum, selecționata are o valoare care 
trebuie ridicată. Cum? Printr-o activitate 
continuă. Să nu se aștepto vara viitoare 
psntru a nouă întrunire a lotului. Sînt 
necesare meciuri, cît mai multe meciuri, 
care să țină permanent trează atenția 
jucătorilor și a amatorilor de baschet. 
Să jucăm, de pildă, peste o lună cu 
Bulgaria la București șl peste două la 
Sofia. In felul acesta, membrii lotului vor 
fl stimulați să se pregătească și să nu se 
mai plece de la zero, așa cum s-a făcut 
în vară c’nd. după primul antrenament, 
au fosț jucători care au acuzat febră 
musculara (1).

din 1967. componentă a echipei Ro
mâniei, clasată pe locul 5 la C.E- 
de la Ljubljana, dublă campioană 
balcanică absolută. De nenumăra
te ori. Ceampelea a participat la 
campionatele internaționale ale 
tării noastre, ocupînd locuri frun
tașe la individual compus sau pe 
aparate.

Multipla noastră campioană știe 
ca nimeni alta să dea expresivitate 
mișcării, să trăiască fiecare execu
ție, proba ei preferată fiind solul. 
Marea ei dorință — să participe la 
C.E. de la Minsk și să reînnoade 
tradiția succeselor gimnasticii fe
minine românești în competițiile 
de anvergură.

LA BELGRAD

Putem să ne declarăm 
de comportarea călăreților 
Balcaniada ? Răspunsul ar 
afirmativ. Dar să nu uităm 
călăriei în această zonă 
se află destul de departe _  ...
performantelor mondiale. Eatcanlada 
poate reprezenta un criteriu de apre
ciere a stadiului atins de sportul 
călare de la noi, dar aceasta este 
încă insuficient comparativ cu nive
lul general pe plan International- 
Pentru a ne apropia de acest pla
fon trebuie depusă o muncă serioasă 
din partea tuturor pentru a se asi
gura materialul cabalin de calitate, 
o bază materială 
călăreți care să 
mum de dăruire.

mulțumiți 
noștri la 
putea fi 

că nivelul 
geografică 
de cel al

corespunzătoare și 
lucreze cu maxi-

★
La Belgrad s-a desfășurat si Con- <1 

greșul Federațiilor Balcanice de că
lărie. unde s-a stabilit că următorul 
campionat va avea loc în 1973, deoa
rece 1972 este anul J.O, Data și lo
cul desfășurării vor fi definitivate 
cu ocazia unei noi conferințe, pro
gramate în luna mai. I.a reuniunea 
de la Belgrad a fost aprobat și noul 
regulament al campionatelor elaborat 
de federația noastră de specialitate.

Emanuel FANTANEANU

orașul fără floreliste ?

Cu o remarcabilă participare la 
proba de spadă (20 concurenți) dar 
și cu o totală absență a floretis- 
telor clujene, faza de zonă a Cupei 
României, programată la Cluj, a 
prilejuit, in general, asalturi de 
bun nivel tehnic. Foarte vie a fost 
disputa la proba de floretă fete 
unde a fost necesar un baraj între 
trei concurente pentru Iodurile 2— 
3. Iată rezultatele înregistrate:

Florelă-feminin : 1. Gabriela Gar
da (Olimpia Satu Mare) fi v; 2. 
Iudith Haukler (Id.) 5 v d.b.; 3. Ma

ria Lazăr (id.) 5 v d.b.; Tot 5 v. 
a obținut Eva Pallay (Șc. sp. Satu 
Mare) 
baraj.
kiraly
Kuki

-3 v: sabie: 1, Z. Rohony (C.S.M. 
Cluj) 5v; 2. I. Pop (id.) 4 v; 3. K. 
Buș (id.) 3 v; spadă : 1. V. Orban 
(C.S.M. Cluj) 4 v;
(C.S.M. Cluj) 3 v. Șt.
tu Mare) a avut 3 v
a pierdut asaltul cu

dar a pierdut calificarea în 
Floretă masculin: 1. I. Szent-
(01. Satu Mare) 5 v; 2. P. 

(id.) 4 v; 3. C. Moise (id.)

2. P. Szabo 
Vlad (Ol. Sa- 
dar, în baraj, 
P. Szabo.

JUMORII DE LA „VIITORUL14 SE IMPUN
de 
un 
ce

Prima fază a campionatului 
juniori al Capitalei a reunit 
mare număr de debutanțj, fapt 
a determinat forul do specialitate 
să-i separe pe aceștia de trăgătorii 
cu mai multă experiență și să le 
consacre preliminariile întrecerii.

Iată pe primii trei clasați la 
fiecare probă : floretă fete : C. Bu- 
dur (Viitorul) 5 v: 2. St. Tudorel 
(Steaua) 4 v; 3. Fi. Radu (S.S. 1)

băiefi : 1.
v d.b.; 2.

. D.
Al.

4 v
2 v; sabie
2. M. Mus

Logan
Fălti-

d.b.;

2 v; floretă
(Viitorul) 4
ceanu (Universitatea)
3. FI. Rusu (Progresul)
S. Crlșu (Viitorul) 5 v;
tjiță (id.) 3 v; 3. Șt. Dobre (id.) 3 v; 
Spadă : 1. G. Dinescu (Steaua) 4 v; 
2. O. Gaidaruc (C.S.S.) 3 v; 3. P. 
Aghiniei (Progresul) 2 v.

P. TUDOR-coresp.

IN JUDEȚUL GALAȚI
(Urmare din pag. 1)

domeniu. La Liești, de exemplu, 
din cei 9 membri ai consiliului aso
ciației doar președintele (profe
sorul de educație fizică Vasile So- 
recaru) s-a dovedit activ, ceilalți 
opt membri nereușind măcar să se 
cunoască între ei. O mare defi
ciență o constituie și faptul că la 
nivelul asociațiilor sportive nu se 
întocmesc planuri de muncă, 
a mai 
cercuri 
mi tete

Sînt 
despre 
.ți unite 
tarea sportului un număr cît mai 
mare de oameni. în multe locuri 
s-a statornicit obiceiul organizării 
de duminici cultural-sportive. Cu 
aceste prilejuri (este de reținut 
faptul că în acest an în toate co
munele a avut loc cel puțin o ast
fel de manifestare) tinerii se pot 
cunoaște între ei. fac utile schim
buri de experiență.

Pentru impulsionarea activității

ramuri 
handbal 

fată 
Cu 

județean

fără 
vorbi că nu s-au constituit 
sportive pe sate și nici co

de sprijin.
necesare cîteva cuvinte 
modul cum sînt privite ac- 
menite să atragă în practi-

sportive ia sate, Comitetul jude
țean U.T.C. împreună cu Consiliul 
juțjețepn pentru educație fizică și 
sport au inițiat o competiție sis
tem divizie la mai multe 
de sport (fotbal, volei,
șa.) care în momentul de 
este în curs dc desfășurare, 
toate acestea, Consiliul 
pentru educație fizică și sport și 
celelalte organizații cu 
trebuie să întreprindă 
acțiuni și mai concrete pentru a 
atrage pe tineri în practicarea 
sportului. Se impune, în primul 
rînd, să se ducă o muncă mai efi
cientă pentru creșterea numărului 
membrilor asociațiilor sportive să
tești. în aceeași ordine de idei este 
necesară o evidență mai strictă și 
o preocupare mai susținută pentru 
încasarea cotizațiilor, sursă impor
tantă de venituri pentru asociațiile 
sportive.

Adoptarea unor astfel de măsuri 
va duce cu siguranță la d înviorare 
vizibilă a sportului la sate, va con
tribui la atragerea unui număr 
cît mai mare de oameni ai muncii 
la practicarea exercițiilot fizice.

A APĂRUT NR. 9 AL REVISTEI „EDUCAȚIE FIZICĂ Șl

atribuții 
mai multe

SPORT" I

Din sumarul acestui interesant număr spicuim :
— „Potențialul formativ al activităților de educație fizică

de prof V. Simionescu și prof, Gh. Mitra ; \
— „Modelarea antrenamentului jucătorilor de fotbal", de

I. Șiclovan ;
— „Examinaraa și notarea elevilor la educație fizică", de prof. Rodica 

Dinco ;
— „Unele caracteristici ale structurii terminologiei sportive", de asist, 

univ. Toisa Florescu ;
— „Conduita de urgentă a luxației de umăr", de dr. N Gorun ;
— „Anatoli Bondarciuk", de prof. N. Mărășescu

Revista poate fi găsită la toate centrele de difuzare a presei din 
țară.

Profesori de educație fizică, antrenori, activiști sportivi, procura- 
fi-vă de urgență nr. 9 al revistei „EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT' I

ți sport".

prof, univ.

peni.ru
Esse.it
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ETAPA SCORURILOR STRINSEDIVIZIA C

SERIA a IXaSERIA a VaSERIA I

2-0

4—0

Vltrometan Media?

Ciobanu, I.
STEAUA!

6-

SERIA a X-aSERIA a Vl-aSERIA a II a
BaiaMinerulBala Mare

4—S
VI!

3—0

Gh.

SEMNAL DE ALARMA 2—0
1—0

4-0

stingă, unde
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0
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3
3

vie- 
Cili-

5 4 0 1
5 4 0 1
5 3 1
5 3 0
5
5
fi
5
5
B
S
5
5
5

ATENȚIE,

— Carpațl Sinaia

— petrolul Berea

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

5 4 10 11— 1 9
1 10- 2 7
19—97
2 10— 5 6
2 11— 9 6
2 13— n 5

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

10
7
6
6
6
5

11-
8—
5—
4—
5—
6—

Chimia Buzău 
Petrolistul Boldești

MJcă — Independența

— Minerul Telluc 1—2

o 
î 
î 
î 
i
1
2
2
2
3
3
4
3
4

octombrie) î

Gloria
Sprle 0—0

Recolta Salonta — Mâgura Slmleul Sil- 
vaniei 1—0 (0—0)

Voința Care! — Someșul Satu Mare 
1-0 (0-0) . .

Constructorul Bata Mare — C.I.sr. £1- 
ghetul Marmațlel 0—1 (0—0)

Unirea Zalău — Victoria Cărei 3-1 
(0—0)

Bradul Vlșeu — Bihoreana MarghRa 
3—0 (1-0)

Minerul Cavnlc — Topltorul Bala Mare 
2—0 (1—0)

(Corespondenți r L. Chira, Ch. Cotrărp 
Tr. Silaghi, V Săsăranu. M. Bonțoiu, A. 
Ghiiezan șl Z. Debrețen!)

1. Minerul B.S.
2. Victoria
3. Unirea
4.
5.
6.
7._______ .
s. Constructorul
9. Voința

10. Bihoreana
1). Recolta
12. Măgura
13. Someșul
14. Gloria

: I. Vieru, E. Solomon, 
Stoianovlci, V. Manolitt,

0
1
2
2
2
2
22
1
3
3
3
3
4

Chimia Orașul Victoria — C.F.R. SlghlJ 
șoara 1—0 (0—0) 

A.S.A. ------
(1-0) 

U.P.A.
Unirea

nedoara

Mija — Rapid Piatra Olt
Tr. Măgurele — Flacăra Mo- 
(2—0)

■ • * ■ Unirea Dră-

— Caraimanul Bușteni
2-3

Bradul 
Minerul C. 
Topltorul 
CIL Signer

Metalul 
Textila 
Unirea 
ASA Sibiu 
Mlnaur 
Victoria 
chimia 
Minerul

11. CFR Sighișoara
12. Vltrometan
13. CFR Simeria
14. Constructorul 
Etapa viitoare :

naur, C.F.R. Slmerla 
Sighișoara — ASA.

Textila, Independența

Partida de duminică, cu F. C. 
Argeș, a evidențiat o scădere a 
potențialului de joc al echipei 
Steaua. Și pentru că această for
mație se află în fața unui joc 
internațional oficial, indiferent de 
valoarea și pretențiile adversarului 
din „Cupa cupelor'1 credem că asu
pra principalelor lipsuri manifes
tate în jocul de duminică este ne
cesară o succintă revenire.

Atacul, și mai ales frecvența ac
țiunilor ofensive, a lăsat de dorit. 
Combinațiile dintre acești talentați 
jucători au fost destul de rare, dar 
cel mai mult (ca și în meciul din 
Malta) a ieșit în evidență insufi
ciența loviturilor la poartă. Dumi
nică, Pantea, Tătaru, Iordănescu,

Năstase și Aelenei au șutat extrem 
de puțin : 8 șaluri în prima repriză 
și doar două după pauză! Golu
rile au fost rezultatul singure
lor mingi trimise pe spațiul porții 
(dintre care una din 11 m). De 
notat și slaba contribuție la acțiu
nile ofensive a celor doi mijlocași, 
în special a lui Vigu, care ne obiș
nuise cu participări eficiente la ac
țiunile ofensive. în apărare,' lucru
rile stau ceva mai bine. Doar pe 
partea stingă sînt carențe mai mari. 
Prin suspendarea temporară a lui 
Cristache (pentru abaterile de la 
lotul de tineret), fundaș stingă joacă 
Hălmăgeanu. Acesta, însă, e marcat 
vădit de perioada 
banca rezervelor. (AI.

Fulgerul Dorohol — Textila Botoșani 
1—1 (0—0) , „ „

Foresia Fălticeni — Nicollna Iași î—o 
(2—0)

Viitorul P.T.T.R. Botoșani — Minobradul 
Vatra Dornel 3—2 (0—1)

Constructorul Iași — Victoria Roman 
1—1 (0—0)

Minerul Gura Humorului — I.T.A. Paș
cani 1-2 (1-1) , „ .

Penicilina Iași - A.S.A. Cimpulung 0-0 
Chimia Suceava — Avintul Frasin 1—0 

(0—0) _ .
(Corespondenți : M. Azoiței. D. Cra- 

■ ciun A. Mircea, D. Diaconescu, D. BO- 
lohan. V. Diaconescu și

1. Chimia
2. ITA Pașcani
.3. Avintul
4. Victoria
5. Foresta
6. Textila
7. ASA Cimpulung
8. Nicollna
9. Fulgerul

10. Minerul
11. Penicilina
12. Viitorul ,
13. Constructorul^
14. Minobr-dnl

Etapa viitoare <3

Mircea, D. Diaconescu, D< 
* C. Alexa). 

0 ' 
0 
o
1 
l
3
1 
1
2 
t
1 
0
2
1

10
8
8
7
5
5
5
4
3
3
2
2
1 

, - Ni colina
— Avintul. Minerul — Fulgerul, Textila
— Penicilina. A.S.A. Cimpulung — Vi
itorul, Foresia — Chimia. Victoria — 
I.T.A. Pașcani. Minobradul — Construc
torul.

Aurora Urzleen!
0-0

Victoria Florești 
(0-2)

Prahova Ploiești
(0-0)

I.R.A. Chnplna
(â-0)

Viitorul Slănfc
1— o (0—0)

Gloria Buzău — Olimpia Km. Sărat
2- 0 (l—0)

Șoimii Buzău — Azoiut Slobozia 3—2 
(Corespondenți : V. Zbarcea, N. Coman, 

A. Cristea. C. Vîrjoghie, D. C ':— -. * 
Stănescu).

1. Carpațl
2. Șoimii
3. IRA Cîmpina
4. Gloria

5— 6. Caraimanul
5— 6. Aurora

7. Prahova 
n Petrolistul 
0, Azotul

10. Viitorul
11. Victoria
12. Chimia 

13—14. Olimpia 
13—14. Petrolul

Etapa viitoare t I.R.A.
Itova. petrolul — 
Olimpia, Aurora • 
Petrolistul. Azotul 
— Viitorul.

5
S
5
5
5
5
5
5
5
5
B
5
5
5

____  Cimpina — Pra* 
Gloria. Caraimanul — 
— Șoimii. Carpați —

— Victoria. Chimia

Slbîu ’ — Victoria Călan 2—0

Sibiu — Textila Sebeș 1-0 (1—0) 
Alba Iulla — Constructorul Hu- 
1-0 (1-0)

Metalul Copșa
Sibiu l—0 (0—0)

C.F.R. Slmerla
(0-1)

Mlnaur Zlatna
3-0 (1-0) ,

(Corespondenți : Gh. Male!, I. tile. I.
Iâncti, I. Filipescu. M. Faliclu, M. Mun
teanul.
1—2. UPA Sibiu
1—2. Independența

3. ’ ’ ’
4.
5

6-7.
i—7.

8.
9.

10.

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

Constructorul
— Metalul, 

___  __  .. Sibiu, Minerul 
Unirea Vltrometan — U.P A. Sibiu, 
toria — Textila, Independenta — 
mia.

petrecută pe

Cu patru zile înaintea meciului 
revanșă cu A. C. Napoll, Rapid 
— echipă scoasă, se pare, din ritm, 
de întreruperea campionatului — 
a deziluzionat la Sibiu, în partida 
cu C.F.R. Cluj. Giuleștenii și-au 
adjudecat în cele din urmă victo
ria, printr-un gol marcat de Ene 
Daniel în ultimul minut de joc, dar 
succesul, lor este nemeritat. Echipa 
a jucat slab, cu excepția primelor 
25 de minute ale primei reprize. 
Atacul, de la care se așteaptă joi 
cele două goluri în poarta lui Zoff, 
necesare calificării, n-a putut de
păși defensiva clujenilor, .care a 
aplicat un sever marcaj om Ia om. 
Năsturescu, atit cît a jucat, n-a 
efectuat nici o centrare fructifica- 
bilă; Angelescu a navigat, ca de 
obicei, pe tot terenul, dar fără ori
zont, fără ca acțiunile întreprinse 
de el să aibă finalitate; Neagu și 
Ene Daniel n-au reușit — dar nici 
nu s-au zbătut — să scape de sub 
escorta iul Dragomir și, respectiv, 
Cojocaru. Vor scăpa ei ’ oare, joi, 
de sub cea a italienilor Perego și 
Panzanato ?

Dumitru a jucat 30 de minute 
fără greșeală. Apoi, enervat că nu-i 
reușesc combinațiile cu Neagu și 
Ene Daniel, a solicitat antrenorilor 
să-l schimbe (!) și pînă cînd do
rința i-a fost îndeplinită, a rămas 
un simplu anonim pe teren ! Apăra
rea, deși nu a primit gol. a comis 
greșeli pe care atacanții adverși 
erau cît pe-aci să le speculeze, 
dacă Răducanu nu ar fi rezolvat 
de trei ori situații critice. Defen
siva giuleștenilor S-a dovedit vul-

nerabilă pe partea
Mușat — jucător cu un bun randa
ment pe post de fundaș central — 
s-a chinuit realmente, s-a des
curcat greu în fața lui Straț, pentru 
că îi lipsește viteza de reacție. Boc 
și Lupescu s-au comportat bine, 
dar și-au părăsit de cîteva ori zo
na, mergînd în careul advers pen-, 
tru a-și încerca șansa la gol. re- 
pliindu-se cu intîrziere. Din multe 
motive, evoluția de la Sibiu trebuie . 
să constituie un semnal de alarmă 
pentru Rapid.

D. VIȘAN

Băcăuanul Rugiubci reia balonul cu capul, dar portarul Farului, 
Ștefănescu, respinge în corner.. Foto i V. BOGDANE? (Bacău)

DIVIZIA B

LA ORADEA, S-AU RĂRIT CIUPERCILE
Cineva spunea la Oradea — îna

intea partidei cu A.S.A. Tg. Mureș
— „La noi. talentele fotbalistice 
cresc ca și ciupercile. Le dăm tutu
ror și ne mai rămîn și nouă1*. Fals. 
Partida de duminică avea să de
monstreze în chip cum nu se poa
te mai convingător că... ciupercile 
s-au rărit îngrijorător. Au plecat, 
de-a lungul anilor, Vigu, Kun 1 și 
II, Popovici. Sătmăreanu II... Din 
grădina proprie n-a mal răsărit 
nici un ,.nume“, au revenit — în 
schimb — Moț, Petre Nicolae, Mol
dovan. Cu excepția ultimului — 
tînăr de perspectivă, la ora asta 
fiind, însă, ceea ce se cheamă doar 
o „promisiune" — ceilalți doi sînt 
modestia (valorică) 
Oricit ar părea de
— divizionară A la 
se află sub nivelul

întruchipată, 
șocant, Crișul 
ora actuală — 
(lot și joc) de

• • •

E. C. Hibernians a sosit ieri

Textila Buhuși — Oituz Tg. Ocna 
(2-0)

Rulmentul Bîrlad — A.S.M. Tecuci 
(1—0)

Danubiana Roman — Trotușul 
Gheorghiu-Dej 4—1 ■ (2—0)

Petrolul Moineșți — Cimentul Bicaz

Automobilul Focșani — Viitorul Vaslui 
4—0 (1—0)

Lelea Bacău — Minerul Comăneștl 2—1
Gloria'Tecuci — Luceafărul Focșani 1—1 

(1-1) 
(Corespondenți :

G. Groapă. A. £
I. Tancu. V. Doruș).

1. Rulmentul
2. Textila
3. Letca
4. petrolul
5. Danubiana

6—7. O'tuz
6—7. Minerul

8. Cimentul
9. Gloria

10. viitorul
11. Automobilul
12. ASM Tectlttl
13. Luceafărul
14. Trotușul

anul trecut. Și asta nu din vina 
antrenorului Ștefan Coiduirt — sin
gura achiziție de reală valoare a 
orădenilor — căruia acum i se pre
tind minuni pentru a potența un 
lot modest și, colac peste pupăză, 
destul de refractar, cîteva din așa- 
zisele „star-uri“ ale echipei vrînd 
ele (se zice) sp stabilească albia 
Crișului în
dre ale „cursului- team-ului oră- 
dean — pe cît de elocvente, pe atît 
de triste

Fără 
greșeli 
tragem 
pentru 
cu A.S.A. Pentru a rezista în divi
zia A, la Crișul se simte nevoia 
unor măsuri hotărîte. Pînă nu e 
prea tîrziu. (m.p.).

Ieri, cu acordul F.R.F.. s-a stabilit ca 
meciul Steaua — F.C. Hibernians să se 
dispute miercuri, pe stadionul Repu
blicii, de la ora 14.00.

F.C. Hibernians a sosit in Capitală 
luni dimineața, cu trenul de la Belgrad. 
Ieri la ora 16.15, oaspeții au făcut un 
antrenament de 90 de minute pe stadio
nul Republicii.

ce) să _____ ___ _____
divizia A. Primele mean- 

„ cursului**

se văd.
a lusgi o poveste cu multe 
— trecute și prezente — 
prima concluzie, evidentă 
orice spectator la partida

Azi, la Brâila

PROGRESUL

SPARTAK

BRĂILA

PLEVEN
Brăila va sus-Echipa Progresul

ține, astăzi, o partidă amicală in
ternaționala, în compania forma
ției bulgare Spartak Pleven (divi
zia A).

VALORILE ÎNCEP SĂ SE SEDIMENTEZE
PROGRESUL LA 4 PUNCTE
IN URMA LIDERULUI

5PORTUL STUDENȚESC — POIANA 
CÎMPINA 3-1 (2-1)

Hotărît lucru, anul acesta stu
denții par deciși să dea lovitura 
cea mare !

Anul trecut, necrezînd proba
bil în adevăratele lor șanse, nu 
s-au concentrat întotdeauna îndea
juns, pierzînd prețioase ' puncte 
chiar pe teren propriu. Duminică, 
Poiana Cîmpina a venit la Bucu
rești cu speranța ascunsă a unui 
rezultat care să o îndepărteze de 
ultimele locuri și a jucat satis
făcător (în afară, poate, doar de 
portarul Opanschi),,. Fotbaliștii 
din Regie însă le-au dovedit foarte 
repede că nu mai au de gînd să 
facă nici un „cadou11. Fără a des
fășura un joc deosebit de inspi
rat — dificultățile de organizare 
a jocului pe teren propriu par a 
deveni o tradiție — s-udenții au 
cîștigat clar (deși replica oaspeți
lor în special a liniei de atac n-a 
fost de loc modestă). A excelat 
Nuțu, din ale cărui centrări s au 
înscris două goluri : Pană (min. 
40) și Bujor (min. 82). Scorul a 
fost deschis de S. Mircea (min. 16), 
care a urmărit foarte bine o pasă 
în adîncime a lui Pană. Oaspeții 
au marcat prin Goran (min. 42) 
— șut de la 18 m, din vote, la 
„vinclu11, și... prin Chiorcău (min. 
19), dar acest gol a fost anulat 
pentru un așa-zis ofsaid I A fost 
un ajutor oferit studenților de 
arbitrul I. Chilibar, care, alături 
de Gh. Popa și V. Radian (toți 
din Pjteșți), a condus destul de 
slab. Nu știm dacă bucureștenii 
aveau nevoie de un asemenea „a- 
jutor11 I

Au jucat formațiile :
SPORTUL STUDENȚESC: Con

stantin — Jurcă, Mățăuanu, D. 
Nicolae, Rădulescu, Jamaischi, 
Cuida, Nuțu, Pană, S. Mirceă (tnin. 
46 Bujor), Kraus.

POIANA : Opanschi — Dănilă, 
Chlrilă, Grama, StreehiQiu, Fâtu, 
Otătărășanu, Răchită, Cliiorcău, 
Goran, Bran.

Dumitru GRAUR 
PROGRESUL BRÂILA - F. C. 

GALAȚI 2-0 (0-0)
Aproape 10 000 de spectatori au 

urmărit un meci de luptă, cîști
gat pe merit de formația gazdă. 
Brăilenil au fost mal incisivi, reu
șind să-și creeze numeroase ocazii, 
din care au concretizat două. E- 
chipa găiățeană a evoluat necon
vingător, punctul său forte, iinia 
de atac jticînd foarte dezordonat. 
Raportul de cornere este semnifi
cativ, pentrtj un meci dominat de 
la un capăt la celălalt de gazde i 
22—2 pentru brăileni !

Au marcat Stănoaie (min. 59, 
din 11 m) și Ptugam (min. 81), _

A arbitrat foarte bine V. Dumi
trescu (București)

1. BALTAG—coresp.
METALUL TIRGOVIȘTE — CHIMIA 

RM. VILCEA 0—1 (0-1)
După egalul ds la P. Neamț și 

victoria în dauna Portului Con
stanța, metalurgiștii tîrgovîșteni 
au intrat pe teren prea siguri de 
victorie.

Noua promovată a luptat, însă, 
cu elan, dominînd majoritatea 
timpului, printr-un joc dinamic și 
o mai mare dorință de victorie. 
Singurul gol a fost opera lui N. 
Popescu (min. 24). După înscrierea 
golului, care avea să le aducă 
victoria, chimiștii au făcut totul 
pentru păstrarea minimului avan
taj. A arbitrat satisfăcător N. Pe- 
triceanu (București).

Mișu AVANU—coresp.
Ș. N. OLTENIȚA — DUNĂREA 

GIURGIU 0-0
în majoritatea timpului, partida 

s a desfășurat în nota de dominare 
a gazdelor, dar oaspeții s-au apa
rat (în frunte cu portarul Purcaru) 
foarte bine. Tot ei au ratat singura ■ 
ocazie mare a meciului, prin Ră- 
ducanu (min, 68), care — din ca
reu — a tras pe lingă bară.

A arbitrat foarte bine V. Pîr- 
vescu. (Buzău).

Emil GHEORGHE — coresp.
METALUL PLOFENI — METALUL 

BUCUREȘTI 2-1 (1-1)
Meciul a fost de bună 

tehnică, 
au < 
a doua, cînd și-au creat numeroase 
ocazii de gol. Au marcat : Spiridon 
(min. 1 și 61). respectiv Șt. Geor
gescu (min 13). A arbitrat bine 
I. Tifrea

I.

PORTUL CONSTANȚA — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 2-2 (0-0)
Constănțenii n-au reușit să ob

țină prima victorie din actualul 
campionat nici în disputa cu ve
cina din subsolul clasamentului. 
Deși dominată insistent, echipa 
oaspete s-a apărat foarte bine și 
a contraatacat periculos, deschi
zînd scorul prin Baicu (min. 56). 
După ce Girip egalează 
oaspeții preiau din nou 
rea (min. 70). A înscris 
— dar gazdele egalează, după două 
minute, prin Gheorgache, din lo
vitură liberă de la 18 m. Bun ar
bitrajul lui Fr. Coloși (București).

P. ENACHE—coresp.
C.F.R. PAȘCANI — PROGRESUL 

BUCUREȘTI . 3-1 (1—0)
au început tjmornți 

Be parcurs, însă, și-au re- 
desfășurînd un (joc fru- 

cti multe faze de poartă, 
două „bare" (min. 4 și 

înscrie prin V.
41), care a tras în

(min. 61), 
conduce- 

Cioroparu

factură 
capitol în care gazdele 

excelat, în special în repriza

(Galați).
tânasescu — coresp.

Feroviarii 
jocul, 
venit, 
mos. 
După 
C.F.R. 
(min. 
lovitură liberă de la 20 m, 
tinde mingea a ricoșat în gol. în 
min. 57 și 63, Mărculescu, după 
două combinații spectaculoase, 
majorează scorul. Bucureștenii au 
evoluat bine în cîmp, dar toate 
acțiunile, lor s-au oprit în fa(a 
apărării decise a echipei gazdă, 
în care au excelat Cozrna și Pa- 
nait. în min. 67, Măndoiu reușește 
să reducă din handicap, concre- 
tiz.înd o lovitură liberă de la 25 
de metri. Bun arbitrajul lui Ent, 
Vlaiculescu (Ploiești).

C. ENEA—coresp.
POLITEHNICA GALAȚI—ȘTI 

JNȚA BACAU 3—1 (0—0) — meci 
disputat sîmbătă.

31).
Panait

„zid-1 o 
de

SERIA a ll-a :
5 »

IN SERIA ECHIPELOR TIMIȘORENE
MEDIAȘ C.S.M.GAZ METAN

REȘIfA 0-1 (0—0)
Ambele formații au jucat 

ceput prudent, în special 
niile de 
funcționat foarte bine, 
au fost mai periculoși 
traatac, mai ales prin cursele efec
tuate de micuțul, dar rapidul Ato- 
diresei. Ei au dovedit o mai mare 
dorință de victorie și, după 15
minute de dominare a gazdelor,
s-au aflat la un pas de gol i Gro- 
zăvesc-u șutează, loo scapă mingea 
și fundașul Lepădatu salvează, în 
ultima instanță, de pe linia porții, 
în min. 33, medieșanul Filip tri
mite mingea în bară. Minutul 61 
aduce unicul gol ăl meciului i Ato- 
diresei face o cursă impetuoasă 
pe dreopta, îi driblează pe 
Scheau și Chearmati, centrează în 
careu, la Pușcaș, care deși flancat 
de doi adversari, înscrie spectacu
los.

A arbitrat bine I. Cimpeanu 
(Cluj).

Z. RÎȘNOVEANU—coresp.
VULTURII TEXTILA LUGOJ - 
C.F.R. TIMIȘOARA 2-1 (2—1)

Pe un timp excelent, peste 5000 
de spectatori, dintre care, mulți 
din Timișoara, au asistat la un joc 
de bun nivel tehnic, desfășurat in
tr-un tempo rapid. îri min. 30, lu- 
gojanul David driblează cîțiva a-

în-la 
pe li-* 

fund, unde dublajul a 
Rcșițenii 
pe con-

părători timișoreni, deschizînd 
scorul. Cinci minute mai tîrziu, 
o gravă greșeală de apărare a gaz
delor este speculată de Floareș, 
care egalează. în min. 44. Dr&goș 
execută o lovitură 
20 m, trage în bara 
gea revine în teren, 
tioduce 
Vulturii 
dele se 
ziiltatul 
condus 
iova).

liberă de la 
laterală, min- 

și Viaja 6 in- 
2—1 pentru 
secundă, gaz- 
menținînd re- 

A

în poartă !
în repriza 

apără bine, 
pînă la fluierul final, 

corect St. Mataizer (Cra

C. OLARU—coresp.
MINERUL ANINA — METALUR

GISTUL CUGIR 4—2 (1-1)
Meci spectaculos, interesant prin 

evoluția scorului — în prezenta 
unui public numeros — și desfă
șurat într-o notă de deplină spor
tivitate. Aii mărcat 
45, 50 și 70) și Mocanu (min. 60) 
pentru gazde, respectiv Șoangher
(min. 24) și Mateescu (n)îR. S4.
din 11 m), pentru metalurgiști. A 
arbitrat competent, și autoritar.
Gh. Cojocaru (Tr. Severin).

P. LUNGU—coresp.
POLITEHNICA TIMISOARA — 
GLORIA BISTRIȚA 2—0 (2—0)

O partidă despre care se pot 
spune puține lucruri bune, valoa
rea ei fiind foarte slabă. în plus, 
arbitrul Ion Barba (Aiud). care 
a condus sub orice așteptări, a

Sfurza (min.

permis jocul dur al oaspeților, nu 
a sancționat decît foarte tîrziu 
manifestările lor de indisciplină, 
nu a colaborat cu tușierii și a re
fuzat gazdelor două lovituri de la 
11 metri... Bistrițenii, al căror 
joc de „anîifotbal" nu 
în 90 de minute, decît un singur 
șut la poartă (Ciocan, min. 37, 
bară), au deziluzionat. Timișorenii 
au marcat prin Gherga (min. 15) 
și Mafa (min. 40).

P. ARCAN—coresp.
EI.ECTROPUTERE CRAIOVA — 

OLIMPIA SATU MARE 1-0 (0—0)
Joc de slabă factură tehnică, în 

care oaspeții au excelat în duri
tăți. Unicul gol al partidei a fost, 
înscris de I. Popescu (min. 65). Ex
celent arbitrajul lui P. Sotir (Me
diaș).

a produs.

T. COSTIN—coresp. 
CO7VÎNUL HUNTDOARA — 

OLIMPIA ORADEA 2—0 (2-0) 
5000 de speetntori au asistat la 

un joc plăcut, corect. Gazdele an 
jucat foarte bine în prima repri
ză, cînd au înscris prin Ștefănescu 
(min. 9) și Pleian (min. 19, din 
11 m). După pauză, oaspeții au
echilibrat jocul, datorită unei con
diții fizice superioare. A condus 
foarte bine I. Ritter (Timișoara). 

Valeu ALBIJ—coresp.
C.F.R. ARAD — MINERUL 

BAIA MARE 1—0 (0—0)
Joc mediocru, ambele echipe ra- 

țînd mult. In prima repriză, oas
peții s au apărat ermetic, iar în 
cîmp au desfășurat un joc de aș
teptare. în repriza secundă, cefe
riștii au jucat mai organizat și au 
forțat 
care au
86, cînd, la o învălmășeală în fața 
porții băimărene, Schwarz a mar
cat cu capul. După aspectul Jo
cului, un rezultat de egalitate 9r 
fi fost mal echitabil. Satisfăcător 
arbitrajul lui Mircea Bădulescu 
(Oradea).

dechiderea scorului, pe 
reușit-o însă, abia în min.

Șt. IACOR—coresp.
CHIMIA FAGARAȘ - C.S.M. SIBIU 

2-0 (2-0)
Joc frumos. în specia! 

repriză, cînd gazdele au 
mai bine și au înscris de 
prin Felier (min. 13 și 28). Repri
za a Ii-a a fost mai calmă, ce’e 
două goluri înscrise — cile unul 
în fiecare poartă — fiind poreet 
anulate pe fnotiv de ofsaid. Foarte 
bun arbitrajul lui Mircea Cițu 
(București).

Bucur STOICW— coresp.

în prima 
combin Tt 
două ori

Sporting Roșiori de Vede — petrolul 
TIrgoviște 2—0 (0—0)

Muscelul CImpulung — Oltul Rm. 
cea 0—0

Oltul Slatina — Lotrul Brezolu 
(2—0) '

Dacia Pitești — Petrolul Videle 
(1-0)

Metalul
(1-6)

Chimia 
reni 2—0

Comerțul Alexandria 
gSsanț 3—3 (3—1) _ .

(Corespondenți : T. Negulesfu, D. Ită- 
duleseu, I. Dlaconu. Al. Moniete, C. COS- 
nta, D. Gruia și M. Bizon).

1. Oltul S.
2. Chimia
3. Comerțul
4. Metalul
5. Flacăra

6—7. Unirea
6—7. Dacia

8. Petrolul
9. Lottut

10. petrolul V.
11. Muscelul
13. Oltul Rm. V.
1.3. Sporting
14. Rapid

11- 0 9
14- 5 8.
10— 3 8 
0—3 3

13— 7 8
7— 7 S'.
6— 6 ■).'
6—6 4
4— 8 5
6—10 4
4-13 3
6—U 2
4-11 ?.
0-10 l

13— 3
8— 2

13- 7
12— 8
12— 9
9— 8
5— 4
7- 7
2- 8
7— 9
8— 11
5— 9
3— 8
4- 15

— Aulo-

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

Ffapa vii»oâre î A.S.M. Trend
mobilul. Minerul — Petrolul. Cimentul
— Rjilinenftil. Trotușul — Gloria. Oltt|x
4- Danubiana. Luceafărul — Textila, 
viitorul — Letca.

SERIA

s
5
5
5
5
3
3
5
5 
fi
5
5
5

0 
t 
n 
o 
o
i
1
1
3 
0 
0 
0
2
1

5
4
4
4
2
1

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

5 2 12 
t 2 
1 2 
2 2 
1 3 
1 3
1 S
2 3

- Chimia, Lo-
Petrolul V., Metalul — MUscMUl,

1X1 - • gîo-

li 2
5 2

1
1
l
1
0

6— 6 
4— P.
4- 0
3— 14
4- 12

5
fi
5
5
5

Etapa viitoare : Rapid — 
t.rul — petrolul V„ Mel—V! 
Comerțul — Petrolul T„ Unirea — Glo
ria Oltul Rm. V. — Sporting, Flacăra 
— Dacia

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

..._____ 5
Etapa viitoare : Victoria — Consiructo- 

rul, Topltorul — Bihoreana. Minerul 
B.S. — Bradul. Recolta — Unirea. C.I.Ă* 
Sighet — Voința. Minerul C. — Măgura* 
Someșul — Gloria.

3 
2
2
1
2
2
I
1
1
0

t 0 
1 
o 
o
1

a lila
Granitul Babadag

Cimentul Medgidia
DnnărSn Brăila

2—1 (0—1)
I.M.U. Medgidia

1-0 (1-0)
Viitorul B'-ălIa — Unirea Tricolor Brăila 

2—1 C-0)
S N. Constanța — Electrica Constanța 

0-1 (0-1) „ , „ 
Ancore Galați — Constructorul Galați 

1-1 d-o) , _
Delia TU'cea — Dunărea Tulcea 0—0 
Marina Mangalia — Oloiul Galați 2—3 

(1-.3) 
(CnresnondCnti : G.

D. Cristache. P Fnanhe,
I. Tnrsle si I. Cioboată).
1. Constructorul
2. Viitorul
3. Delta
4 I.M.U. Medgidia
fi. Cimentul
s. s.N. Constanța
7. crețul
8. Electrica
9. Dunărea B,

10. Marină
II. Ancora
12. Dunărea T.
13. Granitul
14. Unirea Tricolor

Etâpa
mentul oreint
Ancora. I.M.U. Medgidia 
ntren Tricolor — Marina, Granitul — 
Electrica. S.N. Constanța — Dunărea T.

SERIA a Vll-a
\

— steagul roșu

— Progresul Sirehala 
au prezentat legitima-

SERIA a XI a
He-

Eizu, R. Avram, 
V. ȘWtăneScu,

17— 2 9
7— 7 8

12- 2 7 
f.— 4
9— 4
6— 4
8— 8
4— 6
7— 11
2- 3
5- 0
1— 5 
4—14
4—15

5
5
5
fi
5
5 
fi 
fi
9
4
9
4
s
5 

viitoare t Constructorul —
Dunărea B.. Delta 

Viitorul U-

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

7
5
5
5
5
5
3
3
2
22

Ci

SERIA a IV a
Celuloza Călărași

Giurgiu — Unirea Tricolor 
1-2 (1-0)
București

0—3 (0—2)
Obor București Sirena

0—0
Lefiliu — Tehnometal Bucu-

Flacăra roșie

T.M. București
0—G

Olimpia
București

Laromet
București

Dinamo
București

Victoria
rești 1—2 (9—TJ. '

Mașini Unelte București — Autobuzul 
București 0—2 (0—2)

(CoresnondenH :
cin. C. Vișan, D. Diaconescu,

fi
5
4
B
5
5
4
3

3
9
3
3
5

_____  Tricolor — Ma- 
T.m. București. Sirena 

Tehnome-

o.
G. Rossner. F. Bur- 

S. Mlsehle,
Gitfuk
T. Unirea Tricolor
2. Autobuzul
9. Electronica
4 Celuloza
5. Tehnoirtetal
fi. Flacăra roșie
7. Voința
8. Dinamo , Obor

9—10. TM București
9—10. Sirena

11. Olimpia
12. Laromet
13. Victoria
14. Mașini Unelte

Etapa viitoare : Unirea 
șini. Laromet — “
— Electronica. A ui obuzul 
toi, Celuloza — Olimpia. Voința — Di
namo Obor, Flacăra roșie — Victoria.

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

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

9— 4
4
2
3
4
7
5
5
8
4
9
7
7

4 4—10

1 0— 
n R- 
î o- 
2 7—
2 9—
1 4-
2 3—
2 7—
2 3-
3 7— 
2 2—
4 2—

Minerul T..upenl 
nită i-O (0—0) 

șțifnța Petroșani 
s-o (oaspeții nu 
ține).

Meva Tr. Severin — Metalul Tr, Seve
rin 2-2 (1-0)

Pandurii Tg. Jiu — Progresul Corabia 
,3—0 (1-0)

F.C. Caracal — Metalul Topleț 
(2-0)

Minerul Rovinari — Minerul
0—o

(Cor«sț>ond(‘.nțl î I. Cotescu, S.

2—1
Metru

(Corespondent! : I. Cotescu, S. Băloi, 
Gh. Manafu. O. Vllceanu, Gh. Donciu și 
V. Octavian).
1. Metalul T.S.
2. Știința
3. F.C. Cnraoal
4. Progresul 

. 5. Minerul L.
6. steagul
7. Dunărea
«. Minerul M.
!>, Pandurii

10. Metaitil T.
11. Meva Tr. S.
12. Minerul R.
13. Progresul

4 3
5 2 
fi 3
5 2
9 I
4 I
4 ’
4 1
4 1 
fi I 
fi I
5

Etapa viitoare > Metalul T. 
L„ “..... ...... “ “ ....... ..

5 3 11 
1 0
2 1 
0 2
2
1
1
2
2
1

fi- 2 
10-* 9
5— fi
fi- 4
3— fi
3- 3
4- 7
3 - 4
4- 0

1
2
1
1
I 

. 2 
0 3 3 
9 2 3 
1 0 4

...__ _ . ___ _ _. ~ MWeru)
„ Progresul — F.C carâcai. progresul

— Metalul T.S.. Pandurii - 7“:“*.-. 
nertil R. — Steagul roșu. Minerul M. — 
Dutjfirea.

SERIA a Villa

_______l - $tlinta. Ml- 
Sleagul roșu. Minerul M. —

Vlctoriă Caransebeș — U.M, Timișoara 
2—0 (2—0)

Furnirul Deta
(0-0)

Metalul Oțelul
0-0

Minerul Bocșa 
Nouă 4—1 (2—0) 

Aurul Brad — 
(0-0)

Gloria Arad —_
Gheîar* 3—2 ”(1—0)

(Corespondenți : 
rinca, R. Zeno. I. 
fan șl C. CtețU).
1. Mureșul
2. Vagonul
3. Minerul B.
4. Progresul
3. Metalul
6. Gloria
7. UM Timișoara
o. Aurul
9. CFR Caransebeș

16. Minerul G.
11. Furnirul
12. Electromotor
13. Minerul M.N.
14. Victoria

Etapa viitoare : 
Minerul M.N — 
sebeș — Gloria. 
U.M. Timișoara —

— vagonul Arad 1—0 

Roșu — Mureșul Deva 

— Minerul Moldova 

C.F.R. Caransebeș 1—0 
__________ Progresul Timișoara 0—0
Electromotor Timișoara — Minerul

M. 
ion,

Mntașcu. N. SO
NI. Susan, I. ște-

1
2
1
1
2
2
2
3

Arieșul Turda — Arieșul CImpla 
3—0 (1—0)

Chimica Tîrnăvenl — Metalul 
8-0 (1-0)

C.I.L. Gherla — Unirea Dej 3—1

Turzil

Alud

____  ......... ......... . - ti-» 
Someșul Beclean — Progresul Năsăud 

1-0 (0-0)
Industria slrmel Cîmnla Turzll - Teh- 

nofrig Cluj 2—1 (1-0)
Dermata Cluj — Viitorul Tg. 

1—0 (0—0)
Minerul Rodna — Soda Ocna 

0—0
(Corespondenți : P. Lazăr, N. 

D. Vatau, L Pintea, P. Tones, E. 
varl șl AI. Croitoru).

* Chimica 5
Arieșul T. S :
Dermata 5
CIL Gherla 5 :
Ind. sîrmel 5
Metnhtl fi
unirea fi
Progresul 6

9. Soda 5
10. Arieșul C T. s '
11 •oineșul
12. Tehnottlg
13. Vlllortil ' 5
14. Minerul . 5

Etapa viitoare : Viitorul —
Arieșul C.T. — F.'.L.
— Someșul, Soda — Chimica. Unirea 
Progresul, Minerul — Tehnofrig, Dermata
— Ind. sîrmel.

Mure?
Mureș

Gâtlej 
Feher-

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
9.

1 
1
2
1
1
3
2
3
2
3
3
3

6 3 1
5 3 1
5 3 0
f. 2 1
fi I 3
5 2 1)
5 I 2
S 2 0
5 1 2
3 1 I
3 1 I
5 H , . ---

.....  - ArleȘul T.. 
C.I.L. Gherla. MefalM

SERIA a XII a

9- 
«-
7-

i'’«c — Unirea 
-0)

ssilerul Tg. Se-

Torpedo Zărneștl

Textila Odorhelu-
Crlsturn Secuiesc 1 

Metrom Brasov - 
cuiesc 6—0 (2—0) 

Minerul Bălan — 
0—0

Carpați Brașov — Carpațl Covâena 3—2 
(2—1)Viitorul Gheorghleni — Politehnica 
Brașov 3—2 (1—0)

Minerul M. Clue — Colorom Codlea 
3—0 (1—0)

Oltul Sf. Gheorghe — Tractorul Brașov 
(nu s-a disputat).

(Corespondenți t 
dan, R. Borioș, P. 
nîu ți I. Vizi).
1. Meirom
2 Politehnica
3 Textila
4 Tractorul
3. Viitorul
6. Oltul
7. Unirea
8. Torpedo
9 Carnali “

10. Minerul
11. Minerul
12. Carpați
13. Forestierul
11. Colorom

A. Plaioga. E. Rog- 
Dumitrescu, T. Ma-

2 9
7
7
6
8
a
5

0 
1 
î
0 
1
1
2 
1

5 4 I
5 3 I
3 I
4 !
3 I
4 1
li I
5
5 I
5 I
5 I 
fi 
5 i 
5 <

Etapa viitoare : Forestierul
T.„ .
itorul. Oltul — Textila. Colorom — Car- 
pațl Carpați C. — Metrom, Politeh
nica — MlnOrul M.C.

ii)—19
5— 3
7— 7
6— 8 

11- 5
8— 10
4— 6
6—10
3— 7
2—12

5 2
9 2
fi 2
5 2
5 2 s 2

2
2 
0 
1

Minerul G. — Mureșul, 
Victoria, C.F.R. Caran- 
progresul — Aurul, 

Minerul B., Vagonul 
— Electromotor, Furnirul — Metalul.

5
5
5
5
5

O.

13—
10— 5 
10— 6 
10- 2
9— 7 
R— 5
5— 3
4- 3 5
9—12 4
3-7 4 
a- s s
6- 10 3 
3-11 3 
0—10 l

__ ____________ __________ Minerul 
B„ Torpedo — Unirea, Tractorul — VI-

B.
B
M.C

C.

I 
1
I 
0 
o

2
3
3
2
4

PE MARGINEA ULTIMEI
(VriMre din pag 1)

ool, nu avem, totuși, de ce să ne 
facem griji în privința victoriei și 
a calificării echipei bticureștehe.

în schimb, U.Ț.A. a confirmat și 
la Petroșani forma bună In care 
se află și care ne oferă garanții 
certe că avantajul luat la Arad nu 
vă putea fi risipit cu totul.

în pofida unei replici sub aștep
tări a „11 “-lui craiovean, Dinamo 
a dovedit, la rîhdlll ei — com
parativ cu ultimele sale evoluții 
— o îmbunătățire a jocului de an
samblu și un spor de eficacitate 
(aportul lui Dumitriu II ni se pare 
foarte prețios), care nti 0 fade lip
sită de șariSe lă TrnaVă, unde — 
totuși — formația locală pornește 
ca mare favorită,

O oarecare neliniște produce Ra
pid, care nu ă reușit, la Sibiu, de
cît în ceasul al 12-lea să țnfrîngă 
o apărare evident mai puțin beto
nată decît va fi joi aceea a lui 
A. C. Napoli. Fără a trage con-

duzii pripite din ceea ce s-a în- 
tîmplat duminică — mai ales că 
echipele noastre sînt caracterizate 
de o inconstanță aproape prover
bială — putem totuși spera că giu
leștenii vor ști să «e mobilizeze 
pentru dificila partidă pe care o 
au în față, dind dimensiunile co
respunzătoare forței de șoc a echi
pei lor, făcînd-o capabilă să stră
pungă sistemul defensiv al napole- 
tanflor.

Dacă în principal, așa cum și 
așteptam, etapa a 5-a ne-a furnizat 
indicii prețioase asupra evoluției 
și perspectivelor echipelor angajate 
în cupele europene, ea a pus 
totodată — în evidență și alte as
pecte care își au importanta lor 
în desfășurarea campionatului. Ast
fel. ni se pare semnificativă, după 
o etapă (a 4-a) în care au bătut 
în retragere, revenirea puternică a 
echipelor aflate în deplasare, mar
cată prin obținerea celui mai mare 
bagai de puncte de pînă acum — 
8. adică tot atitea cîte au realizat 
și gazdele.

MUNCHENEXCURSII LA JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ 1972
LA TRAGERILE OBIȘNUITE LOTO, PRONOEXPRES Șl PRONOSPORT

în ca-tnceplnd da Ia 1 octombrie 1971, 
drul valorilor unitare ale clștlgurilor în 
numerar de la tragerile șl concursurile 
obișnuite LOTO, PRONOKXPRES și 
pronosport, Vor H atribuite urmă
toarele cîștigurt: suwturisme dacia 
tsoo (70.000 lei), DACIA 1 lOO (35.000 lei), 
SKODA S too (53.000 181) șl excUfsU la 
mUNchBN cu prilejul Jocurilor Olimpice 
de varâ dip 1972 (15.000 lei).

Atribuirea acestor cîștiguri se va face 
după următoarele principii:

a) Particlpanțll care obțin un Cfștig 
în numerar cu o valdare egală sau su
perioară unuia dintre cîștigurile de mai 
sus, obțin ctștigu) respectiv șl»eventual 
diferența în numerar;

b) In cazul cînd valoarea otțtigulul în 
numerar o permite (fiind superioară con
travalorii a două sau la toate cele trei ti
puri de autoturisme), participantul are 
latitudinea de a-șl alege marca de auto
turism dorțt:

c) In cazul cînd valoarea clștfgulul tn 
numerar o permite partielpahțli pot ob
ține in cadru) acesteia — la cerere — un 
autoturism șl 1 excursie, un autoturism 
șl 2 excursii sau 2 excursii la Mllnchen 
cu prilejul Jodurilof Olimpice de Vară.
CÎȘTIGURILE TRAGERII PRONOEX- 

PRES NR. 38 DIN 22 SEPTEMBRIE 1971:

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 25% 
a 100.000 lei șl 2 var, 10% a 40.660 lei; 
Cat. 2 : 1 var. 5O"/o a 27.183 lei, 1 var.

25% a 13 591 lei șl 3 var. 10% a 5.43? lei; 
Cat. 3 • 22.05 A 2.586 Iei; Cat. 4 : 44,90 a 
1.20.1 lei; Cât. Ș : 132,55 a 481 1811 Cat, 0: 
4.165,45 a 40 lei.

Report categ. I : 934 015 lei.
Extragerea • p-a : Cat. A : 1 va- 

riantâ 10% a 97 431 lei; Cal. B: 6,12 a 
12 079 Iei ; Cat. C : 36.45 a 2.157 lei ; Cat. 
*- ’ ' 60 _ ‘ ---------

F :
16! ! Cat. E : 
2 064,48 a 40

la extragerea 1 
a fost obținut 

țliri Reșița.

D : 1 375,23 a
200 lei ; cat.

Clștlgul de 
de loo ooo tel _
XAtt HEINRICH ........ .
de la extragerea a 11-a, cat. A, de 97 431 
lei, ’ -------------------------- '■ ’ '

eat. 1 
PS- 
cel

de MELNIC TEODOR din Iași.

Rubrltă tedactată de 
LOTO PRONOSX’ORT

ETAPE
Remsrctnd, asa cum am făcut’o 

și altădată, tendințele ofensive, dih 
ce în .ce mai pronunțate ale echi
pelor oaspete, trebuie în același 
timp să facem observația că ele 
au fost in bună măsură ușurate si 
de condiția precară în care se află 
la Ora de față anumite formații 
divizionare 
C.F.R. Cluj).

Pe de altă 
nou puși în 
accentele de 
sportive care 
partide, cu deosebire în cele de la! 
București (Steaua — F. C. Argeș), 
Brașov și lași. Ne mîhnește cu 
atît mai mult să constatăm că prin
tre cei ce recurg la faulturi gro
solane se află și jucători tineri, ta-, 
lentali. cu reale perspective, curn 
sînt Sătmăreanu II, Smarandache, 
Vlad și alții. Credem că antrenorii 
lor, conducerile clubutilor respec
tive vor acționa cu piomptitudinea 
necesară pentru a-i dezvăța de pe 
acum de asemenea porniri care ni 
le fac cinste. Căci orice concesie 
ar putea avea consecințe mult mai 
neplăcute în viitor.

(Crișul, Politehnica,

parte, ne vedem din 
siluația de a semnala 
duritate, actele ne- 
și-au făcut loc în unele,

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ
MIERCURI 39 SEPTEMBRIE

Stadionul Republicii, ora 14: Steaua — 
F.C, Hibernians La Valeita (Cura cu
pelor).

JOI 30 septembrie
Stadionul 13 Augușf, cta 15 30 : Rapid

— A.C. Napoli (Cuca U.h’F.A.).
DUMINICA 3 OCT1I.UBR1E

Stadionul 33 August, era 13.30 : Rapid
— Sport Club Bacău (tineret rezervei: 
ora 15.30 : Rapid — Spori Club Bacău 
(divizia A) ;

Stadionul Metalul, ora îl : Metalul —
— Progresul Brăila (divizia B)ț

Stadionul Progresul, era 11 : Progresul 
București — Sportul studențesc (divizia 
B).

Reamintim că partida retur Spartak 
Tirnava — Dinamo (din Cupa campio
nilor emnpcnl) se va transmite miercuri
— de la ora 16.15 — pe micul ecran.



MOSCOVA CANDIDEAZĂ LA DREPTUL
DE A FI „CAPITALĂ OLIMPICĂ64

CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI C.M. DE HALTERE

ALEKSEEV FĂRĂ RIVALECHIPA ROMÂNIEI VICTORIOASA
ÎN MECIUL CU POLONIA 3-2

MILANO, 27 (prin telefon, da la 
trimisul nostru special).

Paralel cu disputele celor 22 de 
formații masculine și 18 feminine 
pentru ocuparea unui loc cure să le 
permită a continua „cursa“ spre vir-

PROGRAMUL 
TURNEELOR 

FINALE

MASCULIN

Marti :
ROMANIA
R.D.G. —

Cehoslovacia—Ungaria 
" ‘ — U.R.S.S.

Polonia
Miercuri : R.D.G.—Ungaria 

Polonia — U.R.S.S.
ROMANIA — CEHOSLOVA
CIA

Joi: Cehoslovacia—Polonia 
ROMANIA — UNGARIA 
R.D.G.—U.R.S.S.

Vineri : ROMANIA—R.D.G.
Polonia—Ungaria
U.R.S.S.—Cehoslovacia

FEMININ
(Bologna, locurile 7—12)

Marți : România—R.F.G. 
Miercuri : România—Israel 
Joi : România—Elveția 
Vineri : România—Italia

ful ierarhiei europene, a avut icc și 
ședința federațiilor europene din ca
drul F.I.V.B.

Cu această ocazie s-a luat în dis
cuție modul de organizare a „Cupei 
campionilor europeni". S-a propus 
fără a se lua o hotărire definitivă, 
ca perioada de disputare a acestei 
competiții să fie restrînsă, pentru a 
nu se afecta, printr-o lungire exage
rată. programul campionatelor inter
ne și al altor competiții internațio
nale.

S-a hotărît. la propunerea țărilor 
care au un volei mai slab dezvoltat 
(intrucît echipele reprezentative ale

acestor țări nu se pot califica la 
Campionatele mondiale sau Cupa 
mondială și. deci, activitatea fiind 
mai redusă nu există posibilități de 
creștere a lor pe plan valoric), ca 
„europenele” de volei să se desfă
șoare din doi in doi ani.

Totodată, a avut loc și ședința 
pentru alegerea organelor de condu
cere a Comisiei europene. Ca pre
ședinte a fost ales Giancarlo Gian- 
nozzi (Italia), iar ca vicepreședinți 
Petre Dumitrescu (România). Vladi
mir Savin (U.R.S.S.), Vahit Kola- 
goght (Turcia).

De la Barcelona ni s-a anunțat că 
în cadrul adunării Consiliului ele 
administrație al F.I.V.B. s-a hotărit 
să se reducă numărul vicepreșcd'n- 
ților de la opt la patru, fiind aleși : 
Costa Rubena (Mexic), Vladimir Sa
vin (U.R.S.S.), Y. Nyochikawa (Ja
ponia) și Artur Cortez (Spania).

Dar să revenim la evenimentele 
cele mai importante ale acestei săp- 
tămîni, partidele din.cadrul turneelor 
finale, care vor desemna campioa
nele celei de-a VIII-a ediții. Atenția 
noastră se îndreaptă, firește, spre 
turneul masculin ce a fost programat 
să aibă loc la Milano. Voleibaliștii 
români au de înfruntat echipe foar
te puternice, cu unele dintre ele 
(Polonia, Cehoslovacia. Ungaria) dis- 
putîndu-și calificarea pentru Miin- 
chen.

Programul primei zile a turneu
lui final a programat în deschi
dere jocul U.R.S.S. — Ungaria. Vo
leibaliștii sovietici și-au demonstrai 
cu prisosință calitățile, impunîndu-se 
fără drept de apel : 3—0 (8, 8, 4). 
sportivii maghiari nereușind să 
opună rezistență atacurilor puter
nice ale adversarilor

Tn cel de al doilea 
întîlnit reprezentativele 
și POLONIEI. Partida a
auspicii nefavorabile pentru jucăto
rii noștri, ei nereușînd să facă fa
ță atacurilor adverse, cedind primul 
set la 9. tn setul următor ei se im
pun categoric, prin 
șite, care surprind 
apărarea . la fileu și 
a echipei poloneze 
Din nou dezamăgire

dează setul trei (9—15). echipa 
loniei reluind avantajul. In setul 
patru. angrenajul reprezentativei 
noastre funcționează iarăși bine si 
situația se echilibrează, prin adjude
carea setului la 8. în setul decisiv, 
după ce polonezii conduc cu 6—0. 
voleibaliștii noștri reușesc să facă 
cele 15 puncte necesare victoriei. în 
timp ce adversarii doar 1. Deci. Ro
mânia — Polonia 3—2 (— 9 3, —
9, 8. 7).

La Bologna, unde se desfășoară 
turneul final feminin pentru locurile 
7—12. echipa României a Învins 
Olanda cu 3—0 (6, 3. 0).

Aurelian BRE3EANU

LIMA, 27 (Agerpres). — Campio
natele mondiale de haltere au luat 
sfirșit cu întrecerile la cat. super- 
grea. Titlul a revenit marelui fa
vorit, sportivul 
Alekseev, care a 
kg — nou record 
170 plus 235,500 
mai stabilit recorduri 
„împins" (230 kg) și 
(235,500 kg). Pe locul 
sat americanul K. Patera cu 592,500 
kg, urmat de bulgarul I. Atanasov
— 532,500 kg.

Clasament pe națiuni: 1. U.R.S.S.
— 28 medalii; 2. Polonia 13 ; 3. Ja
ponia — 13.

sovietic Vasili 
totalizat 635,500 

mondial (230 plus 
Alekseev a 

mondiale la 
la „aruncat" 
doi s-a cla-

făcute de Comitetul Executiv al 
ai oamenilor muncii cin Moscova

Vestea recentei propuneri 
Sovietului orășenesc de depîitați 
de a se acorda Capitalei sovietice organizarea Olimpiadei anului 
1980, continuă să fie viu comentată în toate cercurile sportive din 
U.R.S.S. In coloanele presei moscovite, sportivi proeminenți iau 
cuvîntul pentru a sublinia importanța acestei acțiuni și semnifi
cațiile ei. Prin intermediul .Agenției de presă „NOVOSTI". ne-a 
parvenit un articol, semnat de cunoscutul boxer sovietic Valeri 
Popencenko, în care este tratată această temă de actualitate. Po
pencenko (pe care-l vedem în fotografia alăturată) este o veche 
cunoștință a boxerilor români, care'nu o dată au avut prilejul să-l 
aprecieze măiestria și desăvirșita personalitate

meci s-au 
ROMÂNIEI 

debutat sub

combinații reu- 
în permanent ă 

în linia a doua 
cîștigînd la 3. 
în tabăra ro-

manilor cind voleibaliștii noștri

Duminică au luat sfîrșit la Baden (Elveția) campionatele mondiale de 
ciclobal. 
pisil. Pe 
mai sus 
întrecut cu 5—3 cuplul vest-german. Indra Pospisil (dreapta) înscrie 
unul din goluri cu toată opoziția adversarilor săi Bernais și Flackus.

Foto : A. P. — Agerpres

Titlul 
locul 
redă

a revenit echipei Cehoslovaciei alcătuită din frații Pos- 
II s-a clasat formația R. F. a Germaniei. Fotografia de 
o fază din meciul final în care formația cehoslovacă a

C. STAN LOCUL I LA 400 m
IN CONCURSUL ATLETIC DE LA VARȘOVIA

VARȘOVIA, 27 (Agerpres). — 
La Varșovia se desfășoară un con
curs internațional atletic la care 
participă sportivi din Cehoslovacia, 
R. D. Germană, România și Polo
nia.

Un frumos succes a obținut 
sprinterul român Constantin Stan, 
care a cîștigat proba de 400 m plat, 
cu timpul de 47,3. Cunoscutul re-

cordman polonez Wladislaw Ko
mar a terminat învingător în proba 
de aruncarea greutății cu perfor
manța de 20,45 m, iar compatrio
tul său Nowosz a fost cronometrat 
în cursa de 100 m plat cu timpul 
de 10,2. în proba de 110 m gar
duri, pe primul loc s-a clasat po
lonezul Vodzinski cu 13,7.

și fost partiei- 
pot să afirm că 
inima hotărirea 
Am fost nu nu-

Ca vechi sportiv 
pant la Olimpiadă, 
sprijin din toată 
Sovietului Moscovei, 
mai competitor la Jocurile Olimpice,
ci și martor ocular la suprema in- 
treeere sportivă și știu foarte bine 
ce impresionantă și strălucită sărbă
toare a prieteniei, tinereții și sănă
tății este aceasta. într-adevăr, ora
șul in care trăiesc și pe care il iu
besc a făcut destul de multe per,tru 
dezvoltarea și popularizarea sportului, 
ca să devină, in sfirșit, „capitală 
olimpică”.

în prezent, sint titularul catedrei 
de educație fizică de la Școala teh
nică superioară „N. E. Bauman” clin 
Moscova. în această calitate îmi dau

POLOIȘTII ROMÂNI OVAȚIONAȚI LA HVAR

perfect de bine seama ce influență 
binefăcătoare poate avea Olimpiada 
de la Moscova asupra dezvoltării 
mișcării sportive studențești din țara- 
sovictică.

Clubul 
perioare 
sportivii 
noscutii 
Vladimir 
Kiseliov si 
gătorul la 
chetbalistul 
doiesc că 
Olimpiadă, 
pionii ei. 
mai întimplat 
noastră, 
evolueze la Jocurile Olimpice 
acasă, in orașul său ?

în legătură cu aceasta, aș 
să spun că în curînd studenții 
noastre vor primi un frumos 
aici șe lucrează din plin la construi
rea unui mare și modern complex 
sportiv. Am dori ca noul nostru sta-

sportiv al Școlii tehnice su- 
are tradiții bogata. Printre 
formați aici se numără cu- 
atleți Oleg Riakovski și 

Loscilov, boxerii Alexei 
Willikton Barannikov, tră- 
tintă Oleg Jgutov, bas- 
Iuri Selikov. Nu mă in- 
printre participanții la 

ba poate și printre cam- 
se vor afla — așa cum s-a 

sportivi din școala 
Care sportiv nu visează să 

la el
vrea 

școlii 
dai- :

dion să fie un loc de start si pentru 
„olimpicii” din diferite țări. Noi ii 
vom primi pe oaspeți cu bucurie, cut, 
tradiționala ospitalitate moscovită. ,

4VALERI POPENCENKO
campion de box (

la J.O. de la Tokio (1964)*{ 
candidat in științe tehnice

Trimisul nostru special, G. NICOLAESCU, transmite de la Salzburg

HVAR, 27 (prin telex, de la tri
misul nostru special).

Cei 9 jucători ai echipei 
niei în frunte cu Alexandru 
(„recordman" mondial la selecționări
în echipa națională — 207) au reali
zat o memorabilă partidă în com
pania redutabilei reprezentative a 
U.R.S-S., campioană a Europei, un

Romă- 
Szabo

prin Skok. Dar, de fiecare dată re
plica românilor nu a întîrziat, No
vac și Szabo restabilind echilibrul : 
5—5. Cînd mai erau 27 de secunde 
de joc. arbitrul a eliminat pe rînd 
perechile Szabo—Baranov și Zarnfi- 
rescu—Kotelnikov, dar adversarii 
au reluat jocul fără ca Baranov să 

părăsit bazinul. Spaniolul Mah- 
nu a observat acest lucru

CLASAMENT

1. Iugoslavia
2. U.R.S.S.
3. Ungaria
4. ROMANIA
5. S.U.A.
6. Italia
7. Olanda
3. R.F.G.

durat

3
3
3
3
3

3

3
2
2
1
1
1
0 
o

o 
î 
o
2
1
0 
0 
o

o
0
1 
o
1
2
3
3

6
5
4
4
3
2
0
0

100 de minute,meci care a 
în care am urmărit, plini de emo
ție, pe ținerii 
luptînd' cu toată 
unor ( 
tehnicieni și 
pășeau net în înălțime și greutate.

Selecționata României a . condus 
cu 1—0 și 2—1, a înscris de patru 
ori din superioritate numerică și o 
dată din penalty și a ratat i'ncă trei 
situații de „om în plus”. Poloiștii 
sovietici au fost nevoiți să apeleze 
la întregul lor arsenal tehnico-tac- 
tic pentru a nu-și vedea periclitat 
palmaresul și prestigiul. In prima 
repriză, au marcat Lazăr și Smuki, 
iar în a doua același Lazăr și Dol- 
gușln (ultimul cu un șut imparabil 
de la opt metri). încurajați de reu
șita parțială, sportivii români au 
atacat dezlănțuit și în al treilea 
sfert. Au avut de trei ori la rînd 
„om în plus", dar mingea nu a 
vrut să intre în poartă. Formația 
adversă a știut, în schimb, să fruc
tifice singura asemenea ocazie (prin 
Dreval) și să ia pentru prima dată 
conducerea : 3—2. Sfîrșitul reprizei 
i-a aflat pe români în plin atac și, 
la un șut al lui Zamfirescu, Dreval 
a oprit balonul cu două mîini, exact 
în momentul fluierului oficial. Pe- 
nalty-ul acordat de arbitrul Man- 
guillot a fost transformat precis de 
căpitanul tricolorilor, Szabo. Deci, 
3—3. Jucînd „ultima carte", echipa 
sovietică a atacat dezlănțuit în re
priza a patra, marcind de două ori

noștri reprezentanți 
l dăruirea în fața 

excelenți atleți, foarte buni 
ieni și tacticieni, care îi de-

fi 
guilîot 
(curios pentru experiența sa) și a 
permis —------- ——
înscrie, 
om în
de secretariatul partidei și de întrea
ga asistență, care a protestat zeci 
de minute în șir, întrecerea a fost 
întreruptă timp de 50. de minute, 
după care golul a fost, firește, anu
lat. Regulamentul nu prevede ceva 
precis pentru o asemenea situație 
(nemaiîntîlnită), dar cei mai mulți 
dintre specialiști, printre care arbi
trii Dirnweber, Angella, Fuchs, Di 
Gennaro, antrenorii Majoni, Lem- 
heny, Seifert, au conchis că echipa 
U.R.S.S. trebuia penalizată cu lovi
tură de la 4 m. Dar comisia orga
nizată ad-hoc a hotărît doar anu-

selecționatei sovietice să 
după două-trei pase, cu un 

plus. Greșeala a fost sesizată

larea golului și reluarea jocului din 
momentul comiterii infracțiunii I

Ne este greu să facem distincții 
clupă acest meci, deoarece toți cei 
nouă poloiști folosiți âu luptat pînă 
la uitimul dram de energie. Totuși, 
vom adresa un meritat cuvînt de 
încurajare tinerilor Lazăr, Popescu, 
Huber și Claudiu Rusu care, de astă 
dată, și-au sprijinit din plin parte
nerii mai • vîrstnici.

Formații. ROMANIA : Huber— 
Zamfirescu. Szabo, Culineac, Novac, 
Popescu, Cl. Rusu, C. Rusu, Lazăr ț 
U.R.S.S. : Sobcenko—Baranov, Dre
val, , Dolgușin, Skok, Smuki, Barka
lov, Kotelnikov, Mșveniradze, Ka
banov.

în următorul meci, România a în
trecut R.F. a Germaniei cu 8—5.

Rezultate tennice : România—
U.R.S.S. .5—5 (1—1, 1—1, 1-1, 
Ungaria—R.F.G. 8-6 (2—0, 3—2.
1— 3), S.U.A.—Olanda 4—3 (0—1,
2— 0, 1—2), Iugoslavia—Italia
(1-0, 0-2, 2-1, 1-0).

2-2),
2-1,
1—0,
4-3

Adrian VASILIU

FORMAȚIA PROBABILA A LUI A. C. NAPOLI 
PENTRU MECIUL DE JOI CU RAPID

Turul ciclist al Bulgariei
Turul ciclist al Bulgariei a con

tinuat cu etapa a 5-a (Stara Za- 
gora—Sliven), cîștigată de rutierul 
cehoslovac Ladislav Bilo. Primul 
sosit dintre cicliștii români a fost 
ȘTEFAN ANDRONACHE în 4h 11:30.

în clasamentul general individual 
continuă să conducă Daehne (R.D.G.). 
Ștefan Suciu (România) ocupă locul 
9 la 3:34 de lider.

Clasament general pe echipe : 
1. — Polonia — 42h 24:27; 2. — 
URSS — 42h 25:04; 3. — R.D. Ger
mană — 42h 26:24 etc. Formația 
României se află pe locul 8 cu 42h 
37:08.

A. C. Napoli are probleme serioa
se de rezolvat în vederea meciului 
de joi cu Rapid București în cadrul 
Cupei U.E.F.A. ! Aceasta pentru că 
accidentul suferit de Montefusco' în 
Cupa Italiei — accident care părea 
să fie destul de ușor di‘nd lui Chia
ppella speranța că își va putea re
cupera jucătorul într-o zi-două — s-a 
dovedit mult mai serios. La antre
namentul de duminică dimineață, 
Montefusco a lipsit de pe teren și 
nu este, încă, sigur că va figura în 
formația napoletanilor în meciul cu 
Rapid cu toate că, în urma indica
țiilor date de medicul clubului, 
Montefusco va face șl el deplasa
rea la București.

La antrenamentul de duminică, 
Chiappella a urmărit cu un interes 
deosebit și evoluția altui jucător ac
cidentat, fundașul PogLiana. Trau
matismul suferit de acesta a fost 
însă de mai mică amploare, așa incit 
Pogliana a fost inclus în lot. Iată

jucători urmează să sede altfel ce
îmbarce mîine (N. R. azi) pe aero
portul Capodichino în avionul spe- 

care urmează să sosească în 
României către ora prînzu- 

Zoff, Perego, Pogliana, 
Montefusco, Zurlini, Panza- 
Improta, Sormani. Enzo, 
Altafini, Abbondanza, Tre-

cial cu 
capitala 
lui : 
Ripari, 
nato, 
Macchi, 
vis an.

L-am 
formație 
Rapidului. Mi-a dat 
unor retușuri de ultim moment — 
următorul „11” : Zoff, Perego, Po
gliana, Zurlini, Panzanato, Ripari, 
Sormani, Improta, Altafini, Abbon- 
danza și Enzo șau Macchi. Antreno

rul napoletanilor încă nu era hotă
rît pe cine să prefere pentru pos
tul cu numărul 9 și ne-a mărturisit 
că va lua o hotărire după sosirea la București.

întrebat pe Chiappella ce 
intenționează să opună 

t — sub rezerva

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

părate primind deseori goluri parabli» 
(să notăm In acest sens că Dinamo a 
reușit să Înscrie 4 goluri în Inferiorita
te numerica l). Dacă dlnamovlștli sint 
de felicitat pentru ambiția șl puterea 
lor de luptă cu care șl-au apărat șan
sele, ei au lăsat, Insă, o deplorabilă im
presie prin maniera în care au acționat 
în apărare, obllgind arbitrii să intervi
nă des și să-l sancționeze cu nu mal 
puțin de 16 minute eliminare (Llcu, 
lian Marin șl Moldovan fiind sanc
ționați de cite două ori cu pedepse 
qe două minute).
I Partida a inceput sub această nele- 
tScltă zodie a durității, tonul 
dlaamovlștil, care în min. 4 se șl 
seau doar cu patru jucători de 
în teren ! Tot din acest motiv, 
a ajuns să conducă în min. 5 
a uctificarea a doua aruncări de la 
metri (pe drplin justificate), iar a 
Sjcorul a devenit 4—0 in favoarea cam- 
1 ionilor (mln. l.">) toată lumea crezînd 
dă această echipă se va impune mal 

ișor decit era de așteptat. In con-

dîndu-1 
I gă- 
cîmp 

Steaua 
prin 

• l 7 
(pe deplin justificate), iar apoi

«nuare, Dinamo București a fost adusa 
rapid cu picioarele pe pămint de in
tervențiile prompte ala celor doi arbi
tri șl, punfndu-șl în valoare variatul 
său joc ofensiv, a redus din handicap 
(min. 18 : 4—3). Din acest moment 
jocul s-a echilibrat, Steaua șl-a pierdut 
cadența ofensivă.

După pauză, angajlndu-se pe drumul 
unui handbal ceva mal curat, cele două 
formații ne-au dat, un timp, prilejul 
să urmărim o întrecere interesantă, care 
însă, în ultimele zece minute șl-a pier
dut din cursivitate devenind lentă, cu 
atacuri prelungite peste Urnitele obișnui
te. Dinamoviștli au luptat să egaleze 
dar n-au reușit acest lucru, deși de șase 
ori diferența pe care o aveau de recu
perat era de numai un gol (niin. 31 : 
6—5. min. 33 : 7—6. min. 36 : 3—7. min. 
40 : 9—3, min. 45 : 10—9. min. 53 : 11—10). 
Din enumerarea cuprinsă în paranteză 
se poate observa că scorul final a fost 
stabilit eu 7 minute înainte de sfîr
șitul meciului 1

C. Căpăjînă (Buzău) și P. Ratlvany 
(Cluj) au: condus foarte bine, ambii re-

prlmlnd prompt șl ferm încercă
rile do brutalitate, chiar dacă uneori în 
tensiunea întrecerii, au comis unele 1- 
nexactltățl, Au jucat formațiile :

STEAUA : Dinca (din mln. 37 Orban), 
Grul* (1), Gațu (1). Goran (1), Popescu 
(», Kiesld (2), Birtolom (5), Stockl 
Cristian șl Marinescu.

DINAMO BUCUREȘTI : Penu, Mol
dovan, Dan Marin (5), Samungi (1), Bo
ta, Coman (4), Papp, Llcu și Fillpescu.

Iată șl celelalte rezultate înregistrate 
în această ultimă etapă: Universitatea 
Cluj — S. C. Bacău 26—19 (14—9), Inder 
pendența Sibiu — Trotușul 15—13 " ~ 
Politehnica Galați — Politehnica 
șoara 17—17 (10—9), Universitatea Bucu
rești — Dinamo Brașov. 11—13 (5—8). 
Surpriză de mari proporții, consemnată 
la capătul unul meci în care brașovenii 
au fost mai buni, merltlnd din plin 
victoria.

După nouă etape Steaua s-a detașat 
în fruntea clasamentului, , cu 18 p, 
urmată de Dinamo București cu 16 p 
și Universitatea București cu 14 p.

(9—5),
Timi-

U.T.A. NU SE VA ABANDONA
UNU JOC DE AP AR ARE!

(prin telefon). PlecatăSALZBURG, 27 
duminică dimineața, la ora 9, din Arad, 

. intr-un elegant „Fiat" al O.N.T.-ului, 
U.T.A. a ajuns luni seara la Salzburg, 
jucătorii ocupîndu-și camerele în hotelul 
..Europa".

Drumul a fost lung șl obositor. în spe
cial pe traseul Arad—Viena, pe care 
autocarul l-a acoperit în aproape 12 ore.

In ciuda oboselii drumului, continuat 
luni dimineață spre Salzburg, fotbaliștii 
arădeni ni s-au părut într-o stare de 
spirit mulțumitoare, toți cel 15 jucători 
— Vidac, Ziller, Birău, Lereter, Pojoni, 
Popovici, Bodrojan, Domide, Petescu, 
Broșovschl, Calinin, Sima, Kun II, Both 
și Dumbreanu — apreciind cu lucidi
tate șansele echipei în partida revanșă cu 
Austria Salzburg,

Dacă antrenorii Nicolae Dumitrescu și 
Ion Ionescu sînt mai calmi în aceste ore, 
atît de calmi cit pot fi antrenorii înain
tea ungi partide cu asemenea miză, me
dicul arădean, dr. loan Bălu, este neli
niștit, agitîndu-se pe lîngâ Domide și 
Both, accidentați în meciul de campionat 
de la Petroșani. Domide are o puternică 
contuzie la umărul stîng, iar Both su
feră de artrită post traumatică la genun-

chiuT drept, cei doi rămînînd — în ciuda 
asigurărilor ferme ale medicului — sem
ne de întrebare pentru întîlnirea de 
miercuri.

Antrenorul principal al textiliștllor, Ni
colae Dumitrescu, ne-a spus că meciul 
cu Jiul a constituit o toarte bună veri
ficare pentru elevii săi, în condiții de 
joc apropiate cu cele de la Salzburg, și 
că speră să remedieze defecțiunile ivite 
la Petroșani în evoluția liniei defensive. 
„Asta nu va însemna — a continuat Ni
colae Dumitrescu — că U.T.A. se va 
abandona unui joc de apărare, facililinrt 
astfel ofensiva gazdelor. In funcție de 
situațiile din teren, echipa noastră va o- 
cupa poziții avansate, încercînd să mar
cheze...

In ceea ce-1 privește pe fotbaliști! Aus
triei Salzburg, aceștia se află cantonat! 
— după cum nl s-a spus la Viena — în- 
tr-o localitate montană din apropierea 
„orașului lui Mozart“, cu Întregul lot, 
așteptînd confruntarea cu U.T.A. cu op
timism, presa austriacă publlcînd Inter
viuri ale antrenorului Erich Hot șl ale 
unor jucători din care se degajă încre
dere în forțele proprii.

CAMPIONATE... CAMPIONATE... CAMPIONATE...

„NAȚIONALELE4 DE TENIS
(Urmare din pag. 1)

Mcanu și Dron fac patru ghemuri la 
find, luind conducerea. în această 
parte a jocului, Mureșan comite 
multe greșeli, în special la voieuri. 
Din setul doi. însă, aspectul luptei 
se schimbă. Chiar de la început, 
Dron își pierde serviciul (1—2) ■ și 
adversarii, dintre care Sântei se re
marcă în special, se distanțează.

Faze deosebit de frumoase a pri
lejuit setul trei. Și aci perechea 
Santei-Mureșan are inițiativa, valo- 
rificînd-o fără greș. Campionii Bal
caniadei 71 sînt conduși cu 2—1 Ia 
seturi și o surpriză prindea contururi 

patrulea 
au în fată 
Apoi, 2—4. 
așteptat ca 
dar... <3o-

clare. Tntr-adevăr. în al 
set. Mărmureanu și Dron 
un handicap de 1—4. 
Servește Sântei și era de 
avansul să se mărească, 
uă mingi discutabile întorc un re
zultat. care părea definitiv. Măr
mureanu și Dron se apropie la 3—1, 
pe urmă egalează: 4—4. Aci. Mure
șan face eforturi apreciabile la ser-

IUGOSLAVIA : Etapa a Vl-a a cam
pionatului n-a adus modificări impor
tante în clasament. Liderul Partizan a 
învins cu 2—1 pe Celik, iar Zeleznicear 
și Vojvodina confirmă prin victoriile 
obținute cu I-Ia.iduk (2—1) și respectiv 
Sarajevo (3—1). Steaua roșie nu a reușit 
mal mult de un joc egal (0—0) la Mos
tar cu Velej. Alte rezultate : Boraț — 
O.F.K. 0—2 ; Sutjeska — Vardar 1—1 ; 
Olimpija — Dinamo 1—1 ; Radniciki 
Kraguevaț — Radnicikl Niș 2- 
bor — Sloboda 1—1. '
1. Partizan
2. Zeleznicear
3. Vojvodina
4. Steaua roșie
5. O.F.K.

GRECIA (etapa a 
Atena — Fostlr 7—2. _

• Olympiakos Volou — Kavala 1—0: Apol
lon — Olympiakos Cipru 0—2; Ethnikos 
— Plerikos 2—1 ; Heralclis — Panlonios 
1—1 ; Paok — Trlkala 2—2. In clasament 
conduc echipele Panathinalkos, Olym
piakos. Volou șl Aris cu cîte 6 p.

SPANIA (etapa a 4-a) : Cordoba — 
Real Madrid 2—2 ; Malaga — Burgos 
4—1 : Real Sociedad — Sevilla 1—1 
panol Barcelona — Coruna 2—0 
Palmas — Granada 2—2; Gijon 
Barcelona 1—0; Atletico Madrid

lencia 0—1 ; Betfs — Atletico Bilbao 1—0 J 
Celta — Sabadell 0—1. Primele clasate
1. Real Madrid 4 3 1 0 9—3 7
2. Espanol 4 2 2 0 7—3 8
3. Valencia 4 2 2 0 4—2 fl

PORTUGALIA (etapa a 3-a) : Sporting 
Lisabona — Atletico 2—0; Beira Mar — 
Tirsense 0—0; Setubal — Benfica 1—35 
CUF — Tomar 2—1 ; F.C. Porto — 
Boavista 6—0 ; Farense — Barrelrensd 
1—0; Guimaraes — Leixoes 3—2 ; Bele-

1 ; Mari- 
clasate :

nenses — 
sate :

Academica 0—1. Primele cla-
1 0 12—3 11 1. Sporting 3 3 0 0 7—0 fi
2 0 16—3 10 2. C.U.F. 3 2 1 0 7—2 3
2 0 12—6 10 3. Benfica 3 2 1 0 6—2 3
2 1 7—3 8 OLANDA (etapă a 7-a) 1 Feijenoord
1 2 7—7 7 Rotterdam — Arnheim 4—0; Utrecht —

Primele
5
4
4
3
3

2-a) : Panathinaikos 
; Aris — Egaleo 5—1;

6
6
6
6
6

Maastricht 1—0; GO. Ahead — Telstar 
5—0; dws Amsterdam — Volendam 
NEC Nijmegen — F.C. den Bosch 
PSV Eindhoven — Ajax Amsterdam 
NAC Breda — F.C. Twente 0—0;

1-0 î 
1-0: 
1—1;
F.C. 

den Hag — F.C. Groningen 2—1 ; Excel
sior Rotterdam — Sparta Rotterdam 0—0, 
Primele clasate :
1. Feijenoord 7 7 0 0 12—2 14
2. Ajax 7 5 2 0 14-2 Î2

SUEDIA : Atvltaberg — Aik Stockholm 
8—2 ; Elfsborg — Malmoe 1—0 ; Lands- 
krona — Djurgaarden 1—1; Cerebro — 
Norrkoeping 0—0; Luleaa — Oergryte 
2—2. Primele clasate
1. Malmfl
2. NorltOping
3. Atvitaberg

»
« 4 37—Jî 24

10 3 20—11 24
8 3 30-16 24

CESARE TRENTINI

O fază din meciul amical Elveția — 
și Kilnzli (E.).

înaintea jocurilor de mline

BILANȚUL 
In cupele europene

Miercuri, este programată o nouă eta* 
pă în cupele europene : returul primu
lui tur. înaintea acestor jocuri, am al
cătuit un clasament original : cum s-au 
comportat (pe țări) echipele participante 
în jocurile tur ale C.C.E., Cupa cupelor 
și Cupa U.E.F.A. Iată clasamentul pri
melor 17 țări. Dintre cele 34 de țări 
prezente în competiții. România ocupă 
locul 12.

Turcia (4—0). De la stingă la dreanta, Balmer (E.). Ismail (T)
Telefoto ; A P.-AGERPRES

PROGRAMUL 
SÂPȚĂMÎNII

Meciurile retur din 16-imi- 
le Cupei campionilor euro
peni, Cupa cupelor și din 32- 
imile Cupei U.E.F.A.

Joi (30 septembrie) — meci 
amical la Salonic : GRECIA 

MEXIC.

MECIURI INTERNAȚIONALE
GONZALES ÎNVINGĂTOR

LA LOS ANGELES

urmă- 
dintre 
Fotba-

12
11
10

9
7
6
6
5
5
5
5
4
3
2
2
1
1

• In meci tur disputat la La Valetta 
în cadrul „Cupei campionilor europeni" 
la fotbal, echipa malteză Sliema Wande. 
rers a învins cu 4—0 (1—0) formația is
landeză Akranes. Au marcat Coks (3) • 
și Aquilina.

fotbaliștii danezi au terminat învingători 
cu scorul de 4—1.

1. Anglia 7 6 0 1 25— 52. Italia 6 5 1 0 17— 2
3. R.F. a Germaniei 6 4 2 0 13— 44. Iugoslavia 5 4 1 0 20- 45. Olanda 4 3 0 15— 06. Portugalia 5 3 0 2 9— 57. Franța 5 2 2 1 6- 4
8. U.R.S.S. 3 2 l 0 5— 19. Scoția 5 2 l 2 9— 7

10. Ungaria 4 2 1 1 8— 3
ÎL Spania 5 2 1 2 6— 612. ROMANIA 4 1 2 1 4— 213. Belgia 4 1 1 2 3— 6
14. Bulgaria 3 1 0 2 4— 915. Suedia 4 1 0 3 6—1416. Cehoslovacia 4 0 1 3 0— 417. Austria 3 0 2 2— 9

• Pesle 25 009 da spectatori au 
rit la Zilrich întîlnirea amicală 
selecționatele Elveției și Turciei, 
liștil elvețieni au cîștigat cu 4—0 (1—0) 
prin golurile înscrise de Boffi, Odermalt, 
Kilnzli și Blattler.
• La Oslo s-a disputat meciul amical 

dintre reprezentativele Danemarcei și 
Norvegiei. Manifestînd o formă bună,

Finala turneului de tenis de la 
Los Angeles a opus reprezentanții 
a două generații de jucători 1 „ve
teranul" Pancho Gonzales (43 de 
ani) și juniorul 
(19 ani). Victoria a revenit 
Pancho Gonzales cu 2—6, 
6-3.

de 
pen- 
intrâ 
cîștig 
Setul 
Măi-

viciu (4—5). Dar la turul său 
servicii, 
șansele 
tru 
în 
de cauză .
cinci este Ia discreția Iui Petre 
mureanu si Sever Dron, care înving 
— după o partidă frumoasă — pe 
Ion Sântei și Sever Mureșan cu 6—4, 
3—6, 4—6, 7—5, 6—1.

Finala fetelor a fost și ea plăcu
tă de urmărit. Aci. deținătoarele ti
tlului dș la ediția trecută, Iudit Di- 
bar Gohn și Agneta Kun, au primit 
o replică deosebit de dîrză din par
tea perechii Mariana Nunvveiller- 
Valeria Bala.l. Acestea au menținut 
scorul egal pînă la 4—4. In primul 
set, cind adversarele lor reușesc 
breakul clștigător. în setul doi, cam
pioanele sînt conduse de la început 
și comit numeroase greșeli. Este re
marcabil, în acest stadiu al partidei, 
efortul dlnamovistei Mariana Nun- 
weiller, ca si buna tactică defensivă 
a tinerei Valeria Balaj (Steiua).

Sântei slăbește vizibil 
se irosesc: 

Mărmureanu-Dron. 
prelungiri. care 

cuplului

6-5
Se 

dau 
favorit.

Scorul seturilor se egalează. Ur
mează secvența decisivă. în care pe
rechea campioană insistă pe atac, 
reușind în sfîrșit să sfarme apăra
rea adversarelor. De la 3—1, aces
tea egalează totuși, dar Valer'a Ea- 
laj își pierde serviciul (3—4) și soar
ta partidei este pecetluită. Rezultat 
final: Iudit Dibar Gohn, Agneta Kun- 
Mariana Nunwcillcr, Valeria Balaj 6—4. 1_6( g_ 3.

Astfel, ediția din acest an a 
campionatelor naționale de tenis — 
a 58-a pe răbojul tradiționalei noas
tre competiții — ia sfîrșit sub sem
nul unui remarcabil salt calitativ. 
Adresăm, pentru încheiere, felicită
rile noastre actualilor campioni, dar 
și învinșilor lor, care le-au dat o 
replică fermă.

Tot ieri, au luat 
rile campionatului 
Il-a. în finala de _ 
Călin Hîrju — Nicolae Mirea ambii 
de la Dunărea Galați) 2—6. 6—3.
6—1.

sfîrșit și întrece- 
de categoria a 
simplu masculin:

Jimmy Connors 
lui

6—3,

Ciocîltea a remizat
cu Janosevici

BELGRAD, 27 (Agerpres). — După 
runde, în turneul internațional de șah5 . ______________  _____

de la Vîrșeț conduc Meking (Brazilia) 
și Fillp (Cehoslovacia) cu cîte 4 punct», 
urmați de Ivkov, Pianinei (ambii Iugosla
via) șl Bllek (Ungaria) cu cîte 3 1/2 etc. 
Maestrul român Victor 
locul 9 cu 2p.

In runda a 5-a Fllip
Pianinei, Radulov pe _________ _ __
Portlsch a cîștigat la Sili. Ciocâltea a re
mizat cu iugoslavul Janosevici, ca și 
Ivkov cu Meking.

Ciocâltea ocupă

l-a Învins 
Buljovicdcl,

pe 
iar

TELEX. • TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX
Tradiționalul cros internațional organizat 
de ziarul cehoslovac „Rude Pravo” a 
fost marcat de numeroase surprize, 
marii favoriți ocupînd locuri nesatisfă
cătoare. Victoria a revenit finlandezului 
Lasse Viren, care a parcurs 7 200 m în 
20:22,6. învingătorul de anul trecut, com
patriotul său Seppo Tuominen, s-a cla
sat pe locul doi cu 20:22,8, fiind urmat 
de atletul sovietic Vladimir Sasmirun — 
20:28. Belgianul G. Roelants a ocupat lo
cul 5 cu 20:30, iar alt mare favorit al 
probei, tunisianul Gammoudl a sosit pe 
locul 21 în 21:15. Atlețil români Stelian 
Marcu șl Nicolae Dumitru s-au clasat 
în ordine pe locurile 31 și respectiv 32. 
Proba feminină disputată pe un traseu 
de 1 300 m a fost ciștlgată de cehoslovaca 
Hradecka, în 3:37,0.

rupte din rundele anterioare. Iată prin
cipalele rezultate : Leir, — Karaseev 1—0; 
Leln — Kapengut l—o ; Bronstein — 
Vaganian 1—0; Nikolaevski — Taimanov 
1—0; Balașov — Nikolaevski 1—0; Kro- 
gius — Balașov 1—0; Smîslov — Grigo
rian 1—0; Karpov — Stein 1—0; Bron
stein — Taimanov remiză; Nikolaevski 
— Pclugaevski remiză; Platonov — Ka
pengut remiză; TukmakoV — Țeitlin re
miză ; Tukmakov — Șamkovicl 
In clasament, după 8 runde, 
Savon cu 6 p, urmat de Tal — 
Karpov — 5 p.

Turul ciclist al Franței pentru

în campionatul unional de șah de !a 
Leningrad s-au disputat partidele între-

remiză, 
conduce 
5‘/a P Si

138h 30:081 2. — Olanda — 13811 37:41; 3. 
— Elveția — 139h 19:38; 4. — Spania — 
139h 26:04; 5. — Cehoslovacia — 13Sli 
34:40 etc. Ultima etapă (Roanne — St. 
Etienne) a revenit elvețianului I, S.-hmid 
(129,500 km în 3h 35:45).■
Peste 10 000 de spectatori au urmărit 
la Dusseldorf fntîlnlrea amicală de ho
chei dintre reprezentativele URSS șl 
R.F. a Germaniei. HocheiștU sovietici 
au obținut victoria cu 9—4 (4—0, 3—2,au obținut vicloria cu 9—4 (4—0, 
2-2).

Turul ciclist al Franței pentru amatori 
(„Tour de l’Avenir") s-a încheiat la St. 
Etienne cu victoria rutierului francez 
Regis Ovion, campion mondial, urmat 
de olandezul Fedor den Hertog la 13:25,' 
cehoslovacul Hava — la 16:35 etc. Cla
samentul final pe echipe : 1. Franța —

Turneul international feminin de 
chet, desfășurat la Plovdiv, a fost 
gat de echipa Spartak Leningrad, 
în ultimul meci a Întrecut cu 
(42—28) formația Marița Plovdiv.

bas- 
clștl- 
care 

68—49 
.........................     Pe 
locul trei s-a clasat echipa Akademlk 
Sofia.
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