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ROLUL MUNCII EDUCATIVE
De vorbă cu colonel Vasile IENCEANU — vicepreședintele clubului Steaua'

Clubul Steaua — unul din pi
lonii mișcării noastre sporti
ve — a dat țării, în cei 24 

de ani de activitate, 23 sportivi me- 
daliați la J.O., 108 medaliați la 
campionatele mondiale și alți 114 
la campionatele europene. Bar, în 
același timp, din mijlocul celor 
care și-au făcut aici ucenicia spor
tivă și s-au consacrat ca ași ai sta
dioanelor, s-au ridicat numeroși 
muncitori, tehnicieni, medici, in
gineri, profesori, cadre de bază ale 
mișcării de educație fizică și sport, 
ofițeri și subofițeri în Forțele Ar
mate.

Dornici de a vă informa asupra 
preocupărilor acestui club pentru 
traducerea în fapte a recentelor 
Documente de partid, am solicitat 
vicepreședintelui clubului Steaua, 
colonel VASILE IENCEANU, un 
scurt interviu.

— înainte de a mi se adresa vreo 
Întrebare, vreau să fac cunoscut ci
titorilor, adeziunea și întregul ata
șament al comuniștilor din clubul 
Steaua, al tuturor antrenorilor și 
sportivilor, față de măsurile adop
tate de C.C. al P.C.R., cu privire 
la îmbunătățirea activității politico- 
ideologice, de educare marxist-le- 
ninistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii. Ei sint 
hotărîți să adere cu deplinătatea 
inteligenței și puterii lor la tradu
cerea în fapte a ideilor partidului.

— Care credeți că este rolul clu
burilor sportive în munca de edu
cație a tineretului nostru ?

— Activitatea sportivă reprezin
tă un domeniu foarte complex, spre 
care a fost și este atras tineretul 
patriei. Este unanim recunoscut (și

căpractica anilor a demonstrat) 
sportul de performanță cultivă vir
tuți sufletești din cele mai alese: 
dragostea de patrie, curajul, cin
stea, dirzenia, prietenia, puterea de 
muncă și de dăruire, spiritul de 
sacrificiu. Dar, alături de acestea, 
performanța sportivă, prin caracte
rul ei spectaculos, de mare priză la 
public, creează 
te autorilor ei, 
fluența negativ 
neformați încă, 
gimfare, vedetism, tendințe spre un 
trai ușor, fără muncă. Acest aspect 
din urmă pe care-I oferă sportul, 
poate fi însă înlăturat dacă se in
tervine oportun cu mijloace efi
ciente, pentru că mirajul perfor-

glorie și celebrita- 
ceea ce poate in- 
asupra unor tineri 
împingîndu-i la în-

Octavian VINTILA

ULTIMUL ACT AL „CUPEI DAVIS": NĂSTASE ÎNVINGĂTOR

SCOR FINAL, S.U.A.-ROMANIA 3-2, DAR TENISMENII9

CHARLOTTE, 11 (de la trimisul 
nostru special).

Lui Ilie Năstase, mai tînărul și ta
lentatul coechipier al lui ion Țiriac 
i-au revenit ultimele aplauze ce au 
răsunat în tribunele de pe Julien J. 
Clark-stadium. Cu victoria sa asupra 
lui Frank Froehling a fosl pecetluit 
rezultatul meciului S.U.A.-România : 
3—2. Un rezultat strîns care reflectă 
fidel lupta dîrză și echilibrată ce 
s-a dai în finala actualei ediții a 

Cupei Davis". Este cel mai apro-

piat scor pe care l-a objinut vreo 
echipă europeană în fața deținăto
rilor trofeului suprem în deceniile de 
după război. Ceea ce n-au reușit 
italienii și spaniolii în patru finale 
ale anilor din urmă, au putut rea
liza tenismenii României. Ilie Năs
tase și Ion Țiriac și-au apărat cu 
prestanță șansele în fața faimoșilor 
lucători americani. Evoluțiile celor

doi români s-au bucurat de apre
cieri unanime printre miile de spec
tatori prezenți în jurul dreptunghiu
lui verde de la Charlotte, în rîndurile 
numeroșilor tehnicieni, ca și a zeci
lor de corespondenți, comentatori

Pe stadionul Julien j. Clark a 
fost reluat luni meciul Năstase — 
Froehling întrerupt cu o zi înainte, 
din cauza ploii, la scorul de 6—3 în

w ECHIPA DE HANDBAL A ROMÂNIEI
ORIZONT 
.OLIMPIC SE PREGĂTEȘTE SĂ URCE PE PODIUM

de a parcurge spinoasele trepte...nu înainte

Dacă prea iubiții noștri candidați 
olimpici ar ști citi oameni în 
jurul lor consumă energie și 
timp pentru a le ușura șansele in 

confruntarea de la Miinchen, probabil 
că nu ar mai avea nevoie de nitei un 
alt stimul moral în pregătirea mărilor 
.bătălii. Ne-a fost dat. zilele trecute, 
să ascultăm — cu plăcerea cu care 
altădată se spunea ,-,asta-i muzica 
ce-mi place" — tirul concentrat al 
bateriilor științei îndreptat spre spri-

jinirea unui sport în care — la nive
lul atins de jucătorii noștri — pro
gresul nu mai poate veni decit din 
finisarea acelor detalii pe care le 
evidențiază doar microscopul savant. 
Am ascultat 7 reprezentanți ai Cen
trului de cercetări științifice dezvă
luind — cu ajutorul diagramelor, al 
statisticilor ba chiar și al parametri
lor matematici — rezultatele (adesea 
surprinzătoare) ale înregistrărilor 
efectuate prin intermediul laboratoa
relor de biochimie, de biomotrie, de

Odată încheiate jocurile turneului de la București, membrii lotului 
olimpic iși încep pregătirile în vederea importantelor intilniri de 
verificare de la acest sfirșit de an. In fotografie : unul dintre selec
ționați, Cristian Gațu, intr-o atitudine caracteristică, la un meci 

disputat în cadrul turneului de la București

psihologie, precum și la sectorul me
todic și de instruire programată. Cen
trul de medicină sportivă a adăugat 
propriile sale determinări. Apoi, con
clavul celor mai destoinici antrenori 
din toată țara a dezbătut și punctat 
soluțiile practice care nu pot reieși 
decit din activitatea zilnică pe teren.

De ce toate acestea ? Pentru că 
este evident că vremea empirismului 
a trecut, că performanța înaltă nu se 
poate obține decît la capătul unui 
studiu multilateral și concertat, 
avînd un singur țel. Și care este a- 
cest țel ? Acela — intrutotul cores
punzător aspirației neînduplecate a 
opiniei publice sportive — de a duce 
echipa de handbal a țării pe podiu
mul olimpic. Aspirația de care vor
beam este justificată in mentalitatea 
lumii noastre sportive (și chiar 
colo de ea), prea răsfățată pină 
cu trei titluri mondiale, și cu 
supremației handbalului nostru.

IN 36 DE ANI, 
PRETENȚII! E CRESC

LA ATLETISM VA FI DECIS IA CLUJ
Campionatul republican pe echi

pe, competiție pe care unii, între 
care și noi, se încăpățînează să o 
considere de majoră importanță, în 
timp ce alții, între care și unele 
cluburi, antrenori, atleți, dimpotri
vă 1 — se apropie de final. A mai 
rămas doar o singură etapă, cea 
de la 23 la 24 octombrie, după care 
vom cunoaște formația campioană 
pe anul 1971. La ora actuală, după 
ce a cîștigat derbyul cu Clubul 
atletic universitar, Dinamo se află 
pe primul loc al clasamentului cu 
12 puncte (1085,5—708,5), urmată de 
C.A.U. cu 10 p (1102—699) și de 
Steaua tot cu 10 p (1085—660 p), 
dar cu înfrîngere directă la C.A.U. 
(160—149 p). Urmează deci ca ul
tima etapă să decidă campioana, 
prin întîlnirea dintre Dinamo și 
Steaua, programată la Cluj, dar stu
denții bucureșteni nu sînt excluși 
din calcule ca să-și poată păstra 
și anul acesta' titlul pe care l-au 
deținut în 1969 și 1970. Din punct 
de vedere teoretic, s-ar putea ca la 
încheierea competiției cele trei e- 
chipe să se afle la egalitate de 
puncte, titlul urmînd a fi decis, așa 
cum am arătat în numărul nostru 
de ieri, în baza punctaverajuluî., 
Pînă ce vom primi răspunsul ofi
cial solicitat F.R.A., de precizare a 
modului în care va fi întocmit acest 
punctaveraj (total sau numai al 
celor trei echipe aflate în cauză) 
părerea noastră că modalitatea cea 
mai corectă ar fi să se ia în evi
dență rezultatele întîlnirilor direc
te între cele trei echipe. Desigur, 
toate 
acum, 
namo 
tunci

Etapa a treia, de la sfîrșitul săp
tămînii trecute, a evidențiat rezul
tatele cîtorva sportivi, posibilitățile 
lor de a obține, chiar și acum, la 
sfirșit de sezon, performanțe va
loroase, care să le dea dreptul de 
a fi selecționați în lotul olimpic al

țării noastre pentru Jocurile de la
Miinchen. (K. VIL.)

★
La sfîrșitul săptămînii trecute, în 

mai multe orașe din țară au avut

(Continuare în pag. a 2-a) 
la rubrică)

aceste discuții, care se fac 
sînt pur ipotetice, căci Di- 
poate întrece Steaua și a- 
lucrurile vor fi lămurite !

(Continuare in pag. a 3-a)

din- 
acum 
ideea

După 36 de ani. handbalul (in for
ma sa redusă, de la 11 la 7) revine

ale pregătirii
în programul olimpic- In 1936, echipa 
României — apariție destul de inedi
tă in lumea aproape exclusiv ger
manică a handbalului de atunci — 
ocupă un meritoriu loc 5. Intre timp 
lucrurile s-au mai schimbat în ierar
hia mondială a jocului și echipa Ro
mâniei are șansa de a aborda tur
neul revenit în calendarul olimpic 
cu laurii pe frunte. Ceea ce firește 
nu este suficient. Iși face iluzii cine 
crede că echipele R.F. a Germaniei 
(beneficiind și de atu-ul terenului 
cunoscut) sau R.D. Germane, sau din 
alte țări vor netezi calea spre victorie 
echipei românești. Dimpotrivă.
_Este deci evident că ținuta olimpi

că, performanța înaltă de a urca pe 
podium, nu se pot atinge decit cu o 
pregătire continuă, meticulos progra
mată și construită, in sectoarele de 
organizare, de instruire și de educa
ție. Conducerea tehnică a lotului de 
handbal a dovedit și pînă acum, în 
destule rinduri. capacitatea pretinsă 
de dificila sarcină in fata căreia se 
află acum, cu responsabilitatea spo
rită p» care o crv-’T’ pe de o parte

Victor BANCIULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

100 DE TINERI BOXERI
LA „CENTURA DUNĂRII"

Timp de trei zile. Palatul Sportu
rilor din Galați a găzduit întrecerile 
celei de a Iii-a ediții a competiției 

frtrtl __i „Centura Du
de 

s-a
de juniori dotată cu 
nării". Excelent organizată
C.J.E.F-S. Galați. competiția
bucurat de participarea a peste 100 
de boxeri din 17 cluburi și asociații 
din țară. Față de edițiile precedente, 
întrecerile s-au ridicat la un nivel 
superior, atît din punct de vedere 
tehnic cit și al combativității tineri
lor pugiliști. La capătul unor partide 
viu disputate și echilibrate, simbătă 
seara au fost cunoscuți cîștigă torii
centurilor la toate categoriile de greu
tate, atit la juniori mici cit și la ju
niori mari. Iată-i in ordinea catego
riilor : JUNIORI MICI : Gheorghe 
Lazăr (Cimentul Medgidia), Aurel 
Echimov (Progresul Brăila), Gheor-

ghe Ciltea (Viitorul Focșani). Gheor
ghe Bontaș (Progresul Brăila), Ale
xandru Barbu (Dunărea Galați), Nî- 
colae Movilă (Constructorul Galați). 
Ion Dimache (Dunărea Galați), Șie- 
fan Turcuș (Crișul Oradea), Marin 
Roman (A.S-A. Tg. Mureș), Constan
tin Dafinoiu (Progresul Brăila) ; JU
NIORI MARI : Ion Șulă (Constructo
rul Galați), Daniel Gorea (Voința Re
ghin), Dumitru Bitc-ă (Voința Brăila), 
Nicolae Bogdan (Constructorul Ga
lați), Vasile Lupu (U.R.A. Tecuci), 
Petre Constantin (Dunărea Galați).

La sfirșitul întrecerilor, boxerului 
Daniel Gorea i-a fost inmînată cupa 
pentru cel mai tehnic boxer al com
petiției.

T. SIRIOPOL, coresp.

Ilie Năstase a adus cel de-al doilea punct pentru echipa noastră în 
finala „Cupei Davis"

favoarea jucătorului romîn șl 2—0 la 
ghemuri.

In această situație nimeni nu se 
mai îndoia de rezultatul final al 
partidei. Cu toate acestea, jucătorul 
american, hotărît să repete revenirea 
marcată în meciul cu Țiriac, a luat 
jocul în serios imprimmd un ritm 
alert încă din primele momente. Dar 
Năstase reacționează cu lovituri pe 
colțuri și lîngă fileu și se detașează 
la 3—1, moment din care devine stă- 
pîn pe situație pînă la sfîrșitul se
tului al doilea, pe care-1 cîștigă cu 
6—1,

Jucătorul român considerînd că are 
deja meciul în mînă, slăbește simți
tor ritmul jocului și-i dă posibilitate 
lui Froehling să revină puternio și 
să cîștige cu 6—1.

începutul setului 4 marchează o 
revenire în ofensivă a lui Năstase. 
El atacă mai mult pe reverul lui 
Froehling, încheind punctele prin 
voleuri. Năstase domină copios și 
cîștigă cu 6—4. Scor final ! 6—3. 6—1, 
1—6, 6—4.

Echipa d'e tenis a României plea
că din nou învinsă in proba supre
mă a sportului alb, deși de această 
dată a fost la un pas de a înregis
tra un succes răsunător, dacă ulti
mele 6 minute ale meciului său cu 
Froehling, Țiriac le-ar fi rezolvat 
în favoarea lui și a echipei Româ
niei. A fi pe locul doi în lume 
însă, îi onorează din plin pe Ilie 
Năstase și Ion Țiriac, acești dîrzi 
și valoroși mesageri ai tenisului 
nostru pe terenul de întrecere, în- 
tr-una din cele mai grandioase 
competiții sportive din cite există.

Am avut prilejul de a reda, în 
reportajele noastre din zilele fina
lei, mai multe păreri autorizate 
care susțin cele scrise mai sus. De 
fiecare dată, ele proveneau de la 
somități ale tenisului, specialiști, 
sportivi sau gazetari prezenți la

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

IA COPENHAGA-ENERVAREA Șl LIPSA DE PRECIZIE 
AU GREVAT JOCUL ROMÂNILOR

© Opiniile antrenorilor ANGELO NICULESCU și ȘTEFAN COVACI pe marginea evoluției echipei olimpice 
® Se preconizează aminarea etapei din 7 noiembrie

COPENHAGA, 11 (prin telex de 
la trimisul nostru special).

Angelo Niculescu, antrenorul e- 
chipei naționale, a fost prezent la 
meciul România — Danemarca pen
tru că în reprezentativa noastră 
olimpică au evoluat 8 jucători din 
prima formație a țării. Ștefan 
Covaci, fost antrenor al echipei re
prezentative, în prezent manager 
la Ajax Amsterdam, a profitat de 
întreruperea campionatului olandez 
pentru a vedea la lucru pe cei 
mai buni jucători români.

Prilej nimerit, deci, pentru un 
dialog cu cei doi reputați tehnicieni.

din preliminariile J.O. — Miin- 
chen 72 ?

Răspunde Angelo Niculescu : Am 
vrut să rezolvăm, deopotrivă, pre-

luna noiembrie, cu reprezentativele 
Cehoslovaciei și Țării Galilor. Am 
considerat acest meci drept un pri
lej, util, de verificare a unor ju
cători de perspectivă, ca, de pildă,

— Care au fost premisele care 
au determinat „mixtura" lotului re
prezentativ cu cel olimpic în vede
rea confruntării de la Copenhaga

MIERCURI, PRIMA ZI A „DINAMOVIADEI“ LA BASCHET

Dinamo București—Gwardia Varșovia, 
interesun meci de mure

Aspect de la antrenamentul de ieri al dinamoviștilor sovietici
Foto : B. VASILE

Anunțată Inițial să înceapă as
tăzi, a Xll-a ediție a turneului in
ternațional de baschet masculin 
„Dinamoviada" va fi inaugurată 
mîine, în sala Dinamo, deoarece' u- 
nele echipe nu au avut posibilita
tea să sosească în timp util. Pînă 
acum, au sosit formațiile Amrok- 
can din Phenian, Dinamo Moscova, 
Spartak-Levski Sofia și Ruda 
Hvezda Pardubice, urmînd ca 
Gwardia Varșovia să aterizeze, pe 
aeroportul Otopeni, în cursul zilei 
de azi.

Desigur, interesul amatorilor de 
baschet este îndreptat în primul 
rind asupra baschetbaliștilor sovie
tici. U.R.S.S. va fi reprezentată de 
Dinamo Moscova, echipă deosebit 
de puternică, în alcătuirea căreia 
intră numeroși foști internaționali, 
ca de pildă Zastuhov, Sideakin, 
Blik și Balașov. Dar, iată, lotul 
complet : Sokolov (1,96 m), Mar- 
cenkov (2,01 m), Zastuhov (1,77 m), 
Avramov (1,88 m), Tinman (1,80 
m), Sologub (2,02 m), Koro’ev (1.90 
m), Sideakin (1,90 m), Suhov (1,99 
m), Blik (1,87 m), Balașov (2,05 m). 
Antrenori, E. Gomelski și V. Kru- 
penin ; arbitru : A. Kokorev. Oas
peții au venit în Capitală ieri di
mineață, iar în cursul după-amie- 
zii au și efectuat un antrenament 
de acomodare în sala din șos. Ște
fan cel Mare.

Lotul bulgar este și el redutabil, 
din rîndul componenților lui evi- 
dențiindu-se Doicinov, pivotul na
ționalei, participantă la „europe
nele" de la Essen, și ex-internațio- 
nalul Dimov, binecunoscut publi
cului bucureștean datorită călită-

ților lui de conducător de joc șl 
preciziei sale în aruncările la coș. 
Echipa completă I Dimov, Doici- 
nov, Ogneanov, R. Spasov, Kosev, 
Rusev, I. Spasov, S. Spasov, Ghe- 
nev, Matakev și Boegiev. Antre
nor, A. Kuzov ; arbitru, K. Sișkov.

In sfirșit, sîntem în măsură să 
anunțăm programul de miercuri. 
De la ora 16,30, se vor disputa 
rpeciurile Spartak-Levski — Am- 
rokcan, Dinamo București — 
Gwardia și Dinamo Moscova — 
Ruda Hvezda. Deci, campionii 
Româi».ei vor debuta în compania 
unor adversari puternici, în frun
te cu Jurkiewicz, coșgeterul ulti
mului campionat european.

L.N-. .
-

Svend Andersen și Radu Nunweiller 
dar corect

misele calificării în turneul olim
pic, precum și pregătirea echipei 
naționale pentru meciurile deci
sive din campionatul european din

MODIFICARE ÎN „CUPELE EUROPENE" LA FOTBAL

STEAUA VA JUCA PRIMUL MECI
LA BARCELONA

© RAPID-LEGIA VARȘOVIA, MARTI, PE STADIONUL REPUBLICII 
© DINAMO - FEIJENOORD, MIERCURI PE „23 AUGUST"

Meciurile de fotbal programate săptămîna viitoare, la București, 
cel de-al doilea tur al cupelor europene se vor desfășura dupăîn 

următorul program :
Marți 19 octombrie, stadionul Republicii, ora 15,15 : RAPID — 

LEGIA VARȘOVIA ;
Miercuri, 20 octombrie, stadionul „23 August", ora 15,15 r 

DINAMO — FEIJENOORD. Partida tur dintre C.F. BARCELONA 
și STEAUA se va desfășura în Spania, conform hotărîrii U.E.F.A. 
Vom reveni cu amănunte.

angajați într-un dur
duel aerian

Cheran și Popovici și reintegrarea 
în formație a lui Boc.

— Care sînt perspectivele ?
Angelo Niculescu : Deși echipa 

noastră a pierdut cu 2—1, putem 
spera în calificarea pentru turneul 
olimpic, întrucît meciul de la Bucu
rești va fi greu să-1 pierdem prin
tre degete, așa cum s-au petrecut 
lucrurile la Copenhaga. De ce fac 
o asemenea afirmație ? Pentru că 
eu consider că echipa Danemarcei 
putea fi învinsă și pe propriul te
ren. dacă jocul s-ar fi desfășurat 
în mod normal, fără accidentul din 
minutul 2.

— Considerați că autogolul lui 
Boc a fost determinant pentru e- 
voluția ulterioară a jocului, pentru 
stabilizarea rezultatului final ?

Angelo Niculescu: într-un meci 
Internațional este greu să refaci 
din start un handicap de două go
luri. Vinovați în egală măsură sînt

Paul SLAVESCU

(Cbntinuare în pag. a 3-a)
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VINE IARNA, LAS' SĂ VIE••e

Magazinele de specialitate sint aprovizionate cu tot necesarul de materiale sportive

Popas într-o acțiune specific de 
toamnă în cadrul dialogului neîntre
rupt dintre comerț și industrie : s-au 
încheiat contractările — în ramura 
metal, chimie, lemn — pentru fon
dul de marfă pe anul 1972. Dorind să 
punem la dispoziția cititorilor noștri 
unele amănunte privind aprovizio
narea magazinelor de specialitate cu

198 lei. pînă la „Alpstart” cu fibra 
de sticlă și înveliș de masă plastică 
la costul de 1 800 Iei. De asemenea, 
există suficiente crose pentru hochei.

Și încă ceva. O gamă bogată de 
aparate pentru gimnastică : spaliere, 
paralele, cal. capră pentru sărituri, 
birnă, trambuline, saltele etc.

cînd sint utilizate, și chiar stînd în 
depozit.

SEMNE BUNE ANUL ARE...

Mai mult decît lăudabilă inițiativa 
unor întreprinderi din tară de a

UN „PUNCT NEGRU"

In județul botoșani

Dezvoltarea sportului de masă sătesc,
în centrul preocupărilor

PAUL DOBRESCU

• Tn luna octombrie I.D.M.S. 
— București va organiza — 
la Patinoarul artificial „23 
August" — o expazi ia cu 
vînzare de articole sportive 
pentru sezonul de iarnă.

diferite materiale sportive de sezon, 
ție-am deplasat zilele trecute la în
treprinderea 
lor sportive 
rești. unde, 
conducerea 
sau gestionari de magazine, am des
prins următoarele :

de difuzare a materiale-
— I.D.M.S. — din Bucu- 
din discuțiile purtate cu 
întreprinderii, merceologi

E DE AJUNS SĂ VREȚI...

Afirmația din subtitlu pornește de 
la constatarea că odată cu căderea 
zăpezii, amatorii sporturilor de iarnă 
vor găsi în magazinele de speciali
tate tot ceea ce au nevoie. De pildă 
nu mai puțin de 6 tipuri de săniuțe
— mărimi diferite — la preturi de 
la 58 pinâ la 120 lei. Patine — de 
mai multe feluri : cu cheie (indigene.
— produse de întreprinderile ,,Inox“' 
București și „Bihoreana” Oradea — 
al căror cost este de 57—98 lei pe
rechea. în funcție de metalul din 
care sînt executate), pentru patinaj 
artistic si de hochei. Bogat este sor
timentul de schiuri pus la dispoziția 
celor ce iubesc acest sport : 8 tipuri. 
De la cele populare — „Super" — de

priDorind să ne documentăm cu 
vire la calitatea articolelor amintite, 
am aflat — în general — numai lu
cruri bune : „Felicitări, ni s-a spus, 
întreprinderilor de industrie locală 
care produc săniuțele ; „Combinatu
lui de exploatare și industrializare a 
lemnului Tg. Mureș, pentru calitatea 
schiurilor executate prin tehnologii 
foarte moderne, numai laude” ; idem 
pentru aparatura de gimnastică”.

N-a lipsit, din păcate, „punctul 
negru”. Sint unele deficiente în ceea 
ce privește finisajul patinelor reali
zate la „Inox” și „Bihoreana". Cro- 
mate sau nichelate necorespunzător, 
ele se expoliază (cojesc) nu numai

• Cu excepția articolelor 
prezentate în subtitlul „Semne 
bune anul are" — toate cele
lalte trebuie să se găsească 
în magazinele de sport 
țară. Dacă nu, este 
doar de preocupare 
cientă pentru aprovizionarea 
din depozite.

din 
vorba 
insufi-

• O curiozitate : 
asociafiile sportive, 
preferă să cumpere 
sportivă de la I.D.M.S. Bucu
rești, deși aceasta poate fi 
procurată și pe 
prin I.C.R.M.-uri ! 
iași producători, 

piu : luna trecută 
20 articole pentru 
sport din Galați), 
nevoie să precizăm că astfel 
de aprovizionări curioase duc 
la creșterea simțitoare a chel
tuielilor de transport și ma
nipulare ?

cluburile, 
din țară, 
aparatura

plan local 
De la ace- 
(Un exem- 
s-au cerut 
o sală de 
Mai este

produce și deci a pune la dispoziția 
celor ce doresc să practice sportul 
sau a sportivilor de performanță — 
noi articole ajutătoare. Unele sînt 
realizate, altele în curs de omolo
gare. de asimilare sau chiar au în
ceput să fie produse. Amintim între 
ele o săniuță pliabilă, foarte practică, 
întrucît nu ocupă loc cind este strîn- 
să (realizată de către întreprinderea 
de industrie locală „Progresul” — 
Iași) ; o patină universală care poate 
ii întrebuințată atît vara cit și iarna, 
(un dispozitiv special în partea de 
Jos permite atașarea unei lame pen
tru patinaj artistic sau a unor ro
tile : 4,3 sau 2 ,,Inox“) ; săniuță bob. 
cu volan („Emailul roșu” Mediaș) ; 
două aparate de antrenament pentru 
sportivi — pe timpul iernii — nu
mite „antrenor schi" și „antrenor 
vîsle” („Emailul roșu”). în sfirșit, 
chiar în această iarnă, vom găsi în 
magazine legături metal ice-arc gen 
„oberhoff” pentru schi — realizate 
tot de „Emailul roșu” — la prețul de 
72 lei perechea.

Modesto FERRARINI

Dacă am ■ pune pe un cîntar rezul
tatele obținute în activitatea sportivă 
de masă și de performanță în jude
țul Botoșani, balanța ar înclina, in
discutabil. în favoarea celei de masă. 
De trei ani de cind Botoșanii a de
venit județ, s-a urmărit sistematic 
de către toți factorii responsabili să 
se pună o bază solidă sportului de 
masă, atît în întreprinderi și insti
tuții, cit și în localitățile rurale.

Ne vom ocupa, in principal de 
„performantele” stabilite de activiștii 
Consiliului județean. în colaborare cu 
cei ai organizațiilor U.T.C. pentru a- 
tragerea unui număr cit mai mare de 
tineri de la sate în practicarea exer- 
citiilor fizice, a sportului in general. 
Totul s-a axat De festivalul „Avem 
musafiri în sat” ajuns, acum, la a 
treia ediție. „Cînd s-a inițiat această 
întrecere — ne spunea prof. 
Paraschiv, președintele C.J.E.F.S. 
toșani — am avut în vedere o 
voltare armonioasă, atit a bazei 
teriale cit și a mișcării sportive 
priu-zisă în fiecare comună”.

Ca un prim rezultat — și cel 
important, după părerea noastră — 
este acela că mai peste tot au fost 
amenajate baze simple. La Bucecea. 
de exemplu, există astăzi două tere
nuri de volei, unul de handbal și o 
popicărie în aer liber. Toate au fost 
realizate cu sprijinul efectiv al locu
itorilor comunei, dar nu poate ti ne
glijată contribuția consiliului popular, 
receptiv la toate solicitările. Am mai 
putea vorbi — pentru a întregi șirul 
exemplelor — de frumoasele baze 
sportive de la Cristinești, Frumușica, 
Trușești etc. Cu ocazia „Zilei recoltei", 
am asistat la o reușită duminică spor
tivă in comuna Ștefănești. Pe te
renul de sport din centrul comunei 
erau adunați cîteva sule de locuitori. 
De dimineață, s-a desfășurat o în
trecere de cros (băieți' si fete)

Gh.
Bo- 

dez- 
ma- 
pro-

mai

S-a născut la 20 iulie 
1019, la Brăila. Are 171 
cm înălțime șl greuta
tea reală 65 kg. Boxea- 
ză - la categoria ușoară 
(63.500 kg). A început 
să' practice boxul la 
Progresul Brăila, In a- 
nul 1964. Primul antre
nor : Constantin Do- 
brescu. Este de profe
sie lăcătuș mecanic. 
Proaspăt absolvent de 
liceu (a promovat exa
menul de bacalaureat in 
mii), funcționar. Pri
mul succes : campion 
national de funlort la 
categoria pană (1963). 
In același an se tran
sferă la clubul sportiv 
Blnamo, unde activează 
și acum. Antrenori : 
Constantin Nour, Con
stantin Dumitrescu și 
Eugen FUresz. După 
două medalii da ar
gint obținute In cam
pionatele naționale de 
seniori (1969 șl 1910), a 
devenit campion in

patru categorii de vîrstă. Ia care fu
seseră prezenti peste 200 de ooncu- 
renți. Paralel, se disputa un meci de 
handbal sl un altul de fotbal între 
reprezentativele comunelor Ștefănești 
și Bucecea, contînd pentru campio
natul județean. „Duminicile sportive 
sint frecvente la noi — ne spunea 
tovarășul Gh. Sandu, secretarul comi
tetului comunal de_ partid din Ște- 
fănești. Nu trece săptămînă fără ca 
terenurile de sport să nu fie ocu
pate cu tot felul de întreceri, la care 
sînt prezenti membri ai celor două 
cooperative agricole de producție, e- 
lcvi, funcționari."

De 20 de ani. profesor de educație 
fizică în comună, tovarășul Mihai 
Cadinoiu ne spunea că, într-adevăr, 
nu-și amintește să fi existat atîta 
preocupare pentru atragerea tinerilor 
în practicarea sportului, ca în ultimii 
trei ani. adică exact de cînd s-a ini
țiat întrecerea „Avem musafiri în 
sat”.

Edificatoare în privința rezultate
lor obținute în extinderea sportului 
de masă este și dezvoltarea oinei. în 
regulamentul întrecerii de care amin
team se prevede că nici o comună nu 
se va putea prezenta la competiție 
fără echipă de oină. Rezultatul? în 
momentul de fată. în județul Boto
șani activează 69 de echipe de oină, 
dintre care 20 sînt afiliate la fede
rația de specialitate. Numai în acest 
an au tost legitimați peste 600 de 
jucători de oină, cifră, să recunoaș
tem. elocventă prin ea însăși.

Și celelalte sporturi au cunoscut o 
dezvoltare continuă. în cadrul cam
pionatului județean sătesc activează 
28 de echipe de fotbal 30 de volei 
(băieți și fete) și 20 de echipe de 
handbal.

Mișcarea sportivă de masă este In 
permanentă dezvoltare. Președintele 
C.J.E.F.S. ne vorbea despre sprijinul 
concret pe care îl primește. în a- 
ceastă direcție. începînd de Ia pri
mul secretar al comitetului județean 
al P.C.R. si pînă la secretarii comite
telor comunale de partid si primarii 
tuturor comunelor. Toate acestea sînt 
o garanție că în 
părtat ne putem 
și mal bune.

Paul Dobrescu a avut ghinionul 
să fie din aceeași generație cu 
un desăvîrșit exemplar pugilistic. 
Calistrat Cuțov, cu care s-a legaf 
prin prietenie si loc de baștină, 
pe care l-a urmat' în talent și 
greutate. Dar cum doi campioni 
la aceeași categorie nu puteau ti. 
de trei ani încoace finalele Do- 
brescu—Cuțov formează clou-ul 
campionatelor naționale. Si pro
babil că această splendidă rivali
tate sportivă încă nu s-a încheiat. 
Deși. în sfîrșit. campion al țării, 
după o teribilă bătălie finală. Do- 
brescu n-a fost preferat — din 
pricina unei fragilități la arcade 
— pentru marile evenimente Inter
naționale. El n-a pierdut însă nici 
o ocazie să-și dovedească virtuțile 
sportive. în cursul acestei veri, l-a 
umilit (chiar dacă n-a primit de
cizia) pe campionul Europei (cel 
care-I învinsese pe Cutov la Ma
drid) și a cîștigat duminică seara 
un prestigios turneu international 
la Berlin. învingînd detașat toți 
adversarii ce l-au fost opuși. Do- 
brescu nu a arătat încă tot ce 
poate pe plan pugilistic.

L-am văzut de atîtea ori în- 
crîncenîndu-se în ring, pornind la 
luptă neînfricat, cu convingerea 
fermă în victorie oricine i-ar fi 
fost potrivnicul, concentrind toată 
voința in membrele trupului său 
voinic și îndesat, plesnind de să
nătate. cu sprincenele doar în
cruntate peste un suflet generos 
și senin. L-am văzut cel mai a- 
desea victorios și doar rareori în- 
frînt, primind oricare din veșnicele 
ipostaze ale finalului sportiv cu 
un surîs discret și modest, nici
odată cu fericire sau deznădejde 
deplină. L-am văzut uneori la mar
ginea epuizării, prinzînd neștiute, 
incredibile aripi în luptă. însufle- 
tindu-se .7- .
îndemnul părintesc al tatălui său 
adoptiv, fostul boxer Constantin 
Dobrescu. aflat la colțul său în 
clipele de cumpănă. L-am văzut 
în atîtea imagini sportive, dar 
parcă niciodată nu ne-am bucurat 
mai mult decît atunci cînd am 
aflat că si-a luat examenul de 
bacalaureat, croindu-și și în viată 
un drum frumos și util, la fel 
cum a reușit s-o facă și în ca
riera sportivă.Ion GAVR1LESCU

viitorul de loc înde- 
aștepta Ia rezultate

din privirea bună, din

REZULTATE

DIN DIVIZIA B

m.
72.44
15,60

disputat 
a IlI-a 
prece- 

Nu era 
că una

foarte strînsă 
și atletele din

luptă 
atleții

loc Intilnirile din cadrul etapei a 
IlI-a a concursului republican in- 
terjudețean. Iată relatări primite de 
la corespondenții noștri :

Oțelul 
Iași 
Buc-

(Urmare 
din pag. 1)

o victorie. aUin- 
un punct îhaintea

m, greutate :
(N. CA-

Hunedoara
Politehnica Brașov — 

3—2. C-F.R Cluj — 
C. Turzii 3—2, Sil- 
— Explorări B. Ma-
seria I : Spartac 

Buc. 3-0, I.TB. In- 
— Orizontul Bacău

Iași — Viitorul

Duminică s-a desfășurat etapa a 
doua din campionatul diviziei B. Iată 
rezultatele :

MASCULIN — seria I : 
Săvinești — Vagonul Ploiești 
Constructorul Suceava — 
Iul Ploiești 0—3, 
lăți — Politehnica 
seria a II-a : Medicina 
rora Buc. 3—0, Voința Buc. — Elec
tra Buc. 0—3, Farul Constanta — Lo
comotiva Buc. 3—2 : seria a HI-a : 
Politehnica II Timișoara — Construc
torul Caransebeș 2—3. Voința Arad — 
A.S.A. Sibiu 3—2, Electroputere Cra
iova — Metalul Hunedoara 3—0 ; 
seria a IV-a : 
Alumina Oradea 
Industria Sirmei 
vania Simleul S. 
re 0-3.

FEMININ : — 
Buc. - A.S E. : 
formația Buc. 
3—0, Universitatea 
Buc. 2—3 ; seria a Il-a : Universita 
tea Buc. — Flacăra Roșie Buc- 3—1, 
Confecția Buc. — Politehnica Galați 
3—2, Progresul Buc. — Voința Con
stanta 3—0 ; seria a IlI-a : Drapelul 
roșu Sibiu — Universitatea Craiova 
1—3, Voința Sinaia — Voința Brașov 
1—3. Sănătatea Tirgoviște — Corvinul 
Deva 1—3 ; seria a IV-a : Viitorul 
Bistrița — Medicina Tg. Mureș 3—2, 
Voința M. Ciuc — Voința Oradea 
3—0, Voința Zalău — „U“ Cluj 0—3.

„CUPA UNIVERSITĂȚII"
Cu ocazia desebiderii anului sportiv 

universitar, la Craiova s-a desfășurat 
un interesant turneu masculin de vo
lei. la care au participat divizionarele 
A. Rapid București, Politehnica Timi
șoara și Universitatea Craiova. Tur
neul s-a desfășurat după un sistem 
aparte, fiecare dintre cele trei echipe 
jucînd pe rînd, în aceeași zi. cu cele
lalte, 2 seturi din 3. lată rezultatelei 
Politehnica Timișoara : 0—3 cu Rapid 
și Universitatea ; Rapid : 3—0 cu Po
litehnica și Universitatea ; Universi
tatea Craiova : 3—0 cu Rapid și 2—1 
cu Politehnica. Clasament : 1. Rapid 
7 p (9:3), 2. Universitatea 7 p (8:4), 
3. Politehnica 4 p (1:11).

M. VLADOIANU, coresp.

Relonul 
3—1, 

Petro- 
Ga- 

0—3 ; 
- Au-

PLOIEȘTI. Comisia de atletism a 
județului Brăila a organizat la Plo
iești triunghiularul Brăila — Con
stanța — Suceava. Rezultatele ge
nerale : Constanța — Brăila 141—98 
p, ’Constanța — Suceava 150—79 p, 
Brăila — Suceava 108—87 p. Din
tre performanțele cîștigătorilor pe 
probe reținem cîteva : 100 m : Stan 
(S) 11,1, 200 m: Stan 23,0, suliță: 
Gtigoraș (S) 
Luchian (C) 
LAUZA).

BACAU. O 
au furnizat-o 
Bacău și Prahova. Vom consemna 
foarte buna organizare a întreceri
lor. Rezultate : Bacău 
125—128 p, Bacău 
p, Prahova — Galați 148—43 
(I. IANCU)

PIATRA NEAMȚ. Cu cîteva 
cepții, rezultatele individuale 
fost modeste. Iași 
111—99 p, lași
Neamț — Ilfov 119—29! Cîteva ci
fre individuale : 
52,0 : 
1:58,7 ; 
4:01,3 ;
9:04,3 ;

Prahova
Gajați 163—46

P-

ex- 
au 

Neamț 
Ilfov 142—29 !,

400 m
Platcinschi

Păduraru

Bîrcă (N)
(Iș.)
(N)

800 m : 
1500 m :

3000 m obst. : Murgoci (Iș.) 
disc : Gavrilaș (Iș) 38,10 m ; 

FEMEI : 100 m : Suman (N) 12,3 ; 
200 m : Suman 25,6 ; 400 m : Su
man 56,1 ; 100 mg : Diaconiuc (N) 
15,7 ; înălțime : Matei (N) 1,69 m. 
(C. NEMȚEANU)

în clasamentul general al zonei I 
conduc reprezentativele județelor 
Prahova și Iași cu cite 12 p, ur
mate de Bacău, Constanța și Neamț 
cu 8 p. în ultima etapă (23 și 24 
octombrie) la Constanța se vor în- 
tîlni Constanța — Prahova — Iași, 
întîlnire hotărîtoare pentru desem
narea echipei cîștigătoare a zonei.

i

S-A DISPUTAT ULTIMA ETAPĂ

A CONCURSULUI DE CALIFICARE

STEAUA DOMINA

PE TOATE PLANȘELE ÎN CAMPIONATUL DIVIZIEI A

Cu 56,40 m la disc, Carmen lonescu s-a dovedit cea mai bună atletă a 
/ ' concursului din Capitală

Foto : N. DRAGOȘ
CRAIOVA. Reprezentativa Arge

șului, mai puternică și mai experi
mentată, a cucerit victorii facile. 
Argeș — Dolj 166—96, Argeș — 
Sibiu 172—100 p. Dolj — Sibiu 
124—134 p. Individual : 800 m : Ga
giu (A) 1:58,8; triplu: Sișu (D) 
14,33 ; FEMEI : 200 m : Leau (A) 
25,9 ; 800 m : Andrei (D) 2:15,9 ; 
greutate : M. lonescu (D) 
disc: Ol. Cataramă (A) 
(Șt. GURGUI)

13,08 m ;
54,92 m.

cele 4 puncte puse în joc : Mureș
— Caraș-Severin 106—95 p, Mureș
— Hunedoara 110—69 p, Caraș-Se- 
verin — Hunedoara 107—62 p. BĂR
BAȚI : 800 m: Burcă (M) 2:01,6; 
400 mg : Burcă 54.0 ; triplu : Mathe 
(M) 14,30 m ; suliță : Megelea (C-S) 
57,68 m ;
mari (M)
26,8 ; 100

FEMEI : 100 m : M. Szat- 
12,8 ; 200 m :

Szatmari

Duminică s-au disputat întrece
rile din cadrul ultimei etape a con
cursului de calificare pentru cam
pionatul primei divizii de lupte 
greco-romane și libere. Câștigătoa
rele seriilor urmează să se întâl
nească în turneul final, la Brașov, 
în zilelfe de 27 și 28 noiembrie, cu 
care prilej vor fi cunoscute 
pele ce urmează să evolueze 
viitor în divizia A.

SF. GHEORGHE. Sala de 
nastică a Liceului nr. 1 din 
litate a fost gazda unor întreceri 
interesante, urmărite de un număr 
mare de iubitori ai luptelor din 
acest oraș. Cei prezenți au avut sa
tisfacția de a fi martori la succe
sul gazdelor, care, prin victoriile 
obținute în aceste ultime dispute, 
au ocupat primul Ioc în seria res
pectivă, cîștigîndu-și dreptul de a 
participa la turneul final de lupte 
libere de la Brașov. Luptătorii de 
la Autosport Sf. Gheorghe au cîș
tigat detașat partidele cu cei de la 
Rapid Deva și Școala sportivă Bra- 
șovia din Brașov (32—8 și, respec
tiv, 31—9).

Gh. BRIOTĂ, coresp.

echi- 
anul

gim- 
loca-

ORADEA. Formația gazdă, Cri
șul Oradea, a avut o comportare 
modestă în această ultimă etapă a 
concursului de calificare, nereușind 
să obțină nici o victorie. Dinamo- 
viștii brașoveni, foarte bine pregă
tiți și cu o formație mai omogenă, 
au dominat autoritar întrecerile, o- 
cupînd primul loc în seria a IV-a 
de lupte libere. Formația din Bra
șov a învins pe Vagonul Arad cu 
scorul de 32—8 și pe Crișul Oradea 
cu 40—0. Vagonul Arad a dispus 
de formația locală cu scorul de 
30,5—5,5.

I. OPREA, coresp.

PITEȘTI. întrecerile seriei de la 
Pitești au fost echilibrate, dar ele 
au scos, totuși, în evidență superio
ritatea formației locale — Monto- 
rul. Sportivii piteștenj i-au învins

pe cei de la Olimpia Craiova cu 
30—10, iar pe cei de la Tricolorul 
Călărași cu 34—6. Partida dintre 
Tricolorul Călărași și Olimpia Cra
iova s-a încheiat cu victoria craio- 
venilor la scorul de 24—12. Mon- 
torul Pitești este cea de a treia 
formație care 
neul final de 
Brașov.

va participa 
lupte libere,

la ' 
de

tur- 
! la

locali-Armatei din 
triunghiularul echi- 

greco-romane

CLUJ. Sala 
tate a găzduit 
pelor de 
Marghita, Vagonul Arad și A.S.A. 
Cluj. Sportivii militari din Cluj 
s-au comportat la fel de bine ca și 
pînă acum, cîștigînd ambele me
ciuri și obținînd astfel calificarea în 
turneul final. Rezultate: A.S.A. 
Cluj cu Metalul Marghita 27—13 și 
cu Vagonul Arad 27—13. Vagonul 
Arad — Metalul Marghita 22—10. 
Alumina Slatina — Energia Con
stanța 36—4. A.S.A. Sibiu nu 
prezentat.

Metalul

După o lungă (dar și de mulți 
ani așteptată) vacanta estivală, scri- 
merii echipelor din divizia A s-au re- 
întilnit la Cluj unde și-au 
cele 60 de meciuri ale etapei 
a campionatului republican, 
date de o restantă la spadă, 
o restantă oarecare pentru 
dintre echipe se numea Electroputere, 
iar spadasinii craioveni se dovediseră 
— ca si în precedentul campionat — 
adversari redutabili pentru trăgătorii 
clubului Steaua. Craiovenii au întîl- 
nit echipa (de o remarcabilă omo
genitate) a mediciniștilor din Tg. 
Mures și după o dispută aprigă s-au 
înclinat la numai 4 tușe diferență. 
Steaua s-a distanțat, astfel, de inco
modul adversar și a continuat aceas
ta pe parcursul etapei pentru că E- 
lectroputere a pierdut si a doua 
întîlnire cu studenții de pe Mureș, 
ca și meciul direct cu echipa cam
pioană.

Și mai net s-a distanțat Steaua în 
proba feminină de floretă în care 
Progresul o urma la numai 2 puncte 
și în care decalajul dintre ele s-a ma
jorat acum la 10 p. Se-ntelege, cam
pioanele au cîștigat toate cele cinci 
meciuri, pe cînd Progresul n-a putut 
întrece decît formația „grădiniță” a 
Farului.

La celelalte arme. Steaua condu-

datorită succesului asupra codașilor. 
La spadă. Dunărea a acumulat 3 
puncte (primele din acest campionat) 
dar. lipsită fiind și de antrenor, nu 
are prea mari șanse să schimbe in
grata poziție cu cea a formației 
C.S.M. Cluj, mai ales dacă aceasta 
va beneficia, din nou, de aportul lui 
K. Kiss. In orice caz și Universitatea 
va trebui să ia măsuri de precauție 
pentru ultima etapă, căci la Cluj 
n-a obținut nici 
du-se cu numai 
clujenilor.

REZULTATE: 
Steaua cu Farul 
niversitatea Buc. 
Olimpia Satu Mare 15—1, 
11-5 ; I.E.F.S. cu f .. . 
rul 14—2, Progresul 10—6. 
tatea 9—7 ; Universitatea

tanță și 11—5, în etapa III-a. C.S.M. 
Cluj 8—7. Universitatea Buc. '* 
Dunărea 15—1; Electroputere cu C.S.M. 
Cluj S—7. Dunărea 11—5. Universi
tatea 8-8 (62—72) ; C.S.M. Cluj cu 
Universitatea 10—6, Dunărea 8—8 
(67—67) ; Dunărea cu Universitatea 
8—7.

CLASAMENTE (după 3 etape). 
Floretă feminin : 1. Steaua 28 n ; 2. 
Progresul 18 (140 a.c.) ; 3. I.E F.S.
18 p (125 a.c.) ; 4. Universitatea 14 p;
5. Olimpia 12 p : 6. Farul 0 p. Flo
retă masculin : 1. Steaua 30 p : 2. 
Universitatea 22 p î 3. Olimpia 20 o; 
4. Progresul 8 p ; 5. I.E.F.S. 6 p ;
6. Crișul 2 p ; Sabie : 1. Steaua 30 o; 
2. Politehnica-Iași 20 p ; 3. Universi
tatea 18 p : 4. C.S.M. Cluj 12 p ; 5.

8 p : 6. I.E.F.S. 2 p.
Steaua 28 p î 2. Eleetro-

12—3,

Floretă feminin :
Constanta 14—2. U- 
14—2. I.E.F.S. 12—4, 

? 15—1, Progresul 
Olimpia 9—7. Fa- 

Universi- 
Buc. cu 

Progresul 9—7. Olimpia 10—6. Farul 
16—0 ; Progresul cu Farul 11—5. Flo
retă masculin : Steaua cu Crișul O- 
radea 13—3. I.E.F.S. 13—3, Progresul 
12—4. Universitatea Buc. 14—2, O- 
limpia Satu Mare 13—3 ; Universita
tea Buc. cu Progresul 12—4. Crișul
10— 6, Olimpia 8—8 (60—63). I.E.F.S.
11— 5; Olimpia cu I.E.F.S. 11—5, Cri
șul 10—6. Progresul 9—7 ; Progresul 
cu I.E.F.S. 10—6. Crișul 10—6 ; Cri-

cu I.E.F.S. 9—7. Sabie; Steaua 
I.E.F.S. 14—2, Tractorul Brașov

Tractorul 
Spadă : 1.
putere 22 p (132 a.c.) : 3. Medicina| 
22 D (105 Q n Tînlvprcitnhss» R n y
5. C.S.M.

a.c.) ; 4. Universitatea 8 p " 
Cluj 7 p ; 6. Dunărea 3 p.

Sebastian BONIFACIU

-w
Szatmari 

s.0,0 , . caaua.i 14,8 ; 400
m : Păulescu (C-S) 61,4 ; înălțime : 
Mărăndoiu (C-S) 1,50 m. (D. GLA- 
VAN).

în clasamentul zonei a II-a e- 
chipa Argeșului este singura care a 
realizat maximum de puncte (12) în 
cele 6 întîlniri. O urmează Bihor 
cu 10 p, Sibiu și Mureș cu 

' în ultima etapă, la Tg.
Mureș — Argeș.

mg

concurs

cîte 8 p. 
Mureș :

Tineretu-

AUREL MIHAI FACE NAZURI?

ORADEA. Pe stadionul
lui echipa gazdă a obținut succese 
categorice : Bihor — Arad 147—105 
p, Bihor — Maramureș 148—81 p, 
Arad — Maramureș 113—85 p. BĂR
BAȚI : 409 m : Moldovan (M) 50,3 ; 
triplu: Calimente (A) 13,95 ; înăl
țime : Mitelecis (B) 1,91 m, Z. Za- 
lezsak (B) 1,60 — record republican 
copii; 4x100 m : Bihor 44,5 — rec. 
județean ; FEMEI : 200 m : Filip 
(M) 26,6; Înălțime: Giurgiu (B) 
1,50 m. (P. LORINCZI)

REȘIȚA, Conform așteptărilor, 
mureșenii au Izbutit să totalizeze

• în cadrul unui recent 
desfășurat la Iași, campionul țării 
Constantin Grigoraș (Suceava) a 
aruncat sulița la 74,46 m, cel mai 
bun rezultat românesc din acest 
sezon,

' ETAPA 
DE DUMINICA

!a diviziei b
Rezultatele înregistrate în cea 

de-a Vl-a etapă a diviziei B, dis- 
putată duminică în țară:

FEMININ, seria I : Voința Bucu
rești — Voința Rădăuți 16—5 (6—3), 
Spartac Ploiești — Politehnica Ga
lați 14—3 (7—1), Constructorul 
București — Chimia Buzău 9—13 
(6—8), I.S.E.M. București — Chimia 
Făgăraș 7—10 (3—4), Progresul
București — Universitatea Iași 
14—13 (7—6) ; seria a II-a : Textila 
Sebeș — C.S.M. Sibiu 10—9 (3—5), 
Dermagant Tg. Mureș — Construc
torul Timișoara 12—11 (6—5), Jiul 
Petroșani — Sparta Mediaș 12—10 
(4—5), Voința Sighișoara — Uni
versitatea II Timișoara 14—7 (8—2), 
Voința Oradea — Constructorul 
Baia Mare 8—10 (4—5).

Boxerul constăntean Mihai Aurel 
șeful necontestat. în ultimii ani. al 
pugiliștilor de categorie semimuscă, 
s-a înapoiat recent din S.U.A., unde 
după cum se Știe, a participat la 
un 
a 
cu 
cu 
sportive din Constanta.

Cum a răspuns talentatul boxer 
sentimentelor de sinceră prietenie cu 
cu care este înconjurat de inimoșii 
săi susținători ? Recent, echipa sa de 
club. Farul, a susținut, la Constanța, 
meciul de campionat cu Progresul 
Brăila. Afișul galei anunța, firește, 
reapariția în fata publicului, a cam
pionului semimuștelor. Era și tim
pul. deoarece Aurel nu mai boxase 
sub culorile clubului, de la campio
natele naționale individuale, din pri
măvară. S-au bucurat spectatorii, dar 
degeaba. Aurel n-a urcat între corzi, 
pentru că, la cîntar. depășise greuta-

turneu cu echipa reprezentativă 
României. Băiatul acesta tenace, 
dinamită în pumni, a fost primit 
brațele deschise de oficialitățile

tea regulamentară cu 1 100 gr. Deși 
cu trei zile înaintea meciului, antre
norul N. Buză îi atrăsese atenția asu
pra necesității de a face eforturi spre 
a reveni la 48 kg. Aurel a ignorat 
sfatul, pretextînd. năzuros, că la 
Constanța nu sînt mijloacele nece
sare. De altfel, de la un timp, el se 
uită „de sus" la cei din jurul său, 
uitind că organele sportive locale, an
trenorii săi l-au îndrumat și ajutat 
nu numai în activitatea pugilistică. ci 
și să urmeze școala de maiștri 
construcții civile și industriale din 
Constanța, să-și asigure, cu alte cu
vinte. un loc demn in viață. Sperăm 
că tendința spre mofturi a talentatu
lui pugilist constăntean. e trecătoa
re...

Ecaterina Stahl (stingă) s-a numărat printre cele mai eficace trăgătoare 
ale etapei a Ill-a a diviziei A

cea mai autoritar asa îneît. în a- 
ceastă penultimă etapă a campio
natului. a devenit mai interesantă 
lupta echipelor de la partea infe
rioară a clasamentelor. Nu la flo- 
retă-fete. unde Farul este un can
didat sigur la retrogradare, ci în 
competiția floretiștiior. unde I.E.F.S.- 
ul a coborît în vecinătatea periculoasă - - - -
are _ _____  ___ ___  __ „ .
menținîndu-și săraca zestre de nu
mai o victorie. în timp ce Tractorul 
s-a distantat de locul fatal tocmai

a Grișulul.
o situație mai

De fapt I.E.F.S.-ul 
grea la sabie,

11—5, C.S.M. Cluj 12—4. Universita
tea Buc. 13—3, Politehnica Iași 9—7 ț 
Politehnica Iași cu C.S.M. Cluj 11-5, 
Universitatea 10—6. I.E.F.S. 14—2, 
.Tractorul 9—7 ; Universitatea cu 
Tractorul 9—7, I.E.F.S. 10—6, G.S.M. 
Cluj 9—7 : C.S.M. Cluj cu_Tracto
rul 
cu . . . _____
cu Dunărea Galati 13—3. C.S.M. Cluj 
14—4, Universitatea Buc. 12—4. Me
dicina Tg. Mures 12—3. Electroputere 
Craiova 10—6 ; Medicina Tg. Mureș 
cu Electroputere 8—8 (60—64) în res-

9—7. I.E.F.S.
I.E.F.S. 10-6.

10—6 ; Tractorul 
Spadă : Steaua

MASCULIN, seria I: Voința Bucu
rești — Tractorul Brașov 33—17 
(16—8), Agronomia Iași 
Pedagogic Bacău 16—20 (8—9), Chi
mia Făgăraș — Relon Săvinești 
24—18 (13—7), Comerțul Constanța 
— Rafinăria Teleajen 18—14 (9—7), 
Chimia Tr. Măgurele — A.S.A. Tg. 
Mureș 13—15 (6—8) I seria a H-a : 
Banatul Timișoara — Textila Cis- 
nădie 12—13 (8—6), Minaur Baia 
Mare — Gloria Arad 29—13 (14—6), 
Știința 
23—14 (12—7), Timișul Lugoj 
Știința Petroșani 
A.S.A. -• ' 
Mică 24—11 (11—2).

Inst.

Lovrin — C.S.M. Reșița

Sibiu
18—10 (10—8), 
Metalul Copșa

I

ÎNVINGĂTOARE IN TURNEUL

LA ORADEAFEMININ DE
în scopul verificării pregătirilor 

efectuate pentru campionatul re
publican, care va începe la 24 oc
tombrie, clubul Crișul Oradea a 
organizat un turneu. La 'el au 
participat echipele feminine Să
nătatea Satu Mare, Universitatea 
Timișoara, A.S. Armata Cluj și 
Crișul. întrecerile, desfășurate în 
sala Armata, au dat cîștig de 
cauză formației locale, învingătoa
re cu 65—59 asupra A.S.A., cu 
62—56 asupra formației Sănătatea 
și cu 56—52 asupra Universității.

Alte rezultate i Sănătatea — Uni
versitatea 67—64, A.S.A. — Sănă
tatea 100—88, Universitatea — 
A.S.A. 77—47.

Clasament final i 1. Crișul 6 p, 
2. Universitatea 4 p (+27), 3. 
Sănătatea 4 p (—9), 4. A.S.A. 4 p 
(—18). Cele mai 
Czege, Balogh, 
Ross, 
Anderco, Dobosi 
Sipoș, Trandafir

Schnebli

bune jucătoare i 
Bodor (Crișul), 

(Universitatea), 
(Sănătatea), Neța, 
(A.S.A.).

Iosif BOITOȘ — coresp.

I
I
I
I
I

ECHIPA DE HANDBAL A ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

faima echipei românești și pe de altă 
parte propriile ei slăbiciuni. Iată de 
ce, severitatea in aprecieri este cu 
atit mai virtos permisă. Se consideră 
că pînă în acest moment nu se poa
te încă vorbi de o pregătire olimpi
că propriu-zisă și că aceasta rămîne 
un deziderat pentru viitorul imediat 
(care a făt ut de altfel obiectul reu
niunii de care pomeneam la început).

Cu lotul întocmit (și tăcut public) 
— în care vîrstnicii și tinerii sint 
echilibrat amalgamați — importantă 
pare realizarea a. trei sarcini : ridica
rea valorii generale a jocului, crește
rea capacității de efort și crearea cli
matului favorabil muncii intense.

PROVERBUL RĂSTURNAT :
UNDE NU-S PICIOARE...

De cea mai mare însemnătate, în 
momentul de față, se arată a fi ne-

voia de acumulări fizice. în 
aparențelor — dar mai ales in 
cu_ echipele adverse — formația ro
mână este încă destul de fragilă. Ea 
are nevoie de o susținută pregătire 
fizică generală, pentru a putea supor
ta eforturile și solicitările nervoase 
clin timpul crincenului turneu olimpic- 
Antrenorul Cornel Oțelea 
pe bună dreptate, că „s-a 
cu handbalul de salon", 
aflăm in prezenta unui joc de anga
jament fizic nemilos, pe care trebuie 
să-l accepți dacă nu vrei să rămii în 
urmă. .In aceste condiții este dureros 
să constați la majoritatea membrilor 
lotului o insuficientă dezvoltare a 
forței picioarelor, ceea ce exclude po
sibilitatea unei apărări mobile și în
greunează efectuarea contraatacurilor.

Cu multă îndreptățire a fost evoca
tă necesitatea pentru handbaîiștî a 
unei pregătiri atletice. Ce adevăr 
simplu și plin de semnificații, intr-un 
sport care operează — ca puține

ciuda 
raport

susținea, 
terminat 

acum ne

altele — cu toate elementele tipice 
ale atletismului : alergare, săritură) 
aruncare I Antrenamentele atletice, 
în aer liber, au fost recomandate în 
ciuda faptului că turneul olimpic se 
va disputa, neobișnuit, pentru prima 
oară în sală, fn timpul verii.

Ce altceva decît perfecționare con
tinuă se poate cere unei echipe care 
în mod constant a făcut dovada va
lorosului său bagaj de deprinderi 
tehnice și tactice, capacității sale 
uimitoare de improvizație, intactului 
său moral în competiție 7

SAVANTII VIN LA NOI. 
DAR NOI LA El ?

Perfectionarea menționată mai sus 
cade și pe umerii echipelor de club, 
unde se simt adesea carențe de pre
gătire. Este aproape axiomatică con
statarea că de calitatea jocului fiecă
rei echipe din campionat (chiar și a- 
tunci cind nu dă jucători lotului)

depinde calitatea randamentului echi
pei naționale. Iată de ce se cere un 
efort conjugat al întregii familii a 
handbalului românesc, în vederea 
pregătirii lotului olimpic larg și a 
ușurării drumului spre formarea ra
pidă a unui septet de bază.

Interesele echipei olimpice sînt mai 
presus de orice dubiu, dar ne expri
măm credința că pregătirea acestei 
formații nu implică în mod necesar 
sacrificii exagerate (renunțarea la 
campionat, la jocul pe puncte, la al
ternanța convenabilă concurs-refacere 
etc.). Mult mai utilă ni se pare, pen
tru conducerea tehnică a federației, 
găsirea acelor mijloace care să ani
hileze la membrii lotului deprinderile 
tactice (strategice) unilaterale cu care 
ei vin de la echipele de club De ase
menea. ar trebui combătută atitudinea 
refractară a unor antrenori sau jucă
tori fată de vizitele (utile lor în ulti
mă instanță) la centrele științifice de 
cercetare.

Abordată pe atîtea planuri variate, 
pregătirea lotului olimpic de handbal 
trebuie să dea roade, ducînd în final 
la obținerea formei spot live optime 
la momentul potrivit, adică incepirid 
din ziua de 30 august și pînă în seara 
finalei (nădăjduim I) din 9 septembrie 
1972.
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O nouă tabletă în ziarul nostru. Semnată de poetul Adrian Păuneseu. Răspunsul 
la invitația noastră a fost prompt, tineresc, entuziast, la ideea că poetul se poate 
adresa direct cititorilor noștri într-o problemă de sport. Literatură și sport, poezie și 
sport! Mișcarea noastră sportivă are privilegiul, nu prea obișnuit prin alte părți, ca 
poeți și scriitori să se ocupe de sport și mai cu seamă de fotbal. E cazul să folosim 
această apropiere din care sportul are de cîștigat, fiindcă arta poetică și scriitori
cească nu poate decît folosi tineretului sportiv, cu patosul și cu dorul ei de frumos 
și de perfecțiune, atribute care au înălțat dintotdeauna, sufletele oamenilor. Rubrică

LA COPENHAGA-ENERVAREA Șl LIPSA DE PRECIZIE 
AU GREVAT JOCUL ROMÂNILOR

de sport în reviste literare Foarte lăudabil. O rubrică a unui literat în ziar de sport. 
Nimic mai de dorit. Sportul și fotbalul au nevoie de o literatură a lor. De un Cărnii 
Petrescu, de un Camus, de mai mulți ca aceștia !

CRAMPON
(Urmare din pag. 1)

Răducanu și Boc care, culmea, sînt 
coechipieri și în echipa de club. 
Unde e premisa omogenizării des
pre care batem atîta monedă ?

Pentru mine a fost clar, în ur
ma meciului cu echipa Danemar
cei, că n-a sosit încă momentul 
schimbării liniei • de fund a echi
pei naționale, intervine Ștefan 
Covaci. Sătmăreanu, Lupescu și Mo- 
canu nu au, la această oră, înlo
cuitori de aceeași valoare.

— Totuși, în pofida dezechilibru
lui intervenit în echipa noastră, în 
urma șocului psihologic al autogo
lului. puteam cere de la acești ju
cători de valoare, care sînt Luces- 
cu, Dinu, Răducanu, Nunweiller, 
Dumitru, Dembrovschj — în fond, 
toți cei chemați să întărească ve
chiul lot olimpic — să reechilibre
ze jocul, să remonteze rezultatul.

Angelo Niculescu : Acest lucru, 
care era de dorit, nu s-a petrecut, 
deoarece jucătorii noștri s-au ener
vat din startul partidei. Din aceas
tă cauză, deși au avut inițiativa o 
bună parte a jocului, ei n-au reu
șit să găsescă căile care să ducă la 
gol. Pripeala, lipsa de precizie în 
execuții și-au pus amprenta pe jo
cul echipei.

— Dacă ați fi fost selecționerul 
echipei pentru Copenhaga ați fi 
prezentat aceeași formație ? — mă 
adresez antrenorului Ștefan Covaci.

Răspunde Șt. Covaci: Avînd în 
vedere meciurile din noiembrie, din

Profitînd de marcajul destul de aproximativ efectuat de Cheran, danezul Eigil Nielsen șutează lejer, din 
interiorul careului, spre poarta lui Răducanu

Telefoto : A. P. — AGERPRES
campionatul european, aș fi intro
dus în teren, la Copenhaga, toată 
echipa națională care a jucat la

REPROCRAMARfAUNOR 
PARTIDE DIN [IAPA A Vll-a•

Federația română de fotbal a ho- 
tărît ca partidele STEAUA — A.S. 
ARMATA și U.T.A. — F. C. AR
GEȘ, din cadrul etapei a VII-a a 
diviziei A, să se dispute sîmbătă 16 
octombrie, de la ora 15,30, iar me
ciurile „U“ CRAIOVA — RAPID 
și DINAMO — „U“ CLUJ, din a- 
ceeași etapă, să aibă loc vineri 15 
octombrie, de Ia ora 15,30. In des
chidere, la toate partidele, se vor 
întîlni echipele de tineret-rezerve.

AGENDĂ BUCURESTEANĂ
VINERI 15 OCTOMBRIE

Stadionul Dinamo, ora 13,30 : Di
namo — „U“ Cluj (tineret-rezerve); 
ora 15,30 : Dinamo — „U“ Cluj (di
vizia A).

SÎMBĂTĂ 16 OCTOMBRIE
Stadionul ,,23 August", ora 13,30 : 

Steaua — A. S. Armata Tg. Mureș 
(tineret-rezerve) ; ora 15,30 : Steaua
— A. S. Armata (divizia A).

DUMINICA 17 OCTOMBRIE
Stadionul Progresul, ora 11 : Pro

gresul — Metalul Tîrgoviște (divi
zia B) ;

Terenul Voința, ora 11: Voința
— Autobuzul (divizia C) ;

Terenul F.R.B., ora 11 : Mașini 
unelte — Dinamo Obor (divizia C);

Terenul T.M.B., ora 11 : T.M.B.
— Tehnometal (divizia C) ;

Terenul Electronica, ora 11 : E- 
lectronica — Flacăra roșie (divi
zia C) î

Terenul Laromet, ora 11: La.ro- 
met — Unirea Tricolor (divizia C) I

Stadionul Metalul, ora 9,30 : Me
talul — Steaua 23 August (juniori);

Stadionul Politehnica, ora 13 : 
Sportul studențesc — Automobilul 
Focșani (juniori).

Helsinki. Nu cred că era necesară, 
în această privință, o măsură lua
tă pe trei sferturi.

— Cum vedeți acest meci din
colo de rezultatul în sine ?

Răspunde Angelo Nîculescu : Ră- 
mîne nerezolvată problema atacu
lui, mai ales pe partea stingă. Mă 
refer la extremă și vîrf. Și ca să 
fiu sincer, nici nu întrevăd vreo 
soluție pentru viitorul apropiat, pen
tru că în prima divizie nu avem o 
extremă stînga de meserie și nici 
un realizator de care avem atîta 
nevoie. în acest context, trebuie să 
ne gîndim și Ia aportul lui Dumi- 
trache, pe care l-am dorit prezent 
încă de la acest meci. La el se 
pune, însă, problema refacerii să
nătății și ridicării potențialului său 
fizic pe baza unei pregătiri temei
nice la club. In ceea ce privește 
linia de fundași, cred că slăbiciuni
le manifestate în partida cu Da
nemarca vor putea fi remediate 
tot cu „vechea gardă".

Ștefan Covaci : în comparație cu 
marile echipe de fotbal din străi
nătate, felul în care au evoluat azi 
jucătorii noștri la Copenhaga arată, 
încă o dată, că sîntem rămași în

urmă în ceea ce privește condiția 
fizică.

Angelo Niculescu : Intr-adevăr, 
prea sîntem tentați, uneori, să con
siderăm că ceea ce s-a realizat din 
acest punct de vedere în campio
natul nostru este suficient pentru 
confruntări aspre în întîlniri in
ternaționale cu miză. De aceea, a- 
par, din cînd în cînd, „surprize". 
Chiar și jocul cu Danemarca a a- 
rătat, că avem un compartiment o- 
fensiv prea ,,blind". Jucătorii noș
tri nu-și valorifică calitățile fizice 
și posibilitățile pe care regulamen
tul le permite. Prea mulți își ba
zează jocul pe îndemînare, renun- 
țînd la forță și viteză.

— Care sînt, tovarășe Nîculescu, 
acțiunile pe care Ie preconizați pen
tru viitorul apropiat în perspectiva 
meciurilor din noiembrie, din cam
pionatul european ?

— Bineînțeles că nu vom apela 
la măsuri drastice, dar vom re- 
orienta lotul în funcție de evolu
ția echipei în meciul cu Danemar
ca și vom alcătui o formație cu 
prilejul convocării din 25—27 oc
tombrie, formație pe care s-o ve
rificăm în compania unei echipe 
puternice din prima ligă vest-ger-

mană. Ținînd cont de perioada de 
solicitare intensă care urmează pen
tru marea majoritate a componen- 
ților lotului reprezentativ — în 
competițiile europene de club și în 
echipa națională — vom propune 
biroului federal amînarea etapei 
din 7 noiembrie pentru 17 noiem
brie, deci după disputarea partidei 
cu Cehoslovacia, de la București.

Deși cititorul mă poate găsi, în 
fiecare sîmbătă, la rubrica de 

• „sport" a revistei „Luceafărul", 
mă voi adresa cu bucurie în fie
care marți și cititorilor — mult mai 
numeroși — ai ziarului „Sportul . 
De la început, trebuie să spun că 
afirmațiile mele vor fi afirmațiile 
mele. Și că deci mă simt angajat 
numai eu, necum redacția ziarului ; 
asta, firește, pînă la limita la care 
orice angajament personal-publicis- 
tic poate fi doar personal.

Pornesc cu toată hotărîrea la 
drum, promițînd solemn cititorilor, 
de nu competență și soluții bune, 
cel puțin deplină sinceritate, ele
ment fundamental în aprecierea con
tribuției oricărui scriitor la construc
ția socială. Nu pot făgădui că voi 
ii drept sau că voi fi pe placul 
tuturor (uneori nici pe placul re
dacției ziarului I) dar pot spera să 
fiu totdeauna onest, loial, să fiu a- 
dică sportiv.

☆

S-a întîmplat duminică la Copen
haga una din acele catastrofe ce 
se pot transforma în inversul lor. în 
electricitate mai toate instalațiile sînt 
prevăzute cu siguranțe care au ro
lul să se ardă în clipa în care cu
rentul e mai mare decît trebuie. Ast
fel de siguranțe salvează întregul 
sistem electric. Cam aceasta ar tre
bui să fie însemnătatea, în planul 
edificării Naționalei, a meciului de 
la Copenhaga. Prea începusem șă 
facem pe grozavii, după victoria — 
vai, prea ușoară I — de la Hel
sinki. A sărit toată presa pe bietul 
meu condei cînd am afirmat în „Lu
ceafărul" că un 4—0 cu Finlanda nu 
e mare brînză. Și ca dovadă a mă
rimii brînzei — iată acest rezultat I 
Mă bucură tonul optimist al ziare
lor („Iască vin ei încoa" etc) dar 
mă îngrijorează absenta propune
rilor pentru îmbunătățiri radicale.

Eu cred, în naivitatea mea, că nu 
era nevoie ca Naț'onala să piardă 
un meci atit de important, pentru

ca să ne dăm seama că Neagu nu 
a fost, nu e și nu poate fi centrul 
atacant nr. 1 din țară. Au fost nece
sare 70 de minute pentru ca antre
norii noștri (3 (trei) — că 1 (unu) nu 
ajunge I) să-l tragă afară din te
ren. Prea mult I Mult prea mult I 
Atît de mult, că mai bine condu-

BINE CĂ
NU S-A ARS 
MAȘINĂRIA!

ceau echipa prin telefon, din clădi
rea poștei comunale Goicea Mică 
(deoarece e și audiție bună ; se-aud 
greierii pe care alte posturi telefo
nice nici nu visează să-i aibă). Nu 
zău I? Chiar trebuia să o încasăm 
la Copenhaga, ca să ne dăm seama 
că Cheran mai are două-trei vieți 
pînă să fie fundașul reprezentati
vei ? Chiar trebuia să rîdă echipa 
feminină daneză (că femei erau, după 
mărimea, forma și mișcarea plete
lor I) de noi, ca să pricepem că na
sul lui Fernandel nu stă bine pe pi
cioarele Sophiei Loren, mai ales 
dacă peste sînii Claudiei Cardinale 
cade în falduri podoaba de păr. a 
feței lui Orson Welles ? Ce rost au 
atunci antrenorii ? Ei au băgat un 
castravete pe țeava puștii și se mai 
și miră că nu ia foc și că potîrni-

chea nu cedează la detunătură (care 
a fost cam plescăitură, de fapt).

Nu mă consider un filozof al fot
balului, dar numai prin simpla pri
vire a faptelor fotbalistice (că așa 
se cuvine să le spun I) am obser
vat că reprezentativele noastre sînt 
clădite cam din superstiții, nu din 
convingere și necesitate. Am spe
ranță că, de acum încolo, lucrurile 
se vor schimba (desigur, eliminarea 
unor fiare-tranzistor dintr-o locuință 
nu trebuie făcută prin punere de 
foc I) dar lucrurile au de ce să fie 
sortite schimbării.

Siguranțele de la tablou ni s-au 
ars. Nu e grav. Bine că nu s-a ars 
mașinăria. Dar în momentul de fată 
n-avem de ales : ori construim alte 
reprezentative (poate cu alți construc
tori) ori facem rost de-o lampă cu 
petrol.

★
De puține ori în istoria vreunui 

sport, linul a învins cu mai mare 
noblețe 50 000. Căci victorie se nu
mește eleganța, curajul și stăpînirea 
de sine (toate învăluite într-o me
lancolică ambiție I) cu care Dinu a 
rezistat urii și urletului celor 50 000 
de danezi. Se cuvine să consemnăm, 
cu laude, acest moment al vieții 
lui Cornel Dinu, poate apogeul ca
rierei lui. Căci el a fost într-adevăr 
un mare sportiv, duminică, la Co
penhaga. Nici nu i-a fost frică, nici 
n-a înnebunit, cum poate n-ar fi 
fost anormal, dacă ne aducem bine 
aminte cum îl huiduiau, la fiecare 
pas; declar aici că ei îl huiduiau 
pentru că era cel mai bun, nu pen
tru faulturile lui, întru nimic mai 
dure decît ale celorlalți, cu excep
ția unui singur fault.

Singurul lucru pe care Dinu n-ar 
trebui să-l facă, ar fi acesta : să nu 
cumva să se supere, din toată Dane
marca, pe Hamlet. Aș fi neconsolat 
dacă și de huiduiturile de duminică 
s-ar înțelege cumva că tot Hamlet 
e vinovat. Sau chiar Shakespeare.

ADRIAN PAUNESCU

IN DIVIZIA C

MULTE PARTIDE ECHILIBRATE INTR-O ETAPĂ INCOMPLETĂ

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A Vll-a 
A DIVIZIEI A

Dinamo — „U" Cluj: G. PO- 
POVICT, ajutat de C. Dinulescu și 
C. Niculescu (toți din București) ;

„U“ Craiova — Rapid : I. RUS 
(Tg. Mureș), ajutat de M. Stelian 
(Sighișoara) și N. Barna (Tîrnăveni);

C.F.R. Cluj — Politehnica Iași : 
C. PETREA, ajutat de A. Paraschiv 
și C. Manușaride (toți din Bucu
rești) ;

U.T.A. — F.C. Argeș: C. BÂR- 
BULESCU, ajutat de F. Coloși și 
M. Bică (toți din București) ;

Jiul — Sport Club Bacău: V. 
DUMITRESCU, ajutat de G. Va- 
silescu I și S. Stăncescu (toți din 
București) ;

Crișul — Steagul roșu : G. LIMO- 
NA, ajutat de A. Grigorescu șl G. 
Dragomir (toți din București) ;

Steaua — A. S. Armata : C. GHE- 
MIGEAN, ajutat de G. Retezan și 
V. Toma (toți din București) ;

Petrolul — Farul : I. CIMPEA-
NU, ajutat de I. Călbăjos și T. Ga- 
boș (toți din Cluj).

Etapa viitoare (17 octombrie): Victoria 
— Textila. Constructorul—Chimia, Ful
gerul — Avtntul, Foresta — MInobradul. 
I.T.A. Pașcani — A.S.A. Cîmpulung, Vi
itorul — Nicoiina, Minerul — Penicilina.

SERI/l 1
Chimia Suceava — Victoria Roman

1—0 (0—0)
Penicilina Iași — MInobradul Vatra

Dornei 5—1(4—0)
Constructorul Iași — Nicoiina Iași

0—0
Viitorul Botoșani — Textila Botoșani

0—1 (0—0)
(Corespondenți : C. Alexa, D. Diaeo-

nescu, V. Diaconescu și M. Azoiței).

1. CHIMIA 7 6 0 1 12— 4 12
2. Victoria 7 4 12 14— 6 9
3. Textila 7331 9—4 9
4. Foresta 6 4 11 6—2 9
5. ITA Pașcani 6 4 0 2 22—10 8
6. Avintul 6 4 0 2 9— 5 8
7. Nicoiina 7 3 2 2 14—10 8
8. ASA Cîmpulung 6 2 2 2 9— 7 6
9. Minerul 6 2 13 16— 8 5

10. Penicilina 7 2 14 11—11 5
11. Fulgerul 6 1 2 3 3—15 4
12. Viitorul 7 115 6—18 3
13. MInobradul 7 1 1 5 9—23 3
14. Constructorul 7 0 3 4 3—20 3

Etana viitoare: Delta — Viitorul, Dună
rea B. — Unirea Tricolor, Cimentul — 
Dunărea T„ Constructorul — Electrica, 
S. N. Constanta — T.M.U. Medgidia, An
cora — Oțelul, Granitul — Marina.

1. CONSTRUCTORUL 7 5 1 1(21— 4 11
2. Delta 7 4 2 1 19— 4 10
3. Viitorul 6 4 11 9—9 9
4. Electrica 7 3 2 2 12—A 8 »
5. IMU Medgidia 6 2 4 0 10— 6 8
6. Oțelul 6 3 12 13— 9 7
7. Dunărea B. 7 3 1 3 9—16 7
8. SN Constanța 6 2 2 2 6— 4 6
9. Dunărea T. 7 1 4 2 5— 7 6

10. Cimentul 6 2 1 3 9— 8 5
11. Marina 7 0 5 2 4— 7 5
12. Unirea Tricolor 7 1 2 4 6—21 4
13. Ancora 6 0 3 3 4—12 3
14. Granitul 7 115 7—19 3

AU FOST DESEMNAI! ARBITRII 
MECIULUI DINAMO-FEIJENOORO

Intîlnirea de fotbal din cadrul 
Cupei campionilor europeni dintre 
Dinamo și Feijenoord Rotterdam 
va fi condusă de o brigadă de arbi- 

,trl turci. Aseară, federația de spe
cialitate din Turcia a anunțat că a 
desemnat în vederea acestui med 
pe următorii „cavaleri ai fluieru
lui" ; Dogan Babacan, Turan Kun- 
dakcj și Mustafa Barin.

feM PERFORMANȚEI
(Urmare din pag. 1)

tnanțel nu trebuie să diminueze in
tensitatea muncii educative.

In acest context, rolul cluburilor 
este de a-și desfășura procesul de 
formare al sportivilor în mod UNI
TAR, fără a separa munca de in
struire de cea de educație. Succe
sele în instruire nu trebuie să di
minueze pretențiile în munca de 
educație. Cu cît exigențele în mun
ca de educație vor fi mai crescute, 
cu atît și performanțele vor fi mai 
ridicate.

Necesitatea acestei îmbinări per
fecte a instruirii și educației se a- 
rată cu atît mai stringentă cu cît 
educația fizică și sportul constituie 
o latură a educației comuniste, care 
joacă un rol deosebit în formarea 
unui tineret sănătos, cu concepții 
marxiste despre viață.

— Care sînt factorii care pot in
fluența pozitiv unitatea procesului 
de pregătire complexă a sportivi
lor ?

— In primul rînd, conducerile 
cluburilor și antrenorii. Iată de ce 
în munca noastră viitoare, la clu
bul Steaua, vrem ca fiecare condu
cător sau antrenor să devină un 
ferm propagandist, om politic, ac
tivist, care să contribuie efectiv la 
transpunerea în practică a politi
cii partidului nostru.

— Ce metodă o socotiți mai efi
cientă pentru educarea sportivilor ?

— Una din metodele de bază ale 
muncii de educație o reprezintă 
munca de Ia om Ia om. Să cunoaș
tem sportivii în intimitatea lor, să 
Ie cunoaștem caracterul, aspirațiile, 
concepțiile despre viață, muncă, fa
milie.

— Vreți să ne spuneți cîteva din 
preocupările în această direcție ale 
clubului .Steaua' ?

— Ne propunem să organizăm 
expuneri, ale căror teme vor trata 
efortul pe care-1 depune întregul 
popor pentru făurirea societății so
cialiste ; să milităm necontenit pen
tru legarea și mai strînsă a spor
tivilor de activitatea productivă sau 
de școală; să luăm atitudini fer
me, intransigente față de delăsarea 
în muncă, față de pregătirea su
perficială Ia antrenamente ; să lup
tăm pentru eliminarea tendințelor 
de brutalitate pe terenurile de 
sport; pentru promovarea fair-play- 
ului, a respectului față de adver
sari, arbitri și public. Vom acorda 
o mare importanță dezvoltării spi
ritului de responsabilitate la spor
tivi in competițiile interne și in
ternaționale, făcindu-i să înțeleagă 
înaltul rol propagandistic și social 
Pe care îl au de jucat.

— Numai sportivilor li se adre
sează aceste cîteva din preocupă
rile clubului Steaua* ?

— Nicidecum. Antrenorul — omul 
cel mai apropiat de sportiv — pen

tru a putea cere, pentru a putea fi 
înțeles și respectat, trebuie să fie 
ej Însuși un exemplu sub toate as
pectele. Iată motivul pentru care 
exigențele noastre sînt mal mari 
față de educatorii și dascălii spor
tivilor, lor adresîndu-Ii-se în primul 
rînd planul de măsuri elaborat în 
lumina Documentelor partidului 
nostru.

A.S.M. Tecuci, Trotușul — Letea, Gloria 
— Rulmentul. Oituz — Minerul. Petro
lul — Luceafărul.

SERIA a ll-a
Minerul Comăneștl -- Trotușul Gh.

Gheorghlu-Dej 2—1 (0—0)
Letea Bacău — Oltuz Tg. Ocna 2—0

(1-0)
Luceafărul Focșani — Automobilul

Focșani 1—2 (0—1)
Danubiana Roman — Cimentul Blcaz

3—1 (3—0)
Rulmentul Birlad — Textila Buhușl

1—0 (0—0)
(Corespondenți : I. Btrzan. I. Iancu, A.

SIrbu, M. Chiriae și E. Solomon).

1, RULMENTUL 7 6 10 15— 4 13
2. Letea 7 4 0 3 15— 9 8
3. Danubiana 7 4 0 3 16—12 8
4. Minerul 7 3 2 2 7— 5 8
5. Petrolul 6 3 12 12— 8 7
S. Textila 7 3 13 8— 5 7
7. Oituz 7 3 13 11—11 7
8. Viitorul 6 3 0 3 9— 9 6
9. ASM Tecuci 6 3 0 3 8—10 6

10. Cimentul 7 2 2 3 9—11 6
11. Automobilul 7 3 0 4 11—15 6
12. Gloria 6 13 2 2— 9 5
13. Luceafărul 7 12 4 6—10 4
14. Trotușul 7 115 6—17 3

Etapa viitoare: Automobilul — Cimen-
tul. Danubiana — Viitorul, Textila —

SERIA a lll-a
Marina Mangalia — Delta Tulcea 1—1 

(0—1)
Dunărea Tulcea — Granitul Babadag 

3—1 (2—0)
Dunărea Brăila — Constructorul Ga

lați 1—0 (1-0)
Electrica Constanța — Unirea Tricolor 

Brăila 6—0 (2—0)
(Corespondenți : I. Cloboată, I. Vulpe, 

D. Cristache, P. Cornel).

SERIA a IV-a
Dinamo Obor București — Flacăra ro-

sie București 5—1 (1—0)
T. M. București — Olimpia Giurgiu

3—0 (1—0)
Unirea Tricolor București -- Voința

București 5—1
Victoria Lehliu — Sirena București

1—1 (0—1)
Tehnometal București — Celuloza Că-

lărași 3—1 (1—0)
(Corespondenți : D. Diaconescu, G.

Rosner, Gh. Vlad. S. Mischie).
1. UNIREA TRICOLOR 7 5 11 14— 5 11
2. Electronica 6 4 2 0 9— 4 10
3. Autobuzul 6 4 11 12— « 9
4. Celuloza 7 4 12 8— « 9
5. Tehnometal 7 4 0 3 12— 8 8
6. Flacăra 7 4 0 3 13—14 8
7. Voința 7 3 2 2 10—12 8
8. Dinamo Obor 7 3 13 9—10 7
9, TM București 7 2 2 3 10— 9 •

19. Sirena 7 13 3 5— 7 5
11. Laromet 6 1 3 2 3— 7 8
12. Olimpia 7 115 7—12 3
13. Victoria 7 115 5—11 3
14. Mașini 6 0 2 4 4—10 2

Etapa viitoare: Voința — Autobuzul,
Celuloza — Victoria, Mașini — Dlnamo
Obor. Olimpia — Sirena. T. M. București
— Tehnometal, Electronica — Flacăra ro-
țle, Laromet — Unirea Tricolor.

SERIA a Vl-a

limpla. Prahova — Chimia, Viitorul — 
Petrolul, Aurora — Petrolistul, Victoria 
— Gloria.

Oltul Slatina — Comerțul Alexandria
3-0 (1-0)

Chimia Tr. Măgurele — Metalul Mija
3—0 (1—0)

Oltul Rm. Vllcea — Rapid P. Olt 1--1
(0-0)

Petrolul Videle — Flacăra Moreni 1—I

Petrolul Tîrgoviște ’— Lotrul Brezolu
4-1 (1-0)

Sporting Roșiori — Muscelul Cîmpu-
lung 1—0 (0—0)

(Corespondenți : T. Diaconi», E1. Gruia,
P. Glornoîu, V. Pancu, M. Avanu și T.
Negulescu).

1. OLTUL S. 7 5 2 0 16— 3 12
2. Chimia 7 4 2 1 13— 2 10
3. Flacăra 7 4 12 15—11 9
4. Comerful 7 4 12 10—12 9
5. Metalul 7 4 0 3 11— 8 8
6. Petrolul T. 7 3 13 10— 8 7
7. Lotru 7 3 13 10—17 7
8. Snorting 7 3 13 7—16 7
9. Unirea 6 2 2 2 15—10 6

10. Dacia 6 2 13 10— 7 5
îl. Petrolul V. 7 13 3 7—10 9
12. Oltul Rm. V. 7 12 4 7—13 4
13. Rapid 7 0 4 3 5—13 4
14. Muscelul 7 115 4—10 3

Etapa viitoare: Petrolul V. — Metalul,
Muscelul — Oltul S., Flacăra — Unirea,
Petrolul T. — Dacia, Chimia — Comer-
tul, Rapid — Sporting, Lotrul ■- Oltul
Rm. V.

SERIA a Vll-a
Minerul Lupeni — Meva Tr. Severin 

2—0 (0—0)
Steagul roșu Plenița — Metalul Topleț 

3—3 (2—1)
știința Petroșani — Minerul Motru 2—1 

(1-1)
F.C. Caracal — Minerul Rovinarî 2—1 

(2-0)
(Corespondenți : T. Cotescu, I. Julea, 

B. Stalcu șl Gh. Donciu).

Etapa viitoare: Șoimii — Caralmanul, 
Carpați — I.R.A. Cîmpina, Azotul — O-

1. GLORIA 7 5 11 ie— 2 ii
2. Carpați 7 5 11 13— 9 11
3. Șoimii 7 4 2 1 15— 8 10
4. TRA Cîmpina 6 2 4 0 8—2 8
5. Caralmanul 6 3 2 1 9— 6 8
6. Prahova 7 2 4 1 12— 9 8
7. Aurora 7 3 2 2 7—11 8
8. Azotul 6 14 1 11—10 6
9. Chimia 7 2 2 3 7—10 «

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

SERIA a V-a
Șoimii Buzău — Chimia Buzău 3—1 

(1-0)
Petrolul Berea — Victoria Floreștl 0—0
Gloria Buzău — Aurora Urzicenl 6—0 

(3-0)
Prahova Ploiești — Carpați Sinaia 4—2 

(1-0)
(Corespondenți : M. Dumitru, M. PIO- 

peșanu, I. Stănescu, C. Averchl).

1. STITNTA 8 4 2 0 12— 5 10
2. FC Caracal 7 3 3 1 8— 4 9
3. Minerul L. 7 3 3 1 8— 7 9
4. Metalul T.S. 6 3 2 1 17— 7 8
5. Progresul 6 3 12 11—10 7
6. Dunărea 5 2 2 1 10— 7 6
7. Steagul 7 2 2 3 9—10 6

8—9. Minerul M. 6 1 3 2 6— 7 5
8—9. Metalul T. 6 1 3 2 7— 8 5

16. Pandurii 5131 5—8 5
dl. Minerul R. 7 1 2 4 8—13 4
12. Mev» Tr. S. 6 0 3 3 4— 8 3
13. Progresul 6 114 3—14 3
Etana viitoare: Metalul T. — Progresul

■S„ Dunărea — Progresul C. Minerul R.
— Meva Tr. S., F. C. Caracal — Știința,
Metalul T.S. — Steagul. Panduri! —

MODALITATEA DE PLATĂ A CÎȘTIGURILOR ÎN BANI: 
LA LOTO, PRONOSPORT Șl PRONOEXPRES

Cîștigurile obținute de participanți 
la LOTO. PRONOSPORT si PRONO- 
EXPRES. se plătesc astfel :

— prin agențiile proprii plătitoare 
de cîștiguri ;

— prin mandate poștale.
1. La fiecare din agențiile plăti

toare de premii din localitățile unde 
funcționează asemenea agenții cîști- 
gătorii primesc premiile, la adresa 
dată în orașul respectiv si cei care 
au jucat la orice agenție din județul 
în care se află acel oraș.

în București, cîștigurile se achită 
la agenția plătitoare de cîștiguri Loto 
— Pronosport din sectorul în care se 
află agenția la care s-a jucat.

2. Toți ceilalți cîștigători care au 
indicat adresa într-o localitate fără 
agenție plătitoare de cîștiguri sau 
într-o localitate cu agenție plătitoare 
de cîștiguri dar au jucat în alt ju
deț. primesc cîștigurile prin mandat 
poștal.

3. Se precizează că plata cîștiguri- 
lor se face printr-una din cele două 
modalități susmenționate. în funcție 
de adresa cîștigătorului și de agenția 
la care a jucat, indiferent în ce lo
calitate din țară s-a eliberat adeve
rința pentru depunerea duplicatului 
Loto sau Pronoexpres.

4. Pentru ca narticipantii să poată 
primi la timp sumele cuvenite ca pre
mii. este necesar să completeze, ci
teț. cu litere mari de tipar pe du
plicatele cîștigătoare. la Loto si Fro- 
noexpres. sau pe versoul talonului I 
depus în concurs la Pronosport, ur
mătoarele : numele si prenumele (fără 
prescurtări), localitatea, strada, nu
mărul. blocul scara, etajul, aparta
mentul, județul pentru» cîsti gâturi i 

din tară, sectorul pentru cîștigătorii 
din București

5. La agențiile plătitoare de cîști
guri. sumele cuvenite cî.știgătorilor se 
achită acestora pînă cel mai tîrziu 
a 45-a zi de la data concursului sau 
tragerii la care au jucat...

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE TRAGERII NR. 40 

DIN 6 OCTOMBRIE 1971
EXTRAGEREA I : Categoria 1 5 2 

variante 10% a 100.000 lei ; cat. 2
1.30 a 50.686 lei ; cat. 3 ; 7,30 a 9.026 
lei : cat. 4 : 56,85 a 1.159 Iei ; cat. 5 : 
93,90 a 702 lei ; cat. 6 : 4.085,35 a 
40 lei.

Report categoria 1 : 683.074 Iei
EXTRAGEREA A II-A: Categoria 

B : 8,90 variante a 8.050 lei ; cat. C : 
29,80 a 2.404 lei ; cat. D : 1.842,95 a 
60 lei ; cat. E : 118.85 a 200 lei ; cat. F:
2.737.30 a 40 Iei.

Report categoria A: 71.642 lei.
Cîștigurile de Ia extragerea I. ca

tegoria 1, jucate 10% de 100.000 lei 
au fost obținute de DRUJINA EFI- 
MIE din Turda și CERNAlANU 
GHEORGHE din Arad

Rubrică redactată de 
LOTO-PKONOSPOKT

Minerul M.

SERIA a Vlll-a
Victoria Caransebeș — Furnirul Deta

l-o (0-0)
Aurul Brad — Minerul Moldova Nouă

0—0
Electromotor Timișoara — U.M. Timl-

șoara 1—0 (0—0)
Gloria Arad — Vagonul Arad 0—I

(0-1)
Mureșul Deva — Progresul Timișoara

3—1 (2—0)
(Corespondenți s I. Alexandrescu, M.

Susan. Șt. Marton, I. ștefan șl I. Si-
mion).

1. VAGONUL 7 5 11 8—4 11
2. Mureșul 7 4 2 1 13— 4 10
3. Progresul 7 2 3 2 8—8 7
4. Aurul 7 2 3 2 6—8 7
5. cfr Caransebeș 6 3 0 3 14— 5 6
6. Minerul B. 6 3 0 3 10— 9 6
7. Furnirul 7 3 0 4 7—7 6
8. Minerul M. N. 7 1 4 2 7—7 6
9. Minerul G. 6 3 0 3 10—11 6

10. Metalul 6 2 2 2 10—13 6
11, Electromotor 7 3 0 4 7—11 6
12. OM Timișoara 7)13 10— 8 5
13. Gloria 7 2 1 4 5—7 5
14. Victoria 7 2 1 4 3—16 5

Etapa viitoare: C.F R. Caransebeș —
Metalul, Minerul M.N. — Mureșul, Pro-
greșul — Vagonul. Gloria — Minerul G
Electromotor — Victoria, Minerul B.
— Furnirul, Aurul — U.M. Timișoara.

SERIA a IX-a
C.F.R Sighișoara — Unirea Alba lulla 

1-1 (1-1)
Vltrometan Mediaș — Chimia Orașul 

Victoria 2—1 (1—1)
Textila Sebeș — C.F.R. Slmerla 4—0 

(2-0)
A.S.A. Sibiu — Constructorul Hune

doara 5—1 (1—1)
(Corespondenți : I. Turjan, R. Zamfir, 

D. Lădaru și Gh. Toptrceanu).

J. INDEPENDENȚA
2. UPA Sibiu
3. Textila
4. Victoria
5. ASA Sibiu
6. Vitrometan
7. CFR Sighișoara
8. Metalul
9. Unirea

10. Minerul
11. Minaur
12. CFR Simeria
13. Chimia
14. Constructorul

6 5 0 1 15— 3 10
6 4 0 2 14—11 8
7 4 0 3 11—12 8
6 3 1 H 11— 4 7
7 3 13 17—13 7
7 3 13 16—16 7
7 2 3 2 10—10 7
6 3 12 5—7 7
7 3 1 3 6— 8 7
6 2 2 2 9—7 K
6 2 1 3 8— 8 5
7 2 14 12—17 5
7 2 14 6—13 5
7 115 4—15 3

Etapa viitoare: Minaur — Minerul, Tex
tila — Independența, Chimia — C.F.R. 
Simeria, Unirea — A.S.A. Sibiu, Victo
ria — C.F.R. Sighișoara, U.P.A. Sibiu 
— Metalul, Constructorul — Vltrome
tan.

SERIA a X-a
Voința Careț — Victoria Care! 0—2 

(0-1)
Măgura Șlmleul Silvaniei — C.I.L. SI- 

ghetul Marmațlel 1—0 (0—0)
Gloria Bata Mare — Topitorul Bala 

Mare 0—2 (0—1).
Bradul Vlșeu — Recolta Salonta 2—2 

(1-0)
Constructorul Bala Mare — Someșul 

Satu Mare 4—2 (0—0)
(Corespondenți : Tr. Sllaghl. T. Topsn, 

V. Săsăranu, A. Ghllezan șl S. Vaslle).

Etapa viitoare: Bradul — Unirea. Re
colta — Constructorul, Someșul — Mine
rul C„ Mfnerul B S. — Victoria, Gloria 
— Măgura. Voința — Topitorul. C.I.L. 
Slghet — Bihoreana.

1. VICTORIA 7 6 9 1 24— 5 12
2. Minerul B. Si 6 4 2 9 11— 0 10
3. Bradul 7 4 2 1 11— 5 10
4. Minerul C. 6 4 0 2 18— 1 8
5. Unirea 6 3 2 1 10— 4 8
6. CIL Slghet 7 3 1 3 8— 7 7
7. Topitorul 7 3 13 19—10 1
8. Bihoreana 6 5 0 3 9—11 0
9. Constructorul 7 2 2 3 10—16 «

19. Recolta 7 2 2 3 7—15 «
11. Voința 7 2 1 4 4—12 8
12. Măgura 7 2 0 5 7—14 4
13. Someșul 7 2 0 5 7—15 4
14. Gloria' 7 0 18 0—13 1

SERIA a Xl-a
Someșul Beclean — Arieșul Turda 1—2 

0-1)
Progresul Năsăud — Viitorul Tg. Mu

reș 2—1 (1—0)
Chimica Tîrnăveni — Dermata Cluj 

2—0 (0—0)
Metalul Alud — C.I.L. Gherla 0—0
Tehnofrig Cluj — Arieșul CImpia Tur- 

Zil 2—1 (1—1)
(Corespondenți: I. Pintea, D. Nlstor, 

I. Duean, I. Somogyi și E. Fehervarl).

C.I.L. Gherla — Soda. Tehnofrig — U- 
nlrea, Progresul — Dermata, Arieșul 
C. T. — Metalul, Someșul — Ind strmel, 
Arieșul T. — Chimica.

1. CHTMICA 7 5 11 18— 4 11
2. Arieșul T. 7 4 2 1 12— 5 10
3. Ind. sfrme! 6 4 0 2 10— 5 8
4. Metalul 7 3 2 2 11— 6 8
5. CIL Gherla 7 3 2 2 9— 8 8
6. Dermata 7 3 1 3 6— 6 7
7. Unirea 6 2 3 1 4— 4 7
8. Progresul 7 3 0 4 11—11 S
9. Tehnofrig 7 2 2 3 7— 8 H

10. Arieșul C. T. 7 3 0 4 5— 8 R
11. Viitorul 7 2 1 4 9—11 9
12. Soda 6 1 3 2 4— 6 5
13. Someșul 7 12 4 3—11 4
14. Minerul 6 0 3 3 4—20 3

Etapa viitoare; Viitorul — Minerul,»

SERIA a XEI-a
Unirea Cristuru Secuiesc — Minerul 

M. Ciuc 4~—0 (1—0)
Torpedo Zărneștl — Forestierul Tg. , 

Secuiesc 4—0 (2—0)
Metrom Brașov — Politehnica Brașov 

3—0 (3—0)
Minerul Bălan — Carpați Covasna 0—2 

(0-2).
(Corespondenți j V. Lorintzl, N. Sece-

Ieanu, E. Bogdan și R. Bortoș).
1. METROM 7 5 11 17— 4 11
2. Tractorul 6 3 3 0 16— 4 9
3. Politehnica 7 4 12 14— 8 »
4. Torpedo 7331 9—5 9
5. Textila 6 3 2 1 10- 6 8
6. Unirea 7 3 1 3 9— 6 7
7. Oltul 6231 9—6 7
8. Carpați C. 7 3 13 10—11 7
9. Viitorul 6 2 2 2 10—12 6

10. Forestierul 7 1 3 3 4-15 5
11. Carpați B. 6 2 0 4 9—14 4
12. Minerul 7 1 2 4 3—10 4
13. Colorom 6 114 2—U 3
14. Minerul M. Ciuc 7 115 6—16 3

Etapa viitoare : Carpatf C. — Colorom»
Minerul M. Ciuc — Viitorul. Metrom — 
Oltul, Unirea — Tractorul, Lemnarul — 
Minerul, Forestierul — Politehnica, Car- 
pațl B. — Torpedo.

Meciurile care nu s-au disputat din 
cauza etapei din „Cupa României" se 
vor juca miercuri, 13 octombrie, la ora 
15.30),



LA MADRID:

IMPORTANTE HOTĂRÎRI ADOPTATE
DE CONGRESUL F.I.G.

După cum am mai anunțat, la Ma
drid, s-a desfășurat recent Congresul 
Federației Internaționale de Gimnas
tică, precum si un curs de arbitri 
intercontinentali. Forul nostru de spe. 
cialitate a fost reprezentat la aceste 
acțiuni de MARIA SIMIONESCU. 
antrenoare federală, si NICOLAE 
VIERU, secretar general al F.R.G. La 
Înapoierea din Spania, l-am rugat 
pe prof. Nicolae Vleru să prezinte 
cititorilor noștri citeva dintre hotă- 
rlrile adoptate In cadrul Congresului 
F.I.G. ți să se refere Ia problematica 
cursului de arbitri intercontinentali.

— Participanții la, cursul arbitrilor, 
ne-a spus interlocutorul rostru, au 
făcut cunoștință cu modificările co
dului de punctaj ce va fi aplicat la 
J.O. de la Miinchen și la marile 
competiții ce vor fi organizate pe 
plan mondial după 1 ianuarie 1972. 
Modificările au în vedere următoa
rele aspecte : sporirea dificultății e- 
lementelor. combinația exercițiilor, 
creșterea ritmului de execuție. In ce 
privește dificultatea, forul internațio
nal al gimnasticii a stabilit cerințe 
diferite pentru cele trei etape dis
tincte ale intrecerilor de la Jocurile 
Olimpice (concursul' general pe echi
pe. competiția individuală și finala 
pe aparate). Au crescut simțitor e- 
xigențele fată de compoziția exer- 
cițiilor, pe viitor urmind a se acorda 
un punctaj mai mare pentru compo
ziție declarîndu-se astfel o luptă des
chisă împotriva monotoniei și repe
tiției în exercițiile componenților a- 
celeiași echipe. Din punct de vedere 
al execuției, n-oile prevederi (în pri
mul rînd reducerea timpului de men
ținere a elementelor statice și de 
forță) urmăresc o dinamizare evi
dentă a concursurilor de gimnastică, 
iar pentru facilitarea sporirii dificul
tății elementelor, au fost stabilite pe
nalizări diferite (nu un punct, ca

pină acum) pentru căderile de pe 
aparate.

Una din cele mal Însemnate deci
zii adoptate este cea cu privire la 
renunțarea ,1a două încercări In proba 
de sărituri băieți. Deci, de la 1 ia
nuarie 1972 tn toate concursurile in
ternaționale gimnaștii vor executa o 
singură săritură, cu excepția finale
lor pe aparate, cind sportivii slnt o- 
bligati să prezinte două sărituri di
ferite.

— Vă rugăm să vă referiți la ho- 
tărtrile luate în cadrul Congresului 
F.I.G.

— După cum știți, orașele Londra 
șl Grenoble au fost stabilite ca lo
calități pentru disputarea viitoarelor 
campionate europene. Campionatul 
mondial de gimnastică modernă din 
1973 se va desfășura în Olanda, iar 
Congresul F.I.G. din 1972 va avea 
loc la Miinchen. O decizie importantă 
a Congresului F.I.G. are drept o- 
biect numărul de echipe participante 
la J.O. de la Miinchen. Astfel, s-a 
hotărît că la startul olimpic vor pu
tea fi prezente 18 reprezentative fe
minine și tot atitea masculine. Pri
mele șase clasate la C.M. de la

Ljubljana sînt calificate din oficiu 
celelalte urmînd a participa la con
cursuri de calificare (intîlniri bilate
rale sau întreceri de selecție organi
zate de fiecare țară, în prezența a 
trei arbitri F.I.G.). Există o noutate 
șl în desfășurarea propriu-zlsă a În
trecerilor olimpice de gimnastică : în 
prima zi de concurs se vor prezenta, 
exercițiile impuse, a doua zi exer
cițiile liber alese ; primii 36 de spor
tivi la individual compus vor susține 
un nou concurs numai cu exerciții 
liber alese pentru desemnarea învin
gătorilor la Individual, feminin și 
masculin primii șase clasați pe pro
be după executarea exercițiilor im
puse și liber alese își vor disputa 
medaliile in finala pe aparate.

în sfîrșit, F.I.G.. a hotărît înfiin
țarea unei noi competiții de mare 
anvergură. „Cupa Mondială", la care 
vor participa gimnaști invitați de fo
rul internațional. în ce privește in
troducerea gimnasticii moderne în 
programul J.O.. s-a stabilit că F.I.G. 
să se adreseze C.I.O. pentru ca acest 
lucru să se facă începînd cu ediția' 
din 1976.

Constantin MACOVEI

ECHIPA MASCULINĂ DE GIMNASTICĂ A TĂRII NOASTRE
ÎNVINSA la BUDAPESTA

(Urmare din pag. 1)

promovarea ti
să desemneze

Charlotte. Acum, am vrea să cităm 
în aceste rînduri concluzive opinia 
unui spectator ce nu se încadrează 
în rîndul tehnicienilor, dar care po
sedă întreaga autoritate necesară. 
Este Dwight D. Davis jr., fiul ace
lui tenisman entuziast din Boston, 
care în primul an al secolului a 
avut ideea generoasă de a iniția 
această , competiție. Iată cuvintele 
sale rostite la festivitatea de în
chidere a ceea ce a fost ultimul 
Challenge-round :

„în intenția lui Dwight Filby 
Davis a stat nu atît 
nei întreceri care
neapărat un învingător, ci, ca prin 
ea să fie reuniți pe terenul de sport 
oameni aparținînd unor naționali
tăți diferite, pentru ca aceștia să se 
cunoască mai bine și să se apre
cieze reciproc. Iată de ce, încă o 
dată, trebuie să fim recunoscători 
creatorului Cupei, acum cînd am 
putut admira alături de sportivii 
noștri pe sportivii unei țări înde
părtate care ne-au făcut o demon
strație de luptă 
lerească ce nu o 
Ie mulțumim și

Pentru ultima 
îatiera de argint. Ar fi putut să fie 
a noastră cu o șansă în plus. Acum, 
în momentul sărbătoririi, înconju
rată de jucătorii ce au luptat pen
tru ea, cei ce au cîștigat șl cei ce 
au pierdut, părea intr-adevăr să fie 
a unora și a altora.

Din păcate, au fost și gînduri 
triste la aceeastă întîlnire de rămas 
bun. Ion Tiriac a toastat anunțînd 
tuturor celor prezenți că și-a jucat 
ultimul meci în „Cupa Daviș“,așa 
cum hotărîse mai demult. Cît am 
fi dorit ca această decizie să și-o 
schimbe astăzi cînd a demonstrat 
că este încă de neînlocuit în echi
pă. Dar 13 ani intr-o competiție 
care cere un efort și o dăruire ie
șite din limitele obișnuite, poate fi

frumoasă și cava- 
vom uita ușor. Să 
lor !".
oară am privit Sa-

e-
Si

întîlnirea de gimnastică dintre 
chipele masculine ale României 
Ungariei s-a încheiat la Budapesta 
cu succesul meritat al gimnaștilor 
unguri. în clasamentul pe echipe, 
sportivii tării gazdă au acumulat un

CUPEI DAVIS“
într-adevăr prea mult chiar pen
tru un sportiv mare așa cum este 
Țiri al nostru. „Pentru mine — a 
spus el — fiecare meci este un 
moment din viață pe care-1 trăiesc 
cu intensitate. Am la activ 83 de 
asemenea meciuri în care am în
cercat să dau reprezentativei țării 
melc tot ce am avut mai bun. A 
sosit momentul de a-mi lua rămas 
bun, de a face loc celor tineri". 
Nu ne rămîne decît să reamintim 
că în această prestigioasă activi
tate de sportiv fruntaș — Ion Ti
riac a apărat culorile naționale în 
30 de intîlniri pentru „Cupa Da
vis" dintre care două finale. A câș
tigat, în total, 53 de meciuri la sim
plu și la dublu.

avans de 3 puncte în fața sportivi
lor români (536,80—533,80). în timp 
ce la individual compus, primele 
două locuri au revenit, de asemenea, 
unor componenți 
gariei. Iată, de 
clasați : Molnar 
Antal Kisteleki
Mihaiuc (R) 108.00 ». Gheorghe Pău- 
nescu (R) 107,05 p, Dan Grecu (R) 
106,75 p. Zoltan Magyar (U) 106,35 p.

Dr. Eugen Șerbănescu. membru al 
biroului federal, conducătorul dele
gației noastre, care ne-a relatat a- 
mănunte despre evoluția echipei ro
mâne la Budapesta, ne-a spus că, 
în cea mai mare parte a sa întîlni
rea a fost echilibrată, soarta învin
gătorilor fiind decisă — atît la im
puse cit și la liber alese — la cal, 
paralele și bară fixă, aparate la oare 
gimnaștii români s-au prezentat slab. 
La acestea s-au mai adăugat nume
roase ezitări și ratări de exerciții, 
care în final s-au concretizat în pre
țioase puncte pierdute. Avantajul re
alizat de gimnaștii români la unele 
aparate^ a fost infim pentru ca el să 
influențeze hotărîtor desfășurarea în
trecerii. Este 
mul rînd. și 
constant din 
Dan Grecu.

ai selecționatei Un- 
altfel. primii șase 

Imre (U) 110,10 p,
(U) 108,50 p. Petre

LIA MANOLIU Șl
AU CONCURAT CU

VARȘOVIA, 11 (Agerpres). — 
Partlolpînd la concursul Interna
țional de atletism de la Mieleo 
(Polonia), sportiva româncă Lia 
Manoliu a terminat învingătoare 
în două probe I aruncarea discu-

VERONICA ANGHEL
SUCCES IN POLONIA

aruncarea greută-lui — 53,30
ții — 14,12
200 m plat
unei concurente românce — Vero
nica Anghel — cronometrată în 
timpul de 25,4.

m și
m. Cursa feminină de 

a revenit, de asemenea,

HALTEROFILII CLUBULUI ȘLEAU A
ÎNVINGĂTORI IN CEHOSLOVACIA
F. Balaș 146 kg. la „împins44

La Banska. Bistrica a avut loc 
întîlnirea amicală de haltere dintre 
echipele Steaua București și Dukla 
Banska Bistrica. Victoria a revenit 
halterofililor români cu scorul de 
6—3. Iată cîștigătorii pe categorii: 
cat. 52 kg: Fiat (Steaua) 305 kg; 
cat. 56 kg : Dinică (Steaua) 275 kg ; 
cat. 60 kg : Rusu (Steaua) 335 kg ;

record național

cat.
412,5 
cord
145 kg);
(Steaua) 385 kg; cat. 82,5 kg: Rej- 
nak (Dukla) 407,5 Ițg; cat. 90 kg : 
Pribyl (Dukla) 397,5 kg ; cat. grea : 
Mathe (Steaua) 400 kg ; cat. super- 
grea : Leksa (Dukla) 487,5 kg.

67 kg: F. Balaș (Steaua) 
kg (el a stabilii un nou re
al României la „împins" cu 

cat. 75 kg: Dumitru

C.M. DE PENTATLON MODERN
La San Antonio (Texas), au în

ceput campionatele mondiale de 
pentatlon modern. Prima probă — 
călăria — a fost cîștigată de spor
tivul danez Jorn Steffensen, cu 
1095 p ; 2. Villanyi (Ungaria) 1095 p 
(7 sec. penalizare); 3. Drum
(S.U.A.) 1090 p.

Pe echipe, victoria a revenit 
formației S.U.A. cu 3230 p ; 2. Un
garia 2950 p ; 3. Suedia 2940 p.

în proba de scrimă 
suedezul Hans Gunnar 
cu 28 v. (1028 p), iar 
reprezentativa U.R.S.S. 
Clasament general: 1.

a învins 
Liljenvall 

pe echipe, 
cu 2703 p. 
Ungaria

vorba de sol, în 
de sărituri. Cel 

echipa română a

Echipierii reprezentativei S.U.A. sărbătoresc cucerirea Salatierei de argint. De la stingă: Stan Smith, Tom
Gorman, Clark Graebner, Frank Froehling, Dennis Ralston ji Erik Van Dillen

Telefoto : AGERPRES

CORESPONDENȚĂ DIN BRAZILIA CAMPIONATE.. CAMPIONATE...

5554 p ; 2.
U.R.S.S. — 
5373 p etc.

Suedia — 5478 p ;
5423 p ; 4. S.U.A.

3.

Imagine din ultima finală a C.C.E. in care s-au întrecut echipele 
feminine Daugava Riga și Clermont-Ferrand

O 23 de echipe masculine in C.C.E. la baschet '©■ Patru grupe preliminare in competiția poloiștilor
Ca în fiecare toamnă, după startul fotbaliștilor, cele mai bune echipe 

club la baschet, volei, handbal, polo, hochei, tenis de masă, scrimă, 
încep pasionantele dispute pentru trofeele continentale, întrecerile Jor 

fiind urmărite in fiecare sezon de sute de mii de spectatori și milioane 
de telespectatori din întreaga Europă. Fină la această oră, doar fotbalul, 
handbalul, hocheiul și tenisul de masă și-au programat întrecerile din 
primele tururi, iar în curind vor începe disputele baschetbaliștilor și poloiș
tilor.

de 
își

LA BASCHET — 
PATRU COMPETIȚII

Anul acesta. 23 de formații mas
culine și-au dat adeziunea pen
tru „Cupa campionilor europeni", 
dar printre echipele participante nu 
se află reprezentantele U.R.S.S., 
Poloniei, Ungariei și României. în 
primul tur sînt programate parti
dele .: Steinsel (Luxemburg) — Pa- 
nathinaikos Atena, Tapion Honka 
(Finlanda) — Alviks (Suedia), Jeu- 
nesse sportive Alep (Siria) — Nan- 
dori 17 Tirana, Gezira Cairo — Iu- 
goplastika Split, T.U. Istanbul — 
URK Viena, Laurențo Marques 
(Portugalia) — Villeurbanne Lyop, 
Virum Copenhaga — Real Madrid 
și FUS Rabat (Maroc) — BUS 
Lierre (Belgia). începînd din turul 
următor vor intra în competiție și 
Macabi Tel Aviv, Slavia Praga, 
TUS Leverkusen (R.F.G.), Fribourg

SPASSKI DESPRE
PETROSIAN

CINE VA PURTA TRICOUL LUI FELE?
Cînd Pele este întrebat care este, 

după părerea sa, jucătorul cel mai 
indicat ca să preia faimosul tricou 
cu nr. 10 al echipei Braziliei, el 
ezită să răspundă. Poate, din deli
catețe. Totuși, o dată Pele a pro
nunțat numele lui Paulo Cezar, un 
jucător tenace, dotat cu o mare for
ță fizică si foarte bine pregătit din 
punct de tehnic. La clu-

bul său. Botafogo, Paulo Cezar joacă 
rolul aripei retrase. La început fu- 

reprezentattva 
Mundial”, dar

JAIRZINHO (Brazilia)

tărit să 
apăruți..

PROGRAMUL SAPTAMINII

sese selecționat în 
Braziliei pentru „El 
mai apoi, antrenorul Zagalo l-a pre
ferat pe Rivelino. nu pentru că pri
mul nu ar fi fost în formă, dar 
pentru că a fost fluierat de galeria ' 
din Rio. cu ocazia meciurilor de 
selecție ! Și cum cu suporterii ca- 
riocas nu-i de glumit. Zagalo a ho- 

nu riște, și pe teren a 
_ _____ Rivelino Totuși, părerea 
lui Pele va oonta mult în desem
narea succesorului său în postul de 
atacant central al Braziliei.

Un alt pretendent la tricoul nr. 10 
este Jairzinho, jucător cu mare 
experiență, care la cei 25 de ani 
ai săi, a fost prezent la două cam
pionate mondiale. Mai puțin tehnic 
decît Pele, el are — însă —■ o mare 
reputație internațională. întreaga opi
nie sportivă a' Braziliei este de a- 
cord cu formula Jairzinho, mal ales 
că la Botafogo el face o bună pe
reche cu tînărul Zechino, cuplu care 
are . toate șansele de a fi păstrat 
și în echipa reprezentativă.

în perioada meciurilor amicale
i iulie, o evoluție sub așteptări 

avut Clodoaldo și Piazza, iar 
Carlos Alberto și Jairzinho au fost 
internați în spital, fiind accidentați, 
în atenția lui Zagalo s-au Impus, 
atunci, alți candidați la gloria lui 
Pele atacantul central al clubului 
Internacional din Porto Alegre, Clau- 
diomiro și Vaginho, rapidul om de 
gol al echipei Atletico din Belo 
Horizonte. Utilizați în meciurile a- 
mieale de care am amintit, ei au 
avut o evoluție plină de promisiuni. 
Deocamdată. Zagalo 
și a ales o soluție 
a împăca pe toată 
pe Pele. Tricoul nr. 
lui Tostao !

SPANIA (etapa a 6-a). Betis Sevilla — 
F.C. Barcelona 0—0. Malaga — Real Ma
drid 1—1 ; Real Socledad — Cordoba 
2—1 ; Espanol Barcelona — Burgos 1—1; 
Las Palmas — Sevila 1—1 ; Gljon — De- 
portlvo Coruna 2—0; Atletico Madrid — 
Granada 1—0; Celta Vigo — Valencia 
1—3; Sabadell — Atletico Bilbao o- 
Primele clasate :

1. Real Madrid
2. Valencia
3. Malaga

11. F.C. Barcelona

1—0.

BULGARIA : In etapa a 7-a nu s-au 
produs surprize, dar s-au marcat un 
mare număr de goluri (34). Campioana 
T.S.K.A.. după ce a condus cu 2—0 In 
meciul cu Akademik, a fost egalată tn 
repriza secundă, dar a terminat totuși 
victorioasă cu 3—2, prin golul marcat de 
Jekov, tn finalul partidei. Prin cele trei 
goluri înscrise de Țvekov pină tn min. 
29, Levski — Spartak a obținut o vic
torie clară la Pleven tn fața formației 
Spartak (3—0). Alte rezultate : Slavla 
— Dunav 1—0, Beroe — Ceardafon 3—2, 
Lokomotiv (Plovdiv) — Cerno More 2—2, 
Botev — Trakia 3—1, Etar — Laskov 4—1, 
Marek — Lokomotiv (Sofia) 0—0, J.S.K. 
Spartak — Cernomoreț

1. Levski — Spartak
2. Ț.S.K.A.
3. Beroe
4. J.S.K. Spartak
5. Etar

IUGOSLAVIA (etapa a 9-a) : Radnlkl 
Nis — Borac Banja Luka 5—1 ; Celik 
Zenika — Sloboda Tuzla 1—0; Haid.ik 
Split — Maribor 2—1 ; OFK Beograd — 
Olimpia Llubliana 3—0; Saralevo — Rad- 
nlki Kragujevac 4—0; Dinamo Zagreb — 
Partizan Belgrad .2—0; Vardar Skoplle
— Voivodina Novi Sad 1—1 ; Sutieska 
Niksiv — Velez Mostar 2—0; Steaua Ro
șie Belgrad — Zeleznlclar Saralevo 3—1. 
în clasament conduce Zeleznlclar eu 14 
puncte, urmată de Steaua Roșie Belgrad
— 13 puncte.

CEHOSLOVACIA (etapa a 11-a) ; Spar
ta Praga — Tatran Presov 5—1 ; AC Nl- 
tra — Dukla Praga 2—2 ; TJ Trjlnec — 
VSS Kosice 1—1 ; Slovan Bratislava — 
ZVL Jlllna 5—1 ; Spartak Trnava — 
Zbrolovka Brno 7—0; Lokomotiv Kosice
— Slavia Praga 0—2 ; Banik Ostrava — 
SKLO Union Tepllce 1—0; Jednota Tren- 
cin — Inter Bratislava 2—1. In clasament 
conduc Slovan Bratislava șl VSS Ko
sice cu cite 18 p.

înainte de disputarea celei de a 
patra partide dintre marii meștri 
Petrosian și Fischer (programată 
astă seară), actualul campion mon
dial de șah, Boris Spasski, a decla
rat presei : „Petrosian se remarcă 
printr-o foarte subtilă înțelegere a 
șahului și o cunoaștere profundă a 
jocului. Un meci cu el ar constitui 
pentru mine o întrecere Ia cel mai 
înalt nivel".

(Elveția), Levis Haarlem (Olanda), 
Akademik Sofia și Ignis Varese.

Printre cele mai puternice for
mații (din cele 21 înscrise) din 
„Cupa cupelor" remarcăm pe Ju- 
ventud Badalona, Zbrojovka Brno, 
Fides Napoli, Steaua roșie Bel
grad, Levski Spartak Sofia, A.E.K. 
Atena, Racing Malines (Belgia) și 
Simmenthal Milano, actuala deți
nătoare a trofeului.

O nouă competiție rezervată e- 
chipelor masculine este „Cupa Paul 
Geist", care la prima sa ediție are 
doar opt participante. Iată progra
mul jocurilor : O.K.K. Belgrad — 
Racing Ford (Belgia), Manrese 
(Spania) — Antibes (Franța). Caen 
(Franța) — Lokomotiv Zagreb și 
Standard Liege — Picadcro Barce
lona.

în primul tur al C.C.E. (baschet 
feminin) sînt programate partidele: 
Y.M.C.A. Edinburg — Le Logis 
(Belgia), S.C. Gottingen (R.F.G.) — 
Viena, Iraklis (Grecia) — CREFF 
Madrid și Yukselis Ankara — V.M. 
Egyertes Budapesta, iar în turul 
următor vor intra în întrecere 
Clermont-Ferrand (Franța), F.C. 
Lisabona, San Giovanni (Italia), 
F.C. Amsterdam, Spartak Praga, 
Macabi Tel Aviv, Sarajevo și TTT 
Daugava Riga, deținătoarea Cupei.

tanbul, Antewerpen (Belgia), și Po
lytechnic Londra;

KOSICE 1 SKK Stockholm, Pro 
Recco (Italia), G.A.K. (Austria) și 
Ruda Hvezda Kosice ;

ATENA : Olimpiakos Pireu, N.C. 
Barcelona și Lugano (Elveția).

Partidele din aceste grupe se 
vor desfășura între 29 și 31 octom
brie, e primele două clasate urmînd 
să se califice în turneele semifina
le. Acestea se vor desfășura pro
babil la Zagreb și Genova între 
19 și 21 noiembrie, iar primele 
două clasate din fiecare grupă își 
vor disputa turneul final (nu exis
tă încă o propunere asupra locului 
de desfășurare) între 3 și 5 decem
brie.

Jocurile mediteraneene

ANGLIA (etapa

A 9-a CUPĂ CONTINENTALĂ 
A POLOIȘTILOR

Au fost desemnate cele patru 
orașe care vor găzdui grupele pre
liminare ale C.C.E. la polo :

SOFIA : Hilversum (Olanda), 
Belfast (Irlanda de Nord), Aka- 
demik Sofia și Mladost Zagreb;

LONDRA : Ț.S.K.A. Moscova, Is-

ANKARA, 11 (Agerpres) — A 
5-a zi a Jocurilor sportive medite
raneene a atras un numeros pu
blic pe bazele din Izmir. In cen
trul atenției s-a situat competiția 
de înot, care și-a desemnat ultimii 
campioni. în proba de 100 m 
delfin (f) pe primul loc s-a clasat 
D. Talpo 
1:08,7 (nou 
Italiei), 
m liber 
4:37,2 (nou record al jocurilor), 
400 m mixt (m) Marugo (Italia) 
4:57,2. în turneul de polo, Iugo
slavia a întrecut ~ 
(2—1, 3—0, 2—0, 
a învins Turcia 
1—2, 1—0, 5—0).

în concursul individual mascu
lin de gimnastică, iugoslavul 
Brodnic s-a situat pe locul întîi

Rezultate de la alte discipline 
sportive : HALTERE : la categoria 

primul loc s-a clasat 
italian Vezzani. 
507 kg. Gamal 
Arabă a Egiptului) cu 
terminat învingător la

(Italia), cu timpul de 
record al jocurilor și al 
Alte rezultate: 400
(f): Calligaris (Italia)

Grecia cu 8—1 
1—0), iar Spania 
cu 10—3 (3—1,

.w’

U. București — TUS Alstertal 25—12,
la handbal feminin

seară, sala Floreasca din Capi- 
găzduit întîlnirea internațională

Ieri 
tală a _ 
amicală de handbal_ feminin dintre for
mațiile 
REȘTI 
BURG 
site de 
Simona 
In pregătire la 
pioanele — net 
cut cu ușurință 
vest-germană.

Au înscris : Dobîrceanu 10,

UNIVERSITATEA BUOU- 
și TUS ALSTERTAL HAM- 
(R.F, a Germaniei). Deși lip- 
trel titulare (Aneta Schramko, 
Arghir, Doina Furcoi), aflate 

lotul național, cam- 
superioare — au tra
de modesta formație

dache 4, Scorțescu 3, Niță 3, Vasile 
2, Surugiu, Diaconescu și Dragoș — 
pentru Universitatea, Pein 5, SchrS- 
der 3, Miiller 2, Gaebler și Meyburg
— pentru TUS Alstertal Hamburg. 
Au condus 1 Th. Curelea și D, Ra- 
coveanu.

în continuarea turneului în țara 
noastră, TUS Alstertal va juca joi 
(ora 17,30, sala Armatei) la Brașov
— tot cu Universitatea București, iar 
vineri (ora 20. sala Floreasca). In Ca
pitală, cu Se. sportivă nr. 2.

grea, pe 
sportivul 
total de 
(Republica 
505 kg a 
categoria supergrea. In finala tur
neului de fotbal se vor întîlni echi
pele Iugoslaviei și Turciei. în ul
timul meci din grupă. Iugoslavia a 
terminat la egalitate 1—1 (1—0)
cu Republica Arabă a Egiptului. 
Proba ciclistă 100 km contracro- 
nometru pe echipe a revenit selec
ționatei Spaniei în 2h 12:27,7. 
S-au clasat pe locurile următoare 
Italia, 2h 12:55,5, Iugoslavia, 2h 
22:03,7.

cu un
Hafez

TELEX

nu se pripește 
comodă, menită 
lumea,

10 l-a
chiar si 
înmuiat

MIERCURI. 13 OCTOMBRIE
In preliminariile C.E. :

Țara Galilor—Finlanda (gr. I) 
Elveția—Anglia (gr. IlI-a) 
Irlanda de Nord—U.R.S.S.

(gr. a IV-a)
Scoția—Portugalia (gr. a V-a)

SÎMBĂTĂ, 16 OCTOMBRIE
în preliminariile C.E. :

Iugoslavia—R.D. Germană
(gr. a Vl-a)

Pedro
Rio de Janeiro, octombrie

VILLA
’71

Ctțtiglnd „Turul Lombardlel", celebrul 
campion belgian de ciclism Eddy Merckx 
și-a consolidat poziția de lider In cla
samentul trofeului „Super Prestige". El 
totalizează tn prezent 570 p, fiind urmat 
la mare diferență de Gbsta Petterșson 
(Suedia) — 140 p

5—2. Clasament:

MM

Disputată Ia Cardiff, întîlnirea interna, 
țională de hochei pe iarbă dintre selec
ționatele masculine ale Tării Galilor șl 
Cehoslovaciei s-a încheiat cu scorul da 
2—1 (1—1) in favoarea gazdelor.

12-a): Arsenal________ ___ . a
Newcastle 4—2 ; Coventry — Leeds Uni
ted 3—1 ; Crystal Palace — West Brom
wich 0—2 ; Derby County — Tottenham 
2—2 : Huddersfield — Manchester United 
0—2; Ipswich — Nottingham Forest 1—1; 
Liverpool — Chelsea 0—0; Manchester 
City — Everton 1—0; Sheffield United — 
Stoke 2—3: West Ham United — Leices
ter 1—1; Wolverhampton — 
4—2. Primele clasate :

Proba pe echipe dotată cu .Cupa Na
țiunilor", din cadrul concursului Interna
țional de călărie de la Lisabona, s-a În
cheiat cu victoria formației Angliei, care 
a totalizat 16 p.

Southampton

Turneul internațional de tenis de Ia Van
couver (Canada), a fost ciștigat de ju
cătorul australian Ken Rosewal, care tn 
finală a dispus de Tom Okker (Olanda) 
cu 6—2, 6—2, 6—4. In proba de dublu, 
australienii Rod Laver șl Roy Emerson 
au dispus In finală de John Alexander 
— Phil “Dent cu 5—7, 6—7, 6—0, 7—5, 7—6.

1. Manchester United
2. Sheffield United
3. Manchester City
4. Derby County

26—13
26—11
22— 8

premiu automobilistic al orașului 
aflat la cea de-a 22-a ediție, a 

suedezului Ronnie Peterson 
orară

IN CAMPIONATUL EUROPEAN DE TINERET
• La Budapesta, în campionatul 

european rezervat echipelor de ti
neret, selecționata Ungariei a în
vins cu scorul de 3—0 (2—0) repre
zentativa Franței. Golurile au fost

marcate de Horvath (min. 13), To- 
r6k (min. 35) și Nagy (min. 65).

• în aceeași competiție, la Var
șovia, selecționatele Poloniei și 
R.F. a Germaniei au terminat la 
egalitate : 1—1 (1—0).

Festival de goluri la Linz. Jara (in tricou alb, in stingă) deschide scorul în meciul Austria — Irlanda (5—0) din 
cadrul preliminariilor C.E. Telefoto i A.P.-AGERPRES

Marele 
Roma, 
revenit 
(„March 712") cu o medie orară de 
156,352 km. Pe locurile următoare s-au 
clasat : Dieter Quester (Austria) pe 
March BMW, Carlos Reuteman (Argen
tina) pe Brabham, Mile Butler (Anglia) 
pe Lotus.■
Un concurs de verificare al schiorilor 
sovietici specialiști In sărituri de Ia 
trambulină, componențl al lotului olim
pic, s-a soldat cu neașteptata victorie a 
Iul Viaceslav Scerbakov (25 ani) care 
șl-a dominat adversarii printre care 
campionul olimpic VI. Belousov șl du
blul campion mondial G. Napalkov. Scer
bakov a totalizat (pe trambulina de la 
Gorki). 236,3 p, iar următorul clasat Jeg- 
lanov 233,6 p.
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