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STARTUL UNEI PRESTIGIOASE 
COMPETIȚII DE BASCHET

A Xll-a. ediție a turneului inter
național de baschet „Dinamoviada" 
începe azi, în Capitală prin me
ciurile programate în sala Dinamo. 
La startul tradiționalei competiții 
s-au reunit șase echipe valoroase, 
aproape toate fruntașe în campio
natele țărilor respective: Dinamo 
Moscova, Gwardia Varșovia, Spar
tak-Levski Sofia, Amrokcan 
Phenian, Ruda Hvezda Pardubice 
și campiona României, Dinămo 
•București. Din aceste formații fac 
parte numeroși jucători internațio
nali 1 Zastuhov, Sideakin, Balașov, 

' ' Moscova), Jurkie-
Dimov 
Diaco- 

Chi- 
ș.a.

Bilk (Dinamo 
wiez (Gwardia), Doicinov, 
(Spartak-Levski), Albu, 
nescu, Novac, Dragomirescu, 
vuiescu (Dinamo București) 
Avem toate motivele să acordăm 
credit deplin acestei întreceri, sub 
aspectul 
nivelului 
tății.

In fața 
misiunea 
este de Ioc ușoară. Dar ei au do
vedit, în unele din edițiile ante
rioare ale „Dinamoviadei", că pot 
realiza performanțe deosebite. Așa

echilibrului valoric, al 
tehnic și al spectaculozi-

unor parteneri redutabili, 
campionilor români nu

După-amiază in sala Floreasca

Un atractiv meci de handbal masculin 
STEAUA - T.S.K.A. MOSCOVA

Astăzi, amatorii de handbal din Capitală au ocazig să asiste Ia o întîlnire 
atractivă, interesantă, chiar dacă are un caracter amical. Este vorba despre 
meciul dintre echipele masculine Steaua București, și T.S.K.A. Moscova, for
mații bine cunoscute în arena internațională atît prin rezultatele obținute, 
în ultimii ani, cit și prin spectaculozitatea și valoarea jocului prestat.

Ambele formații au efectuat ieri ultimele pregătiri. Jucătorii de la Steaua 
s-au antrenat în sala din calea Plevnei, in timp ce seara, la ora 20, hand- 
baliștii de la T.S.K.A. au luat un prim contact cu sala Floreasca. Cu acest 
prilej, am avut surpriza de a vedea alături de antrenorul principal V. Krusov 
pe cunoscutul jucător Soiomko, funcționind ca antrenor secund.

Partida are loc astăzi în sala Floreasca, începind de la ora 19.

GUSTUL EFORTULUI
Marginalii la campionatul de scrima al diviziei A

După ce terminase ultimul meci 
din recenta etapă a campionatului 
diviziei A de scrimă, unul din 
echipierii formației de sabie a 
clubului Steaua, ex-campionul țării 
Octavian Vintilă, ne mărturisea 
cu franchețea pe care nu o dată 
i-am apreciat-o : „Vă spun drept, 
fn toată etapa aceasta n-am reușit 
să transpir, nu am simțit gustul 
efortului..."

Din confesiunea acestui competi
tor se desprinde, indiscutabil, prin
cipala caracteristică a etapei a 
III-a din campionatul ce reunește 
principalele forțe ale scrimei noa
stre. Intr-adevăr, în cele mai multe 
meciuri disputate, trăgătorii și 
trăgătoarele clubului Steaua au 
cîștigat foarte comod. Scorurile 
stau mărturie! Numai în două, me
ciuri, sportivii clubului bucureș- 
tean nu au depășit cifra de 10 vic
torii (cu Politehnica Iași 9—7, la 
sabie și cu Medicina Tg. Mureș 
10—6, la spadă). Disputele lor cele 
mai echilibrate de pînă acum (cu 
Electroputere la spadă și cu Pro
gresul la floretă fete) nu s-au mai 
repetat. Poate că adversarii au 
avut „circumstanțe atenuante". 
Antrenorul craiovenilor P. Ghinju 
își reproșa, în primul rînd, sieși că 
t-a utilizat pe Negrea, stricînd echi
librul psihologic al echipei și, în 
al doilea rînd, a amintit de absența 
a doi titulari: Bunea și Cărămidă. 
Desigur și Progresul a fost — la 
(rîndul său — handicapat de lipsa 

Rest*

LA UZINA DE FIBRE SINTETICE ‘DIN IAȘI

EXTINDEREA PRACTICĂRII SPORTULUI
ZIAR AII.CONSILIU LU! NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT PE AGENDA DE LUCRU A COMITETULUI DE PARTID

au făcut în 1966, la București, cînd 
s-au clasat pe locul trei, la egali
tate de puncte cu reprezentantele 
R. P. Chineze (cîștigătoarea locului 
I) și U.R.S.S. (medalie de argint); 
în 1968, la Sofia, cînd au totalizat 
același număr de puncte cu selec
ționatele din Bulgaria (locul I) și 
U.R.S.S. (locul secund). La actuala 
ediție a „Dinamoviadei", sportivii 
bucureșteni se prezintă cu un lot 
valoros, omogen, din care nu lip
sesc individualități remarcabile. 
Iată, de altfel, lotul complet al 
echipei pregătită de prof. Dan Ni- 
culescu : Albii, Diaconescu, Visner, 
Dragomirescu, Haneș, Novac, Cer
nea, Săuca, Zisu, Chivulescu, Bra- 
du. Ultimele antrenamente i-au 
arătat pe. dinamoviști în deosebită 
vervă de joc, înaintea acestei con
fruntări internaționale cu rezo
nanță în baschetul european.

Programul turneului, care se va 
încheia duminică, prevede ca azi 
să se desfășoare, de la ora 16,30, 
partidele : Spartak-Levski Arn- 
rokcan, DINAMO BUCUREȘTI — 
GWARDIA și Dinamo Moscova — 
Ruda Hvezda. Ca arbitri vor func
ționa A. Kokorev (U.R.S.S.), K.

toate acestea — nu se poate să nu 
fi remarcat carențe în pregătirea 
majorității participanților la între
cerile etapei cu care s-a reluat cam
pionatul după o generoasă vacanță 
prelungită — se pare — printr-o 
redusă participare la antrenamente 
a unor scrimeri.

Vintilă amintea de „gustul efor
tului" pe care adevăratul sportiv 
dorește să-1 cunoască în competi
ție. Dar acest gust trebuie să existe 
și în procesul de pregătire. Ne-a 
făcut plăcere să aflăm cu cîtă sîr- 
gtiință se 
național al spadasinilor, Kairol Kiss, 
care s-a prezentat la această etapă 
cu o bună pregătire. Am reținut, 
de asemenea, ambiția cu care a 
luptat pe planșă campioana balcanică 
Rodica Văduva, realizatoarea celui 
mai mare număr de victorii în etapa 
de la Cluj (18 în 20 de asalturi), 
printre care cele obținute în fața 
componentelor lotului național 
Ileana Drîmbă, Ecaterina Stahl și 
Suzana Ardeleanu. 
performanță lasă să 
că nici floretistei nr. 
I.E.F.S.-ului nu-i este 
efortului. Și n-ar trebui să înche- 

' iem fără a mai aminti tenacitatea
— răsplătită de numeroase victorii
— de care au dat dovadă Ștefan 
și Suzana Ardeleanu. T. Mureșan, 
Ecaterina Stahl, I. Pop, I. Buda- 
hazi, Irimiciuc, în fine, Huszat, 
Pongraț, Bărăgan și Iorgu.

«•taatiso IQNiFASiu

antrenează campionul

O asemenea 
se întrevadă
1 a echipei 

străin gustul
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Paula CHIURLEA si Reinhold GUTT
3

MIERCUREA CIUC, 12 (prin te
lefon). — Desfășurată timp de 
două zile în împrejurimile stați
unii Harghita-Băi, proba individu
ală din cadrul campionatului repu
blican de orientare turistică a luat 
sfîrșit cu victoria oarecum scontată 
și, de altfel, destul de netă a bucu- 
reștencei Paula Chiurlea (la seni
oare) și a sibianului Reinhold Gutt 
(seniori), la mare luptă cu revela
ția campionatului, clujeanul Kusa- 
lik. Tn prima zi concurentul N. 
Oprișiu lăsase să se creadă că își 
va înscrie numele în 
nilor țării.

Rezultatele tehnice. 
Paula Chiurlea (I.T.B. 
163,49 ; 2. Piroșka
talul roșu Cluj)

Aspect de la ulti
mul antrenament 
al dinamoviftilor bu- 
cureșteni, 
ieri. < 
izbutit 
printre 
și aruncă la coș.

eu
cu

Sișkcv (Bulgaria) Chiraleu,
I. Petruțiu, M. Aldea, . C. Negru- 
lescu (România), precum și arbitrii 
delegați ai celorlalte echipe.

In sfîrșit, nu putem trece 
vederea numeroasele premii 
care vor fi răsplătiți participant’! i 
cupe pentru coșgeterul turneului 
(revista „Pentru Patrie"), celui mai 
tînăr participant (gazeta „In slujba 
Patriei"), celui mai tehnic jucător 
(clulful Dinamo), primelor trei cla
sate (Loto-Pronosport).

MECI INTERNATIONAL “

DE HANDBAL FEMININ

Marți după-amiază s-a disputat în 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej un 
meci internațional de handbal’fete 
Intre formația Școlii sportive din 
localitate și echipa poloneză Piotrco- 
via Corniczy, care a revenit jucă
toarelor românce cu 15—12 (8—4). 
Foarte bine au jucat de la gazde 
Monica Mihăilă și Rița Florea, com
ponente ale lotului de junioare. Au 
arbitrat cu competență Gh. Ma- 
teescu și C. Anghelachidis din loca
litate.

Gh. GKUNZU
corespondent

DE AZI, LA BAZA HIPICĂ DIN CALEA PLEVNEI

CĂLĂREȚII ÎȘI VOR DESEMNA CAMPIONII

Talentatul junior Nicolae Vlad cu Sondor, campion balcanic la obstacole, 
surprins țj? unu‘ antrenament Foto » V,

Clara Szabo (Metalul roșu 
Cluj) 179,39 ; 4. G. Șindrilaru
(Rulmentul Brașov) 190,11; 5., Cr. 
Simon (Clujeana Cluj) 203,05 ; 6. P. 
Cumpănașu (Proiect București) 
"06,56 ; Seniori A : 1. R. Gutt
(Dumbrava Sibiu) 219,58 ; 2. J. Ku- 
salik (Metalul roșu Cluj) 220,41 : 
3. T. Konreich (I.P.G.G. — Bucu
rești) 224,44 ; 4. N. Oprișiu (Rul
mentul Brașov) 226,10 : 5. I. Muții 
(Voința Sibiu) 232,11; 6. G. Sehuschnig 
(Voința Sibiu) 232,37. La seniori B 
a învins R. Schuller (Rulmentul 
Brașov) în 181,10 urmat de M. Al- 
botă (Sănătatea București) în 185,31.

ETAPA A VI l-a
A DIVIZIEI A LA FOTBAL
O ultima repetiție înaintea meciurilor din cupele europene

Duminica trecută, cu ocazia me
ciului Danemarca—România, din pre
liminariile olimpice, s-a mai con
sumat una din numeroasele confrun
tări în care fotbalul românesc este 
angajat in această toamnă. A fost 
o duminică mai puțin plăcută pentru 
jucătorii și antrenorii noștri, pentru 
toți iubitorii fotbalului, dar lamen
tările nu mai au nici un rost. Sînt 
de așteptat doar măsurile ealiste 
pentru evitarea în viitor a unor si
tuații similare. Aceasta, pentru că 
în fața echipelor noastre de club, a 
celor patru reprezentante în cupele 
europene — Dinamo, Steaua, Rapid 
și U.T.A. — stau dificilele și an pa
iantele confruntări cu Feijenoord, 

C. F. Barcelona, Legia Varșovia și 
Zaglebie Walbrych, adversarele din 
turul II.

Pînă atunci. însă, divizionarele A 
vor lua parte la îr.tîlnirile progra
mate de etapa a Vil-a a primei com
petiții republicane.

Așadar, vom reveni la campionatul 
nostru, în care sînt programate vi
neri. sîmbătă și duminică cîteva par
tide de importanță majoră pentru 
configurația clasamentului. Ne gîn- 
dim la meciurile Dinamo—,,U”CIuj, 
Univ.
Argeș,

Craiova—Rapid, U.T.A.—F. C. 
precum și la jocul C.F.R.

COMISIA U.E.F.A.
A SCHIMBAT LOCUL 

DISPUTĂRII PRIMULUI MEC
STEAUA — C.F. BARCELONA

In ziarul nostru de Ieri, am anunțat 
că Steaua va juca miercuri 20 octom
brie la Barcelona primul meci din ca
drul „Cupei cupelor", cu echipa C. F. 
Barcelona. Schimbarea locului de dis
putare a primului joc a surprins, desi
gur, pe toată lumea, deoarece era cu
noscut că in urma tragerii la sorți toate 
agențiile internaționale de presă au 
transmis că ordinea extragerii din urnă 
a fost Steaua — C. F. Barcelona.

După tragerea la sorți, insă, comisia, 
U.E.F.A., observtnd că trei echipe din 
București urmau să joace primul meci 
acasă, a schimbat ordinea.

Aceste fapte ne-au devenit cunoscute 
de abia luni la prinz, în urma sosirii 
la F. R. Fotbal a Înștiințării U.E.F.A. 
eu ordinea definitivă a disputării par
tidelor.

în primăvara acestui an, în spa
tiile dintre modernele clădiri ale 
Uzinei de fibre sintetice din Iași 
a apărut o bază sportivă în între
gime bituminizată, 7 formată din 
terenuri de handbal, volei, baschet 
și tenis de cîmp. Știam de anul 
trecut, din discuțiile purtate la 
sediul C.J.E.F.S. Iași, că cei a- 
proape. 2000 de tineri din uzină, 
precum și alți salariați, erau dor
nici să practice sportul, după orele 
de producție, pur și simplu ca 
mijloc de destindere. In conse
cință, cineva trebuia să se ocupe, 
ferm și continuu, de rezolvarea 
acestei cerințe întru totul justifi
cate.

— Sosise momentul — pe rela
tează tovarășul Mircea Gheorghiu, 
secretarul comitetului de partid al 
acestei 
planul 
legate 
Echipa 
in campionatul județean, 
handbal joacă 
numai cu atît nu ne putem mul
țumi. Trebuia să punem sportul la 
indemina tuturor".

Așa stăteau lucrurile cînd orga
nizația de partid a trecut la acți
une. Mobilizîndu-i pe U.T.C.-iști, 
pe ceilalți tineri, pe salariați într-o

uz.ine — să includem în 
nostru de muncă probleme 
de dezvoltarea sportului, 
de fotbal a uzinei activează 

cea de 
în calificări. Dar

Cluj—Politehnica, derbyul celor 
luptă să iasă dintr-o zonă de 
meni dorită. După o pauză de 
proape două săptămînl — diviziona
rele A se vor angaja — sperăm, cu 
forțe sporite, proaspete — în între
cere. Este de așteptat ca în meciu
rile etapei a Vil-a să primeze jocul 
de calitate, preocuparea fotbaliștilor 
pentru realizarea unor spectacole a- 
tractive. de un bun nivel tehnic, 
care să constituie pentru reprezen
tantele in cupele europene o ultimă 
și izbutită . repetiție in vederea în- 
tilniriJor' internaționale de săptămina 
viitoare.

PROGRAMUL ETAPEI

Vinari :
CRAIOVA : Universitatea — Rapid 
BUCUREȘTI : Dinamo — .U" Cluj 
Sîmbâfă :
BUCUREȘTI : Steaua — A.S.A.
ARAD : U.T.A. — F. C. Argeș
Duminică :
CLUJ : C.F.R. — Politehnica 
PETROȘANI : Jiul — Sport Club 
ORADEA : Crișul — Steagul roșu 
PLOIEȘTI : Petrolul — Farul

Toate meciurile vor începe la ora 
15,30. ’ Alina Goreac, Elena Ceampelea, Anca Grigoraș și Emilia Lită (de la 

stingă la dreapta), în sala de la „23 August", ieri, după ultimul antrena
ment în vederea europenelor Foto i N. DRAGOȘ

TREI GIMNASTE ROMÂNCE PORNESC

CU ÎNCREDERE LA EUROPENE...
Astăzi, cu cursa TAROM de Mos

cova pleacă spre Minsk grupul de 
gimnaste care ne vor reprezenta la 
campionatele europene feminine din 
acest an. Este vorba de Elena Ceam
pelea. campioana absolută a tării pe 
anul în curs. Alina Goreac, clasată Pe 
locul al doilea la individual compus 
în campionatul de la Cluj și dețină
toare a medaliei de aur la paralele, 
precum si de Anca Grigoraș.

faza 
re- 
din 
pe

După ce au fost consumate etapele 
I și a Il-a. întrecerile călăreților 
pentru decernarea titlurilor de cam
pioni intră. începind de azi, în 
finală. Spectatorii frecvent! ai 
uniunilor de călărie vor avea, 
nou, prilejul să-i urmărească 
fruntașii acestui sport, unii dintre 
ei ciștigători ai titlurilor balcanice Ia 
ultima ediție de la Belgrad (Iosif 
Molnar, Nicolae Mihalcea, Dumitru 
Velicu — dresaj. Nicolae Vlad — 
obstacole juniori) sau ai concursuri
lor internaționale de la Sofia, Bra
tislava. Novi-Sad (Aurelian Stoica, 
Dumitru Velea — obstacole seniori). 
Desigur, alături de cei menționați 
vor evolua și alți călăreți cunoscuți: 
Cornel Ilin. Andrei Costea. Dumitru 
Eoneanu. Adolf FrHlich. Vlad Pos- 
telnicu sau tinerii Victor Conțin, 
Gioconda Pînzaru. Gheorghe Nicolae.

La etapa finală a campionatului, 
care se va desfășura timp de 10 zile 
pe baza hipică din Calea Plevnei, 
vor participa călăreți de la Steaua, 
Dinamo. Petrolul. C.S.M. Iași. C.S.M. 
Sibiu, A.S. Rovine Craiova. A. S. 
Recolta Mangalia, A. S. Recolta Cis- 
lău. A.S.A. Cluj și Mondial Lugoj.

Iată programul complet al campiona
tului :

MIERCURI : 
categoria semiușoară și ușoară, 
nr. 1.

JOI : de la ora 14 : obstacole 
ria semiușoară șl ușoară, proba

VINERI : de la ora, 9 : dresaj categoria 
ușoară ; de la ora 14.3» : obstacole
echipe.

S1MBATA : de la ora 10 : dresaj „Pre
miul Sf. Gheorghe" ; de ia ora 15.30 t 
obstacole categoria mijlocie, proba nr. 1.

DUMINICA : de la ora 9.30 : obstacole 
categoria mijlocie, proba nr. 2; obsta
cole fete, proba nr. 1.

LUNI : de la ora 9 : dresaj juniori : 
e la ora ÎS — obstacole fete, proba 
r. 2.
MARȚI : de la ora 14 : obstacole Ju

niori 16 ani și obstacole categoria semi
grea. proba nr. 1.

MIERCURI : de la ora 14 : obstacole 
juniori 16 ani și obstaoole categoria se
migrea, proba nr. 2.

JOI : de la ora 10 : dresaj proba inter
mediară.

VINERI: de la ora 14 : obstacole ju
niori 18 ani, și obstacole categoria grea, 
proba nr. 1.

SIMBATA : de la ora 10 : Marele pre
miu de dresaj : de la ora 14 : obștacole 
juniori 18 ani și obstacole categoria 
grea, proba nr, 2, y -s'

de la ora 14 : obstacole 
proba

catego- 
nr. 2.

sportive despre care 
începutul însemnărilor 
atunci, pe toate teremi- 
întreceri între secții, 
pe asociație.

la numai un

adevărată campanie de muncă pa
triotică, comitetul de partid — care 
îi încredințase chiar secretarului 
această sarcină — a contribuit în 
modul cel mai eficient la amena
jarea bazei 
relatam la 
noastre. De 
rile au loc 
campionate

Iată așadar că 
an după ce comitetul de partid a 
început să se ocupe de problemele 
sportului de masă — a fost posi
bil ca asociația TEROM (a aceste! 
uzine) să devină fruntașă în muni
cipiul Iași în ceea ce privește prac
ticarea pe scară largă a exercițiilor 
fizice.

— Printre salariați! uzinei — 
aflăm tot de la tovarășul Mircea 
Gheorghiu — sînt multe tinere. 
Atragerea lor în practicarea spor
tului ne-a preocupat permanent. 
De aceea, am folosit prilejul iniție
rii „Cupei Femina" pentru a face 
lin prim pas. Rezultatele sînt cu
noscute : 300 de fete s-au înscris la 
cele 5 discipline, cele mai multe 
fiind atrase de cros — 103, ștafetă 
— 100 și volei — 6 echipe.

Pe agenda de lucru a comitetu
lui de partid al uzinei este acum 
înscrisă amenajarea unui bazin 
acoperit. Foarte actuală este și con-

Alegerea făcută de specialiștii noș
tri este, intr-adevăr, fără cusur, pen
tru că fiecare dintre aceste sportive 
a dovedit calități care au recoman
dat-o pentru selecție, 
pe 
de 
ei 
(cu 
tia _ _ .... __  ___
la fiecare apariție în concursuri ofi
ciale. ca și dificultatea și acuratețea 
exercițiului Ancăi Grigoraș la parale
le ne fac să sperăm că participarea 
gimnastelor noastre la apropiatele 
campionate europene ar putea fi în
cununată de succes. Nu va fi de loc 
ușor, pentru că această competiție a 
fost, de regulă, dominată în ultimii 
ani, de reprezentantele Uniunii So
vietice. Cehoslovaciei și R. D. Ger
mane și că — din datele de care dis
punem — gimnastele din aceste țări

Forma bună 
care o deține de o bună bucată 
timp Elena Ceampelea. exercițiile 
pline de virtuți la unele probe 
deosebire la sol și bîrnă). ambi- 
de care dă dovadă Alina Goreac

TOAMNĂ CU ACTIVITATE
RUGBYSTICĂ BOGATĂ

• SE APROPIE MECIUL CU FRANȚA • DUMINICĂ, ÎNTÎLNIRE 
ÎNTRE LOTURILE DIVIZIONARE A SI B • ÎN PERSPECTIVĂ, UN 

TURNEU ÎN MADAGASCAR • ECHIPE ROMÂNEȘTI PESTE 
HOTARE

Durbac (Steaua) s-a remarcat de
seori prin calitățile sale pentru 
postul de fundaș. Probabil, el va 
face parte ji din „XV"-le care ne 

struirea unui club propriu. Iată 
părerea secretarului în această pri
vință f „Dorința noastră este să 
avem cît mai curînd acest club. 
Am purtat o discuție în cadrul bi
roului Comitetului municipal al 
P.C.R. și ni s-a promis tot sprijinul. 
Consider că sînt create toate condi
țiile pentru realizarea acestui obiec
tiv, făcînd precizarea că s-a hotărît 
construirea clădirii din beneficiile 
peste plan pe care le vom obține 
la sfîrșitul anului".

Peste doi ani — deci, într-nn 
viitor foarte apropiat — uzina 
ieșeană va avea un efectiv de 70(10 
de salariați și se va întinde pe o 
suprafață de peste 60 de hectare. 
Apare, prin urmare, cu atît mai 
justificată dorința construirii aces
tui club.

Tovarășul Mircea Gheorghiu vede 
realizabil, la Iași, și un club spor
tiv municipal „Chimia", în care să 
fie cuprinse secțiile de performan
tă de la Uzina de antibiotice, Fa-r 
brica de mase plastice și Uzina de 
fibre sintetice. Dintr-un calcul pe 
care ni l-a pus la îndemînă reiese 
că acest club s-ar putea gospodări 
cu mijloace financiare proprii

Considerăm că propunerea merită 
atenție din partea C.N.E.F.S.

lon GAVRILESCU

au manifestat și în acest an o formă 
remarcabilă. Dar credem că sînt re
ale posibilități ca Elena Ceampelea 
să se claseze în finala pe aparate la 
sol, probă în care — dacă va exe
cuta integral exercițiul în maniera el 
artistică bine cunoscută — ar putea 
ocupa un loc pe podium. Dacă Alina 
va fi cea de a doua în echipa noas
tră. ea se poate impune mai ales 
la paralele și bîrnă, execuțiile ei la 
aceste aparate avînd un grad de 
dificultate ce poate impresiona brigă
zile internaționale de arbitraj.

în ultimul timp, antrenorii Emilia 
Liță și Nicolae Covaci, sub suprave
gherea antrenoarei federale Maria Si- 
mionescu, au lucrat intens la perfec
tionarea execuțiilor liber alese, cele 
cu care se va concura la europene. 
Ei privesc cu încredere participarea 
gimnastelor românce la competiția de 
la Minsk. '

O scurtă vizită la federația de 
specialitate ne-a pus în fața unor 
mari noutăți privind activitatea 
rugbystică din acest sezon bogat in 
evenimente. Iată cîteva din ele i

• 11 DECEMBRIE • FRANȚA — 
ROMANIA. După cum se știe, re
prezentativa de rugby a României 
are de susținut în această toamnă 
o întîlnire internațională în cadrul 
„Cupei Națiunilor — F.I.R.A.", edi
ția 1971—1972. Meciul se va juca 
în localitatea Beziers, la 11 decem
brie, după care echipa țării noastre 
va susține încă două întîlniri la 
Mauleon (cu reprezentativa comi
tatului Bearn) și la Angouleme 
(cu reprezentativa comitatului 
Poitou-Charentes). Turneul va dura, 
în total, 12 zile.

• ECHIPE DE CLUB IN ITALIA 
ȘI FRANȚA. Două formații din 
prima divizie a țării, Politehnica 
Iași și Grivița Roșie vor susține 
jocuri peste hotare, în Italia și res
pectiv Franța. Ieșenii sînt în drum 
spre Padova la ora cînd citiți a- 
ceste rînduri, iar grivițenii vor în
toarce vizita „XV“-lui francez 
Stade Dijonais — în luna noiem
brie..

• INVITAȚIE IN MADAGAS
CAR. Echipa țării noastre a fost 
invitată să susțină o întîlnire cu 
reprezentativa Republicii Malgașe. 
In scrisoarea trimisă se precizează
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PENTRU CA UN SPORT FRUMOS
SA

în mod cert, ciclismul nu face par
te dintre acele sporturi care pot fi
ance țarii noastre, intr-un viitor a- 
propiat, succese de prestigiu m ma- 
t.le confruntări internaționale. De 
j ! Răspunsul la această întrebare 

< importă o discuție amplă, pe care 
1l-o putem face in momentul de față. 
Situația actuală a sportului nostru 
cu pedale, performanțele sale, nu 
permit activiștilor săi — aceasta este 
concluzia firească — să solicite un 
sprijin material consistent, sacrificii 
bugetare pentru un vast import de 
materiale, pentru construcții de noi 
velodromuri, pentru o largă partici
pare la toate 
pioare. Dar, 
trebuie lăsat 
lasat să se 
că el este 
propagandă _
pentru că el educă tineretul în spi
ritul muncii sîrguineioase, al efortu
rilor continue, al seriozității și cura
jului, al inițiativei și combativității, 
pentru că el reprezintă una dintre 
tradițiile sportului românesc. în fine, 
pentru că la noi există tehnicieni și 
activiști cu mare pricepere, tineri 
sportivi talentați, capabili să urce 
ciclismul nostru — treaptă cu treap
tă — spre înălțimile performanței.

IN CONDIȚIILE DATE, CE Alt 
TREBUI FĂCUT ? Lucruri, in gene
ral simple, necostisitoare. Unele din
tre ele nu depind de federație, al
tele da. O succintă rediscutare a lor 
s-ar reduce la două puncte.

1. Sportul cu pedale are nevoie — 
pentru a supraviețui — <le un mi
nimum de materiale (biciclete, piese 
de schimb, baieuri) care trebuie să 
sosească insă cu regularitate, la în

de

oompetitiile de am- 
acest sport frumos nu 
să moară... Nu trebuie 
autodesființeze. pentru 

un mijloc eficient de 
generală pentru sport.

ten alele solicitate. Este vorba 
intervale de un an. la care să Se re
împrospăteze magazia de materiale 
a lotului național. Printr-un import 
mai puțin costisitor și prin perfec
tionarea bicicletei românești de semi- 
curse s-ar asigura și cluburilor po
sibilitatea de a desfășura activitatea 
de depistare și pregătire a tinerelor 
talente, de participare la programul 
competlțional intern și internațional. 
Reanimarea ciclismului depinde și de 
iluminarea singurului său velodrom, 
cel de Ia Dlnamo. Nu este vorba de 
ceva similar cu ce s-a făcut la sta
dionul „23 August", ci de o simplă 
și nepretențioasă instalație, cu becuri 
sau tuburi de neon, care să ilumi
neze doar pista. Organizarea unor 
competiții în nocturnă ar readuce pu
blicul in tribunele velodromului, ar 
relansa interesul pentru ciclism și 
i-ar stimula pe sportivi pentru per
formante tot mai bune. Inițierea u- 
nor spectacole sportive combinate, 
programarea competițiilor de ciclism 
cu antrenament mecanic, invitarea 
vedetelor fondului pe pista de beton 
— toate acestea ar constitui un ba
lon de oxigen pentru sportul ro
mânesc cu pedale. După cum se 
vede, pretențiile ciclismului nu sînt 
mari. Fără acest ajutor (urgent) el 
are însă toate sansele să sucombe...

2. Pentru ca în următorii ani (chiar 
în 1972) fondul și pista să poată 
obține cîteva rezultate care să le 
facă remarcate, se impune concen
trarea tuturor forțelor pentru înde
plinirea principalelor obiective. Pu- 
nindu-se capăt dispersărilor și re- 
unindu-se forțele sub același stin
dard se poate realiza un salt (poate 
artificial, dar imperios necesar) în 
două sau trei probe. Federația tre
buie să încredințeze celui mai bun 
tehnician al său — prof. Nicolae 
Voicu — misiunea expresă de a pre-

Sportul

DRUMEȚIND, APAR
SCHIFIȘTII DIN NOU LA START

«11Cursa 
avut 
start

a debutat cu proba de 
rame — fete — cursă 
final de echipajul clu-

Olimpia, Metalul, C.N.U.

NU MOARA

CLASAMENTELE CELOR HAI BUNI 10

: C I
2:28,7;
(Olim- 
Școala 
2:01.0:

(C.S.S.) 2:24,0
C.S.S. (Andrei, 
4 (junioare II) 

Stoica, 
I) D.

Sezonul nautic continuă, progra- 
mînd pe lacul Herăstrău atrăgătoare 
dispute de canotaj. Ultimul concurs 
— ,.Cupa Rapid” — a invitat pe 
pista de întrecere (800 m) vîslașil și 
ramerii de la_ cluburile . sportive _Stea' ua, Voința. ’ — - - - —
și Rapid.

Reuniunea 
schif 4-j-l 
cîștigată în . ..
bului Metalul București (Broscăuțea- 

Chiriac. Oprea. Loghinov + Șone- 
O întrecere interesantă a fost 

de schif simplu (băieți). Mai 
pregătit. Mihai Barcan (Steaua) 
adjudecat locul I, întrecindu-și 

adversarii direcți Virgil Herling (Ra-

pid) șl S. Costescu (Voința), 
de schif dublu — fete — a 
cele mai ' multe ambarcații in 
(10). Au cîștigat — după o frumoasă 
evoluție — canotoarele de la Clubul 
nautic universitar București (Con
stan ti nescu—Stavăr).

Alte rezultate : Șehif 2 f.c. (bă
ieți) : Olimpia (Govoreanu—Gheorghe) 
2 vîsle — Metalul (Măcriș—Herling); 
schif 2-4-1 — Metalul (Dumitru—Ro
manț-Mitrea) ; schif 4 + 1 rame (bă
ieți) : Metalul (Bobocea— Herling— 
Dumitru—Roman + Mitrea).

Clasament general : 1. Metalul 76 p, 
2. Olimpia 46 p. 3. Rapid 37 p. 4. 
Steaua 31 i Voința 20 p. 6.
C.N.U. 18 p.

Ne-a scris un pasionat al_ dru
meției. unul dintre aceia in o- 
chii cărora vezi un licăr neobiș
nuit, atunci cînd îți vorbesc de 
munte și de frumusețile sale. Va
sile Teianu, din Brăila, preci
zează în introducerea scrisorii sale: 
„Iubesc drumeția și de cite ori 
am prilejul, bineînțeles mai ales 
în concediu, parcurg mulți kilo
metri pe jos. cutreier frumoșii 
noștri munți”.

Autorul, întors de curînd din 
concediu, ne arată că in acest an 
a urcat pe Bucegi, vizltînd toate 
cabanele de pe platou, după care 
a coborît pe la cascada Obîrșia — 
pe Valea Ialomiței — trecînd pe 
Ia Peștera. Padina. Bolboci. Zănoa- 
ga. Scropoasa, Moroieni. pină la 

după o 
cu

REUNIUNEA TINERELOR ECHIPAJE

SI NECAZURI ¥
cel ce nu 

drumul spre 
dat, cărarea 
Aici, plăcile 
se aflau pe 
ce atita să-

Premiere in ultima probă a campionatelor de velodrom (cursa cu antre
nament mecanic): de la stingă la dreapta — Marin Niculescu și Vasile 
Burlacu (locul II), C. Popescu și Dan Marin (locul 1), G. Negoescu și 
I. Gociman (locul III). Alături de ei, președintele F.li.C. — Octavian 
Tuhai. Această pasionantă finală, care a încheiat sezonul 1971, va fi spus 
ea, oare, ceva celor ce trebuie să contribuie la propășirea ciclismului ? 

Foto : Dragoș NEAGU
nivel echipa 
pentru cîști- 
dreptului de 
Olimpice de

găti Ia cel mal înalt 
de 100 km contratimp 
garea Balcaniadei și a 
participare Ia Jocurile 
la Miinchen. Nu se mai poate face 
nici o concesie, nu mai există nici 
un alt obiectiv mai presus de a- 
cesta. Dintre probele de velodrom 
două pot face obiectul discuției : 
1 000 m cu start de pe loc și urmă
rirea pe echipe. St. Laibner, cu tar 
lentul său remarcabil, cu conștiin
ciozitatea care-1 caracterizează, poate 
izbindi. în sensul' realizării unei 

performante care sâ-i permită ac
cesul pe velodromul olimpic. Este 
nevoie însă ca antrenorul Mircea 
Mihăilescu să fie sprijinit și de un 
alt tehnician, poate chiar de colegul 
său Nicolae Voicu. Aceasta nu pen
tru că am pune la îndoială calită
țile și cunoștințele lui Mircea Mi
hăilescu. ci pentru că se simte ne
voia colaborării cu un tehnician care 
a avut mai des contact cu marile

mai multe 
asupra lor,

competiții, care a văzut 
lucruri noi și a reflectat 
care este la curent cu actualele ten
dințe în metodologia antrenamentu
lui modern. în proba de urmărire 
pe echipe, combinarea pistarzilor cu 
fondiștii s-a dovedit a fi o idee 
fericită. Trebuie persistat. Si aici 
credem că și-ar putea aduce con
tribuția antrenorul Nicolae Voicu. De
venind un coordonator al pregătirilor 
pentru realizarea haremurilor 
pice, lucrînd efectiv (intens și 
tinuu), el poate da ciclismului 
ce are nevoie.

Desigur, atenția forului 
rialitate trebuie să rămină 
trată — ca și pină acum — 
evoluției juniorilor, viitorul 
rnului nostru.

Se încumetă 
lucruri pentru 
să nu moară 1

olim- 
con- 
ceea

de 
concen- 
asupra 
cielis-

spe-

cineva să facă 
ca un sport

aceste 
frumos

Hrisfache NAUM

UNIVERSITĂȚIIECHIPELE

TIMIȘOARA, PORNITE PE FAPTE MARI

Pe lacul Herăstrău a avut loc un 
interesant concurs de caiac-canoe 
dotat cu „Cupa Tineretului". între
cerea a reunit la start sportivi a- 
parținînd secțiilor nautice bucureș- 
tene Olimpia, Școala sportivă nr. 2, 
Rapid, Clubul sportiv școlar, Voința 
și Clubul Nautic Universitar. Evo- 
luînd meritoriu, caiaciștii și canoiș- 
tii de. la Școala sportivă nr. 2 au 
cîștigat trofeul pus în joc, totali- 
zînd 210 p.

Rezultate (primii clasați) : 
(juniori II) I. Văduva (C.S.S.) 
K 1 (jun. II) I. Franguloiu 
pia) 2:16,1 ; K 2 (jun. II) 
sportivă 2 (Mogoș—Dinescu) 
K 4 (jun. II) Școala sportivă 2 
(Constantin, Nicorici, Buzdugă, Bu- 
cică) 1:45,0; K 1 (junioare II) S.

Moldoveanu 
(junioare II) 
cu) 2:18,1 ; K 
(Simion, Coman, 
2:13,0 ; C 1 (jun. 
(C.S.S.) 2:30,0 ; K 1 (jun. I) 
fran (C.S.S.) 2:06,0 : K 2 
Olimpia (Eșanu — Ștefan) 1:48,1 ; 
K 4 (jun. I) Șc. sp. 2 (Tănăsescu, 
Coman, Butu, Astanei) 1:43,1 ; C 2 
(jun. I) Rapid (M. Tudor, P. Marcu) 
2:20,0 ; K 1 (junioare I) Venera Pe
tre (C.N.U.) 2:26,0; K 2 (junioarei) 
C.N.U. (Constantin, Sofri) 2:16,0 ; 
K 1 (fete-tineret) Argentina Marin 
(Olimpia) 2:28,0 ; C 1 (tineret) Dinu 
George (Olimpia)'4:11,0 ; K 1 (bă- 
ieți-tineret) Păunescu (Șc. sp. 2) 
3:30.0.

PlIOILIȘII EA EIEEARE CAIEGORIE
Continuînd publicarea clasamentului 

celor maj buni zece boxeri români 
la fiecare categorie de greutate, nă
dăjduim că ierarhizarea periodică va 
trezi ambiții în rindul pugiliștilor 
fruntași, devenind un element stimu
lator și generator de noi întreceri in
teresante.

Criteriile care au guvernat. alcă
tuirea clasamentelor au la bază rezul
tatele obținute de boxeri în diverse 
competiții. Cum în etapa la care ne 
referim s-au disputat finalele cam
pionatelor individuale — cele 
stabilesc ierarhia valorilor pe 
respectiv — acestea au 
principalul criteriu după care ne-am 
condus în alcătuirea clasamentelor. 
Așa stînd lucrurile, prezenta lui Paul 
Dobrestu în fruntea listei ușorilor — 
categorie în care Calistrat Cutov a 
cucerit spectatorii madrileni ia cam
pionatele europene - 
surprindă. Dobrescu 
național ! în meciul 
nalele campionatului 
toria i-a revenit lui 
ne-ar î

care 
anul 

constituit

nu trebuie să 
este campionul 
direct, din fi- 
categoriei, vic-

i-a revenit lui Dobrescu. Ce 
îndreptăți să afirmăm că tină-

; K 2
Mires- 
C.N.U. 
Toma) 
Stoica 
R. Șo- 

(jun. I)

fi avut la 
comportare 
Cuțov (sau

Scropoasa,
Pietroșita. Bineînțeles, 

astfel de excursie a rămas 
amintiri foarte frumoase. Dar 
și aici este mobilul pentru care 
ni se adresează — a văzut și u- 
nele lucruri care i-au ,.umbrit", 
după cum spune, plimbarea. Le 
înșiruie. meticulos, pe puncte : „1) 
MARCAJ. De la Monumentul e- 
roilor (cruce) in prezent pornesc 
trei drumuri : spre cabana Ca
raiman, spre cabana Babele și 
spre Omul. în acest punct, nu 
este insă nici un indicator care 
să arate încotro duce fiecare că
rare. Mai mult : drumurile ce duc 
Ia Babele si Omul au același 
semn de marcaj, așa că pot de-

ruta foarte ușor pe 
cunoaște terenul. Pe 
Omul, la un moment 
se desparte în două, 
indicatoare — rupte, 
jos. 2) VEDERI. De
răcie 7 La cabanele din Bucegi — 
frumoși) noștri munți Bucegi — 
nn găsești decît două Ilustrate 1 ? ! 
(„Vîrful cu Dor" și „Caraiman”). 
în rest nimic. De necrezut 1 3) 
DESERVIRE LA CABANE. M-am 
obișnuit si eu ca si ceilalți ex
cursioniști ca la cabane să fim 
bine primiți, să 
atent. Asa a fost 
Cu o 
poasa, 
zător, 
voință._ , _ __ ___ ,
chiderii) în bucătărie și la bufet 
nu era nimeni. Turiștii au plecat 
fără să ia micul dejun, iar cei 
care mîncau în sala de mese la 
ora 8 o făceau 
mătura (7.IX)“.

Am reprodus 
toate cele trei 
titorului nostru 
Iată și finalul scrisorii : - 
sizez faptele de mai sus, cviu< 
în drept, sperînd ca ele să se 
remedieze și, in drumeții... să 
avem numai surprize plăcute” — 
final pe care 11 publicăm fiindcă 
și noi credem la fel.

întilnim personal 
și In acest drum, 
la cabana Scro- 
era neeorespun- 
iipsît de bună-

excepție : 
serviciul 

personalul 
La 7 dimineața (ora des-

în timp ce aici se

cuvlnt cu' cuvlnt 
observații ale ci- 

Vasile Teianu.
„Se- 
cetor

îa vederea noului sezon competl- 
țional. conducerea clubului sportiv 
Universitatea Timișoara a acordat o 
atenție deosebită echipelor divizionare 
A de baschet. Preocuparea a început 
încă din vară, cind au fost comple
tate loturile, și a continuat în toam
nă. prin asigurarea condițiilor de pre
gătire sportivă a componenților celor 
două loturi. în acest sens este sufi
cient să arătăm că formația femini
nă. antrenată de Ruxandra Wittman, 
a participat la Oradea, la o tabără 
de pregătire si refacere, apoi și-a îm
bunătățit calitățile fizice prin cite 
trei „lecții" efectuate zilnic la Po
iana Rusca. Probele funcționale au 
arătat coeficienți foarte buni de a- 
daptare și capacitate la majoritatea 
baschetbalistelor. De la 3 septembrie, 
antrenamentele sc desfășoară fără în
trerupere la Timișoara, accentul fiind 
pus pe tehnică și tactică.

Imediat după terminarea campio
natului echipa de băieți a luat parte 
la turnee in Polonia Si Cehoslovacia, 
iar apoi s-a pregătit la Timișoara, 
la Costinești și Sibiu și din nou la 
Timișoara. Foarte important este fap
tul că a fost rezolvată, în sfirșit. pro
blema antrenorului, prin alegerea lui 
Traian Constantineseu, bine cunoscut 
datorită succeselor obținute, ani de-a 
rîndul, cu echipele din Oradea.

în prezent, formațiile de băieți și 
fete ale Universității Timișoara se an
trenează intens, sub semnul seriozi
tății și responsabilității depline a 
tuturor jucătorilor și jucătoarelor. Ac
tivitatea antrenorilor este susținută 
și de o serie de date furnizate de 
investigațiile cabinetului metodic al 
clubului, asupra vitezei de reacție, 
capacității de atenție, temperamentu
lui și relațiilor afective dintre spor
tivi. Remarcăm, de 
resul manifestat de 
ției (președinte mg. 
sprijinul acordat de . .
bului, conferențiar P. Stanciu, ceea 
ce garantează că formațiile 
rene vor îndreptăți 
rilor acestui sport.

în încheiere, iată 
lin: N. Ionescu,/N. 
Gh. Cîmpeanu, P. Czmor, A. 
C. Chirluță. M. Roxin, C. 
L. Weber. N. Mănăilă, Gh. Muntea- 
nu, L. Caloș, E. Fiillop, Fr. Holil, N. 
Gali ; feminin : Ana Grosskopf, Ro- 
dica Săveanu, Mona Ciurtea, Anca 
Sarchezian, Bogdana Diaconescu. Ghi- 
zela Schnebli. Mariana Kovalcsik, Ma
ria Nedelea, Mariana Moldovan. Io- 
lana Ross. Marta Balogh, Viorica 
Hăurleț, Aura Vasiu, Emeșe lzsaki.

asemenea, inte- 
conducerea sec- 

I. Marcus) și 
președintele clu-

speranțele

loturile : 
Viciu, G.

timișo- 
tubito-

mascu-
Leonte, 
Minius, 

Habatiuc,

Petre ARCAN-coresp.

ARBITRI ROMÂNI IN COMPETIȚIILE EUROPENE

europene de baschet a de- 
următorii arbitri români 

a conduce unele dintre me- 
primului tur al C.C.E. și 
cupelor: C. Negulescu (cu

Comisia de organizare a compe
tițiilor 
semnat 
pentru 
ciurile 
Cupei
M. Zambelli-Italia). la Tirana, „17 
Nandori" — Jeunesse Sportive A- 
lep, în C.C.E. (m) ; M. Aldea (cu 
G. Gancev-Bulgaria), la Ankara,

Yukselis — V.M. Egyertes Buda
pesta, în C.C.E. (f) ; G. Chiraleu (cu 
A. Popovici-Bulgaria), la Belgrad, 
Crvena Zve'zda ' — Helsingm 
Kisa-Toverit (Finlanda), în Cupa 
cupelor (m) ; D. Chiriac (cu M. Ali- 
fragis-Grecia), la Haifa, Macabi — 
A.S. Denain (Franța), în Cupa cu
pelor (m). Jocurile vor avea loc 
la sfîrșitul acestei luni.

PRIMUL TUR AL DIVIZIEI B S-A ÎNCHEIAT

Cu meciurile disputate la sfîrși
tul săptâinînii trecute, s-a încheiat 
primul tur al diviziei B (excepție- 
fac echipele feminine din seria a 
IV-a, care mai au de susținut o e- 
tapă). Al doilea tur va începe la 14 
noiembrie, partidele urmînd să se 
desfășoare în sală.

MASCULIN : Sănătatea Satu Mare 
—Crișul Oradea 60—75 (31—36), Po
litehnica Brașov — Voința Zalău 
75—71 (34—19), Voința Tg. Mureș— 
Sănătatea Aiud 118—32 (53—10), O- 
limpia Sibiu — Constructorul Arad 
114—96 (53—47), Știința Mediaș — 
Știința Petroșani 77—50, Rovine 
Craiova — Voința Timișoara 65—62 
(35—30), A.S.A. Bacău — Farul 
Constanța 62—65 (26—27), Politeh
nica lași — Rapid C.F.R. Galați 
117—60 (56—25), P.T.T. — Progresul 
București 75—72 (38—32), Acade
mia Militară — Universitatea Bucu
rești 77—67 (31—31). FEMININ:

Universitatea Cluj — Rapid Deva 
51—52 (26—18), Știința Sf. Gheor- 
glie — Pedagogie Tg. Mureș 46—65 
(24—28), Voința Oradea — Metalul 
Salonta 31—61 (7—27), Medicina Ti
mișoara — Constructorul Arad 
34—36 (19—19), Universitatea Cra
iova — Crișul II Oradea 66—62 
(25—7), Pedagogic Galați — Univer
sitatea II Iași 44—61 (14—41), Sănă
tatea Ploiești — Confecția Dorohoi 
51—19 (21—5), Olimpia București — 
Medicina București 56—43 (30—22), 
Voința București — Medicina Bucu
rești 86—39 (43—19), Progresul
București — Arhitectura 54—70 
(26—30), Olimpia București — 
I.E.F.S. TI 38—41 (17—19).

(Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții 
Siriopol, Al. Jilău. 
nescu, A. Verba, Z. 
Gurgui, P. Arcan, 
M. Radu).

Gh. Briotă. T. 
C Albu. I lo- 
Rîșnoveanu, Șt. 
P. Dumitrescu,

al echipei Universitatea Timi-Aruncă la coș Petre Czmor, „prim solist1' 
șoara»

Foto I Theo MACARSCHI

TURNEU INTERNATIONAL FEMININ

azi• Sala Floreasca găzduiește 
meciurile primei etape a turneului 
internațional de baschet feminin or
ganizat de clubul sportiv Construc
torul. De Ia ora 16,30, vor avea loc 
jocurile Empor Berlin — A.S.A. 
Cluj și I.E.F.S. — Constructorul.

• într-o dublă întîlnire amicală, 
disputată Ia Timișoara, formația 
masculină Universitatea a întrecut 
pe Universitatea Cluj cu 92—60 
(49—26) și cu 101—82 (50-48).

IN SALA FLOREASCA

Fetele de la Politehnica Bueu-e
rești au plecat în R.D.G. pentru a 
susține, la Halle și Leipzig, jocuri 
amicale cu Chemie Halle și cu re
prezentativa țării gazdă. în con
tinuare, campioanele României vor 
evolua la Praga, în cadru] 
lui Premiu a] orașului", în 
nia formațiilor Spartak și 
Praga și Chemie Halle.

„Mare- 
compa- 
Slavia

Rubrică redactată 
D. STANCULESCU

de

rul nostru campion n-ar 
campionatele europene o 
la fel de bună ca a lui _ _
chiar superioară) ? în fond, Calistrat 
Cuțov a pierdut în finală meciul cu 
Beyer (R.D.G.), iar la turneul pre- 
olimpic de la Miinchen, Dobrescu s-a 
întilnit si 
și numai 
(așa cum 
germane) 
român de
De asemenea, la categoria cocoș, în 
ciuda succeselor obținute de tînărul 
Adrian Moraru în S.U.A., ne simțim 
datori să-l situăm pe primul loc pe 
Aurel Dumitrescu — cel care a ciști- 
gat meciul din finala campionatului, 
cu toate că Dumitrescu a anunțat că 
pe viitor nu va mai rămîne la cate
goria cocoș, ci va evolua la pană. 
Pină în prezent, el n-a apărut în 
vreun meci oficial la această nouă ca
tegorie (cum este cazul lui Stump) 
și deci își păstrează dreptul la titlul 
de cel mai bun cocoș.

Comparînd clasamentele actuale cu 
ultimele publicate (17 aprilie), consta
tăm mari. schimbări cauzate fie de 
salturile valorice înregistrate de unii 
pugiliști (Antoniu Vasile, Dinu Con- 
durat, Remus Cosma etc.), fie de re
tragerea unora din activitatea compe- 
tițională (Constantin Ciucă, Marin Lu- 
mezeanu) sau de scăderea 
sportive la alții (Aurel Iliescu, 
ghe Ene, Vasile Ivan etc).

CATEGORIA SEMIMUSCĂ : 
rel Mihai (Farul). 2. Ștefan 
(Dinamo). 3. Remus Cosma 
Cluj). 4. Ștefan “
5. Petre Ganea
6. Vasile Drăgan
Seidali (Cimentul ................
Ursulescu (Metalul Bocșa). 9. Ștefan 
Receanu (C.S.O. Baia Mare), 10. Ale
xandru Turei (Dinamo Brașov).

CATEGORIA MUSCĂ : 1. Constan
tin Gruiescu (Steaua), 2. Traian Cer- 
chia (Portul Constanța). 3. Dinu Con- 
durat (Steaua). 4. Carol Pop (U.M. 
Timișoara). 5. Vasile Ivan (C.P.M.B.), 
6. Alexandru Dumbravă (I.C.M.S. Ga
lați). 7. Nicolae Cordoș (C.S.M. Cluj),
8. Anton Cojan (I.C.M.S. Galați),
9. Vasile Budulici (Dinamo Brașov),
10. Ion Nicolau (Nicolina Iași).

CATEGORIA COCOȘ : 1. Aurel
Dumitrescu (Steaua). 2. Adrian Mo

el cu campionul european 
o crasă eroare de arbitraj 
se aprecia în ziarele vest- 
1-a privat pe campionul 
victoria pe care o merita.

formei 
Gheor-

Băiatu 
(Progresul 
(Steaua),

Medgidia),

1. Au- 
Boboc 

(C.S.M. 
(C.P.M.B.), 

’ Brăila),
7. Kerim
8. Achim

DOlO

Modesto FERRARINI

Antonia Vasile (dreapta) t-a instalat cu autoritate tn fruntea clasamen
tului temiușorilor

raru (Dinamo). 3. Ionel Ciocoi (Vo
ința Brăila). 4. Iulian Lungu (Me
talul). 5. Nicolae Manea (Muscelul 
Cîmpulung), 6. Valeriu Ivanovici 
(Sport Club Bacău), 7. Otto Anderco 
(Voința Cluj). 8. Marian Lazăr (Stea
ua), 9. Francisc Molnar (Dinamo 
Brașov). 10. Ștefan Molnar (U. M. 
Timișoara).

CATEGORIA PANĂ : 1. Gabriel
Pometcu (Rapid). 2. Octavian A- 
măzăroaie (I.C.M.S. Galați), 3. Pa
vel Nedelcea (C.S.M. Reșița). 4. 

Vasile Kiss (A.S.A. Cluj), 5. Marin 
Dumitrașcu (Farul). 6._Nicolae Gîju 
(Steaua), 7. 
Galați), 8. 
Reșița), 9. 
Brăila). 10.

CATEGORIA SEMIUȘOARA : 1.
Antoniu Vasile (Dinamo). 2. Gheor
ghe Ciochină (Steaua). 3. Costică 
Bumb (Tractorul Brașov), 4. Gheor
ghe Pușcaș (Steaua), 5. Aurel Iliescu 
(Farul). 6. Aurel Simion (Muscelul 
Cîmpulung), 7. Cornel Hoduț (Steaua), 
8. Ion Mag°ri (Rapid). 9. Alexandru 
Rusneac (C.S.O. Baia Mare). 10. A- 
drian Cuțu (Dinamo 3rașov).

CATEGORIA UȘOARA : 1. Paul
Dobrescu (Dinamo). 2. Calistrat Cu
țov (Dinamo), 3. Augustin Iaeob 
(Voința). 4. Nicolae Paraschiv (Ra
pid). 5. Sandu Mihalcea (Dinamo),
6. Gheorghe Roșea (I.S.C. Turzii),
7. Ladislau Mathe (Join ța Cluj),
8. Gheorghe Bădoi (Rapid). 9. Aurel 
Simionescu (Farul). 16 Eftimie Sam
son (Dunărea Galați).

CATEGORIA SEMIMIJLOCIE : 1.
Victor Zilberman (Steaua), 2. Ion Ho- 

Filip 
(Ni- 
(Di- 
Ga- 
Ti-

Mlrcea Toni (I.C.M.S. 
Ion Anghelescu (C.S.M.
Simion Cuțov (P.A.L. 

Petre Manole (Farul).
SEMIUȘOARA :

doșan (Metalul). 3. Valeriu 
(Farul). 4. Constantin Melinte 
colina Iași), 5. Gheorghe Ene 
namo). 6. Ștefan Voicu (I.C.M.S. 
lăți). 7. Nicolae Ispas (U. M. 
mișoara). 8. Constanțin Ghiță (Dina
mo), 9. Alexandru Popa (Steaua), 
10. Marcel Lupu (Automobilul Măcin).

CATEGORIA MIJLOCIE MICĂ : 1.

Ion GyBrffi (Dlnamo), 2. Tudor Ni
colae (Metalul), 3. Ion Covaci (Di
namo), 4. Nicolae^ Moț (Motorul A- 
rad), 5. 
Arad). 6.
7. Kerim
8. Ermil 
tere Craiova). 9.
(Metalul Cîmpina), 
(Metalul Bocșa).

CATEGORIA MIJLOCIE: 1. 
Năstac (Steaua). 2. Constantin 
jocaru (I.C.M.S. Galați), 3. Ion 
trea (Dinamo Brașov). 4. Sandu 
rîlă (Dinamo). 5. Gheorghe Chivăr 
(Steaua). 6. Vasile Deșliu (Voința Bu
zău), 7. Ion Olteanu (Dinamo). 8. 
Viorel Tecuceanu (Rapid). 9. Dumi
tru Găinaru (Crișul Oradea), 
sile Croitoru (Metalul).

CATEGORIA SEMIGREA : 
Monea (Dinamo), 2. Horst 
(Metalul). 3. Petre Pîrvu (Farul). 
Petre Cîmpeanu (Metalul) 5. 
mitru Bucur (I.C.M.S. Galați). 
Ion Siliște (Voința Satu Mare), 
Petre Cojocaru 
Constantineseu 
Banu (Steaua), 
namo Brașov).

CATEGORIA
(Dinamo). 2. Ion Sănătescu (I.C.M.S. 
Galați). 3. Ion Dascălu (Dlnamo) 4. 
Alexandru Prohor (C.S.M. Sibiu). 5. 
Ion Ruicu (Dlnamo Brașov). 6. An- 
ghel Iancu (Muscelul Cîmpulung). 7. 
Dumitru Zelinea (Steaua). 8. Marin 
Văcariu (Dlnamo Brașov), 9. Gustav 
Schubert (U.M. Timișoara). 10. Paul 
Văle (Electroputere Craiova).

Valoarea acestor clasamente stă în 
primul rînd în forța lor stimulatoare. 
Considerăm că antrenorii din toată 
țara sînt interesați să organizeze gale 
în cadrul cărora să încerce răstur
narea ierarhiilor, programîndu-și e- 
levii în meciuri directe cu cei mai 
bine clasați.

Mihai Deheleanu (Motorul 
Dumitru Mihalcea (Dinamo). 
Negip (Cimentul Medgidia), 
Constantineseu (Electropu- 

Alexandru Tîrboi 
10. Ion Mocanu

Alee
Co-
Pe-
Tî-

1. Ion 
Stump 

4.
Du-

6.
7.

(Rapid), 8. Marin 
(Metalul). 9. Mișu 
10. Ion Chifu (Di-

GREA : 1. Ion Alexe

Mihai TRANCA

CINE VA PROMOVA
BIROUL F.R.N. INTÎRZIE SĂ

In acest an, întrecerile diviziei B a 
campionatului de polo s-au desfășurat 
în trei tururi. La primul (Galați) au 
fost prezente 6 formații, la cel de al 
doilea (București) numai 5 (s-a retras 
Timișul Lugoj), iar la ultimul (Timi
șoara) numai patru (s-a retras și Du
nărea Galați). Partidele s-au încheiat, 
dar nici la această oră nu se cunoaște 
formația care a promovat in prima di
vizie. Motivul 7 Regulamentul competi
ției nu prevede nici o specificare în 
cazul cînd una sau mal multe echipe se 
retrag din competiție, fapt care întîrzie 
luarea unei hotărîri. La aceasta se 
adaugă și faptul că la ultimul turneu, 
partida dintre Școlarul București și 
Olimpia Oradea s-a încheiat cu un scor 
neobișnuit (10—2 In favoarea orădenilor), 
fapt care necesită o anchetă din partea 
biroului federal.

Pentru elucidarea problemei să vă 
prezentăm mai întîl rezultatele com
plete. La Galați — IND. LINEI : 8—4 cu 
Școlarul, 7—3 cu Mureșul, 6—4 cu Olim
pia, 8—3 cu Timișul șl 11—3 cu Dună
rea : ȘCOLARUL : 4—2 cu Olimpia, 8—3 
cu Mureșul, 4—2 cu Timișul șl 10—2 cu

Dunărea ; OLIMPIA : 12—2 cu Mureșul, 
7—2 cu Timișul și 9—4 cu Dunărea ; MU
REȘUL : 8—4 eu Timișul șl 5—5 cu Du
nărea ; DUNAREA : 5—5 cu Timișul.

La București — IND. LINEI : 3—5 cu 
Școlarul. 9—3 cu Mureșul, 4—4 cu Olim
pia șl 4—3 cu Dunărea ; olimpia : 
7—4 cu Mureșul, 4—3 cu Școlarul și 5—3 
cu Dunărea ; ȘCOLARUL : 11—2 cu Mu
reșul și 9—2 cu Dunărea ; MUREȘUL : 
3—3 cu Dunărea.

La Timișoara — IND. LINEI : 5—6 cu 
Olimpia, 8—1 cu Mureșul șl 7—5 cu 
Școlarul ; OLIMPIA : 10—2 cu Școlarul 
și 10—6 cu Mureșul ; ȘCOLARUL : 7—7 
cu Mureșul.

Un clasament alcătuit pe baza rezulta
telor Înregistrate tn toate cele trei tu
ruri ar arăta astfel e

I.E.F.S. și-a asigurat

un loc In turneul final
Prima etapă-turneu din returul cam

pionatului național de polo a adus 
cîteva clarificări în clasament. Prin vic
toriile obținute asupra Voinței și Pro
gresului, echipa I.E.F.S. pare să-și fi 
asigurat un loc în turneul final, alături 
de Dlnamo șl Rapid, care, pină la con
fruntarea directă, continuă să-și rotun
jească golaverajele. Dlnamo. de pildă, 
a realizat cel mai mare scor din istoria 
campionatului : 22—3 cu Crișul (vechiul 
record — Dinamo — Mureșul Tg. Mureș 
19—1 în 1967 șl Dinamo — Vagonul 18—o 
în 1968).

învingătoare in fața Progresului chiar 
la București (6—4), Voința are sanse 
mari de a fi a patra finalistă. In sfîrșit, 
C.S.M. Cluj, pierzind pe teren propriu 
meciul cu Crișul, pare definitiv con
damnată la retrogradare. Iată 
mentul după această etapă :

și clasa-

1. Dinamo 10 10 0 0 108—19 20
2. Rapid 10 9 0 1 93—20 18
3. I.E.F.S. 10 6 2 2 48—43 14
4. Vagonul 10 4 2 4 33—50 10
5. Voința 10 4 1 5 53—51 9
6. Progresul 10 4 1 5 39—47 9
7. Crișul 10 2 2 6 31—76 6
8. Politehnica 10 1 1 8 25—65 3
9. C.S.M. 10 0 1 9 30-89 1

Programul etapei următoare BUCU
REȘTI — Ștrandul Tineretului RE. F S.— Politehnica șf Progresul — Rapid
(sîmbătă, de la ora 17). C.S.M. — Poli-
tehnica și Rapid — Cnșui (duminică,
de la ora 10). C.S.M. — I.E.F.S. și Pro
gresul — Crișul (duminică, de Ia ora 
16); CLUJ : Vagonul — Voința. Dinamo 
— Voința și Dlnamo — Vagonul.

ÎN
IA

1.
2.
3.
4.

PRIMA DIVIZIE ?
O HOTĂRÎRE

Ind. linei 
Olimpia 
Școlarul 
Mureșul
In această situație, la 

puncte cu Olimpia, echipa timișoreană 
ar promova datorită golaverajului supe- j'-irxr» Dnnx fnr.X — ______ _ < _ . _ _ .
zultatele celor 
fața formațiilor 
petiție, ordinea 
1 Olimpia
2. Ind. linei
3. Școlarul
4. Mureșul

Așadar. Industria 
Olimpia Oradea ? ______ ___
biroul F.R. Natație întîrzie să ja o deci
zie. Pină cînd ?...

12 9 1 2 90—44 19
12 9 1 2 90—45 19
12 7 1 4 72—52 15
12 I 3 8 46—91 5

egalitate de

rlor. Dacă însă se vor anula toate re-
4 echipe înregistrate în 
ce 
ar

s-au retras din corn
ii următoarea :

9 6 1
9 6 1
9 4 1
9 0 1 ...

linei Timișoara __
Dilema continuă, iar

2 59—36
2 57—35
4 49—46
8 31-79

13
13

9
1 

sau

BÂNEASA

Str. Erou Iancu Nicolae nr. 32, Sector 2 

— Autobuz: 48, 67, 203 și cursele 

întreprinderii

ANGAJEAZĂ URGENT
— Economiști principali
— Economiști

— Ingineri
— Tehnicieni
— Contabili

în următoarele specialități : Construcții, Instalații termotehnice, Insta
lații sanitare. Instalații electrice.

— Consilier juridic
PRECUM Șl URMĂTOARELE CATEGORII DE MUNCITORI CALIFICAȚI:

— Strungari
— Rabotori
— Debitatori
— Sudori
— Tinichigii ventilație
— Electricieni automatizări
— Mecanici auto
— Fochiști autorizați
— Mașiniști pompe compre- 

soare
— Șef tură centrală energetică
— Operatori chimiști (pentru 

instalații de neutralizare, 
tratarea apei și stații de 
fluide)
Se pot angaja din județul Ilfov

cazare asigurată.
Informații suplimentare la Serviciul personal, telefon 

sau 33 78 82.

— Geamgii
- Samotori
- Zugravi vopsitori
— Frezori
— Rectificatori
- Lăcătuși mecanici
— Lăcătuși montori
— Izolatori termici
- Electricieni bobinatori
— Electricieni auto
— Instalatori (toate 

țile)
— Sculeri S.D.V,
— Zidari
- Frigotehniști

și județele învecinate

specialilâ-

cei care au

33 38 30 127
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AUTOGOLUL DE LA COPENHAGA

0 NECESITATE NEÎNȚELEASA!
(Jiul), Ciugarin (Steaua), Ciu- 
(Petrolul) sau mai consacrațli

George-

se 
în loc de necesitate înțe- 

o obligativitate chinuitoare 
știm dacă nu cumva a fost 
de neînțelegerea fenomenu- „U“ Cluj. 

Bacău și 
impresionat 

condu-

TEHNICIENI ROMÂNI 
STUDIAZĂ JOCUL

PARTENERILOR
iN CUPELE EUROPENE

Fotoreporterii danezi au înregistrat momentele auto
golului, cărora le-au făcut o largă publicitate. Ce-i 
drept, o asemenea ocazie jiu tntilnesc in fiecare an, 
căci autogolul lui Boc și Răducanu a fost... lcinogra-

mă! Pe de altă parte, aceiași fotoreporteri au sesizat 
mica dramă a fotbaliștilor noștri și l-au surprins la 
sfîrșitul primei reprize pe Răducanu' îmbărbătin- 
du-l pe Boc.

OSCILAȚIILE ECHIPEI NAȚIONALE
5

N de 
la 

în-
pe

u prezentăm fotomontajul 
mai sus al autogolului de 
Copenhaga în. scopul 
duioșa pe toți cei 

drept cuvînt. sînt supărați 
portarea palidă a echipei 
în meciul cu Danemarca, 
ducem acele momente pentru a avea 
încă o dată imaginea stupidității Si
tuației și a disperării celor doj ju
cători. Boc și Răducanu, vinovați în 
egală măsură la primirea unui auto
gol de o manieră care se poate ve
dea numai la cîte un deceniu în 
jocurile internaționale.

Nu înfățișăm dramatismul situa
ției. redat atît de elocvent de foto
reporterul danez, pentru a face din 
acest autogol un „Acar Păun al e- 
șecului”, ci vrem numai să contes
tăm ideea absurdă care absolutizează 
fotbalul drept știință, lgnorîndu-i ca
racterul de „JOC”, cu imponderabilele 
inevitabile si cu micile drame re
zultate din imperfecțiunea și defec
țiunile omului care, cu atît mai pu
țin în terenul de fotbal, nu poate 
fi transformat într-o mașină.

Nu vrem să scuzăm pe Boc. deși 
acesta ar fi motivat de o inactivitate 
îndelungă în echipa națională și socul 
provocat de reapariție după înde
lungi ezitări ale antrenorilor si _ fe
derației. Nu omitem nici pe Rădu
canu. care te poate dezarma în cea 
mai grea situație cu un zîmbet de 
copil, fiindcă, așa uriaș cum e, se 
.intimidează la răsfăț si la reclamă 
ca o midinetă debutantă la revistă. 
Nici Ia Copenhaga n-a fost scutit 
dc goana după senzațional a ziarelor.

Tot mistuind cu greu acest rezul
tat de la Copenhaga, cu toate că el 
lasă poarta deschisă, calificării, ne-am 
gîndit ce s-ar fi întâmplat dacă me
ciul de duminică s-ar fi Jucat Ia 
București si rezultatul înregistrat de 
danezi ar fi fost realizat de echipa noas- 
tră. Situația calificării la J.CL ar fi 
fost mult mai grea pentru 
■nostru, criticii e mult mai 
etc... Faptul că prima manșă 
ciulul s-a disputat întîi la 
haga constituie un avantaj 
mociul-retur. iar handicapul 
.gol este aproape sigur că va 
hilat -L-_ 
cea de a doua partidă. în care 
așteptăm să obțină calificarea.

Anunțată din timp ca echipă 
limpică. această formație a avut 
nele dificultăți și unele realizări, a 
fost Ia un pas dc a se închega, dar 
iată că înaintea întîlnirii cu Dane
marca s-a luat măsura ea echipa 
națională să-și asume si .calificarea 
Ia Jocurile Olimpice. Utilitatea mă
surii este greu să fie contestată de 
îndată ce mișcarea noastră sportivă 
are datoria să se prezinte cu tot 
ceea ce are mai bun la Olimpiadă, 
de îndată 
re permit 
celor mai 
Ia fotbal, 
făcut însă 
la o parte 
fundaș central, 
astfel soclul întregii apărări, 
pluralismul de pregătire și răspun
dere, cu trei antrenori, de îndată ce 
s-a hotărît ca echipa națională să ia 
asupra ei si tentativa de calificare, 
nu era recomandabil. A putut me
naja susceptibilități, în schimb, a di
luat răspunderile.

Acestea sînt argumente care pri
vesc selecționarea și pregătirea e- 
chipei. dar ele nu pot absolvi echipa 
de răspundere. Este jenant să con-

de a 
care, 
pe com- 
naționale 

ci repro-

fotbalul 
severe 
a me- 
Copen- 
pentru 
de un 

.__ _ fi.ani-
de către fotbaliștii noștri în

■ne

o-
u-

ce regulamentele în vigoa- 
utilizarea în acest scop a 
buni international! români 
Transferul acesta nu s-a 
în întregime, fiind lăsați 
fundașii de margine și un 

dezechilibrîndu-se 
Apoi,

Mijloc modern și eficace de ve
rificare a gradului de pregătire, 
testul Cooper urma să devină in 
universul echipelor noastre din pri
ma divizie un aliat prețios pentru 
pregătirea completă. Dar testul a- 
cesta de rezistență a devenit, 
pare, 
leasă, 
Și nu 
vorba 
lui, de comoditate sau de lipsa unei 
conștiințe profesionale. Cert este, 
însă, că Ia cursul antrenorilor din 
26—29 iulie Colegiul Central de 
antrenori a indicat ca pînă la în
ceputul campionatului toate echi
pele să treacă testul de rezistență 
Bar Colegiul de antrenori a spus, 
colegiul a auzit... Atunci, Federația 
română de fotbal a trimis o adre
să în care se stabilea un ultim ter
men al testului — 3 septembrie. Și 
cum a venit adresa de la federație, 
deci cum totul a devenit, practic, o 
obligație, a început și testul Cooper 
să prindă cît de cît viață. E drept, 
opt echipe anunțate la vremea res
pectivă n-au dat nici de această 
dată vreun semn de viață și antre
norii lor au fost sancționați cu re
ținerea indemnizației pe luna sep
tembrie. Dar alte opt echipe tot 
au dat probele...

La începutul lui octombrie, poa
te nu atît din convingere, cît mai 
ales din aceeași obligație scrisă, s-a 
dat din nou testul Cooper. De data 
aceasta, toate cele 16 divizionare au 
participat la proba de rezistență 
(3 200 metri în 12 minute). Și au 
fost cîteva constatări îmbucurătoa
re, relevate de antrenorii federali 
ce au asistat la desfășurarea testu
lui. E cazul echipelor 
U.T.A., Petrolul. S.C. 
C.F.R. Cluj, care au 
prin seriozitate, antrenorii, 
cătorii de secții și medicii asistînd 
la probele respective. La unele e- 
chipe n-a fost vorba numai de o 
probă de rezistență, ci și de voință 
(„U” Cluj și U.T.A. au dat pro
bele a doua zi dimineață, după ce 
susținuseră în ajun partidele 
Honved Budapesta și C.F.R. 
„bătrînul" Lereter, gripat, a 
gat 3 200 de metri, iar cinci 
studenții clujeni (Fanea 
Lică, Mihăilă, Anca, Adam) au sta
bilit un record (sperăm că nu ab
solut !) : 3 600 de metri. Demnă de 
reținut (și comentat !) este perfor
manța „bătrînului" Adam. înseam
nă că acolo unde există seriozitate, 
nu contează anii, și tineri ca Gli-

CU 
Cluj); 

aler- 
dintre 
Lazăr,

gore 
pitu 
Peronescu, Sorin Avram, 
viei, Pali, Bîtlan, Oprea sau Tufan 
(toți cu norma obligatorie) au mo
tive serioase să roșească.

La polul pozitiv trebuie să mai 
trecem pe Mihalachc, din echipa 
de tineret a dinamoviștilor, pe Ur- 
meș de la Jiul, Broșovschi și porta
rul de la tineret al U.T.A.-ei, Naghi; 
Ia polul negativ să consemnăm a- 
bandonurile lui Pîrvu — „U“ Cra
iova, Doru Popescu și Gornea, 
(plus alte „curse" slabe), rezultatele 
în jurul normei obligatorii fiind 
nota comună a acestui test. Faptul 
trădează și el o anumită stare de 
spirit. Pentru că după ce au ajuns 
la 3 200 de metri mai toți fotbaliș
tii n-au mai folosit timpul dispo
nibil pentru alergare, semn că totul 
a fost privit numai și numai ca 
obligativitate. Iar cifrele acestui 
test nu sînt numai simple cifre. Ele 
reflectă nivelul posibilităților șl, 
totodată, un mijloc obiectiv ce 
poate duce la îmbunătățirea pregă
tirilor. Pentru cei ce gîndesc pro
fund, testul Cooper nu poate fi de
cît o necesitate înțeleasă. Și asta, 
pentru că tot vorbim foarte mult 
în ultima vreme despre fotbalul 
modern... (M. I.)

Pentru a studia jocul viitorilor 
parteneri de întrecere în turul II 
al cupelor europene, echipele noas
tre trimit observatori 
acestora.

Antrenorul secund 
Ion Ionescu, a plecat 
Walbrzych, pentru a urmări astăzi 
partida dintre formația locală Za- 
glebie și echipa Pogon din Szcze
cin. Duminică 17 octombrie, antre
norul Ion Ionescu va urmări jocul 
Zaglebie Sosnowiec — Zaglcbio 
Walbrzych.

Gheorghc Popescu și Victor Du
mitrescu, reprezentanți ai formației 
bucureștene Steaua, vor pleca sîm- 
bătă dimineața în Spania pentru 
a asista la întîlnirea de campionat 
dintre C. F. Barcelona și Celta 
Vigo.

Sîmbătă, la Rotterdam, prof. Re
mus Drăgușanu. de la cabinetul me
todic al clubului Dinamo, va fil
ma partida Feijenoord — Telstar.

în sfîrșit, antrenorul Rapidului, 
Bazil Marian, urmează să plece la 
Varșovia la unul din jocurile echi
pei Legia, programat înaintea ce
lei de-a doua manșe Rapid — 
Legia.

la partidele

CINE ARBITREAZĂ 
ECHIPELE NOASTRE 
ÎN COMPETIȚIILE 

EUROPENE?

ZECE MINUTE CU

LADISLAV KUNA

• ••La 14 noiembrie se va decide totul!
Iar noi nu vom miza pe apărare

stați că antrenorul danez Strittich 
are dreptate cînd a declarat trimi
sului nostru : „Echipa dv. are un stil 
învechit de joc. mizînd prea mult pe 
pasele la mijlocul terenului”. In plus, 
am adăuga noi. jucătorii români n-au 
avut condiție și forță 
blat îndelung, pentru 
apoi pueril mingea, 
adresă Ia poartă.

O remarcă a președintelui F.R. Fot
bal. tov. Mircea Angelescu, care are 
bunul obicei să întîmpine echipa na
țională la înapoiere în țară — si dacă 
a cîștigat și dacă a pierdut — atră
gea atenția că fotbaliștii noștri nu 
reușesc să realizeze două comportări 
bune consecutive, amintind de parti
dele slabe si rezultatele nesatisfăcă
toare cu Olanda (0—3). Cehoslovacia 
(0—1) și acum cu Danemarca (1—2), 
după ce cu puțin timp înainte juca
seră bine și obținuseră, respectiv re
zultate satisfăcătoare cu Țara Gali
lor (0—0), Iugoslavia (1—0), și. recent, 
Finlanda (4—0).

într-adevăr. o asemenea situație 
nu ' poate fi întîmplătoare. Ea trebuie 
să aibă o explicație și desigur că an
trenorii lotului și jucătorii sînt acela 
care trebuie să dezlege acest mister, 
în 
și 
că 
ca 
de 
fiecare dată lăsate în seama antreno
rului echipei reprezentative. Firește 
că o discuție mai largă, în cadrul 
unui colegiu de antrenori activi, ar 
da posibilitate antrenorului 
pal al echipei naționale 
multe puncte de sprijin 
atunci cînd ia hotărîri.

Un aspect de cea mai 
tanță pentru apropiata și 
activitate a echipei reprezentative de 
fotbal va fi de stabilit măsura în 
care, Ia anumite perioade de întîlniri 
internaționale, componenții lotului 
reprezentativ vor avea o condiție fi
zică pe măsura solicitărilor interna
ționale, din an în an mai pretențioa-

fizică, au dri- 
ca să piardă 

șî n-au avut

legătură cu această problemă, dar 
cu altele, trebuie observat faptul 
forul tehnic al F.R. Fotbal este 
și inexistent, de îndată ce de ani 
zile rezolvările tehnice sînt de

prînci- 
să aibă mal 
și de reper

mare tmpor-
viitoarea

»-se. Nu este greu de constatat că 
tunci cînd majoritatea fotbaliștilor 
noștri fruntași se prezintă sub condi
ția fizică normală, activitatea lor tn 
teren este lentă. începe abuzul de 
pase scurte, de ținere îndelungată a 
mingii, fără scop precis. Ia mijlocul 
terenului si lateral, atrăgînd caracte
rizări neplăcute, ca acelea făcute du
minică la Copenhaga de antrenorul 
danez. O statistică publicată săptă- 
mîna trecută în ziarul nostru a ară
tat că. de la 22 august la 3 octom
brie 1971. majoritatea fotbaliștilor 
fruntași au jucat. între 14 și 16 me
ciuri și, după cum este prevăzut tn 
calendarul competițional. pînă la da
ta de 7 noiembrie, cu o săptămînă 
înaintea întîlnirii cu Cehoslovacia, ci 
vor avea de susținut în 21 de zile un 
număr de ont jocuri (dintre care 
unul de verificare a echipei națio
nale). în campionat și în cupe euro
pene, (inclusiv deplasările peste ho
tare).

Critica sportivă a susținut întot
deauna ca fotbaliștii noștri să susți
nă un număr de jocuri mai mare Ia 
un nivel asemănător cu al fotbaliști
lor din tarile cu fotbal avansat. Tre
cerea s-a făcut destul de brusc, și 
iată câ fotbaliști cu constituții slabe, 
ca de pildă Radu Nunweiller. Neagu 
și chiar Dumitrache nu au rezistat și 
vor întîmpina mereu dificultăți, sc3- 
zînd din valoare din cauza oboselii 
acumulate.

Propunerea antrenorului lotului re
prezentativ de fotbal. Angelo Nicules
cu, de a se amina etapa de campio
nat din 7 noiembrie este utilă, dar 
mal sînt și alte probleme care ar tre
bui să fie luate în considerare și ve
rificate (program de pregătire, selec
ție. experimentarea unor noi formule). 
ÎN POFIDA NUMĂRULUI MIC DE 
VALORI (problemă de căpătîi a fot
balului nostru) cu care trebuie făcut 
față unui front larg de competiții 
internaționale.

L-am întîlnit cu 24 de ore înain
tea acelei neașteptate eliminări din 
joc (între noi fie vorba, nedreantă 
eliminare, căci Adamec a fost vino
vatul). Cu 24 de ore. deci înaintea 
jocului Soartak Trnava—Dinamo. 
Sau, altfel raportat, la 48 de ore 
după ce el, Ladislav Kuna, marca
se, la Berlin, golul egalizator al na
ționalei Cehoslovaciei în partida cu 
reprezentativa similară a Republicii 
Democrate Germane.

— Trecțn? în revistă formația fo
losită de antrenorii Novak și Ka- 
ciani la Berlin, a surprins valul de 
absente față de „ll"-le prezentat la 
Bratislava, în jocul cu reprezentati
va României. O simplă întîmnlare 
sau o nouă formulă de echipă ?

— Dintr-un motiv sau altui, la 
Berlin n-au putut fi folosiți mai 
mulți jucători. Pollak — unul din cei 
mai în formă fotbaliști cehoslovaci 
la ora actuală — și Danko (ambii 
de la V.S.S. Kosice, liderul camnio- 
natului) au avut examene. Migas, 
Hrdlicka și Hrivnak au fost indis
ponibili ; alti Jucători au fost iesiti 
din formă. N-a fost vorba, deci, de 
o nouă echipă, deși debuturile poate 
că au și pus bazele unei noi for
mule.

— Concret, la cine vă referiți ?
— Eu nu sint antrenor, asa că 

discutăm din punctul meu de ve
dere...

— Desigur...
— Mă gîndesc că dintre cei trei 

debutanți — atacanți! Nehoda si Gaî- 
dusek (de Ia Dukla Praga) și funda
șul Tomanek (Jilina) — primii doi în 
vîrstă de 20 de ani, ar putea deveni 
titulari. La Berlin, mai ales Ne
hoda, golgeterul primelor cinci eta
pe de campionat, a Jucat foarte bine, 
a tras mult și puternic la poartă, 
o dată a nimerit bara, si la sfîr
șitul partidei am auzit destule voci 
spunînd „ne trebuia un Nehoda in 
echipa națională".

— Meciul de la Berlin ponto fi 
o... bază de discuție nentru ultime
le întîlniri, decisive. în grupa I pre
liminară a campionatului european,

cel de la 27 octombrie, cu Țara Ga
lilor, la Praga și cel de la 14 noiem
brie, cu România, la București ?

— în fotbal, aproape orice devine 
bază de discuție. Pentru un subiect 
de discuție ca acesta care vă inte
resează. calificarea, „testul Berlin" 
nu poate spune prea multe. Noi am 
jucat bine, dar adversarul a pre
zentat cinci jucători tineri, fără 
experiență. Anoi. la Berlin a fost o 
partidă amicală. Cn Tara Galilor și 
cu România se schimbă lucrurile...

— în ce sens ?
— Cu Tara Galilor trebuie să în

scriem gob’ri multe. Acest 4—0 ob
ținut de echipa României la Helsinki 
a readus — acut — în actualitate 
problema golaverajului. Si nu va fi 
tocmai ușor pentru noi, deoarece 
galerii vor veni — cred — să se 
revanșeze dună înfrîngerea catego
rică de acasă si să-si apere șansele 
teoretice. Pentru că. teoretic, și ei 
mai pot cîs’tiga grupa...

— Cu Țara Galilor am înțeles 
cum vor sta lucrurile. Cum vedeți 
meciul cu România ?...

— Va fi meciul calificării. Și, ca 
orice meci decisiv, va fi foarte, foar
te dificil. Dacă pînă atunci totul va 
decurge logic. Ia 14 noiembrie nouă 
ne va fi suficientă o „remiză", la 
București.

— Să înțelegem că veți miza pe 
apărare ?

— Tactica o va stabili antrenorul.
— Dacă ai fi antrenorul ?...
— Intr-o partidă, cînd te mulțu

mești cu puțin, poți să pierzi totul. 
Așa că trebuie să lupți pentru mai 
mult ca să realizezi acel puțin ne
cesar.

— Cu alte cuvinte, Kuna, Dobias, 
Pollak, Vesely și ceilalți vor veni

București hotărîți să atace, nu

Aurel NEAGU

Și, ca

Ia 
numai să se apere, cum au făcut 
alții ?

— Așa cred eu că vom face. Va 
trebui să șutăm mult Ia poartă, 
mult și de departe. E ceea ce antre
norul Novak cere metodic în ulti
mul timp.

— Despre echipa română ce pă
rere aveți ?

— O echipă redutabilă. Tînără și 
foarte talentată. A dovedit-o în ul
timii ani.

— Vreți să dați un pronostic pen
tru meciul de la 14 noiembrie?

— Cred că l-am dat pînă acum...
...Reporterul ține neapărat să pre

cizeze un lucru. înaintea partidei 
de la Trnava, dintre Spartak și Di
namo, în atmosfera aceea supraop- 
timistă, Kuna a fost singurul care 
drept pronostic la meciul 
campionatelor a răspuns : 
nu e chiar atît de ușor 1 
foarte dificil !“. O dovadă 
de maturitate, de realism 
locutorului nostru.

Au fost stabiliți cavalerii fluie
rului care vor conduce meciurile 
reprezentantelor noastre în cupele 
europene. Astfel, jocul C. F. BAR
CELONA — STEAUA, care se va 
desfășura miercuri 20 octombrie, va 
fi arbitrat de o brigadă irlandeză, 
avîndu-1 la centru pe Dermott Bar
rett. Revanșa acestei partide, pro
gramată pentru 3 noiembrie la 
București, va fi condusă de o bri
gadă de arbitri din Elveția. La 
centru : Pius Kamber.

Jocul RAPID — LEGIA VARȘO
VIA, de la 19 octombrie, va fi con
dus de cehoslovacul Josif Krnovek, 
care va fi ajutat la tușă de doi 
compatrioți,

în sl'îrșit, returul meciului Feije
noord — Dinamo București, care se 
va disputa la Rotterdam în ziua de 
3 noiembrie, Va fi condus de o 
brigadă engleză, avîndu-1 la cen
tru pe N.C.H. Burtenshaw.

V. PĂDUREANU 
VA CONDUCE MECIUL 

O.F.K. BEOGRAD — CARL 
JENA

Partida tur, din cadrul 
U.E.F.A.", dintre echipele 
Beograd și Carl Zeiss Jena 
condusă de arbitrul român
Pădureanu. Partida se va disputa 
la 20 octombrie, la Belgrad.

ZEISS

„Cupei 
O.F.K. 
va fi 
Victor

PÎRCĂLAB. ÎN VEDERILE 
LUI ANGELO NICULESCU

JIUL — SPARING-PARTENERUL 
REPREZENTATIVEI BULGARIEI

în cadrul pregătirilor pentru 
campionatul european, naționala 
Bulgariei va întîlni la 27 octom
brie, la Sofia, formația Jiul Petro
șani.

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A IX-a A DIVIZIEI B
SERIA I

Ceahlăul P. Neamț — C.F.R. Pașcani î 
T. I.ECA, ajutat de T. Podaru și C. De- 
ciu (toți din Brăila) ;

S. N. Oltenița — Sportul studențesc : 
Z. DRAGHICI, ajutat de A. Piloslân șl 
S. Nlcolau (toți din Constanța) ;

Poiana Cîmpina — Metalul București : 
G. POP. ajutat de N. Iliescu și C. 
Braun (toți din Brașov) :

Dunărea Giurgiu — Politehnica Ga
lați : A. BENTV, ajutat de R. Buzdun 
și M. Cîțu (toți din București);

Progresul Brăila — știința Bacău: 
N. PETRICEANU, ajutat de Gh. Ol
teanu șl N. Gheorghe (toți din Bucu
rești) :

Progresul București — Metalul Tîrgo
viște : S. MATAIZER. ajutat de V. Gri- 
gorescu și N. Mogoroașe (toți din Cra
iova) ;

F. C. Galați — Chimia Rm. Vîicea :

A. PTRVU. ajutat de D. Isăcescu și 
V. Murgășan (toți din București) ;

Portul Constanța — Metalul Plopeni : 
O. COSTICA. ajutat de D. Ghețu și 
I. Hrisafl (toți din București).

SERIA A ll-a
— Electroputere 
ajutat de I. La- 

catiș și R. Dumitrică (toți din 
Olimpia Satu Mare — Gaz 

Mediaș : I. CONSTANTINESCU 
ajutat de A. Vancea (Dej) și 
duleseu (Cluj) ț

C.S.M. Sibiu
Z.
L. Pastor (toți din Tg. 

Minerul Baia' Mare —
A. POP (Cluj), ajutat

C.F.R. Timișoara 
Craiova : I. OPRITA.

Arad) : 
metan 
(Cluj). 

C. Ră-
Cugir : 

șl
Anina :
Balogh

Metalurgistul
SZECSZEI, ajutat de S. Ignat 
“ ..................... —■ Mureș) ;

Minerul
_______ _____ ______ de E.
(Gherla) și V. Topan (Cluj) ; 

Corvinul Hunedoara — C.S.M.
O. ANDERCO (Satu Mare), ajutat de

Reșița :

r

Mare) și V. CatanăM.' Doroghl (Satu 
(Cărei) ;

C.F.R. Arad — 
RITTER, ajutat de 
reanu (toți din Timișoara) ;

Vulturii textila Lugoj — Chimia Fă
găraș : G. COJOCARU. ajutat de T. 
Moisescu șl V. ionescu (toți din Tr. Se
verin) ;

Olimpia Oradea — Politehnica Timi
șoara : C. SZUAGHI, ajutat de V. Trifu 
și C. Paisz (toți din Bala Mare).

Gloria
V. Vîlcu șl M. Izghi-

Bistrița : T.

S-AU PUS ÎN VÎNZARE BILETELE DE INTRARE 
LA MECIUL DINAMO — FEIJENOORD

tucepind de ieri, s-au pus tn vtnzare biletele pentru meciul Dînatno — Feije- 
noord, ce va avea loc miercuri 20 octombrie, pe stadionul „23 August" din j Capitală. 
Organizatorii partidei ne-au anunțat că în deschidere va avea loc un Joc între 
două echipe feminine, iar în pauză — întreceri de ciclism. Biletele se găseso la 
casele clubului Dinamo, din Șos. ștefan cel Mare, precum șl la celelalte case de 
vînzare a biletelor pentru meciurile de fotbal. De asemenea, cluburile și asociațiile 
sportive se pot adresa clubului Dinamo, de unde au posibilitatea să-și procure 
orice număr de bilete.

EXCURSII LA MUNCHEN 1972 Șl AUTOTURISME LA TRAGERILE 
Șl CONCURSURILE OBIȘNUITE LOTO, PRONOEXPRES Șl PRONOSPORT

La toate tragerile și concursurile 
obișnuite săptămînale.
Loto și Pronosport se atribuie, în 
cadrul trimestrului IV 
afara autoturismelor — 
la J.O. — MUNCHEN 
cum urmează : autoturisme 
1300 (70.000 lei) ; DACIA 1100 (55.000 
lei) : SKODA S 100 (53.000 lei) ex
cursii la Munehen cu prilejul JOCU
RILOR OLIMPICE de vară din 1972 
(15.000 lei).

Atribuirea acestor cîștiguri se va 
face în cadrul valorilor unitare ale 
cîștigurilor în numerar după cum 
urmează :

a) Participant» care obțin un cîș- 
tig în numerar de o valoare egală

Pronoexpres.
1971. — în
și excursii
1972. după

DACIA

sau superioară unuia dintre premi
ile de mai sus, obțin cîștigul res
pectiv și eventuala diferență în nu
merar ;

b) în cazul cînd valoareâ cîștigu- 
lui în numerar o permite (fiind su
perioară contravalorii a două sau la 
toate trei tipuri de autoturisme), 
participantul are latitudinea de a-și 
alege marca de autoturism dorită.

c) Tn cazul cînd valoarea cîșt.igu- 
lui în numerar o permite, partici- 
panții pot obține. în cadrul acesteia 
— la cerere — un autoturism șl 
două excursii, sau două excursii la 
Miinchen cu prilejul Jocurilor Olim
pice de vară.

Iată suficiente motive de a fi ne-

lipsiți — săptămînă de săptămînă — 
de la toate sistemele care 
posibilitatea ciștigării de 
me și excursii la Jocurile

PRONOSPORT

vă oferă 
autoturis- 
Olimpice.

41CÎȘTIGURILE CONCURSULUI NR. 
DIN 10 OCTOMBRIE 1971 

CATEGORIA I : (13 rezultate)
variante 10% a 20.702 lei

CATEGORIA a II-a : (12 rezultate) 
13,4 variante a 7,416 lei

CATEGORIA a III-a : (11 rezul
tate) 203,4 variante a 733 lei

(Rubrică redactată de 
LOTO-PRON OSPORT)
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retur al 
..Meciul 
E chiar 
în plus 

a înter-

Mircea M. IONESCU

După 
trenorul 
nează să 
ciul pe 
zentativă 
brie, la ...........
în preliminariile campionatul,:, 
ropean. Pîrcălab, la adresa 
presa franceză are numai 
elogioase în ultimul timp, va fi ur
mărit sîmbătă — la Marseille. în par
tida Olympique—Nîmes — de . Ște
fan Covaci, antrenor interesat să 
vadă cum joacă echipa camDioană a 
Franței, viitoarea adversară a lui 
Ajax în C.C.E. Cu acest prilej, la 
rugămintea lui Angelo Niculescu. Ște
fan Covaci îl va urmări cu atontie 
și pe Pîrcălab, urmînd ca, imediat 
după meet, să trimită la București 
o informare privind forma sportivă 
pe care el o deține actualmente.

cum s-a mai anunțat an- 
Angelo Niculescu intențio- 
apeleze Ia Pîrcălab in me- 

care echipa noastră repre- 
il va susține la 14 n.>lem- 
București, cu Cehoslovacia, 

eu- 
tSruia 

cuvinte

PASIUNEA NU TINE SEAMĂ DE NUMĂRUL ANILCR
Sînt atîția oameni care de-a lun

gul anilor au dovedit un excepțio
nal atașament față de un sport sau 
altul. L-au iubit cu atîta pasiune și 
uneori n-au știut ceea ce este aceea 
casă și masă. Pe arșiță, cînd te îm
bie răcoarea unui lac de agrement 
sau pe ploaie sau ger, cînd fotoliul 
și căldura camerei te țintuiesc în 
fața televizorului, acești activiști 
obștești sînt prezenți la întrecerea 
sportivă.

Și fotbalul, mai ales fotbalul, are 
nenumărat! asemenea prieteni.

Printre ei se află și Alexandru 
Ionescu. Unii îl cunosc mai mult, 
alții mai puțin. Dar cei ce au trăit 
în preajma sa îl știu bine pe „nea 
Sandu", cum îi spun cei mai tineri 

și mai apropiați. A fost arbitru a- 
proape 25 de ani.

Mi-am adus aminte 
destoinic într-una din 
chiî mi s-au oprit pe 
a federației, ce avea 
presă. Era vorba despre noua com
ponență a Colegiului central al ar
bitrilor. Printre membrii acestui for

de acest om 
zile cînd o- 
o înștiințare 
să apară în

central figura și Alexandru Iones
cu. Iată, mi-am zis. nea Sandu a 
împlinit de curînd respectabila 
vîrstă de 60 ani și nu se dă bătut. 
Ce exemplu minunat de dragoste 
și atașament fată de sportul căruia 
i-a dedicat atîția ani frumoși ai 
vieții sale 1

Fostul half-centru al Tricolorului 
Ploiești din anii 1930—1935, care, 
cu fizicul său de... discobol, înfrun
ta cei mai buni atacanți ai lui Ve
nus, Rapid, Juventus, C.A.O. sau 
Gloria Arad, a intrat în marea fa
milie a arbitrilor prin anul 1946. 
De atunci avea să conducă meciuri 
de divizie A și B pînă în 1961 cînd, 
trecînd pragul celor 50 de ani, a 
lăsat locul altora mai tineri. Dar 
nici atunci nu a pus fluierul de
parte. Alți 9 ani, duminică de du
minică, a poposit în numeroase lo
calități prahovene și a condus me
ciuri din campionatul județean.

într-o bună zi, însă, a venit mo
mentul retragerii. A fost sărbătorit 
pe stadionul Petrolul, cînd a con
dus un meci între două selecționate

V

de arbitri din Ploiești și București. 
<,A fost o zi de mare bucurie pentru 
mine, ne declara cu emoție ingine
rul Alexandru Ionescu. Din 1946, 
am condus peste 700 de meciuri, am 
fost. lector la multe promoții de ar
bitri, am făcut parte din comisia 
Județeană de observatori. Dar, iată, 
a sosit momentul retragerii. Cît de 
greu fmi vine".

Și totuși, Alexandru Ionescu a ră
mas mai departe în marea familie 
a celor ce sprijină fotbalul cu... fap
te. în prezent, este membru al Co
misiei de arbitri din județul Praho
va și, săptămînă de săptămînă, se' 
ocupă de delegările arbitrilor. Ceea 
ce nu-i de loc o treabă ușoară. Iar 
de curînd a fost ales membru al 
Colegiului central al cavalerilor flu
ierului din țara noastră. Alexandru 
Ionescu a rămas același om inimos 
și energic, același entuziast și bun 
prieten al fotbalului. Iată un exem
plu în care pasiunea nu ține sea
mă de numărul anilor.

de delegările arbitrilor. Ceea

Constantin ALEXE

Șl COMISIA DE DISCIPLINA Șl A ALCĂTUIT UN PRIM BILANȚ
• Un climat mai bun în teren și în tribune • Divizia C 

exemple pozitive • „Clasamente" în care este mai bine să

Miercurea trecută, sala unde în- 
tîlneam de fiecare dată, în această 
zi a săptămînii, zeci de jucători, 
antrenori și conducători dc echipe, 
venlți cu „treburi" la Comisia cen
trală de competiții și disciplină, era 
pustie. De altfel, în acea zi, soro
cită judecării diferitelor pricini 
survenite pe terenurile noastre de 
fotbal, membrii comisiei n-avuse
seră de rezolvat decît cîteva dosare, 
astfel că încheia „fulger" o șe
dință. care altădată se prelungea 
pînă seara tîrziu...

Această imagine nu era, însă în- 
tîmplătoare. Ea reflecta îmbunătă
țirea climatului de disciplină în 
jocurile de fotbal, Ia toate nive
lele. Și aceasta, în condițiile unei 
activități competiționale mai inten
se ca oricînd, a unei lupte și mai 
dîrze pentru cucerirea laurilor de 
campioni sau pentru evitarea re
trogradării. într-adevăr. în noul se
zon competițional s-au disputat, 
pînă acum, nu mai puțin de 1 138 
de partide (48 A, 47 — în campio
natul de tineret-rezerve, 128 — b, 
498 — C, 224 — Cupa României și - 
192 — juniori).

începe să ofere 

fii pe ultimul loc

este necesar săînainte de toate, 
arătăm că meciurile s-au desfășu
rat în condițiuni mai bune ca în 
trecut. înregistrîndu-se mai puține 
incidente în incinta terenului și în 
tribune. Cu satisfacție, am consta
tat acest fenomen pozitiv la jocu
rile din divizia C, care, nu mai 
departe decît anul trecut, ridicau 
destul de des grave probleme dis
ciplinare.

în mod surprinzător, episoade 
neplăcute din acest punct de ve
dere ne-au oferit eșaloanele supe
rioare — divizia B. campionatul 
de tineret-rezerve și chiar divizia 
A. Drept consecință, echipelor Po
iana Cîmpina, Olimpia Oradea și 
C.F.R. Cluj li s-a ridicat dreptul 
de organizare pe cîte o etapă, iar 
Farul Constanța a primit un aver
tisment public.

Referindu-ne la jucători, consta
tăm, potrivit datelor ce ne-au fost 
puse la dispoziție, că, în divizia A. 
în cele 6 etape disputate pînă 
acum, opt fotbaliști au trebuit să 
stea pe tușă cîte 2—4 etape, ca 
urmare a actelor de indisciplină 
pe care le-au săvîrșit. Alți șase ju
cători, autori ai unor abateri mai

puțin grave, au primit sancțiunea 
mustrării.

Cei mai mulți sportivi sancțio
nați, și cu cele mai multe etape, 
îi au echipele Universitatea Cluj 
(2 jucători — 5 etape) și F.C. Ar
geș (3—4). In divizia B „conduc" 
Progresul Brăila (2—5) și Olimpia 
Oradea (2—8). Dar, în asemenea 
clasamente, evident, este mai bine 
să fii pe ultimul loc, decît pe pri
mul. Poate că liderii de astăzi vor 
ajunge și ei Ia această concluzie...

Dintre jucătorii divizionari A, 
cele mai aspre sancțiuni le-au pri
mit Olteanu (F.C. Argeș) — 4 eta
pe, Velicu (Sport Club Bacău) — 
3 etape și Fanea Lazăr („U“ Cluj) 
— 2 etape,........................- - -
(Progresul 
Cîmpina), Bacoș și Vekerdi (Olim
pia Oradea) — 4 etape, Bărbules- 
cu (Metalul Tîrgoviște), Apostol 
(Metalul București) ți Coiculescu 
(Corvinul Hunedoara) 3 etape.

în divizia C, nu au motive să 
se laude cu starea disciplinară a 
jucătorilor lor echipe ca Victoria 
PTTR Botoșani (trei jucători sanc
ționați, 13 etape suspendare), C.F.R. 
Sighișoara (3—20), Soda Ocna Mu
reș (2—12), Progresul Corabia 
(2—7), Lotrul Brezoiu (4—6) etc. 
tn evidența Comisiei de disciplină 
figurează, de la începutul campio-

iar din divizia B Petru 
Brăila), Popa (Poiana

natului (diviziei C) și pînă acum, 32 
de jucători sancționați, cu 243 de 
etape de suspendare. Cifrele sînt 
destul de mari, chiar dară arată 
o scădere față de trecut. Ele nu 
trebuie puse, tociși, față în față cu 
cele de la diviziile A și B, deoare
ce și numărul confruntărilor este 
mult mai mare, în fiecare etapă 
disputîndu-se 83 de meciuri. Pe de 
altă parte, în judecarea abaterilor 
din divizia C, organul federal este 
mult mai sever, în timp ce — de 
ce nu s-ar recunoaște ? — la cele
lalte eșaloane, membrii comisiei 
judecă uneori cu duhul blîndeții .

Un fapt îmbucurător t juniorii au 
fost mai cuminți ca în alți ani. 
Doar trei jucători au trebuit să 
fie sancționați.

Acest prim bilanț se reîeră, însă, 
la o perioadă scurtă. Bine ar fi ca 
și la finalul competițiilor să facem 
aceleași 
aceasta, 
care au fost luate, la începutul în
trecerilor, pe linia muncii de edu
cație, atît de Federație, cît și de 
cluburi și asociații, să fie aplicate 
în continuare cu aceeași fermitate. 
Primele roade în această direcție 
trebuie să constituie un stimulent 1

Jack BERARII! 
Pompiliu VINTILA

constatărî. Dar, pentru 
este nevoie ca măsurile



CORESPONDENTĂ DIN VIENA

PERSPECTIVELE SPORTIVILOR AUSTRIECI
PENTRU J. 0. DE LA MUNCHEN Șl SAPPORO t

• VA REUȘI ILONA GUSENBAUER SA ÎNVINGĂ CONCURENTA?
• UN DECATLONIST CU PERSPECTIVE • ȘANSELE SCHIORILOR 
» CU EXCEPȚIA SPORTIVILOR DIN SCHIUL ALPIN, CEILALȚI NU

SE BUCURA DE SPRIJINUL NECESAR

Ce perspective au sportivii 
austrieci la viitoarele Jocuri Olim
pice de vară și de iarnă ? Care sînt 
sportivii capabili să urce pe podiu
mul medaiiaților ? Iată întrebări pe 
care și le pun de pe acum iubitorii 
de sport din Austria.

Deși din punct de vedere calen
daristic, J.O. de la Miinchen sînt 
mai depărtate decît cele de iarnă 
de la Sapporo, Voi începe cores-

de mare, doarece vin candidate va
loroase din U.R.S.S., România, Ceho
slovacia, Ungaria, R.D. Germană și 
Anglia. Cine știe ce stea va mai 
apare în marea confruntare a sări
toarelor la înălțime ?

Un alt atlet de la care austriecii 
așteaptă o comportare frumoasă 
este decatlonistul Zeilbauer. Deși 
are numai 18 ani, el s-a clasat la 
recentele campionate europene pe

BEATRIX SCHUBA

pondența mea cu întrecerile Olim
piadei de vară.

Numărul sportivilor care vor fi 
prezenți la Miinchen nu a fost încă 
fixat, dar, în orice caz, delegația 
austriacă va fi numeroasă, cifrîn- 
du-se la aproape 100 de persoane. 
Firește, cele mai mari speranțe sînt 
legate de Ilona Gusenbauer care 
are șanse să cucerească medalia de 
aur, deși concurența va fi extrem

locul V. Nu este exclus ca, într-un 
an, el să-și îmbunătățească simțitor 
performanțele și să urce eventual 
pe podiumul învingătorilor. Cu a- 
cești doi sportivi se încheie speran
țele noastre la atletism. In rest, 
șansele reprezentanților Austriei 
sînt mai mici, ei situîndu-se, în 
celelalte discipline sportive, mai 
mult pe posturi de outsideri. Even
tual la scrimă, spadasinul Roland

^elegafii sportive japoneze
șt iugoslave in R. P. Chineza

Losert ar putea termina pe unul 
din primele șase locuri, dar, în 
acest sport, surprizele sîni foarte 
frecvente. La haltere, lupte, natație, 
box prezența austriecilor va fi mai 
mult simbolică și numai printr-o 
întîmplare fericită s-ar putea im
pune vreunul dintre ei.

Fără îndoială, pregătirea sporti
vilor este mult îngreuiată de pro
bleme financiare. După cum se știe, 
loturile olimpice necesită importan
te cheltuieli în tabere de antrena
ment, în concursuri etc. Și cum 
sportului i se acordă fonduri foar
te limitate, pregătirile nu vor pu
tea ajunge la înălțimea cerințelor. 
Cînd sportivii fruntași ai Austriei 
obțin cîte un rezultat de valoare 
mondială, ei trebuie să se mulțu
mească doar cu felicitările oficiali
tăților care nu se preocupă să le 
creeze și condiții de pregătire co
respunzătoare.

Situația din sporturile de iarnă 
este oarecum asemănătoare. Cu ex
cepția schiului alpin, care, în ultima 
vreme și, mai ales, după eșecul su
ferit în C.M. de la Squaw Valley, 
primește din partea unor firme 
particulare fonduri însemnate pen
tru pregătirea lotului, celelalte spor
turi rămîn în continuare vitregite. 
Mă refer, îndeosebi, la săriturile 
de pe trambulină, la patinaj artis
tic, bob, biatlon, schi (probe nordi
ce) și patinaj viteză.

Să revin, însă, la șansele sporti
vilor noștri la Jocurile Olimpice 
de la Sapporo. Firește, în îndepăr
tata Japonie, austriecii vor deplasa 
un mare număr de sportivi. Gro
sul plutonului îl va alcătui lotul de 
schi alpin (masculin și feminin), 
unde sperăm să obținem cîte o me
dalie de aur în probele de 
rîre. atît la băieți cît și la 
Lupta pentru medalii va fi — bine
înțeles — extrem de aprigă și cu- 
vîntul hotărîtor îl vor avea cei ce 
s-au pregătit în cele mai bune con- 
dițiuni în timpul verii. Marii rivali 
de pe pistele albe —- francezi, aus
trieci, elvețieni, italieni, canadieni, 
americani, vest-germani și gazdele 
japoneze vor prilejui, la Sapporo, o 
dispută extraordinară.

Nici pentru Trixi Schuba cuceri
rea titlului pe luciul gheții nu va 
fi un lucru prea ușor, pentru că nu 
se știe ce surprize pot furniza pati
natoarele sovietice, americane sau 
canadiene.

In orice caz, la Sapporo va fi 
mult mai greu decît la Grenoble 
să cucerești o medalie, mai ales de 
aur. Și aceasta pentru că 
concurența este cu mult 
dată fiind valoarea mai 
participanților.

CM. de pentatlon modern

ONICENKO (U.R.S.S.)
IN FRUNTE

DUPĂ TREI PROBE
NEW YORK 12 (Agerpres). — 

Campionatul mondial de pentatlon 
modern a continuat la San Anto
nio (Texas) cu proba de tir, cîști- 
gată de concurentul sovietic Leo
nid Ivanov cu 1022 puncte. în 
clasamentul individual, după trei 
probe, conduce Boris Onicenko 
(U.R.S.S.) cu 2940 puncte, urmat 
de Sigmond Villany (Ungaria) 
2 935 puncte, Loren Drum (S.U.A.) 
2 880 puncte. Pe echipe, în frunte 
se află selecționata U.R.S.S. cu 
8 357 puncte, secundată de Unga
ria cu 8 334 puncte.

cobo- 
fete.

acum 
mai mare, 
ridicată a

GLEB PINTILIE — LOCUL I
Șl
LA

ANDREI MARINESCU - III
CONCURSUL DE TALERE

JOCURILE 
MEDITERANEENE 
• AU FOST DESEMNAU CAMPIONII 

LA BOX

DE LA TBILISI
a avut Ioc o tntîlnireLa Tbilisi 

între selecționatele de talere al Ro
mâniei și R.S.S. Gruzine. întrece
rile s-au desfășurat pe un timp 
ploios, cu vînt puternici Dintre 
concurenții români, cel _ mai bine 
s-a prezentat Gleb Pintilie, învin
gător la skeet și Andrei Marinescu, 
locul trei la talere aruncate din 
șanț.

Rezultate, skeet (150 t) i 1. Pinti
lie 141 t, 2. Imnaisvili 140 t, 3. 
Igheti 136 t, 4. Mataian 135 t, 5—6.

Iurcenco și Simonian cu cite 133
7. Sencovici 132 t, 8. Buduru 123 
în afară de concurs : Mareș 126 
Echipe: 1. R.S.S.
2. România 529 t. 
din șanț (150 t) i
141 t, 2. Daraselia 139 t, 3. Mari
nescu 134
Kondratiev
seu 130 t,
Dumitrescu
Gruzină 542 t, 2. România

Gruzină 544

t, 
t 
t.
t,

Talere aruncate
1. Macihaneli

t, 4—5. Allaverdov și 
cu cîte 131 t, 6.
7. Popovici 123

121 t. Echipe : 1.

Flore- 
t, 8.

R.S.S.
508 t.

ÎNVĂȚĂMINTELE ÎNFRÎNGERII DE LA BUDAPESTA

(Agerpres). — S-a 
de box din cadrul

i' PEKIN 12 (Agerpres). — O dele
gație sportivă japoneză, condusă ds 
Shiro Hashizume, a sosit Ia Pekin, 
unde a fost primită de reprezen
tanți ai organizaților sportive 
chineze. înainte de a ajunge în 
capitală, sportivii japonezi au vizi
tat orașele Canton, Changsha și 
Șanhai.

echipei iugoslave de tenis de masă, 
care a susținut mai multe partide 
amicale cu jucători din R. P. Chi
neză.

KURT
Viena, octombrie 1971

CASTRA

Prin prisma confruntării lor la cea 
de a 17-a ediție a campionatelor mon
diale de gimnastică de la Ljubljana, 
intîlnirea dintre echipele masculine ale 
Ungariei și României n-ar fi trebuit 
să pună probleme prea dificile gim- 
naștilor români. Acum un an ia 
„mondiale", formația noastră s-a cla
sat pe locul VIII cu 536,55 p, iar cea 
ungară pe locul XI cu 528,60 p. Așa
dar. un avantaj de 8 puncte în favoa
rea noastră, fapt ce ar fi trebuit să 
stimuleze pe componenții echipei 
noastre reprezentative într-o bună 
comportare in meciul direct cu re
prezentativa Ungariei, să-i mobilizeze 
în obținerea victoriei. Dar, așa cum 
am relatat din Budapesta selecțio
nata română a fost învinsă. Ea s-a 
clasat a doua atit in prima zi, după 
executarea impuselor, cît și în cea 
de a doua, cind gimnaștii celor două 
formații au prezentat exercițiile liber 
alese. Un lucru este cert: echipa gaz
dă a. concurat mai bine, gimnaștii 
unguri au fost mai stăpîni pe exer
ciții. mai siguri în execuții, mai o- 
mogeni. După opinia mea, acesta este 
rezultatul unei mai îndelungate acti
vități cu „integrale", mai ales in ce 
privește exercițiile impuse, pe care

START IN „TURUL EUROPEI"

*
La Palatul sporturilor din Pekin 

a avut loc o festivitate în cinstea

Gnatov (U.R.S.S.) in serie

116 kg la împins

BELGRAD - BUCUREȘTI (tineret)
6—5 la box

BELGRAD 12 (Agerpres). — Se
lecționata de box (tineret) a orașu
lui București a susținut la Belgrad 
o întîlnire în compania echipei si
milare a orașului. Pugiliștii iugo
slavi au obținut victoria cu scorul 
de 6—5.

nou record mondial

STOCKHOLM 12 (Agerpres). — 
Cu prilejul unui concurs interna
țional de haltere, desfășurat la 
Goteborg, sportivul sovietic Adam 
Gnatov (ziarist de profesie) a sta
bilit un nou record mondial la 
categoria muscă, realizînd la stilul 
împins performanța de 116 kg.

T.
t.

SUEDIA — ITALIA (tineret) 4—1

In campionatul european de 
fotbal (jucători sub 23 de ani), .la 
Vaxjoe, echipa Suediei a învins 
cu scorul de 4—1 (2—1) echipa 
Italiei. Acesta a fost meciul retur 
dintre cele două formații. In cla
samentul grupei conduce echipa 
Suediei, urmată de echipele Italiei 
ți Austriei.

prezentativa regiunii Ontario. 
Punctele finlandezilor au fost rea
lizate de Sorvisto și Sdruisto. Pen
tru gazde a înscris Douglas.

17 NANDORI SI SHKENDIA 
CONDUC ÎN CAMPIONATUL 

ALBANEZ

FOTBALIȘTII FINLANDEZI 
IN CANADA

Fin-O selecționată de fotbal a 
landei se află în prezent în turneu 
în Canada. Fotbaliștii finlandezi 
care au evoluat la Toronto au în
vins cu scorul de 2—1 (1—0) re-

în campionatul albanez de fot
bal conduc la egalitate de puncte 
(7) echipele „17 Nandori" și „Shken- 
dia“. In etapa de duminică, au fost 
înregistrate următoarele rezultate 
mai importante: 
Tractori 0—0; 
Dinamo Tirana
Shkendia 1—2 ; Vllaznia 
motiva Durres 1—0. z

Flamurtari — 
,17 Nandori" — 

2—1 ; Partizani — 
Loko-

vecinii noștri le-au prezentat în cam
pionat mult mai înainte decit au fă
cut-o sportivii români (în septembrie, 
la Cluj). Gimnaștii noștri, timorați 
parcă, nu îndeajuns de acomodați cu 
exercițiile impuse, au dovedit că în 
etapa actuală pregătirea lor nu a a- 
tins nivelul cerut de o întrecere in
ternațională de anvergură. Poate că 
așa se explică faptul că, chiar și cel mai 
bun om al reprezentativei noastre, 
Petre Mihaiuc. cel care cu două 
săptămini în urmă se impunea net 
în campionatul intern, a evoluat șters 
la Budapesta. Disputa dintre el și 
campionul absolut al Ungariei, Mol
nar Imre, s-a desfășurat în perma
nență sub semnul superiorității gim
nastului maghiar, deși la Ljubljana 
Mihaiuc îl depășise pe acesta cu 
două puncte! De asemenea, mi se 
pare nepermis de mare diferența de 
puncte dintre campionul de juniori 
al Ungariei, Magyar Zoltan, și cam
pionul nostru de juniori, Nicolae G- 
prescu. (7 puncte!). Sub valoarea lor 
au concurat Gheorghe Păunescu și 
Mircea Gheorghiu, ultimul cu des
tul de multe ratări, ezitări și inco
rectitudini în execuție. Deși s-a cla
sat pe locul V, Dan Grecu mi s-a 
părut a fi cel mai bun om al echi
pei române, prin maturitatea de care 
el dă dovadă de fiecare dată cînd își 
începe exercițiul, prin constanța mani
festată de-a lungul celor două zile de 
concurs. în comparație cu finala 
campionatului maeștrilor, de la Cluj, 
în meciul cu echipa Ungariei el a 
realizat o comportare mai bună, anun- 
țîndu-se ca un pretendent sigur ia 
un loc în echipa noastră olimpică-

Tn legătură cu meciul de la Buda
pesta aș mai dori să fac o precizare, 
care nu are insă nicidecum intenția 
de a scuza înfringerea echipei ro
mâne. La sol, după cum se știe, in 
toate țările se concurează, de mai 
bine de un an, pe podiumuri speciale, 
care au o anume elasticitate. La noi, 
in lipsa unui asemenea podium, gim
naștii continuă să lucreze pe co
voare si pîsle cu elasticitate diferită 
de cea cu care sportivii noștri se 
întilnesc in întrecerile internaționale 
Acesta a fost și motivul pentru care, 
la sol. unde echipa română a dovedit 
o mai bună pregătire, exerciții mai 
valoroase din punct de vedere teh
nic, n-a reușit, totuși, să se impună 
de o manieră netă, iar Gheorghe 
Păunescu și Vasile Coșariu. deși au 
executat un element de foarte mare 
dificultate — dublu salt înapoi — au 
comis greșeli din cauza neacomodării 
suficiente cu podiumul Reuter, fiind 
penalizați. De asemenea, la citeva

aparate gimnaștii noștri se dovedesc 
a fi insuficient pegătiți în prezent, 
acestea fiind calul cu minere, para
lelele și bara, și tocmai la acestea 
echipa ungară a obținut un avantaj 
substanțial, care a hotărît soarta în
trecerii.

învățămintele înfrîngerii de la 
Budapesta trebuie de îndată fructifi
care, astfel ca în zilele următoare, 
printr-o pregătire serios îmbunătă
țită, să se poată remedia neajunsu
rile semnalate, pentru ca la triunghiu
larul cu echipele Elveției și R.F. a 
Germaniei gimnaștii români să atin
gă un nivel superior de pregătire, 
absolut necesar pentru o confruntare 
de asemenea importanță-

EUGEN ȘERBANESCU 
membru al biroului F.R. Gimnastică

• iugoslavia - Învingătoare
LA BASCHET

- SFERTURILE DE FINALĂ LA TENIS
ANKARA 12 

încheiat turneul
Jocurilor sportive mediteraneene 
de la Izmir. în ordinea celor 11 ca
tegorii medaliile de aur au fost 
cîștigate de următorii sportivi i 
Rodriguez (Spania), EI Gharbi (Tu
nisia), Kumova (Turcia), Salah 
Amin (Republica Arabă a Egip
tului), Abdelhadi (Republica Arabă 
a Egiptului), Capretti (Italia), Celal 
Sandal (Turcia), Abdelhamid (Re
publica Arabă a Egiptului), Vuj- 
kovici (Iugoslavia), Ahmed Mah
mud (Republica Arabă a Egiptului) 
și Gulali Ozbey (Turcia).

Finalele au scos în evidență 
buna pregătire a pugiliștilor egip
teni care au cucerit patru titluri. 
In limitele categoriei semiușoară, 
Abdel Hadi a reușit să-I învingă 
la' puncte pe cunoscutul pugilist 
turc Seifi Tatar.

Competiția masculină de baschet 
a luat sfîrșit cu victoria echipei 
Iugoslaviei, învingătoare cu 62—50 
în meciul decisiv cu selecționata 
Turciei. Medalia de bronz a reve
nit echipei Greciei, care a întrecut 
cu 73—64 reprezentativa Republicii 
Arabe a Egiptului.

în competiția de scrimă, proba 
individuală de spadă a fost cîști- 
gată de italianul Giovanni Muzi.

Rezultate din sferturile de finală 
ale turneului masculin de tenis i 
Kalogheropoulos (Grecia) — Guer
rero (Spania) 6—1, 6—2 ; Munoz 
(Spania) — Panatta (Italia) 6—3, 
6—2 : Orantes (Spania) — Gavrili- 
dis (Grecia) 6—3, 6—0; Gisbert 
(Spania) — Ibrahim (Republica 
Arabă a Egiptului) 6—2, 6—1.

După șase zile de întreceri. în 
clasamentul pe țări conduce Italia 
cu 22 medalii de aur, urmată de 
Spania — 7 medalii de aur. Iugo
slavia — 6, Republica Arabă a 
Egiptului — 5, Turcia — 4, Franța
— 2, Tunisia și Grecia cîte o me
dalie de aur.

PROFIL

STAN SMITH
Născut la 14 de

cembrie 1946, la Pa
sadena — Califor
nia.

Debutează în 1968 
în „Cupa Davis", 
susținînd pînă acum 
șapte întîlnirl inter- 
echipe în cadrul 
competiției pentru 
Salatiera de argint. 
A cîștigat 10 me
ciuri individuale. 
Scorul general al 
partidelor cu Ilie 
Năstase : 4—4, iar cu 
Ion Țlriac : 2—1.

Clasificat al aoi- 
lea la finele sezo
nului trecut în SUA, 
Stan Smith, după 
ce a fost învins de 
Năstase în sferturile 
de finală de la Ro
land Garros, a ajuns 
în finala turneului 
de la Wimbledon și 
a cîștigat titlul de 
campion Interna
țional al Statelor U- 
nite la turneul open 
de la Forest Hills. 
Conduse detașat în 
Marele Premiu
F.I.L.T., cu 167 de 
puncte, fiind urmat 
de Năstase 122 p, 
Kodes 121 p, Franu- 
lovlci 99 p, Richey 
93 p și Newcombe 
89 p.

CARLOS MONZON
iN FATA JUSTIJIEI?

Moment de la startul marelui ma
raton automobilistic „Turul Euro
pei", în care au pornit duminică 
din orașul Erbach (R.F.G.) 92 de 
echipaje. Pe parcursul lor, concu
renții vor străbate și România, a- 
vînd etape la Poiana Brașov și 

Constanța
Telefoto i A.P.-AGERPRES

Boxerul argentinian a provocat un 
accident de automobil în stare de 

ebrietate

OBERW1ESENEELD

DEVINE BN ADEVĂRAT

înainte de meciul 
pentru titlul mon- 

mijlocie, boxerul 
Monzon a provo-

Toamnă cu activitate rugbystică bogată „MEMENTO OLIMPIC4’

(Urmare din pag. 1)

că gazdele au mai întîlnit repre
zentative puternice : în 1970 — na
ționala Italiei, în 1971 — campioa
na Franței pe 1970 „La Voulte 
Sportive" etc. Federația noastră a 
răspuns afirmativ, iar în prezent 
se poartă tratative pentru stabilirea 
datei cînd urmează să se efectueze 
turneul în insula Madagascar (pro
babil în vara anului viitor). Se 

‘ scontează, de asemenea, pe un meci 
în insula Reunion.

• MECIUL INTERNAȚIONAL 
CU IRLANDA, programat pentru 
această toamnă a fost contraman
dat.

• DUMINICĂ, PROGRAM A- 
TRACTIV IN PARCUL COPILU
LUI. Din cauza pregătirilor pentru 
meciul cu Franța, etapa a VIII-a a 
diviziei A se va desfășura în ziua 
de 24 octombrie. Duminică 17 oc-

• tombrie, iubitorii sportului cu ba
lonul oval au prilejul să asiste — 
Jn Parcul Copilului — la un pro
gram inedit i la ora 9 i lotul A — 

. •’ fotul B (juniori); la ora 10,30 i 
lotul A — lotul B (seniori).

Se remarcă, deci, șl reunirea 
lotului de juniori care va susține, 
între 15 și 19 octombrie, o Serie de 
Intîlniri de verificare și pregătire 
în vederea participării la „Cupa 
națiunilor — F.I.R.A." (martie
1972, în Italia).

• MISIUNEA DUBLĂ A LUI 
DEMIAN. Duminică, Grivița Roșie

n-a mai fost condusă de antrenorul 
ei, ing. Viorel Moraru, plecat în 
străinătate la un curs de speciali
zare. Locul său a fost luat de in
ternaționalul Radu Demian.

• DAR JOCUL LA MINĂ ? Glo
ria a lăsat o bună impresie spec
tatorilor aflați duminică în tribu
nele Parcului Copilului. Joc cu
rajos, dîrz, în forță, placaje exce
lente. Dar, o întrebare: de ce 
team-ul metalurgist parcă evită jo
cul la mînă ? N-am sesizat dumi
nică intenția echipierilor Gloriei de 
a juca la mînă, de a lansa atacuri pe 
linia de treisferturi. Este un retuș 
la care sîntem siguri că se gîndește 
și antrenorul Naca.

• PETRE COMANESCU (AN
TRENOR STEAUA) SE JUSTIFICA, i 
„In primul rînd, am avut unele 
indisponibilități 1 Bucur și Budică 
(ghips la picior), Teleașă (n-a putut 
juca, fiind nerestabilit după un 
accident), Mateescu (entorsă), iar 
Băltărețu și Șerban au fost bol
navi de gripă în săptămîna pre
mergătoare meciului. Dacă marcam 
mai mult în prima repriză, cînd 
am avut vîntul în avantaj, nu mai 
pierdeam. In repriza a Il-a ne-a 
fost eliminat Achim și, în 14 oa
meni, contra vîntului, n-a mai fost 
posibil. Chiar în această repriză, 
Postolache și Braga au ratat de 
puțin două încercări. De la Farul 
mi-au piăcut mult Chiciu și Cioa- 
rec, foarte talentați".

• REZULTATE 1N DIVIZIA B. 
în etapa a III-a a diviziei B s-au 
înregistrat următoarele

SERIA I SUD (grupa A) i 
tectura — Dunărea Giurgiu 
(3—0) ; Vulcan — Tînărul 
list Ploiești 40—0 (25—0);
nautica — I.S.E. amînat; Petrochi
mistul Pitești — Ș.N. Oltenița 14—6 
(4-0).

(Corespondenți i I. Fețeanu, G. 
Stoica, N. Ion)

SERIA I SUD (grupa B) î Farul 
II Constanța — Rapid București 
0—36 (0—14); Portul Constanța — 
Chimia Năvodari 8—3 (8—3); I.T.C. 
— Voința Constanța 12—11 (12—4); 
Olimpia Buc. — Șc. sp. nr. 2 Con
stanța 198—0 (85—0).
(Corespondenți t C. Popa și I. Radu)

SERIA II EST : Unirea Bîrlad — 
Agronomia Iași 4—0 (4—0) ; Auto
mobilul Tecuci — Ancora Galați 
11—0 (4—0); Minerul Gura Humo
rului — Constructorul Suceava 
3—12 (0—3).

(Corespondenți I A. Alexa, D. Ba- 
laban, C. Filiță, E. Solomon)

SERIA III VEST ; Știința II Pe
troșani — Chimia Tîrnăveni 12—21 
(6—12) ; C.F.R. Brașov — Precizia 
Săcele 7—9 (3—4),; Voința Timi
șoara — Electroputere Craiova 
6—16 (3—0); Politehnica Cluj — 
Minerul Lupeni 7—6 (3—6).

(Corespondenți I I. Ion. P. Arcan, 
N. Costea, M. Radu)

rezultate i
Arlii- 

6—6 
Petro- 
Aero-

„me-

MUNCHEN 12 (Agerpres). — 
Parcul de la Oberwiesenfeld din 
Miinchen, unde au fost construite 
majoritatea bazelor sportive pen
tru Olimpiada de vară din anul 
1972 va deveni un veritabil 
mento olimpic".

Organizatorii au hotărît ca 22 de 
străzi, alei, poduri și bulevarde să 
poarte numele unor foști campioni 
olimpici sau promotori ai jocurilor 
olimpice moderne. Astfel, esplanada 
ce se întinde între marele stadion 
olimpic, sala de sport și piscină 
se va numi „Piața Pierre de Cou
bertin". Alte bulevarde și străzi 
vor aminti participanților Ia olim
piadă și vizitatorilor de 
rii ca : „Spiridon Luys“ 
torul primului maraton 
„Johannes Kohlemainen"
tor a 4 medalii de aur Ia 
da din anul 1912), „Rudolf Harbig 
— (recordman mondial 
fond în anii ’30) „Lilian 
(campioana europeană la 
răpusă în floarea vîrstei 
cer). Numele atletului

Cu cîteva zile 
cu Emile Griffith 
dial la categoria 
argentinian Carlos 
cat un accident de automobil a cărui 
victimă a fost muncitorul Bernardo 
Garcia. Acesta se află. acum, internat 
în spital pentru o lungă perioadă 
de timp, deoarece a suferit nume
roase răni Si fracturi.

Arestat de organele poliției locale 
și supus controlului de rigoare, s-a 
constatat că Monzon se afla sub in
fluența alcoolului în momentul cînd 
a provocat accidentul. Faptul că pu- 
gilistul s-a opus agentilor care l-au 
arestat a dus la agravarea situației 
lui și, în mod normal, el ar fi trebuit 
judecat prin procedura de urgență. 
Datorită intervenției personale a gu
vernatorului statului Santa Fe, gene
ralul Sanchez Almeida, cazul a fost 
mușamalizat.

Sub presiunea opiniei publice. „a- 
facerea Monzon" urmează să fie re
luată. mai ales că respectivul boxer 
are la activ și alte accidente în care 
s-a aflat, după cum se afirmă, de 
asemenea sub influența alcoolului.

Sportiv multilateral, Stan 
Smith practică, alături de tenis, 
cu aceeași pasiune și baschetul 
și natația. înalt, bine clădit 
fizicește, «uriașul californian" 
este prototipul jucătorului com
plet.

Ofensiv sută la sută, Smith 
este posesorul unui serviciu ful
gerător și extrem de puternic, 
dublat de o lovitură de void nimi
citoare, cu care și-a depășit ma
joritatea adversarilor.

în ciuda staturii sale masive, 
tenismanul american este extrem 
de suplu și mobil. Cu un suflu 
inepuizabil, el acoperă tot te
renul, și încheie prin atacuri- 
catapult acțiunile întreprinse 
numai în două-trei schimburi de 
mingi. Acestor multiple calități 
datorează Stan Smith numeroa
sele sale succese din acest an, 
ca și pe cele obținute în cariera 
sa de davis-cupman. în întrece
rile pentru Salatiera de argint, 
jucătorul de peste Ocean nu a 
pierdut decît o singură întîlnire, 
cea de dublu, împreună cu 
Erik Van I|illen, disputată sîm- 
bătă în compania românilor Ti
riac și Năstase.

Beneficiind de o impunătoare

vizită, blondul ameri-carte de
can continuă să înscrie in pal
maresul său noi victorii răsună
toare. El s-a calificat pînă în 
ultima fază, în două dintre cele 
mai mari turnee din lumea 
sportului alb. Finalist la Wim
bledon, cînd a cedat în fața cele
brului său adversar, australianul 
John Newcombe, Smith obține 
peste puțin timp un dublu și 
strălucit succes la Forest Hills, 
după ce a eliminat în semifi
nale pe redutabilul olandez Tom 
Okker și apoi în finală, pe nu 
mai puțin renumita rachetă 
cehoslovacă, Jan Kodes, învin
gătorul de la Roland Garros. Tot 
în campionatele internaționale 
ale S.U.A., Smith și mai tînăru) 
său partener, Erik Van Dillen 
au ieșit învingători la proba de 
dublu.

Strălucitoarele sale victorii 
l-au impus pe Smith ca lider 
autoritar în clasamentul Marelui 
Premiu F.I.b.T. și forma excep
țională pe care o deține îl ar 
nunță drept candidatul cu cele 
mai mari șanse de a deveni, la 
sfîrșitul anului, jucătorul de te
nis nr. 1 mondial.

k 16 î

foste glo- 
(învingă- 
olimpic), 
(cîștigă- 
olimpia- 
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de semi- 

Board" 
800 m, 

de can- 
polonez

Janus Kusoczinski și acela al lui 
Werner Seelenbinder (campion 
de lupte greco-romane) au fost 
atribuite unor alei din parcul olim
pic. O 
„Ernst 
cepînd 
lumină
gazdă a Jocurilor din antichitate.

altă alee va fi denumită 
Curttus", arheolog, care în- 
din anul 1881 a adus Ia 
ruinele Olympleî, străvechea

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Noul campion mondial de box la cat. 
semlușoară (versiunea WBA) este mexi
canul Ricardo Arrendondo. In gala dis
putată la Sendai, acesta l-a învins prin 
K.O. în repriza a 10-a 
Yoshiaki Numata, fostul 
centurii. Numata a fost 
cursul meciului de 4 ori.

pe japonezul 
deținător al 

numărat In

Rezultate diii turneul de tenis pe teren 
acoperit de la Koln (rezervat jucătorilor 
profesioniști) : Ashe (S.U.A.) — ' 
(Noua Zeelandă) 6—2, 3—6. 7—5; 
rell (Porto Rico) — Ismail el 
(Republica Arabă a Egiptului) 7—6, 6—4; 
Pilicl (Iugoslavia) — Stilwell (Anglia) 
7—6, 7—6; Borowiak (SUA) — Rvan 
(RSA) 7—6, 6—7, 6—2.

Fairlie 
Pasa- 

Shafei

Motociclistul italian Giacomo Agostini 
continuă seria victoriilor în competițiile 
internaționale. El a obținut un dublu 
succes în concursul de la San Remo, 
termiriînd pe primul loc la clasa 350 
cmc (69 km în 36:45,3 — medie orară 
110,352 km) și la clasa 500 cmc (81,120 
km în 44:00 — medie orară 110,538 km).

La clasa 250 cmc, pe primul loc s-a cla
sat englezul Phil Red, care a, acoperit 
70,980 km în 38:50 cu o medie orară de 
109,668 km.

lh 16:19. Pe locul doi s-a elasat france
zul Ovlon, campion al lumii, cu rezul
tatul de lh 18:54.

Cîștigînd în runda a 7-a partida cu Ko- 
nopieva, tînăra maestră din Leningrad, 
Levitina, se menține lideră în campio
natul U.R.S.S. feminin de șah cu 6’/a 
puncte. Alte rezultate ale rundei a 7-a: 
Zatulovskaia — Fomina 1—0; Semenova 
— Belaveneț remiză; Ranniku — Ka- 
kabadze 0—1.

La Barcelona a luat sfîrșit un turneu 
internațional de tenis rezervat jucăt'.-ri- 
lor pînă la 21 de ani. Pe primul loc s-a 
clasat spaniolul Jose Higueras, care în 
finală l-a învins cu scorul de 8—10, 6—0, 
2—6, 7—5, 6—2 pe englezul John Lloyd. 
La turneu au participat Jucători din 
Australia, Anglia. Italia, Suedia, R. F. 
a Germaniei, Belgia, Franța, șl Spania.

In runda a 18-a a campionatului U.R.S.S. 
masculin de șah, care se desfășoară la 
Leningrad, Stein l-a învins pe Șamko- 
vlcl, Lein a cîștigat la Taimanov, iar 
Balașov la Grigorian. A fost consemnată 
remiza în partida Platonov — Poluga- 
evski. Restul partidelor s-au întrerupt.

Tradiționala competiție ciclistă „Marele 
premiu al Franței” pentru amatori, des
fășurată contracronometrului la Monts 
(Vendee), a revenit rutierului olandez 
Den Hertog, care a parcurs 52 km în

Fostul campion mondial de box la cat. 
grea, Cassius Clay, a oferit în sala de ‘ •« 
recepție a hotelului „Hilton" din Londra 
o partidă demonstrativă, evoluînd în 
compania a trei sparing-parleneri de-a 
lungul a 6 reprize. In cursul acestei de
monstrații, tînărul boxer englez Alan 
Burton a reușit, în urma unei lovituri 
la bărbie, să-1 trimită la podea pe Clay 
pentru cîteva secunde. Clay nu s-a re
simțit tn urma acestei lovituri, contl- 
nuîndu-șl pînă la sfîrșit demonstrația.
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