
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAI 
Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 

NICOLAE CEAUSESCU, S-A ÎNAPOIAT DH IRAN
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, care, la 
Invitația Șahinșahului Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
au participat la festivitățile prile
juite de cea de-a 2 500-a aniversare 
a creării statului iranian, s-a înapo
iat sîmbătă la amiază în Capitală.

In vizita în Iran, președintele 
Consiliului de Stat a fost însoțit 
de George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Ion Gheor-

ghe Maure» și soția sa, Elena Mau. 
rer, Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 
ghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Florian 
Dănălaehe, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu. Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Petre Blajovici, Mi
ron Constantinescu, Ion Ioniță, Va- 
sile Patilineț, Ion Stănescu, Mihai 
Marinescu, împreună cu soțiile, 
membri ai Consiliului de Stat, mi
niștri, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești.

Erau de față Sadegh Sadrieh, am

basadorul Iranului la București, 
membri ai ambasadei, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați In 
țara noastră.

Numeroși cetățeni ai Capitalei au 
venit la aeroport în întîmpinarea 
președintelui Consiliului de Stat, 
salutîndu-1 cu multă căldură. Prin 
aplauze și ovații ei și-au exprimat 
și cu acest prilej sentimentele de 
stimă și respect față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Un grup de pio
nieri a oferit flori.
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din nou Învingătoare la scor...

(Agerpres)

DESCHIDEREA FESTIVA A ANULUI SPORTIV UNIVERSITAR IN BUCUREȘTI

SPECTACOL Șl TINEREȚE PE STADION

Universitar Bucu- 
devenit — la mij- 
— tradiție, prilej 
de noi începuturi.

ai obiectivelor țării. Dra- 
de institut fruntaș — mîn-

Astăzi, o nouă întîlnire ou stu
denții bucureșteni. De astă dată o 
întîlnire cu reprezentanții lor spor
tivi, începînd de la ora 9,00, pe 
stadionul Politehnica. Aci are loc 
deschiderea festivă a anului _spor- 
tiv în Centrul 
rești, eveniment 
loc de toamnă 
de sărbătoare și
In grupurile care vor trece prin 
fața tribunelor populate cu co
legi și invitați, bobocii anilor Intîi 
vor defila alături de camarazii mai 
mari, sau de studenții-sportivi de 
performanță, al căror bun renume 
a trecut de mult și departe peste 
granițele țării.

Studenți-sportivi i vom avea 
astăzi încă o dovadă Incontestabi
lă a ceea ce înțelegem prin aceste 
cuvinte, simbioză a multiplelor 
planuri de pregătire a noilor ca
dre de intelectuali, constructori

activi 
pelul 
drie a Institutului agronomic „Ni
colae Bălcescu" — va deschide 
defilarea coloanelor de sportivi, 
studenți ai diferitelor institute de 
învățămînt superior din Capitală, 
reuniți sub însemnele cluburilor și 
asociațiilor sportive respective. Vom 
distinge în coloană și cîteva grupuri 
de studenți echipați In uniformele 
albastre ale gărzilor patriotice. 
După cuvîntul de deschidere al 
■președintelui Asociației Studenți
lor din Centrul universitar Bucu
rești, Alexandru Soare, vor urma 
întreceri de cros, atletism, ciclism, 
fotbal feminin și demonstrații de 
gimnastică acrobatică, judo etc.

Demonstrațiile unor unități mi
litare și de pompieri — invitate ale 
studenților — vor completa aceas
tă interesantă sărbătoare dumini
cală a sportului universitar. Carac-

terul festiv va fi întregit de acor
darea unei diplome și a unei cupe 
institutului cu cele mai bune re
zultate obținute în activitatea spor
tivă de masă și premierea unor 
sportivi, a unor activiști sportivi 
și comandanți fruntași de centre 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei.

Studenți-sportivi i pentru cîteva 
ore, vom asista la o întîlnire plină 
de semnificații majore, care șterg, 
în primul rînd, unilateralitatea, în- 
semnînd permanența, în conștiin
țele tinere, a virtuților intelectuale, 
morale și fizice. Vom fi martorii 
nu numai ai unui spectacol cu re
ale valențe estetice, ci și a unuia 
care va constitui o reală profesiu
ne de credință pe plan sportiv a 
tineretului universitar bucureștean.

U.T.A. A REVENIT ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

Nagel și Szolosi lasă fără speranța 
pe Iordănescu și Năstase. Fază din 
meciul Steaua-A.S.A. Tg. Mure}.

Fotoi DRAGOȘ NEAGU

PLAIURILE SUCEVENE

Instantaneu sur
prins la cîteva mi
nute după plecarea 
în „Crosul fetelor", 
etapa județeană.

Nu mai sînt necesare

REZULTATELE MECIURILOR
DE IERI

Steoua — A.S.A. 1—1 (1-0)
U.T.A. — F. C. Argeș 4—0 (3—0)

CLASAMENT

SI PERIMETRUL SPORTULUI
7

Nu de puține ori ne-am întrebat — 
prezenți fiind în diferite județe ale 
țării — ce anume obstacole de nețre- 

' cut se pot ivi pe drumul de la inten
ție la materializarea ideii de sport. Și 
aproape de fiecare dată (pe cei case... 
nu sînt de acord îi rugăm să ne argu
menteze) eram puși în fața aceleiași 
explicații : negăsirea celor mai potri
vite, celor mai tentante forme de atra
gere a tinerilor pe terenurile de sport, 
între a merge la cafeneaua-bar din 
centră, pentru a sta cîteva ore în to
vărășia... fumului de țigară și a lua 
drumul stadionului, cîți tineri preferă 
a doua variantă ? Sucevenii ne-au 
confirmat că un număr destul de 
ma^e de tineri pot deveni adepți sta
tornici

Ne aflăm la o săptămînă de la jocul de fotbal 
din preliminariile turneului olimpic, pierdut 
cu Danemarca la Copenhaga (1—2) ți la 

patru săptămâni înaintea ' ..................
slovacia de la București 
ști dacă reprezentativa României va mai avea sau 
nu șanse să se califice în faza finală a campio
natului european. Pînă lc< întîlnirea retur 
nemarca, la București (21 mai 1972) mai 
suficient timp de pregătire pentru ca 
românesc să poată dobindi onoarea de a 
zent la Jocurile Olimpice de anul viitor, 
aceeași situație se află pregătirea tentativei de 
calificare în următoarea fază a campionatului 
european, deoarece meciul cu Cehoslovacia este 
foarte aproape. în mai puțin de o lună de zile 
fotbaliștii noștri fruntași vor trebui să se prezinte 
în cea mai bună formație și cu o pregătire co
respunzătoare pentru a face față unei întîlniri de 
mare prestigiu, lată, însă, că pentru cele două 
calificări după care aleargă fotbalul nostru — 
campionatul european și turneul olimpic — jucă
torii sînt aproape aceiași, deoarece antrenorii 
nu dispun de 22 de fotbaliști de valoare apropiată 
care să dispute cu bună șanșă partidele deci
sive. De aceea, dacă pentru recentul meci cu Da
nemarca a fost prezentată, cu două excepții, for
mația nr. 1 a fotbalului nostru, este aproape cert

întîlnirii decisive cu Ceho- 
(14 noiembrie) cînd vom

cu Da- 
rămîne 

fotbalul 
fi pre- 
Nu în

IAU

ai exercițiului fizic.

O MIE DE FETE 
CU „ASALT" CETATEA...

o mie de tinere au fost, deCele _ . ...
fapt, patru mii. Am aflat aceasta de 
la profesorul Gh. Halițchi, vicepre
ședintele Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport Suceava. :

— Fetele vor să fie suple și rezis
tente, ele nu mai vor să audă compa
rația „ești slab ca o fată". Fetele vor, 
intr-un euvînt, să nu se mai vorbeas
că de fragilitatea lor fizică. De la a- 
ceste considerente am pornit, în pri
măvară, cînd am inițiat competiția de 
atletism „Crosul fetelor". Trebuie să 
recunosc că nu credeam că vom avea 
un succes de participare chiar atit de 
mare. Scontam pe prezența Ia între
ceri a cel mult cîteva sute, hai o mie 
de tinere. Prima etapă, desfășurată 
pe orașe (Suceava, Gura Humorului, 
Cîmpulung, Fălticeni. Rădăuți și Și
ret) a adus la start patru mii de

concurente. Ele s-au întrecut pe șase 
categorii de virstă, cărora Ie-a cores
puns parcurgerea distantelor de 500, 
600, 700, 800. 1000 și 1500 de metri.

Recent a avut loc etapa județea
nă. Aproape o mie de tinere — cîști- 
gătoarele etapei orășenești — au ve
nit la Suceava cu dorința cîștigării 
trofeului primei ediții a „Crosului fe
telor”. Se înțelege, numai șase dintre 
ele (corespunzător categoriilor de 
virstă) au devenit campioane. Dar 
cîștigul pentru mișcarea sportivă su
ceveana de masă a fost imens. Pentru 
că toate au descoperit, atunci cînd 
au luat cu „asalt" Cetatea Sucevei 
(aici a avut loc etapa județeană) cit 
de frumos, dar mai ales cit de bine
făcător 
sport.

pentru sănătatea lor este acest

A V-a EDIȚIE!
al cincilea, an de cînd —

atrag ca un magnet tinerii și tinerele 
din localitățile rurale ale județului. 
Anul acesta — record absolut — s-au 
înscris și AU PARTICIPAT ÎN ÎN
TRECERI TOATE CELE 90 DE CO
MUNE și. evident, toate satele lor 
componente. O comună, Bosanci, de 
exemplu, a fost gazdă a sportivilor 
din Mitoc, într-una din duminici, iar 
peste o săptămînă Mitocul ii pri
mea pe bosanceni. în felul acesta, 
două cite două, comunele s-au între
cut în sport. („Plaiurile sucevene” au 
cuprins 
acestea 
nărilor 
lanțul 
un L,„„ ____ . _ _ T_ ______
PÎNĂ LA VÎRSTA DE 28—29 DE 
ANI AU ÎNDRĂGIT UNA DINTRE 
DISCIPLINELE SPORTIVE PREVĂ
ZUTE ÎN REGULAMENT : fotbal,

și manifestări culturale, dar 
nu vor face obiectul însem- 
noastre). Vom spune că bi- 
„Plaiurilpr” s-a încheiat cu 

cîștig enorm : TOȚI TINERII

CAMPIONATELE

IOSIF MOLNAR

REPUBLICANE DE CĂLĂRIE

A.

UN ÎNVINGĂTOR MERITUOS

Este _ _____  _ _______
organizarea Comitetului județean 
culturii :' 
C.J.E.F.S. s 
sindicatelor

în 
al 

și educației socialiste, 
și Consiliului județean al 

• — „Plaiurile sucevene”

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

,,DINAM0V8ADA“ DE BASCHET

D. STĂNCULESCU

— AM-
88—80 

interesant 
scorului.

și ca urmare a contraatacu- 
și au condus cu 12—5 și 
(min. 7). Dar, dinamoviștii

V,_____

(Continuare în pag. a 4-a)

Penultima etapă a „Dmamovia- 
dei” la baschet a avut darul de a 
limpezi, oarecum, „apele" clasa
mentului. Mai precis, prin victoria 
obținută asupra Gwardiei, Dinamo 
Moscova și-a asigurat cucerirea 
trofeului. La rîndul ei, Levski- 
Spartak a dispus de Ruda Hvez- 
da și a făcut, astfel, un important 
pas spre cîștigarea medaliei de ar
gint. Cit privește pe Dinamo Bu
curești, ea a izbutit să învingă pe 
Amrokcan, dar acest succes nu o 
ajută să obțină un loc' pe „podium".

DINAMO BUCUREȘTI 
ROKCAN PHENIAN 
(55—40). Meci foarte 
sub aspectul evoluției 
Oaspeții au surprins la început, 
prin coșuri înscrise de la semidis- 
tanță 
iilor, 
14—7

După ce vineri s-a consumat pri
ma probă de dresaj — cat. ușoară 
sîmbătă dimineață, la baza hipică 
din Calea Plevnei, specialiștii a- 
cestei discipline și-au dat, din nou, 
întîlnire. De data aceasta, ei au 
avut de executat progresia din 
„Premiul Sf. Gheorghe". Printre 
eandidații la titlu se numărau Iosif 
Molnar (Steaua) cu Suspin, Adolf 
Frolich (C.S.M. Sibiu) cu Artist, 
Dumitru Velicu (Steaua) cu Peleș.

Evoluția lui IOSIF MOLNAR cu 
SUSPIN a fost considerată de că
tre cei cinci arbitri judecători drept 
cea mai bună. El a obținut note 
mari la trapul mijlociu, schimbare 
de mînă la trap alungit, schimbare 
de picior, semipirueta la dreapta, 
cerc pe dreapta pe 10 m diametru 
în contragalop etc. și, cu un total 
de 1285 p, a ocupat locul I, între- 
cîndu-1 eu 11 puncte pe următorul 
clasat.

O luptă strînsă s-a dat pentru o- 
cuparea locului II. Adolf Frolich cu 
Artist a executat bine trapul mij
lociu, schimbarea de picior, cercul 
pe stînga de 8 m diametru, semi
pirueta la dreapta, reușind să-l de
pășească doar cu un singur punct 
pe Dumitru Velicu, a cărui evo
luție cu Peleș a fost,’ de asemenea, 
apreciată favorabil de către juriu.

Trebuie să menționăm, totuși, 
că mai toți concurenții au comis o 
serie de erori, cu deosebire la pri
mirea la stingă și la dreapta, schim
barea de mînă la pasul alungit, 
schimbarea de picior, ceea ce, desi- 
gur, a atîrnat în balanța notelor. 
Din păcate, nu am putut să urmă
rim și evoluția lui Nicolae Mihal-

cea cu Triumf, din cauza îmbolnă
virii calului.

Clasament final i 1. IOSIF MOL
NAR cu SUSPIN 1285 p — cam
pion republican; 2. Adolf Frblich 
cu Artist 1274 p; 3. Dumitru Ve- 
licu cu Peleș 1273 p ; 4. Eugen Co- 
tan cu Baba Novac 1227 p.

Frigul și vîntul destul de puter
nic au îngreunat vizibil sarcina 
călăreților care au luat startul după 
amiază în proba nr. 1 de obstacole, 
categorie mijlocie. Din 25 de con- 
curenți, doar cinci au reușit să ter
mine parcursul fără nici o penali
zare, departajarea făcîndu-se la 
cronometru i Cornel Ilin (Steaua) 
cu Viteaz — 1 :23,2, Constantin
Vlăd (Dinamo) cu Jak — 1 : 29,9, 
Dumitru Velea (Steaua) cu Vinovat
— 1 :33,9, Miiller Harald (C.S.M. 
Sibiu) cu Strop — 1 : 46,2. Constan
tin Cormanenco (C.S.M. Sibiu) cu 
Moțata — 1 : 52,5,

Azi, de Ia ora 9,30 are loc proba 
nr. 2 la obstacole categoria mijlo
cie, decisivă pentru stabilirea cam
pionului, iar în continuare se va 
desfășura proba nr. 1 de obstacole
— fete.

Emanuel FÂNTÂNEANU

MIHAI ALBU (în posesia mingii) 
a contribuit la victoria de ieri care 
nu i-a salvat însă pe dinamoviști 

de un loc modest în clasațnent

LEVSKI-SPARTAK SOFIA — 
RUDA HVEZDA PARDUBICE 
8.3—70 (44—33). Doar șase minute a 
înregistrat tabela de scor echili
bru valoric între aceste formații, 
după care sofioții și-au valorificat 
superioritatea de talie, gabarit, 
pregătire tehnică și tactică indivi
duală, distanțîndu-se treptat, mai 
cu seamă că apărarea baschetbaliști- 
lor din Pardubice a lăsat perma
nent de dorit. Au înscris Doicinov 
21, Ogeanov 10, Pasov 8, Dimov 8, 
I. Spasov 10, S. Spasov 8, Ghenev 
1, Matakev 6, Boiagev 11 pentru 
Levski-Spartak, respectiv Forma- 
nek 17, Brabanec 20, Hruby 
Marsoun 13, Kolar 3, Pribyl 
Skrivanek 13. Au condus bine 
Kokorev (U.R.S.S.) și Kim-Cel 
P, D. Coreeană).

Rugbyștii români

invitați in Noua Zeelandâ

2,
2,

A.
(R

La ultima ședință a Biroului Fe
derației române de rugby a fost 
luată în discuție și o scrisoare pri
mită din partea federației simila
re a Noii Zeelande. Din conținutul 
acestei scrisori rezultă că rugbyștii 
neo-zeelandezi ar fi dispuși să sta
bilească contacte cu sportivii ro
mâni, invitîndu-i la un turneu carfe 
ar urma să aibă loc anul viitor, la 
Wellington, în cursul yerii.

Interesanta scrisoare-invitație a 
federației de rugby din Noua 
Zeelandă, care onorează sportul 
românesc, se află în studiu, ia fel 
ca și cea primită din partea foru
lui de specialitate din Republica 
Malgașă (Africa). După cum am 
informat cititorii noștri, rugbyștii 
din Tananarive sînt dornici și ei 
să întrețină relații sportive cu co
legi; lor româții.
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1. U.T.A.
2. Dinamo
3. Steaua
4. S. C. Bacău
5. . ;
6. Steagul roșu
7. A.S.A.
8. Rapid
9. Farul

10. Univ. Craiova
11. Jiul
12. Petrolul
13. F. C. Argeș
14. Politehnica
15. C.F.R. Cluj
16. Crișul

partidele
CLUJ : C.F.R. — Politehnica 
PETROȘANI : Jiul — S.C. Bacău 
ORADEA : Crișul — Steagul roșu 
PLOIEȘTI : Petrolul — Farul

Citiți în pagina a 3-a cronicile 
celor două jocuri.

„U" Cluj

DE AZI

analizele?
că scheletul echipei naționale va rămîne în ge
neral același, cu eventuale modificări.

Pînă în prezent, intențiile antrenorilor și ale 
biroului federal nu sînt cunoscute și probabil că 
nici cei în drept nu le cunosc prea bine, de în
dată ce analiza comportării echipei naționale în 
Danemarca și a cauzelor care au determinat eșecul 
nu a avut loc pînă în prezent. O săptămînă nu 
este, într-adevăr, un veac, dar atunci cînd ne aflăm 
la o distantă atît de scurtă de meciul cu Ceho
slovacia, o analiză operativă și profundă a evo
luției de la Copenhaga era absolut necesară. Fap
tul că rezultatul de 1—2 lasă deschisă o portiță 
calificării, nu trebuie să scuze de fel ultima evo
luție a reprezentativei României, care a nemulțumit 
opinia publică din cauza nivelului necorespunzător 
de joc și a slabei rezistențe, observate de toată 
lumea pe ecranul televizoarelor și evidențiate și 
de presă.

De aceea, este necesară o analiză urgentă cu 
explicații în problemele controversate, cu luarea 
de măsuri eficiente, deoarece comportările fotba
liștilor în acest sfîrșit de săptămînă nu au fost 
satisfăcătoare, remarcîndu-se, în continuare, obo
seală, stări nervoase, în general o situație puțin 
favorabilă unei pregătiri optime a meciului de 
la 14 noiembrie, cu Cehoslovacia.

Aurel NEAGU

cu
în
în

de
Sf.
a reușit să

Molnar
Suspin 
timpul 
cadrul 
dresaj 

Gheor-

I o s i f 
(Steaua) 
surprins 
evoluției 
probei 
„Premiul 
ghe". El
se impună în fața 
celorlalți concurenți, 
cîștigînd titlul 
campion.

Foto i N. DRAGOȘ
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INTERNA ISAPTAMINA SPORTIVA
Acum, în preajma celei de a 

ll-a Conferințe' Naționale a 
Organizației Pionierilor, pe 

planul discuțiilor analitice, a pro
punerilor și, mai ales, a acțiuni
lor menite să marcheze acest e- 
venimenf important din viața ce
lor mai mici cetățeni ai țării, e- 
ducația fizică și sportul revin la 
loc de cinste, ca mijloace de 
prim ordin în creșterea tinerei 
generații, în complexul sistem e- 
aucafional socialist.

Evident, planurile de muncă nu 
reprezintă decît un cadru organi
zatoric formal, dar atunci cînd 
ele constituie o bază reală de 
plecare, cînd litera lor dobîndește 
conturul precis al inițiativei și 
entuziasmului pedagogilor, tutu
ror organelor chemate prin lege 
să impulsioneze activitatea de e- 
ducație fizică și sport în rîndul 
școlarilor, aceasta înseamnă sute 
de mii de copii pe terenurile de 
sport, în sălile de gimnastică, pe 
cărări de munte, înfrățiți cu na-

tura, cu mișcarea, cu 
aplicative.

Străzile și ulițele din 
■Iilor pol deveni trasee 
de larma alergătorilor

sporturile

jurul șco- 
populate 

cros ; 
pot 

, . ______ care
găzduiesc cu căldură și pricepere 
probele pentatlonului atletic, sau 
meciurile de fotbal interstrăzi ; 
sălile. de gimnastică ale școlilor 
trebuie să-și facă o datorie de 
onoare în a organiza concursurile 
de gimnastică modernă atît de 
sugestiv intitulate „grație și ar
monie", iar plaiurile țării vor pri
mi, desigur cu bucurie, expedițiile 
cutezătorilor, înarmați nu numai 
cu echipamentul turistului versat 
ci și cu temeinice cunoștințe.

Sportul va purcede în această 
toamnă să-și cheme .bobocii" la 
întrecere.

O ETAPA TN TREI ZILE
Această goană după timp (pe 

care fotbalul, tn special, o prac
tică cu asiduitate, negăsind încă

„ ' la
curțile și terenurile școlare 
deveni niște ministadioane

raportul optim între timpul util și 
cel pierdut...) a forțat, pare-se, 
egalarea recordului de durată a 
unei etape : trei zile. începută 
vineri, cu partida dramatică de 
la București (să fi vrut Dinamo 
să-l buimăcească pe Happel, an
trenorul Feijenoordului, sau pe 
propriii suporteri ?), și una ternă 
la Craiova, continuată ieri cu alte 
două meciuri și finită apoi azi 
după-amiază cu mini-etapa celor
lalte patru, etapa a Vll-a stă sub 
semnul ocrotirii echipelor ce ne 
reprezintă în turul secund al com
petițiilor europene : Dinamo, Stea
ua, Rapid și U.T.A. Și dacă ne 
g.îndim că ele constituie și prin
cipalele furnizoare ale loturilor 
reprezentative — angajate și ele, în 
aceeași perioadă, în întreceri o- 
ficiale — măsura forului de re
sort de ja veni în întîmpinarea 
cererilor acestor cluburi, nu con-

Psul SLAVESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)
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bișnuiți cu „momentele mari" 
din atîtea întreceri sportive 
la care au luat parte de-a 

lungul anilor, Aurelia Enciu și Va- 
sile Teodor au fost insă copleșiți 
de emoție, zilele trecute, cinci s-au 
prezentat in fața Ofițerului de sta
re civilă, exprimindu-și dorința de 
a se uni pe viață,

Și mireasa, și mirele 
cunoscuți iubitorilor de 
relia Enciu face parte 
de baschet Politehnica 
și se mindrește cu două 
campioană, iar Vasilc Teodor, care 
activează in secția de ciclism a clu
bului Dinamo, a cucerit pină acum 
nu mai puțin de 12 titluri de cam
pion.

Cele mai bune urări, fiecăruia 
din ei in sportul in care activează, 
și amindurora — in căsnicie !

prin căsătorie, 
sînt bine- 
sport. An

din echipa 
București 

titluri de

Foto : N. DRAGOȘ
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George Topîrceanu
un pasionat al sportului

Știați că poetul „Baladelor vesele 
și triste" 
tiv ?

Exista 
nuă de 
care l-a 
doreanu 
baturi.

încă de pe vremea cînd iși pe
trecea vacanțele școlare la Nămă- 
ești, el se dovedea a fi un neisto
vit căutător de frumuseți. Și, furat 
de peisajul muscelean, pornea pe 
cărările munților. Uneori, temera
rul călător iși petrecea nopțile la 
stinile intilnite in cale, pentru ca, 
în alte dăți, să-l urmeze pe bătri- 
nul baci moș Toma Gaiță la vi- 
nătoare.

Atras 
bătrinei 
pleca in 
amintirea lui Creangă și Eminescu 
era încă o prezență vie l-a cucerit 
pe Topîrceanu. Aici, in cercul „Vie
ții Românești" găsea un mediu 
prielnic nu numai dezvoltării talen
tului său literar, dar și continuării 
preocupărilor sportive. Poetul făcea 
excursii la mănăstiri, drumețea pe 
cărările munților împreună cu Ga- 
rabet Ibrăileanu, Otilia Cazimir, Mi
hail Sadoveanu sau iși exersa in 
compania lui Demostene Botez, Cos- 
tică Botez, Mihail Sadoveanu și M 
Sevastos vechile deprinderi cine
getice.

Exercițiile sale de tir ajunseseră la 
mare faimă in vechiul tirg al leși- 
lor. Indemînarea poetului in prac-

a fost și un pasionat spor-

in el acea dorință conti- 
mișcare, de zburdălnicie, 
determinat pe Ionel Teo- 
să-l asemuiască unei codo-

de atmosfera patriarhală a 
capitale a Moldovei, poetul 
1911 la Iași. Orașul în care

ticarea acestui sport era atît de ma
re, incit prietenii nu se temeau 
să-și așeze un măr pe cap, pentru 
ca acesta să-i servească drept țintă.

Pasiunea pentru vinătoare și tir 
s-a prelungit în colecționarea de ar
me vechi, colecție 
cui prietenilor săi 
mânească".

Probabil aceeași 
tru sport l-a îndemnat pe poet să 
se ocupe și de 
merangurilor.

In 1931, cînd 
avea 45 de ani, 
vei incă mai putea fi auzit ecoul 
puștii sale de vinătoare. Pe cărările 
munților ori pe drumurile care du
ceau spre mănăstirile Moldovei mai 
putea fi văzută urma pașilor săi. 
Iar cînd, obosit, se întorcea în tirg, 
se reconforta la o partidă de șah 
ori crickett în compania unui alt 
mare. pasionat de sporturi, Mihail 
Sadoveanu.

In întreaga sa viață, George To- 
pirceanu a știut să-și îmbine in 
mod fericit dragostea pentru sport 
cu chemarea literaturii.

Pana sa măiestrită a transpus în 
vers frumusețile naturii, savoarea 
expedițiilor vinătorești. 
rămas tradiționala masă 
nătoare", după cum de 
mîn și „Baladele" sale 
care vor 
dragostei 
poetului.

renumită in cer- 
de la „Viața Ro-

preocupare pen-

confecționarea bu-

George Topîrceanu 
in pădurile Birno-

Vestită a 
din „La vi- 
neuitat ră-
— poeme

duce peste veac mesajul 
de natură și frumusețe a

Maria CONSTANTIN

INVAZIA TEHNICII
Sportul nu putea rămîne multă 

vreme în urma altor domenii de ac ■ 
tivitate. El Însuși supus unei per
manente evoluții materiale, sportul 
suportă acum asaltul copleșitor al 
tehnicii înaintate. Se poate spune, 
pe bună dreptate, că o dată cu 
noutățile tehnice se înscăunează și 
în sport era atomică.

Demonstrația acestor afirmații 
ne-a oferit-o una dintre cele mal 
importante competiții internaționale 
ale acestui sezon : campionatele eu
ropene de atletism de la Helsinki, 
care au pus în joc bateriile tehnice 
cele mai moderne aflate vreodată 
pe un stadion. De pildă video-apa- 
ratul firmei Longines permitea nu

numai înregistrarea și repetarea în
cetinită a momentului sosirii în 
curse, ci și desfășurarea alergărilor 
în viraje sau în spațiile de schimb 
ale ștafetelor, dînd astfel posibili
tatea supravegherii depășirilor. La 
^runcări a apărut un nou aparat de 
măsurat care emite 15 milioane de 
impulsuri infraroșii pe secundă că
tre „ochiul de pisică" al instalației 
de recepție ; aci, o mașină de cal
culat măsoară instantaneu valoarea 
aruncării și comunică pe loc re
zultatul tabelei electronice. Cu a- 
celași prilej s-a evidențiat aparatul 
care prin impulsuri electrice sau a- 
custice anunță automat orice start 
greșit : la nivelul solului fiecărui

culoar există aparate care contro
lează exactitatea poziției mîinilor 
pe linia de start și măsoară la ple
care presiunea asupra start-blocuri- 
lor ; în cazul unui start furat (pisto
lul fiind cuplat la un cronometru 
electric, precum și la startblocuri), 
aparatele declanșează un bec roșu, 
în așa fel îneît starterul poate sta
bili cu ușurință culpa și pe culpabil. 
Difuzoarele așezate la fiecare cu
loar permit acum comanda startului 
pină și la cursele de 400 m din spa
tele concurenților. Și așa mai de
parte, pînă la un tablou general în 
care atletul de acum 15—20 de ani 
nu se va mai recunoaște și nu se 
va mai descurca.

Evoluția tehnică — și în sport — 
este inevitabilă. Sîntem deocamdată 
beneficiarii ei. Nădăjduim să nu de
venim victimele ei...
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Victor BĂNCIULESCU

VARIETĂȚI
MARATONIST — LA 79 DE AN!

în. Cehoslovacia, la Karlovy- 
Vary, a avut loc un semimara- 
ton neobișnuit, dedicat vetera
nilor, începînd de la 40 la...80 
de ani.

Cursa a reunit la start 441 de 
concurențî. Este interesant de 
arătat că doar 19 dintre ei n-au 
reușit să termine parcursul.

Decanul de. vîrstă al concu- 
renților, Arthur Lambert, în 
vîrstă de 79 de ani, a parcurs 
cei 25 de' kilometri, 
15 minute

încercați

în 2 ore,
și 28 secunde.
și dv., la vîrsta lui!

FOTBALUL MAREA PASIUNE

caz de perseverențăUn alt 
sportivă — de data aceasta, în 
fotbal — ni-1 oferă francezul 
Alfred Briand. La 62 de ani, el 
continuă să dețină postul de 
centru înaintaș în echipa comu
nei Gennes-sur Seche.

Idealul este 
ma, pentru a 
pînă lâ vîrsta

să-și mențină for- 
putea juca 
de... 70 de

fotbal 
ani.

DE LA 
LA F. IC.

C.F.R. CLUJ 
. ANTWERP

i 
septembrie, fot- 
Jiul reușeau să 

obțină două puncte prețioase la 
Cluj, în fața C.F.R.-ului, datorită 
celor două goluri înscrise de... 
localnici în proprie poartă, unii 
au fost tentați să creadă că ase
menea lucruri nu se mai pot în- 
tîmpla pe parcursul unui meci.

Iată, însă, că în etapa a cincea 
a primei divizii a campionatului 
belgian, echipa F. C. Antwerp, 
în care evoluează și Dan Coe, a 
reușit să egaleze „performanța" 
ceferiștilor clujeni, înscriind 
două goluri în proprie poartă, 
în partida cu S. C. Anderlecht. 
Autorii celor două autogoluri : 
Caes și... Dan Coe.

4 VOLUME NOI
Colegii și colaboratorii noștri scriu cărți. Subliniem 

această împrejurare nu numai ca un compliment datorat 
confraților, ci și pentru că onorăm strădania lor de a 
prelungi, prin pagini de volum, rodul neostenitei lor pasiuni 
consacrate articolelor de ziar sau imaginilor fotografice. 
Dincolo de activitatea lor cotidiană, informind pe cititori, 
gazetarii iși iau și răgazul de a compune lucrări de certă 
utilitate sau de plăcută desfătare. * 
ajunse concomitent în 
că le veți mai găsi cu 
de reduse).

librării (deși 
ușurință, din

Iată patru dintre ele, 
nu vă putem garanta 
pricina tirajelor destul

LIVIA și ION POP. CLUJ. Am citit cele 
7 (șapte) pagini trimise de dv. în buna 
intenție a... aprovizionării ”* * ”

lui** nostru. Dar, fiindcă tot
„Magazinu-

SERGIU IVANCU, BUCUREȘTI. Cra- 
ioveanul de astăzi, Ion Theodor Țară- 
luiigă, este originar din județul 
hova, mai precis din comuna Manasia, 
unde s-a născut la 8 iunie 1945. Iată 
echipele la care a fost legitimat, o pe
rioadă mai lungă sau mai scurț.ă : Car- 
pați Sinaia, Viitorul, A.S.A. Tîrgu Ivlu- 
reș. Steaua (sub culorile căreia a sus
ținut două meciuri), “ ‘ ’
niversitațea Craiova.

Progresul

SINAIA. 
? Cel de

Pra-

și U-

1) „Care 
campion

TRAIAN TABARAS, 
titlu este mai valoros 
mondial sau cel de campion olimpic 7“ 
Parcă cel de campion olimpic are 
zonanță mai puternică. Dar eu 
mulțumi și cu cel de campion 
dial 1

JOCURI DE NOROC?
• Sînt jucători care, 

rocire, se bazează pe...
® La jocurile cu miză 

„cacealmalele" sînt
• Este foarte riscant 

cînd n-ai „atu‘‘-uri.
• Aș paria Și eu la 

unul care mă pricep la 
mă abțin, deoarece 
la... jochei.

din neno 
noroc.

mare 
dezastruoase, 

să ataci,

curse, ca 
cai, dar 

nu mă pricep

o re- 
m-aș 
mon-

Barbu
J

ALEXANDRU

ea-V ȚEPELUȘ. BUCUREȘTI. Alte 
trerie ale dv. mi s-au părut mal inspi
rate. Folosind terminologia sportivă, 
aș spune că sînteți în scădere de formă.

MIOARA MAURER. CONSTANȚA. 1) 
evita 

aminte 
rugby 

Româ
niei șl Franței, în 1968 și 1969 : 15—14 
(la București) și 9—14 (la Tarbes).

Mulțumim ! 2) Pentru a
o eventuală confuzie, vă aduc 
rezultatele ambelor partide de 
disputate intre reprezentativele

sV x*z Uz Mz M.»
•*!*'

titulat materialul : „Cum era mai bine?", 
îmi permit să vă spun eu cum : să-l 
fi făcut mai scurt ! Poate ca veți ține 
seama, pe viitor, de observația noastră.

ILIE TUDORACHE. BUCUREȘTI. 
„După plecarea de la Steaua, Cacoveanu 
n-a jucat și la F.C. Argeș 7 Dacă răs
punsul va fi favorabil, vă promit o fo
tografie a prietenului meu, Constantin 
Simion — tuns**. Și încheiațl : „Vă mul
țumesc pentru răspuns**. Nu prea cred 1 
Cacoveanu n-a jucat niciodată la F.C. 
Argeș. Aștept, deci, fotografia dv. 
tuns. Nu poate să vă stea rău !

DIANA STERE, SATU MARE : „ 
scris două scrisori Iul Augustin Deleanu, 
fără să primesc răspuns. Este adevărat 
că, fiind greșit informată, i-am scris 
pe numele de Mircea Deleanu**, Presu
pun că s-a supărat. Șl pe mine m-ar 
deranja dacă ml-ați scrie pe numele 
de Gheorghe Poștașu, în loc de Ion 
Poștașu, mal ales dacă aș fi fotbalist 
de divizia A, de mai multe ori selec
ționat șl în echipa națională I Pro
blema, în general, se pune însă altfel : 
lupta pentru performanță, plus trebu
rile profesionale sau familiale nu 
le lasă timp sportivilor pentru a

prea 
răs-

punde la scrisorile admiratorilor,__ ; li. , de 
multe ori de ordinul zecilor și sutelor. 
A solicita, cu o ocazie oarecare. un 
autograf, aceasta este o treabă cu mal 
mulți sorți de izbindă, , —

Meciurile disputate tn preliminariile «au 
In turneul final al J.O. figurează In 
palmaresul echipei noastre reprezenta
tive de fotbal.

DAN Șl VLAD GOGONEt, BRAȘOV. 
1) l-am trlml» felicitări lui Fănu( Nea- 
gu, al cărui „Ctnteo sub mesteceni", ta
bleta apărută In ziarul nostru, .a va
lorat tot attt de mult pentru inimile 
■imțltoare ca fl rezultatul meciului cu 
Finlanda**. S) „In eaz de Izbindă, după 
meciul eu Cehoslovacia, ne-ar plăcea 
o „masă rotundă* la televiziune, cu 
Ion Poștașu, Belphegor, Ioan Chlrilă și 
Cristian Țopescu. 91 chiar șl tn cm 
de neUblndă*. In ultimul cm, la care 
nid nu vrem să ne glndlm, nu știm 
la ee-ar mal foloal o „mai* rotundă". 
Iar tn primul caz, nu mă văd nid pe 
mine, nid pe ceilalți, tn jurul unei 
itnese rotunde", d mal degrabă a u- 
nela... pătrate, dnstlnd victoria Intr-un 
restaurant oarecare. Evident, tema ar 
fl aceeași 5 analiza medului. Dar, con
dițiile In care ar decurge — •“
mal adecvată. Vă Invităm

FANICA ȘI STANICA, 
în competițiile europene t 
B—A 6—2. Se califică echipa B, scorul 
celor două meciuri fiind 6—5 in favoa
rea echipei B șl nu 7—6 
mația A, oum credeți dv. 
departajare prin dublarea 
tră în acțiune numai dacă 
două meciuri este egal.

discuția ar fi 
ți pe dv. I

BUCUREȘTI. 
A—B 3—0 șl

pentru for- 
Criterlul de 

golurilor ln- 
scorul celor

Ilustrații N. CLAUDIU

Pariori, la casa
Titularul rubricii noastre de 

hipism, vechi 
tțirfului, 
aliat cu 
curselor, ing. Alex. Doru Io- 
nescu, au scris și publicat 
volumul „PE HIPODROM" 
(Ed. Litera, 100 pag., 8,75 lei), 
un ghid indispensabil amato
rilor de curse de cai, dar și 
o indirectă invitație la admi
rație pentru cal, pentru ul
tima și nobila sa misiune de 
element sportiv. Paginile de
dicate istoriei hipismului sînt 
cu atît mai valoroase cu cit 
ele ne pun în fața apropia
tului centenar al alergărilor 
de cai în Țara Românească. 
In urma lecturii — după cum 
ne avertizează chiar autorii — 
cei ce frecventează hipodrom 
mul, simpli vizitatori sau 
riori, vor putea alege 
ușor calul favorit, dar, 
ales, vor înțelege că de 
pe turf există o singură 
să — aceea a calului < 
mai bine pregătit, cu cea mai 
mare valoare energetică. Lu
mea calului de curse

condeier al
Niddy Dumitrescu, 
un împătimit al

librăriei!• • •

celui

autori avocați 
competenți, a căror pledoa
rie are toate șansele reușitei 
(cu nădejdea că nimeni nu 
le va cere, o dată cu cartea, 
și numele calului cîștigător în 
prima cursă...) !a găsit

John Sullivan, James Cor
bett, Jess Willard, Jack 
Dempsey, Gene Tunney, Max 
Schmeling, Primo Camera, 
Joe Louis, Cassius Clay, Joe 
Frazier și atîția alții. Pe sub 
ochii cititorilor trec întîmplări 
epocale pentru istoria spor
tului, scene comice sau bru
tale, violente sau de o mare 
noblețe sufletească, într-un 
amalgam adesea antologic.

Așii volanului
Pentru prima oară drama

tica poveste a curselor de 
automobile apare pe coperta 
unei cărți românești. Doi ex- 
perți în materie, colegul nor 
stru Dumitru Lazăr și Florin 
Popescu, șeful cabinetului 
tehnic al Automobil Clubului 
Român, el însuși pilot de 
marcă, ne-au oferit volumul 
„BOLIZII DE FOC** (Ed. Sta
dion, 270 pag., 12 lei) un pa
sionant panoramic al între
cerilor automobilistice, cu 
fascinanta lume în care de
vine tot mai greu să distingi 
între tehnică și sport, între 
curaj și cercetare, intre in
dustrie și spectacol. De ’* 
raliuri pină la cursele 
formula I, autorii fac 
cursiuni sugestive și pline de 
culoare în viața așilor vola
nului, justificindu-le sau de- 
mistifflcinduJle celebritatea. 
De la inițiatorii români Vuia, 
Manicatide, Cristea, Calcianu, 
Berlescu șl pină la vestițil 
Fangio, Moss, Brabham, Clark 
și alții, nimic din ceea ce a- 
parține miraculosului dome-

la 
de 

in.-

Evocarea celebrităților ringu
lui de altădată — Însoțită ds 
o coală sugestivă de ilustrații 
— oferă o lectură delectantă 
și tot atît de instructivă. Fie
care din episoadele detaliate 
în carte ar fl furnizat cu si
guranță materie primă mari
lor barzi ai pugllismulul, de 
la Homer pină la Heming
way, fără a-1 uita pe Jack 
London...

cronica

niu al automobilismului nu 
lipsește din acest volum. Bo
gat ilustrată, lucrarea câștigă 
în puterea de convingere, mai 
ales atunci cînd subliniază 
tragicele curse dintre intere
sele comerciale și pericolele 
ce pasc pe piloți la fiecare 
viraj.John

FrazierJoe
5 
la

Cînd, la 
baliștii de

tot 
„Pagini 
(a că 

a avu.

După ce 
împreunăț, 
din boxul 
ror ediție 
succes în

LA EL

Sullivan

ardoare, n-au văzut niciodată cumCine ar crede că fotbaliștii din imagine, care-și dispută mingea cu atîta 
arată un meci de fotbal ? !

Imaginile Cuadalajarei
în sfirșit, cunoscutul foto

reporter Paul Romoșan, fidel 
însoțitor al echipei de fotbal 
a țării în aventurile ei inter
naționale, ne povestește cu 
graiul extrem de sugestiv al 
imaginilor, drumul spinos al 
11-lui românesc pînă la fiesta 
mexicană. Volumul, intitulat 
„ROMANIA LA EL MUN
DIAL ’70“ (Ed. Stadion, 24 
lei) este de fapt un cuprin
zător album fotografic (din 
păcate nu întotdeauna fericit 
slujit de 
ducere 
curgînd 
iubitorii 
secvențe 
riera recentă 
niei și, mai 
în ambianța 
a Mexicului, 
cură de un 
înainte* 
președintele C.N.E.F.S.

pasionați scor- 
arhivele boxu- 
acum un vo- 
mult promis, 

figuri de 
,CĂ-

au compus, 
primele 

românesc1 
engleză

S.U.A.), talentații 
noștri colegi Paul Ochialbi și 
Petre Henț, 
monitori prin 
lui, ne oferă 
lum mai de
consacrat marilor 
legendă ale ringului : 
REUL MAGIC1* (Ed. Stadion, 
180 pag., 7 lei). Sînt pagini 
captivante, ce se citesc pe 
nerăsuflate, aducînd sub re
flector dramaticele bătălij ale 
marilor campioni da box

mijloacele de repro- 
tipograflce). Par- 
paginile albumului, 

fotbalului vor retrăi 
memorabile din ca- 

a echipei Româ- 
ales, vor reintra 
atît de specifică 
Volumul se bu- 
sensibil „cuvint 

al tov. Anghel Alexe,

FOTBAL PENTRU NEV AZAT ORI!

Oricît vi s-ar părea de ciudat 
titlul alăturat, cu el hebdomadarul 
francez de notorietate „Sport" iși 
deschide unul din numerele din 
septembrie, publicînd un amplu re
portaj pe această temă.

în Anglia, în apropiere de Man
chester, la Institutul de reeducare 
„Thomas Henshaws", copii între 12 
și 16 ani, lipsiți de vedere, sînt in
cluși într-un circuit educativ care 
urmărește nu numai dezvoltarea 
lor intelectuală, asigurată de siste
mul Braille, ci și formarea unor 
deprinderi practice, ca traversarea 
străzilor, urcarea în trenuri, depla
sarea la locurile de muncă, 
ajutorul unei alte persoane....

în cadrul Institutului, în 
cu cîțiva ani. profesorul de 
cație fizică iîohn Thorner a

fără

urmă 
edu- 
lan-

sat o idee, care a stîrnit zîmbete de 
indulgență și nedumerire : formarea 
unor echipe de fotbal, care să aibă 
la dispoziție mingi speciale — o- 
bișnuite ca mărime, dar cu bile de 
plumb introduse în interior, pentru 
ca jucătorii să le urmărească după 
zgomot — și ghete mai moi decît 
cele normale.

După cîțiva ani de exerciții in
tense, interval în care profesorul 
Thot'ner a. constatat că fotbalul îi 
ambiționează și îi stimulează pe 
infirmi, s-a putut1 organiza un ade
vărat campionat „de casă" al Insti
tutului, cu partide atit de disputate 
îneît revista „Sport" scrie ; „Un ob
servator neprevenit trebuie să pe
treacă multe minute in fața gazo
nului pentru a-și da seama că me-

ciul dintre elevii stabilimentului nu 
este un meci ca oricare altul...".

Remarcabil este faptul că tinerii 
fotbaliști nevăzăteri sînt ajutați 
materialicește de cele două mari 
cluburi din Manchester, United și 
City, care le furnizează echipa
ment, îi vizitează adeseori și ii... 
invită la meciurile lor oficiale, pe 
care elevii institutului le gustă 
după reacțiile tribunei, „fiind ca
pabili, în funcție de emoțiile spec
tatorilor, să aprecieze instantaneu 
cînd este gol, cînd este corner, cînd 
este fault".

Evident, o interesantă experiență, 
ale cărei învățăminte profesorul 
Thorner promite să le materiali
zeze într-o viitoare carte, cu un 
succes de cititori ca și asigurat.

**1/ S*/ \i/ \
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LA PORȚILE CONSACRĂRII

„SARE CORNELIA POPESCU

SE PREGĂTEȘTE DRAGA COMȘA!'
Cluj, în dimineața lui 10 octombrie. Intr-o latură a „Municipalului" — ce găzduiește a treia etapă a 

„naționalelor" — ștacheta „feminină" spînzură la 1,70 m. în concurs n-a mai rămas decît o singură atletă: 
clujeanca Draga Comșa. O săritură ușoară — mult peste bara metalică — urmată de solicitarea ca ștacheta 
să urce la 1,73 m. Proba devine un „clou" al întrecerilor și toată atenția stadionului se concentrează aici. 
Una — două — trei încercări — urmate tot de atîtea în afară de concurs — dar ștacheta, într-o... simpatie 
pentru oea care-i dă tîrcoale, nu vrea s-o părăsească, lipindu-i-se de mînă 
Firesc, concentrarea cedează și obrajii atletei sînt invadați de lacrimi.

Un ceas după concurs, în tribu
nele stadionului, acum pustiu.

— De ce-ai forțat atit 7
— Simțeam că recordul plutește 

In aer șl săream să-l prind, chiar 
dacă el n-ar 41 fost omologat. Oc
tombrie e luna mea bună. 1,70 m 
tot In octombrie l-am smuls. Anul 
trecut.

— Susții că simți recordul 7 E o 
metaforă, nu 7.

■— Nicidecum! 
ademenește, mă

genun- 
viroza 

smuls 8 k;g,

care miB ceva
_______ ,__ împinge să Încerc, 
mă mobilizează. 11 simt cum pre
simt marinarii furtuna.
biți I B un an de cînd n-am mai 
încercat sentimentul ăsta. Acum mă 
stăpînește iarăși. Duminică (n.r. 
azi) voi cere concurs.

— Nu legi recordul de niște a- 
cumulări cantitative 7

— Acestea se presupun, oricum. 
Și, după cîteva clipe de meditație, 
Draga completează : probabil de 
aceea nici n-a căzut. N-am pro
gresat prea mult; grăbesc încă a- 
tacul și nu-1 țin undeva sus deși 
am mare mobilitate. De altfel, am 
avut și un an greu i clasa a Xil-a,

Nu z!m-

ruperea ligamentelor la 
chiul sting, bacalaureatul, 
respiratorie care mi-a 
admiterea...

— Am auzit de-un 
facultate I

— Deși am avut 10 
n-am putut aduna decît 7,30, iar 
media de admitere la I.E.F.S. a 
fost de 7,45. Solicit dezlegare pen
tru „student audient",

— Nereușita te-a demobilizat 7
— Nu. A fost și ea o tentativă 

de record. N-a reușit de prima 
dată, dar va reuși, cu siguranță. 
Sportul m-a fortificat psihic.

— Vei avea, deci, un an ceva 
mai liber. L-ai planificat 7

— Da, mă voi închide în stadion. 
Ca într-un templu.

insucces la

Ia atletism,

★
la Liceul 

program de 
elevă Draga

Titlul de mai sus, deși aparține 
în exclusivitate celebrului scriitor 
Fenimore Cooper, îl împrumutăm 
totuși, pentru scurtă vreme, relată
rii peripețiilor amicului nostru, vî- 
nătorul de cerbi din Carpați. Așa
dar, o dată ce septembrie s-a îm
plinit, a început și nunta din Car
pați. Nunta cerbilor. Glas adine de / 
orgă, glas de dragoste, glas de do
rință, glas de provocare la luptă, 
toate se pot auzi în fapt de seară 
sau de naștere a zilei. Cerbul stă
pîn pe ciopor de ciute boncănește 
gros și amenințător, cel tînăr pro
voacă cu glasul și pe urmă fuge, 
îâ'r cel puternic și singur, fără ciu
te, atacă. Lupta care urmează după 
aceea este 
de luptă 
învingător 
viitoare a 
dea muntelui viitori cerbi puter
nici. Este legea muntelui...

Vînătorul știe toate acestea. Știe 
și multe altele. Și are și regrete. 
Regretă faptul că n-a făcut cînd 
trebuia gimnastică și marș la anii 
tineri, că n-a făcut suficient alpi
nism la anii douăzeci și ceva... Dar 
patima vînătorii i-a 
duce patima asta în 
fiecare toamnă tîrzie, 
după cerbi ; la cerbi, 
cerbilor (cu legiuita 
împușcare) așa cum 
rele Ernest Hemingway la Fiesta 
Și, la

dramatică și pe cîmpul 
rămîne doar un singur
— stăpîn pe dragostea 
ciutelor și în stare să

rămas. Și-l 
fiecare an, în 
sus la munte, 
Vine la nunta 
autorizație de 
se ducea ma-

Luni, 11 octombrie, 
„Nicolae Bălcescu* (cu 
educație fizică). Fosta 
Comșa preda echipamentul și ieșea 
din evidența asociației sportive, a- 
seciație pe care Draga Comșa a re
prezentat-o cu cinste.

— Ce va urma ?.

— Mulțumiri pentru antrenorul 
Peter Killyeni și un schimb 
dacă vreți — o logodnă i 
Universitatea și antrenorul 
tru Olteanu.

— Vei incerca flopul 7
— Am început cu foarfecă, am 

încercat, apoi, foarfecă dublă și 
„ventrala", la care m-am fixat. Nu 
mai schimb deși se susține că 
flopul se deprinde în cîteva luni, 
Iar performanțele se smulg Infinit 
mai ușor. Și apoi — completează 
tînăra mea interlocutoare — emai 
interesant să ai două săritoare cu 
stiluri diferite.

— Te referi la Cornelia, nu 7 Te 
vezi a doua săritoare a țării 7 Uiți 
că Cornelia a încercat la 1,93 m 7

— La vîrsta mea, Cornelia cam 
tot atîta sărise. Știu cît muncește 
și voi munci mai mult ca ea. Cu
nosc, în același timp, ce-mi lip
sește și pe ce trebuie să pedalez. 
Cornelia e departe dar o voi ajun
ge. Totul e să depășesc pragul 
ăsta : 1,73 m. Apoi, pînă în primă
vară, îmi voi recăpăta locul în lo
tul olimpic.

— Mi se par foarte temerare pro
iectele tale,

sau picior și coborînd o dată cu ea.

fel, asistă la spectacol...
★

scurt, prietenul meu, vînă- 
de cerbi, a refuzat singura

sau — 
clubul 
Dumi- — Temerare, dar posibile. După 

mine, totul e să crezi! în tine 
în muncă. Și eu cred enorm.

★
Și

...Se pregătește Draga Comșa.
în afară de tatăl atletei, care se 

agită cît doi antrenori, cine, oare, 
din peisajul tribunei, bănuiește pa
siunea fierbine a acestei fete, adîn- 
cimea cu care gîndește, luciditatea 
cu care analizează, curajul 
temeritatea — cu care se 
înainte ? Cine poate bănui 
fată de-abia trecută peste 
maturității și-a făcut din
un crez și din performanță un 
ideal ? Că visele ei sînt înșirate pe 
o ștachetă ridicată la unu nouăzeci 
și..., pe acolo unde nu încearcă de
cît Cornelia Popescu, austriaca 
Gusenbauer și britanica Barbara 
Inkpen? Că în timpanul ei nu bate 
decît vocea unui crainic „olimpic" 
care anunță : „Sare Cornelia Po
pescu, se pregătește Draga Comșa..."

— sau 
avîntă 
că o 

pragul 
muncă

Pe 
torul 
călăuză posibilă, pădurarul.

— Lasă că mă descurc eu și sin
gur ! a ripostat el la sfaturi. Și a 
plecat. A urcat voinicește preț de 
patru ceasuri, dar n-a ajuns la ca
bană cînd a început furtuna. Și, 
deși cunoștea muntele, s-a rătăcit. 
A pus repede în aplicare o veche 
experiență („orice pîrîu dues un
deva") și a ajuns într-o poiană, la 
o stînă părăsită. Ciobanii coboriseră 
demult cu oile. A vrut să aprindă 
focul. Chibriturile erau ude. Ne
voia, însă, te învață. Cu cuțitul, a 
făcut scame un colț de batistă, a 
pus scamele între pietrele Vetrei 
din stînă, a scos glonțul de la un. 
cartuș și a încărcat carabina. Fla
căra pulberii din cartuș a ajuns 
scamele dintre pietre și s-a făcut) 
lumină în stînă... Pentru el, pentru 
vînător, a fost o 
plus cum că focul 
mului. Dar atunci 
repede motiv de 
niță care dormita 
s-a speriat de foc și căta să zboare 
afară...

A doua zi, în zori, mergînd după 
glasul cerbului care răspundea a- 
menințător, prietenul meu, vînăto
rul, a apropiat cerbul cel „tare* 
și l-a împușcat. Dintr-o poziție di
ficilă, în ceață l-a „judecat" prin 
binoclu și s-a lămurit că este vor
ba de o .. ‘ 2 . 2.
tr-adevăr, trofeul cerbului acela va 
purta o medalie de aur la prima 
confruntare cinegetică.

Singur în munte, vînătorului de 
cerbi nu i-a rămas decît să oficieze 
singur tradiționalul rit : să ude 
în sîngele cerbului căzut o cren
guță de brad, să și-o prindă la pă
lărie, descoperit în fața adversaru
lui căzut.

Apoi, a 
puștii, spre 
cheierea și 
lui cu muntele...

demonstrație în 
este prietenul o- 
vînătorul a avut 
spaimă : o buf- 
sus, pe grindă,

„medalie de aur“. În

buciumat prin țevile 
cei din vale, despre în- 
felul sfîrșituiui luptei

Nușa DEMIAN IDE ClRCIU
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LOTUL FEMININ PARTICIPĂ LA UN TURNEU

— »

B •

DE PREGĂTIRE CARE a Început la cluj

ț CLUJ, 16 (prin telefon) — în 
,,Sala sporturilor" din localitate a 
început vineri seara un turneu de 
handbal, organizat în scopul veri
ficării formei componentelor lotu
lui reprezentativ. în primul meci al 
cuplajului inaugural s-au intilnit 
selecționata secundă și formația 
Universitatea București. Handbalis
tele bucureștene, în rîndurile căro
ra s-au evidențiat numeroase jucă
toare tinere, au cîștigat cu scorul 
de 14—12 (7—8), la capătul unui 
joc viu disputat, care a constituit o 
utilă verificare a lotului B. Iată 
și alcătuirea acestei selecționate 1 
Huszar — Oancea, Popa, Soloszy. 
Furcoi, Vieru, Munteanu (Magyari, 
Miklos). Cele mai multe goluri au 
fost înscrise de Niță (5) pentru în
vingătoare și de Furcoi (3) pentru 
învinse.

în celălalt joc, prima garnitură a 
țării, în componența : Climovschi 
— Szekeli — Popa, Băicoianu, Ar- 
ghir, Sos, Ibadula, Magyari 
(Schramko, Mikloș, Munteanu) a 
dispus la un scor categoric de di
vizionara A — I.E.F.S. 1 13—5 
(9—2). în general, lotul A a dat de
plină satisfacție, impunîndu-se ușor 
în fața studentelor bucureștene.

Turneul continuă sîmbătă (n.r. 
azi), duminică fiind zi de pauză.

Apoi de luni și pînă miercuri, în
trecerile vor fi reluate, de această 
dată cu participarea echipelor Uni
versitatea Timișoara, Voința Odor- 
hei și Mureșul Tg. Mureș.

Nș. D.

MECIURI INTERNAȚIONALE

DE JUNIOARE
meciuri ale turneuluiîn ultimele

pe care l-a întreprins în țara noas
tră. echipa poloneză de 
Piotrkovia din ~

junioare 
A ______ _ Gorniczy a învins
formația Școlii sportive din Bacău 
cu 14—7 (5—2) și a fost întrecută
de Textila Buhuși cu 14—13 (10—8). 
In ultima partidă, cele mai eficace 
jucătoare au fost Cristina Viera (9), 
iar de la oaspete Povlikovska (4).

Ilie IANCU și I. VIERU-coresp.

EXCURSIE

CICLOTURISTICA

JOC EXCELENT

Concursul republican

M. COSMESCU (Olimpia București) 
UN ÎNVINGĂTOR merituos

Organizînd pentru prima dată un 
concurs de pentatlon modern, ora
șul Timișoara — respectiv clubul 
C.F.R. — a fost o gazdă bună. O 
remarcă specială pentru prof. I. 
Kdrosi și Bănet, nu numai pasio
nați ai acestui sport, ci și compe- 
tenți în materie de organizare a 
competițiilor de pentatlon modern.

Concursul a arătat încă o dată, 
dacă mai era nevoie, că dispunem 
de un pluton fruntaș valoros, a- 
ceasta reiesind din punctajul reali
zat de primii șase concurenți. De 
data aceasta cel mai bun s-a dove
dit M. Cosmescu care, ambiționat 
de neșansa avută în campionatul 
disputat cu două săptămîni în ur
mă, unde prin tragere la sorți a 
avut un cal slab, a realizat rezul
tate bune la toate cele cinci probe. 
Iată cîștigătorii pe probe : călărie 
— C. Călina (Olimpia) 1100 punc
te ; scrimă — M. Cosmescu (Olim
pia) 17 v — 1100 p ; tir — D. Spîr- 
lea (Olimpia) 191—934 p ; înot — 
F. Rolic (C.F.R. Timișoara) 3:33,5 — 
3168 p; cros — F. Mureșanu (O- 
limpia) 12:51,0 — 1249 p. tn clasa
mentul general pe primul loc M. 
COSMESCU (1010—1100—890—952— 
1156) 5108 p; 2. I. Bănet (C.F.R. 
Timișoara) 4978 p; 3. D. Spirlea 
4921 p ; 4. A. Covaci (Inst. ped. Tg. 
Mureș) 4860 p ; 5. C. 
pia) 4571 p ; 6. 
4481 p.

Cu acest concurs, 
iși încheie activitatea competiționa
lă din 1971 — an rodnic 
însemnat un salt calitativ 
tizat prin ocuparea locului 
campionatul mondial de 
desfășurat în Suedia.

Gh. TOMIUC 
antrenor-coordonator

Stadion U.T.A., timp închis și 
rece, teren bun în ciuda ploii care 
a căzut toată noaptea; spectatori a- 
proximativ 8.000. Au marcat 
ȘOVSCHI (min. 13, 29 — din 
70) șl KUN II (min. 32).

Raportul șuturilor la poartă
(pe spațiul porții : 10—2). Raport de 
cornere 7—5.

BRO-
11 m,

23—8.

Lumea credea că Steaua va face 
cu A.S.A. un antrenament de plă
cere, soldat cu multe goluri și cu re
petarea programului tactic pregătit 
pentru Barcelona. Lumea uitase că 
Steaua e deocamdată un car de iluzii, 
cu osiile subțiri și friabile. Lumea 
uitase că A.S.A. e o furnică strîngă- 
toare, care transformă terenul străin, 
modestia ei demnă, complexele ei 
de provincială, greșelile, totul, dar 
absolut totul, in puncte de clasament. 
In cea mai mare parte a primei re
prize, jumătatea de teren a echipei 
bucureștene a rămas pustie. Totul 
se intîmpla dincolo de centru, acolo 
unde încercau să atace băieții lui V. 
Stănescu. Oaspeții erau cu gi -dul nu
mai la apărare, și doar din cînd în 
cînd, trimiteau cite o pasă lungă la 
Mureșan, izolat ca un bolnav conta
gios de restul camarazilor săi. Steaua 
era superioară, încerca s' 'așeze re
pede, fără preluări, fie< jucător 
manevra abil pe felia lui de teren, 
dar timpul trecea fără să se pro
ducă acțiuni virulente în fața porții 
lui Nagel. Echipa bucureșteană su
feră de ceva greu de precizat și de 
numit- Jucătorii știu, vor, se strădu
iesc, dar un fel de piază rea le stri
că pînă la urma planurile. Năstase e 
născut să fie eficace, dar nu e. Iordă- 

să dizolve apărări 
dar cineva i-a

pete a fost neașteptat de modestă, 
dar, oricum, evoluția elevilor lui 
N. Dumitrescu nu devine prin a- 
ceastă prismă mai puțin demnă de 
elogiu. Textiliștii au practicat un 
joc cu adevărat modern, în viteză 
care a pus în mare dificultate echi
pa piteșteană/ nevoită, în cea mai 
mare parte din timp, să se apere, 
încă de la început, arădenii au luat 
cu asalt poarta apărată de Nicu- 
lescu și deschiderea scorului s-a 
produs, în consecință, destul de de
vreme (min. 13). în mod oarecum 
bizar însă, golul nu a căzut decît 
dintr-o greșeală elementară a fun
dașului Pigulea, care, 
neatent mingea spre propriul por
tar, i-a dat posibilitatea lui Bro- 
șovschi să intercepteze în careu și 
să inaugureze seria celor trei goluri 
ale sale în partida de azi (n.r. — 
ieri). Cel de-al doilea gol a venit 
de fapt (min. 29) tot printr-o „con
tribuție" a apărătorilor piteșteni, 
fiindcă Roșu (o improvizație în for
mația argeșeană) l-a faultat clar pe 
Broșovschi în careu șj înaintașul 
textilist a transformat, apoi, penal- 
tyul dictat de arbitru. Trei minute 
mai tîrziu, o splendidă deschidere a 
lui Domide îl pune în poziție favo
rabilă pe Kun II și acesta, deși ta- 
lonat de Ivan, șutează-fără cruțare, 
trimițînd mingea în plasă.

Pînă la sfîrșitul reprizei, mai este 
de notat un șut al aceluiași Kun, 
mingea fiind deviată în bară de 
piciorul fundașului Pigulea, precum 
și o „bară" a lui Both.

După pauză, arădenii mai scad 
puțin din ritm, din dorința de a se 
mai menaja pentru meciul de mier
curi. Totuși, inițiativa rămîne de 
partea lor și ocaziile de gol con
tinuă să se șucceadă la poarta oas
peților, fără însă a mai fi finali
zate. Se va mai înscrie un goi prin 
același Broșovschi (min. 70). dar el 
reprezintă urmarea unei erori de 
arbitraj, căci C. Bărbulescu a lăsat 
jocul să curgă la un ofsaid evident, 
semnalat prompt de tușierul M. 
Bică. De altfel, trebuie să spunem 
că arbitrul de centru a condus par
tida de la. Arad cu destule greșeli 
(care au dezavantajat ambele echi
pe) și cu o lipsă de autoritate (n-a 
reacționat corespunzător nici cînd 
a fost bruscat de jucători) surprin
zătoare și inacceptabilă pentru 
prestigiul lui.

Repriza secundă va mai aduce 
singurele două șuturi pe poartă ale 
oaspeților, primul fiind opera lui 
Dobrin, care a șutat periculos o lo
vitură de la 16 m, dînd Iui Vidac 
prilejul să se remarce (min. 52), iar 
cel de-al doilea a lui E. Dumitru, 
care a trimis mingea în bară (min. 
83).

Stadion 23 August, timp friguros, 
teren bun, spectatori aproximativ 

8 000. Au înscris : TATARU (min. 36) 
șl MUREȘAN (min. 75, din lovitură 
de la 11 m).

Raportul șuturilor Ia poartă 9—8 
(pe spațiul porții 6—4). Raport de 
cornere : 11—6.

■ Sătmăreanu
Negrea 7,

STEAUA: Coman 8
7, Smarandache 8,
Cristache 7, Naom 8, Vigu 7, Pan- 
tea 7, Tătaru 7 (min. 62 Aelenei 7), 
Iordănescu 7, Năstase 8.

TG MUREȘ: Nagel 9 — 
8, Boldnl 10, Isplr 7. Czako 
7, Hajnal 8, Varadi 7, Mu- 
Fazekaș 8, Orza 7 (min. 72

Vidac 7 — Blrău 7, Le-U.T.A.:
reter 8, Pojoni 8, Popovici 8, Pe-
tescu 8, Broșovschi 9-|-t Sima 6,
Domide i9, Kun II 84-, Both 6
(min. 46 Calinin 6).

F. C. ARGEȘ: Niculescu 7 — Pl-
gulea 4, Roșu 5, Vlad 7, Ivan 6,
Ciolan 5, M. Popescu 5 (min. 46
Prepurgel 6), Dobrescu 5 (min. 46
Radu 6), Dobrin 7, E. Dumitru 5,
Jercan 6.

C. BÂRBULESCU 
la linie de M. Bică 
(toți din București).

trimițînd A.S.A.
Szbllosy
8, Nagy 
reșan 7,
Lucaci 8).

A arbitrat 
gean ajutat ia
de Gheorghe Retezan șl 
— toți din București.

Trofeul Petschovschl :
La tineret-rezerv :

A.S.A. Tg. Mureș 4—1

Călina (Olim-
F. Mureșanu

CHEVORK GHEMI- 
linie 

Vasile Totua
cicloturism a 

organi- 
o excursie ciclotu- 

la pădurea și lacul 
toți po- 
care se 

start di- 
în fața

Comisia de 
C.M.E.F.S. București 
zează azi, 
ristică
Buftea. Sînt invitați 
sesorii de biciclete, 
vor prezenta pentru 
mineața, la ora 8, 
stadionului Dinamo.

pentatloniștii

care a 
concre- 
III în 
tineret

BASCHET. Sala
16.30 : Ruda Hvezda 
Dinamo București — 
va, Spartak-Levski

Dinamo, de la ora
— Amrokcan, 

Dlnamo Mosco- 
_____________ — Gwardia. 

meciuri în cadrul Dinamovladei : sala 
Floreasca. de Ia ora 9.30 : Slavia Ko
sice — Politehnica București, A.S.Z. 
— Universitatea Timișoara.

A arbitrat :
ajutat

șl Fr. Coloși
Trofeul Petschovschi: 7.
La tineret-rezerve : U.T.A.

Argeș 1—2 (1-1)
F. C.

CICLISM : Șoseaua Pipera (în ju
rul stadionului Voința) ora 10 : con
curs de clclocros.

FOTBAL : Stadionul Progresul, ora 
11 : Progresul — Metalul Tîrgoviște 
(div. B): terenul Voința, ora 11: Vo
ința— Autobuzul (divizia C); terenul 
F.R.B. ora 11 : Mașini unelte — Di
namo Obor (divizia C): terenul Elec
tronica, ora 11 : Electronica — Flacă
ra roșie (divizia C): terenul Laro- 
met, ora îl : Laromet — Unirea Tri
color (divizia C); stadionul Metalul, 
ora 9.30 : Metalul — Steaua „23 Au
gust” (juniori): stadionul Politehnica, 
ora 1? : Sportul studențesc — Auto
mobilul Focșani (juniori).

HANDBAL : Terenul 
ora 11 : Constructorul 
Politehnica Galați (B.

YACHTING : Lacul

Constructorul. 
București — 
fem.).

____________ __ Herăstrău, de
la ora 10 : întreceri în cadrul „Cu- 
nel Sindicatelor”. «

LUPTE : Sala Progresul, de la ora 
10 : campionatul pe echipe (Dinamo 
” jc. — Progresul — Pescarul Tulcea): 
ala Ciulești, de Ia ora 10 : Steagul 

roșu Brașov — Rapid — A.S.A. Ba
cău : sala Centrului sportiv „23 Au
gust", de la ora 10: Olimpia Satu 
Mare — Metalul București — Crișul 
Oradea.

PATINAJ : Patinoarul „23 August", 
de la ora 15.30 : deschiderea festivă 
a noului sezon.

POLO : Ștrandul Tineretului, ora 
10 : C.S.M. Cluj — Politehnica Cluj, 
ora 11 : Rapid — Crișul Oradea. 
16 : C.S.M. Cluj ---------
Progresul

POPICE 
la ora 8, 
individual 
nioare).

RUGBY : Terenul Parcul Copilului, 
ora 9 * lotul A — lotul B (lunlorl) 
ora 10.30 : lotul A — lotul B (seniori)
— meciuri de trial ; terenul Con
structorul, ora 9.30 : Constructorul
— Vulcan, teren Giuleștl, ora 9: Rapid
— Portul Constanța, teren Olimpia, 
ora 10.30: Olimpia — Farul Con
stanța (meciuri in cadrul dlv. B).

TIR : Poligonul Tunari, de la ora 
8 ; campionatul republican de talere 
al vînătorilor (skeet sl șanț).

VOLEI : Teren Sănătatea, de la ora 
10 : Locomotiva Buc. — Voința Buc. 
(m.B), Aurora Buc. — Farul Constan
ta (m.B). teren Medicina, ora 11 : 
A.S E. Buc. — Universitatea Iași 
(f.B).

Etapa inaugurală a campionatu
lui primei divizii de volei a fost 
prefațată de două întîlniri femi
nine, programate aseară, în sala 
Constructorul; Rapid—C.P.B. și 
I.E.F.S.—Constructorul București.
Ambele jocuri au arătat că echi
pele nu sînt încă puse la punct cu 
pregătirea, că pentru ele vacanța... 
nu s-a sfîrșit. în fine, s-a jucat 
slab, încîlcit, fără chef.

în partida de deschidere, Rapi
dul a învins pe C. P. București cu 
3—0 (7.5,13). „Poligrafele", dezorien
tate ca urmare a lipsei de pe bancă 
a fostului lor antrenor, Eugen Scar- 
lat, au pus probleme giuleștence- 
lor doar la începuturile seturilor I 
și II și in cel de al treilea. Au 
arbitrat corect V. Voicu și V. Săn- 
dulescu.

Mai animată la debut (datorită 
ripostei buhe pe cafe noua pro
movată, Constructorul, a dat-o ju
cătoarelor de la I.E.FS.), cea.de a 
doua partidă avea să evolueze tot 
mai pregnant spre o notă modestă. 
Deși, ab initio, mul ți apreciau că 
meciul trebuie să fie la discreția 
studentelor, tinerele eleve ale prof. 
Sandy Chiriță — îndeosebi Ca- 
randa, Cazangiu, Puiu, Marica, Teo- 
dorescu și Stoian — au infirmat

pronosticurile, cîștigînd primele 
două seturi și fiind în pragul unei 
mari surprize. Formația I.E.F.S. a 
terminat totuși victorioasă 
pregătirea ei lasă de dorit) cu 
(—12,—13,4,7,6). Au arbitrat 
N. Beciu și R. Bolintineanu.

ARAD, 16 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

în ciuda temperaturii foarte scă
zute (+3 
nului din 
(n.r. ieri) 
evoluție 
înaintea plecării lor în Polonia. O- 
norînd, parcă, în mod deosebit a- 
ceastă puțin așteptată afluență 
public (în condițiile unui frig 
trunzător) și pentru a oferi o 
ranție inimoșilor ei suporteri 
perspectiva apropiatei confruntări 
din „cupa U.E.F.A.", echipa ară
deană a făcut un joc excelent care 
i-a adus o deplin meritată victorie 
la scor.

Este adevărat că U.T.A. nu a avut 
în față un adversar care să o in
comodeze prea mult, ba chiar am 
putea spune că replica echipei oas-

grade), tribunele stadio- 
localitate au fost azi 

aproape pline la ultima 
a fotbaliștilor textiliști

de 
pă- 
ga- 
în

FINALELE „CUPEI ELECTRICA

TIMIȘOARA, 16 (prin telefon). în ce.a 
de-a patra zi a „Cupei Electrica" am 
asistat la întreceri disputate și de un ni
vel tehnic bun, care au răsplătit din plin 
pe spectatorii — înveliți in pleduri — 
care au sfidat frigul și și-au ocupat 
locurile obișnuite in tribunele bazei 
sportive Electrica. în prima finală, cea 
feminină, s-au intilnit cele două colege 
de Ia clubul Steaua, Aurelia Trlfu și Va
leria Balaș. După 20 de minute, victoria 
a revenit primeia, care a "" 
mai variat și a venit mal 
Scor : 6—3, 3—6, 6—4.

Inlilnirea vedetă a opus 
torul ediției precedente, 
Sever Dron, talentatului _____________
Sotiriu. începutul bun al lui Dron, care

făcut un joc 
des la fileu.

pe ciștlgă- 
dinamovistul 

stelișt Viorel

ciștigă primul set la zero, nu-1 descu
rajează pe Sotiriu. El revine puternic 
in setul al doilea pe care șl-1 însușește 
cu .«—Se In setul decisiv am asistat la 
schimburi dinamice, spectaculoase,/ în 
care experiența compel ițlonală a tui 
Dron și-a spus cuvîntul, el termlnind 
învingător cu 6—3 și ciștigind a patra e- 
diție a „Cupei Electrica”. La dublu băr
bați semifinalele s-au încheiat cu re
zultatele : Popovici. Boldur — Mocanu, 
Calamboș 6—3, 6—3 și Dron, Spătaru — 
Sotiriu, Hărădău 1-6. 7-5, 7-5. Finala 
Dron. Spătaru — Popovici. Boldur s-a 
Întrerupt din cauza întunericului la sco
rul de 3—6, 2—2, urmînd să fie conti
nuată miine (n.r. astăzi).

P. ARCAN

Constantin FIRANESCU

nescu e născut 
cu măsele de oțel, 
luat parcă acidul. Și așa mai departe. 
Pînă la pauză, Steaua realizează prin 
Năstase cîteva infiltrări, prin Pantea 
două suturi excelente (min. 35), iar 
prin Naom. Cristache și Tătaru. o 
combinație limpede, la capătul căreia 
avea să se nască un gol, lucrat și 
meritat (min. 36). La reluare, gazdele 
mai încearcă să străpungă apărarea 
corectă, dar deloc invulnerabilă a 
mureșenilor. înfig de cîteva ori fur
culița in măslină, dar nu reușesc s-o 
ducă la gură- Naom trage peste 
poartă (min. 48 și 51), iar o exce
lentă centrare a Iui Pantea (min. 54) 
nu intîlnește pe nimeni din echipa 
sa. După vreun sfert de ceas, de
venise clar că A.S.A. trecuse treptat 
în postură de echipă superioară. Pe 
flancuri Varadî si Lucaci (introdus 
poate prea tirziu) treceau, centrau și fă
ceau panică. In min. 63, Smarandache 
îl blochează doar printr-un reflex pe 
Hajnal, aflat într-o situație greu de 
neutralizat Cîteva secunde mai tîr
ziu, Varadi cade în careu, izbindu-se 
de un adversar, fără să fie faultat 
asa cum au pretins coechipierii săi. 
Dar jocul s-a schimbat. Steaua se 
clatină, iar oaspeții construiesc faze 
după faze, devenind o furtună ame
nințătoare pentru Coman. Ei vor rata 
două momente admirabile prin Va
radi (min. 69) și Muresan (min. 71). 
dar vor obține dreptul unei lovituri 
de la 11 m. atunci cînd Naghi s-a nă
pustit cu mingea în careu, iar Negrea 
l-a faultat în afara oricărui dubiu. 
Muresan execută și egalează 
75). Pînă la sfîrsit. careul 
mai devine fierbinte de 
Steaua nemaiavînd deloc 
A.S.A. a evoluat mai bine
Mureș. în partida cu Dinamo. Echipa 
bucureșteană s-a împleticit, mai ales 
în final și numai sentimentul că joacă 
modest în prezent, ar putea-o salva 
la Bercelona, declanșîndu-i energii

(min. 
lui Coman 
cîteva ori, 
autoritate, 

decît la Tg.

era
17 :I.E.F.S., ora

— Crișul Oradea.

: Arena Constructorul, 
semifinalele campionatului 
și perechi (senioare și ju-

de

„Plaiurile sucevene" iși însumează și perimetrul sportului
(Urmare din pag. 1)

volei, handbal, cros, triatlon și o- 
rientare turistică. In consecință, în 
comunele unde mișcarea sportivă era 
ca și inexistentă, a apărut un puter
nic nucleu în jurul căruia exercițiul 
fizic a prins viață. Mai muit. au 
apărut baze sportive simple, aproape 
toate fiind amenajate cu munca pa
triotică a tinerilor si cu sprijinul 
fără rezerve al organizațiilor de par
tid și al consiliilor populare. La Va
ma. de exemplu, (primar, Dumitru 
Lupașcu) s-a amenajat un teren de 
volei, s-a împrejmuit stadionul, s-a 
amenajat o popicărie cu două piste; 
la Bădeuți (primar. Ion Vraci) exis
tă acum terenuri de handbal, volei, 
baschet și sector de sărituri : la 
Forăsti, Păltinoasa. Putna. Falcău lu
crurile stau la fel. Și toate acestea

în urma puternicei emulații stîrnite 
de populara competiție „Plaiuri suce
vene”
an. au 
1063 p, 
tinoasa

DE

ai cărei cîștigători. în acest 
fost : 1. comuna Bădeuți — 
2. Forăști — 993 p. 3. Păl- 
— 923 p.
VOM MAI AUZI 
VICOVUL DE SUS...

KUN I (Politehnica Timișoara)

SUSPENDAT DE CLUBUL SĂU PE

A FOST

DOI ANI

9.
Steaua

(2-1)

care țin de instinctul de conservare. 
Am văzut un fotbalist excepțional: 
Boloni. Am văzut un tușier (C. Toma) 
pe care nu-1 supără situațiile de 
ofsaid (de două ori).

Romulus BALABAN
-i

DINAMO JOACĂ ASTĂZI

LA CIMPINA
Astăzi, de la ora 9, pe stadionul 

Poiana din Cîmpina, Dinamo va 
susține un amical cu formația lo
cală Neptun, în cadrul pregătirilor 
pentru partida de miercuri, cu 
Feijenoord.

LEG1A VARȘOVIA SOSEȘTE AZI
Adversara Rapidului de marți — 

în prima manșă a turului II a „Cu
pei U.E.F.A." —, Legia Varșovia, 
SQșgște azi, în „jurul prînzului, cu 
un avion special, la București.

SĂTMĂREANU II SUSPENDAT

UN MECI IN CUPA

CAMPIONILOR EUROPENI

PREGĂTIRILE SCHIORILOR DIN BUȘTENI 
N-AU CUNOSCUT PAUZĂ

Mai harnici decît în alti ani. cei 
21 de schiori alpini (7 fete și 14 
băieți) al asociației Caraimanul Buș
teni nu au cunoscut pauza între 
cele două sezoane competiționale. Ză
pada persistentă pe Valea Seacă a 
permis elevilor antrenorului Mircea 
Enache să continue- antrenamentele 
pe schiuri pînă în luna iunie. De

atunci și pînă în momentul de fată 
ei și-au urmat pregătirea pe pista 
stadionului sau în 
tică din localitate, 
orii alpini se mai 
și cei 13 alergători
șî 10 băieți) sub conducerea antre
norului Dumitru Enache.

Victor ZBARCEA-coresp.

sala de eimnas- 
Alfituri de schi- 
află în pregătire 
de fond (3 fete

VINTILĂ CRISTESCU
A încetat din viață după o grea 

și lungă suferință Vintilă Cristescu 
unul din pionierii sportului româ
nesc.

Vintilă Cristescu a aparținut pri
mei generații atletice brașovene. 
Pasionat și talentat pentru alergă
rile de fond el a fost de mai multe 
ori campion și recordman național. 
A participat la nenumărate întîl- 
niri internaționale; printre acestea 
și Olimpiada de la Amsterdam 
1928.

Tot el s-a numărat printre cei

dinții fotbaliști ai Brașovului. El 
a avut cinstea de a fi primul pre
ședinte al regionalei O.S.P. Brașov, 
pe care a condus-o între 1944— 
1947.

Adunarea de doliu are loc astăzi, 
ora 14, la cimitirul bisericii româ
ne Brașov.

încă de anul trecut această comu
nă si-a înscris numele (împreună cu 
localitatea Dornești) pe harta sportu
lui județean. Aici a luat ființă un 
centru de trîntă inițiat de Comi
tetul județean Suceava al UT.C. A- 
mîndouă centrele funcționează pe 
lîngă căminele culturale. Antrenorii 
voluntari. Gheorghe Ciobanu (Vicov) 
si Iosif Macai (Dornești), precum și 
M. Colibaba. președintele Consiliului 
orășenesc Rădăuți pentru educație fi
zică și sport (în raza căruia se află 
cele două comune) ne spuneau că 
primele rezultate au si apărut, cel 
mai edificator fiind numărul mare de 
tineri care au îmbrățișat acest sport. 
De aceea am și afirmat că vom mai 
auzi de Vicovul de Sus.

Tot în raza orașului Rădăuți a 
fost experimentat cu succes un cam
pionat sătesc de fotbal cu participa
rea a opt echioe : Putna, 
Sucevita, Rădăuți, Vicovul 
Vicovul de Sus. Bădeuți și Arbore. 
Președintele consiliului orășenesc ne-a 
comunicat că în urma succesului în
registrat s-a hotărît înființarea' unui 
campionat similar de volei $i hand
bal.

„VA RUGAM, COMPLETAT! 
ACEST CHESTIONAR-SONDĂJ"

Binecunoscuta stațiune Vatra Bor
nei — vizitată. în toate anotimpurile, 
de numeroși turiști — nu a rămas în 
afara preocupărilor sportului. Ama
torii de schi au la dispoziție o pîrtie 
naturală — e drept, neamenajată încă 
pentru concursuri de anvergură. Pen
tru a se afla preferințele tuturor ce
lor veniți la odihnă, C.J.E.F.S. Su
ceava a inițiat (la solicitarea 
C.N.E.F.S.) un sondaj, vizitatorii fiind 
rugați să completeze în acest sens 
un chestionar. Să sperăm că rezul
tatele nu vor fi doar operațiunea 
de colectare a fișelor și prelucrare a

datelor. CI PUNEREA LA DISPOZI
ȚIA CELOR INTERESAȚI A TERE
NURILOR, INSTALAȚIILOR Șl MA
TERIALELOR NECESARE.

CONCLUZII
Un fapt care se confirmă : în ju

dețul Suceava, campania începută 
acum doi-trei ani de atragere a oa
menilor muncii în practicarea sportu
lui ca agrement și deconectare, dă 
roadele scontate. Numărul mare de 
tineri și vîrstnici angrenat în com
petițiile de masă „Crosul fetelor", 
„Plaiurile sucevene" și altele, nu 
este, într-adevăr, decît o confir
mare a faptului că atunci cînd se 
acționează cu pricepere, cînd se a- 
pelează la formele cele mai atrac
tive, exercițiul fizic poate intra în 
obișnuință. Este de nolat și faptul 
— deloc lipsit de importanță — că 
în utma măsurilor întreprinse și 
a colaborării dintre toți factorii in
teresați au apărut, aproape în toate 
comunele și satele județului, tere
nuri simple și alte amenajări spor
tive. Foarte bine !

Clubul Sportiv Politehnica Timi
șoara ne informează — printr-o 
amplă scrisoare sosită ieri la re
dacție — că jucătorul Kun I, vino
vat de repetate abateri disciplina
re, a fost suspendat din activitatea

scos din lotulcompetițională și
echipei pe o perioadă de 2 ani. Ho- 
tărîrea a fost luată într-o recentă 
ședință a biroului clubului și ur
mează a fi înaintată la F.R.F. pen
tru ratificare.

O înștiințare trimisă ieri de 
U.E.F.A. anunță că, în urma elimi
nării din partida Spartak Trnava 
— Dinamo București, jucătorul di- 
namovist Sătmăreanu II a fost sus
pendat pentru un meci în Cupa 
campionilor europeni.

PRIMUL TRIAL AL JUCĂTORILOR NOȘTRI FRUNTAȘI

57 DE CANDIDAȚI PENTRU 15
Azi, pe terenul din Parcul Copi- 

lului, 51 de selecționabili convo- 
cați de către Federația română de 
rugby vor susține un prim examen 
public în vederea cristalizării 
XV-ului reprezentativ pentru me
ciul cu Franța de la 11 decembrie.

Numărul 
fără precedent 
care cei doi 
tori, prof. Al. 
Cosmănescu o 
la Beziers. Existența a cite 3 și chiar 
4 jucători pe fiecare post din linia

de selecționabili —
— atestă grija pe 

antrenori coordona- 
Teofilovici și Petre 
acordă meciului de

LOCURI l

Falcău, 
de Jos,

(Urmare din pag. 1)

CÎȘTIGURILE TRAGERII SPECIALE LOTO
A RECOLTEI, DIN 8 OCTOMBRIE

S-a stins din viață după o scur
tă și grea suferință un vechi mi
litant al mișcării sportive, care 
timp de peste 25 ani a activat în 
cadrul Asociației Sportive Recolta 
și Clubul Sportiv Olimpia Bucu
rești. înmormîntarea va avea loc 
astăzi la ora 14, la cimitirul 
Ghence.a,

EXTRAGEREA 11 Categoria 1 i 
15,95 variante a 15.950 lei; cat. 2 i 
11,45 a 9.300 lei; cat. 3i 56,80 a 
1.875 lei; cat. 4 ! 32,60 a 3.266 lei; 
cat. 5 s 172,95 a 616 lei ; cat. 61
326.30 a 326 lei.

EXTRAGEREA
A i 2 variante 25% a 80.420 lei ; cat. 
B: 4 a 22.162 lei; cat Ci 19,70 a 
4.500 lei; cat. D .' 23.05 a 3.846 lei ; 
cat. E i 56,75 a 1.562 lei; cat. F i
95.30 a 930 lei; cat. Z i 2131,25 a 
100 lei.

EXTRAGEREA a IlI-a și a IV-a i 
Categoria G i 2 variante 25%> a

a II-a i Categoria

13.272 lei și 4 variante 10«7b a 5.309 
lei; cat. H i 7,85 a 5.000 lei; cat 11 
31 a 2.500 lei; cat. J ; 69,55 a 1.000 
lei ; cat. K 1 125,25 a 500 lei.

EXTRAGEREA a V-a i Categoria 
M 1 2,55 variante a cite un autotu
rism Dacia 1300 ; cat. N i 5,15 va
riante a cite un autoturism Dacia 
1100 ; Cat. O : 8,40 variante a 5.000 
lei; cat. P i 15,30 a 2.500 lei; cat. 
R1 32,55 a 1.000 lei; cat. S i 27,30 
a 500 lei; cat. T i 2.983,15 a 60 lei.

Rubrică redactată 
de LOTO, PRONOSPORT

fine facilități de circumstanță, niște 
favoruri ce ar leza interesele ce
lorlalte competitoare din prima 
divizie, ci se înscrie pe .linia cre
ării unor condiții cît mai bune de 
pregătire a fotbaliștilor noștri 
fruntași. Nimeni nu spune că a- 
ceștia au o toamnă ușoară, ni
meni nu crede că solicitările ac
tualului sezon competifional sînt 
mai scăzute ca, da pildă, înaintea 
calificării în turneul final al C.M. 
din Mexic. Și, binetnțeles, cine
poate uita că niciodată pînă
acum, tn Istoria participării fot
balului românesc la competițiile 
continentale, n-am avut prezente 
în turul II toate echipele noastre 
înscrise. De aceea, considerăm 
acest moment deosebit de pro
pice pentru a dovedi că am cîș
tigat teren tn apropierea fotba
lului nostru de cerințele moderne, 
care se bazează, din punct de 
vedere competițional, pe un ca
lendar internațional extins, în care 
ciclul de meciuri c!_“-*'" 
miercuri-duminică a devenit 
excepție, regulă. T 
pentru echipele de 
nești era valabilă 
perioada de vîrf 
care, de obicei nu 
mul tur din cupele 
această toamnă, am făcut,

un pas înainte. Și să sperăm că 
toate cele patru echipe nu-și vor 
considera obiectivul atins.

NU NUMAI SCORUL.

Mai ales că, în 
Copenhaga, din

duminică- 
din 

Este adevărat, 
club româ- 

numai pentru 
competițional, 
depășea pri- 

! europene. în 
însă,

partida de la 
„ , preliminariile

J.O., jucătorii echipei reprezenta
tive au capotat în fața olimpici
lor danezi. Nu intenționăm să re
luăm aci ceea ce am afirmat în 
comentariile noastre de la fața 
locului. Este însă nimerit, acum 
să alăturăm rezultatul de la Co
penhaga celui obținut de Năstase 
și Țiriac, la Charlotte, în finala 
Cupei Davi». Nu pentru că ambe
le au consemnat tnfrtncjeri la li
mită, ci pentru că echipierii Ro
mâniei, prezenți pentru a doua 
oară în ultimii ani tn această fi
nală a tenisului mondial, au pier
dut după un meci dramatic, în 
care, deși au înfruntat din start 
dificultăți neprevăzute, au avut 
tăria morală și clasa de joc nece
sare pentru a restabili echilibrul, 
unei partide.ee părea după prima 
zi, compromisă ca scor.

lată de ce ne gîndeam că ală
turarea celor două rezultate fi
nale nu ar fi forțată. Și poate că 
un schimb de experiență, chiar 
dacă disciplinele nu sînt adia
cente, n-ar fi gratuit. Chiar și 
sportul-rege mai. are multe de 
învățat...

de înaintare sau din compartimen
tul treisferturilor constituie, desi
gur, o garanție că disputa pentru 
titularizare va fi mai strînsă, în 
raport cu testele precedente, eli- 
minînd senatorismul țg-ecum și 
primejdia de a accepta în forma
ție sportivi cu un grad de vali
ditate relativă, datorită proporției 
restrînse a lotului. Este de aceea, 
de salutat inițiativa aducerii la 
acest prim trial a unui număr su
ficient de jucători din rîndul că
rora antrenorii vor putea face o 
bună alegere și stabili, în cele 
din urmă, cel mai valoros XV.

în teren, antrenorii vor trimite 
inițial două echipe, o selecționată 
A și alta B. Din prima selecțio
nată vor face parte, în linii mari, 
așa cum ne-a precizat antrenorul 
P. Cosmănescu, jucătorii care au 
evoluat în XV-le României pre
zent la turneul din Maroc pentru 
„Cupa națiunilor F.I.R.A." precum 
și în întîlnirile internaționale an
terioare. De cealaltă parte se va 
afla formația secunzilor, alcătuită 
cu precădere din jucători de la 
echipele care activează în țară, 
mai puțin sportivii de la Politeh
nica Iași, echipă aflată în momen
tul de față în turneu în Italia. Se

apreciază că secunzii vor da o 
replică deosebit de viguroasă se
lecționatei A, ceea ce ar ajuta 
mult calculele tehnicienilor.

După trialul de duminică lotul 
va fi restrîns la aproximativ 30 
de jucători, care vor efectua, în 
continuarea pregătirilor, antrena
mente de omogenizare. Cel de-al 
doilea trial a fost fixat; în prin
cipiu,. pentru data de 14 noiembrie, 
de la acesta urmînd să absenteze 
numai jucătorii susceptibili de se
lecționarea aparținînd Griviței Ro
șii (în speță Demian, Pop, Micles- 
cu, Atanasiu, Onuțu și Simion). 
care se vor afla într-un turneu în 
Franța.

Meciul dintre selecționatele A 
și B va fi condus, la centru, de 
arbitrul P. Niculescu.

în deschidere, tot la un prim 
trial, vor fi prezente și selecțio
natele A și B de juniori. In per
spectivă, un joc frumos — așa cum 
știu să furnizeze întotdeauna spe
ranțele , ‘ ‘ ’
tiv pentru antrenori, hotărîți ca 
anul viitor, la Turneul națiunilor 
F.I.R.A. să “ • 
nesc cît mai redutabil.

și un criteriu orienta-

alinieze un XV româ-

Tiberiu STAMA

ECHIPA JUDEȚULUI ILFOV

A ClȘTIGAT „CUPA DUNĂRII"
A treia ediție a „Cupei Dunării", 

desfășurată ieri după amiază pe 
stadionul Tineretului și care a întru
nit la start atleții echipelor Slovan 
(Bratislava), Wildeschek (Viena) și 
reprezentativei Ilfov, a revenit 
echipei județului Ilfov. Subliniem 
următoarele performanțe: La fete 
— disc i Ionescu Carmen 54,24 m ; 
înălțime 1 Matei Marghilița 1,66 m ; 
lungime ; Devinska (Slovan) 6,13 m ; 
băieți — înălțime : Soafeș Cornel 
1,95 m ; 200 m : Petrescu 21,5 m ; 
ciocan 1 Sebasta (Slovan) 55,84 m.

Organizarea excelență a asigurat

concursului un deosebit succes, în 
ciuda vremii nefavorabile care a 
Impietat asupra realizării unor per
formanțe mai bune. Clasamentul 
final pe echipe i Selecționata Ilfov 
78 p, Wildeschek (Viena) 60 p, Slo
van Bratislava 56 p. Prima ediție 
a acestei competiții, desfășurată în 
1969, a revenit echipei Slovan, iar 
edițiile din 1970 și 1971 echipei Se
lecționate a județului Ilfov. Obți- 
nînd această ultimă victorie echipa 
Județului Ilfov a clștivat în mod 
definitiv trofeul pus în joc.

... C. MORȚUN

/

cea.de
partide.ee
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In reuniunea de box de la Floreasca, „DiNAMOVIADA11

GHEORGHE CHIVAR S-A REVANȘAT DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

IN FAȚA LUI SANDU T1RILA
Peste 1000 de spectatori au fost pre- 

zenți sîmbătă seara la reuniunea de 
box organizată de asociația sportivă 
Spartac, în sala Floreasca. Numărul 
mare de iubitori ai acestui sport 
care au urmărit o gală fără „miză" 
ne-a convins, o dată în plus, că spec
tacolele pugUistlce sînt prea rare în 
Capitală. Simpla prezență pe pro
gramul reuniunii a unor nume ca 
Gheorghe Chivăr, Nicolae Gîju, San
du Tîrîlă, Gheorghe Pușca? a făcut 
ca din nou un mare număr de pa
sionați ai sportului cu mănuși să re
nunțe la programul TV sau alte ocu
pații pentru a veni în jurul ringului.

Chiar dacă din numărul de 13 
partide cît s-au disputat aseară în 
cadrul „Cupei Mercur", numai patru 
au opus boxeri seniori. întrecerile au 

.fost frumoase, pofta de luptă a com
batanților fiind evidentă. Multe din
tre meciurile juniorilor au'fost foar
te disputate și de un nivel tehnic 
satisfăcător. Cînd afirmăm aceasta 
ne gîndim Ia întîlnirile Petre Paiu 
(Metalul) — Jenei Vancea (Dinamo), 
Mihai Imre (C.S. Școlar) — Petrișor 
Stroie (Steaua), Liviu Micu (Steaua) 
— Ion Vasile (C.S. Școlar), care s-au

ridicat la un nivel spectacular destul 
de bun.

„Capul de afiș* al reuniunii, me
ciul dintre Gheorghe Chivăr șl San- 
du Tîrîlă, a fost o aprigă încrînce- 
nare între un boxer ferm hotărît să 
se revanșeze după tnfringerea sufe
rită în primăvară (Chivăr) șl un al
tul (TIrflă) decis să demonstreze că 
victoria sa n-a fost înttmplătoare. A 
învins, în cele din urmă, Chivăr, da
torită superiorității sale tehnice.

Un meci „spectacol", aplaudat la 
scenă deschisă au realizat Nicolae 
Gîju (Steaua) și Eugen Gorea (Di
namo). Fără să se lase impresionat 
de cartea de vizită a adversarului, 
dinamovistul a abordat lupta cu cu
raj, a atacat deseori, silindu-1 pe 
Gîju să se apere cu toate mijloacele 
tehnice pe care Ie cunoaște. Plusul 
de experiență al fostului campion 
european a fost suficient pentru a-și 
adjudeca victoria. Gheorghe Pușcaș, 
într-o bună dispoziție, l-a învins la 
puncte, nu fără emoții, pe Zaharia 
Stroie (Dinamo), iar Mișu Banu (Stea
ua) a cilștigat tot la puncte, după o 
luptă confuză, meciul cu I. Giurcă 
(Dinamo). (M. Tr.).

alcătuiesc, totuși, o echipă valo
roasă, cu multă experiență, care 
atunci cînd vrea știe să se mo
bilizeze și să se impună. Așa s-a 
petrecut ieri seară, cînd, în două 
minute, scorul a ajuns la 17—16 
pentru bucureșteni. In continuare, 
aceștia au insistat, au marcat și 
din acțiuni poziționale șl din con
traatacuri, fapt care a determinat 
ca diferența la pauză să ajungă la 

-15 puncte. Dar vechea meteahnă a 
campionilor români (relaxarea e- 
xagerată) s-a făcut și de astă dată 
simțită, mal cu seamă în apărare. 
De la 55—40 în min. 21, scorul a- 
junge în min. 26 la 58—54, iar în 
min. 29 la 64—62! Vom asista la o 
surpriză? Din fericire nu, deoare
ce în final Dinamo își impune un 
joc solid, lipsit de riscuri, care-i a- 
duce succesul mai greu decît se 
părea la un moment dat. Au în
scris Cernea 10, Haneș 4, Albu 20, 
Diaconescu 11, Novac 12, Dragomi- 
rescu 24, Zisu 7 pentru Dinamo, 
respectiv O-Dong 37, La-Bong 2, 
Za-Ne 1, Kim-Mu 4, O-Meng 18, 
Se-Bong 2, O-IIung 16. Au arbitrat 
bine Z. Dembrowski (Polonia) și 
I,. Kuhar (Cehoslovacia).

38 DE ȚĂRI AU CONFIRMAT
LUDMILA TURISCEVA Șl TAMARA LAZAKOVICI 
CAMPIOANE DE GIMNASTICA ALE EUROPEI

PARTICIPAREA LA 
OLIMPIADA ALBĂ
DE LA SAPPORO

Cicliștii brăileni au cucerit
nCupa orașelor" 1971

GWAR- 
(44—34). 
cînd au 
mai va-

BRAILA, 16 (prin telefon de la 
trimisul nostru)

Ultima etapă, a Vil-a, a tradițio
nalei întreceri pentru juniori și ti
neret „CUPA ORAȘELOR", ediția 
'71, s-a desfășurat în localitate în 
zilele de 15 și 16 octombrie. în pri
ma manșă, a juniorilor, desfășurată 
Pe șoseaua Slobozia, brăileanul G. 
Jianu, animatorul întrecerii, a în
treprins o serie de acțiuni curajoa
se fiind secondat pe ultima parte a 
cursei de N. Borcea (Constanța) — 
care a avut o comportare meritorie 
— ambii sfîrșind cu avans asupra 
plutonului. Pe primul loc G. Jianu 
urmat la 11 secunde de N. Borcea 
și la 19 secunde de pluton, al că
rui sprint l-a cîștigat A. Ciobanu 
(Ploiești). La tineret (80 km), bra
șoveanul A. Suciu și V. Budea au 
pulverizat plutonul. Un singur con
curent, timișoreanul St. Koteleș, 
surpriza zilei, le-a rezistat sosind 
cu ei la sprintul final. Victorios A. 
Suciu urmat de V. Budea și St. Ko
teleș. La intervale variate au ter
minat : A. Zaroschi (București), N. 
Gșvrilă (București), E. Imbuzan 
(Cluj), St. Rusen (Brăila) etc. în 
manșa a doua — circuit în centrul 
orașului — un public numeros a 
urmărit cu viu interes întrecerile 
care au demonstrat încă o dată că 
în orașul dunărean — vechi centru

ciclist — sportul cu pedale a ră
mas sportul nr. 1. Localnicii au a- 
plaudat cu entuziasm dubla vic
torie — meritată — a cicliștilor 
brăileni V. Ilie (la juniori) și St. 
Rusen (tineret). O contribuție efec
tivă la dinamismul probelor au a- 
dus li juniori V. Hoța, G. Jianu, 
A. Ciobanu etc., iar la tineret A. 
Zaroșchi, A. Suciu, T. Drăgan 
(București), E. Imbuzan etc.

CLASAMENTUL GENERAL : in
dividual juniori : 1. Z. ELEKEȘ 
(Brașov), 2. V. Hoța, 3. A. Ciobanu, 
4. G. Marton (Cluj), 5. N. Voican 
(București). Pe echipe : TG. MU
REȘ, Brăila, Cluj, Ploiești, Bucu
rești. Individual tineret: 1. E. IM
BUZAN, 2. St. Rusen, 3. Tr. Repede 
(Brașov), 4.1. Niculan (Metalul Plo- 
peni), 5. A. Gyorfi (Tg. Mureș). Pe e- 
chipe: Brăila, Cluj, București, Brașov, 
Ploiești. CLASAMENT GENERAL 
FINAL (juniori + tineret) pentru 
decernarea Cupei : 1. BRĂILA 
64 h 47:29, 2. Cluj Ia 50 sec., 3. Bucu
rești la 8:51, 4. Brașov, 5. Ploiești, 
6. Tg. Mureș, 7. Timișoara, 8. Con
stanța.

Brăila a cucerit acest trofeu pen
tru a patra oară : 1967, '69, ’70, ’71. 
Un șir de frumoase victorii care 
răsplătesc munca antrenorului Mi
hai Simion.

DINAMO MOSCOVA — 
D1A VARȘOVIA 92—59 
Bătăioși în prima repriză, 
și ținut pasul cu evident 
loroșii lor adversari, sportivii po
lonezi, au fost întrecuți net în ur
mătoarele 20 de minute în care au 
înscris doar 25 de puncte, față de 
48 ale moscoviților. Au arbitrat 
bine I. Petruțiu și M. Aldca (am
bii România).

CLASAMENT LA Zii 1. Dinamo
Moscova 8 p, 2. Levski-Spartak 7 
p, 3. Gwardia 6 p, 4. Dinamo 
București 6 p, 5. Amrokcan 5 p, 6. 
Ruda Hvezda 4 p.

PROGRAMUL DE AZI i sala Di
namo, ora 11: Ruda Hvezda—Am- 
rokcan; de Ia ora 16,30 : Dinamo 
București — Dinamo Moscova, Lev- 
ski-Spartak — G ward ia.

MINSK, 16 (prin telefon, de Io 
trimisul nostru special).

Sala Sporturilor din capitala Bie- 
lorusiei a găzduit, sîmbătă după 
amiază, prima parte a campionate
lor-europene feminine de gimnas
tică. Pentru prima oară în istoria 
sa întrecerea a desemnat două în
vingătoare. Acestea sînt Ludmila 
Turisceva și Tamara Lazakovici, 
sportivele sovietice prezente la a- 
ceastă interesantă și disputată com
petiție. Campioana absolută a lu
mii și-a confirmat încă o dată clasa 
ei ridicată, în timp ce Lazakovici, 
tînăra gimnastă bielorusă, a ținut 
să-i răsplătească cu o splendidă vic
torie pe numeroșii ei suporteri care 
au aplaudat-o frenetic la fiecare 
apariție în fața aparatelor.

De fapt, lupta pentru primul loc 
s-a dat între aceste două sportive 
și reprezentanta R. D. Germane, 
Erika Zuchold — dispută desfășu
rată pînă aproape de final.

La primul schimb, Zuchold s-a 
aflat în frunte cu o săritură exce
lentă notată cu 9,70, în timp ce 
Lazakovici și Turisceva (la para
lele) au obținut 9,60, respectiv 9,50. 
Bîrna impune, 
două 
mai 
plin 
tate, 
dreptul 
exemplară, îi aduce o notare foar-

bună 9,70. Turisceva lucrează șl 
la fel de sigur — 9,65. în acest

EMIL IENCEC

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE POLO

Ieri dună amiază, în bazinul de 
la Ștrandul Tineretului din Capitală, 
s-au disputat primele partide din ca
drul celei de a doua etape-turneu a 
returului campionatului de polo.

RAPID—PROGRESUL 8—1 (1—0,
3-0, 1—0, 3—1). Joc fără istoric
în care feroviarii au obținut o vic
torie lejeră fără să se întrebuințeze 
prea mult, căci dacă ar fi făcut-o 
scorul putea lua proporții și mai 
mari. Au înscris : Culineac (2), Sla
vei (2) Țăranii (2), Bartolomeu și 
Szabo pentru Rapid, respectiv 
nea.

bucureșteni n-a stat nici un 
: sub semnul întrebării. Și 
jucătorii din Cluj au dat o

Ma-

I E.F.S.—POLITEHNICA CLUJ
(2-0. 1—1. 2—1, 3—2). Victoria

: denților
moment 
totuș: .1

i replică neașteptat de dîrză, reușind 
să echilibreze situația. De altfel, dacă 
ar fi știut să fructifice "avantajul su
periorității 
să termine 
strîns. Au
nescu (2). Silha (2) și Weis pentru 
I.E.F.S., Pop (3) și Tișec pentru Po
litehnica Cluj.

Astăzi se dispută următoarele 
jocuri : ora 10 — C.S.M.—Politehnica 
și Rapid—Crișul. ora 16 : C.S.M.—
I.E.F.S. și Progresul—Crișul.

Al. HORIA

numerice ei ar fi putut 
meciul la _un scor și mai 
înscris : Blajec (3), Io-

însă, net pe cele 
sportive sovietice. Evoluează 

întîi Lazakovici. Exercițiul ei 
de elemente de mare dificul- 
executat într-un ritm de-a 

uluitor și într-o ținută

te 
ea 
timp, Zuchold a evoluat la paralele, 
cu același exercițiu deosebit de 
greu, prezentat la mondiale. Dar, 
îndoirea picioarelor în timpul exe
cuției i-a adus o mică penalizare 
— 9,55. La jumătatea concursului, 
primele trei clasate sînt despărțite 
doar de 15 sutimi, în frunte tre- 
cînd Lazakovici.

Următorul aparat — solul — pen
tru sovietice, bîrna pentru Zuchold. 
Cum era și normal, concurînd la 
proba lor favorită, gimnastele so
vietice au realizat execuții de 
înaltă virtuozitate, obținînd cele 
mai ridicate note din campionat 
Turisceva — 9,90, Lazakovici — 
9,80. La bîrnă, o dezechilibrare îi 
aduce Erikei Zuchold o severă pe
nalizare, ea pierzînd în acest mo
ment orice speranță la medalia de 
aur.

Așadar, înaintea ultimului schimb 
era clar că una dintre cele două 
gimnaste sovietice va cîștiga cupa 
și medalia de auri Săriturile urmau 
să decidă Lazacovici execută pri
ma — 9,75. Spectatorii o aplaudă 
frenetic, văzînd deja în ea pe noua 
campioană a Europei. Dar, Turisce
va nu se dă ușor bătută. O înde
lungată concentrare, un elan avîn- 
tat, un zbor elegant și o aterizare 
magnifică consemnează o notare 
excelentă : 9,80. Deci, egalitate. Tit-

Iul șl medalia de aur ge acordă 
ambelor gimnaste. Cupa este înmî- 
nată, însă, Ludmilei Turisceva pen
tru nota ei mai ridicată de la soi. 
Așadar, încă un record în bilanțul 
celei de-a VUI-a ediții a campio
natelor europene feminine de gim
nastică.

Gimnastele românce Elena Ceam- 
pelea și Alina Goreac nu' și-au în
scris în palmares comportări meri
torii la această selectă întrecere eu
ropeană. După un început bun (9,50 
la sărituri și 9,20 la paralele — a- 
parat Ia care gimnasta a fost evi
dent depunctată), campiona noastră 
absolută a ratat apoi atît la bîrnă, 
cît și la sol. La bîrnă ea s-a pier
dut pur și simplu, coborînd de r>‘ 
aparat Și ratînd apoi și finalul, iar 
la sol, după executarea unui ele
ment greu, ea a atins covorul cu 
mîinile. obținînd astfel doar 8,75’ 
Alina Goreac a căzut de două ori 
de pe bîrnă, fiind parcă prea ti
morată de nivelul întrecerii. Ră- 
mînem, așadar, cu consolarea califi
cării Elenei Ceampelea în finala de 
la sărituri, dar fără speranța că ea 
va putea să obțină și o medalie, 
adversarele ei de mîine avînd 
rituri mult mai bune. Duminică 
avea loc finala pe aparate, care 
desemna alte patru campioane 
Europei.

Rezultate : individual compus : 
Ludmila Turisceva și Tamara Laza
kovici (U.R.S.S.) 38,85, — campioa
ne absolute ale Europei, Erika Zu
chold (R.D. Germană) 38,30, Sonia 
Brazdova (Cehoslovacia) și Ilona 
Bekesi (Ungaria) 37,65, Angelica Hel
man fR.D. Germană) 37,30... 14.
Elena Ceampelea 35,80... 20. Alina 
Goreac 35,15.

Constantin MACOVEI

TOKIO, 16 (Agerpres). — Dele
gațiile sportive ale Finlandei și 
Iranului și-au confirmat participa
rea la Jocurile Olimpice de iarnă 
de la Sapporo. Organizatorii au 
anunțat că la olimpiada albă vor 
participa sportivi din 38 de țări.

DUBLA iNTlLNIRE 
DINTRE REPREZENTATIVELE 
R.P. CHINEZE Șl IUGOSLAVIEI 

LA TENIS DE MASĂ
Echi- 
masa 
două 
com- 
Chi-

să- 
va 
va 
ale

JOCURILE SPORTIVE

Atleții iugoslavi se
j —

ANKARA, 16 (Agerpres) 
Jocurile sportive Mediteraneene 
la Izmir se apropie de sfîrșit. 
cea de-a treia zi a concursului 
atletic s-au evidențiat reprezentan
ții Iugoslaviei, care au cucerit mai 
multe medalii de aur. Astfel, Vera 
Nikolici a cîștigat proba de 1 500 
m în 4:20,3, Snezana Hrepevnik s-a 
clasat pe primul Ioc la săritura în 
înălțime, cu 1,77 m, iar Milan Spa- 
sojevici a terminat învingător la 
triplu salt, cu rezultatul de 16,18 
m. Proba 
a revenit 
cu 68,76 
Vecchiato 
pronosticurile, francezul Drut a cîș
tigat proba de 110 m garduri, cu 
timpul de 13,7. Ștafetele 4X100 m

de 
în

de aruncarea ciocanului 
atletului grec Georgiadis, 
m, urmat de italianul 

67,74 m. Confirmînd

PEKIN, 16 (Agerpres) — 
pele selecționate de tenis de 
ale Iugoslaviei au susținut 
meciuri amicale la Pekin în 
pania reprezentativelor R.P.
neze. Gazdele au obținut victoria 
la masculin cu scorul de 5—1. în 
meciul feminin au cîștigat oaspe
tele cu 3—1. Întîlnirile au fost ur-> 
mărite de peste 15 000 de specta
tori.

KEYNO 3:38,5
PE 1500 M

NAIROBI, 
prilejul unul 
de atletism, 
campionul olimpic Kipchoge Keyno 
a parcurs distanța de 1 500 m în 
excelentul timp de 3 :38,5. Pe lo
cul doi a sosit vest-germanul Nor- 
poth.

6 (Agerpres) — Cu 
concurs internațional 

desfășurat la Nairobi,

MEDITERANEENE

remarcă la Izmir

din ca- 
încheiat 
Manuel 

în fina-

au fost dominate de reprezentati
vele Italiei. La feminin cvartetul 
italian a realizat timpul de 45,6, 
iar la masculin 39,7.

Proba de simplu Bărbați 
drul turneului de tenis s-a 
cu succesul spaniolului 
Orantes, care l-a întrecut
lă cu 6—3, 6—1, 6—3 pe compatrio
tul său Juan Gisbert.

în clasamentul pe țări conduce 
Italia, cu 41 medalii de aur, urmată 
de Iugoslavia (22), Spania (16), 
Turcia (8), Republica Arabă a E- 
giptului (7), Grecia (6), Franța (4) 
și Tunisia (2).

Cu șapte ani în urmă, Clubul atletic IF.K. Lidingo a organizat în insula cu același nume, situată 
lingă Stockholm, primul concurs de cros, disputat pe o distanță de 30 km. cu participarea a 300 alergători.

Intrat în tradiție, crosul din Lidingo a reunit la start în anul acesta un număr de 2 500 atleți, dintre 
care 1881 au terminat cursa. Interesant este că între cîștigător Tapio Kantanen (Finlanda) 1:41,45 și ultimul 
sosit Viitori Fum (Lidingo) 1:51,15 diferența de timp a fost de numai 10 minute.

In imagine un aspect din timpul cursei.

U.R.S.S UNGARIA
(Agerpres) 

turneul interna- 
șah de la Sme- 
în fruntea cla-

CAUZELE INCENDIULUI
DE LA HOTELUL
DIN EINDHOVEN

RECORD DE ALTITUDINE!

LUIGI RIVA - REDIV1VUS!

Argentina a învins cu 3—0 o se
lecționată de șerpași într-o partidă 
disputată... în Himalaya. Hector

DIN POARTA IN
BOXA ACUZAȚILOR
în fața tribunalului din Toulouse 

a apărut Rene Vignal, acuzat 
numeroase jafuri, 
și furturi. Vignal 
bande care opera 
și care a avut la 
15 bănci de unde 
un milion de franci.

Cine este Vignal ? E vorba de 
același Vignal, care' în perioada 
imediat următoare războiului a fost 
de 17 ori „îngerul păzitor" al re
prezentativei franceze, același pe 
care englezii îl botezaseră „The 
Fliyng French" (francezul zbură
tor) pentru salvatoarele sale inter
venții. Abandonînd fotbalul în anul 
1954, în urma unei răniri, Vignal, 
a intrat pe panta declinului. O pri
mă condamnare pentru șantaj, su
ferită în 1967, l-a aruncat în lu
mea delicvenței. Au urmat altele...

de 
atacuri banditești 
era șeful unei 
în sudul Franței 
activ jefuirea a 
a furat suma de

Cativa Tolosa, șeful unei expediții 
argentiniene care întreprinde o es
caladă în Everest, a comunicat date 
despre acest meci puțin obișnuit. 
Partida s-a desfășurat la o altitu
dine de 4 000 m. lingă mănăstirea 
budistă din Thyangboche, la unul 
din popasurile alpiniștilor Un eli
copter a aterizat pe același teren 
pentru a transporta doi jucători 
accidentați in cursul partidei. Un 
record de altitudine și altul în 
materie de intervenție sanitară pe 
un teren de fotbal!

Sînt cunoscute tragicele 
ale incendiului survenit la 
„Hipocampul argintiu" din 
olandez Eindhoven, unde 
Chemie-Halle a avut 
pierderi.

Cei care au anchetat cauzele in
cendiului, izbucnit în mod cu totul 
surprinzător, au ajuns la concluzia 
că focul a fost provocat de o bandă 
care intenționa să jefuiască expo
ziția de bijuterii, instalată la parte
rul hotelului. Datorită faptului că 
focul s-a răspîndit foarte repede, 
hoții n-au putut profita de învăl
mășeala provocată de alarmă, așa 
că bijuteriile au fost recuperate 
din... cenușă. Ancheta continuă.

urmări 
hotelul 
orașul 
echipa

dureroase

ECHIPA UNGARIEI
PE DRUMUL REAFIRMARE!

Echipa reprezentativă de fotbai 
Ungariei a repurtat în ultima

IUGOSLAVIA - VIRTUAL 
CALIFICATĂ IN SFERTURILE 

DE FINALĂ ALE C.E.
Belgrad, partidaDesfășurată Ieri la „ . .

dintre echipele Iugoslaviei și R. D. 
Germane din cadrul grupei a VH-a 
a preliminariilor campionatului eu
ropean de fotbal s-a Încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 0—0. Astfel, 
reprezentativa Iugoslaviei s-a cali
ficat in sferturile 
Clasament:
1. IUGOSLAVIA
2. R. D. Germană
3. Olanda
4. Luxemburg

Au mai rămas

de finală

___  de
via—Luxemburg (27 
Luxemburg— Olanda

5 3 2 0 7— 2 8
6 3 1 2 11— 6 7
5 2 12 10— 6 5
4 0 0 4 1—15 0 

jucat: Iugosla- 
octombrie) și 

(17 noiembrie)

a
vreme cîteva succese importante. 
A dispus, în meci amical, cu 2—1 
de Iugoslavia pe teren propriu, a 
învins Bulgaria (2—0) la Budapes
ta și, apoi, Franța (2—0), la Paris, 
în preliminariile C.E.

In cercurile specialiștilor de pes
te hotare se vorbește tot mai mult 
de reafirmarea fotbalului maghiar 
pe plan internațional. Într-adevăr, 
după o lungă perioadă de stagnare 
și chiar de regres (echipa Ungariei 
nu s-a calificat în turneul final din 
Mexic) reprezentativa țării vecine 
parcurge acum o linie ascendentă.

„Mina forte" a noului antrenor al 
naționalei, Rudolf Illovszky, s-a fă
cut cunoscută nu atît pe latura 
restructurării lotului ci mai mult 
pe aceea a muncii intense și a dis
ciplinei riguroase impuse jucători
lor. într-un timp relativ scurt, a 
fost îmbunătățită pregătirea fizică, 
au crescut spiritul combativ 
conștiinciozitatea jucătorilor, 
patru tineri, recent introduși, 
respund acum întru totul cerințelor 
(P. Juhasz, D. Juhasz, Vidats și 
Zambo) și se încadrează în ansam
blul „veteranilor" (Bene, Pancsics, 
Dunai III, Geczi ș.a.).

Privind clasamentul grupei a 
Il-a din preliminariile C.E., con-

statăm că echipa Ungariei se poa
te clasa pe primul loc. Ea mai are 
de jucat cu Norvegia pe teren pro
priu, meci în care posedă prima 
șansă, și în acest caz, va totaliza 
9 puncte. Principalele urmăritoare 
sînt reprezentativele Franței și 
Bulgariei, fiecare putînd egala e- 
chipa Ungariei (în ce privește nu
mărul de puncte) dar numai în ca
zul unei duble victorii în partidele 
pe care le susțin între ele (tur-re- 
tur). în acest caz, însă, (puțin pro
babil) va decide golaverajul.

De-a lungul anilor. Italia a avut 
multi fotbaliști cu impozante cărți 
de vizită. Acestora li s-a adăugat, 
în zilele noastre, numele lui Riva 
care figurează la loc de cinste, alături 
de Rivera, Mazzola, Facchetli. Dar 
Riva constituie totuși 
te Poate fiindcă 
turat piciorul la 
de fotbalist era 
beneficiind de o 
nimat de o mare dorință de 
recăpăta vechea formă. Riva a re
intrat mai întîi în echipa sa de club 
și, nu de mult, în selecționata țării. 
Sîmbăta trecută, la Milano. Riva a 
fost din nou atacantul nr. 
prezentativei, marcind două 
poarta suedezilor.

Luigj Riva are ufT^simț 
al porții, mareînd goluri din 
dificile poziții. într-un meci 
șurat. anul trecut, la Napoli, cu se
lecționata R. D. Germane, el a în
scris un gol memorabil, oare, după 
cum spun martorii oculari — a fost 
cel mai frumos gol văzut vreodată 
pe terenurile italiene. La o centrare 
a lui Domenghini, Riva se afla pe 
linia de 16 metri. Intuind traiectoria 
mingii, el și-a dat seama că alergind 
nu o putea ajunge. Pentru a inter
cepta balonul. Riva a făcut un salt 
acrobatic, plutind în aer aproape 3 
metri, reușind să reia apoi mingea 
cu capul în poarta adversă !

Viteza, pregătirea fizică, sînt alte 
atuuri ale atacantului de la Cag
liari.

Pentru meritele sale, în 
Luigi Riva a fost desemnat 
bun sportiv italian al anului. T a cei 
27 de ani pe care-i va împlini în 
curînd. Luigi Riva a avut o reintrare 
excepțională și fără îndoială că des
pre el se va mai vorbi mult în vi
itorul apropiat.

MOSCOVA, 16 (Agerpres) — La 
Moscova, în cadrul Ligii europene 
de tenis de masă, reprezentativa 
Ungariei a întrecut cu scorul de 
4—3 selecționata U.R.S.S. în parti
da decisivă, Janos Berzsoy l-a în
vins cu 2—0 pe Stanislav Gomoz-

J J MiiLLER NU ARE INTENȚIA

Și
Cei
co

Conducerea clubului vest-german 
de fotbal Bayern Miinchen a pu
blicat un comunicat prin care dez
minte că jucătorul Gerd Muller va 
fi transferat la clubul Botafogo din 
Rio de Janeiro. Secretarul clubu
lui, Walter Fembeck, a declarat 
ziariștilor că „știrea publicată în 
presă este pur și simplu inventată 
și, în același timp, ridicolă. Nici
odată Miiller nu a avut intenția de 
a părăsi echipa sa".

Facchetli.
o figură apar- 

după ce și-a frac- 
Viena. cariera lui 
în pericol. Totuși, 

bună îngrijire și a- 
a-și

1 al re- 
goluri în
deosebit 

cele mai 
desfă-

1969-70. 
cel mai

I. o.

echipe de hand- 
continuă pregăti- 

turneului olimpic 
După „patrula te-

BELGRAD, 16
După 5 runde, în 
ționai masculin de 
derevska Palanka,
samentului se află iugoslavul Ku- 
rajita cu 3>/2 puncte.
(România) și 
via) au cîte
5-a, Kurajita 
iar Ciocâltea
țări, cu bulgarul Popov.

Ciocâl tea 
Martinovici (Iugosla- 

2 puncte. în runda a 
a cîștigat la Ghițescu, 
a remizat, în 18 mu-*

ECHIPA R.D. GERMANE A CÎȘTIGAT DIN NOU

Celebrul -fotbalist italian, com
ponent al echipei U. S, Cagliari 
și al „squadrei azzurra“ s-a năs
cut la 7 noiembrie 1944, în loca
litatea Leggiuno, provincia Va
rese Riva are 1,80 m înălțime și 
78 kg. Utilizat ca atacant central 
sau extremă stingă, a debutat in 
divizia C la echipa Legno.no. 
apoi o trecut la U.S. Cagliari 
care activa în 1963—64 în divizia 
B. Riva a constituit o achiziție 
valoroasă a clubului sard, care 
în a, ul următor (1964—65), a pro
movat în prima divizie a cam
pionatului italian.

Luigi Riva a fost de trei ori 
golgeter al campionatului italian : 
1966—£7 cu 18 goluri marcate, in 
1968—69 cu 20 și în 1969-70 cu 21. 
In echipa națională, Riva a fost 
selecționat de 25 de ori și a 
marcat 24 de goluri. In clasa
mentul iuturor timpurilor, el o- 
cupă locul 111, după Meazza (31) 
si Piola (30), cu golurile marca
te în „squadra azzurra".

Cele mal bune 
bal din lume își 

în vederea 
la Miinchen.__ ,_  ,„______
de la Mișkolc (Ungaria, Ceho

slovacia, R.
via), cîștigat de handbaliștij 
slavi. în mai 
nemarca s-au 
cute întrecerile tradiționalei 
a Mării Baltice", la care au 
parte 6 formații dintre cele 
bune de pe continent.

în preliminariile competiției 
înregistrat cîteva surprize, dacă 
considera ierarhia stabilită la __
mul campionat mondial. în prima 
serie, selecționata R. D. Germane 
a învins Polonia cu 20—12 și Sue
dia cu 15—14, ocupînd primul loc. 
Cu totul nescontată a fost însă vic
toria Poloniei asupra Suediei : 16—■ 
14 (6—6). In seria a doua, echipa 
țării gazdă a pierdut în mod sur
prinzător ambele partide susținute: 
15—18 cu U.R.S.S. si 10—16 cu R.F. 
a Germaniei. In meciul decisiv, con
trar tuturor pronosticurilor, echipa 
Uniunii Sovietice a obținut o cate
gorică victorie la scorul de 17—9.

Și. astfel. în finala turneului s-au 
întîlnit formațiile R. D. Germane

D. Germană. Iugosla- 
.................... iugo- 
multe orașe din Da- 
desfășurat zilele tre- 

„Cupe 
luat 
mai

s-au 
vom 
ulti-

și U.R.S.S. A fost un meci dra
matic. care a necesitat șl prelungiri. 
Echipa R. D. Germane, cu Zim
mermann și Lackenmacher în for
mă excelentă, a condus la pauză 
cu 10—8 și a avut inițiativa aproape 
în permanentă. Totuși, la încheierea 
celor 60 de minute de joc regu
lamentare, tabela de marcaj indica 
scor egal : 16—16. într-un final de 
mare tensiune, vice-campionii lu
mii au mai înscris trei goluri, au 
primit doar două și astfel formația 
R. D. Germane a cîștigat cu 19—18, 
cucerind din nou trofeul pus în joc.

O altă partidă nu mai puțin dis
putată a fost cea care trebuia să 
desemneze ocupantele locurilor 3 și 
4 : R.F. a Germaniei—Polonia. Ju
cătorii vest-germani au condus la 
pauză cu 11—9. au fost egalați (21 — 
21) în partea a doua a meciului, iar 
la sfîrșitul prelungirii, scorul a fost 
tot egal (24—21). în sfîrșit. In par
tida codașelor, veritabil derby al 
handbalului scandinav, Danemarca 

a învins Suedia cu 17—10.

O NOUA FORMULA

TELEX • TELEX © TELEX • TELEX • TELEX
Pe velodromul din orașul Frunze s-au 
desfășurat întrecerile Cupei U.R.S.S., 
competiție care a reunit pe cei mal 
buni pistarzi din țară. O dublă victo
rie a realizat campionul mondial Edu
ard Rapp : urmărire individuală (4 000 
m) în 5:06,71 și 1 000 m cu start de pe 
loc 1 :09,49. Proba de tandem a fost 
ciștigată de cuplul Vladimir Semeneț, 
Ego Tezka.

Peste 5 000 de spectatori au urmărit în 
Berlinul occidental meciul profesionist 
de box dintre campionul european la 
cat. mljlocie-.nlcă, spaniolul Jose Her
nandez, și nigerianul Nojim Mayegun. 
Net superior, spaniolul șl-a dominat în 
tehnică adversarul, obținînd o clară vic
torie la puncte.

Selecționata de box a Poloniei a tntllnlt 
la Dublin reprezentativa Irlandei, pe 
care a Intrecut-o cu scorul de 6—5.

Numeroși spectatori au urmărit la 
penhaga meciul Internațional de 
dintre echipele Danemarcei șl Irlandei 
de Nord. Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 9—2. In trei meciuri, boxerii 
danezi au ^tlgat prin ko.

Co- 
box

DE DESFĂȘURARE IN
La 
de
Beyer (R. F. a Germaniei) a realizat o 
performantă de peste 72 m. El a ocu
pat primul loc cu 72,22 m. Cel de-al 
doilea clasat, Lotz, a aruncat 67,24 m.

Kiel, pentru a doua oară în decurs 
7 zile, aruncătorul de ciocan Uwe

A început turneul Internațfonal de ho
chei pe iarbă la care participă echipe 
reprezenttnd 10 țări. Iată primele rezul
tate înregistrate : R. F. a Germaniei — 
Argentina 5—1 ; Spania — Japonia 2—0 ; 
India — Franța 1—0.

Astăzi șe va desfășura tradiționala cursă 
clclistă internațională „Marele premiu 
de la Lugano". Competiția, 
dispută contra-cronometrulul 
traseu în lungime de 77,750 km, reunește 
pe unii dintre cei mal cunoscut! ru
tieri din lume în frunte cu spaniolul 
Ocana, danezul Ritter, belgianul Van 
Springel, suedezul Gosta Petterson șl 
portughezul Joaquim Agostino. Belgia
nul Eddy Merckx nu va participa la 
această ediție.
■

Luni, pe terenurile «Real Tennis* din 
Barcelona, vor începe campionatele in-

care se 
pe ■ un

ternaționale de tenis „open" ale Spa
niei la care și-au confirmat participa
rea 54 de jucători. Competiția este do- 

Printre parti- 
i cunoscuții campioni 
Okker (Olanda), New- 

Laver (Australia), Lutz (S.U.A.)

„CUPA CAMPIONILOR
tată cu trofeul ,,Godo“. 
cipanțl figurează
Ashe (S.U.A.), 
combe, 
etc.

bulgară de fotbal Botev Blago- 
aflată In turneu In Cehoslova-

Echipa 
evgard, 
cla, a întîlnit formația ZVL Jllina. Me
ciul s-a încheiat cu scorul de 4—1 (1—0) 
în favoarea gazdelor.

La Kdln au continuat întrecerile din 
cadrul turneului internațional rezervat 
tenismenilor profesioniști cu partidele 
din cadrul sferturilor de finală. O mare 
surpriză s-a Înregistrat în meciul din
tre Lutz (S.U.A.) șl Laver (Australia), 
victoria revenind primului cu 6—4, 7—6. 
Celelalte tntnnirl s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Borowlak (S.U.A.) 
— Glmeno (Spania) 7—6, 7—6; Okker 
(Olanda) — Cox (Anglia) 6—3, 6—4 ț 
Drysdale (Africa de Sud) — Rosewall 
(Australia) 8—4 6—3.

EUROPENI" LA VOLEI
Începînd din acest sezon, „Cupa 

campionilor europeni" la volei se 
va desfășura după o nouă formulă. 
Cele 16 echipe înscrise în competi
ția masculină vor fi împărțite în 
patru grupe. Astfel, în locul parti
delor directe, sau meciurilor tur- 
retur pe terenul fiecăreia dintre 
combatante, se vor organiza patru 
turnee în care fiecare echipă va 
întîlni toate celelalte adversare.

Cîștigătoarele fiecărei grupe 
vot califica într-un turneu final, ce 
se va desfășura probabil într-un 
oraș neutru, iar învingătoarea aces
tei ultime etape va intra în pose
sia trofeului pus în joc.

se
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