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La handbal masculinDINAMOVIADA DE BASCHET

STfAUA - Ț.S.K.A. MOSCOVA
GWARDIA Varșovia A FURNIZAT SURPRIZA ZILEI 21-19 (13-10) pentru tineretul studiosînaintea turului II al cupelor europene la fotbalI

ANUL XXVII

Aspect de la frumoasa demonstrație care a avut loc cu ocazia deschi
derii anului sportiv școlar universitar la Timișoara.

Foto ! Dan ȚARANU

ZIAR AII.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT
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89-75 CU DINAMO București
A XII-a ediție a turneului interna

țional de baschet masculin „Dina- 
moviada“ a început ieri, în sala Di
namo din Capitală.

SPARTAK-LEVSKI SOFIA — AM- 
ROKCAN PHENIAN 101—70 (62-36). 
Puternica formație bulgară, cu ex- 
internaționalul Dimov același exce
lent conducător de joc care cucerise 
simpatia publicului bucureștean cu 
ani în urmă, și cu Doicinov, pivotul 
„naționalei", în vervă deosebită, s-a

impus încă din primele minute. Su
perioritatea de talie și de gabarit, 
acțiunile decise, „pe coș", specifice- 
team-urilor bulgare, au determinat ca 
tabela de scor să indice un avans 
din ce in ce mai mare îh favoarea 
sportivilor din țara vecină. In ciuda 
diferenței apreciabile de puncte, bas- 
chetbaliștii din Phenian au plăcut 
datorită vitezei in acțiuni și îridemî- 
nării în execuția procedeelor tehnice. 
Au impresionat, în special, Kim-Mu,

CALENDARUL SPORTIV
Al ELEVIIOR

Scăpați, pentru un timp, de tensiu
nea campionatului intern, handbaliș- 
tii de la Steaua au întîlnit ieri sea
ră, în sala Floreasca, .într-un meci 
amical, formația Ț.S.K.A. Moscova. 
Campionii noștri au reușit să se des
prindă de adversari încă din primele 
minute. In mare formă, Gruia a în
scris 5 goluri, unul după altul și 
unui mai frumos decit celălalt. Sco
rul a dovedit însă că oaspeții — 
chiar dacă nu sint de valoarea gaz
delor — știu șa lupte și să țină pasul 
(min. 7:3—3, min. 8 : 4—4, min. 1G i 
7—6. min. 18 .: 9—8). La pauză, elevii 
lui Cornel Oțelea aveau — totuși — un 
avantaj de 3 goluri : 13—10. In re
priza secundă am asistat, din păcate, 
la o suită 
jucătorilor 
însă acele 
tre tînărul 
tatul Cristian Dicter, la capătul că
rora acesta din urmă a reușit să în
scrie spectaculos. Scorul final. 21—19. 
putea fi totuși mult mai mare în fa
voarea campionilor noștri. Principalii 
realizatori r Gruia (6). Cristian (5) 
și Birt-'.lm (4) — Steaua, respectiv 
Clouov (5), Pilipearc și Melnic cite 3.

Horia ALEXANDRESCU

un adevărat artist al balonului, care 
a Inclntat spectatorii, și O-Dong, o 
„mașină" de înscris coșuri. Elanul 
formației Amrokcan și, uneori, preci
zia in aruncările de la distanță și 
semidistanță nu au putut suplini, 
însă, handicapul evident de talie. 
Au înscris Doicinov 14. Ogneanov 6, 
Pasov 2, Dimov 12, I. Spasov 8, Ko- 
sev 16, Zalțcv 6, Kusev 2, S. Spasov 
18, Ghenev 1. Matakev 8, Boiagev 8 
gentru Spartak- Levșki, respectiv l.a- 

ong 2, Za-Ne 2, Kim-Mu 8, Kim-Gi 
2, O-Dong 32, O-Meng 8, Se-Bong 4, 
Kag-Zang 2, O-Hung 1Q. Au condus 
bine A. Kokorev (iiR.S.S.) și G. Chi- 
raleu (România).

DINAMO MOSCOVA — RUDA 
HVEZDA PARDUBICE 95—75 (40—32). 
Baschetbaliștii cehoslovaci, cu binc- 
cunoscuții internaționali Brabanec și 
Skrivanek toarte rapizi și preciși, 
au ținut pasul timp de 15 minute 
(min. 5, 8—5 pentru Ruda Hvezda, 
min., 10, 18—19, min. 12, 12—20), după 
care formația sovietică, cu Sokolov, 
Sologub și Balașov foarte descurcă
reți sub coș și cu Blik și Sidiakin 
buni coordonatori, s-a distanțat, ob- 
ținînd, în final, o. diferență de 20 de 
puncte. Ne-au plăcut foarte mult ex
celentele calități fizice ale baschetba* 
liștilor sovietici, armonios împletite 
cu o tehnică modernă și bine pusă la 
punct. Superioritatea acestora a fost 
evidentă șub panouri, unde pivoții 
cehoslovaci s-au dovedit slab pregă
tiți și fizic și. tehnic. Au înscris So
kolov 19, Harcenkov 8, Zastuhov 8, 
Avramov 6, Tîhntan 4, Sologub 15, 
Karalev 4, Sidiakin 8. Suhov 6, Blik 
10, Balașov 7 pentru Dinamo, respec
tiv Piencik 0, For'manek 13, Skrtva- 
nek 16. Brabanec 24, Hruby 2, Mar-

D. STANCULESCU 
P. OLTEANU

de ratări incredibile ale 
de la Steaua. Au venit 
reușite „un-doi“-uri din- 
Drăgănițâ șl experimen-

Turneul internațional de baschet feminin

ÎNVINGĂTOARE iN PRIMA ZI

JUCĂTORII NOȘTRI DE TENIS

DE MASA EVOLUEAZĂ iN

republican de 
obstacole.
deschis de că- 
startul în pro-

Luptă acerbă pentru balon. (Fază din meciul Dinamo Îdoseova-Buda 
Hvezda Pardubice) Foto i DRAGOȘ NEAGU

pe obstacolele 
mai dificile)

călăreți să în
șine un 

de dificul- 
și cu

Constructorul, de la ora
— Constructorul și Em-

Ad. VASILESCU

13. Balai 13, Tita 12, 
Barabaș 6, Vigh 4.
1, pentru I.E.F.S., 
13, Slpoș 11, Netza 
7, Elena Paitek 4 și

1 t
Mâl Ol

(Continuare tn peg. a 4-a)

Vineri și duminica, 
meciuri internaționale 

de lupte
Selecționata de lupte greco-ro- 

■ mane (juniori) a Capitalei va sus
ține'la sfîrșitul acestei, săptămîrii 

, două, meciuri cu o selecționată de 
. juniori din Iugoslavia. Prima par
tidă va avea loc în sala Centrului 

. sportiv 23 August, vineri,, de la ora 
• 17. întîlnirea revanșă se va disputa 

duminică, de la Ora 17, in aceeași 
sală.'

Concomitent cu puternicele lor 
adversare, echipele noastre se pre
gătesc cu toată atenția pentru par
ticiparea în cei de-al doilea tur al 
competițiilor europene.

STEAUA, de pildă, și-a reluat an
trenamentele cu lotul complet a 
doua zi după înapoierea de la Co
penhaga a lui Coman, Tătaru și 
Iordănescu. Ieri după-amiază, pe 
terenul ei din șoseaua Ghencea, for
mația militară a susținut un joc la 
două porți în compania echipei 
sale de juniori. Pantea, - care, după 
cum se știe, suferise o întindere 
musculară in „amicalul" cu Pro
gresul, a fost folosit in repriza a 
doua.

în legătură cu apropiata întîlnire 
din cadrul, „Cupei cupelor", cu C.F. 
Barcelona, antrenorul Valentin Stă- 
nescu ne-a declarat următoarele : 
„Faptul că am aflat cu intirziere 
de schimbarea locului de desfășu
rare a meciului nu ne neliniștește 
pi’ea mult. In ceea ce mă privește, 
mi-a convenit întotdeauna ca echi- 
Pa mea să susțină în deplasare pri
ma partidă. La Barcelona — unde 
ne vom strădui să facem o figură

cit mai frumoasă — ne vom cu
noaște partenerul de întrecere și în 
funcție, firește, și de rezultat, vom 
Putea stabili mai bine planul de 
bătălie pentru manșa a doua".

„Dar, înaintea partidei cu C. F. 
Barcelona — a mai spus V. Stă- 
nescu “ avem de susținut, simbătă, 
jocul cu A.S.A. Tg. Mureș, un ad
versar care, după cum s-a pre
zentat pină acum în campionat, nu 
trebuie subapreciat. Aș mai vrea să 
anunț, cu această ocazie, reintrarea 
în echipă a lui Iordănescu, absent 
în partida de la Ploiești".

★
Pregătirile din această săptămînă 

ale dinamoviștilor au fost 
te in funcție de cele două 
ve care urmează, meciul 
Cluj, dar, mai ales, cel cu
bila campioană olandeză Feijeno- 
ord. După un intens antrenament

efectua- 
obiecti- 
cu „U“ 
reduta-

Sint atit de numeroase exem
plele de copii care la 12—11 ani au 
doborit recorduri mundiaie, incit 
ele nu mai surprind pe nimeni, 
înotul, gimqgstica. atletismul, schi
ul și multe alte ramuri sportive 
se practică de timpuriu.

In zilele noastre, cînd bineface
rile sportului sint cunoscute și a- 
preciate, contribuind la formarea 
unei generații de oameni sănătoși, 
la noi se iau măsuri pentru ca 
practicarea exercițiului fizic să se 
facă în condiții din ce in ce mai 
bune. Forurile care răspund de 
educarea tineretului au elaborat, 
astfel, programe ample in șede
rea practicării sportului și exer
cițiului fizic. S-au construit sta
dioane, bazine de inot. săli de 
sport, s-au amenajat terenuri, s-au 
asigurat materialele și echipamen
tul necesar, s-a inițiat un sistem 
competifional adecvat vîrstei si 
posibilităților de efort ale elevi
lor din iara noastră.

Din analizarea calendarului com- 
petițional al elevilor — pe care 
îl publicăm în pag. a 2-a — poate 
fi desprinsă atenția ce se acordă 
sportului in toate unitățile de in- 
vățămînt din tara noastră. Atle
tismul natația, gimnastica, jocurile 
sportive, atletica grea, schiul si tu
rismul au în anul școlar 1911—1972 
un calendar competitional unic, 
in urma desfășurării căruia vor fi 
cunoscute echipele campioane șco
lare, precum și campionii Ia spor
turile individuale.

(Continuare in pag. a 3-a)

Farul Constanța, Constructorul Galați
CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CĂLĂRIE

Luptă strînsă pentru locul intîi 
in probele inaugurale

I.E.F.S. SI EMPOR BERLIN9
Ierj după-amiazfi, în sala Floreasca, 

au avut loc primele partide din cadrul 
turneului internațional de baschet fe
minin organizat de I.E.F.S.

I.E.F.S. — A.S.A. CLUJ 66—46 (38-21). 
Meciul a fost la discreția studentelor, 
care au avut în permanență inițiativa. 
In aceste condiții, antrenorul I. Nicolau 
a rulat întreg lotul, cu care ocazie am 
putut vedea la „lucru1* ți noile achiziții 
ale I.E.F.S.-ului : ?3alai, Vigh, Giurea.

UNGARIA Șl IUGOSLAVIA

Au marcat : Popov 
Eftimie 9, Deak 6, 
Szabo 2 și Giurea 
respectiv Trandafir 
9, Ecaterina Paitek 
Bugar 2. Au arbitrat bine C. Negulescu 
și P. Spiru.

EMPOR BERLIN — CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI 54—42 (25—15). Ambele e-
chipe au jucat slab, pasele greșite și ra
tările din situații favorabile abundind. 
Primele își revin oaspetele, care reușesc 
să se distanțeze. Cu tot efortul lui lva- 
novicl (a înscris 16 p In repriza se
cundă). bucureștencele nu izbutesc să 
răstoarne situația. Au marcat : Bothaus 
18. Elgetj 11. Laabs 9. Schreiber 9. Tbp- 
pek 5, Staske 2, pentru Empor, respec
tiv Ivanovlci 19, Seifert 8, Petreanu 5, 
Godeanu 4, Popescu, Vasllescu și Gheor- 
ghe, flecare cite 2. Au condus bine M. 
Aldea șl S. Filoți.

Azi, in sala 
16.30 : I.E.F.S. 
por — A.S.A,

și combinata bucureșteană in drum
spre finala campionatului de box

In zilele de 29—31 octombrie, în ora
șul Miskolcz se vor disputa campiona
tele internaționale de tenis de masă ale 
Ungariei Din partea țării noastre vor 
fi prezenți Maria Alexandru, Carmen 
Crișan, Șerban Doboși, Teodor Gheor- 
ghe. Ei vor fi însoțiți de antrenorul e- 
merit Farkaș Paneth.

Apoi, peste o săptămînă (4—6 noiem
brie), același lot, căruia i se va alătura 
și antrenorul federal Ella Constautinescu, 
va concura la campionatele internațio
nale .de tenis de masă ale Iugoslaviei, 
programate la Novl Sad. Cu această o- 
cazie va avea loc și ședința Comitetului 
de direcție al Uniunii europene de tenis 
de masă. La lucrări va participa și se
cretarul general al F.R.T.M. Sever Dă- 
ne(, membru al sus-amintitului organism 
internațional.

★
Apropierea începerii 

publicane de baschet 
țlrea competițiilor de ________  _
pelor noastre fruntașe. In rindul aces
tor întreceri, de incontestabilă utilitate, 
se Înscrie și turneul internațional dotat 
cu „Cupa I.C.H.F.", la care vor participa . 
formațiile Banik Ostrava (locul 5 in 
campionatul Cehoslovaciei), Dinamo 
București. Universitatea Cluj. I.E.F.S. și, 
bineînțeles, I.C.H.F. Întîlnlrile se vor 
desfășura Intre 20 șl 24 octSmbrie, in 
sala Floreasca.

★
Baschetbalistele de la Rapid București 

au plecat, in Iugoslavia pentru a partici
pa, la sfîrșitul acestei săptămini, la un 
turneu internațional.

campionatelor re- 
determină Inmul- 
verificare a echi

Cu evoluția primului călăreț în 
cadrul probei de obstacole, catego
ria semiușoară,- iert după-amiază, 
Ia baza hipică din Calea Plevnei, 
au început întrecerile etapei fina
le a .campionatului 
călărie — dresaj și

Concursul a fost 
lăreții care au luat 
ba nr. 1 de obstacole, categoria 
semiușoară. Parcursul — cu 10 ob
stacole, avînd înălțimea maximă, de 
1.10 m —, fără a avea o dificultate 
deosebită, a făcut, totuși, o triere 
destul de serioasă în rîndul celor 
18 sportivi, doar trei dintre ei ter- 
minînd fără greșeală. Primul care 
avea să încheie parcursul cu 0 p pe
nalizare a fost Enache Silvestru 
(Petrolul) cu Gargantua, pină la el 
toți ceilalți concurenți fiind pena
lizați pentru doborîri sau derobări. 
Deși Marius Burtea (C.S.M. Sibiu) 
cu Sena reușește, la rîndul său, un 
parcurs fără nici o eroare, datorită 
unui timp mai slab cu 2.9 s nu poa
te să-l depășească pe Enache Sil
vestru. Acest lucru îl va face, însă, 
Mihai Aluneanu (C.C.B.) cu Hoinar. 
El a sesizat bine acele porțiuni din 
traseu unde se pot face întoarceri. . 
scurte pentru a obține un timp su
perior și a înregistrat 1:00,9, cuce
rind locul I. Este urmat de Enache 
Silvestru cu Gargantua (1:14,0) și 
de Marius Burtea cu. Sena (1:16,9).

în continuare, au intrat în con
curs călăreții de la categoria u- 
șoară (înălțimea maximă a obsta-

colelor- fiind 1,20 m). 
Și aici am asistat da 
evoluții bune, din 
cei 3S de concurenți 
10 terminînd fără 
penalizare. Erorile 
în conducerea calu
lui (și nu întotdeau
na

- cele 
i-au împiedicat pe 
rnulți 
cheie cu
parcurs i 
tate medie 
puține puncte „che
ie". Principalii can
didați la titlu — de
partajați deocamda
tă de timp — se a- 
nunță a fi : Dumitru 
Velea (Steaua) cu 
Vinovat, Aurelian 
Stoica (Petrolul) cu 
Spumos, Andrei Cos- 
tea (Steaua) cu Albi- 
nița, Enache Boian
giu (C.C.B.) cu Condor.
Ier (C.S.M. Sibiu) cu Ring, Dumitru 
Roșea (C.S.M. Sibiu) cu Ghinion, 
Mihai Aluneanu (C.C.B.) cu Hai- 
den,

Azi, de la ora 14, la baza hipică 
din calea Plevnei se va desfășura 
proba nr. 2, în urma căreia se vor 
cunoaște, noii campioni la categorii
le semiușoară și ușoară.

I
Dumitru Velea (Steaua) cu Vinovat a avut o 

evoluție foarte bună in proba de obstacole, cate
gorie ușoară

■, Harald Mul-

Simbătă si duminică se vor disputa 
meciurile din cadrul primei etape a 
returului campionatului republican de 
box pe echipe. Pină în prezent, dis
putele din cele șase serii n-au reu
șit să- clarifice decît In parte situația 
primelor clasate, care își vor putea 
apăra șansele la cucerirea titlului de 
campioană, în turneul final, alături 
de formațiile Steaua și Dinamo. Deși 
nu s-au consumat decît meciurile tur, 
cunoscînd rezultatele de pină acum 
și. bineînțeles, valoarea celorlalte 
competitoare, se poate afirma că Fa
rul Constanța (seria I). Constructorul 
Galați (seria a Il-a) combinata Me- 
talul-t-Rapid (seria a IV-a) au luat 
opțiuni serioase pentru ocuparea pri-

mulul loc în seriile respective. Par
tida de la Baia Mare, dintre C.S.O. 
și A.S.A. Cluj va clarifica într-o oa
recare măsură situația din seria a 
Vl-a. Iată programul etapei de săp- 
tămîna aceasta : Metalul Plopeni— 
Progresul Brăila, A.S.A. Bacău — 
Constructorul Galați, C.S.M, Sibiu — 
Dinamo Brașov, C.S.M. 4- Voința Cluj- 
Muscelul Cîmpulung. U. M. Timisoa
ra — Metalul+Rapid. Metalul Boc
șa — Răsăritul Caracal, C.S.M. Re
șița — Metalul Meva Tr. Severin. E- 
Icctroputere
Hunedoara,
A.S.A. Cluj, 
Sa tu Mare.

Craiova — Constructorul 
C.S.O. Bala Mare — 
Motorul Arad — Voința

GIMNASTELE ROMANCE AU PLECAT
LA C.E. DE LA MINSK

Ieri la prînz au plecat spre Minsk, 
avionul, gimnastele românce 

care vor participa la finele săptă- 
mînii 
făcut 
Alina 
soțite 
Nicolae Covaci, precum și de pia-

la campionatele europene. Au 
deplasarea Elena Ceampelea, 
Goreac și Anca Grigoraș, în
de antrenorii Emilia Liță și

nistul Eugen Filipescu. Ca arbitră 
internațională a făcut deplasarea la 
campionatele europene Maria 
mionescu, antrenoare federală.

Competiția este programată 
zilele de 15—17 octombrie, 
Minsk, în 
de gimnastică a U.R.S.S.

Si-

în 
la 

organizarea Federației

SPORT AL TUTUROR VIRSTELOR

VEmanuel FANTANEANU

13 ATLETE SE GINDESC

(Muscelul Ciulin ordine alfabetică, prezentarea atletelor selec-

m,

• •

CU EMOȚIE LA MUNCHEN
ni, 1958 
— <9,05 
m, 1963

Publicăm astăzi, tot
ționate de F.R.A. în lotul olimpic al țării noastre pentru Jocurile de la 
Miinchen. In comparație cu băieții, numărul lor este incomparabil mai 
mare, ca și valoarea individuală a celor mai multe dintre ele. Nutrim 
speranța că în anul ce vine aceste atlete, și încă poate altele, vor ști să 
se pregătească la nivelul cerut de participarea olimpică și vor fi capabile 
de rezultate și mai bune decît cele

MARION BECKER (C.F.R. Timișoara, 
antrenor Siegfried Becker). Născută la 
21.1.1950. Evoluția rezultatelor sale la a- 
funcarea suliței : 1969 — 51,62 m, 1970 — 
50,02 m, 1971 — 57,62 m.

După un început de sezon promițător,

★
VALERIA BUFANU (Rapid București, 

antrenor Eveline Ghimpu). Născută la 
7.10.1946. Evoluția rezultatelor sale la 100 
m garduri : 1969 — 13,5, 1970 — 12,9, 1971 
— 12,9.

13,5 (1)
13,8

înregistrate în acest sezon,
cînd și-a ș! realizat norma olimpică, ti- 
niișoreanca a suferit „clasicul- accident 
al aruncătorilor de suliță care, evident, 
a impietat asupra evoluției sale ulteri
oare.

★
Mai înainte a obținut următoarele per

formanțe la 80 mg : 1964 — 11.5, 1965 — 
11,6, 1966 — 11,9, 1937 — 10,8, 1968: 10,6.

Cele mai bune

(1)

★

rezultate din 1971

OLIMPIA CATARAMA ______
puiung, antrenor Emil Drăgan). Născută 
la 25.10.1940. Evoluția rezultatelor sale lâ 
aruncarea discului.: 1957 — 35,39 ~ 
— 42,33 m, 1959 — 46,99 m, 1960

1961 — 51,48 m, 1962 — 51,48
( l).cîm puiung 
( 1) Reșița • - ■
( 1) Pitești 
( .3) București 
(. 1) .Bueureșa 
(HC) MUnchen 
( 2) Fraga 
(HC) Budapesta 
( ~ ~ 
( 
( 
< 
( 
( 
( 
( 
(

— 51,57 m, 1964 — 54,02 m. 1965 — 53,82 
m. 1966 — 53,14 ni, 1967 — 54.06 m, 1968 — 
56,58 m, 1969 — 36,62- m, 1970 — 58,26 
1971 — 60,50 m.

Cele mai, bune rezultate din 1971 :

56,92
56,60
60,50
56.98
59.38

13,7
13.0
13.2
13.3
13.5
13.5
13.6
12,9
13.1
13,0

București
București
în serie a alergat 13,2 

Gerestried 
Praga 
Budapesta 
Udenn 
București 
Helsinki 
Zagreb 
București 
Szeczin

24.4.
16.5.

13.8)
13.9)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1) 
(HC) București

Un sezon bun pentru recordmana 
noastră, care a cîștigat alergarea peste 
garduri' la marea majoritate a concursu
rilor la care a luat parte, atit în sală, 
cit, mal ales. în aer liber. A capotat 
numai de două ori, la europenele de 
la Sofia și la cele de la Helsinki, de 
fapt, la cele mai însemnate competiții 
ale sezonului. Cum nu se p.une proble
ma lipsei de pregătire fizică la C.E. din 
Finlanda și cura Valeria Bufanu a mai

(2. Enescu
(2. Enescu
(2 Bach — RFG 
(2 - .........
(2. 
(2. 
(2. 
(1. 
(2. 
(2. 
(2.

Cataramă

3)
6)
1)
3)
3)

10)
1)
2)
1)
arătat și tn acest an ace-

București- 
Helsinki
Riebi
Zagreb
Berlinul occidental. 
Moscova'-
București
Szeczin
Craiova

(1. Mems 58,76 m)
(1. westermann — RFG 57,96 nî) 
(1. Manollu 60,16 m)

Meni* 61,08 m>
Menls 58,84 m>
Melnik - URSS 64,22 -m)
Mănoliu 56,24 hi)
Menls 59,18 m)
Westermann — FFG 61,00 m) 
Melnik — URSȘ 61,38 m) 
Danilova — URSS. 57,36 m) 
Menls 59,44 m). -

13,9)
Enescu 13,8)
Kiss — Ung. . . . 
Schoebel — Fra. 13,7)
Biduleac 14,6)
Balzer — RDG 12,9) 
Kosniclarska — Bulg. 
Rabsten — Pol. 13,7) 
Sucniewicz — Pol. 13,

14,0)

evoluții slabe și laavut astfel de . .
concursuri de amploare din ultimii 
reiese faptul că atleta se pierde, 
punct de vedere psihic, In marile com
petiții. De aici concluzia : atenție la pre
gătirea psihică pentru marile competiții, 
intre care desigur și J.O. și credem 
noi. necesitatea ca înaintea Jocurilor 
Valeria Bufanu să caute să întilnească 
pe cele mal bune alergătoare europene.

alte 
ani, 
din

Cataramă a ------ — -
eași sîrgulnță In pregătire, recompensată 
de citeva rezultate remarcabile șl de un 
loc șase Ih finala europeană de la Hel-

*'
VALENTINA CIOLTAN (Progresul Su

ceava. antrenor Emil Drăgan). Născută 
la 4.1.1952. Evoluția rezultatelor sale la 
aruncarea greutății : 1967 — 10,91 m,
1968 — 12.03 m, 1969 — 12,45 m. 1970 — 
13,95 m,. 1971 — 17,22 m.

Noua campioană și recordmană a țarii 
a marcat o creștere impresionantă a

★ ★
RAFIRA FIȚA (Tnstit. pedagogie Ga

lați, antrenor ștefanla Constantin). Năs
cută la 14.1.1951. Evoluția rezultatelor sale 
la 800 m : 1968 — 2:12,8, 1969 — 2:07,7, 
1970 — 2:06,2, 1971 — 2:04,8.

Aiergătoarea gălățeancă a dovedit și 
ea o continuă creștere a rezultatelor și 
posibilități de a evolua și mal bine. 
Pentru aceasta va trebui în afara susți-

4.7. (1. 
!4.7. (1.
12.8. (1, 
!8.8. (2.
3.9. (1.
8.9. (1.

:2.J. (1.
19.9. (1. 
!6.9. (1, 
9.10,

sinki. Poate aspira ca In 1972 să se „pla
foneze" la'... peste 60 de metri și la un 
loe In finala olimpică.

♦
rezultatelor care o situează — deocam
dată — In pragul consacrării Internațio
nale. Ne gindim, In special la cele două 
aruncări de peste 17 metri (17,22 m la 
Szeczin și 17,02 m Ia Lvov), cu care și-a 
Îndeplinit norma olimpică pe 1971 și 
care-i demonstrează posibilitățile.

★
să fie însă mal îndrăz- 
curselor, mai bătăioasă, 
a reaMzat-o cu prilejul

★

nutelor pregătiri 
neață In timpul 
Norma olimpică 
Balcaniadei de la Zagreb cînd s-a cla
sat a treia cu 2:04,8.

Romeo V1LARA
(Continuare_tn pag. a 4-g)

Instantaneu la citeva

Duminică, ora 8,30. în fața Parcu
lui sportiv Dinamo. Peste puțin 
timp urma să se dea plecarea într-o 
excursie spre lacul și pădurea Mogo- 
șoaia. Numeroși iubitori ai ciclotu
rismului, îmbiați de zîmbetul unui 
prietenos soare de toamnă, aștep
tau cu nerăbdare să pedaleze pe 
traseul ales de Comisia municipală 
de specialitate t stadionul Dinamo
— calea Floreasca — șos. Pipera — 
șos. Nordului — Băneasa — șos. 
București—Ploiești, varianta Buftqa
— Mogoșoaia. Am întîlnit, printre 
cei prezenți, pionieri și elevi de la 
Școala generală de 10 ani nr. 42, 
de 
de 
de 
de
Metalurgica și Grafica Nouă, de la 
cooperativa „Igiena", de la Insti
tutul de fizică atomjcji $1®. .

la 
la 
la 
la

Școala generală nr. 170, elevi 
liceul „N. Bălcescu", studenți 
Institutul Politehnic, lucrători 
U.M.B., de la întreprinderile

minute după plecarea în excursia care a avut loc duminica trecută. 
fotoi V. BAGEAC

derăm pe cea de astăzi. De altfel, 
echipajul este alcătuit de aproape 
trei ani ți are la activ numeroase 
acțiuni asemănătoare.

L-am abordat apoi pe studentul 
politehnician Mircea Șchiopu, pen
tru prima dată prezent la o ex
cursie cicloturistică !

— Ce v-a determinat să partici
pați la această acțiune ?

— In primul rind această splen
didă duminică de toamnă și apoi 
prietenul meu Virgil Mihalache, 
care participînd și la alte excursii 
de acest fel, m-a convins de frumu
sețea lor.

S-a dat apoi plecarea, coloana 
cicloturiștilor, înaitînd alene, într-o 
ordine desăvîrșită, spre punctul fi
nal al traseului.

Printre ei, neobosit, președintele 
Comisiei municipale de ciclotu
rism, Tănase Ignat, trecea pe la 
fiecare, verificînd bicicletele, dînd 
ultimele sfarturi înainte de pleca
rea în cursă.

Mai erau cîteva minute pînă la 
start și, strecurîndu-mă printre bi
ciclete, am vorbit cu cîțiva dintre 
acești amatori de mișcare în aer 
liber. Prima întrebare am adresat-o 
profesorului Ion Pascn de la Școa
la generală nr. 42 i

— Cum considerați această ex
cursie pentru echipajul pe care-1 
conduceți ?

— Spunîndu-vă că de curînd e- 
chipajul școlii s-a întors dintr-o 
excursie de 2 700 km pe ruta Bucu
rești — Arad — Budapesta — Bra
tislava — Viena — Triest — Za
greb — Belgrad — București, vă 
veți da singur seama cum o consi- Dumitru NEGREA <
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CALENDARUL COMPETITIONAL ȘCOLAR
? 5

pe anul 1971/1972
ATLETISM GIMNASTICA SCHI

CAMPIONATUL NAȚIONAL
a) Școli generale (pînă la clasele VII 

inclusiv) — tetratlonul atletic al priete
niei (elevi născuți în anul 1950 șl mai 
tineri).

— etapa pe județ : pînă la li iunie 1972
— etapa pe zonă '
— etapa finală : 

șov.
b) Licee
— etapa pe județ
— etapa finală : 

BUCUREȘTI
c) Școli profesionale
— etapa 

noiembrie
— etapa

1972
— etapa 

la 22 mai
— etapa 

LAȚ!
2. CONCURSUL „PENTATLONUL 

ATLETIC ȘCOLAR” 
(pentru elevii din școlile generale 

clasele VIII-X, licee și școli profesionale)
— etapa I (pe școală) : 15 septembrie 

— 7 noiembrie 19(1 sau 24 aprilie — 4 
m— etapa a Il-a (pe localitate) : pină 
la 10 mal 1972— etapa a 111-a (pe județ) : pînă la 25 
mal 1972

— etapa a IV-a (finala pe țară): 3—4 
iunie 1972, ORADEA

; 17—18 iunie 1972
1—2 iulie 1972, BRA-

pină
10—11

lă 14 mai 
iunie

1972
1972,

21pină la 
la 23 aprilie

pe localitate : 
1971 
pe județ ; pînă
pe zonă (pe ministere): pină 
1912 , > finală : 12—13 iunie 1972, GA-

1. CAMPIONATUL NATIONAL 
PE ECHIPE PENTRU ȘCOLILE

GENERALE
(pină Ia clasa VII, inclusiv)

— etapa pe județ : pînă la 30 ianuarie 
1972

— etapa pe zonă : 19—20 februarie 1972
— etapa finală : 18—19 aprilie 1972, 

BUCUREȘTI
2. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE GIMNASTICA SPORTIVA 
PENTRU ȘCOLILE SPORTIVE

ȘI LICEELE CU PROGRAM 
DE EDUCAȚIE FIZICA 
(gimnastică individuală)

— cat. UI și IV: 20—25 iunie 
BAIA MARE

— cat. ti I, candid, maestre și maes
tre : 30 iunie — 2 iulie 1972, PITEȘTI

3. CONCURSUL REPUBLICAN 
de gimnastica moderna 
PENTRU ȘCOLILE SPORTIVE

ȘI LICEELE CU PROGRAM 
DE EDUCAȚIE FIZICA

— 22—23 iulie 1972,' BUCUREȘTI
4. CONCURSUL DE GIMNASTICA

MODERNA „GRATIE ȘI ARMONIE” 
PENTRU ȘCOLILE GENERALE
(pină

— etapa 
I și II

— etapa
— etapa
— etapa 

BUCUREȘTI

1972,

1 CAMPIONATUL NAȚIONAL 
AL ȘCOLILOR PROFESIONALE

— etapa pe localitate : pînă la 24 
nuarie 1972

— etapa pe zonă (pe ministere): pînă 
ia 28 februaije 1972

— etapa finală : 10—11 martie 1972, 
POIANA BRASOV

2. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL ȘCOLILOR SPORTIVE ȘI LICEELOR 
CU PROGRAM DE EDUCAȚIE FIZICA

— fond : 17—18 februarie 
BRAȘOV

— alpine : 29—31 martie 
BRAȘOV.
3. OLIMPIADA DE IARNA

ia-

1972. POIANA
1972, POIANA

1972

ORADEA
3. CROSUL TINERETULUI 

(pentru elevii din școlile generale 
— clasele VIH-X, licee ți școli 

profesionale)
(pe

la clasa a VlI-a, inclusiv) 
pe detașament, unitate : trim.
pe localitate : trim. III 
pe județ: 15—30 iunie 
finală : 13—31 iulie

HALTERE

1972
1972,

— etapa I 
aprilie 1972

— etapa a 
aprilie 1972

— etapa a

Il-a

școalfi) : pină la 
(pe localitate) : 16—22 
(pe județ) : 23 aprilie

(finala pe țară) : 7

15

i. campionatul școlilor 
PROFESIONALE

— etapa pe localitate : pînă la 26 
cembrie 1971

— etapa pe zonă (pe 
la 16 aprilie 1972

de-
ministere) : Pină

____ m-a
1972—3 mal 1972

— etapa a IV-a 
mai 1972, BRAILa

4. CONCURSUL republican 
AL ȘCOLILOR sportive

22—23 iulie 1972, SIBIU
5. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL LICEELOR CU PROGRAM

DE EDUCAȚIE FIZICA
25-27 iulie 1972. CLMPULUNG MUS

CEL

NATIONAL
ȘI DE JUNIORI

24 octom-

BASCHET
j, CAMPIONATUL NAȚIONAL 

DIVIZIONAR ȘCOLAR Șt DE JUNIORI
— turul 

brie 1971
— tutui
— turul 

rie 1972
— turpeul final : 11—15 

TIMIȘOARA (fele)
28 aprilie — 2

(băieți)
2. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 

ȘCOLAR ȘI DE JUNIORI
— etapa pe localitate sau pe centre de 

localități : pînă la 16 aprilie 1972
— etapa pe județ : pină la 28 mai 1972
— etapa pe zonă (finală) : 17—21 lume 

1972

I : 26 septembrie — 24 obiorn-
H : 19—23 decembrie 1971
III : 30 ianuarie — 27 februa- 

aprilie 1972, 
mai 1972 PLOIEȘTI

1. CAMPIONATUL 
DIVIZIONAR ȘCOLAR

— turul : 12 septembrie
bi’le 1971 , , „„„— returul : 2 aprilie — 14 mai 1972

— turneul final : 10—15 iunie 1972,
IAȘI

2. CAMPIONATUL NAȚIONAL
AL ȘCOLILOR PROFESIONALE

— etapa 
noiembrie

— fetapa 
1972

— etapa 
la 27 mai

— etapa 
MIȘOARA

3. campionatul de calificare 
ȘCOLAR Șl DE JUNIORI

— etapa 
1972

— etapa
1972

A ELEVILOR 
— SCHI FOND ȘI ALPIN

(pentru elevii din școlile generale — 
clasele a VIII—X. licee și școli 

profesionale)
— etapa I (pe școală): pînă la 30 ia

nuarie 197?
— etapa a Il-a (pe localitate): 1—20

februarie 1972
— etapa a III-a (pe județ) : 27 februa

rie sair s martie 1972

ȘAH
1. CONCURS PENTRU ELEVU 

DIN ȘCOLILE GENERALE 
(clasele VIU—X, licee și școli 

profesionale)
— etapa I (pe școală): 20 decembrie

1971 — 6 ' ’-----
— etapa 

februarie
— etapa 

lie 1972
— etapa 

canța de vară,
2. CUPA SPERANȚELOR 

(pe cartiere și tabere, pentru elevii 
școlilor generale pină la clasa a VlI-a, 

inclusiv)
— etapa pe localitate : 19 iunie — 15 

august 1972
— etapa pe județ : 15—30 august 1972

TURISM SPORTIV
CONCURSUL DE ORÎENTÂRF 

TURISTICA feROZA. VINTUIULOR"
(pentru elevii școlilor generale pînă

1958 și mai tineri)

START ÎN „CUPA ELECTRICA"
TIMIȘOARA, 13 (prin telefon, de 

Ia corespondentul nostru). — în 
localitate se desfășoară competiția 
de tenis dotată cu „Cupa Electri
ca”, ajunsă la a IV-a ediție. Printre 
alți invitați se află și cîștigătoriil 
ediției de anul trecut, tenismanul 
dinamovlst Sever Dron. Clubtil 
Steaua are numărul cel mai mare 
ele participant la competiție: O. 
Popovici, D. Hărădău, V. Sotiriu, A. 
Roșianu, Valeria Balaj, Elena Tri- 
fu și Eleonora Dumitrescu. Au mai 
fost, de asemenea, prezenți la 
start reprezentanți ai cluburilor 
Politehnica 
Hunedoara, 
U.T. Arad.

Citevâ rezultate : simplu bărbați : 
Galamboș (Galați) — Gilea (Șc. sp. 
Timișoara) 6—1, 6—2. C. Hărădău 
(Huned.) — Popescti (Electrica) 6—2 
6—2 ; simplu femei : Elena Trifu 
(Steaua) — Geta Groza (Șc. sp. Ti
miș.) 6—0, 6—3.

de asemenea,
, '.i ai -----
Cluj, ■Constructorul
Dunărea Galați și

P. ARCAN

30pe localitate : pînă la
1971
pe județ : pină la 16 aprilie 
pe zonă (pe ministere): pină 
1912
finală : 11—14 iunie 1972, Tl-

pe județ : pină la 30 aprilie 
pe Zonă (Anală): 2—6 iulie

LUPTE

BOX

1 CAMPIONATUL NAȚIONAL 
AL ȘCOLILOR PROFESIONALE

— etapa pe localitate : pînă la 26 de
cembrie 1071 . , ‘

— etapa pe zonă (pe ministere): pină 
la 13 martie 1972

— etapa finală : 3—6 aprilie
SIBIU

1072,

CE E INTACT?

6 februarie 1972
a Il-a (pe localitate): 7—27

1972
a III-a (pe județ): 2—16 aprl-
a IV-a (finala pe țară) în va- 

GIURGHIU-MUHEȘ.

(pentru elevii școlilor generale pînă la 
clasa a VIt-a inclusiv, născuți în anul 

1953 și mal tineri)
— etapa pe detașament, unitate : trim. 

I și II
— etapa 

primăvară
— etapa
— etapa 

tabăra de 
SEVERIN)
CONCURSUL „ ȘTAFETA ISCUSINȚEI 

ȘI A INDEMINARH” 
(pentru elevii școlilor generale pîhă la 
clasa a VH-a, inclusiv, născuți in anul 

1958 și mal tineri)
— etapa pe detașament, unitate : trim. 
— III
— etapa Pe județ : 15—25 Iunie 1972
— etapa finală : 1—15 dugust 19/2 (în 

tabără COSTEȘTI, jud. HUNEDOARA).
CONCURSUL „EXPEDIȚIILE 

CUTEZĂTORII” 
(pentru elevii școlilor generate pină la 
clasa a vfl-a inclusiv, născuți in anul

i

pe localitate : în vacanța de
Pe județ : 15—30 iunie 1972 
finală : 18—31 iulie 1972 (în 
la PONEASA, jud, CARAȘ-

î. campionatul școlilor 
PROFESIONALE

— etapa pe localitate : pină la 26 de
cembrie 1971

— etapa pe zonă (pe ministere) : pînă 
la 16 aprilie 1972

FOTBAL

NATAȚ1E
1 CONCURSUL REPUBLICAN 
PENTRU ȘCOLILE SPORTIVE

26—30 iulie 1972, GALAȚI

OINĂ
1. CAMPIONATUL NAȚIONAL

a) școli generale (pînă la clasa VII, 
inclusiv)

— etapa pe județ : pînă la 28 mai 1972
— etapa pe zonă : 17—21 iunie 1972
— etapa finală : 17—23 iulie 1972, PIA

TRA NEAMȚ
b) Licee 

generale)
— etapa
c) Școli
— etapa 

noiembrie
— etapa

1972
— etapa 

la 27 mal 
, — etapa

(și clasele VIII-X ale școlii ir

pe județ : pînă la 4 iulie 1972 
profesionale
pe localitate : pînă ia 30
1971 
pe județ
pe zonă
1972

__r.. finală :
BUCUREȘTI

2. CRITERIUL DE FOTBAL 
PENTRU ȘCOLILE SPORTIVE

ȘI LICEELE CU PROGRAM 
DE EDUCAȚIE FIZICA

— etapa pe zonă : 28—30 Iunie 1972
— etapa finală : iulie 1972 (în tabăra 

de fotbal. DEVA)
3. CUPA SPERANȚELOR — 

MINIFOTBAL, INTBRSTRAZI
(pentru elevii școlilor generale, pină la 
clasa a VH-a, inclusiv născuți in anul 

1960 Și mai tineri) 
pe localitate : 19 iunie — 1
pe județ : 1—io august 1972 
fihală : 26 august — 1 s6p-

: pină lâ 16 aprilie
(pe ministere): piuă

15—21 iunie 197?

1. CUPA SPERANȚELOR 
școlile generale ... .....—„ jn auuj(pentru elevii din

clasa a VH-a, inclusiv, născuți 
1959 și mai tineri)

— etapa pe localitate : pină la 
1972

—etapa pe județ : 25—30 iulie
— etapa finală : 11—13 august 

SLATINA-OLT

PATINAJ VITEZA

la

25 iulie
1972 

197?

1. OLIMPIADA de iarna a EtEVlLOil 
(pentru elevii din școlile generale la 
clasele a VIII—X, licee și școlile pro

fesionale)
— etapa I (pe școală): pină la 30 ia

nuarie 1972
— etapa a U-a (pe localitate): 1—20 

februarie 1972
— etapa a III-a (pe județ): 27 februa

rie sau 5 martie 1972

SANIE

— etapa 
iulie 1972

— etapa
— etapa 

tembrle 1972

1. CONCURSUL DOTAT CU TROFEUL 
„SĂNIUȚĂ DE ARGINT** 

(pentru toți elevii din școlile generale, 
licee Și școli profesionale)

— etapa I (pe școală): pină la 15 ia
nuarie 1972

— etapa a Il-a (pe localitate):. 16—23 
ianuarie 1972

— etapa a III-a (pe județ): 30 ianuarie 
sau 6 februarie 1972

— etapa a IV-a (Sinaia pe țară): 12—13 
februarie 1972, POIANA BRAȘOV

eiasa a vil-a inclusiv, născuți 
1958 și mai tineri)

— etapa finală : 15 iulie — 15 
brie 1972

1. Etapele pe școală, pe localitate sau 
centre de localități (comune, orașe) și 
pe județ ale campionatelor și concursu
rilor care nu au menționate aceste date 
în calendarul republican vor ti organi
zate la datele fixate de comisiile jude
țene pentru educație fizică și sport, ți- 
nind seama de structura anului școlar, 
de condițiile geografice șl climaterice 
specifice județului.

2. La campionatele liceelor participă și 
elevii din clasele VIU — X ale școlilor 
generale.

3. Modul de organizare a competițiilor,
condițiile de participare, proloeolul de 
desfășurare a Întrecerilor pe discipline 
sportive, titlurile și premiile ce vor fi 
acordate, " ‘ •-
întocmite 
parte.

septem-

slnt incluse In regulamentele 
pentru fiecare competiție in

VOLEI
l CAMPIONATUL NAȚIONAL 

DIVIZIONAR ȘCOLAR ȘI DE JUNIORI
I : 26 septembrie — 24 octom-
II : 19 — 23 decembrie 1971
III : 3o ianuarie — 27 februa-

— turul 
brie 1971

— turul
— turul

rie 1972
— turneul final : 5—9 aprilie

PLOIEȘTI
2. CAMPIONATUL NAȚIONAL 

AL ȘCOLILOR PROFESIONALE
— etapa pe ■--”••*-•“ * - -

bruarie 1972
— etapa pe

1972
— etapa pe .... . _

la 27 mai 1972.
— etapa finală : 18—21 Iunie 1972, CON

STANȚA
3. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 

ȘCOLAR Șl DE JUNIORI
— etapa pe

de localități :
— etapa pe 

1972
— etapa pe

1972,

Lucian Bolder șl Vera Rado 
clștigători al „CuflBi Mureșul"

TG. MUREȘ (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Au luat, sfîrșit 
întrecerile dotate cu „Cupa Mureșul", 
ediția a XllI-a. la care au fost pre- 
zenti 32 de jucători din București, 
Cluj. Brasov. Hunedoara. Sf. Gheor- 
ghe și Tg; Mureș.

După dispute care, de-a lungul ce
lor trei zile, au oferit reușite soec- 
tacole, Lucian Boldor 
Cluj) și-a adjudecat 
pion al acestei ediții, 
finală cu G—1. 6—2 
(Mureșul Tg. Mureș), 
titlul a revenit Verei 
nica Cluj), iar la dublu-bărbati cu
plului Toma Ovîci (Progresul Bucu
rești) — Lucian Boldor. In finală, ei 
au dispus de perechea Â, Balogh, 
Z. Nemc-th (Progresii!) cit 6—1

Foarte spiritualele articole despre Hamlet și 
fotbal, despra Elsinor și Răducanu, au murii dumi
nică — și măiturisesc că nu-mi pare rău. Acum 
nu mai avem chef de Shakespeare și nu ne mai 
pasionează influenta sa asupra „orizontului spiri
tual" ai lui Cheran și Neagu. De mult n-am văzut 
fundaș al naționalei’ jucînd atît de ridicol precum 
Cheran, de mult n-am văzut națională atît de ne
inspirată și neputincioasă ca duminică. Slraniu, pină 
și Țopescu a fost neinspirat, atrăgîndu-ne atentia 
— fie ș: cu calmul său de bun gust — că „echipa 
Danemarcei nu e Finlanda..." Dar 
de cînd acea echipă a Finlandei 
poate fi luată ca termen de com
parație ? A crezut cineva dintre 
noi că la fiecare...colț de stradă, 
în Europa, vom da peste echipe 
ca Finlanaa ? Alții vin și spun că 
e greu de refăcut un handicap de 
două goluri, încasat în primele 10 
minute, și încep o dureroasă la
mentație pe tema Boc - Răducanu, 
care nici ei nu scriu în fiecare zi 
acea pagină antologică în istoria 
faptelor din careul de 16... Bine, 
dar cine ne-a obligat să pornim 
de ia 0—2 in minutul 11 ? Mai e 
și ideea cu „șansele intacte"... 
Șansele or fi intacte, dar logica 
nu e intactă, și cu atît mai puțin
părăsi ideed mea că după fiecare înfrîngere trebuie 
să ne stfîngem bine cureaua la pantaloni, nu. voi 
ridica glasul cu mînie — căci n-am vocație pentru 
aria —, ce pot spune foarte liniștit este că-mi dis
place profund manevra Guadalajara — MOnchen. Ea 
e expresia cea mai elocventă și cea mai tristă că 
în fotbalul nostru mai domină panica în fața rezul
tatului, panică urîtă, prost sfătuitoare ca și furia, 
străină de sport, dușmană sportului.

Pînă am eliminat Albania, și chiar după aceea, 
ne-arti uitat de sus și cu ușor dispreț la țările care 
își confundă naționala cu echipa olimpică. Deodată, 
ne-a cuprins dîrdîiala și complexul de inferioritate.

MJ i&Sa.

morala. Nu voi

(Politehnica 
titlul de cam- 
intrecindu-1 in 
pe A. Balogh 
La simplu fete 
Rado (Politeh-

LOTUL OLIMPIC A INTRAT

Dacă alții fac așa — de ce să n-o facem și noi ? Să 
n-o fi făcut I Să n-o fi făcut măcar așa, din mîn- 
drie, din respect față de propriul nostru prestigiu, 
pe care cei diniît noi trebuie să-i apărăm și să-t res
pectăm. Ce mare performanță va fi ca o echipă care 
a ținut Anglia și Brazilia (profesioniști) la respect, 
tot echipa aia să elimine o Danemarcă mai bună ca 
Finlanda, ce i drept, dar fără cotă europeană și 
care se mai poate lăuda acum, pesle tot, că le mai 
putea da românilor încă trei boabe ? Și de ce tot 
Dinu, tot Dembo, tot băieții ăștia cu nervii care-i ou, 
nervi totuși de om, vor trebui să tremure ?i pentru 

calificarea europeană, și pentru 
cea olimpică, și pentru cupele in- 
ter-cluburi ? Cînd supui același 
grup restrîns de oameni la atîtea 
presiuni nervoase — nu e de mi
rare un gol ca acela... De ce 
să nu tremure și Lică, și Broșov- 
schi, și Aelenei, și atîția alții care 
sînt buni duminical dar; deodată, 
cînd e vorba de plecat doar la 
Miinchen, nu la mondiale, nu mai 
sînt buni, „nu vor face fată", „vor 
fi depășifi” etc. etc ? In primul 
rînd, asta trebuia dovedit, tar 
dacă se dovedea că o echipă 
olimpică — antrenată riguros, cu 
cap, — o echipă cu băieți de 
perspectivă ar fi luat șase boabe 

(cum n-au luat niciodată ..ăi mari șide la danezi (cum n-au luat niciodată ..ăi mari și 
deștepfi", nu ?) și nu s-ar fi calificat, cine poate 
spune ce perspective s-ar fi deschis prin această 
înfrîngere ? Oricum, s-ar fi economisit ceva din 
energia „mexicanilor" care, duminică, n-ar fi făcut 
față nici lui „U"-Cluj...

Mi se va spune că pun întrebări hamletiene ? Nu 
— la capitolul „întrebări hamletiene’ am o singură 
frază : după ce a pierdut ca la loterie meciul său 
cu Froehling, la 2—0 pentru americani, ce l-a mai 
făcut pe Țiri să joace acel genial dublu ? Credea că 
se mai pulea cîștiga Cupa ? Am vaga bănuială că 
răspunsul lui ne-ar băga în pămînt de rușine, pe 
toți, olimpici și neolimpici. Mă aplec adine în faja 
unuia din cele moi superbe rezultate din istoria 
sportului românesc • înfringerea, da, înfrîngereo de 
la Charlotte... BELPHEGOR

IN ETAPELE DECISIVE DE PREGĂTIRE
Attă dată, in atari împrejurări. în

cercam să analizăm, firește succint Si 
oprlndu-ne numai asupra luthurilor 
esențiale. comportarea formațiilor 
participante la campionatul republir 
can masculin de handbal. Astăzi, 
ne-am propus să pătrundem d.neolo 
de felul in care s-au prezentat echi
pele si. intrind în intimitatea lor, 
să ne îndreptăm atenția cu precă
dere spre handbaliști! cu adevărat 
fruntași, adică spre acei jucători care 
au fost incluși de colegiul de antre
nori în componentă ceior două lotdri 
reprezentative.

Socotim că momentul este rit se 
poate de indicat pentru o asemenea 
discuție, deoarece ambele garnituri 
ÎS1 încep pregătirile pentru a putea 
face tată eu succes unor iminente și 
dificile dispute internaționale. tn 
felul acesta, lotul A. de fapt echipa 
olimpică a României, nășește îhtr-Una 
din ultimele etape de pregătire. în 
care este normal ca experiențele să

CAMPIONATUL
REPUBLICAN

localitate : pină la 7 fe- 
județ : pină la 16 aprilie 
zonă (pe ministere) : pină

localitate sau pe centră 
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vine. Jucători înalți. cu o remarca
bilă forță de șut apar șl pe postul 
de extremă stingă : B'Holom și Gu- 
nesch. in timp ce pe partea dreaptă 
alături de excelentul tehnjclan 
este Gațu, a fost 
stingaci care s-a 
pionat. prin forța 
șuturilor sale. Cu 
citatea de finalizare din afară a 
pel este — putem spune — 
vată. Cum stăm însă cu jucătorii de 
semicerc, cu plvotil ? tn acest sens, 
antrenorii au acordat credit în con
tinuare Iui Samitngi, selecționînd ală
turi de el pe Hota, fără discuție cel 
mai bun pivot și cel mai prompt ju
cător în contraatac din catnp'bnat.

Problema esențială rămine cea a 
conducătorului de ioc. Să ne amintim 
că. în trecut, pe acest post au evo
luat handbaliști cu o excelentă pre
gătire tehnică și tactică individuală, 
cum a fost cazul cu Nodea sau Ot«- 
lea. De această dată, antrenorii Nl- 
colae Nedef și Eugen Trofin. rare se 
vor ocupa de pregătirea lotului olim
pic, au preferat. în locul lui Goran, 
doi tineri, extrem de ambițioși, dotați 
eu excelente calități fizice Si mo
rale, în mare prbgres tehnic și tac
tic. Este vorba de Voinea și Stef, evi
dential ani la rind în echipa de ti
neret și trecuti acum In prima gar
nitură. Schimbarea este oarecum ne
obișnuită. dar explicația ei 
căutată în asprimea cu care 
handbalul la ora actuală. în 
tea cu care se construiesc 
ofensive.
voie cei din mina cărora pornesc toa
te combinațiile de atac. Să sperăm 
că alegerea antrenorilor a fost bună !

în încheiere, vom observa că din 
lotul secund, alături de jucătorii mai 
vechi, amintit! mai înainte. în vede
rile celor doi antrenori intră si doi 
tineri handbaliști : Stock! și Tudosie, 
ambii capabili, orieîtid să îmbrace tri
coul formației olimpice. în orice caz. 
schimbările de oarheni ne determi
nă să credem că au fost operate mo
dificări și în metodica de pregătire 
a lotului. Iată de ce așteptăm eu ne
răbdare apropiatele lui evoluții pu
blice Abia după aceste prime — și, 
unele dintre ele dificile — examene, 
concluziile vor putea fi mai trainice.

fie limitate și ca echipa să prindă 
contur în acest sens. înainte de a 
aminti cile ceva despre modul in care 
s-au comportat selecționații. Se im
pune o observație interesantă : la al
cătuirea reprezentativei A s-au avut 
in vedete forma jucătorilor și re- 
numele lor. 
dintre Vechii component! ai 
au trecut în lotul secund, locul 
fiind luat de handbaliști tineri, 
marcați și verificați în ultimul 
Ș dacă Lieu. Goran, Popescu 
Moldovan au cedat tricoul formației 
campioane a lumii unor tineri ca 
Voinea, Costna, Sehobel. Ster șau 
Bota, operația a avut și un sens in
vers, noua alcătuire a echipei Româ
niei oferindu-ne prilejul de a-1 vedea 
revenind pe portarul Al. Dineă. Un 
motiv în plus, deci: să afirmăm că 
operația de selecție a avut 
sănătpase : forma, valoarea 
pectivele jucătorilor.

Pentru că tot 
tarul Dincă să 
revistă cu acest 
noastră a avut 
de valoare mondială, 
majore în realizarea multora dintre 
performantele de. marcă ale handba
lului masculin, tn prezent, portarii! 
titular este Cornel Penu, care chiar 
dacă a manifestat la începutul cam
pionatului mai putină siguranță ca 
de obicei, și-a revenit pe parcurs, do- 
vedindu-se în unele meciuri același 
portar măre aproape imbatabil, so
bru șl prompt în intervenții. Alături 
de el. fără discuție că Dincă a fost 
portarul nr. 2 al campionatului, ceea 
ce justifică pe deplin revenirea sa în 
lotul reprezentativ. Al treilea portar 
este Orban, cafe la fel ca Penu a în
ceput mai puțin convingător în noua 
sa echipă (Steaua), dar ulterior și-a 
intrat în mină. în afară de portari, 
principala forță a echipei noastre re
prezentative o constituie „cvartetul” 
interilor, ma! precis al acelor jucători 
în sarcina cărora cade în special fi
nalizarea acțiunilor. Cei patru „muș
chetari’* ai echipei sint : Gruia (în 
primul rind). Kicsld (a cărui matu
ritate în apărare se îmbogățește me
reu, din păcate pe măsură ce-i 
incisivitatea în atac 1) și doi 
titularizați acum pentru prima 
Dan Marin și Sehobel, ambii în 
progres și bapabiii să poarte pe ... 
rii lor marea răspundere ce le re-

deoarece o bună parte 
echipei 

lor 
re- 
an.
sau

inclus Cușma, 
evidențiat in 
pătrunderilor 
alte cuvinte, i

care 
, un 
cani
și a 

capa- 
echi- 

tezol-

a

criterii 
și pers-

de por-ăm amintit
începem trecerea in 
post, in care echipa 

dintotdeauna jucători 
cu contribuții

trebuie 
se joacă 
rapidita- 

_ acțiunile 
în nuterea de care au ne-

• Pe stadionul C.F.R. din Timi
șoara a avut loc, recent, întîlnnea 
dintre echipa de juniori a ferovia
rilor și o selecționată a Serbiei. Un 
rezultat excelent a realizat foarte 
tînăra alergătoare iugoslavă Susnear 
(13 ani) care a parcurs distanța de 
800 m în 2:15,5 (I*. Arcan, cores
pondent). t

• Clubul bucureștean Construc
torul desfășoară o muncă anonimă, 
dar plină de roade în domeniul 
atletismului. Din inițiativa acestui 
club a fost organizat un campio
nat pe echipe, sistem divizie, pen
tru școlile generale din sectorul 5. 
La întreceri participă reprezentati
vele a 16 școli, cu copii de 9—14 
ani. Tn primele două etape ale com
petiției au luat parte 450 de con- 
curenți, remareîndu-se, în această 
privință, Șc. generală nr. 114 care 
a avut 112 participări din tot atitea 
posibile.

In cele 4 grupe conduc t I — Șc. 
generală 99; II — Șc. generală 190; 
111 — Șc. generală 194 și IV — Șc. 
generală 103. Dintre tinerii concu- 
renți s-au remarcat i Elena Gher
ghina, Victoria Ivan, Daniela Me- 
linte, George Alexea, Ion Herling, 
Andrei Bejan ș.a.

La sfîrșitul săptăraînii sînt pro
gramate 
a III-a 
byuri.

• La 
șura simbătă și duminică întrece
rile din cadrul campionatelor repu
blicane de pentatlon (senioare și 
junioare), decatlon și 20 km marș 
(juniori) și concursul republican 
pentru probe neclasice și ștafete.

• La consfătuirea antrenorilor de 
la Snagov, de la finele anului 1970, 
F.R.A. a instituit un premiu pen
tru antrenorul cu cea măi bună se
lecție. Cu acest prilej, primul ales 
a fost tînărul antrenor btăilean 
Ion Moroiu Pe foarte mulți, ale
gerea i-a surprins, unii s-au con
siderat chiar puțin nedreptățiți. Dar, 
să vedem roadele acestuia din 19711

— Recorduri republicane 
niori II și III — 15 (din 
în sală).

— Campioni republicani 
niori III — 3.

— Locuri II și III la campiona
tele republicane — 8.

Iată dar o „producție” remarca
bilă, mai ales că atleții acestui an
trenor, aparținînd clubului sportiv 
Brăila, se pregătesc în condiții din 
cele maj precare i fără pistă și sec
toare, pe un teren viran. Și toate 
acestea deoarece stadionul de atle
tism din Brăila, intrat în construc
ție în 1969 și care trebuia terminat, 
după toate promisiunile specialiști
lor, în 1970, nu este gata nic» 
acum, la sfîrșitul anului 1971...

Cît va mai dura oare această si
tuație ?

întîlniri în cadrul etapei 
cînd au loc și cîteva der-

Timișoara, se vor desfă-peVineri, simbătă 
Poligonul Tunari 
campionatul vînâtoresc individual de 
talere. Participă visători din toate 
județele țării, atîi la 8keet cit și la 
talere aruncate din șanț.

Concursul este dotat eu însemna
te premii în arme și echipament 
vînătoresc.

Si 
se

duminică 
va desfășura

ÎN PERSPECTIVA APROPIATULUI SEZON DE IARNĂ

STAȚIUNILE MONTANE ÎȘI PREGĂTESC PÎRTIILE

scade 
tineri 
oară, 
mare 
ume-

Ne-am obișnuit ca fiecare sezon 
să aducă ceva nou în structura 
bazelor turistice și sportive, a in- 
stalațiilor-anexă din stațiunile spor
turilor de iarnă. E și firesc, căci 
dinamica dezvoltării schiului și a 
celorlalte sporturi de iarnă cunoaș
te o creștere vizibilă de la an la 
an, întreprinderile și instituțiile de 
resort preocupîndu-se să creez.e o 
bază materială complexă și o func
ționalitate superioară de la un se
zon la altul. Nici iarna 1971—72 nu 
va face excepție de la această re
gulă. Apropierea iernii mobilizează 
factorii de răspundere ai principa
lelor stațiuni turistice hivernale în 
vedetea creării acelui climat de 
exemplară deservire atît de nece
sar reușitei, atît pentru drgatiiz i- 
tori, cît și pentru vizitatorul sau 
sportivul aflat în pregătire.

POIANA BRAȘOV, de pildă, pre
gătește o nouă față pîrtiilor sale, 
devenite în ultimii ani comune pen
tru performanță și pentru agre
ment. Sub raport sportiv, pîrtiile 
vor fi și în această toamnă mode
late și nivelate în vederea omolo
gării in lumina noilor reglementări 
F.I.S. Sub raport turistic, prin grija 
A.ILS. Brașov și cu contribuția ma
terială a O.N.T. Carpați Brașov, ele

vor i'i lărgite, ameliorate, marcate. 
Sint prevăzute lucrări pentru con
strucția unui taluz de protecție pe 
pîrtla Lupului, importante amena
jări cu buldozerul pe Sulinar, dru
mul Roșu, Subtelcferic și pîrtia Bra
dului din fața complexului turistic 
din Poiană. Absolut toate vor fi cu
rățate de crengi, buturugi, bolo
vani, creîndu-se posibilitatea ca de 

,1a prima zăpadă, chiar de o grosi
me redusă, ele să fie accesibile 
schiului. Se întrevăd schimbări or
ganizatorice în ceea ce privește a- 
partenența de aceeași unitate a 
tuturor mijloacelor mecanice de ur
care (telecabină, telescaun, teie- 
schiuri) în scopul unei conduceri, 
aprovizionări și exploatări unitare 
și al corelării programelor. Con
ducerea O.N.T. Carpați Brașov se 
preocupă de dimensionarea reală și 
competentă a viitoarei școli națio
nale de schi, capabilă să instruias
că, la o concurență internațională, 
contingentele de turiști interni și ex
terni așteptate pentru noul sezon. 
Se concep măsuri îmbunătățite pen
tru balizarea pîrtiilor, pentru secu
ritate și prim-ajutor în ideea unei 
recuperări rapide, moderne și con
fortabile. Scontînd pe debitul ac
tual al mijloacelor mecanice, care

ar putea fi lărgit și printr-un orar 
mai prelungit, se apreciază că 
necesarul turismului permanent, 
ca și al celui de tranzit de la sirșit 
de săptămînă va fi în cea mai 
mare măsură — și comparativ cu 
anii precedenți — ameliorat și aco
perit.

PREDEALUL, Sn efortul său con
stant de modernizare, după ce în 
anii precedenți și-a dublat linia de 
telescaune, își dublează în prezent 
și linia de teieschi prin grija con
structorului — I.C.L. Brașov. Deși 
proiectul a fost gata din iunie 1971, 
lucrările au fost atacate abia în 
septembrie, dar există — totuși — 
condiții ca instalația nouă să intre 
în funcțiune în decembrie 1971. 
Dar cu eforturi... și costuri mai 
mari. Și la Predeal, pîrtiile Clăbu- 
cetului vor fi 
pregătite. De Ia 
așteaptă totuși o 
congestionare a 
antrenarea în circuitul sportiv, de
servit de baby-lifturi, a vechilor 
zone schiabile, Trei Brazi, Diham, 
Vaștea etc. O problemă rămîne și 
funcționarea impecabilă a telescau- 
nelor de pe Clăbueet, în sensul a- 
provizionfirii c« piese de Schimb. 
Este timpul ca după o așteptare de

curățate, nivelate, 
O.J.T. Brașov se 
încercare de des- 
Clăbucetului prin

SELECȚIONATA

doi ani uziha Tractorul Brașov să 
acorde în sfîrșit, ajutorul tehnic și 
material solicitat — repetat — al 
O.J.T. Brașov pentru telescauneJe 
din Predeal.

După multe discuții, SINAIA a 
obținut (în sfîrșit) avizările și a- 
probările pentru defrișarea unor 
pîrtii în porțiunea Cota 1400 — Si
naia, dublînd, pe- schiuri, linia te- 
lecabinei. Era și acesta un lucru de 
cea mai mare importanță pentru 
viitorul stațiunii și rentabilizarea 
optimă a telecăb’hei intrată îfi 
funcțiune pe ambele tronsoane i 
Sinaia —■ Cota 1400 și 1400 — Fur
nica. Nu este sigur că se va schia 
pe porțiunea amintită în iarna care 
vine, dar orice început e bun. Ori
cum, restul pîrtiilor, cele din zona 
alpină, superioară, vor fi curățate, 
ameliorate și superior deservite de 
un program corelat și optimizat al 
tuturor instalațiilor mecanice exis
tente : telecabine, telescaune și te- 
leschinri.

După cum vedeți, stațiunile sînt 
gata să vă primească cu toalete noi 
de sezon. E rîndul dv. să vă pregă
tiți. De aceea, nu uitați să vă veri
ficați echipamentul, să completați, 
inventarul și să punfeți într-o oare
care condiție și organismul dv„ pe 
care (probabil) automobilul, biroul 
și comoditatea l-au cam moleșit.

Mihai BIRA

Colin ANTONESCU

IN FAȚA FILEULUI
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UNDE SINT ARBITRU?;

DE TINERET A BUCUREȘTIULUI

A PLECAT LA MOSCOVA
Ieri a părăsit Capitala, îndreptin- 

du-se spre Moscova, selecționata de 
tineret a Bucureștiului în vedetea 
tradiționalei întîlniri cu reprezenta
tiva capitalei Uniunii Sovietice, 
programată la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni.

Din lotul scrimerilor bucureșteni 
lac parte, printre alții, Ursovici și 
Dinu (floretă băieți), Draga, Bartoș 
și Crișu (floretă fete), Zidaru, 
Szabo (spadă), Marin, Oancea și 
pop (sabie),

A fast o Îngrijorătoare lipsă de arbitri 
la recenta etapă a campionatului divi
ziei A. Drept care, prof. Dan Apostol, 
directorul concursului, om înzestrat cu 
simțul umorului ne-a solicitat un... ca
ricaturist : „Unde-i Neagu Radulescu, să 
mă facă umblînd cu arcanul după arbi
tri ?“

Dincolo de glumă și zîmbet, se află in 
scrima noastră o situație de neconceput: 
gorpul arbitrilor este deștul de firav și, 
tn plus, nici cei ce au calificarea nu răs
pund totdeauna ia solicitările forului de 
specialitate. Clauza prevăzută in regu
lamentele principalelor competiții cari 
obligă echipele participante să aducă și 
cile un arbitru, este, adeseori, uitată. 
Concret : la etapa despre care vorbim 
au comis asemenea... omisiuni Crișul 
Oradea, I.E.F.S., Universitatea București, 
Dunărea Galați, tractorul Brașov, Medi
cina Tg. Mureș, Politehnica lași și Chiar 
clubul gazdă, C.S.M. Cluj.

La ultima ședință de comitet federal, 
președintele colegiului de resort, A. Alt
mann a prezentat un plan amplu pentru 
rezolvarea problemei arbitrajului (for
marea cadrelor noi, verificarea cunoștin-

țelor arbitrilor vech!/ unificare» Inter
pretării regulamentului etc.).

Este cazul ca acest plan să fie pus de 
urgență In aplicare.

SE CAUTĂ MUȘCHETARI
GONG!

• Lotul arbitrilor divizionari A i
M. Albliț, C. Ărmășescu, I. Arniea- 
nu, N. Beciu, M. Bolintineanu, E. 
Costoiii, I. Covaci, A. Dinicti, V. 
Dumitru, R. Farmuș, C. Florescu,
N. Gălășeanu, Em. Iliescu, Gh. Io- 
neseu, N. Ionescu,'N; Mateescu, Gr; 
Nedelcu, M. Nicolau, I. Niculestu, 
C. Nistor, M. Oancea, Z. Pătru, D. 
Radulescu, V. Savii, V. Sandulescu. 
EUg. yintjlescu, V. Voicu, M. Ze
ii nschi, Ov. Georgescu, V. Vrăjescu

ț (București), I. Nicoară (Arad), M;
Marian (Oradea), V. Arhlre, V. 
Stoia, D. Păltinișân, FI.. âatnoian 
(Brașov), V. Moraru, V. Chioreanu, 
L. Arțdrieș, M. Herța (Cluj), C. Mu- 
șat, I. Ionescu (Constanța), I. Amă- 
rășteanu, V. Tilcâ, C. Bucur (Cra
iova), E. Ududed (Galați), N. Da
niel (Iași), Fl. Borz, V. Szakacs (B. 
Mare), L. Ciulea (Tg. Mureș), V. 
Ranghel, Șt. Stănescu, S. Dumitres
cu, C. Șovăială (Ploiești), C. Pita- 
ru (Sibiu), N. Luca, Gh. Borghida,
O. Drăgan (Timișoara).

• Cunoscutul antrenor gălățean, 
lector univ. Florin Balâiș, ă revenit 
la conducerea echipei Politehnica.

• Din pepiniera vîlceană a prof. 
Laurențiu Stilea alți doi tineri ju
cători au fost promovați în divizia

A. Este vorba de Ion Ungureanu 
(18 ani — 1,91 m) și Cristian Zu- 
gravu (18 ani — 1,85 in) care vor 
face parte din lotul Politehnicii 
Galați. Două noi elemente de pers
pectivă ce se adaugă celor 3 pro
movați anul trecut de harnicul pro
fesor vîlcean i Laurențiu Dumă- 
ndiu, Radu Dumitrescu (ambii se
lecționați și în primul lot național) 
și Dragoș Popescu.

BANEASA

Slr. Erou lancu Nicolao nr. 32, Sector 2 

— Autobuz: 48, 67, 203 si cursele 

întreprinderii

ANGAJEAZĂ URGENT

• Tot în Cupa Muscelul, la Cra
iova. meciurile pot fi calificate ca 
mediocre : Electroputere Craiova a 
învins pe C.S. Pitești cu 22—17. O 
impresie ceva mai bună au lăsat M. 
Gâtan, I. 
(Craiova). 
(Pitești).

Enache, G. Brătănescu 
L. Ionescu și I. Gherman

Incepînd din această toamnă, maeștrii 
sportului Ana Ene Pascu faco parte din 
colectivul de profesori al Școlii sportive 
nr. 1 din București. Cum acțiunile per
sonale de depistare a elevilor dornici 
să practice scrima nu au fost prea fruc
tuoase. Ana Pascu ne-a rugat să o aju
tăm în găsirea;., mușchetarilor.

Așadar : elevii și elevele din clasele 
IV—VII se pot înscrie in secția de scri
mă a Șe. sportive ne. 1, Caiet Victoriei 
nr. 216 (telefon 15.65.20), zilnic,1 intre O- 
rele 9 și 11. ’

• întâlnind în cadrul competiției 
clotată eu Cupa Muscelul echipa Au
tomobilul Măcin. formația Sport 
Club Bacău a obținut victoria eu 
21—17 Rezultate tehnice : V, Enache 
(A) ciștigă prin neprezențare. C. Vra
bie (S.C.) egal cu Gh. Rusii, 1’. Bâ- 
niiă (S.C.) b.p. Gh Enaelie, R Mă- 
ghirescu (S.C.) b.p. S. Enache, E. 
Stoica (S.C.) b. dese. I. Șerban, M. 
Ouatu (S.C.) b.ab. 2 A. Spătarii, C. 
Agop (S.C.) egal eu V. Pietea. M. 
Penciu (A) bp. C. Petriia, M. Lupu 
(A) b.ab. 3 P. Tămuc. M. 1 udose (A) 
b. neprez.

Hie IANCU -coresp. județean.

V. POPOVICI-coresp.

^mical Ia Lupeni. Echipa• Meci amical Ia Lupeni. Echipa 
locală. Minerul, a întrecut A.S.A. Tg. 
Mures cu 14—8. Rezultate: C. Dini 
(M) egal cu Șt. Rigmany, V. Popes- 
eu (M) 
(A.S.A.) 
b p. K. 
b.ab. 2 
b.p. N.
F. Bocr,

bp E. Szegedy. N. Șontieă 
b.p. W. Vereș, A. Narita (M) 
Kovacs, M. Șurubaru (M)

N, Mitrache. D. Selcelî (M) 
Ferolu. V, Săbău (M) b.p.
M. Păuniță (A.SA.) b. ab. 2 

G. Dretu. T. Henteș (M) b p. M. Var
ga. N. Guran (M) egal cu Fr. Csiki, 
M. Roman (A S A.) b.p. C. Luca.

N. BARBU-coresp.

— Ingineri
— Tehnicieni
— Contabili

în următoarele specialități: Construcții, Instalații termofehniee, 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
— Mașinist! pompe compre- 

soare
— Șef tura centrală energetică 

----- 1-.- chimiști (pentru
de neutralizare,

Economiști principali 
Economiști

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

file)
— Sculeri S.D.V.
— Zidari
— Frigotehnîșfi

- Operatori 
instalații 
tratarea apei și stații de 
fluide)
Se pol angaja din județul Ilfov și județele învecinate 

cazare asigurată.
Informații suplimentare ia Serviciul personal, telefon 

sau 33 78 82.

special iiâ

cei care au

333830127
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LA CRIȘIIl, GREȘELI TRECUTE Șl RECENTE IȘi DAU MINA TITUS OZON Șl ION VOICA -
OBSERVATORI LA PAR1I0A

Adversarele echipelor românești in cupele europene manifestă optimism

DUPĂ ELIMINAREA LUI GORNIK ZABRZE, MARI SPERANȚE 
ÎN LEGIA VARȘOVIA Șl ZAGLEBIE WALBRZYCH

- Corespondentă specială din Varșovia -
13 (prin telex, do la 
nostru).

VARȘOVIA, 
corespondentul

Ca și fotbalul, românesc, care a cu
noscut ddmihică uh eșec la 
reprezentativei sale (1—2 cu 
marca, în preliminariile J.O.), 
polonez — care tot duminică _ 
registrat o înfringere usturătoare (1-3 
cu R.F. a Germaniei, în campionatul 
european) — a traversat în ultimele 
zile o perioadă de descumpănire și 
de amărăciune, absolut firești.

Dar. înfringerea a trecut și Jucă
torii polonezi, ca și marele public 
iubitor al fotbalului din tara noas
tră privesc cu speranțe și interes 
viitoarele confruntări internaționale. 
Iar printre primele sint și cele două 
îhtîlhiri ale reprezentantelor noastre 
în ..Cupă U.E.F.A.11, Rapid—Legia 
Varșovia și Zaglebie Walbrzych — 
U.T.A., contlnd pentru turul 11 al 
numitei competiții europene.

nivelul 
Danc- 
și cel 
a in-

lii ce o privește pe Legia — care 
are în aeeastă săptămînă două difi
cile teste... în campionat, cu Ruch, 
la Chorzow, și cu Wisla, la Varșovia 
— ultimele vești sîht favorabile. Kor- 
zeriiovski și Novak, doi dintre inter
naționalii săi. accidentali in ultima 
vreme, și-au reluat antrenamentele 
și sint apți de joc.

Legia, care va sosi duminică la 
București, privește cu toată seriozi
tatea partida cu Rapid, pe care o 
consideră un adversar puternic și 
foarte periculos, mai ales pe teren 
propriu.

După toate probabilitățile, la Bucu
rești va evolua și vechiul internațio
nal Brychzy (are 38 de ani și a ju
cat de 60 ori în naționala Poloniei), 
jucător pe care, fără îndoială, fot
baliștii dă la U.T.A. și-l reamin
tesc foarte bine.,.

în ce o privește pe cealaltă echi
pă, Zaglebie Walbrzych, ea este a- 
vizată că U.T.A. este actuala lideră 
a campionatului român, în consecință, 
jucătorii de la Zaglebie își dau foar
te bine seama că marea lor șansă de 
a se califica o vor juca pe teren 
propriu. • unde, dacă vor obține o 

vor 
turul III al

. .... dacă vor obține
diferență de goluri convenabilă, 
face un pas inare spre 
competiției.

închei corespondența 
că după eliminarea iui 
brze (scoasă în turtii . 
..Cupei campionilor europeni11, de că
tre Olympique Marseille) multe spe
ranțe ale iubitorilor de fotbal din 
Polonia se îndreaptă spre Legia Var
șovia și Zaglebie Walbrzych.

mea notind
Gornik Za- 

I. în cadrul

BOGDAN BANKA
redactor Ia Przeglad

„CRED CA NU VOM PUTEA
PIERDE CALIFICAREA

declară Ernst Happel, antrenorul lui Feijenoord
care sosește azi la București pentru a urmări

Mai era 
începerea 
Părkeh”

pe Dinamo in meciul cu iyU(t Cluj
uh sfert de oră pînă IU 

partidei, de pe „Idraets 
și spre masa presei își

făcea loc un tinăr, avînd prins la 
revertil pardesiului semnul dis
tinctiv de reporter radio — T. V.

Ajungînd, în sfîrșit, în fața noas
tră (tribuna I era arhiplină la acea 
oră), s-a adresat în engleză cole
gului nostru danez, A. Jensen, de 
la cotidianul „Berlingske Tidende", 
întrebîndu-1 dacă nu cumva este 
ziarist român. Văzînd mirarea ca
re mi se putea citi lesne pe față 
(eram convins că face parte din 
micul grup danez care a asigurat 
transmisia T. V. a meciului), con
fratele danez, surprins și el pen
tru moment, a zîmbit și l-a îndru
mat spre mine. Tînărul s-a reco
mandat a fi operator al televiziu
nii olandeze și, treeînd politicos 
peste întrebarea mea, ce viza le
gătura dinșilor cu partida Dane
marca — România din preliniina- 
riile J. O. ,a scos cu febrilitate 
programul meciului (se apropia 
fluierul de început al arbitrului 
Ohmser), Arătînau-he huthele lui 
Cheran, Dinu. Radu NUnweiller, 
și LUbescu, încercuite rti roșu, he-a 
spus că are sarcina să filmeie e- 
voiuția celor patru dinamoviști- Cu 
ce puteam să-i ajutăm ? Cdilfit- 
inîhdu-i ..că . doar acești pateu ju
cători dm reprezentativa olimpică 
erau dinamoviști.

Am făcut-o, hu înainte însă de 
a-l întreba de ce-1 interesează nu
mai acești jucători. De data aceas
ta, cel ce zîmbfeă era olandezul. 
„îrttrebăți-1 pe doninul Happel..." 
și abia avu timp, coborînd cîte 
trei trepte deodată spre teren, să 
fii»l arate pe antrenorul de la 
Feijenooi'd, aflat undeva, la tri
buna principală.

Așadar, „inamicul public nr. 1" 
al dihamoviștildr în „Cupa campio
nilor europeni", venise la Copen
haga humăi pentru a urmări o 
mică parte dihtfe adversarii de 
miercuri.

în timpul partidei de pe „Idra- 
ets Parken” nu l-am putut inter
pela, iar la sfîrșitul ei antrenorul 
fostei deținătoare a trofeului ce
lei mai bune echipe de club din 
lume dispăruse fără ui-me. Și toc
mai cînd pierdusem orice speran
ță, ajungînd seara tîrziu la ho
telul „Richmond", împreună cu 
antrenorul echipei Danemarcei, 
Ruddy Strittich, l-am găsit pe 
Ernsit Happel în hol, de parcă, 
ne-ar fi așteptat. Bineînțeles, n-am 
mai scăpat prilejul unei convor
biri ce precede .prezența sa la 
București, antrenorul danez — tot
odată conaționalul luj 
îiindu-ne interpret în 
gleză-

— Prezența dv. la 
domnule Happel, atestă 
pe care o acordați partidei 
Dinamo. Credeți, totuși, că obser- 
vind numai jocul a patru din com
ponenții formației, Vă veți edifi
ca ?

Sportowy

PE MICUL ECRAN

Happel —, 
limba en-

Copenhaga, 
importanța 

cu

milar cu cel al nucleului de 
atiinci, da! Ca să fiu sigur, însă, 
mă voi deplasa la București joi 
(n.n. azi), pentru a vedea întreaga 
echipă la lucru într-un meci de 
campionat.

— Nu Vă este teamă de această 
nouă confruntare cu o echipă de 
club românească, ținînd cont de 
„precedentul U.T.A." ?

— Eliminarea noastră de către 
echipa din Arad a fost o întîmpla- 
re. La Rotterdam, în primul joc, 
puteam cîștiga la 4—5 goluri dife
rență. Și nu știu, încă, dacă actuala 
campioană a României este superi
oară celei anterioare. Oricum, sîn- 
tem mai 
că mă 
haga, 
T.V.. 
vadă, 
prim 
cum vom putea pierde calificarea. 
Eliminînd pe Dinamo, ne vom re
vanșa, indirect, și asupra U.T.A.-ei...

circumspecți și faptul 
aflu _ acum la 

însoțit ’ de un 
este cea
Nu . văd, însă, după acest 

contact cu viitorii adversari

acum la Copen- 
de un operator 

mai bună do-

Pciul SLAVESCU

Crișul este una dintre echipele care 
pendulează de vreo 10 ani intre A 
și B. între B și A, nu se fixează 
nici într-o parte, nici în alta, se 
plimbă pe acest traseu cind la deal, 
cînd Ja vale, nu este nici atit de 
mediocră îneît Să rămînă definitiv în 
grupa secundă, nici atit de robue'ă 
îneît să rețină unul din cele 14 
locuri care să-i asigure rămînerea în 
divizia A, Anul trecut. Crișul s-a aflat 
din nou Pe ascendentă, echipa era bu
nă pentru „B”, avea în inginertl flo
ria Cosma'un conducător excelent, un 
adevărat om de fotbal, care înțelege, 
intuiește, acționează, convinge fără 
să constrîngă și are autoritate fără 
să ceară ostentativ așa ceva. De pe 
la mijlocul returului, orădenii înce
puseră să aibă certitudinea diviziei A. 
în oraș atdeau pretutindeni focuri 
de bucurie, publicul umplea stadio
nul și se pregătea pentru aventura 
din toamnă, pe care o visa ihtensă 
și amețitoare. A tfeeflt timpul, cam
pionatul a început și iată că dtîpă 
șase etape Crișul este o echipă bule- 
versată, învinsă aproape de fiecare 
dată, demoralizarea și panica stau ca 
două cocarde pe pieptul tuturor ce
lor ce sperau cu luni în urmă că a 
venit vremea celor 7 ani de bfclștig. 
De eurind. am fost Ia Oradea ca să 
înțelegem sursa 
bru. survenit în 
pe care trăiește 
tr-un 
zona 
Vom 
toare 
solicitat explicații; 
priile noastre puncte de vedere

Situația actuală a Crișului are o 
motivație complexă. Mai întii, lotul 
echipei are o valoare pitică. Lipsesc 
valorile, lipsesc cele 3—4 personali
tăți care conferă vigoare și echilibru 
unei formafii și liniilor ei. în sensul 
acesta, echipa orădeahă este poate 
cea mai puțin înzestrată din divizia 
A. Și A.S.A. și C.F.R. Cluj și Poli 
Iași și Petrolul adică echipele scon
tate ca făeînd parte din aceeași fa
milie de forte, sînt mai bine dotate. 
Dar preearilaiea Ia care ne refe
rim nu este un destin, ci rezultanta 
unei lipse de prevedere. Anul trecut. 
Crișul a pierdut citeva nume. U T.A. 
i-a luat, pe Kun II și Popovicl. Cas- 
sai a plecat la Progresul, iar Sătmă
reanu II la Dinamo. Din puțina vla
gă a Crișului s-a scurs o parte în
semnată și faptul ar fi reclamat mă
suri compensatorii. Din aprilie, pro
movarea în ,.A” devenise aproape cer
titudine. Și cum nu trebuie să fii o 
somitate în materie de fotbal ca să 
înțelegi că divizia A este o ineei- 
care mult mai severă. Vlad. fostul 
antrenor al Crișului. tehnician cu 
merite anul trecut, trebuia sâ atragă 
la timpul cuvenit atenția celor res
ponsabili și să propună măsuri ime
diate pentru vitalizarea lotului. De 
la 
din 
le 
tut 
bile și regulamentare cîtlva jucători 
tineri, cu har. in posturile aflate cel 
mai mult îh suferință. Dar lucrul a- 
cesta nu s-a întîmplat. La sfîrșitul 
campionatului trecut, antrenorul Vlad 
a solicitat să fie schimbat de la con
ducerea tehnică, a plecat imediat in 
concediu și apoi la un curs de per
fecționare la Budapesta, iar eciiipa 
a rămas în perioada de tranziție 
fără un specialist care să condtfcă 
operațiunea de construcție a unei for
mații maj puternice. 7.... 
echipei s-au gîndit la îni.ăriluri. dar 
s-au orientat numai 
(Dembrovschi. Boc), a 
rare s-a dovedit pină la urmă impo
sibilă.

Cam j»e la JlMWOSUdS-.
transferări, a fost angajat antrenorul 
Coidum, 
realizări 
perioada 
punctele 
a început să lucreze fără complexe, 
imun la ideea că Iotul arată iuo-

deșt, crezind cu tărie în virtuțile 
unei pregătiri minuțioase, bazată pe 
un travaliu intens. El a fost convins 
că lipsa valorilor individuale poate 
fi amendată printr-o valoare colec
tivă. ca urmare a pregătirii fizice și 
tactice. Antrenamentele lui. apreciate 
de către toți cei pe care i-am între
bat. pentru logică, tărie și varietate, 
an început să fie însă respinse de 
către o serie de jucători, neobișnuit! 
cu munca aspră și cam blazați. La 
această atitudine. Coidum a răspuns 
cu severitate și cu sancțiuni. A apă
rut fisura, conflictul, unii dintre fot
baliștii Crișului au început sa pre
tindă lucruri inadmisibile (X vrea să 
joace numai alături de Y și nu-1 
vrea coechipier pe Z etc.), dar 
Coidum, care afirmă că unii jucători 
mimează doar lupta în teren, nu 
s-a intimidat și a cerut excluderea 
din lot a lui Arnoțchi. Balogh, A. 
Naghi. Suciu Șehiopu. adică a celor 
mai refractari.

Vîlvătaia a izbucnit. Coidum a 
spus într-un moment de cumpănă că

CE NE-A DEZVĂLUIT

certificat, 
lor inter-

este foar-

ultimului dezechili- 
existența unei echi- 
de ani. de zile in- 
muchia care separăpicior pe

afirmării de cea a umbrelor, 
comprima în rîndurile urmă- 
ideile celor multi cărora le-am 

alături de pro-

echipele de categorii inferioare 
județele limitrofe (ne care Vlad 

cunoaște bine). Crișul ar fi pu- 
promova Prin initiative rezona-

Conducătorii
spre somități 
căror traiisfe-

tehnician recomandat’ prin 
serioase Și constante. Dar 
cinci Puteau fi plombate 

vulnerabile trecuse. Coiduht

DINAMO ȘI STEAUA PREGĂTESC

O RECENTA VIZITA
LA ORADEA

echipa trebuie să se gîndească la „B“ 
și să revină sănătoasă, remaniată și 
aprigă (n.n, dar pină la această so
luție dureroasă, mai trebuie deocam
dată încercat), jucătorii amenințați 
s-au coalizat, antrenorul a refuzat să 
facă deplasarea pentru neciul cu 
Farul și la două zile după această 
partidă urma sâ fie concediat. Șe
dința convocată pentru destituirea 
lui Coitlum a luat însă altă turnură, 
datorită seriozității organelor locale, 
precum și intervenției lui Horia Cos- 
ma, fostul președinte al secției, care 
din păcate a fost nevoit acum vreo 
3 luni să se retragă. Antrenorul a 
fost reconfirmat. Arnoțchi și Neghi 
excluși din lot. atmosfera s-a ame
liorat măcar la suprafață și caravana 
s-a pus țlin nou in mișcare.

Dar cel 
sesizat. în 
semnificativ 
caritatea 
paloarea 
altul. La 
partid și 
licitudine „_________  ,
ie problemele echipei Grisul. într-o 
asemenea ambiantă, cu un asemenea 
suport, s-ar fi puiuț face de niult 
tot ce era necesar ca orașul 
o puternică reprezentantă in 
nostru. Paradoxal, dar criza 
loare s-a perpetuat an de an 
Unuă. deoarece solicitudinea 
care aminteam n-a întilnit în jurul 
echipei oameni energici, oameni de 
acțiune. N-a întilnit nici acum, nici 
mai <ic mult decii oameni cărora le 
place să parlamenteze, să vorbească 
în jurul unor mese rotunde, drep
tunghiulare sau pătrate și să se audă 
vorbind, care cred doar în forța ma
gică a cuvintelor igtiorînd momen
tul faptic E dfept. fluviile verbale 
scaldă steril prin multe locuri o- 
gorul fotbalului nostru dar asta c 
eel mult motiv de tristele si nu de 
scuză. La Urișul, de pildă, Ia Șe
dința aceea de după meciul cu Farul 
a fost hotărîtâ rezolvarea unor ne
cesități. Există jucători <are on li
nele revendicări ihdteptățite. Există 
posibilități ca la.Crișul să .pri.uească 
drept de .ioc imediat câțiva jucători 
dc prin divizia B (un portar, un 
atacant central)^ necesari ca niște sub
stanțe vitale 
răni și 
Ttiate acestea sint 
ii iftsemhitid rriult 
sau retrogradarea echipei. Cînd totul 
a devenit atit de stringent, lamentă
rile, concentrarea obsesivă asupra 
greșelilor de mai înainte, precum și 
proiectele teeonvertite imediat <n ac
țiuni, reprezintă cele mai adinei pe-

mai semnificativ aspect 
cetatea echipei orădene, 
nu numai pentru pre- 

prezentului. dar și pentru 
ei din ultimul deceniu, este 
Oradea, organele locale de 
de stat manifestă grijă, so
si generozitate pentru toa-

să aibă 
fotbalul 
de va
gi eon- 
despre

Trebuiau pansate niște 
ameliorată starea de spirit, 

urgente, fiecare 
pentru salvarea

ricole care amenință echipa dinăun
tru. Dar cu toate 
urmează vorbelor.

Jucătorii sîht 
De antrenat aspru 
treneze. Ei recunosc 
loare a lotului. Dar. în schimb, nu 
acceptă nici ideea unei munci în- 
dirjite cu ocazia fiecărui meci. Jucă
torii sînt. nemulțumiți unii de alții. 
Unii dintre ei (Moldovan. Suciu etc), 
după spusele coechipierilor, nu fac 
măcar un sprint într-o partidă, dez
bracă la sfîrșitul meciului un tricou 
Uscat, nu vor să accepte partea 
efort ce s-ar cuveni prestat în 
drul diviziunii raționale 
tre cei 10 fotbaliști de 
o stare de nemulțumire 
terpretat și nu vor să
Singura lor șansă ar fi Un angaja
ment total, lucid și responsabil. Am 
mai auzit vorbindu-se că ei Calcu
lează cum ar putea s-o ducă din 
toate punctele de vedere în alterna
tiva cea mai proastă pentru viitorul 
echipei. Așa ceva e straniu și ex
primă lipsa unor elementare ener
gii lăuntrice și a unor veleități, care 
în postura de sportivi de performanță 
nu poate declanșa nimic bun. l’na 
din decepțiile orădenilor se cheamă 
Moldovan. Venit de la Dinamo, in 
schimbul lui Sătmăreanu II. tînărul 
acesta, talehtat nimic de zis. a fă
cut vreo două partide strălucite, 
poi 
lalți. 
dent 
van 
știe 
un ; .
eu firea dacă omul nu simte mai ni
mic pentru echipa lingă care a po
nosit vremelnic. Dar Moldovan ar tre
bui sa nu uite că arc niște obligații 
față de Crișul, pe care un tinăr onest 
e obligat să le onoreze.

Acesta este rezumatul opiniilor au
zite dc Ia Bujor Mera, președintele 
clubului. Ștefan Coidum, L, Vlad 
(fostul antrenor), Ovidiu Șcrl'CsfU, A- 
lexandru Blaj. L. Wilaehi (din sec
ția de fotbal), precum si de la ju
cătorii Neșu, Șehiopu, Suciu Si Mol
dovan.

Rezumatul momentului. Avem de 
a face cu o Situație aproape clasică. 
Greșeli trecute si recente își dau 
mina. Jucători coalizați îrtlpotri 'a an
trenorului icare Ie-a propus, drept u- 
uică alternativă, un regim de muncă 
severă. Lipsesc oamenii care să con
vertească în acțiuni sprijinul multi
lateral al organelor locale ți propri
ile lor aspirații. Se poate însă spera, 
deoarece in spatele tuturor anomali
ilor evidențiate există prc.niZe favo
rabile. Vihovațî sînt mulți. dar toți 
acești vinovați pot deveni energii fc- 
funde printr-o schimbare masivă și 
constantă de optică. Uh examen sti- 
fiiitr al situației vă sugeta fieCățui 
om responsabil într-un fel sau altul 
de situația actuală ce are de făcut. 
Sâ ne gîndim că acest examen a în
ceput și se desfășoară cu maximă 
sinceritate și să așteptăm semnele 
revirimentului.

acestea faptele nu

cam demoralizați, 
nu vor să se an- 

lipsa de va

a muncii 
cîmp. Ei 
dificil de 
ințelengă

de 
că
in
au 
în
că

___  ____ „...... ........................ , a- 
s-a stins, luînd culoarea coîor-

Primit excelent, devenit stti- 
la Institutul pedagogic, Moldo- 
nu trage, spun ceilalți fiindcă 
că a fost împrumutat doar pe 

an și atunci de ce s-ar omorî

Romulus BALABAN

MECIURI RESTANTE

CEHOSLOVACIA
ȚARA GALILOR

La 27 octombrie, la Praga, are 
loc o întîlnire importantă pentru 
destinele grupei I preliminare a 
campionatului european : Ceho
slovacia — Țara Galilor. Intrucît 
cei doi adversari interesează în 
mod direct echipa noastră naționa
lă, meciul de la Praga va fi urmă
rit de doi specialiști români i 
Titus Ozon și Ion Voica.

BAZIL MARIAN
VA URMĂRI MftillL

LEGIA — WISLA
Sîmbătă urmează să plece (cu 

avionul) la Varșovia Baril Marian. 
Antrenorul Rapidului va urmări, 
în aceeași zi, partida de campio
nat Legia — Wisla.

OBLEMENCO ȘI-A RELUAT 
ANTRENAMENTELE

Zilele trecute lui Oblemenco i s:a 
scos ghipsul de la picior, el reluîn- 
du-și pregătirile. Totuși) participa
rea sa în echipa Universității, în 
meciul cu Rapid, este incertă.

Azi, la Clmpina
POIANAFARUL

în cadrul pregătirilor ce le efec
tuează pentru partida de duminică 
de la Ploiești, cu Petrolul, echipa 
Farul joacă azi la Cîmpina; cu di
vizionara B — Poiana.

Meciul va avea loc pe stadionul 
Poiana, cu începere de la ora 15.

JUCĂTORI SUSPENDAȚI
în ședința ținută aseară, Comisia 

centrală de competiții și disripllhă 
R. Fotbal a analizat abaterile 

și a luat următoarele
a F.
unor jucători 
măsuri :.

— jucătorii
de la Chimia 
suspendați pe 
tru bruscarea 
insultarea acestuia : ....

— jucătorul Boanță (Chimia Făgă
raș) a fost suspendat pe două etape 
pentru insultarea arbitrului.

Knall $i Slaicu (ambii 
ora? Victoria) au fost 
cite patfu etape P™- 

arbitrului și, respectiv.

cÎN DIVIZIA

DIN ETAPA A Vll-a
Ieri s-au disputat meciurile 

din etapa de duminică a diviziei C 
fotbal. Iată rezultatele înregistrate :

SERIA I

restante
ia Dacia

2—0 (0—0)

2—0I.T.A Pașcani — Fulgerul Dorohoi 
.(2—0)

A.S.A. Câmpulung — Minerul Gura 
morului 2—1 (1—1)

Avîntul Frasin — Foresta Fălticeni 
1—0 (0—0)

SERIA A II-A

Hu-

Viitorul Vaslui — Petrolul Moihești t—1 
(0-0)

SERIA A III-A

SERIA A VI-A
Pitești

progresul
1—0 (1—0)

Unirea Dr&gAșani

SERIA A VII A
Strehaia — Pandurii Tg. Jiu

SERIA A VIII-A
Metalul Oțelul Roșu — Mineriii Bocșa 

4—1 (2—0)
Minerul Ghelar — C.F.R. Caransebeș

2—1 (2—0)
SERIA A IX-A

SibiuU.P.A, Sibiu — Independența 
0—4 (0—2)

Metalul Copșâ Mică — Minerul
3—0 (1—0)

seria a x*a

TeliiicOțelul Galați — I.M.U. Medgidia 2—2 
(0—2)

Cimentul Medgidia — Ancora Galați 
o—o

Viitorul Brăila — S. N. Constanța 1—0 
(0-0)

— Cînd am plecat din Rotter
dam era vorba de cinei, dar ajuns 
aci, am constatat că Dumitrache — 
care mă interesa în mod deosebit 
— rămăsese la București. Orietim, 
însă, acest nucleu, aflat la Copen
haga, poate reprezenta, după cîte 
știu, potențialul valoric al forma
ției dv. campioane. In fond, sîht 
selecționați îii lotul reprezentativ, 
deci au, orietim, un certificat -de 
garanție.

— Atestă, oare, acest 
după părerea dv., clasa 
națională ?

— Ca să fiu sincer, îmi
te greu să mă prohunț după evo
luția lor de azi. Pentru că, după 
părerea mea. fotbalistul modern 
constituie rezultanta unei perfecte 
îngemănări a talentului și condiției 
fizice ireproșabile. Dricînd și ori
unde. Vizionînd partida cu olim
picii danezi, n-am avut nici uri 
motiv să mă îndoiesc de talentul 
celdț- patrii dinamoviști. înzestra
rea lor tehnică a ieșit în evidență 
(mintls â fundașului Cheran), hit- 
mai arareori, atunci cînd posibili
tățile fizice le-au permis s-o eta
leze. Nu-rrtl supraapreciez elevii, 
dar capacitatea la efort a ju
cătorilor români care 
pe „Idraets Darken“

(Urmare din pag. 1) către studenți. Referitor Ia meciul 
cu Feijenoord, sintem conștienți tie 
marea lui dificultate, cu atit mai 
mult cu cit, după ultimele infor
mații, campioana olandeză se află 
într-o formă maximă, care se su
prapune peste compoziția ei de eli
tă. Sperăm, totuși, în victorie, dacă 
băieții vor intra pe teren fără com
plexe. clacă vor munci tot așa cum 
au făcut-o la Trnava și dacă vom 
fi încurajați, în momentele grele 

care, cu siguranță, vor exista — 
către spectatori".

Cavnlc
Minerul Baia Sprle

Bihoreana Marghita — Minerul 
1-1 (0-1)

Unirea Zalău —
0—0OCTAVIAN IONESCU A REVENIT 

LA C.F.R. CLUJ
fizic și tehnic, efectuat luni, marți 
a avut Ioc un joc-școală cu pro
pria echipă de tineret, la care au 
participat și oamenii de lot, niai 
puțin Dinu, care are o ușoară con
tuzie la piciorul sting. A urmat, 
ieri, un antrenament fizic-tactic, 
iar astăzi va avea ioc un altul cu 
scopul principal de trietițihere, la 
un nivel ridicat, a capacităților fi
zice. Pentru meciul cu „U“, antre
norul Nicușor preconizează urmă
toarea formație : Andrei — Cheran, 
Nunwciller III, Sandu Gabriel (Săt- 
înăreanu II), Deleanu (refăcut), 
Dinu, Radu Nunweiller. Lucescn, 
Sălceanu, Dumitrache, Fl. Dumi
trescu.

Consemnăm cu această ocazie și 
părerea antrenorului Nicușor des
pre încercările grele prin care Di
namo trebuie să treacă în următoa
rele zile : „în momciittil de fată, 
primul obiectiv îl constituie piinc- 
tete-miză din pattida de campionat, 
fu Universitatea, pe care sper să 
le obținem în pofida rezultatelor 
bune obținute în ultimul timp de

SERIA A IV-A
SERIA A XI-AElectronica București — Mașini-unelte 

București 3—0 (0—0)
Autobuzul București — Laromet Bucu

rești 1—0 (0—0)
SERIA A V-A

CîmpJa TurzilIndustria sîrmei _ . .. ___
Minerul Rodna 4—1 (0—0)

Soda Oena Mureș — Unirea Dej 4—1 
(2—0)

— xn-A

In urma cererii depusă la F. R. 
Fotbal de jucătorul Octavian Io- 
nescu, Comisia centrală de compe
tiții și disciplină a aprobat transfe
rarea acestuia de la Rapid Bucu
rești la vechea sa echipă — C.F.R. 
Cluj.

Octavian Ionescu are drept de 
imediat.

a

ASPIRASLAVIC

Aflat printre cei mai

joc

MARIAN

Marian Slavic in plină cursă

Și

PENTRU

poate spera 
semifinaleleurmărit, de asemenea, îri- 

judo, volei, gimnastică

O NOUA BAZĂ SPORTIVA 
ȘCOLARĂ

pune, însă,Gh. GHUNZU-coresp.

BAC DE IARNA 
„FLOTILA" TULCEANA

Duminică 17 Octombrie, ora 14 : 
C.F.R. CLUJ — POLITEHNICA 
IÂȘI (divizia națională A ; trans
misie directă de la Cluj).

Marți 19 octombrie, ora 13,10 : 
RAPID — LEGIA VARȘOVIA (Gu
pa U.E.F.A. ; transmisie directă de 
la stadionul 23 August).

Miercuri 20 octombrie, ora 15.10 : 
DINAMO — FEIJENOORD ROT
TERDAM (Cupa campionilor euro- 
peni ; transmisie directă de la sta
dionul 23 AugUst).

Joj 21 octombrie, oră 161 ZA
GLEBIE WALBRZYCH — U.T.A. 
(Cupa U'.E.F.A. : înregistrarea par
tidei de la Walbrzych).

Nu-nii supraapreciez 
la efort 

au evoluat 
exeeptîn- 

du-1 pe inepuizabilul Dinu 
fost mult stlb cea pe care o pose
dă fotbaliștii Olandezi din primă 
ligă, și mai ales cei de elită, cum 
sînt și componenții formației Fei
jenoord-

— Considerați, deci, forța de 
șoc a echipei Dinamo inferioară 
celei a echipei dv ?

— Dacă, în ansamblul ei, for
mația dv. campioană va avea în 
meciurile cu noi un randament si-

SERIA A
Petrolistul Boldești 

zia 3—2 (1—2)
Caraimanui Bușteni — î.R.A. Cimpina 

0—1 (0—0)
Olimpia Rm. Sărat — Viitorul Slănlc 

1—0 (1—0)

Azotul Slobo- Viitorul Gheorghienl 
heiul Secuiesc! 0—0

Tractorul Brașov — 
3—6 (1—0)

Coiorom Codlea — 
2—3 (1—3)

— Textila Odor-
Carpațl Brașov

Oltul SI. Gheorghe

buni craulișli ai Europei LOTO-PRONOSPORT
LA MAI MULT!

DIN MUNCĂ PATRIOTICA 
S-A NĂSCUT UN NOU STADION 

IN VALEA TROTUSULUI

în decorul unei. splendide zi de 
toamnă, și in fața a mii de specta
tori. recent a avut loc în municipiul 
Ghe’orghe Gheorghiu-Dej inaugurarea 
noului stadion de fotbal, cu o capa
citate de 4000 de locuri. După ce tov. 
Mihail Vlase, președintele A.S. Ener
gia a mulțumit conducerii locale de 
partid și de stat pentru frdmoasa 
construcție dată în folosința sporti
vilor, primarul municipiului, tov. Va
lerian Ghinet. a tăiat panglica inau
gurală. invitînd asistența să viziteze 
noul stadion. Apoi, tovarășul Con
stantin Totna. secretar al 
municioal de oartid. a 
constructori, tineretul, pe 
n'i muncii din municipiu, 
dul exemplar în care aii 
acțiunile de muncă patriotică între
prinse la construcția noului edificiu 
sportiv,

A urmat un frumos spectacol spor*

C omite tulul 
felicitat pe 
toti oatne- 
pentru mo- 
răsnuns la

tiv, la care și-au dat concursul elevii 
liceului cu program de educație fi
zică. Jocurile distractive — fuga în 
saci, tragere cu funia, alergarea cu 
oul în lingură — executate de elevii 
Centrului școlar pentru industria chi
mică. liceele nr. 1 și 2, școala gene
rală hr. .3, âu fost, urmărite cu viu 
interes. Cu acest prilej a avut loc și 
primul meci de fotbal între echipele 
feininine Fdminâ Iași și Betonul Șâ- 
vinești. Chlmiștii de Pe valea Tro- 
tușului au 
treceri de 
handbal.

Ren umilii 
Tulcea vor 
puțin timp, _ 
pregătire în timpul iernii : 
de antrenament. Deci, după ce 
îngheța apele lacului Ciuperca (locul 
dc antrenament al caiaciștilor și ca- 
noiștilor tulceni) sportivii nu se vor 
mai pregăti numai pe uscat, ci și în 
bazinul liliput. Bacul de iarnă, con
struit după îndrumările tehnicienilor 

Tulcea și comisia 
județeană de caiae-canoe. se află si
tuat în spatele sălii de sport a ora
șului. îniL-o încăpere nouă de 16x8 m. 
baiinul în că re va fi montat un ca
iac de patru persoane tirmînd a avea 
forma a două ovale lipite între ele. 
cu ziduri proeminente la cele două 
capete, care vor atenua valurile pro
duse de padelele Șl pagaele sporti
vilor. Caiaciștii vor folosi ambarca
țiunea fixă din mijlocul bazinului, 
iar canoiștii vor vîsli din poziția în 
genunchi, de pe cele două laturi, 
unde vor fi montate grătare speciale. 
Sala în mijlocul căreia se află bacul 
va fi dotată cu aparate de forță, ne
cesare pregătirii pe timp de iarnă. 
Lucrarea va fi dată în folosință la 
începutul lunii viitoare. (T.R.).

talaciști și canoișii din 
avea la dispoziție, peste 
o modernă instalație de 

un bac 
vor

de la C.J.E.F.S.

Elevii liceului pedagogic din Plo
iești au motive să fie mulțumiți. Va- 
lorificind peste 1400 m.p. de teren 
din curtea școlii, ei au efectuat — 
timp de 12 zile — aproximativ 4000 
do oro muncă voluntară, pentru ame
najarea unei frumoase baze sportive 
in aer liber. Beneficiind de sprijinul 
larg al conducerii scolii (director, tov. 
Jean Frățilă) și cu concursul comi
tetului de părinți, elevii au acoperit 
cu zgură roșie o pistă de alergări de 
80 m, cu 5 culoare. Un sector pentru 
săritura în înălțime, o groapă cu ni
sip și O pistă de elați de ?5 ni. un 
teren de handbal si unul de volei, 
îndrumarea de specialitate a fost asi
gurată de profesorii do educație fi
zică Carmen Jipa și Nicolae Ghidu.

N. CALAUZA-coresp.

INAUGURAREA A COINCIS 
CU O VICTORIE

înmai mult timp își puseseră 
voleibaliștii divizionarei B Ex-

De 
gind 
plorări Baia Mare să-și amenajeze 
un teren propriu, care să asigure 
superioare condiții de ioc si de vizi
bilitate. Și iată că zilele trecute ei 
au terminat construcția noului teren, 
siiuat lingă sala sporturilor din lo
calitate. Spațiul de ioc. din zgură ro
șie. e drenat excelent, fiind împrej
muit cu gard din Sîrmă. O tribună 
cu 300 de locuri completează arivistă 
cochetă bază sportivă. Un sprijin pre
țios l-nu dat. la amenajarea terenu
lui. antrenorii Alexandru Mant si 
Ioan Tegen. La inaugurarea acestui 
teren voleibaliștii b-i măreții au in
vitat echina C.F.R. Ciul. Me-'ul plă
cut și aplaudat de spectatori, n co
incis eu victoria localnicilor (3—0).

V. SASARAN’-eoresp.

Marian Slavic, multiplul campion 
național și balcanic are toate șan
sele ca și în acest an să cucereas
că trofeul oferit celui mai bun îno
tător al țării. La finele sezonului, 
pe care bucureșteanul l-a încheiat 
cu o splendidă victorie in „Cupa Eu
ropei" (grupa B), cea mai frumoasă 
poate din întreaga sa carieră, și un 
nou record al României în cursa 
de 100 m liber, rezultatele sale — 
54,6 pe 100 m, 2:00,0 (la 5 zecimi 
de record) pe 200 m și 4:20,2 pe 
400 m — îl înscriu prihtre posibi
lii candidați ai înotului românesc 
pentru J.O.

Cu performanțele sale în probele 
de sprint pur, Slavic se situează 
printre cel mai buni crâuliști de 
pe continent. Dar în oricare din 
clasamente figurează mai mult de 
trei reprezentanți ai U.R.S;S„ R. D. 
Germane sau R. F. a Germaniei, 
ceea ce înseamnă că nu toți aceș
tia îi vor fi adversari în concursul 
olimpic (la J.O., fiecare țară poate 
fi reprezentată de cel mult trei 
concurehți). în schimb, pentru a 
avea o imagine precisă asupra po
sibilităților sprinterului român, va 
trebui să ținem cont și de prezente 
reprezentanților S.U A.. Australie; 
sau Canadei la aceste întreceri, 
fapt care nu modifică totuși esen
țial datele problemei. Cu alte cu
vinte, pe baza rezultatelor obținute

în 1971, campionul tării 
la calificarea pentru 
probei de 100 m.

întrebarea care se 
este dacă 54,6 și, respectiv 2:00,0
reprezintă maximum posibilităților 
lui Slavic. Răspunsul ni-1 oferă 
chiar antrenorul său, prof. Gh. Di- 
nieca: „în acest an. elevul meu 
și-a îndeplinit obiectivele propuse. 
Cu o singură excepție : un nou re
cord la 200 m, situat sub 1:59,0. 
Explicații ar fi, desigur, multe. 
Pentru Slavic, rolul de jolly-joker 
al echipei naționale a stat pe pri
mul plan. Nevoit să-și dozeze efor
turile în fiecare competiție, unde a 
luat cite patru și chiar șapte star
turi (Balcaniada), el nu s-a mai 
Putut concentra asupra probelor fa
vorite și rezultatele nu au fost cele 
optime, la care avea dreptul să as
pire după pregătirea făcută. Aceasta 
contează însă mai puțin. Pentru noi, 
sezonul 1971 a însemnat un an de 
tatonare a forțelor, de experimen
tare a roadelor fiecărui ciclu de 
antrenament. Trebuie luat în con
siderare și faptul că Slavic a de
monstrat că poate intfa în formă 
maximă la momentul oportun și. 
ceea ce este mai lăudabil, că știe 
să concureze în competițiile de mare 
amploare. O dovedesc chiar recor
durile sale obținute la Torino, în

Cupa Europei (100 m) și Barcelona, 
Ia campionatele europene (200 m)“.

Interesante ni se par, de altfel, 
părerile multiplului campion, pe 
care l-am întîltîit recent, după o 
scurtă perioadă de odihnă, abso
lut necesară înaintea reluării pre
gătirilor.

„Nici nu vreau să mă gindese că 
voi absenta de la startul olimpic. 
Voi dovedi în iarnă o mostră a Po
sibilităților, realizînd haremurile 
impuse de federație, respectiv 54,0 
și 1:58,5. Apoi, 
pregătire pentru 
Sezonul pe care 
cent mi-a adus 
Dar, în domeniul 
să realizez mai 
timplat, de cîteva ori, să nu am de
plină încredere în posibilitățile de 
moment, să plec în cursă prea în
cet. cu gîndul că aș capota în final, 
îmi dau scama, însă, perfect că în 
felul acesta nu Voi reuși niciodată 
o mare performanță. Și mai este 
ceva: îmi lipsește rezistența pen
tru a parcurge uniform cele 4 lun
gimi ale unei curse de 200 m, pro
ba favorită. Un timp ideal pentru 
mine ar fi 1:50,0 (n.r. la 8 zecimi 
dc recordul european), pentru care 
ar trebui să pornesc cu 57,0, și să 
continui eu 59,0. Cu un asemenea 
rezultat, aș „prinde" finala olimpi
că. Dar, pentru a-1 obține, va tre
bui să ajung neapărat la 4:12,0— 
4:14,0 pe 400 m, să fac, la iarnă, 
sute și mii de repetări. Oricum me
rită..."

La cele ce și-a propus recordma
nul țării pentru sezonul următor, 
am vrea să adăugăm ceva. Marile 
performante nu se pot obține fără 
evidente sacrificii, fără o conduită 
exemplară. Or, la acest capitol, nu 
s-ar putea spune că M. Slavic nu 
ar avea ce să-și reproșeze. Ba dim
potrivă. Sperăm, însă, că sancțiu
nea drastică primită din partea fe
derației în luna aprilie îi va fj în 
permanență un exemplu lui, și în 
egală măsură mai tinerilor săi co
echipieri, tentați uneori de calea 
compromisului.

voi axa întreaga 
concursul olimpic, 
l-am încheiat re* 
cîteva satisfacții, 

cifrelor, aș fi vrut 
mult. Mi s-a în-

V. ADRIAN

în fiecare săptămină se înregis
trează noi și valoroase cîștiguri la 
toate sistemele LOTO-PRONO
SPORT.

Omologarea tragerii Loto din 1 
octombrie a înregistrat, pe o va-, 
riantă jucată 10 la sută un cîștig 
maxim în valoare de 100 000 
cîștig realizat de participantul 
Orășanu din București.

Un alt participant care și-a 
scris humele în dreptul 
cîștiguri este și Viltnoș Pal 
din Brașov, care la tragerea 
expres din 29 septembrie, a 
pe o Variantă acoperită 23
tot 100 000 lei la categoria I. In ca
drul aceleiași categorii, dar pe va
riante acoperite 10 Ia sută au mai 
fost consemnate două cîștiguri de 
40 000 lei fiecare.

Participînd la sistemul de joc 
preferat, bricine poate obține ciști- 
guri importante

lei, 
Ion

în- 
marilor 
Csiszer 
Prono- 
obținut. 
la sută

PRONOEXPRES

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA Nr. 41 DIN 13 OCTOM
BRIE 1971. FOND GENERAL DE 
CÎȘTIGURI: 1 874 698 Îeî 
754 715 lei report.

EXTRAGEREA I : 29
35 3.

eond de cîștiguri : 
Iei din care 683 074 lei report 
tegoria 1.
EXTRAGEREA a Il-a : 32 25 
6 18.

FOND DE CÎȘTIGURI: 611 118 
din cafe 71 641 lei report categ.

Plata premiilor pentru acest con
curs se va face astfel ;

în Capitală începînd de la 21 oc
tombrie la 26 noiembrie 1971.

In țară de la 23 octombrie la 28 
noiembrie 1971 inclusiv.

din care

37 9 41

1.263.580
ca*

23

lei 
A.

Rubrică redactată de 
LOTO PRONOSPORT
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U

Ancheta internaționulâ

ELEMENTE NOI IN JOCUL'

MARIANA GOȚII (Metalul București, 
antrenor Claudia Slmionescu). Născută 
la 16.1.1949. Evoluția rezultatelor sale la 
10» m : 1964 — 13,0-, 1965 — 12,5, 1966 —

★
CARMEN IONRSCU (Steaua București, 

antrenor Teodor lonescu). Născută la 
28.7.1951. Evoluția rezultatelor sale 
la aruncarea discului : 1966 — 36,84 m. 
1967 — 46,24 m, 1968 — .44,82 m, 1969 — 
48,92 m, 1970 — 50,02 m, 1971 — 57,10 m.

A patra aruncătoare de disc dlri Ro-
★

LI A MANOLIU (Metalul București, an
trenor Dan Serafim). Născută la 25.4. 
1932. Evoluția rezultatelor sale la arun
carea discului : 1949 — 37,03 m, 1950 — 
41,44 m, 1951 — 41,13, 1952 — 43,68 m, 
1953 — 43.38 m. 1954 — 45,96 m, 1955 — 
46.02 m, 1956 — 47,24 m, 1957 — 45,80 m,

12.1, 1967 — 12,1, 1963 — 11,6; 1969 — 11,6, 
1970 — 11,5, 1971 — 11,3.

Și ea a îndeplinit o singură dată, în- 
tr-Un concurs la Poiana Brașov, norma 
olimpică pe 1971 — 11,5 secunde, cu care 
a egalat din nou 
m. pe care, este 
treacă în 1972,

C.M. DE PENTATLON MODERN LA MUTAREA a 20-a

★

recordul țării pe 100 
de așteptat, să-1 în-

★
mânia care a Îndeplinit norma (57.00 
Este drept, doar o singură dată, la 
dapesta (4 iulie) dar a demonstrat un 
substanțial progres față de anul trecut, 
care, cu siguranță, poate atinge noi va
lori.

m). 
Bu-

LUPTĂ STRÎNSĂ 
ÎNTRE ONICENKO

Șl VILLANYI
FISCHER A PROPUS REMIZA,

PETROSIAN A ACCEPTAT

MARILOR FORMAȚII DE POLO
Joch] de p»l® este în plină dezvoltare, iar marile formații din 

lume, în noile lor alcătuiri, au adus o notă de vigoare în piu» spectaco
lului sportiv, lată părerea mai multor specialiști prezenți zilele trecate 
în insula Hvar, la întrecerile „Trofeului Jadran". Alții, însă (n« maî 
puțini la număr), afirmă, dimpotrivă, că acest joc — dintre cele mai 
vechi în programul Olimpiadelor — și-a pierdut mult din spectaculo
zitate, a devenit pe alocuri brutal, fapt care îl poate aduce eliminarea 
din rindul disciplinelor ol mpice. In legătură cu această a doua opinie, 
am ascultat— foarte adesea — păreri ce atribuie, în primul rfnd, arbi
trajului toate neajunsurile ce grevează polo-ul în ultima vreme.

Cele mai bune rezultate din 1971 4

★ ★
1958 — 47.28 rn, 1959 — 49,88 m, 1960 —
53,21 m. 1961 — 54,29 m, 1962 — 53.18 m,
1963 — 54,23 m, 1964 — 56,97 m, 1965 —
51,48 m. 1966 - 53,76 m, 1967 — 51,66 m,
1968 —• 59,22 mf 1969 ~ 53,2« m, 1970 —
59,48 m, 1971 — 60,68 m.

( 
( 
(

56.93 ( 2) București 15.5. (1. Menis 58,76 m)
57,48 ( 2) București 2.6. (1. Cataramă 59.38 m)
57,22 ( 3) Gerestried 13.6. (1. Westermann — RFG 57,96 m)
60,10 ( D Praga 25.6. (2. Cataramă 56,63 m)
58,38 ( 2) K81n 30.6. (1. Westermann — RFG 58,56 m)

( 
( 
( 
( 
( 
(

Budapesta 
Udenn 
București

2)
i) 

. 2) (13C) Helsinki 
' 2) Rlebi

7) MOnchen
4) Berlin, occ.

6) Moscova
5) București
I) Mlelec
șl recordmana de la J.O.’

(1. 
(1. 
(1. 
(1.

4.7. (1. Menis 61,08 m)
11.7. (2. Menis 58.02 m)

Menis 58,84 m)
Danilova — URSS 57.52 m) 
Cataramă 57,84 m)
Melnik — URSS 64,88 m) 
Westermann — rfg 61,00 tn) 
Melnik — URSS 61,36 m) 
Danilova — URSS 57,36 m)

60,68
58,22
58.18

■ 52,26
56.24
54.52
57.48
56.58
52,28
53,30

Campioana .
1968 este pe cale să realizeze un extra
ordinar record, acela al participărilor 
olimpice. Pînă acum Lla Manoliu a fost

★
ARGENTINA MENIS (Dinamd Bucu

rești, antrenor Ion Benga). Născută la 
19.7.1948. Progresia rezultatelor sale la

24.7.
11.8.
28.8.
4.9.
8.9. (1.

12.9. (1.
19.9. (1.
10.10.

prezentă de cinci ori Ia J. O. și 
șanse să-și cucerească dreptul de a 
lua șl în 1972, la MUnchen.

are 
evo-

49,74

NEW YORK, 13 (Agerpres). — 
Cea de-a patra probă — înotul — 
din cadrul campionatului mondial 
de pentatlon modern care se des
fășoară la San Antonio (Texas), e 
revenit sportivului olandez R. Vonk 
cu timpul de 3 :21,9 (pe distanța de 
300 m) 1260 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat sportivii ame
ricani 
(1228 
(1164

în i 
dual, 
sul), 
(U.R.S.S.) cu 4 032 puncte, 
de Zisgmond Villanyi (Ungaria) 
4 015 puncte și Risto Hurme (Fin
landa) 3 925 puncte.

Clasamentul general pe echipe I 
1. U.R.S.S. — 11 598 puncte; 
garia — 11 554 puncte ; 3. 
— 11 386 puncte.

în fotografie i Z Villanyi

i Chuck Richards — 3:25,6
puncte) și Don Roth — 3:33,9 
puncte).
clasamentul general indivi- 
înaintea ultimei probe (cro- 
conduce Boris Onicenko 

urmat

2. Un-
S.U.A.

(Unga-

După 4 partide, scor egal: 2—2
BUENOS AIRES, 13 (Agerpres). 

— Meciul de șah dintre marii 
maeștri Tigran Petrosian și Robert 
Fischer a continuat la Buenos 
Aires cu partida a 4-a. Ca și în 
partida precedentă arbitrii au con
semnat remiza, astfel 
menține egal I 2—2. 
partidă va avea loc 
brie.

Apărarea siciliană.

că scorul se 
Următoarea 

la 14 octom-

Alb : T. Petrosian
Negru : R. Fiseher

Contrar așteptărilor. Fischer a ju
cat prudent cu piesele negre evitînd 
complicațiile. Petrosian, la rindul 
său. n-a întreprins nimic pentru a 
încerca să obțină inițiativa. In a- 
ceste condiții, jocul s-a simplificat 
repede, ajungîndu-se la un final com-

Cu aproape 6 metri a crescut cea 
bună performanță a Argentinei

aruncarea discului : 1964 -

- 33,94 m, 1965

Cele mai bune rezultate clin 1971
59,36 (1) București 17.4.
60,04 (1) București 24.4.
6O',12 (1) București 2.5.
58,76 (1) București 15.5. (2. Manoliu 56.93 m)
57,82 (2) Sofia 30.5. (1. Illgen — RDG 60,10 m)
58,82 (1) București 25.5.
57,32 (2) Gerestried 12.6. (1. Westermann — RFG l57,96 m)
57,48 (3) K61n 30.6. (1. Westermann —• RFG 153,56 m)
61,08 (1) Budapesta 4.7. (2. Manoliu 60,68 m).
58,02 (2) Udenn 11.7. (1. Manoliu 58,22 m>
58,84 (1) București 24.7. (2. Manoliu 58,18 m)
59,04 (4) Helsinki 12.8. (1. Melnik — URSS 64,22 m)
60.18 (1) Budapesta 22.8. (2. Golonțova — URSS 56,78 m).
59,18 (1) Zagreb 3.9. (2. stoieva — Butg. 55,26 m).
57.40 (5) Miinchen 4.9. (1. Melnik — URSS 64.88 m)
58,70 (2) Berlinul occidental 8.9. (1. Westermann — rfg 61.00 m)
58,78 (3) Moscova) 12.9. (l. Melnlk — URSS 61,36 m)
“ (-) București 19.9. (1. Danilova 57,36 m)

59,44 (1) Szeczin 26.9. (2. Cataramă 57,25 m).
riența marilor concursuri, Menis 'a 
luat totuși cu mult curaj la C.E. și 
va face o pregătire pe linia celei

mai ■
.. ___ .. ___  .. ________  Menis

In 1971 față de 1970. De altfel, în de
cursul acestui an ea a avut absolut toate 
rezultatele mai bune decît recordul său 
personal din 1970 I Fără a avea expe-

. ... ___ ___  Înce
pute în acest an, nutrim speranța unei 
clasări fruntașe la Miinchen.

★ ★
1969 — 1,63 m (toate în stilul
...................... m, 1971 — 1,87 m

★
CORNELIA POPESCU (Rapid Bucu- 

rești, antrenor Baruch Elias). Născută 
la 27.8.1950. Progresia rezultatelor la să
ritura in înălțime : 1965 — 1,48 m, 1966
— 1,60 m, 1967 — 1,66 1968 -- 1,68 m,

★ ★
1,82 (1) București 24.4. (2.
1,82 (1) București 16.5. (2.1,80 (t) Gerestried 13.6. (2.
1,76 (1) Oppenheim 19.6. (2.
1,86 (1) Praga 2o.6. (2.1,70 (7) K61n 30.6. (1.1,85 (1) Budapesta 3.7. (2.
1,80 (1) Udenn 11.7. (2.
1.80 (3) Graz 18.7. fi.1,87 (1) București 25.7. (2.
1,85 (2) Helsinki 12.8. (1.1.80 (1) Rleti 28.8. (2.
1,85 (1) Zagreb 5.9. (8.
1,85 (1) Madrid 12.9. (2.
1.74 (2) București 19.9. (1.1.80 (1) Szeczin 26.9. (2.
1,80 (1) București 10.10 (2,

1970 — 1,85 
flop).

Cele mai

de 
m.

La campionatele europene de sală 
la Sofia a ocupat locul trei cu 1,78

A treia săritoare a lumii în 1971, Cor
nelia Popescu a obținut un impresionant 
șir de succese, între care cei 
Ioros este deslgur locul doi la 

★
SILAI (C.S.M. Cluj, 
Biro). Născută la

mai va- 
Helslnki.

★
antrenor
10.10.1941.

ILEANA
Gheorghe
Evoluția rezultatelor sale pe 800 m : 1959 

2:02,8 (1) Roma
2:02.6 (2) Zagreb
descalific. Gerestried
2:05.5
2:01.6
2:05,7
2:03.2
2:02,8
2:03,9
2:04,9

(2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)

Leipzig
Praga
Budapesta
Udenn 
Craz 
București 

(Îs) Helsinki 
(5sf) Helsinki 
(1) Zagreb 
(1) București 
(1) București 
(1) Szeczin 
de sală a doborît de 3 ori 

național (2:09,3 — 2:07,8 și 
A cucerit medalia de argint

guroasă, în limitele regulamentului 
și al unei perfecte sportivități. Pen
tru aceasta însă, arbitrii. trebuie 
să-și facă datoria pe deplin, să fie 
total imparțiali".

CARE SÎNT DEOSEBIRILE ÎN
TRE MODUL ÎN CARE JUCAU 
ECHIPELE FRUNTAȘE CU DOUA- 
TREI DECENII ÎN URMĂ ȘI E- 
VOLUȚIA LOR DE ASTAZI ? 
CUM SE VA DEZVOLTA ACEST 
SPORT ÎN ANII VIITORI? Iată 
probleme în care discuțiile noastre 
cu mai mulți specialiști și tehni
cieni, persoane din conducerile fo
rurilor internaționale, antrenori și 
arbitri, ne-au prilejuit cîteva con
statări interesante, ce merită a fi 
consemnate.

plet egal Iată cum s-a desfășurat 
partida :

1. c4 co 2. Cf3 gS 3. d4 c:d4 4. 
C:d4 Cc6 5. e4 Cf6 (Prin interver- 
tirea mutărilor s-a ajuns la cunos
cuta variantă Maroczy. Dacă în loc 
de 3 e4. Albul ar fi jucat altceva, 
partida ar fi avut caracterul deschi
derii engleze) 6. Cc3 dG 7. f3 C:d4 
(Manevra aceasta de egalizare a fost 
recomandată de maestrul gruzin Gur- 
ghenidze) 8, D:d4 Ng7 9. Ne3 0—0 
10. Dd2 Daî 11. Tel Ne6 12. b3 Tfc« 
(Albul are ceva mai mult spațiu, 
dar Negrul are un contrajoc suficient 
pe coloana „c") 13. Ne2 a6 14 Cd5 
(Duce la simplificarea jocului) 14... 
D:d2-p 15. R:d2 C:d5 16. c:d5 Nd7 
17. T:c8+ T:c8 18. Tel T:cl 19. R:cl 
Rf8 20. Rc2 eG. în această poziție 
complet egală 
miză, pe care 
O partidă fără 
chează, după 
schimbare de 
Fiseher, 
negrul.

din

foarfecă),
(In stilul

SAMARIAN

MINICAMPIONATUL
AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE DE ATLETISMMONDIAL DE FOTBAL

Fischer a propus re- 
Petrosian a acceptat-o. 
istoric, care însă mar- 
părerea noastră. o 

____ tactică din partea lui 
cel puțin în partidele cu

BOXERII DE LA METALUL 
AU EVOLUAT CU SUCCES 

ÎN R.D. GERMANĂ

bune rezultate 1971 :

loan 1,74 m)
Ioan 1,78 r.)
Gfirtner — RFG 1,80 
Wolfs — RFG 1,74 m) 
Hdbnerova — Ceh. 1,83 m) 
Hrepevnlk — Tug. 1,83 tn) 
Komka — Ung. 1,82 m) 
loan 1,70 m)
Gusenbauer — Aust. 1.85 m) 
Ioan 1.70 m)
Gusenbauer — Aus. 1,87 m) 
Masenz — Ital. 1,73 m) 
Hrepevnlk — lug. 1,82 m). 
Slmeonl — Ital. 1,80 m) 
Proskova — Ceh. 1,77 m), 
Konowska — Pol. 1,76 m).

I. loan 1,66)
O atletă cu certe calități, o bună luptă
toare de concurs, care poate aduce Ro
mâniei o medalie ~ ~ ' '
sperăm să readucă în 
lumii Ia înălțime.

Teri dimineață s-au înapoiat din 
R.D. Germană pugiliștii de la Me
talul București. Elevii antrenorului 
Ion Stoianovici au susținut două 
partide. La Gera, ei au întîlnit e- 
chipa Wismut, cu care au terminat 
la egalitate! 11—11. Rezultatei 
Ziener b.p. C. Lucian, R. Ivanciu 
b.p. Wittau, I. Lungu egal cu Mar
tin, Helmbold b.p. M. Neagoe, Bec- 
kert b.p. Gh. Popa, V. Prodan egal 
cu Jakob, Gh. Bădilă b. ab. Kutze- 
witz, I. Hodoșan b. ab. Kddelpeter, 
N. Niculae egal cu Freund, Voigt- 
lănder b. dese. P. Cîmpeanu, M. 
Constantinescu b.p. .Gorniatzek. 
Apoi metalurgiștii au întîlnit com
binata Wismut Gera — B.W. Ges- 
dorf, pe care au învins-o detașat, 
cu 13—7. Rezultate 1 Pampel II b.p. 
C. Lucian, I. Lungu b.p. Wittau, R. 
Ivanciu b.ab. 3 Pampel I, Schiber 
b. dese. 3 Gh. Popa, Gh. Bădilă b. 
dese. 3 Diinkel, I. Hodoșan b.p. Ra
min, Gh. Rizea b. ab. 2 Kramer, 
N. Niculae egal cu Krause, P. Cîm
peanu b. k.o. 2 Raudszus, Togel b. 
dese. 2 M. Constantinescu.

la J.6. și de la care
recordul

21.5.
6,6.

12.6.
18.6.
25.6.
4.7.

11.7.

2:02,0 
2:01.4 
2:00,9 
2:01,3

Tn sezonul 
recordul național (2:09,3 
2:06,0). A cucerit medalia de 
(2:06,5) la C.E. de la Sofia.

După Insuccesul de la Helsinki o altă 
atletă ar fi fost poate descumpănită în 
activitatea el. Silai însă nu ! A sesi- 
iat greșelile care au generat comporta
rea sub posibilități de la europene și 
rezultatele ulterioare campionatelor con
tinentale o dovedesc, mai ales că la 
Zagreb a învins-o net pe campioana 
europeană Vera Nikolici. Avem

★
VIORICA VISCOPOLEANU 

București, antrenor Ion Soter). 
la 8.8.1939. Evoluția rezultatelor 
săritura în lungime : 1957 — 5,37 m, 1958 
— 5,34 m, 1959 — 5,43 m, 1960 — 5,80 m. 
1961 — 5,91 m, 1962 — 6,14 m, 1963 — 6,14 
m. 1964 — 6,46 tn, 1965 — 6.52 m, 1966 — 
6.59 m, 1967 — 6,56 m, 1968 
(record mondial), 1969 — 
6,67 m. 1971 — 6,51 m.

★
Din lotul olimpic jnai 

MIHAELA PENEȘ, chiar

★
— 2:22,6, I960 — 2:21,0.
1966 — 2:07,8, 1967 — 2:05,0, 1968 — 2:01,8,
1969 — 2:03.0, 1970 — 2:02,5, 1971 — 2:00,9.

Merten — RFG 2:03.6) 
Nikolici 2:02,2).
Falk — RFG 2:04,5)
Klelnau — RDG 2:03,5)
Otova — Ceh. 2:08,1)
Kulcsar — Ung. 2:06,5)
Lange — Ol. 2:05,0)
Nikolici — lug. 2:00,8)
Suman 2:07,8)
Govoni — Ital. 2:05,5) 
Hoffmeister — RDG 2:03,1) 
Nikolici — lug. 2:02,8)
* ‘ 2:07,7)

Pol. 2:05.1) ,
de 800 m s-ar des- 
pe culoare, Ileana

JOCURILE SPORTIVE MEDITERANEENE
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18.7. (1.
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3.9.
18.9.
23.9.
26.9.

convin-

(Steaua 
Născută 
sale la

m

Șiface parte . 
dacă n-a în

deplinit cerințele normei prevăzute pen
tru selecționare (57,00 m). F.R.A. a avut 
însă tn vedere titlul olimpic de 
medalia de argint din Mexic și 
marile-i calități fizice, care, în

la Tokio, 
mal ales 
condițiile

(2. 
(2. 
(1.
<2. 
(2.
(2. 
(2.

Sykora — Aus.
Fița 2:08,2) 
Skowronska — 

gerea că dacă cursa 
fășura în întregime . ~ ______, _____
Sila! n-ar avea rivală în lume t Cum nu 
se procedează însă așa, rămlne ca ea 
să învețe — da. da, să învețe ! — cele 
mai potrivite tactici pentru cursele în 
care aleargă alături de adversare de va
loarea el, pentru a nu maj fi „închisă" 
și Înghiontită pe turnantă. Silai are 
toate posibilitățile ca la J.O. să-șl re
editeze succesul (medalie de argint) de 
la Ciudad de Mexico.

★

Confederația braziliană a sportu
rilor a anunțat că la turneul de fot
bal. care va avea loc anul viitor în 
cursul lunii iunie sau iulie vor par
ticipa cca 18 echipe naționale. La a- 
cest „minicampionat” mondial, în 
fruntea invitatelor se află echipele 
Italiei. Angliei. Uruguayului și R. F. 
a Germaniei. De asemenea, au mai 
fost invitate Argentina, Paraguay. Chi
le. Peru. Bolivia. Columbia. Vene
zuela. Ecuador, Mexic. Spania, Fran
ța. Uniunea Sovietică. Portugalia și 
o tară africană.

ANKARA, 13 (Agerpres). — Cea 
de-a 6-a ediție a Jocurilor sportive 
Mediteraneene a intrat în faza fi
nală, o dată cu întrecerile concursu
lui de atletism. Performerul primei 
zile a fost egipteanul Nagui Asad, 
învingător în proba de aruncarea 
greutății cu rezultatul de 20.19 m, 
urmat de marocanul Akka 18,85 m 
șl francezul Brouzet — 18.69 m. As
sad este primul atlet al continentului 
african care depășește granița celor 
20 m in această probă. Alte rezultate: 
disc femei : Grottini (Italia) 48,90 m : 
20 km marș : Bușea (Italia) lh 38:55:

(Tunisia) 
14:49,8 5 
(Franța)

DINAMOVIADA DE BASCHET

5 000 m — serii : Gamoudi 
14:14,8 și Camur (Turcia) 
1 500 m — serii : Boxberger 
3:53,6 și Arese (Italia) 4:09.

Cursa ciclistă individuală 
a revenit (la fotografie), spaniolului 
Francisco Elorriaga. urmat de Fran
co Moser (Italia) șl Jose Luis Viejo 
(Spania). Toți trei au fost cronome
trați pe distanta de 140 km cu tim
pul de 3h 26:12.

în finala turneului de tenis se vor 
întilni spaniolii J. Gisbert și M. O- 
rantes. Primul l-a eliminat cu 7—5, 
7—5, 6—4 pe Kalogheropoulos (Gre
cia), iar al doilea l-a întrecut cu 
6—4, 6—1, 6—3 pe compatriotul său 
M. Munoz.

Volei masculin : Grecia—Tunisia 
3—2 ; Iugoslavia—Republica Arabă a 
Egiptului 3—0 ; Turcia—Siria 3—-0.

de fond

• Opinii contradictorii cu privire 
la evoluția acestui sport

BERTIL SĂLFORS (Suedia), vi
cepreședinte al F.I.N.A, i „Dacă a- 
siștl Ia un meci între formații de 
valori diferite, vei putea urmări în 
cele mai multe cazuri — numai 
unilateral, firește — un Joc specta
culos, ca în vremea tinereții mele, 
cînd execuțiile tehnice de mare ra
finament, completind acțiuni pur
tate în mare viteză, te incintau pur 
și simplu. Acum, însă, la un ase
menea turneu, ca cel de la Hvar, 
unde s-a reunit toată floarea 
polo-ului mondial, nu mai poate fi 
vorba de așa ceva. Toate meciurile 
se rezumă la o luptă acerbă pen
tru rezultat, în care primează for
ța fizică, iar neregularitățile abun
dă sub privirile adesea îngăduitoare 
(in funcție de preferințe) ale ar
bitrilor. în felul acesta, polo-ul nu 
poate avea o viață lungă Ia J.O.".

FRITZ DENERLEIN (Italia), com
ponent al echipei campioane olim
pice în 1960 I „Pe vremea cînd ju
cam eu, principala preocupare era 
să înoți mai repede decît adversa
rul tău, să-1 surprinzi pe contra
atac, să pasezi precis și să șutezi Ia 
poartă din condiții cit mai variate 
de joc. Priviți acum în bazin ; fie
care echipă nu urmărește decil ob
ținerea unei superiorități numerice 
și, astfel, aproape jumătate din du
rata unei partide se desfășoară in 
fața unei porți sau a celeilalte. Des
pre ce spectacol mai poate fi vorba 
în asemenea situații ?...".

BELA RAJKI (Ungaria), antrenor 
al echipei -ungare i „Astăzi, dacă 
vrei să obții o performanță nu-ți 
poți permite să mai ții în echipă 
«poeți» care să paseze spectaculos 
și să fragă Ta poartă din poziții 
fanteziste. Jucătorii de valoare au 
devenit mult mai realiști, mai bine 
dotați fizic, capabili să reziste unor 
eforturi sporite. Nu trebuie căzut, 
insă, nici pe panta opusă, alcătuind 
o formație numai din Jucători cu 
mare gabarit, oameni care acționea
ză in general inai lent. O asemenea 
selecționată nu va putea juca nici
odată spectaculos. Dacă am avea 
echipe cu jucători-atleți cum sint 
sovieticii și americanii, cu tehnica 
maghiarilor și fantezia italienilor 
sau românilor, am putea dezvolta 
necontenit acest sport".

0 Cota calităților fizice in creștere
ANTE LAMBASA (Iugoslavia), 

președinte al E.W.P.S. din cadrul 
federației internaționale: „Polo-ul 
a devenit un Joc al unor veritabili 
atleți-înotători, dibaci în niînuirea 
balonului și necruțători cînd trag 
la poartă. Există o mare diferență 
între felul cum se juca în urmă cu 
20 de ani și meciurile de azi. Per
sonal, opiniez pentru întrecerea vi-

• „Fiecare meci trebuie pregătit 
tn funcție de arbitrul delegat!'*

în ultimii ani, specialiștii a« în
cercat prin mal multe modificări 
de regulament să facă jec«l mai 
cursiv și să-1 îndepărteze de In
fluența arbitrajelor, mai precis a 
manierelor în care fiecare cavaler 
al fluierului interpretează litera 
regulamentului. Partidele de la 
Hvar ne-au dovedit, însă, că toate 
tentativele s-au dovedit infructuoa
se, și că unele rezultate au fost 
decise tot de conducătorii întrece
rilor. Prin maniera lor, unii favo
rizează pe atacant!, alții pe apă
rători, astfel că arbitrajul a deve
nit un domeniu foarte nebulos.

MARIO MAJONI (Italia), decanul 
de vîrstă al antrenorilor i „Este in
discutabil că unele rezultate ale 
turneului, ca de altfel șl In alte 
competiții anterioare, au fost vicia
te. Cine joacă „acasă" pornește me
reu cu prima șansă, fapt care di
minuează Interesul pentru acest 
joc",

DEZSO LEMHENY (Ungaria), an
trenor i „Nu înțeleg cum la un a- 
semenea campionat mondial neofi
cial pot fi delegați arbitr.ii unor 
țări ca Franța, Belgia sau Austria, 
in care polo-ul are o slabă dezvol
tare. Ei nu pot înțelege toate sub
tilitățile jocului șl conduc, de cele 
niai multe ori, după canoane de 
mult depășite".

HENRI VRIEND (Olanda), antre
nor al echipei naționale l „Se știe 
deja că unii dintre arbitri au anu
mite preferințe față de o echipă 
sau alta, idei preconcepute, fapt 
care provoacă veto-uri justificate 
atunci cînd se fac delegările. în 
mod normal, așa ceva nu trebuie 
să existe, dar nimeni nu ia o mă
sură drastică în acest sens".

ANATOLI BLUMENTAL (U.R.S.S ), 
antrenor al echipei naționale i „Am 
ajuns să pregătim tactic fiecare 
meci și în funcție de arbitri. Iar 
jucătorilor mei le spun totdeauna : 
dacă vreți să învingeți, marca li cit 
mai mult din acțiune și dovediți-vă 
superiori adversarilor cu cel puțin 
3—4 goluri!...“.

ABE FUCHS (Belgia), arbitru : 
„Și eu am făcut multe greșeli ia 
acest turneu, dar in fața ochilor 
mei nu am avut decît caschete albe 
și albastre. Să fiu sincer insă nu 
de puține ori m-am simțit sttnjenit 
de unele decizii ale colegilor 
mei

Din declarațile prezentate se pot 
desprinde numeroase 
Cîteva, însă, ni se par 
Polo-ul a devenit un joc 
vilor-atleți, viguroși și 
foarte buni înotători și 
tehnicieni. Cu alte cuvinte, calitățile 
fizice au devenit cel puțin tot atit 
de importante ca și cunoștințele 
tehnico-tactice, elemente care con
cură în egală măsură la obținerea 
performanței. Din păcate, însă, pro
blema arbitrajului continuă să ră- 
mînă deschisă și ea nu trebuie ne
glijată, mai ales cînd te pregătești 
să faci față unor turnee de am
ploare.

conclnzji 
esențiale, 
al sporti- 
rezistenti. 
excelenti

A. VASILIU

(Urmare din pag. 1)

★
Campioana olimpică de la Mexic și 

campioană europeană de sală la Vlena 
(1970) n-a avut un an pe măsura re
cunoscutelor el posibilități, din cauza 
unui accident care a împiedicat-o o bună 
parte a sezonului să concureze așa cum 
o cunoaștem în meciul cu Polonia, de 
la Szeczin a obținut o prețioasă victorie 
asupra redutabilei săritoare poloneze 
Irena Szewinska.

★ ★
unei bune stări de sănătate, o pot pro
pulsa din nou spre vîrful ierarhiei mon
diale a suliței. In schimb, din lot nu 
face parte veterana aruncării greutății, 
ANA SALAGEAN, pe care F.R.A. ar tre
bui s-o aibă în vedere, ea Îndeplinind 
— la Szeczin — standardul de 17 metri I

soun 2, Kolar 4, Sykora 2, Pribyl 6. 
Au arbitrat bine I. Petruțiu (Româ
nia) și Z. Dombrowski (Polonia).

Ultima partidă a serii a pus față în 
față echipele DINAMO BUCUREȘTI 
și GWARDIA VARȘOVIA. Bucureș- 
tenii au început meciul plini de în
credere și cu speranța unei victorii 
facile, avînd In vedere că din tea- 
mul advers lipsea unul din jucătorii 
de bază I Jurkiewicz. Presupunerile 
lor au fost, însă, repede răsturnate 
de evoluția bună a celorlalți jucători 
polonezi, care, neținînd cont de ante
cedente au evoluat sigur și la sfîrși- 
tul întîlnirii s-au văzut în postura 
de cîștigători merituoși. Din echipa 
învingătoare o impresie foarte bună 
a lăsat Sewerin, care, deși a fost „ți-

nut“ pe rînd de Diaconescu, Haneș 
și Chivulescu a făcut tot jocul for
mației sale reușind, totodată, să fie 
și un bun realizator. Dinamoviștii au 
părut obosiți, blazați, și acest lucru 
s-a văzut clar în desfășurarea osti
lităților. Au condus cu greșeli : Kim 
Cel (R. P. D. Coreeană) și P. Siskov 
(Bulgaria). Cele 164 de puncte ale 
meciului au fost realizate de : Aîftu 20, Novac 16, Diaconescu 15, Chivu
lescu 8, Dragomirescu 7, Cernea 4, 
Haneș 3, Săuca 2. respectiv, Nowak 
31, Gardzina 22, Sewerin 10, Ceglin- 
ski 8. Jargieto 8, Ladniaj 4, Langosz, 
Langiewcz și Nowicki cite 2.

Programul de azi prevede dispu
tarea, de la ora 16,30, a meciurilor 
Gwardia — Amrokcan, Dinamo Bucu
rești — Ruda Bvezda și Spartak-Lev- 
ski — Dinamo Moscova.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
După 4 runde. în turneul internațio
nal de șah de la Tbilisi conduce ma
estrul Tamaz Georgadze cu 3 p. în 
runda a 4-a. liderul 
Gurghenidze^ în timp 
cîștigat la Gufeld.

a remizat cu 
ce Portisch a

handbal a ReEchipa 
publici] 
turneu 
formația S.C. Leipzig. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 28—20 (14—11) 
în favoarea gazdelor.

masculină de
Arabe a Egiptului, aflată în 

în R.D. Germană, a jucat cu

IN FINE!..

de-

PATUL LUI PROCUST

de conferențiar. universitar la ca-

nevoiti 
stațiuni

cat vreo 15 metri și și-a fracturat 
piciorul...

SPRINTERII Șl RADARUL
poloneze Danuta 

binecunoscut, în 
De aproape zece 
din echipa Po- 

__ _ ______ marile concursuri 
în. probele de viteză și garduri. în 
campionatele europene din acest an. 
Danuta s-a clasat pe locul 4 ceea ce, 
pentru posibilitățile sale, a părut des
tul de puțin. Dacă evoluția atletică 
s-a situat sub așteptări, ea a fost 
compensată de un succes deosebit în 
domeniul științific : obținerea titlu
lui

Numele sportivei 
Straszinska este 
lumea atletismului, 
ani ea face parte 
lorii ei, evoluînd ia

tedra de fizica a Institutului politeh
nic din Varșovia, cu o lucrare ie
șită din comun: „Analiza graficului 
vitezei în proba feminină pe dis
tanța 100 m garduri, executată cu 
ajutorul radarului".

„Cînd rezultatele metodei mele a- 
nalitice vor fi cunoscute și genera
lizate, vom asista la o surprinzătoare 
creștere a performanțelor" — a 
clarat tînăra cercetătoare.

La Tokio a sosit selecționata mascu
lină de volei a Cehoslovaciei. Volei
baliștii cehoslovaci vor susține în 
principalele orașe Japoneze 6 intil- 
niri. Primul joc va avea loc Ia 16 
octombrie la Osaka.

gentinianul va ataca centura con
tinentală deținută în prezent de en
glezul Bodell, învingătorul lui Bugner.

(„Der Kicker”-Numberg)

Aflată în Spania, pentru a susține 
un joc în Cupa campionilor europeni, 
binecunoscuta echipă vest-germană 
de handbal Gumersbach, a poposit 
în orașul Granollers, instalindu-se 
la cel mai bun hotel local. Dar, peste 
numai cîteva ore, jucătorii au fost 
nevoi ți să-și strîngă bagajele și să 
plece la alt hotel, situat in împre
jurimile Barcelonei.

Motivul acestei plecări precipitate 
a fost lămurit mai tîrziu. La Gra
nollers nu s-a putut găsi nici un pat 
pe măsura antrenorului echipei care 
are înălțimea de 2,10 m.

In nordul Angliei, în apropiere de 
localitatea Avemor, s-au terminat lu
crările de amenajare a primei pirtii 
de schi din această țară. Traseul, 
lung de 1776 m, a primit numele de 
Karnhorn. după denumirea celui 
înalt vîrf muntos din regiune, 
rificat de președintele Federației 
temationale de schi, traseul a 
apreciat ca bun pentru concursurile 
de schi, la orice categorie.

Datorită acestei construcții, schi
orii britanici, nu vor mai fi 
să se antreneze în diferite 
montane europene.

In meci retar pentru „Cupa campio
nilor europeni” la hochei La Klagen
furt s-au întîlnit echipele Jesenice 
(Iugoslavia) și Kok Klagenfurt (Aus
tria). Hocheiștii Iugoslavi au obținut 
victoria cu scorul de 4—3 (2—2. 2—0, 
0—1), învingători și în primul meci 
(5—4), hocheiștii Iugoslavi s-au cali
ficat pentru 
petiției.■ 
înotă toarea 
(25 ani) a
Insulele Minorca și Mallorca (37 km), 
în 16h 10,0 timp care corectează cu 
1 minut recordul deținut de compa
triotul său Kendall Mellor.■
Pe pista velodromului olimpic din 
Berlinul occidental se desfășoară în 
continuare competiția ciclistă „Cursa 
de 6 zile”. După 103 ore au fost par
curși 1930.350 km, și în clasament 
conduce perechea Altig-Fritz (R. F. 
a Germaniei) cu 279 p.

La Koln a continuat turneul inter
național de tenis rezervat profesio
niștilor. Iată cîteva din principalele 
rezultate : Fred Stolle (Australia) — 
Roy Barth (S U.A.) 6-3, 3—6. 6—3 ; 
Torben Ulrich (Danemarca) — Tom 
Leonhard (S U.A.) 7—6. 4—6. 6—4 ; 
Andres Gimeno (Spania) — Bob Car
michael (Australia) 6—2, 6—7, 6—4.

LIMBA LUNGA.

mondial

turul următor al com.

engleză Dellys Berynon 
reușit traversarea Intre

Boxerului argentinian Peralta care 
I-a învins înainte de limită pe spa
niolul Urtain 1 s-a propus să ln- 
tîlnească. în meci amical, pe Cassius 
Clay. Peralta a declinat pentru un 
moment această ofertă, arăttnd că el 
vrea să se stabilească în Spania. în 
cazul că va deveni european, ar-

SCHRANZ Șl CÎINELE CIOBĂNESC
Schiorul austriac Karl Schranz a 

devenit actor de film, specializat în 
scene alpine destinate în majoritate 
reclamelor de televiziune. Profesia 
aceasta îl obligă Ia tot soiul de 
coboriri periculoase pe care actorul 
le efectuează cu bine.

La una din turnări, cînd 
fost gata și schiorul părăsea hotelul, 
un cîine ciobănesc s-a luat după el 
cu intenții nu tocmai clare. Pentru 
a scăpa de urmărire, Schranz a por
nit-o Pe o scurtătură, dar a alune-

totul a

In ajunul campionatului 
de hochei, disputat anul acesta în 
Elveția, jucătorii suedezi erau foarte 
încrezători în șansele lor, atit de 
încrezători Incit unul dintre ei. ata
cantul Ulf Sterner a declarat că 
în cazul cînd echipa lor se va clasa 
mai jos de locul al doilea, el va 
străbate alergînd cei 320 de km ce 
despart Stockholmul de orașul său 
natal, Norrstad.

Cum echipa Suediei a terminat 
pe locul III hocheistul suedez a tre
buit să-și respecte promisiunea. La 
start au fost prezenți prieteni, spor
tivi și. printre ei, celebrul alergător 
englez David Bedford care i-a dat 
plecarea în cursă.

Sterner și-a îndeplinit corect pro
misiunea, iar cînd a ajuns la țintă 
a răspuns la întrebările ziariștilor

Fotografia de mai sus ar putea fi intitulată: Convertirea cicliștilor. Pentru 
că trebuie să vi spunem, cei trei jucători de base-ball sint de fapt iluștrii 
rutieri Janssen (stingă), Aimar (mijloc) și Pingeon (dreapta) care, profi- 
tind de o zi de odihnă, în timpul recentei curse internaționale desfășurată 
în Canada, au făcut cunoștință cu acest sport, extrem de popular peste 

Ocean.
„Limbă
de

cu un vechi proverb suedez : 
lungă cine are, se va văita 
doare”.

TALENTUL ARTISTIC 
AL FOTBALISTULUI

pi-

Si-Zece ani în șir a jucat Karo 
rinian în linia de atac a echipei 
de fotbal V.V.S.-Moscova. De șutul 
său năpraznlc se mai vorbește și azi 
clnd bătrînul maestru emerit al spor
tului mai apare în tribunele stadi
oanelor ca un statornic și pasionat 
spectator. Dacă. în trecut, jocul său 
inspirat incinta pe cronicarii spor-

tivi, în prezent de persoana lui Si- 
rinian se ocupă revistele de artă și 
cronicarii plastici.

Fostul internațional, absolvent a' 
Institutului de arte din Erevan, a 
devenit unul dintre cei mal cunoscuți 
și solicitați sculptori ai tării. El a 
realizat un monument al lui V. I. 
Lenin în Bașchtria, altul al Iul I.M. 
Sverdlov, în piața centrală a orașu
lui Sverdlov. Recent, sculptorul Si- 
rinian . 
turtle 
rosti n, 
tinate 
central

a fost solicitat să execute bus- 
reir/miților jucători N. Sta- 
Simonian și Igor Netto. des- 
să orneze aleile stadionului 
din Moscova.

La Meinerzhagen (R.F.G.) s-a dispu
tat un concurs de sărituri cu schiu- 
rile de Ia trambulină pe o plrtie ar
tificială. Victoria a revenit elvețianului " ....
224,5 
surat■
Disputată Pe Sena Intre punctele 
lena Si Carigliano. pe un traseu în 
lungime de 4 700 m. competiția mo- 
tonautică „6 ore ale Parisului" a fost 
cîștigată de americanul Mike Dow- 
nard și italianul Giovanni Pellolio. 
Ei au parcurs în 6 ore distanta de 
746,955 km, realizînd o medie orară 
de 124,492 km (nou record al probei).

Hans Schmidt care a realizat 
puncte (săriturile sale au mă- 
59 șl respectiv 59,5 m).

Competiția ciclistă 
Lausanne" a fost 
niolul Luiș Ocana 
mai bun timp 
ral — 22:59,3. 
belgianul Eddy 
de portughezul 
23:25,1.

„Circuitul orașului 
dominată de spa- 
care a reali ■•.at cel 
clasamentul gene- 
a fost urmat de 

23:10,3 și
in
El
Merckx
Joaquim Agostino —

^ultimele știri* ultimele rezultate*
A

ASEARĂ IN PRELIMINARIILE

în cadrul preliminariilor campionatului european de fotbal s-au disputai 
aseară patru întîlniri. lată rezultatele:

I: ȚARA GALILOR — FINLANDA 3-0 (1-0)
a

Grupa 
Grupa 
Grupa
Grupa

a
III- a :
IV- a ;
V- a:

ELVEȚIA — ANGLIA 2-3 (2-2)
IRLANDA DE NORD — U.R.S.S. 1-1 (1-1)
SCOȚIA — PORTUGALIA 2—1 (1-0)
mîine al țzîaruluî nostru vom publica amănunte de la

a
în numărul de t

aceste meciuri, precum și clasamentele grupelor respective.
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