
Tovarășul VALERIAN GHtNEȚ, prim-secretar al Comitetului municipal

Gh. Gheorghiu-Dej al P.C.R., primarul municipiului:

„PfNTRU COPII CA SI PENTRU MATURI, AGREMENTUL 
PRIN EXERCIȚII FIZICE NU POATE Fl THAT AT CA 0 JOACĂ!1'

Noua sală de sport din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, recent dată in folosință
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CUPEI DAVIS
llie Năstase, u>or accidentat, este sub supravegherea 

medicului ® 9 tenisrteni americani se antrenează
pentru meciul cu România...

Pe o fostă vatră de sat — șl Încă 
un sat pe care In zece minute, mer- 
gind alene, îl străbateai de la un 
capăt la altul — s-a ridicat un oraș 
modern, cu clădiri monumentale, 
o adevărată citadelă a socialismu
lui. Este vorba de municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej. Cine vizitează astăzi 
acest oraș al Moldovei nu se poate 
să nu rămînă îneîntat, să nu ad
mire adevărata artă, priceperea și 
ingeniozitatea edililor In a conferi 
fiecărui edificiu, fiecărui teren vi
ran. fiecărui colțișor dintr-un parc 
o întrebuințare practică.

Entuziasmați de tot ceea ce am 
văzut —• dar în mod special de 
noua sală de sport dată recent In 
folosință, ca și de adevăratul para
dis al copiilor care este parcul de 
distracții și joacă ce le-a fost dă
ruit de municipalitatea orașului — 
am bătut la ușa cabinetului primu
lui secretar ăl Comitetului munici
pal de partid, primarul orașului, 
tovarășul Valerian Ghineț.

— Venim de la sala de sport 
și sintein incă sub impresia celor 
văzute acolo. Dacă am urca acest e- 
dificiu pe o platformă și 1-am am
plasa in București, să zicem, vă asi
gurăm că incepind de la simplul

ECHIPA FEMININĂ
IFF BASCHEI

A II, P. CHINEZI

Reprezentativa feminină de 
baschet a R.P. Chineze, recu- 

lumea acestui 
\aloarea ți spec
iosului practicat, 
te luna decern-

născută in sport prin 
taculozitatea 
' a efectua, 
brie, un turneu in tara noas
tră. Oaspetele vor evolua, la 
București (8—9 decembrie) și 
la Timișoara (13—14 decem
brie), in compania selecțio

natei României care se pre
gătește pentru Campionatul 

balcanic (Sarajevo, 17—19 de- 
(gembrie).
*

cet&țean, căruia l-ar place să vadă 
ceva frumos, și pină la specialistul 
in construcții de baze sportive — 
toți ar fi incintați de ceea ce sa 
realizat in municipiul dumneavoa
stră. Vă place mult sportul, tovară
șe prim-secretar ?

— Nu pot șă neg. îmi place spor-

tul. Dar nu despre aceasta este 
vorba în primul rînd. Sînt de păre
re că atit pentru copii, cît și pentru 
noi, cei maturi, agrementul prin

Ion GAVRILESCU

/Continuare in pag a 2-a)

CHARLOTTE, 5 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

.Charlotte, why not?" (Charlotte, 
de ce nu ?) îmi spusese glumeț ste
wardesa cu ten ciocolatiu la îmbar
carea in avionul ce avea să mă 
ducă de la New York in orașul 
Challenge-round-ului. Rima mi-a 
plăcut urmărindu-mă in gind pe 
tot timpul călătoriei și. aici, după 
sosire

AZIr IN SALA DE LA STADIONUL REPUBLICII

POLITEHNICA BUCUREȘTI MAYDA BARCELONA
IN PRIMUL TUR AL „C.C.E.“ LA TENIS DE MASA

Una dintre cele mai importante 
competiții internaționale de tenis de 
masă, „Cupa campionilor europeni",, 
deschisă formațiilor masculine, s» 
află la a XlI-a sa ediție. Printre cele 
16 echipe înscrise la startul din acest 
an, figurează și reprezentanta Româ
niei. Politehnica București. Ea își 
va face debutul astăzi, de la ora 17, 
in sala de sport de la .stadionul Re
publicii.

în intilnirea inaugurală, jucătorii 
români vor avea ca adversari pe cam
pionii Spaniei, membri ai echipei 
Mayda din Barcelona. Oaspeții, care 
au sosit, de luni seara în Capitală, 
au făcut ieri dimineața, un antrena
ment in sala unde este programată 
partida oficială. Echipa spaniolă cu
prinde pe Martin Olivar (39 de ani), 
Juan Salirao-junior (16) și Jose Fe- 
liu (15). Antrenorul formației este 
dl Taime Eleo. iar conducător al 
delegației, dl Juan Salamo-senior.

Acesta din urmă ne-a declarat 
după antrenament: „Participind
pentru prima oară la o asemenea în
trecere a celor mai bune echipe do 
club de pe continent, am venit la 
București animați dc dorința de a 
face o figură cit mai onorabilă. Cu
noaștem insă valoarea deosebită a 
acestui sport in țara dv și sincer să 
fiu, nu ue acordăm nici n șansă. 
Aceasta insă nu ne va împiedica să 
încercăm să ne prezentăm cît mai 
bine".

Lotul sportivilor de la Politehnica, 
pregătiți de prof. Andi Ardeleanu, 
cuprinde pc Tudor Gbeorghe. Stellau 
Nicoiae, Adam Antal, Mihai Bobocică 
și Mihaî Colțescu. In timp ce primii 
doi sînt titulari, cel de al treilea om 
al formației va fi selecționat dintre 
Antal. Bobocică și Colțescu.

într-adevăr, de ce nu 7 întreba
rea și-o pune, desigur, oricine cal
culează șansele echipei noastre in 
această a doua finală in care ata
căm direct trofeul suprem al teni
sului. Pronosticurile sînt domeniul 
ingrat al gazetăriei sportive, dar 
totodată tentante. Dacă luăm in 
considerare faptul că llie Năstase 
a învins, in ultimele întîlniri în fața 
fileului, pe toți cei trei component! 
ai actualei selecționate americane 
— Smith, Graebner. Froehling — 
atunci asemenea pronosticuri prind 
aripi optimiste. Iar faptul că Ion 
Tiriac, la Cleveland, acum doi ani, 
îl conducea pc același Stan Smith 
(2—1 la seturi) cînd se juca pe 
ciment nu pe zgură, este tot atit 
de promițător. Și de ce ar fi noua 
pereche Smith—Van Dillen — 
chiar dacă a jucat in finală la 
Forest Hills — mai bună decît cla
sicul cuplu al românilor care nu 
mai departe decît anul trecut era 
campion mondial pe zgură (Ro
land Garros) ? în definitiv pentru 
a cîștiga un meci în „Cupa Davis" 
este suficient să aliniezi doi jucă
tori de valoare. Și noi îi avem. 
Cele trei puncte necesare victoriei 
nu par inaccesibile la un aseme
nea raport valoric existent între 
team-urile ce stau față-n față. De 
ce nu ?

Am privit mai atent zgura de 
pe stadionul Julian J. Clark în tim
pul antrenamentelor. Pare stranie 
unui ochi de european cu tonurile 
ei verzui de beton crud. Cînd calci 
pe ea pare chiar beton atit de 
tare este. Și mingea sare repede pe

DUMINICĂ, LA COPENHAGA

Radu VOIA

amintire pen-

Foto: N. DRAGCȘ

După antrenamentul din sala Republicii din București, o 
tru jucătorii- oaspeți: de la stingă: Jose f'eliu. Martin Oltvar și juan

Salamo-junior

fntilnire Intre cele două vedete ale tenisului românesc și american in 
afara dreptunghiului de joc i .Stan Smith (jos) și llie Năstase 

Foto t BJORN GULLANDER(Continuare in pag, a 4-a)
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OLIMPICE

* EUROPENELE DE LA MILANO
POIANA BRAȘOV, 5 (prin tele

fon), Fotbalul n-a. apărut încă la 
rubrica ziarului „Orizont olimpic", 
deși a fost de cîteva ori în actua
litate. De ce ? Pentru că fotbaliștii 
noștri nu și-au asigurat încă pre
zența la J.O. Miinchen ’72, deși au 
trecut de prima manșă a prelimi
nariilor. intrecind reprezentativa 
Albaniei. Abia acum ei se află în 
fața pasului decisiv, dubla intîlnire 
cu reprezentativa Danemarcei, care

va conferi un loc în turneul olim
pic.

Poate de aceea, Iotul aflat acum 
in ultimele pregătiri în vederea me
ciului de duminică, de la Copen
haga, este un „mixtum composi- 
tum". La Poiana Brașov, în hotelul 
„Bradul” — preferat, pare-se, de 
tricolori. înțrucH și înaintea parti
dei cu Finlanda tot aci au tras — 
se află opt „mexicani” (Răducanu, 
Dinu, Dumitru, Radu Nunweiller,

Neagu, Luccscu, Dembrovschi, Du- 
initrache), șapte jucători care au 
contribuit la eliminarea formației 
Albaniei (Coman. Cheran, Pop.

Paul SLAVESCU

f&mtittuare tn pag. a 3-a)

mai spectaculoase partide

IORDANESCULVCESCU

DE MlINE, PE PATINOARUL 23 AUGUST

național de hochei 
Capitală sub auspi- 
bune decît la turul 
primul rînd, se aș- 
de calitate superi-

Blocajul echipei române compus din Udișteanu si Stamate stăvilește un 
atac al impetuosului Ciulak (U.R.S.S.)

Fotei I. MIHAlCA

• Finalistele s-au prezentat bine pregătite tehnic
9 Românii au furnizat cele

> Toată atenția Jocurilor

Europenele s-au 
cîteva zile, dar

încheiat de 
comentariile 

pe marginea desfășurării lor 
continuă din ce în ce mai anali
tice, mai riguroase, mai profunde. 
Pentru a Comenta noua ierarhie 
continentală masculină, specia
liștii fac aluzii la întîlnirile- 
cheie i România — Cehoslovacia, 
U.R.S.S. — România, R.D.G. — 
U.R.S.S., România — R.D.G., me
ciuri care au redat deopotrivă ele
mentul comparativ-valoric al re
prezentativelor aflate la turneul 
final, ca și nivelul la care se află 
acum voleiul masculin european. 
Partida finală a O. E., U.R.S.S. — 
Cehoslovacia, delicată prin poziția 
de arbitru, creată conjunctural 
voleibaliștilor sovietici în decide
rea ocupantelor locurilor 2 și 3, este 
amintită chiar mai des de către 
comentatori, pentru rezultatul ne
așteptat pe care l-a avut, și nu 
pentru valoarea de etalon ce i se 
acordase a priori. Aceasta, pentru 
că jucătorii sovietici, avînd asigu
rat titlul eu o zi mai devreme, au 
tratat întîlnirea cel puțin cu indi
ferență și, după cum am mai scris, 
cu... rezervele.

Ce a arătat acest campionat eu
ropean masculin ? După opinia 
noastră, in primul rînd o pregătire 
minuțioasă a tuturor participante
lor Ia 
altora

turneul final, precum și a 
care, după serii, au fost ne-

Medalia obținută de reprezentativa țării noastre 
la europene, după cîțiva ani de perindare 
pe locuri periferice, înseamnă chezășia unor 

viitoare succese de prestigiu. Actualul nucleu de 
jucători de care dispune naționala cuprinde, alături 
de careul titularilor (Schreiber, Udișteanu, Bajtha 
și Stamate), elemente tinere, cu calități și reale 
perspective : Codoi (19 ani — T ,99 m), Dumănoîu 
(20 — 1,94), Oros (21 — 1,90), Enescu (20 — 1,90), 
Pădureanu (22 — 1,96), Bălaș (20 — 1,85).

Din urmă, vin alți cîțiva de valoare : Radu Du
mitrescu, Dan lonescu etc., pe care ohtrenorii N. 
Sotir, A. Drăgan și P. Brașoveanu speră să-i poa
tă folosi chiar la următoarele competiții importan
te ; turneu) de calificare la J. O., ce va avea loc 
tn vară și la Olimpiadă. Acum, după comporta
rea onorabilă de la europene, care putea să le

argint, băieții sînt hoto- 
i cu una.

aducă chiar medalia de <
rîji să se întoarcă șî de la Miinchen 
Aceasta, însă, va fi cucerită cu mai multă sudoare, 
cu mai multe strădanii, cu eforturi 
sintem, siguri — voleibaliștii 
cupeți

Dec

pe care — 
noștri nu le vor pre-

teocamdată, toată atenția 
fîonal trebuie concentrată 
calificare, unde România va

pregătirii lotului na- 
asupra turneului de 

___ . ___ _ fi favorită, dar parti
dele pe care le va avea de susținui nu vor fi de loc 
ușoare. Calificarea o urmăresc — și vor face 
tot posibilul să o obțină — și alte echipe de va
loare, ca acelea ale Poloniei, Ungariei, R.P.D. Co
reene, Italiei. Olandei. Belgiei, S.U.A., ca să amin
tim numai cîteva, Voleibaliștii români trebuie să 
dea dovadă de aceeași hetărîre și putere de luptă 
etalate la europene.

Olimpice
voite să ia parte la turneu] de 
consolare (Bulgaria, Italia, Olan
da, Belgia etc.). Această pregătire 
atentă s-a datorat și imboldului pe 
care l-a constituit acordarea unui 
loc la Olimpiadă echipei celei 
mai bine clasate între cele neca
lificate încă. L-a cucerit echipa 
Cehoslovaciei, în împrejurările de 
mai sus, reprezentativa română 
ratîndu-1 prin jocul rezultatelor, 
căci în confruntarea directă cu ce
lelalte candidate, și în special cu 
proaspăta deținătoare a pașapoar
telor pentru Miinchen, a obținut 
victorii clare.

în al doilea rînd, turneul final 
a confirmat incă o dată (dacă mai 
era nevoie) valabilitatea formei 
sportive. Cîștigătorii titlului, vo
leibaliștii sovietici, s-au prezentat 
la nivelul maxim al capacităților 
individuale și colective (nu luăm 
în seamă ultimul lor joc), ceea ce 
le-a asigurat succesul. Antrenorii 
echipei campioane a Europei’ au 
știut să eșaloneze în așa fel di
versele aspecte ale pregătirii îneît 
ele să atingă un nivel optim în 
această perioadă. Dincolo de orice 
altă rațiune, credem că acesta a 
fost elementul determinant al suc
cesului. La polul opus — lucru 
reflectat oricum, și de clasamentul 
final — s-a situat echipa Poloniei, 
al cărei punct maxim a fost atins 
cu mult timp înaintea turneului 
pentru care s-a pregătit (să ne 
amintim doar de maniera în care 
ne-au învins polonezii . la Timi
șoara, în august). Astfel, prono
sticurile noastre de atunci, referi
toare la o eventuală curbă descen
dentă în evoluția acestei echipe 
la „europene" s-a adeverit. Po
lonezii au reușit să facă față doar 
seriei și primului joc din turneul 
final, cînd au fost, totuși, învinși 
de români, apoi s-au prăbușit ire
mediabil, 
Ungariei, 
depășit-o 
întilnit-o.

A FOST ALCĂTUITĂ 
ECHIPA DANEMARCEI 

Ieri searo
țîonerul unic __ „__  _______
cei, R. Strittîch, a anunțat într-o con
ferință de presă echipa olimpică a 
Danemarcei care va fi aliniată du
minică în meciul cu România, din 
preliminariile turneului olimpic de 
fotbal, lată echipa: Therkilasen — 
T. Nielsen, Andressen, Rontved, 
Rasmussen, Peterssen, Hansen, Ol
sen, E. Nilsen, Nygaard, Schriver.

la Copenhaga, selec- 
ai echipei Danemar-

va fi aliniată du-

ȘEDINȚA BIROULUI
F.R. FOTBAL

cedînd chiar și în fața 
pe care în august ar fi 
clar ori de cîte ori ar fi
O bună formă sportivă

Aurelian BREBEANU

(^Wținuare fa gag, a <-aj

JOCURI DECISIVE
ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI
Campionatul 

se reia joi în 
cii mult mai 
inaugural. în 
teaptă jocuri 
oară, deoarece după evoluția de 
la Miercurea Ciuc, 
folosit din plin scurta 
căutînd să remedieze 
deficiențe de ordin tehnic, tactic 
și fizic. Apoi, jocurile turului II 
vor avea loc pe patinoarul 23 
August, căruia, se știe, i s-au fă
cut reparații de natură să asigure 
condiții mai bune de desfășurare 
meciurilor. în sfîrșit, corpul de 
oficiali va fi completat cu cîțiva 
cunoscuți arbitri bucureșteni, care 
n-au putut efectua deplasarea la 
primul tur al competiției.

încercînd să anticipăm apropia
tele partide, decisive pentru cali
ficarea în turneul 
pionatului, trebuie 
echipele Dinamo și 
— după felul cum 
pină în prezent — 
mele locuri in seriile respective. 
In schimb, pentru locul secund, 
care, de asemenea, dă dreptul de 
participare îh cursa pentru titlu, 
ss va da o luptă acerbă între for-

echipele au 
vacanța, 

diversele

final al cam- 
să spunem că 
Steaua nu pot 
s-au comportat 
să piardă ori*

mafiile I.P.G.G, — Agronomia Cluj 
și, respectiv, Avîntul M. Ciuc — 
Dunărea Galați. Intîlnîrile dintre 
aceste echipe sînt deschise orică
rui rezultat. Sintem convinși că 
atit gălățeuii cît și clujenii vor 
face uz de întregul lor arsenal fi
zic și tehnic pentru a-și lua o re
vanșă care să-i readucă în rîndul 
echipelor de elită. Prin urmare, 
avem toate motivele să sperăm 
că vom asista la întreceri dîrze.

Programul etapei de joi I ora 
8,30: Avîntul Gheorghienî-Steaua, 
ora 11: Dinamo-Tîrnava Odorhe- 
iul Secuiesc, ora 17: Avîntul M. 
Ciuc-Dunărea Galați, ora 19,30; 
I.P.G.G. — Agronomia Cluj.

CLASAMENTELE

SERIA A

1. Dlnamo
2. I.P.G.G.
3. Agronomia Cluj
4. Tirnava Odorlieiu

Secuiesc

0 9 23— 4 Ș
0 1’ ’ ’
0 2

9—10 4
9—19 2

3 0 0 3

SERIA B

1. Steaua
9, Avlntul
3. Dunărea
1. Avîntul

M. Ciuo 
Galați

Gheorjhienl

3 3 0 0 32— 2 8
3 2 0 1 19—12 8
3 10 3 10—23 2
3 0 0 9 o-29 0

Aseară, In cadrul ședinței birou
lui F. R. Fotbal, antrenorii D. Ni- 
coIae-Nicușor (Dinamo), 
stantin (Steaua), N.
(U.T.A.) șl B. Marian __
prezentat în fața biroului' informări 
privind planurile de pregătire ale 
echipelor care ne reprezintă In cu
pele europene. In dorința unei 
bune comportări a acestora în tu
rul II, membrii biroului au făcut 
unele recomandări privind proce
sul de instruire a jucătorilor, ne
cesitatea dozării efortului și a men
ținerii capacității de joc, studierea 
jocului viitorilor adversari prin de
plasarea unor observatori Ia par
tidele acestora, cu care ocazie se 
vor realiza și filme ce vor fi co
mentate cu fotbaliștii noștri. S-a 
subliniat necesitatea unirii tuturor 
forțelor de care dispune fotbalul 
nostru pentru a se crea toate con
dițiile trecerii cu succes a exame- 

. nelor dificile din această toamnă 
fotbalistică i preliminariile turneu
lui olimpic, meciurile din cupele 
europene șl cele din campionatul 
european Inter-țări.

Biroul federal a luat tn discuție 
propunerea ca la sfîrșitul acestui 
sezon competițional 1 ___2.
de maestru emerit al sportului unor 
fotbaliști fruntași, cu merite dense- 
bite în activitatea internă și in
ternațională, Cu o comportare ire
proșabilă pe terenul de sport și în 
afara lui, urmînd a supune propu
nerile respective spre aprobare Bi
roului C.N.E.F.S.

In cadrul ședinței a fost adoptat 
planul de lucru pe trimestrul IV al 
biroului federal.

★
Aseară, după antrenamentul de 

la Poiana Brașov, antrenorii lotului 
olimpic au anunțat federația că 
Dumitrache a devenit indisponibil 
pentru meciul cu Danemarca, acu- 
zind un accident mai vechi. La ce
rerea selecționerilor s-a aprobat 
Includerea în lotul olimpic a jucăto
rului Tătara (Steaua).

Gh. Con- 
Dumitrescu 
(Rapid) au

să acorde titlul
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LA A TREIA ETAPADIVIZIA B

următoarele re- 
fete: Viitorul 

sp. 1 București 
Satu Mare 8—8, 
Mureș 13—3, cu

La Satu Mare s-a desfășurat cea 
de a III-a etapă din campionatul 
de scrimă pe echipe Divizia B. 
S-au înregistrat 
zultate : floretă 
București cu Șe. 
11—5, cu Șc. sp. 
cu Medicina Tg.
Crișul Oradea 12—4, cu CSM Cluj 
16—0 (neprezentare) ; Crișul Ora
dea cu Șc. sp. 1 București 11—5, 
cu Șc. sp. Satu Mare 10—6, cu Me
dicina Tg. Mureș 11—5, cu CSM 
Cluj 16—0 (nepr.) ; Șc. sp. Satu 
Mare cu Șc. sp. 1 București 9—7, 
cu Medicina Tg. Mureș 9—7, cu 
CSM Cluj 16—0 ; Șc. sp. 1 Bucu
rești cu Medicina Tg. Mureș 7—9, 
cu CSM Cluj 16—0 ; floretă băieți : 
Politehnica Timișoara cu Medici
na Tg. Mureș lț—5, cu Șc. sp. O- 
radea 10—6. cu CSM Cluj 15—I, cu 
Petrolul Ploiești 12—4 ; Politehnica 
Iași cu Politehnica Timișoara 9—7, 
cu Medicina Tg. M. 11—5, cu Șc- 
sp. Oradea 12—4, cu CSM Cluj 
10—6, cu Petrolul 11—5 ; Medi
cina Tg. Mureș cu Șc. sp. Oradea 
9—7. cu CSM Cluj 9—7. cu Petro
lul 11—5 ; CSM Cluj cu Șc. sp. O- 
radea 9—7, cu Petrolul 9—7 ; Pe- VERBA, coresp

POLITEHNICA BRAȘOV A TRECUT UN NOU OBSTACOL

învingind 
Politehnica 
dintre cele 
drumul pe 
venirea in
Olimpia București. 
Școlii generale nr.

la Tg. Mureș pe Voința, 
Brașov a trecut unul 

mai dificile obstacole in 
care-I parcurge spre re- 
divizia A ; fetele de la 

toate eleve ale 
___ _______  69. au obtinut 

prima lor victorie în divizia B și, 
după cum au evoluat, se pare că nu 
va fi si ultima ; în derby-ul bucu- 
reștean Universitatea — P.T.T., stu
denții au obtinut ciștig dc cauză și 
se mențin neinvinși. dovedind că 
urmăresc, mai hotăriti ca oricind, 
promovarea ; in seria a patra, la 
fete. Arhitectura pășește și ea deci- 
bă spre «A”-MASCULIN: Sănătatea Aiud — 
Crișul Oradea 48—118 (23—35). Voin
ța Tg. Mureș — Politehnica Brașov 
53—65 (29—29). Voința Timișoara — 
Constructorul Arad 79—63 (44—27).
Știința Petroșani — Olimpia Sibiu 
55—49 (32—20). Știința Mediaș —
Rovine Craiova 64—74 (30—41), Po
litehnica lași — A.S.A. Bacău 80— 
74 (52—32), Rapid C.F.R. Galati — 
C.S.M. lași 5-1—87 (22—39). Univer
sitatea București — P.T.T. 71—67 
(27—29) Voința Ploiești — Acade
mia Militară 48—75 (33-40); FEMI
NIN: Rapid Deva — Voința Tg. 
Mureș 50—84 (24—34), Metalul Sa-
lonta — Crișul II Oradea 133—19

r
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Joi ? octombrie a.c. este ULTI
MA ZI în care vă mai puteți pro
cura biletele la tragerea specială 
LOTO a RECOLTEI.

La această tragere specială se a- 
tribuie. în număr NELIMITAT: auto
turisme DACIA 1300, DACIA 1100 și 
SKODA S 100.

Se mai acordă cîștiguri în nume
rar de valoare variabilă si fixă. Vor 
fi efectuate 5 extrageri. în 3 faze. 
In total se vor extrage 36 de nu
mere. în baza acestor extrageri vor 

•fi acordate 25 de categorii de cîști
guri.

Participarea se poate face cu ur
mătoarele 3 feluri de taxe: 2 lei, 
5 lei și 15 lei varianta. Se poate par
ticipa și pe variante combinate sau 
combinații „cap de pod", calculate 
fie eu 5 lei, fie cu 15 lei varianta.

• Ciștigătorii excursiilor a cîte 
două locuri la Brașov cu petrecerea 
Revelionului de la tragerea excep
țională Loto din 25 sept. — 1971 (con
tinuare) : 11. Nagy Ghizela — Zăr
nești jud. Brașov; 12. Gherghișan 
Cristache — Brăila; 13. Ștefan Petre;
14. Calcan Ion și 15. Leahu Petru toți 
din Constanta: 6. Cortali Zacher din

TURNEUL

LA SIBIUDEINTERNAJIONAL
La Sibiu s-a desfășurat un tur

neu internațional de judo la juniori 
cu participarea echipelor : Judoclub 
Rzeszow (Polonia), Politehnica Ti
mișoara, Smoala sportivă M. Ciuc 
și Șoimii Sibiu. Competiția indivi
duală a oferit spectatorilor meciuri 
viu disputate, pe care le-au dominat 
tinerii judokani polonezi. O fru
moasă evoluție au avut și repre
zentanții Sibiului, care au ocupat 
primele locuri la două categorii.

lată ciștigătorii : cat. 58 kg — 
N. Apolzan (Șoimii Sibiu) ; cat. 65 
kg — S. Radek (Judoclub Rzeszow); 
cat. 75 kg — R. Swicrk (Rzeszow); 
cat. 85 kg. — E. Mocanu (Șoimii); 
cat. +85 kg — Z. Rzepka (Rze
szow).

I. IONESCU, coresp. județean
------- ssssBzssas

serpentinele Feleacului 
Fotoi Călin CREȚU—-Cluj

Peste zece mii de clujeni au asistat la întrecerile automobiliștilor 
imagine, un aspect clin preajma startului

»» PENTRU COPII CA Șl PENTRU MATURI AGREMENTUL
PRIN EXERCIȚII FIZICE NU POATE FI TRATAT CA 0 JOACA!

(Urmare din pag. 1)

cxerciții fizice nu poate fi tratat 
ca o joacă. De la această realitate 
s-a pornit atunci cînd s-a luat ho- 
tărîrea — cu ctțiva ani în urmă — 
de a se face tot ceea ce este posi
bil în domeniul petrecerii eficiente 
a timpului liber al cetățenilor. Des
pre sala de gimnastică n-am să vă 
mai vorbesc. în aceeași zonă a ora
șului a fost de curînd terminaW o 
a doua sală. Este construită din 
beton și sticlă. Fiind dotată cu 
tot ceea ce este necesar (aparate, 
instalații, cabine pentru sportivi și 
conducători de joc. cabinet medical 
etc. — n.n.), aici se vor putea prac
tica boxul, halterele, luptele, scri
ma. A fost terminat și parcul de 
agrement pentru copii. Pe lingă 
instalațiile de distracții amplasate 
aici, cum ar fi tobogane, scrîncioa- 
be, căișori, lanțuri, bărci, am găsit 
util să montăm și multe panouri 
pentru baschet și să rezervăm O 

e a parcului pentru jocurile 
. mingea.
interlocutorul s-a referit, apoi, la 

complexul sportiv care, ampla>T 
In prelungirea parcului coniilpr și 
în vecinătatea celox- două săli, for- 

trolul Ploiești cu Șc. sp. Oradea 
10—6 ; spadă : Olimpia Satu Mare 
cu IEFS 9—7. cu Politehnica Iași 
ÎJ.—4, cu C.S.Ș. București 13—3, cu 
Progresul 13—3, cu Victoria 
Cailei 14—2 ; IEFS București 
cu Politehnica Iași 11—4, cu 
C.S.Ș. București 9—7, cu Progre
sul 14—2, cu Victoria 13—3 ; Poli
tehnica Iași cu C.S.Ș. București 
5—11, cu Progresul 13—3, cu Vic
toria 12—4 ; C.S.Ș. București cu 
Progresul 10—6, cu Victoria 8—8 ; 
Victoria Cărei cu Progresul 10—6 ; 
sabie : Olimpia Satu Mare cu Vi
itorul București 8—8, Cu Politeh
nica Timișoara 16—0, cu Șc. sp. 
Ploiești 15—1, cu Petrolul Ploiești 
9—7, cu Victoria Cărei 16—0 ; Vi
itorul București cu Politehnica Ti
mișoara 14—2. cu Șc. sp. Ploiești 
16—0. cu Petrolul 10—6, cu Victo-

15—1 ; Politehnica Timișoara 
cu Șc. sp. Ploiești 14—2, cu Petro
lul 8—8, cu Victoria 10—6, Șc. sp 
Ploiești cu Petrolul 4—12, cu Vic
toria 9—7 ; Petrolul cu Victoria 
13—3

ria

București — Progresul 
(29—32), l.E.F.S. 
55—67 (30—26),
— Universitatea

(52—13). Constructorul Arad — Voin
ța Oradea 42—38 (20—17). Universi
tatea Craiova — Medicina Timișoara 
54—31 (24—13), Universitatea 11 Iași
— Voința Constanța 47—13 _ (21—23), 
Medicina
București 47—53

II — Arhitectura
Olimpia București 
București 58—47 (26—14).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții 1. Simion, Z. Rișno- 
veanu, 
Cosii n, 
bu, 1. 
poviei.

z.
O. Bălteanu. P. Arcan, 
Gh, Colrău, S. Băloi, C. 
Somodi, Gh. Arsenie, V. 
I). Diaconescu. St. Iacob.

★
Ultima etapă a primului tur se 

dispută miine. în Capitală, meciurile 
se vor desfășura după următorul pro
gram: teren Floreasca, de la ora 
17,15: Universitatea — l.E.F.S. 11 (0, 
Medicina — Olimpia București (f) ; 
teren Voința, de la ora 16,30 : Voin
ța — Progresul (fi

T. 
Al- 
Po-

■4*

Patru curse a numărat anul a- 
cesta campionatul național de vi
teză în coastă. Patru curse, fiecare 
pretențioasă în genul ei, fiecare 
constituind un sever examen pen
tru concurenți. Faptul că trei din 
ele s-au disputat pe trasee mai rar 
folosite — cel dintre Sinaia și Cota 
1400 chiar inedit — a făcut ca 
interesul întrecerilor să sporească, 
în plus cele de la Poiana Bra’oy 
și Feleac, foarte bine organizate, 
larg popularizate, au dovedit că 
întrecerile de coastă pot atrage 
numeroși spectatori, constituind o 
bună propagandă pentru acest 
sport încă insuficient înțeles și 
sprijinit. Pe această linie, după 
felicitările adresate C.S. Politehnica 
Brașov trebuie să șubliniem efor
turile (încununate de același suc
ces) făcute de A. S. Armătura 
Cluj și filiala locală A.C.R. care 
au asigurat întrecerii de pe Feleac 
condiții foarte bune de desfășu
rare. Afișe, răspîndite cu mult timp 
înainte, un program cuprinzînd și 
numele concurenților înscriși, au 
făcut ca peste 10 000 de clujeni 
să se înșire pe serpentinele Fe
leacului și să urmărească intere
sați și avizați, întrecerea. Păcat 
că nu a fost posibilă și instalarea 

mează un adevărat centru — întins 
pe multe zeci de hectare — al exer- 
cițiilor fizice.

— A fost necesară o cantitate 
enormă de muncă — ne adresăm 
tovarășului Ghineț — pentru toate 
aceste instalații și amenajări spor
tive. Care au fost resursele mobi
lizate în acest sens ?

— Sursa noastră numărul unu, 
inepuizabila sursă, a fost atrage
rea cetățenilor la muncă patriotică. 
Am să vă spun că în ultimele cîte
va luni nu a fost dimineață sau 
după-amiază în care să nU fie pre- 
zenți sute de cetățeni pe șantiere
le amenajărilor și construcțiilor 
sportive. Dacă mergem acum la 
terenul de atletism îl vom găsi pe 
tovarășul Ion Papadopol, pensionar, 
un admirabil însuflețitor al mun
cii patriotice, dirijînd cetățenii ve- 
niți de dimineață să-și facă datoria 
civică, cu adevărat de onoare pen
tru ei. Sîntem într-un asemenea 
stadiu, îneît nu mai este nevoie de 
absolut nici o muncă de lămurire 
pentru a-i convinge pe locțiitorii 
municipiului cît de necesar este 
să-și aducă contribuția la ridicarea 
unor obiective de interes, general.

— Intenționați să continuați ad-

Giugiuc controlează
(Fază

campionatului 
a debutat în- 
obișnuită : in-

Actuala ediție a 
divizei A da rugby 
tr-o manieră puțin 
firmînd tradiția, echipele bucureș- 
tene, în speță Steaua, Grivița Ro
și și Dinamo au lăsat Universită
ții Timișoara misiunea de a con
duce plutonul celor 12 echipe com
petitoare. Etape în șir rugbyștii 
studenți din orașul de pe Bega se 
mențin pe poziția întîi, dirijînd 
campionatul, datorită victoriilor în 
serie obținute în partidele jucate 
acasă (33—14 cu Gloria, 6—3 cu 
Dinamo și 25—12 cu Politehnica 
Iași) sau în deplasare (15—6 cu 
Sportul studențesc, 10—0 cu Agro
nomia Cluj). într-un singur meci, 
cel cu Grivița Roșie, la București, 
în derbyul etapei a V-a, studenții 
timișoreni au pierdut. Dar, dato
rită unui procentaj mai bun de 
victorii, ei s-au menținut, în conti
nuare, la cîrma clasamentului : 5 
victorii față de 4 cîte întrunesc 
principalele urmăritoare, Steaua și 
Grivița Roșie, toate cu același nu
măr de puncte (16).

Ar fj oare posibil ca „U“ Timi
șoara, anul acesta, categoric, cea 
mai bine pregătită formație din 
provincie, să furnizeze surpriza 
campionatului primei divizii de 
rugby și să rămînă. cel puțin pînă 
la finele turului, în fruntea cla
samentului ?

Firește, acum la jumătatea pri
mei părți a competiției, o antici
pare netă este greu de făcut. To
tuși, nu este exclus ca statu quo-ul 
să se mențină încă două etape cel 
puțin, în eventualitatea în care

PILOȚII AU PROGRESAT DAR NU ACEASTA ESTE TOTUL...
cîteva constatări prilejuite de cursa de coasta 

FELEACDE PE•
unor stații de amplificare și în alte 
puncte ale traseului pentru ca toți 
spectatorii să poată fi informați 
asupra rezultatelor primelor ur
cări. Ne dăm însă seama că, în 
stadiul actual, înseamnă să fim 
prea pretențioși cerînd și acest 
lucru. Oricum organizatorii du.*.,,  
jeni merită felicitări- Pentru mulți ■' 
a fost însă o surpriză faptul că 
au întîlnit angrenată cu entuziasm 
în organizare și cu o echipă de 
alergători asociația sportivă AR
MATURA, constatînd totodată ab
sența totală a uzinei „SINTEROM" 
cea care fabrică bujiile românești 
și care prin profilul ei ar fi fost 
normal să nu rămînă indiferentă 
față de sportul auto. Să sperăm 
însă că în viitor SINTEROM va 
reveni în întrecere amplificînd en
tuziasmul inimosului nucleu clu
jean.

Trecînd acum la problemele teh
nice ale întrecerii remarcăm lupta 
strînsă pentru primele locuri atit 
la clasa a V-a (care cuprinde și 
mașinile R. 8 Gordini) cît și la 
clasa a IV-a (a mașinilor Dacia).

Rezultatele ne-au confirmat ceea 
ce am întrevăzut încă din a 2-a 
cursă de coastă a anului și anume 
că cei mai buni piloți ai noștri au 
ajuns la un nivel da conducere

J

mirabila operă pe care ați înce
put-o ?

— Proiecte avem destule. Pentru 
că ne-ați întrebat, vă voi vorbi des
pre cîteva. în parcul copiilor vrem 
să amenajăm bazine, nu maj adinei 
de o jumătate de metru, și tot 
acolo, vom monta o pistă de cartin- 
guri. Vom începe și lucrările de 
amenajare a unei pîrtii de schi...

Pe masa primului secretar se află 
un dosar. Solicitați fiind, copiii au 
făcut numeroase propuneri asupra 
denumirii pe care doresc s-o capete 
jjarcul lor. Primarul municipiului 
se ocupă și de acest detaliu cum, 
de asemenea, ne arată un set de 
cîteva zeci de fotografii conținînd 
motive decorative pentru parcul 
orașului...

Cînd un prim-secretar de partid 
— ale cărui răspunderi pentru bu
nul mers al economiei, culturii și 
tuturor celorlalte domenii de acti
vitate ale unui municipiu sînt deo
sebit de mari — se ocupă cu aceeași 
pasiune și competență de amena
jările sportive, să fim siguri că a- 
cea localitate se va dezvolta și pe 
acest plan neîncetat. Este exact 
ceea ce .se înlî;nplâ în municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej.

rra

SE C LATINA IERARHIILE DIVIZIONARE ?

balonul, sub privirile apărătorilor echipei adverse, 
din meciul Steaua — C.S.M. Sibiu)

foto : Vasile BAGEAC

partida 
octom- 
Steaua. 
hotărî

..U“ va cîștiga duminică partida de 
la Sibiu cu C.S.M. (echipă neîn
vinsă în jocurile susținute pe te
ren propriu și care are în palma
res și un 9—9 Cu Grivița Roșie), 
precum și cea cu Farul Constanța, 
posibilă, acasă. Cu încă două vic
torii la activ echipa timișoreană ar 
aborda, de bună seamă, cu impe
tuozitatea-! cunoscută, 
derby din etapa a IX-a (31 
brie), de la București, cu 
Un derby care ar putea 
campioana de toamnă a competi
ției. Sigur, meciul avînd loc în 
Capitală, teoretic, prima șansă ră
mîne de partea actualei campioa
ne, dar...

Nu trebuie exclusă nici posibi
litatea ca din acest duel, „U“ Ti
mișoara — Steaua, să profite Gri
vița Roșie (pretendentă îndreptă
țită la titlu), întrucit, în următoa
rele trei etape, XV-lg pregătit de 
Viorel Nloraru va avea de înfrun
tat adversare relativ modeste, în 
ordine Sportul studențesc, Gloria 
și Agronomia Cluj. Fără îndoială 
că echipa bucureșteană va forța 
nu numai victoriile, ci și realiza
rea unui essai-averaj cît mai spec
taculos. Chiar și în perspectiva 
unui egal în partida Steaua — 
„U“ Timișoara, Grivița Roșie ar 
putea prelua conducerea în clasa
ment, cel puțin o etapă, pînă la 
ultimul derby al turului, de la 
7 noiembrie, 
și Dinamo.

Oricum ar 
șoar» merită 
tru startul ei impetuos din acest 

dintre Gri vi ța Roșie

fi, însă, „U“ Timi- 
toate felicitările pen-

sportivă superior, la limita posibi
lităților mașinilor de care dispun. 
Faptul este îmbucurător mai ales 
că și numărul acestor piloți este 
mai mare. A dovedit acest lucru 
lupta dată la plasa mașinilor R.8 
Gordini unde diferențele între pri- 
mii ei«ei au-fost mici ți ew indi 
ușoară ezitare în conducere, sau 
cea mai mică defecțiune tehnică 
a contat. Astfel Puiu Aurel, cu 
prea mult „avans la aprindere" în 
prima urcare s-a trezit pe locul 4, 
iar Florin Popescu căruia un foto
reporter i-a mascat semaforul care 
dădea startul (făcîndu-1 să piardă 
2—3 secunde) a realizat doar al 
5-lea timp. în orice caz între Eu
gen Ionescu-Cristea, Puiu Aurel, 
Florin Popescu și I.atirențiu Bor- 
bely diferențele de valoare sînt la 
ora aceasta minime, lor adăugîn- 
du-li-se un pilot tînăr. Zoltan 
Tomay care, pe măsură ce s-a o- 
bișnuit cu Gordini, a dovedit că are 
, mînă" ca să-i înfrunte pe cei mai 
buni.

La clasa e IV-a situația este 
oarecum asemănătoare. Gh. Morașsi 
s-a dovedit deasupra celorlalți 
mal ales datorită combativității. 
Nivelul conducerii a crescut însă 
și aici și cel puțin 3—4 alergă
tori au știut să scoată tot ce era 
posibil din caii putere ai Daciilor 
„S“. Cum însă grupul celor cu pre
tenții este mai mare, s-au întîm- 
plat pe Feleac și cîteva „rateuri" 
mari — din fericire fără urmări 
grave — care dovedesc că pregă
tirea tactică a curselor nu se face 
totdeauna la un nivel corespunză
tor; că și pregătirea lor tehnică 
nu este încă la cel mai înalt nivel. 
Dar cine să o „împingă" mai sus 
atit timp cit echipele actuale sînt 
constituite formal, fluctuează de la 
o cursă la alta și de antrenori nu 
se vorbește și nu se poate vorbi 
încă la automobilism t

Singuri, numai cu ceea ce „fură 
din ochi" le este greu tinerilor a- 
lergători să progreseze în măsura în 
care ar putea să o facă. Chiar în 
aceste condiții, întrecerea de anul 
acesta de pe Feleac, ne-a dovedit 
că mulți din tinerii noștri piloți 
au progresat și această constatare, 
alături de numărul mare al celor 
prezenți la start, este îmbucurătoa
re, dovedind că în ciuda indiferen
ței industriei noastre de speciali
tate, a condițiilor precare in care 
se practică, automobilismul nostru 
merge înainte. Poate această per
severență a lui va face ca anul 
viitor 6ă i se găsească și baza 
organizatorică de care are nevoie- 
O merită din plin.

Gh. EPURAN

10 ECHIPE IN LUPTA FINALĂ PENTRU TITLU
După aproape 6 luni de între

ceri, echipele care au reușit 
meargă din victorie în victorie 
vor întîlni, începind de vineri, 
noul stadion din Botoșani în 
nala campionatului national 
oină pe anul 1971. Iată numele 
formațiilor care au obținut această 
frumoasă performanță : 
Curcani (jud. Ilfov), Viață 
teni (jud. Teleorman), 
Rîmnicel (jud. Buzău), 
Gherăești (jud. Neamț). 
Frasin (jud. Suceava), 
Urlați, Torpedo Zărnești.
Tricolor Baia Mare, Dinamo Bucu
rești și C.P. București, actuala de
ținătoare a titlului.

După cum se poate vedea, prin
tre finaliste se află și echipe care 
au eliminat formații cu vechi state 
de activitate, nelipsite în ultimii ani 

să 
se 
pe 
fi
de

Avintul
Nouă Ol-

Energia 
Biruința
Avintul 
Petrolul
Unirea

campionat, pentru faptul că se do
vedește cea mai omogenă și mai 
tenace formație de rugby dintre 
cele care activează în provincie. 
Antrenorul D. Antonescu n-a fă
cut, după cum se vede, o decla
rație de circumstanță la începutul 
competiției, atunci cînd a afirmat 
că în acest an eebipa «a este ca
pabilă să taloneze foarte strins pe 
fruntașele recunoscute ale rugby- 
ului nostru, cele trei echipe bucu- 
reștene amintite. Iată, el a reușit 
in această lăudabilă tentativă și 
încă cu brio. Este meritul antre
norului, el sportivilor, dar și al 
conducătorilor secției de rugby • 
clubului Universitatea Timișoara, 
in frunte cu dr. I. Chiriță, care 
întreprind totul pentru ca rugbyul 
să reprezinte o elită a sportului 
din acest oraș cu o puternică tra
diție.

Vorbind despre asaltul provin
ciei, ne simțim datori să semnalăm 
faptul că alte două echipe tind să 
se afirme mai mult decît în edi
țiile precedente ale campionatului. 
Este vorba de Politehnica Iași, cu 
rezultate foarte strînse în compa
nia celor mai redutabile echipe 
din campionat și C.S.M. Sibiu, cu 
un ascendent de formă notabil. 
Rămîn corigente, în parte, doar 
Știința Petroșani, de la care ne-am 
fi așteptat la mai mult (există, 
însă, o scuză : condițiile precare în 
care se pregătește echipa, aspect 
asupra căruia ne propunem să re
venim), Farul Constanța, care nu 
își găsește întotdeauna busola și 
mai ales Agronomia Cluj, dețină
toarea fermă a ultimului loc.

Tiberiu STAMA

LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR Șl UNIVERSITAR

Din primele zile: ATLETISM!

critic, cu exigenta necesară, 
situației sportivilor noștri 
celui mai important exa- 

J.O. de la

Sezonul marilor competiții atle
tice pe stadion poate fi considerat 
încheiat. Cei ce îndrăgesc consecvent 
atletismul vor trebui să aștepte anul 
1972 pentru a se reintîlni cu spor
tul preferat. Pină atunci, însă, sta
tisticienii vor înfățișa. în lumina ci
frelor, ce a însemnat anul 1971 pen
tru atletismul românesc, iar tehni
cienii autorizați se vor pronunța în 
spirit 1
asupra 

înaintea 
men al anului următor, 
Miinchen.

Pentru a rămîne, totuși, ancorați 
în actualitate, ne propunem să le
găm acest sfirșit de sezon' atletic 
competițional de deschiderea noului 
an școlar și a celui universitar, 
două evenimente care interesează 
Intr-o apreciabilă măsură sportul 

olimpic nr. 1 si, in cazul tării noas
tre, destinele lui.

Este cunoscut, îndeobște, aportul 
pe care ii poate aduce școala și uni
versitatea in sporirea continuă a 
potențialului atletismului de perfor
mantă. îi» această ordine de idei 
nu pot fi escamotate unele realizări, 
legate de pildă de existenta celor 
peste 50 de secții de atletism in ca
drul școlilor sportive, 'de înființarea 
Școlii sportive de atletism clin Bucu
rești, a l iceului cu program de atle
tism din Ciiupulung Mnseale.«d<' crea
rea Clubului universitar de atletism, 

lată cîteva inițiative generoase 
care atestă grijă față do destinele 
atletismului roniânese de performan
tă. iar unele rezultate obținute de 
atleții. noștri juniori pe plan natio
nal și chiar international confirmă 
utilitatea unor asemenea inițiative.

în școlile de cultură generală. însă, 
la nivelul asociațiilor lor sportive, 
atletismul, in ciuda faptului că poa
te fi practicat pe scară largă — ade
sea fără amenajări speciale, dacă ne 
referim la unele probe, la cros prin 
excelentă — nu se bucură de pre
țuirea cuvenită, n-a ajuns să se afle 
în atenția marii mase a elevilor. 
Este o stare de fapt cu atit mai du
reroasă cu cît, in multe cazuri, con
dițiile dc propășire a acestei disci
pline sint notabile, pornind de la 
existenta unor cadre de specialitate, 
a unor instalații si in general a 
unei bune baze materiale. Numărul 
redus dc concursuri atletice școlare 
și universitare 
unei continuități 
iată cauze care 
lă rămîncre in 
in rîndul tineretului studios.

Anul trecut oficialitățile au hotă- 
rit să lanseze o chemare, o invitați*  
la atletism pe multiple planuri, tfe- 
olarînd anul școlar 1970-1971 drept 
„Anul atletismului școlar și pionie
resc”. Sigur, unele rezultate pe li
nia atragerii elevilor și cravatelor 
roșii la practicarea «acestui sport nu 
sînt de neglijat. Campionatele șco
lare. cele de juniori, întrecerile din 
cadrul Pentatlonului atletic școlar 
sint mărturii grăitoare. Dar anul 
școlar care a început, 1971-1972 este in 
fond anul Olimpiadei, al marii în
treceri care va angrena cei mai vir
tuozi sportivi din toate țările. De 
ce, de pildă, in cinstea acestui eve-

și, mai ales, lipsa 
în organizarea lor, 
determină o vizibi- 

urmă a atletismului

GONG!

• Echipa de box a clubului Me
talul București urmează să susțină 
două meciuri în R. D. Germană, 
în compania pugiliștilor de la Gera. 
Antrenorii Ion 
gen Dinu au 
lot de boxeri ;
Iulian Lungu, 
Marin Neagoe, 
Gheorghe Rizea, 
Gheorghe Bădilă, Ion Hodoșan, Ni- 
colae Nicolae, Horst Stump, Petre 
Cîmpeanu și Marian Constantines- 
cu. Pugiliștii de la Metalul sînt în

Stoianovici și Eu- 
deplasat următorul 
Lucian Constantin, 
Răducanu Ivanciu, 

Gheorghe Popa, 
Valeriu Prodan,

pri- 
cam- 
după 
Rîm-
rîn-

de la ultimul act al marilor compe
tiții. Fără doar și poate că marea 
surpriză au produs-o oinarii pre
gătiți de prof. Marian Stăneșcu 
din Urlați, care au învins, pe rînd, 
puternicele echipe Turbina Doi- 
ccști (jud. Dîmbovița) și Celuloza 
Călărași, calificîndu-se pentru 
ma oară în finala pe țară a 
pionatului. De asemenea, 
trei ani de absență, Energia 
nicel și-a recucerit locul în 
dul formațiilor noastre fruntașe.

Sîntem informați că toate fina
listele s-au antrenat asiduu în ve
derea confruntărilor de la Boto
șani, iar gazdele au făcut intense 
pregătiri pentru a asigura oaspe
ților o ședere plăcută și condiții 
optime de joc. în perspectivă deci 
— o finală reușită.

Dognecea este o comună cu 
Circa 6 000 de locuitori, dintre 
care foarte mulți muncitori ce 
lucrează fie In mina din loca
litate fie la combinatul din Re
șița sau la UCMMA din Bocșa. 
Nu se știe precis cine a adus 
aici, în urmă cu circa 40 de ani, 
prima minge de fotbal. Cert este 
Insă, că 
înființat 
comunei 
ani s-a 
ganizată 
rite competiții.

Din Dognecea, un localnic — 
Tibor Benk5 — a socotit că... 
„n-ar fi rău dacă a? scrie ceva 
(șt dv ați publica) despre echi
pa noastră — Minerul Dogne
cea". Urmează succesele echipei 
înșiruite cronologici locul II în 
„Cupa Banatul" (1959); rezultate 
bune în campionatul raional, 
zece ani la rînd; în 1969 cîști- 
garea barajului pentru promo
vare în campionatul județean, 
unde, apoi, s-a clasat doi ani 
la rînd pe locul III. Ni se dau 
și alte noutăți ce dovedesc spi
ritul gospodăresc al localnicilor, 
cît și dragostea lor pentru sport 
„In acești ani, echipa minerilor 
și localnicilor și-a făcut teren 
de fotbal, l-a îngrădit cu gard 
de sîrmă, s-a construit un ves
tiar cu baie și magazie pentru 
echipament. In 1970 în cqmună 
a fost și primul meci interna-

încă de pe atunci s-a 
o echipă de fotbal a 
și că acum vreo 20 de 
trecut la activitate or- 
cu participare la dife-

niment n-ar O declarat și acest an 
școlar drept Anul atletismului pen
tru pionieri, elevi și studenți ?

Ar fi o acțiune de mare răsunet 
la care Ministerul Invătămîntului, în 
colaborare cu Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport, Consi
liul Național al Organizației Pionie
rilor. C.C. al U.T.G. si U.A.S.R. ar 
putea colabora, ca și in alte ocazii 
similare, cît mai rodnic. Ar fi o 
modalitate de a-i apropia w tinerii 
de diferite vîrste de cel mai'complet 
dintre sporturi. Intr-o asemenea ac
țiune de anvergură, profesorii de e- 
ducatie fizică din școli, antrenorii 
și instructorii care funcționează în 
cluburi și asociații sportive și-ar 
putea aduce și ei un aport substan
tial. Prin eforturile lor unite, prin 
preocuparea de a sprijini organele 
șl instituțiile cu atribuții în domeniul 
sportului școlar și universitar, ei 
și-ar putea înscrie un titlu de me-

C. A. U. —DINAMO,

DERBY AL CAMPIONATULUI PE ECHIPE
După o întrerupere de cîteva luni concursului republican interjude- 

. sîmbătă se reia campionatul repu- . țean. în care, la această, oră,,situația 
blican de atletism pe echipe, care 
programează meciurile etapei a 
III-a. Este vorba de întîlnirile î 
Cluj — Brașov — S.S.A. (Cluj), 
C.A.U. — Dinamo —Timiș și Steaua 
— Rapid — Metalul (București). Cea 
mai importantă partidă este cea din
tre Clubul atletic 
Dinamo care poate 
na anului 1971.

înaintea acestei

universitar și 
decide campioa-

etape clasamen
tele se prezintă astfel 1

GENERAL

1. C.A.U. Buc. 4 4 0 0 741 —454 8
2. Dinamo Buc. 4 4 0 0 721,5—468,5 8
3. Steaua Buc. 4 3 0 1 694 —491 6
4. Rapid Buc. 4 3 0 1 636,5—545,5 6
5. Cluj 4 2 0 2 548 —615 4
6. Timiș 4 1 0 3 520 —638 2
7. Metalul Buc. 4 1 0 3 470 —659 2
8, S.S.A. Buc. 4 0 0 4 506 —669 0
9. Brașov 4 0 0 4 457 —754 0

BARBARI.* 1.

1.

Dinamo 8 p (491— 
275), 2. Steaua 8 p (470—289 p), 3. 
C.A.U. 6 p (462—294 p), 4. Rapid 6 
p (414—314 p), 5. Cluj 4 p (364— 
384) p), 6. S.S.A. 2 p (311—434 p),
7. Timiș 2 p (344—409 p), 8. Meta
lul 0 p (259—445 p), 9. Brașov 0 p 
(279—503).

FEMEI: 
p), 2. Rapid 
3. Dinamo 6
Steaua 6 p (224—202 p), 5. Metalul 
4 p (211—214 p), 6. Cluj 2 p (184— 
231 p), 7. S.S.A. 2 p (195—235 p),
8. Timiș 0 p (176—229 p), 9. Bra
șov 0 p (178—251 p).

Tot la sfîrșitul acestei săptămîni 
este programată și etapa a III-a a 

CJ1.U. 8 p (279—160 
8 p (222,5—185,5 p), 
p (230,5—193,5 p), 4.

soțițl de arbitrii Dumitru Ion și 
Gabriel Danciu.

• Reprezentativa de tineret a 
Capitalei, compusă din Dinu Con- 
durat. Marian Lazăr, Ion Adam, 
Cornel Hoduț, Augustin Iacob, San
du Mihalcea, Ștefan Florea, Vasile 
Croitoru, Marian Culineac. Sandu 
Tîrîlă și Dumitru Zelinca, va pleca 
joi spre Belgrad, unde urmează să 
susțină un meci cu selecționata si
milară a capitalei Iugoslaviei.

• între 7 și 9 octombrie, 
C.J.E.F.S. Galați organizează „Cen
tura Dunării" la box, competiție re
zervată juniorilor, întrecerile se 
vor disputa Pe arena Dunărea și 
vor angrena boxeri din 22 de clu
buri și asociații' din țară. (V. ȘTE- 
FANESCU, coresp.)
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RÂUL LOR...
țional. Rezultatt 1—1 cu echipa 
Vîrșeț din R.S.F. iugoslavia.

Vreo 1 000 de oameni au asistat 
la această întîlnire..." Ce să mai 
insistăm. Ne-a trimis tovarășul 
Benko de toatei fotografia e- 
chipei, numele jucătorilor (I. 
Raia, H. Utschel, C. Fărcășescu, 
Gh. Fischer, Gh. Pascu, P. Du
mitru, D. Cristal, FI. Maican, 
ș.a.), numele antrenorilor, a pre
ședintelui A.S. Minerul (Iosif 
Kalousch), amănunte despre ju
cătorii crescuți în comună care 
joacă acum în divizia B etc. 
Ml-a plăcut însă finalul 6cri- 
soriii „...și vă rog, ca tot prin 
intermediul ziarului, să sfătuiți 
pe spectatorii din Dognecea să 
fie mai obiectivi și să nu mai 
facă scandal la meciuri. Avem 
rezultate frumoase, clar nu ne 
putem mîndri cu ele fiindcă mai 
apar și scandaluri de pe urma 
cărora avem numai necazuri"-

Ce să mai spunem noi to
varășe Benko? V-am lăsat să 
spuneți dv — prin scris — ceea 
ce doreați să transmitem locui
torilor din Dognecea. NoJ preci
zăm doar că sîntem de acord 
cu părerea dv. Este spre răul 
lor, al celor ce fac scandal, să 
continue. Mai multă muncă de 
educație asupra 
dar 
vor

celor puțini, 
turbulenți“ și lucrurile se 
schimba, sîntem siguri.

Modesto FERRARINf

publicînd rezultatele 
subliniind eforturile 
relevînd orice initia- 
să aducă atletismul 

preocupărilor sportive 
studenților, meritele

rit în reușita unei acțiuni cu largi 
ecouri pe olan national.

Important este ca bătălia pentru 
popularizarea atletismului școlar și 
universitar să înceapă de pe acum, 
din primele zile de școală sau do 
facultate, astfel ca ea să angreneze 
mase largi de tineri și tinere ,n 
probele de alergări, sărituri și arun
cări. în ce ne privește, ne propu
nem să contribuim nemijlocit la reu
șita acțiunii, 
conciursurilor.

organizatorilor, 
live destinate 
in prim-planul 
ale elevilor și 
profesorilor, directorilor de școli, ale 
antrenorilor. Intr-un cuvînt, să acor
dăm atletismului un sprijin cît mai 
generos, așa cum i se cuvine acestei 
nobile discipline olimpice.

prof. Camil MORȚUN

este următoărea i
ZONA I: clasament generali I. 

Prahova 8 p, 2. Iași 8 p, 3Î Bacău 
6 p, 4. Neamț 6 p, 5. Brăila 4 p, 6. 
Constanța 4 p, 7. Suceava 0 p, 8. 
Ilfov 0 p, 9. Galați 0 p. (la bărbați 
conduce echipa Prahova iar Ia fe
mei, Neamț)

ZONA A Il-Ai clasament gene
rali 1. Argeș 8 p, 2. Sibiu 2 p, 3. 
Dolj 8 p, 4. Bihor 4 p, 5. Kțaramu- 
reș 4 p, 6. Arad 4 p, 7. Mureș O 
p, 8. Hunedoara 0 p, 9. Caraș Se
verin 0 p. (la bărbați și la femei 
pe primul loc se găsește reprezen
tativa județului Argeș).

Zonele III—V ale acestei com
petiții an luat sfîrșit, pe primul 
loc în clasamentele respective fiind 
Vilcea 196 p, Buzău 176 p și Satu 
Mare 222 p. Aceste trei formații 
vor evolua, Ia 3—4 noiembrie, la 
Hunedoara la meciul de baraj pen
tru calificare în zona I sau a Il-a.

• în cadrul competiției dotate cu 
„Cupa Viitorul" desfășurată recent 
în Capitală au fost înregistrate cî
teva noi recorduri republicane: 5 
km marșî Iulian Călineață (Dinamo) 
25:05,0 —• rec. juniori III (v.r. 
25:15,0); 300 mi Adrian Miu
(Constr.) 48,0 — rec. copii II (v.r. 
52,9); 600 m: Alex. Ioan (CSS) 1:28,1 
— rec. juniori III (v.r. 1;28,8).

La întreceri au luat parte 200 de 
tineri atleți. Ne folosim de acest 
prilej pentru a aduce felicitări 
Școlii sportive experimentale Viito
rul pentru consecvența cu care se 
preocupă de atletism în rîndurile 
copiilor și juniorilor.

LECTORAT

LA CLUBUL STEAUA

Cabinetul metodtco-țtilntiflc al clu
bului Steaua organizează azi âe la 
ora 8,00 la sediul din Calea Plevnel 
nr. 114, lectoratul cu tema : „Antre
norul, figura centrală a organizării și 
desfășurării antrenamentului sportiv**.  
Expune : conf, univ. Nicolae Ccau- 
șescu, doctor In pedagogie, de la In
stitutul de educație fizică șl sport din 
București.

Sînt invitați să participe antrenori, 
i metodlștl și profesori de eduoațio fi

zică.

Osmancea jud. Constanța; 17. Vlaicu 
Dumitru — Pitaru jud. Dîmbovița; 
18. Găman Rodica — Craiova; 19. Mi- 
haleea Ion și 20. Flondor Victor din 
Galati ; 21. Puiu Neculai — Foltești 
jud Ilfov; 30. Alfiri Etigen — Turnu 
lan jud. Harghita; 23. Ștefan Dră- 
gan — Radu Negru jud. Ialomița ; 
24. Păcuraru Vasile — Amara jud. 
Ialomița; 25. Ion Ion — sat Valea 
Rusului, com. Plevna, jud. Ialomița; 
26. Vintilă Maria — Iași; 27. Mirlo- 
geanu St. Marin — Izvorul jud. Ilfov; 
28. Ionescu Mircea — Giurgiu; 29 
Iordache Constantin — sat Brătulești 
jud. Ilfov; 3. Alfiri Eugen — Turnu 
Severin (continuare in numărul de 
vineri 8 octombrie a.c.)

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
NR. 40 DIN 3 OCTOMBRIE 1971

CATEGORIA Ii (13 rezultate) 10 
variante 10»70 a 11.236 lei;

CATEGORIA a Il-a: (12 rezul
tate) 127,95 variante a 1 054 lei ;

CATEGORIA a III-a: (11 rezulta
te) 1.916,30 variante a 106 lei.

Rubrică redactată 
de LOTO PRONOSPORT
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Post-scriptum la etapa a Vi a
TEZĂ Șl ANTITEZĂ 

LA PITEȘTI

VAN HANEGEM

iulie 1908, clubul 
unui cartier din

ori campioană a
1928, 1936. 1938,

O bună cunoștință a români
lor și a U.T.A.-ei, în special... 
înființat la 19 
poartă numele 
Rotterdam.

A fost de 10 
tării : în 1924, 
1940, 1961, 1962, 1965, 1969, 1970- 
71.

Dlntr-un lung șl prestigios șir 
de rezultate internaționale, voi a- 
minti doar finala ..Cupei campio
nilor" (1970) Feijenoord—Celtic 
Glasgow (2—1) și finala inter
continentală Feijenoord—Estu- 
diantes (2—2 în orașul La Pla
ta. 1—0 la Rotterdam).

Cea mai importantă schimbare 
produsă la Feijenoord de la me
ciul cu U.T.A. este plecarea ata
cantului suedez Ole Kindvall, 
care a marcat nenumărate goluri 
pentru echipa din Rotterdam. 
Feijenoord a făcut eforturi dis
perate pentru a-1 menține în O-

landa, dar Kindvall a vrut nea
părat să se întoarcă în țara na
tală. Atunci, Feijenoord a încer
cat să cumpere un alt mare ata
cant. Printre alții, a negociat cu 
Roger Magnusson (Olympique 
Marseille) și cu atacantul olan
dez Ian Mulder, care joacă In 
Belgia, la Anderlecht, dar am
bele proiecte au căzut. Astfel, 
Feijennord nu a reușit să găseas
că un înlocuitor „de marcă" 
pentru Kindvall. Un nume nou 
afirmat în lotul campioanei o- 
landeze este Lex Schonmaker, 
venit de la F. C. Haga. După 
trei meciuri în campionatul re
zervelor, Schonmaker a fost în
cercat pe postul lui Kindvall, deși 
el este un adevărat jucător de 
mijlocul terenului, cu veleități 
ofensive. Și, surprinzător, a în
ceput să marcheze goluri, cîști- 
gîndu-și locul în echipă. în a- 
cest campionat, Schonmaker,

care preferă încă să joace în 
spatele adevăratilor atacanți 
Moulijn și VVery. a înscris opt 
goluri, cu numai unu) mai puțin 
decit Kowalik (.Sparta Rotter
dam), care conduce în clasamen
tul golgeterilor.

Echipa standard la ora actuală: 
TREJTEI, — SCHNEIDER. ISRA
EL, LASEROMS. VAN DUIVEN- 
BODE, BASIL, VAN HANEGEM. 
JANSEN, WERY. SCHONMA
KER, MOULIJN.

Antrenor: ERNST HAPPEL
Din echipa care a jucat cu 

U.T.A., în afară de Kindvall mai 
lipsește Piei Romeijn, al_ cărui 
loc a fost luat 
der, transferat 
acum un an.

de 
de

LE
la

C. r BAHCH0NA
______

GALLEGO

Viitoarea adversară a Stelei 
In „Cupa cupelor" este una din
tre cele mai vechi și mai popu
lare formații de club din Spania. 
C.F. Barcelona s-a înființat în 
1899 și dispune de un număr de 
membri susținători considerat al 
doilea ca mărime (peste 55 000) 
după cel al Realului din Madrid. 
Palmaresul său, intern și inter
național, câte bogat. A cucerit 
de opt ori campionatul Spaniei 
și de 17 ori Cupa.

Și-a înscris de trei ori numele 
pe lista cîștigătorilor fostei com
petiții „Cupa orașelor tirguri", 
în 1958, 1960 și 1966.

Anul acesta, într-un meci 
foarte disputat și deosebit de 
spectaculos, Barcelona, prima 
cîștlgătoare a „Cupei orașelor 
tirguri", a învins 2—1 pe
Leeds United — ultima dețină
toare a trofeului — și în felul

acesta a intrat definitiv în po
sesia lui.

Oricît ar părea de curios însă, 
fiind vorba de o echipă cu va
loare recunoscută în cercurile 
internaționale, Barcelona a căl
cat cu stîngul în actualul cam
pionat al Spaniei — aflîndu-se 
pe locul 13, cu 3 puncte (golaveraj 
4—6) — ceea ce a nemulțumit pro
fund pe- susținătorii săi, care — 
față de această comportare sla
bă, în contrast cu evoluția bună 
din meciurile internaționale — 
au început să murmure împotri
va antrenorului RINUS MI
CHELS, venit de Ia Ajax Am
sterdam.

„U“-le standard : SADURNI — 
RIFE, GALLEGO, TORRES, 
ELADIO, COSTAS, JUAN CAR
LOS, REXACH, MARCIA (ZA- 
BALZAV' DUENAS' (ALFON
SO). ASENSI.

C.F. Barcelona a dat șl dă nil- .

Cel mai mare club din Polo
nia este clubul militar Legia 
Varșovia. El numără 55 de ani 
de existență.

Legia Varșovia a cîștigat de 
patru ori campionatul Poloniei 
(in 1955, 1956, 1969, 1970) și a 
cucerit de patru ori Cupa.

în ultimii ani. Legia s-a re
marcat în mod deosebit pe plan 
european, calificîndu-Se în 1970 
în semifinala „Cupei campioni
lor europeni", etapă în care a 
fost învinsă de viitoarea cîștigă- 
toare, Feijenoord Rotterdam 
(0—0 șl 0—2). în această primă
vară, Legia a fost la un pas de 
a repeta performanța ediției pre
cedente. dar a fost întrecută — 
cu mare dificultate —- de Atle
tico Madrid, în sferturi de fi
nală (0—1 la Madrid, 2—1 la 
Varșovia, golul înscris de madri
leni în capitala Poloniei califl-

cînd pentru semifinale campioa
na spaniolă).

în ultima ediție a campiona
tului polonez, Legia a terminat 
pe locul II, după ce a condus în 
clasament marea majoritate a 
campionatului, fiind întrecută la 
finiș de Gornik Zabrze.

Deși resimte absența jucători
lor Piesco și Korzeniowski, care 
sînt accidentați, Legia rămîne 
același adversar de temut pen
tru orice echipă.

Atu-urile echipei: 1) marea sa 
experiență internațională ; 2) o 
componență 
cătorii fac 
parte din 
3) apărarea 
una dintre 
din Polonia: 4) compartimentul 
cel mai valoros îl reprezintă 
trio-ul de la mijlocul terenului, 
Cmikiewicz — Deyna — Blaut, 
care joacă la fel de bine atîțîn

selectă, 
sau 

echipa 
este 
cele

toți jti- 
au făcut 
națională ; 

considerată 
mai bune

faza de apărare, 
de atac; 5) din 
cel mai eficace 
stingă Gadocha, 
excelent dribler

Cel mai bun jucător al echi
pei este Bernard Blaut — regi
zorul tuturor acțiunilor sale.

„ll“-le standard : TOMAS
ZEWSKI — STACHURSKI, 
ZYGFRYD BLAUT, ZYGMUNT, 
TRZASKOWSKI — CMIKIE- 
WICZ, DEYNA, BERNARD 
BLAUT, NOWAK, BRYCHCZ?, 
GADOCHA.

Rezerve :
Niedziolka 
niowskl 
Piesco (atacanți).

Antrenorul echipei: TADEUSZ 
CHRUSCINSKI.

în primul tur al Cupei 
U.E.F.A., Legia a eliminat echi
pa Lugano (Elveția), cu 3—1 la 
Lugano și 0—0 la Varșovia.

cit și în cea 
linia de atac, 
este extremul 
foarte rapid, 

și bun șuter.

Mowlik
(fundaș), 

(mijlocaș).

(portar), 
Korze- 
Cypka.

Dick Schnei- 
la Go Ahead

JOHN
redactor

Daagblad-Rotterdam

NOBLE
Algemene

meroși jucători echipei naționa
le, printre care fotbaliști cu re
putație pe arena internațională, 
cum ar fi Gallego, Sadurni, Re
xach — golgeterul campionatului 
trecut —, Âsensi, Zabalza. Fot
balul practicat poartă ampren
ta tipic Iberică, este tempera
mental, rapid, combinațiv și efica
ce. Așezarea inițială în teren 
este 4—2—4, dar în cursul jocu
lui fotbaliștii se plasează în 
funcție de faze și trec ușor la 

• apărare aglomerată sau la a- 
tacuri supranumerice: Gallego
este stîlpul apărării, Rexach,
Duenas șl Asensi slut șuteri 
temuți, cum au dovedit șl în fi
nala de anul acesta a „Cupei", 
cu Valencia, pe care au între
cut-o cu 4—3 după prelungiri 

în primul tur al actualei edi- 
‘țîi a ,70upei Cupelor"," Cri".. Bar
celona a eliminat pe Distilery 
Belfast; (3—1 și .4—0).

STACHURSKI

/AOitnit walbrnjchj
*

Este clubul minerilor din Wal
brzych, oraș cu 120 000 de locui
tori.

Clubul a fost fondat în 1946.
Echipa a promovat în prima 

divizie în 1(368.
în campionatul trecut, Zagle- 

bie Walbrzych a terminat pe lo
cul trei.

S-a calificat în turul II între- 
cînd echipa cehoslovacă Union 
Teplice, pe care a învins-o atît 
la Walbrzych (1—0), cît și la 
Teplice (3—2).

Prima caracteristică a echipei i 
este imbatabilă pe teren propriu. 
Dar asta nu înseamnă că nu știe 
să joace eficace și în deplasare, 
dovadă meciul de la Teplice...

Așezarea obișnuită a echipei 
este 1—4—3—3, o așezare de si
guranță, de prudență, care aco
peră bine mijlocul terenului, KWIATKOVSKI

permițînd o bună grupare atît 
în faza de apărare, cît și în cea 
de atac.

Referindu-ne la componența 
lotului de jucători, vom nota 
faptul că el nu cuprinde nume 
de rezonanță.

Se cuvine, totuși, a fi remar
cat portarul Szeja — ex-interna- 
țional, liberoul Pazdzior și mij
locașul Stachula și el fost com
ponent al reprezentativei Polo
niei.

Arătînd că jocul obișnuit al 
echipei se bazează pe tempera
mentale și foarte eficace con
traatacuri, trebuie să menționăm 
că linia de înaintași este pe cît 
de talentată, pe atît de tînără, 
(cea mai tînără din prima di
vizie a Poloniei) fiind alcătuită 
din juniorul Pawlowski (18 ani), 
Kwiatkowski (20 de ani) și Jan

Nowak (23 ani), fratele lui Ta
deusz Nowak de la Legia.

„ll“-le standard I SZEJA— 
PIETRASZEWSKI. PAZDZIOR, 
CIESZOWIEC, SZLYKOWICZ, 
GALAS, STACHULA, ODSTERC- 
ZYL, PAWLOWSKI, NOWAK, 
KIWATKOWSKI.

Rezerve i Matysek (portar), 
Pawlica (fundaș). Delega (mijlo
caș), Augustyniak (înaintaș).

Antrenori JERZY NIKIEL.
Numărînd doar trei ani în 

prima divizie a țării, echipa Za- 
glebie Walbrzych nu are, bine
înțeles, o experiență internațio
nală, dar este, în schimb, o for
mație de exemplară ambiție.

(Prezentările echipelor polo
neze ne-au fost trimise de Bog
dan BANKA, redactor Ia „Przc- 
glad Sportowy”).

Turul II al cupelor

europene văzut de...
...dumitru 

„Miss Iugoslavia 
buni" pentru 
am declarat și 
Spartak Trnava -----
joci cu o echipă puternica, valoroasă, 
decit cu una modestă. Desigur, Feije
noord este marea favorită a meciului, 
fnsd noi nn vom intra pe teren cu 
p'mdul de a pierde'. Faptul că vom 
juca primul meci pe teren propriu 
constituie un dezavantaj pe care vom 
încerca să-l transformăm tn... avantaj, 
Invingtnd la București la o diferență 
de 1—2 goluri. Feijenoord — „pățită" 
anul trecut, etnd a fost eliminată de 
U.T.A. — si-a luat deja o serie de 
măsuri menite a pretntîmptna orice 
surpriză. După ce vineri a avut loc, 
la Belgrad, tragerea la sorți,^țrei_te-^

NICOLAE-NICUȘOR. : 
n-a avut o „mină 

noi. Dar _ cum 
înaintea focurilor cu 
— este mai bine să

prezentanți at clubului olandez au venit 
stmbătă la București; s-au interesat 
îndeaproape de condițiile de găzduire, 
pe ce stadion se va disputa meciul, au 
solicitat date amănunțite despre echipa 
noastră.

Eu nu am posibilitatea dea urmări, tn 
avanpremieră, un joc al Feijenoord-ului, 
pentru că perioada de întrerupere a 
campionatului nostru coincide cu aceea 
a campionatului olandez. Cineva de la 
cabinetul metodic al clubului va merqe. 
Insă, la Rotterdam, la ÎS octombrie; 
pentru a filma partida de campionat 
pe care Feijenoord o va susține la acea 
dată. Vom solicita antrenorului Nico- 
tae Dumitrescu, de ta U.T.A., o serie 
de amănunte privind caracteristicile de 
foc ale viitoarei noastre partenere și... 
rețeta eliminării",

...VALENTIN STĂNESCU :D -„Jucăm 
cu un adversar de primă mină șt mă 
bucur din două motive: 1) cunosc sti
lul și caracteristicile de joc ale școlii 
spaniole de fotbal; 2) cu ocazia acestei 
dificile confruntări, am posibilitatea de 
a verifica actualul potențial al echipei.

Fără a avea prima șansă tn confrun
tarea cu F.C. Barcelona — echipă pre
gătită de Michels, fostul antrenor al 
lui Ajax Steaua poale spera, totuși, 
in calificare".

...LUPESCU : jjDacd fn primul tur 
am eltmtnat o echipă atlt de vestită, 
ca A.C. Napoli, n-avem voie, gtndesc 
eu, să i,clacăm" tn fața Leglei Varșo
via. Este adevărat că Legia a ajuns 
acum dot ant plnd tn semifinalele 
„Cupei campionilor europeni", dar d» 
atunci echipa traversează o perioadă 
de declini de reconstrucție".

... BROȘOVSCHI: t.Wrfl a subestima 
forța adversarei noastre — despre care 
nu știm deocamdată prea multe 
crurl — cred că ne vom califica tn 
rut III. Trebuie să recunosc că 
toate echipele românești angajate
competițiile europene. U.T.A. a benefi
ciat de sorții cel mal favorabili. Cali
ficarea noastră este, la urma urmei, 
o obligație",

lu- 
tu- 
dtn 

tn

Intîmplarea (sau nu numai ea !) 
a făcut ca la Pitești, după meci, 
în timp ce ne pregăteam să trans
mitem cronica, cineva, delegat la 
această partidă, (din respect nu-i 
vom dezvălui numele), în orice caz 
cineva cu nume în fotbalul româ
nesc, ne-a solicitat părerea despre 
arbitrajul lui Petre Sotir. Am enu
merat la început premisele; Costaș 
e faultat de Dobrin în min. 50, ar
bitrul, însă, nu vede nimic, lăsînd 
jocul să continue, deși puțin a 
lipsit ca 
gol ; tn 
lovitură 
mentară 
lovitură 
partidei : în minutele 78 și 80 două 
penaltyuri clare (cîte unul pentru 
fiecare echipă) sînt refuzate de ace
lași arbitru; n-am mai socotit unele 
faulturi de ■ joc (dar faulturi) tre
cute și ele cu vederea (mai ales în 
duelul Mărdărescu II — Dobrin). Și 
am tras concluzia: arbitraj de două 
stele. Atunci, persoana respectivă a 
încercat un contraargument: ,.E 
puțin două stele, Petre Sotir a ju
cat fotbal, se pricepe!" Cum nu 
am auzit pentru întîia dată o ast
fel de replică, ne permitem să pre
cizăm din capul locului că este 
vorba de o evidentă eroare de de
monstrație. E ceea ce în logică se 
numește argumentum ad hominem. 
Adică, în loc să se discute teza 
respectivă (în cazul nostru faza, 
mai bine zis fazele) se discută per
soanele care susțin sau resping 
teza, defectele sau calitățile persoa
nei respective. Iar în felul acesta 
degeaba discutăm ...

★
înaintea partidei din Trivale, se

cretarul clubului Politehnica Iași, 
C. Berică, ne mărturisea profund 
supărat: „Echipa a dormit la hote
lul „Muntenia" in Pitești. Dar n-a 
fost chip să se odihnească. Sîmbătă 
noaptea un excavator a huruit sub 
geamurile noastre pînă la ora 23. 
Duminică, la ora 5,45 a început din 
nou simfonia de zgomote. Culmea 
era. insă, că excavatorul nu lucra.

Doar producea zgomote. Am cobo- 
rtt eu și am oprit motorul, căci 
mecanicul era plecat. Abia la ora 
9 a început lucrul cu adevărat. 
De sculat, insă, am fost sculați cu 
noaptea-n cap!“ Aceasta ar fi anti
teza.

M. IONESCU

UNDE
DE

Ă HIST AOĂMĂCHE
CE A EOST ÎNLOCUIT

PtRONESCU?

margine — să fie mai activ, ni se 
pare — dar Peronescu a dat sfi
dător din mină, vrtnd parcă să 
spună „lasă-mă dom'ne, pe mine 
mă înveți ce să fac E lorda- 
che l-a trimis imediat la încălzire 
pe Cotormani. Intuind schimbarea. 
Peronescu a părăsit in mod osten
tativ terenul, lăsîndu-și. timp de 
citeva minute, echipa în 10 oa
meni.

Iată cum. într-un interval de ci
teva zeci de secunde, prin atitu
dini necontrolate, Peronescu a 
aruncat o lumină nefavorabilă pes
te un trecut fără reproș. Păcat...

D. V1ȘAN
atunci să se înscrie primul 
min. 70, arbitrul acordă o 
liberă la o intrare regula- 
a lui lanul și din această 
se naște primul gol al

• Scurt dialog cu ADAM ACHE 
înaintea meciului Steagul roșu — 
Jiul.

— Unde-ai dispărut. Adamache ?
— Am fost acasă, lingă copil și 

Ungă soție. N-am fost „în munți" 
să fac beții 
lumii

— Cum ai 
spui nimănui, 
de ce ?

— Sînt suprasaturat de progra
mul de pregătire a echipei, la 
care se adaugă și pregătirea centra
lizată. Miercurea ne duce sus, 
în Poiană, unde stăm pînă dumi
nică. Efectiv, stăm lingă familie 
doar două zile pe săptămînă; lu
nea și marțea. Este adevărat, viața 
de fotbalist cere sacrificii, darnici 
chiar așa. Copilul s-a făcut mare, 
îmi sesizează absența, și întreabă 
„Mămico, unde este tata ? El de 
ce nu stă cu noi 7“

M-am pronunțat întotdeauna și 
mă pronunț 
rea acestei 
in comun.

cum vorbește gura

plecat așa, fără să 
fără să ceri voie,

și acum pentru scurta- 
perioade de pregătire

PERONESCU — unul• MARIN 
dintre oamenii de bază ai echipei 
din Petroșani, jucător pe care-l a- 
preciem pentru prezența lui pe te
renurile de fotbal la o virstă la 
care alții au deja carnetul de an
trenor în buzunar — a avut du
minică, in timpul partidei de la 
Brașov, două ieșiri necontrolate, 
care nu-l onorează. Era minutul 
62 al meciului- Antrenorul Eugen 
Iordache t-a strigat ceva de pe

fl

PROBLEME DE

Surprinși de vestea eS irntrennriiț 
Stefan Coidum nu sosise la Constanta 
cu echipa sa. Crișul, am dorit ams- 
nunt.e. Mal întll am aflat, printre oră- 
deni, că „principalul" e... bolnav șt 
suferind de ficat ! Discuttnd Insă la 
cabine, înainte de med cu tov. Puia 
Ilie, vicepreședintele clubului Crișut, 
acesta ne-a pus în fața mobilului. 
Pentru curmarea disensiunilor (Wl 
echipă ș! stabilirea unul climat să
nătos — *“ "
cioare" — 
să fie i 
Moldovan, 
șl Șchiopu).
tort, conducerea clubului a optat pen
tru 
meci 
meci 
spus

Si
s-au ______ __ ___ _
Avîntat, cu multă ambifie. 
punea în 
ția actfunl 
era mereu 
ril adverși. 
constănțenl. Iar Dărăban, cel 
Jucător al Crișuluî a înscris un 
frumos. Dar, după vreo 25 de 
nute, a rămas numai ambiția 
atund constănțenli. indiscutabil 
tehnici și mal rutlnațl, au început să 
atace, să domine. Apărători! Crișuluî 
strinseau din dinți, stricau totul de- 
gajînd la întîmplare. $i bineînțeles 
atacurile Farului reveneau ca va
lurile. Apoi au venit și 4 goluri.

Așa că numai ambiția n-ajun
ge. Mal trebuie șt condiție fizică șt 
omogenitate șl coeziune sufletească 

Dar cite mal trebuie la Crișul t

M. FR.

vicepreședintele 
ne-a pus tn fața

i curmarea

tn vederea „repunerii pe pl- 
- Coidum a cerut ca din lot 
scoși șase 1 '

. Sudu, Arnoțchi, 
_____ ,. între antrenor T.

ce! mu’.țl “ (numai pentru acest 
— nu definitiv), ..Să vede(l ce 
vor face azi băieții - ni s-a 

tncuralator Meciul vieții Ior“(l?!). 
Intr-adevăr, fotbaliștii 
bătut, tn prima parte,

valoare viteza 
periculoase, 

tn luptă cu 
Cefan amețea

Jucători (Lucaei,
Al. Nashl 

șl Jucă-

MIINE, LA CLUJ

nf

Crișuluî 
ca leii. 

Sudu tși 
șl lnl- 
Arnotch! 
anărăto- 
fundașil 

mal bun 
eol 
ml- 

șl 
mal

U“-H0IOT) BUDAPESTA
Stadionul Municipal din Cluj va 

găzdui mîine după-amiază o în- 
tîlnire amicală internațională între 
echipa locală „U“ și Honved Buda
pesta. Partida va începe la ora 18.

;,U“ CLUJ
Rapoartele observatorilor federali 

vin să confirme aprecierile care au 
fost făcute în cronicile noastre, cu 
privire la calitatea jocurilor din 
ultima etapă. Notele acordate ju
cătorilor sînt, în general, destul de 
modeste, iar în unele cazuri sub 
limita acceptabilă pentru fotbaliști 
de divizia-A. La Ploiești, de pildă, 
cu toate avantajele pe care le ofe
ră evoluția pe teren propriu, un 
singur jucător al Petrolului, por
tarul Mihai Ionescu, a fost remar
cat de către observatorul federal, 
Florin Dumitrescu, fiind notat ast
fel cu un 7, să-i spunem mulțumi
tor. în rest, însă, note slabe, acor
date chiar și unor jucători cu pre
tenții, cum este internaționalul Mo- 
canu, despre care se spune că „a 
avut deseori un plasament greșit 
și a fost depășit în mai multe rin- 
duri“. Nota primită, 5, nu face de- 
cît să rezume aceste aprecieri.

Paradoxal, în aparență, printre 
echipele care au avut o evoluție 
puțin satisfăcătoare, nu figurează 
formația care a pierdut la scorul 
cel mai sever: C.F.R. Cluj. Acel 
0—4 de la Arad este mai degrabă 
urmarea unor grave greșeli în apă
rare, decit a prestației în ansam
blu a nenorocoșilor fotbaliști clu
jeni. Observatorul federal. Mihai 
Botez, relevă faptul că oaspeții au 
dominat mai mult și nu încercat 
mai des poarta, decit U.T.A. Dar, 
cu mai puțină precizie și, uneori, 
și cu mai puțină șansă. Așa s-a în- 
tîmplat și în meciul cu Rapid, pier
dut în ultimele lui secunde, la Pi
tești, în partida cu F. C. Argeș și 
chiar la Craiova, de unde ceferiștii 
clujeni ar fi trebuit să se întoarcă 
cu ambele puncte, nu 
unul.

Trecînd la probleme 
traj, vom menționa obiecția 
o ridică Angelo Niculescu, 
de-a! doilea gol, al victoriei, 
de Ruglubei, în meciul Rapid

numai cu

de arbi- 
pecare 
la cel 
înscris

Sport Club Bacău. Prezent la meci 
și avînd calitatea de observator fe
deral. Angelo Niculescu apreciază 
că arbitrul de linie Z. Silaghi (O- 
radea) nu și-a făcut datoria, ne- 
semnalizînd poziția de ofsaid a lui 
Rugiubei și permițînd astfel arbi
trului de centru să valideze un gol, 
în fapt, nevalabil. Pe de altă par
te, cu toate aprecierile pe care le 
are pentru jocul lui Dumitru, An
gelo Niculescu nu ezită să ceară 
avertizarea acestuia pentru joc pe
riculos (trecut cu vederea de arbi
trul Mircea Bădulescu).

Lectura rapoartelor observatori
lor federali avea să ne pună ieri 
dimineața în fața unei contradicții 
între aprecierea trimisului Federa
ției, Gh. Constantincscu, și cronica
rul ziarului nostru, privind arbi
trajul lui P. Sotir, în meciul F. C. 
Argeș — Politehnica. Intr-adevăr, 
în vreme ce în ziar arbitrajul este 
notat cu două stele, deci socotit 
ca slab, în raportul observatorului 
federal, P. Sotir este notat cu 84-. 
Nu vTem să tragem spuza pe turta 
noastră, dar, oricum, este cazul să 
arătăm că însuși beneficiarul unei 
greșeli de arbitraj, în acest meci, 
Dobrin, declară unui colaborator al 
ziarului „România liberă" că lanul 
NU l-a faultat 
lovitura liberă 
și deschiderea 
brin.

Șl o decizie 
aduce în discuție, indirect, pe aceea 
pronunțată de Victor Pădureanu (e- 
liminarea lui Beldeanu) în partida 
Progresul — Sportul studențesc : în 
meciul Farul — Crișul, conducăto
rul jocului, Gh. Popovici, I-A A- 
VERTIZAT, și NU I-A ELIMINAT 
DE PE TEREN pe Ologu și Lucad, 
care se insultaseră reciproc.

Iată, deci, că și „cel mai bun ar
bitru al anului” poate greși...
* Jack BERARIU

MECIUL DINAMO
SE VA JUCA (PROBABIL) 

LA 15 OCTOMBRIE
Pentru a crea condiții cit mai 

bune de pregătire în vederea primului 
joc cu Feijenoord. de la 20 octom
brie, din cadrul „C.C.E“. partida Di
namo — Universitatea Cluj, din ca
drul etapei a VII-a a dlv. A, (pro
gramată pentru duminică 17 octom
brie) va avea Ioc după toate .proba
bilitățile vineri 15 octombrie.

La sfirșitul săptămimi

PROGRAMUL JOCURILOR 
DIN CAPITALĂ

La sfîrșltul acestei săptămîni. în 
lipsa partidelor din diviziile A și B, 
in Capitală vor avea loc următoarele 
jocuri mal importante, contînd în 
„Cupa României".

SIMBATA 9 OCTOMBRIE: teren 
Vulcan, ora 15: Vulcan 
Giurgiu.

DUMINICA 10 
Electronica, ora 
Ș. N. Oltenița; teren Autobuzul, ora 
11 : Autobuzul — Metalul Tîrgoviște.

Dunărea

OCTOMBRIE : teren
11 : Electronica —

11

(Urmare din pag. I-a)
Vlad, Popovici, Pescaru, Iordănescu), 
Olteanu — promovat de la repre
zentativa de tineret și Boc — aflat 
pe drumul reintegrării printre se- 
lecționabili.

E bine așa, nu e bine ? Prof. An
gelo Niculescu, urmărind cu con
secvență evoluția tricolorilor, aflat, 
deci, și în tabăra de la Poiana Bra
șov, este convins că e bine, privind 
confruntarea cu olimpicii danezi în 
contextul mai amplu al întrecerilor 
în care șe află reprezentativele Ro-

„CUPA ROMÂNIEI»
In ziua de 10 octombrie se va 

desfășura o nouă etapă în compe
tiția dotată cu „Cupa României", 
în această fază, vor intra în între
cere, alături de echipele calificate 
pînă în prezent, divizionarele B. 
Iată programul stabilit de F. R. 
Fotbal:

A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc — 
C.F.R. Pașcani, Foresta Fălticeni — 
Ceahlăul P. Neamț, I.T.A. Pașcani
— Știința Bacău. Petrolul Moinești
— Politehnica Galați. AJS.M. Tecuci
— F. C. Galați. Viitorul Brăila — 
Spartul studențesc București. Ci
mentul Medgidia — Progresul Brăi
la, I.M.U. Medgidia — Portul Con
stanța, Electronica București —■ 
S N. Oltenița, Vulcan București — 
Dunărea Giurgiu. Olimpia Rm. Să
rat — Progresul București, î.R.A. 
Cîmpina — Metalul Plopeni. Petro
listul Boldești — Poiana Cîmoina,

Dacia Pitești — Metalul București. 
Autobuzul București — Metalul Tîr- 
goviște, Unirea Drăgășani — Chi
mia Rm. Vîlcea, Dunărea Calafat — 
Electroputere Craiova, Metalul Tr. 
Severin — C.S.M. Reșița, Laminarul 
Nădrag — Minerul Anina. Minerul 
Bocșa — Vulturii textila Lugoj, Mi
nerul Teliuc — Politehnica Timi
șoara, Minerul Ghelar — C.F.R. Ti
mișoara, Minaur Zlatna — C.F.R. 
Arad. Unirea Zalău — Olimpia Ora
dea. Minerul Baia Sprie — Olimpia 
Satu Mare, Minerul Cavnic — Mi
nerul Baia Mare, Soda Ocna Mureș 
— Gloria Bistrița, Ind. sîrmei Cîm- 
pia Turzii — Corvinul Hunedoara, 
Textila Odorheiul Secuiesc — Me
talurgistul Cugir, Oltul Sf. Gheor- 
ghe — Chimia Făgăraș, Tractorul 
Brașov — C.S.M. Sibiu, Indepen
denta Sibiu — Gaz metan Medias.

în faza care a adus 
pentru F. C. Argeș 
scorului, prin... Do-

de arbitraj care re-

NUME NOI LA C. F. R. CLUJ
Deși situația echipei clujene este 

destul de critică la ora actuală, după 
cum ne spunea dr. C. Rădulescu. 
consilierul tehnic al feroviarilor, aici 
se lucrează intens, moralul jucători
lor este bun. nimeni nu disperă. Tn 
partidele de verificare ce vor avea 
loc în această perioadă de întreru
pere a campionatului, cînd clujenii 
vor întîlni pe Arieșul Turda. Olimpia 
Satu Mare și propriile echipe de ti
neret și juniori, antrenorii vor în
cerca integrarea în jocul de ansamblu 
a jucătorilor Nljă (transferat de la 
Rapid), Donicl (de la Arieșul Turda) 
și a lui Octavian Ionescu, ce se pare 
că va reveni de la Rapid.

mâniei în această perioadă: cam
pionatul Europei și preliminariile 
olimpice.

„Este necesară o conjugare a tu
turor forțelor de care dispunem — 
ne-a spus antrenorul echipei națio
nale. In primul rînd, pentru că e- 
chipa Danemarcei aliniază o forma
ție de primă mină, iar o parte 
dintre „olimpicii” vizați mai înain
te se află în scădere de formă 
(Pantea, Codreanu, Vigu etc.). în al 
doilea rînd, pentru că rulînd și cu 
acest prilej cițiva dintre echipierii 
de bază ai echipei naționale, aco
perim mai judicios perioada de 
timp care ne desparte de meciul 
decisiv cu Cehoslovacia, din cam
pionatul ■ european. Și să nu uităm 
că tot acum avem posibilitatea să 
verificăm dacă Dumitrache și Boc 
au ieșit din conul de umbră în 
care singuri s-au plasat...”.

Iar Dumitrache, dialogînd fără 
să știe — indirect, prin Intermediul 
subsemnatului — cu antrenorul său, 
ne spunea cu puțină tristețe : „Am 
reluat drumul spre națională, tre
cînd pe la Olimpici..." "*

Anunțîndu-se formația care va 
evolua duminică pe Iddrots-Park 
din Copenhaga, tandemul Valentin 
Stănescu—Cornel Drăgușin, preîn- 
tîmpinînd parcă solicitarea unui pro
nostic (nici n-aveam de gînd !), ne-a 
asigurat, în schimb, de altceva : de 
jocul ofensiv al „olimpicilor” noș
tri, care — să nu uităm ! — a ca
racterizat evoluția lor chiar înain
tea „fuziunii" cu „mexicanii”. Intr- 
adevăr, la Tirana, tinerii noștri ju
cători au anulat prin decizie ofen
sivă avantajul terenului pentru 
gazde. De ce n-ar face-o șl la Co
penhaga. mai ales că transplantul

experienței internaționale făcut ac
tualului lot olimpic o stimulează ?

... Masa de seară, într-o liniștită 
firidă a cochetului restaurant din 
subsolul hotelului. împreună, Lu- 
cescu, Dembrovschi, Dumitrache, 
Iordănescu șl Cheran. „Vechea 
gardă” și „noul val”. Simbioză a 
valorilor. Mircea Lucescu, căpita
nul echipei naționale, nu acceptă 
nici măcar formal încadrarea mezi
nului Iordănescu doar în categoria 
„olimpicilor”, pe motivul că acesta 
s-a și integrat, de la debut, în jocul 
primei reprezentative. „In echipa 
națională îi-e locul firesc”.

Ce crede despre meciul cu Da
nemarca ? „Oricum, este mai greu 
decit cel de la Helsinki ; finlande
zii nu mai 
ce danezii 
trecere de 
Și pentru 
„adoptat”, 
scrie acestei opinii, adăugind însă 
că are mare încredere în forța echi
pei olimpice.

Totul, însă, fără pronosticuri. Pe 
care l-am obținut, în cele din urmă, 
de la... Rodica Babeș, recepționera 
hotelului și mare amatoare de 
bal : „1—0 pentru noi!”

★
Ieri după-amiază pe stadionul 

Poiana Brașov într-un decor de 
nă (în timpul meciului a nins _... 
abundență), lotul olimpic a susținut 
un joc școală (două reprize a cîte 
30 de minute) cu echipa de tineret a 
Steagului roșu. Olimpicii au arătat 
o bună dispoziție și au învins ;-u 
5—0, prin golurile înscrise de Ior
dănescu (3), Lucescu și Neagu

Azi, la Brașov, pe stadionul Tine
retului lotul olimpic Intîlnește for
mația divizionară a Steagului roșu.

aveau ce pierde, în timp 
își joacă locul într-o în- 
prestigiu — Olimpiada”, 
că Iordănescu a și fost 
se simte obligat să sub-

fot-

din 
lar- 
din



IN PRIMUL TUR AL C C. E. LA HANDBAL FEMININ

BRATISLAVA □ (prin telex). Ieri 
după amiază a avut loc te Bratis
lava tragerea la sorți a meciurilor 
din primul tur ai Cupei campioni
lor europ-mi ta handbal feminin. 
REPREZENTANTA Ț.AHll NOAS
TRE UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI, VA JUCA ÎN PRIMUL TUR 
CU MACABI RAMAT GAN DIN 
ISRAEL, primul meci fiind ir, 
deplasare. întilntrile din primul 
tur urmează să se desfășoare pinâ 
ta 31 ianuarie 1972.

Iată celelalte partide din primul 
tur S. C. Leipzig — S. C. Freidig 
(Norvegia). F I. F. Copenhaga - 
Niloc Amsterdam, Stella Sport- St. 
Maur (Frari(a) Plastika Nitra 
(Cehoslovacia). Ol met Krapkovice 
(Polonia), — Admira Viena, V.I.F. 
Sofia — Bakony Vegyesz Veszpreni 
(Ungaria) Vozdovac Belgrad — 
Spartak Kiev.

Echipa. K.S.V. Holstein Kiel se 
califică direct in turul al doilea.

PROGRAMUL JOCURILOR DIN GRUPA 8 
(București) SI C

A CAMPIONATULUI
(Miercurea Ciuc) 

MONDIAL DE HOCHEI

Pasa de filigran a lui Oros și Bartha surprinde apărarea la fileu a adversarilor. (Fază dm meciul România - 
R.D.G. 3—0) Foto : I. MIHAlCA

LE DE LA MILANO
Ciocăltea reduce handicapul

(Urmare din pag. li

au arătat și echipele României și 
Cehoslovaciei (acesteia din urmă 
neputindu-i-se acorda totuși șan
sa unei victorii în fața U.R.S.S., 
cum — surprinzător — s-a întâm
plat). Poate că jucătorii noștri ar 
fi obținut un rezultat și mai bun 
da<-ă atingeau ceva mai devreme 
forma arătată in ultimele trei 
jocuri — foarte dificile, dar cate 
goric cîștigate. De altfel, s-a vă
zut că formația română a terminat 
competiția cu rezerve necheltuite 
încă. Cineva era chiar de părere 
că dacă s-ar fi reeditat turneul

SEXTETUL IDEAL
Schneider (R.D.G.), Kondel- 

ka (Cehoslovacia), Udișteanu 
(România), Kravcenko (U.R.S-S), 

Groessl (Cehoslovacia), Bartha 
(România).
CEI MAI BUNI JUCĂTORI, 

PE ROLURI
Ridicători: Stamate ți Oros 

(România), Koudelka și Stajioo 
(Cehoslovacia).

Trăgători: Kravcenko și Ciu
lak (U.R.S.S.), Udișteanu (Ro
mânia), Schneider (R.D.G.), 
Petlak (Cehoslovacia), Am- 

hroziak (Polonia). Universali: 
Bartha (România), Patkin 
(U.R.S.S.). Groessl (Cehoslova
cia).
Skiba

Schumann (R.D.G.), 
(Polonia).

PE COMPARTIMENTE

Apărare: România 
Atac: "
Blocaj : 
Primire
Serviciu: 

slovacia.

U.R.S.S.
Cehoslovacia

: K.D.G. șl U.R.S.S. 
U.R.S.S. ș| Ceho-

CEI MAT 
NAȚI

DESEM-
Z1ARIȘT1

BUNI 6. 
DE

1. 24 voturi, 2.
3. Ciulak 20, 

și Schumann
Kravcenko

Udișteanu 21, 
4—5. Schneider 
(R.D.G.) 17. Koudelka 15.

Au mai primit voturi nu
meroase Petlak (Cehoslovacia)
— 11, Stamate — 9 și Bartha
— 8 (România). Doi ziariști 
au situat între primii șase ju
cători ai C.E. pe Oros si 
JEnescu.

final, imediat după Încheierea Iul, 
românii n-ar mai fi pierdut nici 
un set.

Din punct de vedere tehnic, 
s-a observat o preocupare sporită 
pentru execuții. Dacă serviciul a 
fost mai dificil decît la mondiale, 
preluarea nu a rămas la același 
nivel, ci s-a îmbunătățit la majo
ritatea echipelor. Puține puncte 
s-au făcut direct din repunerea

mingii în joc și majoritatea lor au 
avut drept cauză nu execuția în
șine, ci plasamentul incorect al 
unor jucători. Ridicătorii au dove
dit. în aceste condiții, mai multă 
precizie la pase.

Ca aspecte tactice, nimic nou, 
din tot ceea ce se așteptau spe
cialiștii să vadă, mai cu seamă 
în atac, la această competiție ofi
cială. Ba, din contră. S-a mizat 
mai mult pe forță, în condițiile 
jocului simplu. și mai puțin pe 
combinații. Din acest punct de 
vedere, echipa României s-a ri
dicat deasupra tuturor, furnizând 
publicului faze de mare spectacol 
și acțiuni eficiente în același timp. 
Pe bună dreptate, specialiștii au 
considerat-o

' nenorocoasă 
nu a fost doar „spărgătorul bloca
jelor", cum îl numea un confrate 
italian. El a atacat deseori 
pase scurte, în urcare, 
fileu, 
liza te 
mate, 
timp 
dere
Bartha, a impresionat 
găția mijloacelor de care dispune, 
amuzîndu-se pur și simplu cu blo-

drept protagonista
a C. E. Udișteanu

nia — Norvegia; 28 martie: ora 
19,30: Iugoslavia — Franța; 29 
martie : ora 12 : Japonia — Norve
gia ; ora 17: România — Polonia ; 
ora 19,30: S.U.A. — R.D.G. ; 30 
martie : ora 9 : Japonia — Franța; 
ora 12: România — R.D.G. î ora 
17: Polonia — Iugoslavia; ora 19,30: 
S.U.A. — Norvegia; 31 martie — 
zi de pauză ; 1 aprilie : ora 9 : 
R.D.G. — S'ranța; ora 12: Iugo
slavia —- Norvegia ; ora. 17 : Româ
nia —- Japonia ; ora 19,30 : S U.A.
— Polonia ; 2 aprilie : ora 0 : Nor
vegia — Franța ; ora 12 : Japonia
— Iugoslavia i ora 17: România
— S.U.A. ; ora 19,30 : Polonia — 
R.D.G.

GRUPA C: 3 martie: ora 17: 
Ungaria — Danemarca ; ora 19,30 : 
Bulgaria — R. P. Chineză ; 4 mar
tie : ora 17: Austria — Danemar
ca ; ora 19.30: Italia — Olanda; 
5 martie: ora 17 : Italia — Bulga
ria ; ora 19,30: R. P. Chineză — 
Olanda ; 0 martie : ora 12 : R. P. 
Chineză — Danemarca; ora 17; 
Austria — Olanda 1 ora 19,30 : Un
garia — Bulgaria ; 7 martie —- zi 
de pauză ; 8 martie : ora 12 : Bul
garia — Olanda ; ora 17 : Italia •—• 
R. P. Chineză ; ora 19,30: Austria
— Ungaria ; 9 martie : ora 12 : 
Italia — Danemarca ; ora 17: Un- 
gai-ia — Olanda ; ora 19,30 : Aus
tria —• Bulgaria ; 10 martie — zi 
de pauză I 11 martie : ora 12 : Da
nemarca — Olanda,; ora 17 : Aus
tria — R. P. Chineză; ora 19,30: 
Italia — Ungaria; 12 martie: ora 
12; Bulgaria — Danemarca ; ora 
17 : Ungaria — R. P. Chineză ; ora 
19,30: Austria — Italia.

Recentul Congres al L.I.H.G. de 
la Praga a stabilit nu numai pro
gramul jocurilor din cadrul gru
pei A a campionatului mondial de 
hochei pe gheață, ci și modul in 
care se vor desfășura partidele din 
grupele B și C. După, cum se știe, 
aceste două grupe vor fi organizate 
de federația, de specialitate din țara 
noastră, urmînd ca echipele parti
cipante la. grupa B să evolueze pe 
patinoarul artificial acoperit 
August" din București, iar cele 
grupa. C la Miercurea Ciuc.

lată ordinea meciurilor 
ceste două grupe i

GRUPA B : 24 martie : 
S.U.A. — Iugoslavia ; ora 
tonta — Norvegia ; ora 17 .
— Japonia ; ora 19,30 : România — 
Franța ; 25 martie : ora 17 : Polo
nia — Franța ; ora 19,30 : România
— Iugoslavia ; 26 martie : ora 17 :
R. D.G. — Norvegia ; ora 19,30 :
S. U.A, — Japonia ; 27 martie : ora 
9: Iugoslavia — R.D.G.) ora 12: 
S.U.A. —■ Franța ; ora 17 : Polo
nia — Japonia ; ora 19,30 : Româ-

„23 
din

din a-

9 îora
12: Po- 
: R.D.G.din rundele anterioare. Victor Cio- 

cîltea a realizat 
tigind la Sili și

fn clasament 
(Brazilia) — 10

BELGRAD, 5 (Agerpres). — In 
runda a 13-a a turneului interna
țional de șah de la Virșeț i (Iugo
slavia), maestrul român Victor Cio- 
cîltea (cu piesele negre) a remizat 
cu Bilek. Același j-ezultat a fost 
consemnat și în partidele Spirido
nov — Ivkov, Buljovcici — Jano- 
sevici, Sili — Meking și Joiisici — 
Liubojevici. în partidele întrerupte

două puncte, cîș- 
la Baretici. 
conduce 
puncte,

Portisch (Ungaria) — 8
Ivkov (Iugoslavia) 8 
etc. C'iocîltea (România) 
cui opt cu 7 puncte. ,

Meking
urmat 

puncte 
puncte 
ocupă

cajele înalte și apărarea din linia 
a doua a adversarilor (în meciul 
cu cehoslovacii, de pildă, aceștia 
au încercat cu disperare să-1 ani
hileze, dar n-au izbutit). în tabăra 
sovieticilor, Ciulak a demonstrat, 
de asemenea, o capacitate tactică 
uimitoare in atac. Fără el, poate 
că echipa U.R.S.S. nu cucerea tit
lul european.

Progrese evidente s-au observat 
și în apărare. Blocaje prompte, a- 
gresive, înalte, pe care numai co
loșii echipelor le puteau — și nu 
întotdeauna — . străpunge 
cenko, Udișteanu, Petlak, 
Skorek, Codoi, Dumănoiu, Webner), 
în rest eficacitatea stînd 
dia șireteniei și a exploziei în 
lovituri. De aceea, au ieșit în evi
dență — în atac — mai mult 
acei jucători cu un deosebit simț

■ tactic, (Bartha, Ciulak, Koudelka —■ 
ridicător cu sarcini ofensive, 
Schreiber, după ce și-a revenit etc.). 
Din nou echipa română poate 
fi pusă în frunte Ia aceste capito
le : bun plasament în funcție de 
riposta adversarului (cu excepția 
meciului cu U.R.S.S., cînd a fost, 
cedat tot timpul centrul terenului), 
intervenții eficiente la dublaj, 
blocaje foarte bune.

(Krav- 
Buzek,

sub zo-

de
(2).
<11
lo

DAR N-A FOST NUMAI ALTITUDINEA...
Atleții kenieni — revelația Olimpiadei mexicane - continua

in cursele de semifond

sa se Impună

In virstâ 
foarte bun 
in proba de __________ _____  „__
de bănuit. într-o cursă încheiată în 
8:29, și-a permis luxul de a cădea 
de două ori în groapa cu apă. ridi- 
culizîndu-și apoi partenerii care 
erau, totuși, diletantî. Și aici

de 28 de ani, Jipcho este 
in, alergările ne plat, iar 
obstacole are resurse greu

Deși efectele altitudinii asupra 
ganismului supus efortului erau 
noscute. in 1968 — fapt care i-a 
terminat pe multi dintre pârtiei punții 
la Olimpiada mexicană șă se pregă
tească in stațiuni montane —. suc
cesele alergătorilor kenyeni în pro
bele de semifond și fond au fost 
puse aproape exclusiv pe. .seama 
adaptării naturale la altitudine. Dacă 
valoarea lui Kipchoge Keino era re
cunoscută — el pornea totuși cu șan
sa a doua la 1 500 fn,. favoritul prin- . 
cipal fiind recordmanul mondial Jim 
Ryun —, ceilalți ațleți, de. la poalele 
muntelui Kilimandjaro (Biwott, Kogo, 
Temu) și-au văzut contestate multe

or- 
cu- 
de-

din meritele care le-au adus laurii 
olimpici.

Acum, la un an înaintea Jocurilor 
Olimpicei de la Miinchen, atleții pla- 
tourilor kenyene i-au obligat chiar și 
pe: judecătorii lor cei mai sceptici la 
o revizuire a opticii. Deși altitudi
nea capitalei bavareze nu le va i'i un

Ion, în 
de încre-

noastre, 
prin bo-

DOAR 48 DE ODE PINA EA STARTUL FINALEI CUPEI DAVIS
(Urmare din pag. 1)

din 
„fugite" pe 

în iureșul combinațiilor rea- 
de coordonatorii noștri Sta- 
Oros sau Cristian 

ce celălalt trăgător 
al reprezentativei MICA PUBLICITAR

acest teren. Totuși, orice s-ar. spu
ne, . nu este „cimentul vrăjmaș" 
care ne-a decimat echipa la. Cle
veland. Ne-am pus din nou între
barea : pentru ce americanii nu au 
vrut să mențină total avantajul te
renului 1 Ar avea motive căci în 
istoria participării lor la aceasta 
competiție zgura le-a adus totdea
una ghinion. Așa i-au învins, in 
meciuri de zonă, italienii (1961), 
mexicanii (1962), spaniolii (1965), 
brazilienii (1966) și ecuadorieniî 
(1968), iar cînd, în 1964, însăși fi
nala s-a jucat pe zgură, echipa Sta
telor Unite a pierdut în fața aus
tralienilor.

Și totuși, terenul din Chariottea 
fost ales drept gazdă a Challenge- 
round-ului de acum în care deți
nătorii trofeului caută să-l păstre
ze după o serie de trei victorii 
consecutive. Pentru aceasta s-a tre
cut peste contra-candidatura altor 
orașe cu pondere în lumea tenisu
lui (Dallas, Las Vegas, Phoenix și 
chiar Cleveland). Dar se vede că 
Federația americană de specialita
te a ținut să programeze finala aici

Spirit de sacrificiu

în Carolina de Nord unde există 
unul dintre cele mai frumoase sta
dioane din S.U.A. Ca pretutindeni, 
în această parte a Americii zgura 
gri-verzuie este suprafața de joc 
tradițională.

în fond, de ce să nu jucăm fi
nala pe zgură ? — se întreabă cu
noscutul comentator de tenis Bud 
Collins în ziarul .„THE BOSTON 
GLOBE" într-o avancronică a fina
lei. îl cităm: „Jocul numai cu ser
vicii și voleuri «a la Cleveland» 
este rareori ceva mai mult decît 
plictisitor. Iată motivul pentru care 
subscriem ca Cliallenge-round-ul a- 
cestui an să-i stabilească pe cam
pionii mondiali printr-un tenis de 
calitate, cn trecerea in revistă a 
tuturor loviturilor și resurselor teh
nice, fapt ce va avea darul — de
sigur — să revitalizeze noțiunea 
acestui sport".

Iată, așadar, un răspuns elocvent
— și purtând amprenta sportivității
— la întrebarea ce ne-a stat în 
față. Să sperăm că meciul de la 
Charlotte va fi și el convingător 
în acest sens.

Deocamdată cîteva noutăți. Ame
ricanii continuă să se antreneze cu 
nouă oameni, titulari și sparing- 
parteneri, in același ritm foarte 
susținut. în schimb, astăzi dimi-

neață (n.r. ieri) echipa României 
a apărut■; pe teren doar in forma
ție de trei, lipsind Iile Năstase. 
El a acuzat dureri în brațul drept 
urmînd să facă o pauză. Medicul 
echipei, dr. I. Ștefan, opinează că 
este vorba de o întindere de liga
ment. Deci, o veste nu tocmai bună 
părînd să ne încurce toate socote
lile. Dar șă rămînem optimiști, Sint 
toate speranțele ca răstimpul. ce 
mai rămîrie pîhă ia • începerea • fi
nalei să fie suficient pentru resta
bilirea primului nostru jucător. în 
absenta sa, dimineață și după-a- 
miază Țiriac s-a antrenat într-o 
..partidă americană" jucind împo
triva perechii Mărmureanu—Marcu. 
Antrenament în forță—-unul dintre 
ultimele — fiindcă, așa cum spune 
căpitanul echipei, prof. Ștefan 
Georgescu, de miercuri pregătirea 
scade în intensitate urmînd un timp 
de odihnă necesar 
tului deosebit care 
jucători.

N-am văzut încă 
însă, că are pe postament 59 de 
plăcuțe de argint pe care stau în
scrise numele învingătorilor și ale 
învinșilor din finalele de pină a- 
cum. Pe a 60-a Năstase și Tiriac 
ar putea, fi trecuți în rîndul celor 
dintâi. De ce nu ?

înaintea efor
ii așteaptă pe

Salatiera. Știu,

Ben Jipcho trece cu ușurință obstacolul precedind pe japonezul Takamam 
(95), ‘ ' ' " ' 'polonezii Manuda (291) și Rebacz (298) in concursul memorial „ffans 

Braun" de la Miinchen
în probele de alergări pe dis- 
medii șl lungi, cu siguranță 
compatrioți ai lui. Kipchoae se

După tragicul accident .înnegis- 
trat anul trecut pe Tbrox Park din 
Glasgow, unde și-au pierdut viața 
aproape 100 de spectatori, iată că, 
zilele trecute, opinia sportivă a pri
mit cu multă compasiune vestea u- 
nei alte calamități.

Intr-un hotel din Eindhoven, ta 
plină noapte, a explodat instalația 
de calorifer. După explozie, tot ho
telul a fost în ®teva clipe mistuit 
de flăcări. Panica a fost de nede- 
soris. Toate scările de evacuare erau 
inaccesibile, așa îneît, pentru a se 
salva, oaspeții hotelului trebuiau să 
sară pe geam, chiar de la etaje. în
tâmplarea a făcut că în acest hotel 
să fie cazați și jucătorii echipei de 
fotbal Chemie Halle din R. D. Ger
mană, care urmau să susțină a 
doua zi meciul cu P.S.V. Eindho
ven. „In luptă cu moartea, jucă
torii de Ia Chemie Halle au avut o 
comportare eroică — scrie ziarul 
olandez VOLKSKRANT. Ei au o- 
ferit un admirabil spirit de sacri
ficiu, căutând să salveze mai iutii 
pe turiștii afiați în hotel. Căpitanul 
echipei, Klaus Urbanczyk a fost un 
minunat exemplu. Cu ajutorul unei 
frînghii improvizate, el a ajutat co-

borîrea a zeci de persoane, tor la 
urmă, cînd flăcările tl amenințau, 
a sărit ultimul de la etajul hote
lului. Jucătorul Nowotny a spart 
ușa camerei în care se afla o fe
tiță din S.U.A. șî care se temea să 
sară pe geam. Fotbalistul din Halle 
n-a stat pe gînduri și a. sărit îm
preună cu fetița fără a li se întâm
pla vreun accident".

Actele de eroism ale jucătorilor 
din Halle n-au rămas însă fără ur
mări tragice. în lupta pentru sal
varea cetățenilor din hotel, Wolf
gang Hoffmann, în vînstă de 21 de 
ani,. și-a. pierdut viața ! Klaus Ur- 
banczyk, căpitanul echipei și al re
prezentativei R. D. Germane, unul 
dintre-cei mai populari jucători ai 
acestei țări, a fost internat în spi
tal în urma gravelor arsuri provo
cate de incendiu; Erhard Mosert 
a suferit o fractură la tibie și se 
pare că nu va mai putea juca nici
odată fotbal!

Acestea stat faptele. Ele impre
sionează prin înaltul spirit de sa
crificiu, prin deplina umanitate de 
care au dat dovadă cîțîva fotba
liști.

PROFIL

î

I. o.

IN TURNEUL OLIMPIC DE FOTBAL
Echipa de fotbal » Malayeziei va 

fi una dintre cele trei echipe asiatice 
care vor participa la turneul olim
pic de la Munchen. In ultimul joc al 
turneului de la Seul, această echipă 
a învins cu 5—0 selecționata, lilipi- 
nelor. Jucătorii din Malayezia au 
obținut 4 victorii din 4 posibile. In 
clasament au urmat Coreea de sud. 
Japonia, Filipine și Formosa. Urmea
ză acum să se dispute un alt turneu, 
pentru stabilirea altor două echipe 
asiatice care vor juca la J.O.

în finala „Cupei Norvegiei" la fot
bal se vor întâlni echipele Rosenborg 
Trondheim și Fredrikstad. Partida se 
va disputa la 24 octombrie. în semi
finale/' Rosenborg a învins cu, 5—0 
pe Hamarkamertens, igr Fredrikstad

a dispus cu 2—0 de Sarpsborg. De re
marcat că In centrul liniei de atac 
a echipei Rosenborg joacă fostul 
campion mondial de schi (sărituri de 
la trambulină) Bjoern Wirkola, Care 
in semifinala a marcat 3 din cele 
5 goluri ale echipei sale.

★
în etapa a 3-a a campionatului al

banez de fotbal s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Student! Tîrarig.— 
Skanderberg 0—0 ; Shkendia Tirano— 
Vllaznia 0—0; Lokomotiva Durres— 
Luftetari 1—0; Traktori — Labinoti 
0—0; Dinamo Tirana — Partizan Ti
rana 1—1 ; Flamurtari — Kavaja 2—2; 
Tomori—„17 Nendori" Tirana 1—3.

în clasament conduce Partizan Ti
rana cu 5 puncte.

!

aliat 
tante 
multi 
vor afla în lupta pentru medalii.

Kenyenii au cel mai puternic cvar
tet de alergători de 800 m din lume. 
(Ei dețin, de altfel, recordul mondial 
in ștafete de 4 x 800 m). Dacă vor 
ajunge în finala probei, Saisi, Bon 
și Quko — toti capabili de rezultate 
sub 1:46 — vor putea produce sur
prize mari principalilor tavoriți.

Un alergător de 400 mg despre care 
anul trecut nu auzise nimeni, Akii- 
Bua. este deținătorul celui mai bun 
rezultat mondial al acestui sezon.

La 3 000 m obstacole, medaliaților 
cu aur 
Biwott 
adăuga 
tii, văd.

și argint de la Mexico, Amos 
și Benjamin Kogo li se va 
Ben Jipcho, în care specialiș- 
adevăratul urmaș al lui Kei-

posibilă o triplă prezență kenyană 
in finala olimpică, iar o cursă tac
tică — domeniu ta care alergătorii 
kenyeni au făcut progrese surprin
zătoare — le poate aduce un succes 
asemănător celui din Mexic.

Nu trebuie uitat, desigur, renumi- 
tul Keino. în afirmarea atletismului 
kenyan — și. în general, a celui afri
can — Keino are merite deosebite. 
Deși nu mai este prea tânăr, el pare 
mai puternic decît pricind și. în 
special Ia 1 500 m. va fi foarte greu 
de bătut.

în trei ani, fondiștil kenyeni au 
dovedit câ succesele de la Mexico 
n-au fost întâmplătoare, el s-au da
torat. în primul rînd, valorii lor. De 
acest lucru ne vom convinge pro
babil și anul viitor la Miinchen.

Vladimir MORARII

Născut l« 25 septem&rt« 
1234, la Paris, țtntașul francez 
Michel Carrega locuiește acum 
In Corsica, la Miome, unde 
tși desfășoară activitatea de 
instructor pentru amatortl de 
scufundări submarine.

fn palmaresul său sportiv 
figurează următoarele titluri, 
toate cucerite tn. decursul ul- 
tlmllor patru ani a locul II la. 
C.E. din 1967, locul I la C.E. 
din I96S, locul III la C.E. din 
1969 șl 1S70; locul V la C.E. 
din 1971) campion al rranțel 
tn 1979 și 1971; campion al 
lumii tn 1970 (Phoenix m 
S.U.A.) șl 1971 (Bologna).

Est® specialist tn proba 
talere aruncate din șanț.

Cucerind pentru a doua oară 
consecutiv titlul de campion mon
dial la proba de talere aruncate 
din șanț, sportivul francez Michel 
Carrega a dat dovadă nu numai 
de o bună pregătire tehnică dar 
șî de o excepțională stăpînire de 
sine. Or, această calitate este •>- 
sențială în sportul preciziei ex
treme.

După ce anul trecut a doblndit 
titlul mondial pe poligonul de la 
Phoenix (Arizona). Carrega i-a 
mai adăugat la Bologna încă unul 
pentru care a susținut două bara
je de mare tensiune. La sfîr.și- 
tul probei, el se afla în fruntea 
clasamentului împreună cu Jurgen 
Henke (R.D. Germană), ambii to- 
talîzînd un număr egal (dar mo
dest pentru un campionat mondial) 
de talere doborîte: 188. Pentru 
departajare s-a tras o serie de 
25 talere pe care cei doi le-au 
doborît. fără greș, de la primul 
la ultimul. A urmat o nouă serie 
de 25 talere. De un calm deplin, 
Carrega a reușit să le țintească pe 
toate. Adversarul său, posesor al 
unei experiențe mal reduse, mai 

^ales in ceea ce privește competi-

tide de anvergură, a tras nervos 
și a ratat 6 talere.

Este interesant de reținut faptul 
câ. nu cu mult timp în urmă, în 
campionatele europene desfășurate 
la Suhl (R.D. Germană), Carrega 
nu reușise să ocupe decît locul V 
Se spune că rezultatul l-a afectat 
mult dar nu în sensul demobiliză
rii ci stîrnindu-i ambiția de a se 
reabilita. Nu atât în fața antreno
rului, a specialiștilor, cit în fața 
propriilor săi ochi. în această 
stare de spirit a. pășit el pe stan
dul Casalecchio di Reno din a- 
propiere de Bologna. Și a reușit 
să arate că a rămas unul dintre Cei 
mai buni țintașl ai lumii în a- 
ceastă specialltațe. ..

Rezultatul obținut în- recentul 
campionat mondial de Carrega l-a 
determinat pe căpitanul echipei, 
.Roger Riard să-i acorde modes
tului dar tenacelui său echipier 
tot creditul pentru viitoarea mare 
confruntare a elitei trăgătorilor pe 
care O va prilejul ediția următoare 
a Jocurilor Olimpice. Și este cert 
că sportivul francez a luat — la 
Bologna — o opțiune serioasă a- 
supra titlului olimpic la talere 
aruncate dip șanț.

COMPETIȚII CICLISTE INTERNAȚIONALE
• Competiția ciclîstă disputată 

la Montegr.Qțto (Terme) a revenit 
italianului Giancarle Polidori. El 
a acoperit 265 km in 6h 01. A- 
ceastă probă a contat pentru cam
pionatul Italiei rezervat echipelor. 
Indiferent de rezultatele care vor 
fi înregistrate în ultima cursă a 
compețiției, titlu) va reveni echi
pei „Ferretti", care este alcătuită 
din frații GȘsta, Erik, Sture și 
Thomas Pețtersson..

• După cum s-a mai. anunțat, 
cea de-a 65-a ediție a tradiționa
lei competiții cicliste internațio
nale Paris — Tours a revenit bel
gianului Henri Van Linden. A-

cesta este tn virstă de 22 de ani 
și a debutat ca profesionist în a- 
cest sezon. Ca junior, el a repur
tat 73 de victorii, iar ca amator 
și-a înscris în palmares 63 de 
succese internaționale. El și-a 
făcut debutul alături de celebri
tățile profesioniste în luna au
gust, și pină în prezent a obținut 
două victorii.
clasicei curse Paris — Tours, 
clasamentul dotat cu trofeul 
per-Prestige“,
Eddy Merckx 
puncte, urmat 
(Suedia) — 140 puncte și G. Gui
mard (Franța) — 110 puncte.

După disputarea 
în 

„Su- 
detașat 
cu 510

conduce
(Belgia)

de G. Pettersson

Există mărfuri și mărfuri. 
La „mica publicitate" a multor 
ziare occidentale se pot cil: 
zilnic sute de anunțuri prih 
care diferiți depozitari, proprie
tari etc. vînd tot felul de măr
furi: vile pe Coasta de Azur, 
mașini cu programare electro
nică pentru confecționat ta
blouri .,ă la maniere de...“. pa
pagali poligloți, idei pentru 
piese de teatru in trei sau mai 
multe acte, bucăți de sarcofage 
sau semințe găsite in piramida 
lui Keops etc. Pentru multi, a- 
cest amalgan de anunțuri re
prezintă o veritabilă pagină de 
umor. Sint. însă, și anunțuri a 
căror citire nu stârnește zirn- 
bete. Dimpotrivă.

De curind, la mica publicita
te a cunoscutului ziar ,.1’Equi- 
pe“ s-a putut citi un anunț cu 
următorul conținut : „Club
nanțez achiziționează jucător 
rugby. Oferă..." (se enumeră 
avantajele ce constituie „pre
țul" achiziției". în același ziar, 
a apărut fotografia unui bas
chetbalist negru sub care scria: 
„Acest baschetbalist american 
își oferă serviciile contra su
mei de... Cîteva detalii: înăl
țime: 1,98, vîrsta 20... „La mica 
publicitate a ziarului vest ger
man „SGdbayern Zeitung" a 
apărut anunțul: „Cedez" (citeș
te: vînd) Jucător de fotbal u- 
șor accidentat, recuperabil in 
actualul sezon. Negociabil".

O altă categorie de anunțuri 
se referă Ia ofertele pe care 
Înșiși sportivii le fac, privind 
propria lor persoană. Arătin- 
du-și calitățile, palmaresul, a- 
ceștia se oferă spre vînzare 
„la prețuri ce se pot discuta".

în ciuda formulărilor lapi
dare, uneori eufemistice, anun
țurile de la „mica publicitate" a 
acestor ziare nu sint în stare 
să mascheze ceea ce se întâm
plă ta realitate: un tîrg In care 
sportivul devine marfă: o marfă 
al cărei preț crește sau scade 
in funcție de condiția fizică a 
sportivului, accidentările ducind 
adeseori la vînzarea acestuia 
pe un preț derizoriu. în lumea 
capitalului bursa vinzărilor a- 
tinge maximum de activitate in 
perioada transferărilor. Clubu
rile bogate cumpără tot ce e 
bun, fapt care duce la degra
darea cluburilor cu posibilități 
materiale modeste. Ziarul „Le 
Monde", scria în rubrica sa 
sportivă : „Glorioasa incertitu
dine a sportului trece printr-o 
mai puțin glorioasă incertitudi
ne a finanțelor. Cifrele de a- 
facerî ale unui club sint mai 
ucigătoare decît rezultatele me
ciurilor. Adeseori poziția in 
clasament depinde de puterea 
de a cumpăra jucători".

Există mărfuri și mărfuri 
Transformînd sportivul în mar
fă înseamnă a face din el o 
simplă piesă din uriașul angre
naj al industriei spectacolului, 
industrie care oferă business- 
menilor ciștiguri frumoase, iar 
sportivului cel mai adesea 
riscuri și. rareori, gloria. O glo
rie efemeră.

Sever NORAN——2?. I

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In campionatul U.R.S.S. de șah de la 
Leningrad s-au disputat partidele între
rupte din rundele anterioare. Liderul 
clasamentului Savon l-a învins pe Stein. 
Gheller a ciștigat la Karaseev, Țeitlin 
la Platonov șl Balașov la Djindjlhașvili. 
Tal a remizat cu Talmanov, rezultat 
consemnat și în partidele Djindjihașvili 
— Șamkovici șl Balașov — Polugaevski. 
în clasament după 13 runde, conduce 
Vladimir Savon cu 9*/j  p.

sportivulul argentinian Carlos Heute- 
mann. învingătorul, a concurat pe o 
mașină „Brabham" șl a parcurs 236,830 
km (35 de ture) în Ih 15:24,9, realizînd 
o medie orară de 192,580 km. L-au ur
mat in clasament austriacul Quester pe 
„March" 1 h 15:35 șl brazilianul Fittipaldi 
pe „March" Ih 15:35.4.

Cunoscutul campion Italian Piero 
d’Inzeo a obținut o. nouă victorie în ca
drul concursului internațional de călă
rie de la Lisabona. Concurlnd pe calul 
„Quotidiana", el a învins In baraj alți 
10 cohcurenți. Pe locul secund s-a cla
sat spaniolul Alfonso Segovia pe «Tic- 
Tac".

Cu prilejul unui concurs 
avut loc ' * '"
terminat
100 m în
triplusalt 
16.47 m.■
Cursa. internațională automobilistică 
(formula ID, desfășurată pe circuitul de 
ia Hockenheim s-a încheiat cu succesul

la Lublin, Irena 
învingătoare în 
11,4 și 200 m ta 
a revenit lui

atletic care a 
Szewinska a 
două probe : 

23,6. Proba de 
LIasocki cu

A luat sflrșit turneul internațional de 
tenis de la Madrid. In finala probei de 
simplu masculin a fost înregistrată o 
mare surpriză : jucătorul vest-german 
Harald Elschenbroich â reușit să-1 în
vingă cu 6—4, 6—3, 6—3 pe spaniolul 
Juan Gisbert, marele favorit al con
cursului.
H

Cea de-a doua regată a campionatului 
mondial de yachting („clasa Firm"), care 
se desfășoară pe lacul Ontario, a reve
nit campionului suedez Thomas Lund
quist. .tn urma acestui succes. Lund
quist a trecut pe primul loc în clasa
mentul general cu 23 puncte, fiind ur
mat de australianul John Bertrand — 
27,7 puncte și suedezul Arne Akerson — 
23 puncte.

Reprezentativa feminină de handbal a
R.D. Germane și-a început turneul în

U.R.S.S.. jucind la Kiev cu selecționata 
țării gazdă. La capătul unui joc spec
taculos, handbalistele sovietice au ter
minat învingătoare cu scorul de 15—13 
(6—4). Cea mai bună jucătoare a echipei 
U.R.S.S. a fost Turcina care a înscris 
șapte goluri.
■
In runda a doua a campionatului femi
nin de șah a.l U.R.S.S., care se desfă
șoară în prezent la Soci, Levitina (cu 
piesele negre) a ciștigat la Fomlna. iar 
Kakabadze a învins-o pe Rubțova. S-au 
încheiat remiză partidele Semenova — 
Sidorenko și Saakova — Spivak. Cele
lalte partide s-au întrerupt. In 
ment pe primul loo a trecut 
cu ~2 puncte,

clasa-
Lovi tina

In
la
Carmichael l-’a ___________ _
cu 3—6, 6—4, 7—6 pe sud-africanul Cliff 
Drysdale, iar spaniolul Andres Gimeno 
l-a învins cu 6—7. 6—4, 6—3 pe englezul 
Graham Stilwell. Alte rezultate : Cox 
(Anglia) — Barth (S.U.A.) 6—3, 6—3;
PUld (iugoslavia) — Euffels (Australia) 
6—3, 6—3.

primul tur 
Vancouver,

a! turneului de tenis de 
jucătorul australian Bob 
eliminat tn trei seturi
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