
ÎN CAPITALĂ, LA DfSCHIDLPCA ANULUI UNIVERSITAR

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

IN riIJLOCUL STUDENȚILOR
ANUL XXVII

ȘI CADRELOR DIDACTICE
Inaugurarea noului an de învăță- 

Xitfni universitar a prilejuit, ieri, 
o nouă și fructuoasă întîlntre a se
cretarului general al partidului cu 
studenții și cadrele didactice din 
instituțiile de învățămînt superior 
din București.

în vizita la Universitate, la Con
servatorul „Ciprifin Porumbescu", la 
Institutul Politehnic, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a fost în
soțit de tovarășii Dumitru Popa, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Miron 
Constantinescu, Miu Dobrescu, Ion 
Pățan. De asemenea, au participat 
Mircea Malița, ministrul învățămîn- 
tului, Dan Marțian, prim-secretar 
al C.C, al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, Traian Ște- 
fănescu, președintele Uniunii Aso
ciațiilor studențești din România.

Vizita secretarului general al 
partidului, a celorlalți conducători 
de partid șl de stat, în facultăți, în 
prima zi de activitate, constituie o 
majoră expresie a prețuirii pe care 
partidul șl statul nostru, întregul 
popor o acordă școlii superioare, 
însemnatului ei rol în opera de fău
rire a societății socialista, multila
teral dezvoltate în patria noastră.

Dialogul purtat ieri de secretarul 
general al partidului cu profesorii, 
cu studenții, s-a desfășurat sub 
semnul cerinței, mereu actuale, a 
perfecționării activității instructiv- 
educative, a modernizării metode
lor de predare, a ancorării tot n>ai 
temeinice a întregului proces de 
învățămînt în realitatea vie și dina
mică a producției, a vieții. într-o 
unanimă adeziune la îndemnurile

TT

Pe pista Stadionului Republicii din Capitală, cîțiva atleți școlari în 
întrecere. In curînd vor urma alte dispute atractive.

• U.R.S.S.-CAMPIOANĂ EURO 

PEANA • ECHIPA NOASTRĂ

PE LOCUL III
MILANO, 1 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special).
Joi, în urma partidei UJL.S.S.— 

R.D.G., încheiată după miezul 
nopții, și în care voleibaliștii so
vietici au cîștigat fără drept de 
apel în trei seturi La 10, 6, 12, a 
fost cunoscută echipa campioană 
a Europei : U.R.S.S.

Așa că, interesul pentru jocurile 
ultimei etape a fost reținut acum 
de lupta pe care echipele Româ
niei, Cehoslovaciei și R.D. Germa
ne o dădeau pentru cucerirea me
daliilor de argint, iar primele două 
reprezentative pentru calificarea la 
Jocurile Olimpice de la Miinchen.

Evoluind exoelent, jucătorii noș
tri au obținut o victorie strălucită 
în fața campionilor lumii, nelăsîn- 
du-le nici un set: 3—0 (14, 13. 12). 
Pentru a ocupa locul II, echipa Ce
hoslovaciei trebuie să învingă 
3—0 formația U.R.S.S., ceea ce este 
greu de presupus.

După ce românii și-an Impus jocul 
combinativ chiar de la începutul se
tului întîi și iau conducerea cu 6—1, 
adversarii _ s-au mobilizat cu toate 
forțele pehtru a răsturna rezultatul 
și pentru a nu pierde una din 
liile campionatului european, 
cînd puternic, din pase înalte, 
reușit să acumuleze punct după _ 
spargi nd în repetate rînduri blocajul 
nostru și să ia conducerea (11—7, 
13—i8, 14—11). Dar. încurajați frene
tic de galerie, Jucătorii noștri s-au 
concentrat la maximum, au refăcut 
spectaculos handicapul și au încheiat

Aurelian BREBEANU 

meda-
Ata- 

el au 
Qunct,

Mîine pe Feleac,

CRONOMETRAJ ELECTRONIC PENTRU CURSA
A

DE VITEZĂ IN COASTĂ
V

și recomandările secretarului ge
neral, cadre didactice și studenți 
și-au exprimat hotărîrea nestrămu
tată de a ridica pe noi trepte mun
ca de predare și însușire a cunoș
tințelor, de a încorpora în cursuri 
și lecții, în cuantumul de cunoștințe 
asimilate tot. ceea ce este înaintat 
și nou în gîndirea, știința și cultura 
contemporană.

După terminarea vizitei a avut 
loc un însuflețit miting. Pe marele 
platou din fața noului Institut Po
litehnic s-au adunat zed de mii de 
studenți, elevi, oameni ai muncii 
din întreprinderile șl instituțiile Ca
pitalei, care învață la învățămîn- 
tul seral și fără frecvență, nume
roși cetățeni, pentru a partidpa la 
mitingul consacrat deschiderii anu
lui de învățămînt universitar.

Fațada impunătoarei construcții a 
Politehnidi este dominată de por
tretul conducătorului partidului 
și statului, tovarășul NICOLAE 

. CEAUȘESCU, încadrat de drapele 
roșii și tricolore, de lozincile „Tră
iască Partidul Comunist Român, 
conducătorul încercat al poporului, 
inspiratorul și organizatorul victo
riilor noastre* * * * * * 11, „Trăiască Republi
ca Socialistă România".

(Continuare In pag. a 4-a)

încă de joi o parte dintre concurenții 
care vor lua parte la cursa de viteză 
în coastă de pe ser;Mntinele Feleacu- 
lui au sosit la Cluj și au început recu
noașterea traseului. Printre cel mai 
harnici sint și cei doi candida 4 la
tlul de campion național: Aurel Puiu și 
Eugen Ionescu-Cristea. Ieri la prînz au
sosit și cei doi oaspeți vest-germani; 
Johann Kohler (B.M.W. 2002 TI) și W.
Franke (Porsche 911 9), care sporesa 
interesul pentru cursa de mîine (să nu

să kcujs tștfi

în uralele și aclamațiile mulțimii, 
iau loc în tribuna ofidală conducă
torii de partid și de stat, rectorii 
institutelor de învățămînt superior 
din Capitală.

Mitingul a fost deschis de tova
rășul Dumitru Popa,

Au luat apoi cuvîntul Mircea Ma
lița, ministrul învățămîntulul, prof, 
dr. dooent George Bărănescu, reeto-

cu

latd-i pe cîțiva din autorii frumoasei performanțe I Wiliam Schreiber, Mircea Codoi, Gyula Bartha, Gabriel 
Udișteanu, Cornel Oros și Marian Stamate. <

CLASAMENT A _ ___ ------ ------ —_ —_  ___

Aseară tîr2iu i Cehoslovacia
U.R.S.S. 3—0 11, Ungaria — 
3—0.

Polonia
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torul întrecerii Internaționale de pe 
Feleac de anul trecut).

în încheiere, reamintind că primul 
start se va da la ora 9, anunțăm ulti
ma surpriză furnizată de organizatorii 
clujeni: cronometrajul electronic al în
trecerii la miiml de secundă. Startul 
se va da prin intermediul unul sema
for: culoarea roșie anunță intrarea în 
minutul plecării, galbenul pregătirea 
(în două faze la 80 șl 15 secunde), 
dele momentul plecării transmis 
impulsuri electronice eror.a;șețrelor de 
M ......... 

ver- 
prln

rul Politehnicii din București, 
Gheorghe Cazan, secretarul Comi
tetului de partid al Universității 
București, Alexandru Soare, pre
ședintele Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studențești. din . București, 
Ioana Văduva, studentă în anul IV 
al Academiei de studii economice, 
muncitorul Dumitru Nițoi.

Primit cu vii și îndelungi aplau
ze, cu urale și ovații, a luat cuvân
tul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 

în repetate rînduri, zecile de mii 
de participanți la miting au subli
niat cu aplauze puternice cuvintele 
secretarului general al partidului, 
exprimîndu-și totala adeziune, 
hotărîrea de a înfăptui indicațiile de 
o excepțională însemnătate pentru 
dezvoltarea școlii românești, pentru 
modernizarea și perfecționarea ei, 
pentru pregătirea noilor generații de 
specialiști, cu înaltă calificare, ca
pabili să aducă o contribuție mereu 
sporită la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul românesc.

Mitingul la sfîrșit într-o atmosfe
ră de mare însuflețire. Este o vi
brantă expresie a atașamentului 
fierbinte al tinerilor studenți față 
de politica marxist-leninistă a par
tidului nostru, a hotărîrii lor de a 
sluji cu toate forțele înfăptuirea a- 
cestei politici izvorîte din irrterese- 
le vitale ale poporului, ale construc
ției socialiste în patria noastră, de 
a se ridica la înălțimea sarcinilor de 
mare răspundere ce le revin, în 
grandioasa operă de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

DUMINICĂ ÎN CAPITALA (de la ora 10)

DESCHIDEREA FESTIVA
A ANULUI SPORTIV ȘCOLAR

• 30 000 de elevi în tribune, alți 5 500 la demonstrații și întreceri * în 
program : concursuri de atletism, gimanstică, carturi etc. • Cîteva puncte de 
atracție... • Autografe din partea unor glorii sportive • Fotbaliștii de la 

Rapid vor veni să-și revadă susținătorii...

La scurt interval după reîntîlnlrea 
cu școala, elevii patriei noastre par
ticipă la o festivitate nespus de în
drăgită de ei, prilejuită de deschi
derea noului an sportiv școlar. în 
Capitală, acest eveniment vă avea 
loc duminică. 3 octombrie.

Festivitatea programată pe stadio
nul Republicii, va fi urmărită de 
aproape 30 000 de elevi bucureșteni, 
reprezentînd școlile de toate gra
dele. Prin fața lor vor defila — și 
apoi vor susține 
treceri sportive 
tineri și tinere.
rite discipline 

sportiv Cutezătorii, școlilor spQrtlve, 
Clubului sportiv școlar sau in fiec-

demonstrații șl tn- 
—* circa 5 500 de 
care practică dife- 

in cadrul clubului

• DINAMO BUCUREȘTI - FEIJENOORD ROTTERDAM

t STEAUA F. C. BARCELONA

® RAPID - LEGIA VARȘOVIA

• U. T. A ZAGLEBIE WALBRZYCH

Meciurile tur la 20 octombrie. Cele din retur la 3 noiembrie.
Ieri la prînz, în saloanele elegantului hotel „Iugoslavia” din 

Belgrad a avut loc ceremonia tragerii la sorți a jocurilor din cadrul 
etapei a doua a cupelor europene.

Citiți în pagina a IV-a corespondența specială din Belgrad și 
programul complet al viitoarelor confruntări ale echipelor europene 
de fotbal rămase in competiții.

“H| DEOCAMDATĂ, PATRU ATLEȚI

IN CARE NE PUNEM SPERANȚE
Din lotul olimpic al României, stabilit de F.R.A., fac parte, pînă la 

această oră, doar patru atleți. Evident, numărul lor este extrem de mic, 
dar selecția a fost făcută pe baza îndeplinirii unor performanțe standard, 
rezultate care au fost abordabile doar valorilor autentice. Sperăm, totuși, 
că în anul olimpic vor mai fi și alți atleți români capabili să înregistreze 
rezultate înalte pentru a fi incluși în lotul care va participa la J.O. de 
la Miinchen. Poate Șerban loan, poate Constantin Stoica, poate...

Deocamdată îi prezentăm cititorilor noștri pe cei ce au îndeplinit 
standardurile anului 1971.

Vasile BOGDAN (Universitaiea Cluj, 
antrenor Dumitru Olteanu). Născut la 
20 3.1950.Evoluția 
decatlon :

rezultatelor sale la

1968
1969
1970
1971

6573
7093 
7421 
7810Rezultata

Cluj
Cluj

(1)
( 8)
( 1) București 
(16) -----------
( 1)

Helsinki
. . Zagreb 
( 3) Miinchen

W TOÂTO TXfeltg, VMȚt-W. L

DUPĂ PRIMUL TUR AL CUPELOR EUROPENE

SPRE 0 NOUĂ EPOCĂ IN ISTORIA

propriu-zis din 
fi susținut prin

Fază de mare spectacol în minutul 88 al partidei Rapid — A.C. Napoli. Ene Daniel reia cu capul, 
din plonjon, balonul centrat de Neagu. Zoff este învins, dar mingea va trece de puțin pe lingă 
poartă. . Foto i Dragoș NEAGU

FOTBALULUI ROMÂNESC DE CLUB?

Marius POPESCU
I

țiile de copii și Juniori ale marilor 
cluburi din primul oraș al țării.

Cu prilejul acestei festivități, pe 
Stadionul Republicii își va face apa
riția și ștafeta pionierilor care va 
citi mesajul adresat celei de a II-a 
Conferințe municipale a organizației 

„cravatele roșii”pionierilor de către 
din București.

Programul sportiv 
cadrul festivității va _ .. , __ ___
demonstrații de atletism. gimnastică 
sportivă și acrobatica, ciclism,

Și o noutate de ultim moment : 
festivitatea va fi onorată de nume
roși sportivi de frunte ai țării, prin
tre ei foști sau actuali campioni 
olimpici și mondiali, care — râspun- 
Mînd dorinței exprimate de nume
roși elevi -j- vor fi prezenți în In
cinta stadionului Republicii pentru 
a le da autografe- în același scop, 
vor putea fi întîlniți pa „Republicii" 
și componenții echipei de fotbal Ra
pid București, în frunte cu Rădu
canu. Dumitru, Boc. Neagu si Lu- 
pescu. Așadar, atîtea argumente 
pentru ca tribunele stadionului Re
publicii să fie pline pînă la refuz I...

P
P
P 
P

înregistrate în 1971 i
12/13.5. (2. Nleolau 7191 p)
5/ 6.6. (1. Perk — R.F.G. 7925 p)

17/18.7. (2. Șepci 7558 p)
12/13.8. (1. Kirst—R.D.G. 8196 p)

3/ 4.9. (2. Djurov — Bulg, 7415 p)
11/12.9. (1, Hedmark — Sued, 8057 p)

ZIAR AC CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT
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Ani de zile, „am strîns, 
toamnă după toamnă", de
cepțiile și amărăciunile e- 
șecurilor echipelor românești 
de club pe arena internațio
nală. Rar, foarte rar, a apă
rut cîte o floare (cum a fost 
cea de la Rotterdam) pe un 
teren sterp. Cluburile noas
tre ne obișnuiseră cu ciclica 
pilulă amară de toamnă, iar 
lumea s-a familiarizat cu 
refrenul „In România avem 
o singură echipă puternică, 
cea reprezentativă!".

Spre surprinderea — plă
cută — a tuturor, „ambasa- 
doarele“ acestei toamne (mai 
puțin Steaua, a cărei evolu
ție este neconcludentă și de
rutantă...) ne-au dovedit că 
se poate conta pe valoarea, 
forma și ambiția lor. Nu
trind speranța că și Steaua 
se va redresa la nivelul ca
pacității reale (deocamdată 
nevalorificată), a echipei, și 
plecind de la rezultanta o- 
biectivă a examenului primu
lui tur al cupelor europene 
— toate cele pairu reprezen
tante ale noastre au promo
vat în faza superioară — să 
ne oprim analitic asupra 
comportării celor patru echi
pe în această primă etapă a 
confruntărilor.

Ni se pare deasupra orică-

ADVERSARE PUTERNICE

Indiscutabil studentul clujean Va
sile Bogdan este un atlet talentat. O 
dovedește cel mai bine evoluția re
zultatelor sale în cei 4 ani de cind 
s-a dedicat acestei probe ca și u- 
nele dintre performanțele înregistrate 
de el în decursul acestui sezon com- 
petițional preolimpic. în plus, Bog
dan a arătat o remarcabilă capaci
tate de muncă și de recuperare după 
efort. Faptul că în decurs de o săp- 
tămînă a participat cu succes la două 
decatloane este cit se poate de grăi
tor, mai ales că în cel de al doilea, 
de la Miinchen, a obținut cu aproape 
100 de puncte mai mult decât la 
caniada de la Zagreb.

Pentru a putea progresa în 
tinuare. pe măsura talentului
Vasile Bogdan va trebui însă să a- 
rate o seriozitate și mai mare, im-

Bal-

con- 
său,

rei îndoieli prioritatea care 
se cuvine echipei campioane, 
admirabilă în meciul retur, 
după ce la București decep
ționase pe toată lumea. La 
Trnava, dinamoviștii și-au do
vedit lor, dar ne-au dovedit 
și nouă că echipa poate să se 
ridice la ștacheta pretențioa
selor criterii internaționale.

„Talonînd-o" îndeaproape 
pe rivala sa pe planul com
petițiilor interne, Rapid a ob
ținut tot o performanță re
marcabilă, eliminînd și ea o 
firmă de rezonanță, dar care 
a dat o replică inferioară ce
lei pe care au primit-o dina
moviștii.

Contradictorie dubla evolu
ție a U.T.A.-ei, care are me
ritul de a fi știut să-și asi
gure calificarea la Arad și în
grijorătoare „pasa neagră" a 
Stelei, al cărei comportament 
general din ultima perioadă 
stîrnește justificate nedume
riri și semne de întrebare.

Căutînd „cheia" care a des
chis lacătul calificărilor ob
ținute de Dinamo, Rapid și 
U.T.A., ne vom opri la cîte- 
va atu-uri de natură obiec-

(Gonlinuart In pag. a 8-a)
Rapidiștii savurează primele clipe ale calificării 

(Răducanu, Dumitru fi Ene Daniel)

pinsă, cum se 9pune, pînă la limi
tele.... decatlonului și, de asemenea, 
o exigență mult sporită. Anul aces
ta el a ,,tras” pentru a putea obține 
standardul de calificare la „euro
penele’: de la Helsinki, după reali
zarea căruia în întreaga sa acti
vitate a intervenit o periculoasă de
lăsare și o automulțumire, concreti
zate în locul XVI (apreciem, sub po
sibilități) la C.E. în mod normal, 
antrenîndu-se la nivelul pretențiilor 
internaționale ale acestei probe, Va
sile Bogdan va putaa aspira în 1972 
la performanțe situ: e la marea gra
niță a celor 8000 de puncte, a con
sacrării.

Romeo V1LARA

(Continuare în pag, a 4-a)

Campionatele naționale 
de velodrom

dinamo - Învingătoare
LA URMĂRIRE

PE ECHIPE

din 
încă 
două 

da
Tu- 

efor- 
Ei

Proba de urmărire pe echipe, 
disputată ieri după amiază — pe 
velodromul Dinamo — în cadrul 
campionatelor naționale de ciclism 
pe pistă, a avut o desfășurare pal
pitantă. Preliminariile au impus 
în fruntea performerelor pe Di
namo I — 4:43,3 (rezultat de bună 
valoare, ținînd cont de timpul 
rece și de faptul că echipa a fost 
alcătuită ad-hoc) și pe Steaua I 
— 4:48,4. Finala campionatului a 
dat loc Ia o luptă strînsă, entn- 
ziiasmantă. Plecată puternio 
start, Steaua s-a destrămat 
din primul tur, formîndu-se 
... cupluri, unul condus 
Paul Soare, celălalt de Gr. 
doran. Regruparea a cerut 
tuni suplimentare steliștilor. 
au continuat însă’ să aibă un sej 
rios avans în disputa cu dinamo
viștii. Elevii antrenorilor NICO
LAE VOICU și MÎRGEA MIHAl-> 
LESCU și-au păstrat de-a lungul 
celor 10 ture (4 000 m) ritmul con
venabil forțelor l®r și... pas cu 
pas au refăcut handicapul. (Steaua 
a avut și neșansa să-l piardă pe 
Paul Soare). în turul 8, dinamo^ 
viștii erau de-acum egalii adverj 
sărilor lor, finalul departajîndu-i 
și oferindu-le (meritat) titlul de 
campioni ai țării. Combinarea pis- 
tarzilor (ȘT. EA1BNER, M. IONI- 
ȚĂ) cu vedetele șoselei (VASILE 
TEODOR, Ab. SOFRONIE) a fost 
inspirată și decisivă în cîștigarea 
celui de al treilea titlu (din 4!) de 
către clubul din șos. Ștefan cel 
Mare. Cred că pistarzii regretă 
imprudența de a-i fi invitat cu 
atîta insistență la campionatele 
lor pe fondiști. Pînă acum aceștia 
le-au smuls specialiștilor velodro
mului două titluri, și campionatele 
nu s-au încheiat încă.., Era rău 
fără ei, dar...

în finala pentru locurile 3—4, 
Steaua II (4:53,9) a întrecut pe Di
nam® II (4:57,0). în continuarea 
clasamentului (alcătuit în această 
parte a sa pe baza timpilor din 
preliminarii)) Olimpia 4:57,0, Vo
ința București 5:05,7.

Duminică dimineața, începînd 
de la ora 9,30, se dispută pe velo
dromul Dinamo probele de viteză 
(revanșă) și adițiune de puncte 
(campionat).

Hrislache NAUM
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GIMNASTICA ZILNICĂ IN ÎNVĂȚĂMÎNTUL
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f GENERAL Șl LICEAL
numărul de azi PROGRAMELE PENTRU ANII l-ÎV LICEU (executat in curte)

I. 
țrle

B Â I E T
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«L
Stind eu br«- 
lateral, deget*- 

le «emKlexata, vir- 
lul picioarelor *- 
propiate.

1—8—»—4 Hotare* 
brațelor prin jo« eu 
Încrucișarea lor 
prin laț* pieptului 
alternativ de 4 ori 
Înainte, apoi de 4 
ori Înapoi, odată eu 
arcuire* genunchi
lor *propi*țl înain
te.

S« execut* de * 
ori In i timpi.

1

o

«•«

II. Stind
1—2. Pa» 

piciorul 
schimbarea 
pa el șl ducerea brațe
lor prin Înainte «u« cu 
arcuire de 1 ori șl ex
tensia trunchiului ;

3—4. Revenire cu re
tragerea piciorului, În
doirea brațelor la piept 
și tragerea coaielor 
înapoi eu arcuire de 2 
on :

Mișcarea ge reia cu 
deplaaaraa piMorului 
drept. Se oeracutâ da 
4 ori ta 4 ttmj*.

Înainta cu 
•Ung cu 

greutății

UI. Stind
1. Aplecarea ener

gică a trunchiului 
Înainte cu așezarea 
palmelor pe sol. e- 
dată cu deplasarea 
piciorului «ting la
teral :

2. Revenire ;
Aceeași mișcare 

eu ducere* picioru
lui drept lateral. Se 
execută de 2 ort in 
8 timpi.

IV. Stind, mîlnile la ceafă.
1—2. îndoirea laterală a trunchiului epra itfnga 

î arcuiri, in continuare aceeași îndoire de trunchi
cu 

________ ___ _________ ______ r________ ___ ____ _ cu 
arcuire de 2 ort șl cu fandare pe piciorul «Ung atln- 
glr.d coapsa, cu cotul brațului «ting (3—4).

5—6. Revenite în pospe inițială.
Mișcarea s« reî» spre dreapta. Se «cecută de 2 ort 

la flecare part*.

MANIFESTĂRI SWIM
PRILEJUITE

Df „ZIUA RtCOLTir
• întreceri atractive de cros pe bici
clete ♦ Pădurea Vedea - „cartierul
general" al manifestărilor teleormă- 
nene 0 Campionatul județean 

sătesc de atletism, volei și handbal

PROBLEME DE SUFLET fl

d* mtlnl apu-
VL stind cita 2 țață 

tn laț*, 
cat :

Luptă 
pentru 
tenerulul . 
trasată Intra ei.

Se execută de s ort.

V. Sttnd.
1. Pendularea piciorului 

ating înainte sus cu bătaia 
palmelor sub genunchi

2. Revenire.
3—4. Aceeași mișcară 

piciorul drept ;
indicații metodica : 

nu ae îndoaie piciorul 
aprijia.

Se axecută d« 5 ori 
timpi.

:,’r>

VII. Cîte doi
Executantul stă 

cu trunchiul aple
cat înainte, picioa
rele depărtate șl 
brațele Ia spate. 
Partenerul culcat cu 
rața în sus apucă 
cu mîlnlle ceafa e- 
xecutantului Care 
face 8 ridicări de 
trunchi. Mișcarea 
se reia partenerii 
•chlmbîndu-sl 
luril*.

VHI. Stind depărtat cite doi spate tn spate de 
coate apucat. Unul dintre executanți se apleacă 
înainte ia 45“ și iși ridică partenerul in spate :

Acesta poate executa : apropierea picioarelor 
și îndoirea genunchilor la piept (1), revenire 
(2), apropierea și ridicarea picioarelor înainte 
la 90“ (1), revenire (2), forfecarea picioarelor 
In toate direcțiile, rotarea picioarelor, bicicleta.

Se repetă în funcție de posibilitățile colecti
vului. Se execută prin alternanță, partenerii 
schimbîndu-șl rolurile.

prin tracțiune 
trecerea par- 
peste o Unie

I

& A A
/1 /XIX 4-r f

Ok <
r

1 <y-
<- .51.

XI. Stind cite doi spate in apa- 
te la distanță de un pas.

Săritură cu Întoarcere d? 180“ 
șl lovirea palmelor Intre parteneri 
în aer.

Se execută la «emr.al.

3

L! ------------------------------------

IX. Pin fandat Înainta.
Schimbarea picioarelor 
St execută de < ori In

plin »Arituri ;
4 ti napi;

X. Stind
1. Balansarea brațelor sus cu ridicare pe 

vîrfuri și inspirație ;
2. Balansarea brațelor înapoi odatâ cu co- 

borîrea câlcîielor și îndoirea genunchilor 
cu arcuire și expirație ;

3. Legănarea brațelor sue cu întinderea 
genunchilor șl inspirație ;

4—5. Tragerea accentuată a brațelor înapoi 
de 2 ori cu îndoirea ușoară a trunchiului 
și ridicare pe vîrfuri, continuînd cu Inspi
rația ;

6. Revenire în poxiția de plecare cu cobo- 
rlrea lentă a brațelor cu expirație profuhdi 
și forțată.

Se execută de 4 ori în 4 timpi.

* Z-3 14

l

#-7

o

4*

I. Stind
1—2. Ducerea brațului drept «us — 

«tîngul oblic Înapoi cu arculr»;
3—4. Schimb*!** brațelor eu 

culte ;
s—«. Ducere* br»ț*lo« lateral 

arcuire :
7—6. Ducerea brațelor deasupra 

puiuț cu 2 bătăi de palme.
se repeta de 4 on.

1 
u

I

ar

au

ca-

Stind.
1. Pas lateral spre stînga șl legănare* 

brațelor în jos și ușoară r*«ucir» a trun
chiului spre dreapta ;

a. Aceeași mișcare în partea dreaptă ;
3—4. Doi pași succesivi spre stînga cu 

apropierea piciorului drept și rotarea mare 
a brațelor prin înainte spre stînga :

5—6—7—B. idem spre stînga.
Se repetă de 3 ori.

III. stind.
1. Ușoara îndoite de genunchi cu du

cerea brațelor prin jos Înapoi.
2. Revenire cu genunchii Întinși 

legănarea brațelor înainte ;
3. Legănarea brațelor înapoi ;
4. Legănarea brațelor înainte ;
5—6. Brațul drept rămîne întins Înainte 

— brațul stîng se rotează pe jos înapoi, 
răsucind trunchiul, revenire Înainte CU 
bătaia palmelor;

7—6. Idem 5—6 cu brațul drept
Se repetă da 4 ori.

CU

JU. 1
7.

»

1

IV. Stind
1—2. Pas 

cu: piciorul 
rotarea 
prin ios 
extensia 
lui — pe 
apropierea . 
lui di-fcpt lîftgft stlti- 
gul și bătâia palme
lor deasupra capu
lui. Privirea în sus;

3—4. Ușoară îndo
ire de genunchi si 
doua Dătăi de pal
me pe genunchi ;

5—6. Idem 1—2. pă
șind înapoi cu pi- 
oiorul drept ;

7—8. Idem 3—4. 
se execută de 4

înainte 
sting și 
brațelor 

înapoi și 
muwhiu- 
timpul 2 

picioru-

V. Stind.
1—2. Doi pași adăugați — ușor săl- 

tațl lateral — «tînga, pe al doilea 
păs greutatea corpului trece pe pi
ciorul sting — piciorul drept virt 
sprijinit lateral. Pe timpul 1 brațele 
se încrucișează ușor în față — jos 
pe timpul 2 «e duc lateral ;

3—4. Antebrațele apucat la spate 
— îndoirea trunchiului «pra dreapta 
cu arcuire ;

5—6. Idem 1—2
7—8. Idem 3—4 

«tînga.
Sa execută de

spre dreapta ; 
cu Îndoire

VI. Stind
1—2. Ridicarea pi

ciorului stîng oblic 
înapoi cu ducerea 
brațelor lateral ;

3. Ușoară îndoire 
a piciorului drept 
— brațele se men
țin lateral,

4 Revenire ;
5-6—T—8. Idem

cu piciorul drept.
Se execută de >

VII. Pe perechi față in față, brațele 
lateral de miini apucat.

1—4. Patru pași de galop lateral pe 
timpul 4 oprire cu bătaie de picior ;

1—4. întoarcere prin interior de 360’ pe 
sub brațe ți revenire față în față — 
mllnîle rămînînd apucate ;

5—6—7—8. Idem cu întoarcere în direc
ția opusă,

Se execută de î ort.

î ori.

II
Săritură pe Ioc

a
1

Stind — mlinile pe

Devenit* tradiționali, sărbătorirea 
Zilei Recoltei prilejuiește și în 
acest an o paletă bogată de mani
festări. Pe estrade special amena
jate, la case de cultură și la că
mine culturale, în orașe și la sate 
var avea ioc manifestări artistice, 
spectacole și demonstrații sportive.

Consiliile județene municipale și 
orășenești pentru educație fizică și 
sport, în colaborare cu organiza
țiile U.T.C., au întocmit un program 
cuprinzător de acțiuni din care 
spicuim cîteva.

ARAD. Ziua de 3 octombrie va 
fi bogată în competiții, atît în 
municipiu cît și în celelalte orașe 
și în localitățile rurale ale jude
țului. La Arad vor avea loc între
ceri de atletism, fotbal, volei și 
handbal. Desigur, se va bucura de 
succes crosul pe biciclete la care 
și-au anunțat participarea cîteva 
sute de amatori. Concomitent,^ . în 
opt centre — printre care Chiși- 
neu-Criș, Săvîrșin, Sebiș, Vinga, 
Llpova. lneu — paralel cu manifes
tările cultural-artiistice, vor avea 
loc demonstrații și întreceri de fot
bal, volei, popice, tenis de masă 
și atletism.

BIHOR. C.J.E.F.S. și Uniunea ju
dețeană a cooperativelor agricole 
de producție Bihor au colaborat 
la întocmirea unor programe atrac
tive, la realizarea c&rora vor fi 
angrenați sportivi de performanță 
și sportivi amatori. Cu ocazia des- 
chideriii anului sportiv școlar, ele
vii din municipiul Oradea vor fi 
protagoniștii unor întreceri de atle
tism, fotbal, baschet, ai unor de
monstrații de gimnastică, tenis, 
lupte și haltere. Asociațiile sportive 
sătești din Diosig, Ținea, Pădurea 
Neagră, Șuplacul de Barcău și-au 
făcut la rîndul lor programe în 
care au inclus întreceri de fotbal 
și atletism.

In cadrul competiției dotate cu 
„Cupa Recoltei11, la Cefe, Ținea 
Șuncuiuș și Săcuieni vor avea loc 
meciuri de fotbal între echipele re
prezentative respective.

TELEORMAN. Organizatorii au 
încredere in... previziunii» bule
tinului meteorologic și în consecin
ță au stabilit drept „cartier gene- 
ral“ al manifestărilor prilejuit» de 
Ziua Recoltei pădurea Vedea din 
apropierea orașului Alexandria. La 
ora 11,30 vor sosi aici cicliștii ple
cați în ajun într-un tur al jude
țului. Este așteptată cu interes e- 
voluția sportivilor care se vor în
trece într-un concurs de trfntă la 
șase categorii de greutate. Vor £i 
prezenți, evident, luptătorii din Con
tești, localitate unde a luat fiin
ță o puternică secție patronată de 
organizația U.T.C-

Din cadrul manifestărilor prilejui
te de deschiderea anului sportiv 
școlar. întrecerile de volei (băieți 
și fete) vor avea loc tot în pădu
rea Vedea.

SUCEAVA. In pauzele meciurilor 
de rugby și fotbal programate di
mineață pe stadionul Arini vor a- 
vea loc întreceri atletice. In sala 
sporturilor, în cadrul „Cupei Recol- 
tei“, se vor desfășura întreceri de 
handbal ți volei, iar la arena C.F.R. 
vor evolua popicarii. Nici de la 
Suceava nu vor lipsi demonstrațiile 
de box, judo și lupte.

IALOMIȚA. 3 octombrie va fi 
ziua de debut a unei competiții ini
țiată de C.J.E.F.S. și Comitetul ju
dețean U.T.C. i campionatul sătesc 
de atletism, volei și handbal. In 
întreceri vor fi cuprinse toate co
munele, echipele fiind împărțite în 
13 serii. Primii cîștigători vor primi 
trofeul „Cupa Recoltei11.

N-am mai avut sâptâmînâ fotbalistică de culoa
rea asta, cam de un an, cam de pe vremea cînd 
U.T.A. îi zicea de bine lui Feijenoord. O meritam. 
Prea am bocit, prea am jelit, prea ne-am perpelit 
— și ca »-o spun pe șleau — prea ne prostisem. 
Am scris și sâptâmînâ trecută — după hîrjoana 
aceea cu Finlanda — că trebuie să ne respectăm, 
că nu sîntem at>t de slabi pe cît ne văd unii dintre 
noi, că avem jucători excelenți, că putem avea 
fotbal și deci s-o mai lăsăm cu pamfletele care în- 
răiesc lucrurile. Puțină bunătate, puțin calm, o 
Crivire superioară asupra fenomenului, o curea 

ună la pantaloni, mai puțin venin — și lucrurile 
vor arăta altfel. Nu vreau să mă 
laud — avem ce și oe cine lăuda — 
esențialul pentru mine este că pot 
scrie fără să mă simt vinovat de 
demagogie. Cred că principala 
noastră realizare — în această săp- 
♦ămînă — constă în aceea că bă
ieții noștri cei mai buni, oricîte 
păcate mai au, au scăpat de unul 
esențial : nu mai acceptă să fie 
priviți de sus, să fie sfidați, nici 
înăuntru, nici în afară. (Asta nu 
înseamnă că nu ne vom mai întîlni 
cu înfrîngerile I). A nu accepta dis
prețul cu care te privește adver
sarul e o problemă de suflet și 
după aceea de picior, de tactică.
și U.T.A. au avut suflet — și scriu asta, știind că 
în fotbal, ca și în volei, ca și în acest extraordinar 
pofo pe apă, ca să ai și ca să arăți că ai suflet 
trebuie să știi mai întîi jocul. Televizorul ne-a ară
tat prea bine ce înseamnă să ai 
de mult nu mai e un joc...

...Dinamo a avut 15 minute 
în care ziceam că frații care ne 
5—0 vor avea dreptate. Oricare 
avea 15 minute penibile —■ totul e cum le treci. 
Dinamo le-a trecut admirabil, fiindcă au existat 
două suflete: Andrei șj Nșlu. N-am știut niciodată 
cine e Andrei, iar lui Nelu îi aduceam deja omagii 
pentru trecut. Oamenii aceștia au schimbat soarta 
unui meci, ca după aceea să apară acest Doru, 
de care am rîs deajuns ca să vedem, deodată, că 
și el poate să rîdă de noi, deștepții. A mai venit 
și clipa cînd, în sfîrșit, Dumitrache i-a pus o minge 
ia picior lui Doru. A venit și clipa cînd, nimeni 
nu mai putea spune ce tactică a aplicat Dinamo 
— adică momentul suprem al transfigurării, cînd

Dinamo, Rapid

suflet în ceea ce

penibile, primele, 
luau la 4—0, la 
dintre noi poate

Vin. Pe perechi 
față in UțA de 
miini apucat, bra
țele întinse înainte, 
trunchiul ușor încli
nat înapoi.
i—«. învîrtli-e cu 

pași mărunți într-un 
sens. Picioarele a- 
propiate- :

1—«. Idem în ce
lălalt sens.

Se execută de 4 
•i*l.

IX. Stind f*ță 5a f*ț* — brațele lateral de 
miini apucat.

1. Pas «u întoarcero de 180’ cu deslacerea 
unul braț și apucare* în lateral după în
toarcere, picioarele ușor depărtat, spate în 
spate ;

2 Ducerea brațelor obli* «us — menți- 
nînd mîinile apucate ;

3. Revenire cu brațele lateral ;
4. întoarcere 180* prin desfacerea unui braț 

și revenire în poziția inițială ;
5—6—7—8. La fel în partea cealaltă.
Se execuți de t ori.

, cu
legănarea alternativă a pi
cioarelor lateral — dreap
ta. stînga ;

5—8. Săritură 
față și bătaia 
înainte ;

1—4. Idem ca
5-8. Săritură 

rele IntihSS __
trunchiul ușor înclinat 
înainte — bătaia palmelor 
în față.

Se execută d« 4 ort

cu pas în
palmelor

1—4 inițial; 
cu Dicioa- 

înăpoi — 
ușor

toți sînt unul și unul e totul... Cum și-a permis 
Aaamec să ne dea bătuți cu 4—0 î Ca să nu mai 
spun cît m-a durut că Trnava a uitat cu cită duioșie 
a jucat Dinamo, la București. Dinamo |ucasa 
atunci prost, dar nu lovise, nu. ridicase pumnul 
— deși n-o să spun că e o echipă de fetiție ino
cente. Dar cu Adamec, la București, Dinamo fusese 
blinda. Niciodată nu-i bine să uiți de oamenii 
blînzi, nu-i bine să-i desconsideri, că iată ce ss 
întîmplă. Aceasta-i o altă problemă de suflet — 
între un joc

A doua zi,
car» se joacă, desigur, cu piciorul. 
Rapidul a fost magnific în fa|a unor 

domni care ziceau că vor cîștiga 
â la Petrosian, cu î—0, cu un pion 
trecut. Rapidul acela ironizat du
minici în șir, Rapidul acela fragil, 
copilăros, care nu știe să desfacă 
un beton și cînd nu-i merge jocul 
vede Gherla — Rapidul acela a fost 
un exemplu de luciditate, d» ca[m, 
de inspirație, condus de un Dumi
tru fără egal joi (golul lui — gol 
de Pel6), cu un Lupescu mai 
suflet ca niciodată, cu un Bebică 
Năsturescu de maj mare dragul, 
om căruia de atîtea ori i-am stri
gat să ia și obiectul cu eL*. Golul 
din centrarea lui zic că a fost în

coronarea acestor zile d» fotbal în ochii căruia 
te puteai uita mulțumit.

Și mai e U.T.A. — care-și vede liniștită de sie 
ei, invulnerabilă la pamflete. Și mai e echipa de 
polo —- în sfîrșit cunoscută de o țară întreagă 
mulțumită televiziunii, și ar mai fi echipa de volei 
care — cînd nu te aștepți — te orbește cu cîte 
un trăznet dornic să spună lumii că România nu 
e de sfidat, nici în acest sport în care finlan
dezii au ajuns să-i ia un set. După care batem 
Cehoslovacia I Ăștia sîntem I Și ap mai fi Steaua, 
la fotbal, pe care tot din suflet vă conjur să n-o 
luați deocamdată peste picior. Cine știe cine va 
încerca s-o sfideze în turul II și vom uita de bancu
rile cu maltejii ăștia...

In esență, să rîdem, doar cînd e cazul — iar 
cazul se zice că e la urmă, dar urma nu există nici 
în fotbal — și mai ales să nu ne plîngem nicio
dată, căci nu ajută la nimic și tot mai bună • o 
cuviincioasă curea la pantaloni.

iri

BELPHEGOR

MIINE, ETAPA A DOUA DE „LIBERE“

• Importante holăriri ale F. I. L. A
Mîine se dispută întrecerile din 

cadrul celei de a doua etape a 
campionatului republican de lupte 
libere pe echipe. Etapa programea
ză următoarele partide i SERIA 
EST, grupa I i Temistex Constan
ța, Metalul Tirgoviște, I.M.U. Med
gidia — la Tirgoviște; grupa a 
Iî-a i Steaua, Rapid, Progresul 
Brăila — Za București; grupa a 
III-a t Dunărea Galați, Mureșul Tg. 
Mureș, Nicolina Iași — la Tg. Mu
reș. SERIA VEST, grupa 11 Con
structorul Hunedoara, A.S.A. Bra
șov, Progresul București — la Bra
șov ; grupa a II-a i Dinamo Bucu
rești, Lemnarul Odorhei, C.F.R. Ti
mișoara — la Odorhei; grupa a 
III-a i Vulturii Lugoj, Steagul roșu, 
Olimpia Satu Mare — la Brașov.

★
Biroul F.I.L.A. reunit la Sofia 

cu ocazia campionatelor mondiale 
de lupte a luat o serie de hotărîri, 
dintre care notăm i

— Elaborarea unui program mi
nimal, potrivit căruia luptele să 
devină un sport de bază în rîndul 
celor cuprinse în programele de 
educație fizică ale școlilor din di
ferite țări.

— Modificarea regulamentului de 
lupte astfel ca el să contribuie la 
modernizarea acestui sport, făcîn- 
du-1 mai spectaculos,

— Modificarea vîrstel juniorilor 
de la 19 ani, la 20 ani. ,

— Pe viitor, toate campionatele 
europene de juniori vor purta nu
mele de „Memorialul Roger Cou- 
lon*.

— Sambo — stil de luptă, cu
noscut mai cu seamă în țările 
orientale, va fi dezvoltat. Primul 
campionat european va avea loc 
în acest an, la 20 noiembrie, în 
U.R.S.S.

— Toți campionii mondiali și 
olimpici vor primi pe viitor o nouă 
distincție i medalia de aur F.I.B.A.

S1MBATÂ

INTRE
dominată de mari 
a Vl-a a campio- 
A de rugby, pro- 
cîteva partide in-

BUTURI
• Mai puțin 

derbyuti, etapa 
natului diviziei 
gramează totuși 
teresante. Am situa în frunte în- 
tîlnirea de la Bîrlad, dintre RUL
MENTUL -----------------------
bitru R. 
cea mai 
ȘTIINȚA 
Constanța 
STEAUA
Șt, Constantinescu), UNIVERSITA
TEA Timișoara — POLITEHNICA

și GRI VIȚA ROȘIE (ar- 
Chiriac) care se anunță 
echilibrată. în meciurile 

Petroșani — FARUL 
(arbitru Șt. Crlstea),

— C.S.M. Sibiu (arbitru

RABOTNICKI SKOPUE A CUCERIT „TROFEUL DANUBIUS"

Iași (arbitru D. Grigorescu) prima 
șansă aparține gazdelor, dar asta 

' nu înseamnă că echipele aflate în 
deplasare sînt victime sigure. Pro
gramul etapei mai cuprinde jocu
rile : SPORTUL STUDENȚESC — 
DINAMO (arbitru Al. Lemneanu) 
— dinamoviștii fiind favoriți in
discutabil — și GLORIA — AGRO
NOMIA Cluj (arbitru P. ‘ 
lescu), într-un fel derbyui 
lor.

în București, partidele 
disputa astfel : sîmbătă, pe 
Sportul studențesc, de la ora 16 ; 
Sportul studențeso — Dinamo, iar 
duminică, în cuplaj, pe terenul 
Gloria, de la ora 9,30 : Gloria — 
Agronomia și Steaua — C.S.M. 
Sibiu.

Nicu- 
codașe-

se vor 
terenul

BASCHET: Teren Floreasca, 
de la ora 18,803 Medldn*—Pro
gresul (f, B), Universitatea— 
P.T.T. (m, B); I.E.F.S. II — 
Arhitectura (f, B); teren Olim
pia, ora 17: Olimpia— Universi
tatea ((, B).

BOX : Sala Gluleștl, da la ora 
17: Combinata Metalul, Rapid— 
Metalul Bocșa Română ' ‘ **
cadrul campionatului

pe).
FOTBAL: Teren_

Ora 15,30: 
(dlv. C)

popice e 
ora 14,30: ___ .
Voința Constanța; arena 
met, de la ora 16: La rome t — 
Constructorul: arena Gloria, de 
la ora 16: Gloria — Rapid (me
ciuri feminine in campionatul 

diviziei A),
RUGBY: Terenul Sportul «tu* 

dențesc, ora 16: Sportul atuden- 
țesc—Dinamo (dlv, A),

SCRIMĂ: Sala Floreasca n,
de la ora 16: „Cupa Steaua" 
(pentru floret* fete »1 «padă-ju- 
nlori).

TENIS 1 Terenul 
antrenament nr. 2 
mână), de la ora 
Construcții—Dinamo 
terenurile clubului 
dlonul Ghencea), ora 14: Steaua
— Steagul roșu Brașov; terenu
rile din parcul Progresa, ora 
14: Progresul—Politehnica Cluj 
(meciuri în cadrul campionatu
lui divizionar ps echipe).

TIR : Poligonul Tunari, de la 
ora 9, campionatele naționale 
ale juniorilor (întreceri la arm* 
standard, pistol 
aer comprimat

VOLEI : Sala 
de la ora 111
Katowice (Bojonla), Medicina— 
Constructorul („Cupa Medicina.",
— feminin).

DUMINICA

(med în 
pa •chi-

Caromat,
Laromet Buc.—T.M.B.

Arena Voința, dă la 
Voința București — 

——- Lato-

Centrului de 
(Opera Ro- 

14: C.S.U.
București; 

Steaua (Sta-

liber, pistol cu 
șl talere).

Constructorul, 
Rapid-Kolejarz

W

(prin telefon, de la 
noștri T. Siriopol și 
în ultima etapă a

XI. Stind.
1—2. Pas Inalste 

piciorul stîng — I 
țele oblic In sus, ușoa
ra extensie a trunchiu
lui —■ inspirație ;

3—4. Revenire cu 
propierea piciorului, 
îndoire* ușoară a ge
nunchilor, spatele ro
tunjit — brațele încru
cișate lu iață — expi
rație ;

S—6,...................
7-8.
Se executa de

Id®m 1—2 ; 
Idem 3—4.

> cu 
bra*

a-

GALAJI, 1 
corespondenții 
Gh. * Arsenie). 
turneului de baschet masculin dotat 
cu „Trofeul Danubius”, echipa iugo
slavă Rabotnicki Skoplje a dispus 
de Politehnica Galați cu 72—52 (45-24), 
cucerind astfel primul loc. Oaspeții 
au totalizat același număr de puncte 
cu Steaua, dar avînd victorie asu
pra formației bucureștene, au ciștigat 
competiția. în partida cu baschetba- 
liștii gălățeni, punctele au fost în
scrise de Gavroviai 2. Tevcev 4, 
Andronovski 16, Kristevski 2, Ko- 
vacevici 12, Botevski 23, Georgevski 
3, Radosevievici 10 pentru sportivii 
din Skoplje, respectiv Martinescu 16, 
Moraru 16, Ganea 10. Răileanu 2, 
Nicolescu 4, Tirilă 2, Teleman 2. 
Au arbitrat N. Stăneseu și M. Cu- 
nicer.

în celălalt meci, Steaua a dispus 
de Politehnica București cu 72—61 
(33-26). Au înscris Baciu 13. Diman- 
eea 8, Tarău 2C, Mărgineanu 2, V. 
Gheorgh» 4. Dumitru 10, Spînu 13, 
Molin 2 _ 
Georgescu 8. 
Troacă 10. Dud eseu 
Tue 2. Au arbitrat 
slavia) și M. Vodă

• Clasamentul înaintea etapei a 
Vl-a are următoarea configurație :

pentru Steaua, respectiv 
Cernat 5. Rusu 10, 

12, Rotaru 13, 
L- Fîsici (Iugo- 
(România).

1. Rabotnicki

1. Universitate* 5 4 0 1 64: 40 13
2. Steaua 5 3 2 0 105: 26 13
8. Grivița Roșie 5 3 2 0 88: 31 13
4. Dinamo 5 3 11 75: 31 12
5. Știința 5 3 11 26: 11 12
6. Rulmentul 5 2 12 46: 43 )0
7. Farul 5 2 0 3 26: 84 8
8. Politehnica 5 2 0 3 39: 35 9
9. C.S.M. Sibiu 5 113 48: 53 8

10. Sp. studențesc 5 113 36: 57 8
11. Gloria S 1 1 3 41: 99 8
12. Agronomia * 5 0 0 5 30:114 5

SE CONTUREAZĂ LIDERII

Înaintea etapei a m-a

* Prima campioană
• La pistol viteză

AU ÎNCEPUT NAȚIONALELE DE JUNIORI 
o fată din Focșani I 

doar cinci concurenți

Clasament final :
Skoplje 5 p. 2. Steaua 5 p, 3. Poli
tehnica București 4 p. 4. Politehnica

CUPA VOINȚA
Ediția din acest an a „Cupei Vo

ința" la caiac-canoe a reunit, pe 
lacul Herăstrău, sportivi din mai 
toate secțiile nautice bucureștene. 
Evoluînd meritoriu, tinerii de la 
clubul Olimpia au acumulat 134 p, 
Cîștigîrid trofeul pus în joc.

poligonul Tunari din 
s-aru disputat primele 
campionatelor naționale

Ieri, pt 
București, 
probe ale . .. _ .

de tir rezervata juniorilor. în con
diții bune de trager* (vizibilitate nor
mală, timp fără vint) tinerii trăgă
tori s-au comportat mulțumitor, multi 
dintre ei obțintnd rezultate bune. 
Surpriza Bilei B-a înregistrat Ia pro
ba inaugurală, armă standard 60 f- 
culcat fete, unde VMiUea Manea 

din Focșani a Intrecut-o pe Inter
naționala Marina Vuillu de Ia Di
namo București cu 3 puncte.

în celelalte probe, titlurile au re
venit favoriților, care au ciștigat Bi
gul-, ou excepția Auișbarel Matei. 
La pistol cu aer comprimat, ea a 
avut o adversară redutabilă în re
prezentanta clubului Olimpia, An* 
Buțu. oara a obținut același punctaj- 

REZULTATE : arm* «taodard 6» f. 
culcat fete : 1. Vasilica Mane* (Viito
rul Focșani) 589 p — eampioaa* re
publicană, 2. Marina Vaaillu (Dinamo) 
586 p, 3- Anca Iuga (Dinamo) 583 p,
4. Ana Pali (Voința Brașov) 583 p,
5. Dumitra Matei (Dlnamo) 581 p. 
Pe echipe : 1. Dlnamo II 1736 p — 
campioană republicană, g. Viitorul

«as «*- a-arâinatJ' wai a

Armă standard 3x20 f băieți : 
Codreann (Steaua) 564 p — campion 
republican, 2. S. Lupașcu (IEFS) 561 
p, 3. C. Manole (Steaua) 561 p, 4. L. 
Ilovici (Activul Brașov) 561 p, 5. D. 
Lucace (Medicina Iași) 656 p. Pe 
echipe : 1. Steaua 1659 p — campioa
nă republicană, 2. Activul Brașov 
1647 p. 3. Dinamo I 1638 p. Pistol cu 
aer comprimat 40 t. juniori : 1. Anl- 
șo*r* Matei Jli^ino) 371 p (ultim» 
decadă 05 p) — campioană republi
cană, 2. An* Buțu (Olimpia) 371 p 
(91). 3. I. CJomeliu (Steaua) 368 p, 
4. I. Andrei (Metrom Brașov) 362 p, 
3. D. Clau* (Dinamo) 361 p. Pe echi
pe : 1. Dinamo 1087 p — campioană 
republicană, 2. Steaua I 1080 p, 3. O- 
limpia I 1068 p. Pistol viteză (doar 
cinci concurenti !) : 1- I. Coraeiiu 
(Steaua) 585 (pe manșe 291—394) — 
campion republican, X I. Stanei u 
(Steaua) 573 p, 3. G. Calotă (IEFS) 
571 p. La această probă au prezentat 
concurent! doar două cluburi, Steaua 
și I.E.F.S., iar Dinamo, care deține 
«upramația pe plan național la se- 
teiori, n-a înscris In competiție nici 
un junior !

întrecerile continuă azi. pe acîlași

S-au consumat două etape din cadrul 
campionatului național de box pe e- 
chlpe. După unele retrageri din cam
pionat, încă din prima etapă, și cîteva 
neprezentări competiția republicană re
zervată echipelor pare să 11 Intrat în 
normal. înaintea celei de a treia etape, 
care se dispută sîmbătâ șl duminică 
clasamentul In cela șase serii se pre: 
zintâ astfel;

SERIA A IV-A

SERIA I

1. Farul C.-ța
2. Progresul Brăila
3. Metalul Plopeni

110 0 22—
1
2

1 o o
8 0 2

16— «
S—38

0 2 
î
0

IERI A A II-A

1. Constructorul Galați
2. Fortul constanța

-hCimentul Medgidia
3. A.S.A. Bacău

SERIA A

2 2 0 0 33- J1 4

1
l

09
6 0

1
1

7—1S
t-18

0
0

ni-a

1. Metalul Bocșa
2. Metalul 4-Rapid
3. U.M. Timișoara
4. Răsăritul Caracal

SERIA A

1. Electroputere Cv.
2. MM. Meva Tr. Sev.

Hunedoara 
Reșița

SERIA

3. Constr.
4. C.S.M.

1. A.S A.
2. Voința
3. C.S.O.
4. Motorul Arad

A

Cluj
S. Mare 
Baia Mare

2
2
2
2

2
2
0
9

0 
o 
u 
o

0
0
2
2

38— 6 4
30—14 4
12—32 0

8—36 0

Rezultate (primii clasați, în or
dinea desfășurării probelor) : K 1 — 
500 m (juniori II) ; FI. Nițescu (O- 
limpia) ; K 1 (juniori I) : R. Șofran 
(C.S.Ș.) ; K 1 (seniori) : D. Păunes- 
cu (Șc. sp, nr. 2) ; K 1 (junioare I);

V. Petre (C.N.U.) ; K 1 (junioare II) : 
S. Moldoveanu (C.S.Ș.) ; CI (ju
niori I) : I. Văduva (C.S.Ș.); K2 
(juniori I) : N. Eșanu — A. Ștefan 
(Olimpia) ; K 2 (juniori II) : F. Ni- 
țescu — C. Badea (Olimpia) ; K 2 
(seniori) : R. Zamfirescu — V. Nae 
(Olimpia) ; K 2 (junioare I) : I. Ște
fan — V. Petre (C.N.U.) ; K 4 (ju
niori I) : Olimpia (Ștefan, Costin, 
Știubei, Enache) ; K 2 (jurfioare II) : 
S. Moldoveanu — E. Andrei 
(C.S.Ș.).

V-A

2 2 0 0 30—14
1
0
0

2
2
2

1
1
U

o
1
2

4
3
1
0 ÎNTRECEREA FONDIȘTILOR

VI-A
2
2
2
2

2
1
1
0

0
0 
o
o

0
1
1
2

25—19
31—13
23—21

2—35

4
2
2
0

zilele dein 
următoarele 

______ _ ..___ _______ - Progresul 
Brăila. A.S.A. Bacău — Portul Constafl-

1.
2.
3.
i.

Muscalul C. Lung 
Dinam a Brașov 
C.S.M.-I-Voința Glyj 
C.S.& aim

2
2
3
2

2
1
1
0

Q 
0 
0 
0

0
1
1
2

23—13
29-15
21-23
Mî

Etapa a treia, programată 
2 și 3 octombrie cuprinde 
meciuri : Farul Constanța

ța4-Cimentul. Medgidia, Dinamo BfaâoV 
— C.S.M. -f- Voința Cluj, C.S.M. Sibiu 
__ Cîmpulung Muscel, Metalul -j- Rapid 
Buc. — Metalul Bocșa, U,M. Timișoara 
—- Răsăritul Caracal. Metalul Meva Tr. 
Severin — Electropute/e Crai ova. C.S.M. 
Reșița — Constructorul Hun*-'loara, 
A.S.A. Cluj — Motorul A-ad. C.S.O. 
Baia Mare — Veihja Baiu Mare.

Un mare număr de caiaciști și 
canoiști s-au întrecut, pe lacul He
răstrău. în cadrul „Cupei fondiști- 
lor“. Concursul s-a desfășurat pe 
diferite distanțe, numai la probele 
de Simplu. Sportivii de La clubul 
Olimpia au ciștigat și această în
trecere, urmați 
și canoiștii 
sportivă nr. 
Voința.

de
2,

fiind de caiaciștii 
la C.S.Ș., Școala 

Rapid, C.N.U. și

Rezultate : 1 (senioare) : 1. F.K
Pătruț (Șc. sp. 2) 22:56 ; 2. M. Dră- 
ghiei (C.N U.) 22:69, ilneret: 1. D.

Vasile (Olimpia) 14:59 ; 2. I. Ște
fan (C.N.U.) 15:04 ; junioare I :
1. S. Moldoveanu (C.S.Ș.) 14:48 ;
2. V. Petre (C.N.U.) 14:49 ; juniori I :
X. N. Matei (Șc. sp. 2) 19:21; 2. R. 
Șofran (C.S.Ș.) 19:27; juniori li: 
1. I. Franguloiu (Olimpia) 14:28 ; 
C 1 (seniori) : 1.
25:31.; tineret: 1. D. Stoica (C.S.Ș.) 
23:25 ; jun. I: I. “ 
21:01 ; K 1 (jun.
(C.S.Ș.) 11:55 ; C 1 
duva (C.S.Ș.) 16:11
D. Păunescu (Șc. sp. 2) ?9;37,

I. Preda (Ol.)

I: Cuhutenco (Ol.) 
II) : E. Mirescu 
(jun. II) : I. Vă- 
; K 1 (seniori) :

. BASCHET: Teren Progre
sul, de la ora 8: Progresul »- 
Comerțul Tirgoviște (m, B).

CICLISM: Velodromul Dina
mo, ora 8,30: campionatele re
publicane de pistă (viteză—re
vanșă, cursa eu adițlune de 
puncte).

FOTBAL 1 Stadion 23 August, 
ora 13,30: Rapid Buc. — Sport 
Club Bacău (tineret); ora 15,30: 
Rapid Buc. — Sport Club Ba
cău (dlv. A);

Stadion Metalul, ora 11: Me
talul Buc. — Progresul Brăila 
(dlv. B); ora 13: Metalul Buc. — 
Olimpia Giurgiu (jun.).

Stadion Dlnaftto, ora 11: Pro
gresul Buc. —• Sp. studențesc 
Buc. (div. B);

Teren Constructorul, ora 12,30: 
Unirea Tricolor — Mașini U* 
neite Buc. (dlv. C>;

Teren Autobuzul, ora 11: Au
tobuzul — Tehnometal Buc. 
(div. C).

Teren Voința, ora u: Voința 
Buc. — Dinamo Obor (dlv. C);

Teren FI. roșie, ora 11: Fl. 
roșie Buc, — Victoria Lehllu 
(div. C.).

LUPTE: Sala Progresul (str. 
Dr. stalcovld), de la ora 10: 
Steaua — Rapid — Progresul 
Brăila (meciuri în cadrul cam
pionatului pa echipe la lupte 
libere).

YACHTING: Lacul Herăstrău, 
de ia ora 10 : Campionatul mu
nicipiului București (seniori).

POPICE: Arena Giulești: Ra
pid București — Flacăra Cim- 
pina; atena Constructorul: Con
structorul — Gloria; arena Voin
ța: Voința București 
rlâ Teleajen ___ ___
line în campionatul diviziei 
(reuniunile sînt programate 
ora 8).

RUGBY: 
ora . 
Șteaua

SCRIMĂ: Sala Floreasca n, di 
la ora 8: „Cupa Steaua" (pen
tru floretă fete șl spadă — juni
ori).

TIR: Poligonul Tunari, de la 
ora 8: campionatele naționale ale 
junlorilq». (întreceri la armă li
beră csfinru redus, pistol sport 
șl talere).

TENIS: Terenul Centrului de 
antrenament nr. 2 (Opera Ro
mână), de la ora 8,30: C.S.U. 
Construcții—Dinamo București'; 
terenurile clubului Steaua (sta
dionul Ghencea), de la ora 8,30: 
Steaua—-Steagul roșu Brașov; 
terenurile din parcul Progresul, 
de la ora 8,30: Progresul — Po
litehnica Cluj (meduri In cadrul 
campionatului divizionar pe e- 
chlpe).

VOLEI: sala constructorul, de 
la ora 10: Constructorul—Rapid. 
Kolejarz ‘
Medicina 
feminin).

Raflnă- 
tneolurl mascu- --- --- A 

la
Terenul Gloria, da. . . .__la

9,30: Gloria — Agronomia, 
C.S.M. sibiu (dlv. A).

R stow ice (Polonia) 
(„Cupa Medldlna-
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MÎINE, ETAPA A Vl-a A DIVIZIEI „A

—r-,   ■ .................................. . . SpOrtlXl

ETAPA DE IMUNE, In divizia b

• A.S.A.-Dinamo-un meci de... 1,X,2,! • Politehnica speră să obțină prima victorie la Pitești. Se așteaptă 
răspunsul lui Dobrin... ® „Colocviu44 studențesc la Cluj O Steaua nu poate miza doar pe... un autogol 
la Ploiești! ® Crișul încearcă mîine... marea cu degetul! • Toate meciurile-cu excepția jocului Petrolul-

* Steaua (care se televizează de la ora 14) încep la 15,30

RAPID SPORT CLUB U.T. C.F.R. CLUJ

au 
re-

BOC AȘTEAPTĂ AVIZUL 
MEDICULUI

Vineri șl sâmbătă, rapidiștil 
efectuat antrenamente ușoare de
facere și menținere a condiției fizice. 
Nu se anunță schimbări în formația 
oare a reușit să elimine pe AC.

unor scheme tactice, preconizând mo
dificări de posturi în formația stan
dard : Comănescu reintră pe post de 
fundaș stingă, Kiss trece pe cel de 
fundaș dreapta, Mioc va juca extremă 
dreaptă, Iar Pană mijlocaș stingă. 
Miercuri, echipa S.C. Bacău a sus
ținut un meci amical în campania 
divizionarei B, Știința, cu care a ter
minat la egalitate : 2—2. prin golu
rile marcate de Dembrovschi și Ru- 
giubei. Formația probabilă : Gliiță — 
Kiss, Catargiu, Sinăuceanu, Comă
nescu, Vătafu. Pană, Mioc, Dem
brovschi, Rugiubei, Sorin Avram.

Ilie IANCU 
corespondent

U.T.A. CREDE TNTR-O VICTORIE 
LA SCOR...

Reveniți joi noaptea de la Salz
burg. după o călătorie obositoare, cu 
autocarul, fotbaliștii arădeni au efec
tuat antrenamente ușoare de refacere 
și menținere a condiției fizice. După 
calificarea în turul II al Cupei 
U.E.F.A., echipa are un moral ridi
cat și speră ca duminică să învingă 
la scor pe C.F.R. Cluj. După toate 
probabilitățile, antrenorul N- Dumi
trescu va alinia formația de bază : 
Vidao — Birău, Lereter, Pojonl, Po- 
povici. Petescu. Broșovschi, Domide, 
Sima. Kun II, Both.

încheiem o săptămînă cu mult 
fotbal, întoreîndu-ne la campionatul 
nostru. Mîine, ne vom reîntîlni cu 
formațiile noastre fruntașe. Și va fi 
o reîntîlnire frumoasă, cu frunți des
crețite, după recentele succese ob
ținute pe plan internațional. Sâ tre
cem, deci, la etapa a 6-a a divi
ziei A, ,rundă" ce găsește un cla
sament neașteptat de strîns, unde 
doar Politehnica, Crișul și C.F.R.-ul 
din Cluj fac... opinie separată.

La Tg. Mureș, A.S.A. întîlnește pe 
Dinamo. După apriga dispută de 
la Trnava, unde au obligat-o pe 
Spartak să-și ia adio de la Cupa 
campionilor europeni, dinamovișii 
poposesc pe malurile Mureșului 
pentru un meci greu. A.S.A., o for
mație despre care știam că are 
doar o înaintare tînără și talentată, 
cîștigă experiență, se maturizează 
neașteptat de repede și . devine un 
real pericol pentru orice echipă. 
Nici Ploieștiul nu e mai prejos. O 
confruntare Petrolul — Steaua a 
oferit întotdeauna o întrecere viu 
disputată. Ploieștenii vin după fru
mosul succes din Copou iar Steaua 
e dornică să nu guste încă din cupa 
amară a înfrîngerii.

Giulești primul șî singurul lor meci 
din deplasare, din campionatul tre
cut Că momentul nu prea e po
trivit pentru o nouă izbîndă asupra 
Rapidului și asta e adevărat. Acum 
două zile, A.C. Napoli, cu toate nu
mele sale faimoase, s-a mulțumit că 
a scăpat doar cu un 0—2. Pe ma
lul. mării, confruntarea Farul — 
Crișul are în echipa constănțeană 
un favorit incontestabil. La Arad, 
cu prilejul meciului U.T.A. — C.F.R., 
spectatorii vor saluta calificarea fa- 
voriților în dauna Austriei Salzburg. 
U.T.A., deși a coborît de puțină 
vreme din autocar, credem că va 
onora reîntîlnirea cu simpatizanții 
săi cu o victorie clară. Ca și Cri- 
sul, C.F.R. are puține șanse de iz
bîndă. La Brașov se dispută meciul 
Steagul roșu — Jiul. Deși pare 
un joc liniștit, acesta poate să fie 
cel mai încurcat din punct de ve
dere al pronosticului. Tn sfîrșit, am 
ajuns la Pitești, la meciul F.C. 
Argeș — Politehnica, pe care 
ieșenii îl abordează de pe o po
ziție neașteptat de modestă.

Acestea sînt cele opt meciuri ale 
etapei, fiecare interesant în felul 
lui, fiecare cu punctele sale de a-

Derbyurile locale 
domină etapa

a Villa

STEAGUL ROȘU JIUL

Ghiță i 
minarea 
uita că 
de lot.
Napolî. dar ___ _____ ___
lut Boc, care a suferit o contuzie 
la cap, intr-un duel aerian cu Alta- 
Cni. Dar cum Boc a jucat tot me
ciul de joi, antrenorul Bazil Marian 
speră să-l utilizeze și duminică, aș
teptând, Insă, avizul medicului. In 
rest, garnitura cunoscută : Răducanu 
— Pop, Boc (Mușat). Lupescu, Mu
șat (Codrea), Dinu, Dumitru, Năstu- 
rescu, Ene Daniel, Neagu, Angelescu.

P. AUREL

BĂCĂUANII AU PREGĂTIT 
O SURPRIZA... TACTICA I

în vederea lntllniril de la Bucu
rești. băcăuanii s-au pregătit intens. 
Cei doi antrenori au insistat asupra

— Felicitări pentru 
lui
am

eli
nii

EROU NEGATIV
, brașovenii «-au

I>

Napoli, Rică fi 
fost, cîndva, colegi

este Incertă prezenta

ADAMACHE — I
Toată săptămînă, 

pregătit intens.
Joi, Steagul roșu 

păți Brașov, scor : 
luat pregătirile și 
dar folosirea lui, 
certă.

De la pregătiri a lipsit Adamache, 
care, se pare, a apucat din nou 
pe căi greșite. El și-a înlocuit pre
gătirile printr-o viață nesportivă. 

Antrenorul principal, N. Proca, ne 
solicită publicarea acestor rinduri 

prin care — pe lingă sancțiunile ad
ministrative aplicate — se dă un 
ultim avertisment public acestui ta
lentat fotbalist certat. însă, cu mo
rala sportivului de tip nou. Forma
ția probabilă 
Ivăncescu, Jenei, 
Pescarii, Cadar. 
Florescu, Gyărfi.

a jucat cu Car- 
4—0. Și-a re- 
fundașul Rusu, 

duminică. • ln-

Albu (Adamache) — 
Olteanu, Cojocarii, 
Necula, Ghergheli,

C. GRUIA 
corespondent

..s. DINAMO

JIUL VREA SA RAMINA 
NEÎNVINSA I

cadrul ultimelor pregătiri. Jucă- 
echlpei Jiul au susținut o par- 
de verificare „în familie” (cite

In 
terii 
tidă 
o repriză cu formațiile de tineret- 
rezerve si juniori). Antrenorul Eu
gen Iordache a urmărit îmbunătăți
rea liniei ofensive prin exersarea 
unor scheme tactice și a șuturilor 
la poartă. La Brașov, în meciul cu 
Steagul roșu, dorința antrenorului, 
cit și a jucătorilor, e ca și după 
etapa a șasea Jiul să figureze printre 
echipele neînvinse. Formația proba
bilă : Suciu — AI. Georgescu, Geor- 
geviei, Stoker, Tonca, Urmeș, Dodu, 
Peronescu, Stoian, Libardi, N aid in.

Șt. BAI.OI 
corespondent

Sima i — E prea greu, Soo, 
poți pleca cu el de la Arad,

„.IAR C.F.R. CLUJ 
VISEAZĂ LA UN PUNCT!

Cu inimi grele, după insuccesul 
meritat din etapa trecută, cînd 
pierdut In ultimul minut de joc
meci pe care s-ar fi cuvenit să-I 
cîștige, ceferiștii clujeni se duc, to
tuși, la Arad, cu o licărire de spe
ranță. Ei contează atît pe ambiția 
propriilor jucători cît și pe... obo
seala arădenilor, după meciul susți
nut miercuri.

Oricît ar părea de nefiresc, cefe
riștii vizează să aducă în valizele lor, 
de la Arad, un punct. Pentru aceas
ta vor lupta : Totoianu — Cojocarii, 
Vișan, Dragomir, Lupu, Roman, Ma
rius Bretan, Soo, Strat, P. Gheorghe, 
țegean,

M. VICTOR

F. C. ARGEȘ - POLITEHNICA

REINTRA LUCACI
în cadrul pregătirilor zilnice pe 

care mureșenii le efectuează în ve
derea meciului cu Dinamo, miercuri 
ei au susținut un meci de verifi
care cu Viitorul Tg. Mureș (divizia 
C), de care au dispuș cu scorul de 
5—1, prin golurile marcate de Haj
nal (2),_Fazecaș (2) și Mureșan. Ti- 

următoa-
C

bariu Bone preconizează
DErozir ■

campionat cu A.S.A. Tg. Mureș. 
Joi, campionii au asistat la meciul 
din cadrul Cupei U.E.F.A., Rapid — 
A.C. Napoli, iar vineri dimineața 
au vizionat filmul meciului de la 
Trnava. după care întregul Iot s-a 
deplasat la Săftica, unde a efectuat 
un antrenament cu 
minute. Seara, echipa a plecat la 
Tg. Mureș, unde va alinia urmă
toarea formație : Andrei — Cheran,
Nunweiller IIL SătmăreanuII, De- 

Ieanu, Dinu, Radu Nunweiller, Lu- 
cescu, Dumîiriu II (Dora Popescu.), 
Dumltrache, FI. Dumitrescu.

Așadar. Dumîtriu II sau Doru 
Popescu 7

o durată de 110

Aurel PĂPĂDIB

PETROLUL

SE SPERA IN REINTRAREA
LUI FRAȚILA

Piteșteni! s-au antrenat foarte ln-
tens, fiind conștient! că jocul Cll
Politehnica este dificil. Miercuri, ei
au susținut o partidă de verificare

în 
Joi 
(în 
s-a

Dinamo i — Cu cheia asta, 
lită la Trnava, merg la sigur! 
rea formație probabilă: Nagel 
SâllBsi. Toth, Ispir, Czako,
BMSnl, ' ‘ "

Varadi, tn
Lucaci.

Că-

Toth, Ispir, Czako, Naghi, 
Lucaci, Mureșan, Hajnal, 

care reintră — deci —
I. PAUS

corespondent
DUMÎTRIU II 
DORU POPESCU?
miercuri noaptea de

SAU
Revenită _______ ___ ,___

Trnava, Dinamo și-a reluat de 
pregătirile în vederea jocului

Ia 
joi 
de

ECHIPA ÎNVINGĂTOARE (LA IAȘI) 
NU SE SCHIMBAI

La Ploiești. în această săptămînă, 
s-a muncit cu rîvnă, Petrolul dorind 
să acumuleze încă două puncte, în 
partida cu Steaua. Antrenorii l-au 
încercat din nou pe Harapu, Ciupi- 
tu și Țaporea, în meciul amical sus
ținut, joi, cu Metalul Plopeni. Scor 
2—1 (prin golurile marcate de Gro* 
zea și Dobre). Se pare că tinerii 
încercați nu sînt într-o formă prea 
bună, astfel că împotriva Stelei va 
evolua echipa care a învins la Iași: 
M. Ioneseu — Gruber, Moraru, Mo- 
cahu, N. Ioneseu, Crîngașu, Cozarec, 
Dincută. Moldovan. Dobre. Grozea.

V. ALBU 
corespondent

FARUL CRIȘUL
COSMOC NU ARE PROBLEME

Conatăntenii s-au antrenat zilnic 
Miercuri și joi, ei au susținut jocuri- 
școală în compania echipelor de 

Juniori și de tineret-rezerve. în rîn-

ciul cu Farul. Antrenamentele asi
due din cursul acestei săptămîni au 
avut drept scop alcătuirea unui cu
plu de atacanti centrali. în care au 
fost Încercați Suciu - Șchiopu, Moț - 
Cociș. Pentru partida de duminică, 
antrenorul Șt. Coidum ne-a anunțat 
următoarea formație : Bologan — 

Sărac, Lucaci, Neșu, Balogh, Bedea, 
Dărăban, Suciu, Șchiopu. A. Naghi, 
Cociș.

L GHIȘA corespondent

Ștefănescu ; — N-am ce-ți face ! 
In octombrie vizitele pe litoral sînt 
cam
dul 
mul, 
făcut 
norul . __ __  __ ___ ___
disponibilitate în lot. deci _va alinia 
cea 
N.
su, 
cu,

neplăcute.
jucătorilor domnește optimis- 
deși Crișul, de multe ori, a 
surprize la Constanța. Antre- 
R. Cosmoc nu are nici o in-

mai bună echipă : Ștefănescu — 
Constantinescu, Antonescu. Bălo- 
Ghirca, Tănase, I. Constantines- 
Oprea, Tufan. Caraman, Ologu.

C. POPA corespondent
FURTUNOASA ȘEDINȚA 

DE ANALIZA LA ORADEA
în cursul zilei de toi. la clubul 

sportiv Crișul a fost o ședință fur
tunoasă, în cadrul căreia s-a ana
lizat comportarea echipei și mal 

ales a unor jucători care n-au dat 
randamentul așteptat în ultimele par
tide din campionat. Măsurile de ri
goare pe oare le preconizează con
ducerea secției sînt în funcție de com
portarea echipei duminică, în me-

cu divizionara C, Dacia Pitești, de 
care au dispus cu 4—1. Joi, întrucît 
Metalul Tîrgoviște nu s-a prezentat 
la meciul amical contractat, fotba
liștii piteșteni s-au antrenat „în fa
milie”, urmărind omogenizarea si 
sporirea eficienței atacului. Se spe
ră în reintrarea lui Frătilă. Forma
ția probabilă : Stan — Pigulea, Bar
bu, Vlad. Ivan, Roșu (Prepurgel), 
M. Popescu. Dobrescu (Radu), E. 
Dumitru (Frfițilâ), Dobrin, Jercan.

Iile FEȚEANU 
corespondent

REAPARE MARDARESCU IU
Studenții ieșeni s-au pregătit asi

duu în această săptămînă. După șe
dința da analiză de marți, tn care

s-a discutat comportarea echipei 
medul cu Petrolul, miercuri șl 
au avut loc jocuri-școală- Echipa 
care a reapărut Mărdărescu II). 
mișcat bine, dovedind o mare poftă
de joc. Formația probabilă : Costaș 
— Romiiă I, lanul, Stoicescu. Pali, 
Mărdărescu n, Simionaș, Marlca, 
Cuperman, Lupulescu, Moldoveanu.

Incze IV este accidentat șl recupe
rarea Iul pînă duminică este puțin 
probabilă.

Valeriu DIACONESCU 
corespondent

STEAUA
-OVMfăT/ l«<«C

V. Stănescu către Oană 1 — Ilie, 
te rog, fără război psihologic l

ATACUL IN CENTRUL ATENȚIEI 
ANTRENORILOR

slaba comportare în fata 
Hibernians, Steaua și-a con- 
pregătirile vineri dimineața, 
efectuat un antrenament pe 
Ghencea. Antrenorii V. Stă-

După 
echipei 
tinuat 
cînd a 
terenul ______  _________ . __
nescu și Gh. Constantin au lucrat 
foarte mult eu 
cu cei din atac, 
ță. șteliștii vor 
antrenament la 
mîine dimineață 
iești. Formația probabilă: Cotnan— 
Sălmăreanu, Smarandache, Negrea, 
HălmăgeaDu. Naom, Vigu, Fantea, 
Tătarii, lordănescu, Nistase.

jucătorii, in special, 
In această diminea- 
mai face un ușor 
Săftica, urmînd ca 
sâ plece spre Plo-

UNIV. CRAIOVA
ft

ONISIE NU ANUNȚA SCHIMBĂRI
Studenții clujeni nu s-au culcat 

oe laurii bunei performanțe reali
zate la Brașov. Ei au participat, cu 
mult elan, cu multă convingere, la 
antrenamentele ținute marți, miercuri 
șl joi, in dorința de a se menține 
pe primul plan al campionatului.

Ștefan Onisie nu anunță schim
bări în vederea jocului cu colegii 
de studiu din Cetatea Băniei. Așa
dar, în partida cu Universitatea 

Craiova va evolua următorul ,.11” : 
Ștefan (Moldovan) — Crețu, Pexa, 
Solomon. Mihăilă. Anca. Fanea La- 
zăr. Uifălcanu, Munteanu I, Adam 
și Lică.

V. MOREA 
corespindent

CRAIOVENII SPERA INTR-UN 
REZULTAT FAVORABIL

Evenimentul săptămânii la Craio
va, în sinul echipei Universitatea, 
l-a constituit, fără îndoială, oficierea 
căsătoriei jucătorului Nttă, la cere
monie fiind prezent, miercuri, în
tregul lot. Echipa s-a pregătit zil
nic și speră să obțină, la Cluj, un 
rezultat favorabil, chiar dacă pre
tențiile vfn după o înfrîngere ustu
rătoare. Tot in această «ăptămână

ne- 
au, 
un

să

CLASAMENTUL LA ZI
1. DINAMO 5 3 1 1 10- 5 7
2. U.T.A. 5 2 3 0 11— 6 7
3. Rapid 5 3 11 7—4 7
4. Steaua 5 2 3 0 8— 5 7
5. S.C. Bacău 5 3 0 2 12— 7 6
6. „U" Cluj 5 2 2 1 11— 6 6
7. Steagul roșu 5 2 2 1 8— 6 6
8. Jiul 5 1 4 0 4— 3 6
9. Petrolul 5 3 0 2 4— 6 6

10. A.S.A. 5 2 2 1 3— 5 6
11. Univ. Craiova 5 1 2 2 8— 9 4
12. Farul 5 1 2 2 5— 7 4
13. F. C. Argeș 5 2 0 3 7—10 4
14. Politehnica 5 0 2 3 5-12 2
15. C.F.R. Cluj 5 0 1 4 5—10 1
16. Crișul 5 0 14 1—8 1

Tn București, Rapid întîlnește 
pe Sport Club. Și în acest caz, 
cîteva argumente pledează pentru 
un meci deosebit de atractiv. Tn 
primăvară, băcăuanii au cîștigat în

DIVIZIONARELE A - 
DIN NOU IN FATA 

„TESTULUI nnc“
Federația română de fotbal și Cole

giul Central al Antrenorilor au stabilit 
ca în perioada de întrerupere a cam
pionatului (4—17 octombrie), loturile 
echipelor divizionare A sâ repete proba 
de control a calităților fizice (Testul Co
oper).

De comun acord cu conducerile echi
pelor. s-au stabilit următoarele date s 
5 OCTOMBRIE : SPORT CLUB BACAU, 
POLITEHNICA, STEAGUL ROȘU șl CRI
ȘUL ; 6 OCTOMBRIE : DINAMO. STEA
UA, PETROLUL, FARUL. UNIVERSI
TATEA CRAIOVA, JIUL, U.T.A., C.F.R. 
CLUJ, A.S.A. TG. MUREȘ, „U« CLUJ 
și F.C. ARGEȘ. La RAPID s-a hotârit 
șă se treacă probele în două zile (5—6 
octombrie).

Se recomandă echipelor respective ca 
«ceste date să fie respectate cu strictețe, 
pentru a da posibilitatea unor specialiști 
ai federației să urmărească la fața lo
cului modul cum se vor efectua testele 
respective.

SPRE 0 NOUĂ EPOCĂ?
(Urmare din pag. I)

tivă ți subiectivă pe care echipele 
noastre le-au aruncat In balanța ca
lificării.

1) Spre deosebire de trecut, re
prezentantele de club românești In 
arena europeană au folosit mai 
mult — și cu un randament spo
rit — arma ofensivei, existentă 
în panoplia tuturor team-urilor de 
mare valoare din soccerul mondial. 
Dacă, înainte, majoritatea echipelor 
noastre abordau meciurile oficiale 
internaționale sub imperiul crispă
rii, cu gîndul smulgerii — exclusiv 
prin apărare — a unor rezultate 
cit mai strlnse In deplasare, care 
să fie recuperate prin „eroismul de 
acasă", In acest prim tur, Dinamo 
și Rapid au jucat ofensiv tn cea 
mai mare parte a celor patru 
meciuri susținute. După păre
rea noastră, schimbarea aceasta de 
concepție trebuie să caracterizeze ți 
orientarea viitoare a celor două e- 
chipe, orientare aflată la diapazo
nul actualei etape a evoluției fot
balului internațional.

2. Credem că nu greșim afirmind 
că la echipele noastre s-a mai 
schimbat un important resort in
terior, psihologia jocurilor susținu-

te în deplasare. I-am văzut pe ra- 
pidiști la Neapole, i-am urmărit, 
pe micul ecran, pe dinamoviști la 
Trnava ți ne permitem să remar
căm fericita absență a proverbia
lelor complexe care-i gîtuiau de e- 
moție — in trecut — pe fotbaliștii 
noștri pe terenuri străine, reduetn- 
du-i la rolul de parteneri stîngaci, 
hărăziți infrîngerilor.

3) Merită, de asemenea, să fie 
subliniată pregătirea mai atentă a 
meciurilor din cupele europene, 
realizată într-un favorabil climat 
de lucru, datorat deopotrivă antre
norilor și jucătorilor.

Ne întrebăm dacă acest debut va 
însemna un început de epocă tn 
evoluția echipelor de club româ
nești, sau dacă ne-a fost dat să 
asistăm la un simplu și fast simp
tom pasager ?

Răspunsul ni-l vor da tot ele, 
echipele, iar următoarele confrun
tări se anunță examene importan
te, de natură să ne edifice asupra 
rezistenței și autenticității prime
lor semne.

In fața unor adversare ca Feije- 
noord, F. C. Barcelona. Legia sau 
Zaglebie, reprezentantele noastre 
au prilejul unor noi ți dorite afir
mări.

MECIUL PROGRESUL-SPORTUL STUDENȚESC 
ARE LOC PE STADIONUL DINAMO

In urma sesizărilor făcute în 
presă privind lipsa de capacitate

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL DIN 3 OCTOMBRIE

BOGAT

Anca lui Ivan: — E rîndul 
să răspund bine. La colocviul 
cui am luat 5 I

meu 
tre-

ata-și-a reluat pregătirile masivul 
cant Bălan, care a fost operat de 
menise. La piciorul drept. Formația 
probabilă : Papuc — Niculescu, De- 
selnicu, Taooi. Velea, Strîmbeanu, 
Ivan. Ni(ă, Pîrvu. Oblemeaco, Țară- 
lungă.

Șt. GURGUI 
eareso undent

fracție. 
Ceea

Cina va învinge, vom vedea. 
—„„ ce așteptăm, în primul rînd, 
e un fotbal de calitate, desfășurat 
în limitele sportivității. Ar fi o în
cununare fericită a succeselor pe 
care jucătorii noștri le-au dobîndit 
în această săptămînă și un imbold 
pentru cele viitoare. Să nu uităm 
că de luni, echipa națională va in
tra în pregătirile pentru meciul cu 
Cehoslovacia.

Constantin ALEXE

Cele șapte etape censamaie tn 
divizia secandă ne-au arătat că șl 
aici întrecerea e deosebit de dîr- 
ză. Doar două echipe, Sportul stu
dențesc șl G.S.M. Reșița, lider» ce" 
lor două serii, n-au cunoscut pînă 
acum tnfrîngerea. Oare o vor cu
noaște mîine, tn etapa a VIII-a Z

Dar să privim programul etapeL 
Din cele 16 partide, trei atrag tui 
mod deosebit atenția. Este vorba 
de trei derby-url locale (Progresul 
București — Sportul studențesc, 
F.C. Galați — Politehnica Galați 
și Politehnica Timișoara — C.F.R. 
Timișoara), în care se vor confrun
ta formații cu veleități de promo
vare pe prima scenă. Ded, lide
rul seriei 1 are de susținut uri 
examen dificil în compania foști
lor divizionari A. Fotbaliștii de la 
Progresul, vor încerca să reducă 
handicapul de 4 puncte ce 11 au 
azi față de studențl. Sperăm «ă a- 
sîstăm la un Joc de bună factură 
tehnică, care să onoreze cărțile 
de vizită ale celor două formații.’ 
Tot două puncte sînt dorite și în 
ambele tabere gălățene, fiindcă 
beneficiara lor va putea rfimîne 
tn plasa liderului.

în seria a Iî-a, cele două repre
zentante ale orașului de pe Bega 
(Politehnica șl 6.F.R.), care se tn- 
tîlnesc mîine, au acumulai aceeași 
zestre i cite 8 puncte. Firesc, fie
care se gîndește numai ta victo
rie. Dar, nu este exclus ca tabela 
să înregistreze un scor egal, dacă 
ținem seama de faptul că forțele 
ce se vor întîlni sînt de valori 
apropiate. Situația cea mai avanta
joasă o are C.S.M. Reșița.’ Liderul 
va Juca pe propriul teren eu Vul
turii Textila Lugoj, formație ce a 
capotat, de fiecare dată în meciu
rile susținute în deplasare.' Meri
tă, de asemenea, să amintim de 
partida de la Baia Mare, dintre 
Minerul șl Corvinul Hunedoara. 
De rezultatul acestui meci sînt 
legate speranțele băimărenilor de 
revenire pe primul plan al între
cerii și, de aceea, el doreic «ă ter
mine învingători.

în celelalte tntllnirl, localnicii 
sînt favorițl.

I. Steagul roșu — Jiul
II. Farul — Crișul

IU. „U“ Cluj — Uulv. Craiova
IV. Rapid — Sport club
V. A.S.A. — Dinamo

VI. Petrolul — Steaua
VII. F.C. Argeș — Politehnica 

VIII. U.T.A. — C.F.R. Cluj
IX. Fiorentina — Napoli 
X. Mantova — Torino

XI. Roma — Lanerossl 
XII. Sampdorla — Bologna 

XIII. Varese — Milan

î.x
1
1
1

1,X,2
1,X

1
1
1

Î,X
1

1,X 
X

PROGRAM SPORTIV
PARCUL DINAMO
dimineață, pe stadionul 

se vor disputa mai multe 
în cadrul unui program

Mîine, 
Dinamo 
întreceri 
sportiv, după cum urmează :

Ora 9 : campionatul republican 
de volei juniori. Dinamo — Liceul 
Videle.

Ora 9 : fotbal echipe copii : Di
namo Obor — Steaua ..23 August” ; 
Dinamo — Mașini Unelte.

Ora 9,30 : cuplaj în campiona
tul feminin de fotbal : Dacia — 
Luceafărul ; Venus (fost Confecția) 
— Unirea Tricolor.

Ora 10: Finala campionatului 
republican de ciclism pistă.

a tribunelor 
greșul de a 
celor ce doresc să asiste la meciul 
Progresul — Sportul studențesc, 
din cadrul diviziei B, seria I, cu 
acordul celor două echipe, s-a ho- 
tărît ca partida de mii ne (ca și 
cea din retur) să se dispute pe 
stadionul Dinamo.

Așadar, Jocul Progresul — Spor
tul studențesc, din cadrul etapei a 
VIII-a. va avea loc mîine pe sta
dionul Dinamo, de La ora 11.

de pe stadionul Pro- 
asigura locuri tuturor

JUCĂTORUL SĂPTĂMlNII

AND
Dacă aș fi scris pînă acum 

cîteva luni un articolaș purtînd 
acest titlu ar fi fost nevoie să 
explic cititorului cine este su
biectul și de ce l-am ales. Acum 
nu mai e necesar. Omul acesta 
a avut un destin sportiv ciudat, 
spălat' într-una de apele triste
ții. A venit de la Tîrgoviște cu 
ani în urmă, adus de Valentin 
Stănescu. A venit la Rapid, a 
stat o vreme, dar lumea a zis 
că n-are nebunia marilor por
tari, că Valentin l-a adus, de
oarece îl cununase și se înru
dise cu el, pe scurt, că e o mo
nedă de aramă, nici măcar po
leită, bună eventual doar pen
tru schimb, în maniera, dai doi- 
trei jucători plafonați pentru un 
pur-sînge. Și Andrei a început 
să fie schimbat. De Rapid cu 
Steaua, de Steaua cu Progresul, 
de Progresul cu Dinamo. Peste 
tot era primit ca portarul de 
rezervă. Era secundul unei ve
dete. El intra în poartă de re
gulă numai atunci cînd se acci
denta „numărul unu", cînd nu
mărul unu nu era în formă sau 
cînd îl apuca amokul și își băga 
capul sub o cișmea de vin. An
drei a fost considerat ani de 
zile rezerva perfectă, care rab
dă, nu se supără, nu suferă, 
n-are orgolii, nu aspiră la alt
ceva. Și cluburile îl luau ca să 
aibă o rezervă perfectă, știut 
fiind cît e de greu să găsești 
un astfel de om, fără veleități, 
fără vise. Era corect, era onest, 
avea simțul datoriei, iar de voie, 
de nevoie, învățase să aștepte. 
Viața lui de sportiv s-a numit 
așteptare. Numai 
așteptat de la 18 
Pînă cînd toamna 
făcut să vedem 
Andrei un 
stupșfieze 
înaintașii cu sîngele în clocot și 
cu ochii roșii. Mă gîndesc ce 
bine trebuie să fii zidit pe 
dinăuntru ca să realizezi o ase
menea performanță umană. Ma
rele portar care dormea în el 
n-a murit atîta vreme, deși o 
lungă succesiune de nerecunoaș- 
teri șî de vexațiuni îl împin
gea spre blazare și deces. E 
foarte greu ca după ce, timp 
de 13 ani, ai fost considerat un 
jucător fără har, astfel, îneît,

așteptare. A 
la 31 de ani. 
de acum ne-a 
răsărind din 

portar în stare să 
și să demoralizeze

ajunseseși și tu să crezi că na
tura a uitat să-ți dea scînteie, 
să mai fii în stare de lucruri 
excepționale. E foarte greu, dar 
se poate. La Trnava, Andrei a 
apărat de parcă era hipnotizat. 
In ziua aceea, cîți gool-keeperi 
ar fi reușit să salveze la un 
moment dat poarta lui Dinamo ? 
Foarte puțini. Dar a păzit-o 
dumnezeiește acest om, care 
după unii trebuia să renunțe și 
să devină de mult un respecta
bil cap de familie cu burtă șl 
chelie.

Ne bucură acest triumf tîrziu 
al oamenilor cu destin spălat 
într-una de apele tristeții. Din 
intîmplarea cu Andrei reverbe
rează multe unde cu efect ste
nic. Și totul s-a petrecut simplu. 
Nfcușor, bonom, fără prejude
căți, a început să aibă Iq un 
moment dat încredere în el. In 
acest portar cam tomnatic în 
vîrstă de 31 de ani. De la focul 
pe care Nicușor l-a aprins sub 
niște energii și vise înghețate, 
a început un proces alchimic și 
un excelent fotbalist s-a ridicat 
de pe locul unde lumea știa că 
stă un om fără importanță. La 
sfîrșitul unei vieți sportive cam 
mohorîte, Andrei ne obligă să 
ne frecăm la ochi, atunci cînd 
se luptă în poarta lui cu impo
sibilul.

R. BALABAN

MECI INTRE ARBITRII DIN BUCUREȘTI Șl RUSE
Stadionul Caraimanul din Buș

teni va găzdui luni, de la ora 18, 
întîlnirea dintre selecționatele de 
arbitri din București și Ruse. In

echipa bucureșteanfi vor evolua — 
printre alții — foștii Jucători di
vizionari Dlnulescu, Raica, Leahe- 
vici, Coloși, Calomfir.

LOTO-PRONOSPORT
CÎȘTIGAT6RII AUTOTURISME
LOR ȘI AI EXCURSIILOR DE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 21 SEPTEMBRIE 1971

Categoria 2 (12 autoturisme DA
CIA 1100): 1. Chica Constantin 
comuna Cepoi jud. Argeș ; 2. Szdl- 
los Ianoș — Cluj ; 3. Bolea Necu- 
lai — Tecuci ; 4. Mureșanu Sil
viu — Hunedoara ; 5. Timiș Petre— 
Borșa jud. Maramureș ; 6. Muntea- 
nu Mircea — Timișoara ; 7. Cotun 
Gheorghe — Focșani ; 8. Bălăci
Ștefan — Odobești jud. Vrancea ; 
9. Gheboianu Maria ; 10. Luică Ște
fan ; 11. Dascălu Constantin șl 
12. Crețu Ion toți din București.

Categoria 4 (42 excursii duble la 
Brașov cu petrecerea Revelionului 
plus diferența în numerar): 1. Che- 
vereșan Elvira — Arad ; 2. Igman 
Cristea — Pitești ; 3. Olariu Ion— 
Btcău ; 4. Dan Dumitru — Bilciu- 
rești jud. Ilfov ; 5. Pricopi Mino- 
dora — Brăila ; 6. Treifete Ion — 
Buzău ; 7. Dumitrescu Gabriel — 
Reșița; 8. Găitan Gheorghe — 
Ivești jud. Galați ; 9. Bologa Eu
gen — Cîmpla Turzii ; 10. Mușat 
Nicolai —- Constanța ; 11. Penciu 
Paul — Craiova; 12. Borbu Gheor
ghe; 13. Lucia Mihail din Galați; 
14. Tamaș Zoltan — Miercurea 
Ciuc ; 15. Ciota Stere — Călărași;
16. Tînjală Elisabeta — Baia Mare ;
17. Beze Grigore — Turnu Seve
rin J 18. Motreanu Ion as Gura

Văil jud. Mehedinți ; 19. Gheorghe 
| Elisabeta — 

în
Strîmbu j 28. Kerekeș 
Tg. Mureș (continuare 
de marți 5 oct. 1971).

numărul

LOTO

numerele extrase TRAGE- 
ian

LA
REA DIN 1 OCTOMBRIE

FOND GENERA» DE CIȘTIGURI» 
1.242.017 lei din care 161.078 lei report.

EXTRAGEREA I î il 71 4 87 3 11 82 17 89
Fond de clștlguri : 682.069 lei din care 

161.078 lei report cat. 1.
EXTRAGEREA a II-a I 61 52 12 SI 18 

37 53.
Fond de cîștlgurl : 559.948 lei.
Plata premiilor de la această tragere 

ss va face astfel : tn Capitală de la 9 
octombrie plnă la 18 noiembrie 1971 in
clusiv ; In tară de la 18 octombrie pînă 
la 16 noiembrie 1971 Inclusiv.

Rubrică redactată de 
MXTO — PRONOSPORT



Corespondență specială din Belgrad

IMPRESII DE LA CEREMONIA
TRAGERII LA SORȚI Win lume

Echipa feminină a României
campioană balcanică la tenis de masa

La baiefi a ci ști gat Iugoslavia

A ETAPEI A ll-a ÎN CUPELE EUROPENE
BELGRAD, 1 (prin telefon, de la 

colaboratorul nostru).
în saloanele elegantului hotel .Ju

goslavia" a avut loc azi (n.n. ieri) 
ceremonia tragerii la sorți a meciu
rilor etapei a doua din cupele eu
ropene la fotbal. în fața unei nume
roase asistențe, a personalităților 
din lumea fotbalului internațional, 
a reprezentanților cluburilor califi
cate, exact la ora 12 au început ex
tragerile din urnă pentru stabilirea 
perechilor de echipe ce se vor în
frunta la 20 octombrie și 3 noiem
brie.

Cînd Sandor Bares, vicepreședin
tele U.E.F.A., a rostit numele echi- 
pei Dinamo București și a privit a- 
sistența, așa, din reflex, am îndrăz
nit să ridic mîna... La numai cîte
va secunde, miss Iugoslavia — Sașa 
Zaiț, studentă în anul I la Facul
tatea de medicină din Belgrad — a 
scos din urnă un bilețel pe care 
scria Feijenoord Rotterdam. în cli
pele următoare, am trăit cel mai 
mare succes personal... Fleșurile 
fotoreporterilor și numeroasa dele
gație a clubului olandez s-au re
pezit, literalmente, spre mine. Iată 
— m-am gîndit — rezultata! succe
sului fotbalului românesc, al califi
cării echipelor noastre în turul doi 
și, bineînțeles, efectul marii izbînzi 
a U.T.A.-ei de anul trecut. Deci, 
campioana noastră va întîlni o 
veche cunoștință, în compania că
reia va putea dovedi că eliminarea 
lui Spartak Trnava n-a fost întîm- 
plătoare. Dl. M. Brox și dl. J. Vis
ser, managerii echipei Feijenoord, 
n-au contenit cu întrebările despre 
Dinamo București, despre poziția ei 
în clasament și jocul cu Spartak 
Trnava, despre internaționalii din 
echipă șl programul viitoarelor eta
pe din campionat;

„Experiența din jocul cu U.T.A. 
ne va fi de mare ajutor. în plus, 
Jucăm întîi la București și consi
der că este un avantaj mare. La 
Arad am fost primiți extraordinar 
și sper că Ia București va fi la fel. 
Favorită ? Nu există, după părerea 
mea" — declară M. Brox.

Reprezentantele noastre în Cupa 
U.E.F.A. vor primi replica formați
ilor poloneze. Rapid va fi gaZdă (în 
primul meci) Legici din Varșovia, 
iar U.T.A. oaspete echipei Zaglebie 
Valbrzych. Din păcate, echipele po
loneze n-au avut reprezentant la 
aceste trageri la sorți, ca și F. C. 
Barcelona, de altfel, adversara e- 
chipei Steaua, în „Cupa cupelor".

Am folosit prilejul să-i întreb pa 
antrenorii Boșkov și Mitici — ve
chile noastre cunoștințe — despre 
șansele formațiilor românești.

„U.T.A, și Rapid sînt favorite, în 
timp ce Steaua are șansa a doua —

lată programul complet al meciurilor, 
jocurile de la 20 octombrie.

Primele echipe sînt gazde, în

I

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Corespondență specială pentru SPORTUL’

Olympique Marseille
Grasshoppers Zurich
Celtic Glasgow
T.S.K.A. Moscova
F.C. Valencia
Borussia Mbnchengladbach
DINAMO BUCUREȘTI
Benfica Lisabona

Steaua Roșie Belgrad
A.C. Beerschot
Glasgow Rangers
A.C. Torino
Eskisehir
STEAUA
Atvidaberg
F.C. Liverpool

Ajax‘: Amsterdam 
Arsenal Londra 
Sliema Wanderers Malta 
Standard Liege 
Ujpesti Dozsa 
Internazionale Milano 
Feijenoord Rotterdam 
Ț.S.K.A. Sofia

CUPA CUPELOR

Sparta Rotterdam 
Dynamo Berlin 
Sporting Lisabona 
Austria Viena 
Dinamo Moscova
F.C. Barcelona 
Chelsea Londra
Bayern Miinchen

CUPA U.E.FA

Lierse SK
Legia Varșovia
F.C. Dundee
Wolverhampton Wanderers
A.C. Bologna
Tottenham
Atletico Bilbao
Vasas Budapesta
Vitoria Setubal
Milan
F.C. Carl Zeiss Jena 
Ferencvaros Budapesta

U.T.A.
Rapid Viena
P.S.V. Eindhoven 
F.C. Aberdeen

Rosenborg Trondheim
RAPID BUCUREȘTI
F.C. Koln
A.D.O. Haga 
Zeleznicear Sarajevo 
F.C. Nantes 
Eintracht Braunschweig 
St. Johnstone 
Spartak Moscova 
Hertha
O.F.K. Beograd 
Atletico Madrid 
(sau Panionios Atena) 
Zaglebie Walbrzych 
Dinamo Zagreb 
Real Madrid 
Juventus

Tntîlnirile se vor desfășura la date fixe : la 20 octombrie turul, iar 
noiembrie — returul.

Reamintim că în primul tur, adversarele echipelor noastre au obținut 
următoarele rezultate : Feijenoord — Olympia Nicosia _8—0, 9—0 ; F.C. Bar
celona —■ Distilery Belfast 3—1, 4—0; Legia Varșovia — Lugano 3—1, 
1—1 și Zaglebie Walbrzych — Union Teplice 3—2, 1—0.

3

declară Boșkov. Dar fotbalul ne re
zervă surprize pe zi ce trece, deci e 
hazardant să te pronunți".

Pentru Mitici nu există dilemă : 
„U.T.A. și Rapid se califică precis, 
iar dacă Dinamo și Steaua vor 
reuși să promoveze în turul trei, 
atunci echipele românești vor face 
din nou senzație".

Era interesant de privit, în holul 
hotelului „Iugoslavia", cum după 
procedeele tehnice ale tragerii la 
sorți, reprezentanții cluburilor se 
grupau în funcție de adversar, co- 
mentînd șansele echipelor.

Iată că etapa a doua în competi
țiile europene a și început...

DUȘAN BUGARIN

U.R.S.S.-R. F. A GERMANIEI 14*1 LA HOCHEI
MUNCHEN 1 (Agerpres). — La 

Dusseldorf s-a disputat revanșa în- 
tîlnirii dintre selecționatele de ho- , 9—4. 
chei pe gheață ale U.R.S.S. și R.F. 
a Germaniei, Și de dața aceasta, 
victoria a revenit hochelștilor so
vietici, învingători cu scorul de

14—1 (1—1, 9—0, 4—0). în primul 
meci echipa U.R.S.S. cîștigase cu

NOU RECORD
MONDIAL

LA HALTERE
Cu prilejul unul concurs de haltere, care 
a avut loc la Voroșllovgrad. campionul 
sovietic Adam Gnatov a stabilit un nou 
record mondial la categoria muscă (sti
lul „împins") cu performanța de 115,500 
kg. Vechiul record era de 115 kg șl 
aparținea aceluiași sportiv.

Campionatul de pentatlon modern

I. BĂNET (C.f.R. Timișoara),

LIDER ÎNAINTEA ULTIMEI

PROBE
în ziua a treia a campionatului 

republican de pentatlon modern 
s-au disputat două probe: tirul, 
de la orele 9 la poligonul Dina
mo, și înotul, de la orele 18 la 
bazinul „23 August". în proba de 
tir o surpriză plăcută și de mari 
proporții: C. Călina (Olimpia) cu 
197 — 1 066 p, reușește cel mai 
bun rezultat al concursului. El a 
fost urmat de D. Spîrlea (Olimpia) 
492 — 956 p și S. Cosmescu (O- 
limpia II) 190 — 912 p. Proba de 
înot a revenit, după cum 'era de 
așteptat, lui A. Covaci (I. P. Tg. 
Mureș) cu' 3:36,2 — 1 148 p. El 
a fost urmat de S. Cosmescu cu 
3; 38,4 — 1 136 p. Pe echipe proba 
■de tir a fost cîștigată de Olimpia I 
iar cea de înot de Crișul Oradea.

CLASAMENTUL GENERAL DU
PĂ PATRU PROBE 1 1. I. Bănet 
(C.F.R. Timișoara) 4188 p, 2. D. 
Spîrlea 4 132 p, 3. C. Călina 4 035 p, 
4. A. Covaci 3 984 p, 5. S. Olariu 
(C.F.R. Timișoara) 3 794 p, 6. A. 
Kim (C.F.R. Timișoara) 3 480 p. Pe 
echipe conduce formația C.F.R. 
Timișoara I cu 11462 p, urmată 
de C.S. Olimpia cu 11013 p, Olim
pia II 8 262 p, Crișul Oradea 
5 334 p.

Astăzi, cu începere de la orele 
10, în comuna Călugăreni se des
fășoară ultima probă — crosul, 
probă care, probabil, va aduce nu 
numai un învingător merituos ci și 
un component de bază al Iotului 
olimpic de pentatlon modern, in 
vederea importantelor confruntări 
în care vor fi angajați pentatlo- 
niștii noștri în anul viitor.

SE ANTRENEAZĂ LA CHARLOTTE
CHARLOTTE, 1 (prin telex). — 

Sosiți din dimineața zilei de 
miercuri la- Charlotte (Carolina de 
Nord), după escale la Bruxelles și 
New York, tenismenii reprezenta
tivei României și-au început ime
diat pregătirile pe terenul care va 
găzdui, la sfîrșitul săptămînii vi
itoare (8—10 octombrie), finala „Cu
pei Davis“.

Chiar din 
Ilie Năstase 
de echipierii 
mureanu și
cut primul antrenament de acomo
dare, sub conducerea căpitanului 
formației, prof. Ștefan Georgescu

Tot la Charlotte se află și mem
brii reprezenativei S.U.A., care se 
pregătesc să-și apere trofeul, pen
tru a treia oară consecutiv. Sînt 
prezenți Stan Smith, Clark Graeb-

prima după amiază, 
și Ion Țiriac, alături 
de rezervă Petre Măr- 
Viorel Marcu, au fă-

ner, Frank Froehling, Erik Van 
Dillen, precum și rezervele echipei 
cărora li s-a alăturat — surprinză
tor — Tom Gorman, restabilit 
după accidentul suferit la Forest 
Hills. Nu este exclus ca Ed Tur
ville, căpitanul echipei americane, 
să intenționeze unele modificări în 
formația sa. Jucătorii țării gazdă 
se antrenează împreună cu cunos
cutul profesionist Denis Ralston.

Joi a avut loc prima ședință a 
căpitanilor de echipă, împreună cu 
arbitrul finalei, Harry Hopman 
(Australia). S-a stabilit ca jocurile 
să înceapă, în prima zi — vineri 
— la ora 13 (n.r. 20, ora Româ
niei), iar încheierea lor să aibă 
loc la ora 19. Tragerea la sorți 
este programată pentru joia vi
itoare, la prînz.

BARNET K. WALTERS

POIANA BRAȘOV, 1 (prin tele
fon). O toamnă rece, cu ploaie și 
ceațâ, repetă — de cîteva zile la Po
iana’ Briașev —• preludiul iernii. E 

frig, dar găzduiți In cocheta și pri
mitoarea sală de sport din localita
te, participanții la Balcaniada de 
tenis de masă, neafectați de starea 
vremii, au început „ostilitățile".

După primul tur al echipelor 
masculine și feminine, reprezenta
tivele Iugoslaviei, la băieți și Ro
mâniei, la fete, s-au desprins ca 
principale favorite ale întrecerilor. 
Ca evoluție individuală, am remar
cat pe iugoslavul Cordas și grecul 
Christodulatos.

Privind numărul mare de con- 
curenți, am reținut importantul 
procent de jucători care folosesc 
priza-toc.

în altă 
ționa că 
ganizarea 
petentă, ceea ce asigură încă din 
start un succes competiției.

După ședința tehnică a avut loc 
și Congresul balcanic care, printre 
altele, a rediscutat și posibilitatea 
organizării viitoare a Jocurilor 
Balcanice pentru juniori. Nu a fost 
adoptată o hotărîre definitivă, pro
blema urmînd a fi reluată la re
uniunea dn 1972.

Rezultate, turul I, echipe fete: 
Iugoslavia — Grecia 3—0, Româ
nia — Bulgaria 3—0 (Alexandru— 
Neikova 2—0, Crișan — Ranghe- 
lova 2—1, Alexandru, Crișan — 
Neikova, Ranghelova 2—1) echipe 
băieți 1 România — Grecia 5—0 )

ordine de idei vom men- 
oaspeții au remarcat or- 
bună, promptă și com-

(Glurgiucă — Diakakis 2—0, Doboș!
— Kostopoulos 2—0, Gheorghe — 
Christodulatos 2—1, Doboși — Dia
kakis 2—1, Giurgiucă —i Christodu
latos 2—0), Iugoslavia — Bulgaria 
5—0.

Turul II, echipe fete t Iugo
slavia — Bulgaria 3—0, România
— Grecia 3—0 (Alexandru" —Ma- 
rianou 2—0, Crișan — Skrivanau 
2—0, Alexandru, Grișan — Maria- 
nou, Skrivanou 2—0); echipe bă
ieți : Iugoslavia — Grecia 5—1, 
Bulgaria — România 5—2(1) (Ki
tov — Doboși 0—2, P. Velikov — 
Gheorghe 2—1, T. Velikov — Lu- 
chian 2—0, P. Velikov — Doboși 
2—0, Kitov — Luchian 1—2, T. 
Velikov — Gheorghe 2—1, P. Veli
kov — Luchian 2—1).

Turul III, echipe fete: Româ
nia—Iugoslavia 3—1 (Alexandru — 
Jeler 2—0, Crișan — Resler 0—2, 
Alexandru, Crișan — Resler, Je
ler 2—0, Alexandru — Resler 2—0). 
Clasament: 1. ROMANIA 6 puncte 
—campioană balcanică, 2. Iugosla
via 5 p, 3. Bulgaria 4 p. 4. Grecia 
4 p, echipe băieți: Iugoslavia — Ro
mânia 5—4, Bulgaria -■ Grecia 
5—3. Clasament: 1. Iugoslavia 6 p
— campioană balcanică, 2. Bulga
ria 5 p, 3. România 4 p, 4. Grecia 
3 p.

Sîmbătă și duminică au loc în- 
trecerile individuale.'

Mihai BTRA

Campionatele europene de volei
(Urmară din pag. 1)

iNTlLNIRI INTERNATIONALE
OE FOTGAL

• Peste 50 000 de spectatori au 
urmărit la Moscova meciul retur 
dintre echipa locală Dinamo și for
mația Olympiakos Pireu, contînd 
pentru primul tur al „Cupei cu
pelor" la fotbal. Victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 2—-1. în
vingători cu 2—0 în primul joc, 
fotbaliștii sovietici s-au Calificat 
pentru turul următor al competi
ției.

• în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Europa, re
prezentativa de fotbal a Mexicului 
a jucat la Salonic cu selecționata 
Greciei. Fotbaliștii mexicani au ob
ținut victoria cu scorul de 1—0 
(1—0), prin golul înscris de Borja 
în minutul 22.

Înaintea 
gerea la 
alegerii.

începerii meciului dintre Fischer și Petrosian, a avut loc tra- 
sorți a culorii pieselor. Cei doi mari maeștri în momentul 

Telefoto i A P. — AGERPRES

FISCHER DESCHIDE SCORUL
BUENOS AIRES 1 (Agerpres).— 

în mijlocul unui interes general, 
miefturi a început la Buenos Aires 
meciul de șah dintre marii maeștri 
internaționali Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.) și Robert Fischer (S.U.A.), 
pentru desemnarea salangerulul 
oficial la titlul mondial, deținut în 
prezent de marele maestru sovie- 
tiv Boris Spasski. Fischer (cu pie
sele albe) a obținut victoria la 
mutarea a 40-a. S-a jucat o va
riantă a „Apărării Siciliene". La 
mijlocul partidei, Fischer s-a aflat 
la un moment dat în dificultate, 
datorită unei combinații ingenioase 
a iul Petrosian. Tînărul șahist a- 
merican a efectuat însă cîteva mu
tări excepționale slăbind conside
rabil presiunea ftegrului. în conti
nuare, Fischer, a înclinat balanța

în favoarea sa, obligîndu-1 pe Pe
trosian să cedeze la mutarea 40-a, 
după 4 ore și 30 de minute. Ast
fel, Fischer conduce cu 1—0. Ur
mătoarea partidă, are loc marți, 5 
octombrie.

victorioși setul. Aceasta l-a determi
nat pe adversari să forțeze și mai 
mult ritmul în setul următor. ȘI, deși 
echipa noastră juca foarte bine atit 
în atac cit și in apărare, scorul s-a 
menținut echilibrat. Apoi, combina
țiile reușite ale voleibaliștilor noștri 
le-a creat un ușor avantaj, refăcut 
însă de adversari, care au egalat la 
12. Din nou un final strălucit al ro
mânilor și 2—0 la seturi. în ultimul, 
pierdem două puncte consecutiv,’ dar 
ne distanțăm clar în mijlooul setului 
(10—4, 12—6). O ultimă tentativă a 
adversarilor de a întoarce soarta 
partidei eșuează. Au arbitrat excelent 
G. Muceo (Italia) șl S. Panteleev 
(Bulgaria).

Toți jucătorii noștri au evoluat 
foarte bine, insă remarcăm în mod 
deosebit aportul primei noastre re
zerve, Romeo Enescu. irezistibil in 
atac și spectaculos in apărare.

Iată-i pe autorii performanței echi
pei României: WILIAM SCHREIBER, 
GABRIEL UDIȘTEANU, GYULA 
BARTHA, MARIAN STAMATE,

MIRCEA CODOI, CORNEL OROS, 
LAURENȚIU DUMANOIU. ROMEO 
ENESCU, CORNEL PADURARU, 
VIOREL BALAȘ; antrenori: NI- 
COLAE SOTIR, AUREL DRAGANJ 
PAUL BRAȘOVEANU.

Alte rezultate din etapa 4 pa
tra :

MASCULIN 8 Bologna (locurile 
7—12) j Israel — Olanda 3—1, Bul
garia — Iugoslavia 3—1, Italia —; 
Belgia 3—1} Imola (locurile 13— 
17): Turcia — Suedia 3—2, Fin-’ 
landa — Franța 3—15 Milano 
(locurile 18—22) 5 Grecia — Austria 
3—0, Danemarca — Scoția 3—0.

FEMININ: Reggio Emilia (loctH 
rile 1—6) 1 Ungaria — R.D.G. 3—0, 
U.RJS.S. — Polonia 3—0, Ceho
slovacia — Bulgaria 3—0 ; Bologna 
(locurile 7—12) : Olanda — Israel 
3—1, Italia — R.F.G. 3—3 ; Reggio 
Emilia (locurile 13—18) 1 Franța —• 
Danemarca 3—0, Austria — An^ 
glia 3—01 Iugoslavia —• Suedia 
3—0.

învinsă de Olanda, selecționata română a ocupat locul patru

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI PE LOCUL ȘASE 
LA CONCURSUL COMPLET DE LA MUNOIEN

La Miinchen s-au încheiat întrece
rile din cadrul concursului complet 
internațional, la care au participat 
54 de călăreți din 14 țări.

Țara noastră a fost reprezentată 
de o echipă formată din Constantin 
Vlad cU Spirt, Gheorghe Moișeanu 
cu Petrișor, Enache Boiangiu cu 
Jao -și Eugen Ionescu cu Merișor.

Sportivii români au avut o com-

portare meritorie în întrecerea cu 
cei mai de seamă specialiști ai a- 
cestei probe (în concursul indivi
dual 16 călăreți fiind eliminați) și 
numai accidentul mortal al calului 
Merișor i-a împiedicat să ocupe o 
poziție mai bună pe echipe. Ei s-au 
clasat, totuși, pe locul 6, depășind 
reprezentative cu o valoare recu 
noscută i U.R.S.S., Italia, Polonia 
etc.

Iată de altfel, clasamentul: INDI
VIDUAL! 1. L. Sutherland (Anglia) 
cu Peer Gynt +14,7 p, 2. Jens Nie- 
hls (R.D.G.) cu Big Ben +8,1 p, 3. 
M. Tucker (Anglia) Laurieston —8,4 
p... 17. C. Vlad cu Spirt —65,6 p... 
32. G. Moișeanu cu Petrișor —176,5 
p, 37, E- Boiangiu cu Jac — 185,9; 
ECHIPE î 1. Anglia — 8,35 p, 2. 
R.D.G. —27,7 p, 3. R.F.G, — 62,5„, 
6. România —628,0 p.

HVAR, 1 (prin telex, de la trimi
sul nostru special).

Un succes în fața echipei Olan
dei (coroiat cu neașteptata înfrîn- 
gere a formației sovietice în fața 
Italiei), ar fi adus reprezentativei 
României, medalia de bronz Ia a 
patra ediție a „Trofeului Jadran" 
la polo. Din păcate, însă, după 
splendida victorie asupra Iugosla
viei, a urmat un „duș rece" care 
ne-a lăsat pe poziția a patra.

în disputa cu Olanda, românii 
au atacat mai mult ca adversarii 
lor, dar fără luciditatea obișnuită, 
nereușind să se desprindă de o 
formație robustă, cu un stil clasic 
și cu buni șuteri. înfrîngerea tre
buie pusă. în primul rînd, pe sea
ma oboselii fizice și psihice a tu-

DEOCAMDATĂ, PATRU ATLEȚI

IN CARE NE PUNEM SPERANȚE
(Urmare din pag. I)

Gheorghe CEFAN (Rapid București, 
antrenor Gheorghe Stânei)- Născut la 
6.3.1947, Evoluția rezultatelor sale la 
3000 m obstacole :

8:54,6 (1) București 
8:44,0 (1) Constanța 
8:56,4 (1) București 
8:49,0 (1) București 
8:37,2 (1) Torino 
8:35,4 (2) Helsinki 
8:41,8 (1) Budapesta 
8:35 2 (1) Oslo 
8:42,4 (1) București 
8:44,4 (7s) Helsinki 
8:31,0 (3) Zagreb 
8:41,8 (1) București

în

1966
1967
1968
1969
1970
1971

Rezultate înregistrata în 1971:
27.4.
12.5.
16.5.
2.6.

13.6.
23.6.

4.7.
15.7.
25.7.
13.8.
4.9.

18.9.

(2. Risa — Norveg. 8:48,8)
(2. Dima 9:07,0)
(2. Sornes — Norveg. 8:40,8) 
(1. Pâlvărinta — Fini. 8:32,0) 
(2. Mathe — Ung. 8:46,8)
(2, Risa — Norveg. 8:37.2) 
(2. Dima 8:52,8)
(1. Moravctir — Ceh. 8:32,8) 
(1. Jelev — Bulg. 8:30,0) 
(2, Kuha — Fini. 8:45,6)

I

acest sezon, Cefan avut ca 
recordu- 
obstacoje 
1966). A 

reușit acest lucru, la Balcaniada de 
la Zagreb, după ce în mai multe 
curse a fost în imediata lui apro
piere. In general, rapidistul a avut 
un an rodnic ; a cîștigat numeroase 
concursuri, întrecînd o seamă de aler
gători valoroși, ultimul fiind chiar 
fostul recordman mondial al probei, 
finlandezul Kuha.

în întreg sezonul o singură pată 
neagră : participarea la C.E. unde s-a 
clasat al șaptelea în serie. împreună 
cu antrenorul său, Gheorghe Stănel, 
Cefan a analizat cauza acestui eșec 
și în 
sinki

a 
principal obiectiv corectarea 
lui republican al probei de 
(8:34,0 al lui Z. Vamoș —

lumina experienței de la Hel- 
vor pregăti desigur concursu-

rile anului viitor. Avem convin
gerea că stă în puterile noului nos
tru recordman “ 
salt de calitate.
să-4 facă apt 
limpid.

să mai realizeze un 
de 2—3 secunde, care 
pentru concursul o-

(Steaua București, an-Carol CORBU (Steaua București, an
trenor Baruch Elias). Născut la 8.2.1946. 
Evoluția rezultatelor 
salt:

sale la triplu-

1964 13,09 m
1965 14,75 m

1966 15,64 m
1967 15,65 m

1968
1969
1970
1971

16,01
16,39
16,76
17,12

m 
m 
m 
m

Rezultate înregistrate In 1971 J

După opinia noastră Carol Corbu 
este cel mai bun produs al atletis
mului masculin 
mul deceniu. A 
de la un an la 
succese în mari 
ționale, deținînd 
mondial din 1971 . , 
ba. 17,29 m Saneev-U.R.SS., 17,12 m 
Corbu). La Helsinki a cucerit me
dalia de bronz, dar trebuie subliniat 
faptul că rezultatul de 16,87 m a 
fost stabilit fără vînt, în timp ce 
Drehmel și Saneev, au marcat cele 
mai bune rezultate ale lor în acest 
concurs cu asistența unui vînt supe
rior celor 2 m/s regulamentari ! Este 
și motivul pentru care rezultatele 
lui Drehmel și Saneev de la C.E. nu 
figurează în bilanțul mondial din 
acest an 1 .

După evoluția sa din competițiile 
de anvergură, la care dovedește că 
se mobilizează la maximum. Corbu 
se anunță unul dintre principalii can- 
ditați. la recordul mondial, la titlul

românesc din ulti- 
progresat constant, 
altul, și a obținut 
competiții lnterna- 
al treilea rezultat 
(17,40 m. Perez-Cu-

2,09
2,05
2.00
2,10
2,10
2,12
2,14
2.13
2.12
2,20
2.14
2.15
2.16
2,12
2,10

(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
W
(2)
(3)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
(1)
(1)

Sibiu 
Oradea 
Constanța 
București 
București 
Torino 
Helsinki 
Budapesta 
București 
Helsinki 
Zagreb 
Miinchen 
Madrid 
București 
Belgrad

1967 1,91
1968 2,06
1969 2,13
1970 2.16
1971 2,20

Rezultatele înregistrate
27.4.
3.5.

11.5.
15.5.
22.5.
13.6.
23.6.
4.7.

24.7.
14.8.
3.9.
5.9.

11.9.
18.9.
23.9

olimpic.. în această privință, antre
norul său Baruch Elias ne-a spus : 
„Carol deține o poziție însemnată în 
lupta pentru întîietatea mondială, de 
care-1 despart, este drept, 28 de 
centimetri. El deține un înalt grad 
de pregătire, ceea ce îmi dă spe
ranțe ca în anul olimpic, realizînd o 
formă sportivă 
atingă 17,40 m, 
rim să-l obțină 
putea aspira la 
vărat că nici principalii săi. adver
sari nu se mulțumesc doar cu ce au 
realizat pînă acum pregătindu-se în 
consecință. Aceasta este, în fond, 
frumusețea sportului !“

Csaba DOSA (Inst. pedagogic Tg. 
Mureș, antrenor Zoltan Szabo). Născut 
la 30 1.1951. Evoluția rezultatelor sale 
la săritura în înălțime :. . -. m

m 
m 
m 
m

în 1971 :

corespunzătoare, să 
rezultat pe care do- 
de 2—3 ori pentru a 
mai mult. Este ade-

turor jucătorilor și, mai ales, a ce
lor căre au dus greul turneului 
(Szabo, Novac, C. Rusu, Popescu, 
Huber, Culineac, Lazăr). Numai 
astfel se explică de ce, la 0—0, 
Cornel Rusu, singur în fața porții, 
a tras de la doi metri în brațele 
portarului, cum Szabo și Zamfi- 
rescu au greșit cu multă ușurință 
în acțiuni de superioritate nume
rică, iar team-ul nostru a ratat 
toate cele cinci situații de „om în 
plus". Insuficienta concentrare în 
atac șl cîteva momente de neaten
ție, atunci cînd adversarii se aflau 
în fața porții selecționatei noastre, 
au facilitat victoria meritată a echi
pei Olandei. Aceasta a conduă cu 
2—0, dar poloiștii români au ega
lat în repriza a treia. La 2—2, a ur
mat un moment crucial: Wouda 
a ratat un penalty, jucătorii noștri 
au irosit și ei atacul organizt Ime
diat, după care adversarii au în
scris după o dublă greșeală comisă 
de Culineac și Novac. La 2—3, for
mația română a avut trei situații 
de „om în plus" rămase nefructi
ficate, apoi Zamfirescu a scăpat 
mingea din mînă într-o situație 
clară și Claudiu Rusu a fost eli
minat, Olandezii înscriu și cîștigă 
Cu 4—2.

Deși selecționata română a în
cheiat . competiția într-o postură 
puțin plăcută (formația 
nu-i 
locul 
lizat 
tiție 
putea clasa mai bine, este un fapt 
ce nu poate fi tăgăduit și asupra 
lui vom reveni.

Meciul final dintre Ungaria și 
Iugoslavia nu a putut fi decis la 
capătul celor patru reprize de lup
tă aprigă. Ungaria a condus cu 
2—0, gazdele au egalat, sportivii

Olandei 
este nicidecum superioară), 
patru este cel mai bun rea- 
vreodată de ea într-o compe- 
oficială de anvergură. Că se

maghiari au luat din nou avantaj,' 
dar, exact în ultima secundă, San- 
dici a obținut golul egalizator, fără 
urmări, însă, asupra clasamentului, 
deoarece team-ul Ungariei cîștigă 
pentru prima dată „Trofeul Ja>- 
dran“.

Rezultate tehnice! România —• 
Olanda 2—4 (0—1, 1—1, 1—1, 0—1).’ 
Formații. ROMANIA; Huber ~ 
Novac (1), Lazăr (1), Mihăilescu,’ 
Szabo, Zamfirescu, C. Rusu, Clj 
Rusu, Popescu, Culineac; OLAN
DA : Kroon — Veer (2), Parrel (1),’ 
Buunk (1), Wouda, Hoogveld, 
Hermsen, Schmidt, Bras, Drenth, 
Van' def Schilde. A condus bine 
A. Angella (Franța); Italia —• 
U.R.S.S...............................................
2—1), au 
gistris 1, 
respectiy 
Smuki 1, 
slab J.
S.U.A. — 
1—1, 2—4), au înscris Ferguson 2, 
Bradley 2, Scherer 2, Asch 2, Par
ker pentru S.U.A., respectiv Schu
mann 2, Wolf 2, Teicher 3, Gil
bert, Haverkamp. A arbitrat cu 
scăpări A. Manguillot (Spania). 
Ungaria — Iugoslavia 3—3 (2—0, 
0—1, 1—1, 0—1), au înscris Kasas, 
Gorgeny, Konrad III pentru Un
garia, respectiv Lopătai, Marovici, 
Sandici. A arbitrat bine H. Fuchs 
(Belgia).

6—5 (1—1, 2—0, 1—3,
înscris Piazo 4, De Ma- 
Simeonl 1 pentru Italia, 
Dreval 2, Brakalov 1, 
Kabanov 1, a arbitrat 

Dirnweber (Austria).
R.F.G. 9—8 (2—1, 4—2,

1. UNGARIA
2. Iugoslavia
3. U.R S.S.
4. Romania
5. Olanda
8. Italia
7. S.U.A.
9. R.F.G.

CLASAMENT FINAL

7 3 1
7 4 2
7 S 3
7 3 2

36-26 11
33— 23 10
34— 23

2 29—28
7 3 1 3 23—26
7 3 0 4 30—27
7 2 1 4 39—45
7 0 0 7 27-47

1
1
1 9

3
7
6
5 
a

Adrian VASILIU

TELEX • TELEX • TELEX * TELEX

m)(1. loan 2,06
(1. Ioan 2,10
(2. Purece 2,00 m)
(1. Jtlnge — R.D.G. 2,15 m)
(1. Ioan 2,14 m)
(1. Major — Ung. 2,19 m) 

~ loan 2,08 m)
Sapka — U.R.S.S. 2,20 m) 
loan 2,14 m)
Sapka — U.R.S.S. 2,22 m) 
Budalov — U.R.S.S, 2,18 m)

goricl l-a învins pe Andersson (Suedia), 
Iar Donner a .............. ~ '

Ieri. In Turul ciclist al Bulgariei s-au 
disputat două etape. Prima, desfășurată 
contracronomeiru individual pe distanța 
de 37 km, a fost cîștigată de sportivul 
sovietic Kozîrev, cronometrat In 50:32. 
Cicliștii români au ocupat următoarele 
locuri : Nlcolae Andronache (13), Ștefan 
Suciu (23), Vaslle Budea (29) șl Andrei 
Suciu (44). Cea de-a doua etapă (Sltistra 
— Ruse) a revenit bulgarului Martinov, 
care a parcurs 124 km In 2h 43:10. în 
clasamentul general Individual, după 9 
etape, pe primul loc a trecut Szurkow- 
ski, secundat de Compatriotul Său Ha- 
nuslk. Clasament general pe echipe i 1. 
U.R.S.S. — 71h 52:47; 2. Polonia — 71h 
56:08; 3. Bulgaria — 72h 03:24; ...8. Ro
mânia — 72h 43:22,

ctștigat la Hugh (Elveția).

Kirsten Carlsen a corectat 
mal buna performantă 

proba de maraton, par-

Atleta daneză 
miercuri cea 
mondială In . .. _  ________ _
curgînd distanța de 42,193 km In 3h 10:05. 
Este Interesant de arătat că înainte de 
a practica atletismul Kirsten Carlsen a 
fost campioană de schi. Ea este in virstă 
de 33 de ani.

In cadrul unul concur* Internațional 
desfășurat la Budapesta, atletul maghiar 
Teveli a ctștlgat proba de aruncarea 
greutății cu rezultatul de 19,02 m. Pro
ba feminină de 400 m a revenit sportivei 
vest-germane M. Kllenberg, cronome
trată In 54,2. în proba de săritură în 
Înălțime femei, pe primul Ioc s-a cla
sat Rudolf (Ungaria) Cu 1,76 m, iar 
compatrioata sa Kleiber a terminat în
vingătoare In proba de disc cu o arun
care de 56,94 m.

(2. 
(i. 
(i. 
(i. 
(1- 
(2. loan 2,12 m)

să-și mai îmbunătățească recordul 
și să lupte cu succes pentru o me
dalie olimpică. Va trebui însă ca an
trenorul Zoltan Szabo să-i acorde 
o atenție si mal mare și în plus 
să i se 
diții de 
ales în 
1971, de 
în care 
cu un elan de... trei

★
într-uri număr viitor vom prezenta 

atletele selecționate în lotul olimpic 
al României pentru Jocurile din 1972.

în runda a 9-a' a turneului internațional 
masculin de șah de la Vlrșeț (Iugosla
via), maestrul român Victor Clocâltea 
(cu piesele negre) a remizat în 30 de 
mutări cu marele maestru iugoslav Bora 
Ivkov. In clasament conduce Meklng 
(Brazilia) cu 7 p, urmat de Portisch 
(Ungaria) — 6'/i puncte, Bllek (Unga
ria) — 6 p, Ivkov (Iugoslavia) — 5‘/2 p 
(1), Spiridonov (Bulgaria) — 5 p, Flllp 
(Cehoslovacia) și Pianinei (Iugoslavia)
— ambii cu cite <*/» puncte șl cite o 
partidă întreruptă. Clocâltea (România)
— 4‘/a puncte, Radulov (Bulgaria) — 4 p 
(1), Itiubojevlcl (Iugoslavia) — 3yâ p etc.

probata
așa cum

Tg- Mureș 
„europene”,

Studentul din 
în acest an la .. 
a făcut-o si anul trecut la C.E. de 
juniori de la Paris, că este.... atletul 
marilor concursuri. La aceste două 
competiții continentale el a concurat 
la un înalt nivel, izbutind de fiecare 
dată noi recorduri naționale : 2,16 m 
și, respectiv, 2,20 m. Dosa are ca
lități excepționale pentru înălțime. 
Are o detentă de 93 cm, superioară 
multora dintre marii specialiști ai 
probei și, caz foarte rar. sare de pe 
loc în flop, peste ștacheta înălțată' 
la 1,80 m 1 I Pentru 1972 este capabil

(1) 
(1) 
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1) 
(2) 
(1)

16,28
16,38
16,34
17,12
16,82
16,69
16.56
16.87
16.57
17,08
16,30

sezonul

Brașov 
Constanță 
București 
Torino 
Helsinki 
Budapesta 
București 
Helsinki 
Zagreb 
Madrid 
București

competițional

15,90 m)
16,03 m)

(2. Dumitrescu
(2. Dumitrescu ___  _ ,
' Drehmel — R.D.G. 16,93 

Grohn — Fini. 16,03 m) 
Czlffra — Ung. 16,35 m) 
Ciochină 16,08 m)
Drehmel — R.D.G. 17,18 m) 

, . Ciochină 16,25 m)
11.9. (1. Saneev — U.R.S.S. 17,29 Hi)
18.9. (’. Jcahlmowskl — Pol. 15,54 m)

..... .... Pe teren
acoperit, Corbu deține rezultatul de 
16,83 m. cu care a cucerit medalia

în

(2. 
(2. 
(2.
(2. 
(1. 
(2.

m)
creeze cele mal bune con- 

pregătire la Tg. Mureș, mai 
timpul lunilor de iarnă. In 
pildă, s-a pregătit într-o sală 
putea efectua sărituri dear 

pașii
de argint la C.E. de la Sofia ; rezul
tat egal cu cel al învingătorului Vik
tor Saneev.

După disputarea a 9 runde In turneul 
Internațional de șah de la Berlin con
duce marele maestru Iugoslav Svetozar 
GligoriCl cu 6Va p, urmat de Donner 
(Olanda) — 8 p etc. In runda a 9-a, Gll-

Turneul Internațional masculin de tenis 
de la Berkeley (California) a continuat 
cu disputarea întîlnlrilor din optimile 
de finală. Partida centrală a zilei a 
opus pe campionul cehoslovac Jan Ko- 
des americanului Bob Lutz. victoria a 
revenit Iul Lutz cu 4—8, 8—4, 6—3. Alte 
rezultate : Drysdale (Republica Sud-A- 
frlcană) — Pitici (Iugoslavia) 7—8, 6—2; 
Okker (Olanda) — Ruffels (Australia) 
6—4, 7—6; Rosewall (Australia) — Glme» 
no (Spania) 7—5, 6—3; Riessen (SUA) — 
Maud (Republica Sud-Africană) 6—3, 
2—6, 8—4; Richey (SUA) — Moore (Re
publica Sud-Africană) 4—6, 6—2, 6—1.
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