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NĂSTASE Șl ȚIRIAC ÎNCEP AZI LA CHARLOTTE MAREA TENTATIVĂ

DE A CUCERI. DAVIS" DE LA DEȚINĂTORI: SUCCES!
/w

MECIUL S.U.A.-ROMANIA, FINALA MONDIALĂ LA TENIS
SMITH—NĂSTASE Partidele Spectatori din 63 de (ari

FROEHLING-ȚIRIAC
inaugurale la o 60-a ediție jubiliară

de astă-seară a „Cupei Davis“!

Otopeni ora 10. „Olimpicii" înaintea startului aerian spre Copenhaga Foto l Dragoș NEAGU

Trimisul nostru special, Paul SLÂVESCU, transmite!

OLIMPICII" ROMÂNI AU SOSIT LA COPENHAGA

CHARLOTTE, 7 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Jucătorii și organizatorii au 
intrat în febra ultimelor pre
gătiri. Astăzi (n. r. ieri) am 
fost părtaș la două eveni
mente premergătoare întrece
rilor, care-șl au Importanța 
lor.

în primul rînd, în cursul 
dimineții am fost invitat Ia 
Old Providence Racquet and 
Swim Club pentru recunoaș
terea tribunei presei și a in
stalațiilor anexe unde trimi
șii speciali ai ziarelor vor 
lucra în cele trei zile. De la 
început s-a ivit o problemă, 
căci gazdele, care sînt la 
prima organizare de o aseme
nea anvergură, au subestimat 
afluența în locurile rezervate 
gazetarilor 
pitre cu linii telefonice spe
ciale fiind 
După scurte 
care o parte 
din Charlotte 
fie sacrificați 
sector al tribunei obișnuite, 
e fost rezolvat acest incident.

Un turn de televiziune înalt 
de 60 de metri va asigura 
transmiterea imaginilor pe 
întreg teritoriul S.U.A. pe Pos
tul Național (canalul 13), iar 
prin satelit și pentru conti
nentul european.

După cum anunță agențiile 
de presă, la finala „Cupei 
Davis“ vor asista spectatori 
din 65 de țări.

La ora prînzului, progra
mul prevede un alt solemn 
și important act, tragerea la 
sorți. Aceasta a avut loc la 
Quaill Hollow Country Club, 
într-un alt sector al orașu
lui, în mijlocul unui pitoresc 
parc. Mai dificilă decît par
tea tehnică propriu-zisă a ce
remoniei s-a dovedit punerea 
în scenă a acelei secvențe în 
cursul căreia a fost prezen
tată tuturor celor d'e față 
„Cupa Davis“, trofeu pen
tru care vor lupta tenismanii

Nu

cele 50 de pu-

Radu VOIA

(Continuare în pag. 4-a)

în challenge-round ? 
cel care acum două

e
luni, in

abnegație 
știu să 

făcut pe 
că atunci

insuficiente, 
tratative, în 

dintre gazetarii 
au acceptat să 
trecînd într-un

— HAI ILIE! HAI ȚIRI!

I0N ȚIRIAC

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE OINĂ

In ,,Cupa Davis“ : 
15—17 mai 1959, 
- Noua Zeelandă

T enisul românesc începe azi ma-
< rea sa încercare, asaltul hotă- 

ritor pentru cucerirea faimoa
sei Salatierc de argint. Vor urma trei 
zile de foc, trei zile în care opinia 
publică sportivă din țara noastră, și 
nu numai de la noi, va trăi intens 
fiecare clipă în așteptarea veștilor din 
îndepărtata Charlotte. Acolo, pe un 
dreptunghi acoperit cu zgură verde, 
în fața a mii de spectatori, doi vaj
nici tenismeni români Ilie Năstase și 
Ion Țiriac, acești superbi ambasadori 
sportivi ai României socialiste, se vor 
afla încleștați într-o întrecere decisivă. 
Ei vor avea de înfruntat adversari de 
reputație mondială, selecționați din- 
tr-o masă imensă de jucători, aproape 
jumătate cit populația țării noastre.

Dar Ilie și Țiri sînt căliți pentru o 
asemenea luptă, fie ea cît de acerbă 
Nu este oare Ilie acela care, cu doi 
ani în urmă, în templul tenisului de 
la Wimbledon a înmărmurit întreaga 
lume sportivă. învingîndu-l pe engle
zul Mark Cox (la scorul de 2—2) 
calificind ■ astfel pentru prima oară

România 
oare Țiri 
vulcanul de la Sao Paulo, a eliminat 
Brazilia din calea echipei noastre spre 
marea finală '! Spiritul de 
cu care Năstase și Țiriac 
apere culorile țării lor au 
multi comentatori să afirme 
cînd cei doi tenismeni pierd nu mai 
era nimic de făcut, ultima fărîmă de 
energie se consumase

Pînă la primele schimburi de mingi 
mai sînt doar citeva ore. Acum ca și 
altă dată, noi, cei dc acasă, care am 
urmărit plini de entuziasm salturile 
peste continente ale lui Ilie și Țiri in 
cursa pentru prestigiosul trofeu sîn
tem cu gîndurile la ei. Ne simțim și 
vom trăi alături de ei mai emoționați 
ca niciodată, cu sufletul la gură, fie
care mișcare, fiecare pas care i-ar 
duce spre marea victorie învingători 
sau învinși, Năstase și Țiriac rănim 
aceiași admirabili sportivi.

Hai Ilie! Hai Țiri!

COPENHAGA, 7 (prin telefon).
După un zbor de patru ore, cu 

o scurtă escală pe aeroportul in
ternațional Schonefeld din capitala 
Republicii Democrate Germane, e- 
chipa olimpică de fotbal a Româ
niei a sosit la Copenhaga, unde va 
întîlni, duminică, formația omologă 
a țării gazdă.

Marea Baltică ne-a intimpinat cu 
o perdea groasă și compactă de nori, 
care a ascuns brusc soarele și se
ninul ce însoțiseră BAC-ul TAROM- 
ului de la plecarea din. București. 
La fel de brusc cum a fost învă
luit avionul de nori, am irumpt 
deasupra limbii de pămînt care 
este aeroportul din Copenhaga, si
tuat pe insula Amager, avind pen
tru un moment senzația că ateri
zarea va fi o... amerizare ! Totul 
a decurs, însă, cu bine și la ora 13, 
ora locală (14 la București), fot-

baliștii români au coborit în holul 
aerogării, fiind întîmpinați de ofi
cialități ale federației daneze — în 
frunte cu dl. V. Skouscn, președin
tele federației — și de o mulțime 
de gazetari. In lipsa lui Dumitra- 
che, rămas la București, ca și Ol- 
teanu (Steagul roșu) de altfel, ținta ■ 
foto, radio și telereporterilor danezi 
au fost atacanții Lucescu și Iordă- 
ncscu, fotografiați în diferite po
ziții și, în cele din urmă, chiar pe... 
trotinete, mijlocul de locomoție uti
lizat în incinta aeroportului din 
Copenhaga.

Pe drumul spre centrul capitalei, 
spre hotelul „Richmond" în care 
sînt găzduiți „olimpicii" noștri, 
ne-am convins — urmărind mul
țimea afișelor — că partida de du
minică este așteptată de gazde cu 
mult interes, iar primele discuții 
ne-au relevat faptul că fotbalul

românesc se bucură, mai ales după 
buna comportare din Mexic, 
multă popularitate 
Amager și Seeland, 
plasată Copenhaga.

Tehnicienii danezi, 
întreținut, ne-au mărturisit că speră 
în umplerea tribunelor stadionului 
„Idtraets Parken", pe care se va

de
pe insulele 

pe care este

cu care ne-am

(Vontinuart tn pag. a S-a) <
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ÎNCEPE AL DOILEA TUR
AL CAMPIONATULUI

MASCULIN
PRIMELE TESTE INTERNAȚIONALE LA TENIS DE MASĂ

SUCCESELE TREBUIE JUDECATE,
zx

DE HANDBAL

Debut" 
București, 
România 
3—2 (a pierdut la Lewis Ger
rard și a adus victoria e- 
chipei dispunînd de Mark 
Otway). A luat parte La 12 
ediții ale „Salatierei" (1959 
—1963 și 1966—1971). A sus
ținut 53 meciuri de simplu 
din care a cîștigat 33 și 27 
meciuri de dublu (7 cu alți 
parteneri decît I. Năstase), 
cîștigînd 19 (victorii alături 
de I. Năstase).

C. COMARNISCHI

ÎN PRIMUL RIND,
PRIN PRISMA

internațional de tenisNoul sezon ____ .
de masă s-a deschis pentru jucătorii 
noștri prin două competiții oficiale, 
devenite de acum tradiționale: Bal
caniada si ..Cupa campionilor euro
peni" (Politehnica București — May- 
da Barcelona). Faptul că aceste în
treceri au avut loc Ia noi a consti
tuit un prilej foarte nimerit pentru 
ca tehnicienii români să urmărească, 
in corpore. evoluția elevilor lor. să 
constate gradul de pregătire. Prin 
urmare, un test extrem de util acum 
la început de drum, cu punct final 
peste șapte luni, odată cu disputa
rea . campionatelor europene: ediția 
a VIII-a. Rotterdam (Olanda). 15—22 
aprilie 1972.

La Poiana 
României au 
balcanice prin

Brașov, reprezentanții 
cucerit cinci titluri 

______ Maria Alexandru și 
Carmen Crișan la echipe si dublu. 
Maria Alexandru-simplu, Maria Ale
xandru împreună cu Serban Doboși 
dublu mixt și Șerban Doboși-Aurel 
Ovanez la dublu băieți. Un bilanț, 
așadar, satisfăcător.

După cum lesne se poate vedea 
parcurgînd tabelul laureaților. 
cesele noastre se datoresc 
proporție de 35 
emerite a s.— -- 
dru. 
fost de 
României _ ----- _
zia de a se impune categoric, de a 
înscrie o evoluție pe linia valorii 
ei cunoscute. Desigur. apropiatele

suc- 
într-o 

73 la sută maestrei 
__ „ sportului Maria Alexan-
Chiar dacă adversarele nu au 

primă mărime, campioana 
nu a lăsat să-i scape oca-

____ ____  ___apropiatele 
internaționale ale Ungariei (sfîrșitul 
lui octombrie) și Iugoslaviei (prima 
decadă a lui noiembrie) o vor so
licita mai mult, dar comportarea ei

PE MARGINEA UNEI ANALIZE EFECTUATE DE BIROUL

COMITETULUI JUDEȚEAN CONSTANTA AL P. C. R

VALORII LOR
de la Poiana Brașov marchează un 
debut promițător.

Și Carmen Crișan și-a adus con
tribuția la cîștigarea a două titluri 
balcanice. Jocul ei în general însă, 
ca și cele două înfrîngeri suferite 
în fața sportivelor iugoslave (Mirja- 
na Resler și mai ales Eva Jeleț) ri
dică serioase semne de întrebare a- 
supra pregătirii și potențialului a- 
cestei jucătoare pe care am fi do
rit-o de mult titulară de nădejde a 
reprezentativei țării. Indiferent de 
ocupațiile ei extrasportive si în care 
ponderea o are. firesc, învățătura, 
antrenamentele trebuie să se bucure 
și ele de toată atenția. Aceasta dacă, 
bineînțeles, Carmen Crișan vrea să 
devină o performeră cu adevărat,

începînd de astăzi, campionatul mas-’ 
culln de handbal trece, prin cele trei 
etape grupate In turneul al iv-lea, In 
al doilea tur, oferind (în sfîrșit, am 
zice) șl iubitorilor acestui sport din Ca
pitală ocazia de a urmări, timp de trei 
zile, cele mai bune formații masculine 
din țara noastră în apriga lor dispută 
pentru întîietate. Spectacolul promite să 
fie interesant, chiar dacă în programul 
acestor trei etape nu este cuprins nlci- 
unul din marile derbyuri ale între
cerii. In Schimb, pasionantă se anunță 
lupta dintre formațiile care pînă acum, 
în celelalte 9 etape, nu au reușit să-și 
facă o t.zestre1* (de puncte, firește) prea 
frumoasă,

Cum spuneam, campionatul pășește 
în al doilea tur,, ceea ce înseamnă că 
azi, în sala Floreasca, se vor repeta me
ciurile disputate în prima etapă din 
turneu! de la Cluj, organizat la înce
putul lunii septembrie. Deci, azi vom
vedea următoarele partide (între paran
teze scorurile din primul tur): ORA
14.30: Trotușul or. Gh. Gheorgliiu-De.j — 
Politehnica Timișoara (20—13); ORA
15.45: Dinamo București — Dinamo Bra
șov (20—10); ORA 17: Steaua — S. C. 
Bacău (17—12); ORA 18.15: Universita
tea Cluj — Politehnica Galați (11—11); 
ORA 19.30; Universitatea București — 
Independența Sibiu (19—11). Turneul 
continua simbătă și duminică.

Iată clasamentul 
mulul tur t

după încheierea pri-

C. CONSTANTIN

(Continuare în pag. a 2-a)

1. STEAUA
2. Dlnamo Buc;
3. Unlv. Buc.
4. Unlv. Cluj
5. Independența Biblii
6. S.C. Bacău
7. Dinamo Brașov
8. Trotușul
9. Politehnica Galați 

10. Politehnica Mm.

179—110 
171—117 
145—134 
151—160 
141—159

S-a reluat campionatul de hochei

Victorii scontate în meciurile de ieri

La Botoșani, de azi și pînă du
minică, va avea loc finala pe țară 
a celei de a 20-a ediții a campio
natului republican de oină. își 
dispută întîietatea pentru cuceri
rea mult rîvnitului titlu echipele 
Biruința Gherăiești (jud. Neamț), 
Avîntul Curcani (jud. Ilfov), Ener
gia Rîmnicel (jud. Buzău), Viața 
Nouă Olteni (jud. Teleorman), Pe
trolul Urlați, Tricolorul Baia Mare, 
Torpedo Zărncști, C. P. București, 
Dinamo București și Avîntul Frasin 
(jud. Suceava).

Cunoscînd valoarea echipelor 
menționate afirmăm, fără teama de 
a greși, că finala de la Botoșani 
se anunță ca o întrecere foarte 
echilibrată. Ne gîndim la disputele 
ce vor opune echipele Avîntul 
Curcani, C.P.B., Viața Nouă Olteni, 
Dinamo, Biruința Gherăiești, A- 
vîntul Frasin, Tricolorul Baia Mare 
și Energia Rîmnicel, care au în 
componența lor elemente rutinate, 
cu o concepție tactică modernă de 
joc și, în plus, animate de dorința 
de a ocupa un loc cît mai bun în 
clasament. în ceea ce privește for
mațiile Torpedo Zămești și Petrolul 
Urlați, sîntem convinși că ele se 
vor strădui să se comporte la un 
nivel corespunzător unei finale pe 
țară.

Corpul de arbitri, compus din 
cei mai buni cavaleri ai fluierului, 
credem că va asigura o desfășu
rare normală partidelor. De ase
menea, C.J.E.F.S. Botoșani și co
misia sa de specialitate au luat mă
suri care constituie o garanție că 
finaLa campionatului pe anul 1971 
se va bucura, din punct de vedere 
organizatoric, de un succes deplin.

DIN ISTORICUL ÎNTRECERII
• în decursul anilor, titlurile de 

campioană au fost cîștigate de ur
mătoarele echipe : C.P.B. (7), Di
namo București (7), Știința Bucu
rești (4), Avîntul Curcani (1).

• Cel mai disputat meci de fi
nală a avut loc între Dinamo și 
C.P.B. în anul 1967 la Craiova.

• Campionatul din anul 1968, a 
cărui finală a avut loc la Piatra 
Neamț, a fost considerat în una
nimitate de către specialiști drept 
cea mai spectaculoasă ediție.

• Jucătorii Gh. Bîzdoacă, Gh. 
Dumitrescu, Eugen Cocuț, Alexan
dru Ciobanu, Viorel Bălin, Ion 
Munteanu, Ivan Voicu și Tiberiu 
Voicu s-au dovedit de-a lungul a- 
nilor cei mai compleți oiniști din 
țara noastră.

• Antrenorii și instructorii care 
au obținut cele mai frumoase re
zultate în munca lor : Alexandru 
Rafailescu, deținătorul titlului de 
antrenor emerit. Ion Popeseu-Buf- 
tca. Eugen Cocuț, Ion Munteanu, 
Ionică Venus și ion Albu.

Sportul constănțean are posibilități
pentru o mai puternică afirmare

ale

Participare crescindă la întrecerile de masă ® 18 titluri de campioni naționali și 23 de noi recorduri

țării in 1971 • Asociații sportive care regresează # Unele discipline bat pasul pe 
insuficient folosite pentru dezvoltarea natației și sportur lor nautice

în acest an ni s-a oferit de mai multe ori prilejul să asistăm și să 
publicăm relatări de la ședințele birourilor comitetelor județene de partid 
în care au fost dezbătute diferite aspecte ale activității de educație fizică 
și sport desfășurate pe plan local. De fiecare dată ne-am dat seama dc 
marea utilitate a acestor dezbateri, în cursul cărora se manifestă un viu 
interes și o deosebită solicitudine din 
de stat față de problemele pe care le 
sport în județele respective.

Recent, o astfel de ședință a avut 
Biroul Comitetului județean de partid a analizai activitatea de educație 
fizică și sport din județ,

partea organelor locale de partid și 
ridică mișcarea de educație fizică și

loc și la Constanța, în cadrul căreia

loc Condiții

In foto: ducătorul I. Copoieru. 
căpitanul echipei „Viață Nouă" Ol
teni (jud, Teleorman), la „bătaia" 
IningU^

Participanții la ședință au apre
ciat că 
torii în 
ferinței 
zică și

Obiectivul principal înscris în do
cumentul adoptat de această confe
rință — îmbunătățirea activității de 
educație fizică și sportive de masă 
în întreprinderi și instituții.! în

s-au obținut realizări meri- 
îndeplinirea hotăririlor Con- 
județne pentru educație fi- 
sport din martie 1971.

școli și Ia sate — 
atenție sporită ! 
C.J.E.F.S. și ale 
județene interesate.
ACȚIUNI CU O MAI LARGĂ 

AUDIENȚĂ
Asociațiile din întreprinderi și in

stituții. îndrumate și sprijinite direct 
de comitetele sindicale, au întreprins 
acțiuni cu o mai largă audiență in 
rindurile oamenilor muncii, cum ar 
fi duminicile cultural-sportive orga
nizate pe stadioanele din Constanța, 
Medgidia și Cernavodă. serbările 
cîmpenești la pădurea Basarabi și 
in alte locuri pitorești ale județului. 
Campionatelor de asociație desfă-

Constantin FIRANESCU

bucurat de o 
preocupările 

organe
s-a 

în
celorlalte

(Continuare In pag. a 3-a)

a această ședință a Biroului Comitetului județean Constanța al 
P.C.R. au mai fost prezent! membrii Comitetului Executiv al Con
siliului popular județean și ai Secretariatului Comitetului muni

cipal de partid, reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor obștești 
cu atribuții în domeniul educației fizice și sportului. Această largă 
participare oferă o nouă mărturie elocventă a interesului și preocu
părilor pe care organele de partid și de stat din județul Constanța 
le manifestă față de fenomenul sportiv, cu ampleie sale implicații 
sociale. De altfel, și dezbaterile care au avut loc (și care au condus 
la concluzia că sportul constăntean dispune de posibilități pentru o 
mai puternică afirmare) s-au dovedit deosebit de utile și de fruc
tuoase, so!dîndu-se cu un judicios plan de măsuri prin a cărui transpu
nere în viață activitatea de educație fizică și sport din județul Con
stanța va lua db-e-siuni mult mai apropiate de cerințe și necesități.

r

în faza aceasta, hocheiștii echipei Avîntul Miercurea Ciuc vor rata 
înscrierea unui gol. In finalul partidei cu Dunărea Galați ei au cîști- 

scorul de 9—1. Foto i N. DRAGOȘ
hocheiștii de valoare ai echipei. Al 
doilea lucru este mai puțin plăcut: 
nepăsarea și totala lipsă de formă 
a tînărului portar Moraru (Steaua) 1 

Golurile au fost marcate de: 
Varga (5), Fodorea (5), Mircioiu (2), 
Iordan (2), Gheorghiu (2), Bucur (2), 
G. Szabo și Calamar — Steaua; 
Kemenessy (2) — Avîntul. Au ar
bitrat : F. Balint și P, Kedves, am
bii Miercurea Ciuc.

gat cu
Reluat ieri pe patinoarul „23 

August", campionatul republican 
de hochei a programat în prima 
zi două cuplaje total diferite. Di
mineața, principalele protagoniste 
ale întrecerii, Dinamo și Steaua, 
au cîștigat realizînd scoruri mari, 
aproape simetrice, în timp ce du- 
pă-amiază cele patru formații care 
luptă pentru celelalte două locuri 
ale grupei finale s-au întrecut în 
pasionante derbyuri, care au plă
cut prin dîrzenie și calitatea ja
cului

STEAUA — AVÎNTUL GHEORGHIENI
20—2 (9—0, 4—0, 7—2)

Partida inaugurală a turneului de 
la București nu a avut, cum se 
spune, istoric. Formația vicecam- 
pioană a țării a dominat copios și 
a obținut o victorie, pe care nici 
măcar diferența de scor, atît de 
mare, nu o poate ilustra bine, în 
ceea ce privește facilitatea realiză
rii ei. Dincolo însă de scor și de 
evoluția lui, deloc importantă, am 
reținut două lucruri demne de a fi 
subliniate. Primul dintre ele este 
legat de intenția antrenorului Z. 
Csaka de a ridica elementele ti
nere, motiv pentru care a „stricat" 
prima linie de atac și a împărțit-o, 
în așa fel, îneît jucătorii mai puțin 
experimentați să aibă pe lîngă ei

Programul de azi ;
Avîntul Gheorghieni ______
Miercurea Cîuc; ORA 11 : Tîr- 
nava Odorheî — Agronomia 
Cluj ; ORA 17 : Dunărea Galați 
— Steaua ; ORA 19,30 : I.P.G.G. 
Dinamo București.

ORA 8,30 •
— Avîntul

DINAMO BUCUREȘTI — 
TTRNAVA ODORHEI 

22—2 (6-0, 11—T, 5—1)

Dinamoviștii au efectuat un ve
ritabil „galop" de sănătate, în fața 
unei formații care s-a mulțumit

Călin ANTONESCU
_____________________ _________________ 9

r [Vflniinuare în pag. a 4-a)
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Cursa ,de pe Fe4e*e a pua punct 
campionaitului național d* viteză 
în coastă, la Cluj împărțindu-s* și 
Iricourile .de vampioni. Este deci 
momentul să facem o analiz* a 
acestei eortjpetiții care încheie se
zonul intern al acestui ân, sezoh 
care nu a ai dovedit nici mai sărac 
în întreceri/față de c®le anterioa
re, dar nici’’mai bogat. Intr-Adevăr 
și în 1971 am avut toă numii un 
campionatJ național de raliuri (des
fășurat în trimestrul doi al anu
lui) și un campionat național de 
viteză In coastă (desfășurat în tri
mestrul al treilea), lor urmîndu-Je 
tradiționala jumătate de an de 
pauză. Că aceste manifestări nu 
sînt suficiente nu' mai este nevoie 
să o subliniem, toți cei interesați 
(organizatori și concurenți) fiind 
de acord. Să punem însă sub 
lupă campionatul de-abia încheiat 
și să vedem în ce măsură el și-a 
îndeplinit scopul.

Organizat tot pe patru etape 
(din care ultima obligatorie), el 
a fost mai interesant și mai pre
tențios ca cel de anul trecut da
torită cursei de la Sinâia (care a 
înlocuit Hula Mediaș) și celei de 
la Poiana Brașov (care a înlo
cuit Pirîul Rece), ambele mai 
lungi și mai tehnice. Antrena-

UH BILANȚ Șl CITEVA SUGESTII
DE VITEZA

mentele oficiale, desfășurate de 
fiecare dată în condiții destul de 
bune și întrecerile oficiale efec
tuate în două urcări (reținîndu-se 
pentru clasament 
au contribuit 
piloților, la 
constatat în 
merită să fie 
diții identice 
aceleași mașini, cei mai mulți 
dintre concurenți au realizat pe 
Feleac timpuri simțitor mai redu
se. Astfel, cîștigătorul probei, Eu
gen Ionescu-Cristea â coborît de 
la 3:35,2 la 3:30,3 duhorind recor
dul pentru mașinile de sport de
ținut de Petre Cristea cu 3:34,0 
încă din 1938. Sub acest vechi 
record, au coborît și cei clasați pe 
locurile 2 și 3 : Z. Tomây cu 3:33,0 
și A. Puiu cu 3:33,7, dovedind că 
progresul a fost general.

Faptul că 36 de concurenți au 
participat Ia toate cele patru etape 
din campionatul național și că la

cea mai bună) 
direct la pregătirea 
plusul de valoare 
final. Tn acest sens 
subliniat că, în con- 
anului trecut și cu 

cei mai
au realizat

DUPĂ CAMPIONATUL NAȚIONAL
IN COASTĂ
final cîte trei, fără să acorde o 
importanță deosebită vreuneia din 
etape. Adoptarea acestui sistem 
(clasic în automobilism) și introdu
cerea punctajului uzitat la cursele 
internaționale pentru cei ce ocu
pă primele 6 locuri (9—6—4—3— 
2—1), ar simplifica alcătuirea cla
samentului final constituind tot
odată un criteriu obiectiv pentru 
desemnarea campionilor.

In încheiere, iată cum arată 
clasamentul campionatului națio
nal de viteză în. coastă pe anul 
1971 :

CLASA A 2-A: 1. Eugen Iones
cu-Cristea (Fiat 850) 3 p, 2. Io
nescu Pleșești (Fiat 850) 9 p, 3. 
St. Haas (Fiat 850) 11 p; CLASA

1. Gh. Morasi (Dacia 1100
2. Gh. Taffet (Dacia 1100
3. D. Gologan (Dacia 1100 
CLASA A 5-A : 1. E. lo-

nescu-Cristea (R. 8 Gordini) 4 p, 2. 
Aurel Puiu (R. 8 Gordini) 5 p, 3. 
Z. Tomay (R 8 Gordini) 9 p; CLA-

A 4-A :
S) 3 p.
S) 6 p,
S) 9 p;

DINAMO ȘI RAPID

REIAU LUPTA PENTRU TITLUL DE
Se reiau întrecerile campionatului 

național de polo cu partidele progra
mate în prima etapă-turneu a re
turului. O revedere așadar cu cei 
mai buni jucători ai tării, a căror 
comportare meritorie la recentul 
„Trofeu Jadran" a atras atenția 'opi
niei publice. Totodată, vom avea 
posibilitatea să-i urmărim. încadrați 
de această dată in echipele lor de 
club, ne talentații juniori din selec
ționata tării, care au avut, de ase
menea, un sezon promițător : locul 
IV la campionatul european de Ia 
Barcelona si locul I la Balcaniada 
de la Atena.

Cele nouă echipe participante la 
prima divizie 
săptămînală de la 
tie :

reîncep disputa lor 
următoarea situa-

CAMPIOANĂ
ne Voința Cluj

Nr. 6839

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Politehnica
9. C.S.M. Cluj

Dinamo Buc.
Rapid Buc,
I.E.F.S.
Progresul Buc.
Vagonul Arad 
Voința Cluj 
Crișul Oradea 
“ • ' ' cluj

8
8
8
8
8
8
8
8 1
8 0

8
7
4
4
3
3
1

0 72—15 1«
1 70—20 14
2 35—35 10
3 30—35 9
3 26—37 8
4 44-40 7

0 
0
2
1
2
1
2 5 23—50
1 6 22—45
1 7 25—70

nul Arad ,a întrecut __ _
cu 5—3. rezultat ce figurează tn cla
samentul de mai 6us).

O privire sumară asupra ordine! 
ierarhice consfințită 1* Încheierea 
primului tur ne arată că în lupta 
pentru titlu au rămas în mod practic 
actuala campioană. Dinamo, și pu
ternica formație giuleșteană. Rapid, 
care au asigurat 10 din cei 11 Jucă
tori formației reprezentative. în ace
lași timp, în disputa pentru evitarea 
lanternei roșii (și deci a retrogradă
rii), mai sînt angrenate doar 3 for
mații, Politehnica și C.S.M. Cluj, 
împreună cu Crișul Oradea.

Iată Si programul complet, al Jocu
rilor de simbătă și duminică :

ARAD : Politehnica — Rapid ; Va
gonul — Rapid ; Politehnica — Va
gonul :

CLUJ : Crișul — Dinamo : C.S.M. 
— Dinamo ; C.S.M. — Crișul;

BUCUREȘTI : Progresul — Voința 
(simbătă, de la ora 17) : I.E.F.S. — 
Voința (duminică, de la ora 11) ; 
I.E.F.S. — Progresul (duminică, de 
la ora 17). Toate meciurile din Ca
pitală se desfășoară la bazinul Flo- 
reasca.

2305 4
— 4

4825 2

(Tn rejucarea partidei din tur, dic
tată de Biroul F.H. Natație,

di Vi-

SUD 4
# 2

TRIPLĂ PREMIERA LA SIBIU
FRIMUL CONCURS DE „CURSA LUNGA", PRIMUL START „MOTALA" $1 

PRIMA ÎNTRECERE PENTRU GĂRZI PATRIOTICE

• Stmbătâ și duminică se v» desfă
șura etapa a Il-a * campionatului 
zionar. Iată clasamentele ;

,-V FEMININ
SERIA

1. Laromet Buc.

SUD

2. volnț* Bue. 2 2
3. Metrom Brașov 2 1
4. Volnț* Ploiești 2 1
5. Gloria Buc. 2 1
6. Rapid Buc. 2 1
7. Cetatea Giurgiu 2 1
8. Constructorul Buc. 2 1
9. Voința C-ț* 2 0

10. Petrolul Bâlcol 2 1
SBKIA NOKD

1. Volnț* Tf. Mureș 2 2
2. C.S.M. Reșița 2 2
3. Voința Oradea 2 1
4. Voința Timișoara 2 1
5. Hidromecanica Bv. 2 1
6. Voința Cluj 1 1
7. Dermagant Tg. M. > , 2 1
8. Voința Mediaș 2 0
9.' Voința Cralov* 1 0

10. Voința Sibiu 2 0
. MASCULIN
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1
1
0
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4263
2243
20S5

2286 
2130 
2228
2174
2096

l

/

A

SERIA
1. Rapid Buc.
2. Voința Buc.
3. Raf. Teleâjen
4. Gloria Buc.
3. Flacăra Clmpin*
6. Constructorul Galați
7. FetrOlul Ploiești
8. Constructorul Bue.
9. Metalul Ploperd 

Rulmentul Brașov
SERIA NORD 

Tg. Mureș 
Timișoara 
Reșița 
Cluj 
Lugoj

2 0 9 
0 0
0 1

4 
4
2
2
2
2
2
0 
0
0

Zoltan Tomay, revelația cursei de pe Feleac și 
de viteză în coastă din anul

Foto i

a campionatului național 
acesta
Călin CREȚU — CLUJ

io.
Voința 
C.F.R.
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5098 2 
5052 2 
5011 2 
4^99 2

2
2
0
0

4803 
4884
*380
483*

52M
4117

pe Feleac 
alergători, 
disciplină a

s-au 
dove- 
auto- 

popu- 
ea

ȘTEFAN HUBER
Ara 20 de ani, 1,01 

tn tl kg. Este 
student tn anul 11 
la Institutul Poli
tehnic din Bucu
rești. An început sil 
joace polo tn echi
pa de juniori a du
hului Steaua, cam- 
ptoand națională In 
1970. fncepind din a- 
cest an apără cu
lorile clubului Dlna
mo București. A 
debutat in repre
zentativa țării la 
Balcaniada da la 
Izmir (1969). ctști- 
gtnd împreună eu 
coechipierii săi -« 
medalia de aur. șl 
de atunci, a totali
zat 40 de selecțio
nări tn echipa na
țională. Recent, In 
'ntrecerile din ca
drul ,,Trofeului Ja- 
dran". el a fost li
nul din oamenii de 
bază al ,.7“-lui Ro
mâniei, clasat, pen
tru prima oară, pe 
locul IV tntr-o com
petiție de asemenea 
amptoare.

drept cel mai bun portar. încu
rajat de acest succes, ,el și-a re
luat locul în selecționata țârii la 
„Trofeul Jadran“, unde a reali
zat din nou o serie de partide 
remarcabile. In meciurile cu 
S.U.A., U.R.S.S.,' sau Iugoslavia, 
Huber a închis pur și simplu 
poarta ia marea majoritate a 
șuturilor expediate violent din 
itoate pozițiile de atacanții ad- 
verși, intervențiile sale in extre
mis smulgînd ropote de aplau
ze spectatorilor din Hvar.

Vorbindu-ne despre posibili
tățile tînărului portar al națio
nalei, dr. A. Szdgy, medicul lo
tului (în tinerețea sa a jucat, 
de asemenea, în acest post) ne-a 
mărturisit că Huber este departe 
de a-și fi dezvoltat la maximum 
calitățile fizice de care dispune 
(îndeosebi forța picioarelor), șan
sele sale de a progresa fiind 
triple. Iar antrenorul său, N. Fi- 
roiu, ne-a declarat fără nici un 
fel de rezervă > „Are un deose
bit simt al plasamentului și gin- 
ilește fiecare fază, tn doi ani va 
fi unul dintre cei mai buni por
tari din lume !“.

Curios lucru, anul trecut, clnd 
echipa de juniori a clubului 
Steaua devenea campioană na
țională, Ștefan Huber se remar
ca drept unul... dintre cei mai 
buni jucători de cîmp. înota 
foarte bine, pasa cu precizie și 
șuta destul de puternic pe spa
țiul porții. Antrenorul Francise 
Crișan, intuind însă calitățile ie
șite din comun ale elevului său, 
neobișnuitul său curaj, îl pregă
tise, paralel, și pentru postul 
de apărător al buturilor. De alt
fel, In această postură el și fu
sese selecționat în echipa de se
niori a țării (ca dublură a Iul 
Chețan) pentru Balcaniada de la 
Izmir (1969).

Promovat definitiv In rîndu- 
rile primei noastre reprezenta
tive la începutul actualului se
zon, el s-a remarcai în mai mul
te rînduri, cîștigînd încrederea 
antrenorilor și coechipierilor 
săi- Purtând cascheta cu nr. 1 a 
naționalei de juniori la campio
natele europene din acest an, 
bucureșteanul a făcut de-a drep
tul minuni In poartă, fiind de
semnat la sfîrșitul competiției

prof. St. Bozovici". Au luat startul 
mulți bucureșteni, și o serie de 
sportivi din Iași, Ploiești și Cisnă
die.

Este demn de subliniat faptul că 
organizatorii au avut în vedere im
portanța acestui sport cu evident 
câracter utilitar în pregătirea com- 
ponenților Gărzilor patriotice și au 
inclus în concurs o probă rezervată 
acestora (disputată pe traseul juni
orilor).

Competiția a fost dominată de 
sportivii bucureșteni care de altfel 
nu au avut contra-candidați la pri
mele locuri deoarece sibienii nu au 
participat (fiind gazde și — se pre
supune — buni cunoscători ai locu
rilor), brașovenii s-au menajat în 
vederea „naționalelor", iar clujenii 
au trebuit să repete un concurs de
cisiv pentru calificarea în campio
natul țării.

Rezultatele înregistrate. Seniori A 
(28 000 tn; 275 m dif. nivel): 1. 
M. Țicleanu (București) 219:38; 2. 
I. Gheucă (id). 226 :12 ; 3. Cr. Chiur- 
lea (id.) 285 i 02; Senioare A (12 860 
m ; 80 m dif. nivel); 1. Gabriela 
iosub (Iași) 109 :12 ; 2. Paula Chiur- 
lea (Buc.) 123 :14 ; 3. Ecaterina Bai- 
cu (id) 125108 ; Seniori B (9 350 
m ; 160 m dif. nivel): 1. Gh. Po
pescu (Buc.) 74:29; 2. E. Iosif (id.) 
84:10; 3. N. Tin ase (Ploiești) 921 
01) ; juniori (7 800 m ; 30 m dif. ni
vel)..: 1.. Voința Buc. 45 :00 ; 2. Lie. 
Teoretic Cisnădie I 51 :00; 3. Lie.

• Teoretic Cisnădie 11 62 :00. Con
cursul pentru Gărzile patriotice: 
(7 800 m) i 1. Uzina electrică Sibiu 
67 : 00 ; 2. Uzina Balanța 77 : 00 ; 3. 
Intr. Constr. Montaj Sibiu 100 :00.

Cea de a VII-a ediție a concursu
lui interj udețean de orientare or
ganizat la Sibiu, în memoria pro
fesorului Ștefan Bozovici, — un 
fervent susținător al turismului — 
a avut caracter de experiment. Cer
cetător atent al formelor de prac
ticare a acestui sport în alte țări, 
unul dintre activiștii voluntari din 
localitate, Dezideriu Heintz, a dat 
acestei întreceri, — pentru prima 
oară în țara noastră — atributele 
concursurilor scandinave „de cursă 
lungă"; un traseu de dimensiuni 
mult sporite și un sistem de start 
în bloc (tip „Motala").

In ciuda distanțelor lungi pe care 
le-au avut de parcurs, concurențiî 
au primit în mod extrem de favo
rabil noul gen de întrecere care ar 
putea deveni o probă distinctă a 
campionatelor republicane.

Apropierea campionatelor indi
viduale ale țării (programate la a- 
cest sfîrșit de săptămînă în vecină
tatea orașului Miercurea Ciuc) a 
afectat numărul de participant! pre- 
zenți la concursul pentru „Cupa

GENERAL: 1. E. Ionescu-
2. A.

5 p, 3. Z. To-
10 p; 4. H.

5. Fl. Popescu
6. R. Borbely

startul cursei de 
prezentat 64 de 
dește că această 
mobilismului a ciștigat și in 
iaritate. Și nu-i de mirare, 
fiind cea mai accesibilă și —• to
todată — neuzînd materialul. Dacă 
adăugăm sucesul de 
curselor de la Poiana 
Feleac (succes care ar 
fel de mare la Sinaia 
respectivă s-ar fi bucurat de oa
recare popularizare), 
ciente motive 
sier naționale 
așeze in prim 
viitor cursele 
să le mărească numărul și să 
eșaloneze de-a lungul unui spațiu 
de timp mai mare. Astfel s-ar pu
tea dubla numărul etapelor, pe 
lingă traseele de anul acesta, re- 
ținîndu-se și altele, atît după cri
teriul apropierii de centre urbane 
mari (pentru asigurarea populari
tății) cit și după criteriul dificul
tății tehnice. Ne gîndim la Hula- 
Mediaș (traseu ce-i drept cam 
scurt dar care oferă o întrecere 
unui oraș ce nu rămîne indiferent 
la competițiile automobiliștilor), la 
Lacul Roșu, la Giuvala și — de ce 
nu — la serpentinele Gutinului, 
de care sînt aproape orașele Baia 
Mare și Baia Sprie. Am mai suge
ra ca aceste opt etape să fie îm
părțite în două grupe de patru, 
din care să conteze în clasamentul

public al 
Brașov și 
fi fost la 

dacă etapa

SAMENT
Cristea (R 8 Gordini) 4 p,
Puiu (R 8 Gordini) 
may (R 8 Gordini) 
Graef (BMW) 10 p, 
(R 8 Gordini) 11 p, 
(R 8 Gordini) 14 p.

Regulamentul campionatului a- 
cordînd un rol preponderent cursei 
de pe Feleac, acesta a hotărît cla
samentele clasei a 5-a și pe cel 
general. Fără îndoială, campionii 
își merită din plin titlurile ți noi 
adăugăm felicitările de rigoare.

Gh. EPURAN

avem sufi- 
să sugerăm Comi- 

sportive auto să 
plan pentru anul 

de viteză în coastă, 
le

4
4
4
2
2
2
2
0
0
•

0 
0
•
1
1
1
1
2
2
2
regula-

1.
2.
,V C.S.M.
4. Voința
5. Voința
6. Electrica Sibiu
7. Gaz metan Mediaj
a. C.F.R. Tg. Mureș
9. Olimpia Reșița

10. I.C. Oradea
• Nota : conform actualului 

ment. se iau In considerație numai po
picele doborite in jocurile din deplasare.

• Amatorii de popice din cadrul aso
ciației sportive Chimia Buzău au la dis
poziție o frumoasă și modernă arenă 
cu patru piste. Noua sală * fost .inaugu
rata marți după-amlază, clnd maestrele 
emerite ale sportului Corneli* Petrușcă, 
triplă campioană mondială, Elen* Trân
tii, li r șl Crista Szocs au făcut o reușită 
demonstrație.

• Cunoscuți! sportivi Elena Trandafir 
Și Gheorghe Silvestru vor participa la 
marele concurs Internațional dotat 
„Cupa Werner Seelembinder", care 
avea loc între 18 și 20 octombrie 
Halle. Popicarii români «înt Însoțiți 
antrenorul Fr. Popesqu.

• In etapa a Il-a a campionatului 
tizionar : Voința Cluj — Voința Lugoj 
(m; 4750—4852 p.d.

4386
4852
4811
457*
4988 
4858
4793

CU 
va 
la 
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dl-

PRIMELE TESTE
(Urmare din pag. 1)

INTERNAȚIONALE

LA ULTIMA ȘEDINȚĂ A BIROULUI FEDERAL

CE FAC HALTEROFILII FĂRĂ COMPETIȚII?
CATEGORII 
PROVINCIE

SOLUȚII : — CONCURSURI REPUBLICANE PE 
— TURNEE PROPAGANDISTICE ÎN 
- DIVIZIE NAȚIONALA LUNARA

A FOST FIXAT UN PRIM LOT (largii) PENI l<(J MECIUL

DE LA BEZIERS
ECHIPA CAMPIOANA — STEAUA — DA CEI MAI MULȚI JUCĂTORI: 14 
PROVINCIA SOLICITATA CU .....................  “
FARA PRECEDENT!
ÎN PERSPECTIVA, JOCURI DE JUNIORI INTRE ECHIPELE ROMÂNIEI Șl 
FRANȚEI, ÎN DESCHIDERE LA MECIURILE SENIORILOR

£

UN NUMĂR DE 15 RUGBYȘTI, CIFRA

Sînt suficient® competițiile de 
haltere organizate în țara noastră?

să ajungă acolo unde talentul și ca
litățile ei l-ar da dreptul. Dar pen
tru aceasta este indubitabil că vo
lumul si intensitatea instruirii viitoa
re trebuie să înregistreze o creștere 
considerabilă, fără nici un fel de 
subterfugii, prin eforturi incompara
bil mai mari decît cele depuse pi- 
nă in prezent. Fără o participare 
sinceră si conștientă a unui sportiv 
la procesul de pregătire, toate încer
cările antrenorilor dint inutile. Ar fi 
regretabil ca după cele întâmplate 
înaintea mondialelor de la Nagoya, 
Crișan să rateze pentru a doua oară 
ocazia unei afirmări mai convingă
toare pe plan internațional. Sperăm, 
totodată, ea și contribuția secției 
clubului Politehnic* București (an
trenor A. Ardeleanu) să fie mai 
substanțială și în perfectă concor
danță cu țelul federației de specia
litate. țel major, de interes națio
nal: pregătire complexă ai optimă 
in scopul reprezentării în cele mai 
bune condițiuni a țării noastre.

în același context ne vom referi 
și la evoluția băieților. Aici situa
ția este destul de precară.

E adevărat, f 
nă Politehnica 
rul II al „C.C.E.1. 
pioana Spaniei, Mayda Barceloaa, 
dar învinșii se află în eșalonul pe
riferic al ierarhiei europene. Tn 
schimb, la Balcaniadă. în pofida ab-

senței celor mai buni jucători iu
goslavi (Șurbek. A. Stipancici. Kor- 
pa, Karakașevici), jucătorii români 
au capotat și în fața garniturii se
cunde a acelei țări și în fata Bulga
riei 1 Fără îndoială, se știe că ni
velul sportivilor noștri a scăzut in 
comparație cu perioadele anilor, 
trecuți, motiv pentru car? nici nu 
am fost reprezentati la probele mas
culine ale ultimelor campionate 
mondiale si europene. Situația nu 
poate fi prelungită la infinit. De 
aceea, sînt necesare eforturi deose
bite pentru a i se pune, capăt. De
sigur. nu pe bază de dispoziție, ci 
pe calea unei activități Dermanente 
și metodice in sala de antrenament. 
Actualul mănunchi de jucători din 
care nu lipsesc citeva elemente ta
lentate (ca si la fete, de altfel), 
trebuie supus unei instruiri adecva
te, perseverente. Numai așa putem 
spera într-o recuperare a pozițiilor 
pierdute in arena internațională. 
Campionatele mondiale viitoare vor 
avea loc in 1973 la Sarajevo, iar cele 
europene din 
in Iugoslavia, 
cină, ceea ce

formația bucuriștea- 
s-a califioat in tu- 

înviilgînd pe carn- 
Mayda

1974, la Novi Sad. tot 
Deci într-o tară ve- 

___ ___ __ ar face posibilă pre
zentarea unui lot compact și la bă
ieți. Dar primii pași se cuvin- a 
fi făcuți încă din competițiile care 
urmează, ei 
prin Rotterdam ! 
loarea vor decide 
tă. Cît de mari 
stimati antrenori ?

trebuind să treacă și 
Pregătirile și va- 
în ultimă instan- 
vă sint ambițiile,

Una din principatele probleme si
tuate pe ordinea de zi a ședinței 
Biroului federal de rugby a fost cea 
privitoare la .planul de pregătire în 
vederea apropiatului meci Româ
nia — Franța din cadrul „Cupei 
națiunilor F.I.R.A." programat, 
după cum se știe, la 11 decembrie 
la Beziers.

Antrenorul federal, prof. AI. Teo
filovici a prezentat pe cei 51 de 
jucători care s-au remarcat pînă 
acum în campionat și din rîndul 
cărora vor fi alcătuite, în zilele ur
mătoare, două echipe, A și B, res
pectiv prima reprezentativă a țării 
și cea secundă. Din acest lot fac 
parte jucătorii de linia I Baciu și 
Turlea (Dinamo București), Dinu 
(Știința Petroșani), I. Pop (Steaua). 
Bogos (Rulmentul Bîrlad), Sirbii 
(Farul Constanța) și Ciocan (Gloria 
București) pe funcția de stîlpi. In 
aceeași linie, ca trăgători, au fost 
selecționați Onuțu (Grivița Roșie), 
îorgulescu (Dinamo), Gh. Mircea 
(Steaua), Popovici („U“ Timișoara) 
și Ortelecan (Știința).

Pentru linia a Il-a privirile co
lectivului de antrenori s-au oprit 
deocamdată asupra lui Șerban, Pus- 
tolache și Pintea (Steaua), Atana- 
siu (Grivița Roșie), Dărăban (Dina
mo) și Tătucu (,,U“).

Cît privește linia a III-a, pe listă 
figurează Demian, Al. Pop, Micles- 
cu și Vlad Dumitrescu (Grivița Ro
șie), Iftimie (Dinamo), Băltăreții 
(Steaua), Lomotă (Știința) și Vărzaru 
(Politehnica Iași).

Apare evident că în compartimen
tul înaintării sînt p’rezenți absolut 
toți jucătorii valizi, capabili să in
tre în discuție pentru selecționare.

Ca mijlocași au fost comunicați

RINDURI DIN SCRISORILE DV.
• „Urgent ! Vă rog să-mi spu

neți ce adresă au Năstase și 
Tiriac în America. Vreau — 
atît eu cît și alți amici — să 
le trimitem telegrame, Să le te- 
legrafiem. Să știe că sîntem 
lîngă ei, că-i urmărim în tot 
ce fac, cu sufletul lg gură". 
(CALIN TUDOR, str. C. Turzii 
16, București). Ne grăbim — pe 
această cale, fiindcă ne-au mai 
cerut-o și alții — să vă înde
plinim dorința : „Hotel Red 
Carper Inn — Charlotte — 
North Carolina — S.U.A.".

• „Bravo fotbaliști de la Di
namo ! Tot așa să luptați — cei 
ce veți fi în națiopală — în me
ciurile cu Cehoslovacia și Țara 
Gallior". (Un grup : N. BIDIAN, 
P. PALACIAN, N. POP, F. DEAC 
— din satul Sava, județul Cluj). 
Zeci și zeci de scrisori am pri
mit referitor la victoria dina- 
inoviștilor. O publicăm doar pe 
aceasta, spre a se vede* pină 
unde... s-a întins dragostea față 
de fotbal.

• „La stadionul de atletism 
al Centrului sportiv 23 August 
există o instalație de nocturnă 
cu 13 becuri. Din ele, de vreo 
trei săptămîni, funcționează 
doar cinci, dintre care două 
parțial. Să alergi, să sari pe

i

E periculos". (VA- 
Muncii 
repro- 
să se

întuneric ? 
SILE CONSTANTIN, bd. 
37—39, București). V-am 
dus, convinși, că... or 
aprindă toate.

• „Dorim, atît eu cit 
cunoscuți, amănunte | 
comportarea nesportivă a 
liștilor de la Trnava, în meciul 
cu Dinamo...*1 (STAN ARGA- 
SEALA, str. Unirii 143, Buzău). 
Regretăm, dar mai mult decît 
ați văzut dv. la televizor sau s-a 
scris in ziarul nostru — n-avem 
ce vă spune.

• „In numărul din 21 sep
tembrie a apărut greșit rezul
tatul meciului de fotbal divizia 
C — seria 11 — dintre Tehno- 
frig și Dermata. (CSABA FU- 
LOP, str. Piatra Craiului, nr. 7 
— Cluj). Știm și regretăm. Re
zultatul invers a apărut din 
vina corespondentului nostru de 
la Cluj. în 
publicat de 
brie, este 
real.

• „Vă rugăm ca informațiile 
Pronosport, pronosticurile redac
ției dv. să fie publicate în alte 
zile, nu sîmbăta. Căci în cazul 
nostru, al celor ce sîntem din 
orașe mai îndepărtate ale țării, 
Informațiile dv. ne vin prea

clasamcntul seriei, 
noi marți 5 octom- 
calculat rezultatul

și alți 
privind 

. fotba-

(ION SATMARU,târziu".
Lenin 20, Bistrița Năsăud). Am 
luat cunoștință de dorința dv., 
de fapt și a altor cititori — și 
ne vom conforma.

un număr de 8 rugbyști: Florescu 
(Dinamo), Bărgăunaș (Știința), Țața 
(Steaua) și Neagu (Știința) ca mij
locași la grămadă, Nicolescu (Dina
mo), Marinescu (Știința), Giugiuc 
(Steaua) și Hariton (Sportul studen
țesc) în calitate de „uvertură".

Valoros apare și lotul de jucători 
centri și aripii din primul grup fac 
parte Nica și T. Hulă (Dinamo), 
Pavlovici și I.eșan (Grivița Roșie). 
Peter (,,U“), Ed Suciu și Budică 
(Steaua), din cel de al doilea Con
stantin (Dinamo), M. Suciu (,,U“), 
Caragea (Farul), Radu ionescu. 
Braga și — reintrat cu acest pri
lej, după o lungă indisponibilitate 
— Teleașă ' (Steaua).

In fine, ca fundași apar ca pre- 
tendenți Durbac (Steaua), Simion 
(Grivița Roșie) și Bucos (Știința).

Cei mai mulți jucători susceptibili 
de selecționare prezintă clubul 
Steaua, a cărui echipă este cam
pioană a țării, cu 14 rugbyști. Ur
mează Grivița Roșie cu 11, Dinamo 
cu 10, Știința Petroșani cu 7 și Uni
versitatea Timișoara cu 5. Este dem
nă de semnalat atenția pe care fo
rul de resort a acordat-o echipelor 
din provincie, 
anii precedenți, 
lor două formații 
Timișoara și Valea Jiului, 
Farului. Rulmentului 
uneia din noile promovate, Sportul 
studențesc. Vrem să credem că o 
asemenea orientare nu este acciden
tală, ci că ea se înscrie intr-o vi
ziune tot mai realistă și mai cura
joasă, determinată desigur și 
fluxul spre calitate către care 
echipele noastre din țară. O 
menea promovare masivă de 
mente din provincie este încuraja
toare și pentru antrenori, și pentru 
conducerile secțiilor de rugby, pen
tru cele ale cluburilor, care văd în
tr-o asemenea măsură, un gest fi
resc de prețuire.

Lotul, în această alcătuire, va fi 
supus unui prim examen public, du
minică 17 octombrie. Antrenorii 
coordonatori (prof. Al. Teofilovici și 
P. Cosmănescu) vor trimite în te
ren două echipe, A și B. In func
ție de evoluția din acest prim trial 
va fi stabilit, în principiu, lotul A, 
ai cărui jucători vor fi urmăriți în 
continuare în meciurile din campio
nat, pînă la data de 14 noiembrie, 
cînd va avea loc al doilea trial, de 
cristalizare a XV-lui pentru partida 
cu Franța.

Biroul federal a luat în discuție și 
un proiect prezentat de partea fran
ceză, care a propus ca, paralel cu 
meciul dintre echipele de seniori, 
să aibă loc, eventual în deschidere, 
un joc între selecționatele de juni
ori ale celor două țări, o dată cu 
anul 1972. A fost îmbrățișată cu 
interes o asemenea propunere pen
tru materializarea căreia vor tre
bui fixate unele detalii. S-a luat 
cunoștință și de propunerea de a- 
mînare a jocurilor dintre selecțio
natele B, pentru anul viitor, partea 
franceză fiind suprasolicitată de 
preparativele pentru turneul rug- 
byștilor australieni pe care îl găz
duiește In luna noiembrie.

S-a hotărît ca viitoarea ședință a 
Biroului federal să trateze în prin
cipal problema „schimbului de 
mîine".

Sebastian BONIFACIU

ROMANI

ln-
a-

ar- 
de

LA JOCURILE MEDITERANEENE
La solicitarea Comitetului de orga

nizare a Jocurilor Mediteraneene ca 
trecerile de gimnastică din cadrul 
vestei competiții sa fie conduse de 
bitri neutri, Federația internațională
gimnastică a desemnat in acest scop 
specialiști din țara noastră. Astfel, con
cursul de la Izmir va fi supravegheat 
de arbitrii Internaționali români: Elena 
firea și Adina stroescu pentru fete, 
Ricolae Vierii pentru băieți.

în raport 
în principal 
studențești 

dar 
precum

CU 
ce- 
din 

și 
Și

de 
tind 
ase- 
ele-

Tiberiu STAMA

EXCURSIE CICLOTURISTICĂ
Consiliul municipal 

pentru < 
organizează, 
brie a.c., o mare 
turistică de masă 
rea Mogoșoaia 
participe pionieri, 
întreprinderile și 
reștene.

Adunarea . participanților se va 
face duminică la ora 8,30, în fața 
clubului sportiv Dinamo, din șos. 
Ștefan cel Mare.

București 
educație fizică și sport 

duminică 10 oetom- 
excursie ciclo- 

la lacul și pădu- 
Sînt invitați să 
elevi, tineri din 

instituțiile bucu-

kjscrra
MECI 

DE TINERET
MOSCOVA - BUCUREȘTI

La sfîrșitul săptămînii viitoare 
(15—17 octombrie) se va disputa la 
Moscova, întîlnirea de scrimă din
tre selecționatele de tineret aie 
capitalei Uniunii Sovietice și capi
talei noastre.

întîlnirea — devenită tradiționa
lă — comport* întreceri individuale 
și pe echipe la toate cele patru 
arme.

„CUPA STEAUA"
Sala Floreasca II a găzduit un 

concurs de scrimă — „Cupa 
Steaua" — rezervat juniorilor din 
Capitală și cuprinzi nd probele de 
spadă (individual) și floretă fete 
(echipe). Concursul organizat, în 
excelente condiții, de clubul Steaua, 
a reunit tineri trăgători din clu
burile Viitorul, Progresul, Univer
sitatea, Șc. sportivă nr. 1 și cel al 
organizatorilor.

Proba de spadă a fost dominată 
de trăgătorii clubului Steaua 
s-au clasat pe primele locuri, 
clasamentul final : 1. Nicolae 
boș (Steaua) 4v ; 2. G. Dinescu 
3v; 3. D. Matei (Univ.) 3v;

care 
lat* 
Do- 
(id) 

4. I.

“■Dacă răspunsul ar fi negativ a- 
tunci, în cdritinuare, sîntem îndrep
tățiți a ne pune altă întrebare: 

' *'ee fac halterofilii noștri în con
dițiile unui „relache" competitio- 
nal ?

Pentru a 
blemei am 
tern și am stat de vorbă cu cîțiva 
antrenori.

La prima vedere, programul com- 
petițional oficial pe plan intern ni 
se pare foarte sărac. Intr-un an 
întreg, calendarul prevede doar două 
întreceri republicane pentru seniori: 
campionatele naționale și Cupa Fe
derației. Firește, două competiții 
sînt foarte puține de-a lungul a 
12 luni. De această părere sînt și 
antrenorii federali Ștefan Petrescu 
și Gheorghe Mănăilescu. Dar cei 
doi interlocutori au adăugat i 
„Este foarte adevărat că numărul 
competițiilor interne pare sărac, dar 
trebuie să avem în vedere faptul 
că la acestea se mai adaugă pro
gramul internațional (Cupa Dunării, 
Balcaniada, campionatele europene 
și întâlnirile bilaterale inter-țări și 
inter-echipe). Dacă Ie sdeotim pe 
toate, vom ajunge la concluzia că 
un sportiv fruntaș participă anual 
la cel puțin 10 concursuri. Or, me
todica de pregătire la haltere pre
vede obținerea formei maxime a 
unui sportiv la cel mult 4 con
cursuri pe an".

Desigur, cele spuse mai sus co
respund realității. Dar calendarul 
intern nu se alcătuiește în funcție 
de necesitățile sportivilor fruntași. 
Să luăm de pildă unele secții de 
haltere mai mici, aparținînd unor 
cluburi și asociații care nu au spor
tivi în iotul național și care, con
form calendarului, nu participă de
cît la cele două întreceri anuale. 
Ce fac acești halterofili de-a lun
gul unul întreg an ? Cum își pot 
verifica forma ? Cunoscut fiind fap
tul că doar concursul constituie un 
stimulent în pregătirea halterofi
lului, ne vom da seama cît de dău-

ne edifica asupra pro- 
studiat calendarul in-

t

nătoare este pauza competițională.
Antrenorii federali recunosc fap

tul <;& pentru marea majoritate a 
sportivilor noștri întrecerile oficia
le sînt puține. Ei fac o propunere, 
care trebuie neapărat luată în sea
mă. Organizarea unpr concursuri 
republicane pe categorii, cu parti
ciparea a 10—12 sportivi. Reuniuni
le să aibă loc la intervale de o 
lună, mereu în alte orașe, la fie
care categorie in parte. De fapt. 
ideea nu e nouă. Cu 10—15 ani în 
urmă, concursurile pe categorii care 
s-au organizat in numeroase orașe 
s-au bucurat de mare succes atît 
din punct de vedere tehnic cît și 
propagandistic.

Antrenorul echipei Petrolul Plo
iești, Nicolae Bărbulescu are și alte 
propuneri, la fel de interesante. Or
ganizarea unei divizii pe plan na
țional cu participarea celor 
bune formații din țară, „f
— spune antrenorul ploieștean — 
la haltere perioada de refacere a 
organismului după un concurs este 
mai lungă dccit la alte sporturi
— propun ca etapele să aibă ioc 
o dată pe lună".

Firește propunerile merită a fi 
studiate și sperăm că federația de 
specialitate va lua măsurile cores
punzătoare. Subliniem insă faptul 
că problema de mai sus se referă 
numai la competițiile rezervate se
niorilor. La juniori, subiectul nu 
este actual, deoarece halterofilii ti
neri au suficiente competiții. De 
altfel, puzderia de întreceri rezer
vate juniorilor a permis afirmarea 
unui mare număr de halterofili 
printre care C. Ciobanu (Ș. N. Ga
lați), Fr. Szatmari, Gh. Bercea, Șt. 
Dezsi (Dinamo Buc.), Al. Ștefan 
(Steaua), C. Mărgărita, Hie Nicu 
(Rapid), I. Kraicik (C.S.M. Cluj) etc.

N-ar fi de Ioc rău ca o asemenea 
listă de evidențiați să existe și ia 
seniori. Dar competițiile în care 
aceștia s-ar putea afirma fiind pu
ține, deocamdată un asemenea ta
bel al performerilor lipsește.

mai
Jntrucît

Ion OCHSENFELD

CAMPIONATUL DIVIZIEI A

SE REIA SiMBĂTĂ LA CLUJ
După lunga vacanță ce 

campionatelor mondiale, 
scrimei reapar pe planșa 
curs la Cluj, unde se va desfășura, 
simbătă și duminică, etapa IH-a 
a campionatului diviziei A pe 
echipe.

Considerăm că înaintea reluării 
acestei competiții este utilă o pre
zentare a situației în clasamentele 
probelor respective.

Floretă feminin (toate echipele 
au susținut cite 10 meciuri) i 1.

a urmat 
fruntașii 
de con-

REZERVATA JUNIORILOR
Dinu (id.) 2v ; 5, E. Zanea (id.) 
2v; 8. D. Triținevschi (Steaua) lv.

Concursul de floretă a revenit 
trăgătoarelor clubului Progresul 
(Serafin, Ionescu, Bică, Dragotă, 
Petrescu) care au ciștigat toate 
meciurile : 4—2 cu S.S. 1; 10—6 cu 
Viitorul; 8—8 (49—54) cu Steaua ; 
Steaua 12—4 cu S.S. 1; 9—7 cu 
Viitorul; Viitorul 15—1 cu S.S. 1. 
Clasament final: 1. Progresul 6 p; 
2, Steaua 4 p ; 
4. Șc. sportivă

Cîștigătorilor 
moașe premii.

2p;3. Viitorul 
nr. 1 0 p.
li s-au înmînat fru-

P. TUDOR — coresp.

Steaua 18 p; 2. Progresul Bucu
rești 16. p; 3. I.E.F.S. 10 p ; 4. 
Olimpia Satu Mare 8 p; 5. Uni
versitatea București 8 p; 6. Fa
rul Constanța 0 p. Floretă mascu
lin (s-au disputat 10 meciuri): 1, 
Steaua 20 p ; 2. Olimpia Satu Mare 
14 p . (87 a.c.), 3. Universitatea
București 14 p (83 a.c.), 4. I.E.F.S. 
6 p; 5. Progresul București 4 p; 
6. Crișul Oradea 2 p; Sabie (s au 
disputat cite 10 meciuri): l. Stea
ua 20 p; 2. Politehnica Iași 12 p 
(90 a.c.) ; 3. Universitatea Bucu
rești 12 p (81 a.c.); 4. C.S.M. Cluj 
8 p ; 5. Tractorul Brașov 6 p; 6. 
I.E.F.S. 2 p; Spadă (Medicina Tg. 
Mureș are două restanțe. cu 
Electroputere și cu Steaua) > 1. 
Steaua 16 p (93 a.c.); 2. Electropu
tere 16 p (85 a.c.) ; 3. Medicina Tg. 
Mureș 12 p; 4. Universitatea 
București 8 p ; 5. C.S.M. Cluj 4 p ; 
6. Dunărea Galați 0 p.

Meciul restant de spadă Electro- 
putere-Medicina Tg. Mureș se va 
disputa In cadrul etapei de la Cluj, 
iar Intîlnirea Medicina Tg. Mureș- 
Steaua va completa programul 
etapei a IV-a care este programată 
la 20—21 noiembrie In București.
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JUCĂTORII Șl OBLIGAȚIILE LOR MEREU SPORITE
IN ACTIVITATEA INTERNĂ Șl INTERNAȚIONALĂ

vreme cind fotbaliștii noș- 
puține partide in răstimpul 
cam jumătate din numă- 

către

Sportul Fag. s 3-8

Era o 
tri jucau 
unui an, 
rul de meciuri realizat de 
elite, prin alte părți. Pe atunci de- 
plingeam această stare de fapt, res
ponsabilă de instalarea unor com
plexe si de unele asperități de teh
nică. Remedierea trena, fiindcă pe 
atunci doar contractarea unui mare 
număr de jocuri amicale cu par
teneri foarte buni ar fi putut re
prezenta o soluție, sub anumite un
ghiuri însă foarte dificilă. înmul
țirea competițiilor oficiale interclub, 
înmulțirea comnetitiilor rezervate 
echipelor naționale de seniori, tine
ret sau juniori. înmulțirea turneelor, 
toate acestea întltnolate In ultimii 
ani. precum și realizările ceva mai 
substanțiale ale unora dintre echipele 
noastre (factor 
îndelungată pe 
biții), au făcut 
buni fotbaliști 
acum un număr 
mare și aproximativ egal cu cifrele 
pe care le invidîau anterior la alții 
Tabelul alăturat arată cit au jucat, 
de la începutul campionatului și pî
nă duminica trecută. 20 dintre cei 
mai reprezentativi fotbaliști români. 
Majoritatea componenților echipei 
naționale, precum si cițiva dintre 
jucătorii echipei olimpice au parti
cipat în decurs de 6 săptămini la 
13. 14 si 15 meciuri, ceea ce înseam
nă aproximativ 3 meciuri pe săptă- 
mină, în succesiunea duminică- 
miercuri-duminică. Campionatul, ca
lendarul echipei naționale, cupele 

europene, partidele amicale de veri
ficare în vederea întllnirilor oficiale 
au solicitat acest nucleu de oameni 
In mod foarte riguros.

Credem că este necesară o înțe
legere completă a sensurilor acestei 
solicitări. Ea presupune un , intens 
oonsum de energie fizică și ner
voasă. Meciurile reprezintă întîiul 
plan în care se realizează un con
sum intens si repetat. Meciurile, 
cu tensiunea și paroxismele lor. Dar 
solicitarea multilaterală a fotbaliș
tilor prezent! de circa 3 ori pe săp- 
tămină în partide de acut interes 
nu poate fi circumscrisă doar la 
atlt. Să ne rindim la deplasările pe 
care sînt obligați să le efectueze. 
/reevent. unul sau altul joacă _du- 
minica aceasta la Iași sau la ~ 
dea. miercuri la Helsinki sau 
pole, iar duminica următoare 
Constanta sau București. Și 
de confortabile si de rapide 
avioanele, trenurile sau 
de azi oboseala călătoriilor nu coate 
fi ignorată. Una dintre servitutile 
ca>-e jenează cel mai mult ne fot
baliști este absența prelungită din 
mediul familial. Intr-o perioadă de 
permanentă campanie, cu meciuri 
spatiate la interval scurt, cu antre
namente. cu preocupările cotidiene 
cei în cauză trăiesc aproape conti
nuu într-un mediu special, eu re
gim de viață monoton, cu tentă 
obsesivă, cu atit mai greu de supor
tat cu cit se preltinseste si reîncepe 
săntămină dc săptămînă. Tn avionul 
care aducea într-o joi noaptea echi
pa națională de la Helsinki. în ulti
ma oară dinainte de aterizare, bă
ieții glumeau amar pe seama celor 
ce se vor întîmpla pe aeroportul 
Otopenî. la aterizare. Și. intr-ade
văr. deși era aproape două după 
miezul nopții, conducători și antre
nori din partea cluburilor i-au aș
teptat și ca să-i felicite, dar și ca 
să-i ia la echinele lor pentru me
ciul următor. Viata fotbaliștilor de 
elită are asprimi puțin cunoscute, 
frămîntări interioare, conflicte mute 
care grevează starea generală a unor 
oameni de Ia care cerem de fiecare 
dată să lupte, să fie excepționali, 
să învingă, să nu evolueze mediocru 
etc. 
obosească, n-au 
odâtă, după ce 
au trecut prin 
pidul. de pildă, 
pe A.C. 17—.:'..

de menținere mai 
orbita unor compe
reflex ca «ei mai 

români să presteze 
de partide mult mai

Ora-
Nea- 

la 
oricît 
ar fi 

autocarele

vdie să 
se clatine 
săotămîni 

grele. Ra- 
__ _ .. a eliminat 
Napoli. si a făcut âtîtea 

eforturi lăudabile în ultima vreme, 
a fost stora duminică, in meciul Cu 
Snort Club Bacău, iar luni echipa 
asta 
slab, ___

A doilea motiv pentru care s-a 
întocmit acest tabel comentat tine 
de necesitatea de a supraveghea 
potențialul unor jucători, care mai 
au în această toamnă de rezolvat 
ecuații foarte grele. Nu mai departe 
decît săptămîna aceasta, majoritatea 
numelor cele mai solicitate au par
ticipat la verificări, duminică vor 
juca la Copenhaga in preliminariile 
olimpice, apoi vor relua campiona
tul. vor intra în turul secund al 
cupelor europene și vor fi convocate 
pentru meciurile cu 
Tara Galilor.

Un sezon infernal, 
nu e nimic de făcut, 
complicat, reprezintă 
cărei țări cu fotbal afirmat sau 
vrea să se afirme, reprezintă itine
rarul oricărui jucător de marcă. 
Altă dată la așa ceva doar visam, 
acum însă fotbalul nostru trăiește 
și el pe meridianul solicitărilor ma
xime. Nu ne lamentăm pentru asta, 
mai ales că asemenea solictări per-

Tinerii aceștia n-au 
voie să 

cîteva 
încercări 
după ce

a fost acuzată pentru jocul 
pentru eșec.

Cehoslovacia si
Tn acest 

Programul 
condiția

sens 
dur, 
ori
care

COOPER DIN NOU IN ACTUALITATE CIFRELE VORBESCACTIVITATEA COMPETIȚIONALĂ A FOTBALIȘTILOR 

FRUNTAȘI DE LA 22 AUGUST a.c.
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1. Răducanu Rapid 6 6 3 15
2. Sătmăreanu Steaua 5 6 3 14
3. Lupescu Rapid 6 6 3 15
4. Dinu Dinamo 5 4 3 12
5. Mocanu Petrolul __ 6 6 1 13
6. Vlad F C Argeț 6 8 — 14
7. Popovlcf U.T.A. __6 4 2 12
8. BOc Rapid __5 4 1 10
9. Dumitru Rapid 6 6 3 15

10. R. Nunweiller Dinamo 4 3 3 10
11. Anca ,,U“ Cluj 6 6 — 12
12. Vigu Steaua 6 6 2 14
13. Broșovschi U.T.A. 6 4 3 13
14. Lucescu Dinamo 6 6 3 15
15. Dembrovschi S. C. Bacău 6 6 1 13
16. Iordăncscu Steaua 5 6 3 14
17. Tătaru Steaua 4 5 3 12
18. Neagu Rapid 6 5 3 14
19. Fl. Dumitrescu Dinamo 6 3 9 

ie 11
20. Năstase Steaua 5 4 3 12

în perioada de întrerupere a campionatului, echipele noastre deprimă 
divizie susțin, la indicațiile federației de fotbal, testul fizic de 
probă care poate da antrenorilor prețioase indicații 
tire. Ia orientarea antrenamentului

Marți dimineață, pe pista sta
dionului din Șos. Ștefan cel Mare, 
DINAMOVTȘTII — mai puțin cei 
nouă jucători selecționați în Iotu
rile divizionare, plus Deleanu și 
Nunweiller III, care acuză trauma
tisme mai vechi — s-au înșirat cu
minți. în două serii. încereînd în 
continuare, sub ochiul secretarului 
F.R.F. Ton Alexandrescu. și sub 
controlul cronometrului, trecerea 
normei de 3 200 de metri de aler
gare, în 12 minute. Singurii care 
n-au îndeplinit această normă au 
fost Dorn Popescu și Constantines- 
cu (ambii s-au oprit după 2 000 de 
metri). Foarte bine au alergat com- 
ponenții echipei de tineret, antre
nată de prof. Timar, dintre care 
s-a detașat și cîștigătorul „cursei", 
extrema dreaptă Mihalache, ce s-a 
oprit, la fluierul care indica scurge
rea timpului de alergare, după 
3 500 m.

în continuare — s-au clasat Lă- 
buș (3 430 ml Sălceanu (3 350 m). 
Răniți, Bataclin si P. Victor (3 340 
m). Enache (3 300 m). Haidu, Gas-

de campionat ale Rapidului

Reprogramarea viitoarelor meciuri

propriu-zis.
cu privire

rezistență, 
la pregă-

par, portarii
(toți Cu 3 250

I

Eftimescu

POLITEH- 
miercuri, în

Caval și
m). etc.

★
O altă divizionară A, 

N1CA IAȘI, a susținut
prezența delegatului federal Flo
rian Dumitrescu, testul Cooper. Din 
lotul de 30 de jucători de care dis
pun ieșenii, 28 au efectuat proba 
de control. Au lipsit, motivat, Incze, 
accidentat în meciul cu Petrolul, 
și Simionaș. chemat la lotul de ti
neret. Cele mai bune rezultate au 
fost, obținute de Marian Moldovan 
3 450 m. 
3 250 m, 
m. N-au 
eu (3 050 
naru —

Marica 3 300 m. Biliboacă 
Lupulescu și Alecu 3 250 
realizat baremul Stoices- 
m) Pali, Ailoaej și Lem- 

3 100 m.
★

Jucătorii echipei PETROLUL au 
fost supuși tot miercuri testului 
Cooper. Delegatul federal, Constan
tin Ardelean» ne-a comunicat că 
toți elevii antrenorului Ilie Oană 
— cu excepția lui Ciupitu. care a 
alergat în 12 minute... 3 100 m — 
au trecut, la limită (3 200 m), pro
ba. Dincuță a stabilit cel mai bun 
rezultat, 
3 300 m.

mitru, Neagu — chemați la echipa 
olimpică, Lupescu — prezent la 
selecționata divizionară, Codreanu 
—• bolnav și Petreanu — acciden
tat) a dat marți proba fizică de 
rezistență. Cel mai bun rezultat a 
fost obținut de Angelescu, care a 
alergat 3 400 m. Mușat, Codrea și 
Dinu au acoperit distanța de 
3 300 m. De menționat că nu s-a 
înregistrat nici un... corigent.

★
La UNIVERSITATEA CRAIOVA 

cel mai bun rezultat l-a obținut 
„juventistul" Virgil Mincioagă 
(3 450 m). urmat de Lepădatu, Ber- 

.neanu și Martinovici (toți cu cîte 
3 400 m). Mincă, Bitlan, Ivan, Bo- 
șoteanu și Pîrvu (ultimul a aban
donat după 10 minute, timp în care 
alergase... 1 350 m !) nu au îndepli
nit baremul. Au lipsit, motivat, 
Neagu și Oblemenco — accidentați 
și Țarălungă, prezent la Buzău cu 
selecționata

CU 298 DE MECIURI 
JUCATE ÎN DIVIZIA A 
LERETER 
L A EGALAT PE PAHONȚU

• Iu ultima etapă, Lereter l-a 
egalat pe Pahonțu. avind 298 de 
meciuri jucate în divizia A.

acoperind distanța de

Lotul
jucătorii

★
echipei RAPID (lipsit de 
Răducanu, Pop, Boc, Du-

divizionară.
★

de la F. C ARGEȘ au 
miercuri testului Co-

Fotbaliștti 
fost supuși 
oper. Cele mai bune „cifre" : Do- 
brescu. Ciolan, Moisescu, Georges
cu și Mințu. ultimii trei din echi
pa de tineret-rezerve, care au a- 
lergat 3 400 m. Nu și-ah îndeplinit 
„norma" Dobrin, Barbu, și Frățilă 
(primii doi au alergat 3 120 m. iar 
Frățilă numai 1 700 m). Au absen
tat jucătorii Pigulea și Ciornoavă 
— accidentați —, Vlad și Marian 
Popescu, aflațî la loturi.

manente fortifică și șlefuiesc jucă
torii și echipele. Dar primejdia su
prasolicitărilor este reversul. 
Implicată, așa Incit ea 
venită sau combătută, 
menul s-a declanșat.

Tțu este momentul 
diversele laturi ale operațiunii de 
recuperare. Termenul s-a încetățenit, 
deși prin multe locuri există for
mal. Realitatea obligă la instituirea 
unui arsenal subtil pentru amenda
rea oboselii. Dar asta e treaba celor

latura 
trebuie pre- 
dacă feno-

sa dezbatem

cu responsabilități ferme la fiecare 
club. Ei trebuie să găsească un echi
libru 
jocuri, pregătirea necesară, 
respectarea 
activitatea 
echilibru e 
și Colegiul 
F.R. Fotbal care poartă, 
esență, răspunerea întregului angre
naj fotbalistic.

între programul încărcat 
dar 

condiției jucătorilor 
lor obișnuită. De 
nevoie să 

central al antrenorilor și 
în ultimă

de 
și în 

acest 
se intereseze

Romulus BALABAN

Comisia centrală de competiții șl dis
ciplină a F R. Fotbal a aprobat, la ce
rerea clubului Rapid, 
niversltatea Craiova — Rapid, din 17 oc
tombrie, și Rapid — 
din 31 octombrie, să 
lele de 16 octombrie 
octombrie. Comisia a
tărîre acceptind ca reprezentanta noastră 
în „Cupa U.E.F.A.1' să beneficieze de 
ctte o zi de odihnă suplimentară Îna
intea partidelor cu Legta Varșovia.

AZI, PE STADIONUL REPUBLICII
ca meciurile li

Politehnica. Iași. 
se dispute in zi
și, respectiv, 30 
luat această ho-

Meci-tur al finalei Campionatului european feroviar
atenția amato-

• Cu cele 19 goluri înscrise în 
ultima etapă, totalul lor a ajuns la 
128 ,

• Pe baza notelor acordate în 
această etapă, clasamentul scon- 
stant-valoric’’ după sase etape se 
prezintă astfel : 1—2. „U” CLUJ 
(Lică 48) și DINAMO (LUCESCU 
50). fiecare cu cîte 485 p. 3. SC. 
Bacău 471 p (Dembrovschi 49). 4. 
Steaua 465 p (Negrea 47). 5. A.S.A. 
462 p (Hajnal 48), 6. U.T.A. 455 p 
(Domide 40), 7. Rapid 450 p (Du
mitru 44), 8. Steagul roșu 448 p 
(ADAMACHfc 50). 9, Univ. Craiova 
444 jj (Țarălungă 45). 10. Farul 
442 p (Ștefănescu 45), 11. Jiul 440 
p (Georgevici 44). 12. F.C. Argeș 
436 p (Dobrin 43). 14. Petrolul 413 
p (N. lonescu 43), 15. Politehnica 
402 p (lanul 44). 16. Crișul 382 p 
(Lucaci 36).

• Clasamentul orașelor, pe baza
mediei de spectatori — cifră apro
ximativă — după șase etape, se 
prezintă astfel : 1. BUCUREȘTI
23125, 2. Craiova 17 500. 3. Tg. 
Mureș 15 000. 4—5. Oradea și Iași 
14 000, 6. Pitești 12 333, “ ~
stanța 12 000, 8. Arad 
Cluj 10 200. 10. Ploiești 
Brașov 9 000. 12. Bacău 
Petroșani 5 833.

• Situația în „Trofeul 
schi”, după consumarea celor șase 
etape, estd următoarea : 1. CRAIO
VA 9,00, 2—4. Arad, Tg. Mureș și 
Ploiești' 8.66. 51 București 8,55, 6—8. 
Oradeâ, Bacătl' și Pitești 8.33. 9. 
Brașov 8,25, 10/ Constanța 8.00. 11. 
Cluj- 7,50 (în ‘etâpa a V-a publicul 
clujean, avînd terenul suspendat, 
a primit nota... zero !), 12. Iași 
7,33. 13. Petroșani 7.00.

Adrian VASILESCU

Tn aceste zile tn care 
rilor de fotbal din țara noastră este 
polarizată de partida Danemarca — Ro
mânia, din preliminariile Jocurilor O- 
llmpice de ta MOnchen, un alt meci cu 
miză se va desfășura astăzi în Capi
tală. pe stadionul Republicii, de la ora 
1.1.30. Este vorba de prima manșă a fi
nalei campionatului european feroviar, 
dintre Rapid șt Kairat Alma Ata. De
sigur c" bucureștenti au o misiune di
ficilă. datorită faptului că cinci pioni 
de bază al formației (Răducanu, Pop. Boc, 
Dumitru și Neagu). nu vor putea fi fo
losiți. ei răcind parte din lotul olim
pic. De aceea, antrenorul Bazil Marian 
va prezenta un „11“ compus din Mmu- 
reanu — Ștefan. Lupescu. Mușat, Co- 
drea, Dinu. Angelescu. Mlsturescu, D. 
Eră. M. Stellari ți Codreanu. Rapidul 
si-a încheiat miercuri pregătirile tn ve
derea acestei tntllniri, iar ziua de ieri 
a fost folosită de jucători pentru recu
perarea fizică. în tabăra bucureșteană

RADULESCU
are

speranțe
mari

domnește optimismul,, fiindcă se anti
cipează că lipsa titularilor va fi supli
nită printr-un plus de voință și o spo
rită putere de luptă, astfel ca la sfîr- 
șitul partidei rapidiștil să obțină un a- 
vantaj car® să-l scutească de emoții 
în meciul-retur. ce va avea loc luna 
viitoare la Alma Ata.

Echipa Kairat Alma Ata a sosit ieri 
la prînz in Capitală. Oaspeții sînt cu
noscut! publicului bucuveștean. de luna 
trecută, cind au susținut două partide 
amicale. în jocurile susținute în Bucu
rești s-au remarcat portarul Svedkov, 
mijlocașul Soldatov și extrema Sevi- 
dov. jucători care desigur că nu vor 
lipsi nici azt din formație.

Partida va fi condusă de arbitrul 
C. Petrea, ajutat la. linie de Romeo Stîn- 
can și Maximilian Popescu.

în deschidere, de Ia ora 14,15. va 
avea loc, meciul dintre echipele femi
nine Rapid — Unirea Tricolor, din 
campionatul mtincipiului București.

7. Con- 
11 333, 9. 
9 333, 11. 
8 666. 13.
Petschov.

Unul din ei este un om calm, cu 
voce blîndă și părul brumat de ani. 
Celalălt. e în permanentă agitație, 
are o față tînără și o „gură boga
tă"... Pe unul îl chiâmă Petrică, pe 
celălalt Costică, iar numele de fa
milie este același: Rădulescu...

Acești bărbați cu temperamente 
total opuse Stau de cîtăva vreme la 
cîrma echipei din Bacău și — ceea 
ce pare paradoxal — lucrează în- 
tr-o deplină armonie 1

Aveam să stău de vorbă cu „duo 
Rădulescu" înainte și după partida 
cu Farul. Dimineața, ei erau mai 
puțin vorbăreți, se simțea cum 
tensiunea apropierii jocului cu 
eonstănțenii îi cuprinde încet-încet, 
dar după ce victoria le-a readus 
zîmbetul pe chipuri, atmosfera a 
fost mâi destinsă, iar convorbirea 
mâi însuflețită.

Am notat cîteva din gîndurile și 
frămîntările acestor antrenori și țin 
să precizez că în răspunsurile lor 
spontane am Simțit încă odată coe
ziunea și armonia perfectă care ca
racterizează 
dulești...

...Cum a 
pînă acum 1 
și altele mai 
Catargiu și Mioc s-au încadrat per
fect în angrenaj. Cu Sinăuceanu și 
Hrițcu mai avem încă de furcă. 
Florea, de asemenea, rămîne în ve
derile noastre... El n-a vrut însă să 
renunțe la niște „artificii" în joc 
și de aceea nu l-am mai titularizat. 
Sperăm, însă, că el se va integra 
în curînd in ansamblul echipei...

Cinci dintre purtătorii speranțelor
Pană, Băluță, Rugiubei •*—

băcăuane. De la stingă la dreapta: 
goZpeterul, Pruteanu ți Duțan

munca celor doi Ră-

reușit
Avem
puțin bune... Rugiubei,

„tranșplantuV 
rezultate bune

... Indisponibilități ? Avem, și încă 
foarte serioase... Duțan, care pentru 
prima oară-n viață are o „întinde
re**, e în repaos medical și lipsa 
lui se resimte evident la centrul te
renului, unde vîrtejul este întotdea
una mai puternic... Lipsesc, apoi, 
Comănescu, fundaș de nădejde, care 
suferă încă de pe urma unei rup
turi de mușchi și Velicu, suspen
dat... Dar în curînd 
trei 1

... Jucătorul cel 
după primele etape ? Velicu. Dem- 
brovschi a avut o pornire mai len
tă, dar acum a atins nivelul lui o- 
bișnuit. în plus, se înțelege admi
rabil cu Rugiubei...

După jocul cu Farul antrenorii 
aveau să adauge : Sorin Avram a 
dat dovadă de o formidabilă voin
ță și vitalitate, iar Ghiță, deși după 
o gripă virulentă, a găsit puteri ca 
să apere excelent o repriză... Apoi, 
doctorul, luîndu-i temperatura, i-a 
interzis să mai intre în teren...

... Echipa care ne-a impresionat

mai mult pînă acum ? „U" Cluj. O 
echipă mult schimbată-n bine ți 
foarte constantă...

vor reintra toți

mai constant,

★
A doua parte a dialogului aveam 

s-o continuăm după ce băcăuanii 
furnizaseră „bomba" celei de a șa
sea etape, dispunînd cu 2—1 de 
Rapid... Antrenorii erau foarte feri
ciți, cum e și firesc, dar cuvintele 
lor rămăseseră la fel de bine cum
pănite...

... Ce loc vizăm ? Ne-am gîndit, 
la început, între „opt" 
asta datorită faptului că 
dit echipa din mers... în 
ne spuneam noi, la anul 
noastre vor fi mai mari... 
după victoria noastră asupra Ra
pidului, n-ar fi exclus... Și mai e 
ceva... Ne pregătim cu deosebită 
atenție pentru „cupă"... Nu de alta, 
dar vrem să găzduim din nou echi
pe străine la Bacău.

G. MIHALACHE

și „zece1*, 
am reclă- 
orice caz, 
pretențiile 
Dar acum,

Sportul constănțean are posibilități re-
ae- 
ca-

(Urmare din pag. 1)
surate cu regularitate în tot mai 
multe unități (I.M.U.M. și Cimen
tul Medgidia, Victoria Saligny. Vo
ința, Constructorul, C.F.R. și Portul 
din Constanța) li s-au adăugat alte 
competiții și Întreceri de masă : 

Cupa campionilor asociațiilor sporti
ve. traversarea lacurilor, concursuri 
populare de 
țări sportive 
Mării etc.

De o mai

înot, 
in

diferite manifes- 
cadrul Serbărilor

bucurat și întrecerile organizat^ — 
sub Îndrumarea directă a organiza
țiilor . U.T.C. — în mediul sătesc, 
îndeosebi în comunele Cobadin, 
Chirnogeni.
Castel», Băneasa. 
altele.

Progrese destul 
înregistrat și 
aproape 8 1)00 de 
generale și licee

în
Cogealac, Poarta Albă, 

Crucea, Ostrov și

largă participare s-au

de evidente s-au 
in mediul școlar, 
elevi din școlile 

, participind Ia o
activitate continuă prin diversele și 
numeroasele competiții care le sînt 
consacrate.

PREZENȚA NOTABILA TN VIAȚA COMPETIȚIONALĂ

OLIMPICII ROMÂNI
AU SOSIT LA COPENHAGA

(Urmare din pag. 1)

juca meciul, după cum speră și... 
în ploaie, căci jocul pe teren alu
necos rămfne — se zice — mare 
specialitate a elevilor lui Rudv 
Strittich. Pînă acum, în puținele 
ore petrecute la Copenhaga timpul 
se amtă foarte schimbător : la so
sirea noastră era înnourat, în drum 
spre hotel a început să plouă, iar 
seara vîntul a pus stăpînire peste 
oraș. In ciuda prognozei meteoro
logice care prevede — ni s-a spus 
— ploaie, sperăm că echipa ro
mână va putea să efectueze, vi
neri, un bun antrenament de aco
modare pe gazonul lut „Idtraets 
Park*n“.

în avion, starea de spirit a fot
baliștilor noștri ni s-a părut cel 
puțin mulțumitoare, ei privind cu 
destul realism — ceea ce evident, 
nu exclude optimismul — dificul
tățile partidei de duminică. Punc
tul de vedere al jucătorilor este 
împărțit și de cel doi antrenori, 
Valentin St&nescu și Cornel Dră- 
gușin, care — asemenea lui An
gelo Niculescu, prezent în delegație

— își leagă multe nădejdi de a- 
ceastă primă „manșă" a confrun
tării cu Danemarca

în ceea ce-i privește pe fotba
liștii danezi, eforturile noastre de 
a afla cîteva noutăți despre ei nu 
s-au văzut încununate de succes. 
După cum am aflat din cotidianul 
„Berlingske Tibende", care acordă 
mult spațiu întîlnirii de duminică, 
jucătorii danezi se află departe de 
capitală, undeva în Iutlanda, și îna
inte de vineri la prînz ne va fi im
posibil să-i contactăm.

Dar despre asta, în corespondența 
viitoare.

PROGRESUL - STEAUA
2-1 (1-1)

Partida dintre cela două team-uri 
bucureștene a oferit o întrecere plăcută 
și interesantă! Victoria a revenit sur
prinzător,. dar meritat, j,bancarilor" cu 
2—1 (1—i). Scorul a fost deschis de 
Progresul tn mln. 15, cind Dudu Geor
gescu a profitat de o ezitare a apără
torilor steliștl. în continuare Steaua a 
echilibrat jocul șf In mln. 25 a egalat 
prin Ion Constantin, După pauză, am
bele echipe au ratat exaperant de mult 
din poziții favorabile; Totuși, în min. 
88, Progresul a Înscris golul victoriei 
prin Gh. Georgescu. DS remarcat că în 
formația Progresul a evoluat șt Crăclu- 
nescu, care în sezonul trecut a jucat la 
F.C. Argeș. Se pare că în curînd el va 
apărea sub culori!» alb-albaștrilor. A 
arbitrat D. Predescu.’

AurefiPĂP.VDIE

CLUJ, 7 (prin telefon). Un joc 
viu disputat, pe alocuri chiar prea 
înfierbîntat, a avut loc azi (n.r. 
ieri) la Cluj, fapt pentru care arbi
trul întîlnirii l-a eliminat din joc 
pe Tajti (min. 50). Studenții au do
minat mai mult (dovadă raportul 
de cornere, 14—1), dar nu au reușit

ar fi 
acu- 

spbr- 
ordi- 
jude-

cu cinste culorile patriei in 
competiții internaționale.Mai puțin consistente decit 

fost, poate, de așteptat, unele 
mulări sînt de remarcat și în 
tul de performantă. Tn această 
ne de idei este de menționat că
tul Constanța își marchează prezen
ța in viata competițlonală republi
cană prin 8 echipe de divizia. A. 10 
de B. 5 de C si 13 in divizia junio
rilor și școlarilor. Numărul secțiilor 
afiliate a ajuns la 295. iar al spor
tivilor cu categorii de clasificare^ la 
peste 5 000. Tn acest, 
constănțeni au cucerit 18 titluri de 
campioni naționali si au stabilit 23 
noi recorduri ale tării, iar peste 100 
dintre ei au fO’t selecționați in lotu
rile reprezentative. Aurel Mihai — 
vicecampion european la box. Nico
lae Dumitru și Iancu Vangheliei — 
cistigători ai turneului speranțelor 
olimpice la lupte, primul dintre ei 
clasat pe locul IV la C.M. ' 1
Aurel Iliescu — medaliat cu ------
Balcaniada de box. Fmilia _Cernega, 
Angela Moroianu. Liliana 
Maria Matei —• componente 
echipei naționale de volei junioare, 
vicecampioană europeană, sint nu
mai cîteva dintre personalitățile 
sportului constănțean care au repre-

an, sportivii

de lupte, 
argint la
Pațca si

ale

zentat 
marile

Ca un fapt deosebit de pozitiv a 
fost apreciată organizarea pe litoral, 
in cursul sezonului de vară, a 43 de 
competiții și întîlniri internaționale, 
cu participarea de echipe și sportivi 
din 21 de țări.

Trecindu-se cu satisfacție în re
vistă aceste rezultate, a fost subli
niată — totodată — contribuția a- 
dusă la obținerea lor de către clu
bul Farul (a cărui activitate a fă-

DEFICIENȚE IN ACTIVITATEA

Exprimindu-și
aceste rezultate .... _ _____ _
ticipanții la ..ședință, în spiritul de 
exigentă caracteristic unor aseme
nea reuniuni de lucru, n-au ezitat 
să scoată în evidență neajunsurile 
și deficiențele care 

încă în activitatea de 
că și sport din județ.

S-a apreciat, astfel, 
fundamental privind

satisfacția pentru 
bune obținute, par-

se manifestă 
educație fizi-
că obiectivul 

cuprinderea 
unor mase tot mai largi de oameni 

‘ in
T.______ ___ . »i

sportului nu st realțjse^ă Încă in
ai muncii, cu deosebire tineri, 
practicarea exercitiiior fizice

cut, de asemenea, eu puțin înainte 
obiectul unei analize într-o ședință 
a Biroului comitetului municipal de 
partid), școlile sportive nr. 1 și 2, 
precum și alte asociații sportive din 
Constanța. Cu deplină justețe s-a re
marcat schimbarea 
nia vreme, care a 
tinuă importatoare 
tive (unele ajunse __ . ._ „ _
re) Constanța să devină — printr-o 
muncă perseverentă a tehnicienilor 
și activiștilor sportivi — furnizoare 
de tinere talente chiar și pentru 
alții. îndeosebi pentru cluburile din 
Capitală (la volei, baschet, lupte, 
handbal, scrimă etc.).

Aprecieri pozitive au întrunit și 
preocupările în direcția dezovltării 
bazei materiale a sportului con- 
stănțean. Prin eforturile _ conjugate 
ale factorilor 
cate. U.T.C., 
și cu sprijin 
construite șl 
baze sportive.
nierilor (realizat cu contribuția en
tuziastă a copiilor din 
constituie o adevărată 
orașului.

produsă în ulti- 
făcut ca din con- 

de valori spor- 
chiar la plafona-

în 
materiale

Prin
locali (C.J.E.F.S.. sindi- 
organizația pionierilor) 
de la centru au fost 
amenajate o serie de 
dintre care Parcul pîo-

DIN ȘCOLI ?! DE

tot județul) 
bijuterie a

LA SATE

mod corespunzător. Sint prea timizi 
pașii care s-au făcut in direcția de
servirii sportive a populației, a răs
pândirii acțiunilor recreative și de 
agrement în rindurile tinerilor și a- 
dulților, a transformării Jocurilor 
de odihnă (în special cele de pe li
toral) în teritorii ale sportului. în 
întreprinderi si instituții se organi
zează prea puține acțiuni cu un 
ținut diversificat. în funcție de 
cificul locului de muncă. în 
surprinzător, asociații sportive

tradiție și bune rezultate tn trecut

con- 
spe- 
mod 

cu

(Marina. Energia. S.N.C. din Con
stanta. Ideal Cernavodă. U.SjA.S.

Năvodari) au înregistrat serioase 
grese in activitate.

După cum s-a făcut remarca, 
țiunile in mediul sătesc au un
racter sporadic $1 nu găsesc întot
deauna adeziunea necesară. Comite
tele de sprijin au o activitate for
mală. Un slab ajutor, mult sub aș
teptări. se primește din partea con
siliilor populare comunale, a condu
cerilor de cooperative agricole, a că- 

culturale și acest fenomen 
se constată chiar în unele 
cu o mare putere economi- 
Kogălniceanu, Lipnita, Peș- 

Independenta. Adamclisi etc.

minelor 
negativ 
comune 
că: M. 
tera.

PROCESUL EDUCATIV

Numeroase opinii critice au fost 
formulate. în cadrul ședinței, șî la 
adresa unor stări de lucruri din 
sportul de performantă eonstăntean. 
Ca total 
siderată 
feminin.
sport Ia ......
echipe din Constanța retrogradînd 
din divizia A) sau se bate pasul pe 
loc. La un nivel nesatisfăcător con
tinui să se prezinte de 
atletismul și gimnastica, după cum 
fotbalul, deși angrenează un număr 
mare de echipe în cele .. 21... 
(A. B si C). nu se ridică încă la 
cota valorică dorită si așteptată.

Printre cauzele generatoare ale 
acestor realități neplăcute au fost 
enunțate defecțiunile în procesul de 
selecție și cel instructiv, lipsa unui 
<limai de muncă sănătos si exigent 
goana după rezultate nesemnifica
tive. insuficiența terenurilor pentru 
echipele de copii si juniori, pierd- 
rea periodică a unor sportivi frun 
lași, deficiențele din activitatea con 
ducerilor de cluburi și asociații, a 
comisiilor pe ramură de sport, a 
C.J.F.S.-ului.

Unor critici întemeiate au fost

ncmulfumitoare a foit eon- 
situatia la volei și handbal 
baschet masculin, ramuri <e 
care s-a regresat (unei*

trei divizii

în școli este folosită cu precădere 
forma competițlonală in detrimentul 
unei activități mai simple, eu carac
ter permanent, care ar trebui să cu
prindă o masă mai mare de elevi.

Oprindu-se ne larg asupra acestor 
aspecte negative (printre ele sem- 
nalînd si insuficienta membrilor 
tizanți în asociații, a elementului 
minin ne terenurile de sport, a 
Iilor pentru sport) care se fac 
marcate în mediul rural și în 
școlar, tovarășul Constantin Jurcă. 
prim-secretar al Comitetului 
tean U.T.C. a subliniat în cuvîntul 
său că educația fizică și sportul sint 
încă privite prin multe locuri ea 
tlvîtătl eu totul secundare.

TREBUIE ÎMBUNĂTĂȚIT
deficiențele ce s-au 
procesul educativ «1

«upuse si 
nifestat In ____ _ „
tăvilor. Participant» la ședință 
combătut practicile din unele

co- 
fe- 
să- 
re- 
cel

jude-

ac-

ma- 
spor- 

au 
uni-

tăti sportive (Farul. Portul. I.M.U.M., 
Cimentul) unde s-au îngăduit și 
chiar 
plină, 
făeut 
piale, 
secvență integrarea deplină a spor
tivilor în procesul de producție.

O observație 
făcut tovarășul 
al Comitetului 
Constanța, care 
tnl muncitorilor care practică spor
tul de performanță este încă prea 
scăzut. Devine necesar, a spus dto- 
sul să atragem în mod mai stărui
tor spre sport elevii din școlile pro
fesionale. tinerii din întreprinderi, 
care rămîn legați de locul lor de 
muncă, de orașul și județul nostru.

îngăduit
s-au ascuns actele de indiscl- 
unde anumitor sportivi li 9-an 
concesii și facilități neprinci- 
nnde nu s-a urmărit eu con-

să concretizeze, .deși aii. avut nu
meroase ocazii X Uifăleanu (min.' 
27), Adarrt (minliSO), Iordachet (min.’ 
37), Fanea' Lazăr (min; 61) șî din 
nou Adarri (min; ’Vfl), portarul bu- 
dapestan Haidu reținînd de fiecare 
dată „in extremis". Oaspeții au 
deschis scorul îa minutul 32, cînd 
Pustzteî a reluat, 'din apropiere, în 
gol o centrare a lui Karakas; După 
pauză, în min, 56. urt apărător de 
la Honved comite1 henț în careu 
și Adam transformat impecabil lo
vitura de la 11 m. A arbitrat I. 
Constantinescu (Cluj).

Victor MOREA

foarte îndreptățită a 
Nicolae Dan, secretar 

municipal P.C.R. 
a arătat că procen-

LOTO-PRONOSPORT

ELEVII SA FIE ATRAȘI MAI MULT PE STADIOANE

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Vasile Vîlcu. 
membrii al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar ăl 
Comitetului județean P.C.R., care 
s-a referit, ne baza concluziilor des
prinse din desfășurarea ședinței, la 
sarcinile principale ce revin orga
nelor sportive și celorlalți factori 
din județ nentru continua dezvolta
re a activității de educație fizică și 
sport. Domnia-sa a subliniat impor
tanta unei mai intense propagande 
în favoarea exercițiului fizic și a 
sportului, îndeosebi in rindurile 
elevilor, ale tuturor copiilor. „Să fa
cem mai mult sport 
spus tovarășul Vasile 
aceasta înseamnă mai 
late. Să luăm măsuri 
simplă 
nici o 
treceri 
mlnieă.
meciurilor de fotbal sau rugby, un
de să fie Invitați si părinții copiilor. 
La sate, de așemenea ,să se facă

cit mai multe serbări. în cadrul că
rora sportul să-si _ll.. ....... .....

Tovarășul Vasile Vîlcu a arătat, 
în continuare, că 
U.T.C. ■ 
cundar. ceea ce 
„Aceste organizații __ _..... .
secretar al comitetului județean de 

desfășoare o 
cultural-edu-
C.J.E.F.S.-U1

aibă locul său”.
unele organizații

lasă sportul pe un plan se- 
ceea ce nu este normal.

a spus primul

cu elevii, a
Vilcu. căci 

multă sănă- 
ca aparatura 
lipsească dinde snort să nu

școală. M «e organizeze 1n- 
pentrn școlari tn fiecare du
pe marile stadioane. înaintea

partid — trebuie să 
mai bogată activitate 
cativă șî sportivă, iar _______
să Ie ajute mai mult cu specialiști”. 
Tovarășul Vîlcu a arătat că nu este 
acceptabil ca județul Constanta. _
condițiile sale naturale deosebit de 
favorabile .Z 
de valoare, caiaciști si eanoiști. în 
încheiere, tovarășul Vasile Vilcu a 
subliniat necsitatea creșterii și pro
movării permanente de elemente va
loroase în echipele de performanță, 
a cerut să se muncească temeinic 
la antrenamente pentru ca sportivii 
județului Constanta să fie bine pre
gătiți, să joace un rol de frițnte to 
competițiile naționale. •,

să nu
cu

ridice înotători

Tragerea specială Loto a Recol-’ 
tei va avea loc astăzi la București 
în Sala Clubului Finanțe Bănci din 
str. Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 18,15. Tragerea va fi radio
difuzată iar panoul cu rezultate va 
fi televizat în jurul orei 19,10.

Depunerea biletelor cîștigătoare 
se va face pînă în ziua de marți 
12 octombrie 1971, la ora 13 — în 
orașele reședință de județ și pînă 
în ziua de luni 11 octombrie 1971, 
la ora 13 în celelalte localități.

Omologarea cîștigurilor va avea 
loc sîmbătă 16 octombrie 1971.

• Se aduce la cunoștința partici- 
panților la concursul Pronosport 
nr. 42 din 17 octombrie 1971, că 
meciul V, Dinamo București — U- 
niversitatea Cluj se înlocuiește cu 
meciul V, Corvinul Hunedoara — 
C.S.M. Reșița.

Programul complet al concursu
lui este următorul :

1. Petrolul — Farul
C.F.R. Cluj — Politehnica Iași 
Jiul — S. C. Bacău
Crișul — Steagul Roșu
Corvinul Hunedoara — C.S.M. 
Reșița
Atalanta — Cagliari 
Bologna — Varese
Catanzaro — Intemazionale 
Milan — Fiorentina
Napoli — Mantova

Sampdoria
Lanerossi

■ Juventus

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11. Roma • 

, 12i Torino
13țjVerona



Reprezentativa feminini de bas
chet a României participă, de as
tăzi pînă duminică, la un turneu 
care se va desfășura, în prima zi, 
la Budapesta șl, în celelalte zile, la 
Szekesvehervar. La întreceri mai 
iau parte echipele Ungariei. R. D. 
Germane și, probabil, cea a Bul
gariei. Lotul român este alcătuit 
din Ileana Gugiu, Gabriela Nicola, 
Angela Tita, Ana Popov, Doina If- 
timie, Elena Opriciu, Doina Pră- 
zaru, Doina Buga, Liliana Rădules- 
cu, Viorica Balai, Maria Roșianu și 
Ana Deak. Antrenor: prof. Sigis- 
hiund Ferencz.

★
Au sosit primii oaspeți pentru 

Dinamoviada care se va disputa, 
între 13 ți 17 octombrie, în sala 
Dinamo din Capitală. Este vorba 
de baschetbaliștii din R.P.D. Core
eană care au și efectuat, joi seară, 
Un antrenament, în compania cam
pioanei țării noastre, Dinamo.

CAMPIONATUL DE HOCHEI
S-A RELUAT

(Urmare din pag. 1)
doar să se apere. Și, cu toate că 
hocheiștii din Odorhei au făcut un 
adevărat „zid" în fața porții lui 
Orban, ei nu au putut să stăvi
lească iureșul bucureștenilor, care 
B-au arătat a fi într-o vervă deo
sebită. De pildă, ne-a plăcut în jo
cul prestat de Dinamo București 
faptul că majoritatea golurilor s-au 
înscris din combinații rapide șl 
bine orientate tactic.

Iată și autorii acestor golurit 
Pană (5), Costea (3), Florescu (3), 
FI. Sgîncă (2), Axinte (2), Gh. Hu- 
țanu (2), Tureanu (2), Boldescu, 
Bandaș, Mihăilescu —- Dinamo; 
Tarcsi, Gyorgy — Tîrnava. Au con
dus î Gh. Mureșan (București), J. 
Boda (Miercurea Ciuc).

întrunindu-se 
patipoarul „23 
federal a luat 
dul de comportare al jucători
lor și arbitrilor la primul tur
neu al campionatului. Ținînd 
seama și de comportarea ante
rioară, Biroul a decis suspen
darea arbitrului Florin Guber- 
nu de <a jocurile turului al doi
lea, pentru abateri de la regu
lamentul de funcționare a ar
bitrilor.

ieri seara, Ia 
August", Biroul 
in discuție mo-

AVÎNTUL MIERCUREA CIUC — 
DUNĂREA GALAȚI 9—1 

(0—0, 2—1, 7—0)

1 început sub semnul unul evident 
echilibru de forțe, care nu lăsa 
de loc 'să se întrevadă diferența 
de scor din final, meciul a re
venit hocheiștilor din Miercurea 
Ciuc, care au realizat astfel o 
■victorie mai categorică decît în 
partida disputată ,pe teren propriu, 

în prima repriză, fazele s-au 
succedat cu repeziciune de la o 
poartă la alta, ambele formații 
ratând ocazii copioase. La reluare, 
Avîntul reușește să înscrie două 
goluri într-un • spurt interval de 
timp, la capătul a două faze ne
lucrate. Replica gălățenilor este 
însă în continuare, Viguroasă și ei 
reușesc să reducă din handicap, 
în repriza a treia, imediat după 
reîncepere, îl? rău șan (Dunărea) ra
tează egalarea și tot el, în conti
nuarea fazei, dă o pasă greșită, 
din care Avîntul înscrie și ridică 
scorul la 3—1. Din acest moment, 
gălățenii cedează pasul evident și 
echipa din Miercurea Ciuc se im
pune categoric. Au marcat s An
drei (2), Oswath (2), Tamas, Baka. 
IBalla, Csiszer și Csedo pentru A- 
vîntul, respectiv Moroșan pentru 
Dunărea. Au arbitrat C. Zgîncă și 
O. Barbu' — ambii din București.

AGRONOMIA CLUJ — I.F.G.G. 
BUCUREȘTI 8—3 (3-1 i 1—2; 4—0)

în cel mai disputat meci al eta
pei studenții clujeni și-au luat re
vanșa după înfrîngerea de la Mier
curea Ciuc. Au marcat Barbat (3), 
Texe (2), Vereș, Imre și Cazan pen
tru Agronomia, Marian, Malîhin și 
Steinberg pentru I.P.G.G.

Au arbitrat M. Presneanu (Bucu
rești) ți G. Tașnadi (Miercurea 
Ciuc).

ROMANIAMECIUL S.U.A norvegianul Torstein 
a înscris 8 goluri.

FINALA MONDIALA LA TENIS
(Urmare din pag. 1)

din S.U.A. și România. Am avut 
prevederea de a merge să văd cu 
o zi înainte frumoasa Salatieră de 
argint, căci știam că ea va fi asal
tată de mulțimea curioșilor la pre
zentarea ei în public.

Pentru aceasta a trebuit să obțin 
favoarea organelor de conducere ale 
Instituției bancare North Carolina 
National Bank, unde prețioasa pie
să era depusă cu grijă într-un seif, 
în așteptarea zilelor festive. Mai 
întîi ea a fost transportată într-un 
camion blindat de la Cleveland, 
unde fusese depusă după finala cu 
România de acum doi ani.

Mărturisesc sincer că la deschi
derea masivei uși a seifului am 
resimțit un adevărat șoc. Mirajul 
tenismanilor de pretutindeni, tro
feul certificînd cea mai înaltă mă
iestrie în sportul alb se afla acolo 
în fata mea, grandios și superb. 
Am întrebat pe dl. John Jameson, 
funcționar al băncii, care m-a con
dus amabil în această vizită, des
pre valoarea trofeului în dolari. 
„Aproximativ 40 000...“, mi-a răs
puns acesta. Aș adăuga, însă, că 
valoarea sa istorică și afectivă 
este de-a dreptul inestimabilă. 
Ea este pur și simplu acoperită 
de inscripții gravate cu numele 
tuturor finaliștilor din 1900 și 
țină acum. Dintre cele 15 plăcuțe 
de argint ale noului postament nu
mai una este completată cu cele 
două finale de la Cleveland t 
S.U.A. — România 1969 și S-U.A. 
*— R.F. a Germaniei 1970. Citim 
Cu emoție numele celor cinci ro
mâni scrise în această ordine — 
Ion Țiriac, Ilie Năstase, Petre Măr- 
mureanu. Sever Dron, căpitanul 
echipei î Gheorghe Cobzuc. Iată, 
peste puține zile vor fi din nou 
înscrise nume românești pe ilus
trul trofeu, ceea ce n-a fost la în- 
demînă pentru multe reprezenta
tive. Să enunțăm din nou acest 
palmares chiar dacă ar fi arhicu
noscut I numai patru țări au de
ținut „Cupa Davis" — S.U-A., Aus
tralia, Anglia, Franța; numai alte 
trei țări a.u mai jucat de două ori

tn Challenge-round : Italia, Spania 
și România.

Privind cu admirație Salatiera 
de argint, mi-am dat- seama și 
mai bine de valoarea acestei per
formanțe românești. Intîlnim acutn 
din nou, a doua oară, adversari 
care reprezintă un tenis cu infinit 
mai multe resurse, plecînd de la 
tradiții mult mai vechi ca ale 
noastre. Iar pentru sportivii noș
tri a fi ajuns să-și măsoare forțele 
cu reprezentanții tenisului ameri
can în finala celei mai prestigioase 
competiții este de Ia bun început 
un succes indiferent de rezultatul 
care va fi înscris pe tabela de scor.

Cu aceste gînduri am asistat Ia 
mult așteptata tragere la sorți, cînd 
aceeași „Cupă Davis" era așezată 
pe o estradă sub privegherea dis
cretă, dar fermă, a unor reprezen
tanți ai poliției locale. Și totodată 
prevăzută 
ce ar fi 
gere.

Dar să 
imediată, 
de fast și nu lipsită de bun gust. 
La început s-a făcut prezentarea 
comțonenților celor două repre
zentative de către căpitanii echi
pelor, Ed. Turville și Ștefan Geor
gescu. Aci a avut loc, în fine, dez
legarea micului mister ce încon
jurase zile întregi echipa ameri
cană. Alături de Stan Smith, Nr. 
1. va juca Frank Froehling, Nr-2, 
ieșind din cauză Clark Graebner. 
Pentru noi, desemnații au fost Ilie 
Năstase și Ion Tiriac.

Apoi, în fata arbitrului finalei, 
australianul Harry Hopman, ve
chea noastră cunoștință, au fost 
așezate două urne cu bilețelele pur- 
tînd numele celor patru jucători. 
Din ele au fost extrase pe rînd 
perechile de jucători de către to
varășa Emilia Bogdan, soția am
basadorului României la Washing
ton, și John Richardson, asistent 
ai secretarului de stat al S.U.A.. 
Iată rezultatul acestei trageri: fn 
prima zi fn.r. azi), de la ora 13 
(n.r. 19 — ora României) se tn- 
tîlnesc Ilie Năstase și Stan Smith, 
primii jucători ai celor două re
prezentative. în continuare, Ion

Tiriac îl are adversar pe Frank 
Froehling. Sîmbătă se va disp-ita 
partida de dublu, cu formațiile 
care vor fi anunțate cu o oră îna
inte. In ultima zi, duminică, sînt 
programate partidele Țiriac-Smith 
și Năstase-Froehling.

Am prefera, desigur, să nu fa
cem aprecieri asupra șanselor celor 
ce se vor afla în luptă pe terenul 
central de la Old Providance. Dar 
putem spune că Ilie Năstase are 
șanse excelente dacă nu va re
simți handicapul celor două zile în 
care nu s-a putut antrena 
ceea ce ar fi mai grav, dacă 
cidivă a întinderii musculare 
brațul drept s-ar produce, 
cum Ion Țiriac, în. forma în
se află și cu determinarea ce-1 ca
racterizează întotdeauna, este ca
pabil de un rezultat mare.

Zarurile sînt aruncate!

sa a, 
o re
de la 
După 
care

cu un sistem de alarmă 
funcționat la orice atin

trecem la actualitatea 
Ceremonia a fost plină

CLASAMENTUL „MARELUI PREMIU F.I.LT.“
® Turneele de la Florența și Vancouver

• în urma rezultatelor înregistra
te în turneul internațional de tenis 
de la Berkeley (cîștigat de australia
nul Rod Laver), în clasamentul 
„Marelui premiu Filt” continuă să 
conducă jucătorul american Stan 
Smith cu 177 p. Pe locul doi se 
află tenlsmanul român Ilio Năstase

de Jan Kodes (Ce-
p. Zeliko Franulo-
99 p. Cliff Richey

John Newcombe 
Pierre Barthes 

(Australia) 
73

UN MECI DE iNOT
BALCANI-SCANDINAVIA ?

La propunerea federațiilor de spe
cialitate din Grecia. Iugoslavia și 
Suedia, în aceste zile se duc trata
tive pentru organizarea unui meci 
de înot BALCANI—SCANDINAVIA, 
care ar putea să se desfășoare în 
1972, după 
urma să 
masculine, 
cite trei 
ar putea să aibă loc în 
tembrie. la Atena.

O hotărire 
problemă se 
de calendar 
Natație, care 
lele de 16 și

cu 122 p, urmat 
hoslovacia) 121 
viei (Iugoslavia) 
(S.U.A.) 93 p,
(Australia) 89 p,
(Franța), Ken Rosewall 
82 p. Clark Graebner (S.U.A.) 
p. Tom Okker (Olanda) 66 p, Frank 
Froehling (S.U.A. 63 p. Roger Tay
lor (Anglia). Marty Riessen (S.U.A.) 
60 o, Arthur Ashe (S.U.A.) 68 p etc.

• Au luat sfîrșit campionatele de 
tenis ale Italiei desfășurate la Flo
rența. în proba de simplu bărbați, 
victoria a revenit lui Adriano Pa- 
natta (in vîrstă de 21 de ani), care 
l-a învins în finală în cinci seturi 
cu 6—4. 
teranul” 
ani).

2—6, 6—1. 7—9, 6—4 
Nicola Pietrangeli

turul doi a probei

pe „ve- 
(38 de

de slm-
J.O. Fiecare echipă ar 

alinieze, atit în probele 
cit și în cele feminine, 
concurenți. iar întilnirea 

luna sep-
in această 

conferința
definitivă

va lua la 
a Ligii Europene de 
se va desfășura în zi- 
17 octombrie la Atena.

• In
piu bărbați din cadrul turneului in
ternațional de tenis de Ia Vancouver, 
jucătorul egiptean Ismail el Shafei 
a obținut o surprinzătoare victorie 
cu 1—6. 6—3. 6—4 tn fața campio
nului american de culoare Arthur 
Ashe. Olandezul Tom Okker l-a 
eliminat cu 6—3. 6—4 pe sud-afri- 
canul Terry Ryan, iar australianul 
Rod Laver a dispus cu 6—2. 6—3 de 
danezul Torben Ulrich.

ERORILE ÎN DIRIJAREA
PREGĂTIRILOR FINALE

AU GENERAT
Cea de a opta ediție a Campio

natului european feminin de volei 
s-a încheiat cu victoria echipei fa
vorite, U.R.S.S., care se situează 
de cîțiva ani încoace cu constanță 
în fruntea ierarhiei mondiale. Di
ferența valorică dintre campioana 
europeană (reconfirmată), olimpică 
și mondială și restul reprezentati
velor naționale de pe bătrînul con
tinent a fost și de astă dată evi
dentă. Sextetul lui Ghivi Ahvle- 
dieni rămîne în continuare invin
cibil. Așa că interesul major al 
recent încheiatei ediții a „europe
nelor" s-a grupat în jurul ultimu
lui loc vacant pentru Olimpiada de 
la Munchen, în jurul medaliilor de 
argint și bronz. Seriile C.E. aveau 
6 mari favorite: U.R.SS., Ceho
slovacia, Polonia. România, Unga
ria și Bulgaria. Pronosticurile au 
fost respectate, însă, doar în 5 
dintre serii. Echipa României, ini
țial trecută de specialiști drept 
candidată principală la calificarea 
pentru J.O. (alături de cea a Ceho
slovaciei), a fost autoarea unei 
mari și neplăcute (pentru noi) sur
prize Ia Reggio Emilia : a pierdut 
primul meci susținut șl prin acesta 
posibilitatea continuării disputei în 
turneul final pentru locurile 1—6. 
Fetele noastre, de la care se aș
tepta o evoluție în sfîrșit la înăl
țime, au confirmat și cu acest pri
lej incapacitatea lor psihologică, 
determinantă — după părerea

T. Nicolae și I. Dascălu in vinși 
in primele meciuri

La Berlin au început întrecerile 
marelui turneu internațional de 
box, la care participă o serie de 
pugiliști cu frumoase cărți de vizi
tă din mai multe țări, printre care 
și sportivi din România. In prima 
reuniune a competiției au evoluat 
și doi boxeri din țara noastră. De
butul sportivilor români nu a fost 
îmbucurător. Ambii noștri repre
zentanți au coborît învinși trepte
le ringului. în cadrul categoriei

LA LUPTE LIBERE

Selecționata Tg. Mureș - 
Boruta Zgierz (Polonia) 5-5

în sala I.M.F. din Tg. Mureș a 
avut loc întilnirea internațională 
amicală de lupte libere între selec
ționata orașului și formația polone
ză Boruta Zgierz. După o serie de 
meciuri spectaculoase scorul a fost 
egal 5—5. Din formația oaspete au 
făcut parte o serie de luptători va
loroși, ca de pildă, Kropp, meda
liat la mai multe ediții ale C.M. 
Cea mai bună comportare din gar
nitura mureșană a avut-o I. Denes 
(cat. 62 kg) care l-a întrecut prin 
tuș pe multiplul campion al Polo
niei, M. Marek.

I. PAUȘ. coresp. județean

mijlocie mică, T. Nicolae a fost În
trecut la puncte de Heiman (R.D. 
Germană). Reprezentantul nostru 
deși a luptat cu cura], nu a putut 
suplini carențele tehnice ale arse
nalului său. astfel că Heiman, cu un 
stil curat de luptă, a realizat o 
victorie meritată. Grefai IIie Das- 
călu a pierdut la puncte tot în 
fața unui sportiv al țării gazdă, 
Anders. Dăscălu, mai bine dotat fi
zic, a încercat să-1 surprindă pe 
adversar cu lovituri de la distanță, 
dar Anders, mai experimentat, a 
evitat contactul cu românul și lo
vind mai mult a fost declarat în
vingător la puncte.

în cadrul categoriei cocoș france
zul, Aldo Cosentino a obținut o 
spectaculoasă victorie în fața lui 
Zornow (R.D.G.) La semimuscă, so
vieticul Valeri Strelnikov l-a între
cut la puncte, într-o partidă deo
sebit de disputată, pe cunoscutul 
pugilist Horst Weinhold (R.D.G.).

LA HANDBAL Șl HOCHEI
La Oslo s-a desfășurat prima 

manșă a întîlnirii dintre echipa le- 
cală Oppsal și formația spaniolă 
Granollers Barcelona, contînd pen
tru primul tur al „Cupei campio
nilor europeni" la handbal mascu
lin. Handbaliștli norvegieni au ter
minat învingători cu scorul de 20—10 
(10—5). Cel mai bun jucător de pe 
teren a fost 
Hansen, care

în cadrul 
europeni" la

★

„Cupei campionilor 
hochei pe gheață s-au 

întîlnit formațiile Podhale 
Târg (Polonia) și Valerangers 
vegia). Hocheiștii polonezi au 
nut victoria cu scorul de 5—3
1—2, 4—1) prin golurile înscrise de 
Kacik (2), Hovanec, Zentara și Te- 
karj. Pentru oaspeți au marcat Kris 
tenssen (2) și Rouss-

Novy 
(Nor- 
obțl-
(0-0,

AU ÎNCEPUT JOCURILE SPORTIVE MEDITERANEENE
ANKARA 7 (Agerpres). — Pe 

stadionul „Halkapinar" din Izmir, 
în prezența președintelui Turciei, 
Cevdet- Sunay, au fost deschise în
trecerile celei de-a 6-a ediții a 
Jocurilor sportive Mediteraneene.

La competiție participă peste 
1 500 de sportivi și sportive din 14 
țări. Programul cuprinde concursuri

de atletism, box, gimnastică, judo, 
lupte, natație, tir, tenis, fotbal, 
baschet, ciclism, scrimă și yahting.

Jocurile au fost inaugurate cu 
partida de fotbal dintre selecțio
natele Turciei și Siriei, în care 
victoria a revenit fotbaliștilor turci 
cu scorul 2—1 (1—1).

poloneze.

Paris, un alt mec 
care.

va definitiva soarta 
favoarea „squadre*

la
echipa Ungariei.

tot duminică. Ia Rotter- 
meci de mare interes — 

R.DG. — din punctul 
vedere. în primul rînd 
echipa R.D. Germane

Italia susține pe teren 
partidă hotăritoare cu

jocuri importante.

în

MELENIO HERRERA ȘI-A IMBOGAȚÎT CUNOȘTINȚELE
AS'ATICEIN TARILE

sft se

viitor ar fi dispus

Atletico Madrid eliminata

intr-un turneu final 
ciștigătoarei titlului

,Din punct de vedere organi- 
India este imposibil 
campionat național datorită 

enorme. Totuși, in cele 22 
există campionate ale căror 
tnlilnesc

In preliminariile C.E., meciurile 
se apropie de sfîrșit. Pe măsură ce 
se apropie finele anului (cind se vor 
încheia întîlnirile în cele 8 grupe) 
în program figurează tot mai multe 
meciuri decisive care vor desemna 
ocupantele primelor locuri în grupe.

Astfel, mîine și duminică, se des
fășoară 4

lecționata Franței. Invingătoarea »- 
cestui joc își va disputa, în conti
nuare. primul loc cu reprezentativ» 
Bulgariei.

Mîine, 
propriu o . 
Suedia (în primul meci a terminat 
nedecis în deplasare 0—0). O victo
rie a gazdelor 
primului loc 
azzura”.

Tot mîine.
de atracție: ____
în ultima vreme, se pare că mani
festă o revenire de formă, susțin* 
o întilnire foarte importantă cu

Vara aceasta a fost extrem de bogată 
In călătorii pentru Helenlo Herrera. 
In numai 40 de zile, el a parcurs peste 
50 000 de kilometri, oprindu-se iii Iran, 
Pakistan, India, R.P. Chineză și Japonia. 
„Am văzut multe aspecte Interesante șl 
vă pot mărturisi că am învățat lucruri 
foarte utile in ceea ce privește fotbalul 
— spune „II. H.“.

„In India, de pildă, am vizitat citeva 
școli de fotbal, unde pregătirea fizică 
se face după sistemul „Yoga". In fond, 
„Yoga" se bazează tot pe exerciții fi
zice. făcute însă cu o mare concentrare 
psihică și intr-un tempo extrem de 
lent, ambele supunlnd diferitele grupe 
mușchiulare Ia o mare solicitare. In
tr-adevăr — spune în continuare Her-

HELEN1O HERRERA

Un atac ratat ne-a aruncat pe locul 7! 
® Neîncredere în rezerve
® Sini necesare teste psihologice in selecție

EȘECUL VOLEIBALISTELOR
noastră — în pierderea partidei 
test. Istoria s-â repetat: succese 
la care nici nu te așteptai în com
petiții neoficiale, fără miză, evo
luții strălucite, de la egal la egal 
cu cele mai bune formații din 
lume, în meciuri amicale, prăbușiri 
uimitoare atunci cînd intervine 
miza, ratări stupide ale marilor 
obiective.

Dacă ne amintim bine, de la J.O. 
din 1964, reprezentativa română 
nu s-a mai apropiat de primele 4 
locuri !

Ce se intimplă cu formația noas
tră de fete ? „Europenele" au con
firmat că, deși nu-i lipsește pre
gătirea, echipa are mult prea re
duse posibilități psihice de a a- 
borda competițiile importante. în 
partida cu R.D. Germană, la care 
se reduce, am putea spune, întrea
ga evoluție la „europene" sextetul 
nostru a acționat ca o victimă, con
știentă că nu poate găsi scăpare, 
în cîteva zeci de minute, fetele au 
uitat tot ce ne demonstraseră cu 
nenumărate prilejuri. Au evoluat 
crispat, tremurînd la fiecare fază, 
complet derutate (excepție făcînd 
doar Mariana Popescu). Numai 
lipsa de experiență a adversarelor 
a făcut, totuși, ca scorul să se men
țină strîns. Fortuna i-a oferit, însă, 
echipei noastre o mare șansă In
tr-un final de set în care condu
cea cu 14—13 și avea posibilitatea 
de atac. Ea a fost irosită incredibil

de Ichim și astfel intrarea în turneul 
final a fost ratată. Un atac în fi
leu a însemnat pierderea califică
rii, a prezenței la Munchen, și 
poate a unei medalii.

La incapacitatea psihologică de 
care vorbeam, s-au adăugat însă 
și alte cauze ce au determinat eșe
cul : nepregătirea meciului cu 
R.D.G., lipsa întâlnirilor internațio
nale înaintea „europenelor" (la 
care ziarul nostru s-a referit în
tr-o notă) lipsa de curaj a antreno
rilor de a utiliza rezervele etc.

Formația R.D. Germane, complet 
remaniată și întinerită după 
diale" 
slabă), 
petiții 
nească 
a fost totuși urmărită de unul din
tre cei doi antrenori ai lotului nos
tru la turneul din Polonia. Conclu
zia acestuia ? Este o echipă slabă. 
Nu a fost chiar așa, deși rezulta
tele sale nefavorabile din compe
tițiile de verificare ar fi pledat 
pentru o astfel de catalogare. Vo
leibalistele din RD.G. nu au, in
tr-adevăr, experiență, însă sînt 
înalte, atacă peste blocaj și fac o 
apărare Ia fileu destul de fermă. 
Falsa impresie despre valoarea ei 
ne-a fost fatală.

Pe de altă parte, echipa de fete 
a României a abordat „europenele" 
fără nici un meci internațional în 
perioada de o lună și jumătate

„mon- 
(unde avusese o comportare 
nu a mal apărut în com- 

amieale în care să întîl- 
reprezentativa română. Ea

dinaintea competiției I! Or, intra
rea în formă optimă nu se produce 
admirind priveliștile Ceahlăului 
sau jucînd cu echipe divizonare ro
mânești, cu sau fără jucătoare ti
tulare. Era util, necesar chiar, să 
se studieze atent, în concurs di
rect, viitoarele adversare, pentru 
ca fetele noastre să știe ce au de 
făcut. De asemenea, antrenorii 
poartă vina nehotărîrii de a în
cerca rezervele, cînd și-au dat sea
ma că unora dintre ttiulare li 
sau... tăiat picioarele de emoție. Nu 
au făcut-o. In condiții dificile de 
joc, rezervele lotului masculin, in
troduse cu curaj în teren, au schim
bat aspectul și soarta unor partide, 
însă antrenorii fetelor n-au pregă
tit (și iarăși le-am reproșat la tim
pul cuvenit) întregul lot pentru 
concurs.

Prin urmare, unele greșeli apa
rent neesențiale în pregătirea echi
pei naționale feminine — ignorarea 
partidei decisive din serie, un ca
lendar internațional nejudicios al
cătuit în perioada cea mai, impor
tantă (pe care federația l-a con
siderat, 
nostru 
toare". 
lizarea 
de verificare și apoi la competiția 
continentală, precum și labilitatea 
psihică a majorității jucătoarelor 
(ar trebui făcute teste psihologice 
la selecționarea acestora în lot, așa 
cum s-a procedat la băieți după 
„mondiale") — au dus la un nou 
și destul de grav eșec al voleiului 
nostru feminin.

.în. răspunsul dat ziarului 
la nota „Discreție păgubi- 
cel mai potrivit!!), neuti- 
rezervelor în concursuri^'

Aurelian BREBEANU

Duminică, la Varșovia, de 
menea, o partidă-cheie. Polonia 
R.F a Germaniei. O victorie a gaz
delor ar acorda șanse de calificare 
formației

în fine, 
dam. un 
Olanda — 
nostru de 
pentru că __
este viitoarea noastră adversară In 
preliminariile campionatului mondial, 
iar în al doi ea' rînd, ne interesează 
comportarea internaționalilor selecțio
nați de la Fei.ienoord. viitoarea ad
versară a dinamoviștilor în C.C.E.

rera — la New Delhi, unde am condus 
citeva antrenamente in stil european, 
aveam să mă conving că ritmul intens 
(vioi, rapid) este necunoscut de fotba
liștii Indieni. Nu știu dacă am tost 
ințeles de antrenorii șl Jucătorii respec
tivi asupra utilității ritmului rapid al 
antrenamentelor. Le-am explicat că vi
teza In execuție, tempo-ul viol de joc 
constituie o lege de bază a fotbalului 
modern".

In expunerea tăcută după reîntoarce
rea sa din țările asiatice. H. H. a mal 
adăugat : 
zatoric, !n 
dispute un 
distanțelor 
de regiuni 
fruntașe se 
pentru desemnarea 
national*.

întrebat dacă în ____ .
să activeze ca antrenor în India, H.H. 
a răspuns : „Mie iml place să lucrez 
acolo unde munca e mai grea. Singura 
dificultate (poate de netrecut) ar fi re
zolvarea problemei alimentației pentru 
jucători. Aceasta, pentru că numeroși 
jucători sînt in exclusivitate vegetarieni 
și deci, nu știu in ce măsură ar fi ca
pabili să corespundă unui efort fizic, 
maxim".

La Atena, s-a disputat ultimul 
meci din primul tur al „Cupei 
U.E.F.A.", dintre Panionios și Atle
tico Madrid. Victoria a revenit gaz
delor cu 1—0 (0—0) prin golul mar
cat de Intzoglu în min. 7. în pri
mul joc a cîștigat Atletico Madrid 
cu 2—1, astfel că fotbaliștii greci 
(care au înscris un gol în depla
sare) s-au calificat pentru turul doi 
în care vor întâlni echipa Fereric- 
varos.

Sarajevo în frunte

iu-Etapa a 8-a a campionatului 
goslav s-a soldat cu următoarele 
rezultate : Velez Mostar — O.F.K. 
Beograd 3—1 ; Olimpia Ljubljana
— Vardar Skoplje 1—1 ; Borac 
Banja Luka — Sutjeska 2—0 ; Rad- 
niciki Kraguevac — Hăjduk Split 
0—1 ; Maribor — Celik i—1 ; Slo
boda Tuzla — Radnicki Nis 1—1; 
Vojvodina Novi Sad — Steaua ro
șie Belgrad 0—0 ; Partisan — Sa
rajevo 0—0 î Zelezniciar Sarajevo
— Dinamo Zagreb 1—0. Clasament: 
1. Zelezniciar — 14 p, 2. Partizan
— 12 p, 3. Steaua roșie — 11 p. 
etc.

O imagine din primul meci al preliminariilor CE. dintre echipele Unga
riei și Franței desfășurat la Budapesta (1—1). Un atac al echipei franceze 
la poarta fotbaliștilor maghiari Foto i „KEPES SPORT" — Budapesta

4 , ,-7 ,.4. ..... ț '•

Jertfa fotbalistului W. Hoffmann
Acesta este numele fotbalistului 

de la Chemie Halle, care și-a pier
dut viața în catastrofa de la Eind
hoven. Pentru a afla cîteva amă
nunte asupra defunctului fotbalist, 
ne-am adresat redactorului Klaus 
Thiemann de la „Deutsches Spor
techo" din Berlin, care a răspuns 
solicitării noastre.

„Wolfgang Hoffmann a dovedit 
un înalt spirit de sacrificiu. în mo
mentul cînd s-a declanșat focul (în 
urma exploziei caloriferului), Ho
ffmann a salvat zeci de persoane 
cazate în hotelul „Seepferd". Dar 
pe măsură ce timpul trecea culoa
rele hotelului au fost invadate de 
fum și gaze toxice, provenite din 
țevile de calorifer. Răminind prin
tre ultimii care urmau să pără
sească hotelul, el a fost găsit asfi
xiat de către echipele de salvare, 
împreună cu alți 30 de locatari ai

hotelului, care, cu toții, și-au pier
dut viața cu acest prilej.

Wolfgang Hoffmann — în vîrs- 
tă de 21 de ani — a făcut parte 
din generația tinerilor fotbaliști ai 
R.D. Germane. Cu cîțiva ani în 
urmă a fost selecționat în lotul 
U.E.F.A., apoi a jucat în divizia 
secundă la Chemie Halle II. Anul 
acesta a promovat în echipa car® 
activează în liga I a campionatului 
R.D, Germane, fiind împreună cu 
Urbanczyk un jucător de bază al 
apărării. Wolfgang Hoffmann și a 
început școala în comuna natală 
Sangerhausen din Thuringia, apoi 
și-a continuat studiile Ia Halle. El 
era în anul III al facultății de ma
tematici, din cadrul Universității 
Martin Luther; unde s-a distins la 
învățătură, ca și pe terenul de 
sport".

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
tn runda a 14-a a campionatului U.R.S.S. 
masculin de șah de Ia Leningrad, Pla
tonov l-a învins pe Tukrtiakov, iar 
Șamkovlci a cîștigat Ia Grigorian. S-au 
Încheiat remiză partidele Karaseev — 
Savon, Bronstein — Smîslov și Krogius 
— Karpov. Restul partidelor s-au între
rupt. tn clasament 'continuă să 
Vladimir saven .cu 10 p.

Dohnal. Golurile echipei elvețiene au 
fost marcate de Neinlnger (3), Reihardt 
șl Dubois.

conducă

După disputarea a 4 runde, în 
natul U.R.S.S feminin de șah. 
desfășoară la Soci, conduce Semionova 
cu 3 p. secundată de Levitina 2','j p. și 
o partidă Întreruptă. Kobaidze șl Tlto- 
renko cu Cite 2'/t p etc. în runda a 4-a, 
Semionova a cîștigat la Șui, Kobaidze 
la Mkrtlcian și Titorenko la Fomina. A 
fost consemnată remiza in partidele Ka- 
kabadze — Levitina și Balașova — Rub- 
țov».

cam pi o- 
care se

Selecționata de hochei pe gheață, a Elve
ției, care Întreprinde un turneu in Ceho
slovacia, a 1ucat la Pardubice cu for
mația Sparta Praga. tntîlnirea s-a În
cheiat cu un rezultat de egalitate: 5—5 
(2—2, 3—1. 0—2). Pentru gazde au înscris 
Kastak, Voelk, Horesovskl, Nedlar șl

In cel de-al doilea Joc al turneului In
ternațional masculin de baschet de la 
Bilbao s-au înlîlnlt echipa locală Kas 
șl o selecționată a orașului Vichy (Fran- 
ța). Baschetbaliștii spanioli au terminat 
învingători eu scorul de 72—59 (36—24).■
Cea de-a l-a probă de obstacole din 
cadrul concursului internațional de că
lărie de la Lisabona a fost clștigată de 
sportivul portughez Francisco Caldeira 
pe calul „Gitana". Marele favorit al 
cursei, cunoscutul campion Italian Plero 
d’Inzeo, pe „Quotidiana", s-a clasat pe 
locul trei.

Competiția cicliști internațională dotată 
cu „Cupa Agostonl" s-a încheiat cu 
victoria rutierului italian Franco Bitossl, 
cronometrat pe distanța de 233 km tn 
5 h 46 (medie orară 40,405 km). El i-a în
vins la sprintul final pe belgianul De 
Geeste șl pe francezul Roger Pingeon. 
Grosul plutonului a sosit Ia 2:20 de în
vingător. Din el făceau parte, printre

alții, italienii Marino Basso, Glannt 
Motta, Felice Gimondl, danezul Oile 
Ritter șl spaniolul Francisco Galdos. 
Celebrul campion belgian Eddy Merckx 
a ocupat locul 36.

In cadrul unei reuniuni de box desfă
șurate la „Albert Hall" din Londra, en
glezul Chris Finnegan, campion olimpic 
la Ciudad de Mexico, care șl-a făcut 
debutul anul trecut la „pro", l-a Învins 
prin abandon in repriza a 4-a pe ame
ricanul Roger Rouse (cat. semigrea). In 
altă Întilnire, americanul de culoare 
Tom Bethea (cat. grea) a dispus prin 

Mark Rowek.o. in repriza a 10-a 
(Anglia).

de

Turneul internațional
Stockholm s-a încheiat __ ... 
tralianulul Kel Nagle, care r> _______
286 p. Pe locurile următoare s-au clasat 
Christy O’Connor (Irlanda). Homero 
Blancas (S.U.A.), ambii cu cite 237 p, 
Donald Swaelens (Belgia) 288 p etc. Doi 
dintre favoriții competiției, spaniolul 
Ramon Sota șl francezul Jean Garalalde, 
au ocupat locurile 7 șl, respectiv, 3 cu 
cite 290 p fiecare.

de 
cu

golf de la 
victoria aus- 

totalizat
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