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Stadionul Republicii va trăi as
tăzi un nou moment (al cîtelea, 
oare ?) plin de semnificații și de 
emoții, îl prilejuiește festivita- 

. tea de deschidere a noului an spor
tiv școlar, acțiune devenită tradi

ÎN VIITOARELE MARI CONFRUNTĂRI ALE VOLEIULUI

ROMANIA POATE URCA NOI TREPTE
In ierarhia mondială i

Echipa României a obținut o remarcabilă performantă la campionatul european masculin de volei, cucerind 
medalia de bronz. lată-i pe componenții formației (sus); Cornel Oros, 
Gabriel Udișteanu, Mircea Codoi, Romeo Enescu, Gyula Bartha, Marian

Ion, Nicolae Sotir (antrenor), Viorel Bălaș,
de la

Cristian
(prin telefon, 
special).
obținută

MILANO, 2 
Trimisul nostru

Performanța 
tentativa masculină a României la 
cea de a VIII-a ediție a campiona
telor europene de volei. încheiate 
vineri seara, este deosebit de va
loroasă. Locul al treilea, medalia de 
bronz, la egalitate de puncte cu 
campioana europeană, reprezintă 

cel mai bun rezultat realizat în ul
timii cinci ani la competiții 
amploare.

Echipa națională de volei 
patru victorii de răsunet și 
gistrat un singur eșec, ca de 
echipele U.R.S.S. și 
clasate pe locurile I și 
european fiind decis la setaveraj, la 
capătul unei lupte acerbe cu o mare 
surpriză în final, care a fost în 
dezavantajul jucătorilor noștri. Avînd 
în vedere faptul că majoritatea com- 
ponenților echipei noastre sînt ti
neri. cu reale și certe perspectiva 
de progres, per^armanța de a obți-

de repre-

de urare

a reușit 
a înre- 
altfel si 

Cehoslovaciei 
II, titlul

ng medalia de bronz este cu atît 
mai prețioasă.

Comportarea excelentă și realiză
rile echipei masculine de volei a 
României ar trebui să constituie 
pentru întreaga noastră mișcare vo- 
leibalistică un pas spre producerea 
cotiturii, valorice mult așteptate, care 
să însemne statornicirea reprezen
tativei României în eșalonul fruntaș 
al voleiului mondial. Un prim pas 
a fost făcut acum în Italia. Cei 11 
voleibaliști români, ca și antrenorii 
lor, merită cela mai bune aprecieri 
și felicitări pentru dăruirea cu care 
au luptat în fiecare partidă, pentru 
munca deousă ia pregătirea „euro
penelor”.

Printre obiectivele echipei noastre 
se Înscria și calificarea la Jocurile 
Olimpice, pentru care sa mai aflau 
în dispută formațiile Cehoslovaciei, 
Poloniei și Ungariei. Calificarea re
prezentativei noastre la J.O. — de

Wiliam Schreiber (căpitanul echipei), 
Stâmate, (jos): Cornel 
Laurențiu. Dumănoiu.
care echipa a fost atît de 
a fost ratată din cauza 
surprize, cea mai mare a

Păduraru,

aproape — 
unei mari 
campiona-

Aurelian BREBEANU
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O. SPIRLEA (Olimpia)

și C.F.R. Timișoara

Conform tradiției, pădurea din 
comuna Călugărenl a găzduit ul
tima probă — crosul — din ca
drul campionatului național de 
pentatlon modern. După o cursă 
excelentă, D. Spîrlea realizează cel 
mai bun timp și recuperează punc-

D. SPIRLEA

5 000 p. Revelația concursului: S. 
Olariu — 18 ani.

Rezultate : cros — 1. D. Spîrlea 
(Olimpia) 13:06,0 — 1207 p, 2. G. 
Golovitz (Crișul Oradea) 13:28,1 — 
1141 p. 3. M. Cosmescu (C.S. Olim
pia) 13:35,2 — 1120 p. Pe echipe 
proba a fost cîștigată de Olimpia I 
cu 3 351 p.

CLASAMENT GENERAL: INDI
VIDUAL — 1. D. Spîrlea (Olim
pia) 5 339 p — campion național, 
2. I. Bănet (C.F.R. Timișoara) 
5 284 p, 3. A. Covaci (I.P. Tg. Mu
reș) 5 080 p, 4. C. Călina (Olimpia) 
5 059 p, 5. S. Olariu (C.F.R. Timi
șoara) 4 683 p. 6. A. Kim (C.F.R. 
Timișoara) 4 420 p; Echipe: 
1, C.F.R. Timișoara I 14 387 p — 
campioană națională, 2. Olimpia I 
14 264 p, 3. Olimpia II 11133 p, 
4. Crișul Oradea 8 205 p, 5. C.F.R. 
Timișoara II 6 900 p, 6. C.S.M. Si
biu 6 413 p.

AZI, IN DIVIZIA A LA FOTBAL
în cadrul etapei a Vl-a a diviziei A la fotbal se vor disputa 

astâzi urmâtoarele partide :

TG. MUREȘ: A.S. Armata — Dinamo,
CONSTANTA: Farul — Crișul,
BRASOV: Steagul roșu — Jiul, ,
ARAD: U.T.A. - C.F.R. Clu|,
PITEȘTI: F.C. Argeș — Politehnica,
PLOIEȘTI: Petrolul — Steaua,
CLUJ: U' Cluj — Univ. Craiova,
BUCUREȘTI : Rapid — .Sport Club Bacău
(stadionul 23 August, de la ora 15,30; în deschidere se vor întîlni echi
pele de tineret-rezerve).

Balcaniada de tenis de masă

Maria Alexandru
și Ștrftan Doboși
campioni la dublu mixt

POIANA BRAȘOV, 2 (prin telefon, 
la trimisul nostru). Pentru a opta 
ră consecutiv, reprezentativa fe

minină de tenis de masă a Româ
niei a cucerit titlul balcanic. Per
formanța este notabilă mai ales din 
punct 
altfel

de vedere statistic, pentru că 
superioritatea fetelor noastre 

atît . de evidentă 
geografică, încât 
fi considerată ca

în această 
ea 
un adevărat

nu maizonă 
poate 
tur de forță.

Maria Alexandru s-a 
superioritate incontestabilă (n-a pier
dut nici un set), adversarele nepu- 
tîndu-i opune vreo replică dt de cit 
mai consistentă. în schimb, Carmen 
Crișan a evoluat puțin convingător. 
Așa cum remarca și maestrul spor
tului Nicu Naumescu. tînăra noas
tră sportivă, pe lîngă o carență 
mai veche — lipsa de acomodare cu 
adversarele defensive (acum exem-

impus cu o

TINffiT, K FACEM CU CIL VECHI ?
După campionatele naționale da 

juniori din acest an și, în spe
cial, după disputarea Criteriului ti
neretului de la Galați, specialiștii 
federației de box au selecționat o 
serie de tineri care, cu aceste pri
lejuri, au evidențiat calități ce pot 
permite obținerea unor performan
țe viitoare bune. Determinați de 
vîrsta limită a particdpanților. la 
campionatele europene pentru tine
ret de anul viitor (boxeri născuți 
după anul 1952). antrenorii au fost 
obligați să se fixeze asupra unui 
lot în care să fie cuprinși numai 
sportivii ce pot lua startul la ur- 
mătorul mare eveniment sportiv in
ternațional- în rîndul acestora fisu
rează tinerii Remus Cosma, Dinu 
Co nd urat, Marian Lazăr, Simion Cu- 
țov. Ion Adam, Adrian Guțu, Con
stantin Dumitrescu, Sandu Mihal- 
cea, Marcel Lupu, Ștefan Flore», 
Vasile Croitoru, Mircea Simon, Ma
rian Culineac, Ion Ruicu ș.a. Dar,

aceștia nu epuizează toate rezer
vele de elemente tinere de care 
dispune boxul românesc. Mal există 
o serie de pugiliști tineri (20—22 
de ani). Încercați în unele, întreceri 
Internaționale, care au avut evo
luții mai mult decît promițătoare.
Gheorghe Ciochină, Mișu Banu, 

Sandu Tîrilă, Ionel Ciocoi. Cornel 
Hoduț, Augustin lacob, Iile Dascălu 
Paul Dobrescu, ca să nu-i amintim 
decît pe 
constituie 
la care 
manțe.

Primul . _ .
telor europene de tineret oare 
apropie, stă permanent în atenția 
federației, pregătirea boxerilor și 
programul lor competițional fiind

Mihai TRANCA

aceștia, sînt boxeri care 
valori confirmate și de 
se așteaptă noi perfor-

eșalon, grație campi oua
se

(Continuare tn pag. a 3-a}

99

cu Skrivanou-Grecia) 
data aceasta vădit În
de jucătoare atacante, 
Resler. la care a și

plul partidei 
— a fost de 
comodată și 
ca iugoslava 
pierdut.

Dacă româncele și-au confirmat 
supremația, băieții au obținut o po
ziție inferioară față de cele din 
edițiile precedente: locul III. Ei 

au suferit o înfrîngere surprinză
toare în fata selecționatei Bulgariei 
în special Sergiu Luchian, care as
pira la rezultate favorabile, a evo
luat extrem de crispat. Iar in în- 
tîlnirea cu Iugoslavia. unde_ oaspeții 
au 
de 
ce

țianală pentru tineretul studios din 
Capitală. Incepînd da la ara 10, 
elevi din toata sectoarele Bueureș- 
tiului își vor ocupa locurile în 
tribunele modernei construcții spor
tive din Dealul Spirii pentru a ur
mări programul deosebit de variat 
și de atractiv al acestei festivități.

După defilarea elevilor sportivi

în Incinta stadionului .vor Intra 
componenții ștafetei „cravatelor 
roșii1*, care vor purta mesajul adre
sat de cei mai mid cetățeni ai Ca
pitalei celei de a Il-a Conferințe a 
Consiliului Municipal București al 
Organizației Pionierilor (ora 11,10).

Cuvîntul de deschidere a anului

reușit o spectaculoasă răsturnare 
scor (au cîștigat cu 5—4 după 
fuseseră conduși cu 4—1!), Șer-

Constantin COMARNISCHI

( Continuare In pag. a 4-a)

Probele atletice n-au lipsit din programul de anul trecut al festivității 
de deschidere a anului sportiv școlar, bucurîndu-se de un interes deo
sebit din partea zecilor de mii de spectatori. ' Este un aspect pe care 

am dori să-l consemnăm și la actuala ediție a festivității... 
Fotoi VASILE BAGEAC

(aproape 5 500), cel prezenți vor 
asista la ridicarea drapelului și vor 
intona „Trei culori^ (ora 11). Apoi,

ALPINII** ROMÂNI ÎNTRE SCHIUL
NAUTIC Șl CEL PE ZĂPADĂ

Numărătoarea inversă pentru Sapporo a început
Pentru mulți cititori și chiar 

pentru sportivii disciplinelor verii, 
Olimpiada poate părea — încă — 
un obiectiv îndepărtat. Dar pentru 
sporturile de iarnă, Sapporo 1972 
(februarie) este foarte aproape. Nu
mărătoarea inversă a început. Bo
berii, biatloniștii, alpinii au traver-

Ilie Dascălu (stingă) este unul din
tre tinerii care s-au afirmat io ul

tima vreme.

sportiv școlar va fi rostit de to
varășul profesor Tudor Vasile, pre
ședintele Consiliului municipal 
București pentru educație fizică șl 
sport (ora 11,15).

Suita demonstrațiilor sportive va 
fi deschisă de gimnaștl. Printre el 
se va afla și reprezentantul Liceu
lui nr. 35, cu program de educație 
fizică, Gabriel Popescu, sportiv de 
categoria I, campion național al 
școlilor sportive și liceelor cu pro
gram de educație fizică. Capitolul 
demonstrații va mal aduce pe marea 
scenă de la „Republicii*, judocanil 
Școlii sportive nr. 1, spedaliștii in 
carturi de la Palatul pionierilor, 
ștafetele de alergări tn sad (ora 
11,40).

Ciclismul, sport de o mare atrac- 
țlozltate, va fi și el prezent la fes
tivitate, printr-o cursă de urmă
rire pe echipe. Participă reprezen
tanții școlilor sportive nr. 1, 2 și 3 
și al secției de juniori a clubului 
sportiv Olimpia.

O probă de atletism, dintre cele 
mai spectaculoase, cea de 1500 de 
metri, va aduna la start pe cel mal 
talentați alergători juniori aparți
nând tuturor cluburilor sportive 
bucureștene (ora 12,10).

In tine, fotbal (ara 12,15). Prota-

(Continuare tn pag. a 3-a)

tele care-1 separau de fostul lider 
I. Bănet. Rezultatul general al în
vingătorului, D. Spîrlea, 5 339 p — 
reprezintă cea mai bună perfor
manță obținută de un pentatlonist 
român, el fiind valoros și pe plan 
internațional. Remarcabile și per
formanțele lui I. Bănet, A. Covaci 
și C. Călina care au realizat peste

Ieri, pe stadionul Sportul stu
dențesc — „uvertura' etapei a Vl-a 
a campionatului diviziei A de rugby 
în care s-au întîlnit formațiile 
Sp. studențesc și Dinamo. Favorițl 
incontestabili, dinamoviștii au în- 
tîmpinat o neașteptată rezistență 
din partea studenților și numai 
transformarea unei lovituri de pe
deapsă de către Florescu — la cî- 
teva minute de la începerea parti
dei — i-a adus în postura fericită 
a echipei care conduce. Neintimi- 
dați de acest debut-surpriză, echi
pierii Sportului joacă bine în con
tinuare, cîștigă numeroase mingi 
la tușe, domină în grămadă, dar nu 
înscriu. Repriza secundă nu aduce 
schimbări în aspectul jocului. Cu 
puțin înainte de sfîrșitul meciului, 
Ion Stoica speculează o greșeală 
a lui Drăgulescu și realizează sin-

gura încercare a meciului. Scor 
final 7—0 (3—0) pentru Dinamo.

Dumitru NEGREA

■
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LUPTĂTORII CRAIOVENI AU EVOLUAT IN BULGARIA
Echipele de lupte greco-romane 

(juniori și seniori) ale clubului 
EJectroputere Craiova au susținut 
tilele trecute meciuri cu selecțio
natele orașului Oreahova (R.P. 
Bulgaria). întrecerile s-au disputat 
în orașul Oreahova. La seniori, 
meciul t-a terminat ia egalitate

(5—5), iar la juniori, craiovenii au 
obținut victoria cu scorul de 5—4. 
O evoluție foarte bună au avut 
luptătorii I. Stoica (48 kg.), V. 
Bauer (100 kg.) și D. Anghel 
(4-100 kg.). Miercuri, la Craiova, 
Va avea loc revanșa.

Șt GURGUI — coresp.

sat cea mal mare parte a acumu
lărilor interolimpice, aflîndu-se în 
perioada finisării detaliilor, a in
trării în condiția specifică. Startul 
acestor ultime pregătiri a coincis 
cu debutul toamnei cînd s-a orga
nizat la Mangalia Nord (Neptun) 
o scurtă tabără de antrenament, 
comună disciplinelor olimpice de 
iarnă — fără patinaj și hochei — 
în care s-a lucrat mult. Schiul pe 
apă a fost principala coordonată a 
pregătirii hoherilor și alpinilor, 
completată cu exerciții de forță 
(starturi cu împingerea unor bărci 
pe nisip), alergări, conducerea băr
cilor cu motor pentru piloți și 
jocuri sportive complementare cu 
caracter de divertisment La fotbal,

de pildă, boberii au fost de neîn
vins. Și nu-i de mirare căci Ion 
Panțuru și Ion Zangor sînt adesea 
prezenți și tn echipe de fotbal a 
S.B.C. Sinaia. La baschet, alpinii 
au fost mai buni, mai îndemînatici. 
In pregătirea fondistelor și a biat- 
loniștilor principala pondere au a-

Mihai BTRA

(Continuare tn pag. a 3-a)

Ieri, in cea de a doua zi a națio
nalelor de tir la juniori, competiție 
ce se desfășoară pe poligonul Tunari 
din Capitală, o luptă deosebit de 
disputată s-a dat la armă standard 
60 f. culcat băieți, unde trei concu
rent! au avut ținte de aceeași va
loare. 1 
10 focuri), 
fost stabilită astfel : 
(Medicina Iași) 591 p 
dreanu (Steaua) 591 p 
liban (Activul Brașov)

La pistol liber 60 
de vineri la pistol 
neliu (Steaua) n-a 
practic, vreun adversar mal pericu
los cîștigînd detașat cu 637 p, la trei

In urma barajului (ultimele 
ordinea primilor trei a 

1. T. Florescu 
(99), 2. I. Co- 
(96), 3. N. Co- 
591 p (95).
f.. campionul 

viteză, L Cor- 
avut, in mod

puncte de recordul țării deținut tot 
de el. Pe locurile 2—3 s-au clasat: 
M. Trușcă (Metalul) 526 p, respec
tiv, I. Andrei (Metrom Brașov) 515 p.

La fete — armă standard 3x20 f. 
— a devenit campioană dinamovista 
Anca Iuga cu 552 p. Ea este urmată, 
în ordine, de Ana Pali (Voința Bra
șov) 548 p si Viorica Savovici (Dina
mo) 547 p.

După manșa I la talere (75 buc.) 
pe primele locuri se află — la ta
lere aruncate din șanț : FI. Persican 
(Olimpia) 59 t, V. Ardenel (Steaua) 
57 t. A. Petrescu (Școlarul) 55 t. iar 
la skeet: L. Cojocaru (Steaua) 69 t. 
Fi. Iurcenco (Sc. sp. 1) 69 t, C, Lo- 
ghiade (Steaua) 66 t.

SĂPTĂMÎNA SPORTIVA INTERNĂ
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echipei Dinamo condusă de Nica, se-O spectaculoasă acțiune ofensivă a 
cundat îndeaproape de Hulă (in prim plan) șl Eftimie (in planul al doilea)

Foto l DRAGOȘ NEAGU

In prima dimineață a lunii 
octombrie, în nouăsprezece 
orașe ale țării — centre 

universitare — aproape 150 000 
de studenți' și 14 000 de cadre 
didactice și-au reluat preocupă- 
rije cotidiene de studiu și mun
că, sau au debutat în amfiteatre, 
laboratoare și ateliere. Gaude
amus igitur, noul an de învăță
mînt universitar a început I

Și mitingul ce a avut loc în 
Capitală cu acest prilej, în pre
zența secretarului general al 
partidului, președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, ca și marcarea fes
tivă a evenimentului în toate cen
trele universitare, au înfățișat, 
deopotrivă, grija și atenția pă
rintească. cu care conducerea de 
partid și. de stat înconjoară vi
gurosul și înzestratul detașament 
al viitorilor intelectuali si specia
liști, legați de realitățile econo
mice, politice și sociale ale țării, 
și entuziasmul angajant al tine
retului studios fată de răspunde
rile pe care le are în pregătirea 

sa politico-profesională.

Și cum tinerețea își însumează 
organic sportul, exercițiul fizic, 
noul an universitar — înscriin- 
du-se în amplul proces elaborat 
de partid, privina perfecționarea 
activității înstructiv-eduCUtlve, for
marea cetățenească deplină — 
va răspunde și pe această linia 
sarcinilor ce revin școlii. Astfel, 
învățămîntul de educație fizică se 
va extinde si la anii II, iar pro
gramul activităților sportive va 
cunoaște repere înmulțite în ceea 
ce privește angrenarea masei 
studențești, a performerilor din 
cluburile universitare.

Să nu uităm, însă, că detașa
mentul de zeci de mii de studenți 
are și un corp distinct de viitoare 
cadre în domeniul educației fi
zice și sportului. Institutul de spe
cialitate din București, facultățile 
cu . profil similar din Timișoara, 
lași, Cluj, și Bacău, Oradea, Tg. 
Mureș, Galați, Constanța, Pitești, 
Suceava — ultimele trei deschi- 
zîndu-și prima dată porțile In a- 
ceastă toamnă — alcătuiesc o 
rețea aptă să trimită pe întrbgul 
cuprins al țării tineri profesori,

înarmați cu temeinice cunoștințe 
de specialitate, dar și animatori 
ai mișcării sportive pe plan lo
cal, descoperitori de talente, de 
energii, antrenori și educatori ai 
elevilor lor. Anul de învățămînt 
universitar 1971—1972 a început 
într-o atmosferă de mare însu
flețire, înregistrînd ca un seismo
graf hotărîrea tineretului studios 
de a-și desăvîrși pregătirea pen
tru viată așa cum l-a învăfat 
partidul, prin studiu și muncă, de 
a fi gata oricînd să pună la dis
poziția poporului uriașele sale 
resurse. Gaudeamus igitur, îuve- 
nes dum sumus 1

„CUPA FEMINA" Șl INIȚIATIVA

văzut la fața 
tinerefe, bucu-

Numai cine a 
locului erupția de 
ria și pofta de mișcare care au 
luat în stăpînire stadionul ieșean 
,23 August", duminica trecută,

Paul SLAVESCU

(Continuare tn pag. a S-a)
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ÎNAINTEA CELEI DE A 60-a
FINALE A „CUPEI DAVIS"

SCURTĂ ISTORIE
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CELEBRUL HOCHEI ST BORIS MAIOROV
VA Fl OASPETELE BUCUREȘTIULUI

După ce în sezonul trecut ama
torii de hochei din țara noastră ari 
avut printre ei una din fostele glo
rii ale acestui sport (este vorba' de 
celebrul Vsevolod Bobrov, pionier 
al acestui sport în Uniunea Sovie
tică și principal artizan al prime
lor mari victorii realizate de se
lecționata sovietică pe plan inter
național) în prezent hocheiul nos
tru se pregătește să întîmpine o 
altă stea care a strălucit cândva pe 
gheata patinoarelor lumii ; BORIS 
MAIOROV.

Tn momentul de față reputat teh
nician, antrenor 
mâții moscovite 
orele libere, cel 
frații Maiorov 
pentru a împărtăși din experiența 
lui antrenorilor noștri și pentru a 
ajuta, pe o durată de o lună de 
zile, pregătirile echipei reprezen
tative.

Cei ce au urmărit cu atenție de-a 
lungul anilor desfășurarea mărilor 
competiții din lumea crose! și a 
pucului, n-au uitat desigur epoca 
de strălucire în selecționata 
U.R.S.S. a uned perechi de jticS- 
t ori’ ; Boris Și 
Doi 
chei 
linii 
prin 
prin

După cum se știe, un accident 
a stopat brusc cariera lui Evghenii, 
motiv pentru care Boris a evoluat 
singur o bună bucată de timp, 
pentru ca, puțin mai tîrziu, și el 
să fie victima unei astfel de nefe
ricite întâmplări șl să abandoneze 
prematur activîtaiea competițio- 
nală.

Iată acum și câteva date inte
resante din viața „acestui mare ju
cător, S-a născut la 11 februarie

al cunoscutei for- 
Spartak, ziarist în 
mai vîrstnic dintre 
vine în România

Evghenii Maiorov, 
frați — lucru frecvent în ho- 
— alcătuiau baza și forța unei 
de atac eficientă, recunoscută 

.subtilitatea combinațiilor, 
forța sa de pătrundere.

1938 la Moscova. Activitatea spor
tivă a început-o pe gheață, dar nu 
în hochei, ci în bandy, un sport 
asemănător hocheiului și care se 
joacă pe un teren de fotbal, cu o 
minge naică Și cu crose curbate.

Abia în 1956, la VîrSta de 18 ani, 
Boris a evoluat în primul său meci 
de hochei, făcând parte din echipa 
de juniori a clubului Spartak Mos
cova, club pe care nu l-a părăsit 
niciodată. Primul său antrenor, 
M. A. Seglin i-a intuit talentul și 
l-a convins să rămînă fidel acestui 
sport. In echipa reprezentativă a 
fost selecționat pentru întâia oară 
în primăvara anului 1960, și de 
atunci a disputat 115 partide, 
ris Maiorov a luat parte la 7 
ții ale C.M. sau J.O.

Prezent anul acesta, în 
martie, în Elveția Ia partidele 
pei A a C.M. în calitate de ziarist, 
Boris Maiorov mărturisea unor 
confrați că cea mai mare satisfac
ție a lui a fost cea din ziua în 
care echipa Spartak Moscova a 
cîștigat (în 1962) primul său titlu 
de campioană a Uniunii Sovietice, 
întrerupînd șirul de victorii reali
zat de puternicele formații Ț.S.K.A. 
și Dinamo Moscova. Interesant dste 
și faptul că, în prezent, frații Ma
iorov colaborează la fel de bine 
ca și atunci cînd își treceau, rapid 
și cu finețe, pucul pe gheață. Bo
ris este antrenorul primei echipe 
a clubului Spartak Moscova, iar 
Evghenii se ocupă de juniori, re- 
comandînd fratelui său mal mare 
pe cei mai talentați dintre elevii 
săi.

în aceste zile, probabil, că Bo
ris discută mult cu fratele său șl 
cu ceilalți trei antrenori ai secției 
de hochei de la Spartak Moscova. 
El se pregătește de plecare și pune 
lucrurile lă punct, pentru ca echi
pa să nu-i simtă lipsa...

A. CALIN

Bo- 
edâ-

luna 
gru-

MARATONUL... PURIFICAT
Una din Interesantele - noutăți a- 

mmțate de comitetul Olimpiadei 
de' la Mtinchen este aceea a opri
rii întregii circiulații a orașului, pe

întreaga durată a disputării Ma
ratonului. Pe întregul parcurs, 
uriașe ventilatoare și generatoare 
de aer ozonificat vor curăța even
tualele reziduuri existente în atmo
sfera orașului, destul de poluată.

O repetiție Ia care au luat parte 
2800 de controlori. 1300 de funcțio
nari comunali, 600 de polițiști și 
900 de militari, s-a efectuat pe 
traseul complet eliberat de circu
lație și mereu alimentat cu oxi
gen proaspăt. Efectul a fost extra
ordinar, iar fondiștii au declarat 
că in asemenea condiții, de aer pu
rificat, « mai mult ca sigur că vor 
fi bătute toate recordurile.

PICATURI...
® Dacă vedeta echipei îți pa

sează șl tu marchezi de la 40 
m, se va spune că ai primii o 
pasă decisivă.
• înaintașii ezită la mingile 

trimise în adîncime, de parcă 
ar trebui să coboare după ele.

® Portarul trebuie să fie la
cătul mobil al porții.

® Numai o echipă cu spirit 
colectiv poate lua jocul pe cont 
propriu.
• Sigur că un vulpoi al gazo

nului e urmărit de vînătorii de 
picioare.

• La rădăcina barei cresc go
lurile.

CAMPIOANA
Victor ȘTEFANII/

CA Șl MAMA

SEBASTIAN STOIA, BRAȘOV șl V. 
TEPELUȘ, BUCUREȘTI. Susțineți că 
arbitrul 1. Rus' n-ar fi trebuit să acorde 
lovitură de la 11 metri pentru Steaua, 
Iii meciul cu F.C. Argeș, dar argumen
tul. pe care îl aduceți — „faultul s-a pe- 
tiecUl pe linia de ÎS metri" — se În

Fosta campioană olimpică la să
ritura în lungime, englezoaica 
Mary Rand, ne prezintă pe excep
ționala sa fiică, Samantha. La șapte 
luni, aceasta Ore fizicul, înălțimea 
și forța unui copil de un an și 
jumătate.

Măry Rând, care trăiești. și lo
cuiește in California; este căsăto
rită cu atletul american Bill' Too
mey, campion olimpic da decatlon.

Ați 
de
Și

PETRE XZGHIREANU, FĂGET 
dori să apară o cartie' Intitulată, 
pildă. ,100 de zile alături de echipe

jucători celebri". Poate că i-ațl dat o 
idee lui Ioan Chlrilă. Sau altul con
deier...

CRISTIAN LAVINIU MARINCIU, MO- 
RENJ. Am citit cu mult interes scrisoa
rea dv. Nu știu de ce, dar am convin
gerea că laptele pe care le expuneți 
constituie adevărul adevărat. Poate că, 
reanallzînd datele problemei, C.J.E.F.S. 
Dîmbovița va ajunge la alte concluzii 
decit. la cele care au dus la sancționa
rea echipei dv., Victoria Moreni. Ne-ar 
bucura să Be întîmple așa, cu atît mai 
mult CU cit este vorba de o echipă tî- 
nârâ, cu 5 țfttfc? gris tufa peu-

tru care participarea la campionatul ju
dețean reprezintă, cu siguranță, împli
nirea unul mare vis.

MIHAI PALADE, TOHANUL VECHI. 
Pentru dv., Neagu de la Rapid este un 
jucător de divizia,.. C. Nu vreți să-1 
admite'țl nici în B 7 Cel mal mult v-a 
supărat, șe pare, crainicul televiziunii, 
care, refennau-se la cel de-al doilea 
gol înscris de Neagu, in meciul Rapid 
— Dinamo, a spus că „un asemenea gol 
n-a mai văzut niciodată". Iar dv. spu
neți : „să lovești mingea cu capul, tri- 
mițlnd-o de lă cîțiva metri îu poarta 
goală, cred că nu este așa greu". Ați 
Încercai 7

MARIANA DANILA, COMUNA OREA- 
VU. „Sînt o suporteri a Stelei și Iml 
place foarte mult cum joacă acești fot
baliști". Nu cred că e momentul cel măi 
potrivit pentru astfel de ri'.ărturlsiri. 
Oricum, să vă dau adresa lui Gigi Tă- 
taru. Ii puteți scrie la clubul Steaua, 
București. Calea PlSvnei nr. 114, sec
torul 7. Numai sS nu-șl noteze șt alții 
adresa , f să-l critice pentru jocul făcut 
în compania maltezilor 1

ELENA LUCIAN, PIATRA NEAMȚ. 
Faceți apel la mine, intrue.it profesorul 
de edhcație fizică v-a promis că vă dă 
tot concursul să jucăți fotbal, dar nu 
s-a ținut de cuvlnt. O fi oinul „Ceahlău
lui" șl are teamă' că veți- forma o echipă 
mai hună". Ceea ce nici n-ar fi prea 
greu i Dar, nu se poate, perateverînd, 
să nu reușiți.

toarce împotriva dv., liniile făcînd parte 
din suprafețele pe care le delimitează. 
Dacă ați 11 știut acest lucru, probabil 
că ați 11 renunțat la... argumente, mul- 
țumindu-vă pur șl simplu să contestați 
decizia arbitrului. Așa — ați pierdut 1

ZENOVIE PĂUN, PITEȘTI. „Vă trimit 
două cronici rimate — pentru amuza
mentul dv. personal șl, poate, pentru 
publicare". Sa presupunem că s-a reali
zat prima dv. dorință și să renunțăm la 
a doua 1

CORNEL TECSA, TEIUȘ. Sportul dv. 
preferat este handbalul, pentru care 
solicitați mai mult spațiu în ziar și 
ctiiar o publicație specială. Luăm act 
de dorința dv. și de propunerile pe care 
le faceți :

— acordarea titlului de golgeter ;
— acordarea unul trofeu celui mai 

tehnic jucător ;
— acordarea Unul trofeu jucătorului 

cel mai disciplinat ;
— acordarea utiui trofeu echipei cu 

cei mal puțini jucători eliminați ;

Intratâ definitiv în familia marilor najiuni ale tenisului, România înscrie 
în cronica sportivă a anului 1971 o performanță rară : pentru a doua oară 
în finala „Cupei Davis"! Istoria de șapte decenii a celei mai importante 
competiții pe echipe a sportului alb, consemnează numai 12 echipe care au 
obținut dreptul de a juca ultimul meci, cei ce decide titlul suprem. Iar nu
mai pentru pafru echipe din lume a existat șansa de a pleca de pe teren 
purtînd prețioasă „Sălatieră de aroint”, lenisul românesc — grație efortu
lui excepțional al lui Ion Țiriac și llio fVăstase — și-a dublat numărul aces
tor prezențe de orioate în marea finală, faimosul Challenge-round.

despre Australia nu «e spunea că este 
„țara tenisului44. Dar 15 finale cîști- 
gate, de atunci și pi<nă în 1967, l-au 
acreditat acest calificativ. Campioni 
ca Frank Sedgman, Lew Hoad, Ken 
Kosewall, Neale Fraser, Rod Laver, 
Roy Emerson, John Newcombe șl foca 
alții, au transformat echipa austra* 
liană într-o cetate inexpugnabilă. Dar 
iată că, la un moment dat, absolut

A „CUPEI
COMPETIȚIA SUPREMĂ

DAVIS"

A TENISULUI

Bl

ILIE NĂSTASEION ȚIRIAC
Statisticile,■ pe care vi le prezentăm 

alăturat, redau sumar acest itinerar 
prin decenii și continente, El este 
edificator pentru âpreciere'a ponde
rii pe care o are o asemenea per
formanță. Am sublinia, totuși, de Iaformanță. Am sublinia, totuși, de

■■ ■

li-

nat-o federației americane de tenis 
al cărui membru activ eră, pentru 
a fi pusă in joc la un meci reunind 
echipele S.U.A. și ale Insulelor Brita
nice. Pe teren juca însuși Dwight 
Fiîby Davis, un „stângaci" redutabil 
pentru acea vreme. Cupa a rămas în 
posesia americanilor.

Așa cum se vede din lunga listă a 
finalelor, creatorii dompetiției au 
avut de suportat înfrângeri chiar de 
la început. Englezii, cu doi excelent! 
jucători — frații Laurie și Reggie 
Doherty »- obțin trofeul, la a treia 
ediție, iar apoi se impun tenismenii 
australieni, prefigurînd succesele ur-

toți așii rachetei de la Sydney și 
Melbourne devin profesioniști, fiind 
deci excluși din competițiile amatoare 
și lăsînd drum liber americanilor.

Și în timp ce echipa S.U.A. rein
tra în posesia Salatierei, australienii, 
cu jucători de mina a doua în for-' 
mație, erâu eliminați din primele 
tururi, ultima oa'ră — în acest an — 
la Tokio, de către relativ modeștii 
japonezi.

MIRACOLUL ROMÂNESC
Așa cum scriam la începutul aces

tor rînduri, pînă In 1969 nici o țară

Tragere la sorți în primul Chal
lenge-round, la Cricket Club din 
Longwood, în ziua de 20' mai 1900.

(Litografie clin presa vremii)

început, faptul că România rămîne, 
pînă acum, singura țară din estul 
continentului european care a reușit 
să se califice în finala marii îiitre- 
ceri. Ceea ce n-a fost la îndemîna 
tenismenilor cehoslovaci, sovietici sau 
iugoslavi — de asemenea, creditați 
cu performanțe deosebite — a putut 
fi înfăptuit de excelenta noastră e- 
elilpă.

„Cupa Davis" este campionatul 
mondial al tenisului. A început o dată 
cu secolul nostru, în primăvara anu
lui I960. De atunci, s-au disputat 59 
de finale. Cea de la Charlotte, opu- 
nînd acum echipele S.U.A. (dețină
toare) ți României (challengers), este 
a 60-a dintr-o serie, care — de fapt 
— se încheie pentru totdeauna. In
tr-adevăr, începînd de Ja ediția vi
itoare, competiția se dispută după 
un alt sistem, prin abolirea Challen- 
ge-round-ului, ceea ce va uniformiza 
mult șansele partîcipanților.

Să vedem mai jos — în scurte no
tații — care au fost momentele cele 
mai importante Sie istoriei „Cupei 
Davis".

LA ÎNCEPUT
A FOST SALATIERA...

Sînt numeroase anecdotele țesute 
iii jurul fondării „Cupei Davis". De 
mare circulație se bucură aceea care 
tinde să ne convingă că, la început, 
trofeul suprem al tenisului a fost o 
piesă din argintăria familiei diploma
tului Dwight F. Davis, din Boston, 
o simplă salatieră. Neplăcîndu-i doam
nei Davis, căreia îi fusese oferită în 
dar, soțul — spirit practic — a do-

— acordarea unui trofeu celui mal I 
bun portar, ■

Toate aceste propuneri vin să stimu
leze activitatea handbalistică. Le vom 
transmite, deci. Federației de speciali
tate. Și nu vedem motivul pentru care 
nu ar fi însușite. '

NELU QUIETUS PLOIEȘTI. Ați Citit 
că, luînd exemplul Iul Frazier, Cassius 
Clay urmează să devină cîntăreț de 
muzică ușoară. Șl vreți să vă spuneți 
părerea. Spunețl-o

I

CARTE DE VIZITA
„Cupa DăviS' a fost legal creată la 21 februarie 1900, 

confecționată o lună mai târziu de casa de' bijutieri 
Shrdve, Crump și Low din Boston, „Salăfiera” are 6,052 
kg (argint, cu incrustații de aur); înălțime 33,02 cm ; 
anvergură 45,72 cm, Bste asigurată pentru suma de 
10.000 dolari, la Banca West din New York. De-a lungul 
ariilor i s-au făcut următoarele adăugiri : 1921 — o tavă 
de argint; 1934 — un postament din lemn de nuc cu 
plăci de argint (20,33 cm) ; 1969 — al doilea postament, 
pe care este înscrii? și humele jucătorilor echipei Româ
niei.

Clay, desigur că ar vrea, 
Ca acuma, bunăoară, 
După ce-a pierdut ia „grea
Să-l întreacă' la... «ușoară*

Ilustrații : N. CLAUDIU

mătoare ale celui de ăl șaselea Con
tinent. Abia după primul război, a- 
mericariii își reafirmă supremația, 
grație celor doî „Bill" — Johnston și 
Tilden. Ultimul deține un record 
unic : 11 apariții în Challenge-round, 
scor 17—5, (simplu) și 5—1 (dublu).

Epoca „marelui tenis" începuse.
EUROPENII INTRĂ MAI ACTIV 

ÎN SCENĂ
A fost rîndul „mușchetarilor’ 

uimească lumea sportului alb.
toamna lui 1927, la Philadelphia, ace
iași Tilden și Johnston sînt învinși 
surprinzător de patru reprezentanți 
ai bătririului continent i francezii 
Jean Borotra, Rene Lacoste, Henri 
Cochet și „Toto" Brugnon. întorși cu 
Săla'tlera, de dincolo de Ocean, ei 
sînt primiți In triumf în portul Le 
Havre . de compatrioțij lor entuzias
mați. Pentru o lungă perioadă, „Cupa 
Davîs" avea sâ dpmicilieze în Europa.

Apoi din. nou Anglia, de data acea
sta’ prin brațul excelentului Fred 
Perry, secundat de Henry Austin, se 
instalează în frunte cu patru victorii 
consecutive. Pdntru ca, în pragul celui 
de al doilea război trofeul să plece 
din nou dincolo de mări.

Seria întrecerilor, după o explica
bilă pauză, este reluată în 1945. Pri
lej- pentru americani de a-și rotun
ji numărul finalelor cîștigate. Kra
mer, Parker, Schroeder și faimosul 
Pancho Gonzales (într-o singură apa
riție — 1950) sînt semnatarii acestor 
victorii. Ele ăveau să fie curmate 
însă de o pleiadă de mari campioni 
ae la antipozi.

„ERA" AUSTRALIANĂ
Pînă în 1950, de cînd datează prî- 

sa victorie dintr-o lungă serie,

„QJPA DAV1S"

est-europeană nu avuses# acces tn ti- 
nală. Prezența României a fost soco
tită de unii comentatori drept un 
adevărat „miracol". El era, însă, re
zultatul efortului deosebit al acestor 
admirabili tenismenl care slnt Ilia 
Năstase ți Ion Țiriac, precum șl ro
dul firesd al unui avînt deosebit luat 
de toate sporturlla in patria noastră 
socialistă.

La Cleveland "69 In 
Challenge-round,

primul lor 
__-ri-.-p______ l, românii au sedat 
americanilor la scor l 6—0. A fost 
greu de jucat pe un teren de beton, 
care în schimb convenea de minune 
gazdelor. Nu e mai puțin adevărat, 
totodată, că americanii Smith, Ashe, 
și Lutz au transpirat serios pînă a 
trece, în fiecare din cele cinci me
ciuri, de rezistența lui Țiriac și Nă
stase. Ultimul a avut cmar 4 meci- 
baluri în fața lui Smith, iar seturile 
cu prelungiri au abundat. Contrar a- 
parențelor cifrice, a fost O întîlnire 
strînsă, viu disputată.

Ceea ce a fost o surpriză acum 
doi ani, își arată astăzi plenar te
meiurile. Din nou, in fața competi
torilor din toate continentele, tenis- 
menii români au trecut victorioși, 
etapă de etapă, cîștigînd dreptul de 
a juca din nou în Chellenge-round. 
Performanța din 1969 era marcată da 
o strălucită victorie în finala Inter- 
zone, In fața Angliei, Ia Wimbledon 
(3—2). Aceasta de acum este și mai 
prețioasă, fiindcă amîndouă meciurile 
din faza interzonală au fost cîștigate 
în deplasare t 4—1 la New Delhi, eu 
India ț 3—2 la Sao Paulo, cu Brazi
lia.

Lumea tenisului admiră astăzi fără 
rezerve înalta clasă a tenismenilor! 
români.

CHARLOTTE OCTOMBRIE
Cînd apar aceste rîndurî, In înde

părtatul oraș american Charlotte, în 
Carolina de Nord, se fao ultimele 
pregătiri pentru marea finală. Ace
iași Năstase și Țiriac au de combă
tut acum o Altă echipă americană, In 
care singurul nume vechi este cel 
al lui Stan Smith, realizatorul a trei, 
puncte în precedentul Challenge-ro
und. Nou este ți terenul de întrecere 
— zgură.

. Și cu totul nou, spiritul eu care 
abordează echipierii români această 
dificilă’ întîlnire, unde apar în rol de 
competitori consacrați. Evident, fi
nala S.U.A.—România din acest aii 
va fi altceva. Sau poate chiar, 

■totul altceva ’ ,

Radu VOIA

^Wg||

•u
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CUPA DAVIS"
Palmaresul echipei României

Echipa de tenis a României a debutat 
tn ;,Cupa Davls", In martie 1922, la 
Eastbourne (Anglia), unde a întllnlt 
formația Indiei, în fața căreia a pier
dut cu 0—5. Pînă acum, tenismenii ro
mâni au disputat 37 de întîlnirl, cu 28 
formații adverse. Finala de la Charlotte, 
cu echipa S.U.A,, este al 48-lea meri. Tată nnlmAvam. I .

Fotografie de album... Doi Davis- 
cupmeni ai anilor ’201 românul 
Nicolae Mișu (dreapta) și japonezul 
Zenzo Shimizu. Ultimul a jucat în 
Challenge-roundul ediției din 1921, 
cedînd greu — in 5 seturi — în 
fața celebrului *Big Bill“ Tilden

Iată palmaresul statistic ; 
Austria 
Belgia 
Brazilia 
Danemarca
Egipt 
Elveția 
Franța 
Germania 
Grecia 
india 
iran 
Israel 
Italia 
iugoslavia 
Mărea Britanle

Norvegia 
Ncua Zeelandă 
Olanda 
Polonia 
R.A.U.
R. F.G. 
U.S.A, 
spania
S. U.A.
Ungaria 
U.R.S.S.

Pe teren propriu 
Pe teren neutru

In deplasare

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

0
2
1
1
1
X
8
0
1
2
1
3 
0
1
1
1
1
1 
0
1
1 
0
1 
o 
o
1

1
1 
o
2 
o 
a
4
1
1
1
0
0
2
2
2
0
0
0
2
0
1
2
1
1
1
0

14-
1—

o-

<7 22 25 114—120
22 14 8

2 0 2
23 8 15

70— 39
1- 9

43— 72

CHALLENGE-ROUND
(Longwood) S.U.A. — Marea 
(Brooklyn) S.U.A. — Marea 
(Longwood) S.U.A. — Marea 
(Wimbledon) ............
(Wimbledon)
(Wimbledon)
(Wimbledon)
(Melbourne)
(Sydney) Atistralasla — S.U.A.
(Christchurch) Australasia — S.U.A.
(Melbourne) Australasia — Mărea Britanle 
(Wimbledon) Marea Brltanle — S.U.A.
(Forest Hills). S.U.A. — Australasia
(Sydney) Australasia — Marea .Britani»
(Auckland) Australasia — S.U.A.
(Forest’ Hills) S.U.A, — Japonia

1922 (Forest Hills) S.U.A. - - - ■
1923 (Forest Hills) “ '
1324 (Germantown)

(Germantown) 
(Germantown) 
(Germantown) 
(Paris) ~ 
(Paris) 
(Paris) 
(Paris) 
(Paris)’ 
(Paris) ..........................
(Wimbledon) ’ Marea Britanle
(Wimbledon) Marea Britanle — S.U.A.

•) Sub numele de Australasia au concurat ______ ___ _ ______ ___ _
După fiecare rezultat eșțe trecut, in paranteze, numărul țărilor participante.

Brltanle 
Britanle 
Brltanle
— Belgia
— S.U.A.

Brltanle
Brltanle ____ .
Britanle — S.U.A.
Brltanle — Australasia

Marea 
Marea 
Marea 
Marea
Australasia — S.U.A.

Franța 
Franța 
Franța 
Franța 
Franța 
Franța

Australasia 
Australia 
Australia 
Franța 
Franța 
Franța

S.U.A, —
S.U.A. —
S.U.A. —
S.U.A. —
S.U.A. —
— S.U.A.
— S.U.A.
— S.U.A.
— Marea Britani»
— S.U.A.
— Mărea Britanle

S.U.A.

1936 (Wimbledon) Marea Brltanle — Australia
1937 .....  ‘ ‘ '
1938
1939
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
19G5
1966
1967
I960
1969
1970
1971 (Charlotte) S.U.A.

( 2) 
( 2) 
( 2) 
( 3) 
( 5) 
( 3) 
( 3) 
( 3) 
( 3) 
( 
( 
( 
( 
( 
( 7) 
(13) 
(15) 
(18)
(24) 
(26)
(25)
(26) 
(33)
(30) 
(29) 
(3!)
(31) 
(35) 
(29) 
(31)

(Wimbledon) Marea Britanle — S.U.A. 
(Philadelphia) S.U.A. — Australia 
(Philadelphia) S.U.A. — Australia 
(Melbourne) Australia — S.U.A. 
(Forest Hills) S.U.A. — Australia
(Forest Hills) S.U.A. — Australia
(Forest Hills) S.U.A. — Australia
(Forest Hills) S.U.A. — Australia
(Sydney) Australia — S.U.A.
(Adelaide) Australia — S.U.A. 
(Melbourne) Australia — S.U.A. 
(Sydney)». Australia — S.U.A.
(Forest Hills) S.U.A. — Australia 
(Adelaide) Australia — S.U.A 
(Melbourne) Australia — S.U.A, 
(Brisbane) Australia — S.U.A. 
(Forest Hills) S.U.A. — Australia 
(Sydney) Australia — Italia 
(Melbourne) Australia — Italia 
(Brisbane) Australia — Mexic 
(Adelaide) Australia — S.U.A. 
(Cleveland) S.U.A. — Australia 
(Sydney) Australia — Spania 
(Melbourne) Australia — India 
(Brisbane) Australi? — Spania 
(Adelaide) Australia — S.U.A. 
(Cleveland) S.U.A. — România 
(Cleveland) S.U.A. — R.F. a Germaniei 

. România
tenismenl australieni șl neo-zeel.an dezj (pînă la ediția din 1923).

(•

3)
3)
8)
7)
5)

3-2
1— 4
3— 2
2— 3
0—5
4— 1
5— 0
4-1
1— 4
3— 2
4— 1
3— 2
2— 3 
0-5
5— 0
3— 2
2-3
2-3
4— 1
5— 0
5—0
2—3
2—3
4—1
4— 1
4- 1
1—4
5— 0
5-09

(24)
(25) 
(24)
(26) 
(21) 
(23) 
(30) 
<29) 
(27) 
(27)
(30)
(32)
(31) 
(35)
(33) 
(37) 
(37) 
(43)
(41)
(42) 
(41) 
(49) 
(46)
(46)
(47)
(49) 
(52)
(50) 
(52)
(51)

intrue.it
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ergem CE A ARATAT PRIMUL TUR,

Sportul
CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL

DUMINICA
DINCOLO DE DISPUTA STEAUA - DINAMO ?

«uv. ci;
Autobuzul, ora 11: Au- 

— Tehnometal Buo
volnța, ora 11: Voința 
Dinamo Obor (dlv. C); 
Fl. roșie, ora 11: Fi.

Victoria Lehliu

BASCHET: Teren Progre
sul, de la ora U: Progresul — 
Comerțul Ttigovlște (tri, B).

CICLISM: Velodromul Dina
mo, ora 9,30: campionatele re
publicane de plstâ (viteză—re
vanșă, cursa cu adlțluna de 
puncte — campionat).

FOTBAL : stadion J3 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 Dlnamo, ora 11: Pro
gresul Buc. — Sp. atudențesa 
Buc. (dlv. B);

Teren Constructorul, ora 12,30: 
Unirea Tricolor — Mașini U- 
nelte Buc. " *

Teren 
tobuzul 
(dlv. C).

Teren 
Buc. —

Teren 
roșie Buc. 
(dlv. C.).

LUPTE: Sala Progresul (str. 
Dr. Staleovlcl). de la ora 10: 
Steaua — Rapid — Progreiul 
Brăila (meciuri tn cadrul cam
pionatului pa echipa La lupta 

libere).
YACHTIN'G: Lacul Herăstrău, 

de la ora 10 : Campionatul rau- 
nldpiuiiii București (seniori).
POPICE: Arena Giulețtlt Ra

pid București — Flacăra Cîm- 
pina: arena Constructorul: Con
structorul — Gloria; arena Volu
ta: Voința București — Rafină
ria Teleajen — meciuri mascu
line tn campionatul diviziei A 
(reuniunile Mnt programata la 
ora 8).

RUGBY: Terenul Gloria, de lâ 
ora 9,30: Gloria — Agronomia, 

Steâuă — C.S.M. Sibiu (dlv. A).
SCRIMA: Sala Flpreasea H, <le 

la Ora 8: „Cupa Steăua’ (pen
tru floretâ fete Și spadă - juni
ori).

TIR: Poligonul Tunari, de Ia 
ora 9: campionatele naționale ale 
juniorilor (întreceri la armă li
beră calibru redus, pistol sport 
șl talere).

TENIS: Terenul Centrului do 
antrenament nC. 2 (Opera Ro
mână), de lâ ora 830: C.S.U. 
Coristriicțil—DInamO Buctiteștf; 
terenurile clubului Steaua tșta- 
dtonul Ghencea), de la ora 8,30: 
Steaua—Steagul roșu Brașov; 
terenurile din parcul Progresul, 
de la ora 8.30: Progresul — Po
litehnica Clu.1 (meciuri tn cadrul 
campionatului divizionar pe e- 
cbipe).

VOLEI: Sala Constructorul, de 
la ora 18: Constructorul—Rapid, 
Kolejarz Katowice (Polonia)— 
Medicina („Cupa Medicina" — 
feminin).

SANCȚIUNI
Consecventă unui sănătos prin- 

ripiti și anume acela de a îtiter- 
veni prompt atunci cînd abaterile 
se înmulțesc îngrijorător de mult, 
federația de handbal, prin comisia 
sa de specialitate, a analizat nu
meroasele acte de indisciplină din 
ultimul timp șl a dictat sancțiuni 
severe cu intenția de a reprima 
chiar din fășă orice tentativă de a 
altera atmosfera caracteristică de 
sportivitate din lumea handbalului. 
Igtă ultimele 
direcție :

— antrenorul 
București)’ a fost 

hotărîri în această

Ion Bota (I.E.F.S.
____ suspendat pe 

timp de 6 etape pentru insulte a- 
dus& unui, coleg după termihâreâ 
jocului ;

— antrenorul Oprea Vlâse (Di
namo București) a fost suspendat 3 
etape pentru comportare nesporti
vă în pauză și la încheierea unul 
rriecî;

— antrenorul Fran vise Mohls
(C.Ș.M. Sibiu) a fost suspendat pe 
2 etape pentru că â retras 
tificat la un turneu amical 
de pe teren ;

— antrenorul Constantin 
(Universitatea Timișoara) e

(Urmare din pag. 1)

nejus- 
echipa

Lache 
fost

11 ffllliM F! STADIONUL BtPUBlICII
goniste, echipele Liceului nr. 38 și 
Centrultii de copii (12—14 âni) al 
clubului sportiv Progresul.

Iată formațiile comunicate de cel 
doi antrenori :

Liceul nr. 38 (antrenor, prof. 
Mihat Nicolae) : Cameriiță-GrecU, 
Șerbănică. Răducanii, Chitaru-Bc- 
leatta, Radii-POStelnlcu, Soreață, Pis- 
tăru, Iotdari.

Progresul (antrenor, Nils. Gorgo- 
rih) : Toma-Nemeș, Lascu, Ștefan 
D., Troană-Vasilescu, Tudoran-Dia- 
conu, Ciobanu, Udrea, Feștău.

Meciul va fi condus la centru 
de cunoscutul arbitru internațional 
și purtător al ecusonului F.I.F.A., 
Glieorghe Limona.

In păuia meciului, se va desfă
șura o altă probă atletică de măre 
spectacol,; cea de 300 m, care va 
prilejui o tentativă de record riâ- 
fiotiaî Școlar.

In pauzele dintre reprizele pro
gramului, o serie de Sportivi de

Fază din meciul Dinamo București — Universitatea Cluj, tn care studenții s-au comportat bine, cedtnd 
la mare luptă iri țața puternicei formații dinamoviste. Foto i C. SATMARI — Galați

Consacrî'nd primul nostru co
mentariu doar partidei care a opus 
principalele forțe ale campionatului 
masculin de handbal, adică meciu
lui Steaua — Dinamo București, 
nu am considerat această confrun
tare (edificatoare mai ales în ceea 
ce privește echipa reprezentativă) 
drept Singura problemă a acestei 
competiții. în afară de Steaua și 
Dinafno București, la lupta — mai 
echilibrată . și mâi acerbă , ca ori- 
cînd — dîfr cadrul diviziei A mâi 
iau parte încă 8 formații, fiecare 
dintre ele cu un ănurriit bagaj Va
loric, fiecare cu aspirațiile sale

MERITATE I
sancționat cu avertisment public 
pentru atitudine nesportivă

— antrenorul Dan Constantinescn 
(Universitatea Iași) a fost suspen
dai pe 2 ani de la orice activitate 
pentru repetate încercări de raco
lare a unor junioare ;

— secția de handbal Dinamo 
București și jucătorii Gh. Lieu, 
Petre Papp și Dan Marin au pri
mit un avertisment public pentru 
maniera brutală în care au abor
dat jocul cu Steaua ;

— jucătoarele FlOriea Agapescu 
și Maria Ștefan, ambele de la Uni
versitatea iași, au fost suspendate 
pe 6 luni pentru lovirea unui ar
bitru ;

— au fost suspendați pe două 
sau mai multe etape jucătorii Eu
gen Ivan (Politehnica Timișoara) 
și Mihai Pădure (Politehnica Ga
lați) ;

— arbitrilor Romeo Iamandi șl 
Ion Dumitrescu, ambii din Buzău, 
le-a fost ridicat dreptul de â mai 
conduce jocuri oficiale pînă la 
31 XII ;

— arbitrul Sergiu Mocanu (Ră
dăuți) a fost suspendat de la orice 
activitate pînă la 1 Ianuarie 1972.

frunte ai țării, printre care maes- 
trele emerite ale sportului Iolanda 
Balaș-S3ter, Viorica Viscopoleanu și 
Lia Manoliu vor da autografe, vor 
povesti copiilor momente din viața 
lor, se vor fotografia împreună cu 
elevii. O inițiativă asemănătoare 
aparține clubului sportiv Rapid : 
echipa de fotbal va fi prezentă, în 
totalitatea ei, la întâlnirea cu șco
larii și pionierii din Capitală. In 
acelășl titnp, Consiliul municipal 
București pentru educație fizică și 
sport adresează o invitație tuturor 
sportivilor fruntași — atleți, fotba- 
iiși, rugbyști, voleibaliști, gimnaști 
etc. — la această întilnire cu vii
toarele glorii sportive ale țării. Nă
dăjduim ca această invitație să gă
sească un ecou cit mai larg.

In perspectivă, festivitatea de pe 
stadionul Republicii promite să în
semne o reușită, ea purtînd girul 
colaborării ștrînse între C.M.E.F.S., 
Inspectoratul școlar al Capitalei, 
C.M.O.P. și Comitetul municipal al 
U.T.C.

Dincolo, deci, de cele două pro
tagoniste ale disputei pentru titlu, 
echipele din eșalonul fruntaș par
ticipă și ele — unele mai mult 
altele mâi puțin — la dezvoltarea 
în ansamblu a acestui sport și în 
această direcție clasamentul între
cerii — organizată, după cum se 
știe, după alte principii — reflectă 
fidel meritele fiecăreia dintre cele
lalte 8 participante. De pildă, pe 
locurile III și IV în clasament se 
află UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI și UNIVERSITATEA CLUJ, 
două te'amuri care și-au pregătit 
sezonul competițional din această 
toamnă cu multă atenție. Studenții 
bucureștCni au renunțat la plăcerile 
vacanței și, deși aflați pe malul 
mării, au rezistat tuturor ispitelor, 
ăntrenîndu-se. într-un ritm de-a 
dreptul infernal. Ei au cules roa
dele acestei munci, înscriindu-și la 
activ 6 victorii în primele 9 etape, 
fiind învinși de Steaua și Dinamo 
București, iar în ultima etapă â 
turului, Surprinzător, de Dinamo 
Brașov. Dar poate că victoria bra
șovenilor nu mai poate fi consi
derată, la o analiză ceva mal 
atentă, chiar așa de surprinzătoare. 
In primul rînd pentru că ei, după 
un început timid, au revenit puter
nic, ieșind, maî repede dâcît era 
de așteptat, din coada plutonului, 
iar în al doilea rînd pentru că 
Universitatea București a epurat, 
se pare, forțele fizice ale primei 
sale garnituri, comportîndu-se din 
ce în ce mai puțin convingător 
în ultimele etape.

Taionîndu-și colegii din Bucu
rești, handbaliștii de la Universita
tea Cluj s-au comportat exact in
vers. Ei au acumulat doar 3 puncte 
în primul turneu (pe teren pro
priu !), 4 Ia al doilea turneu (Ti
mișoara) și 4 la cel de al treilea 
(Galați), pornind, deci, ceva mai 
lent și terminînd în forță. Nu ră- 
mîne decît ca, și în cazul Univer
sității București, să vedem ce ver
dict vor da etapele viitoare ale 
campionatului, care mai progra
mează un turneu în zilele de 8, 9

SE CONTUREAZĂ UN NOU LOT DE TINERET, 
CE FACEM CU CEL VECHI?

(Urmare din pag. 1)

asigurate. O parte dintre compo- 
nenții acestui lot au fost incluși în 
echipa reprezentativă în întilnirea 
cu selecționata Franței. Acest difi
cil test a fost trecut cu bine de 
către' Remus Cosma, Dinu Condurat 
și numai în parte de Marian Lazăr. 
în schimb, Ștefan Florea, deși a 
obținut victoria prin abandon (ad
versarul accidentat a fost oprit de 
medic să mai boxeze). a rămas 
dător antrenorilor care și-au pus 
în el speranțe mai mări. O altă 
întrecere în care vor fj angrenați 
cîțiva dintre acești tineri pugillști 
este meciul cu reprezentativa si
milară a Iugoslaviei, ce va avea 
10c la 7 octombrie. în deplasare. 
Din ăceastă selecționată vor 
parte Dinu Condurat, Mârlan 
zăr, fon Adam, Cornel Hoduț, 
guslin lacot), Sandu Mihalcea, 
fan Florea. Vasile Croitoru,

face
La- 
An- 
Ște- 

Mișu

Fotoi C. SATMARI — Galați 
și 10 octombrie Ia București. Pînă 
atunci însă nimeni nu poate con
testa meritele jucătorilor și ale ce
lor doi antrenori (conf. univ. Eugen 
Trofin la Universitatea București 
și prof. Romeo Sotiriu la Univer
sitatea Cluj), cu atît mai mult cu 
cît ambele echipe furnizează anua'l 
muiți și valoroși handbaliști, aflîri- 
du-se — spre exemplu — chiar 
la începutul acestui sezon cu lotu
rile serios subțiate prin plecarea 
unui masiv grup de absolvenți. 
Pe locul V în clasament se află o 
formație care metită prin prisma 
componenței sale această poziție. IN
DEPENDENȚA SIBIU. Echipa avea 
după 6 etape doar 2 puncte și, 
deodată, la Galați a reușit să par
curgă trei runde fără să cunoască 
înfrîngerea, sărind spectaculos din 
zona de jos a clasamentului pe 
acest loc onorabil. Ceea ce ni se 
pare, însă, mai puțin onorabil este 
că după primele două turnee jucă
torii au cerut schimbarea antreno
rului, același care a adus echipa 
din divizia fi în divizia A și ai 
cărui elevi au fost toți handbaliștii 
sibieni i prof. Ioan Schuster. Cere
rea lor a avut cîștig de cauză și 
—- brusc — formația a început să-și 
valorifice clasa. Să credem că în 
cele 10 zile care au separat tur
neul de la Timișoara după care s-a 
produs „divorțul-* de cel de la Ga
lați s-au realizat minuni de ordin 
metodic în pregătire ? Cine ar avea 
curajul să pledeze pentru o, astfel 
de cauză ? Adevărul este că jucă
torii, majoritatea profesori de edu
cație fizică .și socotindu-sg perso
nalități în handbal, au dorit de
barcarea antrenorului. La Galați ei 
au vrut să arate că se poate — 
și încă cu rezultate bune — și fără 
el. Cinstit ar fi fost Să se proce
deze altfel. Dar, din moment ce 
prețioasele puncte au fost obținute, 
toată lumea va fi mulțumită. Nu
mai să vedem cum se vor petrece 
lucrurile și de acum înainte...

Călin ANTONESCU

de juniori (cei 
va avea la 3 
verificare difi- 

selecționatel si- 
Democrate Ger- 
pugiliștilor din

Banu și Ilie Dascălu, deci — prin
tre ei — 6 juniori cc se pregătesc 
pentru campionatele europene din 
1972.

Echipă națională 
născuți după 1952) 
noiembrie o nouă 
cilâ, în compania 
milare a Republicii 
mane. Valoarea 
R.D.G. fiind binecunoscută este de lâ 
sine înțeles că această întrecere tre
buie privită cu seriozitatea cuvenită, 
pregătirea celor ce vor compune e- 
chipa națională necesitînd minuțio
zitate.

Adăugind acestor meciuri Inter
naționale încă uneîe pe care cîțiva 
dintre cei selecționați le vor susține 
în cadrul campionatului pe echipe, 
cu formațiile cluburilor lor,, putem 
trage concluzia că programul com- 
petiționăl al acestor tineri. în luniie 
care au mai rămas pînă la finele 
anului, este Suficient de cuprinză
tor.

Pentru pregătirea lor, federația de 
specialitate va alcătui un colectiv 
de antrenori (dintre cei care ău dat 
Iotului mai muiți copiponenți) ce se 
vor preocupa de' preparative ptnă la 
viitoarea mare competiție, din mal 
1972. Acest colectiv vb alcătâi și va 
conduce programul de antrenament 
(bazat pe planuri individuale) al 

sportivilor susceptibili să facă parte 
din echipa pentru campionatul eu
ropean. Preparativele vor fi . urmă
rite cu atenție șl în perioadele 
antrenament comun ?1 lh cele 
La cluburi.

Dar, așa . cum relatam mal sus. 
tul ce a început să se definitiveze 
în vederea participării la viitoarele 
întreceri continentale de juniori nu 
epuizează toate rezervele boxului ro
mânesc de performanță. Tineri ca 
Paul Dobrescu, Gbeorghe Ciochină, 
Sandu Tîrilă, Mișu Banu, Iile Das
călii, aspiranți îndreptățiți la un loc 
în prima garnitură națională, dato
rită neșansei de a avea înaintea lor, 
Ia categoriile respective, boxefi cu mai 
multă experiență și bine cotați în 
arena internațională, sînt implicit sor
tiți unei lungi perioade de secunda- 
riat. care uneori se prelungește pînă 
la tmbătrînirea titularilor (cazul Ciu- 
că-Gruiescu). în toată această perioa
dă, boxerii respectivi se pregătesc la 
cluburile lor (In unele etape, destul 
de scurte, se mal antrenează și în 
comun) fără obiective precise, care 
să-i Impulsioneze In pregătire pentru 
ridicarea măiestriei lor sportive. Pro
gramul lor competițional nu este ju
dicios alcătuit (asa cum este cazul 
lotului mare și al celui de juniori), 
participarea lor la întreceri interna
ționale efectuîndu-se nesistematîc. 
după nevoile de moment. Un astfel 
de ..sistem" competițional nu este sti
mulator pentru pregătirea acestor ti
neri te vederea obținerii de mari per-

de 
de

lo-

CU O ECHIPĂ REMANIATĂ

STEAUA VREA SA REDEVINĂ
CAMPIOANA LA BASCHET

Din 1958 pînă în 1967. -Steaua a 
cucerit de 10 ori titlul de campioană 
a României ; din 1968, echipa s-a 
clasat numai pe locul secund, de 
fiecare dată după Dinamo București; 
neizbutind să reediteze performanțele 
din „deceniul de aur”. Explicații se 
pot da cu duiumul, dar mal impor
tante dorit acestea sînt măsurile lua
te de conducerea tehnică a stelistilor, 
in scopul reintrării, cu toate forțele, 
In lupta directă pentru titlu.

DeSpre acestea am stat de vorbă 
cu antrenorul echipei Steaua, Vasile 
Popesed, de la care am aflat o serie 
de amănunte legate de viitorul apro
piat al puternicei „redute” a basche
tului românesc, întotdeauna „pepini
eră" a lotului național.

— în primul rînd, doresc să vă In
formez — ne-a declarat prof. Vasile 
Popescu — despre modificările Inter
venite în echină : Gheorghe Irimie S-a 
transferat la Politehnica Brașov, 
rin Nienlescu la I.C.H.F.. Sergiu 
lin a solicitat și el să joace Ia 
formație. Contăm, In schimb, pe 
rin Dumitru (venit de Ia I.E.F.S.), 
care se antrenează cu multă perse-

I’lo- 
Mo- 
aită 
Do-

UNIV. CRAIOVA: AVERTISMENT 
PUBLIC LUI PÎRVU

CRAIOVA, 2 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). — Secția 
de fotbal a clubului Universitatea 
Craiova a luat în discuție cazul ju
cătorului Vasile Pîrvu, care s-a fă
cut vinovat de abateri de la dis
ciplină. Acestuia i s-a dat un aver
tisment public, punîndu-i-se în ve
dere că orice nouă încălcare a dis
ciplinei, a moralei sportive va fi 
sancționată drastic.

St. GURGUI

Patinoarul artificial din M. Ciuc

0 Un nou constructor ® Vor fi terminate toate lucrările piuă la C NI. ?

Se 
țara 
Ciuc, 
sursă 
ficiăl 
timele cerințe, „palatul de gheață", 
care pârmite menținerea activității 
competițîonale 9 și chiar 10 luni 
pe an, a găzduit — înainte de a 
fi terminate toate lucrările. — mai 
multe întîlniri interne și Interna
ționale. Credeam însă că programa
rea competițiilor menționate îi va 
stimula pe proprietarii șl construc
torii acestei baze sportive în efor
turile lor conjugate pentru prezen
tarea „la cheie" a sălii respective. 
Dar, cu toate că s-au luat angaja
mente ferme, patinoarul din 
Miercurea Ciuc are cam aceeași în
fățișare ca în primăvară: exterio
rul și interiorul netencuite, iar ves
tiarele. tribunele și instalații sani
tare așteaptă să fie finisate. Pe 
Iîngă faptul că lucrările au stag
nat atîta vreme, am constatat cu 
profund regret că unele dintre a- 
nexele date în folosință pentru 
desfășurarea jocurilor publice au 
fost deteriorate, ajungînd într-o 
stare deplorabilă. Priveam la gea
murile sparte, la chiuvetele cră
pate și radiatoare de calorifere din 
care curgea apă și nu știam pe 

știe că „polul frigului" din 
noastră, orașul Miercurea 
are de anul trecut o nouă 
de gheață i patinoarul arti- 
acoperit. Proiectat după ul-

formanțe și este păcat să se irosească 
asemenea talente. Oricare dintre cei 
menționați mai sus (și nu numai ei) 
sînt boxeri capabili să facă față celor 
mai dificile întreceri internaționale și 
afirmăm, fără teama de a greși că ei 
n-ar fi cu nimic inferiori titularilor 
echipei naționale, bineînțeles, cu con
diția să fie pregătiți intr-un mod 
asemănător.

Pentru anul viitor, federația, sest- 
zînd această situație nefirească, ii va 
constitui pe toți acești tineri (negli
jați oarecum în acest an) într-un lot 
ce va urma un program precis de 
pregătire, care să-i conducă pe acești 
talentațl boxeri la progresele scontate, 
Ia performantele ce Ie sînt accesibile 
grație calităților de care ei dispun. 
Lotuț B — ne spunea antrenorul fe
deral Alexandru Vladar — va fi în
credințat unor antrenori pricepuțl și 
el va urma aproape același program 
de antrenament ca lotul olimpic. în 
anumite perioade, se vor organiză me
ciuri între componențil celor două 
loturi și nu este exclus ca aceste 
meciuri să mai impună schimbarea ie
rarhiilor dinainte stabilite.

v v

SĂPTĂMÎNfl SPORTIVĂ INTERNĂ
(Urmare din pag. 1)

ii

I

poate să-și reprezinte fidel rodul 
unei frumoase — și, mai ales, 
utile — inijiative. Inspirîndu-se 
din realitatea înconjcrâtoare, râs- 
punzînd unei nevoi reale — a- 
tragerea tinerelor din ramuri 
economice cu pondere în orașul 
lași, ca de pildâ industria ușoarâ 
și chimicâ, la exercifiu fizic și 
sport — organele locale de re
sort (C.J.E.F.S. lași, Consiliul mu
nicipal al sindicatelor, Comitetul 
municipal U.T.C.) au lansat „Cupa 
Femina", prilej nimerit pentru ca 
4 000 de tinere sâ ia contact — 
unele pentru prima oarâ — cu 
stadionul, cu mișcarea în aer li
ber. Crosul, firul, voleiul, ștafeta 
și orientarea turisticâ au logodit 
tinerele muncitoare ieșene cu 
sportul. Sâ le urâm viafâ lungâ 
în comun, iar „nașilor" 
ce qu organizat 
— noi 
tuoase.
PORNIND

Adeseori 
străvechiul 

— celor 
Femina" 
de fruc-

i organizat „Cupa 
>i initiative, la fel

DE LA CELE
în sportul ____ ,
proverb românesc:

PATRU...
nostru,

verență șl credem că va deveni ju
cător de bază, Dan Vlădescu (de la 
Rapid), cu reale perspective de pivot. 
Emil Grigorescu și Cornel Mărginea- 
nu (promovați din „sera" proprie, A- 
cademia Militară), două elemente ti
nere cu mari calități, tn acest sens, 
subliniez că antrenorul Dlmitrie Lec- 
ca. de la Academia Militară, are șl 
alți jucător; gata să fie „lansați” în 
divizia A. Iar subsecția de Juniori a 
clubului Steaua pregătește, de aseme
nea, baschetbalist! (pînă de curînd sub 
îndrumarea maestrului sportului A- 
lexandru Fodor, acum pensionat ; In 
ultima vreme a maestrului emerit al 
sportului Andrei Folbert) pentru a 
urca treptele Ierarhiei baschețbalistlce. 
Acest triunghi, format de Steaua — 
divizia A cil Academia Militară — 
divizia B si cti Steaua — juniori, s-a 
dovedit eficient, pînă acum, șl ne-a 
permis încadrarea, in prima echipă, 
a unor sportivi valoroși, ca de pildă 
Romulus Baciu șl Dan Poleanu-

— Cunoscînd slăbiciunile manifestate 
de lotul dumneavoastră în ediția 1970- 
1971 a campionatului, vă rugăm să ne 
spuneți ce ați Întreprins pentru a la 
elimina sau, măcar, a le diminua 7

— Pregătirile începute încă din vară 
au ținut seama, în primul rînd, de 
învățămintele campionatului trecut. Că 
atare, am Insistat asupra îmbunătăți
rii pregătirii fizice generale si spe
cifice și asupra aprofundării elemente
lor de .tehnică si tactică Individuală, 
tn ceea ce privește tactica, accentul 
a fost pus pe realizarea unei agre
sivități cît mal mari tn apărare. In
diferent de sistemele folosite șl de 
formele acestora. A devenit obligato
riu, pentru o echipă bună, să nu mal 
aștepte ca adversarii să greșească, 
cl, prin agresivitatea de care am a- 
mintit, să provoace dezorganizarea de
fensivei „Inamice".

— Cum veți verifica pregătirile 7
— Debutul * fost făcut la Galați, 

unde am luat parte la „Turnenl Da- 

cine să învinuim : pe «portlvl, pe 
spectatori sau pe cei care răspund 
de buna lor întreținere.

Iama se apropie șl o datâ cu ea 
campionatul mondial (grupa C), 
care urmează să aibă Ioc la Miercu
rea Ciuc în prima jumătate a lunii 
martie a anului viitor. Această 
competiție impune gazdelor mari 
obligații organizatorice, de îndepli
nirea cărora va depinde în bună 
măsură reușita întrecerilor. Cerînd 
explicațiile cuvenite, C.J.E.F.S. 
Harghita, care are în administrare 
hala de iarnă, a pus rămînereă în 
urmă a lucrărilor pe seama greu
tăților provocate de constructor. 
Sîntem informați că în consecință 
consiliul Județean a apelat la ser
viciile altei unități de construcții, 
care a asigurat beneficiarul că re
cepția patinoarului va fi făcută la 
ziua stabilită. Să sperăm că de data 
aceasta angajamentele se vor trans
forma în fapte.

Tr. IOAN1ȚESCU

.ALPINII" ROMÂNI INTRE SCHIUL99

NAUTIC ȘI CEL PE ZAPADA
(Urmare din pag. t)

vut-o 
și în 
rale

canotajul, alergările pe nisip 
apă, dezvoltarea forței gene- 

și selective prin exerciții cu 
aparate ajutătoare și cu îngreuiere, 
agremente de jocuri sportive de 
divertisment și coordonare. Biatlo- 
nul a cîștigat campionatul taberei 
la volei.

Vremea rece, umedă nu i-ă de
ranjat. S-ar putea spune — para-, 
doxâl — că a sporit intensitățile 
fiecărei ședințe de lucru, înlesnind 
realizarea specificului propus al 
taberei, adică pregătire variată, 
bogată, organizată în cîte 2—3 
ședințe zilnice, perfect integrate 
stadiului general de pregătire și 
adaptare la efort In plus, s-a ob
ținut și acel climat de muncă și 
entuziasm, Spiritul de echipă mo
bilizator, necesare pentru marea 
confruntare. Dacă pînă acum bo- 
berii, alpinii, b'atloniștli abia Se cu
noșteau, de acum sînt prieteni, se 
susțin reciproc, șe ajută.

Dar și acest intermezzo marin a 
rămas în urmă. Olimpicii alpini 
(Dan Cristea, Virgil Brend șl Gh. 
Vulpe), înarmați cu planuri indi
viduale de muncă, s-au întors aca-

„Toamna se numără bobocii* își 
găsește un larg cîmp de aplica
bilitate. Rareori, însă, fotbalul 
contribuia cu bobocii săi.

A venit, în cele din urmă, și 
vremea fotbalului. Ca niciodată 
pînă acum, în istoria participării 
echipelor românești de club la 
marile competifii europene, toate 
cele patru reprezentante ale fot
balului nostru au trecut în tu
rul II, trei dintre ele — Dinamo, 
Rapid și U.T.A. — întrecînd, 
în dispute spectaculoase și, pe 
alocuri, dramatice, adversari de 
prestigiu în soccerul international.

Evident, prezenfa te turul II nu 
înseamnă calificarea în faza su
perioară a competijiilor și, de 
aceea, trebuie sâ-i conferim fap
tului ponderea adecvată. Nu tre
buie însă să trecem cu vederea 
acest prim pas pe drumul afir
mării echipelor de club româ
nești, așa cum de-a lungul ani
lor n-am făcut-o nici cu eșecu
rile. Dăruirea pentru culorile clu
bului, angajamentul total pentru 
o comportare meritorie, superi
oară, în confruntări decisive — 
care presupun un conștient pro

Fagi a S-a

nublus”, urtnîad ca între 8 șl 10 
octombrie să susținem cîteva întîlniri 
amicale, în Cehoslovacia. In compania 
formației Dukla Olomouo.

— Puteți să ne comunicați lotul pe 
care-1 veți folosi 7

— Desigur a Savu (1,91 mj — că
pitanul echipei, Baelu (1,78 m), Di- 
mancea (1,77 m). Dumitru (1,88 m)l 
V. Gbeorghe (1.96 m). Mărgineana
(1.94 m), Oczelak (2.01 m). Tarăn
(1.98 m), Spînu (1.95 m). Vlădescu 
(2,01 m). Grlgorescu (1.84 m), Polea- 
nu (1,89 m). Remarcați, cred, sporul 
de talie.

— Bineînțeles. Mal avem doar o în
trebare sl anume : care va fl „5”-uI 
de bază 7

— După toate probabilitățile : Dt- 
mancea. Savu, Oczelak. Tarău, Dumi
tru- Orice modificare este. Insă, no- 
sibilă. ea depinzlnd de comportarea 
jucătorilor la antrenamente șl, bine
înțeles. în întrecerile ce le vor susține 
în divizia A. Ia sfîrșltul căreia dorim 
să recucerim cununa de campioni.

D. STANCULESCU

PRIMA LUCRARE
DESPRE POPICE
în librării a apărut, de ci- 

teva zile, prima carte despre 
sportul popicelor I

După o muncă migăloasă de 
documentare, depusă de-a

lungul mal multor ani. prof. 
I.adislan Szflcs, secretarul fe
derație! române de speciali
tate. a realizat o lucrare care 
se adresează atlt Începătorilor, 
cit și jucătorilor consacrat I. 
Autorul trece în revistă spor
tul popicelor de la apariție și 
Pînă în zilele noastre, redînd 
— într-un limbaj simplu și 
convingător — elementele, 

fundamentate științific și 1- 
lustrate cu numeroase chlno- 
grame și desene, ale diferite
lor metode de perfecționare 
în tehnica "* ' ~
conținutul 
„POPICE’’ 
instructori
tios ajutor în activitatea de 
formare a viitorilor performeri

Sîntem convinși că noua lu
crare. apărută în editura „Sta
dion”. va stîțni un viu interes 
în rîndurile numeroșilor ama
tori de popice. 

lansării bilei. Prin 
ei. cartea intitulată 
va constitui pentru 
șl antrenori un pre-

să, pregătirea continuînd la secțiile 
cluburilor șl asociațiilor sportive 
de care aparțin.

Iarna trimite mesageri la munte. 
Crestele s-au albit Bruma coboară 
și în văi, întîrziind uneori pînă 
către amiază. Olimpicii știu că mo
mentul marilor încercări și răspun
deri se aprppie și nu-și precupețeso 
eforturile. Testul Astrand Ia cate 
au fost supuși de dr. Cornel Dobo- 
șiu a prezentat indici superiori de 
calitate, incomparabil mai buni 
celor din anii precedenți. Datele 
testului au fost confirmate obiec
tiv și de recentele norme de control 
(centralizate) la care s-au prezentat 
toți sportivii aflați în pregătire, 
ceea ce ne face să sperăm și să 
așteptăm Intr-o bună comportare. 
Deocamdată, se lucrează intens, 
susținut, la secții. Curînd, schiorii 
alpini vor căuta ia 2000 m zăpada 
spre a-și ridica nivelul de pregă
tire în condițiile specifice. Intre 
schiul nautic și cel pe zăpadă, o- 
limpicii acumulează în prezent po
tentele viitoare. Veștile sînt bune, 
pînă acum. Sperăm să fie la fel și 
în viitor, cînd alpinii vor începe 
dansurile spirâle pe luciul oblic și 
amețitor al zăpezilor.

ces instructiv-educativ — dove
dite în. cea de a doua manșă a 
competițiilor europene de fotba
liștii noștri fruntași, trebuie să 
declanșeze o reaefie în lanț prin
tre! protagonistele eșalonului de 
performanjă, avînd drept rezul
tantă un nivel mai înalt al prin
cipalelor competijii interne. A- 
ceasta constituie, de altfel, che
zășia reprezentării demne a fot
balului românesc în arena inter
națională.
. Deși echipa masculină n-a ob

ținut la C.E. calificarea la Olim
piadă — o va putea face, spe
răm, la turneul preolîmpic din 
primăvară —- performanta ei, de 
a objine medaliile de bronz ale 
confruntării europene (numai ne
șansa a privat-o de o pozijie 
superioară) înseamnă, dincolo de 
rezultatul în sinez startul în re
lansarea voleiului românesc în 
elita internațională a acestei dis
cipline. Sub același semn, al unei 
îmbucurătoare ascensiuni, se în
scrie comportarea meritorie a 
tinerilor noștri poloiști la „Cupa 
Jadran* care a reunit cele mai 
puternice echipe din lume.
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O A FOST STABILIT PROGRAMUL C.M. GRUPA A DIN 1972

• 14 ECHIPE ÎNSCRISE LA J.O. DE LA SAPPORO
în sala de festivități a hotelului 

Park din Praga a avut loc, recent, 
Ț. ‘ federației
internaționale de hochei pe gheață 
■(L.l.H.G.), în prezența președintelui 
J. F. Ahearne.
i Cu acest prilej, a fost stabilit 
definitiv programul jocurilor din 
grupa a campionatului mon
dial din anul 1972 (Praga). El se 
prezintă astfel:

7 aprilie 1972 : Cehoslovacia — 
Elveția (ora 17) ; U.R.S.S. — R.F.G. 
(ora 20.30) ; 8 aprilie : Elveția — 
Suedia, R.F.G. — Finlanda 9 a- 
prilie: Suedia — Cehoslovacia, 
Finlanda — U.R.S.S. ; 10 aprilie: 
Cehoslovacia — R.F.G., U.R.S.S. — 
Elveția ; 11 aprilie : R.F.G. — Sue
dia, Elveția — Finlanda ; 12 apri
lie : Cehoslovacia — U.R.S.S., Fin
landa — Suedia ; 13 aprilie : Elve
ția — R.F.G. ; 14 aprilie: Fin
landa — Cehoslovacia, Suedia — 
U.R.S.S. ; 15 aprilie: Elveția — 
Cehoslovacia, R.F.G, — U.R.S.S. ; 
16 aprilie : Suedia — Elveția, Fin
landa — R.F.G. ; 17 aprilie : Ceho
slovacia — Suedia, U.R.S.S. — Fin
landa ; 18 aprilie : R.F.G. — Ceho-

(ședința Directoratului

slovacia, Elveția — U.R.S.S.; 19 
aprilie: Suedia — R.F.G., Finlan
da — Elveția ; 20 aprilie : U.R.S.S.— 
Cehoslovacia, Suedia — Finlanda ; 
21 aprilie: R.F.G. — Elveția; 22 
aprilie : U.R.S.S. — Suedia (ora 15), 
Cehoslovacia — Finlanda (ora 
18.30).

în ceea ce privește campionatul 
european rezervat echipelor de ti
neret s-a hotărît ca el să aibă loc 
în Suedia între 26 martie și 2 a- 
prilie 1972.

La turneul olimpic de la Sap
poro S-au înscris pînă în prezent 
12 echipe, care au fost dispuse în 
următoarea ordine : U.R.S.S., Ceho
slovacia, Suedia, Finlanda, R.F. a 
Germaniei, Elveția, S.U.A., Polonia, 
Norvegia, Japonia, Iugoslavia, 
Franța. Federațiile din R.P.D. Co
reeană . ~
țial se înscriseseră în turneul olim
pic au ' 
ticipa.

în fața acestei situații au fost 
trimise invitații federațiilor din 
România, R.D. Germană, Ungaria 
și Bulgaria.

în cazul cînd se va completa

și Coreea de Sud, care ini-

ănunțat că nu vor mai par-

AL CUPELOR EUROPENESOFIA, 2 (Agerpres). — Eta
pa a 10-a a Turului Bulgariei 
a purtat caravana ciclistă po 
tuta Ruse — Gabrovo și s-a 
încheiat cu victoria sportivului 
polonez Hanusik cronometrat pe 
distanta de 157 km în 4h 16:05. 
El l-a învins, la sprintul final, 
pe danezul Hansen și pe polo
nezul Krzesowiec. Cicliștii ro
mâni au ocupat următoarele 
locuri : Ștefan Suciu (27), Ștefan 
Szekely (30), Vasile Budea (31), 
Andrei Suciu (34) — toți la un 
minut de învingător și Nicolae 
Andronache — la 4:53.

în clasamentul general indi
vidual continuă să conducă 

Szurkowski (Polonia), secundat 
de compatriotul său Hanusik — 
la 51,0, Tim (Danemarca) — la 
2:49. Hansen (Danemarca) — 
la 3:10, Sokolov (URSS) — la 
3:54 etc. Concurenții români 
sânt clasați pe următoarele 
locuri : Ștefan Suciu (15) — la 
14:43, Budea (20) — la 19:26, 
Andronache (28) — la 26:41,
Szekely (35) — la 28:22 și An
drei Suciu (40) — la 31:34.

Clasament general pe echipe : 
1. U.R.S.S. — 84h 44:02 ; 2. Po
lonia — 84h 47:23 ; 3. Bulgaria 
— 84h 54:39 ... 6. România 
85h 34:37.

Un examen și mai dificil pentru fotbaliștii noștri, in fața un or adversari puternici

se va juca 
pe locul 1 
locul 2 cu

BOTVINNIK COMENTEAZĂ
MECIUL PETROSIAN - FISCHER

ce-1 pri
de a se

numărul de 16 echipe, 
eliminatoriu (echipa de 
cu cea de pe locul 16, 
locul 15, locul 3 cu locul 14 etc.), 
învingătoarele vor alcătui grupa 
„A“ iar învinsele grupa „B". în 
cazifl cînd vor fi numai 14 echipe, 
atunci se vor ajcătui două serii a 
cîte 7 echipe, jocurile eliminatorii 
disputându-se după același sistem.

Congresul de vară al L.l.H.G. va 
avea loc — așa cum s-a mai anun
țat — între 27 iunie și 4 iulie 1972, 
în România.

Joi, la Buenos Aires, a început 
întâlnirea marilor maeștri Robert J. 
Fischer (S.U.A.) și Tigran Petâo- 
sian (U.R.S.S.). contând ca finală a 
competiției trebuind să desemneze 
pe șalangerul oficial la titlul mon
dial de șah, deținut de marele mae
stru sovietic Boris Spasski.

Fiind întrebat asupra șanselor ce
lor doi competitori, fostul campion 
al lumii. M. M. Botvinnik, a indicat 
reprezentanților ziarelor din Moscova 
că. îl consideră ca favorit pe Fischer. 
„Fischer, a spus el. se remarcă, de
sigur, în rîndul marilor maeștri. El 
este foarte bine pregătit și din punct 
de vedere teoretic. A citit tot ce se 
putea citi în legătură cu șahul, me
moria Iui nu este îneărcatâ cu „in
formații periferice”. In afară de a- 
ceasia, Fiseher calculează cu o ra
piditate uimitoare variantele posibile 
într-o partidă fără ca practic să 
greșească.

Dar, Bobby Fischer nu este totuși 
o mașină... Uneori mai pierde. Și

dacă calculul variantelor este punctul 
forte al șahistului american, atunci 
„călcîiul leii Achile". în ceea 
vește, este capacitatea lui 
„autoprograma".

„Există toate temeiurile 
măm că anii '70 vor purta 
rivalități dintre Boris Spasski 

Bobby Fischer" 
Vinnik. — „Regele" actual al șahului, 
Spasski, calculează variantele mai pu
țin rapid decît Fischer, dar el nu 
este lipsit de șanse în ceea ce va pu
tea fi „meciul secolului”. Dacă Spas
ski va reuși să-1 învingă în una din 
primele partide pe Fischer, șansele 
lui de a cîștiga sau de a-și menține 
titlul vor crește considerabil- Este 
Insă greu de făcut un pronostic. Păr
țile forte ale unuia sînt anihilate de 
calitățile celuilalt, așa că numai 
zistența nervoasă a celor doi va 
cide soarta meciului. în orice 
lupta va fi foarte interesantă”.

să afir- 
amprenta 

și 
a continuat Bot-

Moment de tensiune 
olandez Werry.

’a meciul U T A. — Feijenoord. In imagine, Domide, Broșovschi, Pojoni și atacantul 
Fotoi D. NEAGU

fotbalului din 
să comenteze, 

______  , succesul ce
lor patru reprezentante ale fotbalu
lui nostru, in primul tur al compe
tițiilor europene — uitând sîngele 
rău pe care ni-1 făcuseră cu un an

în timp ce Iubitorii 
țara noastră continuau 
cu legitimă satisfacție.

re- 
de
caz,

Feijenoord Rotterdam
In actualul campionat are o 

formă excepțională. In 7 etape 
a realizat punctajul maxim și un 
golaveraj de 16—2 ! Iată primele 
două clasate :

COMIIÎSU ATLETIC DE LA PLSEN
S-A SOLDAT CU 0 SURPRIZĂ IA 5000 m

1. Feijenoord 7 7 0
2. Ajax Amsterdam 7 4 3

In primele Jocuri ale 
folosit formația : Treytel
— Schneider, Laseroms, 
Jansen, Van Hanegem — Wery, 
Schoenmaker, Meinwald, Mouljin.

0 16—2 14 
0 11—2 11
C.C.E. a
— Israel

Hasil,

După ce a obținut o medalie de argint și alta de bronz la campionatele 
mondiale de schi nautic, sportiva franceză Sylvie Maurial — specialistă 
tn informatică — a cucerit și două medalii de aur la campionatele euro

pene desfășurate la Canzo.

FRAGA, 2 (Agerpres). — în ca
drul unui concurs internațional a- 
tletic, care a avut loc la Plsen (Ce
hoslovacia), sportivul cehoslovac 
Pavel Penkava a obținut o sur
prinzătoare victorie în proba de 
5 000 m cu timpul de 14:11,0. Pe 
locurile următoare s-au clasat fa- 
vorițil cursei : Antonio Villanova 
(Mexic) — 14:12,6, Gaston Roelants 
(Belgia) — 14:13,4 și Seppo Tuomi- 
nen (Finlanda) — 14:13,8. Cursa 
feminină de 800 m a re venit atie-

tel vest-germaiie Christie Rosenthal, 
cronometrată în 2:10,8.

Campionul olimpic Mohammed 
Gammoudi (Tunisia), a terminat în
vingător în proba de 3 000, m plat 
cu timpul de 8:15, iar finlandezul 
Tapio Kantanen a ocupat primul 
loc în proba de 3 000 m obstacole 
cu rezultatul de 8:49,4.

obtinute de
tom-

în urmă rezultatele 
echipele românești în aceleași 
petiții — la Belgrad se desfășura 
tragerea la sorți a meciurilor din al 
doilea tur. Nu ni s-a dat, cum se 
spune, nici răgazul să respirăm, și 
ne-am găsit în fața unor noi mo
mente de emoție, poate tot atît de 
mari ca și cele de pe stadion.

Aveam să aflăm cine sînt noii 
noștri adversari în aceste mari com
petiții, unde fiecare pas înainte se

ROMÂNIA POATE URCA NO! TREPTE
(Urmare din pag. 1)

telor : VICTORIA LA ZERO a echi
pei Cehoslovaciei în fața formației 
U.R.S.S. care, pînă la ultimul meci, 
nu pierduse în fața puternicelor ad
versare decît un singur set în patru 
partide. în urma. acestui succes a- 
proape de necrezut voleibaliștii ce
hoslovaci au ocupat locul al doilea 
in clasamentul final și dreptul de 
a participa la J.O. de la Miinchen. 
De menționat că în jocul cu Ceho
slovacia antrenorul sovietic Iuri ~ 
uokov a trimis în teren doar 
titulari (Kravcenko, Starulski, 
lak), alături de mai tinerii și 
puțin experimentații Zaporojeț,

Ces- 
trei 

Ciu
ma!

,__________ . . .. Do
man! și Zaiko. Pe banca rezervelor

în sfîrșit, din motive obiective șl 
posibil și subiective, echipa noastră, 
deși a fost la un pas de a ne pro
duce o satisfacție și mal mare la 
aceste europene, nu s-a putut în
scrie de pe acum în rîndul echipelor 
calificate la Olimpiadă.

Tînăra dar valoroasa noasrtă re
prezentativă masculină trebuie să se 
pregătească în continuare — cu sârg 
și seriozitate — pentru a participa 
în primăvara anului viitor la tur
neul de calificare ce 
șura în Franța. Fără a avea o mi
siune prea dificilă — dar nici ușoa- 

voleibaliștii noștri vor trebui 
dovada bunei lor 
cele două locuri 

ce se

se va desfă-

(setaveraj 12—4), 2. Cehoslovacia_ £_______ _ - ---------------- P 
(12—5), 3. ROMANIA 9 p (12—6), 4. R.D.G.
7 p, 5. Ungaria 6 p, 6. Polonia 5 p, 
7. Bulgaria, 8. Italia, 9. Belgia, 10. Olan
da, 11. Iugoslavia, 12. Israel, 13. Fin
landa, 14. Franța, 15. Turcia, 16. R.F.G., 
17. Suedia, 18. Grecia, 19. Elveția, 20. Da
nemarca, 21. Austria, 22. Scoția.

FEMININ

Delegația voleibaliștilor români 
sosește în Capitală, azi în jurul orei 
23 pe Aeroportul internațional 
Otopeni.

eu fost menținuți tot timpul meciu
lui Poiarkov, Lapinski și Fatkin, 
vedetele echipei. In setul al doilea 
a fost înlocuit șl Kravcenko — unul 
dihtre cei mai buni atacanti ai eu
ropenelor — cara a acuzat o întin
dere.

După festivitatea da premiere, 
băieții noștri au promis să nu uite 
Milano și pe viitor soarta echipei 
să nu mai depindă de alții. _ Gabriel 
Udișteanu, afectat 
această ratare, la 
„De-acum înainte 
toate sacrificiile in 
dude singur din

ră 
să facă din nou 
pregătiri. Pentru 
disponibile, fiecare formație 
va prezenta la turneul de calificare 
(și să amintim dintre acestea doar 
pe Polonia și Ungaria) va arunca 
în luptă toate cunoștințele de care 
dispune pe plan tehnico-tactic, va 
face apel la toate resursele fizice și 
psihice. Campionatele europene con
stituie, desigur, o bază de 
plecare spre noi succese.

Nu ne îndoim că echipa României 
evoluînd în plenitudinea capacități
lor sale va reuși să se numere prin
tre formațiile participante la Olim
piada de la Miinchen. Oricum, pre
misele unor viitoare Succese există 
și ele trebuie din plin exploatate și 
valorificate.

Alte rezultate din ultima zi 3

REGGIO EMILIA (locurile 1—6) : Ceho
slovacia — R.D.G. 3—2, Polonia — Bul
garia 3—2, U.R.S.S: — Ungaria 3—0 ; BO
LOGNA (locurile 7—12) : România — Ita
lia 3—0, Israel — Elevația 3—0. Olanda
— R.F.G. 3—0 ; REGGIO EMILIA (locu
rile 13—18) : Franța — Anglia 3—0, Iugo
slavia — Danemarca 3—0, Suedia —* 

Austria 3—1.
CLASAMENT FINAL : 1. U.R.S.S. 10 P

— campioană europeană, 2. Cehoslovacia 
9 p, 3. Polonia 8 p, 4. Bulgaria 7 p, 
5 Ungaria 6 p, 6. R.D.G. 5 p, 7. ROMA
NIA. 8. Italia. 9. R.F.G., 10. Olanda, 11. 
Israel, 12. Elveția, 13. Franța, 14. Iugo
slavia, 15. Suedia, 18. Danemarca, 17. 
Austria, 18. Anglia.

BOLOGNA, (prin telefon).
In întîrziere față de anii trecuți 

campionatul primei divizii italiene 
de fotbal începe în această dumi
nică. întârzierea a permis echipelor 
participante o perioadă de pregă
tire mai lungă și este de așteptat 
un start furtunos, mai ales din 
partea formațiilor aflate de obicei 
în subsolul clasamentului.

Calendarul, care anul acesta a 
fost elaborat de un creier electro
nic, prezintă de la început Un pro
gram de interes maxim.

Prima etapă (N.R. azi) este do
minată de întâlnirea dintre Fioren
tina și Napoli, proaspăt reîntoalrsă 
de la București, unde a jucat îm
potriva echipei Rapid, în Cupa 
U.E.F.A. Echipa din Florența este 
dispusă a face totul spre a intra 
în plutonul protagoniștilor campi
onatului italian.

Oboseala programului intersăp- 
tămînal va avea un greu cuvînt 
de spus și asupra evoluțiilor echi
pelor Inter, Torino, Bologna, pre-

cum și a jucătorilor de la Juven
tus și F. C. Milan, formației par
ticipante în cupele europene.

Interesantă rămîne confruntarea 
dintre Cagliari și Verona, care ar 
trebui să se desfășoare în favoarea 
fotbaliștilor din Sardinia dacă 
Riva mai este încă... Riva.

De reținut, de asemenea, debutul 
echipei Catanzaro aflată pentru 
prima oară în istoria campionatu
lui în liga I. Calabria își trimite 
astfel un reprezentant la cel mai 
înalt nivel al fotbalului italian 
dar calendarul i-a hărăzit pentru 
început o confruntare extrem de 
dificilă pe terenul lui Juventus. 
Sarcini foarte grele mai au și 
Lanerossi în fața Romei ca și Atâ- 
lânta, care întâlnește în deplasare 
pe Inter. Mai echilibrată apare în
tâlnirea dintre Mantova și Torino, 
ambele echipe putând da întreaga 
măsură a valorii lor. Să așteptăm, 
deci, prima etapă și primele sur
prize I

CESARE TRENTINI

ca niciodată de 
spunea colegilor : 
cine nu va face 
pregătire, se ex- 

____ __ _______ echipa națională. 
Trebuie să le arătăm tuturor că 
vom fi mal valoroși la Miinchen".

MASCULIN
BOLOGNA (locurile 7—12) : Iugosla

via — Israel 3—0, OlandaBelgia 3—0, 
Bulgaria — Italia 3—1 ; IMOLA (locurile 
13—17) : Franța — Suedia 3—0. Turcia — 
R.F.G. 3—2 ; MILANO (locurile 1Ș—22) : 
Danemarca —• Austria 3—2 ; Elveția — 
Scoția 3—0.

CLASAMENT FINAL S 1. U.R.S.S. 9 P

APROAPE 40 MILIOANE 
DE POSIBILITĂȚI

Balcaniada de tenis de masă
(Urmare din pag. 1)

decât 
s-au 

In 
și 

___ _ „ _____  _ . Ră- 
rnîne de 'văzut dacă în probele in
dividuale sportivii români vor avea 
capacitatea necesară să-și valorifice 
la maximum posibilitățile.

Dintre concurenții străini, în afa
ra iugoslavului Cordas și a grecului 
Diakakis mai poate fi subliniată 
comportarea dinamicului Ivica StI— 
panele! (Iugoslavia), fratele reputa
tului Anton Stăpânele!, medaliat cu 
argint și partener al Măriei Ale
xandru în proba de dublu mixt la 
„mondialele" de la Nagoya. De asSr 
menea, șînt de consemnat forța de 
luptă și puterea de concentrare ale 
formației masculine a Bulgariei și 
mai ales ala fraților Petar și Todor 
Velikov.

Iată acum ți rezultatele înregis
trate în prima probă Individuală, 
cea de dublu mixt: optimi de finală

ban Doboși n-a putut înscrie 
un singur punct. Jucătorii noștri 
dovedit încă o dată deficitari 
partidele cu miză importantă 
finaluri cu scoruri apropiate..

—« Alexandru. Doboși-Filimon, T. 
Velikov 3—0; Resler, Cordas-Zaha- 
ria, Gheorghiu 3—0; Rangelova, Ki- 
tov-Skrivanou. Christodulatos 3r—0; 
Jeler, Stipancid — Hariga, Luchlan 
3—1; sferturi de finală — Alexan
dru, Doboși-Spiridon, Nicolae 3—0; 
Neikova P. Velikov-Lupu, Ovanez 
3—1; Resler Cordas-Rangelova, Ki
tov 3—0; Jeter, Stipancici-Orișan, 

Gheorghe 3—2.
SEMIFINALELE: 

boși-Neikova, P. 
16, 15); Jeler,
Cordas 3—2 (-21. 13, 16. -18,
FINALA: Alexandru, Doboși 
Ier, Stipancici 3—0 (12,. 12, 

întâlnirea decisivă a oferit 
pută frumoasă, dar oarecum 
Maria Alexandru șl Șerban 
au acționat cu siguranță, cu 
variate. Adversarii lor, Eva 
și Ivișa Stipancici. au încercat 
riposteze prin 
Tentativele lor,

Alexandru,. Do- 
Velikov 3-0 (10,

Stipancici-Resler, 
- -- -- 16).

Je- 
15).
o dis- 

inegală.
Doboși 

lovituri 
Jeler 
t să 

atacuri puternice. 
_________ __, însă, au eșuat in 
fața apărării razante și bine diri
jate a lui Alexandru și a interven
țiilor salutare ale partenerului ei.

A

TURNEUL DE ȘAH DE LA VIRȘEȚ
BELGRAD, 2 (Agerpres). —După 

disputarea & 10 runde, în turneul 
International masculin de șah de 
la Vîrșeț (Iugoslavia) conduce Ma
king (Brazilia) cu 7 p și o partidă 
întreruptă, urmat de Portisch (Un
garia) — 7p ""’n (Cehoslovacia)

— 6 p (1), Bilek (Ungaria) — 6 p, 
Ivkov (Iugoslavia) — 5l/i P (2), 
Pianinei (Iugoslavia) — 51/» P, Spi
ridonov (Bulgaria) — 5 p (1), Cio- 
cîltea (România) și Radulov (Bul
garia) — 4Vî P (1) «te.

Budactia si adminisliatia: București, sir. Vgsile

I

Unul ordinator 1 s-a dat dificila pro
blemă de a afla în cîte variante ar pu
tea sâ-și plaseze o echipă de fotbal ju
cătorii. la o aniîmltă fază. Răspunsul a 
fost uluitor : 39 916 800 de variante, din
tre care desigur, numai una este cea 
bună.

Fostul selecționer al echipei britanice, 
Walter Wlnterbottbm aflînd despre ciu
datul rezultat a exclamat : „Și cînd .te 
gîndeștl că mai. sînt spectatori care 
fluieră și înjură atunci cînd un jucător 
este prost plasat I"

PANTOMIMĂ CU URMĂRI

Llăge șl Cerele de Bruges, la un fault 
obișnuit, jucătorul Semmellng se în
dreaptă spre adversarul care îl dobo- 
rlse. fundașul Goyvaert șl mimează o 
lovitură cu piciorul. Acesta răspunde 
tot prin pantomimă, simulînd șl el o lo
vitură mal spectaculoasă. Arbitrul, sesi
zat de rîsetele spectatorilor, îl elimitlă 
pe amîndol de pe teren. Cei doi protes
tează, arată că nu s-a întîmplat nimic, 
nimeni n-a fost lovit. Cel doi sînt prie
teni și nu au vrut Să-și facă nici un 
rău, totul a fost o glumă fără urmări. 
Arbitrul rămine fe'rm pe poziție, iar ul
terior Federația respectivă îl 
pe patru etape pentru proteste 
arbitrului.

Cazul a 
fotbalului 
de presă, 
total dezacord cu faptele.

suspendă 
la adresa

în lumea 
dezavuată 

în

fost mult comentat 
belgian, iar decizia 
care a socotit sancțiunea

câștigă prin luptă aprigă, unde atâ
tea echipe celebre au sîngerat pe 
drum, au simțit fiorii reci ai înfrân
gerii, ai umilinței chiar- Și sorții, 
indiferenți, cu ochii lor închiși, pu
teau să ușureze înaintarea echipelor 
noastre sau. dimpotrivă, s-o îngreu
ieze. punîndu-le în față bariere de 
fier.

La ora aceasta este cunoscută de
cizia sorților. Ca și cum ar fi vrut
să verifice temeinicia rezultatelor
obținute în primul tur, ei au rezer
vat echipelor noastre examene și
mai dificile, confruntări cu formații
din elita fotbalului european. Cu ex
cepția U.T.A.-ei, care pare a avea 
o sarcină mai ușoară (dar, cine poa
te spune cu 
așa ?), celelalte

Dinamo este supusă pentru a doua 
oară unei grele încercări. A dispă
rut robusta echipă a lui Spartak 
Tmava, dar a apărut una și mai

F.G

siguranță că va fl 
trei farmații romă-

Barcelona
start foarte slab înA avut un ___  _____ ___

actualul campionat, cîștigînd doar 
un med în patru etape. Aceasta, 
în duda faptului că are cîțiva in
ternaționali de certă valoare (Sa- 
durnl — portar, Galego — fundaș, 
Rexach — înaintaș) șl nu de mult 
a învins pe Leeds United cu 2—1 
cîștigînd definitiv Cupa europeană 
a tîrgurilor. Formația de bază : 
Sadumi — Rlffe, Galego, Torres 
— Eladio. Costas, Juan Carlos — 
Rexach, Marcia, Duenas, Asenii.

Poziția tn clasament : 
16. F.C. Barcelona 4

Legia Varșovia
?■

Zaglebie Walbrzych
LEGIA este cea mal populară 

echipă din Varșovia. Ocupă lo
cul 3 în campionat șl are în for
mație numeroși Internaționali : 
Stachurskl, Blaut, Zygmunt, Cmi- 
kiewicz, Brlchzy șl Gadocha.

ZAGLEBIE WALBRZYCH este 
marea anonimă a campionatului 
polonez. Anul trecut a ocupat lo
cul IH cîștlgîndu-și dreptul să 
participe în Cupa U.E.F.A. In for
mație nu joacă nld 
țlonal I

Poziția celor două 
actualul campionat: 
3. Legia Varșovia 
5. Zaglebie Walbrzych

un Intema-
formații in

4 1 3 0 5—3 5
3 2 0 1 4—3 4

1 0 3 4—6 1

și Rapid — 
în acest al

neștd — Dinamo, Steaua 
își vor măsura forțele, 
doila tur, cu adversari da înaltă 
clasă, cu mare renume.

ANASTASI centrul atacant al 
lui Juventus — Torino

BILANȚUL IN CUPELE EUROPENE
S-au încheiat meciurile din primul tur al cupelor europene. Un bilanț pe 

țări, privind situația calificărilor, ca și un. clasament general al echipelor dintr-o 
țară — este deosebit de interesant. Colaboratorul nostru Adrian Vasilescu a alcătuit 
aceste clasamente în care poziția ocupată de echipele românești J- • • -
locurile 2—3 la calificări și locul 11 în clasamentul general pe

BILANȚUL
ANGLIA 
R.F.G. 
Italia 
Olanda 
Spania 
Iugoslavia 
Scoția 
Portugalia 
Ungaria 
Franța 
ROMANIA 
Polonia 
U.R.S.S. 
R.D.G.

CALIFICĂRI

1. OLANDA
2— 3. România

Scoția
4. U.R.S.S. 

5— 6. R.F.G.
Italia

7. Iugoslavia 
Ungaria 
Anglia 
Spania 
Portugalia 
R.D.G. 
Polonia

14. Franța

8.
9.

10.
11. 

12—13.

calificate procent
5 100%
4 100%
4 100%
3 100%
5 83,33%
5 83,33%
4 80,00-q
3 75,00%
5 71,42%
4 66,66'%
3 60,00‘*/o
2 50,00%
2 50,00%
2 40,00%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.

DEZVELIREA STATUII LUI PELE
In prezența ambasadorilor din Suedia, 

Chile șl Mexic, a autorităților și repre
zentanților presei și radlo-televlziunil, a, 
fost dezvelită în mica localitate Tres 
Coracoes din statul Minas Gerais (Bra
zilia) statuia Iul Pele.

Idolul fotbalului . a văzut aici lumina 
zilei acum 31 de ani șl a petrecut primiiîn cursul unul med, între Standard

t Basel, unde au 
o selecționată a veteranilor elvețieni. In rînd'.l de sus de la stingă la dreapta: 

Remetter, Green, Radenkovici, Bobek, Eckel, Hideg- 
Garrincha, Hanappi, Bozsik, Vukas, Masopust, Fontaine,

Ii recunoașteți? Un buchet de foste glorii ale fotbalului mondial care s-au intilnit recent la 
susținut un meci cu c
Sepp Herberger, Benthaus, Kocsis, Djalma Santos, 
kuti, Fritz Walter. In rîndul de jos: Sivori, Kopa, 
Turek, Matthews, Col una, Liedholm.

z- ■■

este destul de bună 
puncte.
ECHIPELOR

2 
0
3
2
2
4
3
2
2
2
3

54—13 21
33—11 n
33— 7 '
32— 3
17— 10
27—13
13— 5
18— 13
14— 12
M—10
10— 7
13—11
10— S
10—13

19
16
14
13
11
11
10
10

9
9
7
7

condițiile modeste,doi ani de viață, In
ale unei familii numeroase și sărace.

Cei trei ambasadori invitați reprezintă,- 
țările în care s-au desfășurat campiona
tele mondiale, aureolate de prezența lui 
Pelf.

BEREA INTERZISA
In 

olice 
Totuși, unii spectatori, neluînd în sea
mă dispoziția federației de specialitate, 
se deplasează pe stadion cu sticle de 
bere... în buzunar. Și împotriva acestora 
s-a luat o măsură eficientă. Organele 
de ordine au dreptul să confiște sticlele 
„camuflate”. Recent, la Gliwlce, au fost 
confiscate nu mai puțin de 360 de sticle 
de bere. Rezultatul a fost deosebit de 
elocvent. La medul dintre Piast șl 
R.O.W., spectatorii, care altădată (cînd 
vînzarea băuturilor alcoolice era admisă 
pe stadioane) se manifestau foarte zgo
motos, acum (după confiscarea sticlelor 
de bere), în tribune a domnit o liniște 
deplină.

Polonia, vînzarea băuturilor alco- 
pe stadioane este strict interzisă.

DILEMA
Aflat într-o stare de degradare to

tală, stadionul Mlrabello din orașul Reg
gio Emilia (Italia), poate fl socotit bu
nicul stadioanelor europene. Construit 
de aproape 60 de ani. stadionul nu a 
cunoscut nld o renovare deoarece au
toritățile administrative ale orașului 
(peste 150 000 locuitori) nu se preocupă 
de starea In care se află acesta, deși, 
în flecare duminică, aproape 10 000 Spec
tatori se Înghesuiau cum puteau în 
bunele șubrezite de vreme.

In momentul de față, nimeni nu 
ce să facă cu stadionul veteran, 
oarece dărtmarea lui costă tot atît 
s-ar cheltui cu reparațiile. Dar cum fon
duri nu sînt, ruinele Iul constituie, acum, 
o curiozitate turistică.

tri-

știe 
de- 
cît

puternică î FEIJENOORD, campioa
na mondială a echipelor de club, 
în 1970. Ea se prezintă nu numai 
cu această carte de vizită aurită, ci 
și cu atuul formei actuale, care i-a 
asigurat un marș triumfal, cel puțin 
pînă acum, în campionatul Olandei. 
Etapă de etapă, Feijenoord și-a în
genuncheat adversarii, așteptând în-, 
tîinirea cu Ajax, de pe pozițiile a- 
vantajoase Pe care i le asigură avan
sul de 3 pubere. Este echipa în care 
joacă Israel. Van Hanegem și Jan
sen. Dar si Dinamo este echipa în 
care joacă Dinu, Lucescu, Dumi- 
trache. Radu Nunweiller- De aceea, 
nici Feijenoord n-are motive să se 
bucure că sorții i-au rezervat ca 
adversară pe Dinamo. Mai ales că 
n-a fost uitată U.T.A....

Un alt nume de puternică rezo
nanță eSte cel al Iui F.C. BARCE
LONA, adversara Stelei. Chiar dacă 
locul puțin ascuns pe care îl ocupă 
acum în 
de natură 
merile pe 
pronunțare 
vorba de 
reprezentantă a acestuia, cu o atît 
de vastă experiență internațională, 
F.C. Barcelona reprezintă o forță în 
soecerul continental.

LEGIA VARȘOVIA, oponenta Ra
pidului. este reprezentanta ținui fot
bal în continuă ascensiune, ea în
săși ilustrând acest lucru, prin culmi
le atipse în Cupa campionilor euro
peni, unde a urcat pînă în semi
finale, înscriind și un 8—6 asupra 
U.T.A.-ei.

Acum. U.TA. întâlnește o echipă 
poloneză mal puțin redutabilă (spe
răm, cel puțin !). Oricum, ZAGLEBIE 
WALBRZYCH activează în prima di
vizie a campionatului polonez și nu 
trebuie privită ca o piesă lipsită de 
importanță. La fotbal, nu se știe 
niciodată de unde vine pericolul...

Aceștia ne sînt adversarii. Pe mă
sură ce competiția va avansa, ei vor 
fi și mai puternici. Să sperăm că 
fotbaliștii noștri vor avea prilejul 
să-i cunoască în turul al treilea al 
competiției. Și — de ce nu ? — mal 
departe •.;

campionatul Spaniei este 
să risipească oarecum te- 
care le stîrnește simpla 
a numelui, totuși, fiind 

fotbalul spaniol și de o

Jack BERARIU

TELEX
Turneul de tenis de la Berkeley (Cali
fornia) a programat partidele sfertu
rilor de finală ale probei de simplu 
bărbați în care s-au înregistrat urmă
toarele rezultate; Ashe (SUA) — Drys
dale (RSA) e—2, 6—2 ; Laver (Austra
lia) — Lutz (SUA) 7—6, 2—6, 6-4) ;
Okker (Olanda) — Richey (SUA) 3—6, 
6—2, 6—2 ; Rosewall (Australia) — Rles- 
sen (SUA) 6—1, 6—3.

Federația spaniolă de tenis a luat hotă- 
rîrea de a-1 suspenda pe timp de o lună 
pe cunoscutul Jucător Manuel Santana. 
Acesta a refuzat să participe la turneul 
internațional organizat de forul spaniol 
în cursul lunii septembrie la Aviles.■
In etapa a 4-a a campionatului ceho- 
slovao de hochei pe gheață, liderul clasa
mentului, echipa Dukla Jihlava, a învins 
pe teren propriu cu scorul de 9—5 (2—0, 
2—2. 5—3) formația ZKL Bmo. Alte re
zultate : T.E. Gotwaldow — Sparta Pra- 
ga 2—2 (0—0, 2—1, o—l) ; Tesla Pardu
bice — SONP Kladno 9—1 (4—0, 3—1,
2—0) ; Motor Ceske Budejovice — VSJ 
Koslca 9—1 a—1, 4—0, 4—0) ; HZ Litvi
nov — Slovan Bratislava 4—4 (1—0, 2—3, 
1—1). Pe primul loo în Clasament se 
află Dukla Jihlava cu 7 p, urmată da 
Slovan Bratislava cu 6 p etc.

Fostul campion mondial de box la cate
goria grea. Casșlus Clay îl va tatîlnl, 
la 17 noiembrie, la Houston, Intr-un 
ntori amical, pa uriașul Buster Mathis.

In cadrul unei ședințe a federație! aus
triece de schi, Hubert Plrchner a fort 
numit director tehnic al echipei națio
nale a Austriei. Pînă în acest sezon, 
Plrchner a deținut titlul da antrenor 
al echipelor de tineret.

Continuîndu-și turneul în Anglia, echipa 
feminină de baschet Union Firestone 
Vlena a Jucat la Edinburgh cu o seiec- 
ționatA locală. Baschetbalistele austriece 
au obținut o victorie clară cu scorul 
de 95—36 (43—18).

Competiția internațională clcllstâ desfă
șurată în circuit la Lardano (în apro
piere de Pistola) a fost cîștlgatâ de 
rutierul italian Felice Glmondi. El a 
terminat cursa cu un avans de 50 de 
secunde față de următorii clasați : bel
gianul Van Linden italienii Franco Bl- 
tossl, Dino Zandegu șl danezul Oile 
Rltter.
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