
Miine, pe “îdraets parken“, Danemarca — România, parlidă din preliminariile J.O.

ÎNCREDEREA Șl DORINȚA DE A-Șl ACONTA
BILETELE PENTRU MllNCHEN

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1ȚI-VĂ!

ZIAR AII. CON SI LI ULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT

DOMINĂ LOTUL „OLIMPICILOR“ ROMÂNI
fi! Presa daneză consideră echipa noastră favorită
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/ COPENHAGA, 8 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Voi începe, stimați cititori, cu 
laitmotivul™, ploii, atît de des in- . 
vocat aid, în capitala Danemarcei, 
de cele două părți, care se vor în
frunta duminică în partida preli
minară la J.O.

I Gazdele, tehnideni și ziariști aș
teaptă — duminică — ploaia ca pe 
un vechi aliat, cu care fotbaliștii 
danezi s-au familiarizat într-atît 
îneît îi simt lipsa, în vreme ce lo
tul român speră într-un „cer de 
excepție", fără obișnuiții și atît de 
productivii nori.

Deocamdată, starea meteorologi
că a ținut cu noi, ploaia ocolind 
Copenhaga.

Azi (n.r. — ieri), la ora prînzu- 
lui, „olimpicii" români au făcut 
ceea ce se cheamă un „antrena
ment tare", de 90 de minute, pe 
terenul stadionului „îdraets Par- 
ken“, pe care se va disputa meciul 
de duminică.

Nimeni, începînd cu Răducanu și 
terminînd cu presupusele rezerve, 
n-a fost scutit de vizibile și demne 
de toată aprecierea eforturi.

Semnificativ mi s-a părut faptul 
că îndemnul la angajare în efort 
nu venea numai de la antrenori, 
ci jucătorii înșiși se stimulau unii 
pe alții, căutînd să obțină maximum
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Arbitrul : — Hamlet, ești insofit cumva de umbra bătrînului tău tată 1 
Lucescu 1 — Nu, e Răducanu, cel ce nu primește gol în poartă !

de Al. CLENCIUDesen

randament din ședința de pre-de 
gătire.

Rermarcînd 
joc a tuturor

pofta de lucru și de 
celor 16 ,,olimpici",
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Va arbitra o brigadă din Republica Federală a Germaniei, avînd 
la centru pe KLAUS OHMSEN.

Partida va începe la ora 14,30 (ora Bucureștiului)
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ROMÂNIA

a Început a 60-a finală a „cupei davis-

DUPĂ PRIMUL MECI, 1-0 PENTRU S.U.A.
Năstase

CHARLOTTE, 8 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Ziua inaugurală a finalei a pur
tat de la primele ore pecetea ma- 

' relui eveniment sportiv care are 
loc aici. Interesul este enorm. Toate 
canalele televiziunii americane au 
transmis vineri ample avancronici 
și comentarii, făcînd fel de fel de 
supoziții. In special introducerea 
lui Frank Froehling în team-ul a- 
mericân a dat. loc la multe dis
cuții. Tehnicienii echipei 'gazdă au 
explicat înlocuirea lui Clark Graeb-

Meciuri implicații
pentru clasamentele

campionatului de hochei
Ziua a doua a turului al doilea 

■— preliminar — al campionatului 
republican de hochei pe gheață, des
fășurată ieri, pe patinoarul din 
parcul sportiv „23 August", a con
semnat rezultate fără implicații a- 
supra clasamentelor celor două 
grupe.

AVÎNTUL M. CIUC — AVÎNTUL 
GHEORGHIENI 7-3 (2-1, 2-1, 3-1)

apoi, l-a redus la 3—2 (prin același 
Sziics în min. 23). Celălalt punct 
al său a fost realizat de Kercso 
(min. 44). Pentru Avîntul Miercu
rea Ciuc au marcat : Tamaș (min. 
18), Andrei (min. 20), Bașa (min. 
22), Tamaș (min. 28), Bașa (min. 
42), Vakar (min. 51 și 52).

Arbitrajul a fost asigurat de cu
plul C. Sgîncă (București) și Gh. 
Tasnadi (M. Ciuc).

na rezistat unui Smith excelent: 0-3
Solemnitatea de deschidere a în

ceput printr-o defilare a unei fan
fare militare urmată de o coloană 
alcătuită din tinere și tineri pur- 
tînd steagurile celor 51 de țări 
participante la această a 60-a edi
ție a competiției. Un moment de 
efect l-a constituit aducerea „Cupei 
Davis" purtată pe un postament de 
10 băieți de mingi îmbrăcați în e- 
chipamente verzi cu inscripțiile 
Challenge-round-ului 1971. La cere
monie au lipsit Ilie Năstase și Stan 
Smith, cei doi competitori ai pri-

1 voi nota faptul 
nunțată la sfîrșitul antrenamentu
lui — vizionarea, în cursul după- 
amiezii, a unui film cu r are re
clamă, avîndu-1 ca protagonist 
Kirk Douglas — a fost primită 
nedisimulată satisfacție.

Mîine dimineața (n.r. — azi) 
avea loc ultimul antrenament îna
intea partidei oficiale. Durata va

Partida de la Copenhaga 
va fi transmisă în întregime 
de posturile noastre de radio 
(crainic Ion Ghițulescu) și te
leviziune (comentator, Cristian 
Țopescu). Transmisiile — în 
direct — încep la ora 
(ora Bucureștiului).

că recompensa a-

STAN SMITH
fi mai mică (numai 60 de minute), 
efortul puternic la care jucătorii 
au fost supuși astăzi fiind înlocuit 
cu exersarea unor scheme tactice.

Avînd în programul lor de mîi- 
ne un antrenament dimineața, „o- 
limpicilor" români li se oferă, în 
cursul aceleiași zile, o vizită unică, 
la castelul lui Hamlet, vestitul ~ 
sinor.

Deși olimpicii danezi se află 
parte de capitală, la Aalborg, 
obținut, așa cum am promis citi
torilor noștri în corespondența pre
cedentă, amănunte despre ultime
le lor pregătiri. Intr-un meci - de 
antrenament disputat în.. cbmpariia 
unei selecționate locale, elevii Iul ’’ 
Rudy Strittich au cîștigat cu 3—0. 
Cîteva semne de întrebare mai per
sistă în tabăra gazdelor și — ele-

El-

de-
am

Paul SLĂVESCU

(Continuare tn pag. a 4-a)

ner prin faptul că Froehling a avut 
rezultate mai bune în meciurile de 
verificare susținute la antrenamen
tele premergătoare. De altfel, te
nismenii americani au făcut o pre
gătire formidabilă, extrem de in
tensă, cu toată seriozitatea, pînă în 
ultimul moment.

La ambianța extraordinară care 
domnește în orașul challenge- 
round-ului 1971 a contribuit foarte 
mult și vremea foarte frumoasă, 
un timp ideal pentru tenis, cu o 
temperatură de 23—24 de grade.

Printre numeroșii spectatori ve- 
niți șă asiste la meciuri este și 
compatriotul nostru, tenorul Ludo
vic Spies, aflat în Charlotte între 
două reprezentații cu opera Paiațe 
pe scena Metropolitanului din New 
York.

în sfîrșit, tot în tribune, este 
prezent într-o lojă de onoare, fiul 
donatorului Salatierei de argint, 
Davis Jr.

mului meci. In acest timp ei își 
efectuau încălzirea pe un teren a- 
lăturat, Ilie făcînd schimburi de 
mingi cu Mărmureanu.

După retragerea coloanei de ofi
ciali și jucători a urmat o scurtă 
pauză, pentru ca apoi, la ora 13,20 
(19,20 ora României), să apară pe 
teren arbitrul finalei, Harry Hop
man (Australia), însoțit de arbitrul 
partidei inaugurale, Michael Dunne 
(originar din Carolina de Nord) și 
cei doi jucători, Ilie Năstase și 
Stan Smith. O nouă tragere la 
sorți pentru alegerea terenului și a 
serviciului. Smith a ales serviciul, 
iar Năstase terenul cu soarele în 
față pentru ca în următoarele două 
ghemuri să beneficieze de o lumi
nă mai bună.

Și, în fine, Ia ora 13,30 (19,30), 
Stan Smith a servit prima minge 
a celui de al 60-lea Challenge
round.

Ilie a început destul de slab,

fiind condus cu 5—0 de Smith, deși 
pe fiecare serviciu al adversarului, 
Năstase a avut mingi de ghem ne
valorificate însă. Jucătorul nostru 
a greșit destul de des, a avut servi
cii nesigure și retururi defectuoase.

Cel de al 6-lea ghem a adus re
virimentul românului care reușește 
să-și cîștige serviciul anunțînd o 
revenire spectaculoasă. Năstase 
se arată „intrat" total în mînă. La 
5—1 americanul servește, dar Ilie 
face repede 40—15 și o dată cu ad
judecarea ghemului reușește și 
primul său break. Urmează la ser
viciu tenismanul român și 3—5.

Ghemul nouă, pe serviciul lui 
Smith, este extrem de disputat. 
Dar, din nou românul are inițiativa 
și cîștigă : 4—5. Apoi, Năstase are 
serviciul și... 40—0 ! Este însă ime
diat egalat și urmează o suită for
midabilă de 
Năstase. După 
trecere trimisă 
Ilie îi aduce
5— 5 !

Tensiunea a 
pe teren ca și 
final de set reprezentantul nostru 
luptă cu multă voință și el are o 
șansă excelentă în momentul cînd, 
pe serviciul lui Smith, face 40—0. 
Dar tenismanul american continuă 
să servească formidabil și egalează 
pentru ca să preia și conducerea :
6— 5. Smith izbutește să cîștige și 
ghemul următor pe contraserviciu, 
Deci 7—5.

In setul secund, fiecăruia dintre 
competitori îi revine ghemul pe

lovituri. Avantaj 
care o minge de 
cu multă adresă de 
egalarea scorului i

atins limite maxime 
în tribune. In acest

serviciu pînă cînd Smith are 3—2. 
El face și un break t 4—2. Năstase 
ratînd retururile de pe partea 
stingă. Apoi, Ilie nu s-a mai apro
piat și Smith iese învingător și în 
acest set cu 6—3.

In următorul, de Ia 1—1, spor
tivul român își pierde serviciul și 
2—1 pentru american. La 3—1 me
ciul este jucat. Setul se încheie cu 
6—1 în favoarea lui Smith. Așadar, 
el învinge cu 7—5, 6—3, 6—1, după 
o partidă care a durat 94 de minute 
(setul I : 47, II 1 27, III l 20).

Cîștigătorul a confirmat forma 
sa excepțională care l-a impus în 
campionatele de la Forest Hills și 
ca lider detașat în clasamentul 

F.I.L.T.
învinsul a resimțit pauza forțată 

de două zile. El nu s-a putut aco
moda cu zgura specială 
este acoperit terenul și 
permis lui Smith să-și 
din plin forța serviciilor 
deplasărilor spre fileu, 

este prematur de tras 
dar dificultățile întrezărite înaintea 
finalei 
siunile 
ricani 
tiți și 
terenul cu zgură de aici este foarte 
departe de ceea ce înțelegem noi 
prin asemenea suprafețe.

A început apoi meciul Froehling 
— Țiriac.

cu care 
care i-a 

valorifice 
și viteza 
Desigur, 

concluzii.

au apărut acum în dimen- 
lor reale. Tenismenii ame- 

se prezintă excelent pregă- 
în maximum de formă, iar

Radu VOIA

PREPARATIVELE OLIMPICE 
SPRE FAZA FINALĂ

TERENURILE DINTRE BLOCURI. 
BLOCURILE DINTRE TERENURI...

Acum cînd n-au mai rămas decît 320 de zile pînă la Jocurile 
Olimpice de vară și mai puțin de 120 de zile pînă la cele de iarnă, 
ie poate susține cu certitudine că am intrat în faza acută a pregăti
rilor,( a căror programare riguroasă impune noi modalități de analiză 
șj dirijare. In perioada aceasta, a pregătirilor mai intense, devine 
firească angrenarea tuturor specialiștilor și afirmarea clară a respon
sabilităților în sînul federațiilor, lată de ce, zilele trecute, Biroul 
CNEFS a hotărît succesiunea acțiunilor menite □ confirma adevărul 
că performanța nu mai poate fi rodul exclusiv al întâmplării.

Federațiile sînt primele chemate a supune analizei mersul prepa- 
rativelor olimpice. Concluziile și propunerile federațiilor vor fi pre
zentate Biroului CNEFS, Bilanțul general al analizelor și dezbaterilor 
va fi întocmit în ședința comună a Comitetului Executiv CNEFS și a 
Comitetului Olimpic Român, urmînd, cu acel prilej, să se definitiveze 
lotul olimpic lărgit care va ataca pregătirile în ultima lor fază.

Toate aceste măsuri au devenii necesare la sfîrșitul anului 1971 
în care sporturile olimpice, în marea lor majoritate, și-au desfășurat 
campionatele mondiale sau europene, constituind excelente mijloace 
de verificare.. Pe baza experienței cîștigate în cursul acestor competiții, 
se poate creiona foarte bine programul de pregătire al anului 1972,

Partida a fost de un nivel valo
ric mediocru, presărată cu multe 
stîngăcii și greșeli de ordin tehnic. 
Formația din Miercurea Ciuc a ac
ționat cu ,,motoarele în plin" doar 
atît cit a avut nevoie și deși a do
minat copios, cea mai mare parte 
a timpului, n-a Izbutit să înscrie 
decît de 7 ori, ceea ce nu reflectă, 
totuși, nici pe departe diferența de 
valoare care o separă de clasa ad
versarilor. Formația din Gheor- 
ghieni a făcut eforturi lăudabile 
pentru a se apăra cît mal eficace 
și în bună măsură a reușit ceea 
ce și-a propus. Ea a deschis chiar 
tcorul (Sziics în min. 15) și, mal

AGRONOMIA CLUJ - TÎRNAVA 
ODORHEIUL SECUIESC 
10—2 (4—2, 3—0, 3-0)

l 
cîndCu excepția primei reprize, 

hocheiștii din Odorhei au oferit o 
replică mal dîrză și au supus apă
rarea studenților clujeni unei pre
siuni ceva mai susținute, înscriind 
și cele două goluri ale lor (Albert 
min. 4 și 17), în rest Agronomia 
n-a avut nici un fel de problemă.

Romeo VILARA

(Continuare tn pag. a 4-a)

La Tg, Mureș se pare că 
loc o mare consfătuire între 
și copii.

— Noi — ar fi spus părinții — nu 
sîntem mulțumiți că bateți mingea 
printre florile din fața blocurilor, 
că vă așezați porțile de fotbal între 
două ferestre.

— Noi — au răspuns copiii nu 
sîntem mulțumiți că nu bateți min
gea, că nu vă jucați. Că dacă v-ați 
juca, ați ști ce-i aia joacă șl ați 
face ceva pentru subsemnați!.

— Pentru „subsemnați!" s-au făcut 
destule 1 Vezi terenurile, pistele, ba
zinele care vă stau la dispoziție.

— Și pentru dumneavoastră s-au

0 lăudabilă inițiativă în orașul Tg. Mureș
a avut 
părinți

nufăcut destule. Dar. 
profitați de

— Scuza 
părinții — 
virstnicl.

— Iar noi, copii. Stadion înseamnă 
autobuz, „fii atent cum treci strada", 
„bagă de scamă să nu răcești după 
duș" etc. Or, dacă îndrăgitele tere
nuri de sport ar fi aici, între blo
curi, toată puștimea s-ar declara 
fericită.

— Sau, din punctul nostru de ve
dere, invers : dacă blocurile, cu ta
bieturile, cu doza lor de confort, ar 
fi între terenuri, toți vîrstnicii s-ar 
declara mulțumiți...

ca și noi, 
aceste lucruri.

noastră — au continuat 
egte justificată : sinteni

Dacă a avut sau nu loc această 
discuție între părinți și copii, nu 
știm. Un lucru e sigur : gospodarii 
orașului Tg. Mureș le-au rezolvat 
favorabil doleanțele. Consiliul popu
lar județean Tg. Mureș, bunăoară, 
a luat lăudabila inițiativă de a 
amenaja, printre blocuri, mici com
plexe sportive destinate copiilor.

Le-am vizitat fntr-una din aceste 
dimineți de toamnă dulce, la ora 
primelor jocuri de fotbal, cînd sco
rul se putea încă ține minte, cînd 
nerăbdarea puștilor de pe margine 
de a intra pe teren nu ajunsese 
la capăt.

împrejmuite cu gard înalt da sîr- 
mă, prevăzute la intrare cu portițe. 

I frumoasele „stadioane dintre blocuri” 
atrăgeau ca magnetul terenurilor da 
sport toți copiii cartierelor. Cînd 
istovitoarele driblinguri făceau să 
se mai retragă cite un coechipier, 
locul rămas liber era completat din 
mers ; prin „mers" înțelegîndu-se

Vasile TOFAN

fi Doar două certitudini Elena Ceampelea fi Alina Goreac • Ce se intimplă cu QQQ
gimnastele Liceului din municipiul Gheorghe 

asigura o prezentăgrabnice vor

ALINA GORE A Q

Prezența echipei 
feminine a Ro
mâniei la Jocurile 
Olimpice de la MUn- 

chen ar constitui o bi
nevenită reluare a par
ticipărilor noastre la 
această importantă com
petiție. participări mar
cate în trecut de com
portări și rezultate re
marcabile, urmate de 
cucerirea unor medalii 
la edițiile de la Mel
bourne și Roma. După 
absența de la Ciudad 
de Mexico, a urmat 
acel merituos loc cinci 
ocupat la „mondialele" 
de la Ljubljana, care a 
dat noi aripi gimnaste

Gheorghiu-Dej ? fii Numai măsuri
olimpică onorabilă

lor noastre, intărindu-la 
convingerea că pot *- 
taca cu succes marea 
performantă internațio
nală.

Dar. dacă e să vor
bim despre pregătirea 
olimpică propriu-zisă. sa 
impune să precizăm ci 
în municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej ființează 
din anul 1969 — cu 
precădere în acest scop 
— o unitate specială dă 
Instruire a celor mal 
bune gimnaste ala tă
rii. Șl nu o dată s-a 
afirmat, de către apre
ciat! specialiști din ta
ră, că buna reprezenta
re olimpică feminină •

ca și rezolvată. Acum, 
la finele unui an care 
nu a fost prea darn’c 
în confruntări edifica
toare (meciurile cu 
echipele Ungariei și 
S.U.A. nu au pus pro
bleme prea dificile gim
nastelor noastre, iar fi
nala maestrelor de la 
Cluj a evidențiat parcă 
mai mult deficientele 
decît realizările) e mo
mentul să apreciem 
șansele cu care na pre
zentăm la marele exa
men al anului viitor, 
să vedem car» sînt po
sibilitățile de îmbună
tățire a poziției noastre 
în ierarhia mondială.

ORIZONT 
OLIMPICI

Din capul locului, vom 
spune că, așa cum se 
prezintă lucrurile astăzi, 
nu prea avem motive să 
privim cu optimism e- 
voluția echipei feminine 
a tării noastre la J.O. 
de la Miinchen. Dacă la 
Ljubljana aveam o e- 
chipă ce îmbina în mod 

armonios experiența și ma
turitatea competifională 
(Elena Ceampelea, Rodi- 
ca Apăteanu, Olga Ște
fan) cu tinerețea și do-

Constantin MACOVEI

(Cont. în pag- a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

Există dorința participării și a obținerii 
unei performanțe remarcabile la între
cerile feminine de gimnastică din ca

drul Jocurilor Olimpice de la Miinchen. Nu 
va fi posibil să repetăm performanțele rea
lizate la edițiile trecute ale acestei mari con
fruntări, dar buna comportare de la mondia
lele de la Ljubljana îngăduie cîteva speranțe. 
Din păcate, pe echipa aliniată în 1970 nu se 
mai poate conta azi, iar o alta, pe care am 
dori-o și mai bună, nu se conturează deo
camdată. Elena Ceampelea și Alina Goreac 
reprezintă, în prezent, singurele noastre cer
titudini. Ceea ce, s-o recunoaștem, este ex

trem de puțin. Mai ales dacă avem în ve
dere că gimnastica noastră feminină are, de 
doi ani, un centru de pregătire a tinerelor 
talente, dispunînd de condiții materiale opti
me, de un fond uman bun. Există însă semne 
că aici nu merge totul bine. Timpul scurt 
care a mai rămas pînă la confruntarea deci
sivă nu îngăduie nici un „respiro". Federația 
de specialitate, celelalte organe de resort tre
buie să acționeze operativ pentru înlăturarea 
neajunsurilor știute de multă vreme, căci alt
fel cu greu se va putea obține un rezultat 
onorabil la Olimpiadă.

pînă la data marilor confruntări olimpice.
întrecerile anului sportiv 1971 au arătat posibilități crescute ale 

sportivilor români la unele ramuri, tocmai dintre cele care au fost 
absente la ultima ediție a jocurilor (volei masculin, polo pe apă, gim
nastică feminină, fotbal; în această categorie putînd fi înglobați și 
juniorii foarte merituoși de la pentatlon modern). De asemenea, se 
afirmă noi discipline sau probe, cum ar fi luptele libere (care au 
egalat stilul greco-roman la numărul de puncte acumulate la ultimul 
campionat mondial), sau scrima care a promovat, pe lîngă tradițio
nalele arme (floreta feminină și masculină), încă una t sabia. Dacă 
în general la jocurile de la Miinchen se constată o pondere sporită 
a jocurilor sportive în ansamblul valoric gl întrecerilor, atunci este 
notabilă și candidatura temeinică a sportivilor români la handbal, 
polo, volei și fotbal (cu nădejdea că probele de calificare vor putea 
fi trecute fără dificultate).

lată numai o parte din datele de conjunctură sportivă care fac 
necesare acțiunile ce vor fi întreprinse pentru pregătirea optimă a 
candidaților olimpici români.

MARGARETĂ JUNCU CONDUCE IN SEMIFINALELE
ȘAHISTELOR

TG. MUREȘ, 8 (prin telefon de 
la corespondentul nostru). — In sala 
Casei de cultură a Sindicatelor din 
localitate se desfășoară semifinala 
campionatului republican feminin 
de șah, cu participarea a 12 maes
tre sau candidate din București, 
Brașov, Cluj, Sf. Gheorghe și Tg. 
Mureș. După trei runde, conduce

în clasament Margareta Juncu 
(C.S.M. Cluj) cu 3 p., urmată de 
Paraschîva Fleșeriu (Mureșul Tg. 
Mureș) și Anca Gheorghe (Politeh
nica Brașov) cu ll/t P. (din 2 par
tide), Mîhaela Tuța (Mureșul Tg. 
Mureș) 1V> p.

loan PĂUȘ

FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL ÎN PROBA 
CU ANTRENAMENT MECANIC

Duminică dimineața, velodromul Di
namo din Capitală vă găzdui ultima fi
nală a campionatelor naționale de ci
clism pe pistă : cursa cu antrenament 
mecanic. Reușită combinație intre ci
clism șl motociclism, proba oferă un 
spectacol palpitant, o întrecere dina
mică.

După campionatul municipal, disputat 
Joi după amiază, favorit al finalei este 
cuplul Constantin Popescu (ciclist) —

Dan Marin (motoclcllst) de la Voința, 
cuplu învingător în întrecerea pe Capi
tală. Fără îndoială, numeroșii săi adver
sari nu și-au spus încă ultimul cuvînt. 
Și-l vor spune însă duminică dimineață 
cînd, începînd de la ora 10. se vor dis
puta pe velodromul Dinamo cele 4 manșe 
(a cite 15 minute) ale finalei campiona
tului național ta proba cu antrenament 
mecanic.

In actualitate i „moto-ciclismul" ! 
Fază din desfășurarea campiona
tului municipal de antrenament 
mecanic. Imaginea a fost realizată 
joi după-amiază pe velodromul 

Dinamo

Foto i Dragoș NEAGU
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DUPĂ TURNEUL AMERICAN

ECHIPE VALOROASE

IN HIIL PRIMEI ZILE GRELE DISPUTE EUROPENE
LA STARTUL

telefon, de
Pe un timp

I BOTOȘANI, S (prin 
Ia trimisul nostru). — 
Instabil, a început vineri diminea- 
wa, în localitate, actul ultim al cam- 
Ipionatului național de oină, ajuns 
fta a 20-a ediție. Din. cele aproape 
*400 de formații prezente în fazele 
•anterioare ale competiției, au rămas 
în cursa pentru cucerirea mult rîv- 
nitului titlu 10 echipe, care au 
mers din victorie în victorie, cali- 
fieîndu-se pentru finală. Acum se 
joacă sistem turneu, numai tur.

Prima partidă a turneului final 
a adus pe teren pe fosta campioa
nă a țării, Dinamo București, și 
proaspăta învingătoare în competi
ția satelor, Viață nouă Olteni (ju
dețul Teleorman), ambele echipe 
candidate la locurile laureate. A- 
vînd în componența lor elemente 
de certă valoare, cu o concepție tac
tică modernă, cele două combatan
te au satisfăcut pe deplin așteptă
rile, furnizînd o întrecere echili
brată și presărată cu autentice faze 
de oină. Mai omogeni și cu un plus 
de precizie în apărare și pasarea 
mingii, oiniștii din Olteni au ac
ționat ca un ansamblu bine armo
nizat, detașîndu-se spre sfîrșitul 
confruntării.

Dinamoviștii întră la ,,prind ere", 
iar Oltenii la „bătaie". O minge 
bine servită și Gh. Dumitru, prin
ți'-o lovitură razantă, deschide sco
rul : 1—0 pentru Viață nouă. In
trat în teren, el a dăruit însă două 
puncte dinamoviștilor, fiind țintit 
pe culoarul de ducere. Se succed 
cîteva acțiuni de „prindere la mij
loc", rămase însă fără rezultat. Ur
mează apoi o fază de toată frumu
sețea : pe linia de plecare și cea 
de întoarcere se aflau cîte doi ju
cători de la Olteni; Gh. Capoieru 
bate mingea cu boltă și Gh. Stan
ciu. un desăvîrșit apărător, își aco
peră coechipierii și toți reușesc să 
treacă nevătămați prin cele două 
culoare ! în continuare, Viață nouă 
Olteni mai obține 5 puncte supli
mentare (din bătaia mingii), iar 
dinamoviștii lovesc pe adversari, 
astfel că prima repriză se termină 
la egalitate : 6—6. Schimbînd tere
nul. bucureștenii preiau conduce
rea printr-o splendidă „bătaie", 
peste 65 m, executată de P. Blaj,

ca apoi I. Dedlu, vulnerabil în apă- 
'rare, să fie atins atît pe culoarul 
de ducere cît și pe cel de întoar
cere, scorul devenind astfel nefa
vorabil bucureștenilor j 
„bătaie" rar întîlnită 
fiind trimisă de veșnic 
câtor bucureștean Ivan 
colo de gardul stadionului — echi
librează situația pentru puțin timp, 
în ultimele minute, jucătorii din 
Olteni inițiază o serie de combina
ții 'cu pase derutante, surprinzîn- 
du-și adversarii în poziții dificile 
de apărare, lovindu-i unul cîte u- 
nul. Scor final : 14—11 (6—6) pen
tru Viață nouă Olteni.

Brigada de arbitri formată din 
P. Istrate (Sibiu) la centru, C. Niță 
(București) și A. Tofan (Iași), a 
condus cu competență și autoritate 
următoarele formații :

VIAȚĂ NOUĂ OLTENI (în ordi
nea intrării la „bătaie") : M. Voi- 
culescu, N. Tudor, Gh. Dumitru, D. 
Călin, Gh. Stanciu, C. Capoieru 
(fiul), Gh. Costache, M. Radu, Gh. 
Capoieru (tatăl), C. Basamac, M. 
Georgescu.

DINAMO BUCUREȘTI : I. Aze- 
paru, Gh. Berișoaie, I. Stanciu, Gh. 
Negrilă, P. Blaj, P. Gălățeanu, I. 
Dediu, M. Mihai, I. Boldu, I. Voi- 
cu, I. Chițu.

După amiază a avut loc festivita
tea de deschidere a competiției, la 
care a asistat și tov. Mihail Bur
lacii, secretarul Comitetului jude
țean Botoșani al P.C.R. După defi
larea stegarilor și a echipelor par
ticipante, aproape 800 de elevi și 
pionieri de la Școala generală nr. 
11. Liceul economic și Liceul peda
gogic au susținut un atractiv pro
gram, compus din jocuri cu mingea 
de oină, ansamblu cu stegulețe și 
exerciții de gimnastică artistică. 
-Apoi, în fața unui numeros public, 
au început partidele celei de-a doua 
reuniuni a finalei pe țară, 
cele mai importante rezultate : 
vîntul Frasin — Tricolorul 
Mare 16—7 ; Avii ’ ’ ~
Ilfov) — Biruința Gherăești 
Neamț) 15—5 : Petrolul Urlați —
Energia Rîmnicel (jud. Buzău) 4—9; 
Biruința Gherăești — C. P. Bucu
rești 11—17; Dinamo — Biruința 
Gherăești 15' —10 ; Dinamo — Avîn
tul Curcani 20—17.

întrecerile continuă azi și mîine.
Traian IOANIȚESCU

italian de box 
lasă să treacă 

pugiliștilor ro-
8—10. O 

— mingea 
tînărul ju- 
Voicu, din-

Iată
A- 

Baia 
Avîntul Curcani (jud.

(jud.

Reputatul cronicar 
Giuliano Orlando nu 
neobservat turneul 
mâni în Statele Unite și povestește 
cititorilor săi, în revista bilunară 
„Ring e Box“ din Roma, „cum s-au 
dus românii să înfrunte America și 
cum au triumfat". împrejurarea 
aceasta ne obligă să revenim asupra 
importanței turneului american, sub
liniind responsabilitatea ce revine, 
mai ales, acum, tuturor factorilor 
boxului românesc. Colegul italian 
numește formația română „cea mai 
medaliată echipă a continentului" 
în consecință o socotește demnă 
a fi reprezentat Europa dincolo 
Ocean.

Nu vom prelua exagerările, 
chiar extravaganțele, din unele i 
ticole publicitare apărute în presa 
americană, care pretindeau, de pil
dă, că „echipa României vine să-și 
apere în S.U.A. titlul de campioană 
a lumii"! In aceeași măsură, putem 
însă fi sensibili la complimentele 
realiste ale presei americane. Cele
brul cotidian „The Washington 
Post" califică echipa română (în pa
gina de sport) drept „una dintre 
cele mai puternice din lume". Harry 
Haggerty, în „The Troy Record", 
zice chiar mai mult : „Românii for
mează echipa nr. 1 în 
si același ziar din 
Knickerboker News", 
diferite, Ben Danforth 
echipa română drept „foarte puter
nică", iar Victor Stewart sublinia 
„condiția fizică excelentă" a boxe
rilor români, pe care îi consideră 
„în mare formă". A doua zi după 
meciul de la Latham-Albany, ziarul 
local nu ezita, în limbajul colorat 
tipic presei americane, să anunțe că 
„strașnică din punct de vedere fi
zic, echipa României a oferit o de
monstrație care-i va face pe spec
tatori să nu-și regrete banii". „Va
rietatea și eficacitatea în execuții au 
caracterizat o formație română care 
oricum s-a aflat în formă superioa
ră celei americane” — conchide 
Harry Haggerty.

Nu e suficient să ne simțim flatați 
de aceste aprecieri. Putem doar lua 
cunoștință de faptul că sîntem con
siderați în lume drept o forță con
siderabilă a pugilismului amator, 
ceea ce firește implică și accepta
rea responsabilităților. Cu integrală 
conștiință profesională putem afir
ma că, dincolo de slăbiciunile unor 
categorii, echipa în întregime este 
extrem de puternică, putînd înfrun
ta orice adversar fără teamă. Ne 
amintim cu cita dificultate se stră
duiau oficialii americani să-și for-

meze echipele, din imensul lor re
zervor, trebuind totuși să revină 
mereu la cei mai buni pentru a face 
față cît de cît exigențelor unui 
meci dificil cu formația României. 
In același sens, semnificativă 
recenta victorie — destul de 
obținută — a unei formații de 
colori debutanți în

este : 
ușor i 
tri- 

fața echipei 
Franței (probabil, cu excepția Ita- 

reprezentativă ,

și
de
Je

ba 
ar-

lume". In unul 
Albany, „The 
dar în ediții 

recomanda

POLOIȘTII ROMÂNI SE AFLĂ PE DRUMUL CEL BUN
Locul IV reprezintă adevăratele posibilități ale echipei naționale 

la această oră • Huber — cel 
înainte de a trece la analiza re

zultatelor și comportării de ansam
blu a reprezentativei naționale la 
„Trofeul Jadran", competiție a cărei 
valoare am subliniat-o în mai mul
te rînduri, trebuie să facem cîteva 
precizări. La acest campionat mon
dial (neoficial), a cărui duritate a 
întrecut absolut toate competițiile 
oficiale desfășurate în ultimele trei 
decenii, țara noastră a fost repre
zentată de o echipă mult întineri
tă, care mai păstra doar. 6 (din 11). 
jucători ce au evoluat la „europe
nele" din 1970 și alinia patru de
butanți (Lazăr, Huber, D. Popes
cu, CI. Rusu) într-un turneu de o 
asemenea amploare. Totodată, de 
aproximativ 10 luni, formația se 
află sub noua conducere tehnică a 
cuplului alcătuit din ex-internațio- 
nalii A. Grințescu și N. Firoiu, cei 
mai tineri dintre antrenorii care 
au îndrumat formațiile prezente la 
Hvar. Așadar, o echipa lipsită m ge
neral de experiență și maturitate, 
dar destul de bine rodată de-a lun
gul întregului sezon în care a sus
ținut 26 de partide din care a pier
dut doar 7.

Spre deosebire de ediția prece
dentă a competiției cînd tricolorii 
s-au clasat pe locul V din cele 7 
formații, cedînd cu 5—12 în fața 
Iugoslaviei și cu 2—7 în meciul 
cu Ungaria, anul acesta, din prima 
și pînă în ultima etapă a turneu
lui, ei s-au menținut in rîndul pri
melor 4 formații, completînd 
tru prima dată careul 
ași ai polo-uluî mondial, 
zultatele se cunosc și ele au 
bine apreciate de specialiști :
lorii în fața Italiei (2—1), R.F.G. 
(8—5) șî Iugoslaviei (4—3), scoruri 
egale cu U.R.S.S. (5—5) și S.U.A. 
(4—4) șî două înfrîngeri în fața 
Ungariei (4—6) și Olandei (2—4). 
Firește, unii vor fi înclinați să facă 
diverse speculații pe marginea a- 
cestora : ce s-ar fi întîmplat dacă 
nu pierdeam ultimul meci cu O- 
landa (am fi obținut locul 3), sau-., 
dacă nu am ii învins Iugoslavia, 
așa cum de altfel nici o altă echi
pă nu a reușit-o în ultimii 14 ani 
pe terenul campionilor olimpici ?

Aceste aspecte ne . interesează 
însă mai puțin și, peste toate, sin
gurul lucru care contează cu a- 
devărat este forța și maniera de 
joc a noii naționale, calitățile ca 
și carențele manifestate. Românii 
au jucat, în ciuda . unor condiții 
vitrege (accidentarea lui Mihăi
lescu, îmbolnăvirea lui Zamfirescu, 
ambii jucători de bază), de la egal 
la egal cu cele mai bune formații 
din turneu. Fără să se intimideze 
de faima adversarilor, tinerii noștri 
reprezentanți (mai ales), care au 
dus pe umeri tot greul întrece
rilor, au atacat cu dezinvoltură, 
s-au apărat cu toată capacitatea 
lor de luptă, încheind acest exa
men dificil pe o poziție onorabila.

Cu o pregătire fizică superioară 
și bine dozată de-a luragul între-

pen
ile

Re- 
lost 
vic-

mai bun dintre tricolori la Hvar 
gului turneu, cu o tactică atent a- 
leasă în funcție de fiecare adversar 
intilnit, și mai ales cu o mare 
capacitate de luptă, poloiștii noștri 
au suplinit diferența de talie și 
gabarit, unele minusuri 
gătirea tehnică. Și după părerea 
noastră, locul IV exprimă cît se 
poate de concret saltul valoric în 
registrar în acest sezon, ca și ac
tualele posibilitâțî ale poloiștilor 
noștri. Toți jucătorii regretă ți a- 
i'iim înfrîngerea din partida cu O- 
landa. Cîntărind cu luciditate toate 

• circumstanțele vom vedea că a- 
ceasta este poziția reală de acum 
a naționalei române pe scara ierar
hică a valorilor.

Subliniind evoluția și cîteva din 
rezultatele înscrie in palmares nu 
trebuie să uităm nici un moment 
că forța fizică a jucătorilor nu este 
încă satisfăcătoare că procedeele 
tehnice de finalizare sînt destul de 
sărace, iar, cu excepția lui Novac 
și Zamfirescu (într-o mică măsură), 
ceilalți jucători nu au curajul să 
șuteze puternic de la distanță. Re
zolvarea situațiilor de „om în 
plus" mai constituie o problemă 
pentru jucătorii din națională; pe 
de o parte, pentru că ei nu știu 
să joace cu maximum de randa
ment în fiecare post, iar pe de 
altă parte pentru că precizia pa
selor și alegerea momentului priel
nic pentru șut nu sînt încă la ni
velul dorit. Or, fără 
ment determinant pus 
formația română nu va 
pira la supremație.

Dintre cei 
majoritatea 
sat portarul 
intervențiile 
raj întregii 
neac și Zamfirescu (pînă la îmbol
năvire). Novac, D. Popescu și Ol- 
Rusu care au realizat multe lu
cruri frumoase, dar au și greșit 
uneori decisiv. Szabo a demonstrat 
prin multă seriozitate și voință ca 
rămîne util acestei echipe, C. Rusu

în pre-

acest ele- 
la punct, 
putea as

9 jucători 
partidelor s-au

Huber (adesea prin 
sale a dat mult cu- 
echipe), Razăr, Culi-

folosiți în 
deta-

CU AMBARCAȚII „OPTIMIST"
Duminică, pe lacul Herăstrău, 

Clubul nautic universitar București 
organizează o interesantă demon
strație cu ambarcații ( de tip „Opti
mist". Noua clasă internațională de 
veliere se adresează, copiilor (7— 
14 ani) și se bucură de o frumoasă 
popularitate în rîndîul celor mai 
tineri sportivi. Demonstrația are ca 
scop prezentarea în public a mici
lor veliști care anul, acesta au ob
ținut „brevetul de navigator" și a 
bărcilor construite în cadrul sec
ției de yachting a^C.N.U,

liei, cea mai bună 
din Occidentul Europei).

Repetăm ca aceste considerente 
nasc răspunderi sporite, pentru că 
luăm cunoștință de ele nu numai 
noi, ci și cei care invidiază această 
poziție. In cursul acestui ultim tri
mestru al anului ne așteaptă două 
întîlniri internaționale intraeuropene 
de mare importanță, care ar tre
bui să confirme o valoare de an
samblu încetul cu încetul clădită 
(încă din epoca tinerei formații de 
la Bolzano 1968, cum obișnuiește să 
spună semnatarul acestor rînduri). 
Echipa României va trebui să do
vedească, în meci direct cu echi
pele R. D. Germane și Poloniei, o 
supremație supusă, firește oricînd, 
contestației. Pentru aceasta nu sînt 
suficiente laudele din America. Tre
buie să rămînem cu picioarele pe 
pămînt în Europa !

După o pauză destul de 
lungă, iubitorilor basche
tului din Capitală li se o- 
feră prilejul de a se reîn- 
tîlni cu sportul preferat, 
cu ocazia ..Dinamoviadei" 
care începe marți în sala 
din șoseaua Ștefan cel 
Mare. întrecerea se anun
ță deosebit de interesan
tă, prin faptul că la com-, 
petiție vor fi prezente cî- 
teva echipe redutabile, cu 
jucători bine cotați în are
na internațională. La a- 
ceastă a XII-a 
„Dinamoviadei", 
nunțat prezența formați
ile : Dinamo (Moscova), 
Gwardia (Varșovia), Ruda 
Hvezda (Pardubice), Spar- 
(ak-Lewski (Sofia), Amro
kan (R.P.D. Coreeană) și, 
normal, Dinamo (Bucu
rești). De remarcat faptul 
că în toate echipele oaspe
te vor evolua jucători de 
la toate cluburile de ace
lași profil din țările res
pective, ele fiind, deci, a- 
devărate selecționate.

Gwardia va avea în 
componența sa 5 jucători

ediție a 
și-au a-

în

supus

dispu-

DINAMOVIADEI

SOW

ai echipei naționale, 
frunte cu binecunoscutul 
Jurkievicz.
Moscova, vor fi prezenți 3 
baschetbaliști din națio
nală, la fel ca și la Spar- 
tak-Lewskj Sofia. Forma
ția Amrokan din R.P.D. 
Coreeană poate fi confun
dată cu echipa reprezen
tativă a acestei țări.

Deci, întreceri intere
sante, de un nivel ridicat, 
in care sperăm să urmă
rim un baschet de bună 
valoare.

Dinamo București și-a 
intensificat pregătirile în 
ultima vreme și speră în- 
tr^o comportare remarca
bilă în fața puternicelor 
adversare. Antrenorul Dan 
Niculescu are 
vele 
luție 
mai 
timp . _ 
și cunoscutul internațional 
Gheorghe Novac, refăcut 
în urma operației de me
nise la care a fost 
în primăvară.

Meciurile se vor 
ta zilnic, 
ora 16,30. 
vea loc 
partide.

Federația noas
tră de specialita
te a delegat ca 
arbitri pe Gheor
ghe Cliiraleu, 
Mihai Aldea, Mir
cea Rizea și Ni- 
colae Iliescu, că
rora li se vor a- 
lătura conducă
tori de joc din fie
care țară cu e- 
chipă prezentă la 
„Dinamoviadă".

La Dinamo

toate moti- 
într-o evo- 

elevilor săi. 
în ultimul

să spere 
bună a 
ales că 
și-a făcut reintrarea

Victor BANCIULESCU

în campionatul diviziei A

LUPTĂ STRÎNSÂ ÎNTRE CINCI ECHIPE
Ne aflăm, deci. în fața etapei a 

VII-a. înainte de a porni să discu
tăm șansele celor 12 echipe angre
nate în întrecere aruncăm, bineîn
țeles, o privire asupra clasamentu
lui. Ceea ce frapează încă de la 
bun început este faptul că lupta 
pentru locurile fruntașe se dă între 
nu mai puțin de 5 echipe : primele 
3 — Universitatea Timișoara, Steaua 
și Grivița — la egalitate de puncte 
(16) — iar celelalte două — Dinamo 
și Știința — la numai un punct de 
fruntașe (15). Deci 5 echipe pe dis
tanță de... un punct, ceea ce dove
dește, — pe de o parte — luptă 
strînsă, iar pe de alta — creșterea 
numărului de echipe fruntașe, apro
pierea lor ca valoare.

Căutînd să analizăm șansele echi
pelor, ne vom opri în primul rînd 
la primele trei, — aflate la egali
tate de puncte. Dintre ele, avanta
jată se pare că este Grivița Roșie 
care va juca acasă cu Sportul stu
dențesc — echipă bogată în tine
rețe, dar săracă în tehnică șl ex
periență — și, în mod normal, nu 
poate pierde. Celelalte fruntașe — 
Universitatea Timișoara și Steaua 
—' deși pornesc favorite, au meciuri 
grele în deplasare cu C.S.M. Sibiu 
și. respectiv, Farul Constanța, for-

mâții de la care — în acest cam
pionat — te poți aștepta la orice. 
Să nu uităm rezultatele meritorii 
realizate duminica trecută în de
plasare atit de sibieni (7—12 cu 
Steaua) cît și de constănțenî (4—IC 
la Petroșani, cu Știința).

Echipele de pe locurile 4 și 5 An 
clasament — Dinamo și Știința Pe
troșani — pornesc favorite în întîl- 
nirile cu Gloria București și res
pectiv Agronomia Cluj. Mai certă 
apare șansa dinamoviștilor întrucît
— spre deosebire de studenți — ci 
joacă acasă. Al șaselea meci este de 
fapt un derby moldovean : Politeh
nica Iași primește vizita Rulmentu
lui Bîrlad și păstrează, categoric, 
prima șansă.

Nu înainte de a vă spune că cele 
două meciuri din București se joacă 
în Parcul copilului — „cuplaj" (a 
se vedea rubrica „Unde mergem")
— iată și arbitrii meciurilor : Agro
nomia Cluj — St. Petroșani (V. Ciș- 
maș) ; Dinamo — Gloria (R. Chi- 
riac), Grivița Roșie — Sp. studen
țesc (S. Dragoniirescu) : Politehnica 
Iași — Rulmentul Bîrlad (T. Witting), 
C.S.M. Sibiu — Universitatea Timi
șoara (Al. Lemneanu); Farul Con
stanța — Steaua (P. Declessis).

M. FR.

I»

După o absență fortuită de pe terenul de baschet 
(datorată unei intervenții chirurgicale), maestrul spor
tului Gheorghe Novac își va face reintrarea cu oca
zia „Dinamoviadei". Iată-l la unul din ultimele an
trenamente ale echipei Dinamo susținut în compa

nia formației Amrokan din R.P.D. Coreeană
• Foto 1 A. NEAGU

DE
arbitrilor 
ale div.i-

PLOAIE
Analizînd rapoartele 

prezenți la ultimele etape 
ziei B și ale campionatului repu
blican școlar și de juniori, Comisia 
centrală de disciplină din cadrul 
F.R. Baschet a aplicat următoarele 
sancțiuni antrenorilor și jucătorilor 
Vinovati de abateri de la discipli
nă (vociferări sau proteste la adre
sa arbitrilor, injurii aduse coechi
pierilor și adversarilor, intenția de 
lovire sau lovirea adversarilor): sus
pendarea de la conducerea echipei, 
pe timp de o etapă, a antrenorului 
Marin Țecu (Universitatea Craiova); 
suspendarea pe timp de patru etape

SUSPENDĂRI
a jucătorului M. Murărescu 
Timișoara); suspendarea pe 
două etape a jucătorului F.

C. A. U. - DINAMO, DERBYUL ETAPEI A lll-a

Șl AL CAMPIONATULUI PE ECHIPE

Radu Lazăr, unul dintre cei mai 
buni jucători ai naționalei române 

la „Trofeul Jadran"
Foto ! A. DRAGOȘ

a jucat ceva mai șters, sub nivelul 
coechipierilor săi. în sfîrșit, să nu-1 
uităm pe bravul Mihăilescu, model 
de curaj și abnegație. Cu acești 
jucători și poate cu încă cîțiva 
mai tineri — Rus, Slavei, Manea, 
Frîncu —, echipa României ia un 
start încurajator pe dificilul drum 
ce duce spre turneul olimpic de la 
Miinchen. Rezultatele de la Hvar 
creează o obligație morală jucători
lor noștri fruntași ca și pe viitor 
să lucreze cu multă seriozitate 
pentru a confirma poziția dobîndi- 
tă la „Trofeul Jadran" 71.

Adrian VASILIU

Etapa a treia a campionatului re
publican de atletism pe echipe ește 
dominată de întîlnirea dintre for
mațiile Clubului atletic universitar 
și Dinamo, întîlnire care poate fi 
hotărîtoare în stabilirea echipei cîș- 
tigătoare a competiției. în cazul în 
care C.A.U. își va apropria victo
ria, formația studenților bucureș- 
teni poate fi considerată ca virtua
lă campioană, pentru că în ultima 
etapă ea va avea de susținut două 
partide cu adversari care, în mod 
normal, nu-i pot ridica probleme 
(Rapid și S.S.A.). Dacă victoria va 
reveni dinamoviștilor, aceștia mai 
au în plus un meci foarte greu, la 
23—24 octombrie, cu Steaua. Așa
dar, să așteptăm rezultatele aces
tui derby ! Nutrim speranța că me
ciul se va ridica la un înalt nivel 
tehnic și că va prilejui obținerea 
unor rezultate cît mai bune.

în această etapă sînt programate 
următoarele partide : Cluj — Bra
șov — S.S.A. la Cluj, C.A.U. — Di
namo — Timiș și Steaua — Rapid 
— Metalul la București. Cele două 
triunghiulare din Capitală vor avea 
loc în program cuplat, pe stadio
nul Republicii, azi de la ora 15,30 
și mîine de la ora 9.

UN RECORD EXCELENT...

...a fost înregistrat de tînăra a* 
tletă piteșteancă Doina Spînu, de 
la Școala sportivă. La un concurs 
recent, ea a sărit 5,69 m la lungi
me. performantă cu care a stabi
lit un nou record al junioarelor III. 
De subliniat faptul că Doina Spînu 
este în vîrstă de 13 ani! Ne aflăm 
deci în fața unui cert talent care, 
printr-o muncă metodică și serioa
să, poate atinge chiar în viitorul a- 
propiat rezultate și mai ridicate, 
în ceea ce o privește, să reținem 
și amănuntul că Doina Spînu este 
câștigătoarea din acest an a tetra- 
tlonului internațional al pionierilor.

multe campionate republicane. Este 
vorba de pentatlon senioare, de
catlon și pentatlon juniori și ju
nioare, 20 km marș pentru juniori. 
Tot atunci se va desfășura și con
cursul republican de probe necla- 
sice și ștafete pentru seniori și ju
niori. Avem convingerea că la Ti
mișoara vor fi serios ameliorate 
recordurile republicane ale multor 
probe, ale căror cifre figurează de 
ani și ani pe tabelul de onoare.

IN CAPITALĂ. CELE MAI IMPORTANTE INTILNIRI ALE ETAPEI
în prima etapă-turneu a returului 

campionatului național, ale cărei 
partide se desfășoară astăzi și inli
ne în trei orașe, Dinamo și Rapid, 
principalele pretendente la titlu, se 
deplasează la Cluj și, respectiv, 
Arad, unde au de susținut parti
de relativ ușoare, prilej pentru 
fruntașele clasamentului de a-și ro
tunji din nou golaverajele.

Cel mai important meci este pro-

gramat mîine după-amiază (bazi
nul Floreasca — ora 17), la Bucu
rești, și el va opune echipele 
I.E.F.S. și Progresul, alte două can
didate la turneul final. Interesan
te se anunță și celelalte dispute 
programate în Capitală : Progresul 
— Voința Cluj (astăzi, de la ora 
17, la bazinul Floreasca)
I.E.F.S. — Voința (mîine, de la ora 
11).

Și

O NOUA ÎNTÎLNIRE 
A JUNIORILOR

în zilele de 20 și 21 octombrie 
se va desfășura pe stadionul de a- 
tletism din Pitești întîlnirea inter
națională dintre echipele de juniori 
ale României și Greciei.

LA TIMIȘOARA, 
CONCURSUL RECORDURILOR

Ia Timișoara, vor avea loc la 
sfîrșitul săptămînii viitoare

La București, mîine
ETAPA FINALA ÎN CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK
Iubitorii sportului cu motor din 

Capitală, foarte mulți de altfel, au 
duminică ocazia să asiste din nou 
la un concurs motociclist. Este vor
ba despre etapa finală a unei în
treceri deosebit de spectaculoase : 
campionatul republican de 
track.

Cei prezenți vor putea 
13 concurenți, din întreaga 
angrenați în lupta pentru 
cît. mai bun în clasamentul final. 
Interesant de remarcat este că în 
această etapă a campionatului — a

dirt- ■

cincea — I. Bobilneanu de la Vo
ința Sibiu nu poate pierde titlul 
pus în joc întrucît... a cîștigat toate 
celelalte patru etape. Pentru locul 
secund urmează cu mari șanse a- 
lergătorul Ion Marinescu, motoci
clist din lotul echipei Metalul 
București.

Concursul începe la ora 10 și se 
desfășoară pe pista de zgură a 
complexului sportiv Metalul, din 
cartierul Pantelimon (situat la ca
pătul tramvaiului 14).

r

ECHIPA FEMININA DE GIMNASEICA SE CONTDDEAIA GRIII
(Urmare din pag. 1)

rinta de afirmare pe plan mon
dial ■*”—
Turco, 
tem i 
dispunem de o
Este evident că ----—
și Olga Ștefan se află de mai multă
vreme într-o accentuată eclipsă de
formă. Elisabeta Turcu a întrerupt în 
1971, din cauza unor accidente, pen
tru perioade mai lungi, pregătirile, 
iar speranța de acum un an, care 
era Paula Ioan, a devenit astăzi o 
certă absentă din reprezentativă. Au 
mai rămas astfel doar două gim
naste de valoare pe care se contează 
la această oră: Elena Ceampelea și 
Alina Goreac. In toate concursurile 
din acest an ele au evoluat bine, 
unele din exercițiile lor răspund 
exigentelor mereu sporite ale 
curentei internaționale.
măcar aceste gimnaste 
citatea de a înfrunta de la 
vedete de prim rang din elita

(Alina Goreac. Elisabeta
Paula loan), acum nu pu- 

afirma cu certitudine că mal 
asemenea formație.

Rodica Apăteanu

Dar. 
nu au

con- 
nici 

capa- 
egal 

mon-

dială, exercițiile lor neridieîndu-se 
la cota marilor exigențe.

Avem nevoie, se știe, de cel pu
țin încă cinci sportive pentru a al
cătui o echipă care să emită pre
tenții. Or, cu toată aprecierea de 
care se bucură unele gimnaste ti
nere din cadrul Liceului cu program 
de educație fizică din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej, trebuie să ară
tăm că. in momentul de față, ele 
nu sînt îndeajuns de „coapte” pen
tru a suporta un examen atît de 
aspru ca Jocurile Olimpice. Mai 
mult chiar, au apărut îndreptățite 
motive de îndoială asupra corectei 
desfășurări a procesului instructiv, 
a pregătirii olimpice de la această 
unitate. Cum putem accepta, do 
pildă, ca fete dintre cele mal bune 
ale liceului, veritabile speranțe pen
tru apropiatele Jocuri Olimpice, să 
se comporte modest la o competiție 
internațională pentru tineret („Cupa 
Prietenia") și să ocupa doar locul 
al patrulea pe echipe. De medalii 
nici vorbă, nici în întrecerea pe 
echipe, nici în finala pe aparate, 
nici la individual compus. După cura

nu ne poate mulțumi nici faptul că, 
în meciul cu selecționata Erevanu- 
lui, echipa liceului a fost învinsă, 
iar cea mai bine clasată dintre ro
mânce o găsim abia pe locul III. 
Și poate că am fi socotit acciden
tale aceste eșecuri, dacă n-am fi 
văzut cu ochii noștri, la Cluj, cum 
tinerele gimnaste din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej concurează „bă- 
trînește”, sînt lipsite de voință și 
renunță la luptă cu foarte mare 
ușurință (Ștefania Bacoș. Mariana 
Gheciov). au acumulat cam prea 
multe kilograme (Paula loan) sau 
pur $1 simplu nu dovedesc o pregă
tire corespunzătoare pentru un con
curs republican, a cărui dată de 
disputare era cunoscută cu un an 
înainte. Și fiindcă vorbim de lip
suri ale gimnastelor de Ia pepiniera 
noastră olimpică, e cazul să între
băm: cum se explică plecarea mul
tor cadre din cadrul liceului ? Există 
oare, în prezent, in această unitate 
forțele care se cer pentru pregătirea 
unora, dintre cele mai bune gim
naste' ale tării în vederea marelui 
examen olimpie ? NOI CREDEM CA

NU și propunem forurilor cu răs
pundere in acest domeniu să analize
ze de îndată situația existentă aici, 
astfel ea măsurile ce se vor lua să 
aibă eficiență și pentru J.O. de la 

așa cum se 
avem destule 

de reușita de 
noastre, la

Miinchen. Pentru că. 
prezintă lucrurile azi, 
motive să ne îndoim 
mîine a gimnastelor 
testul olimpic 1972.

Ni s-ar putea replica că există în 
liceu cel puțin trei gimnaste care 
pot aspira totuși la un loc în echi
pa reprezentativă. Da. firește, știm 
acest lucru. Anca Grlgoraș, proba
bilă participantă la campionatele eu
ropene, Ileana Coman și Marcela 
Păunescu au deja experiența cîtor- 
va concursuri internaționale și este 
posibil ca ele să obțină chiar se
lecția. Dar nu trebuie să uităm că 
Marcela Păunescu a dovedit destulă 
inconstanță în acest sezon, că Anca 
Grigoraș și Ileana Coman au doar 
cite un aparat la care exercițiile 
lor pot primi o bună notare interna
țională (paralele și, respectiv, sări
turi). Or, pentru o plenară 
mare pe plan mondial într-o 
petiție de mare anvergură, 
nevoie. în primul rînd, de o echipă 
puternică, capabilă să se impună și 
să impună la rîndu-I pe cele mai 
bune vedete ale ei. Echipă care, din 
păcate, se conturează greu în etapa 
actuală...

afir- 
com- 
avem

INTILNIRI

(Șc. sp 
timp o 

___ _ ________ AndraS-J 
(Constructorul), suspendarea pe timp de 
o~ etapă a jucătorilor H. Chioreanu 
(C.S.M. Iași), V. Iov (Comerțul Tîr- 
goviște), V. Barezi (Voința Tg. Mu
reș), A. Purcăreanu (Farul Constan
ta). D. Tănăsescu (Universitatea Cra
iova), M. Mironov (Universitatea Cra
iova). N. Darie (Șc. sp. Rm. Vîlcea), 
A. Bîrsan (Progresul București).

Cît privește pe jucătorii A. Chiș 
și S. Pop (Lie. nr. 1 Zalău), R. Gră
dinarii (Sănătatea Aiud). I. Boboc 
(Universitatea Craiova), M. Bochiș 
(Știința Petroșani), V. Fluture (Șc. 
sp Craiova), L. Diaconu (Inst. Pe
dagogic Galați). M. Gîtlan 
tea Ploiești), și L. Andrițu 
sitatea București), Comisia 
de disciplină apreciază că a 
ficientă sanctionarea lor cu _ .
tehnică dictată de arbitri în meciul 
respectiv. Dar, li se atrage atenția 
că au fost luați în evidența . comi
siei care va urmări comportarea lor 
în întîlnlrile următoare.

în sfirșit. jucătorii D. Popescu 
(Șc. sp. Sibiu) și antrenorul M. Con- 
stantinescu (Lie. 
pendați pînă la 
comise.

După cum se 
pedepsiți este destul de mare, ceea 
ce dovedește că munca de educație 
în rîndul jucătorilor de baschet lasă, 
încă de dorit. De acest lucru se fac 
vinovate în primul rînd cluburile 
și asociațiile sportive, dar și 
C.J.E.F.S.-urile care, de pildă, deși 
au primit în timp util modificările 
aduse regulamentului de organizare 
și funcționare a F.R.B. (modificări 
care afectau tocmai capitolul disci
plină), nu le-au difuzat cluburilor și 
asociațiilor cu secții de baschet.

(Sănă ta- 
tUni ver- 
centrală 
fost su- 
greșeala

Găești) au fost sus- 
judecarea abaterilor

vede, numărul celoi

INTERNATIONALE

LA TG. MUREȘ
Pe noua bază a Școlii sportive din 

Tg. Mureș, dată recent In folosință, s-au 
desfășurat primele meciuri internațio
nale de volei cu care prilej s-au întîl- 
nit In jocuri tur-retur echipele feminine 
ale Școlii sportive Tg. Mureș și T. J. 
Mladost Poprad (Cehoslovacia). Tn pri
mul meci, gazdele, folosind prima gar
nitură, au învins cu 3—0 (6, 8, 6). Din 
echipa Școlii sportive s-au evidențiat In 
mod deosenit Tamara Pojan, Ramona 
Mihalcea și Doina Tintoșan.

In cea de-a doua Întîlnire, antrenorul 
localnicelor, prof. Vaier Ii'ărcaș, a utili
zat rezervele, ceea ce a făcut ca me
ciul să fie mal echilibrat. Victoria a re
venit tot gazdelor cu 3—2 (10, 8. —13. 
-5. 2).

UN NOU CENTRU DE ÎNVĂȚARE 
Șl PERFECȚIONARE 

PENTRU PATINATORI
Clubul sportiv 

rești organizează 
vă tare șl perfecționare a patinajului 
pentru copii între 5 și 14 ani. Lec
țiile au loc zilnic între orele 13 și 
14,15 la patinoarul artificial „23 Au
gust". Cursul are o durată de 2 
săptămîni. Prima serie începe la 13 
octombrie. înscrierile se fac la pa
tinoarul ..23 August” începînd de joi 
14 octombrie.

Informații suplimentare la tel: 
16.04.93 sau 15.00.94, zilnio între orele 
8—13.

Constructorul Bucu- 
un centru de în-

TERENURILE DINTRE BLOCURI
(Urmare din pag. 1)

fugă, 
fiind 
(mai rar, 
retragă și cîte o echipă întreagă, 
reclamată — să zicem — de ora 
lecțiilor. In clipa următoare un ar
bitru de-o șchioapă și fluiera înce
putul unui meci de handbal, de vo
lei sau de baschet, dreptunghiul de 
bitum din cartierul Tudor Vladimi- 
rescu, de pildă, avînd trasat — prin 
linii viu colorate — suprafețe de 
joacă pentru 3—4 sporturi.

Terenuri de sport pentru copii 
am văzut și în cartierele Cornișa, 
Carpați, 7 Noiembrie. Toate îngră
dite, separate adică de clasicele so
larii ale „grădiniței" unde, e drept, 
se putea bate și mingea, dar cu 
cite riscuri de a nimeri tocmai 
în „vinciul" ferestrei de la R 13 sau 
B 2. Și cum 
era luată 
sancționa. Acum, 
blocuri au 
turilor năpraznice, asigurînd spor
tivilor din cartier un loc sigur, fer
mecător, numai și numai al lor.

Numeam, undeva, aceste terenuri 
„mici complexe sportive". Este ca
zul a motiva afirmația, arătînd că 
In afară de fotbal, volei, baschet 
și handbal, sportivii cartierelor 
respective se pot întrece și la tenis 
de masă. Aceasta, în urma unei 
alte frumoase inițiative a C.J.E.F.S. 
Mureș de a implanta In diferite car
tiere 19 masive mese de ping-pong, 
turnate din beton la o întreprinde
re de prefabricate a orașului. Firește, 
comanda a fost mai mare restul 
de 50 de mese fiind expediate în 
județ. Apropo : comanda va fi mai 
mare ți la terenurile de sport amin
tite : in curind — 12 1

Așadar, complexe sportive ame
najate ' ' • •
puncte 
orașului Tg. Mureș. Este un lucru 
bun, care trebuie păstrat și extins, 
spre folosul tuturor. Și acum, 
despre „blocurile dintre terenuri"...

amatori de a juca o miuță 
foarte mulți. Se întîmpla 

, dar se întîmpla) să se

„măiestria" nu prea 
în seamă, isprava se 

terenurile dintre 
rezolvat problema șu-

între blocuri — adevărate 
de atracție pentru copiii

Există în orașul Tg. Mureș un loo 
numit „Week-end", amenajat cu pis
cine, terenuri de sport, popicarii, 
pistă pentru caiac-canoe, spațiu 
pentru mini-golf, plaje, debarcadere 
etc. Locul se învecinează cu apa 
Mureșului, este foarte solicitat de 
tineri, iar în ultima vreme și de 
vîrstnici. Exodul acestora din urmă 
către terenurile de sport se explică 
prin „transferul" de< confort adus 
din oraș, aici. Adică : prin ridica
rea unor splendide construcții, a 
unor „reprezentanțe de agrement” 
ale diferitelor întreprinderi șl in
stituții din Tg. Mureș. Aici își au 

la 
de

stituții din Tg. Mureș. Aici 'își 
sediul recreativ salariat!! de 
IPROFIL „23 August", Fabrica 
pielărie și mănuși, Mctalo-tehnica, 
Prodcomplcx, Trustul de construcții 
Mureș, I.M.F., întreprinderea comu
nală etc. Modernele cabane sînt în
zestrate cu săli de tenis de masă, 
hangare pentru ambarcații, biblio
teci, vestiare, mese de șah — cu 
tot ce slujește recreării active.

Parcul acestor construcții de agre
ment va cuprinde în viitor și alte 
interesante obiective. La ora cînd 
l-am vizitat, sute de pionieri și 
școlari își amenajau — prin muncă 
patriotică — plaja, terenurile de 
sport, parcul din jurul noii cabane 
ce se va înălța aici. Se înțelege, 
localurile cluburilor nautice sporti
ve, cu încăpătoarele lor hangare, cu 
pontoane vopsite în culori calde, 
dau un farmec deosebit acestui 
orășel al destinderii.

Dar, Ineditul îl constituie „blocu
rile dintre terenuri" Poate singu
rele de acest fel din țară, reunind 
în atrăgătorul lor perimetru mii 
de oameni ai muncii. Desigur, nu 
toți cu valeități sportive, oricum 
amatori de mișcare, de cîteva ore 
petrecute In aer liber. Este mai mult 
decît o inițiativă | un dar ce pre
țuiește enorm în acest secol al 
automatizării. Un mijloc plăcut, dar 
mai cu șeamă eficient în comhițerea 
sedentarismului.
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ergem
STMBATA

ATLETISM : Stadionul Re
publicii, ora 15,30 : meciuri 
în cadrul campionatului di
vizionar (C.A.U. — Dinamo 
— reprez. Jud. Timiș și Stea
ua — Rapid — Metalul).

BASCHET : Teren Floreas- 
ca. de la ora 17,15 : Acade
mia Militară — Universitatea 
(m), PTT — Progresul (m) ; 
teren Voința, ora 16 : Voin
ța — Medicina (f), teren Pro
gresul, ora 16 : Progresul — 
Arhitectura (f) ; teren Olim
pia, ora 17; Olimpia —- 
I.E.F.S. II (f), meciuri în ca
drul diviziei B.

CANOTAJ: Lacul Herăs
trău, de la ora 16,30 : între
ceri în cadrul „Cupei Ra
pid".

FOTBAL: Teren Vulcan, 
ora 15 : Vulcan — Dunărea 
Giurgiu („Cupa României").

POPICE: Arena Giulești, 
de la ora 16—20 : Rapid 
București — Voința Ploiești; 
arena Constructorul, de la 
ora 16—18 : Constructorul 
București — Voința Bucu
rești (meciuri feminine în 
campionatul diviziei A).

VOLEI: Teren Facultatea 
de Drept, ora 15,45 ; 
Buc. ■ —
(B.f). 
15,45 ’ 
(B.m), 
15,45 : 
(B.m), 
15,45: _____
(B.f). în caz de timp nefa
vorabil partidele 
gramate în sălile 
Pedagogic și Lie. 
lescu.

Univ.
- Flacăra roșie Buc. 
teren Medicina, 
Medicina 
teren 
Voința 
teren

Spartac

ora 
Aurora 

Voința, ora 
— Electra 

Spartac, ora 
— A.S.E. Buc.

vor fi pro- 
Institutului 
N. Kretzu-

DUMINICA

ATLETISM : Stadionul Re
publicii, ora 9 : meciuri în ca
drul campionatului divizionar 
(C.A.U. — Dinamo — reprez. 
Jud. Timiș și Steaua — Ra
pid — Metalul).

CAIAC-CANOE : Lacul He
răstrău, de la ora 8 : reuniu
ne dotată cu „Cupa Tineretu
lui".

CICLISM : Velodromul Di
namo, de la ora 10 : fi
nala campionatului republi
can (cursa cu antrenament 
mecanic).

FOTBAL: Stadionul Dina
mo, ora 11: Dinamo Obor — 
FI. roșie Buc. (div. C). teren 
T.M.B., ora 11 : T.M.B. Buc.
— Olimpia Giurgiu (div. C), 
teren Constructorul, ora 11 : 
Unirea Tricolor Buc. — Vo
ința Buc. (div. C) ; teren La- 
romet, ora 11 : Tehnometal 
Buc', — Celuloza Călărași 
(div. C); stadion Giulești, ora 
13 : Rapid Buc. — Farul Con
stanța (juniori); stadion Pro
gresul, 6ra 13 : Progresul 
Buc. — F. C. Galați (juniori); 
stadion Dinamo, ora 13 : Di
namo Buc. — Ș. N. Oltenița 
(juniori) ; teren 23 August 
IV, ora 13 : Steaua 23 August 
Buc. — Dunărea Giurgiu (ju
niori) ; teren Electronica, ora 
11 : Electronica — Ș- N. Ol
tenița („Cupa României"); 
Teren Autobuzul, ora 11: Au
tobuzul — Metalul Tîrgoviș- 
te („Cupa României").

HANDBAL : Teren Progre
sul, ora 9 : Progresul Buc. — 
„U“ Iași (B.f) ; teren Voința, 
ora 9 : Voința Buc. — Voința 
Rădăuți (B.f), ora 10 : ISEM 
Buc. — Chimia Făgăraș (B.f), 
ora 11,15 : Voința Buc. — 
Tractorul Brașov (B.m.) ; te
ren Constructorul, ora 16 : 
Constructorul Buc. — Chimia 
Buzău (B.f).

YACHTING: Lacul Herăs
trău, la ora 10 : Concurs în 
cadrul „Cupei Sindicatelor".

POPICE : Arena Gloria, de 
la ora 8—12 : Gloria Bucu
rești — Voința București 
(reuniune din cadrul campio
natului masculin, divizia A).

RUGBY : Stadionul Parcul 
copilului, ora 9,30 : Dinamo
— Gloria (div. A), ora 11 : 
Grivița Roșie — Sportul stu
dențesc (div. A) ; teren Olim
pia (cartier Vitan), ora 10,30: 
Olimpia — Șc. sp. nr. 2 Con
stanța ; ora 12 : Vulcan ■— 
Tînărul 
stadionul 
IV), ora 
Dunărea 
div. B).

VOLEI : Teren Progresul, 
de la ora 10,30 : I.T.B, Infor
mația — Orizonul Bacău 
(B.f), Progresul — Voința 
Constanța (B.f) ; teren Far- 
ma, ora 9 : Confecția — Po
litehnica Galați (B.f).

Petrolist Ploiești; 
tineretului (teren 

11 : Arhitectura — 
Giurgiu (meciuri de

RAPID-KAIRAT ALMA ATA 1-1 (1-0)

De data asta portarul Svedkov n-a mai putut interveni. Balonul lovit cu capul de Lupescu s-a oprit in plasă.
Foto : V BAGEAC

ina grea încercare au fost supuși 
suporterii feroviarilor în ultima săp- 
tămînă. După eșecul suferit dumi
nică în fața Sport Clubului Ba
cău, iată că ieri după-amiază Rapi
dul n-a putut să realizeze decît 
un scor egal cu Kairat Alma Ata, 
în prima manșă a finalei campio
natului european feroviar (a doua 
manșă se va disputa la 11 noiem
brie la Alma Ata).

Stadionul Republicii ; teren bun ; 
timp frumos: spectatori — aproxima
tiv 2 500. Au marcat: LUPESCU (min. 
42) pentru Rapid, ROSKOV (min. 73) 
pentru Kairat. Raportul șuturilor la 
poartă : 13—15 (pe spațiul porții : 
5—3). Raport de cornere : 10—9.

RAPID : Rămureanu — Ștefan, Lu
pescu. Mușat. Codrea, Dinu. Ange- 
lescu,' Năsturescu, D. Ene, M. Stelian 
(min. 54, Adam). Codreanu.

KAIRAT : Svedkov — DIslenko. 
Julcov. Mihallin. Balșakov. Asllbaev, 
Roskov. Hlsamutdinov (min. 54, Mar
kin). Cebotariov. Plunovschl, sevldov 
(min. 62. Abgolț).

A arbitrat sub posibilități C. PE- 
TREA, ajutat (de fapt, de multe ori. 
încurcat) de R. Stlncan șl M. Po
pescu.

Era de așteptat ca înlocuitorii „o- 
limpicilor" Răducanu, Pop. Boc, 
Dumitru și Neagu să depună efor
turi sporite pentru a suplini cu 
succes lipsa acestora. Dar, pe te
ren, lucrurile s-au petrecut altfel. 
Giuleștenii — chiar și restul de ju
cători din formația de bază — au 
evoluat cu mult sub valoarea lor 
individuală și, în consecință, au o- 
ferit puținilor spectatori un fotbal 
de nivel scăzut. Perioade îndelun
gate ei au acționat mediocru, au 
comis multe greșeli, atît în ceea 
ce privește execuțiile tehnice, cît 
șl în desfășurarea acțiunilor — mai 
ales în apropierea porții adverse. 
De-a lungul celor 90 de minute, 
cvartetul ofensiv feroviar n-a reu
șit decît destul de rar să creeze 
breșe în apărarea oaspeților și chiar 
în aceste situații n-au pus în prea 
mare pericol poarta apărată de 
Svedkov, fiindcă au șutat slab sau 
Imprecis. De altfel, unicul gol al 
Rapidului a fost realizat de un apă
rător, respectiv Lupescu.

MÎINE, ÎN

CONȚINUTUL JOCULUI Șl ANTRENAMENTULUI
DETERMINAT Șl EXPERIMENTAT

PE BAZE MAI APROPIATE DE REALITATE
cadrul 
„Meto- 
apara- 
filmat

De curînd a luat ființă în 
F. R. Fotbal un sector nou 
dico-documentar”, dotat cu 
tură modernă (aparate de 
și de proiecție, magnetofoane etc.),
mobilier adecvat, cu toate cele ne
cesare desfășurării unei activități 
în bune condițiuni.

Am discutat, zilele trecute, des
pre intențiile, acum la început de 
drum, responsabilului acestui sec
tor, prof. Ion Voica, antrenor fe
deral.

— Cu ce documente veți înzestra 
„cabinetul" pe care-1 conduceți ?, 
a fost prima noastră întrebare.

tot felul de înregistrări și 
realizate la fața locului 
intermediari.
înțelegeți prin... intermedi-

Oaspeții — cu cîteva individuali
tăți remarcabile — au controlat în 
anumite perioade jocul. Atîta timp 
cît pregătirea fizică le-a permis, 
ei au imprimat jocului un ritm 
vioi, s-au apărat cu mult calm — 
remarcîndu-se Juriov, un fundaș 
central înzestrat cu calități deose
bite —, jar înaintașii au încercat 
deseori, de la mică sau mai mare 
distanță, vigilența lui Rămureanu. 
în partea a doua a reprizei secun
de, cînd erau însă conduși, unii 
jucători de la Kairat au dat semne 
de nervozitate și arbitrul l-a eli
minat de pe teren pe Cebotariov, 
care a aruncat balonul în tușierul 
M. Popescu.

Este de prisos 
. succint film al 
fazele frumoase,
fi aplaudate de public, au fost foar
te rare. De aceea, ne vom mărgini 
a descrie cum s-au marcat cele 2 
goluri. în min. 42, Năsturescu l-a 
lansat pe Marin Stelian. acesta a 
ajuns pe linia de fund, de unde a 
centrat în careu. Lupescu, infiltrat 
printre apărătorii oaspeți, a sărit, 
o lovitură de cap și... 1—0 pentru 
Rapid. în repriza a doua, în min. 
73, la una din puținele a.cțiuni o- 
fensive periculoase ale jucătorilor 
de la Kairat, bucureștenii au acor
dat corner. După executarea lovi
turii de colț, Roskov a reluat ba
lonul cu capul, în plasă : 1—1.

în deschidere (campionatul echi- ■ 
pelor feminine al municipiului 
București) : Rapid — Unirea Tri
color 2—1 (0—1).

P. VINT1LA

.— Cu 
statistici 
sau prin

— Ce 
ari ?

— Ziare, reviste, buletine tehni-; 
ce, lucrări de specialitate, t filme, de 
la noi și de peste hotare. în acest 
sens, vom întreține strînse legături 
cu o serie de cabinete similare din 
Anglia. U.R.S.S., R.F. a Germaniei, 
Italia, Ungaria, R.D. Germană, Po
lonia, Bulgaria etc.

— în ceea ce privește conținutul 
metodic ?

— Ne propunem să determinăm 
și să experimentăm NOUL în lu
mea fotbalului, din punct de ve
dere al jocului și al antrenamentu
lui, în scopul adaptării acestuia ' la 
condițiile noastre.

— După părerea dv., este ceva 
nou de determinat. Ia ora actuală, 
in jocul de fotbal ?

— Referitor la conținutul jocului 
s-au profilat, în ultima vreme, 
după părerea mea, trei mari grupe 
de jucători : portarii, fundașii cen
trali și... restul. Ei bine, în funcție 
de conținutul procedeelor și ele
mentelor fizice, tehnice și tactice — 
specifice acestor grupe — intențio
năm să elaborăm pentru fiecare ca
tegorie în parte un număr de 5—8 
exerciții care să nu lipsească de 
la nici un antrenament, indiferent 
de caracterul lecției respective.

— Prin investigațiile variate, am
ple. pe care le veți efectua, presu
punem că și analizele periodice pe 
marginea jocurilor din campionat 
vor avea o bază mai precisă, mult 
mai aproape de realitate.

— Absolut. De altfel, s-a prevă
zut ca — paralel cu preocupările 
noastre — toți antrenorii echipelor

repre-

aceste 
fiind e-

IN DIVIZIA B

să prezentăm un 
meciului, fiindcă 
care să merite a

EXCURSIE LA VARȘOVIA 
pentru meciul Legia-Rapid
Oficiul de turism București, în co

laborare cu clubul Rapid, organi
zează o excursie la Varșovia, în pe
rioada 1—5 noiembrie, cu ocazia 
disputării meciului de fotbal Legia— 
Rapid București. Se asigură trans
port (cu trenul), cazare, masă și 
bilet de intrare la meci. Se pri
mesc înscrieri numai pînă la data 
de 11 octombrie a.c.; la filiala Ofi
ciului de turism București, din Ca
lea Victoriei nr. 100.

„CUPA ROMÂNIEI"

Intră în competiție
divizionarele B

Miine, in lipsa partidelor din 
campionatele diviziilor A și B, ama
torii de fotbal au posibilitatea să 
asiste la meciuri din cadrul „Cupei 
României". In această fază a com
petiției vor intra în întrecere divi
zionarele B, alături de echipele ca
lificate din fazele anterioare. Faptul 
că formațiile din divizia secundă vor 
juca în deplasare conduce spre o 
echilibrare a disputelor.

La prima vedere, s-ar părea că 
divizionarele B pleacă în majori
tatea partidelor favorite. Dar 
periența edițiilor trecute — 
echipe cu nume sonore au 
eliminate de formații modeste -
face să credem că nici în etapa 
miine, „Cupa României" nu va 
lipsită de surprize. Dintre cele 
de partide, mai echilibrate par a 
Tractorul Brașov — 
Independența Sibiu

ex- 
cînd 
fost 

ne 
de 
fi 
32 
fi: 

C.S.M. Sibiu, 
- Gaz metan

Mediaș, Oltul Sf. Gheorghe — Chi
mia Fărăgaș, I.R.A. Cîmpina — Me
talul Plopeni, I.T.A. Pașcani — 
Știința Bacău, Foresta Fălticeni — 
Ceahlăul P. Neamț și A.S.A. Cîmpu- 
lung Moldovenesc — C.F.R. Pașcani.

Federația Română de fotbal a sta
bilit ca toate meciurile să înceapă 
la ora 11. Partidele echipelor din 
campionatele diviziei C și județene 
prezente în cupă, programate pen
tru ziua de 10 octombrie, 
națe pentru data de 13 
ora 15,30. »

Conform regulamentului 
cazul cînd după 90 de minute scorul 
va fi egal, partida va fi prelungită 
cu două reprize a cîte 15 minute. 
Dacă egalitatea se va menține și 
după prelungiri, atunci echipa care 
a jucat în deplasare se va califica 
pentru etapa următoare.

sînt amî- 
octombrie,

. A

divizionare să înainteze F.R.F. ra
poarte privind pregătirile și com
portările atît ale propriilor lor e- 
chipe, cît și ale adversarilor întîl- 
niți. Cu ajutorul observațiilor cu
lese, vom putea stabili următoare
le : a) caracteristica în jocul echi
pelor : concepția, capacitatea de e- 
fort, dinamica ; b) disciplina ; c) 
jucătorii evidențiați ; d) randamen
tul componenților loturilor 
zentative ; e) arbitrajul.

— N-ați inclus printre 
puncte unul considerat ca
sențial și anume eficacitatea...

— Ajungeam și aici, eficacitatea 
constituind pentru noi un capitol 
aparte, ceva mai complex, el in- 
teresîndu-ne sub raportul tuturor 
acțiunilor premergătoare golului.

în statisticile noastre, notăm ac
țiunile colective, pe cele individu
ale, greșelile de apărare, golurile 
provenite din penalty-uri, cele pri
mite din lovituri libere.

— Ce concluzii v-au prilejuit da
tele culese pînă acum în privința, 
eficacității ?

— Predomină golurile realizate 
din acțiuni colective, ceea ce, fi
rește, e un fapt îmbucurător. Un 
procent destul de ridicat îl consti
tuie și punctele înscrise din gre
șeli flagrante comise de apărări, 
ceea ce nu e bine...

Cam atît, deocamdată, despre ac
tivitatea noastră la început de 
drum. Desigur, în momentul în care 
ne vom afla în posesia unor date 
mai numeroase, mai variate, și con
statările noastre vor fi mai bogate.

A

VALOAREA ÎNCEPE SĂ-ȘI SPUNĂ CUVINTUL
După cele 8 etape consumate în di

vizia secundă. în fruntea celor două 
clasamente sînt instalate Sportul stu
dențesc (13 puncte) și C.S.M. Reșița 
(14 puncte), ambele echipe necu- 
noscînd înfrîngerea în actuala edi
ție !

Desfășurarea „ostilităților" 
arătat că actualii lideri sînt . .
pe fapte mari. Studenții bucureșteni, 
cu toate că au pornit în campionat 
cu șanse reduse, datorită... prezenței 
Progresului București în prima serie 
și a pierderii unuia dintre cei mai 
buni jucători (Boc, transferat la Ra
pid). au aruncat în luptă toate resur
sele. Victoria realizată la Piatra 
Neamț, si. apoi, egalul cu Progresul 
București au arătat că ei sînt deciși 
să răstoarne toate calculele hîrtiei 
si să-si mențină poziția. în ..olasa”

- - Ol- 
în 
a 

re- 
Copil

ne-a 
puși

Sportului studențesc se află S.N. 
tenița, formație fără veleități 
campionatul trecut, specialistă 
jocurilor pe teren propriu. Dar^ 
venirea antrenorului Vasile 
la Oltenița a produs un reviriment 
în joc și, implicit, în performanțele 
sale, echipa ocupînd în acest mo
ment locul 2. la un punct de lider. 
Confruntarea directă dintre Sportul 
studențesc și Ș.N’O.. care va avea 
loc la 17 octombrie (la Oltenița), 
este așteptată cu mare interes. Ți- 
nînd seama de diferența de puncte 
(trei, si respectiv, .două) ce le des
part "de urmăritoare, victoria uneia 
din ele îi poate mări mult sanseie 
în păstrarea locului_ întîi pînă 
sfirșitul turului. 
A — Progresul 
startul slab luat, 
poziție modestă.
sibilitățile componenților 
portarea oscilantă a ..bancarilor' 
dezamăgit pe suporterii acestora, ca
rp încă speră că favoriții lor îsi 
vor recăpăta forma din primăvară.

va

la
Fosta divizionară 

București — prin 
se situează pe o 

cu mult sub po- 
ei. Com- 

•” a

cînd au făcut zile grele fruntașelor din 
„A“. Multe dureri de cap provoacă 
suporterilor săi și Portul Constanța. 
Tn edițiile trecute, constănțenii au 
jucat un rol important în stabilirea 
ierarhiei în serie, iar acum, după 
8 etape — unică performantă — ei 
n-au cîștigat nici o partidă. Cauza 
comportării lor nesatisfăcătoare 
poate fi căutată și în situația ne
corespunzătoare existentă la con
ducerea tehnică a echipei: pînă în 
prezent Portul nu are un antrenor 
cu normă întreagă.

Liderul seriei a II-a. C.S.M. Reși
ța. a depășit prin comportarea sa 
cele mai optimiste așteptări, luînd 
un avans substanțial: 5 puncte, re
zultatele excelente ale reșițenilor ne 
înclină să credem că. prin venirea 
lui Reinhardt în „Cetatea de foc”, 
a renăscut dorința de a fi o repre
zentantă în primul eșalon al fotba
lului nostru. Oricum, startul 
lent. Tn schimb, cele două 
timișorene. Politehnica și 
care-și ' puseseră candidatura 
mul loc. nu-și prea justifică pre
tențiile prin evoluțiile lor. Ambele 
n-au strălucit în jocurile disputate 
pe propriul teren, iar în cele din 
deplasare au înregistrat eșecuri sau

e exce- 
formatii 

C.F.R.. 
la pri-

în cel mai fericit caz au smuls cîte 
un punct. Dar. cum pînă la înche
ierea socotelilor mai 
etape, poate că una 
zentantele orașului de 
reveni în timp util pe .
tire, pentru a participa la lupta 
pentru promovare. înfăptuirea aces
tui deziderat presupune însă depu
nerea de eforturi mai mari în pro
cesul de pregătire, care să ducă la 
prestarea unor jocuri de mai bună 
calitate.

Rezultatele consemnate In cele 8 
etape au scos în evidentă si un alt 
fapt demn de relevat: aproape în 
fiecare etapă s-au înregistrat victo
rii ale echipelor ce au jucat in de
plasare. Faptul arată că și în divi
zia secundă avantajul terenului nu 
mal este un obstacol de netrecut și, 
deci, valoarea îsi poate spune cu- 
vîntul ! De asemenea, aceasta În
seamnă că si arbitrajele au ajuns 
de o calitate ceva mal bună, cava
lerii fluierului aplicînd mai corect 
prevederile regulamentare. Despre 
aceste aspecte, ale arbitrajului tn 
divizia secundă, vom discuta însă 
mai pe larg intr-un alt articol.

V. POMPILIU

sînt destule 
dintre repre- 
pe Bega va 
linia de plu-

G. NICOLAESCU

MECIURI AMICALE
Azi. la Constanța

FARUL - STEAUA
în cadrul pregătirilor pe care le 

efectuează în această perioadă de 
întrerupere a campionatului divi
ziei A, Farul va întîlni azi echipa 
bucureșteană Steaua.

Partida va avea loc pe stadionul 
„1 Mai" din Constanța, cu începere 
de la ora 15.

...si la Ploiești

PETROLUL - 
SPORT CLUB BACĂU

TRIAL PENTRU 
LOTURILOR

COMPLETAREA 
DE JUNIORI

Pent.ru completarea celor două 
formații de juniori ale țării noas
tre (echipa I și aceea de perspec
tivă) — care, la 28 octombrie și 
24 noiembrie, vor evolua, la Giur
giu și, respectiv, Ruse, în compa
nia selecționatelor similare ale Bul

PĂSĂRI CĂLĂTOARE
Mustafă in

Au trecut doar cîteva luni de 
cînd jucătorul Mustață s-a transfe
rat de la Dunărea Giurgiu la Farul 
Constanța. Conducerea clubului și 
antrenorii echipei constănțene l-au 
primit cu brațele deschise și i-au 
asigurat toate condițiile ca să-și 
desăvîrșească măiestria sportivă,

goană după căpătuială
să devină titular al formației. Dar, 
totul s-a sfîrșit, o dată cu închide
rea sezonului pe litoral. După cum 
sîntem informați de clubul Farul, 
Mustață, ademenit cu unele promi
siuni de un alt club, a plecat din 
Constanța și nu s-a mai înapoiat 
la echipa sa.

gariei —, la începutul săptămînli 
viitoare, în zilele de 11, 12 și 13 
octombrie, va avea loc un trial.

La jocurile de selecție au fost 
chemați, la București, printre alții, 
juniorii Alex. Balaș (portar la Bi
horeana Marghita), V. Petrușan 
(portar — Victoria Cărei), M. Olaru 
(fundaș — Textila Botoșani), M. 
Neguț (extremă — S. S. Sibiu), Al. 
Amarandei (extremă — Politehnica 
Iași), M. Tabără (extremă — Gaz 
metan Mediaș) și I. Ciurea (înain
taș central — Jiul Petroșani).

In aceeași perioadă, Petrolul va 
juca duminică în compania 
Sport Club Bacău.

Partida se va desfășura 
dionul Petrolul, începînd 
ora 10,45.

Miine, la Oradea;

echipei

pe sta- 
de la

CRIȘUL - U. T. A
O revanșă amicală a meciului din 

campionatul diviziei A va fi găz
duită duminică de stadionul din 
Oradea ( formația locală Crișul va 
primi replica U.T.A.-ei. Intîlnirea 
va începe la ora 11.

JUCĂTORUL SĂPTÂMÎNII

RUGIUBEI

A ,,ZBURAT“ iNAINTE DE A PRINDE ARIPI!
Pînă în urmă cu cîteva zile. în 

lotul Jiului Petroșani figura și tî- 
nărul Ciurea. Antrenorul Eugen Ior- 
daehe, apreciind calitățile și posi
bilitățile de afirmare ale 
jucător (în vîrstă 
ajutat în pregătire,

tînărului 
de 19 ani), l-a 

spre a-1 pro
mova în prima echipă, pe postul de 
înaintaș central.

Dar eforturile antrenorului Eu
gen lordache s-au dovedit zadarni
ce. De cîteva zile, tînărul Ciurea 
a părăsit orașul cu o destinație 
necunoscută. Așa a înțeles Ciurea 
să răsplătească încrederea ce i-a

FOTBALUL FEMININ IN ACTUALITATE
început timid, primit cu zîmbete, 

ironii și îndoieli, fotbalul feminin a 
„încolțit" încet-încet, recrutînd în 
jurul său numeroase adepte. Pînă 
la această oră, 8 țări de pe glob (în
tre care Danemarca, Italia, Cehoslo
vacia, Mexic) au campionate orga
nizate, iar Federația internațională 
a fotbalului feminin a definitivat 
două campionate mondiale, găzduite 
în Mex’ic și încheiate cu victoria 
echipei Danemarcei.

Ascensiunea atît de rapidă și de 
spectaculoasă pe arena internațio
nală a fotbalului feminin a fost fa
vorizată, poate, și de... criza fotba
lului masculin 1 în ultimii ani, fot
balul bărbaților se joacă mai aspru, 
mai nervos, sub imperiul rezultatu
lui. Iar spectatorii, conectați — de 
cele mai multe ori — la rețeaua de 
tensiune a unor asemenea meciuri, 
au fost atrași ușor spre stadioanele

unde fetele coborîseră în bocanci 
de fotbal, aducînd cu ele bucuria 
de a juca. Exemplu semnificativ : 
acum cîteva luni, în Mexic, la unul 
din meciurile semifinale ale cam
pionatului mondial de fotbal femi
nin, în tribunele stadionului Azteca 
au luat loc peste 100 000 de spec
tatori ! ! !

La noi, „moda" fotbalului femi
nin a apărut ceva mai tîrziu, prima 
competiție rezervată urmașelor Evei 
fiind organizată, la București, de- 
abia în august trecut. Echipele femi
nine s-au răspîndit, însă, repede, în
tocmai ciupercilor după ploaie, și azi 
numărul lor a ajuns la aproape 100. 
Ba București, sub patronajul Con
siliului municipal pentru educație 
fizică și sport, s-a dat in urmă cu 
trei duminici startul in primul cam
pionat al municipiului, campionat 
in care sînt înscrise 15 echipe.

LA FOTBAL FEMININ

Secvență din meciul Rapid — Unirea Tricolor, disputat ieri pe Stadionul 
Republicii in cadrul campionatului echipelor feminine al Municipiului 

București.

Campionatul municipiului Bucu
rești la fotbal feminin programea
ză miine, în etapa a III-a, urmă
toarele partide : Doina — Băneasa 
(teren Chimistul, ora 9,30) ; Diana 
— Juventus (teren Constructorul, 
ora 9,30) ; Miorița — Dacia (teren

C.P.B., ora 9) ; Carmen — Tinere
țea (teren Flacăra roșie, ora 9) ; 
Speranța — Venus (teren Veseliei, 
ora 9) ; Minerva — Traviata (te
ren Vulcan, ora 9). Echipa Lucea
fărul are zi liberă.

fost arătată de conducerea secției 
și antrenorul echipei Jiul. Unde o 
fi poposit „El fugitivo" ?

ÎN DIVIZIA C
MECIURI RESTANTE

DUNĂREA TULCEA — MARI
NA MANGALIA 1—1 (1—0) — se
ria a III-a.

OLTUL SF. GHEORGHE — 
TRACTORUL BRAȘOV 1—1 (0—1)
— seria a XII-a.

Partida dintre U. M. Timișoara
— Minerul Bocșa (seria a VIII-a) 
din etapa a Vl-a s-a omologat cu 
3—0, întrucît formația din Bocșa 
s-a prezentat pe teren cu o întîr- 
ziere de 20 de minute.

DEEEANU ȘI-A RELUAT
anirenaheneele

O entorsă mai veche l-a făcut pe 
Deleanu indisponibil pentru ultima 
etapă de campionat. Marți, însă, 
medicul i-a scos ghipsul de la picio
rul drept și fundașul dinamovist 
și-a reluat antrenamentele. După 
toate probabilitățile, Deleanu va 
juca în viitoare® etapă de cam
pionat, cu „U“ Cluj.

Eram aproape convins că nu 
vor trece prea multe etape și 
rubrica aceasta va purta și nu
mele lui Rugiubei. Deoarece a- 
tacantul de pe Bistrița afirma, 
în vară, sus. la Trei Brazi. în 
timpul pregătirilor, 
acesta va fi pentru

„Puștiul" Rugiubei 
lumea fotbalului atît 
culos, atunci cînd venise de la 
juniorii Rapidului, în Bacău, în- 
cît mulți aveau impresia că in
tr-un an—doi va fi un candidat 
sigur la națională. Băiatul avea 
sut de temut, avea tehnică și, 
mai ales, știa să se bată, acolo, 
i'n inima fortărețelor. Dar, după 
o partidă bună, urmau zile și 
chiar săptămîni în care Rugiu
bei făcea atîtea trăznăi de-i 
speria pe toți. Promitea de fie
care dată că se va face băiat de 
treabă însă imediat îl apuca, 
așa, din senin, un dor de ducă. 
Dispărea zile întregi, în chefuri 
prelungite, de nu se mai știa ni
mic de el. Au urmat sancțiuni, 
suspendări, suspendări, sancți
uni... Nimeni nu mai putea crede 
In el.

A venit, însă, o zi anume cînd 
tînărul acesta de 24 de ani s-a 
răzvrătit împotriva lui. II obse
dau, poate, anii pierduți, speran
țele neîmplinite. Mihăițâ Rugiu
bei. „talent iremediabil pierdut", 
a devenit deodată un altul, de 
nerecunoscut. Și-a ordonat viața, 
s-a căsătorit (mulți spun că soția 
a contribuit enorm la transfor
marea sa), a devenit (șnul acesta) 
student la Institutul Pedagogic 
din Bacău. Rugiubei a Început să 
privească altfel viața șl fotbalul.

că sezonul 
el decisiv, 
intrase în 
de specta-

Și altfel a început să fie privit 
și Rugiubei.

Duminică, la București, după 
jocul cu Rapid, Rugiubei și-a 
pus cununa de golgeter cu 6 go
luri înscrise, rn 6 etape. Toate 
goluri din acțiune, din acțiuni in
dividuale sau realizate îndeosebi 
împreună cu Dembrovschi. Treaba 
aceasta l-a făcut pe antrenorul 
Constantin Rădulescu să reafir
me zilele trecute intenția sa de 
a face din Dembrovschi — Ru
giubei cel mai bun cuplu de a- 
tacanți centrali din țară. Trebu
ie să știe, el. antrenorul, pe 
ce-și bazează afirmațiile...

Mircea M. IONESCU

V-AȚ1 DEPUS BULETINELE PENTRU CONCURSUL PRONOSPORT DE MIINE ?
Programul concursului Prono

sport nr. 41 de miine duminică 10 
octombrie a.c., se prezintă cu nu
meroase puncte de atracție în frun
te cu meciul Danemarca — Româ
nia din preliminariile olimpice. Un 
motiv ca participanții să-și depu
nă buletinele din vreme 
se prevede o participare 
Să '

Nu uitați, astăzi este ULTIMA 
ZI pentru depunerea buletinelor.

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

Programul complet al concurs n-

deoarece 
numeroa-

lui este următorul: 11 Petrolul — 
Farul; II: C.F.R. Cluj — Politeh
nica Iași ; III : Jiul — S. C. Bacău; 
IV : Crișul — Steagul roșu ; V : 
Corvinul Hunedoara — C.S.M. Re
șița I VI; Atalanta — Cagliari ; 
VII : Bologna — Varese ; VIII : Ca
tanzaro — Internazionale ; IX i Mi
lan — Fiorentina ; X : Napoli — 
Mantova ; XI: Roma — Sampdo- 
ria ; XII : Torino — Lanerossi 
XIII ; Verona — Juventus.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA SPECIALA 
A RECOLTEI

DIN 8 OCTOMBRIE 1971
EXTRAGEREA I : 12 15 18 25 6' 

83 46 67 2

a II-a: 68 30 3

a III-a : 1 13 87

a IV-a: 52 84 46

a V-a : 14 28 52

EXTRAGEREA
7 53 29 6

EXTRAGEREA
54 30 18

EXTRAGEREA
29 67 48

EXTRAGEREA 
64 78 76 45 69.

FOND DE CÎȘTIGURI PROVIZO
RIU : 2 654 269 lei.

Plata premiilor pentru această 
tragere specială se va face astfel : 
în Capitală începînd de miercuri 
20 octombrie pînă la 22 noiembrie 
1971 inclusiv; în țară începînd de 
aproximativ sîmbătă 23 octombrie 
pînă la 22 noiembrie 1971 inclusiv.

Rubrică redactată de LOTO-PRO
NOSPORT.

Pent.ru


DANEMARCA-ROMÂNIA
în preliminariile olimpice

ECHIPA FEMININĂ DE BASCHET începe al treilea
Învinsă la budapesta
BUDAPESTA, 8 (prin telefon). 

Turneul internațional de baschet 
feminin a început, la Sportcsarnok, 
prin desfășurarea meciului Româ
nia — Ungaria. Tinerele sportive 
românce au fost surprinse, în pri
ma repriză, de apărarea om la om 
aplicată cu multă energie de bas
chetbalistele țării gazdă. Acestea au 
dominat net și au realizat, după 20 
de minute, un avans confortabil : 
24 de puncte.

După pauză, formația României a 
evoluat cu mai mult curaj și a ți
nut pasul cu adversara ei. Scor fi
nal : 
ria.

La 
pută
B. în continuare, turneul se va des
fășura astfel : sîmbătă România — 
Ungaria B, Ungaria A — Bulgaria ; 
duminică, România — Bulgaria, Un
garia A — Ungaria B.

81—53 (40—16) pentru Unga-

ora închiderii ediției se dis- 
partida Bulgaria — Ungaria

VIRGIL ATANASIU VICTORIOS
la pistol viteză in campionatul Poloniei

național de 
disputat recent, 
cîțiva trăgători

tir 
au 
ro-

La campionatul 
al Poloniei, 
participat și 
mâni. Cea mai bună comportare 
dintre țintașii noștri a avut-o 
pistolarul Virgil Atanasiu (Steaua), 
care, într-o companie valoroasă, a 
cucerit locul I la proba de viteză 
cu 595 p, realizînd în manșe : 298 
și 297. Pe locul II s-a clasat polo
nezul M, Orlik cu 594 p, iar fostul

campion mondial la pistol viteză, 
J. Zapedskj a ocupat locul III cu 
589 p. Ceilalți doi pistolari români 
prezenți la competiție, M. Stan și 
A. Gered, au ocupat locul 14 cu 
579 p, respectiv, 17 cu 578 p. La 
proba de armă liberă calibru re
dus, Gh. Vâsilescu s-a clasat pe 
locul IV la 40 I. poz. în picioare 
cu 369 p, iar la 3X40 f. el a ocu
pat locul 9 cu 1143 p.

Dumitru și Dembrovschi, doi dintre purtătorii speranțelor noastre la 
Copenhaga, surprinși

(Urmare din pag. 1)
în clipa îmbarcării

MARATON AUTOMOBILISTIC

trece prin
este în 
pregătesc 
maraton 

acesta se

Lumea automobilistică 
fierbere. Echipajele se 
pentru cel de-al treilea 
automobilistic, care anul 
dispută pe un traseu ce va străbate
R.F. a Germaniei, Danemarca, Nor
vegia, Suedia, Finlanda, Uniunea 
Sovietică, Polonia, Cehoslovacia, 
Ungaria, România, Bulgaria, Tur
cia, Grecia, Iugoslavia, Italia, Aus
tria.

Startul se dă astăzi din orașul 
Erbach (R.F. a Germaniei), sosirea 
urmînd să aibă loc la Travemiinde.

Pentru a înțelege mai bine marea 
importanță a acestei probe, de care 
depinde în foarte mare măsură 
reputația mărcilor de automobile și 
a piloților respectivi, este necesar

Jocurile sportive mediteraneene

România

TURNEUL DE BOX DE LA BERLIN

ment nu lipsit de importanță — 
ele vizează pe cei mai buni jucă
tori ai gazdelor: fundașul Torben 
Nielsen și înaintașul Iver Schriwer, 
ambii accidentați nu cu mult în 
urmă și nefolosiți în echipele lor 
de club în ultimele meciuri din 
campionat. Schriwer, cel mai peri
culos atacant danez, actualul gol
geter al campionatului,- n-a fost 
folosit, intenționat, în campionatul 
intern, pentru a putea evolua îm
potriva echipei României. El este, 
de altfel, autorul a două din cele 
patru goluri pe care echipa Dane
marcei le-a înscris în ultimul meci 
internațional, contra Norvegiei.

Interesant de 
tul că, în ciuda 
nuțioase, opinia 
specialiștilor nu 
baliștilor danezi. De altfel. într-un 
pronostic a zece ziare, apărute ieri, 
aici la Copenhaga, 7 indicau vic
toria olimpicilor români, iar 3 ziare 
meci nul...

Deși anunțată în programele de 
televiziune de aici și din țară, în 
jurul transmisiunii partidei plutesc 
totuși incertitudini. Cauza: greva 
personalului de la televiziune din 
aceste zile. (în corespondența de 
mîine vom fi, credem, în măsură 
să comunicăm situația exactă).

Și-acum, o veste care ilustrează 
interesul în jurul întîlnirii de dumi
nică : la Copenhaga, media specta
torilor la meciurile din campionat 
este de 8 000 ; pentru partida' cu 
România, pînă azi s-au vîndut 
30 000 de bilete (capacitatea lui 
Idraets Parken fiind de 50 000 de 
locuri).

în încheiere, aș dori să vă mai 
spun cîteva lucruri despre starea 
de spirit a

„Lansați" 
sinki și de 
al Cupelor 
angajate echipele noastre fruntașe, 
jucătorii români așteaptă confrun
tarea cu echipa Danemarcei cu o 
seriozitate și cu optimism caracte-

subliniat este fap- 
unor pregătiri mi- 
generală în rîndul 
este favorabilă fot-

fotbaliștilor noștri, 
de succesul de la Hel- 
calificările în turul II 
europene în care sînt

ristioe, parcă. toamnei acesteia. 
Ponderate în judecată, vorbele lor 
exprimă o hotărîre matură de a 
atinge țeluri precise, dificile, dar 
toate accesibile prin muncă exem
plară la antrenamente și prin an
gajare totală 1a meciuri.

„Olimpicii" români sînt perfect 
conștienți de faptul că milioane de 
iubitori ai fotbalului — care-i vor 
urmări duminică pe micul ecran 
— așteaptă de la ei victoria și sînt 
ferm hotărîți să nu precupețească 
nici un efort pentru a o obține.

...Nemaipunînd la socoteală și 
calculul că o victorie în meciul tur 
cu Danemarca, în deplasare, ar... 
aeonta, teoretic, biletele de avion 
pentru Miinchen.

TUNISIA-FRANȚA
IZMIR 8 (Agerpres). — Ziua a 

doua a Jocurilor sportive meditera
neene a programat pe diferite baze 
sportive din Izmir întreceri la box. 
fotbal și baschet.

în sala „Ataturk". selecționata 
Turciei a debutat victorioasă în tur
neul masculin de baschet, cîștigind 
cu scorul de 105—56 partida cu 
reprezentativa Marocului. Echipa Iu
goslaviei, favorita principală a com
petiției, a învins cu 78—51 formația 
Tunisiei.

în turneul de fotbal s-au întilnit 
formațiile Franței și Tunisiei. După 
ce au condus cu 1—0 (prin 
marcat de Di Caro în minutul 
pînă în minutul 85, fotbaliștii 
cezi au pierdut cu scorul de

gul»'
12) 

fran- 
1-2.

Campionatul național
(Urmare din pag. 1)

Dacă scorul n-a atins proporții 
mai mari faptul se dațorește, aproa
pe în exclusivitate, Clujenilor care 
au ratat nenumărate ocazii favo
rabile, chiar și atunci cînd, pentru 
o perioadă de două minute, adver
sarii lor se apărau doar cu trei 
jucători de cîmp !

Cele zece goluri ale Agronomiei 
au fost înscrise de: Cazan (min. 
4, 35 și 50), Vereș (min. 6), Gali 
(min 13, 28 și 50), Krausz (min. 19) 
și Texe (min. 25 și 56).

Ca arbitri au funcționat Boda și 
Kedveș din Miercurea Ciuc.

STEAUA — DUNĂREA GALAȚI
14—1 (4—0, 3—1, 7—0)

diferență de valoare 
două combatante a

Evidenta 
dintre cele 
pus la această partidă doar o sin
gură problemă, cea a scorului cu 
care foștii campioni aveau să în
cheie cele 60 de minute de joc, sau 
dacă vreți, la cîte puncte aveau 
să piardă tinerii gălățeni.

De aceea, aproape tot meciul s-a 
redus la o apărare dîrză a hocheiș- 
tilor de la Dunărea, supuși unei

presiuni extrem de puternice de 
către adversarii lor, mult mai ex
perimentați, superiori ca echipă și 
luați individual.

în cele din urmă scorul înre
gistrat în foaia de arbitraj a fost 
cel de 14—1, dar el putea fi cu 
mult mai mare, mai altes în ulti
ma repriză, atunci cînd rezistența 
fizică a gălățenilor se subția cu 
trecerea fiecărui minut. Numai că, 
în afara golurilor au fost și mul
te, foarte multe ratări, ca și cîte
va intervenții salutare ale apără
torului porții Dunării, ceea ce a 
făcut ca scorul să rămînă fixat la 
14—1.

Trebuie arătat însă că și Dună
rea a inițiat cîteva contraatacuri 
periculoase, rămase însă precum 
se vede fără urmări...

Cel’e 15 goluri ale 
fost înscrise de : M. 
4 și 55), Bucur (min.

Herghelegiu (min. 
(min. 41),

că (min.
20, 25 și
Gheorghiu 
nov (min.
și 47), Iordan 
Steaua, Hîncu 
Dunărea.

partidei au 
Vlad (min.

13)', P. Sgîn-
19),
29), Varga
(min. 35 și 43), Ștefa-
43), Fodorea (min. 46 

(min. 51) pentru 
(min. 32) pentru'

21 LA FOTBAL
Golurile echipei tunisiene au fost 
marcate de Chakrium (min. 85 și 
86).

în cadrul competiției de box. care 
se desfășoară în aer liber, 
putat 
cîteva 
categ. 
Tlaiza 
via) învinge prin 
Sanebez (Spania): categ. cocoș: Do
mingo (Franța) b.p. Frag (Republica 
Arabă a Egiptului); Rahmani (Al
geria) b.p. Hauliaras (Grecia) ; ca
teg. pană: Salaamin (Republica
Arabă a Egiptului) b.p. Fattallah 
(Libia); categ. ușoară: Felza (Ma
roc) b.p. Ramirez (Spania).

s-au dis- 
meciurile primului tur. Iată 
dintre rezultatele înregistrate, 
muscă: Soiomos (Grecia) b.p. 
(Algeria) ; Slobodan (lugosla- 

k-o. tehnic pe

de hochei
Au

rești)
arbitrat: Gh. Mureșanu (Bucu- 
și P. Kedveș (M. Ciuc).

DINAMO — I.P.G.G. 15—2
(5-0, 3-1, 7-1)

întrecută în 
Cluj, formația 
seară cu înverșunare în compania lui 
Dinamo, campioana tării, disputîn- 
du-si astfel ultima șansă pentru cu
cerirea locului II în grupă și implicit 
a dreptului de a juca în turneele 
pentru locurile I—IV. Dinamoviștii, 
net superiori, au obținut, o victorie 
categorică. Scorul a fost realizat de : 
Pană (min. 6). Moiș (min. 7,22,60), 
Florescu (min. 11). Mihăilescu (min. 
12.18). Gh. Huțanu (min. 16.48,49), 
Badaș (min. 33). V. Huțanu (min. 46), 
Costea (min. 47) Tureanu (min. 50,51) 
— pentru Dinamo, respectiv Chițu 
(min. 48). Pisaru (min. 59). Au condus 
Tașnadi și Balint ^(Miercurea Ciuc). 

de odihnă, ultimele 
fiind programate du- 
următorul program :

ajun de Agronomia 
I.P.G.G. a luptat a-

să recapitulăm în mod succint 
scurta dar aventuroasa istorie a 
maratonului, care se află anul 
acesta abia la a treia ediție. Pri
mul Raliu Londra-Sidney, disputat 
de-a lungul a trei continente, a 
constituit o adevărată senzație 
chiar și pentru specialiști. Cei 16 
mii de kilometri au fost străbătuți 
numai în zece zile. De fapt, distan
ța s-a dovedit a fi mai mare, dar 
ea a fost străbătută cu viteze nebă
nuite, deși uneori mașinile au fost 
nevoite să străbată porțiuni de 
drum extrem de grele, cuprinzînd 
uneori chiar mari porțiuni de de
șert. Cu acea ocazie, o adevărată 
revelație s-au dovedit a fi mașinile 
sovietice „Moskvici", care au ter
minal proba cu efectivul complet 
și în excelente condiții.

Cea de a doua ediție a luat star
tul tot din Londra, pentru a stră
bate 25 000 km, de-a lungul a 25 
de țări, spre a ajunge în Mexico. 
Participanți! vorbesc de acest raliu 
ca de o probă de verificare a limi
telor rezistenței umane. E suficient 
să menționăm că pentru a străbate 
„străvechiul drum al incașilor", 
însumînd 895 km, au fost necesa
re 16 ore. Sosirea fusese progra
mată pentru orele de seară,, dar 
punctul de control a trebuit să 
funcționeze toată noaptea. Aici au 
abandonat nu mai puțin de șase 
echipaje. Liderul maratonului, fin
landezul Mikola, a declarat că a- 
cesta a fost cel mai dificil traseu 
pe care l-a întilnit de cînd stă la 
volan și că, în nici un caz, nu 
l-ar mai străbate încă o dată.

Nici chiar acest de-al treilea ma
raton nu-i va răsfăța pe concurenți, 
deși se aleargă în Europa. Intr-ade
văr, o serie de șosele din Grecia, 
Turcia sau Scandinavia incluse în 
actualul traseu sînt destul de difi
cile.

Unul din automobiliștii care a 
participat la edițiile anterioare ale 
maratonului, sovieticul Kislîi, a- 
mintindu-și de drumurile Turciei 
pe care le-a străbătut și în primul 
raliu, a declarat: „In fiecare clipă 
trebuie să ne amintim de înțeleptul 
proverb oriental: „Călătorule, ești 
ca lacrima sub geană, o clipă și 
s-a dus“ I.

EISCRER

PAUL DOBRESCU ÎNVINGĂTOR 
PRIN K. 0. TEHNIC

Pavel Nedelcea clștigător la puncte

Ziua a doua a marelui turneu 
internațional de box ce se desfă
șoară în capitala R. D. Germane 
a fost mai bună pentru pugiliștii 
români participanți la această im
portantă confruntare. în cadrul ca
tegoriei ușoară, Paul Dobrescu con
tinuă să facă dovada frumoaselor 
sale calități. Românul l-a învins, 
fără drept de apel, pe suedezul 
Ljung prin k.o. tehnic în rundul 
II. în limitele aceleiași categorii, 
Siebert (R.D.G.) a dispus la puncte 
de Voce (Anglia). „Pana“ Pavel Ne
delcea a înregistrat a doua victorie 
pentru boxerii români, întrecîn- 
du-1 la puncte pe finlandezul Lind-

bergh. Tot la această 
vieticul Kuznețov l-a 
k.o. tehnic, în prima 
Warnke (R.D.G.).

La categoria muscă au fost pro
gramate patru partide. într-una 
dintre ele reprezentantul nostru Ion 
Nicolau a fost întrecut la puncte 
de sovieticul Șatalin. în celelalte 
meciuri ale acestei categorii au fost 
consemnate următoarele rezultate : 
Blum (R.D.G.) b.p. Semionov 
(U.R.S.S.), Wnuk (Polonia) b.p. 
Benko (Cehoslovacia), Gertenbach 
(R.D.G.) învinge prin k.o. tehnic în 
rundul III pe Coxo (Franța).

categorie so- 
învins prin 
repriză, pe

Azi este zi 
patru partide 
minică. după 
ora 8,30 : Avîntul Gheorghieni — 
Dunărea Galați, ora 11 : Tîrnava 
Odorheiul Secuiesc — I.P.G.G. Buc., 
ora 17 : Dinamo Buc. — Agronomia 
Cluj, ora 19,30 : Avîntul M. Ciuc. 
— Steaua Buc.

LOTUL OLIMPIC

jucătorii
Dincă,

A FOST FORMAI

Atac al jucătorilor de la Steaua la poarta gălățenilor.

în cadrul unei ședințe, pri
lej cu care antrenorul fede
ral N. Nedef a expus cole
gilor săi de la formațiile divi
zionare A planul de pregătire 
a lotului olimpic, s-a hotă- 
rît și componența acestei re
prezentative. Iată 
selecționați: Penu,
Orban (portari), Birtalan, Gu
nesch, Samungi, Bota. Galii, 
Cosnia, Kicsid, Schobel, Voi- 
nea, Stef, Gruia și Dan Ma
rin. Tot cu această ocazie a 
fost stabilită și componenta 
lotului B: Munteanu, Keil 
(portari) ; Popescu, Tudosie, 
Licu, Capră, Chircu, Moldo
van, Hornea. Comănescu, Con- 
stantinescu, Coasă, Roșu. Odae, 
Cirlan, Goran, Stockl. Dintre 
aceștia Tudosie. Licu, Moldo
van, Goran, Popescu și Stockl 
intră și în vederile echipei 
olimpice.

încheiată prin două meciuri echilibrate, cu o interesantă desfășurare 
a scorului, etapa de ieri a campionatului masculin de handbal, prin care 
s-a inaugurat cel de al doilea tur al întrecerii, a prilejuit totodată rein- 
tilnirea publicului bucureștean cu acest dinamic joc sportiv. Din păcate, 
acest rendez-vous nu a oferit amatorilor de handbal prea multe satisfacții, 
deoarece — cum spuneam — abia în final meciurile au fost ceva mai 
atractive, mai bune pe pian tehnic. Jocurile Universitatea Cluj — Poli
tehnica Galați, în care gălățenii au reușit o remiză nescontată și Univer
sitatea București — Independența Sibiu, în care s-a luptat pentru victorie 
fără menajamente, merită aprecieri

TROTUȘUL OR. GH. GHEOR
GHIU-DEJ — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 17—14 (10—6). Așteptat 
cu mult interes — era un fel de 
derby al luptei pentru evitarea re
trogradării (care după consumarea 
unui tur a început să se contureze) 
— meciul a dezamăgit puținii spec
tatori prezenți în sala Floreasca 
la ora începerii etapei. Ambele for
mații au acționat o lungă perioa
dă de timp timid.

Către sfîrșitul primei reprize, Tro
tușul, organizîndu-șl parcă ceva mai 
coerent atacurile, a ajuns să se 
detașeze, la început mai puțin con
cludent, dar apoi clar, lăsînd im-

pozitive.
presia că va cîștiga. în repriza se
cundă, această impresie a devenit 
realitate, handbaliștii de la Trotu- 
șul păstrînd tot timpul un avan
taj de 3 sau 4 goluri. Au înscris : 
Badea (5), Kuhn (4). Ghioc (3), O- 
dae (3), Paraschiv (2) — Trotușul 1 
Gunesch (6), Oprescv, (5), Teacoiu 
(2), Comănescu — Politehnica. Au 
condus V. Pelenghlan și T. Curelea, 
ambii din București.

DINAMO BUCUREȘTI — DINA
MO BRAȘOV 20—13 (13—10). Par
tida a început destul de echilibrat, 
brașovenii, luptînd cu mult calm, 
au reușit să conducă. Bucureștenii 
au egalat abia după 10 minute (3-3)

și apoi au trebuit să facă eforturi 
mai mari decît era de bănuit pen
tru a se detașa. Dinamo Bucu
rești s-a impus, așa cum era nor
mal, însă după multe emoții și la

Programul de azi: ora 14,30 
Politehnica Galați — Trotușul 
Or. Gh. Gheorghiu-Dej; ora 
15,45 : Dinamo Brașov — S.C. 
Bacău ; ora 17 : 
Timișoara 
București ; ora 18,15 : Inde
pendența
București ; ora 19,30 : Steaua 
— Universitatea Cluj.

Politehnica 
Universitatea

Sibiu Dinamo

joc urît. Cele mai 
au fost înscrise de 
Marin (6) — Dinamo

capătul unui 
multe goluri
Licu (6), Dan
București, Messmer (3), Radu (3) 
— Dinamo Brașov. Au arbitrat V. 
Cojocaru și I. Mihăilescu, ambii din 
Craiova.

STEAUA — S. C. BACAU 21—12

(10—7). Dorind probabil să mena
jeze forțele celor mai buni jucă
tori ai săi (astăzi băcăuanii întîl- 
nesc Dinamo Brașov. într-un meci 
decisiv), antrenorul echipei S. C. 
Bacău a trimis în teren rezervele, 
aruncînd titularii în luptă abia în 
min. 45 (atunci au intrat în joc 
Constantinescu, Gheorghevici, A- 
vramescu și Cervenka). S-ar putea 
crede că în. aceste condiții Steaua 
a „zburdat" în acest meci. N-a 
prea fost așa ! Folosind tactica ți
nerii mingii, formația secundă a 
lui S. C. Bacău a scos efectiv din 
mînă echipa campioană, care și-a 
revenit — paradoxal ! — în final 
cînd adversarii aveau „așii" în te
ren. Cei mai eficienți : Gruia (6), 
Chicid (5), Drăgăniță (3) — Steaua 
Laub (3), Voinea (2), Gheorghevici 
(2) — S. C. Bacău. Au arbitrat Gh. 
Lungu și M. Boschner, ambii din 
Brașov.

UNIVERSITATEA CLUJ — PO
LITEHNICA GALAȚI 20—20 (11—5). 
După ce au condus tot timpul, une
ori ia diferențe apreciabile (18—12 
în min. 51, 20—17 în min. 57) clu
jenii s-au văzut egalați în ultimele 
secunde.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— INDEPENDENȚA SIBIU 17—10 
(9—4). Victorie care s-a conturat la 
această diferență abia în ultimele 
minute. De notat numeroasele eli
minări dictate de cei doi arbitri.

Călin ANTONESCU

SE APĂRĂ CU TENACITATE
maximum de forțe
16 Tarii c6 17 Ce3 Df6 18 Rlil (O mutare 
pregătitoare nu se vede prea clar 
ce scop) 18... Ng7 19 Nh3 Ce7 20 Td3 
21 Tfdl Nh6 (Vezi diagrama. Este 
că pentru pionul sacrificat albul a 
ținut o inițiativă puternică. Petrosian se 
apără însă foarte atent și reușește să 
simplifice jocul, dînd, bineînțeles, pio
nul în plus înapoi).

cu soția sa), 
al formației 
a fost pre- 
„gheată de 
de revistaIn apărarea regelui)— ■ — . ._ ■ , 

în
Ne6 
clar 
ob-

PETROSIAN l'A-Wz
PARTIDA A 3-a: PETROSIAN

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — A 
treia partidă a meciului de șah dintre 
marii maeștri Robert Fischer și Tigran 
Petrosian s-a încheiat remiză la muta
rea a 33-a. Astfel, scorul continuă să 
fie egal'(l’/j-l'/z).

Infrîngerea suferită in partida a doua 
a meciului n-a știrbit cu nimic spiritul 
ofensiv al lui Fischer, care avînd albele 
în partida a treia a jucat cu hotărîre la 
eîștlg, sacrificînd mal întîi un pion șl 
după aceea calitatea. De data aceasta 
el n-a mai depășit însă limita riscului 
admis și, in fața apărării extrem de 
tenace a lui Petrosian, a acceptat re
miza prin repetarea mutărilor. Iată cum 
s-a desfășurat partida :

APARAREA FRANCEZA

Alb : R. Fischer
Negru : T. Petrosian

1 e4 e6 2 d4 d5 3 Cc3 Cf6 4 Ngo d:e4 
(Continuarea aceasta a fost jucată cu 
predilecție la Începutul secolului de că
tre marele Rubinstein. Ea este conside
rată de teorie ca avînd tendințe egali- 
zante. dar unii maeștri consideră totuși 
șansele albului superioare) 5 C:e4 Ne7 
6 N:f6 g:f6 7 g3 ! (Cea mal bună conti
nuare) 7... f5 8 Cc3 NÎ6 (Manualele reco
mandă 8... c6. dar mutarea lui Petro
sian este. probabil, mai bună) 9 Cge2 
Cc6 10 d5 ! (Cu această înaintare se în
cepe lupta pentru Inițiativă) 10... e:d5 
11 C:d5 (Consecința logică a mutării 
precedente. Fischer sacrifică pionul b2 
pentru a obține avans de dezvoltare) 
11... N:b2 12 Ng2 ! (După pion, urinează 
și sacrificiul calității pe care, bineînțe
les. Petrosian nu-1 acceptă. deoarece 
după 12... N:al 13 D:ai superioritatea 
albului pe cîmpuri negre ar fi fost deci
sivă) 12... 0—0 13 0—0 Nh8 14 Cef4 Ce5 
15 Dh5 Cg6 (Petrosian concentrează

Cel mai bun golgeter de pe conti
nent al sezonului 1970—1971, fot
balistul iugoslav Josip Skoblar (în 
fotografie, împreună 
actualmente jucător 
Olimpique Marseille, 
miat cu tradiționala 
aur", pusă în joc

„France Football" 
Telefotoi A.P.-AGERPRES

Echipa de tenis de masă
a

8 (Agerpres). — Peste cî- 
își va începe turneul în

1

I

22 Td4 N:f4 23 T:f4 Tad8 (Prof! tind de 
slăbirea presiunii pe coloana „d", Pe
trosian schimbă turnurile) 24 T:d8 T:d8 
25 N:r5 C:f5 26 C:f5 Td5 27 g4 N:f5 28 g :f5 
h6 (Creează un cîmp de refugiu regelui) 
29 h3 Rh7 30 De2 De5 31 D115 DÎ6 32 De2 
Te5 33 Dd3 Td5 Reiniză. Petrosian nu 
mai avea decît 2 minute pentru ultimele 
7 mutări, Fischer o jumătate de oră.

S. SAMARIAN

PE TERENURILE DE GHEATĂ
• La Llubllana. In primul med al 

„Cupei campionilor europeni" la hochei, 
s-au întilnit echipele Jesenice (Iugosla
via) șl Kac-Klagenfurt (Austria). Ho- 
chelștil iugoslavi au obținut victoria cu 
5-4 (1-3, 2-0, 2-1).
• Intr-un meci contînd pentru cam

pionatul unional de hochei, echipa Di
namo Moscova a Învins cu 7—2 (2—1, 
3—0. 2—1) formația Lokomotiv Moscova.
• Selecționata de hochei a Elveției 

și-a încheiat turneul în Cehoslovacia ju- 
oînd la Praga cu formația locală Sparta.

Hocheiștli cehoslovaci au obținut victo
ria cu 5—0 (3—0, 1—0. 1—0) prin golurile 
înscrise de Havel (7), Berdlcka, Kochta 
și Svoboda.
• Aflată în turneu în Polonia, echipa 

finlandeză de hochei pe gheață Oulun a 
evoluat la Lodz în compania formației 
locale L.K.S. Victoria a revenit gazde
lor cu scorul de 7—5 (3—2. 3—1, 1—21 
prin punctele marcate de Urbanski (2), 
Novlnskl (2), Stefaniak. Vlodarczlk și 
Lesczinski. Golurile oaspeților au fost 
înscrise de Naltlla (2), Vartlanlnen, Ring, 
Pesonem

Splendid lansat, dinamovistul bucureștean Moldovan înscrie.

în li. P. Chineză
PEKIN, 

teva zile
R. P. Chineză echipa selecționată 
de tenis de masă a Iugoslaviei. Din 
formația care a sosit ia Pekin fac 
parte Surbek, Stipancici, Karakase- 
vici, Korpa și Mesa ros. Antrenorul 
echipei este Osmangici.

PENTRU „TROFEUL CARPAȚI* 
LA HANDBAL

PARIS 8 (Agerpres). — Federația 
franceză de specialitate a definiti
vat componența reprezentativei mas
culine de handbal, care. între 9 5i 
14 noiembrie, va participa la tur
neul internațional de handbal „Tro
feul Carpați” ‘ ‘
fac parte: Bernard Fellmețț. 
Plagne. Christian 
Legrand, Druais, 
ronnet, Aggoune, 
Sellemet. Petit, 

și Rignac.

de la Galați. Din lot
La

Lelarge. Taillefer, 
Andre Nita, Per- 
Chabaud, Andre 

Buchheit. Vernier

Peste 10 000 de spectatori au urmărit la 
Nîirnberg meciul internațional amical 
de fotbal dintre selecționatele olimpice 
ale R.F. a Germaniei și U.R.S.S. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de egalitate: 
1-1 (1-1).

Primul memorial „Vittorio Pozzo’ a fost 
atribuit în acest an arbitrului 
Concetto lo Bello. Anul trecut, 
premiu a revenit antrenorului ____
reggi, selecționerul unic al echipei Ita
liei.■
Fostul campion mondial de box la cat. 
grea Cassius Clay a renunțat la întllni- 
rea care urma să o susțină în cursul 
lunii decembrie la Tokio, în compania 
lui Mac Foster. In schimb, Clay se va 
întîlnl la 17 noiembrie la Houston 
colosul Buster Mathis. Meciul se 
disputa pe distanța de 12 reprize a 
3 minute.

italian 
acest 

Valca-

cu 
va 

cite

A fost stabilită data meciului de 
dintre fostul campion mondial la 
grea americanul de culoare Floyd 
tersson și argentinianul Oscar „Rlngo" 
Bonavena. Meciul se va desfășura la 10 
decembrie la ,.Madison Square Garden" 
din New York. In partida disputată 
acum cîteva zile. Bonavena l-a învins 
prin descalificare pe americanul Lewis.■
După 15 runde, în campionatul unional 
de șah. marele maestru Mihail Tal l-a 
egalat pe Vladimir Savon, ambii totali- 
zînd în prezent lO'/j puncte. Pe locul 
trei se află Vâslii Smislov cu 9 p. In 
runda a 15-a, Tal a cîțtigat la Lein, 
Krogius la Gheller, Stein la Nlkolaevski, 
Balașov la Vaganlan, Polugaevskl la 
Taimanov, iar Kapengut l-a învins pe 
Djlndjhlhașvlli.

box 
cat. 
Pa

Cea de-a 5-a regată a campionatului 
mondial de yachting (clasa „Finn"), care 
se desfășoară pe lacul Ontario, a reve
nit sportivului brazilian Jorge Bruder. 
Pe locul secund s-a clasat americanul 
Cari van Duyne, Iar locul trei a fost 
ocupat de englezul Dick Hart. In cla
samentul general continuă să conducă 
Bruder cu 3o puncte, urmat' de Van 
Duyne — 34 puncte, Serge Maury (Fran. 
ța) — 41,7 puncte etc.
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