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LA CHARLOTTE, MEDICINA MODERNĂ FACE MINUNI

A

IN ULTIMUL MECI
BRAȘOV, 6 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). — „Olimpi
cii" și-au încheiat, azi, la Brașov 
pregătirile în vederea jocului cu 
Danemarca. în compania unei com
binate a clubului Steagul roșu 
(prima echipă și cea de tineret, 
plus, cîte o repriză, Coman și Ră
ducanu) >— care din nou s-a dove
dit un toarte bun sparring-partner 
— lotul olimpic s-a comportat mul
țumitor, lăsînd speranța unei evo- 

’ Iuții bune în partida de duminică 
de la Copenhaga. De-a lungul me
ciului s-a observat tendința spre 
un joc ofensiv, bine dirijat de 
mijlocași, mai ales în primele 45 de

DE VERIFICARE, 2-1 (1-0) CU 
minute, acțiunile fiind orientate cu 
destulă siguranță spre spațiul por 
ții brașovenilor, obligînd, în mai 
multe rînduri, pe Coman — în spe
cial — să se întrebuințeze. Scorul 
de 2—1 (1—0) nu reflectă în mod 
fidel situațiile pe care component!! 
lotului și le-au creat. Golurile au 
fost înscrise de Radu Nunweiller 
(min. 32), Lucescu (min. 60), respec
tiv, Furnică (min 76).

In prima parte a jocului, antre
norii au folosit următorul ,.11" 1 
Răducanu — Cheran, Boc, Dinu, 
Popovici, Dumitru, R. Nunweiller, 
Lucescu, Dembrovschi, Neagu, Ior
dine seu. La reluare, Răducanu a

locul 
aces-

NĂSTASE RESTABILIT
dsCHARLOTTE, 6 (prin telefon, 

Ia trimisul nostru special).
Știu că. inimile multor iubitori 

de sport din țara noastră au tre
sărit citind în relatarea noastră 
precedentă despre accidentul ușor — 
dar atît de inoportun — suferit de 
Ilie Năstase. Trebuie să-i liniștim 
pe toți, spunîndu-le că cele 24 de 
ore care au trecut au prilejuit o 
schimbare în bine, dîndu-ne mari 
speranțe că primul nostru jucător 
nu își va lăsa echipa în importan
tul meci pe oare îl va susține aici, la 
Charlotte. Datorită îngrijirilor date 
de medicul lotului, dr. Ion Ștefan 
— care a recurs la toate posibili
tățile medicinei moderne, precum și 
sprijinului primit din partea unor 
medici din localitate, în frunte cu 
dr. R. Miller — el însuși un mare 
pasionat al tenisului și conducăto
rul uneia dintre cele mai remar
cabile instituții medicale din Caro
lina de Nord — Ilie Năstase a pu
tut să-și reia miercuri dimineață 
antrenamentele.

astăzj dimineață, din partea celor 
cîțiva spectatori care au 
antrenamentul jucătorilor 
Faptul că Năstase va juca 
ultim și important episod 
pei Davis" a avut darul să 
re și pe gazde, îndeosebi pe dl. 
Liston Turner, președintele clubu
lui „Old Providence", unul din 
principalii organizatori ai finalei 
„Cupei Davis". „Fără Năstase, vîn- 
zarea biletelor ar fi fost compro
misă și ce puteam eu să fac ?“ 
mi-a spus dl. Turner.

urmărit 
noștri, 

în acest 
al „Cu
le bucu-

PREVEDERI METEOROLOGICE 
OPTIMISTE

ILIE CULEGE APLAUZE 
LA... ANTRENAMENT

L-am văzut pe stadionul finalei 
jucînd cu tînărul Viorel Marcu și 
am avut bucuria să constat ușu
rința și eleganța cu care se mișca 
pe teren. Ilie a și cules aplauze,

în timp ce atmosfera se înseni
nează în tabăra tenismenilor noș
tri, pe cerul Carolinei de Nord au 
intervenit fenomene meteorologice 
intempestive. Au apărut nori negri 
de ploaie după ce, în zilele din ur
mă, temperatura urcase pînă la a- 
proape 30 de grade Celsius. Marți 
seara a plouat și acum persistă o 
umezeală accentuată în aer. Pre
vederile meteorologice sînt, însă, 
foarte promițătoare pentru mîine și 
zilele finalei : cer senin !

Animația și ciocăniturile din in
cinta stadionului anunță ultimele 
lucrări de finisare pe terenul cen
tral în timp ce jucătorii se apro
pie și ei de încheierea pregătirilor.

La finele săptămînii^ la Miskolc

ROMANIA - UNGARIA
LA GIMNASTICĂ MASCULINĂ

Simbătă și duminică se va desfă
șura meciul internațional dintre echi
pele masculine de gimnastică ale Un
gariei și României. întilnirea este 
programată în orașul Miskolc și pre
vede atît exerciții impuse (simbătă) 
cît și liber alese (dumincă). Dele
gația noastră, condusă de dr. Eugen 
Șerbănescu, membru al Biroului fe
deral, însoțită de arbitrii internaționali 
Iosif Hidi și Mircea Bădulescu și de 
antrenorul George Condovici, este al-

cătuită din următorii sportivi: Petre 
Mihaiuc, campion absolut al țării pe 
anul în curs, Gheorghe Păunescu, Dan 
Grecu, Vasile Cosariu, Nicolae Opres- 
cu și Mircea Gheorghiu. întrecerea 
se anunță echilibrată și va fi în mă
sură să ne indice, în primul rî.nd, 
modul în care gimnaștii români au 
interpretat noile exerciții impuse cu 
care se va concura la viitoarele mari 
competiții.

Ed. Turville, a anunțat că nu va 
face nici o modificare în lotul de 
bază al echipei nord-americane. O

tase, ceea ce nu înseamnă decît că 
avem un foarte bun jucător de re
zervă.

Ion Țiriac, omul care a decis calificarea României in finala Cupei Davis 
— prin victoria sa la Mandarino 
Challenge-round

— este gata pentru ultimul asalt 
Foto: N. DRAGOȘ

indicație suplimentară: la ultimul 
antrenament Froehling l-a întrecut 
pe Graebner cu 6—3, 7—5. Dar și 
la noi Mărmureanu are seturi cîș- 
tigate atît la Tiriac cit șl la Năs-

Ne-am mai apropiat cu o zi de 
finală și putem constata că aici e- 
xistă un interes crescînd pentru 
acest eveniment. Am avut ocazia

MONTAN
POATE

0 interesantă dezbatere organi
zată de Oficiul de Turism București

Si, mai 
le are. 
părerea 
munici-
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(Continuare in pag. a 4-a)

„COTE 
AAAI ÎNALTE

Oficiul de Turism București, care 
manifestă în ultima vreme o pre
ocupare sporită pentru diversificarea 
programelor oferite, a luat lăudabila 
inițiativă de a organiza o dezbatere 
pe marginea activității sale 
ales; a proiectelor pe care 
Au fost invitați să-și spună 
reprezentanți ai Consiliului 
pal al sindicatelor, Inspectoratului 
școlar al municipiului București. Fe
derației Române de Turism și Alpi
nism precum și ai colectivului de 
ghizi de munte de pe lingă Oficiul 
de Turism București.

Din expunerea șefului serviciului 
de propagandă al Oficiului de Tu
rism București, T. Cilan, a reieșit 
că acest oficiu își propune să reîa 
și să amplifice acțiunile comune cu 
Consiliul municipal al sindicatelor. In- 
trevăzînd posibilitatea de a crea anu
mite facilități pentru grupurile de 
turiști din întreprinderile și institu
țiile Capitalei. Avîndu-se în vedere 
disponibilitățile sporite de autocare 
se va utiliza. într-o mai mare măsură 
acest mijloc de transport (prezentînd 
avantajul unui orar mai convenabil 
și al reducerii duratei călătoriei). 
O dată cu venirea zăpezii se vor 
organiza excursii pentru învățarea 
schiului (cu concursul federației de 
specialitate). In acest scop se va re
lua SISTEMUL EXCURSIILOR ÎN 
ABONAMENT LUNAR care oferă 
atît prioritate Ia reținerea locurilor 
cit și o anumită reducere făcînd ca 
la cinci asemenea excursii una să re
vină aproape gratuit.

Oficiul de Turism București a avut 
în vedere și multitudinea de depla
sări efectuate de formațiile sportive 
în cadrul programului lor competițio- 
nal, oferind acestora serviciile sale 
cu facilitățile cuvenite 
cazare, pensiune ș.a.). De

(transport, 
asemenea,

O.T.B. își propune să organizeze pen
tru cluburile și asociațiile sportive 
tabere de iarnă — ca și de vară — 
la cabane sau în stațiunile montane.

Tineretul școlar intră, de asemenea, 
în vederile Oficiului de Turism Bucu
rești care va organiza pentru el o- 
bișnuitele tabere din perioada vacan
țelor, precum și excursii 
de studii sub îndrumarea 
de specialitate (geografie, 
inte naturale ș.a.).

Pentru sezonul estival 
studiază de pe acum noi . 
și îmbunătățirea celor existente pen
tru drumețiile montane de mai lun
gă durată (6—12 zile).

în vederea realizării în bune con
diții a acestor obiective. Oficiul de

simple sau 
profesorilor 
istorie, ști-

1972, O.T.B. 
programe

Turism București încheiat con
tracte pentru 1 500 locuri zilnlo la 
cabanele și în stațiunile de pe valea 
Prahovei.

Dezbaterile care au urmat au fost 
bogate în observații și propuneri, do
vedind interesul celor prezentl pen
tru promovarea aoestei forme de re
paus activ în rlndurile oamenilor 
muncii, ale tineretului școlar.

BINEFACERILE NECUNOSCUTE

iilul articolului deTitlul articolului de față reprezintă, de fapt, un adevăr axiomatic 
pentru cei ce bat potecile munților și curtosc atît posibilitățile 
de cazare ale cabanelor cît și parametrii interesului manifestat 

de diferite categorii de vîrstă sau profesiuni față de această formă 
de turism. Este indiscutabil că turismul montan poate atinge cote mai 
înalte din punct de vedere calitativ și cantitativ. Dar primul termen 
(calitate) îl condiționează într-o largă măsură pe cel al doilea (canti
tate). într-adevăr, de calitatea propaqandoi făcută frumuseților Carpa- 
ților noștri, de calitatea prestărilor de servicii oferite turiștilor (trans
port, ghidaj, cazare la cabane), de calitatea marcajelor și a amena
jărilor necesare, depinde ca numărul celor ce vor să-și petreacă în 
decarul stenic al munților sfîrșitul de săptămînă, zilele de concediu ori 
de vacanță să devină mult mai mare.

M. RUSU (șeful secției sport-turism 
din Consiliul municipal ai sindicate
lor): Există în Capitală peste 800 000 
salariați și membrii familiilor lor. 
Dacă reținem faptul că anul acesta 
s-au înregistrat — pînă acum — 
circa 300 000 participări la excursiile 
de sfîrșit de săptămînă, cifra celor 
ce cunosc binefacerile turismului nu 
poate fi considerată, încă, satisfăcă
toare.

T. 
dă a 
Sînt, 
riati 
bilim

C.

CILAN (șeful secției nropagan- 
Oficiului de 
într-adevăr.

cu care nu 
o legătură.

MITEA (director adjunct al O- 
ficinlui de Turism București): Sin
dicatele ar putea să contribuie mai

Turism București) : 
categorii de sala
am reușit să sta-

Sebastian BONIFAC1U

(Continuare In pag, a 3-a)

Federația română de fotbal, prin Colegiul central al antreno
rilor, a făcut o multilaterală analiză a celor șase etape din campio
natul diviziei A, desfășurate pînă în acest moment.

Evident, tehnicienii s-au oprit, în primul rînd, asupra proble
melor de joc, concluziile lor venind să întărească observațiile pe 
care Ie-a putut face fiecare iubitor al fotbalului, în privința îmbu
nătățirii jocului în deplasare (cu rezultate practice pe tabela de 
marcaj), a ușoarei creșteri a eficacității, a executării cu mai 
multă eficiență a loviturilor libere, una dintre pietrele de în
cercare aie tehnicii și ale forței de șut.

Din această analiză nu lipsesc nici problemele de disciplină, 
rezultante ale unei bune sau slabe munci de educație, cu efecte di
recte asupra performanței.

în pagina a HI-a, publicăm această analiză care, sperăm, îi va 
chema pe jucători și pe antrenori la adîncirea procesului de 
instruire, foiosind cît mai bine această scurtă pauză în competiția 
divizionară.

STEAGUL ROȘU
trecut în poarta brașovenilor, 
său fiind ocupat de portarul 
tora Casoni — iar Tătaru, chemat
în lot în urma indisponibilității lui 
Dumitrache, l-a înlocuit pe Dem- 
brovschi. Din min- 60, Pop l-a 
schimbat pe Cheran, iar Pescaru și 
Vlad au Înlocuit cuplul de mijlo< 
cași Dumitru — Radu Nunweiller. 
In acest fel, au fost utilizați toți 
cei 16 jucători care vor face depla
sarea în Danemarca (Dumitrache și 
Olteanu sînt indisponibili).

în Unii mari, verificarea cu pu
blic de la Brașov, desfășurată pe 
un timp admirabil pentru fotbal, 
dar friguros pentru spectatori, a 
fost binevenită, ușurînd sarcina 
antrenorilor în ceea ce privește 
stabilirea 11-lul de bază. Este, 
deci, aproape sigur că partida cu 
Danemarca va fi începută, după 
cum ne-a spus antrenorul Valentin 
Stănescu, de echipa folosită în pri
ma repriză a jocului de azi. De 
altfel, antrenorii sînt optimiști în 
ceea ce privește evoluția fotbaliști
lor noștri.

Cei 16 „olimpici", însoțiți de an
trenorii Valentin Stănescu, Cornel 
Drăgușin și Angelo Niculescu. de 
dr. Tomescu și masorul Iordache 
Parcea pleacă mîine dimineață 
(n.r. — azi) pe calea aerului la Co
penhaga.

învingi nd cu 5 — 1 pe May da Barcelona

C. GRUIA ’
------------------/

POLIIEHNICA BUCUREȘTI S-A CALIFICAT j
ÎH TURUL II AL „C.C.E." LA TENIS DE MASĂ

La ediția 1971/72 a competiției de 
tenis de masă, „Cupa campionilor 
europeni", participă două echipe 
românești, ambele din București, 
Progresul (feminin) și Politehnica 
(masculin). în timp ce prima va 
juca direct în turul al doilea — pînă 
la 14 noiembrie — cu învingătoa- 
rea partidei Aussenhandel (R.D.G.) 
— Epitok Budapesta, cealaltă for
mație, Politehnica, a debutat, ieri, 
în prestigioasa întrecere continen
tală. Adversară a fost campioana 
Spaniei, Mayda din Barcelona.

Sportivii noștri au repurtat o vic
torie facilă, eliminînd țeam-ul oaspe 
cu scorul de 5—1. Cu excepția în- 
tîlnirii dintre Adam Antal-Martin 
Olivar, adjudecată de spaniol, ce
lelalte cinci meciuri s-au încheiat 
în favoarea studenților bucureșteni 
fără ca aceștia să piardă vreun set.

De la gazde, cel mai bine s-au 
prezentat Teodor Gheorghe și Ste- 
lian Nicolae care au condus deta
șat în întîlnirile susținute, cu toate 
că unele seturi s-au încheiat la sco
ruri mai strînse.

Dintre oaspeți am reținut pe sin
gurul realizator al victoriei forma
ției spaniole, Martin Olivar, un ju
cător cu lovituri de atac destul de 
sigure. De asemenea, o comportare 
frumoasă a avut și mezinul echipei, 
Jose Feliu (15 ani), un tînăr cu o 
bună mișcare în teren, cu acțiuni 
purtate într-un ritm susținut.

Teodor Gheorghe, cel mai

Rezultate: Nicolae — Salamo
2—0 (10, 19), Antal — Olivar 0—2 
(—17, —19), Gheorghe — Feliu 2—0
(19, 11), Antal — Salamo 2—0 (21,

PERLA SPORTIVĂ" A MEDIAȘULUI ÎN CONSTRUCȚIE
Ci idee care a supraviețuit 

. inundațiilor din vara lui 1970... 
Pe malul Tîrnavei, care se tî- 
răște acum liniștită ca o șopîr- 
jă, prinde contur, pe zi ce trece, 
un modern complex sportiv.

Locuitorii Mediașului au vi
sat totdeauna să dispună de o' 
bază sportivă pe măsura dra
gostei lor față de sport. Ideea 
construirii complexului sportiv 
a luat naștere la Comitetul mu
nicipal de partid în toamna lui 
1969. cînd s-a ales terenul, s-au 
întocmit schițe, planuri...

De curînd. împreună cu auto
rul proiectelor, tehnicianul Va
sile Moldovan și cu ing. Ale
xandru Sabău — salariați la 
Centrala gaz metan Mediaș, dar 
în timpul liber co... diriginți de 
șantier — am vizitat lucrările

viitorului complex sportiv, am
plasat pe malul stîng al Tîr
navei. El va cuprinde trei tere- 
nuri de fotbal (unul acoperit cu 
zgură), cu patru tribune însu- 
mînd peste 8 000 locuri ; trei 
bazine de înot pentru copii ; 
trei terenuri de tenis ; cîte unul 
pentru baschet și yolei ; o po- 
picărie ; două săli — de gim
nastică și forță — toate dotate 
cu aparatură modernă. în sfîr
șit, adăugind cele cîteva zeci de 
cabine, pavilionul administrativ 
și centrala termică — toate am
plasate în spațioase zone verzi 
— avem o imagine a complexu
lui ce începe a fi de pe acum 
denumit „perla sportivă" a Me
diașului.

Pînă în prezent s-au realizat 
bazinul acoperit de sub tribuna 
terenului de fotbal Gaz metan

(25x5 m), fostul teren de fotbal 
„Sparta" (103x70 m) — excelent 
gazonat, terenul de fotbal cu 
zgură pentru antrenamente, și 
jumătate din tribuna terenului 
Gaz metan. Lucrările sînt în 
curs. Pînă la data vizitei noas
tre valoarea muncii patriotice 
prestate se ridica la peste 
100 000 lei. Tot de la ing. A. 
Sabău, am mai aflat că, pentru 
a pune la adăpost de furia ape
lor viitorul complex sportiv, im
plicit zona respectivă a orașu
lui, încă din această toamnă vor 
începe lucrările la branșamen
tul digului de apărare.

Perla sportivă a Mediașului 
prinde treptat strălucire, fiind 
o mărturie a dragostei față de 
sport a locuitorilor meleagurilor 
de pe Tîrnave.

Ilie IONESCU

bun jucător al Politehnicii
Foto t TH. MACARSCHI

18), Nicolae — Feliu 2—0 (15, 20), 
Gheorghe — Olivar 2—0 (17, 11).

în urma acestui succes, echipa 
Politehnica s-a calificat pentru tu
rul următor unde va primi replica

ANTIPROPAGANDĂ
în legătură cu meciul Politehnica 

București — Mayda Barcelona din 
primul tur al „C.C.E.", desfășurat in 
sala de la stadionul Republicii, ne 
exprimăm dezaprobarea totală în pri
vința locului ales pentru disputare. 
Această sală, utilizată pentru antrena
mente, este improprie pentru a găz
dui o competiție, ca să nu mal vor
bim de o întilnire internațională. Nu 
ne gîndim neapărat la o hală de ge
rul Floreasca sau Dinamo. Dar o sală 
de gimnastică, unde să fi fost insta
late o masă și unul sau două rlndurl 
de scaune în jurul țarcului de jcc. 
era absolut necesară și ea putea fi 
găsită în to.t orașul. Era o obligație 
elementară. Oare atît de precare să 
fie posibilitățile numeroaselor orga
nizații sportive studențești din centrul 
universitar București? Sau este doar 
v.n exemplu de dezinteres cras din 
partea clubului Politehnica? Așa în
țeleg unii activiști sportivi onoarea 
de a reprezenta Rorpânia intr-o în
trecere internațională de anvergură?

AZI SE REIA 
CAMPIONATUL
DE HOCHEI

I

I
SĂ PĂSTRĂM CU

dl-
„23

cunoștință a noastră, 
patinoarului artificial 
Anghel Banciu, ne-a In
teri dimineață zimbind: 
1 Acum nu vă mai aștept

Veche 
rectorul 
August”, 
tîmpinat

— Gata __ . ,
încruntat și cu teamă. Am scăpat, 
sper, de critici...

Și. fără să mai fie nevoie de altă 
invitație, acest harnic gospodar, care 
în ultimii ani s-a chinuit efectiv cu 
o bază sportivă avînd multe și gin
gașe instalații ce trebuiau revizuite 
și renovate, a început să ne debi
teze noutățile vesel, ca și cînd ar

Olimpiei din Ljubljana (Iugoslavia). 
Partida va trebui să‘fie programată 
pînă la jumătatea lunii viitoare.

C. COMARNISCHI 1 
------------------------------------------------ j

COMPLET RENOVAT, PATINOARUL „23 AUGUST*'
ESTE GATA SĂ-ȘI PRIMEASCĂ OASPEȚII

GRIJĂ NOILE DOTĂRI
tltillor să fie dirijată în acest sens. 
Bilanțul este edificator; s-a reparat 
condensatorul (înlocuindu-se 5 000 m 
liniari de țeavă). au fost schimbate 
pompele de amoniac cu altele noi, 
compresoarele au fost reparate și cei 
peste 23 de km de țeavă ai pistei 
au fost, la rîndul lor. curătati.

—Am făcut și probe, ne 
interlocutorul nostru. Acum
afară erau plus 27 grade și noi am 
avut o gheață oa oglinda !...

Traversind patinoarul, de la uzi
nă la administrație, am putut con-

spune
10 zile

PROGRAMUL DE AZI : ORA 3,30 : Avîntul Gheorghieni 
ORA 11 : Dinamo București — Tîrnava Odorhei ;
M. Ciuc — Dunărea Galați ; ORA "19,30: I.P.G.G.

rghieni — Steaua; 
ORA 17 : Avîntul 
- Agronomia Cluj.

fi fost vorba de propria _lul easă. 
într-adevăr 
noaște bine 
prima clipă 
crat intens 
patinoarul 
București să reintre în circuitul 
zelor sportiva de prim rang 
țara noastră.

înainte de toate, atenția s-a 
dreptat spre pretențioasa instalație 
(„inima" patinoarului — cum îi zic, 
în glumă, tehnicienii) care produce 
frigul. La sfîrșitul anului trecut 
condensatorul era defect, pompele 
de apă și de amoniac lucrau „gîfî- 
ind”, iar de-a lungul celor 23 000 
de metri liniari de țeavă din pista 
de beton se formaseră numeroase 
„dopuri” din impurități ce împiedi
cau vaporii de amoniac să circule. 
Din aceste motive calitatea ghetii 
era submediocră, nu de puține ori 
pe suprafața ei apărînd pete de apă, 
acolo unde puterea amoniacului nu 
mai era suficientă pentru a înghe
ța. Firesc a fost deci, ca efortu
rile să fie îndreptate în această di
recție. Si tot normal era ca princi
pala preocupare în utilizarea inves-

sînt multe. Cine 
locurile își dă seama 
a vizitei că aci s-a 
și cu grijă, pentru 

artificial acoperit

cu- 
din 
Ju
ca 

din 
ba- 
din
în-

stata ușor șl celelalte înnoiri. . Pere
ții laterali au fost vopsiți 
cet alb, ceea ce a schimbat 
pectul interior conferindu-i 
plăcut, luminos și primitor, 
menea, partea metalică a tribunelor 
a primit si ea un strat de vopsea, 
un bronz strălucitor, care dă o no
tă de prospețime și curățenie între
gii baze sportive. în plus, tabela 
electronică de marcaj a fost integral 
revizuită și continuă să stea sub 
supravegherea unor specialiști pen
tru a putea funcționa normal la 
jocurile oficiale.

într-un cuvînt, patinoarul artifi
cial „23 August” a reîntinerit, im- 
brăcînd haine noi în vederea nume
roaselor și importantelor competiții 
pe care Ie va găzdui. Prima dintre 
acestea începe chiar azi. 
ba de 
drul 

hochei 
rundă 
partidele se dispută paralel în cele 
două serii ale întrecerii. Sînt pro
gramate două meciuri dimineața și 
două după-amiază, atentia tuturor 
iubitorilor hocheiului . din Capitală

in viiia- 
total as- 
un ton 
De ase-

Este vor- 
cel de al doilea tur din ca- 
campionatului republican de 
în care, la fel ca în prima 
disputată la Miercurea Ciuc,

fiind, in mod normal, îndreptată spre 
întîlnirile de după amiază. Cupla
jul cuprinde două jocuri interesante: 
Avîntul Miercurea Ciuc — Dună
rea Galați și I.P.G.G. București — 
Agronomia Cluj. $1 nimic nu 
te fi mai grăitor cu privire la 
librul de forțe d’n aceste două 
fruntări decît rezultatele din 
mul tur. Atunci, la Miercurea 
au cîștigat. Avîntul cu 6—5 și I.P.G.G. 
cu 2—1 ! Scoruri minime în hochei, 
victorii, deci, la limită, ceea ce pro
mite un spectacol interesant pentru 
jocurile revanșă de azi.

Așadar, două meciuri interesante,'

poa- 
echi- 
con- 
pri- 

Ciuc,

un patinoar care oferă echipelor șî 
spectatorilor condiții excelente de în
trecere și vizionare. Nu ne rămîne 
decît să sperăm că atît jucătorii, cit 
mai ales spectatorii vor onora atentia 
cu care sînt primiți pe patinoarul „23 
August"; ajutînd. prin comportarea 
lor. ca această, bază sportivă să ră- 
mină curată și bine întreținută. Să 
ne gîndim, toti cei ce vom fi oaspeții 
patinoarului, la eforturile morale și 
materiale ce se fac pentru buna lui 
funcționare și să respectăm aceste 
eforturi. .,

Călin ANTONESCU /
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A Xl-a CONSFĂTUIRE I
A EDITURILOR DE SPORT cine și cum li va Înlocui

PE ACTUALII PERFORMERI ?

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Fructuoase schimburi de opinii referitoare la conținutul educativ 

si la prezentarea estetică a cărții de sport

La Mamaia, s-a ținut, recent, con
sfătuirea conducerilor editurilor de 
sport și turism din țările socia
liste. La terminarea lucrărilor, 
ne-am ardesat tovarășului Ion Si
mian, directorul Editurii „Stadion'1, 
spre a afla temele abordate în a- 
ceastă consfătuire și obiectivele a- 
tinse prin discuțiile purtate. D-sa 
ne-a răspuns cu multă amabilitate 
la întrebările puse.

— Care a fost ordinea de zi a a- 
cestui colocviu ?

— Conducerile editurilor de sport 
și turism din țările socialiste, în
trunite zilele acestea la Mamaia, 
și-au manifestat dorința ca, prln- 
tr-o strinsă colaborare, să ridice 
nivelul calitativ al tuturor tipări
turilor lor, destinate să dea o 
contribuție cît mai eficientă la 
educarea socialistă a tineretului 
— tendință subliniată chiar in <:u- 
vîntul de deschidere a consfătui
rii de tov. conf. univ. dr. Emil 
Ghibu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică 
și Sport din România.

— în ce referate au fost con
cretizate aceste' obiective?

planuri editoriale, de lucrări ori
ginale, traduceri etc.

— Care sînt concluziile finale la 
care' a ajuns consfătuirea?

— Cea mai pregnantă concluzie 
a fost aceea că orice lucrare de 
sport trebuie să fie editată nu nu
mai in excelente condiții gra
fice, dar, prin conținutul et, să 
pună un deosebit accent pe etica 
sportivă și să constituie, in a- 
celași timp, un factor activ in 
procesul de făurire a conștiin
ței comuniste a tineretului.

In acest sens, in ultima ședința, 
discutîndu-se programul celei de 
a Xll-a consfătuiri care se va 
ține in 1973 ta Varșovia, s-a ho- 
tărît să se scoată in relief „Con
tribuția cărții de sport la edu
carea internaționalistă a tineretu
lui din țările socialiste" (referat ce 
va fi susținut de editura ..Fizkul- 
tura i sport" din Moscova) De a- 
semenea, editura „Sport i tu- 
rystyca" 
va sărbători, 

două decenii de 
ține referatul:

■ fică a cărții 
tice".

editura
din Varșovia (care își 

l, cu același prilej, 
activitate) va sus- 
„Prezentarea gra- 
sportive și turis

Campionatul divizionar, care a 
început acum trei săptămîni într-o 
nouă formulă de desfășurare, an
grenează 20 de echipe feminine și 
tot atîtea masculine, împărțite — 
după criterii geografice — în cîte 
două serii. Primele jocuri au con
firmat bunele aprecieri la adresa 
pregătirii pistelor pentru concurs : 
au fost eliminate aproape complet 
particularitățile de natură să in
fluențeze rezultatele în favoarea 
gazdelor. La Ploiești, Tg. Mureș și 
în alte orașe, unde de obicei se 
înregistrau scoruri astronomice, se 
obțin acum cifre normale.

Spuneam că starea arenelor s-a 
îmbunătățit aproape sută la sută, 
deoarece mai sînt cazuri (Con
structorul București, Cetatea Giur
giu, Voința. București etc.) în care 
pistele facilitează realizarea unor 
rezultate mari. Sperăm că forul de 
resort va lua măsuri pentru ca și 
aceste săli să fie aduse cit mai 
curînd la cotele regulamentare.

Confruntările din cele două eta
pe au scos la iveală altă carență 
pe care am semnalat-o în coloane
le ziarului nostru. Este vorba de 
evoluția nesatisfăcătoare a multor 
tineri popicari, ceea ce denotă că 
repetatele apeluri ale biroului fe
deral, referitoare la depistarea și 
creșterea viitorilor performeri, nu 
au fost primite cu atenția cuve
nită, Numai astfel se explică fap
tul că formații cu vechi state de 
activitate (Flacăra Cîmpina, Voin
ța Mediaș, Dermagant Tg. Mureș,

ca să amintim numai cîteva secții) 
nu au încă tineri capabili să de
pășească limita rezultatelor modes
te. Pentru a determina cadre ie teh
nice să intensifice munca cu spor
tivii de perspectivă, federația a im
pus, conform unor cerințe bine sta
bilite, ca în fiecare echipă să evo
lueze o jucătoare și un jucător sub 
23 de ani. Măsura a surprins ma
joritatea echipelor, care caută în 
dreapta și în stînga sportivi la 
vîrsta junioratului, iar aceștia, fi
rește, cu o pregătire sumară, con
tinuă să diminueze potențialul for
mațiilor respective.

Fără doar și poate, viitorii per
formeri nu se formează peste noap
te Nu este vorba de „o neglijență 
întîmplătoare" sau de lipsa vreu
nui antrenor sau altuia, ci de ceva 
mai mult : de o concepție, des în- 
tîlnită, potrivit căreia fetele și bă
ieții au fost ținuți multă vreme de
parte de arenele de joc, pe motiv 
că popicele ar fi un sport al oa
menilor aflați la a doua tinerețe. 
Gravă eroare ; Cu toate eforturile 
depuse de federația de specialita
te în ultimii ani, această mentali
tate mai dăinuie încă într-o serie 
de cluburi și asociații, ducînd ire
mediabil la criza de popicari, tineri 
de nădejde, care să-i înlocuiască 
mîine pe actualii campioni și vice- 
campioni mondiali la seniori.

Traian lOANIfESCU

Tn viața-mi de Belphegor am trăit multe și mă
runte, dar nu-mi aduc aminte să fi văzut cu ochii 
mei ceea ce am văzut marți seara, la orele 21,20, 
adică la o oră de vîrf: o emisiune sportivă, de 
excelentă calitate, fie spus nu în paranteză, o emi
siune de 20 de minute, neanunțată în programul 
săptămînal, introdusă deci în ultima clipă, confe- 
rindu-i-se ca atare un caracter excepțional. S-a con
siderat că există asemenea evenimente sportive, nu 
de duminică, nu de sfîrșit de săptămînă (cîntec, joc 
și voie bună) care se pot situa cu fruntea sus între 
o dramă teatrală și un film comic cu cimpanzei, 
deconectant nevoie mare ! Modificarea programului 
T.V. obișnuit pentru a face loc ___
unei emisiuni speciale despre 
„Cupa Davis" e o mare victorie 
o sportului, care nu poate să nu M?*»^*™***
ne dea un nou elan celor care WȘ-B
susținem de ani de zile că viața I
stadionului trebuie să aibă un alt ■ji I I I ■ 
teledestin decît meciul de dumi-
nică și „rubrica sport cu care se K ifRrT/ 
încheie emisiunea noastră..." — E;
vorba atîtor crainici* surîzâtori. « s

S-ar mai putea. — prin ase- Ry a, | | I 
menea emisiuni ca aceea de
marți — să se modifice și ceva ....
din optica milioanelor de tele- -
spectatori sportivi și nesportivi,
ceva din vocabularul, din judecățile și prejudecă
țile lor. S-ar putea ca lumea să-și dea seama că 
există mari sportivi care nu sînt mari fotbaliști (de 
pildă, voleibaliștii, de la care n-am avut „imagine", 
deși performanța lor e uluitoare !), că există și o 
altă logică, și un alt vocabular, și alte fraze decît 
cele atotcunoscute și atotironizate din lumea lui 
Tudorică și Dumitrache, a lui Ozon și Dobrin, a 
lui Tamapgo și Greerosu, a lui Pâunescu și Băieșu. 
Nu vreau să sugerez vreo superioritate a tenisme- 
nilor asupra fotbaliștilor, nu vreau să stabilesc com
parații — e suficient să remarcăm că sînt două 
lumi diferite, la fel de exaltante, una necunoscută, 
alta prea bine, chiar prea banalizată. în cel mai 
bun interviu luat de Emanuel Valeriu lui Ilie și 
Țiri — cel de marți, remarcabil prin sobrietate, 
prin acuratețe, străin de impurități frivole — Țiriac 
a subliniat, cu acea gravitate în care se complace 
precum alții o țin numai în bancuri, cît e de com-

plicat să înțelegi ce-i în sufletul unui jucător de 
tenis..." El a repetat de cîteva ori cuvîntul „compli
cat" și eu l-am crezut doar în clipa cînd ne-a măr
turisit cum a urlat după victoria la Mandarino. Re
latarea meciului său cu brazilianul e o mică biju
terie orală — eu aș fi gata s-o ascult încă o dată : 
după o tăcere de o orâ și jumătate, timp în care 
nu s-a concentrat decît asupra jocului, fără să știe 
de arbitru, de Georgescu, de lume și ce-i pe lume, 
după ce l-a terminat pe Mandarino, Țiri a început 
să urle fără rușine pe teren, de bucurie, de nebu-

fotbal, e altfel — arbitrul a început 
să te dea afară de pe teren 
fiindcă urli la partener în timpul 
jocului 1 Nu-ți dă nici un aver; 
tisment, marș afară pentru că ai 
tipat la fratele tău I (Vorba lui 
Buhoiu — referitor la altceva i 
„poate că-i mai bine... poale că 
nu-i mai bine..."). La noi, la fot
bal, nu mai putem gîndi nimic în 
afara rezultatului — rezultatele 
de peste o săptămînă, două, trei, 
zece, ba chiar de peste un an, 
dovadă echipa noastră cică olim
pică născută dintr-urt sentiment, 
de ultimă oră, de loc olimpian... 
Un meci întreg — Steaua — Pe

trolul — ș| noi, și Buhoiu, l-am văzut la 3 octom
brie doar prin prisma zilei de 20 octombrie, cînd 
„ce vom face cu Barcelona ?. Tătaru trebuia să 
treacă de Nae și Buhoiu se întreba cum va trece 
Gigi de spaniolul nu știu care... Și asia cu 17 zile 
înainte de meci... Așa e la noi... La ei — zic și 
Ștefan Georgescu, și Ilie, și Țiri — nimeni nu în
drăznește să discute despre rezultat : „nu ne gîn- 
dim la rezultat — precizează Țiri ;— fiindcă ar în
semna să ne prezentăm ca niște invalizi..." De ce 
această comparație ? E complicat de lămurit. Mai 
grav ca niciodată, de parcă ar fi anunțat o plecare 
în Marte — Țopescu ne-a spus că o victorie la 
Charlotte ar fi „cea mai mare izbîndă din istoria 
sportului românesc". Și dacă nu ? Eu îl urmez~ pe 
Țiri și tac, nu mă gîndesc la nimic — nici măcar 
la ultima nenorocire a lui Grama — și mă simt 
ușor ca o pasăre într-adevâr olimpiană.? BELPHEGOR

me... E complicat și sublim I 
La „noi", la

— Primul referat înscris pe or
dinea de zi, prezentat de editura 
„Stadion" București, a fost axat 
pe tema: „Metodologia muncii 

redacționale din edituri, legată de 
creșterea calității literaturii spor
tive și turistice". Referatul, susți
nut de mine și de tov. Gh. Dere- 
vencu, redactor-șef al editurii „Sta- 

', a suscitat un viu interes, 
naștere la fructuoase schim- 
de opinii.
celelalte ședințe de lucru au 
prezentate încă două refe- 
„Experiența editurii „Sport-

dion' 
dind 
buri

In 
fost 
rate: 
verlag“ din Berlin, privind publi
carea literaturii sportive pentru 
copii și tineret" și „Probleme eco
nomice ale. activității editoriale" 
(ultimul susținut de editura de spe
cialitate din Budapesta).

In afara lucrărilor din plenul 
consfătuirii au avut loc, în aceeași 
perioadă, tntîlniri bilaterale Intre 
conducerile editurilor participante, 
stabilindu-se colaborări strînse, 
concretizate prin schimburi de

de ordin practic— Ce soluții 
au fost adoptate de consfătuirea 
editurilor?

— Materializînd colaborarea edi
turilor de sport și turism din ță
rile socialiste, consfătuirea a dus 
și la importante rezultate de ordin 
practic: au fost stabilite liste co
mune de lucrări care vor apare 
in traduceri, precum și de lu
crări care vor fi coeditate în a- 
ceste țări. Se poate afirma că e- 
diturile noastre de sport și turism 
fși vor uni eforturile pentru a da 
cărții o frumoasă ținută grafică, 
dar și un conținut 
tate in educarea 
a încheiat tov. Ion

*
în timpul consfătuirii, editura 

„Stadion" a organizat o expozi
ție a lucrărilor pe care le-a rea
lizat în cincinalul 1966—1970, 
ți a celor apărute în anul 1971.

D

CAMPIONATUL DE CALIFICARE,

ÎNAINTEA ULTIMEI ETAPE

de mare cali- 
tineretului — 
Simion.

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
prima divizie de lupte își întrerupe 
activitatea competițională, făcînd 
loc întrecerilor ultimei etape a cam
pionatului aspirantelor la un loc 
în disputa rezervată celor mai bune 
echipe din țară. Campionatul de 
calificare pentru divizia A la lupte 
greco-române și libere programea
ză duminică o serie de partide in
teresante pentru configurația cla
samentului final în cele patru 
grupe.

GRECO—ROMANE, grupa I: Alu
miniu Slatina, Energia Constanța 
A.S.A. Sibiu (la Constanța) ; grupa 
a Il-a: Voința Constanța, Avîntul 
Botoșani, Nlcolina Iași (la Iași); 
grupa a IlI-a: C.S.O. Cîmpulung

Muscel, Carpațl Sinaia, A.S.A. Ma
rina Mangalia, Progresul Brăila (la 
Sinaia) ; grupa a IV-a: Metalul 
Marghita, Vagonul Arad, A.S. Ar
mata Cluj.

LIBERE, grupa I: C.S.M. Reșița, 
Jiul Petrila, Metalul Bocșa Româ
nă (la Petrila) ; grupa a II-a: O- 
limpia Craiova, Tricolorul Călărași, 
Montorul Pitești (la Pitești); grupa 
a IlI-a: Rapid Deva, Autosport 
Sfîntul Gheorghe, S.S. Brașovia (la 
Sfîntul Gheorghe); grupa a IV-a: 
Crișul Oradea, Dinamo Brașov, Va
gonul Arad (la Oradea).

Pînă înaintea acestei ultime eta
pe, situația în majoritatea grupelor 
din campionatul pentru calificarea

în divizia A a campionatului 
echipe este oarecum clarificată. 
Turneul final, care va reuni 
câștigătoarele celor patru serii 
la ambele stiluri și care se va 
disputa în zilele de 27 și 28 noiem
brie, urmeazâ să desemneze echi
pele calificate în campionatul divi
ziei A pentru anul viitor.

A început

„De cele mai multe ori ziarul „SPORTUL" uită să arate echilibrul 
de forțe existent între potențialul reprezentativelor noastre naționale 
și ale altor asemenea reprezentative cu care sportivii noștri se întîl- 
nesc în competiții internaționale. Din această cauză nu. avem termene 
de comparație pentru a aprecia performanțele internaționalilor noștri. 
Apropiata finală a „Cupei Davis" dintre S.U.A. și România mi-a pus 
în mod special această problemă. Pot avea relații de la ziarul dv. îi> 
această direcție?"

Ing. VALENTIN POLIANSCHI
•tr. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 11 SIBIU,

„CUPA GOSPODĂRIEI 
LACURILOR CAPITALEI"

Din inițiativa conducerii Gospo
dăriei lacuri București, de pe lîngă 
A.G.V.P.S., zilele trecute a fost or
ganizat în Capitală un concurs in
dividual de pescuit staționar, dotat 
cu „Cupa lacurilor Capitalei

S-au stabilit

diverse premii, atît la seniori cît 
ți la tineret. Au participat nume
roși pescari sportivi bucureșteni. 
Concursul a avut loc pe lacul Bă- 
neasa și a durat trei ore.

Rezultate: Za categoria seniori, 
cupa a fost cucerită de Marin Stoe- 
nescUj următoarele locuri fiind o- 
cupate în ordine de: Teodor Bentu, 
Vasile Fleșeri, Victor Simion și 
Gh. Timoleon; la categoria tineret, 
cupa a revenit elevei Manuela Ni- 
culescu, urmată de Gh. Curtașu, 
Dan Stoenescu, Ines Enache și Ho- 
rațiu Eftimie.

Concursul a trezit un viu inte
res printre pescarii sportivi bucu
reșteni.

loturile pentru J. O.
Colegiul central de antrenori al 

F. R. Box a propus spre aprobare 
Biroului federal următoarele loturi 
care vor intra în pregătire tn ve
derea participării la Jocurile Olim
pice : A. Minai, St Boboc. P. Ga- 
nea, St Băiatu 1 C. Gruiescu, T. 
Cerchia, I. Nicolau, A. Cojan | A. 
Moraru, I. Ciocoi, V. Ivan F. Mol
nar ; G. Pometcu, P. Neaelcea, A. 
Dumitrescu, O. Amăzăroaie. M. Du- 
mitrașcu; A. Vasile, ' ~ -
C. Bumb, I. Mageri; 
C. Cuțov, A. lacob, A. 
V. Zilberman, Gh. Ene, 
V. Filip! I. Gyorffi, T. 
Mocanu, D. Mihalcea, 
I. Năstac, I. Petrea, S. 
Chivăr ; H. Stump, I.
Banu, I. Chifu ; I. Alexc, 
călu, I. Sănătescu, A. lancu, D. Ze- 
linca.

PASAJ DE PORUMBEI 
SĂLBĂTICI

In ultimele două «lle s-a semna
lat un bogat pasaj de porumbei 
sălbatici pe Valea lalomițel. Cele 
mai numeroase stoluri au tost ob
servate in lunca lalomițel, intre 
localitățile Coțerenl ți Slobozia.

ANTRENAMENT LA TALERE

Gh. Ciochină,
P. Dobrescu, 

Simionescu;
I. Hodoșan, 
Nicolae, I. 
A. TIrooi; 
TIrîlă, Gh. 
Pîrvu, M.

I. Das-

nM*.

CU VETERANIIREINTILNIRE
HANDBALULUI

Clubul vînătorilor bucureșteni 
organizează, mîine, între orele 15 
și 18, la poligonul Tunari, un an
trenament la talere (trap și skeet). 
Participă echipele bucureștene care 
vor reprezenta Capitala în con
cursul republican vînătoresc de 
talere (15—17 octombrie) de la 
București.

I
I

OLIMPIADA" SPORTULUI 
SĂTESC ARGEȘEAN

Timp de două zile, comuna arge- 
șeană Oarja a găzduit finala Pe Ju
deț a „Olimpiadei" «ațelor, ediția a 
doua. Peste 350 de concurențl, ră
mași din cel 80 000 de participant! 
din etapele preliminare, »-au Între
cut la atleti«m, cro», handbal șl 
oină, bucurindu-ge de excelente con
diții organizatorice, asigurate d« 
C.J.E.F.S. ți U.J.C.A.P. Argeș.

Iată clțtigătorll acestei ediții i at
letism t 100 m plat fete t Elena Clu- 
culan — Recea ; 100 m plat băieți : 
Vasile Bărboi — Domnești : greu
tate fete : Marinela Neagole — Ve
dea ; greutate băieți : Constantin 
Neacșu — Oarja ; lungime fete : 
Elena Clucuian — Recea ; lungime 
băieți : Nicolae lonescu — Merlșanl; 
rros — 1 000 m fete : Cornelia llie — 
Oarja ; a 000 m băieți: Toma 
Gheorghe Băbana. Handbal fete 
— Vedea ; handbal băieți — Vedea; 
fotbal — Miroși; oină — Tlțești.

în urma acestor rezultate. In cla
samentul general s-a situat pe pri
mul

II
I
I 
I
L

Zilele trecute pe stadionul Muni
cipal din Odorneiu Secuiesc, a avut 
loc un moment emoționant : întllni- 
rea foștilor handbaliștl din Mediaș. 
Sighișoara și Odorheiu Secuiesc, un 
adevărat turneu de „old-boys“, în 
care cel mai tinăr Jucător avea... « 
de ani.

întrecerea, aniversind 30 de ani 
la începuturile handbalului în „11" 
în regiune, a cunoscut meciuri dis
putate — Mediaș — Sighișoara 6—6, 
Odorhel — Sighișoara 9—9, Odorhel 
— Mediaș 10—8 —, tn urma cărora 
echipa gazdă a fost desemnată cîș
tigătoarea turneului.

Festivitatea de Închidere a fost 
urmată firește, de o masă colegială 
la care s-au depănat multe amintiri.

loan BARTHA-coresp.

loc comuna Vedea, cu 32 p. 
Ilia FEȚEANU-coresp.

FOTBAL FEMININ 
PE VALEA BISTREI

După cum ne informează secreta
rul asociației sportive Fore£ta Zăvoi, 
M. Olariu, fotbalul feminin ciștigă 
tot mal mult teren pe Valea Bistrei. 
Astfel, la 1 octombrie, in deschide
rea meciului Foresta Zăvoi — Olim
pia Satu Mare, a avut loc primul 
Joc feminin de fotbal din partea lo
cului. între Foresta, echipa fabricii 
de cherestea din localitate șl Știin
ța. echipa elevelor Școlii generale șl 
a liceului din Zăvoi.

în continuare, scrisoarea mențio
nează : „Intîlnirea a suscitat un in
teres deosebit ți, trecînd peste gre
șelile inerente începutului, Jocul a

Manuela Nicules- 
cu, cîștigătoarea 
trofeului la cate

goria tineret

O SALĂ DE SCRIMA LA BRAȘOV
Noua sală de scrimă a C. S. Trac

torul din Brașov a fost dată în 
folosință. După o muncă susținută, 
cu concursul C.J.E.F.S. Brașov, al 
clubului și al uzinei Tractorul și 
sub directa îndrumare a antreno
rului secției, ing. Mihal Ticușan, 
sala de scrimă a fost inaugurată 
la sfîrșitul lunii septembrie.

O contribuție importantă la rea
lizarea în termen a lucrărilor de 
amenajare a sălii au avut și mem
brii secției de scrimă. Din rîndul 
lor s-au evidențiat Mihaela Tiana, 
Mircea Menciuc, Vasile Duția și 
Nidia Barbu, acum studentă în 
anul I la I.E.F.S. din București,

în-

plăcut. Echipele au arătat că posedă 
elemente Înzestrate pentru acest 
sport ți capabile de progres. Jocul 
s-a terminat la egalitate, după care 
s-au executat 5 lovituri de la 11 m. 
Foresta a ciștigat cu 5—3. S-au re
marcat Aneta Olariu, Puța Baron, 
Viorica Vllceanu, Elena Burlă, Eva 
Voci".

Ce să le urăm tinerelor fotbaliste 
din Zăvoi 7 Să se antreneze cu asi
duitate șl lntr-o bună zl să provoace 
la un meci public echipa... masculi
nă a Forestei.

NOI TERENURI SIMPLE 
PENTRU ELEVI

In Județul Sibiu, continuă acțiunea 
de amenajare a unor terenuri șl 
săli de «port nepretențioase, cu di
mensiuni reduse. Recent, la școala 
generală din comuna Tălmaciu, au 
fost date In folosință o sală de 
sport simplă și un teren de baschet 
bituminlzat. Tot aici sînt in curs de 
finisare un teren de handbal și 
pistă de atletism (de 200 m, cu 3 
loare).

Elevii de la școala generală 
comuna Turnu Roșu. îndrumați de 
profesorul de educație fizică Vasile 
Toader, și-au amenajat In timpul 
vacanței un teren de handbal, aco
perit cu zgură, și unul de baschet, 
bituminizat.

La Miercurea, echipa de volei a li
ceului, campioană a „Cupei tinere
tului de la sate", edițiile 1969 șl 1971, 
are acum posibilitatea să se antre
neze și să Joace într-o sală de sport 
pe care elevii din comună, ajutat! 
de profesorii Petru Teslaru și Marin 
Bălănel. au ridicat-o în curtea șco
lii. In intenția tineretului din a- 
ceastă comună rămîne și amenajarea 
unui teren de fotbal, pentru care 
C.J.E.F.S. Sibiu a promis tot spri
jinul.

Ilie IONESCU-coresp.

1
I
I
I
I

pa car* întreaga aecție o așteapti 
peste patru ani la Brașov pentru 
* contribui la afirmarea în conti
nuare a scrimei în acest oraș.

— Cu ce gloduri începeți noul 
sezoo competițional ? — l-am
trebat pe antrenorul secției, ing. 
M. Ticușan.

— Fondată cu peste 20 de 
în urmă, secția de scrimă din Bra
șov g-a perindat jpe Ia 6 cluburi 
sportive și a folosit aproape toate 
sălile de sport din oraș pentru an
trenamente. Acum am reușit să 
obținem o sală de antrenament în 
exclusivitate pentru secția de scri
mă. Este considerată 
cele mai bune săli 
țară, în care vom 
chiar și concursuri.

Pentru viitor ne 
confirmăm bunele 
nute în ultimul timp : anul acesta 
Gabriel Duția a cucerit primul titlu 
de campion național la scrimă din 
istoria sportului brașovean. Aștep
tăm o comportare frumoasă a echi
pei de sabie în divizia A, rezultate 
bune la „Cupa speranțelor", pro
movarea echipei de spadă in di
vizia B și avem speranțe pentru 
un nou titlu de campion la națio
nalele de juniori mari.

Șerban VLAD — coresp.

ani

una dintre 
de scrimă din 
putea organiza

propunem să 
rezultate obți-

campionatul diviziei B
în campionatul național al diviziei B 

la volei b-»u disputat partidele primei 
etape. Iată rezultatele înregistrate :

MASCULIN
Seria I : Oțelul Galați — Relonul Să- 

vlnești 2—3. Politehnica Iași — Construc
torul Suceava 3—1, Petrolul Ploiești — 
Vagonul Ploiești 3—1; seria a Il-a: Vo
ința București — Medicina București 1—3, 
Locomotiva București — Aurora Bucu
rești 3—2. Electra București — Farul 
Constanța 3—1 ; scria a IlI-a : Electro- 
putere Craiova — Universitatea Timișoa
ra 3—1 ; seria a IV-a : Explorări Baia 
Mare — C.F.R. Cluj 3—0, Ind. sirmei C. 
Turzll — Alumina Oradea

(CORESPONDENȚI : P. 
Arsenie, V. Popovici, A. 
Lelzeriuc, V. Tohătan).

FEMININ

2—3.
Țonea, 
Vasilescu,

Gh.
I.

Seria I : I.T.B, Informația București — 
Spartac București 3—0, Viitorul Bucu
rești — A.S.E. București 3—0, Orizontul 
Bacău — Universitatea Iași 2—3; seria a 
Il-a : Progresul București — Confecția 
București 3—2, Flacăra roșie București
— Politehnica Galați 3—1, Voința Con
stanța — Universitatea București 1—3; 
seria a IlI-a : Sănătatea Tlrgoviște — 
Drapelul roșu Sibiu 1—3, Corvlnul Deva
— Voința Sinaia 3—0; seria a IV-a : Vo
ința Zalău — Voința M. Cluc 1—3, Uni
versitatea Cluj — Viitorul Bistrița 3—0, 
Medicina Tg. Mureș — Voința Oradea 
3—2.

(CORESPONDENȚI t I, lancu, I. Stml- 
on, C. loader, V. Roman, B. Albu, M. 
Avanu, C. Popa).

Eeste adevărat că ziarul nostru nu a arătat în mod consecvent po
tențialul unor reprezentative sportive străine cu care se confruntă pe 
terenurile de sport echipele noastre naționale. Nu a făcut-o în primul 

rînd pentru a nu se considera că vrea să scuze pe sportivii noștri în cazul 
unor eșecuri prin date care să-i ocrotească, pe de altă parte, nu totdeauna 
am dispus de datele necesare pentru a pune față în față echilibrul de 
forțe dintre două reprezentative și din punct de vedere al bazei lo» ma
teriale.

în ultimii ani unii sportivi români, prin talent, pregătire asiduă și dă
ruire pentru tricolorul românesc au realizat adevărate mînunî în sport, 
dacă avein în vedere tradiția și raportai material.

Este aproape cert că tenisul de cîmp românesc, prin cele două talente 
de mare excepție se înscrie primul în șirul marilor performanțe sportive 
care uimesc lumea.

Din păcate ultimele noastre date privind potențialul unor țări parti
cipante la „Cupa Davis" datează din arrul 1967. Vi Ie prezentăm așa cum 
te avem, urmînd ca în zilele care urmează să putem 
special în ceea ce privește S.U.A.

avea noi date, în

Țara Terenuri Săli Jucători

legitimați

S.U.A. 175 000 5 800 8 500 000
Australia 28 000 — 1 200 000
Anglia 22 000 180 1 500 000
U.R.S.S. 2 791 20 10 000
România 200 7 woo

Prin urmare, avînd în vedete finala de mîine de la Charlotte și dru
mul parcurs de Ilie Năstase și Ion Țiriac pînă la această finală, talentul 
românesc pentru tenis, devine extrem de elocvent ca și dragostea spor
tivilor noștri pentru gloria sportivă a țării, în ramuri de sport cu o 
veche tradiție și răspîndire în alte țări.

MECIUL FISCHER —PETROSIAN

IOC DE ÎNALT NIVEL ÎN PRIMELE
Medul candldațllor 

mondial de șah, oare
la campionatul 

_______ ___ __ __ , ___  se desfășoară la 
Buenos Aires’ intre Robert Fischer șl 
Tigran Petrosian a suscitat un interes 
deosebit In toată lumea șahlstă. Nenu
mărate telefoane șl scrisori ale cititori
lor ne solicită publicarea textului parti
delor jucațe. Le satisfacem dorința, re- 
dind astăzi desfășurarea primelor două 
partide, cu comentariile antrenorului 
emerit S. Samarian.

Partida I
APĂRAREA SICILIANA

Alb : Robert Fischer
Negru : Tigran Petrosian

1 e4 c5 2 Cf3 e6 3 dl c: <14 4 C: d4 
Cc6 5 Cb5 dG 6 Nt4 e5 7 Ne3 Cf6 8 Ng5 
Ne6 9 Clc3 a6 10 N : f6 g: f6 11 Ca3 
(Aceeași poziție a survenit în ultima 
partidă a meciului Fischer — Taimanov) 
11... d5 !7 (In partida amintită, Taima
nov a jucat, conform recomandațiilor 
teoriei, 11... Cd4 dar nu a obținut un 
Joc satisfăcător. Mutarea 11... d5 consti
tuie o întărire' a jocului negru) 12 e: 
d5 N: a3 13 b: a3 Da5 14 Dd2 0—0—0. 
(Pentru pionul sacrificat temporar, Ne
grul a obținut avans de dezvoltare. în 
continuare, Fischer găsește o linie de 
apărare foarte bună) 15 Nc4 Thg8 16 Tdll 
(O mutare foarte bună după care Ne
grul este pus în fața unei alegeri difi
cile) 16... NfS (Petrosian nu se decide 
să ia pionul g2. din cauza 17 De3 Cdl 
18 Rfl I și Negrul are dificultăți) 17 Nd3 
N: d3 18 D: d3 Cd4 19 0—0 1 (Din nou 
o mutare foarte bună. Albul nu se 
teme de un atac pe coloana „g“ șl pre
gătește simplificarea jocului pentru a 
intra îritr-un final favorabil) 19... Rb8

D:M ți Ce2+) M Rhl D:a3
21 Cei D:d5 Albul răspunde 
! Tc8 22 Ce4 D: d3 23 c: d3 

urma

(Amenlnțind 
(La 20... Tc8 
12 f3 1) 21 U 
Tc2 24 Td2 T: d2 25 C: d2 (în ____
simplificărilor Albul a obținut un final 
favorabil. Petrosian încearcă o apărare 
activă, dar fără succes) 25... K ! (Poate, 
totuși mai bine ar fl fost 23... Tc8) 26 
f: e5 Te8 27 Tel Cc2 28 Te2 Cd4 "----
Cc2 30 Th3! (Posibilitatea aceasta 
subestimată de Petrosian. Albul 
fică pionii săi centrali pentru a 
un puternic pion liber pe coloana „

30... T: e5 31 Cf3 T: d5 32 T: h7 T: 
d3 33 h4! (Pionul „h“ Înaintează deci
siv) 33... Ce3 34 T: fl Tdl-f- 35 Rh2 Tal 
36 bS! f4 (O ultima încercare) 37 T: 14 
T: a2 38 Te4! (Cu cîteva mutări precise, 
Fischer parează posibilitățile tactice ale 
adversarului șl cîștlgă ușor) 38... C: ?2 
39 Rg3 TeS 40 Ce3! șl Negrul a cedat. 
Calul său este paralizat și in primejole 
de a fi luat, iar pionul „h" înaintează 
decisiv. O partidă aparent simplă, 
cu multe subtilități.

Partida a Il-a
APĂRAREA GRUNFELD

Alb : T. Petrosian 
Negru : Robert Fischer
1 d4 Cf6 2 cl gS S Cc3 d5 4 Nf4 Ng7 5 e3 
c5 (De obicei se Joacă 5... 0—0 6 Cf3 c5.

29 Te3 
a <ost 
sacrl- 

obține 
„h“.

dar

DOUĂ PARTIDE
Fischer angajează lupta In centru cu d 
mutare mal devreme, ceea ce duce la 
un Joc foarte complicat) 6 d: c5 Da5 7 
Tel Ce4 8 c: 65 C: c3 9 Dd2 D: a2 10 
b: c3 Da5 11 Nc4 Cd7 (Poate că mal 
Line ar fi fost simplu D: c5. Fischer 
Insa Joacă, după obicei, la complicații) 
12 Ce2 Ce5 (Și acum C: c5 ar fl dus 
la un joc liniștit) 13 Na2 NI517 (Con
secvent. dar duce la o slăbire aprecia
bilă a structurii pionilor) 14 N:e5 N:e5 
15 Cd4 D:c5 16 C:f5 g:f5 17 0—o (Au 
survenit nebuni de culori diferite. Șan
sele sînt egale, dar Fischer supra-apre- 
ciază perspectivele sale șl Joacă în con
tinuare prea riscant) 17... Da5!7 18 De2! 
f4 19 c4! (O Idee remarcabilă. Petrosian 
Ignorează acțiunea adversarului șf își 
pune în mișcare pionii centrali) 19... f:e3 
20 că ! Dd2 21 Da4 ț- (Evident, schimbul 
damelor ar fi fost favorabil Negrului) 
22... Rf8 22 Tcdl De2 23 d6! (O combi
nație bine calculată) 23... Dh5 24 f4 e2 
25 f:e5 e:diD 26 T:dl D:e5 (Negrul a 
eîștigat calitatea, dar regele său este 
expus, iar cele două turnuri nu iau 
parte la Joc. Urmează un atac energic 
al Iul Petrosian) 27 Tfl f6 28 Db3 Rg7 
29 Df7-f- Rh6 30 d:e7 f5 31 T:f5 Ddl-J- 
32 Rhl șl Negrul a cedat. O victorie 
frumoasă a Iul Petrosian, care între
rupe seria unică de 20 victorii consecu
tive a Iul Fischer.

VELIȘTII DIN NOU LA START

CÎȘTIGĂTORII EXCURSIILOR LA BRAȘOV CU PETRECEREA REVELIONULUI 
DE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO DIN 21 SEPTEMBRIE 1971 

(continuare)
Ioniță Nicolaie — Gorgota 

Prahova ; 32. Fidrici Radu — 
Mare ; 33. Toth Ștefan — Ca- 
34. Hîrbean Ilie — Mediaș ;

I
I 
I
I
I

Pe undele lacului Herăstrău s-a 
desfășurat un interesant concurs de 
yachting, dotat cu „Cupa munici
piului București". întrecerea a fost 
rezervată atît seniorilor, cît și ju
niorilor la următoarele clase: 
snipe, finn, F.D., optimist.

Rezultate : clasa snipe : 1. Dorel 
Popovici — Bogdan Mărăcine (E- 
lectrica IDEB) 0 p, 2. Mihai Nă- 
vodaru — Ion Stănescu (Electrica) 
20,4 p, 3. Mircea Anastasescu — 
Doctor Titus (C.N.U.) 21,4 p ; finn : 
1. Petre Purcea (C.N.U.) 10 p, 2. 
Alex. Vasiliu (C.N.U.) 19,7 p, 3. 
Paul Volrath (C.N.U.) 25,4 p ; cla-

sa F.D. : 1. C. Ivanovici — FI. Pa- 
naitescu (C.N.U.) 0 p, 2. I. Carp — 
M. Boldișor (Electrica) 11,7 p, 3. 
P. Stoica — M. Mugescu (Electri
ca) 14,4 p ; optimist: 1. Mihai Bu- 
tucaru (C.N.U.) 
(C.N.U.) 10 p, 
(C.N.U.) 14 p.

6 P,
3.

★

la

2. Horia Ispas 
Marian Radu

ora 10, laculDuminică, de
Herăstrău va găzdui întrecerile din 
cadrul „Cupei Sindicatelor", com
petiție organizată de asociația spor
tivă Electrica I.D.E.B,

Satu 
rei ;
35. Lipan Virginia — Vama jud. 
Suceava ; 36. Mirea Ene — Roșiori 
de Vede jud. Teleorman ; 37. Do- 
boșan Moise — Gîrbova jud. Timiș;
38. Ratrav Maria și 39. Momeu Pe
tre din Timișoara ; 40. Iordăchescu 
Constantin — Tulcea ; 41. Purcaru 
Constantin ; 42. Rădulescu G. Geor- 
geta; 43. Dumitrache Mihail ; 44. 
Băltărețu Corneliu; 45. Sîrbu 
mitru ; 46. Totâlca Tudor ; 47. 
nea Iulian ; 48. Cojocel Petrea 
Mărgineanu Ecaterina 
București; 50. Zamfir 
Ploiești.
NUMERELE EXTRASE LA 
PRONOEXPRES NR. 40 DIN 6 OCTOM

BRIE 1971
Fond general de cîștiguri : 1 768 820 lei,’ 

din care 817183 lei report.
Extragerea I : 14 18 32 13 28 2
Fond de cîștiguri : 1 310 056 leij dlll 

care 817183 lei report categ. 1,

toți 
Radu

Du- 
Plos- 
și 49.

din

TRAGEREA

Extragerea a n-a c 29 9 12 24 5
Fond de cîștiguri : 458 764 lei.
Plata premiilor pentru această tra

gere se va face astfel :
In Capitală începînd de joi 14 octom

brie pînă la 19 noiembrie 1971, Inclusiv ț 
in țară începind de aproximativ marți 
19 octombrie pînă la 19 noiembrie 1971, 
inclusiv.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN I 

OCTOMBRIE 1971
Extragerea 11 Categ. 15 1 variantă

10% a 100 000 Iei ; categ. 2 : 2,80 variunte 
a 31 017 lei ; categ. 3 : 11,90 a 7 2911 lei ; 
categ. 4 : 14,95 a 5 809 lei ; categ. 5 : 
115,25 a 754 lei ; categ. 6 : 201,03 a 432 
lei.

Report categoria 1 c 147 925 lei.
Extragerea a n-a s Categ. B : 3 va

riante 25% a 17189 lei șl 3 variante 
10% a 6 876 lei ; categ. C : 12,60 variante 
a 5 730 lei; categ. Dt 30,05 a 2 402 Iei; 
categ. E : 41 a 1 761 lei ; categ. F : 50,20 
a 1 438 lei ț categ Z : 1 268,05 a 100 lei.

Report categoria A : 72 194 lei.
Cîștigul de l°0 000 lei de la extragerea 

K, categoria 1, Jucat 10% a fost obținut 
de ORAȘANU IOAN din București.

. % Rubrică redactată
da bOTO-PRONOSPOKT
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COLEGIUL CENTRAL AL ANTRENORILOR ANALIZEAZA

LOTURI ÎN PREGĂTIRE
GLORIA BUZĂU-SELECȚIONATA DIVIZIONARA 1-2 (1-1)

BUZAU, 6 (prin telefon).
Peste 5 000 de spectatori au ur

mărit pe stadionul din localitate O

partidă interesantă, 
torit ambelor echipe 
bun nivel tehnic.

în care jucă- 
au dovedit un

CAMPIONATUL DIVIZIEI A, DUPĂ PRIMELE SASE ETAPE
J

(3-0)

Semne de orientare spre un fotbal modem și eficace 
Deficiențe care estompează acumulările favorabile

alColegiul central de antrenori 
jocul echipelor noastre din divizia 
trăgînd următoarele concluzii:

F.R.F. a
A, după

înanalizat aspectele vădite
6 etape ale campionatului.

Primele 6 etape au scos la Iveală 
Unele îmbunătățiri referitoare 
special 
ția de 
curge 
privind 
jocului.
rilor disputate in deplasare. Accen
tul ofensiv se realizează printr-o mai 
masivă participare la joc a echipie
rilor, fără ca acest lucru să se facă 
în dauna siguranței apărătorilor. Se 
vădește o dorință efectivă de joc 
ofensiv si organizat. Unele înregis
trări statistice au arătat o sporire 
a numărului de intrări evidente In 
posesia mingii pe durata unui 1oc. 
între 90—110 * în medie pe echipă, 
ceea ce înseamnă că la fiecare mi
nut echipele sînt cel puțin o dată 
în posesia mingii (cu posibilități 
certe de a construi un atac). Exem
ple: Rapid în meciul cu Petrolul a 
intrat în posesia mingii de 109 ori, 
In meciul cu Dinamo de 98 ori, in 
meciul cu C.F.R. Cluj de 135 ori 1 
Steaua (în deplasare) eu U.T.A. de 
90 ori ș.a.

Eficacitatea primelor • etape S 
crescut față de etapele corespunză
toare din campionatul trecut: 1,33 față 

turul campionatului

în 
la conținutul jocului. Concep- 
joc a echipelor noastre par- 
o perioadă de ameliorări 
latura ofensiv-oonstructivă a 
îndeosebi cu ocazia întîlni-

consta- 
ma.jori- 
e fortul 

actuale.

de 1.22 în 
1970 71.

Se constată, 
măr mare de „----- -- ------- —
țiuni colective prelungite (84 goluri 
din 124). îmbucurător este faptul că 
la fazele fixe (ca urmare a lor) 
mărul golurilor înscrise este

are (15) decît în trecut.
S-a mai reținut o preocupare 

rită a jucătorilor pentru trasul la 
poartă. Diferente dintre numărul su
turilor efectuate pe teren propriu 
și cele din deplasare tinde — aproa
pe la fiecare echipă — să se micșo
reze. Aceeași constatare este vala
bilă și la loviturile de colț. Fap
tul dovedește o oarecare maturizare 
tactică a unora din echipele noastre.

Tn organizarea jocului în apărare, 
sînt de semnalat: realizarea apărării 
aglomerate ea mijloc de siguranță 
împotriva atacurilor adverse, dar nu 
cu conținut strict defensiv șl de- 
structiv, această atitudine contribuind 
la spectaculozitatea partidelor.

Ca o realitate pozitivă, notăm ten
dința evidentă de dispariție a com
plexului de inferioritate în condițiile 
jocurilor susținute în deplasare. 
Echipele dau dovadă din oe în ce 
mai mult de încredere, combativitate 
ți curaj.

Coeficientul de sporire a capaci
tăților fizice iese mal puțin in evi
dentă. Din înregistrările făcute se 
constată o îmbunătățire a rezistentei, 
fără însă ca aceasta să fie dublată 
de vigoare, viteză si abilitate.
...Din punct de vedere disciplinar, 
\ .apele consumate au arătat — în 
general — o preocupare sporită din 
partea jucătorilor pentru o compor
tare sportivă.

de asemenea, un nu- 
golurl Înscrise din ac-

nu
mai

spo-

w
campionatului actual s 
și unele lipsuri care — 
pot și trebuie să fie 
mai curând. Astfel :

Inceputul
reliefat însă 
în parte — 
rezolvate cît .— —------  ---------

1) Din punctul de vedere al mă
ririi capacității de efort, faptele de
monstrează o adaptare incă necores
punzătoare a jucătorilor pe parcursul

a 90 de minute de joc. Din 
țările făcute a reieșit că 
tatea echipelor nu suportă 
continuu impus de cerințele 
De aceea, jocul este fragmentat, ca
ritm si angajament, (St. roșu, Farul, 
Crișul. Universitatea Craiova, Poli
tehnica Iași ș.a.).

In privința testului de rezistență, 
avem încă de a face cu date contra
dictorii. ceea ce demonstrează că unii 
antrenori nu acționează cu exigență, 
iar multi jucători nu sînt convinși 
încă de utilitatea lui.

2) Pe latura sporirii capacității 
ofensive, observațiile primelor 6 eta
pe au scos la iveală unele carențe, 
ca de exemplu:

— tehnica de execuție a „un-doi”- 
urilor (care, în general se folosesc 
puțin) nu se realizează în viteză, 
pentru a crea surpriza pentru adver
sar. Nu se încearcă, de asemenea, 
executarea .,un-doi”-urilor pentru fi
nalizare. în această privință, sem
nalăm jucătorilor și antrenorilor că, 
la antrenamente, execuția procedee
lor tehnico-tactlce respective trebuie 
să se facă în viteză și prin ruperi 
de ritm șl demarcări explozive.

Nu Se încearcă cu mai mult dis- 
cemămînt tactic aoaritia atacanțilpr 
„mgscați" ~ 
numai jucătorii Dumitru 
Anca — (,.U“ Cluj) și Radu 
weiller — (Dinamo) ].

Fundașii laterali nu devin 
locași si extreme atunci cînd 
în aceste zone, ci. din cauza tehni
cii limitate exclusiv la profilul pos
turilor- Jor bază, se manifestă toi 
ca apărători.

Numărul jucătorilor care not exer
cita acest dublu rol (așa-zișii ju
cători multi-post) în bune 
este relativ mic. în comparație 
alte țări. De aceea, 
acest aspect, deosebit de 
să ss afle în atentia permanentă a 
jucătorilor și antrenorilor noștri. De 
asemenea, sprijinirea omului cu 
gea si demarcările rapide sînt 
deficitare.

3) Pregătirea atacurilor se
încă în mod ' 
pel or noastre 
static și, de 
Trebuie să 
că în medie ---- -
tistice) din 100 de intrări evidente 
în posesia mingii, 30—40 acțiuni se 
pierd, datorită impreciziei paselor 
sau demarcărilor greșite și lente : 
5—7 datorită preluărilor greșite, 6—8 
deposedărilor de către adversari, 
5—7 faulturilor. 4 conducerilor exce
sive de minge. 4—6 cornerelor și 
5—7 datorită altor cauze. Deci, a- 
promixativ 3'4 din acțiuni sînt iro
site, o singură pătrime terminîndu-se 
cu un grad mai mare sau mai mic 
de periculozitate. Dintre acestea (în 
medie 25). numai 10—12 se dovedesc 
deosebit de periculoase.

Dacă în privința șuturilor la poar
tă echipele noastre dau dovadă de o 
preocupare mai serioasă, nu același 
lucru se poate spune despre efici
entă.

După 6 etape, statisticile arată o 
situație nesatisfăcătoare : Jiul 105 
șuturi = 2 goluri: Crișul 62 = 1
gol; A.S.A. 68 = 3 goluri; Petrolul 
70 —*4 goluri; etc.

In direcția organizării jocului ÎD

apărare, carențele apar mai ales în 
privința aportului ÎNTREGII echipe 
la această situație fundamentală. 

Presingul este folosit numai partial 
și uneori fără convingere, 
încă parte integranta din 
jocului. (Steaua. Farul. St. 
trolul, Politehnica ș.a.).

S-a mai constatat o greșită aplica
re a marcajului strict, combinat cu 
marcajul om la om (Steaua. 
Argeș, 
ș.a.).

Nu 
faptul 
goluri 
a unor evidente greșeli de apărare.

O caracteristică a acestei prime 
perioade poate fi considerată si in
constanța valorică a echipelor (ne 
referim la valoarea în sine a jocu
rilor și nu la punctele acumulate). 
Echipele care s-au remarcat printr-o 
comportare constant bună sînt des
tul de puține: U.T.A.. „U”, A.S.A. 
Acestea au arătat o mai mare preo
cupare pentru modernizarea jocului: 
idei tactice clare, joc în spirit ofen
siv cu participarea jucătorilor la 
ambele faze fundamentale (atac-apă- 
rare), perseverentă în atac. Făcind 
abstracție de calificarea în turul

nefăcînd 
conținutul 
roșu. Pe-

F.C.
Dinamo, C.F.R., Cluj, Crișul

putem trece cu vederea nici 
că din numărul total de 124 
21 au fost marcate ca urmare

trevadă o cotitură sub acest raport. 
Etapele a 3-a, a 5-a și a 6-a au re
adus — din păcate — comportări re
gretabile; A.S.A. Tg. Mureș caută 
să intimideze adversarii printr-Un 
joc periculos (vezi jocul cu 
Velicu (S.C. Bacău) lovește cu 
nul; F.C. Argeș protestează 
ment (in colectiv); jocul St. 

este plin de incidente 
etc. De asemenea. în 

care a fost cea mai scăzută 
s-a accentuat jocul dur. Din 

Și 
o

.,U”); 
pum- 
vehe- .

roșu 
intre 
etapa

II

— „U“ 
jucători 
a 6-a, 
valoric, 
rapoartele observatorilor federali 
din foile de arbitraj mai reies 
serie întreagă de admonestări.

S-au constatat, de asemenea, 
unele manifestări de nervozitate < 
cesivă și lipsă de stăpinire la an
trenorii C. Rădulescu. Florin Ila- 
lagian S.a.

Calificarea în turul al II-lea a 
tuturor echipelor participante la 
competițiile oficiale reprezintă un 

început promițător pentru afirmarea 
peste hotare a fotbalului nostru de 
club. Datoria tuturor echipelor de 
divizia A. și în special a celor ca
lificate, este de a 
multă perseverentă 
nind de urgentă în 
lipsurilor semnalate.

munci 
în viitor, 
direcția

PATRU DIVIZIONARE B

AVERTIZATE
Federația română de fotbal a averti

zat echipele Portul Constanța, Vulturii 
textila Lugoj, Electroputere Craiova și 
Minerul Anina că in cazul că nu vor 
avea angajați antrenori cu normă În
treagă nu vor mai fi programate în 
campionatul diviziei B începînd cu •- 
tapa din 17 octombrie.

Și 
ex-

cu mai 
actio- 

lichidării

Continuîndu-și pregătirile în ve
derea partidei de la 14 noiembrie, 
cu echipa Cehoslovaciei, în Campio
natul Europei, selecționata de ti
neret a țării noastre a susținut ieri 
după-amiază, la București, un joc 
amical în compania divizionarei C 
T.M.B. După o dispută interesantă, 
victoria a revenit selecționatei cu 
scorul de 4—0 (3—0), prin puncte
le înscrise de
rian Popescu
De remarcat
T.M.B; a fost 
repriză lui Vidac, cate, 
celor trei goluri primite, 
foarte bine. Cel mai bun jucător 
de pe teren a fost înaintașul cen
tral Broșovschi. autorul unor nu
meroase șuturi „bombă", două din 
ele soldate cu goluri. Cei doi an
trenori ai selecționatei de tineret a 
României, Gh. Ola și Gh. Constan
tin, au rulat mai mulțl jucători.

Iată formația întrebuințată : Ștefan 
(Vîdac) — Crețu (Niculescu), Sma- 
randache, Sătmăreanu II (Catar- 
giu), Hajnal, Marin Popescu, Si- 
mionaș (Bbloni), Lică, Kun II, Bro- 
șovschi, Năstase.

Surprinzător, divizionarii C au • 
deschis scorul în min. 16, cînd Sto- 
ian l-a surprins cu un șut de la 
18 m pe Andrei. Selecționabilii au 
egalat în min. 40, prin Dumitriu II 
(șut-bombă de la 25 m). Golul vic
toriei selecționatei divizionare a 
fost marcat cu cinci minute înain-'; 
tea fluierului final de același Du
mitriu II.

Selecționata divizionară a jucat 
în. următoarea alcătuire : Andrei — 
N. Ionescu, Lupescu, Negrea, Mo
canii, Anca (min. 46 Cojocaru), 
Vigu, Țarălungă, Dumitriu II, DoJ 
mide, Fl. Dumitrescu. j

Cel mai bun jucător de pe teren 
a fost Dumitriu II.

Aurel PĂPĂDIE
I

Marin DUMITRU—coresp.'

------------------------------------------------t

[la polul pozitiv se află 
(Raoid), 

Nun

mlj- 
apar

condiții 
cu 

se impune ca 
important

min- 
incă

face 
echi-lent. Majoritatea 

practică în atac un joc 
multe ori, pozițional, 

arătăm, de asemenea, 
(pe baza datelor sta-

Broșovschi (2), și Ma- 
(2 — unul din 11 m).

echipei 
în prima 
în ciuda 
a apărat

că poarta 
încredințată

In acest campionat, oaspeții au manifestat deseori elan și maturitate, neutralized avantajul 
țional al echipelor gazdă. O demonstrează și această secvență, in care subtilul Dembrovschi 

canu la un plonjon temerar (fază din meciul Rapid — S. C. Bacău : 1—2)
Foto >

al competițiilor europene, echipele 
Dinamo și Rapid nu au reușit în 
campionatul intern decît în unele 
momente de joc să se integreze to
tal în conceptele jocului modern. 
De asemenea, echipa Steaua se află 
încă în stadiul căutărilor și al fluc
tuațiilor. Forța echipei constă (deo
camdată) mai mult în posibilitățile 
individuale ale jucătorilor, decît în- 
tr-un ansamblu bine sudat. °

4). Comportarea disciplinară a ju
cătorilor in primele 2 etape (ex
cepție Fanea Lazăr) lasă să se ta”

Intilnire internațională:
MINERUL BAIA MARE

(prin telețcn). Aflată 
_____ __ noastră, echipa ma

ghiară d? fotbal Honved Budapesta a 
evoluat astăzi în localitate, Inttl- 
nlnd formația Minerul. In duda 
timpului rece, peste 4 000 de spectatori 
au urmărit un joc plăcut, în care am
bele echipe au luptat cu dîrzenle pen
tru obținerea victoriei. Oaspeții au eta
lat calități tehnice superioare fotbaliști
lor gazdă, obțlnlnd o victorie meritată.

BAIA MARE, S 
In turneu în țara

HONVED BUDAPESTA 0-1 (0-1)
După o primă repriză slabă, ta care 
s-au regăsit cu greu, fotbaliștii de la 
Minerul au luptat de la egal cu adver
sarii lor ta cea de-a doua parte a jo
cului, fără a reuși, Însă, să șl concre
tizeze. S-au remarcat Dudaf, Koolș, Pal, 
ți Pusztal de la oaspeți, respectiv 
Conarue, Necula șl Coman (Minerul). 
Unicul gol al partidei a fost înscris 
ta min. 27 de Pusztal.

T. TOHATAN-coresp.

TURISMUL MONTAN POATE ATINGE „COTE" MAI ÎNALTE
(Urmare din pag. 1)

activ la popularizarea excursiilor nu 
numai prin cite o circulară. Să spri
jine. de exemplu, contactul dintre 
ghizii noștri cei mai buni si sala- 
riatii întreprinderilor.

C. MARCULESCU (inspector școlar 
din cadrul Inspectoratului municipiu
lui București) : Problema populariză
rii excursiilor este de foarte mare 
importanță. Cred că o excursie — 
și nu numai cea școlară. — trebuie 
pregătită cu două Săptămînl înainte. 
Ar fi binevenită prezentarea făcută 
de un ghid la care ar urma să se 
adauge cunoștințele furnizate de pro
fesori de geografie, istorie, științe na
turale, educație fizică sa.

M. RUSU : Tn adunările de grupe 
sindicale s-ar putea discuta și des
pre turism, despre excursii. Nu se 
știe, încă, suficient de bine cine le 
organizează. în ce condiții și unde, 
așa cum nu este cunoscut rolul bi
nefăcător al mișcării, al mersului pe 
munte, in aer liber.

CARENȚELE PROPAGANDEI

mai multe, în tiraje mari pentru că 
ele sînt binevenite oriunde.

D. DUMITRESCU (ghid) : Tele
viziunea avea cîndva un program spe
cial. Acum subiectele turistice apar 
ici-oolo fără o programare certă, con
tinuă.

M. DINULESCU (ghid) : Propa
ganda turistică are foarte mare ne
voie de imagine. De aceea ar fi bine 
să se organizeze expoziții de fotogra
fii itinerante. N-ar fi o problemă. grea 
să le amplasăm în holurile «tu locu
rile de mare circulație din între
prinderi. instituții, școli.

PENTRU A ATRAGE 
MAI MULTI TURIȘTI

GOGA (ghid) : O excursie 
este ea în sine o bună propa-

reu-

psihologic tradi- 
îl obligă pe Rădu-

Dragoș NEAGU

ȘEDINȚA DE ANALIZA LA CRIȘUL
Deplină incredere in antrenorul Șt. Coidum 
Jucătorii AL Nagy și Arnoțchi — scoși din lot

Tn dorința de a pune capăt disensiu
nilor ivite în ultimul timp între an
trenor și o parte din jucători, de a re- 
întrona un climat propice de muncă 
în activitatea secției, Consiliul clubu
lui Criș.ul a organizat o ședință de 
analiză a activității echipei și secției 
de fotbal.

Printre măsurile luate cu acest pri
lej, menționăm următoarele : s-a acordat 
deplină încredere antrenorului principal 
Ștefan Coidum, care va conduce în

continuare activitatea de pregătire 
echipei; jucătorii Alexandru Nagy 
ArnoțcM, care s-au făcut vinovati 
de abateri de Ia disciplină, au fost 
scoși din Iot: toți acei jucători, ca*re 
au dovedit lipsă de conștiinciozitate 
la antrenamente și jocuri au primit 
un ultim avertisment : în sfîrșit, în lo
cul ing. Horta ~ 
calitate, a fost 
al secției ing.

Coama, plecat din lo- 
desemnat ca președinte 
Vladimir Orosz.

I. GHIȘA-coresp.

MECIURI
Pa stadionul 

din ttr. dr. Staicovici 
PROGRESUL — STEAUA

Stadionul din »tr. dr. Staicovici 
găzdui azi, Inceptad de la ora 
partida amicală dintre divizionara 
Progresul ți Steaua.

S. C. BACĂU JOACA AZI 
LA TECUCI

Divizionara A, Sport Club Bacău, 
susține, azi la Tecuci, un joc amical

va
1«,
B

ȚIUL GlULE^TIULUI A AJUNS
IN COMPANIA A

NUNWE1ULER DINU-DUMITRACHE
Interviu cu Dumitriu II

4

M. TEODOSIU (ghid) ; Ar tre
bui să. se facă mai mult In dome
niul propagandei turistice. Sînt ne
cesare pliante de prezentare a tu- 

"turor masivilor așa cum ar fi ne
cesară o revistă de turism.

M. RUSU : Nu numai atit. Să se 
asigure difuzarea în întreprinderi a 
materialului de propagandă turisti
că. Ar trebui să se tipărească afișe

I.
șită __
gandă turistică. Cînd pornim cu un 
grup în excursie trebuie să-i dăm 
sentimentul că îl conduce un om a- 
vizat și să căutăm să-i oferim prile
jul de a vedea mai mult decît li 
permit potecile prea bătătorite.

C. BUCURESCU (președintele co
misiei tehnice din F.R.T.A.); Sînt 
multe trasee frumoase, dar trebuie 
să le refacem marcajele, ca șl a- 
menajările trebuincioase.

Fiindcă ospitalitatea unor cabanieri 
lasă, încă, de dorit, ar fi necesar 
să se organizeze cursuri pentru for
marea unor cadre care să cunoască 
specificul _drumețiet de munte.

Pentru a oferi 
mai atrăgătoare, 
posibilitatea de 
transport,

M. RUSU : 
rialilor tarife 
buie studiată 
se oferi doar

sala- 
tre- 

a 11 
cazare și,

eventual, o masă. Oricum, cei mai 
multi tot la serviciile cabanei vor 
apela si în privința mîncării.

T. CILAN : Turiștii care participă 
la excursiile organizate in grupe de 
O.T.B. beneficiază deja de o re
ducere la cazare. Se vor studia. în 
continuare, posibilitățile acordării u- 
nor noi înlesniri.

O. STOIAN: (secretar al comisiei 
de drumeție din F.R.T.A.): Trebuie 
eliminate si motivele unor nemul
țumiri justificate ale turiștilor. Iată 
doar două exemple : nu se practică 
încă tarife diferențiate în raport cu 
confortul cabanei ; s-au contractat 
locuri numai la anumite cabane pen
tru turiștii bucureșteni. Or, ei vor 
să drumețească pe arii mai întinse.

C. MARCULESCU : Este necesar 
să-i îndrumăm foarte atent pe șco
lari în privința echipamentului, a 
normelor ce trebuie respectate într-o 
excursie pe munte.

M. DINULESCU : Observația este 
valabilă pentru orice turist. Din pă
cate, nu se poate spune că avem 
echipament adecvat pentru drume
ția montană.

M. RUSU : Să nu-I uităm nici pe 
turistul individual. Acordîndu-1 u- 
nele înlesniri, făcîndu-i pe cabanieri 
să înțeleagă că și acesta merită să 
fie tratat cu toată atenția, vom aduce 
pe munți mai multă lume.

O. STOIAN: Ca să diminuăm fluc
tuațiile în frecventarea cabanelor ar 
fi de studiat modalitatea realizării 
unor abonamente anuale (eventual 
chiar cu plata în rate și nu numai 
anticipată).

REPREZENTANȚI Al F.R.F.
LA ȘEDINȚA COMITETULUI 

DIRECTOR AL „CUPEI 
BALCANICE"

In zilele de 21 și 22 octombrie va 
avea loc la Atena ședința Comitetu
lui director al Cupei Balcanice.

Forul nostru de specialitate. F.R. 
Fotbal, va fi reprezentat de doi de
legați.

AMICALE
în compania echipei locala A.S.M. 
care activează tn divizia C.

In deschidere — 
Intre două echipe

Sîmbâtâ,
F. C. ARGEȘ

simbăta după amiază, ta Trival», 
un Interesant amical. Se tattlnesc pri
mele echipa ala cluburilor F.C. Argeș 
șl Dtaamo București. Vor lipsi, firesc, 
jucătorii selecționați ta lotul olimpic. 
Vor fi prezențl, tasă, Dobrta, Nun
weiller m șl alții.

RAPID (TINERET-REZERVE) — 
METALUL BUCUREȘTI

Astăzi, pe stadionul Giulești, de „<— .. .. —...................
Intre 
dului 
reștl.

un meci feminin 
din Galați.

la Pitești
— DINAMO

O ECHIPA DIN DIVIZIA A, 
SPARING-PARTENER PENTRU 

NAȚIONALA BULGARIEI
La solicitarea Federației de fotbal 

din R.P. Bulgaria, o echipă româ
nească (nedesemnată încă) — care ac
tivează In divizia A — va servi ca 
sparing-partener reprezentativei na
ționale din țara vecină.

Meciul se va desfășura 
miercuri 27 octombrie.

ta Sofia

Pronosticul nostru 
la concursul din 10 octombrie
1. Danemarca — România 2
2. Polonia — R.F.G. 1, X, 2
3. Olanda — R.D.G. 1, X
4. Bari — Arezzo 1
5. Catania — Ternana 1
Ș. Foggia — Como 1
7. Genoa — Monza 1, X
8. Lazio — Novara 1
9. Modena — Brescia 1, X

10. Perugia — Palermo 1, 2
11. Reggina — Cesena 1
12. Lorento — Livorno 1
13. Taranto — Reggiana X

„Prințul fentei", cum 1 s-a spus, 
s-a reîntors acasă. El, Nichi Dumi
triu, visul fiecărui copil și bucu
ria oricărui om ce iubește fotbalul 
a revenit pe scena Bucureștilor. 
Nu 8-a reîntors dincolo de șine. în 
fumul de locomotivă unde a cres
cut. Dar tribunele Grantului îl iu
besc și acum- Am auzit că în sîm- 
băta aceea de 25 septembrie, cînd 
Nichi Dumitriu și-a anunțat debu
tul Ia Dinamo, din Giulești și din 
Calea Griviței au venit pe stadio
nul din Șos. Ștefan cel Mare cîteva 
mii de rapidiști să-l alinte cu pri
virea și cu căldura sufletului. 
„Nichi a intrat în legendele Gran
tului, îmi spunea un giuleștean, 
și oriunde ar juca, noi, rapidiștii, îl 
vom iubi!“. Aproape aceleași cu
vinte le-am auzit și sub Tîmpa. In 
Șos. Ștefan cel Mare, el e înconju
rat de multă afecțiune, de parcă ar 
fi dinamovist de cînd lumea. în
seamnă că tribunele de pretutin
deni îl iubesc sincer, chiar dacă a- 
ceste tribune își frămîntă astăzi 
mintea cu fel și fel de întrebări. 
Am adunat mai toate întrebările 
auzite aiurea și le-am discutat des
chis cu Emil Dumitriu.

— In fond, Nichi, de ce ai pără
sit Brașovul ? — se întreabă atîția.

— Eu sînt bucureștean. Familia 
mea era în București. Trebuia să 
mă reîntorc acasă. La Brașov am 
fost ajutat foarte mult. Șj am cău
tat să fac tot ce pot pentru Steagul 
roșu. Dar ne-am înțeles de la bun

Astăzi, pe stadionul Giulești, de la 
,ora 15.30. va avea loc un meci amical 

echipa de .tlneret-rezerve a Răpi
și divizionara B — Metalul Bucu-

FLACĂRA ROSIE — 
PETROLUL PLOIEȘTI

în Capitală, pe terenul Flacăra 
sie, se va desfășura astăzi o 
întîlnire amicală: Flacăra roșie — .
trolul. Meciul va începe la ora 15,30.

ro- 
altă 
Pp-

Campionatul municipiului București 
la fotbal feminin

Campionatul municipiului Bucu
rești la fotbal feminin a continuat 
duminică cu meciurile etapei a 
doua. în partida derby, Venus a 
dispus cu 3—0 de Unirea tricolor, 
performera etapei precedente 
(17—0 cu Traviata).

Iată și celelalte rezultate: Mio
rița —- Juventus 0—0, Traviata — 
Doina 1—0, Băneasa — Diana 3—0, 
Tinerețea — Speranța 1—1, Rapid 
— Minerva 17—0. Meciul Dacia — 
Luceafărul a fost aminat.

In clasament, după două etape, 
conduce Rapid cu 4 puncte (golave
raj 28—0 !), urmată de Unirea tri
color, Luceafărul, Carmen.

Duminică sînt programate jocu
rile etapei a IlI-a.

început că, «tunel cînd pleacă Va
lentin Stănescu, plec ți eu.

— Valentin Stănescu e la Steaua, 
ta la Dinamo !

— La sfîrșitul campionatului, 
Dinamo a fost singurul club care 
m-a solicitat.

— Așa se explică de ce n ai re
venit In Giulești ?

— Da 1 Rapidul a 
propună foarte tîrziu. 
nu mai avea încredere

— Cum te simți la Dinamo ?
— Foarte bine !
— De ce ?
— Am întîlnit aici cîțiva băieți 

excelenți. Adevărați colegi și prie
teni. o atmosferă în care m-am 
încadrat foarte repede. La Dinamo

venit să-ml 
Probabil 
în mine.

că

e o plăcere să Joci. 90 Ia sută din 
Jucători știu fotbal.

— Ce părere ai de Dumitrache 1,
— Jucător mare 1 Are cîteva ca

lități inegalabile: agilitate, viteză 
de reacție, fantezie.

— Crezi că vei realiza cu el ceea 
ce ai realizat cu Puiu Ionescu la 
Rapid ? Adică un cuplu de aur ? 
Lumea numai despre asta vorbește.

— Echipa Joacă după legile fot
balului modern : în deplasare cu 
libero, cu patru fundași și trei vîr- 
furi — Lucescu, Dumitrache. FI. 
Dumitrescu — toți trei internațio
nali A. In deplasare, eu voi juca, 
deci, mai retras 
însă, voi acționa 
și sînt convins 
Florică un cuplu 
fi marele realizator necesar echi
pei. Depinde, însă, și de el. Pentru 
că nu numai eu îi voi da pase de 
gol- 11 va lansa și Radu Nunweiller, 
Jucător cu o clarviziune cum rar 
mi-a fost dat să întilnesc. Sper 
să facem toți trei un trio constant 
de mare randament. Ne sint nece
sare cîteva meciuri împreună. Iar 
pentru mine această întrerupere de 
campionat e mai mult decît bine
venită. îmi va permite cred, să a- 
Jung la condiția fizică adecvată ce
rințelor echipei.

— Sincer, cu ce glnduri mari al 
venit la echipa; campioană ?

— Am venit să realizez un sezon 
bun, să-i fac pe admiratorii mei 
să-și amintească de zilele acelea 
de glorie din... tinerețe. Vreau să-mi 
bucur susținătorii din Șos. 
cel Mare, din Giulești, din 
și de oriunde.

— Ce zici, Dinamo 
campionatul ?

— Față de lotul pe 
ar fi chiar jenant să

— La echipa națională nu te gîn
dești ?

— Nu! Cel mult la lotul olim
pic. Acolo e antrenor Valentin Stă
nescu. Știe cît pot, știu cît cere. Mă 
voi pregăti
- Și 

nu vrei
— La 

de ani 1
— 29 

exemple ?
— Să privim lucrurile realist. 

Sînt jucători tineri și talentați 
ce-au prins o echipă națională bine 
sudată. Au vîrste apropiate, se în
țeleg foarte bine. Mi-ar place să am 
cu patru ani mai puțin, ca să Joc 
cu acești tineri talentați in națio
nală.

— Crezi câ echipa națională va 
cițtista grupa preliminară a cam
pionatului european 7

— In formula do acum și așa 
cum a jucat in ultima vreme, nu 
poate scăpa calificarea.

— Vrei să vorbim de Feijenoord?
— A ctștlgat anul trecut „Cupa 

intercontinentală". Dar tot în anul 
trecut a eliminat-o U.T.A. Sorții ne 
puteau oferi o echipă mai convena
bilă. Dar, acum, Feijenoord e ad
versarul nostru și despre el trebuie 
să vorbim. Ceea ce știu este că tre
buie să luptăm și cu acest Feije
noord.

...întotdeauna Nichi Dumitriu a 
iubit lupta. Și -lupta, spunea cineva, 
reușește mai ales acelora care iu
besc mai mult lupta decît succesul..;

Mircea M. IONESCU

la mijloc. Acasă 
mult mai in față 
că voi alcătui cu 
bun, în care el va

Ștefan 
Brașov

va cîștiga

care-1 avem,' 
nu eîștigăm.

la 
să
5

de

pentru Iotul olimpic, 
naționala mare zici că 
te gîndești ?
noiembrie voi avea 29

ani nu-i o vîrstă ! Vrei

Mîine, pe stadionul Republicii

PRIMA MANȘĂ A FINALEI CAMPIONATULUI
EUROPEAN FEROVIAR

RAPID-KAIRAT ALMA ATA
Stadionul Republicii Va găzdui 

mîine, după-amiază, de la ora 15,30, 
turul finalei Campionatului euro
pean feroviar între Rapid și Kairat 
Alma Ata. 
cheiat ieri 
conducerea 
fectuat un 
pe două ore. Deoarece cîțiva titu
lari ai Rapidului au fost selecțio-

Bucureștenii și-au în- 
pregătirile, cînd, sub 

lui Bazil Marian, au e- 
antrenament de aproa-

•f
I

națl în echipa olimpică, antrenorul 
Bazil Marian Va apela mîine la ur
mătorii jucători:
Ștefan, Lupescu, Mușat, 
Dinu, Angelescu, 
Ene, M. Stelian, Codreanu.

Echipa Kairat Alma Ata este aș
teptată să sosească azi, la ora 12, 
pe aeroportul internațional Oto- 
peni.

Rămureanu — 
t, Codrea, 

Năsturescu, D.

La 8 octombrie 1971 puteți ci ști ga
® DACIA 1300 < DACIA 1100 ® SKODA S 100; 

S» CiȘTIGURI DE VALOARE VARIABILĂ • CÎȘTIGURI FIXE ÎN NUMERAR

Se câștigă și cu două numere
Puteți participa pe bilete de: 2 lei, 5 lei și 15 lei varianta. Cu variantele de 15 lei participați la 

toate extragerile cu șanse mari de cîștig!
AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR!



DUMINICĂ, LA COPENHAGA Corespondența din Moscova

ACELAȘI „11“ DANEZ CARE
A ÎNVINS, LA OSLO, NORVEGIA1

•II

Oscilînd între amatorism și pro
fesionism (ședința anuală a fede
rației de resort a aprobat cu 74 
voturi pro, 33 contra și două ab
țineri acordarea unor remunerații 
jucătorilor fruntași), fotbalul danez 
încă își caută cele mai bune căi de 
reprezentare internațională. Este 
semnificativă, în acest sens, deci
zia aceluiași for de a-j permite se
lecționerului Rudi Strîttlch să fo
losească pe cine crede de cuviință 
dintre cei 56 de jucători danezi care 
activează în străinătate tn ligile 
profesioniste. Și în campionatul eu
ropean (nu de mult, 1—0 cu Scoția, 
Ia Copenhaga) Strittich a apelat la 
acest drept.

Ce se va întîmpla în meciul de 
duminică, cu olimpicii români ? Ul
timul telex primit la redacție, de 
'la Copenhaga, ne anunță că selec
ționerul danez intenționează să ali
nieze aceeași formație care a învins

(21 ani, 6 selecționări) — bun dri- 
bleur, jucător laborios.

Jucătorilor danezi — cu o bună 
condiție fizică, cu un gabarit im
presionant, forță șl echilibru — le 
convine terenul moale. De aceea 
ei speră ca stadionul Iddrots-Park 
din Copenhaga să le ofere dumi
nică un asemenea prilej de joc, 
Avînd însă o capacitate tehnică in
ferioară reprezentanților noștri 
(măcar de nu și-ar remedia, pînă 
atunci, carența observată de Cor
nel Drăgușin i finalizarea...), aceste 
atuuri ar putea să-și piardă con
sistența în timpul celor 90 de mi
nute de joc. Totul va depinde, evi
dent, de replica olimpicilor români, 
Pe care personal o dorim cu nimic 
inferioară celei de la Tirana, cînd 
au trecut cu succes de primul ad
versar din cadrul preliminariilor.

VIITOARELE LE.
DE GIMNASTICA

LA LONDRA ȘI ORENODLE

Cu ocazia lucrărilor celui 
de-al 50-lea congres al Fe
derației internaționale de 
gimnastică, care a avut loc 
la Madrid, s-au luat o serie 
de importante hotărîri. Ast
fel, campionatele europene 
(masculine) de gimnastică din 
anul 1973, vor avea loc în 
Franța, la Grenoble. între
cerile „europenelor" feminine 
din același an se vor dispu
ta la Londra.

Poul SLAVESCU

Atacantul Nielsen jubilează la golul victoriei în partida cu echipa Scoției

recent Norvegia, la Oslo, cu cate
goricul scor de 4—1, adică : Mo- 
gens Therkildsen (B. 1909) — Tor- 
ben Nielsen (B. 1903), Svend An
dreasen (B. 1903), Per Roentved (B. 
Roenshoes), Joergen Rasmussen 
(Randers Ereja), Birger Petersen 
(Hvidovre), Hans Ewald Hansen (B. 
1901), Morgen Olsen (B. 1901), Fi- 
gil Nielsen (K. B.), Kresten Nyga
ard (Skovbakken), Iver Schriver 
(Vejle). Rezerve vor fi: Valdemar 
Hansen (portar), Bent Hougaard. 
Ole Moerck, Joergen Marcussen și 
Claus Johansen. De altfel, pregă
ti ndu-se pentru preliminariile J.O., 
eChiba olimpică a Danemarcei a 
susținut în acest sezon 5 meciuri 
cu echipe similare, cîștigînd patru 
(3—2 cu Anglia, 3—2 cu Japonia, 
3—1 cu R.F.G., 4—1 cu Norvegia) 
și terminînd unul la egalitate (0—0 
cu Finlanda).

Care sînt caracteristicile echipei 
olimpice a Danemarcei, depistate la 
-fața locului de antrenorul Cornel 
Drăgușin ? Adversarii noștri folo
sesc jocul cu libero, păstrînd însă 
o notă de elasticitate, în sensul că 
acesta avansează, în funcție de fază, 
Pe postul fundașului centrai dreap
ta (care devine mijlocaș), iar fun
dașul 
parte, 
loarul 
tă ce
terenului. . Predilecție, deci, pentru 
latura dreaptă... Cine sînt interpre- 
ții acestor combinații ? Fundașul 
Torben Nielsen (25 ani, 20 selec
ționări) — excelent pregătit fizic, 
șut puternic, libero-ul Petersen (25 
ani, 8 selecționări), extrema Olsen

de margine, de pe aceeași 
ajunge Ia finalizare pe cu- 
Iăsat liber de extrema dreap- 
se deplasează spre interiorul

Alte amănunte despre adversarii noștri

RAPID—LEGIA LA
Fotbaliștii echipei varșoviene Legia 

privesc cu atenție jocurile pe care ur
mează să le susțină în turul doi al 
„Cupei U.E.F.A." în compania echipei 
Rapid București. Din capitala Polo
niei se anunță că Legia ar fi pro
pus ca primul meci dintre cele două 
echipe să aibă loc la 19 octombrie 
la București,

Fotbaliștii de la Legia utmează să 
joace în campionat un meci dificil 
la 13 octombrie la Chorzow cu Ruch, 
iar la 16 octombrie să întilnească pe 
teren propriu pe Wisla Cracovia.

★
toate că ocupă în prezent locul 
clasamentul campionatului spa-

Cu
13 în _
niol de fotbal, F.C. Barcelona a ară
tat în ultimul joc o revenire de for
mă. Noul antrenor Rinus Michels, are 
o deosebită încredere în jucătorii de 
bază Gallego. Ascensi și Duenas. Tn 
legătură cu jocul echipei sale, Rinus 
Michels a spus : „Mai am multe de 
făcut. Elevii mei joacă de multe ori 
inegal și pierd prea multe baloane la 
mijlocul terenului. Sper să-i aduc la 
o formă de virf".

UN NOU JOC 
ÎNTRE VETERANI

La Napoli. întilnirea dintre o echipă 
a fostelor glorii ale fotbalului ita
lian și o selecționată mondială s-a 
încheiat la egalitate: 2—2 (1—2). în 
selecționata mondială au evoluat prin
tre alții Garrincha, D. Santos. Vukas, 
John Charles, Remetter si Coluna.

FOTBAL SI CORRIDACONAN DOYLE ERA 
PRINTRE SPECTATORI...

în realizarea filmului „Marato- 
niștii" prezentat, nu de mult la 
Addis-Abeba sub titlul „Etiopienii", 
regizorul american Bud Grespan a 
utilizat unele secvențe din filme cu 
caracter documentar. Printre aces
tea se află si sosirea atletului ita
lian Dorlando Pletrl in marato
nul disputat la J.O. din anul 1903 
la Londra. După cum se știe, atle
tul a căzut pe pistă aproape de ca
pătul cursei, șl, atunci, un grup 
de spectatori l-a sprijinit ca să 
ajungă pînă la linia de sosire. La 
montajul filmului, cei prezențl in 
laborator au constatat că unul din 
spectatorii binevoitori era scriito
rul Conan Doyle, creatorul fai
mosului detectiv Sherlock Holmes.

între aceste două mari pasiuni, 
spaniolii au început să dea priori
tate jocului cu balonul rotund. 
Iată o dovadă : faimosul toreador 
El Cordobes trebuia să apară îu- 
tr-o corridă organizată In orașul 
său natal, Cordoba, la 26 septem
brie. Data coincidea însă cu apa
riția pe terenul local a nu mal 
puțin celebrei formații Real Ma
drid, care urma să joace un meci 
de campionat In compania echipei 
locale.

Reacția toreadorului a fost foarte 
promptă: „Nici nu mă atndesc să 
fac concurență marelui Real. Cor
rida poate sd se amine".

ANTRENAMENT SPARTAN

Corespondență din R. D. Germană

Marile succese repurtate, în ul
tima vreme, de sportivii R.D. Ger
mane în majoritatea disciplinelor 
sportive se explică, în primul rînd, 
prin existența unui imens rezer
vor de cadre din rîndul cărora se 
ridică zeci 
tași.

Sportul 
tr-adevăr, 
diene din 
forme de ; 
tr-o activitate 
s-au bucurat și în acest an de un 
succes deplin. Spartachiada co
piilor, cea a tineretului (la toate 
disciplinele sportive) au angrenat 
în această vară nu mai puțin de 
3,3 milioane de elevi ! Citi din a- 
ceștia vor deveni campioni ? Firește, 
o mică parte. Dar toți campionii 
de mîine se vor putea mîndri că 

sportivă 
Iată cî- 
Prezen- 
pe îno-

și zeci de sportivi frun-

de masă constituie, în- 
o realitate a vieții coti- 
R. D. Germană. Variatele 

atragere a tineretului în- 
sportivă continuă

și-au început activitatea 
într-o competiție de masă, 
teva exemple edificatoare, 
tind pe atleta Petra Vogt, 
tătorul Roland Mathes, pe boxe
rul Ștefan Forester, pe handbalista 
Baerbel Starke nu putem omite 
faptul că acești renumiți sportivi 
ai R.D. Germane, cunoscuți in în
treaga lume, au făcut primii pași 
în sport în cadrul Spartachiadei 
pionierilor. Apoi au participat la 
alte competiții de masă în care 
s-au afirmat în continuare, și, trep- 
tat-treptat, au urcat pe culmile ce
lei mai înalte 
Aceștia, ca și 
tualele loturi 
un permanent

măestrii sportive, 
mulți alții, din ac- 
olimpice, constituie 
exemplu pentru ti-

„SPORTUL OGLINDIT 
TN ARTA"

La Galeria de artă a orașului 
Praga a fost, deschisă, recent, ex
poziția intitulată „Sportul oglindit 
în artă". La inaugurarea, expozi
ției au fost de față vicepreședin
tele organizației sportive ceho

slovace, dr. Miroslav_Hlavacek, pri
marul orașului, dr. 
cum șl o delegație 
de educație fizică șl 
Mongolă.

Expoziția prezintă 
ale galeriei lucrări 
sculptură. fotografii 
mărci poștale cu temă 
trofee sportive (cupe, plachete 
medalii). Expoziția se bucură 
un interes deosebit.

Z. Zuzka. pre- 
a organizației 
sport din R.P.

in
de

trei săli 
pictură, 

artistice, 
sportivă, 

și 
de

r

19 OCTOMBRIE?
VESTI DIN FOTBALUL 

ENGLEZ

în
brie
Angliei va 
natului european formația Elveției, 
antrenorul Alf Ramsey a alcătuit un 
lot de 
află
Hunter,

vederea meciului de la 13 octom- 
programat la Basel, unde echipa 

întîlni In cadrul camplo- 
european

16 Jucători, printre 
Banks, Cooper, Mullery,

Lee, Hurst, Peters etc.

care se 
Moore,

• în 
engleze" 
st:rpriză: 
(care activează in Liga a III-a a cam
pionatului) a invins pe teren propriu, 
cu 3—0. cunoscuta formație Manches
ter City. Alte rezultate: Blackpool — 
Colchester 4—0; Bristol Rovers — 
Charlton 2—1; Crystal Palace —Aston 
Villa 2—2; Liverpool — Southampton 
1—0, Sheffield United — York City 
3-2.

turul trei al „Cupei 
a fost înregistrată o 
echipa Bolton Wanderers

Ligii 
mare

Un handbalist care ține la pre
cizie...

(„SPORTOWIEC-Varșovia)

Pregătiri pentru Universiada de Iarnă, 
Jocurile Olimpice și campionatul mondial

înotătoarea olandeză Hansje 
Bunschoten (în virstă de 13 ani) 
care deține recordul european pe 
distanța de 400 m, are privilegiul 
de a fi antrenată de mama sa. 
Veți fi mirați să aflați că mica 
Hansje și-ar dori — totuși — o 
altă antrenoare, deoarece d-na 
Bunscho'en, fostă antrenoare a ce
lebrei campioane Ada Kok, se do
vedește extrem 
pregătirea fiicei 
făcut cunoștință cu

de exigentă cu 
sale. „Hansje a 

,___ ____i apa la virsta
de un an. La cinci ani înota zil
nic doi kilometri. Azi străbate cîte 
opt km. tn zilele de iarnă și cite 
15 km vara, tn afara crosului pe 
care tl efectuează, de asemenea, 
zilnic". Pentru a putea face față 
unul asemenea program, fetița se 
scoală foarte devreme, deoarece 
mama sa e de părere că „atunci 
clnd natura se trezește, somnul 
oamenilor nu-șt mai are rostul".

Cu toată virsta sa fragedă, 
Hansje este o sportivă multilate
rală. Face schi șl patinează, Joacă 
polo pe apă Împreună cu băieții 
și a participat pînă acum la trei 
curse cicliste.

AMBIȚIILE SE PLĂTESC

Pentru o minge dubioasă, la care 
părerile arbitrilor șl publicului 
spectator erau divergente, necesi- 
tînd o lungă discuție, cele două fi
naliste ale turneului open de la 
Los Angeles, americancele Billie 
King șl Rosemary Casals, au a- 
juns le un diferend verbal, urmat 
de 
de pe 
turneu, 
finala 
măsu.'.
au fost ________  . .. .
dolari, iar premiile obținute de ele 
In desfășurarea concursului au fost 
revocate.

retragerea ambelor jucătoare 
teren. Organizatorii acestei 
care a fost astfel lipsit de 
probei feminine, au luat 
energice: ambele jucătoare 
amendate cu cite 1000 de

MICHAEL WEICHELT
„Deutsches Sportecho" - Berlin

activitate

A început campionatul de hochei pe gheață al U.R.S.S. cu meciuri viu 
disputate in care jucătorii caută să se impună atenției antrenorilor celor 
trei loturi: pentru J.O., C.M. și Universiadă. în fotografie i cunoscutul 

atacant al lui Dinamo Moscova și al reprezentativei U.R.S.S., Malțev

nerele generații, care își încep 
acum activitatea sportivă.

Grija permanentă a forurilor 
sportive pentru dezvoltarea tutu
ror disciplinelor se manifestă pre
tutindeni, în toate raioanele și re
giunile țării. De pildă, la Dresda, 
canotajul era, pînă nu de mult, un 
sport mai puțin cunoscut, deși 
existau posibilități excelente pen
tru practicarea acestui frumos și 
util sport pe apele rîului Elba. Un 
singur lucru lipsea însă ; iniția
tiva. Iată. însă, că, acum cîțiva ani, 
Consiliul regional de educație fi
zică și gimnastică din Dresda a or
ganizat pe Elba cîteva competiții 
de canotaj cu caracter de masă. 
Urmările au fost extraordinare. 
Dintre sutele de ambarcațiuni care 
au luat startul s-a evidențiat mai 
ales unul de 4 fără cîrmaci. După 
doi ani (n.r. în acest an) echipajul 
acestei ambarcațiuni a cîștigat 
titlul de campion al R.D. Germa
ne ! Și cîte asemenea exemple nu 
se pot da.

Dar practicarea sportului de că
tre mase largi are și o altă sem
nificație. Aceste întreceri de mare 
amploare au drept scop angrena
rea tineretului într-o 
sportivă continuă. Călirea sănătății 
prin sport constituie obiectivul 
principal urmărit de diferitele 
Spartachiade care au loc în fie
care an în R.D. Germană.

NAST ASE-REST ABIUT
VA JUCA ÎN FINALA

(Urmare din pag 1)

să stăm de vorbă cu o personali
tate a sportului alb din Statele Uni
te, președintele „Fundației interna
ționale de tenis", John J. Ryun, 
despre care se spune că a avut un 
mare rol în obținerea programării 
finalei „Cupei Davis" la Charlotte.

„Vom face totul ca meciul de te
nis S.U.A. — România să se des
fășoare în condițiile cerute de o 
manifestare sportivă de asemenea 
importanță, ne-a spus d-sa. Acesta 
este cel mai mare eveniment spor
tiv pe care l-a găzduit vreodată o- 
rașul Charlotte și dorim să-i facem 
față în mod onorabil. Totodată, a- 
cesta va fi un excelent prilej de 
a face să crească interesul pentru

tenis în rîndul concetățenilor noș
tri tineri și vîrstnici. Eu personal 
sînt un jucător modest și nu îmi 
Pot permite să joc decit vreo două 
ore duminica. în schimb, îmi fac 
oricind timp ca să conlucrez pen
tru promovarea tenisului la noi și 
oriunde îmi stă în putință s-o fac".

SPECTATORI PE ARENA 
COLISSEUM

ECHIPELE DE VOLEI ALE CLUBULUI DINAMO

AU PLECAT LA LENINGRAD
Ieri au părăsit Capitala echipele 

de volei ale clubului Dinamo Bucu
rești, care vor participa la între
cerile din cadrul „Dinamoviadei", 
competiție programată între 9 și 15

octombrie la Leningrad. O singură 
absență din lotul masculin : Ga
briel Udișteanu, care acuză o stare 
gripală. Echipele sînt însoțite de 
antrenorii G. Constantinescu, G. 
Eremia și arbitrul M. Oancea.

Putem afirma, după cele văzute 
aci, și din discuțiile purtate că e- 
xistă toate temeiurile ca finala 
Cupei Davis să se desfășoare așa 
cum se cuvine unui mare eveni
ment. Pînă la începerea primei 
partide, jucătorii noștri beneficiază 
și de momente de relaxare. Așa a 
fost marți seara, cînd ei au asistat 
la un meci de baschet profesionist 
între formațiile 
și Boston Celtic, 
crainicului sălii 
de spectatori au 
echipa de tenis a României. Emi
sarii tenisului românesc sînt încon
jurați aici de simpatia și admirația 
tuturor iubitorilor de sport.

Carolina Cougars 
La un anunț al 
Colisseum, 10 000 
aplaudat călduros

La 1 octombrie a început cel de 
al 26-lea campionat de hochei al 
U.R.S.S., care reunește nouă cluburi, 
partidele disputîndu-se în numai pa
tru etape, majoritatea cîte patru pe 
zi. Această formulă de campionat 
condensat a fost necesară din cauza 
programului internațional destul de 
neobișnuit al reprezentativei sovieti
ce. în primul rînd, campionatul mon
dial și turneul olimpic se vor desfă
șura separăț. și la mare interval de 
timp. în plus, hocheiștii student! se 
pregătesc pentru a participa la Uni
versiada de iarnă, care se va disputa 
în S.U.A., între 28 februarie și 6 
martie.

în vederea celor două Importante 
competiții au fost create două selec
ționate distincte. Cea pentru „mon
diale” este antrenată de binecunoscuții 
A. Cernișev și A. Tarasov. Lotul cu
prinde 19 jucători, dintre care 13 pro
vin din echipa Ț.S.K.A. și cite trei 
din echipele moscovite Dinamo și 
Spartak. în marea lor majoritate sînt 
nume cunoscute, jucători care au par
ticipat Ia campionatul mondial trecut 
și la diferite alte mari competiții. 
Prezențe noi sînt portarul V. Zinger 
și apărătorii A. Gusev și V. Vasiliev.

în lotul olimpic întîlnim numai trei 
jucători care au participat la trecutul 
campionat mondial : atacanții A. Mar-

FINALA ,,CUPEI DAVIS“ PE MICUL ECRAN

TURNEUL DE ȘAH
DE LA VÎRȘET

BELGRAD, 6 (Agerpres). — în run
da a 14-a a turneului de șah de la 
Virșeț (Iugoslavia). Meking l-a invins 
pe Baretici. iar Liubojevici a cîștigat 
la Sili. Filip a remizat cu Spirido
nov ca și Bilek cu Portisch. Partida 
dintre Victor Ciociltea (cu piesele 
albe) și iugoslavul Pianinei s-a între
rupt în poziție complicată.

Clasament: Meking (Brazilia) 11
p; Portisch (Ungaria) — 9V, (1), Ivkov 
(Iugoslavia) — 81/, (1), Filip (Ceho
slovacia), Bilek (Ungaria); Radulov 
(Bulgaria) — 8 p, Liubojevici (Iugosla
via) — 71/j p, Ciociltea (România) — 
7 (1) etc.

HANDBALISTELE

Iubitorii tenisului vor putea urmări pe micul ecran momentele mai im
portante ale finalei Cupei Davis, incepind de simbătă 9 octombrie, cînd vor 
fi prezentate secvențe din meciurile primei zile.

Iată programul acestor emisiuni :
simbătă 9 octombrie, ora 22.40 : Rezumat filmat al primei zile ;
duminică 10 octombrie, ora 22,13: Rezumat al meciului de dublu (ziua 

a Il-a);
uni 11 octombrie, ora 22 î Rezumatul filmat al partidelor din ultima zi 
finalei.

tiniuk, Sadrin și fundașul Liapnik. 
Ceilalți jucători sînt tineri, încă pu
țin cunoscut! spectatorilor. Cei mai 
multi fac parte din echipele S.K.A. 
Leningrad și Spartak Moscova. Antre
norul lotului este fostul internațional 
de hochei și fotbal Vsevolod Bobrov, 
avînd ca ajutor pe fostul portar ai 
reprezentativei sovietice, Nikolai Puș- 
kov, actualmente antrenor al echipei 
S.K.A. Leningrad.

Ambele reprezentative au și sus
ținut cîteva meciuri internaționale. 
Prima echipă a evoluat în Olanda și 
R.F. a Germaniei, iar cea olimpică a 
întreprins un fructuos turneu în Fin
landa. In programul loturilor sovietice 
au mai figurat, de asemenea. întîlniri 
cu echipele profesioniste ale Canadei. 
Acestea urmau să se dispute in cur^A 
lunii septembrie, dar — cu toate la 
erau așteptate cu nerăbdare de toți 
iubitorii hocheiului din lume — ele 
nu s-au putut disputa din cauza atitu
dinii negative a conducătorilor ho
cheiului canadian, atît cel profesioinist 
cit și cel amator.

Nerealizarea acestor întîlniri a pro
vocat o pauză care nu exista in alti 
ani cînd campionatul unional începea 
imediat după disputarea „Cupei ziaru
lui Soviețki Sport”.

Programul de pregătire a hocheiști- 
lor sovietici cuprinde. în schimb, alte 
competiții utile. Vom cita. în primul 
tind, turneul international, programat 
in a doua jumătate a lunii decembrie 
dotat cu Cupa ziarului „Izvestia". Tur
neul este dedicat comemorării a 25 de 
ani de la primul campionat al U.R.S S. 
și se va bucura de participarea echi
pelor Finlandei, Cehoslovaciei și Sue
diei. Această sărbătoare sportivă va fi 
onorată de prezenta președintelui Fe
derației internaționale de hochei, a 
reprezentanților federațiilor din țările 
socialiste și a jucătorilor care au con
tribuit la succesele hocheiului sovietic.

La Izmir (Turcia) au început ieri 
întrecerile din cadrul (Jocurilor 
Mediteraneene care reunesc 
sportivi din marea majoritate a 
țărilor de pe țărmul acestei mări, 
în fotografie i o sportivă a țării 
gazdă prezentînd afișul acestei 

competiții polisportive

SOVIETICE AU ClȘTIGAT 
Șl REVANȘA CU ECHIPA

R. D. GERMANE

CLUBUL DE PE AMUR

La Habarovsk, In micul golf for
mat la vărsarea Amurului în Pa
cific, amatorii de sporturi nautice 
din acest oraș au un mare club 
(cel mal important din R.S.F.S. Rusă) 
înzestrat cu ambarcațiile și toate 
utilajele necesare. Recent, clubul 
și-a format șl o secție de copil. 
Aceștia, dispun de ambarcațil cu 
vele de clasele Cadet și Optimist, 
realizate In atelierele proprii. La 
debarcaderul clubului, o flotă de 
60 de yachturi stă la dispoziția a- 
matorllor de sporturi nautice.

MOSCOVA, 6 (Agerpres). — La 
Kiev s-a disputat meciul revanșă 
dintre selecționatele feminine de 
handbal ale U.R.S.S. și R. D. Ger
mane. Handbalistele sovietice au 
terminat din nou învingătoare, de 
data aceasta cu scorul de 15—14 
(8—9). Golul victoriei a fost înscris 
cu 10 secunde înaintea fluierului fi
nal de către jucătoarea Liatoșenko. 
în primul joc, echipa U.R.S.S. a 
cîștigat cu scorul de 15—13.

IURI DARAHVEL1DZE 
„Soviețki Sport”

PETROSIAN
A EGALAT

1-1
BUENOS AIRES, 6 (Agerpres). — 

Aproape 1200 de spectatori au urmă
rit in sala „San Martin" a doua parti
dă a meciului de șah dintre marii 
maeștri internaționali Robert Fischer 
(S.U.A.) și Tigran Petrosian (URSS). 
Partida a Început cu 8 minute fritîr- 
ziere, deoarece Fischer a fost „blo
cat" la intrare de fotoreporteri. După 
4 ore și jumătate Petrosian a obți
nut victoria Ia mutarea a 32-a egalînd 
astfel scorul: 1—1. (După cum se știe, 
prima partidă revenise lui Fischer 
la mutarea a 40-a).

în această partidă, Petrosian a a- 
vut piesele albe. S-a jucat o apărare 
„Griinfeld” .................. ' ' "
Fischer 
trosian 
șind ca 
țiativa 
regelui, 
siv.

Cea de-a treia partidă a meciului 
Petrosian — Fischer are loc astăzi 
7 ootombrie. (In pagina a 2-a, pri
mele două partide ale acestui meci — 
comentate)

și încă din deschidere 
a acționat foarte agresiv. Pe- 
s-a apărat cu mult calm, reu- 
la mutarea a 25-a să preia ini- 
printr-un contraatac asupra 
atac care s-a dovedit deci-

GANGSTERII „DRIBLAȚI"
Săptămlna trecută, o bancă din 

Milano a fost jefuită de doi 
gangsteri in plină zi. Printre clien- 
ții aflațl în acel moment în in
cinta băncii se număra și Renzo 
Rovatto (fost timp de 7 ani inter 
in prima formație a clubului In- 
ternazlonale), actualmente casier 
al unei firme comerciale. Rovai’o 
avea asupra sa o jumătate de mi
lion de lire tn bancnote de cile 
100 000 pe care trebuia să le schim
be în monedă mai mică. Somat de 
unul din gangsteri să predea ser
vieta, fostul fotbalist s-a aruncat 
la podea ascunzînd servieta sub 
el. Grăbiți să jefuiască, in primul 
rînd, casa de fier a băncii, gangste
rii nu și-au mal pierdut vremea 
cu ei șl astfel Rovatto a salvat 
suma pe care o avea asupra sa.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul uuul concurs de haltere 
desfășurat la Lvov, Plotr Karol a stabi
lit un nou record unional la categoria 
ușoară. El a realizat la totalul celor trei 
stiluri performanța de 440 kg. Vechiul 
record era de 437,500 kg și 
lui Evgheni Kațur.
R
După disputarea a 13 runde 
ror partidelor întrerupte, in 
tul unional masculin .
Leningrad conduce Vladimir Savon (ne
învins) cu 9'/j p. îl urmează în clasa
ment Tal — «‘/2 p, Bronșteln, Gheller, 
Smislov — 7% p, Balașov, Karpov — 
7 p, Kapengut. Krogius, Lein, Pla
tonov, Talmanov, Țeitlin — 6‘/> p. 
etc. Rezultate înregistrate in par
tidele întrerupte : Gheller — Karaseev 
1—0; Teitlin — Platonov 1—0; Polu- 
gaevskl — Tal 1—0; Smislov — Djindjl- 
hașvlll remlzăi La actuala ediție a cam
pionatului participă 22 de șahiști.

aparținea

și a tutu- 
campiona- 

de șah de la

Campionatul mondial de yachting (clasa 
„Finn") a continuat pe lacul Ontario 
cu desfășurarea celei de-a treia regate. 
Victoria a revenit brazilianului 
Bruder, urmat de australianul 
Bertrand și suedezul Goran Andersson, 
în clasamentul _general pe primul loc 
a trecut John

lumii, Cassius Clay. Meciul ar urma să 
aibă loc la sfirșitul acestui an, la Zilrich.

Bertrand.

Jorge 
John

ediția a 7-a a Jocurilor
Bă aibă loc in anul 1975

S-a stabilit ca 
Mediteraneene 
la Alger. în vederea acestui eveniment, 
organizațiile sportive algeriene au În
ceput construirea unui stadion de 70 000 
locuri, care va fi gata anul viitor.

în runda a treia a campionatului unional 
desfă- 

pe 
la 

Balașova 
partidelor 

condua

feminin de șah (întrecerile se 
șc.ară la Soci), Rubtova a !nvins-o 
Saăkova, iar Bllunova a clștigat 
Kakabadze Partida Spivak — 
s-a Încheiat remiză. Restul 
s-au întrerupt. în clasament 
Skeghlna șl Levitina cu cite 3 puncte 
și cîte o partidă Întreruptă flecare.

Ztlioll, Roberto Pogglall, suedezii Gosta 
și Thomas Pettersson, danezul Oile 
Ritter și belgianul Eddy Merckx.

Federațla franceză de Judo a decis ca 
un lot de 9 sportivi să se pregătească 
timp de 2 luni (25 octombrie — 25 de
cembrie) la Tokio, sub îndrumarea celor 
mai apreciați profesori japonezi. Lotul 
francez selecționat pentru această de
plasare are în frunte pe Patrick Vial; 
de nenumărate ori campion al țării.

După cum se știe, noul campion de box 
la cat. grea al Italiei este Bepi Ros. Or
ganizatorii elvețieni studiază posibilita
tea unui meci Intre Ros, care este un 
colos de 120 kg,, șl fostul campion al

Tradiționala cursă cicllstă Internațională 
de la Bologna, aflată la cea de-a 54-a 
ediție, a fost ciștigată de rutierul ita
lian Gianni Motta, cronometrat pe dis
tanța de 235 km cu timpul de 5 h 49:13 
(medie orară de 40,634 km). In același 
timp cu învingătorul au fost cronome
trați italienii Giancarlo Polldori, Italo

La 6 noiembrie urma să albă loo la 
Buenos Aires meciul amical de box 
dintre campionul mondial la cat. mij
locie, argentinianul Carlos Monzon, și 
deținătorul centurii mondiale la cat. 
semigrea, Vicente Paul Rondon. Meciul 
a fost amtnat pentru 20 sau 27 noiem
brie. El se va desfășura tot la Buenos 
Aires.
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