
PREȘEDINTELE CONSILIULUI OE STAT
AL ROMÂNIEI, NICOLAE CEAUȘESCU, 

PARTICIPĂ LA FESTIVITĂȚILE PRILEJUITE 
DE ANIVERSAREA CREĂRII STATULUI IRANIAN

Joi dimineața, a părăsit Capita
la, îndreptîndu-se spre Iran, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. împreună 
Elena Ceaușescu, care. 
Șahinșahului Iranului, 
Reza Pahlavi Aryamehr. 
la festivitățile prilejuite 
2 500-a aniversare a creării statului 
iranian.

Președintele Consiliului de Stat este 
însoțit de George Macovescu, prim
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

La plecare, pe aeroportul Băneasa. 
erau prezenți tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și soția sa, Elena 
Emil Bodnaraș, 
Nieulescu-Mizil, 
gil Trofin, Ilie 
ghianu, Florian 
gănescu, Janos 
Dumitru Popa, 
Leonte Răutu,

cu soția, 
la invitația 
Mohammad 

va participa 
de cea de-a

Maurer, 
Manea Mănescu, Paul 
Gheorghe Pană, Vir- 
Verdeț, Maxim Ber- 
Dănălache, EmU Dră- 
Fazekas, Petre Lupii, 
Dumitru Popescu, 
Gheorghe Stoica,

Stefan Voîtec, Iosif Banc, Petre Bla- 
.iovici, ~ 7_____ 1 .
loniță, Ion Stănescu, Mihai Marines
cu, Ion Pățan, împreună cu soțiile, 
membri ai Consiliului de Stat, miniș
tri, conducători de instituții centrale 
și organizații obștești.

Erau de față Sadegh Sadrieh, am
basadorul Iranului la București, mem
bri ai Ambasadei Iranului, șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați în 
țara noastră.

Un mare număr de cetățeni ai Ca
pitalei, aflați pe aeroport, au salutat 
eu deosebită căldură pe președintele 
Consiliului de Stat, au ovaționai în
delung, exprimîndu-și și cu acest pri
lej sentimentele de stimă și respect 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Un grup de pionieri au oferit flori.

★
După ce survolează teritoriile Bul

gariei și Turciei, avionul prezidențial 
aterizează. în după-amiaza zilei de joi, 
la Shiraz.

Miron Constantinescu, Ion

Un obiectiv major al construcției 
socialiste din țara noastră, că
ruia partidul îi acordă o impor
tanță cu totul deosebită, îl reprezintă 

îmbunătățirea muncii de educare a 
tinerei generații, dezvoltarea și per
fecționarea continuă a învățămintului 
de toate gradele, făurirea unei conști
ințe și a unei morale înaintate, care 
sâ conducă la formarea omului socie
tății socialiste și comuniste. Realiza
rea unui asemenea obiectiv, a acestei 
cerințe stringente pentru mersul me
reu Înainte al societății noastre, a 
impus tuturor organizațiilor de pio
nieri un program extrem de complex

REALIZĂRI ÎMBUCURĂTOARE

RELEVATE DE CONFERINȚELE
ORGANIZAȚIILOR PIONIERILOR

de activitate educativă, desfășurat pe 
multiple planuri. Sportul, activitatea 
in aer liber, reprezenta firește o par
te componentă a acestui program.

Cu ocazia reorganizării mișcării 
pionierești. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al 
partidului, recomanda ca „activitatea 
pionierească să fie interesantă, vie, 
astfel incit copiii să participe eh plă
cere și bucurie la toate manifestă
rile ce le sînt destinate și in rindul 
cărora concursurile, Jocurile, sportu
rile, cînteccie. marșurile, trebuie să 
ocupe un Ioc de frunte".

Iată cîteva indicații .extrem de pre
țioase pe care organizațiile de pio
nieri din țara noastră au căutat să Ie

materializeze, dind activităților spor
tive pentru cravatele roșii un carac
ter continuu și sistematic.

O asemenea preocupare a fost evi
dențiată cu ocazia conferințelor jude
țene ale organizației pionierilor și. re
cent, a forum-uJui cravatelor roșii 
din primul oraș al țării, in care capi
tolului „activitate sportivă" i s-a re
zervat un spațiu apreciabil.

S-a relevat, cu acest prilej faptul 
că exercițiul fizic, activitățile reali
zate prin drumeții și excursii, prin 
turism, practicarea unor discipline 
sportive care răspund preferințelor și 
aptitudinilor copiilor ocupă un loc 
important în preocupările pionierilor, 
că tot mai multe cravate roșii acordă 
unor asemenea activități o atenție 
deosebită, din dorința de destindere, 
de joacă la început, mai apoi din 
convingerea că prin sport, în accep
țiunea largă a termenului, ei au nu
mai de cîștigat : își sporesc capacita
tea de efort fizic și intelectual, se 
călesc, devin mai sănătoși și mai pu
ternici. Iată explicația pentru care 
toate detașamentele de pionieri (res
pectiv clasele) au înscris în calenda
rul activității de organizație nume
roase acțiuni cu caracter sportiv, por
nind de la întreceri de alergări, mici 
ansambluri de gimnastică, concursuri 
de șah și tenis de masă, miute de 
fotbal.

Intr-o etapă superioară, mai pre
tențioasă, s-a ajuns la competiții care 
au angrenat marea masă a cravatelor 
roșii dintr-o școală, dintr-o unitate de 
pionieri. Cine n-a aflat, de pildă, de 
inițiativa unității de pionieri de 
Școala generală nr. 30. care de ani de 
zile organizează campionate fnterde- 
tașamerite Ia handbal fete și fotbal, 

Tiberiu STAMA

De Ia Shiraz, un elicopter al curții 
imperiale poartă pe înalții oaspeți 
români spre anticul Persepolis, capi
tala fostului Imperiu persan al dinas
tiei Ahemenizilor. locul de desfășu
rare a festivităților consacrate ani
versării creării statului iranian.

La Persepolis, președintele Consi
liului de Stat. Nicolae Ceaușescu. și 
soția sa.. Elena Ceaușescu, au fost în- 
tîmpinați cu deosebită cordialitate de 
șahinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, și de împărăteasa 
Farah. Șahinșahul iranului cu soția 
sa au adresat călduroase urări da bun 
venit președintelui Nicolae Ceaușescu 
și soției sale.

Duoă intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Iranului, președintele Ceaușescu și 
șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr au trecut in revistă garda 
de onoare. înalții oaspeți români su 
fost conduși apoi de suveranii Iranu
lui spre reședința ce le-a fost pusă 
la dispoziție.

Joi seara, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. Nicolae Ceaușescu, și soția sa, 
Elena Ceausescu, au participat la ban
chetul oferit de șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
și împărăteasa Farah. în onoarea înal
telor personalități participante la fes
tivități. Printre invitați s-au aflat șefi 
de state, de guvern și alți conducă
tori din 69 de țări.

După banchet, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
soția sa, Elpna Ceaușescu. împreună cu 
celelalte personalități prezente la fes
tivități. au asistat la un 
„Sunet și lumină”, i 
memorabile din 
șului Persepolis. al 
împletește strîns cu 
a statului iranian.

spectacol 
evocind momente 

trecutul ora- 
cărui destin se 

. milenara Istorie
(Agerpres)

la
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Mingea servită de coechipier jucătorului de la echipa Viață Nouă Olteni 
(jud. Teleorman) va poposi, poate, peste linia de fund a terenului. Fază 

din meciul Viață Nouă — Biruința Gherăești (jud. Neamț)
Foto t I. HELICI — Botoșani

imperialiști? prezent? pe stadionul 
municipal din Botoșani, la ultimele 
întreceri ale campionatului, 
de oină pe anul 1971, au 
recenta finală pe tară drept 
echilibrată șl mai valoroasă

național 
apreciat 
cea mai 

_______ T ___    ediție 
din cele 20 cite s-au consumat pînă 
acum. în acest context, cuceri
rea de către echipa Combinatul 
poligrafic București a titlului de 
campioană. pentru, a 5-a oară 
consecutiv și a 8-a oară, alternativ, 
sporește în importanță. Se poate a- 
firma. deci, că medaliile de campioni 
se află în mîini bune, tipografii be
neficiind. de-a lungul celor trei zile 
de concurs, de o pregătire fizică su
perioară 
modernă 
parcurs

Mulți 
întreabă, poate, cum de reușesc bucii- 
reștenii să-și mențină supremația în

cea mat importantă competiție a oinei, 
cînd leagănul spartului nostru națio
nal îl constituie satuL De ce doar

Troian lOANIJESCU

Si de o concepție tactică 
de joc, datorită cărora au 

competiția neînvinși, 
dintre amatorii de oină se

Simbătă seara, în sala Floreasca

MECIUL CHIVĂR - TlRlLĂ. 
CAPUL DE AFIȘ AL 

UNEI INTERESANTE GALE
Asociația sportivă Spartak Bucu

rești organizează sîmbătă seara, 
în sala Floreasca, o interesantă 
reuniune pugilistică, în cadrul „Cu
pei Mercur". în programul galei 
figurează cîteva partide deosebit 
de atractive, în fruntea cărora se 
situează meciul revanșă dintre 
Gheorghe Chivăr și Sandu Tirilă. 
Este cunoscut faptul că în disputa 
dintre cei doi, din primăvara aces
tui an, Tîrîlă a obținut o surprin
zătoare victorie prin k.o. De ase
menea, vor putea fi urmărite me
ciurile AT. Gîju — E. Gorea, .4. Du
mitrescu — I. Gheorghe, D. Mihal- 
cea — V. Qațjcea.
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AZI, ÎN AVANPREMIERA ETAPEI A Vll-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A DE FOTBAL

Din motive binecunoscute, a șap
tea noastră duminică de fotbal 
începe astăzi. Dinamo-„U“ Cluj și 
Universitatea Craiova-Rapid sem
nează— de Ia ora 15,30 r— uvertu
ra etapei și fiecare partidă poartă 
în sine valențe de derby și multe 
puncte de atracție. Pentru că astăzi 
cele două dueluri ne interesează 
din punctul de vedere al clasamen
tului, dar și prin perspectiva cupe
lor europene. Dinamo și Rapid fac, 
deci, ultima repetiție înaintea di
ficilelor jocuri cu Feijenoord 
(miercuri) și Legia (marți), și intîm- 
plarea face ca partenerii de astăzi 
(nicidecum sparihg-parteneri I) să 
fie formații puternice, de ambiție 
și elan. Cel puțin meciul de la 
București, veritabil cap de afiș al 
etapei, poate, fi numit fără rezerve 
un „derby al calității". ,.U“ Cluj, 
renăscută submina antrenorului O- 
nisie, a făcut impresie în acest în
ceput de campionat, forma sa (con
cretizată, printre altele, și de lo
cul bun din clasament) și lăudate
le evoluții din deplasare îndemnîn- 
du-ne să credem că nu vom mer
ge degeaba pe stadionul din șo
seaua Ștefan cel Mare. Adam, An-

Meciul Dinamo — „U" Cluj 
are loc pe stadionul Dinamo, 
începînd de la ora 15,30; în 
deschidere — partida dintre 
echipele de tineret.

antrenorului Happel, venit să „spi
oneze" ultimele „manevre" ale cam
pioanei noastre.

Meci de atracție și la Craiova. 
Chiar dacă gazdele nu și-au regă
sit liniștea și forma de altădată, 
iar indisponibilități mai vechi sau 
mai noi îl frămîntă pe antrenorul 
Cernăianu (dacă Oblemenco nu va

Fotbaliștii echipei „U" Cluj — foto grafiați aseară tn holul hotelului 
Muntenia

ca, Lică și ceilalți „cavaleri de pe 
Someș" au venit la București cu 
mari ambiții și intenții declarate. 
Semn că echipa campioană va fi 
nevoită să-și activizeze tot registrul

tehnico-tactic-volitiv în fața unui 
public intrat deja în emoția me
ciului cu Feijenoord și sub ochii

CLASAMENTUL DIVIZIEI

juca, atunci studenții vor prezenta 
un inedit cuplu de atacanti cen
trali : Niță—Mincioagă, ultimul ve
nit de la F.C. Caracal). Studenții 
au de partea lor tradiția și ambiția. 
Rapidul are de partea sa un lot mai 
omogen, cu cîteva individualități 
de marcă. Oricum, Rapidul va sus
ține astăzi un colocviu foarte sever 
înaintea examenului de marți, cu 
Legia (M.M.I.)
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D. STĂNCULESCU 
P. OLTEANU

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CĂLĂRIE

AU FOST DESEMNAȚI PRIMII DOI C1ȘTIGAT0RI
Baza hipică din Calea Plevnei a 

cunoscut, ieri după-amiază. o afluen
ții de publio mai mare ca în prima zi. 
Fapt explicabil, de altfel, deoarece avea 
să se desfășoare proba nr. 2 la obsta
cole, categoriile semiușoară și ușoa
ră, decisivă pentru atribuirea prime
lor titluri de campioni.

Ca și în ziua precedentă, au deschis 
concursul călăreții înscriși la catego
ria semiușoară. După evoluția celor 
18 sportivi, este eliminat din cursă 
Enache Silvestru (Petrolul) cu Gar- 
gantua, care este penalizat pentru o 
doborîre, trebuind în final să se mul
țumească cu lo.cuj 6. 
dreptățlți pretendenți 
rezultatele din proba 
Burtea (C.S.M. Sibiu) 
hai Aluneanu (C.C.B.) 
mină cu bine parcursul. Lor li se mai. 
adaugă încă cinci călăreți. Conform 
regulamentului, se execută un par
curs de baraj, în urma căruia sînt 
eliminați încă doi sportivi. A urmat 
cel de-al doilea baraj — Ia orono- 
metru. Mihai Aluneauu cu Hoinar

DINAMOVIADA DE BASCHET
 , nu—i iii

Ceilalți doi in
ia titlu (după 
nr. 1), Marius 

cu Sena și Mi- 
ctj Hoinar, ter-

metru. Mihai Aluneauu_ ___ ,___
doboară două obstacole, iar Marius 
Burtea cu Sena termină fără nici o 
penalizare. Datorită unui timp supe
rior, un alt călăreț, Harald Miiller 
(C.S.M. Sibiu), cu, Baiazid, cîștigă 
proba nr. 2, reușind să facă și un 
frumos salt în clasamentul final. 
Titlul revine insă lui MARIUS BUR
TEA eu SENA care, chiar dacă s-a 
clasat pe locul doi în probă, a acu
mulat un punctaj superior. O fru
moasă comportare a avut și Radu Mî- 
halcea (C.S.M. Iași) cu Argint II-

Clasament final : 1. MARIUS BUR
TEA cu SENA 5 p — campion repu
blican : 2. Mihai Aluneauu cu Hoi
nar 6 p î 3. Ra.du Mihalcea cu Ar-

data aceasta și, lucru îmbucurător, 
în acest valoros angrenaj — Albu- 
Diacones«u — Novao — Dragomires- 
cu — Cernea — Chivuîescu — 
s-a încadrat perfect și tînă- 
rul Zisu, care, după părerea noas
tră, ar trebui folosit mai mult de an
trenorul dinamovist. Ruda Hvezda, 
cu internaționalii Brabaneo și Skriva- 
neo în bună dispoziție, a încercat să 
încurce socotelile românilor, dar aceș
tia au controlat în permanență jocul 
și, eu toate că partida s-a încheiat

Marius Burtea (C.S.M. Sibiu) cu Sena s-a comportat foarte bine în 
proba de obstacole, categoria semiușoară, cucerind titlul de campionproba

8 p j 4. Anghel Donescu
11 pî 5. Harald Muller
12 p.

semt ușoară, cucerind titlul de campion
Foto i V. BAGEAC

gint II 
Amnar 
Baiazid

A urmat, apoî^ proba nr. 2 la 
tegoria ușoară, 
cultăți deosebite, .» Wvu« u<r ... 
călăreți din 26, cîți s-au prezentai la

cu 
cu

ca-
Parcursul, fără difi- 

, a fost trecut de 18

în campionatele republicane de orientare turistica

BUCUREȘTI (FEMININ) $1 SIBIU (MASCULIN)
AU CUCERIT TITLURILE LA ȘTAFETA•

mos, de hărți corespunzătoare și de 
un traseu judicios ales, competitorii 
acestui campionat și-au disputat în- 
tîietatea în condiții excelente.

REZULTATE TEHNICE. Ștafetă-fe- 
niinin: 1. București (Georgeta Liță, 
Alietta Gotițosu, Paula Chiurlea) 
131:33; 2. Cluj (Clara Szabo, Cristina 
Simon, Piroska Szabo) 133:51; 3. Bra
șov (Ghizela Șindrilaru, Agnes Fe- 
renezi, Aneliese Martin) .142:47. Șta
fetă masculin: 1- Sibiu (I. Mutu, G. 
Schusschnig, R. Gutt) 186:22 ; 2. Cluj 
(D. Ciobanu, K. Laszlo, Z. Szelely) 
193:34 ; 3. Brașov (O. Lexen, N. Opri- 
siu. R. Schuller) 201:20.

în împrejurimile stațiunii Harghita- 
Băi s-a disputat ultima probă din 
cadrul campionatelor republicane de 
orientare turistică pe acest an: ștafe
tele feminină și masculină.

în proba feminină s-a dat o luptă 
foarte strînsă între reprezentativele 
Bucureștiului și Clujului, victoria re
venind la o mică diferență sportive
lor din Capitală- în proba masculină, 
reprezentativa Sibiului — cu o for
mație foarte omogenă — și-a apro
piat victoria la o diferență ceva mal 
mare față de a doua clasată, echipa 
Clujului.

Beneficiind de un timp foarte fru-

start. După primul baraj au mai ră
mas în concurs doar 10, șanse deo
sebite avînd : Aurelian Stoica (Petro
lul) cu Spumos, Ion Popa (Steaua) 
cu Goya, Mihai Aluneanu cu Hai- 
den. Din cei trei concurenți, doar 
doi (A. Stoica și I. Popa) încheie și 
barajul al doilea fără nici o penali
zare, pentru departajarea lor ape- 
lîndu-se la cronometru. Proba este 
însă cîștigată de Anghel Donescu cu 
Huși, care își asigură astfel poziția 
a treia în clasamentul general. A. 
Stoica cu Spumos ocupă locul 4, iar 
Ion Popa cu Goya, locul 5. în urma 
cumulării și a rezultatului din prima 
zi, AURELIAN STOICA cu SPUMOS 
intră tn posesia titlului de campion.

Clasament final : 1. AURELIAN
STOICA cu SPUMOS 6 p — campion 
republican; 2. Ion Popa cu Goya 13 
p ; 3. Anghel Donescu cu Huși 15 p;
4. Mihai Aluneanu ou Haiden 16 pî
5. Andrei Costea cu Albinița 16 p.

Azi, de la ora 
ușoară ; de la ora 
echipe.

9: dresaj — cat.
14,30 : obstacole —

Emanuel FÂNTANEANU

A XI l-a ediție a Dinamoviadeî a 
continuat prin jocurile disputate ieri 
în sala Dinamo.

AMROKCAN (Phenian) — GWAR- 
DIA (Varșovia) 90—85 (42—33). Partida 
inaugurală a zilei a doua a „Dinamo- 
viadei“ de baschet a fost considerată 
de majoritatea specialiștilor ca o sim
plă formalitate pentru jucătorii polo
nezi, mai ales că în ziua preceden
tă aceștia realizaseră o victorie cate
gorică în fața dinamoviștilor bucu- 
reșteni. Dar, baschetbaliștii coreeni
au infirmat încă din start presupu
nerile și. evoluînd cu multă dezin
voltură, au realizat ceea ce mulți nu 
credeau, adică victoria în fața expe- 
rimentaților baschetbaliștî de la 
G-vardia. Toți jucătorii de la Amrok- 
can au alergat enorm de mult, au fo 
losit o apărare destul de agresivă, iar 
aruncările lor de la semidistanță și 
distanță au avut o precizie remarca
bilă. în această situație Gwardia a 
încercat să contracareze jocul adver
sarilor printr-o tactică de temporiza
re, care nu a dat, însă, roade în fața 
impetuozității baschetbalistilor co
reeni. Arbitrii P. Siskov (Bulgaria) 
și I. Petruțlu (România) au condus 
excelent un meci aprig disputat Cele 
175 de puncte ale partidei au fost 
realizate de : O-Dong Zin 32, O-Hung 
Lon 22. " ’■ 
Kan 8, 
Be 4 și 
nisk 18, 
Langosz , _ _______ . __ _
gieto 6, Nowicki 4, Ceglinski 4.

DINAMO (București) — RUDA 
HVEZDA (Pardubice) 71—69 (41—36) 
Afectați de insuccesul zilei inaugu
rale, elevii antrenorului Dan Nicu- 
lescu au evoluat de această dată la 
un nivel mai bun și au realizat o 
frumoasă victorie în fața valoroșilor 
lor adversari. Mecanismul formației 
dinamoviste a funcționat mai bine de

O-Meng Sam 16, Kim-Iana 
Kim-Mu Mengî 7, Se-Bong 
Za-Ne Un 1, respectiv, Zad- 
Langiewicz 14, Sewerin 12. 

10, Novao 9, Gardzina 8, Iar-
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mai mari decît cele recla- 
participarea, în iarna tre- 
grupa C a campionatului 
cu atît mai mult cu cit 

avea loc m Capitală, biroul

SAL
9 A fost stabilit lotul republican • Un bogat pro

gram de activitate © Datele campionatului național
Știind că pretențiile grupei B sînt 

cu mult 
mate de 
cută, la 
mondial,
C.M. va ....... 
Federației de hochei a luat din timp 
măsurile necesare pentru pre
gătirea corespunzătoare a hocheiști- 
lor din reprezentativă. Ca antrenori 
ai Iotului vor funcționa Mihai Fla- 
maropol și Zoltan Czaka, medic fiind 
dr. Virgil Ignat. Din Iot fac parte pa
tru portari : Dumitra?, Crișan, Mo
rarii și Lazăr, care vor executa un 
program special de pregătire ; șase 
fundași : Varga, loniță, Tureanu, Fă
găraș, Petre și Florea Sgîncă : trei
sprezece înaintași : Pană, Huțanu, 
Bașa — Gheorghiu, Calaniar, Stefa
nov — Fodorea, Banda?, Costea 
Herghelegiu, G. Szabo (Moiș), Axinte. 
Față de forma demonstrata în turu
rile preliminare ale campionatului re
publican, în lot a fost chemat și clu
jeanul Ștefan Texe, deci al 14-lea 
atacant.

In perioada actuală, aflîndu-se in 
țară, ca invitat al F.R.H, reputatul 
specialist sovietic Boris Maiorov, par
ticipă la lecțiile de pregătire ale ho- 
cheiștilor din lotul nostru reprezen
tativ, cărora le împărtășește din bo
gata s-a experiență sportivă.

In fața hocheiștilor noștri fruntași 
stau sarcini deosebit de importante

care nu vor putea fi realizate decît 
printr-o atentă muncă de pregătire, 
nu numai pe plan fizic, ci și pe cele 
de ordin psihologic și teoretic, pen
tru ca pnntr-o totală dăruire, prin 
strîngerea rîndurilor. jucătorii să al
cătuiască un colectiv puternic sudat 
sufletește.

• In programul de pregătire a e- 
chipei pentru C.M. figurează mai 
multe meciuri de verificare, acasă și 
în deplasare, între care cu : R. P. 
Chineză. Franța, Slovacia. Polonia, 
Elveția, Italia, R. D. Germană și cu 
echipe de club din Uniunea Sovieticăechipe de club din Uniunea 
?i Cehoslovacia.

• Campionatul republican
(locurile 1—4) programează 
rele tururi : 8—11 noiembrie______
rești, 6—9 ianuarie la București, 13—16 
ianuarie la București, 5—8 februarie 
la Miercurea Ciuc (datele turului V 
și ale turneului pentru locurile 5—8 
vor fi comunicate cu alt prilej).

• In luna noiembrie va funcționa 
la București tin curs de calificare 
pentru antrenori la care s-au înscris 
21 de candidați din țară și 14 bucu- 
reșteni.

• Pentru actul de huliganism să-
vîrșit prin lovirea arbitrului Oprea 
Barbu, sportivul Laszlo Dezsi de la 
Tîrnava Odorheîul Secuiesc a fost 
suspendat pe viață din activitatea 
hocneistică. Sportul nostru n-are ne
voie de asemenea elemente 1 ’—— >

grupa A 
următoa- 
la Bucu-

(Continuare tn pag. a 4-a)

Visner înscrie pentru Dinamo 
București

w

TREI ZILE DE CICLISM
LA BRAILA

La sfîrșitul acestei săptămini se va 
desfășura la Brăila o susținută acti
vitate competițională. Este vorba de 
ultima etapă — a șaptea — a tra
diționalei competiții „Cupa Orașe
lor”. ediția 1971, care va avea loc 
în zilele de 15 si 16 octombrie.

Duminică 17 octombrie pe un circuit 
din centrul orașului se va disputa o 
interesantă întrecere dotată cu .Cupa 
Brăilei”, organizată de către Consi
liul județean al sindicatelor. La a- 
cest concurs au fost invitați cicliști 
din București. Plopeni, Tg. Mureș, 
Cluj. Constanta. Brașov și Timișoara, 
alături de care se va alinia și o re
prezentativă a clubului Steaua. Așa
dar, trei zile concursuri la Brăila, 
oara vor încheia sezonul rutier 1971.
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iNCEP CAMPIONATELE DIVIZIEI A DE VOLEI

LA FETE
;avem sau nu nevoie
i

® PREZENTAREA CELOR 12 ECHIPE DE SCHILIFTURI ?
La sfîrșitul acestei săptămiili În

cep campionatele de volei, divizia A, 
atît la fete cit și la băieți. Divizia fe
minină, pe care o prezentăm astăzi, 
cuprinde 12 echipe. Specifică pentru 
această ediție a campionatului femi
nin este mărirea numărului de for
mații care aspiră la titlul național,

precum și preocuparea pentru înti
nerirea loturilor. Numeroase elemente 
de perspectivă au fost promovate in 
echipe de divizia A.

Campionatul 1971 — 1972 se va des
fășura după vechiul sistem i tur, re
tur și turneu final. Turul, care în
cepe duminică, 
decembrie,

se va încheia la 1£ 
returul este progra-

mat între 20 februarie și 30 aprilie 
1972..

Turneul final pentru desemnarea 
echipei campioane va avea loc în 
mai.

Dar iată amănuntele referitoare la 
cele 12 formații angajate în campio
natul diviziei A.

I * S-au cheltuit bani frumoși, dar beneficiarii nu au 

| pus în funcțiune instalațiile ® Atenție la calitate!
® întreprinderea de industrie locală Brașov nu are 

obligații în acest sens?I

MARIN GEORGESCU
S-a născut In 1947, In 

comuna Olteni, Județul 
Teleorman. A debutat 
in concursuri de oină 
cu prilejul „Cupei Spe
ranțelor", ediția 
Talent autentic, 
Georgescu s-a 
Imediat atenției 
trului sportului 
Albu, bnu vivjt u. 
pel Viată Nouă Olteni, 
care ll promovează tn 
anul următor In prima 
garnitură. Un timp a 
apărat culorile clubului 
sportiv Dlnamo Bucu
rești, tar o dată întors 
acasă, anul trecut, a 
dat un plus de încrede
re echipei, sale, care la 
sfîrșitul lunii august 
1971 devine campioana 
satelor, cișttglnd marea 
competiție dotată cu 
„Cupa tineretului de la 
sate". Marin Georgescu, 
prototip al 
Iul de oină 
e mecanic tn 
sa natală. Olteni, 
mează cursurile serale 
ale clasei a IX-a, are 
1,75 m înălțime și o 
greutate de 69 kg.

1965.
Marin
Impus 
maes- 

______ ton 
antrenorul ecM-

A.B.S. Brașov, deși peluza de ps 
VVarthe sau oricare alt loc din Bra
șov sau Poiana așteptau crearea unui 
centru de învățare cu instalație me
canică. A.S.A. Brașov, care a primii 
un bebischilifi de la forul său tutelar, 
l-a ținut nefolosit toată iarna, deși 
centrele sale de copii ii duceau dorul. 
O situație foarte apropiată — cu 
funcționare de numai cîteva zile — 
s-a petrecut si la Școala sportivă Bra
șov. la Școala generală nr. 4 din Să- 
cele și la Centrul de schi Viitorul 
Brașov. Antrenorii și profesorii in
vocă și condiții obiective : lipsa de 
zăpadă la altitudinile medii. în apro
pierea școlilor (acolo unde se pre
văzuse instalarea lor), și calitatea în
doielnică a instalațiilor livrate de în
treprinderea industriei locale Brașov 
(slăbiciuni în sistemul de antrenare a 
cablului, in fixarea mînerelor de 
prindere și un zgomot neobișnuit de 
puternic în funcți oare). Conducerea 
tehnică a Întreprinderii producătoare 
(ing. șef Marian. Ing. Both și ing. 
Singeorzan) este de părere că In afara 
zgomotului mare produs 
afectează funcționarea și 
al bebischilifturilor dacă 
instrucțiunile de montare
re. De altfel numai două (din peste 
11 instalații livrate) au fost restituite 
întreprinderii pentru remedierea zgo
motului. fără să se semnaleze alte 
defecțiuni.

Nu intenționăm să facem un proces 
din aceste controverse, dar punem în
trebarea : avem sau nu avem nevoie 
de schilifturi 7 Dacă au defecțiuni, să 
fie restituite pentru remedieri. Ime
diat. Dacă n-au, să se creeze con
dițiile pentru folosirea lor în această 
iarnă E vorba de 200 000 lei cheltuiți 
cu un scop bine precizat, dar nerea- 
llzat. în ceea ce privește instalarea și 
rodajul, asistenta tehnică poate fi 
asigurată de producător care are obli
gații privind calitatea Chiar dacă sint 
greutăți nu trebuie să lăsăm nefolo
site miiloacc de mult așteptate și ex
trem de prețioase pentru dezvoltarea 
schiului.

Practica schiului, in ipostazele sale 
principale de activitate de perfor
manță. agrement turistic de vacanță, 
ort perioadă de instruire în structuri 
școlare specializate (tabere,, școli spor
tive. liceu de specialitate). în asocia
ții și cluburi, nu mai este de con
ceput. în zilele noastre, fără ajutorul 
mijloacelor mecanice de urcare. Acest 
imperativ a determinat construcția a 
numeroase instalații fixe (telecabine, 
telescaune. teleschiuri) în munții no
ștri, creînd posibilitatea răspîndirii in 
masă a schiului și a condițiilor de 
însușire mai rapidă a tehnicii, cu in
comparabil mai multă economie de 
efort fizic și mai mult randament in 
pregătirea sportivă. Aceste instalații 
fixe depind (totuși) de stratul de ză
padă de pe locul unde sint amplasate. 
De aceea, spre a se evita și acest 
inconvenient, ca și din rațiuni eco
nomice mai avantajoase, au fost cre
ate schiiifturiie portabile sau bebi- 
schilifturile. Constituite dintr-un mo
tor care antrenează un cablu porta
bil. aceste instalații mobile pot fi in
stalate — cu ușurință — pe orice 
pîrtie pe care se află zăpadă : pot fi 
deplasate la 
teresele de 
mea de 400 
rantează un 
pregătirilor, 
minune in i 
taberelor, grupurilor de vacantă, clu
burilor. centrelor de copii și chiar 
sportivilor de performantă in perioada 
acomodării, la început de sezon.

Conștient de aceste mari avantaje. 
C.J.E.F.S. Brașov, prin eforturi f.nan- 
ciare considerabile, a achiziționat 
toamna 
cu care 
tre de 
dețului. 
efortul
C.J.E.F.S. au rămas fără urmări prac
tice. fără consecințele scontate, 
ce ? Să vedem In continuare.

Școala sportivă si liceal cu profil 
de schi din Predeal, care au primit o 
astfel de aparatuiă. nu au încercat 
nici măcar să o monteze, socotind că 
este mai comodă folosirea instalațiilor 
fixe, comerciale de pe Clăbucet, , cu 
toate că acest lucru ar fi putut fi 
realizat, in parole! în iarna 1970—71 
sau spre sfîrșitul iernii La fel s-a în- 
limplat și cu bebischilillul primit de

De

1, tel

(Șos. Iancului nr. 130; tei. 
autobuz: 74, troleibuz : 8b) 
: galben-roșu

L; Moina tstjF»
Virginia Dttneț, Liliana Pașca. Emilia Cer- 

__ riana Ghirwu, Alexandrina Focșa, Anaela 
ivașcu, Maria Stadnio

CAPITAN AL ECHIPEI : Doina Biji 
ANTRENOR : Ion Cristian
PREȘEDINTELE SEJțCȚIEI : Ion Albu

I
I

I

DUPĂ PRIMELE 5 ETAPEDUMINICA, PROGRAM BOGAT IN CAPITALA

seni

127,3—230,50 91

SERIA VEST

5.
6.

4
2
1

4
3
1
0

6
8
9

10
10
10

164 —189
109 —261
144 —226

1.
2.
3.
4.

208.5— 139,5
206.5— 115,5

146.5— 191,5
159 —155
138 —237
151.5— 188,5 
136 —187

6. A.S.A. Bacău
7. Mureșul Tg.M.
8. Steagul r.
9. Pescărușul

8._____________
9. C.S.M. Reșița

10 10 0 0 297,5— 75,5
10 8 “................
10 6 

Craiova
3
3
3
3
3 0

steaua 
Met. Buc. 
C.S.O. Pitești 
Electroputere '

Vulturii Lugoj 
C.F.R. Timiș. 
Crlșul Oradea 
Olimpia S. M.

se „plaseze* 
din serie, 
favorită la

Bv. 
Tutcea 

10

TUR
Campionatul diviziei B a ajuns dincolo 

do jumătatea turului I dar, spre diferen
ță de edițiile precedente, se arată mult 
mai Interesant, mai plin de surprize și 
mai echilibrat. lna& din primele două 
etape, atit la feminin cît șl la masculin,
întrecerea teamurilor din divizia secunda 
a fost furtunoasă, celei dinții runde ale 
campionatului anunțînd nu mal puțin 
de 20 de pretendente (din 401) la in
trarea in eșalonul fruntaș ai handbalu
lui intern I Chiar dacă în etapele ur
mătoare, ceea ce părea la început foarte 
sigur pentru unele formații, a devenit în
doielnic, dîrzenla cu care aproape fie
care divizionară B a abordat partidele 
de campionat este apreciabilă.

Tn prima serie feminină, scăpate, în
fine, de obsesia Rapidului — care, așa

SEDIUL : lași — Fabrica de antibiotice (telefon: 
1 48 3»)

SALA : Voința (șos. Arcului, nr. 8).
CULORILE CLUBULUI : alb-albastru
LOTUL : Aurelia Ichim, Florentina Itu, Ana Cblri- 

țeseu. Carolina natura. Lucia Dobrescu, Adriana Al
bis. Marileua Cirțan, Nadia Brumă, Doina Dobrescu, 
Dana Zahareanu .. , , ,

CAPITAN AL ECHIPEI : Aurelia Ichim 
ANTRENOR : Nicolae Bolbescu
PREȘEDINTELE SECȚIEI : Veniamin Munțeanu.
Titluri de campioană : 2

SEDIUL : București — șos. ștefan cel Mare nr. 8 
— sectorul 2, (tel. 12.51.11)

SALA : Dlnamo (tramvai : 24, 26. 27, autobuz : 3o, 
troleibuz : 88)

CULORILE CLUBULUI : alb-roșu
IOTUL : Lla Uiesscu, Helga Bogdan, Manana Po

pescu, Alexandrina Constantinescu, Emilia Stoia.t, 
Margareta Șorban, Elena Novac, Petruța Tache. Con
stanța Dinculiță. Marilena Nicolescu

CAPITAN AL ECHIPEI : Lia Iliescu
ANTRENOR : Ghcorghc Constantinescu 
PREȘEDINTELE secției : Ion Emanoil 
Titluri de campioanfi : 8

SEDIUL : Constanța — Bd. Republicii nr. 24 (tel. 
2,21.42) . _ .

i FARUt Constanța a
SALA : Sala sporturilor (Bd. Tomis : tel. 1.37.49)

Aurelia
CULORILE*CLUBULUI : albastru-alb
LOTUL : Doina_Bi>, Viorica Lutsch,

Schiopu, V _â._:
nega. Adriana Ghitwu, ------ - - -.

SEDIUL : București, Piața Scinteli 1 (tel. 17.60.10, 
l' GSALA : Giulești (Calea Giulești nr. 18)

CULORILE CLUBULUI : albastru
LOTUL : Angela lonescu, Elena Horea, Ileana < o* 

vaci-Corbeanu, Stela Totorealiu, Ecaterlna
Doina CAlin îrlna Bădulescu, Constanța Ion, Mariana 
Dingâ, Kodica Hâlmageanu, Ileana Dulău, Laura Co- 

CUZCAPITAN AL ECHIPEI : Angela lonescu

ștefan Co^tantineseu

SEDIUL : S»>iu — str. Independenței nr. 1 (tel. 
1 '^SALA : Scoalti sportivă (Piața 1 Mai tel. 1.16.32) 

cin ORILE CLUBULUI : roșu-negru
LOTUL : Mvta Pavel, Margareta Vasiu, Heldrum 

schunn Cristina Popa, Doina Gheciov, Mariana. Clo- 
țeanu 'Marcela Motronea, Elena Oprlță, Mana Bon- 
drean'u, Antonia Marin . . „

CAPITAN AL ECHIPEI : Livta Pavel 
ANTRENOR : Nicolae Aleman
PREȘEDINTELE SECȚIEI t Adam Ștefan

SEDIUL : Arad — str. Mlhal Viteazul nr. 7—3 iței. 
1 19 91)

sala : C.J.E.F.S. (str. V.A. Urechia nr. 3. tel. 
'■‘^CULORILE CLUBULUI : alb-albastru

I.OTUL : Maria Bodea, Elisabeta Goioșie, Mariana 
Kaevscbi, Maria Tăluț, Ana Maria Krutsh, Mariana 
Lucaciu, Rodica Drăuoean, Ana Iambric, Ana lanesiK, 
Ana Udvarl. Georgeta Cristescu, Stela Prccupas, Mâ- 
rioara Burtă

CAPITAN AL ECHIPEI : Slana Bodea 
ANTRENOR : Ion Goioșie
PREȘEDINTELE SECȚIEI î Nicolae Marin

@ Echipele bucureștene conduc in
Luptătorii din prima divizie de 

greco-romane se află, acum in fața 
celei de a doua etape a returului 
campionatului.

Cele șase reuniuni, .în care se vor 
disputa meciurile din serii, sint pro
gramate de data aceasta numai in 
patru localități : București, Tg. Mu
reș, Craiova și Lugoj. Capitala va 
găzdui duminică nu mai puțin de trei 
intîlniri triunghiulare. Echipe orga
nizatorice : Progresul. Rapid și Meta
lul. Dar iată programul complet al 
etapei : SERIA EST : Steagul roșu 
Brașov — Rapid — A.S.A. Bacău (la 
București, sala Giulești) ; Dunărea 
Galați — Mureșul Tg. Mures — Ipro- 
iil Rădăuți (la Tg. Mureș) ; Dinamo 
București — Progresul București — 
Pescărușul Tulcca (la București, sala 
Progresul) ; SERIA VEST : Olimpia 
Satu Marc — Metalul București — 
Crișul Oradea (Ia București, sala 
Centrului sportiv 23 August) ; C.S.M. 
Reșița — Electroputere Craiova — 
Steaua (la Craiova) : C.S.O. Pitești — 
Vulturii Lugoj — C.F.R. Timișoara 
(ia Lugoj).

După cele cinci etape consumate 
pînă în prezent, clasamentul celor 
două serii se prezintă astfel ;

SERIA EST
0 0 
o 
o 
o

io
10
10
10

1. Dlnamo Buc.
2. Progr. Buc.
3 Rapid Buc.
4. Dunărea Calați
5. 1PROFIL Rădăuți

10

10
9
7
6

1
3
4

292.5- 62,5
187 —106
200 —114
156.5- 173,5

30
28
24
22

5 0 5 174,5—188,5 20

inaugurarea sezonului
DE CICLOCROS

Duminică, Ia ora 10, are loc 
deschiderea sezonului de ciclocros, 
prin competiția organizată de clu
bul sportiv Voința pe un traseu 
situat in jurul stadionului acestui 

• club din șoseaua Pipera.

sediul : București — Calea Giulești nr. 18, sec
torul 7 (tel. 17.00.91)

SALA : Giulești (Calea Giulești nr. 18; tramvai: 
2, 6, 10, 11, 24, troleibuz 86, 87, autobuz : 38)

CULORILE CLUBULUI : vișiniu-alb
LOTUL : Eugenia Rebac, Florica Tudora, Marta 

Szekcly. Constanța Bălășoiu, Mariana Baga, Leontina 
Mateș, Petra Stoica, Cristina B&ltăretu, Maria I■’lo
res cu, Marincla Olteanu, Olimpia lonașcu, luliana 
Paul

CAPITAN AL ECHIPEI : Eugenia Rebac 
ANTRENOR : Davila Plocon
PREȘEDINTELE SECȚIEI î Mihai Pavel
Titluri de campioană : 4

SEDIUL : București — str. Maior Ene nr. 12. sec
torul 6, (tel. 31.58.81)

SALA : Giulești (Calea Giulești nr. 13), Floreasca 
(str. Popa Marin nr. 2; autobuz: 35. 76; tel. 11.04.06)

CULORILE CLUBULUI : galben-aibastru
LOTUL : Elisabeta Nodea, Carmen Marinescu, Mar

cela Pripiș. Emilia Clrstoiu. Maria Ccugher, Magda
lena Konodei, Ileana Gergely. Renata Pop, Luxa 
Ghiță, Doina Ghic, Lucia Zeteș, Daniela Ologeanu

CAPITAN AL ECHIPEI : Elisabeta Nodea 
ANTRENOR : Glteorghe Moise
PREȘEDINTELE SECȚIEI : Nicolae Murafa

SEDIUL : București — Bd. Dr. Petru Groza nr. 8, 
sectorul 6 (tel. 14.29.30)

SALA : Dinamo (șos. ștefan cel Mare nr. 9)
CULORILE CLUBULUI : alb-vișiniu
LOTUL : Loreta Sudacevschi, Venera Zaharescu, 

Carmen Bărbulcscu, Eva Klein, Elena Pancirca, An
gela Moroianu, Maria Matei, Gabriela Popa. Ștefani» 
Otoianu, Ruxanda Vraniță, Doina Ivănescu, Marcela 
Costea

CAPITAN AL ECHIPEI : Loreta Sudacevschi 
ANTRENOR : Nicolae Humă
PREȘEDINTELE SECȚIEI : Ștefan Bărbii

Vasile BoaitaSEDIUL : Timișoara
(tel. 3.07.53)

SALA : Olimpia (str. Aleea sportivilor 
1.59.01)

CULORILE CLUBULUI : albastru-galben 
LOTUL : Doina Coste-, Maria Dobrogeanu,

nr. 1

LOTUL : Doina Coste., Maria Dobrogeanu, Ioana 
Popescu, Mariana Wolf, Brigitte Wolf, Doina Puican, 
Doina Manea. Elena Țopa, Marina Dohirtă, Elisabeta 
Silaghi, Mariana Duică, Itmgard Brezăr

CAPITAN AL ECHIPEI : Doina Coste 
ANTRENOR : Doru Jitaru
PREȘEDINTELE SECȚIEI : Ion Ilin

SEDIUL : P. Neamț — str. ștefan cel Mare nr. 
(tel. 1.36.39)

SALA : Ceahlăul (str. Ștefan cel Mare nr. 53) 
CULORILE CLUBULUI s galben-albastru
LOTUL : Ana Glteorghe, lulia Pop, Terezia Viru- 

zab, Ana Comaront, Luiza Zaliarla, Elisabeta Asavei, 
Ana Mănescu, Maria Apătean, Paulina Ivanov, 
Nacu

CAPITAN AL ECHIPEI : Ana Glteorghe 
ANTRENOR : Alexandru Staneiu 
PREȘEDINTELE SECȚIEI t Dumitru Boariu

Calea Rahovei nr. 13, sec-SEDIUL : București — 
torul 6 (tel. 16.04.93)

SALA : Constructorul
35.40.40 ; tramvai : 13, 14,

CULORILE CLUBULUI
LOTUL : Victoria Caranda, Mariana Frunzeti, Elena 

Pisica, Gertrude Russi, Mibaela Marica, Manuela Nis- 
tor, Paula Cazangiu, Ileana Teodorescu, Doina Stoiau, 
Carmen Puiu, Victoria Mohan, Lăcrămioara Lupca, 
Ortansa lonescu

CAPITAN AL ECHIPEI : Victoria Caranda 
ANTRENOR : Sandi Chiriță
PREȘEDINTELE SECȚIEI : Mircea Albuț

clasamentele celor doua
o 
o 
o

jucltoru- 
complet, 
comuna 

ur-

I

altitudine sau unde in- 
pregătire o cer. Lungi- 

l m și debitul orar ga- 
i randament superior al 

care se potrivește de 
special unităților școlare.

in 
lui 1970 cinci bebischililturi 
a dotat secții de schi și cen- 
pe cuprinsul orașului și iu- 
Dar. din păcate inițiativa și 

realmente meritorii ale

Cupa rieclrica
TIMIȘOARA. 14 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru). Se 
pare că ediția din acest an a „Cu
pei Electrica" va avea darul să 
trezească iarăși gustul timișoreni
lor pentru tenis. Tribunele teie- 
nurilor unde au loc întrecerile sînt 
pline de spectatori, la aceasta con
tribuind, evident, nu doar faptul 
că timpul este splendid ef. în pri- 
mtȘ—rfawlr ni'Ț>lul ridicat al meciu
rilor care au loc dimineața și 
dupfi-amiaza. ■

O bwH^-dfflpttesie au lăsat spec
tatorilor dinamovistul Sever Drun, 
precum și tinerii jucători ai asocia
ției sportive „Electrica", printre 
care Ilutzl, Leichrnan și Spătar u

Cîteva rezultate (simplu băr
bați); Hutzl (Electrica) — Leichrnan 
(Electrica) 9—7. G—3, Vîlcioiu 
(UTA) — Gusneker (Electrica) 
fi—4. 6—2. Hărădău (Hunedoara) — 
Nicuiescu (Electrica) 6—1. 6—2. Bol
der (Politehnica Cluj) — ilutzl 6—3, 
6—1, Sotiriu (Steaua) — Vîlcioiu 
6—3, 6—4, Mocanii (Galați) — Ro- 
șianu (Steaua) 4—6, 6—1, 6—3, Spă
tarii (Electrica) — Blaer (Electrica) 
6—0, 6—1, D. Hărădău (Steaua) — 
Ghidernic (Electrica) 6—3, 6—2, 
Dron (Dinamo) — Hărădău (Hune
doara) 6—0, 6—0 ; simplu femei : 
Valeria Balaj (Steaua) — Liana 
Ceaușii (Șe. sportivă Timișoara) 6—1, 
fi—1, Rodie» Precup (Electrica) — 
Rozalia Erk (UTA) 6—0. 6—1 ; dublu 
bărbați : Popoviei (Steaua), Boldor 
(Politehnica Cluj) — Roșianu, Gus
neker 6—1, 6—1, Mocanu, Galamboș 
(Dunărea Galați) — Ghidernic, 
Hutzl 6—4. 7—5.

întrecerile continuă la baza spor
tivă a asociației ..Electrica" pînâ în 
ziua de 17 octombrie.

Petre ARCAN

nimic nu 
debitul orar 
se respectă 

și exploata-

Avrtid o conformație fizică 
Ideală, mărginașul Hi la întoar
cere (unul dintre posturile cheie 
ale echipei), Marin Georgescu 
este suplu șl mobil. El joacă la 
fel de bine atit la ..bătaie”, cit 
și la „prindere* Mai de fiecare 
dată, mingea bătută 
din Olteni poposește 
de fund a terenului, 
prețioase puncte suplimentare. 
Cînd intră pe teren, reușește — 
printr-o apărare ermetică saa 
prin fente Iscusite — să evite 
loviturile năpraznice ale adver
sarilor, treclnd nevătămat prin 
cele două culoare.

Avînd o priză excelentă la 
minge, pasează cu o viteză ui
mitoare în jocul la „prindere". 
Posesor al unei lovituri nimici
toare, trage din orice poziție, 
zona sa de activitate In teren 
fiind considerată careul necruță
tor. ba finala pe țară a campio
natului național pe anul 1971 des
fășurată pe stadionul din Boto
șani, Marin Georgescu a țintit

de oinarul 
peste linia 

aducînd

ceî aproape 100 de ad- 
care au trecut prin eu- 

său, îar în cele 9 me-
23 din 
versa ri 
loarul __ , .... ... __
ciuri susținute de echipa Viață 
Nouă Olteni a „bătut" de 4 ori 
mingea peste linia de 65 m (bar) 
și a realizat două lovituri de 
treisferturi, căzute în zona de 45 
m. Astfel, el a fost considerat 
prototipul jucătorului complet.

Intr-o discuție purtată în pau
za unui meci, Marin Georgeseu 
ne mărturisea că ar vrea să joa
ce centru mijlocaș, nu pentru a 
fugi de răspunderea pe care o 
are în echipă, ci pentru simplul 
motiv că în acest post devii un 
adevărat dispecer, întrucit acțio
nezi pe ambele culoare șl astfe) 
poți să-ți pui In valoare coechi
pierii.

Multiplele calități fizice ale ol- 
nistului Marin Georgescu 11 a- 
nunță pe acesta ca un demn ur
maș al jucătorului Eugen Cocuț, 
din comuna Gherăești, care ani 
de zile a deținut faima de te) 
mai bun mijlocaș centru.

echipa care încearcă să nu piardă nici un meci pe teren propriu...

10
10
10
10 
10
10

OINIȘTII MINDRIA SATULUI
(Urmare din pag. 1)

o singură formație din mediul rural 
— și anume Avîntui Curcani — a 
intrat în posesia titlului de-a lungul 
celor 20 de campionate desfășurate 
pînă în prezent și cîștigate, pe rînd, 
de echipele bucureștene C.P.B., Di
namo sau Știința ?

La sate nu avem, incă. suficienți 
antrenori și instructori capabili să 
conducă pregătiri temeinice, atît de 
utile într-o întrecere in care există 
concurentă mare. întîlnim oiniști care 
uită Îndatoriri elementare, absentind 
cu lunile de la antrenamente, sau pă- 
răsindu-și colegii si transferîndu-se 
la alte echioe. Sint multe cazuri de 
tineri săteni care activează în for
mațiile bucureștene sau în cele din 
alte orașe ! Cum e posibil ca ju
cători crescuți și formați în satul 
natal să fugă de propria lor echipă ? 
Fenomenul se explică — printre al
tele — prin dezinteresul manifestat 
de conducerile unor cooperative agri
cole de producție, care nu asigură 
condițiile strict necesare echipelor 
pentru instruire si participare la con
curs. *

Apreciem că, în asemenea situații, 
nu sint de vină numai factorii locali, 
ci și organele Si organizațiile jude
țene cu atribuții în mișcarea spor
tivă de la sate. Din păcate, sint ju
dețe In care nu există nici o echipă, 
oină devenind astfel cenușăreasă în 
propria ei țară. Alți factori de răs
pundere se limitează doar la acor
darea unor premii sau cupe diferi
telor echipe fruntașe si cu asta con
sideră că s-au achitat de obligații.

Pentru ca echipele din mediul ru
ral să nu se mai prezinte la între
ceri cu o pregătire sumară, inter
venția consecventă a secției de sport 
a C.C. al U.T.C. și a celei similare 
de Ia UNCAP se impune de urgență, 
fiindcă la Rîmnicelu (jud. Buzău). 
Curcani (lud. Ilfov), Boureni (jud. 
Dolj), ca să dăm numai cîteva exem
ple de comune care au echipe cu 
veche activitate, se resimte o acută 
lipsă de condiții pentru practicarea 
metodică a oinei. Așteptăm ca. ală
tur! de Gherăești (jud. Neamț). Ol
teni (jud. Teleorman), sau Frasin 
(jud. Suceava), localități unde oini- 
știi constituie mândria satelor. în vii
toarele concursuri republicane să se 
facă cunoscute noi echipe sătești.

ORIZONT IN DIVIZIA
cum se știe, a cîștlgat anul trecut toate 
partidele — Progresul București și Uni
versitatea Iași și-au reluat duelul, care 
se dă acum pentru primul loc în serie și 
nu pentru cel secund... ca In campionatul 
precedent! în această serie ui se mai 
pare demn de subliniat saltul înregistrat 
de Chimia Făeăraș și Voința București, 

în seria a daua regăsim două ex-dlvl- 
zionare A — C.S M.. Sibiu și Constructo
rul Timișoara șl. cum era firesc, toată 
lumea se aștepta ea lupta pentru supre
mație să se dea Intre ele. Dar iată că 
a apărut, mai mult declt surprinzător, o 
echipă tinărâ și ambițioasă — Jiul Pe
troșani, care nu s-a sfiit să ‘
pe locul Intll al Ierarhiei 
anunțîndu-se drept marea 
intrarea In divizia A.

La masculin. In seria I. 
parcă șl mal complicată ! 
ttlnim două foste divizionare A — Ra
finăria Teleajen și Voința București, 
dar in vreme ee prima formație are 
deja un „stagiu* substanțial In divizia 
secundă, echipa bucureșteană este Ineă 
dezorientată după căderea In „B“l Am
bele au luat totuși un start bun. reușind 
să se „așeze* în prima parte a clasamen
tului. Aproape paradoxal, tn fața lor «e 
află o echipă pe care n-au tntllnit-o încă 
tA.S A. Tg. Mureș), și o alta — Chimia 
Făgăraș — pe care au tnvlns-o la sco
ruri concludente: 21—11 ‘ “
17 (Rafinăria) H

Primul loc deținut în _______
mia Făgăraș șl scorurile ta care a pierdut 
lntllnlrea cu cele două mari pretendente 
la calificarea tn divizia A, dovedește că 
handbaliștil aceste! echipe fac o cursă 
tactică, menajîndu-șl forțele atunci cînd 
Joacă în deplasare tr> București și Te- 
leaien.

Tn seria a n-s ciștigăioarea se între
vede chiar de acum! Ea este formația 
Mlnaur Bala Mare, marea învinsă a cam
pionatului trecut, echipa care a pierdut 
calificarea In divizia A cu 7 secunde 
înaintea Încheierii ultime! partide II 
Vorbind atunci despre eșecul 
mărenilor. subliniam faptul că 
au început să lupte de-abia 
retur șl — parcă pentru a 
da dreptate — lată că antrenorul Las- 
căr Pană sl elevii săi nu mai ..tartă* 
nimic, fiind singurii care su etștlgat 
ptnă în pte2ent toate cele 5 partide sus
ținute. aslgurindu-șt un avantaj de 3 
puncte asupra celei de a doua clasate 
(C.S.M. Reșița) pe cate au șl tnvins-o 
în propriul ei tietit

Huria ALEXANDRESCU

Sibiul reprezintă unul dintre cen
trele rugbystice aflate intr-o conti
nuă dezvoltare. O probează faptul 
că din anul I9G1, de cînd XV-le 
C.S.M.-ului activa undeva, anonim, 
în divizia B, el a cunoscut o verti
ginoasă ascensiune, promovînd (în 
1968) în prima divizie și menți- 
nîndu se de atunci în principala 
competiție republicană. Meritele 
obținerii unei asemenea perfor
manțe, într-un oraș fără tradiție 
în rugby, revine — o recunosc toți 
sibien.ii — profesorului Nicolae Bo
boc, un tehnician și un educator 
totodată, în persoana căruia se îm
pletesc fericit virtuți care vizează 
direct competența și pasiunea.

Iubitorii sportului cu balonul o- 
val din bătrînul Cibinium se mîn- 
dresc cu faptul că din orașul lor 
au plecat, 
sportivi 
pele de 
Lomotă 
oană la 
evici la 
vingerea 
rugbyști 
echipele

Acest lucru va fi posibil, dacă ți
nem seama de media de vîrstă a 
lotului C.S.M. (sub 23 de ani), de 
gabaritul multora dintre jucători 
(locurile de frunte le dețin Găngău. 
Șuteu, cu 1.95 m și Prohor cu 1,91 
m), de viteza de reacție și de de
plasare a sportivilor acestei sec
ții (Găldean aleargă 100 m. sub 
11,6, în timp ce media generală 
a treisferturilor este de 11,8, iar a 
înaintării de 12,1) și poate cel mai 
important factor, de stăruința și 
conștiinciozitatea pe care toți „ele
vii" antrenorului Boboc le dove
desc la pregătire, 
luăm în discuție numai 
prezenței de la 1 august la antre
namente, vom constata că 
de absență este necunoscută. An
trenamentele se desfășoară ZILNIC, 
pe parcursul a cel puțin două ore 
și jumătate, și ele sînt orientate 
deopotrivă spre pregătire fizică ge
nerală și specifică, spre exersarea 
unor scheme tactice, spre îmbună
tățirea continuă a bagajului de 
cunoștințe tehnice. Antrenorul Bo
boc, tehnician studios, preocupat 
să se perfecționez.e continuu (și 
pentru aceasta citește foarte mult, 
poartă corespondență cu colegi din 
alte orașe, participă Ia cursurile 
inițiate de federație), se străduiește 
să împărtășească rugbyștilor lui cît 
mai multe din secretele meseriei 
sale. O face cu naturalețe, cu mul
tă modestie, dar și din convinge-

re, din respect și prețuire pentru 
calitatea sa de antrenor. Și nu 
puține ori reușește. O dovadă 
centă — egalul (9—9), realizat 
compania multiplei campioane 
țării, XV-le Griviței Roșii.

de 
re
in 
a

DIN VIAȚA SECȚIILOR

situația este 
Și aici reîn-

(Voința) șt 24-

prezent de Chi

bâi-
e1 
în 
ne

ca autentici rugbyști, 
deveniți titulari în ecM- 
,.A“ — Fugigi la Dinamo, 
la Știința Petroșani, Măță- 
Agronomia Cluj șl îanusi- 
Grivița Roșie. Există con- 
că în anii următori și alți 
sibieni vor fi solicitați in 
de prim rang ale țării.

Osatura echipei o reprezintă de 
bună seamă jucătorii cu mai multă. , 
experiență, cum sînt Manea, care 
poate acoperi aproape sarcinile ori
cărui post, de la fundaș și pînă ia 
linia a Munțeanu, un exce
lent transformer, jucător inspirat 
și tenace, Rășcanu (fratele celui de 
ia „U“ Timișoara), T°Pa. jucător 
de „drop" al echipei și mulți alții. 
(Jn plus de vitalitate și totodată de 
calitate se face remarcat o dată 
cu completarea lotului cu jucători 
ca Popeț (centru), Lomnoșan (linia 
a III-a) și Buțiu (aripă).

în al patrulea an consecutiv în 
divizia A, echipa CuS.M. Sibiu do
rește să realizeze cea mai bună 
performanță a sa de pînă acum, și 
anume să termine actuala ediție a

campionatului undeva la mijlocul 
clasamentului. Deviza antrenorului 
este i nici un meci pierdut acasă, 
scoruri cît mai strinse tn deplasare. 
într-un fel în primele etape, acest 
calcul al antrenorului n-a dat greș, 
în orice caz, puternica unitate mo
rală a echipei sibiene este dătătoa
re de optimism. Ea este generată 
și de numeroșii susținători pe care 
îi are. In frunte cu ing. llarie Mun- 
teanu, președintele comisiei județe
ne de rugby și Gheorghe Faloba. 
președintele secției de rogby a clu
bului C.S.M. Sibiu. Este de notat, 
de asemenea, faptul că și conducerea 

. clubului (președinte, Gh. Jula) îi 
recomandă întotdeauna pe rugbyști 
ca exemple pentru toți ceilalți spor
tivi. Cu un asemenea resort moral, 
rugbyștii de la C.S.M. 
toate șansele să se 
mult în campionat.

T.

Sibiu en ** 
afirme tot mai

BRADEȚEANU

șj pentru grijaPjS. O mențiune . . _ _
față de schimbul de mîine. II pre
gătește prof. I Staneiu la Școala 
sportivă „Șoimii". Deocamdată nn 
rugbyst, loniță, este titular în la
tul național. Așadar, promisiuni...

PROGRAMUL PRIMULUI TUR AL DIVIZIEI FEMININE A

Dacă este să 
evidența

noțiunea

I.E.F.S. București

Etapa I : 24 octombrie 1971

IAȘI: Universitatea — A.S.A. Cluj 
SATU MARE: Sănătatea-Rapid Buc.
ORADEA: Crlșul—Politehnica Buc. 
TIMIȘOARA: Unlv.—I.E.F.S. București 
BUCUREȘTI: Constructorul—Voința Bv.

Etapa a II-a, 31 octombrie 1971
CLUJ: A.S.A.—Voința Brașov
IAȘI : Univ.—Sănătatea Satu Mare 
BUCUREȘTI : I.E.F.S.—Constructorul 
Politehnica—Universitatea Timiș. 
Rapid-Crișul Oradea

Etapa a III-a, 7 noiembrie
SATU MARE: Sănătatea-A.S.A. 
ORADEA: Crlșul—Universitatea 
TIMIȘOARA: Univ.—Rapid București 
BRAȘOV : Voința—I.E.F.S. București 
BUCUREȘTI: Constructorul—Politehnica

Etapa a IV-a, 11 noiembrie 1971
CLUJ : A.S.A.—I.E.F.S. BucureșU
IAȘI: Univ.—Unlv. Timișoara
SATU MARE: Sănătatea—Crlșul Oradea 
BUCUREȘTI: Politehnica—Voința Brașov 
BUCUREȘTI: Rapid—Constructorul

Etapa a V>a, 17 noiembrie 1971
ORADEA: Crlșul—A.S.A Cluj 
TIMIȘOARA: Univ. Sănătatea Satu Mare 
BRAȘOV: Voința—Rapid București 
BUCUREȘTI: Constructorul-Unlv. Iași 
BUCUREȘTI -. I.E.F.S. — Politehnica

1971
Cluj
Iași

Etapa a VI-a, 21 noiembrie 1911 
CLUJ: A.S.A.—Politehnica Buc. 
IAȘI: Universitatea—Voința Brașov 
SATU MARE: Sănâtatea—Constr. Buc. 
ORADEA: Crlșul—Unlv. Timișoara 
BUCUREȘTI: Rapid—I.E.F.S.

Etapa a Vil a, 23 noiembrie 1911
TIMIȘOARA: Universitatea—A.3.A. Cluj 
BRAȘOV: Voința—Sănătatea Satu Mare 
BUCUREȘTI: Constr.—Crlșul Oradea 
I.E.F.S.: I.E.F S.—Universitatea Iași 
BUCUREȘTI: PoUtehnlca-Rapld

Etapa a VIII-a, 1 decembrie 1911 
CLUJ: AS.A.—Rapid București 
IAȘI: Universitatea—Politehnica 
SATU MARE: Sănătatea-I.E.F.S. BUd. 
ORADEA: Crlșul—Voința Brașov 
TIMIȘOARA: Universitatea—Constr.

Etapa a IX-a, 5 decembrie 1971 
BRAȘOV: Voința—Unlv. Timișoara 
BUCUREȘTI; I.E.F.S.—Crlșul Oradea 
BUCUREȘTI: Politehnica—Sănătatea 
BUCUREȘTI: Rapid—Univ. lași 
BUCUREȘTI: Constructorul—A.S.A. Cluj

Al doilea tur se va disputa, tot suo 
formă de etape săptăminale. intre 20 
februarie șl 16 aprilie: al treilea tur ta 
avea loc, sub formă de turnee, intre 21 
aprilie șl 21 mai (21—23 aprilie la Bucu
rești, 5—7 mai la Oradea, 19—21 mal ia 
Iași); turneul final este proeramat mire 
2 șl 4 iunie, tntr-un oraș ce va fi sta
bilit ulterior.
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• „Am citit în ziarul dv. că 
în orașul Pitești se vor construi 
multe terenuri de tenis. Cum 
este posibil, oare ? Acolo nu se 
fac blocuri ? Cum de se alocă 
atîta spațiu pentru terenurile 
sportive? Nu de alta, dar de ce

n-am lua și noi bucureștenii 
exemplu de la ei ?... Doar te
nisul este atit de iubit..." (VA- 
1.ER1U STIOCA, bd. Păcii 
București). La Pitești este vorba 
de o inițiativă locală deosebită ; 
in cartierul Craiovei de pildă 
sau în punctul Geamăna Mică, 
intre blocuri sînt niște văi a- 
dinci, în care, în loc să se a- 
runce gunoaie, să zicem, se vor 
face platforme cu terenuri de 
tenis. Va fi util și în același 
timp estetic pentru cartierele 
de blocuri noi ce înconjoară a- 
ceste locuri denivelate.

® „Cred că și dv., gazetarii, 
nu faceți bine punind prea re
pede lauri pe frunțile unor Ju
cători. neglijînd pe alții care — 
deși n-au nume sonore — fac 
treabă bună" (EFTiMIE BRA- 
NIȘTEANU, str. Circnmvoluțiu- 
nii, bloc I, Timișoara). Prea re
pede, nu. Ne grăbim să stimu
lăm pe cei talentați, merituoși 
în pregătire, intuind, sperind 
efi-i ajutăm Dacă unora le stri
că, asta nu mai depinde de noi. 
Dorim să le dăm un impuls și 
nicidecum să-i împingem spre 
îngîmfare sau abateri de la con
duita sportivă.

• „Ce părere aveți de calita
tea unor materiale sportive ? De 
culoarea unor tricotaje, de re
zistența lor la lumină și trans
pirație, de modele ? Eu cred că 
n-ar fi rău să analizați aseme
nea aspecte și să ajutați* (VA
SILE POCEA, str. Desrobirii 6, 
Iași). O vom face, in perioada 
care urmează, în București, vor 
avea loc contractările Ne pro
punem ca despre acestea, în ge
neral despre relațiile dintre co
merț și industrie, să scriem 
unele materiale.

® .Ați publicat un interesant 
interviu cu Dumitriu II. Aș fi 
vrut să știu dacă este căsătorit, 
dacă are pasiuni literare sau 
muzicale, eventual ce studii are. 
In asemenea ocazii ar trebui să 
ni se dea o prezentare cit mai 
completă a sportivului pe care 
îl adulăm, indiferent din ce 
sport face parte. Nu credeți ? 
(EMIL POP — Cluj). Socotind 
că aveți dreptate, ne vom stră
dui ca în materialele care se 
pretează la asemenea pre. i ări 
să dăm cit mai multe date des
pre sportiv, despre om. Chiar 
și din viața sa particulară.
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4 INTERLOCUTORI —4 INTERVIURI
SELECȚIONATA DE TINERET

ÎSI CAUTĂ FORMULA IDEALĂ
ERIC HOF, TÎNĂRUL

ANTRENOR... REALIST

La 14 noiembrie, în deplasare, e- 
chipa de tineret a tării noastre va 
întîlni formația similară a Ceho- 
slqvaciei, intr-un meci decisiv pen
tru stabilirea cîștigătoarei seriei 
preliminare a campionatului euro
pean rezervat echipelor „sub 23 
de ani”.

Jocul se anunță extrem de difi
cil, căci în ultimele două partide 
susținute viitorii adversari au în
vins cu 5—2 echipa de tineret a 
Finlandei (în cadrul seriei C.E.) și, 
respectiv, cu 4—0 pe cea a R. D. 
Germane, într-un Joc amical.

Miercurea trecută, la București, 
lotul nostru de tineret a susținut 
un meci de verificare cu o echipă 
de divizie C (T.M.B.). Pornind de 
la această verificare, l-am rugat pe 
antrenorul federal GHEORGHE 
OLA să ne răspundă la cîteva în
trebări privind formația de care 
răspunde.

— Ce a însemnat pentru dv. ul
tima convocare a lotului ?

— intrarea intr-o nouă etapă ce 
privește pregătirea jocului cu Ce
hoslovacia. In ultimul meci de ve
rificare, am urmărit două proble
me mai importante. Prima: acope
rirea unor posturi deficitare, in 
care jucătorii încercați pînă acum 
n-au prea corespuns; a doua: im
primarea unei idei de joc bine de
finite și cizelarea ei în funcție de 
jucătorii pe care-i avem la dispo
ziție și de caracteristicile forma
ției cehoslovace. între aceste coor
donate s-a înscris ultima noastră 
acțiune.

„SPER 54 JOC !N TURUL III DIALOG CU „GOLGETERUL
AL <CUPEI U. E. F. A. >..." CENTENAR"

Nu cred că există cineva dintre 
suporterii echipei textiliste. dintre 
iubitorii sportului cu balonul rotund 
din Arad, care să nu-și aducă amin
te da meciul U.T.A. — Dinamo Bucu
rești (disputat în luna mai a c.) din 
returul ediției trecute a campiona
tului. $1 asta, poate nu atît de mult 
pentru rezultatul meciului, care â 
fost favorabil bucureștenilor cu sco
rul de 2—0. ci fiindcă în acest joc 
arădenii au pierdut (temporar) o pie
să de greutate, prin accidentarea ju
cătorului Axente. Totul s-a petrecut 
în minutul 32 al jocului, cînd Delea- 
nu l-a faultat destul de grav pe ata
cantul, textilist. scoțîndu-1 din luptă...

Au trecut de atunci mal bine de 
patru luni, timp în care inimoșii su
porteri nu l-au dat uitării pe Axente 
ci. dimpotrivă, se interesează tot mai 
mult de soarta acestui valoros fot
balist. în dorința de a le putea da 
un răspuns cit mal autorizat, am pur
tat o discuție cu acest talentat ju
cător. care ne-a îneîntat nu o dată 
privirile prin jocul său subtil, plin de 
fantezie. Discuția noastră a început 
fără introducere, direct la subiect.

— Ce s-a întîmplat cu tine, după 
accidentare ?

— Faultul Iui Deleanu ml-a provo
cat mari neplăceri: fractură la gleznă 
și peroneu. fisură la maleola interi
oară si ruptură de ligament. Am 
fost transportat la spital și operat în 
ziua de 25 mai de un colectiv de 
medici arădeni foarte priceputi. în 
frunte cu dr. Georgescu. Operația a 
reușit și. după o perioadă (neplăcută) 
de imobilizare, am început să umblu 
din nou.

— Cînd ai făcut primele mișcări ?
— îneepînd din 20 septembrie rru

MECIUL DINAMO-U.T.A. 
SE VA DISPUTA 

LA 30 OCTOMBRIE
Comisia centrală de competiții și 

disciplină a F.R. Fotbal, la cererea 
clubului U.T.A., a aprobat că me
ciul Dinamo—U.T.A., din cadrul 
etapei a IX-a a diviziei A (din 31 
octombrie), să se dispute în ziua de 
sîmbătă 30 octombrie. Comisia a 
luat această hotărîre, acceptînd ca 
reprezentantele țării noastre în 
competițiile europene să beneficieze 
de cîte o zi de odihnă suplimentară 
înaintea partidelor — retur din tu
rul al doilea al cupelor respective.

— Și care sînt primele constatări?
— Sîntem mulțumiți de evoluția 

noilor veniți în lot, de Smaranda- 
chc, Lică și Boloni. în schimb, n-a 
satisfăcut fundașul Crețu, care, 
preocupat prea mult de acțiunile 
ofensive, neglijează sarcina princi
pală, de apărător.

— .A rezolvat, oare, clujeanul 
Lică problema atît de spinoasă a 
extremei drepte ?

— Cred că da. La Cluj, joacă ex
tremă stingă, dar el s-a afirmat 
pe partea dreaptă, chiar de la ju
niori. Pentru meciul cu Cehoslova
cia mai contăm și pe Petreanu, 
care este acum apt de joc. De ase
menea, nu-l vom neglija, nici pe 
Leșeanu. Craioveanul Niculescu a 
evoluat promițător și, dacă va mai 
progresa, rom conta pe el ca 
titular pe postul de fundaș dreap
ta Dacă nu. ne gîndtm la Dobrău 
sau Sandu Gabriel. îl vom avea în 
atenție și pe portarul Ariciu. 
pentru că și aici sînt necazuri • 
Ștefan e în scădere de formă, nu 
mai este cel de anul trecut.

— în timp ce echipa Cehoslova
ciei învinge Finlanda și R. D. Ger
mană la scoruri severe, dv. încă 
mai căutați soluții. Nu credeți că 
a venit momentul stabilirii unei 
formule de echipă ?

— în linii mari, o șl avem. Sînt 
semne de întrebare în privința por
tarului și a fundașului dreapta. 
Acum, echipa arată cam așa: ?—?, 
Sătmăreanu II. Olteanu (Smaranda- 
che), Hajnal, M. Popescu. Simionaș, 
Lică (Petreanu), Kun II, Broșovschi, 
Năstase.

— O ultimă întrebare s la meciul 
cu T.M.B. l-ați avut secund pe Gh. 
Constantin, deși noi îl știam pe 
R. Cosmoc pe acest post.

— întrucît clubul Farul ne-a so
licitat în mai multe rînduri să-l 
absolvim pe Cosmoc de această 
sarcină, pentru a se putea ocupa 
de echipa de club, unde este an
trenor principal, conducerea fede
rației i-a încredințat lui Constan
tin sarcina de „secund" la lotul de 
tineret.

Constantin ALEXE

s-a permis să fac mișcări ușoare, iar 
din 25 septembrie am început chiar 
și antrenamentele individuale.

— Și cum te simți acum ?
— Destul de bine, dar pînă la 

restabilirea completă mai trebuie să 
treacă încă puțin tim|. Ceea ce mă 
deranjează încă este durerea de la 
gleznă, după un efort mai mare. Dacă 
„încălzesc” însă bine mușchii de la 
piciorul cu pricina (cel sting), pot 
alerga și să lovesc chiar balonul. 
Dar... nu pot să joc încă. <

— Ce spun medicii 1
— Să mai am răbdare, să fac 

mișcări și cît mai multe alergări...
— Te-am văzut adesea în ultimul 

timp Ia stadion particlpînd la Jocu
rile echipei tale in rol de... specta
tor. Cum ti se parc această postură?

— Grea. E mai ușor să joci în te
ren decit să stai în tribune si să 
strîngi pumnii pentru coechipieri, 
îmi place fotbalul, de aceea e un 
adevărat chin pentru mine să stau 
așa. ne tușă, fără să-mi pot aduce 
contribuția la Jocul. Ia succesele 
echipei.

— Ca spectator ce părere ai de 
jocul echipei tale?

— Echipa merse bine. Băieții s-au 
comportat onorabil pînă acum. Sper 
ca oboseala manifestată în meciul 
cu C.F.R. Clui să fi fost remediată 
în această pauză binevenită. Ne aș
teaptă încă multe meciuri erele, dar 
am încredere în colegii mei.

— Cum al putea califica evoluția 
echipei in „Cupa U.E.F.A.” ?

— Satisfăcătoare. Am eliminat un 
adversar valoros și ne-am calificat 
pentru turul doi. Avansul luat la 
Arad. în fata formației Austria Salz
burg. a fost decisiv. Pentru turul 
II. sortii ne-au favorizat. Cu toate 
acestea trebuie să fim atenți. iar 
băieții să se pregătească cît . mai 
temeinic. Trebuie evitată orice sur
priză neplăcuiă. Zaglebie Walbrzych 
este o echipă necunoscută, dar mai 
știi...

— Am lăsat pentru la urmă cea 
mai Importantă întrebare : cînd vei 
reveni pe gazon în postură de ju
cător?

— Un răspuns precis nu pot da 
încă. Aștept, avizul si confirmarea 
medicilor. Eu sper, totuși, ca în- 
cepînd din 28 noiembrie să reintru 
în echipă si să joc în ultimele cinci 
etape, adueîndu-mi contribuția Ia 
succesul echipei mele sl în... turul 
III al ..Cupei U.E.F.A."

A fost o discuție plăcută, la ca
pătul căreia i-am urat mult succes 
lui Mircea Axente. transmitîndu-i 
totodată dorinia noastră, a tuturor, 
de a-1 revedea cît mai orabnic pe 
verdele gazonului, in mijlocul coe
chipierilor săi.

Ștefan IACOB

Eric Hof, tînărul antrenor al echi
pei din Salzburg (nici nu-i dai cei 
35 de ani pe care-i are în realitate, 
este ceea ce se cheamă un interlo
cutor cu „șarm". îți răspunde, cu 
extremă amabilitate, la întrebări, 
îți zîmbește înțelegător chiar și la 
întrebările cu... substrat, nu ezită — 
spre deosebire de mulți alți colegi 
de breaslă cu el — să-ți furnizeze 

•fu o zi înainte, „ll"-le pe care 
intenționează să-l trimită în teren.

în afara acestui „farmec perso
nal", Eric Hof te tentează la un 
dialog și prin... antecedente. A ju
cat mult, la cel mai înalt nivel al 
fotbalului austriac; a fost coleg de 
echipă cu Happel, „coach“-ul lui 
Feijenoord, l-a prins în formația 
mare a Austriei și pe strategul Oc- 
wirck, a văzut multe...

Dar ce să discuți mai întii cu el 
cînd și alți confrați îl reclamă, în- 
tr-o jumătate de oră, atît cit a du
rat conferința de presă, organizată, 
așa,-pe picior, în ajunul partidei 
Austria Salzburg — U.T.A.

Ne-am fixat, așadar, un nou ren- 
dez-vous, a doua zi, după meci, în 
caffă-barul elegantului hotel „Eu
ropa", unde antrenorul Austriei 
Salzburg a sosit la ora stabilită.

Eric Hof parcă și uitase că echipa 
sa a părăsit după primul tur „Cupa 
U.E.F.A."., s-a arătat tare satisfăcut 
de nivelul jocului abia încheiat 
,.Așa meci, mai rar. S-a jucat fotbal, 
nu glumă. Nici n-aș fi crezut că va 
fi cu putință, în condițiile terenu
lui „patinoar" — ne mărturisește, 
din capul locului, Eric Hof.

L-am așteptat pe Adam trei eta
pe ca să marcheze un singur gol. 
Fiindcă atîta îi mai trebuia ca să 
împlinească cifra rotundă de 100 
de goluri marcate de el pentru 
Universitatea Cluj. Cred că după 
99 de goluri, Adam puncherul, vîr- 
ful de atac percuiant prin exce
lență, s-a speriat puțin de ferici
rea golului următor, jubiliar. L-a 
căutat cu patimă în centrările lui 
Uifăleanu și Lică, în pasa subtilă 
a lui Anca, în travaliul propriu, 
atunci cînd conducea mingea în
spre careul advers, dar golul nu a 
venit nici în meciul cu Crișul, nici 
la Brașcv, cu Steagul roșu, a în- 
tîrziat și în cei următor, contra 
universitarilor eraioveni. Și, în 
sfîrșit, după 80 de minute din 
etapa a Vl-a, Adam s-a încununat 
cu aureola celor 100 de goluri. N-a 
bătut aerul cu pumnul, nu a tri
mis bezele tribunei, nici nu a ră
mas extaziat pe gazon, nici min
gea nu a sărutat-o. S-a îndreptat 
simplu, ca de obicei, spre centrul 
terenului, în alergare molcomă, cu 
ochii mai mult în pămînt. O undă 
de bucurie îi traversa vizibil chi
pul și. atunci cînd băieții l-au îm
brățișat, a pus mai multă căldură 
ca oricînd în gestul de răspuns.

în cabină, după meci, tăcut, mo
dest, Adam își trăia sentimentele, 
interiorizîndu-se.

— Cum se simte un atacant cen
tra! cu o sută de goluri la activ 
în contul unei singure echipe?

— Fericit.
Tace, căci spusese totul.
— După o asemenea performan

ță, pare poate firesc să privești 
înapoi, să tragi o linie și să soco
tești. Ai realizat mai mult sau 
mai puțin decît îți propuseseși Ia 
debutul dumitale ?

— Vedeți, acum zece ani, cînd 
am venit la Cluj, m-am trezit în- 
tr-o linie de atac alături de un 
Ivansuc, Marcu sau Gone. Nu pu
team egala rafinamentul unuia, 
combativitatea altuia sau tehnica 
celuilalt Mi-am dat seama că pot 
exista în această echipă numai dacă 
reușesc să confer o necesară con
cretizare practică virtuților din jo
cul coechipierilor din linia ofen
sivă. Adame, tu vei fi omul cu go
lurile în echipa aceasta — mi-am 
zis. Și am reușit, din moment ce

— S-a jucat mult și Ia angaja
ment fizic. Deseori contactul a fost 
înlesnit și de starea precară a ga
zonului. Au plăcut, oare, toate a 
cestea și publicului dv., pe care — 
știu eu? — îl mai încearcă, poate, 
nostalgia după spectacolul pur al 
Wiener-valsului ?...

— Nu omiteți că Salzburg-ul este 
orașul austriac cel mai aproape de 
frontierea cu R.F.G. țară al cărei 
fotbal are ca principal atu anga
jamentul fizic. De la noi, foarte 
mulți jucători au contracte acolo, 
de la ei vin, de. asemenea, fotba
liști. Nu numai la Salzburg, ci peste 
tot în Austria Toată lumea a în
țeles că fotbalul pur tehnic și-a trăit 
epoca. Faimoasa echipă a Ungariei, 
aceea a anilor 1953—55, a rămas o 
dulce amintire. La fel și Realul, si 
Reims-ul. Ritmul din ce in ce mai 
trepidant, al muzicii, al vieții de 
toate zilele, dacă vreți, a cuprins, 
cu timpul, și sportul, in speță fot
balul. influențîndu-i dezvoltarea ul
terioară.

— Vorbeați de Real, de Reims, de 
fosta mare echipă a Ungariei...

— Primul mare simptom, cum că 
în lumea noastră, a fotbalului, s-a 
produs o schimbare l-am simțit, cu 
toții, la CM. din Anglia. Trei echi
pe de ritm. Anglia. R.F. a Germa
niei și U.R.S.S. s-au clasat printre 
primele patru, locuri. Ce ziceți ?

— De atunci a mai fost și Bra
zilia. Ați văzut-o în Mexic?

— Subliniind faptul că și brazi
lienii, sud-americanii. în general, au 
primit influențe, nu trebuie luate tn 
seamă.. excepțiile. Pe noi. pe pla
nul competitiv, ne interesează. în 
primul rînd, fotbalul Europei. Ați 
văzut semifinala R.F.G.— Italia. 
Pentru toți care au urmărit meciu
rile din Mexic, doar acest joc va 
rămîne.

— Am plecat, în discuția noastră, 
de Ia o noțiune, — aceea de „anga
jament fizic" — și, iată, ați parcurs 
o întreagă epocă...

— Acestei noțiuni eu îi atribui un 
sens mai complex, ea incluzînd în 
sfera sa mai mulți factori : ritmul, 
înainte de toate, forța, viteza, rezis
tența. în ceea ce mă privește, eu 
nici măcar nu o absolutizez. Am 
vrut doar să spun că acele echipe 
care și-au impus legea. în ultima 
vreme, au știut să creeze un echi
libru între tehnică și acest anga
jament fizic.

G. NiCOLAESCU

am cîștigat de două ori titlul de 
golgeter național. Am fost primul 
șt ultimul golgeter al acestui club 
în decurs de 50 de ani ji ceea ce 
vă spun eu nu este lipsă de mo
li' die, este o realitate

Care este deosebirea esențială 
între „U“ de ieri și ,,U’ de azi ?

— înainte, intr-un campionat 
sau chiar într-un singur meci, „U“ 
putea atinge sublimul, ca să cadă 
apoi în ridicol. Azi. echipa nu mai 
vehiculează între seînteia de geniu 
și gafa puerilă. Azi se poate vorbi 
de o uniformizare, în sens pozitiv. 
Cred că în curînd va deveni o 
echipă de competiție, de regulari
tate, cu rezultate globale mai bune.

— La 31 de ani, cum te gîndești 
la viitor ?

— Mă atrage moi mult profe
siunea mea de inginer mecanic, 
decît transferul clasic de la jucător 
la antrenor. Și mă mai gîndesc cui 
să predau tricoul, deoarece caut 
un înlocuitor cu stofă de golgeter.

— L-ai găsit ?
— Mă gîndesc la iordache. E încă 

necopt, crede că tot ce zboară se 
mănîncă, dar are posibilități certe 
Va depinde numai de el dacă lu
mea îl va uita mai repede sau mai 
greu pe Adam...

Ion CUPEN

COLȚUL JUNIORULUI

SĂNEGÎNDIMLAJUCĂTORULDE MÎINE,
NU NUMAI LA MECIUL DE DUMINICA

„COLȚUL JUNIORULUI" își 
propune să înfățișeze și să dez
bată — săptăminal — aspecte, pro
bleme și frămîntări legate de mun
ca cu tinerii fotbaliști. Rubrica 
aceasta s-a impus ca o necesitate, 
pentru că la noi, în ultimii ani, 
a fost în întregime reconsiderat 
procesul de instruire a fotbaliștilor 
de mîine. Finanțate, dirijate și co
ordonate de F.R. Fotbal, zeci și zeci 
de centre de copii și juniori au 
luat ființă pe tot cuprinsul țării.

Fază din meciul de juniori România — Turcia, una din cele mai reușite partide a unui turneu de real 
succes, „Cupa 23 August", găzduit anul acesta, de orașul Brașov Foto i Eugen BOGDAN

în destule cazuri, rezultatele s-au 
lăsat (și se mai lasă încă) aștep
tate. „Producția" centrelor conti
nuă să fie sub nivelul scontat și 
necesar.

în rîndurile ce urmează, antre
norul emerit Coloman Bogdan- 
Braun și antrenorul federal Cornel 
Drăgușin. pe care i-am provocat 
ieri la o discuție pe această temă, 
ne explică cauzele acestui decalaj 
între așteptări și realitate.

Să-i dăriȚmai întii cuvîntul Iui' 
Coloman Bogdan-Braun :

„La centrele de copii și juniori 
se lucrează, in general, bine, sub 
aspectul cantității, al volumului. 
Calitativ se lucrează, insă, prost. 
. Dar iată care sînt. pe puncte, 
după opinia mea. deficiențele și 
neajunsurile manifestate în munca 
cu juniorii.

DINAMO SE VA PREGĂTI DE SÎMBĂTĂ
LA PREDEAL

Ca și cu alte prilejuri, în zilele 
premergătoare unei confruntări im
portante, dinamoviștli își vor fixa 
și de astă dată cartierul general la 
Predeal. Ei vor pleca sîmbătă di
mineața în stațiunea montană pen-

LEGIA VARȘOVIA ÎNVINSĂ ÎN MINUTUL 90

ÎN DERBYUL ETAPEI
VARȘOVIA, i4 (prin telex).
Etapa de miercuri a campionatu

lui polonez a avut în program unul 
din derbyuriie tradiționale ale pri
mei scene fotbalistice a țării priete
ne : Ruch Chorzow — Legia Varșo
via. După o dispută pasionantă — 
Bula a deschis scorul pentru gazde 
(min. 27), Cmikiewicz a egalat pen
tru Legia (min. 59) — soarta me
ciului s-a decis în ultimele secun
de ale jocului, cînd Marks a adus

MECIURI AMICALE
POLITEHNICA IAȘI — PENICILINA 

IAȘI 9—1 ! Ctiperman a înscris 4 go
luri. Moldoveanu 3, celelalte 2 goluri 
fiind opera lui Marica șl Romilă I.

D. DIACON ESCU—coresp.
CORVINUL HUNEDOARA — F. C. 

ARGEȘ 1—1 (1—0). In drum spre Arad, 
plteștenli au jucat la Hunedoara, reu
șind un rezultat de egalitate. Au înscris 
Bogan (min. 34) pentru gazde șl Ciolan 
(min. 72) pentru argeșeni.

v. albu — coresp.
U.T.A. - VAGONUL ARAD 2-1 (0-1). 

Golurile U.T.A.-el au fost înscrise de 
Broșovschi.

I. ȘTEFA?
POIANA CIMPINA — FARUL 2—2 

(t—1). Golurile au fost Înscrise de Ghlor- 
câu (min. 18 și 89) pentru gazde. Cara- 
man (min. 20. din 11 m) sl Tănase (min. 
75) pentru Farul.

E. ST ROB—coresp.

1 Nu există o coordonare între 
echipa de juniori și intre echipa 
de seniori, o colaborare între an
trenorii celor două echipe. Normal 
ar fi ca echipa de juniori să aibă 
același stil și aceeași concepție de 
joc ca echipa de seniori. Spun nor
mal, pentru că iu realitate...

2. Antrenorii sînt preocupați de 
rezultate, de poziția in clasament. 
Ei sînt preocupați de formarea unei 
echipe și NU DE FORMAREA 
UNOR JUCĂTORI. Se uită faptul 

că formația de juniori nu repre
zintă un scop, ci un mijloc.

3. Sînt tolerate și încurajate o 
serie de abateri de la disciplină, 
tocmai pentru că antrenorii se gîn- 
dese Ia meciul de duminică, NU LA 
JUCĂTORUL de mîine.

4. Antrenorii fac o instruire glo
bală, în ioc să pregătească indivi
dual pe cei mai talentați jucători".

Subscriind la opiniile lui Coloman 
Bogdan-Braun. antrenorul Cornel 
Drăgușin a ținut să remarce : „în 
cadrul echipelor de juniori nu sînt 
formați jucători pentru posturile 
deficitare din formația de seniori. 
De exemplu, Rapid are nevoie la 
ora actuală de inlocuitori pentru 
Năsturescu și Codreanu. S-a preo
cupat cineva de Ia centrul de ju
niori al clubului de creșterea aces
tor înlocuitori? Nu...

Cornel Drăgușin mai are o con- 

tru a-și reface potențialul fizic.
în cadrul programului, este stabi

lit ca echipa să susțină duminică, 
la Cîmpina, pe stadionul Poiana, 
un joc-școală cu formația locală 
Neptun, din campionatul județean.

victoria actualului lider al clasa
mentului, Ruch.

Cealaltă adversară a unei echipe 
românești în „Cupa U.E.F.A.", 
Zaglebie Walbrzych. a dispus, pe 
teren propriu, de Pogon Szeczin, cu 
scorul de 1—0 (1—0), prin golul 
marcat de Stachula în min. 27.

în urma jocurilor din etapa de 
miercuri, Legia Varșovia a trecut 
pe locul 5 al clasamentului, iar Za
glebie Walbrzych pe locul 6. Dar 
iată ordinea primelor clasate i 1. 
Ruch Chorzow, 2. Odra Opole, 3. 
Zaglebie Sosnowiec, 4. Gomik Za- 
brze, 5. Legia Varșovia, 6. Zaglebie 
Walbrzych. 7. Gwardia Varșovia 
etc.

Bogdan BANCA

MECIURILE ETAPEI A IV-a A CAMPIONATULUI 
FEMININ DE FOTBAL

Campionatul municipiului București 
la fotbal feminin continuă duminică 
cu meciurile etapei a IV-a. care se 
vor disputa după următorul program: 
teren Veseliei, ora 8 : Juventus—Spe
ranța ; teren I.C.M.A., ora 9 : Bă- 
neasa—Carmen ; teren Vulcan, ora 9 : 

statare interesantă : „Juniorul este 
promovat să Întărească echipa I, 
să astupe un „gol", și nu pentru 
a fi ridicat el de echipă. De cele 
mai multe ori, juniorul nu se aco
modează, nu se integrează in me
canismul echipei și se renunță ușor, 
imediat, la el. De aceea, echipele 
de divizia A recurg mai mult la 
promovări de jucători din diviziile 
B și C decit la propria pepinieră 
de juniori".

Doi tehnicieni, multe adevăruri.

SELECȚIONATA DE JUNIORI

A CAPITALEI

VA EVOLUA LA BELGRAD
Ieri dimineață, selecționata de 

juniori a Capitalei a plecat la 
Belgrad. Tinerii fotbaliști vor susți
ne două partide, sîmbătă și dumi
nică, în compania echipei de ju
niori a orașului Belgrad.

MĂSURI DISCiPIINARE
în ședința ținută aseară, subco

misia de competiții și disciplină 
pentru divizia G a analizat abate
rile din timpul meciului de fotbal 
Minerul Ghelar — Mureșul Deva 
și a luat următoarele măsuri i

— secția de fotbal Minerul Ghe
lar a fost sancționată cu ridicarea 
dreptului de organizare a unei par
tide oficiale pe teren propriu ;

— jucătorul Dobre (Minerul) a 
fost suspendat pe 6 luni pentru lo
virea intenționată a adversarului 1

— jucătorul Furdui (Minerul) — 
suspendat pe 3 etape pentru lovi
rea adversarului ;

— Jucătorii Barbovschi și Dinu 
(ambii de la Minerul) — sancțio
nați cu mustrare.

BILETE PENTRU JOCUL 
RAPID-LEGIA VARȘOVIA
După cum am mai anunțat, sta

dionul „23 August" din Capitală, 
va găzdui marți de la ora 15,15 ; 
întîlnirea de fotbal Rapid—Legia 
Varșovia, contînd pentru turul II 
al „Cupei U.E.F.A"

Bilete pentru această partidă 
(care va avea în deschidere, de la 
ora 13,15, jocul amical Rapid tine
ret—Electronica Obor) vor fi puse 
în vînzare, îneepînd de duminică, 
la casele obișnuite.

Tinerețea—Doina ; teren Triumf, ora 
9.30 : Dacia—Unirea Tricolor ț teren 
Electronica, ora 9.30 : Traviata—Lu
ceafărul ; stadion Giuleștl, tra 10,45: 
Rapid—Miorița ; stadion Dlnamo. ora 
11 : Venus—Diana. Echipa Minerva 
are zi liberă.

MODALITATEA DE PLATĂ A PREMIILOR ÎN BANI:

LA LOTO, PRONOSPORT Șl PRONOEXPRES
Premiile obținute de participanți 

la Loto, Pronosport și Pronoexpres, 
se plătesc astfel î

— prin agențiile proprii plătitoa
re de premii;

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

toare de premii din localitățile unde 
funcționează asemenea agenții, pri
mesc premiile cîștigătorii care și-au 
dat adresa în orașul respectiv și 
au jucat la oricare agenție din ju
de ui în care se află acei oraș.

In București, premiile se achită 
la agenția plătitoare de premii 
Loto-Pronosport din Sectorul în 
care se află agenția la care s-a ju
cat.

2) . Toți ceilalți cîștigători care 
au dat adresa într-o localitate fără 
agenție plătitoare de premii sau 
într-o localitate cu agenție plătitoa
re de premii dar au jucat în alt ju
deț, primesc premiile prin man
dat poștal.

3) . Se precizează că plata premi
ilor se face prin una din cele două 
modalități sus-menționate, în func
ție de adresa cîștigătorului și de 
agenția la care a jucat, indiferent 
în ce localitate din țară s-a eliberat 
adeverința pentru depunerea dupli
catului Loto sau Pronoexpres.

4) . Pentru ca participanții să 
poată primi la timp sumele cuveni
te ca premii, este necesar să com
pleteze, citeț, cu litere mari de ti

par, pe duplicatele cîștigătoare la 
Loto și Pronoexpres sau pe verso 
talonului I depus în concurs la 
Pronosport, următoarele i numele 
și prenumele (fără prescurtări), lo
calitatea, strada, numărul, blocul, 
scara, etajul, apartamentul, județul 
pentru cîștigătorii din țară, sectorul 
pentru cîștigătorii din București.

5).  La agențiile plătitoare de pre
mii sumele cuvenite cîștigătorilor 
se achită acestora pînă cei mai tîr- 
ziu a 45-a zi de la data concursului 
sau tragerii la care au Jucat.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO - PRONOSPORT

SPORTUL, PRIETENUL TOT MAI ÎNDRĂGIT
- (Urmare din pag. 1)

in aer liber, iar toamna și iarna cam
pionate similare la șah și tenis de 
masă ? „Cupa unității", o altă iniția
tivă valoroasă la nivelul tuturor sec
toarelor Capitalei, a coincis și ea cu 
un mare succes organizatoric și de 
participare în multe scoli generale, cu 
deosebire Ia 21, 23. 75. 111, 122. 150.
170. 175, 190, la Liceu! nr. 24 etc. Prac
tic vorbind, activitatea competițională 
a pionierilor din Capitală se desfășoa
ră ia un număr de 12 discipline spor
tive, din rîndul cărora nu lipsesc 
atletismul, gimnastica, natația. fotba
lul. baschetul, oină, voleiul, canotajul 
și orientarea turistică.

Cu referire la ultima dintre disci
plinele enumerate, trebuie să subli
niem faptul că turismului de masă ! 
s-a asigurat o dezvoltare de la an la 
an mai spectaculoasă. împreună cu 
Inspectoratul școlar al Capitalei, Con
siliul municipal pentru educație fizică 

și sport, O.N.T. și B.T.T. au fost sta
bilite măsuri care să asigure o efici
ență educativă maximă acestei fru
moase activități. Acțiunile turistice 
au fost bine popularizate prin afișe, 
emisii la stațiile școlilor. Au luat 
ființă cercuri turistice pe unități. Au 
fost formați și instruițl de către spe
cialiști numeroși ghizi din rîndul pio
nierilor. S-a stabilit un regulament 
al concursurilor turistice șl un pro
gram minimal obligatoriu, prin care 
TOȚI pionierii au participat măcar la 
o drumeție pe trimestru și la o 
excursie pe perioada unui an școlar- 
în mod practic, se poate spune că 
nici nnnl din cel peste 80 000 de pio
nieri din Capitală n-a rămas in afara 
vreunei acțiuni de acest fel : drume
ție, excursie, expediție pionierească, 
concursuri de orientare (iirlslieă. 
excursii șl expediții cicloturistice, 
drumeții în ospeție ș.a. Este demn de 
salutat spiritul inventiv care s-a ma
nifestat în privința acțiunii de dez

voltare a activității turistice pionie
rești în multe sectoare ale Capitalei
— fruntaș se prezintă sectorul nr. 4
— preocuparea care a existat pentru 
a asigura acestei acțiuni un caracter 
antrenant și recreativ, un conținut 
educativ cît mai bogat. Vacanțele șco
lare. cele de vară îndeosebi, au con
stituit un excelent prilej de transpu
nere în viată a multora dintre proiec
tele turistice ale pionierilor, cele le
gate de desfășurarea altor acțiuni de 
anvergură, cu un recunoscut caracter 
utilitar, ca ..Delfin ’70 și ’71“ (aproa
pe 40 000 de pionieri bucureșteni au 
devenit înotători) și „Anul atletic pio
nieresc" — încununat cu un presti
gios succes, prin obținerea locului I 
ia cea de a XV-a ediție a Tetratlo- 
nolui atletic international a! priete
niei. Apoi, „rionleri pe cărările Pa
triei". „Floarea prieteniei", „Expedi
țiile Cutezătorii" ș.a., Inițiative de 
mare valoare educativă ale Consiliu
lui Național al Organizației Pionieri

lor, menite să apropie șl mai mult 
pe copii de munca practică, să-i facă 
să cunoască tradițiile de luptă ale 
clasei muncitoare, tot ce se făurește 
in acești ani de uriaș efort colectiv 
de către poporul nostru, sub conduce
rea partidului și prin aceasta să le 
dea avint ca mîine, cînd la rîndul lor 
vor lucra în diferite domenii de acti
vitate. să se prezinte ca demni con
tinuatori al comuniștilor de astăzi 
Pîonieria, cel mal tînăr vlăstar al 
partidului, poate și trebuie să răs
pundă acestui important deziderat.

Aspecte asemănătoare au relevat șl 
conferințele județene Alba și Covasna 
ale organizațiilor pionierilor — ca st 
celelalte, de altfel — în care activi
tatea sportiv-recreatlvă. mișcarea tn 
aer liber, împletită cu munca practi
că. cu dezvoltarea unor deprinderi 
de îndemînare. cu cunoașterea trecu
tului Istoric ai patriei, cu marile rea
lizări ale construcției socialiste a con
stituit o notă dominantă a dezbateri
lor. Multe din propunerile / destinate 
să îmbogățească tot mai mult conți
nutul activităților sportive vor fi su
puse în curînd celsi de a II-a Confe
rințe Naționale a Organizației Pio
nierilor. ""— 
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42 GIMNASTE DE PE CONTINENT
LA STARTUL „EUROPENELOR" DE LA MINSK

ELENA CEAMPELEA
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r MINSK, 14 (prin telefon).
Capitala Bielorusiei găzduiește, în 

aceste zile, un important eveniment 
sportiv - 
•feminine 
aflate la 
pionatele 
pentru a doua oară cînd Federația 
de gimnastică a U.R.S.S. are cin
stea să se ocupe de o mare com
petiție cu caracter internațional, 
iar activiștii sportivi de aici sînt 
hotărîți să depășească, din punct 
de vedere al organizării preceden
tele campionate europene din Sue
dia, care s-au bucurat, atunci, de 
bune aprecieri din partea tuturor 
participanților.

Sala Sporturilor din Minsk care, 
în primăvara acestui an, a făcut 
o repetiție generală înaintea „eu
ropenelor", găzduind prima ediție 
a campionatelor internaționale ale 
U.R.S.S., a fost, în ultimele săptă- 
mîni, amenajată în mod special 
pentru întrecerea celor mai bune 
gimnaste din Europa : au fost insta
late aparate noi, iar la loc vizibil 
se află montată tabela electronică 
avînd o lungime de 8 metri și o 
lățime de 3 m, pe care vor apare

- campionatele europene 
de gimnastică sportivă, 
a 8-a ediție. După cam- 
mondiale din 1958, este

rezultatele din întreaga desfășu
rare a competiției. De miercuri 
seara, sala a fost închisă, urmînd 
a-și deschide porțile vineri după- 
amiază, la festivitatea de inaugu
rare a campionatelor europene. în 
acest timp, sportivele participante 
la „europene" se antrenează în 
alte săli, după un program riguros 
alcătuit, în măsură să mulțumească 
toate delegațiile prezente aici.

întrecerea celor mai autorizate 
reprezentante ale sportului grației 
și măestriei se anunță extrem de 
interesantă și toți specialiștii cu 
care am stat de vorbă sînt de pă
rere că, la fel ca la precedenta edi
ție a campionatelor mondiale, me
daliile și le vor disputa cu precă
dere reprezentantele R.D. Germane 
și Uniunii Sovietice. Federația so
vietică de specialitate a ales dintre 
numeroasele candidate care ținteau 
un loc în echipă pe Ludmila Turis- 
ceva, campioană mondială la 
Ljubljana și Pe Tamara Lazarovici, 
componentă a echipei campioane 
mondiale în 1970 și, totodată, pri
ma clasată la individual compus 
în campionatul din. acest an al 
Uniunii Sovietice. Deși nu și-a a-

I

DINAMOVIADA DE BASCHET
(LTrmare din pag» 1)

cu un scor strâns, superioritatea di- 
narnoviștilor a fost evidentă. Au con
dus foarte bine P. Dembrowski (Po
lonia) și A. Kokorev (U.R.S.S.) Au 
marcat : Albu 14, Diaconescu 13, No
vac 12, Cernea 11, Chivulesitu 6, Dra- 
gomirescu 5. Zisu 4, Visner 4 și Ha- 
neș 2. respectiv, Brabaneo 25, Forma- 
nek 15, Sykora 10, Pribyl 7, Skriva- 
nek si Malek cite 4,

DINAMO MOSCOVA — SPARTAK- 
LEVSKI SOFIA 81—66 (35—38). Foar
te bine au jucat baschetbaliștii bul
gari in prima repriză. în cursul că- 
re'a au luptat sub panouri de la ea al 
cu adversarii lor. iar în apărare de
osebit de agresivă, au țiștigat multe 
mingi. După pauză, însă. infimul 
avans al echipei lui Dimov a fost 
pierdut in cîteva minute. Formația 
moscovită a interceptat cîteva mingi, 
a contraatacat cu promptitudine și 
eficacitate, izbutind ca, în min. 23, să 
ia conducerea : 43—42. Au urmat câ
teva atacuri fructificate spectaculos 
de Blik. Zartuhov. Balașov și Sidia- 
kiil. diferența a crescut imediat Ia 10 
puncte, după care team-ul bulgar nu 
a mai insistat pentru a egala, astfel 
că Dinamo a învins mult mai lejer 
decit lăsa ■ să se întrevadă desfășu
rarea primelor 20 de minute. Au în
scris Sokolov 14, Harcenkov 2, Za- 
stuliov 14, Avramov 4. Tinman 2, So
logub 7, Sidiakin 11. Suhov 2, Blik 
13, Balașov 12 pentru Dinamo, res-

pectiv Doicinov 16. Ogneanov 4. Pa- 
sov 2. Dimov 4, I. Spasov 4. Kosev 
12. S. Spasov 5, Ghenev 2, Matakev 
6. BoiageV 11. Au arbitrat bine M. Ai
des (România) și 
slovacia).

Clasament după 
namo Moscova 4 ... _ _. ____
Dinamo București. Gwardia. Spartak-

’ ' 3 p, 6. Ruda Hvezda 2 p.
mai importante meciuri de 

dispută dimineață în sala Di- 
de la ora 10.30 : Ruda Hvez- 
Gwardia și Dinamo București

nunțat încă hotărîrea, este mai 
mult ca sigur că federația de gim
nastică din R.D. Germană se va 
opri la Karin Janz, marea învinsă 
de la Ljubljana și Erika Zuchold, 
sportivă cu o vastă experiență com- 
petițională.

Delegația tării noastre s-a de
plasat, miercuri, cu avionul pină 
la Moscova și, în continuare, cu 
trenul la Minsk. în ciuda oboselii, 
Elena Ceampelea, Alina Goreac și 
Anca Grigoraș au făcut joi un an
trenament de destindere și acomo
dare. Cițiva dintre gazetarii străini 
prezenți aici (la comisia de orga
nizare s-au primit' acreditări din 
partea a 70 ziariști străini și 97 din 
U.R.S.S.) s-au interesat de forma 
sportivă a campioanei noastre ab
solute, semn că și ei i se acordă 
oarecare șanse în această dificilă 
întrecere.

Vineri seara este programată, 
aici, festivitatea de deschidere, în 
cadrul căreia vor fi prezentate 
spectatorilor cele 42 de gimnaste 
ce se vor întrece în a 8-a ediție a 
campionatelor europene. în conti
nuare, se va desfășura un intere
sant program de gimnastică efec
tuat de grupuri de sportive din lo
calitate.

Sîmbătă, programul prevede dis
putarea 
care vor 
prezente, 
finala Pe

concursului general, în 
evolua toate gimnastele 

iar duminică va avea loc 
aparate.

L. Kuliar (Ceho-

două etape : 1. Dl- 
p. 2—5, Amrokcan.

Levski
Cele 

azi se 
namo, 
da — 
— Spartak-Levski. La ora 16. Dinamo 
Moscova Amrokcan.

BORIS ONICENKO 
CAMPION MONDIAL 

LA PENTATLON MODERN
Echipa U.R.S.S. pe locul I
NEW YORK, 14 (Agerpres). — 

Campionatul mondial de pentatlon 
modern, desfășurat la San Antonio 
(Texas), s-a încheiat cu victoria 
sportivului sovietic Boris Onicenko, 
care a totalizat 5 206 puncte, 
urmat de Villanyi (Ungaria) 
5129 p, Balczo (Ungaria) — 
puncte, Hurme (Finlanda) — 
puncte, Ivanov (U.R.S.S.) •— 
puncte.

Clasamentul final pe echipe : 1. 
U.R.S.S, — 15 003 puncte ; 2. Un
garia — .14 989 puncte ; 3 S.U.A. — 
14 635 puncte ; 4. R.F, a Germaniei 
— 14 451 puncte ; 5. Suedia —
13 946 puncte; 6. Finlanda — 13 801 
puncte.

Ultima probă a campionatului — 
crosul — ă fost câștigată de ma
ghiarul Andras Bâlezo. cronometrat 
pe distanța de 4000 m cu timpul 
de 12 : 50. Pe locul doi s-a clasat 
australianul Mitchelson — 13:10.

CU 15 SĂPTĂMÎNI ÎNAINTE DE INAUGURARE

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ-GATA DE START
fiind

5 080
4 982
4 973

TURNEUL DE ȘAH
DE LA TBILISI ’

TBILISI, 14 (Agerpres). — Maes
trul gruzin Georgadze conduce cu 
4 puncte, din. 5 posibile, în turneul 
internațional de șah de la Tbilisi. 
Pe locul doi, cu 3>/t p și o partidă 
întreruptă se află Baghirov. în 
runda a 5-a, Georgadze l-a învins 
pe maestrul bulgar Radev. La ă- 
cest turneu masculin participă și 
campioana mondială Nona Gaprân- 
dașvili, care în funda a 5-a a în
trerupt în avantaj partida sa cu 
Viktor Goglidze.

DINAMBI'IADA DL Uliii
La Leningrad, se desfășoară tra

diționala competiție a cluburilor 
Dinamo. Voleibaliștii bucureșteni 
au avut o comportare modestă în 
serii. Astfel, echipa masculină Di
namo București (lipsită de aportul 
lui Udișteanu) a fost învinsă cu 
3—<1 de Ruda Hvezdă Praga și Di
namo Moscova și a cîștigat cu ace
lași scor partida cu Levski-Spartak 
Sofia, urmînd să dispute meciul 
pentru locurile 5—6 în clasament. 
Dinamovistele au pierdut toate par
tidele din serie s 1—3 cu Dinamo 
Moscova, 0—3 cu Uj pești Dozsa 
Budapesta și 2—3 cu I.evski-Spar 
tak.

JOCURILE MEDITERANEENE

Arese învins in proba de 1500 m
ANKARA, 14 (Agerpres). — .Tocu

rile sportive mediteraneene de la 
Izmir au continuat cu întrecerile 
de atletism. A doua zi a concursu
lui a fost marcată de o mare sur-

proba 
cani

In turneul internațional de baschet feminin

STUDENTELE DE LA I.E.F.S. LA A DOUA VICTORIE
Ieri, sala Constructorul a găzduit par

tidele etapei a doua din cadrul 
neului Internațional feminin de 
diet.

A.S.A, CLUJ — EMPOR BERLIN 
(19—15). Beneficiind de forma

tur- 
bas-

48—46
. _ bună

a Iul Sipoș, care a dominat cu autori
tate ambele panouri, echipa A.S.A. ob
ține. în final, o victorie meritată. Au 
marcat : Sipoș 20, Trandafir 11, Bugar 
8. Netza 6, Ecaterina Paitek 2, Elena 
Paîtek 1, pentru A.S.A.. respectiv 
Schreiber 12, TSppel 12, Laabs 10, EI- 
getl 8. Novak 4.

I.E.F.S. — CONSTRUCTORUL W—43

(29—18). Studentele au trebuit 
să s« Întrebuințeze serios, deoarece au 
avut de înfruntat un adversar mult 
schimbat în bine, față de evoluția din 
partida cu Etnpor Berlin. Au însens : 
Salcu 10, Deak 8. Vigh 6, Tita 8, Szabo 
5. Popov 4, Glurea 4, Eftimle 3, Bala! 
2, Barabâș 1 pentru I.E.F.S., respectiv 
Godeanu 12, Petreanu 9, PopesCu 6, Iva- 
novici 4, Giteorglie 4, Gugu 4. Seifert 2, 
Guranda 2.

Astăzi, în sala Constructorul, 
ora 18, au loc ultimele meciuri : 
structorul — A.S.A. Cluj. Empor 
Un — I.E.F.S.

de la 
Con- 
Ber-

priză : favoritul principal in 
de 1500 m, italianul Arese, 
pion european, a trebuit să se în
cline în fața tânărului atlet tunisi
an Mansour Guettaya, care s-a de
tașat irezistibil în ultima linie 
dreaptă, cîștigînd cursa în 3:46.5. 
Arese a ocupat locul doi în 3 : 47,8.

Proba de 100 m plat s-a încheiat 
cu victoria atletului grec Papa- 
georgopoulos, în 10,4. Aceeași pro
bă, la feminin, a revenit italiencei 
Cecilia Molinari, cu 11,9. Fran
cezul . Jacques Pani a cîștigat la 
lungime cu 7,90 m, iar Tsortzis 
(Grecia) la 400 m g cu . 51,0.

La lupte greco-romane. medaliile 
de aur au fost obținute de Calați 
(Italia), Marinca (Iugoslavia). Koviei 
(Iugoslavia), Gungor (Turcia), Da- 
mianoviei (Iugoslavia) Vism^ra (Ita
lia), Robin (Franța), Slobodan 
(Iugoslavia), Yagmur (Turcia). Ko- 
rac (Iugoslavia), Tupuz (Turcia).

CAMPIONATE...
In preliminariile c.e

FAVORITELE, ÎNVINGĂTOARE

PE PLOAIE, LA SWANSEA
Țara Galilor, participantă in grupa 

I a ' preliminariilor campionatului 
european (din . care face parte și. 
echipa țării noastre) a dispus cu 3—0 
<1.—0) de reprezentativa Finlandei fără 
ca acest rezultat să reflecte pozi
ția primelor clasate.

In meciul de la Swansea, desfășu
rat pe o ploaie torențială, pe un 
teren complet, desfundat, gazdele au 
dominat copios, dar n-au înscris de
cât trei goluri, prin Durban, Toshack 
și Reece. Danezul Rasmussen a con
dus echipele :

ȚARA GALILOR : Sprake — Ro- 
cpguez, Thomas. Roberts, England, 
Hennessy, Evans, Reece, Toshack, 
Durban, Hockey.

FINLANDA : Nasman — Kilponen, 
Saviemaa Makkinen, Kosoneen, _ Elio, 
Flink, Toivola, Sunonen. 
Lindholm.

înscriu golul victoriei prin... elveția
nul Weibel! (min. 77). Meciul era 
jucat și englezii ău făcut astfel un 
pas hotărâtor pentru câștigarea 
pei. Arbitrul belgian Loraux a 
dus echipele :

ANGLIA: Banks — Lawler, 
per. Mullery, McFarland, Moore, 
Maddeley, Chivers. Hurst, Feters.

ELVEȚIA : Kunz — Ramseier, Sti- 
erli, Chapuisat, Weibel. Kuhn, Bal
mer. Odermait, Kiinzli, Blaetler, Jean- 
dupreux. Clasament : 
L Anglia 4 4 0 0
2. Elveția MOI
3. Grecia S 1 1 3
4. Malta 6 0 15

cate de O’Hare și GemmeL respectiv 
Rodriguez. Clasamentul grupei a V-a :

Neikkila,

gru- 
con-

Coo- 
Lee,

Mai au de jucat : Anglia — Elveția 
(10 noiembrie), Grecia — Anglia (1 
decembrie)

1. Belgia
2. Portugalia
3. Scoția
4. Danemarca

10— 1 8
9—5 6
3—7 4
3—11 2

Mai sînt de jucat: Scoția — Bel
gia (10 noiembrie). Portugalia 
gia (21 noiembrie)

J.
2.
3.
4.

Cla^amentul grupei : 
Cehoslovacia
România
Tara Galilor
Finlanda

4
4
4
6

U.R.S.S. A OBT1NUT 
UN SCOR EGAL LA BELFAST

Mat sînt: de jucat, meciurile : Ce- 
hostovacla — Țara Galilor (27 octoan- 
brie). România —; Cehoslovacia (14 
noiembrie) și România — Țara Glii
lor (24 noiembrie).
ANGLIA, VIRTUAL CALIFICATA

Pe stadionul arhiplin din Basel 
(55 000 de spectatori), echipa Elveției 
a gustat din cupa infrîngerii. dato
rit"! autogolului marcat de Weibel. Cu 
r; c istă victorie, obținută la scorul de 
3-2 (2—2). Anglia este virtuala cîști- 
gi'oare â grupei.

Englezii au deschis . scorul în min. 1 
prin Hurst, Jeandupreux a egalat 
(min. 10). oaspeții au luat din nou 
avantajul prin Martin Chivers (min. 
12). iar Kunzli (min. 44) a egalat 
pentru gazde. După pauză, englezii

Echipa U.R.S.S. a trecut un obsta
col greu la Belfast. Terminînd la ega
litate (1—1) cu Irlanda de Nord, e- 
chipa U.R.S.S. a mai făcut un pas 
spre câștigarea primului loc al grupei 
a iV-a. Scorul a fost deschis de 
gazde prin Nicholson (min. 14). iar 
Bișevaț a egalat (min. 
ment:
1. U.R.S.S.
2. Irlanda de Nord
3. Spania
4. Cipru

De jucat : Spania — 
octombrie). Irlanda de Nord 
nia 
(24

32). Clasa-

5
5

3
5

U.R.S.b. (27 
• j — Spa- 

710 noiembrie), Spania — Cipru 
noiembrie).

VICTORIE TARDIVA

R. F. A. GERMANIEI. Etapa a 10-a, 
desfășurată miercuri a programat ur
mătoarele meciuri. Eintracht Braun- 
schweig-Schalke 04 0—0. EG Kaisers
lautern — F.C. K31n 2—0, Borussia 
Mbnchengladbacb — Eintracht Frank
furt ft—2. Rot Weiss Oberhausen — 
Borussia ' '
— MSV 
Fortuna 
gart — 
Bremen 
Arminia 
SV 2—2,

Dortmund 1—1. VfL Bochum 
Duisburg 3—1, Hertha —

Dusseldorf 1—1. VfB Stut.t- 
Ilannover 98 3—2. Werder 
•— Hay cm Munchen 1—2,

Bielefeld — 
Primele clasate

Munchen 1
— Hamburger

1. Schalke _
2. Baj'ern M.inchen
3. VfB Stuttgart
4. Bor. Mânchengladbach 10

04 io 
io 
io

1
4
4
1

1 
o
1
3

23— 5 17
21— 9 16
19—12 14
25—11 13

SAPPORO este capitala insu
lei Hokkaido, una dintre cele patru 
regiuni principale ale Japoniei. Ți
nut deșert cu veacuri în urmă, 
insula a- fost populată cu neamul 
nomad Ainu. Este surprinzător de 
aflat că gazda viitoarelor Jocuri 
Olimpice de iarnă, orașul Sapporo, 
nu are decît un trecut de o sută 
de ani. Dar dezvoltarea orașului a 
fost extrem de rapidă (de la 1000 
de locuitori în 1871, la peste un 
milion astăzi), Sapporo contînd 
drept al optulea oraș ca mărime 
în Japonia. Poziția sa geografică 
este aproximativ aceeași cu a por
tului francez Marsilia, In limba 
dinu. cuvîntul Sapporo înseamnă 
„marele rîu secat”.

COBORÎRE SPRE LACUL 
SHIKOTSU

cu 
de

• După minuțioase consultări 
specialiștii schiului alpin, pista 
coborîre de Ia Eniwadake a fost 
prelungită, pentru a o face ideală 
pentru desfășurarea concursurilor. 
Cu cci 165 m adăugați, pista are 
acum o lungime de .2 636 m și o de
nivelare de 772 m. Deși diferența 
de altitudine nu corespunde în
tocmai baremului de 800 m cerut 
de FIS, experții federației interna
ționale și-au dat avizul pentru noua 
pistă, Pîrtia a fost lăudată de toți 
cei care au văz.ut-o, mai ales din 
pricina poziției extrem de pitorești 
deasupra imensului lac verde Shi- 
kotsu.
LA 3 MINUTE — UN TRAMVAI

• Mijloacele de transport și de 
comunicație — fie că au prezentat 
sau nu interes pentru planurile de 
urbanism ale orașului Sapporo — 
s-au bucurat din partea Comitetu
lui de organizare de o deosebită a- 
tenție. S-au construit autostrăzi noi 
în lungime totală de peste 270

kilometri.. Printre ele, în primul 
rînd cea care leagă Sapporo de ae
roportul Chitose. Pentru noile linii 
interurbane (o combinație între 
tren, tramvai și metrou) s-au așe
zat șine pe lungime de 12 km 
(dintre care 7,3 km subterane). Re
țeaua de șine montată la suprafață 
este protejată prin instalații sim
ple împotriva zăpezii (aceleași in
stalații funcționînd și ca bariere 
sonore). Roțile vagoanelor de mare 
viteză sînt montate în pneuri de 
cauciuc pentru a evita zgomotele. 
Trenurile acestea vor circula, în 
orele de vîrf, la interval de 3—4 
minute.
BULDOZERELE Șl BIATLONUL 

e Doar la 5,4 km de Satul olim
pic, în locul numit. Makomanai, 
se află pista de biatlon modern. 
Pîrtia, lungă de 12,5 km, este ter
minată Ia ora actuală, dar a nece
sitat deplasări considerabile de 
teren și utilizarea buldozerelor pen
tru a modela formele interesante 
care dau, de pildă, poligonului 
tir o aparență naturală. Terenul 
trageri are 48 de ținte înalte de 
m (înălțate și coborâte mecanic cu
jutorul scripeților), așezate la inter
vale de 2,5 m. Pe colinele artifici
ale care mărginesc poligonul pot 
lua loc. 7 300 de spectatori. Pista 
ele penalizare a tronsonului de șta
fetă a fost plasată în imediata a- 
propiere, în așa fel îneît ea să 
poată fi privită de pe aceleași ri
dică turi de pămînt.

„BANCA DE INFORMAȚII"
• Tehnica înaintată pusă în sluj

ba analizării și calculării rezulta
telor nu este o noutate la Jocu
rile Olimpice. Ea a fost pusă la în
cercare încă din 1960, la Jocurile 
de la Roma și Squaw Valley. La 
Sapporo, computerele vor funcționa 
pentru a înregistra datele partici
panților la Jocuri, pentru a prelu-

de 
de
4,5 
a-

era rezultatele concursurilor și a 
oferi informații documentare la ce
rere, prin așa-numita ,,bancă de 
informații". Două computere, de 
fabricație japoneză, firește, aflate 
la centrul de documentare, vor da 
răspunsuri în limbile engleză, fran
ceză și niponă, după ce vor fi asi
milat datele furnizate de 140 de 
instalații difuzate prin toate așeză
rile sportive.

50 DE ORE DE TRANSMISII
• Pentru a da lumii întregi po

sibilitatea să urmărească Jocurile 
Olimpice la radio și la televizoare. 
Comitetul de organizare a încredin
țat Radio-televiziunii japoneze 
(N.H.K.) responsabilitatea pregătirii 
tuturor instalațiilor necesare și 
creării unui centru de filmare pen
tru televiziune. în acest scop, este 
nevoie de montarea a 19 posturi 
de transmisie în culori și a 26 pos
turi de emisie. Au contractat pînă 
acum dreptul de difuziune prin 
televiziune organizațiile N.B.C. (Sta
tele Unite), E.U.B. (Uniunea euro
peană) și C.B.C. (Canada). Folosind 
sateliții (în special stațiile Intel
sat de 
aceste 
grame 
15—50

deasupra Oceanului Pacific), 
organizații vor prelua pro- 
într-un număr tota] de 
de ore.
COR Șl TROMPEȚI

• Semnalul muzical de deschi
dere a ceremoniilor olimpice de Ia 
Sapporo a fost compus de Akira 
Miyoshi. profesor la Universitatea 
de arte din ' ’ 
pozi torului, 
voci de cor 
nirea de a 
participare.

Tokio. în intenția com- 
partitura sa pentru 4 
și trompete are și me- 
antrena spectatorii la

Construcția clădirilor din Satul olimpic a ajuns in stadiul de finisare

PE PISTELE DE ATLETISM
în localitatea Loerrach (R.F.G.) 

s-a disputat meciul triunghiular de 
decatlon dintre selecționatele El
veției, Franței și R.F. a Germaniei. 
Gazdele au totalizat 64 de puncte, 
clasîndu-se pe primul loc. Ele au 
fost urmate de atleții din Franța 
(29 puncte) și cei din Elveția (28

CAMPIONATE... I

SPORTUL
CAPITOL OMIS

„eternele rivale" Levski Spartak și 
Slavia, s-a încheiat cu victoria pri- 
meia. cu 4—0 (1—0). Cu trei jucători 
de rezervă. învingătorii au dominat 
copios în repriza secundă, rând I- Ki
rilov a marcat trei goluri. Slavia 
a ratat un 11 metri pînă în min. 80. 
Beroe conducea, la Sofia, în meciul 
cu campioana TSKA cu 2—1. dar în 
ultimele zece minute militarii au 
marcat trei goluri obtinînd victoria 
cu 4—-2. Lokomotiv (Plovdiv) a pier
dut la Cernomoret cu 0—2. Alte re
zultate : Cerno More — Etar 2—1, 
Lokomotiv (Sofia) — Dunav 2—0, 
Ceardafon — Botev 1—1, Marek — 
Akademik 1—0, Laskov — Spartak 
3—0. Clasamentul primelor :

8 7 1 0 23— 2 15 
8 6 2 0 23— 9 14 
S S 0 2 16—12 12

I

puncte). în clasamentul general in
dividual primul Ioc a fost ocupat 
de vest-germanul Grolmann, cu 
7 626 p, urmat de compatriotul său 
May, cu 7 307 p. în concursul rezer
vat juniorilor, primul loc a revenit 
lui Andres (Elveția).

★
Cu prilejul unui concurs de atle

tism care a avut loc la Buderich, 
cunoscuta sportivă Heide Rosendahl 
a cîștigat două probe. Atleta vest- 
germană a terminat învingătoare la 
săritura în lungime cu 6,50 m și 
a cîștigat proba de 100 m garduri în 
14,3. Ea s-a clasat pe locul doi în 
cursa de 100 m plat cu timpul de 
12,2.

12— 2 8
11— 4 8
3—6 3
2—16 1

1. Levski-Spartak
2. TSKA
3. Beroe

BULGARIA. Meciul derby 
pei a 8-a, disputat miercuri intre

al eta

I
I
I
I
I în repriza a doua pe scoțianul Dor- 

ner. în limitele categoriei muscă, 
polonezul Rozek a pierdut la puncte 
in fața lui Straub.

GLASGOW, 14 (Agerpres). — 
Desfășurată la Glasgow, întîlnirea. 
de box dintre echipele Poloniei și 
Scoției a revenit oaspeților cu sco
rul de 8—3. La cat. semigrea, po
lonezul Gortat I-a învins prin k.o.

Uniunea~ italiană a sportului 
popular (U.I.S.P.) a ținut, zi
lele trecute, o reuniune sub 
conducerea noului său preșe
dinte, Dgo Ristori, pentru a 
dezbate problemele actuale ale 
activității sortive din această 
tară. In discuțiile ce au avut 
loc cu acest prilej s-a arătat 
că dezvoltarea sportului cu ca
racter social — ceea ce noi nu
mim. în mod obișnuit, activi
tate sportivă de masă — întîm- 
pină mari greutăți, deoarece se 
continuă acordare de sprijin or
ganizațiilor sportive „antidemo
cratice și parazitare". In timpee 
Comisief de inițiativă pentru 
sport social de pe lingă Minis
terul Turismului și al Spectaco- 

~ ’ului nu 1 se atribuie decit sar
cini mărunte. Totodată, comite
tul de conducere al U.I.S.P. a 
luat act de faptul că a fost abo
lit capitolul ..sport” din redac
tarea planului de dezvoltare 
economică a Italiei. Față de 
această situație. U.I.S.P. a ho- 
tărît să dea publicității un co
municat prin care face apel la 
toate organizațiile sindicale si 
politice ale mișcării muncito
rești. la organizațiile sportive 
și de recreare, democrate și pro
gresiste. să-și unească efortu
rile pentru a da ,.o ripostă ac
tivă și unitară imobilismului 
care împiedică dezvoltarea unei 
activități sportive cu caracter 
social".

Omisiunea capitolului referi
tor la sport din prevederile nou
lui program de dezvoltare a 
tării a determinat cotidianul de 
specialitate care apare la Borna. 
„CORRIERE DELLO SPORT”, 
să ia atitudine in această pro
blemă. într-un articol 
„Trebuie 
arată că 
a depășit 
perioada 
destinate 
nătății (aici fiind inclus și spor
tul) au fost cu o treime ma* 
mici decît cifrele planificate 
„Această situație — scrie zia
rul — s-a răsfrînt puternic în 
programul de investiții pentru 
amenajările necesare dezvoltării 
practicii- _rtive”.

Deșț recunoaște că este 
„foarte greu să se privească cu 
optimism Ia politica dusă în do
meniul sportului și al amena
jărilor necesare”, dat fiind că 
prevederile referitoare la sport 
conținute în precedentele do
cumente programatice au oferi’ 
o serie de decepții, ziarul In
vită masa sportivilor să-și spu
nă în mod ferm cuvîntul in 
dezbaterile ce vor avea loc ina- • 
inte de definitivarea respecti
vului plan de dezvoltare » 
tării.

intitulat 
să reacționăm”, ziarul 
deși venitul national 
prevederile cu l°/o in 

1966—1970. fondurile 
învătămîntului și să-

lon F. BACIU

I TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
S-a stabilit ca faza finală a campiona
tului mondial de tenis rezervat profe
sioniștilor să aibă loc In zilele de 19 șl 
20 noiembrie la Houston. învingătorii 
acestui turneu se vor întîlni In finala 
programată la 26 noiembrie la Dallas.

La Kola se desfășoară în continuare 
turneul internațional de tenis rezervat 
profesioniștilor. Iată clteva din principa
lele rezultate : Rod Laver (Australia) — 
Bill Bowrey (Australia) 6—2. 6—4; Roy 
Emerson (Australia) — Allan Stone 
(Australia) 6—2, 7—6; Philip Dent (Aus- --------  ----- --------- -- ------------ 7—5,

Ale-

După consumarea a 19 runde, în campio
natul U.R.S.S. de șah conduce Savon .cu 
12’/, puncte și o partidă întreruptă, ur
mat de Smislov 12 puncte, Karpov 11’/, 
puncte (1). Tall 11 puncte (3). In runda 
a 19-a, Savon l-a învins pe Țeitlin, iar 
Polugaevskl a cîștigat la Grigorian. Smi
slov a remizat cu Șamkovici.

In campionatul feminin de șah al
U.R.S.S., după 8 runde șl disputarea par
tidelor întrerupte, în fruntea clasamen
tului se află Levitina 7 puncte, urmată

Mkrtician 5 p, Za-
traha) — Dlck Crealy (Australia) 
6—4 ; Mark Cox (Anglia) — John 
xander (Australia) 7—6, 6—3.

de Kozlovskaia 6 p, 
tulovskaia 4y2 p.

,Fo-La 3 
rum" 
două 
tul mondial de box. Cu acest prilej, de
ținătorul centurii mondiale la cat. cocoș, 
mexicanul Ruben Olivares, îl va întîlni 
pe șalangerul său oficial Jesus Pimentel 
(Mexic). La cat. semimijlocie Jose Na- 
poles (SUA) se va ‘ 
tul său Hedgemon

decembrie pe ringul arenei . 
din Los Angeles se vor desfășura 
meciuri contînd pentru campiona-

Cursa ciclistă de fi 
velodromul acoperit __  _______  ___
dental a revenit cuplului Post (Olanda) 
— Sercu (Belgia) cu 338 puncte. învingă
torii au parcurs, in 145 ore, 2501,320 ki
lometri. Pe locul doi cu 499 puncte s-a 
clasat perechea Schulze, Renz (RFG).

zile, disputată pe 
din Berlinul occl-

întîlni cu compatrio- 
Lewis.

de box (cat. grea)

Cu toate că scoțieni) au obținut 
victoria In meciul cu Portugalia 
(2—1). ei nu mai pot spera la primul 
loc in grupă. Golurile au fosț mar-

Doi dintre autorii golurilor echipei engleze in meciul disputat miercuri seara la Basel (Elveția—Anglia 2—3). 
In stingă fundașul elvețian Weibel, in dreapta, înaintașul englez Martin Chives

Telefoto : A.P. — AGERPRES I

Campionul olimpic
de la Ciudad de Mexico, americanu) de 
culoare George Foreman, a obținut cea 
de-a 31-a victorie consecutivă ca profe
sionist. In gala disputată la San Anto
nio (Texas), el l-a făcut k.o. în repriza 
a doua pe Ollie Willson. Foreman este 
neînvins în carieră.

Redacția și administrația: București, str. Vasile Conta nr.

Numeroși spectatori au urmărit la Hel
sinki meciul internațional de judo din
tre echipele Finlandei și Franței. Oaspe
ții au cîștigat cu scorul de 15—0. De re
marcat că...................................
francezi au

în toate întîlnirile. sportivii 
cîștigat prin ippon.

de hochei pe iarbă a Aus-Selecționata
trahei a susținut două jocuri 'în Anglia, 
fn primul meci, hoebeiștil australieni au 
învins Ia Londra o selecționată regională 
cu 4—0. Cea de-a doua partidă s-a dis
putat Ia Bristol, unde echipa Angliei a 
reușit să termine la egalitate : 1—1 cu 
echipa oaspete.
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