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Fază din meciul de la 
Ploiești (Petrolul—Stea
ua). „Tribunele" așteap
tă golul localnicilor, dar 
Coman va eiștiga și a- 
cest duel cu unul din
tre înaintașii petroliști.

Duminică, elevi din diferite jude
țe ale țării au fost prezenți la festi
vitatea de deschidere a noului an 
sportiv școlar. Celor peste 5 000 de 
elevi sportivi care au demonstrat 
pe stadionul Republicii din Capi
tală li s-au adăugat alte mii și 
mii de școlari prezenți la acțiuni 
similare. Defilarea elevilor, ur
mată de reușite demonstrații 
și întreceri sportive, au pri
lejuit momente de mare îneîntare 
pentru zecile de mii de spectatori 
aflați în tribunele stadioanelor. 
Am auzit numai cuvinte de laudă 
despre felul cum au fost organi-

zate aceste festivități, rod al cola
borării perfecte, statornicite între 
organizațiile cu atribuții în dome
niul educației fizice a copiilor și 
școlarilor, în speță consiliile pentru 
educație fizică și sport, inspectora
tele școlare, consiliile organizații
lor pionierilor și comitetele V.T.C.

Inițiativa organizării unor mari 
serbări și demonstrații sportive, cu 
prezentarea pe stadioane a unor re
prize de gimnastică, judo, atletism, 
aeromodelism, carting, fotbal etc. 
aparține Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport. Ea 
a fost formulată încă din anul

1959, cu prilejul unor plenare cu 
activul organizației ți a fost im- 

. brățișată cu căldură de reprezen
tanții tuturor organizațiilor cu a- 
tribuții în domeniul educației fi
zice și sportului. Este de bună 
seamă o inițiativă generoasă, des
tinată să apropie cît mai mult 
tineretul de exercițiul fizic, de 
sportul către care manifestă unele 
aptitudini.

Important este, insă, ca aseme
nea inițiative valoroase să fie pro
movate cu mult curaj, cu toată 
convingerea, să nu fie limitate la 
unele momente festive din viața 
tineretului nostru. Dimpotrivă, ast
fel de inițiative trebuie permanen
tizate, găsite modalități pentru o 
largă diversificare a lor. Prin ace 
eași strînsă colaborare a factorilor 
sus amintiți s-ar putea organiza, 
de pildă, în fiecare duminică, în 
pauzele unor meciuri oficiale, cu 
evoluția unor formații divizionare 
de fotbal, handbal sau rugby, de 
monstrații sportive, 
feluri de gimnastică, unele probe 
atletice de alergări, 
aruncări, „reprize" de Judo și lupte, 
concursuri de ciclism..

Există în multe cazuri, în mu
nicipii și județe, o experiență po
zitivă, rodnică în domeniul orga
nizării unor demonstrații și ser
bări- Se face simțită însă nevoia 
valorificării acestei experiențe, 
prin acțiuni cu caracter continuu, 
la orașe ca și la sate, cu partici
parea întregului tineret.

mici ansam

sărituri sau

Tiberiu STAMA

Marginalii la etapa de duminică a campionatului de fotbal

UN REFLUX PARTIAL JUSTIFICAT
La cîteva zile după succesul atît 

de gustat al echipelor noastre de 
club în cupele europene, etapa a 
6-a a campionatului a produs un 
reflux parțial justificat de marele 
consum de energie fizică și ner
voasă făcut în meciurile de miercuri 
Și joi.

O excepție de la această con
statare ar oferi-o Steaua, care a și 
fost mai puțin solicitată de adver
sara sa din „Cupa cupelor". După 
cîteva 
produs 
durile 
gat în 
lăsînd 
puțin pe planul eficacității. Faptul 
în sine ar trebui să ne bucure, 
mai ales în perspectiva apropiatei 
confruntări cu F. C. Barcelona. 
Dar experiența ne îndeamnă să fim 
ceva mai prudenți în concluzii, să 
așteptăm noi confirmări, cu atît 
mai mult cu cît duminică, la Plo
iești, Petrolul — la rîndul ei un 
exemplu de inconstanță — nu a 
dat echipei bucureștene replica pe 
care o presupuneau victoria rea
lizată și jocul prestat în urmă cu 
o săptămînă la Iași.

Evident, pentru rezultatele în

evoluții mediocre, care au 
o vie amărăciune în rîn- 

suporterilor săi. ea a cîști- 
mod spectaculos la Ploiești, 
impresia unei reveniri, cel

si.ie, obținute pînă acum în cam
pionat (este neînvinsă după 6 e- 
tape) și pentru poziția sa în cla
sament, echipei antrenată de Va
lentin Stănescu și Gh. Constantin 
nu i se poate aduce nici un re
proș. Dar de la Steaua se pretinde 
mai mult în privința jocului său, 
care trebuie să se ridice la un ni
vel constant superior, pe măsura 
talentului și capacității celor mai 
mulți dintre componenții ei.

Așa cum, însă, ne-a dovedit-o și 
duminică, echipa care nu prea ține 
să se dezmintă, din punctul de ve
dere al inconstanței sale, să abando
neze principiul „una caldă, alta 
rece", este Rapidul. Nu vrem să 
spunem prin aceasta că o echipă 
nu are voie să mai piardă cîte un 
meci. Dar după evoluția remarca
bilă din meciul cu A. C. Napoli, 
formația giuleșteană a cam decep
ționat în partide de campionat și 
explicația nu o poate oferi numai 
starea (reală, desigur) de oboseală 
a jucătorilor săi, dintre care doar 
Năsturescu, Dumitru și, oarecum, 
Neagu s-au menținut la (sau a- 
proape de) nivelul comportării de 
joi. Am fost surprinși să vedem 
cum Mușat este regulat depășit cu

mare ușurință de către Mioc, cum 
Răducanu primește senin două go
luri pe care în momentele lui bune 
le-ar fi evitat, cum Ene Daniel nu 
izbutește să scape nicicum de sub 
marcajul foștilor săi coechipieri, 
cum Ângelescu nu-și găsește locul 
pe extremă și așa mai departe. 
Fără a subestima echipa băcăuană 
— care, totuși. în deplasare a do
vedit pînă acum o nejustificată ti
miditate — era poate cazul ca, 
ținînd seama de efortul depus joi 
de unii jucători titulari, antrenorii 
Rapidului să fi folosit duminică de 
la început pe cîțiva dintre jucă
torii de rezervă (Rămuraanu, Co

drea, Marin Stelian, Codreanu). Nu 
credem că aceștia ar fi dat un ran
dament mai slab decît titularii. 
Și-apoi, dacă la meciurile previzi
bil mai ușoare, disputate pe teren 
propriu, nu-și găsesc loc în echi
pă — măcar prin rotație — și du
blurile, atunci cum vor putea fi 
ele menținute la un nivel apropiat 
de cel al jucătorilor titulari, cum 
se vor integra ele în ,.ll“-le de 
bază în caz de nevoie ?

După cum ni se spune, nici U.T.A. 
n-a mai fost duminică. în ceea ce 
privește factura tocului, echipa din 
etapele trecute. Ea are, însă, scuza 
unei îndelungi și obositoare călă
torii după meciul disputat la Salz
burg. ca și Dinamo, de altfel, vi
zibil marcată de marile eforturi 
făcute la Trnava.

în ceea ce o privește, trebuie să

Constantin FIRĂNESCU
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Trimisul nostru special RADU VOIA transmite din Charlotte

FINALISTII CUPEI DAVIS7 SE ANTRENEAZĂ
Scurte relatări de la corespondenții noștri din provincie

Pe aceeași 
rite orașe din 
iată cîteva relatări din partea

temă legată de festivitățile care au avut loc în dife- 
țară cu prilejul startului în noul an sportiv școlar, 

1 i corespondenților noștri.

GALAȚI. — Organizată sub aus
piciile Comitetului județean de 
partid, demonstrația elevilor spor
tivi gălățeni a impresionat prin 
grandoarea ți acuratețea progra
mului prezentat. Cele 800 de eleve

CĂLĂTORIA
SPORTIVĂ-

de la Liceul pedagogic, conduse de 
prof. Helga Bîrsan, au oferit miilor 
de spectatori aflați pe stadionul 
Dunărea clipe de îneîntare. Măies
tria exercițiilor s-a împletit cu 
frumusețea costumelor. A urmat o 
repriză de gimnastică susținută de 
cele 300 de eleve de la Liceul sa
nitar. In continuare, cei prezenți 
au putut urmări reușite demonstra
ții de motociclism, aeromodelism și 
gimnastică acrobatică.

T. SIRIOPOL
/

PLOIEȘTI. Deschiderea noului an 
sportiv școlar s-a bucurat și în 
municipiul nostru de o organizare

(Continuare in pag. a 2-a)

DE EDUCAȚIE
Activitatea sportivă de perfor

manță implică, în vederea unei 
evoluții normale, numeroase schim
buri de experiență, care în acest 
domeniu se traduc prin dese întâl
niri internaționale, capabile să de
monstreze în orice moment nivelul 
calitativ atins și drumul de urmat 
în viitor. Această axiomă explică 
frecvența cu care sportivii primesc 
oaspeți de peste hotare sau pleacă 
ei înșiși în străinătate.

Competițiile sportive internați
onale, care presupun deplasări cu 
mijloace de transport diverse, la 
distanțe foarte variate, au 
o realitate incontestabilă 
sociale în lumea întreagă, 
tisticile marilor companii 
de pildă, proporția de 
sportive printre pasageri, 
alte categorii, este adesea majo
ritară. Sportivii au devenit astfel 
călători pe mapamond în căutarea 
.performanței, a prestigiului sau a 
noutăților tehnice din disciplina 
preferată.

Decurge de aici pentru sportivii 
fruntași o situație oarecum privile
giată i aceea de a putea cunoaște 
lumea prin sport. Personalitățile 
sportive, marii ași dublați de carac
tere ferme, sportivii cultivați și 
îndrăgostiți de meseriile lor de 
bază — merită acest favor, îl pre
țuiesc, beneficiază de el și-1 con
vertesc în folosul lor mai larg. 
Vrem să spunem prin aceasta că 
voiajurile sportivilor în străinătate, 
contactele lor internaționale pot fi 
excelente
Cine reduce călătoria peste hotare 
la limitele ei tehnice, de strictă 
specialitate sportivă, sărăcește con
ținutul acestor acțiuni ce pot de
veni atît de avantajoase pentru 
orice om prin lărgirea orizontului 
cultural, îmbogățirea cunoștințelor 
despre lume. Fiecare deplasare 
sportivă oferă răgazuri dincolo de 
timpul afectat pregătirilor sau com
petiției. Important este doar modul 
cum se utilizează

devenit 
a vieții 
In sta- 
aeriene, 
grupuri 
față de

mijloace de educație.

aceste răstim-

Victor BANC1ULESCU
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pe terenul care va găzdui
ULTIMUL EPISOD AL €OMPHfTI«

CHARLOTTE, 4 (prin telefon). —
Pentru a cuceri „Salatiera de ar

gint", trebuie să traversezi Atlan
ticul. O știe întreaga lume. Așa 
cere regula jocului, sau mai exact 
vechea regulă, care obligă pe toți 
pretendenții la supremația în tenis 
să-i provoace pe deținătorii tro
feului, la ei acasă. Americanii păs
trează „Cupa Davis“ de trei ani 
și speră s-o mai aibă și în al pa
trulea, prevalîndu-se de avantajele 
pe care le oferă disputarea pe te
ren propriu al Challenge-round-u- 
lui, în care sînt calificați direct. 
Dar, este ultima ocazie, căci de la 
ediția viitoare campionii vor con
cura cot la cot cu ceilalți compe
titori, începînd din primul tur.

S.U.A.Așadar, România întîlnește 
în cea din urmă finală jucată după 
canoanele tradiționale, a 60-a.

0 Din nou In Challenge-round
Ca în vechile legende medievale, 

unde cavalerii plecau în căutarea 
potirului miraculos al Graalului, 
iată-i din nou pe tenismenii noștri 
în drum spre consacrarea supremă. 
Au ajuns la ultima etapă, după ce 
au lăsat în urmă pe toți adversarii 
întîlniți în cale, reprezentînd elita 
acestui sport. In acest sfîrșit de 
săptămînă — vineri, sîmbătă și du
minică — Ilie Năstase și Ion Ți- 
riac își încearcă din nou șansa, 
marea șansă, de a pune stăpînire

in actualitateOlimpicii din

mai 
toate

zi de

pe ceea ce este, ’ poate, cel 
prestigios trofeu sportiv din 
timpurile.

Am sosit la Charlotte într-o 
toamnă răcoroasă, fără asprimi ne
plăcute însă. O climă foarte ase
mănătoare cu cea de Ia noi, deși 
localnicii ne spun că de obicei este 
mai cald aci, în această perioadă a 
anului. Am dori ca vremea să se 
mențină tot așa, pînă la zilele me
ciului, fiindcă mingilor și rachete
lor de tenis nu le place căldura ex
cesivă, dar nici ploaia.

Charlotte — un oraș specific 
american

(Continuare în pag. a 4-a)

Despre Charlotte poți spune doar 
că este „un oraș american”. Și ai 
spus tot. Blocuri înalte, cu multe 
etaje, circulație intensă, pretutin
deni insemnele unei industrii ma
sive (textilă, electronică, chimică, 
tutun), care pulsează intens. Este 
cel mai important oraș al statului 
Carolina de Nord (are peste 250 000 
locuitori), deși capitala sa admi
nistrativă se află la Raleigh. Dar 
străzile și atmosfera orașului tră
dează și alte trăsături, mai deose
bite. Aci a fost, la finele secolului 
al XVlII-lea, un bastion al luptei 
pentru independență, îndreptat îm
potriva guvernanților britanici. 
Apoi, pentru multă vreme. Charlot
te (numele așezării este preluat de 
la una din reginele Angliei) a de
venit punct de atracție pentru cău
tătorii de aur, care urcau de aci 
spre munții Appalachian!. Astăzi, 
ființează aci o universitate, mai 
multe școli și colegii, care fac din 
Charlotte și un centru al culturii.

Așa ni se recomandă, la primele 
impresii, orașul care va fi martor 
al marii finale a tenisului. Stadio
nul pe care vor juca echipele Ro-

&

azi la Poiana BrașooLotul olimpic, bine întărit precum se vede, a plecat 
pentru pregătirea partidei de la Copenhaga

Fotoi V. BAGEAC
POIANA BRAȘOV, 4 (prin tele

fon de la trimisul nostru).
Luni la amiază, lotul olimpicilor 

români a părăsit Capitala îndrep- 
tîndu-se spre Poiana Brașov, ul
tima haltă de pregătire înaintea 
partidei de la 10 octombrie cu echi
pa Danamarcei, din preliminariile 
turneului olimpic. Au plecat din 
București numai 15 jucători din cei 
17 anunțați pe lista F.I.F.A., pentru 
simplul motiv că brașovenii Pescaru 
și Olteanu trebuiau să-i aștepte la 
hotelul Bradul din Poiana Brașov, 
unde au făcut oficiile de gazdă.

Arbitrul jocului Danemar
ca — România (reprezentati
vele olimpice) : KLAUS
OHMSEN (R.F.G.).

Iată, deci, lotul fotbaliștilor români 
aflați aci : Răducanu, Coman, Che- 
ran. Boc, Top, Olteanu, Dinu, Vlad, 
Popovici, Dumitru, Pescaru, Radu 
Nunweiller, Neagu, Lucescu, Dem
brovschi, Iordănescu, Dumitrache. 
Au făcut deplasarea cel doi antre
nori ai olimpicilor, V. Stănescu și 
C. Drăgușln, precum și tandemul 
A. Niculescu, dr. D. Tomescu de la 
echipa națională, care au printre 
componenții lotului olimpic nu mai 
puțin de 8 „mexicani".

Programul lotului în aceste trei 
zile, care le petrece aci. se împarte 
riguros între recuperarea forțelor 
(greu încercate în acest început de 
campionat) și pregătirea specifică. 
De la sosirea la Poiana Brașov (ora

17,30) și pînă mîine (n.n. azi), cînd 
vor evolua în compania echipei de 
tlneret-rezerve a Steagului roșu 
(două reprize a cîte 30 de minute), 
jucătorii vor avea un program de 
relaxare și ozonificare. Miercuri di
mineață — obișnuita ședință teore
tică. în care olimpicii vor insista 
asupra ideii de joc preconizată, ur- 
mînd ca după amiază s-o verifice 
în practică. în partida cu public 
disputată în compania divizionari
lor de la Steagul roșu.

După toate probabilitățile. în pri
mul joc va fi rulat întregul lot, în 
meciul de miercuri, însă, se inten
ționează folosirea echipei, care, așa 
cum ne-au comunicat cei doi antre
nori, va evolua duminică la Co
penhaga, adică : Răducanu — Che- 
ran, Boc, Dinu, Popovici, Dumitru, 
R.Nunweiller, Lucescu, Dembrovs- 
chî, Dumitrache, Iordănescu.

In încheiere, succinte notații pri
vind starea de sănătate a lotului. 
Iordănescu — tînărul atacant mili
tar, a venit aci încă cu mina în 
ghips, dar întrucît a făcut antrena
ment la club în această perioadă, 
iar ghipsul îi va fi scos mîine (azi, 
n.n.), el va fi folosit ; Dembrovschi, 
care a jucat gripat în meciul de 
campionat cu Rapid, este pe cale 
de însănătoșire. Deci, nici o pro
blemă de nerezolvat din punct de 
vedere medical.

Joc disputat cu pasiune 
între copii. Deci, se poate...

1 Cine vrea să cîștige MÎINE,
I TREBUIE SĂ AIBĂ JUNIORI BUNI AZI

Mărturisim, ne-am dus în tabăra 
republicană a rugbyștilor juniori 
de la Snagov, cu dorința de a 
scrie un reportaj informativ. Cule- 
gînd datele necesare, ne-am aflat 
la un moment dat în prezența a 
cinci dintre cei care răspund de 
pregătirea lotului național de ju
niori : conf. univ. Nicolae Pădurea- 
nu, antrenor emerit, antrenor coor
donator pentru lotul de juniori, 
prof. Nicolae Vizitiu, metodist la 
C.M.E.F.S. București, antrenor se
cund, Sergiu Weisselberg, profesor 
la Liceul industrial de transporturi 
București, prof. Viorel Cîrligelu, 
lector universitar la Institutul po
litehnic Cluj și dr. Ion Stavarache, 
medic al lotului.

Evident, discuțiile purtate nu 
s-au limitat la „ce se petrece în 
tabără", ele extinzîndu-se mult în 
afara sferei preconizate. Fiind 
vorba de idei și propuneri intere
sante, de probleme ale viitorului 
rugbyului românesc, socotim util 
să le reluăm în rîndurile de față, 
laolaltă cu părerile și concluziile 
noastre.

STEJAR FRUMOS, DAR 
RĂDĂCINI SLABE

în cazul nostru, stejarul 
rugbyul românesc, puternic,
mat concludent de-a lungul anilor, 
pe plan european, cu jucători — 
socotiți valori incontestabile ale 
acestui sport bărbătesc — care ar

cu
este 
afir-

putea figura în orice reprezenta
tivă de peste hotare. Acesta este 
trecutul apropiat, prezentul. Ce va 
fi, însă, în viitor, ne pregătim su
ficient pentru a asigura creșterea 
schimbului de mîine al rugbyului 
românesc ? Vom avea în doi-trei 
ani jucători de talia unui Penciu, 
Irimescu, Ciobănel, Demian ș.a. ?

Dorind să răspundem acestor în
trebări ajungem la concluzia 
stejarul nostru are rădăcini 
slabe pentru a-1 menține în 
tinuare. înalt Și viguros. Mai 
creț! baza de masă a acestui • 
este insuficientă Pe plan repubii-

Modasto FERRARINI

i că 
prea 
con- 
con 

sport

(Continuare in pag. a 2-a)

Pentru popularizarea rugbyului în rîndul tinerilor,

necesar :
• Toate echipele de rugby din divizia A și B să 

gatoriu — echipe de juniori.
• In școlile sportive de elevi să se acorde atenția cuvenită și 

rugbyului.
® Î.E.F.S. să se preocupe mai mult de pregătirea unor profesori 

de educație fizică cu specializarea rugby.
• Alcătuirea unui plan de perspectivă pe 5—6 ani pentru creș

terea de noi jucători de rugby.
• înființarea unei școli generale cu specializarea sportivă 

— rugby.
• Să se numească un antrenor pentru juniori ji copii pe lingă 

Federația română de rugby.

.....- r-r-—... (.aluw, crearea bazei 
necesare de masă și pregătirea cadrelor de profesori este

Paul SLAVESCU

aibâ — obli-

VA SI LE TEODOR

IN TONDIST
DOMINA... PISTA!
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4 tată-ne, așadar, în fața unei noi 
inițiative, de data aceasta aparți- 

Jntnd unui județ cu o prezență mai 
iî>uțin spectaculoasă în geografia 
sportului : întrecerea „Cupa fete
lor din Olt".

Organizatorii — Consiliul jude
țean pentru educație fizică și sport 
Olt și Consiliul județean al sindi- 

i catelor — și-au propus (și avem 
! motive să așteptăm un succes to- 
ftal) ca prin angrenarea tinerelor 
'din întreprinderile slătinene în 
fpracticarea atletismului, ciclismu- 
I Iui, handbalului, voleiului, tenisu
lui de masă și orientării turistice 
. să redeștepte gustul pentru o serie 
’ de sporturi cu tradiție șl pentru 
■ care există asigurată o bază mate- 
' rială corespunzătoare.
j Ceea ce aduce nou „Cupa fete
lor din Olt" (în comparație cu în- 

l trecerile similare din București, 
f Ieși și Timișoara — care s-au adre
sat numai tinerelor din municipiile 

h-espective) este faptul că inițiativa 
‘ a căpătat dimensiuni foarte largi, 
• precon.izîndu-se ca întrecerile să se 
desfășoare pe raza întregului județ. 
Va fi, desigur, mai greu pentru 
organizatori, dar satisfacția de a 
convinge citeva mii de tinere de 
binefacerile sportului, de a le atra
ge într-o acțiune care să capete 
continuitate, va recompensa toate 
elorturile, orlcît de mari ar fi ele. 
Firește, în această vastă întreprin
dere, punctele de sprijin vor tre-

bui să fie responsabilii sportivi 
grupele sindicale, precum și con
siliile asociațiilor sportive. O masă 
cit mai mare de tineri — cu spri
jinul organizațiilor U.T.C., al co
mitetelor sindicatelor șî al condu
cerilor întreprinderilor — va tre
bui mobilizată, cu acest prilej, la 
efectuarea de muncă patriotică pen
tru amenajarea ' 
simple.

Regulamentul 
că au drept de 
din întreprinderi și instituții, re
prezentante ale asociațiilor sporti
ve. Este de dorit — în consecință 
— să se declanșeze o campanie 
susținută de înscriere de noi spor
tive în asociații, asigurîndu-se ast
fel, pe de o 
mai mare de 
de altă parte 
sportive.

Este cert că 
siliul municipal pentru educație fi
zică și sport București, primul care 
a lansat o competiție adresată ti
nerelor fete — „Cupa Diana", a 
găsit un ecou favorabil. Nu încape 
nici o îndoială că și alte județe 
vor îmbrățișa inițiativa și, în func
ție de condițiile locale, de posibi
litățile materiale, își vor înscrie în 
planurile de muncă — în colabo
rare cu celelalte organizații cu a- 
tributii în domeniul sportului — 
acțiuni asemănătoare.

WPLICÂ LA COMPETIȚIILE FEMININE DIN BUCUREȘTI, IAȘI Șl TIMIȘOARA
La analiză, întrecerea masculină

In partea de jos A CLASAMENTULUI

de baze sportive

întrecerii prevede 
participare tinere

parte un succes cit 
participare, iar pe 

întărirea asociațiilor

tonul" dat de Con-

START IN NOUL AN
SPORTIV ȘCOLAR

(Urmare din pag. U

Am parcurs, în comentariile pre
cedente, partea de sus a clasamen
tului campionatului masculin de hand
bal. coborind, treaptă cu treaptă, 
primele 5 locuri, ocupate — cum este 
și firesc — de formațiile care s-au 
arătat la arest început de sezon mai 
bine pregătite, apte să treacă cu 
succes prin aprigele bătălii sporti
ve, declanșate în cadrul competiției. 
Și dacă meritele lor sint, cum spu
neam, deosebite, atunci nu-i mai 
puțin adevărat că și celelalte com
petitoare au contribuit, intr-o mare 
măsură, la crearea unui climat de 
întrecere echilibrată, ia care cea 
jnai mare parte a victoriilor s-au 
conturat de loc comod, abia in ulti
mele minute ale jocurilor 
după ce echipele fruntașe 
eforturi «erioase.

Cu alte cuvinte, dorim 
zăm că și formațiile aflata in zona 
de jos a clasamentului au fost — 
este drept, nu în permanentă — 
,.personalități'’, am zice, ale campio
natului. dînd acestei dispute un ca
racter spectaculos si interesant. De 
pildă, pe locul VI al clasamentului 
se află DINAMO BRAȘOV (antrenor 
Ion Donca). o echipă cu foarte vechi 
tradiții in handbalul nostru mascu
lin (a fost, pe vremuri, și campioa
nă a tării la handbal in 11. ceea ce, 
probabil, multi dintre actualii diri
guitori ai sportului brașovean au 
uitat. ..) dac oare a intrat in între
cere handicapată de accidentarea 
nuia dintre cei mai buni jucători 
săi (Schmidt) și de (ceea ce este, 
fapt, regretabil) lipsa de interes 
organelor sportive locale față

Si 
au

să

numai 
demis

preci

u- 
ai 

de
a

__=____  ___ . de
handbalul masculin. în plus, Dinamo 

sa 
un 
cu
cu

Brașov a avut marea neșansă 
dispute în cadrul fiecărui turneu 
meci cu echipa gazdă : la Cluj 
Universitatea Cluj, la Timișoara 
Politehnica Timisoara și la Galați

cu Politehnica Galați. In ciuda aces
tui lucru, echipa și-a valorificat șan
sele, comportîndu-se din ce în ce 
mai bine și acumulind. 6 puncte 
(pe turnee : I — 0, II — 2, III — 
4). permițindu-și chiar „luxul” de 
a învinge, la Galați, pe Universita
tea București, rezultat ce a consti
tuit marea surpriză a campionatului.

La egalitate de puncte (6) cu Di
namo Brașov se află SPORT CLUB 
BACĂU (antrenor Mihai Ilorobât), 
formație renumită în handbalul nos
tru pentru maniera în care își apă
ră șansele (in special pe teren pro
priu) și care, obligată 
de această dată numai 
a dovedit că poate să 
și altfel. Avem impresia 
stantinescu. principalul 
formației (52 de goluri 
înscrise de echipă in 9 
fi fost accidentat la Galați, rezulta
tele băcăuanilor din acest turneu 
erau altele și poate că și punctele 
lor mai multe. Dar acestea sînt doar 
simple supoziții, cert este faptul că 
S.C. Bacău a probat în unele jocuri 
valențe tactice care au scos formația 
din stereotipul unui joc lent, cu 
tendința de a reține mingea cit ma’ 
mult, posibil si eu finalizări dificile 
numai prin combinațiile triunghiului
Avrameseu - Cervenka - Gheorghevicl. 

ultimul fiind un pivot cu o mare 
experiență competitională. Tn acest 
campionat, jucătorii din Bacău au 
știut să pună îij evidentă și forța 
de șut a tânărului Constanți nescu 
(un element cu mari perspective), 
să acționeze atunci cînd era cazul 
cu doi pivoți sau prin pătrunderi In
dividuale -realizate nu numai de Cer
venka, ci și de Păcurarii, Ostache 
sau Laub. Este un progres merito
riu, pe care-1 consemnăm cu spe
ranța de a vedea S.C. Bacău deve
nind o echipă în adevăratul înțeles

să evolueze 
în deplasare,
se comporte 

că dacă Con- 
realizator al 
din cele 128 
etape) nu ar

al 
se

cuvîntului. Posibilități, după oum 
observă, există.

Una din plăcutele «urprlze ale 
campionatului a constituit-o pînă în 
prezent TROTUȘUL OR. GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ, formație proaspăt pro
movată și care a abandonat repede 
rolul de ..victimă" sigură a Între
cerii. Handbaliștii antrenorului Mi
hai Pintea au pornit tare (turul I — 
3 p. turul II — 2 p, turul III — 0 
p). dar apoi și-au trădat repede slă
biciunile. dintre care cea mai mare 
este aceea că echipa se află încă in 
formare, fără posibilitatea, deci, de 
a valorifica pe deplin calitățile ju
cătorilor noi sau vechi. Pauza care 
va surveni după turneul de la Bucu
rești va fi de aceea 
pentru această formație, 
avea un cuvint greu de

. lupta din această zonă a 
tului.

în sfîrșit, ■ ultimele două
vin unor mai vechi cunoștințe ale 
iubitorilor de handbal din țara noas
tră : POLITEHNICA GALAȚI (an
trenor Cezar Nica) și POLITEHNI
CA TIMIȘOARA (antrenor Constan
tin Jude). în fond, ambele • echipe 
se află pe poziții ce reflectă destul 
de bine modul în care au pregătit 
sezonul. Gălățenii. de bine de rău. 
au acumulat 5 puncte, in schimb 
colegii lor din Timișoara nici atit. 
Și nici unii nici ceilalți nu se pot 
plinge. Au disputat cîte un turneu 
pe teren propriu, spre deosebire de 
multe alte echipe, toate 
înaintea lor ! în orice 
formalii, dar mai ales 
Timișoara (locul IV L. 
trecut I) pot. mai 
începe vineri ir?
care se anunță

va

GEORGE FLORESCU
S-a născut ia 18 februa

rie 1928, la Craiova. A în
ceput să practice tirul 
(probele de armă sport) 
in 1932. Ia clubul 
âvînd ca antrenor 
nu Vldrașcu. După 
se dedică probelor 
lere, activind la

binevenită 
care va 
spus în 

clasamen-
locuri re-

însă clasate 
caz ambele 

Politehnica 
în campionatul 

mult. Turneul care 
sala Floreasca $i 

se anunță mai pasionant ca 
celelalte, va putea da un răspuns 
in această direcție.

Colin ANTONESCUlon GAVRILESCU

SCORURI NORMALE ÎN DIVIZIA B

DINAMO CAMPIOANĂ LA ECHIPE

ireproșabilă. Festivitatea, precum și 
întrecerile au fost găzduite de Cen
trul școlar de chimie, unde se află 
una dintre cele mai mari baze 
sportive din localitate. După festi
vitatea propriu-zisă, elevii sportivi 
ploieșteni s-au întrecut la atletism 
(160 m și 4x100 m), volei, baschet 
și handbal feminin. De asemenea, 
au avut loc întreceri de lupte, judo, 
box și fotbal.

Tinerii sportivi 
tru au demonstrat 
tul că sportul le 
foarte apropiat.

orașul nos- 
o dată fap- 
un prieten

V. ALBU

PITEȘTI. Aproape 3 000 de elevi 
sportivi din municipiul nostru au 
participat la festivitatea prilejuită 
de startul în noul an sportiv școlar. 
Festivitatea a avut loc pe stadionul 
„l Mal". Cu acest prilej au luat 
cuvîntul tovarășul Vasile Cornel, 
secretar al Comitetului municipal 
Pitești al P.C.R.. precum și tova
rășul Victor Popescu, prim secre
tar al Comitetului municipal al 
U.T.C. în numele elevilor sportivi 
a vorbit Reiia Duculescu, 
campioană națională școlară și 
junioare la atletism.

în continuare, elevii sportivi 
teșteni s-au angajat în reușite 
treceri de atletism, cros, tenis 
cîmp, judo, minifotbal, volei, hand
bal Și tenis de masă, care au fost 
programate pe principalele baze 
sportive ale orașului. Un frumos 
program a prezentat și ansamblul 
de gimnastică al Liceului ..Zinca 
Golescu" (fete). De notat că la în
treceri au luat parte peste 40 de 
echipe însumind aproape 600 
elevi sportivi.

dublă 
de

pi- 
în- 
de

O dată cu disputarea meciurilor 
Dinamo — C.S.U. Construcții. Pro- 
gresul — Politehnica Cluj și Steaua 
— Steagul roșu Brașov, campionatul 
național pe echipe s-a încheiat. Ti
tlul a fost cucerit de tenismenii de 
la Dinamo pregătiți de antrenorii 
Marin Badin și Aurel Segărceanu.

DINAMO — C.S.U. CONSTRUCȚII 
11 9. In ultima intilnire din cadrul 
campionatului republican pe echipe, 
clinamoviștii cu o formație incom
pletă. conduc după douăzeci de 
meciuri. Iudith Dibar Gohn si S. 
Dron fiind indisponibili au fost in- 
locuiți de juniorii Florența Mihai și 
Alexandru Bădin. Au mai rămas 
patru jocuri restante, clar indiferent 
de rezultatul lor, echipa. Dinamo 
poate fi considerată campioană a 
țării pe acest an, punctajul acumu
lat piuă acum scutind-o de emotii- 

Rezultate mai importante: Gh.
Boaghe — Alex. Băd.n 6—0. 6—4 ; 
Agneta Kun — Mariana Nunweiller
6— 1. 6—2; Florica Butoi — Florența
Mihai 6—8. 5—7; Adriana Călina — 
Virginia Ruzici 6—2. 4—6, 4—6; An
ca Floreșteanu — Mariana Simio
nescu 2—6. 5—7; I. Sântei — Alex. 
Bădin 6—0, 6—3; Agneta Kun —
Florența Mihai 6—3. 6—1; Florica
Butoi — Mariana Nunweiller 3—6, 
3—6; Adriana Călina — Mariana Si
mionescu 2—6. 1—6; Anca Floreș
teanu — Virginia Ruzici 1—6, 3—6.

PROGRESUL — POLITEHNICA 
CLUJ 17—6. La capitolul surprize 
notăm victoria lui Lucian Bolder 
asupra lui S. Mureșan cu 6—3. 10—8 
și Infrîngerea cuplului Eca
terina Roșianu — S. Mureșan de că
tre Vera Rado — L. Boldor cu 2—6,
7— 5, 2—6. Aneta Verone, campioa
nă la 'categoria a doua, a cedat, du
pă un meci maraton. Luciei, Tănă- 
sescu cu 6—3, - - - - — —
și-a completat lista 
returul acestui campionat invingîn- 
du-1 pe I. Komoroczl cu 6—1, 7—5 
și pe L. Boldor cu 6—1, 8—10. 6—3. 
Alte rezultate ;
Komoroczi 
Roșianu —

Nemeth 
Vera

STEAUA — STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV 19—5. O partidă fără isto
ric. care a fost tot timpul la discre
ția militarilor. 
Popovici — I.
C. Hărădău — G. Neacșu 6—3. 6—1; 
Eleonora Dumitrescu — Hermina

Zurălău 6—1. 6—1; Aurelia Trifu — 
Felicia Bucur 6—1. 6—2; Eleonora
Dumitrescu — Felicia Bucur 6—2. 
6—2; Aurelia Tril'u — Hermina Zu
rălău 6—1. 6—3; C. Hărădău — 
Kerekes 8—6. 6—1;

Sandu IONESCU

Citeva rezultate : C.
Kerekes 6—2. 6—-1;

Duminică s-au disputat jocurile 
din cadrul etapei a V-a a campio
natului de handbal, mascu'in și 
feminin, divizia B. Iată rezultatele 
înregistrate :

FEMININ, SERIA I : Progresul 
București — Voința București 21—9 
(8—5). Universitatea Iași — 
I.S.E.M. Buc. 9—8 (4—3), Chimia 
Făgăraș — Constructorul Buc. 6—6 
(2—1), Chimia Buzău — Spartac 
Ploiești 7—6 (4—3), Politehnica Ga
lați — Voința Rădăuți 8—7 (5—4).

SERIA a II-a : Voința Oradea — 
Textila Sebeș 12—10 (5—5). Con
structorul Baia Mare — Voința Si-

ghișoara 12—10 (8—4), Univ. II Ti
mișoara — Jiul Petroșani 10—12 
(4—8), Sparta Mediaș —• Derma- 
g- <t Tg. Mureș 1'2—8 (7—3), Con
structorul Timișoara — C.S.M. Si
biu 18—9 (9—3).

MASCULIN, SERIA I : Voința 
București — Chimia Tr. Măgurele 
26—14 (15—6), A.S.A. Tg Mureș -- 
Comerțul Constanța 16—10 (5—3), 
Rafinăria Teleajen — Chimia Fă
găraș 24—17 (12—4), Relon Săvi- 
nești — Agronomia Iași 26—17, 
Inst. Ped. Bacău — Tractorul Bra
șov 21—15 (7—8).

SERIA a Il-a : A.S.A. Sibiu — 
Banatul Timișoara 26—16 (5—8),
Metalul Copșa Mică — Timișul Lu
goj 18—13 (8—3), Știința Petroșani 
— Știința Lovrin 15—14 (6—9),
C.S.M. Reșița — Minaur Baia Mare 
13—14 (6—7), Gloria Arad — Tex
tila Cisnădie 20—14 (9—7).

7—9, ' 5—7. T. Ovici 
victoriilor din

S. Mureșan — I.
7—5, 6—4 ; Ecaterina
Vera Rado 6—4, 6—1 ;

— I. Giurgiu 6—3, 6—8, 
Rado Aneta Verone

Ilie FEȚEANU și Al. MOMETE

IAȘI A RENUNȚAT LA CAMPIONATNICOLINA

EXPLICAȚIA UNUI ,,FORFAIT"

Steaua, 
pe Dl- 
doi ani 
de ta- 

_____ _______  ... clubul 
Metalul (antrenor Dumitru 
Plneta). In aadrul lotului 
republican s-a pregătit 
sub îndrumarea lui Nlco- 
lae Săulescu, iar din 1957 
sub cea a iui Grlgore 
Ioanlde. Din 1958 re
vine la Steaua, unde ac
tivează șl tn prezent, in
struirea fiindu-i asigurată 
In tot acest timp de an
trenorul Grigore 
tn același an a 
titlul de maestru 
tulul.

Performanțe

Ioanlde. 
obținut 

al spor-

__________ ,. notabile : 
locul 6 la C.M. 1966. locul 
5 la C.M. 1967. locul 2 la 
săptămlna pre'olimptcă clin 
Mexic (1967). Doi ani mal 
tirzlu. George Florescu 
devine dublu campion bal
canic Ia taiere și skeet 
(Istanbul, 1969;. Este cam
pion ai țarii la talere, titlu 
pe care l-a mal deținut in 
citeva rlndurl.

Are categoria I de clasi
ficate la șah.

Este licențiat al Facul
tății de drept, salariat ca 
economist la Trustul de 
instalații și montaj Bucu
rești. Căsătorit, tatăl unei 
fetițe de trei ani.

Spirit meticulos, extrem de 
calculat, medaliatul cu bronz al 
campionatelor mondiale de ta
lere aruncate din șanț; impresio
nează printr-o gîndtre profundă 
fi un calm imperturbabil. Da
torită unui psihic foarte echili
brat, George Florescu are o deo
sebită putere de concentrare a- 
tit în timpul antrenamentelor 
cit. și pe parcursul competiției, 
indiferent de amploarea ei sau 
de condițiile in care se desfă
șoară. Cu o mare forță de de
tașare de tot ce se petrece in 
jur, campionul țării, o dată in
trat pe stand, gîndește fiecare 
moment, fiecare mișcare, este 
preocupat de un singur țel: 
concursul. De altfel, istoria 
participării lui la recenta edi
ție a C.M. de la Bologna nu face 
dedt să confirme toate aceste 
calități.

Prezență singulară, fără vreun 
coechipier, fără sjaturile unui 
antrenor, in compania elitei spe
cialiștilor cu arma de vînătoa- 
re, Florescu a reușit să ajungă 
pe cea de a treia treaptă a po
diumului premianțiior după

întrecere pe cit de. pasionantă 
pe atît de epuizantă sub as
pectul consumului de energie fi
zică și nervoasă. După un de
but mai slab, el nu mai ratează 
decît două talere în ultima man
șă de 100 t (acumulind 187 t, la 
un punct de cîștigător), iar în 
barajul de patru, țintașul român 
face țăndări toate cele 25 de 
talere !

Dotat și eu o mare capacita
te de autocontrol în execuție, 
Florescu și-a dezvoltat cu dis
cernământ tehnica de tragere 
(poziția, startul și mișcarea la 
taler), ceea ce i-a adus un plus 
de siguranță.

Vinător și pescar pasionat, el 
își recuperează prin aceste ac
tivități consumul nervos după 
competiții și pregătiri intense

Deși trage de aproape 20 de 
ani, forța pasiunii pentru activi
tatea sportivă e la fel de proas
pătă. Paralel cu pregătirea lui 

sportiv de performanță, Geor- 
Florescu se ocupă cu pasiune 
cu rezultate promițătoare și 
o grupă de juniori.

cîștige Ml INE,

(Urmare din pag. 1)
buni ASTĂZI

Cine vrea sa

Formația echipei Dinamo, campioană a țării. Rîndul de sus, de la 
stingă: Marin Bădin, antrenor coordonator. Alexand ru Bădin, Ion 
Casapu, Mircea Breazu, Virginia Ruzici, Sever Dron, Iudit Dibar- 
Gohn, Mariana Nunweiller, Constantin Dima, Florin Manea, Aurel 
Segărceanu antrenor; rîndul de jos, de la stingă : Florența Mihai, 
Mariana Simionescu, Călin Ionescu. Din imagine lipsește Viorel 

Marcu

PISTA!UN FONDIST DOMINĂ...

trebuie să aibă juniori
industrial de transporturi auto) și 
doas> 4 profesori care se ocupă in
tens de această disciplină — Con
stantin Vasile. Mariana Lucescu, 
Sergiu Weisselberg și Doru Dinu- 
lescu. Ce să mai spunem de faptul 
că în programa școlilor sportive 
din țară — Timișoara, Constanța, 
Cluj, Pitești, Sibiu ș.a., rugbyul nu 
figurează ?
ATUNCI,

Situația 
noi cadre 
arătată, nu este de mirare că for
marea unor echipe de seniori sau 
supraviețuirea altora — din ~ 
șani, Constanța, Cluj ș.a. — 
au avut la bază 
cători formați și 
ția unor juniori 
Și atunci, firesc, 
ce fagem ?

Este, fără îndoială, în principal, 
de datoria Federației române de 
rugby să se ocupe de problema 
juniorilor. Care, așa cum susțineau 
interlocutorii noștri, „ar fi bine să 
alcătuiască un plan de perspectivă 
pe 5—6 ani“. In îndeplinirea obiec
tivelor ce ți ie va propune, fede
rația va trebui însă consistent aju-

tată, nu numai de Ministerul Trans-» 
porturilor și Telecomunicațiilor ci în 
special de către Ministerul Invă" 
țămîntului. Dar fiindcă sîntem la 
acest capitol, nu putem să nu a- 
mintim de un fapt ce apare oare
cum curios. La Institutul de eduj 
cație fizică și sport 
cursului de bază — 
noștințe privind multe 
în afară de rugby. Și

can, la 12 echipe de categorie A 
și 40 de B, avem doar 16 echipe 
de juniori și 8 de copii cu activi
tate competițională permanentă. 
Deci, la 52, doar 24 1 Se poate afir
ma — nu numai prin prisma ra
portului de mai sus — că munca 
cu juniorii de 15—16 ani este de
ficitară. Este drept că în anul 
1971, mai ales în vară, s-a făcut 
simțită preocuparea federației de 
specialitate în munca cu juniorii. 
Ecte puțin însă față de ceea ce ar 
trebui și răspunderea nu revine, 
nicicum, numai asupra acestui 
for. In țară lipsesc cadre cu spe
cializarea rugby, repartizarea pe 
teritoriu Iasă de dorit și, fatal, su
feră însăși munca de selecție. Ti
neri cu un fizic adecvat pentru 
rugby, cu viteză de 11 sau 10,9 se
cunde pe 100 m, de pildă, neîn
drumați, se îndreaptă numai spre 
atletism deși la rugby, poate, ei 
ar valora mai mult. La Bucu
rești. unde se face cel mai mult 
in ceea ce privește creșterea de 
rugbyști avem numai două licee 
în care se joacă efectiv rugby 
(Liceul „Aurel Vlaicu" și Liceul

CE FACEM?...
privind creșterea unor 
de rugbyști fiind cea

PetrO- 
au sau 
de ju- 
apari-

transferul 
mai puțin 
dotați, talentați. 

apare întrebarea :

— în cadrul 
se predau cu- 

sporturi, * 
• culmea

— aici există pe post de asistent, 
cunoscutul internațional Renă Chi- 
riac, nevoit să-și satisfacă pasiu" 
nea pentru rugby... arbitrînd 1

în altă ordine de idei ! n-ar fi 
de Ioc rău dacă s-ar studia propu
nerea de înființare a unui campio
nat pentru tineret. în Franța exis
tă un campionat al juniorilor mari
— pentru tineri între 18 și 21 de 
ani — întrucît se apreciază că ju" 
niorii sînt 
trece direct 
rii.

prea „cruzi" pentru a 
în meciurile cu senio-

Din programul campionatelor na
ționale de ciclism pe pistă s-au con
sumat toate probele clasice. A mai 
rămas doar cursa cu antrenament 
mecanic, a cărei dată de disputare 
a fost fixată pentru duminică 10 
octombrie. înainte de a discuta va
loarea acestei ediții a întrecerilor 
pe velodrom, implicațiile ei în sta
bilirea ierarhiilor și perspectivele 
pentru anul olimpic (toate acestea 
le vom dezbate într-un număr vii
tor), ne vom ocupa de performerii 
ei și de înrîurirea pe care a avut-o 
participarea fondiștilor.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de către fondistul VASILE 
TEODOR și pistardul ST. LAIB
NER, fiecare dintre ei cucerind 
cîte două medalii de aur. Au mai 
îmbrăcat tricourile de campioni — 
în cîte o probă — Florian Negoes- 

George Negoescu, Marin loniță

și Alex. Sofronie. 
urcat pe podiumul 
de altfel cum au 
medaliile :

concurenți au 
premiere. Iată 

fost

14 
de

repartizate
TOAMNA 
JUNIORII

SE NUMĂRĂ Șl

LOC
H finele unei etape de 

se pregătește
Aflați la

muncă cu juniorii
echipa ce ne va reprezenta in pri
măvara viitoare în turneul F.I.R.A., 
și, bineînțeles, cadre pentru rug- 
byul românesc în general — am 
solicitat amănunte privind tinerii 
rugbyști din lotul republican in 
pragul toamnei. Am aflat cu acest 
prilej că au fost selectați cei mai 
buni juniori din țară, în vîrstă de 
15—18 ani : unii sînt de pe acum 
talente certe pentru viitor i 
M. Ionescu, C. Octavian, Varga, 
Paraschivescu, Stoica, Alexandru : 
juniorii cu care s-a lucrat sînt 
din București, Constanța, Sibiu, 
Cluj, Suceava, Oltenița, și Brașov : 
pentru 10 posturi din echipă există 
titulari terți, pentru celelalte — 
cum ne spunea conf. univ. Nicolae 
Pădureanu, „..porțile reprezentati
vei de juniori a României rămtn 
larg deschise". Ceea ce bucură cel 
mai mult este faptul că lotul se 
compune dintr-un mănunchi de 
tineri serioși, receptivi, cu calități 
umane foarte bune. Se duce lipsă 
de elemente cu viteză și „masă" 
(kg/talie).

in Totali
Șt. Laibner (Dinamo) 
” Teodor (Dinamo* 
M. Ioniță (Dinamo) 
G. Negoescu (Steaua) 

Negoescu (Steaua) 
Al. Sofronie (Dinamo) 
P. Dolofan (Steaua) 
C. Gonțea (Steaua) 
Cr. Tudoran (Steaua) 
P. Soare (Steaua)
M. Ferfelea (Steaua) 
I. Cernea (Steaua) 
Șt. Ene (Steaua)
N. Gavrllă (Steaua)

V.

FI.

REZULTATE SCONTATE

1. R.

IN „CUPA IAȘULUI
Iașimuncitoresc Nicolina 

pe calea afirmării, înma- 
.............  un nucleu de sportivi și 
activiști entuziaști de la Uz.na me
canică. Avind destui adepti bine co
tați la scara valorilor din județ, și 
nu numai aci. sportul cu mănuși 
s-a situat in prim-planul preocupă
rilor conducerii clubului Nicolina-iași. 
Firește, nu se preconiza o explozie 
spre marea performantă, dar se a- 
vea in vedere câ la școala profesio
nală a uzinei învață 1 000 de elevi, 
că există deci o buna bază de selec
ție și, ca o consecința, se Întrevedea 
posibilitatea alcătuirii unei echipe 
cu perspective de progres. Aceasta 
a și fost rațiunea care a determinat 
conducerea clubului să ceară federa
ției de box, la 3 octombrie 1970. în
scrierea formației Nicolina Iași m 
divizia B a campionatului republican 
pe echipe.

— Am prins curaj, ne spune pre
ședintele clubului, și ne-am înscris, 
după cum știți, în campionatul divi
ziei secunde.

— Tocmai de aceea surprinde ,,for- 
fait”-ul dv. în întrecerea la care nu 
v-a obligat nimeni să participați. 
(Pentru a putea lupta in campionatul 
început la 4 septembrie, Nicolina 
avea datoria să confirme sau să in
firme din timp participarea. Ne- 
dind. însă, nici un semn de viață, 
ea a fost plasată în seria a doua, 
alături de Constructorul Galati. A.S.A.

Clubul 
a pornit 
nunchind

Bacău și Portul Constanța -1 Cimen
tul Meagidia).

— E adevărat că se impunea să 
anunțam din timp l'.R. Box de hotă- 
nrea noastră. Am Ii evitat unele 
încurcături în seria a doua. Noi am 
făcut acest lucru în telegrama adre
sata federației, dar abia la 26 au
gust. aratiud că „deși nu am con- 
înmat participarea, totuși am fost 
insciiși".

Iu lend, care sint motivele absen
tei ieșemior ? Motivul principal l-a 
constituit plecarea a nu mai pu
țin de 5 boxeri : Goldic. lVlolotel, 
«adu, Macovei — la Bacău. Agrigo- 
roate — la București. Echipa s-a mai 
descompletat și prin imposibilitatea 
de a urca m ring a lui iVlelinte (re
centă fractură la picior) și a lui 
Călin (tot dm motive medicale). In 
această situație, antrenorii Matias 
(o normă întreagă). Florescu și Co- 
tidis (plăti ti cu ora) nu mai aveau 
ce face. Vorbind despre antrenori, 
președintele clubului a apreciat do
rința acestora de a face din 
lina o formație puternică, dar 
tă că Îndrumarea tehnică din 
forului de specialitate este 
inexistentă, din moment ce de 
de cînd există clubul, nici un 
nor federal n-a găsit timp 
abată pe la Iași.

Nico- 
regre- 
partea 
ca «1 
4 ani, 
antre- 
să se

C. RAICU
D. DIACONESCU 

corespondent județean

CU,

TINERI RUTIERI ROMÂNI

CONCUREAZĂ ÎN R. D. GERMANĂ
Cinci tineri rutieri români pleacă astâ- 

seart spre Berlin pentru a participa ia 
un concurs internațional organizat de 
forul de specialitate din R.D, Germana. 
Este vorba de „Concursul internațional 
pentru tineret" ce se va 
7 și 10 octombrie, și la 
parte — ca reprezentanți 
Nicolae Gavrllă (Steaua), 
(Voința București), Iosif
Cluj). Valentin Hoța (Mureșul Tg. Mu
reș) șl Eugen Imbuzan (C.S.M. Cluj). 
Organizatorii au fixat un program foarte 
greu pentru tinerii rutieri : două manșe 
a cite 3,5 km — contratimp Individual 
pe munte și 90 km bloc (Joi), 30 km 
contratimp individual (vineri), 60 km 
•circuit (simbătă) șl 120 km bloc (dumi
nică). Cicliștii sint Însoțiți de antrenorul 
federal, prof. Traian Dlnuț.

desfășura între 
care vor lua 
al României — 
Teodor Drăgan 
Blro (C.S.M.

Este evident că participarea 
diștilor la campionatele de velo
drom a dat un plus de spectaculo
zitate competiției și a contribuit la 
creșterea performanțelor. Să nu ui
tăm că o formație alcătuită ad-hoc 
(cea a clubului Dinamo, la urmă
rire pe echipe) a cîștlgat ti« il na
țional cu o performanță remarca
bilă — 4:44,3 — pentru condițiile 
atmosferice (nefavorabile) din timpul 
evoluției și pentru timpul scurt de 
pregătire pe care l-a avut la dis
poziție. Ce-ar zice federația de 
eventualitatea creării unei echipe de 
urmărire în care ponderea s-o aibă 
fondiștii ?

Cea de a Vil-a ediție a competi
ției de orientare turistică „Cupa 
lașului" a reunit la start peste 80 
de concurenți reprezentând 18 clu
buri din diferite orașe ale țării. 
Concursul s-a desfășurat în zona 
dealului Repedea-lași.

în general s-au înregistrat rezul
tate scontate : Junioare : 1. Voința 
Craiova 
săgoiu) ; 2. Voința Iași I : 3. Voința 
Iași II;
Cluj (Al. Fey-A. Derzsey); 2. Nicoli
na Iași; 3. Voința București; tineret- 
feminin : 1. Clara Szabo (Metalul 
roșu-Cluj) ;
jeana CJuj); 3. Ildico Horvaty (Vo
ința Cluj) ; tineret-masculin ; 1. C.

(Sanda Pătroî-Maria Tir-

juniori : 1. Metalul roșu-

2. Eva Szantay (Clu-

Apăvăloaiei (Nicotină Iași);
Mutu (Voința Sibiu) ; 3. V. Sticea 
(Nicolina Iași) ; seniori B
Schuller (Rulmentul Brașov) ; 2. D. 
Mărăcine (Voința Craiova) ; 3. St. 
Dobrea (Sănătatea București) ; se
nioare A : 1. Piroșka Szabo (Meta
lul roșu-Cluj) ; 2. Cristina Simon 
(Clujeana Cluj) ; 3. Georgeta Liță 
(Voința București) ; seniori A : O. 
Lexen (Rulmentul Brașov) ; 2. M. 
Țicleanu (Dacia București) ; 3. Gh. 
Albiei (I.T.B.-București).

Trofeul atribuit de ziarul Fla
căra lașului" a revenit concuren
tului ieșean M. Vieru,

D. DUMITRU coresp.

CĂLĂTORIA SPORTIVĂ-ELEMENT DE EDUCAȚIE
(Urmare din pag. 1)

puri, aceste pauze. In ultimă ins
tanță decizia aparține conducăto
rilor loturilor de sportivi, fie ei 
activiști, antrenori, arbitri sau me
dici. De propria lor mentalitate, de 
atitudinea lor față de fenomenul 
cultură depinde reacția sportivilor 
cînd li se propune să viziteze un 
monument istoric sau un muzeu. 
Poate fi oare de conceput — în 
condiții firești — un sportiv care 
se întoarce acasă dintr-o călătorie 
în depărtări și care nu știe să 
povestească practic nimic despre 
locurile vizitate ?

Din păcate, ain văzut multi spor
tivi care în asemenea circumstanțe 
nu se ostenesc nici măcar să-și 
procure un caiet în care să noteze 
cel puțip localitățile prin care au

trecut, dacă nu și niște impresii 
personale. Am văzut sportivi apa
tici la mediul înconjurător, refrac
tari la invitația de a cîștiga (nu de 
a pierde !) o oră într-o pinacotecă. 
Regretabil este faptul că uneori 
unii tehnicieni, mai vîrstnici, deci 
mai experimentați și oricum cu 
veleități pedagogice, îi aprobă, 
pretextând adesea oboseala fizică 
și respingînd profitul spiritual evi
dent. Și mai rău este atunci cînd 
unii sportivi, refuzînd aportul cul
turii, nu precupețesc eforturile pen
tru activități mercantile care-1 
transformă în bieți comis-voiajori 
de plîns pentru micimea lor, și 
atunci cînd își vînd marfa, și a- 
tunci cînd o cumpără. Este absolut 
necesar ca asemenea activități la
terale, ce nu au nimic comun nici 
cu sportul, nici cu cultura (ba

uneori iau forme de-a dreptul re
voltătoare) — să fie stîrpite și 
condamnate cu vehemență în sînul 
oricărui lot de sportivi care face 
deplasări.

Am insistat asupra acestor as
pecte negative pentru că socotim 
orice călătorie un element de edu
cație. Sportivul nu are voie să 
creadă că deplasarea sa poate fi 
altceva. In fiecare avion, tren sau 
autocar ce pleacă cu sportivi se 
Investește nu numai har tehnic, ci 
Ei o taxă de cultură, o taxă de 
civilizație. Taxele acestea trebuie 
onorate. Și primii răspunzători de 
eficiența investiției sînt educatorii. 
Deci, după meci sau între meciuri, 
unde mergem în primul rînd: la ba
zar? Nu! Ci la concertul lui X, 
la muzeul Y sau la monumentul 
lui Z.

Noi Lereter și Domide se nasc la Aradul Nou

Filmul sportiv fără traveling
V

Articolul intitulat „Filmul cu 
tematică sportivă trebuie să de
vină un instrument activ în e- 
ducarea tinerei generații" — a- 
părut nu de mult în ziarul nos
tru — a găsit ecoul cuvenit, 
atît la Centrul Național al Ci
nematografiei, 
cinematografic 
hia“.

Iată 
altele, 
șaptea 
„Criticile formulate sînt înteme
iate. Cele două filme : <-Vin ci
cliștii» și «K.O.»“ nu s-au dovedit 
a fi pe gustul marelui public. 
Dar autorul articolului neglijea
ză amănuntul că filmele cu temă 
sportivă ale lui Miheles șî Mu
reșan sînt producția anului 1967 
(lansate în rețeaua de cinemato
grafie în anul 1968). Cauzele 
eșecului lor sînt complexe și, c- 
vident, o conlucrare mai strinsă 
între Centrul Național al Cine-

cît și la Studioul 
„Alexandru Sa-

ce ne
C.N.C.,
arte din țara noastră :

răspunde, printre 
forul celei de a

matografiei șî Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
or fi contribuit la înlăturarea u- 
nor lipsuri. Este adevărat că nici 
un film cu tematică sportivă nu 
se află în lucru, dar unele din
tre scenariile citate sînt în aten
ția direcției artistice a Studiou
lui cinematografic București".

în continuare, în adresa 
C.to.C, se menționează că filmul 
documentar pe temă sportivă cu
noaște o situație mai bună. Apoi 
ni se arată că a fost reținută 
sugestia autorului ca ambele in
stituții, C.N.C. și C.N E.F.S., să 
aibă o colaborare mai intensă 
pentru abordarea mai profundă 
a realităților mișcării sportive.

în răspunsul primit de la Stu
dioul cinematografic „Alexandru 
Sabia" se menționează oportuni
tatea apariției articolului sus
menționat și deplinul acord pri
vind problemele ridicate.

Consiliul județean pentru e- 
ducație fizică șî sport Arad ne 
aduce la cunoștință măsurile pe 
care le-a luat în urma apariției 
articolului : „De ce Aradul nu 
mai reușește să crească tineri 
fotbaliști de valoare ?“ Ni se 
spune că s-a analizat cu simț de 
răspundere situația existentă în 
ceea ce privește munca dusă cu 
copiii și juniorii, constatîndu-se 
că în secțiile de fotbal nu se 
acordă atenția cuvenită rezerve
lor de mîine ale fotbalului ară
dean. Biroul C.J.E.F.S. Arad a 
inițiat în acest sens un complex 
de măsuri menite să impulsio
neze munca de pregătire a mi
cilor fotbaliști, 
grupelor de copii 
la centrul U.T.A. 
unei competiții
,Cupa U.T.A." —

Reorganizarea 
și juniori de 
și instituirea 
de selecție, 

„vupM V.A.XX.- — cu participa
rea a cîte 8 echipe de copii 
și juniori — se înscriu pe 
această linie. De asemenea, aso
ciațiile sportive care activează 
în campionatul județean au fost 
obligate să înființeze grupe de 
copii și juniori și să le asigure 
condiții de participare la între
ceri, comisia județeană de fot
bal urmînd a se preocupa de in-

struirea unor tehnicieni pri- 
cepuți pentru aceste grupe. La 
ora actuală, în județul Arad e- 
xistă o rețea largă de întreceri 
pentru cei mai mici fotbaliști. 
Astfel, activează în mod orga
nizat 32 de echipe de copii și 
29 de juniori. în campionatul 
școlilor generale din municipiul 
Arad sînt 18 formații, iar în ju
deț — 30. Liceenii au campio
natele lor, atît în Arad cit și în 
județ, cu 6, respectiv 12 forma
ții. La buna pregătire a echi
pelor mai contribuie și organi
zarea unor competiții ocaziona
le, cum sînt. de pildă, cupele 
inițiate de ziarele „Flacăra ro
șie" și „Banater Zeitung". Se 
extinde activitatea în cartiere, 
prin campionatul străzilor, în 
care se evidențiază, în mod deo
sebit, cartierul Aradul-Nou.

„Biroul consiliului județean, 
comisia locală de fotbal urmă
resc cu atenție activitatea fotba
listică a tinerei generații, apli
carea măsurilor luate în vede
rea îmbunătățirii radicale a a- 
cestei 
turi a 
spune 
trimis

deosebit de importante la- 
muncii fotbalistice" — se 
în încheierea răspunsului 
de C.J.E.F.S. Arad



Mr. 6836 Sportul Pag. a 3-3

IN DIVIZIA C

Performera etapei a VI a: MINERUL GURA HUMORULUI 
(9-0 CU FULGERUL DOROHOI)

SERIA I

A GREȘIT
ARBITRUL PĂDUREANU?

Așteptat cu mult interes, derbyul 
primei serii a diviziei B s-a des
fășurat la un nivel tehnic mulțu
mitor, fiind presărat cu unele faze 
spectaculoase care au avut darul 
să mulțumească spectatorii. Aces
tui meci i s-a asigurat o brigadă 
de arbitri valoroși, avînd la cen
tru pe V. Pădureanu. arbitru in
ternațional.

Apreciat pe ansamblul celor 90 
de minute, arbitrajul a fost cores
punzător, dar a fost „marcat" de 
o decizie dată în min. 54 care a 
stîrnit nedumerire : eliminarea ju
cătorului Beldeanu pentru injurii 
aduse unui coechipier. Asupra a- 
cestei decizii vom face unele con- 
siderațiuni.

Art. XII din regulament, la li
tera „O", precizează că un jucător 
care se face vinovat de utilizarea 
unor „cuvinte injurioase sau groso
lane" trebuie eliminat de pe teren, 
în ședința International Board-ului 
din 19 iunie 1971. care a avut loc 
in localitatea Swansea (Țara Gali
lor) s-a hotărît modificarea unor 
Reguli de joc și a unor Decizii 
printre care și următoarea Decizie 
(nr. 10) care urmează să se aplice 
astfel:

„Orice jucător, indiferent că se 
află în interiorul sau în afara te
renului de joe și eare se face vi
novat de purtare incorectă sau vio
lentă, chiar dacă aceasta este co
misă față de un adversar, un CO
ECHIPIER. un arbitru de linie, sau 
față de altă persoană, proferind cu

vinte grosolane sau injurii, va fi 
considerat vinovat și va fi sancțio
nat corespunzător cu natura gre
șelii comise". Privită prin prisma 
acestor texte de regulament, deci
zia arbitrului Pădureanu este jus
tă. Dar...

Calitatea unui arbitraj de nivel 
superior nu trebuie măsurată nu
mai prin aplicarea strictă a arti
colelor din regulament. în nenu
mărate rînduri, se face apel nu 
numai la litera regulamentului, ci 
și la spiritul lui. Aici a greșit ar
bitrul Pădureanu ! Fără să țină 
seama de modul corect cum se des- 
fășurase jocul pînă în min. 54, fără 
să aprecieze cu discernămînt ..ie
șirea" singulară a jucătorului Bel
deanu față de un coechipier care 
îl nemulțumise la o fază de joc, 
fără să gîndească, cu profunzime, 
la implicațiile unei atari decizii, 
arbitrul Pădureanu s-a pripit apli- 
cînd strict decizia de eliminare 
cind, in mod normal, ar fi trebuit 
să aplice prevederile literei „m" a 
articolului XII, care arată eă ju
cătorul „vinovat de purtare necu
viincioasă" trebuie pedepsit cu a- 
vertisment.

în acest fel, arbitrul Pădureanu 
ar fi aplicat în mod creator litera 
și spiritul regulamentului. Greșeala 
lui este cu atît mai regretabilă cu 
cît este comisă de unul dintre cei 
șapte arbitri internaționali români, 
considerat în campionatul trecut 
conducătorul de joc nr. 1.

iași Avîhtul

EVOLUȚIA TRICOLORILOR
SUB... LUPĂ

PREGĂTIRILE SELECȚIONATEI 
DIVIZIONARE

Șl AEE IOTULUI DE TINERET
în cursul zilei de ieri, compo- 

nenții selecționatei divizionare șl 
ai lotului de tineret s-au reunit la 
București. Pentru selecționata di
vizionară au fost convocați urmă
torii jucători : Adamache, Andrei, 
Sătmăreann, Lupescu. Cojocaru. 
Mocanii. N. Ionescu. Negrea. Angc- 
lescu, Vigu. Uifăleanu, Domide. Tă
tarii. Dumitriu II, Fl. Dumitrescu, 
Țarălungă. Selecționata divizionară 
va juca miercuri la Buzău, în 
compania formației Gloria.

Iată și componența lotului de ti
neret ' Ștefan, Vidac, Creții, Haj- 
nal, Niculescu, SătmăreanuII, Sma- 
randache, Ciugarin, Anca, M. Po
pescu, Simionaș, Biildni, Lică, 
Munteanu, Kun II, Broșovschi, 
Năstase, Florea.

ANDREI RADULESCU 
președintele Colegiului central 

al arbitrilor

RĂDUCANU — nota 6 : a fă
cut o partidă modestă, deși nu 
prea a fost solicitat. Are partea 
sa de vină la ambele goluri pri
mite.

ADAMACHE — 8 : în prima 
repriză a avut mai puțin de 
apărat, dar după pauză, la cî- 
teva faze deosebite, a avut in
tervenții foarte bune.

SĂTMÂREANU — 8 : s-a
comportat pe linia ultimelor evo
luții, adică bine. A fost același 
om de bază al defensivei sale.

LUPESCU — 6 ; a evoluat
mult sub nivelul din partida cu 
F.C. Napoli, arătînd nesiguran
ță în cîteva. situații.

DINU — 8 : util în apărare, 
pcndulînd înainte-înapoi. Apor
tul său a fost destul de bun.

MOCANU — 4 : randamentul 
său a fost total necorespunză
tor. Nota acordată se datorea
ză și durităților lă care a recurs 
din primele minute de joc. Neaș
teptat și nejustificat de nervos.

VLAD — 7' n-a avut prea 
multe situații de a se remarca. 
O singură dată a rezolvat cu 
succes o fază dificilă.

IANUL — 8 : decis, antici- 
pînd bine fazele, s-a detașat de 
toți coechipierii săi.

N. IONESCU — 6 : bun în 
prima repriză, slab în a doua. 
Randamentul general sub ulti
mele evoluții.

DUMITRU — 8 : a evoluat la 
un nivel bun, dar singur n-a 
putut rezolva situațiile critice 
prin care a trecut echipa sa.

R. NUNWEILLER — 8 : a
muncit mult, și-a păstrat luci
ditatea, a inițiat multe acțiuni 
ofensive.

VIGU — 8 : muncitor, așa cum 
îl știm, a participat la multe ac
țiuni ale echipei. Uneori a fost 
nervos și chiar dur.

ANCA — 8 : a alergat mult 
și cu folos. Are meritul de a fi 
adus echipei sale avantaj (prin 
golul înscris) încă din min. 4.

LUCESCU — 7 : ca de obicei, 
util. A fost, probabil, ea și cei
lalți colegi de echipă handicapat 
de oboseală.

DEMBROVSCHI — 9 : a ob
ținut cea mai mare notă dintre 
tricolori, ca urmare a jocului 
prestat, la posibilitățile sale re
cunoscute. A înscris un gol 
splendid și a fost coautor la cel 
marcat de Rugiubei.

NEAGU — 7 : s-a zbătut mult, 
a înscris un gol, a fost la un pas 
de al doilea (bară în min. 89), 
dar randamentul general a fost 
sub așteptări. A greșit în cîte
va situații favorabile.

TATARU — 8 : unul din ju
cătorii de bază ai echipei. A 
alergat mult și cu folos., a venit 
și înapoi, a șutat de cîteva ori 
periculos, arătînd o revenire și 
la acest capitol.

FL. DUMITRESCU — 7 : mun
citor ca întotdeauna, dar lipsit, 
uneori, de clarviziune.

BANTEA — 7 : și el în reve
nire de formă față de ultimele 
evoluții.

IORDÂNESCU nu a jucat.
Media notelor tricolorilor : 7,26.

Nicolina
(0-0)

Minerul .
Dorohoi 9—0 (5—0)

Textila Botoșani — Penicilina 
(0-1)

A.S.A. Cîmpulung
0—0

Foresta Fălticeni
l—o (0—0) 

Victoria Homari' -
(2-1) 

Mlnobradu! Vatra Bornei 
torul Iași 2—0.

Gura Humorului

Frasin 3—0

fulgerul

lași 2—1

Viitorul

Chimia

Botoșani

Suceava

I.T.A. Pașcani 4—1

V. Diaconescu. D.

Construc-

Bolohan, T, Ungureanti, A. Rotam, D.
Crăciun, G. Groapă, N. Teodor).
1. Chimia 6 3 0 1 11— 4 10
2. Victoria 6 4 11 14— 5 9
3. Foresta G 4 1 1 6—2 9
4. ITA Pașcani 6 4 0 2 22—10 R
5. Avintul 6 4 0 2 9—5 8
6. Nicolina 6 3 12 14—10 7
7. Textila 6 2 3 1 8—4 7
n. ASA C. Lung 6 2 2 2 9—7 6
9. Minerul fi 2 1 3 16— 8 5.

10. Fulgerul 6 1 2 3 3—15 4
11. Penicilina 6 114 fi—10 3
12. Mlnobradul 6 1 1 4 8—18 3
13. Viitorul 6 114 6—1.7 3
14, Constructorul 6 0 2 4 3—20 2

Etapa viitoare (10 octombrie) : Chimia

Textila. 
Avintul

— Victoria. Penicilina — Minobr.Klnl. 
Constructorul — Nicolina, I.T.A. Paș
cani — Fulgerul. Viitorul - 
A.S.A. Cîmpulung — Minerul,
— Foresta.

SERIA A H-a
A.S.M, Tecuci — Automobilul Focșani 

3— T (0—1)
Minerul Comănești — Petrolul Mci- 

nești 0—0
Cimentul Bicaz — Rulmentul Bîrlad 

1—1 (0—0)
Trotușul Gh Gheorghiu-Dej — Gloria 

Tecuci 1—0 (0—0)
Oituz Tg Ocna — Danubiana Roman 

2—i (1—0) ’
Luceafărul Focșani — Textila Buhuș* 

2—0 (2—0)
Viitorul Vaslui — Lelea Bacău 2—9 

(1-0)
(Corespondenți : V. Dorii?, T. Birzan, 

șt. Ghimpe. Gh. Gorun, AI. Avei, V. 
ManoJiu, M. Florea).

Petrolul Berea — Gloria Buzău 0—3 
(0-2)

Caraimanul Bușteni — Olimpia Rm. 
Sărat 3—1 (2—1)

Aurora Urziceni — Șoimii Buzău 2—1 
(0-1)

Carpați Sinaia — Petrolistul Boldești 
2—0 (0—0)

Azotul Slobozia — Victoria Florești 
3-1 (0-1)

Chimia Buzău — Viitorul Slănic 4—0 
(l—oi

(Corespondenți : E. Stroie. M. Plope- 
șeanu, V. Zbarcea, M. Tabarcea. V. 
Feldman. I. Matei, D. Marin).

Victoria Călan — Textila Sebeș 5—3 
(4-0)

Independența Sibiu — Chimia Or. Vic
toria 6—1 (1—1)

(Corespondenți : M. loanid, M. Mun
teanu. I. Turjan, I. Vladislav, Z. Rîșno- 
veanu, A. Gilnther și I. Boțocan).

Etapa viitoare : Petrolistul — Azotul, 
Șoimii — Chimia. Petrolul — Victoria, 
Caraimanul — I.B.A. Cîmpina. Gloria — 
Aurora. Olimpia — Viitorul, Prahova — 
Carpați.

1. Carpați 6 5 10 11— 5 11
2. Gloria 6 4 11 10- 2 9
3. IR A Cimplna 6 2 4 0 8— 2 8
4. Șoimii 6 3 2 1 12— 7 8
5. Caraimanul fi 3 2 1 9—6 8
8. Aurora 6 3 2 1 7— 5 8

7—8. Prahova G 1 4 1 8—7 6
7—3. Azotul 6 14 1 11—10 6

9. Chimia 6 2 2 2 6— 7 6
10. Petrolistul 6 1 2 3 4— 6 4
11. Victoria 6 1 2 3 7—11 4
12. Viitorul 6 2 0 4 4—10 4
13. Olimpia 6 0 1 5 2—11 1
14. Petrolul 6 0 1 5 2—12 1

SERIA A Vl-a
Lotrul Brezolu — Petrolul Videle 3—0 

(1-0)
Metalul Mija — Muscelul Cîmpulung 

1—0 (1—0)
Oltul Rm. Vîlcca — Sporting Roșiori 

do Vede 2—3 (1—2)
Flacăra Moreni — Dacia Pitești 3—1 

(3-0)
Comerțul Alexandria — Petrolul Tîr- 

goviște 1—0 (1—0)
Unirea Drăgășani — Oltul Slatina 2—3 

(1-2)
Rapid Piatra Olt — Chimia Tr. Măgu

rele O—o
(Corespondenți : T. Zidarii. C. Coama,

Etapa viitoare : U.P.A. Sibiu — Inde
pendența. C.F.R. Sighișoara — Unirea, 
Metalul — Minerul. Vitrometan — Chi
mia. Textila — C.F.R. Simeria, A.S.A.

1. Independența 6 5 0 1 15— 3 10
2. UPA Sibiu 6 4 0 2 14—11 8
3. Victoria 6 3 1 2 11— 4 7
4. Metalul 6 3 1 2 5— 7 7
5. Minerul 6 2 2 2 9— 7 fi
6. CFR Sighișoara 6 2 2 2 9— 9 fi
7. Unirea 6 3 0 3 5— 7 fi
8. Textila 6 3 0 3 7—12 fi

9—10. Minaur fi 2 1 3 8— 8 5
9—10. ASA Sibiu fi 2 1 3 12—12 5

11. Vitrometan 6 2 1 3 14—15 5
12. CFR Simeria fi 2 1 3 12—13 5
13. Chimia 6 2 1 3 5—11 5

14. Constructorul 6 1 1 4 3—10 3

ghita 1—3 (0—3)
Minerul Baia Sprie — Bradul Vișett 

0_n
Recolta Salonta — Unirea Zalău 1—0 

(0—0)
C.I.L. Siehehit Marmațiel — Voința 

Cr.'ei 2—0 (1—0)
Minerul Cavnic — Măgura Șlmleul Sil

va niei 3—0 (2—0)
Someșul Satu Mare — Gloria Baia 

Mare 1-0 (0-0) m
(Coresnondentf : Tr. Silaghi. A’. SAsil- 

ranu. Al. Domuța. Gli. Cotrău, Șt. Vida, 
Z. Behreteni și Z. Kovacs).

Sibiii — 
torîa.

Constructorul. Minaur — Vic-

SERIA A X-a
Victoria Carol — Constructorul 

Mare 8—0 (2—0)
Topitorul Baia Mare — Bihoreana

Baia

Mar-

ARBITRI ROMÂNI LA MECIURI 
DIN C. E.

Două partide din cadrul cam
pionatului european, K.F.G. — Po
lonia (la 17 noiembrie, la Hamburg) 
și Anglia — Elveția (la 10 noiem
brie, la Londra), vor fi conduse 
de arbitri români. Prima întîlnire 
i-a fost încredințată, la centru, lui 
Alexandru Pîrvu, cea de a doua 
urmînd să fie arbitrată de Con
stantin Bărbulescu. Arbitrii de li
nie, de asemenea români, vor fi de
semnați în zilele următoare.

Minutul 24 al partidei de la Constanța, Farul — Crișul. Spre 
surprinderea tuturor, „lanterna" deschide scorul, Dărăban — cel 
mai bun jucător orădean — invingîndu-l fără drept de apel pe 
Ștefănescu. „Vom asista, oare, la prima victorie a Crișului în cam
pionat ?“ — se întrebau, temători, spectatorii constănțeni.

Răspunsul n-a întârziat prea mult. Crișul a reintrat în „albia" 
sa obișnuită din acest debut de campionat, primind in continuare 
nu mai puțin de 4 goluri.

Foto : Mircea RADULESCU — Constanța

SELECȚIE PENTRU JUNIORI
Tn vederea completării lotului na

țional de juniori, miercuri va avea 
loc pe stadionul ..23 August", de la 
ora 15,30, o selecție dintre jucătorii 
echipelor din București. Printre alții, 
au fost convocați Banei u (Dinamo), 
Mihalache (Electronica), Constantines- 
cu (T.M.B.), Vanea (T eh nome tal), 
Grigoraș (Rapid).

Vineri, pe stadionul Republicii UN REFLUX PARȚIAL JUSTIFICAT

Gloria — A.S.M. Tecuci, Lelea — Oituz. 
Luceafărul — Automobilul. Viitorul — 
Petrolul, Danubiana — Cimentul, Rul
mentul — Textila.

1. r-îulmentul 6 5 1 0 14— 4 11
2—3. Textila 6 3 1 2 8— 4 7
2—3. Petrolul 6 3 1 2 12— 3 7

4. Oituz 6 3 l 2 11— 9 7

5. Lelea 6 3 0 3 13— 9 G
6. Danubiana 6 3 n 3 13—11 6
7. Minerul 6 2 2 2 5— 4 G
9. Viitorul 6 3 0 3 9— 9 6
9. Cimentul 6 2 2 2 8— 8 6

10. ASM Tecuci 6 3 0 3 8—10 6
11. Gloria fi 1 3 2 2— 0 Â
12. Luceafărul fi 1 2 3 5— 8 4
13. Automobilul fi 2 0 4 9—14 4
14. Trotușul 6 1 1 4 3—15 3
Etapa viitoare : Minerul — Trotușul,

SERIA A lll-a
Constructorul Galați — Cimentul Med

gidia 4—1 (1—0)
Otelul Galați — Dunărea Brăila 5—1

(1-0)
Delta Tulcea — Ancora Galați 6-1

(2-0)
i.M.U. Medgidia — Viitorul Brăila 2—2

(2-1)
Unirea Tricolor Brăila — Marina Man

galia 2—0 (0—0)
Granitul Babadag — Electrica Con

stanta 2—2 (1—1)
S.N. Constanța — Dunărea Tulcea 0—0 
(Corespondenți : A. Gheorghe, V. Ște- 

fănescu, I. Turșie, R. Avram, Tr. 
Enache. N. Fucigiu și P. Enaclie).

Etapa viitoare : Electrica — Unirea 
Tricolor. Marina — Delta. Oțelul — 
I.M.tT, Medgidia, Dunărea T. — Granitul, 
Cimentul — Ancora. Viitorul — S. N. 
Constanța, Dunărea B. — Constructorul.

1. Constructorul 6 5 1 0 21— 3 11
2. Delta 6 4 1 1 18— 3 9
3' Viitorul 6 4 1 1 9— 9 9
4. IMU Medgidia 6 2 4 0 10— fi 3
5. Otelul G 3 1 2 13— 9 7
6. SN Constanța G 2 2 2 6— 4 6
7. Electrica 6 2 2 2 6— fl 6
fl. Cimentul 6 2 1 3 9— fl 5
9. Dunărea B. 6 2 1 3 8—16 .>

10. Unirea Tricolor 6 1 2 3 6—15 4
11. Marina 5 0 3 2 2— 5 3
12. Dunărea T 0 3 2 1— 5 3
13. Ancora G 0 3 3 4—12 3
14. Granitul 6 1 1 4 6—16 3

SERIA A IV-a
Unirea Tricolor București — Mașini 

unelte București 0—0
Laromet București — T.M. București 

1—0 (1—0)
Sirena București — Electronica Bucu

rești 1—? (0—1)
Autobuzul București — Tehnometal 

București 3—2 (2—1)
Celuloza Călărași — Olimpia Giurgiu 

1—0 (0—0)
Voința București — Dinamo Obor 

București 4—1 (1—1)
Flacăra roșie București — Victoria 

Lehliu 3—2 (2—1)
(Corespondenți : G. Rosner. D. Negrea. 

O. Guțu, R. Gheorghe, S. Marin, C. 
Vlad. și C. loader).

Etapa viitoare : Oltul SI. — Comerțul. 
Chimia — Metalul. Oltul R.V. — Rapid, 
Petrolul V. — Flacăra, Petrolul T. — 
Lotrul, Dacia — Unirea, Sporting — 
Muscelul.

P. Giornoiu, 
Denghel).

Gh. Ilinca, M. Bizon, I.

1. Oltul S. 6 4 2 0 13— 3 10
2. Comerțul 6 4 1 1 10— 9 9
3. Chimia 6 3 2 1 10— 2 8
4. Metalul 6 4 0 2 11— 5 8
5. Flacăra 6 4 0 2 14—10 8
6. Lotrul 6 3 1 2 9—13 7
7. Unirea 6 2 2 2 15—10 6
8. Dacia fi 2 l 3 10— 7 5
9. Petrolul T. 6 2 1 3 fi— 7 5

10. Sporting 6 2 1 3 6—16 5
11. Petrolul V. 6 1 2 3 6— 9 4
12. Muscelul 6 1 1 4 4— 3 3
13. Oltul Rm. V. 6 1 1 4 6—12 3
14. Rapicl 6 0 3 3 4—12 3

SERIA A Vll-a
Metalul Topleț — Minerul Lupeni 1—1 

(0-1)
Progresul Strehala — F.C. Caracal 0—0 
Progresul Corabia — Metalul Tr. Seve

rin 1—l (0—1)
Pandurii Tg. Jiu — Știința Petroșani 

1-1 (0-1)
Minerul Motru — Dunărea Calafat 

2—2 (0—1)
Minerul Rovinari — Steagul roșu Ple- 

nița 3—0 (1—0)
(Corespondenți : R. Predescu, Gh. Do- 

breanu. C. Filip. O. VîJceanu, V. Cră
ciun și V. Octavian).

Tr. S.. Progresul — Pandurii, Steagul — 
Metalul T., Știința — Minerul M., F.C. 
Caracal — Minerul R., Metalul Tr. S. — 
Dunărea.

1. Metalul T.S. 6 3 2 1 17— 7 3
2. știința 5 3 2 0 10— 4 8
3. F.C. Caracal 6 2 3 1 6— 3 7
4. Progresul C. fi 3 1 2 11— 10 7
5. Minerul L. 6 2 3 1 fi- 7 7
6. Dunărea 5 2 2 1 lO— 7 6
7. Minerul M. 5 1 3 1 5— 5 5
8. Steagul 6 2 1 3 fi— 7 5
9. Pandurii 5 1 3 1 5— 8 5

10. Metalul T. 5 1 0 2 4— 5 4
11. Minerul R. fi 1 2 3 7—:11 4
12. Meva Tr. S. 5 0 3 2 4— 6 3
13. Progresul S. 6 1 1 4 3— 14 3

Etapa viitoare : Minerul I - Meva

Minerul Ghelar — Mureșul Deva 2—1 
(1-D

Minerul Moldova Nouă — Victoria Ca
ransebeș 4—0 (3—0)

SERIA A Vlll-a

C.F.R. Caransebeș — Gloria Arad 3—0
(1-0)

Progresul Timișoara — Aurul Brad
0—0

Vagonul Arad — Electromotor Tlmi-
șoara 1—0 

Furnirul
(0-0) 
Deta — Metalul Oțelul Roșu

3—0 (2—0)
U.M. Timișoara — Minerul Bocșa (ne

disputat)

C.. Voința — Victoria. Măsura — C.l.l.. 
Siahet. Gloria — Topitorul. Bradul — 
Recolta. Constructorul — Someșul, Uni
rea — Minerul B.S.

1. Victoria 6 5 0 1 2?.— 5
2. Minerul B.S. fi 4 2 0 11— 0
3* Bradul fi 4 l l 9—3 n

4. Unirea fi 3 2 1 10— 4 8
5. Minerul C. fi 4 0 2 16— 7 1
fi. CTL Sighet fi 3 1 2 8— fi
7. Bihoreana fi 3 0 3 S—11 6
8. Torxitorul 6 2 1 3 8-10 5
9. Voința 6 2 1 3 4—10 ,5

10. Recolta fi 2 1 3 5—13 3
11. Someșul fi 2 0 4 5—11 4

12. Constructorul fi 1 2 3 6—11, ,4

13. Măgura fi 1 0 5 6—14
14. Gloria 6 0 1 5 0—11 1

Etann viitoare : Bihoreana — Minerul

SERIA A Xl-a
Viitorul Tg. Mureș — Arieșul Turda’

3—1 (1—0) ,
Arieșul Ctmpia Turzil — C.I.L. Gherla 

i—o n-o)
Metalul Aiud — Someșul Beclean 4—0 

(3—0) . , .
Soda Ocna Mureș — Chimica Tirnă- 

veni 2—2 (1—1)
Unirea Dej — Progresul Năsăud 1—0 

(0—0)
Minerul Rodna Tehnolrig Cluj 1—1 

(1—0) , .
Dermata Cluj — industria sirmel Cîm- 

pia Turzil 1—2 (1—D
(Corespondenți : A. Szabo.

T. Somogyî. Gh. Tăufan. T. 
Croitorii si E. Fehorvari).
1. Chimica 

Arieșul T. 
Tnd. sîrmei 
Metalul 
Dermata 
CTL Gherla

, r. Tonea< 
Prodan. Ai-

2.
3.
4.

6 
fi 
fi 
fi 
fi
G
G
G
G 
G
G 
fi 
fi
6

Soda —

1G— 
în
m
ii—
6—
9—
4—
4—
8—
4— 
9—1

2— 
4—5

Unirea.

4
3
4
3
3
3
2

4
4

n 
fț 
R 
?
7 
7
7 
G

6.
7. Unirea
8. Arleșul C.T.
o. Viitorul

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

Etana viitoare :
meșul — Ariesui T.. Progresul — \... 
rul. Tnd. sîrmeî — Minerul. Chimica — 
Dermata, Metalul — C.I.L. Gherla, Teh- 
nofrig — Arieșul C.T.

C.I.L.

•2
1
2 
t 
1 
0

m * 
' 7 4 

o 1
!>n 1
So- 

viito-

Seria A Xll-a
Forestierul Tg. Secuiesc. — Minerul 

BA lan 1—0 (1—0)
Tractorul Brașov — Viitorul Gheor- 

ghieni 5—1 (4-0)
Oltul Sf. Gheorghe — Textila Odor- 

heiul Secuiesc 0—0
Coiorom Codlea — Carpați Brașov 2—1 

(1-0)
Carnatl Covasna — Metrom Brașov 

2—1 (0—0)
Politehnica Brasov — Minerul Miercu

rea Ciuc 4—0 (2—0)
Toroedo ZărnesH — Unjrea Cristuru 

Secuiesc 1—o (0—0)
(CoresDondenti : St. Farca* G. Lorac.

RAPID-KAIRAT ALMA ATA, 
ÎN FINALA CAMPIONATULUI 

EUROPEAN FEROVIAR
Prima manșă a finalei campiona

tului european feroviar se va dis
puta vineri, la București, între e- 
chipele Rapid și Kairat Alma Ata. 
Meciul va fi găzduit de stadionul 
Republicii, de la ora 15,30.

DUBLĂ iNITiLNIRE 

DE JUNIORI 
ROMANIA-BULGARIA
Federațiile de fotbal din Româ

nia și Bulgaria au căzut de acord 
Ca reprezentativele de juniori (pri
me și secunde) ale celor două țări 
să susțină o dublă partidă amicală 
de verificare, inclusă în planul de 
pregătire pentru turneul U.E.F.A. 
1972, din Spania. Meciurile se vor 
desfășura la Giurgiu, la 28 octom
brie și, respectiv, 24 noiembrie.

(Urmare din pag. l-a} 

recunoaștem că U.T.A. rămîne — 
în general — un exemplu de con
stanță, în comportare, după cum 
aceeași remarcă s-ar putea face și 
despre modestia și disciplina ju
cătorilor ei.

Ni se pare ut'il a reaminti acest 
adevăr după o etapă în care, ca 
și în săptămînile precedente, s-an 
semnalat în unele partide tendința 
de joc dur, abateri de Ia legile 
sportivității. Exemplul cel mai preg
nant l-a oferit întîlnirea de la Plo

iești. unde încleștarea de forțe a 
depășit pe alocuri limitele regula
mentului, unul dintre eroii negativi 
fiind, cu totul regretabil, funda
șul echipei naționale, Mocanu.

Spre deosebire, însă, de etapele 
anterioare, aceea de duminică a 
marcat și o scădere a nivelului ar
bitrajelor. Dintre cei opt cavaleri 
ai fluierului care au condus par
tidele, numai trei au obținut nota
rea maximă — 5 stele. Arbitrul 
Mircea Rotaru a luat numai trei 
stele, iar Petre Sotir chiar două, 
pentru greșeli flagrante, care în 
cazul partidei de la Pitești au in

fluențat și rezultatul (din fericire, 
fără a-1 denatura).

Oprindu-ne, în comentariul nos
tru, îndeosebi la aspectele mai pu
țin plăcute, rezultate din. desfășu
rarea etapei a 6-a, nu avem, fi
rește. intenția de a dramatiza lu
crurile. Am dorit doar să atragem 
atenția asupra unor situații care 
pot și trebuie să fie îndreptate, 
pentru ca ele să nu mai afecteze în 
nici un fel desfășurarea la un ni
vel cît mai bun a campionatului, 
și cu atît mai puțin reprezentarea 
fotbalului nostru în competițiile 
internaționale din acest sezon.

Etapa viitoare : Dinamo Obor — Fla
căra roșie, Electronica — Mașini unelte, 
T.M. București — Olimpia, Unire» Tri
color — Voința, Victoria — Sirena, Au
tobuzul — Laromet, Tehnometal — Celu
loza.

1. Electronica 6 4 2 0 9— 4 10
2. Autobuzul 6 4 11 12— 6 9
3: UniFea Tricolor 6 4 1 1 9— 4 9
4. Celuloza 6 4 11 7— 3 9
5. FI iicăr a 6 4 0 2 12— 9 8
6. Voința 6 3 2 1 9— 7 8
7. Tehnometal 6 3 0 3 9— 7 6
8. Laromet 6 13 2 3— 7 5
9i Dinamo Obor 6 2 13 4— 9 5

10-11. TM București 6 12 3 7— 9 4
10-11. Sirena 6 12 3 4— 6 4

12.. Olimpia , 6 114 7— 9 3
.13,. Victoria 6 10 5 4—10 2
14., Masin’ 6 0 2 4 4—10 2

SERIA A V-a
I.R A. Cîmpina — Prahova Ploiești 

1-1 (1-0)

(Corespondenți : Fl. Oprița, P. Șuman-
dan, M. Mtitașcu, C. Creții, I. Ștefan, N. 
Sorin ca și St. Marlon).
1. Vagonul 6 4 1 1 7-^ 4 9
2. Mureșul 6 3 2 1 10— 3 8
.T Progresul 6 2 3 1 7— 5 7
4. CFR Caransebeș G 3 0 3 14— 5 6
5. Minerul B. 5 3 0 2 10— G 6
6. Furnirul 6 3 0 3 7— 6 6
7. Minerul G. 6 3 0 3 to—:11 6
8. Aurul 6 2 2 2 fi 8 6
9 M.etajul 6 2 2 2 lo-:13 6

10. UM Timișoara 5 2 1 2 7— 7 5
11. Minerul M.N. 6 1 3 2 7— 7 5
12. Gloria 6 2 1 3 5— 6 5
13. Electromotor 6 2 0 4 6—11 4
14. Victoria 6 1 1 4 2—16 3

Etapa viitoare : Viitorul — Teriila. 
Tractorul — Carpați B. Unirea — Mine
rul M.C., Torpedo — Forestierul, Me- 
trom — Politehnica, Coiorom — Oltul. 
Minerul B, — Carpați C.

Ch. Brintă, N. Serei ca nu. Fr. Gazda:;,
G. Carol).

1. Metrom 6 4 1 1 bl- 4 9
2. Politehnica 6 4 1 1 11— .5 9
3. Tractorul 5 3 2 0 15- 3
4. Textila fi 3 2 t 10— 6 8
5. Torpedo fi 2 3 1 5— 5 7
6. Oltul 5 2 2 1 8— 5 6
7. Viitorul G 2 2 2 10—1? 6
8. Unirea fi 2 1 3 5— 6 5
9. Carnati C. fi 2 1 3 8—11 5

10. Forestierul G 1 3 2 4—11 5
11. Carpați B 6 2 0 1 9—144
12. Minorul B. fi î a 3 .1— 8 4
13. Minerul M.C. fi 1 1 4 6—12 3
14. Coiorom 6 1 1 4 2—11 3

Etapa viitoare : Victoria — Furnirul, 
Metalul — Minerul B., Aurul — Dline- 
rui M.N., Electromotor — U.M. Timi
șoara, Gloria — Vagonul. Minerul G. — 
C.F.R. Caransebeș, Mureșul — Progre
sul.

SERIA A IX-a
Constructorul Hunedoara — Minaur 

Zlatna 2—0 (0—0)
C.F.R. Simeria — Metalul Copșa Mică 

4—0 (3—0)
C.F.R Sighișoara — A.S.A. Sibiu 3—1 

(1-0)
Minerul Teiiuc — Unirea Alba Iulia

4— 1 (2—0)
Vitrometan Mediaș — U.P.A. Sibiu

5— 1 (0—0)

1ZELL CELE TREI DERBYURI LOCALE S-AU ÎNCHEIAT NEDECIS

ȘTIINȚA BACĂU — 
DUROSTOR SILISTRA 4-1 (2-1)
Studenții băcăuani au susținut 

duminică un meci amical. La ca
pătul unui joc frumos, gazdele au 
ciștigat pe merit. Au marcat : Mar- 
goșoiu (min. 19 și 87), Cioeoiu (min. 
17), Grosaru (min. 85) — pentru 
Știința, Iordanov (min. 30) pentru 
Durostor. A arbitrat bine Ion Sto- 
roș (Bacău).

Hie IANCU, coresp.

CLASAMENTUL ECHIPELOR 
DE TINERET-REZERVE

1. DINAMO 6 6 0 0 18— 3 12
2. Petrolul 6 3 1 0 14— 5 11
3. „U“ Cluj 6 5 0 1 15— 5 10
4. Rapid fi 3 2 1 13— 7 8
5. Univ. Craiova fi 3 1 2 9—47
fi. Farul 6 3 0 3 9—36
7. .Țiul 6 2 2 2 9—96
8. Crișul 6 3 0 3 6—9 6
9. U.T.A. 6 2 2 2 9—12 6

10. F.C. Argeș 6 2 1. 3 11—10 5
11. Steaua 6 2 0 4 12—11 4
12. Steagul roșu 6 2 0 4 6—12 4
13. Sport Club Bacău 6 2 0 4 7—14 4
14. Politehnica 6 1 1 4 3—10 3
15. A.S. Armata 6 1 0 3 5—13 2
16. C.F.R, Cluj 6 0 2 4 2-16 2

Seria I
METALUL TÎRGOVIȘTE — POIANA 

CÎMPINA 3—1 (1—1)
Oaspeții au deschis scorul în mid. 

12. prin Ciucu. în continuare, ini
țiativa a aparținut gazdelor care, 
în min. 24 au egalat dintr-o lo
vitură de la 11 m, transformată de 
C. Ionescu. Celelalte două goluri 
au fost înscrise, în min. 70 și 72, 
de către Tiron, inspirat introdus 
în formație în min. 63. A arbitrat 
satisfăcător C. Dragotescu (Bucu
rești). (M. Avanu — coresp.).
F. C. GALATI — POLITEHNICA 

GALAȚI 1—1 (1—0)
Derbyul gălățean, desfășurat pe 

stadionul Dunărea, în fața a peste 
15 000 de spectatori, a oferit un joc 
frumos, cu multe faze de poartă, 
în care ambele echipe s-au angajat 
fără menajamente. Au marcat : Io
nică (min. 2), respectiv Marinescu 
(min. 48). De remarcat că în min. 
75, Toma (Politehnica) a ratat o 
lovitură de 1a 11 m, just acordată 
de conducătorul jocului. C. Nicu
lescu (București). Dar tot el n-a 
acordat un gol echipei Politehnica 
și nu a dictat un penalty în favoa
rea echipei F. C. Galați. (T. Sirio- 
pol — coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 0—0

Meciul a avut loc sîmbătă. So
cotit altădată derbyul Moldovei, 
acum jocul a deziluzionat. A con
dus bine V. Pîrvulescu (Buzău). 
(I. Iancu — coresp ).

DUNAREA GIURGIU — PORTUL 
CONSTANTA 1—0 (0—0)

Joc de factură tehnică modestă. 
Dunărea a ratat multe ocazii, uni
cul gol fiind realizat de Vasilache 
(min. 48), cu largul concurs al por
tarului Stancu. La rîndul lor, oas
peții au fost periculoși pe contra
atac, însă Mustafa a ratat incredi
bil. Excelent arbitrajul lui D. Isă- 
cescu (București). (Tr. Barbălată — 
coresp.).
CHIMIA RM. VTLCEA — METALUL 

PLOPENI 1—0 (1—0)
Partida a fost la discreția gazde

lor care în min. 14 au reușit să 
înscrie unicul gol al meciului. A 
condus foarte bine Alex. Ene (Cra
iova). (P. Ciornoiu — coresp.).
C.F.R. PAȘCANI — Ș. N. OLTENIȚA

2—3 (2—2)
Prin acțiuni rapide, pe contra

atac, oaspeții reușesc să înscrie în 
min. 11, prin Răducan, și în min. 
16 prin Nițu. Replica gazdelor se 
soldează cu două goluri realizate 
de Panait (min. 28 — din 11 m) și 
lordache (min. *4). După pauză, 
în min. 65, Ș. N. Oltenița obține 
prin Eftimescu, golul victoriei. în 
ultimul minut de joc, Panait a ra
tat o lovitură de la 11 m. Victoria 
oaspeților este pe deplin meritată. 
Corect și autoritar arbitrajul lui C. 
Prusac (Botoșani). (C. Enea — 
coresp.).
METALUL BUCUREȘTI — PROGRE

SUL BRĂILA 1—0 (1—0)
Partida dintre cele două echipe, 

disputată pe terenul din Panteli- 
mon, a fost plăcută și interesantă.

Deși a părăsit terenul învinsă, for
mația din Brăila a lăsat o fru
moasă impresie, prin jocul ei curat, 
ofensiv. Metalurgiștii bucureșteni 
au evoluat destul de bine pînă spre 
sfîrșitul partidei, cînd elevii lui 
Paul Popescu au trecut prin clipe 
grele, datorită unor acțiuni foarte 
periculoase ale oaspeților. După ce 
în min. 15, Troi, singur cu porta
rul Trofin, ratează deschiderea sco
rului, în min. 23 se va înscrie uni
cul punct al partidei la o fază fîxă: 
Georgescu execută o lovitură libe
ră de la 20 m, peste „zid", și Iancu 
înscrie din apropiere.

La reluare, gazdele par mulțumi
te de acest fragil avantaj și nu 
mai acționează cu convingerea din 
prima repriză. Oaspeții sesizează a- 
ceastă situație și. prin introduce
rea lui Turcu și Ologu, forțează 
egalarea, pe care, după aspectul jo
cului, o meritau. A condus bine 
M. Roman (Brașov). (Aurel Păpă
die).

P.S. — Cronica meciului Pro
gresul — Sportul Studențesc (scor : 
1—1) a apărut în ziarul nostru de 
ieri.

Seria a Il-a
POLITEHNICA TIMISOARA —

C.F.R. TIMIȘOARA 0—0
Peste 18 000 de. spectatori au a- 

sistat la derby-ul timișorean. Jo
cul a fost frumos și ambele echipa 
au avut posibilitatea să înscrie. A 
condus excelent Ă. Bentu — Bucu
rești. (I. Stan — coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — VULTURII TEXTILA 
LUGOJ 3—0 (2—0)

Joc de un bun nivel tehnic. în 
prima parte, gazdele au avut ini
țiativa și au marcat de două ori, 
prin Silaghi (min. 23) și Pușcaș 
(min. 37). După pauză, tot local
nicii au dominat și au mai înscris 
un gol prin Atodiresei (min. 49). 
Oaspeții au jucat deschis, însă îna
intașii n-au putut depăși apărarea 
reșițenilor. A arbitrat bine Gh. 
Micu — Tg. Jiu. (J. Plăvițiu — 
coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
C.F.R. ARAD 2—0 (1—0)

Craiovenii au dominat. Ei au 
deschis scorul în min. 24. cînd 
Stănescu a transformat un pe
nalty. în repriza secundă, în min. 
63, la o învălmășeală în fața porții 
feroviarilor, Bălosu a mărit avan
tajul echipei sale. Arădenii au 
creat deseori panică în careul e- 
chipei craiovene, însă, au greșit de 
citeva ori ținta. Foarte bun arbi
trajul lui Gh. Retezan — Bucu
rești. (St. Gurgui — coresp).

GLORIA BISTRIȚA — 
GAZ METAN MEDIAȘ 0—0

Din minutul 25, prin elimina
rea lui Darie pentru atitudine ne
sportivă, oaspeții au jucat în 16 
oameni, în min. 43, Ciocan (Gloria) 
a ratat un 11 m. A arbitrat bine 
V. Catană — Cărei. (T. Toma — 
coresp.).
OLIMPIA ORADEA — C.S.M. SIBIU 

3_1 (o—o)

După. 45' de minute anoste, cu 
multe greșeli, în repriza secundă

jocul a devenit mai vioi, au apă
rut fazele de poartă și... golurile. 
Au marcat : Benczik (min. 57, 66 
și 82) pentru Olimpia, Stoicescu 
(min. 87) pentru C.S.M. A condus 
bine P. Vamoș — Tg. Mureș. (I- 
Gbișa — coresp.).

METALURGISTUL CUGIR — 
CHIMIA FAGARAȘ î—0 (0—0)

Metalurgiștii au evoluat sub aș
teptări. Din min. 44, oaspeții au 
jucat în 9 oameni, deoarece Boan- 
ță și Ioniță au fost eliminați pen
tru nerespectarea distanței la e- 
xecutarea unor lovituri libere. Uni
cul gol a fost realizat de Dinea, în 
min. 64. M. Biolan — Tr. Severin 
a arbitrat bine. (M. Vilceanu — 
coresp.).

MINERUL BAIA MARE — 
CORVINUL HUNEDOARA 2—1 (1—0) 

în prima repriză, băimărenii au 
prestat un joc slab, cu multe pase 
greșite, singurul „eveniment" fiind 
transformarea unui penalty în min. 
38. de către Lang. La un minut de 
la reluare, minerii și-au majorat 
avantajul. înscriind prin același 
Lang. Apoi, ei au ratat multe oca
zii. Cu două minute înainte de 
fluierul final, Munteanu a redus 
din handicap. Corect arbitrajul lui 
V. Topan — Cluj. (T. Tohătan — 
coresp.).

MINERUL ANINA — OLIMPIA 
SATU MARE 1—0 (0—0)

Joc de factură tehnică slabă, cu 
multe ratări, în special, la poarta 
oaspeților. Unicul gol a fost în
scris de Mihăilescu, în min. 61, din 
11 m. A condus bine I. Crișan — 
Aiud. (P. Lungu — coresp ).

1010-PRONOSPORT
CÂȘTIGĂTORII excursiilor 

DE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ LOTO DIN 

21 SEPTEMBRIE 1971 (continuare)
21. Szarcsali Elîsabeta — Tg. Mu

reș ; 22. Ionescu Constanta — PJo- 
peni jud. Prahova : 23. Dima Vic
toria și 24. Tudor Nicolaie din Plo
iești : 25. Șandor Elîsabeta — Satu 
Mare ; 26. Dragoș Gheorghe — Dră- 
gușeni jud. Satu Mare ; 27. Coțo
fană Maria — Avrig jud. Sibiu ; 
28. Ballasch Walter — Sibiu ; 29. 
Czermak Ludovic — Timișoara; 30. 
Drăghici C. Florin — Voicești jud. 
Vîlcea ; 31. Bucur Mircea ; 32. Sesan 
George ; 33. Suciu Vasilica ; 34.
Gheorghe Elena : 35. Udroiu Nico
laie ; 36. Văduva H. Ștefan; 37.
Mihăilescu Tudor ; 38. Știrbu Ioana; 
39. Dumitrescu Aneta și 40. Litman 
Isac toți din București ; 41. Ata- 
nasiu Victor — corn. 30 Decembrie 
jud. Ilfov ; 42. Mold'oveanu Florea
— Brăila.

Categoria 5 (50 excursii a cîte 
două locuri la Brașov cu petrece
rea Revelionului) : 1. Bodgan Nico
laie — Arad ; 2. Nicula Alexandru
— corn. Silișteni jud. Argeș; 3. Mi- 
halcea Maria și 4. Baroncea Maria 
din Bacău ; 5. Csernota Maria ; 6. 
Imre Andrei și 7. Restea Dumitru 
toți din Oradea ; 8. Pușcoiu Elena; 
9. Pernea Vasile și 10. Răducu Au
rel toți din Brașov, (continuare în 
numărul de miercuri 6 octombrie).
CISTIGURILE CONCURSULUI PRO- 
NOEXPRES NR. 39 DIN 29 SEP

TEMBRIE 1971
EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 1

variantă (25t>/()) a 100 000 lei și 2 va
riante (10o/0) a 40.000 lei : cal. 2 : 1.80 
a 35.093 lei ; cat. 3 : 21,75 a 2.904 lei ; 
cat. 4 : 85.25 a 741 lei ; cat. 5 : 170,40 
a .371 lei ; cat. 6 : 6 340,55 a 40 Iei.

Reporț categoria 1 : 817.183 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : Categoria A: 

1 variantă (25o/^) a 52.166 lei ; și 
1 variantă (10o/0) a 20.866 Iei ; cat. B :
18.25 a 4.002 lei ; cat. C : 55,30 a
1.321 lei ; cat. D ; 2.282,05 a 60 leV; 
cat E. 170.75 a 200 lei ; cat. F
3.423.25 a 40 lei.

Cîștigul de categoria 1 .a revenit 
participantului CSlSZER PAL VIL- 
MOS din Brașov care obține astfel 
100.000 lei sau un autoturism la ale
gere și diferența în numerar.

Rubrică redactată de 
Loto-Pronosport



DOUĂ RECORDURI 
MONDIALE LU MARȘ
Selzer (R. D. G.? «te auto™! 

performanțelor realizate 

pe 30 mile ji 50 km
■ ! BERLIN, 4 (Agerpres). — In ca

drul unul concurs de atle tism care 
a avut loc la Naumburg, mărșă
luitorul Peter Selzer (R.L1. Ger- 

' mană) a stabilit două recorduri 
mondiale. El a parcurs 30 d<» mila 
în 3h 56:12,6 și 50 km în 4h 0s\:19,8. 
Recordurile mondiale preced ente 
erau de 4h 00:06 și respectiv 4h 
08:05 și aparțineau compatriotului 
său Hoehne.

CORESPONDENTA DIN R. 0. GERMANS

AU FOST DESEMNAȚI ARBITRII
PENTRU C.M. DE HOCHEI-1972

TURUL BULGARIEI A LUAT SFIRȘIT
Pe locul I: Szurkowski (Polonia) fi echipa U. R. S. S.

PETER SELZER conducînd în cursa 
de marș disputată cu prilejul re
centului meci atletic U.R.S.S. — 
R. D. Germană disputat la Soci

MECIUL FISCHER-PETROSIAN
LA A DOUA PARTIDA

loc la
partidă

Buenos 
dintre 

Robert 
cadrul 

________ r_____ _____ viitorului 
adversar al lui Boris Spasski pentru 
titlul de campion al lumii la șah.

Astă seară va avea 
Aires cea de a doua . 
mail! maeștri internaționali 
Fischer și Tigran Petrosian în 
meciului pentru desemnarea

L.I.H.G. a stabilit loturile de ar
bitri ce vor fi utilizați! îii viitoarea 
ediție a campionattiluț mondial. 
Astfel, pentru turneul grupei A ce 
se va desfășura la Pragii au fost 
desemnați : Dombrovski ^U.R.S.S.), 
Tegner (Suedia), Korinek; (Ceho
slovacia), Silankorva (finlanda), 
Koppalla (R. F. a Germarției), Eh- 
rensprenger (Elveția) ; jrezerve:

(Cehoslovacia) și Lee

grupa B a campionatului 
ce va fi găzduit de ca-

Bukkala 
(S.U.A.).

Pentru 
mondial 
pitala țării noastre au fost aleși :
Sgîncă (România), Hegedus (Iugo
slavia), Fischer (Norvegia), Egusa 
(Japonia), John (S.U.A.), Cipek (Po
lonia), Pianfetti (Franța), Kochen- 
dorfer (R. D. Germană) și Adam 
(S.U.A.).

SOFIA, 4 (Agerpres). — Cea de-a 
21-a ediție a Turului ciclist al 
Bulgariei s-a încheiat la Sofia cu 
victoria polonezului Ryszard Szur
kowski. El a parcurs 1 452 km (12 
etape) în 34 h 34:39 (medie orară: 
40,380 km.). L-au urmat în clasa
mentul final compatriotul său Ha- 
nusik — la 3:59 ; danezii Tim la 
6:07 și Hansen la 6:10, sovie
ticul Sokolov la 6:54, Daeh-

(R.D.G.) la 8:22 etc. Ci- 
ocupat următoa-

FINALISTII CUPEI DAVIS SE
(Urmare din pag. 1)

ANTRENEAZĂ
mâniei și S.U.A. aparține grupării 
„Old Providence Raquett CIub“ și 
se află într-o zonă de păduri și 
lacuri din împrejurimi. Terenul cen
tral, dotat cu tribune putînd adă
posti 7000 de spectatori (dacă nuli 
se vor mai face adausuri de ul
timă oră), mai poartă un nume, 
acela al unuia dintre fondatori, fi
ind intitulat „Julien J. Clark“-Sta- 
dium.

• O zgură ca cimentul...
Am privit cu curiozitate la'zgura 

spațiului de joc. Este gri-verzuie, 
foarte compactă, un clasic „en-tout- 
cas“, așa cum se cheamă acest gen 
de terenuri în Anglia și țările nor
dice. Deci, cu totul altceva decît 
zgura roșie de la noi. Solicitînd 
părerea lui Ion Țiriac, el ne spune 
drastic : „Asta-i ciment curat..." Și

într-adevăr, se pare că zgura de 
aci are toate proprietățile cimentu
lui normal (nu ca acela de la Cle
veland, precizează jucătorii noștri, 
care fiind vopsit cu o soluție spe
cială, era și mai rapid). Dar și aci 
mingea aleargă repede, mai ales 
că poartă pe ea marca „Wilson", 
garanția unui joc care convine a- 
mericanilor. E greu să-ți dai sea
ma, de 
arăta o 
condiții, 
forță și 
tica, subtilitățile de execuție, vor 
fi pe planul al doilea. Așadar, încă 
un handicap pentru Năstase și Ti
riac.

la antrenamente, cum va 
partidă jucată în aceste 
Probabil însă că jocul în. 
viteză va predomina. Tac-

® Ultimele pregătiri ale finaliștilor

Știm toate acestea și de aceea ne 
pregătim cu atenție. Stan Smith se 
menține în mare formă și îl con
sider supercampionul absolut al 
actualului sezon. Nu știu, în schimb, 
pe cine să aleg între Graebner și 
Froehling. Veți .vedea joi, la tra
gerea la sorți... Deocamdată țin 
să-mi exprim deosebita plăcere de 
a avea asemenea adversari valo
roși ca tenismenii români, așteptați 
totdeauna cu interes și simpatie pe 
stadioanele noastre".

Acestea au fost cuvintele lui Ed 
Turville. Nouă nu ne rămîne de
cît să privim încă o dată spre ca
lendar. Cînd voi apare aceste rîn- 
duri în „Sportul", vor mai rămîne 
doar trei zile pînă Ia Challenge
round. Finala „Cupei Davis“ e a- 
tît de aproape 1

MĂSURI PENTRU DEZVOLTAREA
SPORTURILOR DE IARNĂ IN U.R.S.S.
Un vast plan de investiții a fost 

conceput în Uniunea Sovietică 
pentru a înlesni dezvoltarea spor
turilor de iarnă. încă din cursul ul
timului plan cincinal sporturile de 
iarnă s-au bucurat de o atenție 
deosebită. 2000 de stațiuni pentru 
schi, numeroase patinoare acope
rite, trambuline de diferite dimen
siuni pentru probele de sărituri, 
cabane și diverse amenajări, con
stituie bilanțul construcțiilor din 
această perioadă. Promovarea spor- 

• turilor hibernale a avut ca rezul
tat pregătirea a peste 4,5 milioane 
de sportivi de diferite categorii 
printre care 1500 de maeștri ai 
sportului- Din rîndurile acestora 
din urmă s-au recrutat instruc
torii care vor deservi stațiunile de 
sporturi de iarnă. Măsuri speciale 
aii fost luate pentru a lărgi sfera 
de activitate a stațiunilor Medeo 
și Cimbulak, renumite în toată 
lumea pentru calitatea deosebită 
a gheții de aici care oferă con
diții optime pentru desfășurarea

concursurilor de patinaj viteză și 
a meciurilor de hochei. Climatul 
blînd și lipsit de vînturi al celor 
două stațiuni, le face foarte indi
cate pentru școli de schi și alpi
nism.

în cadrul vastei operații pentru 
promovarea sporturilor de iarnă în 
U.R.S.S., s-au luat măsuri urgente 
pentru înlăturarea unor deficiențe 
existente în activitatea unor aso
ciații sportive și organizații sindi
cale așa îneît prin efortul tuturor 
să fie create condițiile cele mai 
favorabile pentru atingerea scopu
lui propus.

Viitorul plan cincinal al U.R.S.S. 
cuprinde de asemenea un vast capitol 
privitor la sporturile de iarnă că
rora, de curînd, le-a fost desti
nat un fond inițial de 25 milioane 
de ruble, pentru construcții de 
teleferice și de baze turistice, ho
teluri, moteluri și pensiuni, în noi
le stațiuni, toate acestea menite 
să faciliteze practicarea sub toate 
formele a sporturilor de iarnă.

Dar să nu afișăm un pesimism 
prematur. Așa cum i-am văzut în 
primele secvențe de pregătire, ti
tularii noștri joacă excelent. Ilie 
zburdă pe teren, cu voleuri fulge
rătoare, iar 
pe loviturile 
care reverul 
de-a dreptul 
mureanu pare să fie de pe acum 
bine acomodat și servește zeci de 
mingi în forță. La fel încearcă să 
facă și Viorel Marcu.

l-am văzut și pe americani la 
lucru. în jurul probabililor’titulari 
— Smith, Graebner, Froehling sau 
Van Dillen — roiesc o serie în
treagă de alți jucători, pe care în
cercăm să-i identificăm. De unul, 
știm sigur că nu va juca. Este asul 
profesionist Denis Ralston, astăzi 
numai sparring-partner pentru pre
gătirea echipei lui Ed Turville. Că
pitanul reprezentativei S.U.A. ne 
face următoarea declarație :

„Mă pregătesc să conduc, pentru 
a doua oară, echipa Statelor Unite 
în Challenge-round. Evident, aș 
dori să pot repeta succesul de a- 
nul trecut cînd am păstrat trofeul 
în fața tenismenilor 
dar acum va fi mult 
veți în formație pe 
unul dintre cei mai 
din lume, acela care 
a dominat, în mod atît de strălu
cit, circuitul american indoor. Ion 
Țiriac îi este partener excelent la 
dublu și totodată un jucător care 
știe să-și pună în valoare forța și 
experiența în meciurile decisive.

Ion ..apasă" puternic 
sale preferate, dintre 
în lung de linie este 
uluitor. Și Petre Măr-

vest-germani, 
mai greu. A- 
Ilie Năstase. 
buni jucători 
în primăvară

Zilele se desfășoară cu repeziciu
ne... Parcă ieri am primit de la 
Miinchen fotografia înfățișînd pu
nerea primei pietre pe locul care 
avea să devină cel mai mare șantier 
de construcții închinate sportului. 
De atunci am primit alte și alte 
fotografii care ilustrează uriașul 
volum de muncă desfășurat pe șan
tierul viitoarelor Jocuri Olimpice, 
imagini ale bazelor sportive pe care 
în august 1972 sportivii lumii își 
vor demonstra pregătirea și price
perea.

Planul grandios al construcțiilor 
a prins viață și nu peste multă 
vreme ultimele schele vor fi înde
părtate, bazele olimpice, satul con- 
cur'enților, centrul de presă și căile 
de acces puțind să primească oas
peți, cu mai multe luni înaintea 
deschiderii oficiale a Jocurilor.

în rîndurile care urmează ne-am 
propus să facem o sumară trecere

CAMPIONATE... CAMPIONATE... ADVERSARELE

ne
cliștii români au 
rele locuri : Ștefan Suciu (15) — la 
17:43, Vasile Budea (20) — la 22:26, 
Nicolae Andronache (21) — la 24:29, 
Ștefan Szekely (35) — la 31:22 și 
Andrei Suciu (40) — la 34:34.

Clasament final pe echipe: 1.
U.R.S.S. — 105 h 10:02 : 2. Polonia 
— 105 h 
h 20:29 ; 
29:39; 5. 
33:25 ; 6.

13:23 ; 3. Bulgaria — 105
4. Danemarca — 105 h 
R.D. Germană — 105 h

OO.Z.O , v. România — 106 h 00:37 ; 
7. Cehoslovacia — 106 h 11:16 etc.

Ultima etapă, desfășurată pe ruta 
Vrața—Sofia (16 km), a revenit 
lui Szurkowski, în 3h 00:10.

(URSA PARIS-TOURS
Cea de a 65-a ediție a cursei 

cicliste Paris—Tours a revenit ru
tierului belgian Van Linden care 
a parcurs cei 285 km în 6 h 59:28 
(medie orară : 40,766 km.) El a 
dispus la sprintul final de Basso 
(Italia), Karstens (Olanda), Gode- 
froot (Belgia) ș.a.

D« la • octombrie, capitala R.D. 
Germane găzduiește un mare turneu 
International de box. Competiția pu- 
gilistlcă de la Berlin se află acum 
la cea de a treia ediție șl figurează 
în calendarul oficial al AT.B.A,

Fără îndoială că. deși la ctîeva 
luni după marea confruntare a pu- 
giliștilor din cadrul campionatelor 
europene, reuniunea boxerilor de la 
Berlin are. Înaintea viitoarelor mari 
competiții, importanța unei prime 
verificări a loturilor olimpice care 
și-au început pregătirile pentru 
Miinchen. In afara unor sportivi cu 
renume din țările europene, la tur
neul international de la Berlin și-au 
anunțat participarea și boxerii cu
banezi, aflați de cîteva zile în ca
pitala R.D. Germane. Unul dintre 
aceștia. Rolando Garbey. cîștigătorul 
medaliei de argint la J.O. din Me
xic, ne-a declarat : „Chiar dacă Pc 
lista înscrierilor figurează numeroși 
tineri, aceștia trebuie luați în serios. 
Ei vor fi probabil reprezentanții ță
rilor respective la viitoarele între
ceri internaționale. Noi prezentăm 
o echipă tinără, care s-a impus Ia 
Jocurile Panamericane și sperăm că 
și aici numeroși reprezentanți ai 
țării noastre vor urca pe podiumul 
învingătorilor".

Și celelalte 
alinia formații tinere, 
tre cei tnscr.și ................
consacrați. Este vorba, de pildă, de 
boxerii sovietici Semionov și Strel
nikov care vor lua startul la cat. 
semimuscă si muscă, de Kuznețov 
(cat. ușoară) învingător la Sparța- 
chiada popoarelor, ca și de învin
gătorii edițiilor precedente ale aces-

tul turneu Kalmîkov (pani), Șipl- 
lov (mijlocie mică), Neeterov (mij
locie). Polonia va fi prezentă cu 
campionii tării Kokoczka (cocoș). 

Gortad (mijlocie), și cu campionul 
de anul trecut Hebel (semlmijlocie). 

Iată dtiva 
categorii. La

dintre participanțil pe 
semimuscă, R.D. Ger-

români Ștefan Bo- 
Nicolau, Vasile' Ivan, 

Paul Dobrescu,
Pugiliștii 

boc. Ion 
Pavel Nedelcea, 
Tudor Nicolae și Ilie Dascălu au 
plecat ieri spre Berlin în vede
rea participării la acest turneu. 
Cei șapte boxeri sînt conduși de 
antrenorul emerit Ion Popa și 
însoțiți do arbitrul internațional 
Marin Stănescu.

autentic talent, 
dg 18 ani. care 
titlul de cam-

țări participante vor 
Totuși, prin

se află și pugiliști

RECORDURI MONDIALE DE HALTERE
MOSCOVA, 4 (Agerpres) — La 

Voroșilovgrad, în cadrul campio
natelor de haltere ale cluburilor 
sindicale sovietice, semimijlociul 
AL. KOLOTKOV a stabilit un nou

record mondial 
cu 163,500 kg. 
DREKSLER a 
lumii la stilul 
153 kg.

la stilul „împins" 
La cat. ușoară, 

corectat recordul 
„împins", realizînd

mană prezintă un 
pe Rocke, în virstă 
în august a cucerit 
pion internațional al R.D. Germane 
în reuniunea de la Halle. Cat. mus
că : Wnuk (Polonia). Joxo (Franța), 
Blum și Gartenbach (R.D.G.). " 
cocoș : Romero (Cuba), Grubb 
glia), Cosentino (Franța). Cat. 
nă: Prochon (Polonia). Ramin 
Warnke (R D.G.). Cat. ușoară:_ 
mîkov (U.R.S.S.). Linares ; 
Fambach, Radovski (R.D.G.).
semimijlocie: Fedotov (U.R.S.S.),

Palm (Suedia), Siebert și Jentzsch 
(R.D.G.). Cat. mijlocie mică; Kara- 
vaiev (U.R.S.S.), Ruocco (Franța), 
Sybl (Cehoslovacia). Cat. mijlocie : 
Sipilov (U.R.S.S.). Patryszyn (Polo
nia), Hassler (Elveția). Cat. mijlocie 
mare: Dildin (U.R.SS.), Montoya 
(Cuba). Hebel (Polonia). Cat. se
migrea: Nesterov (U.R.S.S.). Dragan 
(Polonia), Takala (Finlanda). Cat. 

grea; Moty (Cehoslovacia), Anders, 
Klemmstein (R.D.G.)

La această listă se adaugă desi
gur boxerii români, care și în aceste 
întreceri nu sînt lipsiți de șanse. (

Cat.
(An- 
pa- 

51
Kal- 

(Cuba), 
Cat.

pentru 
o ca- 

SO 000 
este 

bază 
olimpică 

Miinchen.
tribu- 

principale se 
” *1 meta- 

vor sus- 
acoperiș 

metri 
sub care

Stadionul 
atletism cu 
pacitate de 
de locuri 
principala 
sportivă 
de la

In spatele 
nei 
văd stilpii 
lici care ' 
ține un 
(75 003 
trațf) 
vor mai găsi 
dionul nautic 
hala sporturilor.
OLYMPIA — PHOTO

WERNER RUTTKUS ‘
Sportecho" Berlin

dintre bazeleîn revistă a cîtorva
care vor găzdui întrecerile olimpice 
ale anului viitor.

INAUGURAREA PARCURSULUI 
DE SLALOM NAUTIC...

IUGOSLAVIA; (etapa a 7-a): Sloboda 
Tuzla-Borac Banja Luka 4—0; Radni- 
ciki Niș — Maribor 4—1; Celle Zenika 
— Radnicki Kraguevac 0—0; Hajduk 
Split — Partizan Belgrad 2—1 ; Sara
jevo — zeleznicear Sarajevo 1—2; Di
namo zagreb — Vojvodina Novl. Sad 
0—0: Steaua roșie Belgrad — 
Ljubljana 5—1; Vardar Skoplje 
Mostar 2—3; O.F.K. Beograd — 
3—0. Primele clasate :
1. Zelejnicear
2 Partizan
3. Vojvodina
4. Steaua roșie

PORTUGALIA (etapa a 4-a): ' 
se — Belenens'es 1—0; Benfica 
bona — Beira Mar 2—1; Tomar 
toria Setubal 0—3; Boavista_ — 
2—0 : Barreirense — F.C. 
Sporting *- Lelxoes 3—1; 
Farense 3—2; Academica 
Guimaraes 4—1. Primele
1 Sporting
2. Benfica
3 Vitoria Setubal

Olimpia 
— Velej 
Sutjes'ka

(etapa

7 5 2 
7 5 1
7 4 3
7 4 2

O
1
0
1

18—4 12
13—4 11
12—6 11
12—4 10

Tlrsen- 
i Llsa- 

— VI- 
C.U.F. 

Porto 1—1 :
Atletico - 

Coimbra - 
clasate
4 0 0 11—3
3 1 0 9—4
3 1 0 9—3

4
4
4

8
7
7

5-a): F.C.R.D. GERMANA
Karl Marx Stadt
1—2: Dynamo
Frankfurt pe Oder 2—2:
— Sachsenring Zwickau 0—0: Stahl
Ries'a-Hansa Rostock 1—3; Vorwărts 
Stralsund — Union Berlin 0—0. In 
clasament conduce Carl Zeiss Jena _eu 
7 t(un joc mai puțin), urmată de 
komotiv Leipzig — 7 p, etc.

,__ a
- Lokomotiv Leipzig 
Berlin — Vorwărts 

: Wismut A.U.E. 
__ 0-“0:
Rostock 1—3;
Union Berlin

Lo-

: Du- 
l- Ta- 
V.S.S. 
Zbro-

2—2:

CEHOSLOVACIA (etapa a 10-a); 
kla Praga — Banlk Ostrava 2—0 
tran Preșov — A.C. Nitra 0—3; 
Kosice — Sparta Praga 1—0: 
jovka Brno — Jednota Trencin 
Inter Bratislava — Trjtnec 1—1; Union 
Teplice — Lokomotiv Kosice 0—0 ; 
Slavia Praga — Slovan Bratislava 
2. Slovan Bratislava — 16 p, 3. Dukla 
1—3; z.V.L. Jlllna — Spartak Trnava 
0—0.

Clasament: 1. V.S.S. Kosice — 17 p. 
S. Slovan Bratislava — 16 p. 3. Dukla

(etapa a 5-a): F.C. LICge 
St. Trond — Standard 
Anderleaht — Antwerp 

F.C. Malines — F.C. Bruges 
Carele Bruges — Union St. Gll- 

Crosslng Scha- 
Raclng White — Lierse 

Beveren 3—1. Prl-

BELGIA
— Diest 2—1; 
Liege 1—2;
3—2;---------- -
1—2:
loise 0—0; Ware gen 
erbeek 1—2;
1—6; Beerschot 
mele clasate :
1. F.C. Brugei
2. Standard
3. Racing White

PROGRAMUL SÂPTĂMlNII
SIMBA1A, 9 OCTOMBRIE

C.E. grupa a 11-a : 
Franța — Ungaria
C.E. grupa a Vl-a : 
Italia — Suedia

DUMINICA, 10

C.E. grupa
Olanda —
C.E. grupa
Polonia — 
niei
Preliminarii olimpice : 
Danemarca — România

r-

FRANȚA (etapa a 9-a): Nice 
seille 2—0: Red Star - 
Lille — Bordeaux 0—0: 
Germain Paris 4—1;
5—1: 
Reims 
1—0;
Bastla
1. Marseille
2. St. Etienne
3. Nimes
4. Rennes

Red
Bordeaux 
Paris - 

Angouleme
— Lyon 0—0; Nancy 

St. Etienne
— Monaco

Mar-
Ajaccio 3—1; 

Nîmes
Nantes -
Sochaux

— Rennes
1—2. Primele

9 6 2 1
9 6 0 3
8 6 0 2
9 5 2 2

— st.
— Metz 

0—0; 
Angers 

4—2; 
clasate:
19— 7 14 
29—12 12 
24—11 12 
13— 9 12

ECHIPELOR NOASTRE
tn etapa a 5-a a 

spaniol, 
itoarea 
Steaua 
lor", a 
Atletico

campionatului 
Barcelona, vi- 
a formației 
„Cupa cupe-

AUSTRIA (etapa
— Rapid Vlena 0—3; 
Alpine
Blschofshofen 
Voest Linz I 
Austria ’ 
Wacker 
sate :
1. Rapid
2. Wacker
3. Donawitz

Donawitz
i 1—0; 
0—2: .

Vlena 2—0; 
Innsbruck 1—1.

a 8-a): Wlsenstadt 
F C. Vlena — 

1—1: Simmering — 
; Admira Wacker — 
A ustria Salzburg — 

A.S.K, Graz — 
Primele da

Vlena 
Innsbruck

0
2
0

12— 1 13
17—7 11
13— 7 11

echipa F. C.
adversară

București în
jucat pe teren propriu cu 
Madrid cu care a termi

nat la egalitate : 0—0. Alte rezul
tate : Cordoba — Malaga 0—0 ; 
Burgos — Real Sociedad 3—1 ; Se- 

Espanol Barcelona 1—0 ; 
- Las Palmas 1—0 ; Gra- 

— Gijon 1—0 ; Valencia — 
2—0 ; Atletico Bilbao — Celta 
4—0 ; Real Madrid — Saba- 

2—0. Primele clasate :

villa — 
Coruna 
nada 
Betis 
Vigo 
dell

BULGARIA (etapa 
Spartak Sofia — 
Cernomoreț Burgas 
4—0; Beroe 
Plovdiv 3—2;
dafon Gabrovo 2—0; Dunav 
Spartak Pleven 1—0; Laskov
— Lokomotiv Plovdiv 0—0; Cemo Mo
re Varna — Spartak Varna 1—1; 
Ț.S.K.A. — Septemvrisko Zname — 
Marek Stanke Dimitrov 6—1; Slavia 
Sofia — Lokomotiv Sofia 2—0. Pe pri
mul loc în clasament se află echipa 
Levski Spartak cu 11 . p., secundată de 
Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname șl Be- 
roe Stara Zagora — cu cîte 10 p. etc.

6-a): 
Tîmovo 

Botev 
Stara Zagora — 
Akademik Sofia — 

2—0;
1—0;

a
Etîr

Levskl
1—0;

Vrața 
Trakla 
- Șar- 

Ruse — 
Iambol

5 4
5 3
5 3

6 1

1
2
1

1 3 4—6 3

în etapa

Rexach, unid dintre internaționalii 
de la

... a fost făcută la sftrșitul lunii 
august. întrecerile acestei ramuri 
sportive, care va debuta anul viitor 
la J.O., vor avea loc pe un canal 
special construit la Augsburg, cu 
lungimea de 660 m tn care au fost 
montate 32 de profiluri din beton 
șt prin care apa curge, ca un to
rent, cu aproape 6 metri pe secun
dă. Mai înainte ca acest canal să 
fi fost verificat in mod practic (la 
22 august a avut loc la Augsburg 
un mare concurs internațional), au 
fost făcute numeroase încercări pe 
o machetă uriașă (23 mx0,5 m) rea
lizată la scara 1:22, concluziile im- 
punînd anumite modificări de con
strucție care au și fost executate.

Pentru construirea acestei piste 
au fost excavați și deplasați peste 
40 000 m cubi de pămînt și folosiți 
10 500 m cubi de beton. întrecerile 
vor putea fi urmărite de circa 
25 000 de spectatori pentru care au 
fost amenajate gradene naturale pe 
maluri.

F. C. Barcelona SALA DE BASCHET..,

Ahead 
Bosch 
F. C.

1. Real Madrid
2. Valencia
3. Malaga

13. F.’c. Barcelona
★

După cum am anunțat, 
a 8-a a campionatului olandez, for
mația Feijenoord Rotterdam, vi
itoarea adversară a echipei Dinamo 
București în „Cupa campionilor eu
ropeni", a terminat la egalitate : 
0—0 în deplasare cu F. C. Utrecht. 
Alte rezultate: Telstar — MW 
Maastricht Volendam

GO 
den 
0—0 ;
hoven 2—0 ; F. C. Iiaga — NAC 
Breda 
F. C.
Excelsior Rotterdam
Amsterdam — NEC Nijmegen 1—0.
Iată primele clasate :
1. Feijenoord 8 7 10 16—2 15
2. Ajax 8 5 3 0 12—2 13
3. Sparta 8 4 3 1 22—8 11
4. Twente 8 4 3 1 8—4 11

Deventer 0—0 ; F. C. 
— DWS Amsterdam 
Twente — PSV Eind-

2—1 ; Sparta Rotterdam — 
Groningen 3—3 ; Vitesse —

1—0 ; Ajax

... a fost realizată după planurile 
arhitectului Georg Flinkerbusch. Ea 
se găsește la o distanță de 7 km 
de satul olimpic. Este o construcție 
circulară, care poate primi 6360 de 
spectatori, avînd planșeul oscilant, 
cu un podium din lemn de arțar 
dur (37x19 m. suprafața de joc mă
soară 26x14 m). înălțimea sălii este

4 1 O 14—4 9 
4 O 1 11—4 8
3 2 0 5—2 8

5
5
5

a
R. 
a 

R.

VII- a :
D, Germană
VIII- a :
F. a Germa-

OCTOMBRIE

i

în preliminariile olimpice, echi
pa Danemarcei a eliminat selecțio
nata Elveției. în imagine, o fază 
din cel de al doilea joc (4—0 în

favoarea danezilor) în dreapta da
nezii Richter și S. Petersen asal
tează poarta elvețiană Duminică.

selecționata României va susține la 
Copenhaga, întâlnirea cu Danemar
ca. tot in preliminariile olimpice.

de 12 m. O concentrare de 1 800 de 
lucși luminează terenul de joc, ceea 
ce va asigura condițiile cele mai 
bune pentru transmisiunile în cu
lori la televiziune.

Acoperișul clădirii este cu totul 
special, avînd forma unui con in
versat. Materialul utilizat a fost 
oțelul (6 mm). Construcția va fi 
gata în întregime în primăvara 
anului viitor. Alte săli de antrena
ment au fost amenajate pentru e- 
chipele de baschet participante la 
competiția olimpică. La 
vor lua parte 16 
acestea 5 au fost 
S.U.A., Iugoslavia, 
lia (adică primele 
din 1968), R.F. a 
organizatoare) celelalte 
vor fi completate cu cîte două echi
pe din America, Asia, Africa și 
Europa, una din Oceania și alte 
două formații care se vor clasa în 
fruntea unui turneu preolimpic pre
văzut a avea loc în august 1972 la 
Augsburg.

în fiecare zi de competiție, de la 
27 august, vor avea loc cîte 8 me
ciuri (zile de pauză 31 august și 4 
septembrie). Semifinalele se vor 
desfășura la 5 și 6 septembrie, iar 
finalele la 7 și 8 septembrie. Ultima 
zi s întrecerilor finale va constitui... 
noaptea cea mai lungă, meciurile 
fiind 
23,30

întreceri 
formații. Dintre 
calificate, astfel: 
U.R.S.S. și Brazi- 
4 clasate la J.O. 
Germaniei (țară 

11 locuri

programate să înceapă la 
(HEC) !...

16 SPORTURI
LA CONCURENTĂ

ora

celUna din zilele cu programul 
mai bogat va fi cea de la 31 august 
1972. De la ora 13 la 17, cînd este 
prevăzută, de exemplu, o gală de

LA VIRȘEȚ, DUPĂ 12 RUNDE
BELGRAD, 4 (Agerpres). — După 

disputarea a 12 runde, în turneul 
internațional masculin de șah de 
la Vîrșeț (Iugoslavia) continuă să 
conducă Meking (Brazilia) cu 91/: 
puncte, urmat de Portisch (Ungaria) 
— 8 puncte (1), Filip (Cehoslovacia), 
Pianinei (Iugoslavia) — 7*/i puncte, 
Ivkov (Iugoslavia) — 7 puncte (2) 
etc. Maestrul român Victor Ciocîl- 
tea ocupă locul 11 cu 4*/s puncte șl 
două partide întrerupte.

12-a, Meking (cu pie- 
cîștigat în numai 
Joksici, Radulov

25 
l-a 
pe 
în

în runda a 
sele albe) a 
de mutări la 
învins pe Janosevici și Pianinei
Sili. A fost consemnată remiza 
partida Filip-Bilek. Celelalte par
tide, printre care Ciocîltea-Baretici 
(Iugoslavia), s-au întrerupt. Partida 
derby a rundei, Ivkov-Portisch, a 
fost amînată deoarece marele maes
tru iugoslav este suferind.

box, simultan vor avea loc compe
tiții la scrimă, haltere, hochei, judo, 
atletism, pentatlon modern, canotaj, 
călărie, lupte, ciclism, tir, notație, 
volei și iachting. Adică, 16 sporti^. 
în același timp ! Deci, numai spec
tator să nu fii.'...

J. O. TRANSMISE TN PESTE
100 DE ȚÂRI

Centrul olimpic de radio și 
viziune pregătește transmisiile 
tru peste 100 de țări din toate 
tinentele. Pentru aceasta, între al
tele, este nevoie de 900 de pupitre 
speciale pentru comentatori, mai 
mult de 100 de camere electronice 
de televiziune în culori, pe stadioa
ne, studiouri pentru interviuri etc. 
De asemenea, 21 de mașini pentru 
transmisiunile în culori, 70 de stu
diouri pentru radio, 40—60 de mag- 
netoscoape. studiouri de traducere, 
camere pentru developarea și mon
tajul filmelor etc.

tele- 
pen- 
con-

A REUNIT LUI J. STEWAIiT
Pe circuitul de la Watkins Glen 

s-a disputat competiția automobilis
tică (formula I) „Marele premiu al 
S.U.A.", ultima probă din cadrul 
campionatului mondial al piloților. 
Victoria a revenit, surprinzător, tî- 
nărului francez Franțois Cevert, 
care, la volanul unei mașini „Ty
rrell Ford", a parcurs 320 km (59 
de ture) în lh 43:51, realizînd o 
medie orară de 186 km. Pe locurile 
următoare s-au clasat elvețianul Jo 
Silfert („BRM"), suedezul Ronnie 
Peterson (,,March-Ford“) și neo-zee- 
landezul Howden Ganley (,,BRM“). 
Marele favorit al competiției, sco
țianul Jackie Stewart („Tyrrell 
Ford"), a ocupat locul cinci la 1:16 
de învingător.

în urma acestor rezultate, titlul 
de campion mondial pe anul 1971 
a fost cucerit de Jackie Stewart cu 
63 p. L-au urmat în clasamentul 
final Peterson — 34 p; Cevert — 
26 p, Ickx (Belgia), Siffert — 
cîte 19 p, Fittipaldi (Brazilia) — 16 
p, Andretti (S.U.A.) — 12 p, Hulme 
(Noua Zeelandă), Gethin (Anglia) 
și Amon (Noua Zeelandă) — cîte 
9 p etc.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
în cadrul unul concurs desfășurat la 
Varșovia, la startul căruia au fost pre- 
zenți atleți fruntași din Polonia, Daniela 
Jaworska s-a clasat ...
proba de aruncarea 
manța de 62,06 m. 
proba masculină de 
cu 19,47 m, iar Jan 
nometrat în cursa de 400 m plat 
timpul de 46,5. Proba de săritură în lun
gime a revenit lui Zembicki cu rezulta
tul de 7,79 m.

pe primul 
suliței cu 
Komar a 
aruncarea 
Werner a fost cro- 

cu

loc în 
perfor- 
cîștigat 

greutății

în finala turneului de tenis de la Ber
keley (California) s-au întilnlt cunoScu- 
țli jucători australieni Rod Laver și 
Ken Rosewall. A cîștigat Rod Laver cu 
6—4. 6—4. 7—6. Proba de dublu a re
venit cuplului australian Laver—Emerson, 
învingător în finală eu 6—3, 6—3 în fața 
perechii Stolle—Rosewall (Australia).

In runda a 13-a a campionatului U.R.S.S. 
de șah. care se desfășoară în prezent 
Ia Leningrad, Tukmakov a cîștigat la

Vaganian iar Șamkovici l-a învins pe 
Lein. S-au încheiat remiză următoarele 
partide : Bronstein — Karpov, Niko
laevsk! — Gheller, Krogius — Grigorian, 
Kapengut — Smîslov și Karaseev — 
Stein. Restul partidelor s-au întrerupt, 
în clasament conduce Savon cu rf.5 
puncte.

Pe hipodromul „Longchamps" din Paris 
s-a disputat celebra cursă de cai (aler
gare de galop) dotată cu „Marele pre
miu al Arcului de Triumf. Primul a 
trecut linia de sosire calul englez 
„Mill Reef, condus de Georges Lewis.

Confirmind forma excelentă manifestată 
In acest sezon, cunoscuta campioană a- 
mericană de tenis Billie Jean King a 
terminat învingătoare și în turneul in
ternațional de la Pnoenix (Arizona). Ea 
a învins-o tn finală cu 7—5, 6—1 ’ pe 
compatrioata sa Rosemary Casals. tn 
semifinale, Billie, Jean King a ellmi- 
nat-o cu 6—4. 7—5 pe australianca Kerry

Melville, iar Rosemary Casals a dispus 
cu 6—3. 6—2 de Nancy Richey (S.U.A.).

S3
Pe lacul Ontario (Canada) au început 
întrecerile campionatului mondial de 
yachting (clasa .,finn“). Prima regată a 
fost cîștigată de americanul Henri 
Sprague, urmat de compatriotul său 
Ed Bennett și suedezul Magnus Olin La 
actuala ediție a competiției participă 87 
de concurenți. .

După cum s-a mai anunțat, cunoscutul 
jucător de tenis spaniol Manuel Santana 
a fost suspendat pînă la 1 noiembrie de 
către forul spaniol de specialitate pen- j 
tru că a refuzai să participe la campio
natele naționale de la Aviles. In peri
oada respectivă, Santana nu Se afla în 
Spania, fiind plecat în Interes de servi
ciu în S.U.A. Ziarele madrilene au pro
testat împotriva acestei măsuri arbi
trare a federației. Ele au arătat că San
tana, datorită marelui său talent, a tă
cut ca în Spania tenisul să devină un 
aport foarte popular.
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