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FOTBALIȘTII ROMANI IN TURUL II AL CUPELOR EUROPENE

IN PRIMUL RIND, UN EXAMIN AL VOINI IL.

DESCHIDEREA ANULUI SPORTIV Șl DE PREGĂTIRE A TINERETULUI PENTRU APĂRAREA PATRIEI

EVENIMENTE SĂRBĂTOREȘTI

IN CENTRELE UNIVERSITARE

în fata primelor jocuri 
celui de-al doilea tur al 
europene. Patru echipe 

Dinamo, Steaua, Rapid și

Iată-ne 
din cadrul 
„Cupelor" 

românești, 
U.T.A., vor încerca să cîștige noile 
bătălii sportive în care sînt angre
nate, pentru a face, astfel, un pas 
înainte pe drumul plin de obstacole 
al acestor competiții, un pas greu 
de făcut, dar tocmai de aceea adu
cător de satisfacții atît pentru ele, 
cit și pentru toți iubitorii fotbalului 
din tara noastră.

Primul tur ne-a făcut să simțim 
gustul mierii, toate cele patru repre
zentante ale fotbalului nostru reali- 
zînd rezultatele necesare calificării, 
în cea de a doua fază a competi
țiilor. Și nu s-ar putea spune că 
sortii au înlesnit succesul echipe
lor noastre, cum se întîmplă uneori 
în competițiile eliminatorii, unde un 
„culoar" favorabil poate ajuta o 
echipă să urce trepte nevisate. în 
ceea ce-i privește pe fotbaliștii noștri, 
sorții au fost, mai degrabă, severi, 
opunîndu-le. în primul tur, echipe 
puternice, ca Spartak Trnava, A.C. 
Napoli și Austria Salzburg, iar acum, 
nume cu un și mai mare prestigiu 
în arena internațională : Feijenoord, 
F.C. Barcelona, Legia..-.

Deci, din nou. examene dificile 
Si, poate că nu trebuie exclus total

’ ’ ' ’ de al patrulea
opune U.T.A.-ei 
cu mai puțină 
Walbrzych, pro- 

însă, de ambiția de a

iii noștrî au exprimat Ia maximum 
valoarea și capacitatea lor de luptă.
In urmă cu un an.
dintre U.T.A. și Feijenoord
o transpunere din legendă în reali
tate a întîlnirii dintre David și Go- 
liat.
nouă 
două 
zarea

confruntarea
părea

Și totuși... Dar și această 
ediție a „Cupelor” ne-a oferit 
exemple concludente : mobili- 
totală a dinamoviștilor. în cel

de-al doilea meci cu Spartak Trnava, 
aparent pierdut, și evoluția lui Ra
pid în ambele jocuri cu A.C. Napoli.

Faptul că. în ultimii ani, atît 
echipa reprezentativă, cît și forma
țiile de club au avut în față adver
sari din primul eșalon al fotbalului 
mondial, victoriile sau rezultatele o- 
norante obținute în compania multo
ra dintre ele, au destrămat vechi

și apăsătoare complexe au creat_____  . . o 
nouă stare de spirit, un nou climat, 
de încredere în forțele proprii. Și, 
în fotbal ca si în alte sporturi, a- 
cesta este un lucru esențial.

Pe fotbaliștii noștri îi așteaptă 
azi și miercuri un examen al voin
ței. Să sperăm că-1 vor trece cu 
bine !

Jack BERARIU

dintre ele nici cel 
meci al zilei, care 
formația poloneză 
notorietate, Zaglebie 
pulsată, ’ .
afirma, de a da o lovitură care 
scoată din anonimat.

Probabil că mulți suporteri al 
Dinamo. Steaua și Rapid au... bles
temat sortii, în ziua în care au aflat 
numele adversarilor hărăziți echipe
lor noastre. Dar, atîtea exemple vin 
să arate că tocmai în meciuri grele, 
cu adversari de mare forță, fotbaliș-

Fotbaliștii olandezi la antrenamentul efectuat ieri pe stadionul „23 August", imediat după sosirea
F'olo : î

! la Bucureșt’ 
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RAPID
(2) Pop (3)

(7)

Boc
(5) Dinu

(8) Ene

O) Răducanu
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desfășoară pe 
arbitri cehoslovaci, avîndu-l la centru pe J.KRNAVEC.

(11) Angelescu
începe Ia ora 15,15 și va fi transmisa pe micul ecran) 
stadionul „23 August și va fi condusă de o brigadăse

de
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AST AZI, RAPID LEGIA,

FEIJENOORD Â SOSIT LA BUCUREȘTI
• Jucătorii olandezi s-au dus de la aeroport direct la stadion, unde au făcut 

un prim antrenament de acomodare

Un. avion special a adus ieri, la 
ora 14, în București pe fotbaliștii 
de la Feijenoord Rotterdam. Au fă
cut deplasarea pentru meciul de 
miercuri, cu Dinamo, 16 jucători: 
Boskamp, Duivenbode, Geilman, 
van Hanegem, Hasil, Israel, Jansen, 
Laseroms, Maiwald, Posthumus, 
Schneider, Schoenmaker. Treytel, 
Wery, Romeijn și Rijsbergen. Ju
cătorul Moulijn, care a suferit vi
neri un accident de mașină, rănin-

O PARTIDĂ
CARE SE ANUNȚĂ FOARTE DISPUTATĂ

Așadar, Rapid deschide seria ce
lui de al doilea „meci pe patru fron
turi" în care este angajat fotbalul 
românesc în cupele europene de 
club.

Astăzi, pe stadionul „23 August", 
Ia fluierul arbitrului cehoslovac 
Krnavec, se vor alinia două dintre 
cele mai fxipulare echipe de club 
ale României șl Poloniei — Rapid

șws®?. <WȘW S' WWW

București și Legia Varșovia. Re
cunoscută (alături de Gornik Za- 
brze) ca una dintre cele două mari 
și reprezentative echipe de club po
loneze, Legia traversează în ultima 
vreme o perioadă mai puțin feri
cită ca în anii trecuți, situîndu-se 
pe locul 4 al clasamentului, și nu 
în fruntea lui, așa cum eram obiș- 
nuiți s-o întîlnim de cite ori cerce-

rtf'
<- wr Secvență de la antrenamentul de ieri al Legici

tam situația din prima ligă polo
neză

Nu este mai puțin adevărat că nici 
Rapidul n-are o situație prea în
floritoare, ba dimpotrivă, dacă a- 
vem în vedere ultimele eșecuri ale 
giuleștenilor (cu S.C. Bacău și Uni
versitatea Craiova), precum și lo
cul 10 pe care-1 ocupă în clasa
ment.

Plecînd de la aceste premise o- 
biective, trebuie să acceptăm, to
tuși, punctul de vedere al interna
ționalului rapidist Lupescu, care 
declara că într-un meci internațio
nal colegii săi se mobilizează mult 
mai puternic decît într-un joc de 
campionat, reușind în fața unor ad
versari renumiți evoluții superioa
re. Prin simplă impresie și avînd 
în vedere și cartea de vizită a Le- 
giei în competițiile continentale, bă
nuim că nu numai rapidiștii, dar și 
adversarii lor de astăzi se mobili
zează în mod deosebit în partidele 
internaționale. Nu ne îndoim că 
meciul va fi foarte disputat și am 
dori ca rapidiștii să fie cei care vor 
găsi calea spre victorie.

Cele două combatante de astăzi 
au avut ieri un program diferit: 
în timp ce Legia a făcut un ultim 
antrenament pe stadionul Giulești, 
rapidiștii au avut un program de 
relaxare și de 
jocului.

du-se la cap, nu a putut veni, fiind 
încă internat în spital.

O dată cu echipa au sosit la Bucu
rești 20 de ziariști olandezi și un 
grup de suporteri. în dimineața 
meciului, cu un avion special, vor 
mai veni alți peste 100 de susți
nători ai echipei din Rotterdam.

De la aeroportul Otopeni, jucăto
rii lui Feijenoord s-au îndreptat 
direct spre stadionul „23 August", 
unde au efectuat un prim antrena
ment de acomodară

însoțindu-j la stadion, am avut 
prilejul unui scurte discuții cu ma
nagerul echipei, P. G. Brox. „Deși 
a cîștigat cu 2—0 în fața Iui Tclst. r, 
echipa noastră, ne-a spus el. a Tă
cut simbătă, în campionat, un meci 
mai slăbuț ca de obicei. Sperăm 
însă că acest lucru nu se va in- 
tîmpla și la București. Antreno
rul Happel ne-a descris în amă
nunt cum a jucat Dinamo vineri cu 
Universitatea Cluj, declarîndu-ne 
că a rămas impresionat de reveni
rea echipei bucureștene în finalul 
partidei, cînd a reușit să răstoarne 
scorul. Cunoaștem, de asemenea, și 
cele întîmplate la Trnava. Știm a- 
cum că Dinamo este o formație pu
ternică, In primul tur al „Cupei 
campionilor europeni" noi am avut 
un adversar modest, pe Olimpiakos 
Nicosia. Așa incit putem spune că 
de-abia acum ne facem cu adevă
rat debutul în competiție. Și cît de 
greu va fi acest debut !“

Citiți in pag. a 4-a vești de 
la echipele 
re: U.T A.

aflate în deplasa
și Steaua

PÎRCĂLAB, AȘTEPTAT 

LA VERIFICAREA
LOTULUI REPREZENTATIV

pregătire psihică a

Săptămîna viitoare, mai precis luni, 
componenții echipei reprezentative vor 
fi reuniți la București in vederea sus
ținerii unui joc de verificare ■ (miercuri 
27 octombrie, in nocturnă, pe stadionul 
23 August). Partenera, probabil o echipă 
din R.F. a Germaniei, nu a fost încă 
desemnată. La această acțiune a iotului 
— ultima înaintea partidei de la 14 
noiembrie, cu Cehoslovacia — a fost 
convocat și Pîrcălab,

ARBITRI BELGIENI LA MECIUL ROMÂNIA-TARA GALILOR
La Federația
sosit o adresă prin care se fac

Română de Fotbal
a
cunoscute numele arbitrilor ce vor 
conduce meciul România — Țara 
Galilor, de la 24 noiembrie,

cadrul preliminariilor campionatului 
european. Aceștia sînt FRANCIS 
RION, Roland Thibaut și Alfred 
Delcourt, din Belgia.

UN SEMNAL

DE ALARMA

1 NU S-A FĂCUT ÎNCĂ NIMIC

PENTRU PÎRTIILE DE SCHI

DE LA POIANA BRAȘOV!
• Teritoriul schiabil determină importanța i 
ceasul al 12-lea, ceea ce trebuia făcut în 1 

cu cheltuielile

stațiunii 
vară •

• Să facem acum, în 
Unii cu încasările, alții

Numărul, varietatea, gradul de di
ficultate și de întreținere a pirti
ilor de schi dintr-o stațiune monta
nă (sau mai pe scurt domeniul 
schiabil) determină importanța ei 
într-un sistem turistic organizat; 
determină afluxul clientelei sporti
ve și de vacanță ; determină pozi
ția ei în ierarhia stațiunilor pe 
plan internațional și motivează e- 
conomic investițiile făcute. Opini
ile de mai sus par a fi astăzi una
nim acceptate, teoretic, așa că nu 
mai este necesar să demonstrăm. 
Și totuși, de la teorie la practică,

drumul este uneori tare lung și 
anevoios.

Se cunoaște importanța domeniu
lui schiabil pentru Poiana Brașov 
și totuși — recunoscînd marile rea
lizări în domeniul hotelier, alimen
tar, chiar al instalațiilor mecanice 
de transport — asupra pirtiilor s-a 
intervenit prea puțin, neesențial și nu 
în mod organizat. Explicația rezidă 
și în faptul că pîrtiile nu aparțin 
de aceeași unitate care administrea
ză mijloacele de urcare, pentru ca 
beneficiile Și cheltuielile să poată 
0 echilibrate,

Existînd în mod separat, pîrtiile 
pot fi reparate numai atunci cînd 
se alocă fonduri de la C.N.E.F.S., 
de la F. R. Schi sau de la Minis
terul Turismului, de obicei spre 
sfîrșitul anului, cînd starea at
mosferică nu mai permite folosi
rea lor deplină, cînd lucrările sînt 
mai costisitoare și cînd de fapt se 
intervine numai asupra a ceea ce 
este strict necesar. Așa se întîmplă 
de cîțiva ani cu 
Brașov. Aceasta 
actuala toamnă, 
anotimpul spre

pîrtiile din Poiana 
este situația și în 
Este prea 
a aștepta

Mihai BIRA

In pag. a /aj

Duminică au avut 
loc, în centrele univer
sitare din țară, festivi
tăți prilejuite de des
chiderea noului an 
sportiv și de pregăti
re a tineretului pentru 
apărarea patriei.

La Timișoara, Tg. 
Mureș, Galați terenuri
le de sport au cunos
cut din nou obișnuita 
animație stîrnită de 
competițiile studențești. 
Peste tot — după cum 
ne relatează corespon
denții noștri — au a- 
vut loc demonstrații 
sportive, precum și în
treceri prilejuite de 
tradiționala manifesta
re „Cupa anilor I“.

Gimnastele și gimnaștii de la I.E.FS. au constituit o prezență remarcabilă la des
chiderea anului sportiv universitar

DUPĂ FESTIVITATE - PRIMELE COMPETIȚII
atletism și Ia campionatul de fotbal 
inter-facultăți. Pe canalul Bega — 
în ciuda timpului nefavorabil 
avut

TIMIȘOARA (prin telefon de la 
corespondentul nostru). După des
chiderea anului sportiv universitar 
și de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, la sfîrșitul săptă- 
mînii, pe stadionul „1 Mai", au avut 
loc primele 
organizate de 
din centrul 
Sportivii de la 
au luat parte

loc concursul de canotaj
— a 
dotat

cu „C-upa anilor I”. Au început și 
întrecerile de handbal, volei, batch t 
și gimnastică.

Mediciniștii au debutat in noul an 
sportiv cu 
petiție de

întreceri de șah și o com- 
handbal.

Petre ARCAN

competiții
Asociația 

universitar
Institutul 
la un

studențești 
studenților 
Timișoara.
Politehnic 

concurs de

MEDICINIȘTII AU
TG. MUREȘ (prin telefon 

corespondentul 
derea anului

de la 
deschi-nostru). La

sportiv universitar și

FOST PREMIAȚI

PRACTICARE A SPORTULUI

tineretului pentru 
au participat 500 

localitate. Din par-’ 
medico-farmaceutic!

la co- 
Pala tul

că. Vorbitorul făcut o succintă 
a succeselor ob-

EXCELENTE CONDIȚII DE
GALAȚI (prin telefon de 

respondentul nostru). La 
sporturilor din localitate a avut loc
deschiderea festivă a anului univer
sitar și de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei. Au parti
cipat conducerile celor două institu
te de învățămînt superior, cadre 
didactice și studenti.

Cuvintul de deschidere a fost ros
tit de conf. univ. Gh. Manolescu, 
decanul facultății de educație fizi-

a
trecere în revistă 
ținute de studenții sportivi, scoțind 
în evidentă, cu acest prilej, condi
țiile excelente de studii și de prac 
ticare a sportului ce li s-au creat.

în continuare, sportivii secțiilor 
de performanță au prezentat reușite 
demonstrații de volei, handbal, pre
cum și o repriză de gimnastică.

Telemac SIRIOPOL

de pregătire a 
apărarea patriei 
de studenți din 
tea 
au fost 
membrii _______
dentilor. Cu acest prilej, asociației 
sportive 
nate cupa și diploma pentru re
zultatele cele mai bune obținute în 
activitatea sportivă de .masă și de' 
performantă în anul universitar) 
trecut.

în continuare, au avut loc în
treceri de baschet, handbal, volei,! 
scrimă, atletism și tenis de masă.’

Institutului 
prezente cadre didactice și 
consiliului Asociației stu-

a I.M.F. i-au fost decer-

MULTE „NECUNOSCUTE ".
DUPĂ PRIMUL TRIAL AL RUGBYȘTILOR

In perspectivă, un meci România Polonia, in noiembrie, la București

Nimic nu prezicea un fiasco la 
primul trial al selectionabililor ro
mâni pentru meciul de rugby cu 
Franța. Dimpotrivă, sporirea v spec
taculoasă a numărului jucătorilor 
vizați pentru XV-le reprezentativ ne 
făcea să credem că antrenorii vor 
avea posibilitatea să rezolve, opera
tiv, unele eventuale indisponibili
tăți. Din păcate, n-a fost așa 1

Cu o oră înainte de fluierul de 
începere a jocului, cei doi antrenori 
coordonatori au constatat cu stupoare 
că din lot lipsesc cîtiva dintre oa
menii de bază. în frunte cu Demian, 
Dragomirescu, lorgulescu. Florescu. 
Onutu, Șerban și Iftimie. Și. cu toate 
încercările lor, de a trimite în te
ren o echipă ..A", cît mai aproape 
de aceea care va juca la 11 decem
brie la Beziers, tentativa n-a reușit 
di?cit parțial. Lotul A a avut 
luție ștearsă, mai 
repriză, acționind 
cel mai tipic l-a 
siu, acest rugbyst deosebit de 
tat. dar extrem de individualist), cu 
spații largi în apărare cu un .ioc 
deslînat în grămezi, cu o slabă 
priză la mingile din margine. Doar 
Pe firul pregătirii fizice se pot face 
sublinieri : lotul A s-a prezentat 
bine, reușind ea pe întregul parcurs 
al meciului să răspundă 
licitărilor adverse.

în schimb, lotul B a constituit o 
revelație. Asa cum " 
XV-le secund, alcătuit cu prioritate 
din jucători ai unor formații care 
activează în tară, au lăsat _ o fru- 
moașă impresie. Ei au convins mai

ales în 
neomogen 
constituit

o evo- 
prima 
(cazul 

Atana- 
talen-

prompt so-

anticipasem.

mult, au acționat ferm, au fost, de 
obicei, 
meciului 
sul pe 
ierarhiei valorice.
tul B au existat fisuri, dar pentru 
o echipă care apare pentru prima 
dată într-o asemenea alcătuire, eie 
sînt în parte explicabile.

După acest prim meci de selecție, 
antrenorii coordonatori urmau să 
reducă lotul la un număr de apro
ximativ 30 de jucători. Misiunea lor 
— date fiind condițiile în care a 
avut loc acest test — nu este de fel 
ușoară. De Pildă, din lotul A n-au 
trecut cu bine examenul selecției 
decît RășcanU, Dărăban, Postolache 
și Atanasiu (cu rezerva de care am 
amintit). Satisfăcător au evoluat Ba
ciu. Dinu. Gheorghe Mircea, Suciu, 
Nica și Durbac. încă nu ne putem 
pronunța asupra celor doi mijlocași 
precum si a celorlalți jucători din 
compartimentul treisferturilor, care 

n-au evoluat cu destulă convingere.
Sînt însă de reținut cîteva nume 

din lotul B, jucători care vor trebui 
să rămînă în atenția selecționerilor. 
Avem în vedere întreaga linie I al
cătuită din Sîrbu, Popovici și Bogos. 
Apoi pe Miclescu și I. Pop (linia a 
III-a). ne Marinescu la uvertură, pe 
Radu Ionescu, Leșan și Caragea si 
bineînțeles, pe Bucoș din 
mentul treisferturilor.

Păcat că nu l-am
- AI. Pop, accidentat 

mele minute, ca și 
jucători indisponibili

primii la baloane, au dat 
din Parcul Copilului sen- 

care îl merita, de test al 
Sigur, și în lo-

rora cel puțin .jumătate pot aspira 
la un loc în XV-le tării.

Nu ne rămîne decît să-î urmărim 
în continuare. în campionat (acesta 
se reia duminică, 24 octombrie, eu 
meciurile etapei a VIII-a), și la 
viitoarele meciuri de trial din cursul 
lunii noiembrie. între acestea se în
trezărește si un meci internațional 
de verificare. România — Polonia, 
in a doua parte a lunii viitoare. 
Fără îndoială că el poate fi mult 
mai util decît un joc-test intre două 
selecționate autohtone.

Tiberîu STĂM A

Campionatele republicane de călărie

S. BĂDULESCU (dresaj juniori) Șl IRINA CIOCMATA
(obstacole fete) AU CUCERIT TITLURILE

înaintat 
soluțiile

Foto; ȚHEO MACARȘCHI

Programul zilei de ieri a cuprins, di
mineață, disputele juniorilor la dresaj și, 
după amiază, proba nr. 2 la obstacole 
fete, decisivă pentru atribuirea titlului 
de campioană.

Juniorii înscriși la proba de dresaj au 
avut de executat o progresie de cate
gorie semiușoară cu 19 figuri obligatorii. 
Concurînd cu calul Rubin, Sorin Bădu- 
lescu (Petrolul) a întrunit aprecierile 
juriului reușind să se situeze pe pri
mul loc’. El a primit note bune la : por
nire la trap mijlociu, trap alungit, pri
mire la stingă, pas mijlociu și alungit, 
semi voltă la galop de 10 m diametru, 
galop mijlociu și voltă de trap de 3 m 
diametru. Nu putem însă trece cu vede
rea unele erori comise la intrare în pas 
mijlociu așezat, oprire — mers înapoi 4 
pași, primire la dreapta. Oricum, Sorin 
Bădulescu, care reeditează performanța 
de anul trecut, este un element ce tre
buie îndrumat cu atenție, el puțind de
veni un bun specialist în dresaj.

Clasamentul final : 1. SORIN BADU- 
LESCU cu RUBIN 301 p — campion re
publican 2. Daniela Molnar cu Bebe 
291 p 3. Gheorghe Nicolae cu Cavaler 
281 p,’ 4. Dana ---------* "" ° '
Dacu 265 p.

nou fără nici o penalizare, ceea ce l-a 
adus locul 3. Pentru a intra, totuși, 
în posesia titlului Gioconda Pînzaru a- 
vea neapărat nevoie de victorie în pro
ba nr. 2. Aceasta nu se va întîmplă, 
deoarece la baraj ea doboară un obsta
col. în timp ce reprezentanta clubului 
Steaua are iarăși o evoluție fără pe
nalizare, cucerind mult rîvnltul titlu 
de campioană.

Clasament final : 1. IRINA CIOCMATA 
cu Vinovat 3 p — campioană republica
nă, 2. Gioconda Pînzaru cu Stelică 6 p, 
3. Irina Ciocmata, cu Șaghia 8 p.

Azi, de 
ba nr. 1 
categoria

putut
încă
pe toti ceilalți 
din rîndul că-

vedea pe 
din pri-

comparti-

Taștn la București ! Tntr-aci •■‘<ir, 
spre plăcuta surprindere a spectatorilor 
prezenți duminică după-amlază, la în
trecerile Dinamovladei de baschet, cele
brul portar sovietic, conducător tehn’C 
al echipei de fotbal Dinamo Moscova, 
și-a făcut apariția în sală, înconjurat 
de foștii săi coechipieri... Explicația a- 
cestei inedite prezențe este legată de 
scurta escală făcută la București de 
fotbaliștii moscoviți, aflați în drum spre 
Turcia, unde vor juca miercuri, la 
Eskisehir, in „Cupa cupelor".

Foto : DRAGOȘ NEAGU

la ora 10 se va desfășura pro- 
de obstacole, juniori 16 ani și 
semigrea.

Emanuel FANTANEANU

Chirnoagă (C.C.B.) cu 

pasionantă șl plină 
de neprevăzut a fost 
disputa finală a fete
lor. Gioconda Pînzaru 
(C.S.M. Iași) a efectuat 
un parcurs bun cu ca
lul Stelică, -------
cu 0 puncte 
re. Irina

terminînd 
penaliza- 

_____ Ciocmata 
(Steaua) cu Vinovat a 
imitat-o, dar șansele 
de a cuceri primul lec 
erau strîns legate de 
cea de a doua apari
ție a Giocondei Pînza- 

_____dată cu 
proba 
locul 
final, 

a trei
pe- 

călăreața 
i punc- 

ce i-a adus

ru, de această 
Lăcătuș, care în 
nr. 1 ocupase 
Intîi. Dar, în 
pentru doborîrea : 
obstacole juriul a 
nalizat-o 
ieșeancă cu 12 
te ceea 
pînă la urmă doar lo
cul 6 în clasamentul 
general. Irina Ciocmata 
a mai intrat încă o 
dată în concurs, însă 
cu saghia a terminat din

pe

Irina Ciocmata 
(Steaua) a cucerit 
titlul de campi
oană tn proba de 
obstacole 
lat-o tn

— fete, 
timpul 

evoluției cu calul
Șaghta.

BASCHETBALIȘTH - SA MUJICEASCA
INTII, APOI SA AIBA PUETEWII
Participarea la competițiile europene este o onoare, nu un drept

Din nou o echipă de baschet a 
avut o comportare slabă intr-o în
trecere internațională. De astă dată 
este vorba de campioana țării, Di
namo București, clasată pe locul 4 
(din șase participante) la tradiționa
lul turneu „Dinamoviada“, desfășu
rat în Capitală, într-o organizare 
foarte bună. Dinamo a jucat evi
dent sub nivelul valorii sale reale 
și al condițiilor de .pregătire pe care 
le are la dispoziție și, în acest sens, 
rezultatele sînt elocvente : a pierdut 
lamentabil meciurile cu Gwardia 
Varșovia și Levski-Spartak Sofia, a 
învins de abia la limită, după un joc 
mediocru, modesta formație Ruda 
Hvezda Pardubice. Singurele întîl- 
niri în care a evoluat așa .cum ar 
fi trebuit să facă pe tot parcursul 
competiției au fost cele cu Amjok- 
can Phenian și Dinamo Moscova, 
cîștigate datorită combativității spo
rite și respectării disciplinei de joc. 
Dar, cele trei succese nu au fost 
suficiente pentru a se evita situa
rea pe un neonorabil loc 4, tofcun

turneu disputat la București, în sala 
proprie, în cea mai prestigioasă 
competiție pentru sportivii de la 
Dinamo. Explicații serioase, plauzi
bile, pentru „oboseala" și „blazarea", 
din primele partide, nu putem găsi, 
deoarece toți concurenții lotului di- 
namovisț se aflau după o perioadă 
îndelungată de antrenamente efec
tuate special pentru „Dînajnovîadă" 
și pentru campionatul republican 
care va începe la sfîrșitul acestei 
luni. Deci, în mod normal ei tre
buiau să se afle în plină formă 
sportivă și nicidecum „obosiți" și 
„blazați". Ne întrebăm, însă, cum ar 
fi jucat dacă ar fi efectuat (între 
28 septembrie și 6 octombrie) tur
neul în Italia, solicitat in ședința 
Biroului federal ținută în ziua de 
22 septembrie ? Reveniți cu numai 
o săptămînă înaintea „Dinamovia- 
dei“, ar fi avut oare mai multă

D, STANCULESCU
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însemnări de la etapa a doua

Cu toate că pînă la sfîrșitul cam
pionatului diviziei A de lupte gre- 
co-romane mai sînt două etape, se 
cunosc de pe acum patru din cele 
șase formații care vor participa la 
întrecerile turneului final pentru 
desemnarea echipei campioane pe 
anul 1971. Etapa de duminică a 
fixat și mai bine pozițiile acestor 
patru candidate. în seria Est for
mația Dinamo București a cîștigat 
toate partidele acumulînd punctajul 
maxim. Progresul București, este, 
după părerea noastră, a doua-, echi
pă din această serid ce va concura 
la turneul final. Garnitura acestui 
club bucureștean, pe lingă faptul că 
va susține partidele penultimei eta
pe „acasă", are și șansa să întîl-

DIN CELE ȘASE ECHIPE CARE VOR

nească echipe cu care aproape si
gur nu va avea probleme. Nu pu
tem anticipa însă cea de a treia 
echipă, Atît Rapid București cit și 
IPROFIL Rădăuți candidează pen
tru acest loc.

în cealaltă serie (Vest) Steaua și 
Metalul București nu mai pot pier
de primele locuri ale clasamentului. 
Al treilea și-l vor disputa, după toa
te calculele noastre, C. S. Pitești și 
Electroputere Craiova care se vor 
întîlni, de altfel, în meci direct, cu 
prilejul ultimei etape.

Interesantă este și lupta pentru 
evitarea retrogradării, mai ales în 
seria Vest, unde 5 echipe se zbat 
să „supraviețuiască" și anul viitor 
în prima divizie.

a returului diviziei A

PARTICIPA LA TURNEUL FINAL

Iată acum clasamentele celor două 
serii:

Adolf Frohlich
SERIA EST

1. Dlnamo Buc. 12 12 0 0 356 — 69 36
2. Prog. Buc. 12 10 0 2 220,5—132,5 32
3. Rapid Buc. 12 9 0 3 242,5—135,5 30
4. IPROFIL Rădăuți

12 6 0 6 215 —219 24
5. Dunărea Gl. 12 6 0 6 178 —221 24
6 ASA Bacău 12 5 0 7 199 —222 22
7. Mureșul Tg. M. 12 4 0 8 150 —291 20
8. Steagul r. Bv. 12 1 0 11 166,5—271,3 14
9. Pescărușul Tuicea

12 1 0 11 130,5—297,5 14

SERIA VEST
1. Steaua 12 12 0 0 347 — 98 36
2. Met. Buc. 12 10 1 1 264.5—151,5 33
3. C.S. Pitești 12 7 1 4 246,5—147,5 27
4 Electroputere Cv.

12 4 4 4 177 —225 24
5. Vulturii Lugoj 12 3 5 4 191 —187 23
6. CFR Tim. 12 3 2 7 170 —277 20
7. Crișul Oradea 12 4 0 8 194,5—225,5 20
8. Olimpia S.M. 12 3 0 9 145 —246 18
9. CSM Roșița 12 1 1 10 141,5—313,5 15

Un recidivist...

Spectatorii prezenți la întrecerile 
de la Tg. Mureș au asistat duminică 
la ieșirile huliganice ale luptătoru
lui Alexandru Fekete de la echipa 
Mureșul din localitate. Supărat că 
a pierdut prin tuș meciul cu A. 
Fluture (IPROFIL Rădăuți), și pre- 
textînd că i s-ar fi pus piedică, el 
s-a adresat injurios arbitrilor și 
chiar propriului său antrenor, St. 
Gyorgy, care nu voia să-i ia apă
rarea.

Comportarea acestui luptător a 
fost cu atît mai gravă cu cît el abia 
ispășise (în luna septembrie) o sus
pendare de 6 luni, tot pentru injurii 
adresate unor arbitri. De astă dată, 
credem că federația de specialitate 
va lua măsuri exemplare.

Duminică s-a disputat cea de-a 
7-a etapă în cadrul campionatului 
de handbal, masculin și feminin, 
divizia B. O etapă cu două schim
bări de lideri, cu multe rezultate 
egale și cu jocuri desfășurate în 
condiții atmosferice grele (la Bra
șov chiar pe zăpadă !). Iată rezul
tatele înregistrate.

FEMININ, seria I : Universitatea 
Iași — Voința București 9—9 (7—5), 
Chimia Făgăraș — Progresul Bucu
rești 8—9 (3—3), Chimia Buzău — 
I.S.E.M. București 9—9 (4—2), Con
structorul București — Politehnica 
Galați 12—8 (6—4), Voința Rădăuți
— Spartac Ploiești 2—5 (2—3) ; se
ria a II-a : Constructorul Timișoa
ra — Jiul Petroșani 17—11 (9—5), 
Constructorul B. Mare — Textila 
Sebeș 7—5 (5—1), Universitatea II 
Timișoara — Voința Oradea 16—8, 
Sparta Mediaș — Voința Sighișoa
ra 14—9 (4—5), C.S.M. Sibiu — Der- 
magant Tg. Mures 8—5 (5—4).

MASCULIN, seria I : A.S.A. Tg. 
Mureș — Voința București 9—9 
(6—5), Rafinăria Teleajen — Chi
mia Tr. Măgurele 20—15 (10—6), 
Relon Săvinești — Comerțul Con
stanța 12—8 (6—5). Inst. Ped. Ba
cău — Chimia Făgăraș 14—9 (7—6), 
Tractorul Brașov — Agronomia Iași 
22—6 (9—3) ; seria a II-a : Metalul 
Copșa Mică — Banatul Timișoara 
20—9 (8—3), Știința Petroșani — 
A.S.A. Sibiu 15—15 (9—8), C.S.M. 
Reșița — Timișul Lugoj 13—6 
(6—4), Gloria Arad — Știința Lo- 
vrin 16—16 (9—8), Textila Cisnădie
— Minaur B. Mare 6—9 (1—4).

(Corespondenți : D. Negrea, I. 
Rîșnoveanu, L. Valentin, A. Vasi- 
leseu, S. Neniță, A. Szabo, C. Nem- 
țeanu, I. Ionescu, T Tohătan, I. An
drei, C. Gruia).

Iată clasamentele după 7’ etape

FEMININ, SERIA 1
1. Progresul Buc. 7 6 0 1 99—69 12
2. Voința Buc. 7 3 3 1 74—63 9
3. Sparta Ploiești 7 4 1 2 65—56 9
4. Chimia Buzău 7 3 3 1 60—61 9
5. Universitatea Iași 7 3 2 2 83—68 8
6. Chimia Făgăraș 7 3 2 2 72—59 8
7. Constr. Buc. 7 3 2 2 71—67 8
8. Politehnica Galați 7 2 0 5 46—81 4
9. Voința Rădăuți 7 0 2 5 45—71 2

10. ISEM București 7 0 1 6 59—79 1

SERIA A ll-A
X. Constr. Timișoara 7 4 2 1 92—67 10
2. Jiul Petroșani 7 5 0 2 77—69 10
3. C.S.M. Sibiu 7 5 0 2 68—63 10
4. Sparta Mediaș 7 3 1 3 71—60 7
5. Constr. B. Mare 7 3 1 3 65—69 7
6. Voința Sighișoara 7 3 0 4 66—66 6
7. Dermagant Tg. M. 7 3 0 4 64—71 6
8. Textila Sebeș 7 3 0 4 62—81 6
9. Univ. n Timișoara 7 2 0 5 G7—68 4

10. Voința Oradea 7 2 0 5 57—77 4

MASCULIN. SERIA 1
1. Voința București 7 4 2 1 129— 91 10
2. A.S.A. Tg. Mureș 7 4 2 1 117— 97 10
3. Chimia Făgăraș 7 5 0 2 105—114 10
4. Rafinăria Teleajen 7 4 12 112— 96 9
5. Inst. Ped. Bacău 7 3 2 2 113—106 8
6. Relon săvinești 7 4 0 3 130—128 8
7. Comerțul C-ța 7 3 0 4 96— 97 6
8. Tractorul Bv. 7 2 14 115—119 5
9. Agronomia Iași 7 2 0 5 112—149 4

10. Chimia Tr. Măgurele
7 10 6 95—127 2

SERIA A ll-A
1. Minaur B. Mare 7 7 0 0 125— 71 14
2. A.S.A. Sibiu 7 4 12 120— 97 9
3. C.S.M. Reșița 7 4 12 116— 94 9
4. știința Lovrln 7 3 13 117—103 7
5. Gloria Arad 7 3 13 101—130 7
6. Metalul C. Mică 7 3 0 4 108—106 6
7. Timișul Lugoj 7 3 0 4 92— 97 6
8. Șt. Petroșani 7 2 2 3 88—119 6
9. Textila Cisnădie 7 2 0 5 93—106 4

10. Banatul Tim. 7 10 6 86—123 2

Născut la Sibiu 
la 26 februarie 1940, 
călărețul Adolf 
Frâhllch a urmat 
cursurile unei școli 
profesionale, califl- 
cîndu-se în mese
ria de lăcătuș. In 
prezent el lucrează 
la Uzinele Balanța 
din Sibiu. A înce
put să practice că- 
lăria — mal întîi 
ca specialist In 
probele de obstaco
le — la clubul 
C.S.M. Sibiu, în 
1958, sub îndruma
rea antrenorului 
Alexandru Purche- 
rea. Doi ani mai 
tîrziu el cucerește 
titlul de campion 
la juniori. Din 1969 
iși manifestă pre
ferințele pentru 
dresaj șl se perfec
ționează sub
conducerea an
trenorului Gheor- 
ghe Andrei. In 
1970 ocupă primul 
loc la categoria 
ușoară ou calul 
Jucu șl locul doi, 
la aceeași catego
rie. cu Artist. Zile
le trecute a reeditat
performanța, păs- 
trlndu-și titlul 
de această dată 
cu Argint, ocu- 
plnd, totodată, șl 
locul secund — ca 
șl în 1970 — în
„Premiul Sf. Gheor
ghe".

C. 
in

Trifan (Pescărușul Tulcea) incearcă să finalizeze un „simplu Nelson" 
meciul său cu M. lordache (Progresul București), dar luptătorul bucu

reștean a cîștigat apoi prin tuș
Foto : N. DRAGOȘ

JUNIORII IUGOSLAVI Șl-AU LUAT REVANȘA
București — Vojvodina Novi Sad 4,5—5,5

Cea de a doua întîlnire de lupte 
greco-romane dintre echipele de ju
niori București și Vojvodina Novi 
Sad (Iugoslavia) a avut loc dumi
nică după amiază în sala „23 Au
gust" din Capitală.

Spre deosebire de primul meci, 
cînd gazdele au obținut victoria 
(6—4), de astă dată luptătorii oas
peți au reușit să-și ia revanșa : 
5,5—4,5. Iată rezultatele tehnice : 
cat. 48 kg. — S. Marinescu p. tuș 
(min 7) K. Junas, cat. 52 kg — I. 
Marin egal K. Rakovi, cat. 56 kg —

Gh. Jeles p.p. I. Mesaroș, cat. 60 
kg — D. Merfu p.p. A. Șarjai, cat. 
65 kg — N. Pîrvan egal M. Kis, 
cat. 70 kg — I. Stamate b.p. B. Ti- 
tin, cat. 75 kg — I. Fiscuteanu egal 
Z. Ginger, cat. 81 kg — D. Logo 
b.p. B. Dinic, cat. 87 kg — Gh. Ni- 
culescu b.p. D. Rodie și cat. + 87 
kg — A. Lupașcu p.p. B. Mitic. Par
tidele au fost conduse foarte bine 
de arbitrii D. Pană (București) și 
I. Mișka (Novi Sad).

Octavian GUȚU

ULTIMUL LOC VACANT ÎN TURNEUL FINAL

O etapă calmă înaintea furtunii. 
Iată cum se pot rezuma pe scurt 
întrecerile de sîmbătă și duminică 
din cadrul campionatului național, 
înaintea mult așteptatului derby 
Dinamo—Rapid (programat dumi
nică 24 octombrie) și a celorlalte 
jocuri, ce urmează să decidă pe 
cea de a patra echipă calificată în 
turneul final, loc la care candidea
ză Voința Cluj, Vagonul Arad și 
Progresul București.

Dintre rezultatele ultimei etape, 
surprinzător ni se pare rezultatul

foarte strîns (5—4) cu care Dinamo 
a întrecut la Cluj pe Voința. Par
tida a fost deosebit de echilibrată, 
campionii reușind să se desprindă 
abia în cel de al treilea „sfert".
Clasamentul la zi :
1. Dlnamo Buc. 12 12 0 0 123—25 24
2. Rapid Buc. 12 11 0 1 117—21 22
3. I.E.F.S. 12 8 2 2 63—49 18
4. Voința Cluj 12 5 1 6 66—61 11
5. Progresul Buc. 12 4 2 6 43—58 10
6. Vagonul Arad 12 4 2 6 40—69 10
7. Crișul Oradea 12 2 3 7 34—95 7
8. Politehnica Cluj 12 2 1 9 31—73 5
9. C.S.M. Cluj 12 0 1 11 32—98 1

Ploaie de recorduri republicane în 
competiția organizată de Sc. sp. ex
perimentală Viitorul din București. 
Cele mai multe au fost realizate de 
alergătorul dinamovist Nicolae Mus
tață : 45:51,0 pe 15 000 m (v. r. 
46:54,2 — I. Veliciu). 1.00:51,4 pe 
20 000 m (v. r. 1.04:28,6 — I. Pri- 
cop) și 19 707 m într-o oră (v. r. 
18 756 m — Ov. Lupu). Alte cinci 
recorduri au fost înregistrate de : 
Ion Jăger (Dinamo) 25 000 m — 
1.21:19,4 (v. r. 1.23:46,0 — I. Rus- 
nac), Alex. Arnăutu (Dinamo) 30 000 
m — 1.40:44,6 (v. r... 1.42:28,6), Gh. 
Uceanu (Viitorul) 5 km marș — 
25:02,4 și 10 km marș — 51:49,6,
Aurel Tibel 1 km marș — 5:49.2. 
Ultimele trei sînt recorduri de ju
niori III (Z. IGNIȘCA — antrenor).

• în concursul republican de pro
be neclasice și ștafete desfășurat 
săptămîna trecută la Timișoara au 
mai fost înregistrate următoarele 
rezultate : JUNIOARE II : 60 m : 
Greta Măgirescu (Sc. sp. Bacău) 7,6 
— rec. de senioare egalat (în serii 
Iuliana Engi — Sc. sp. C-ța 8,3 rec. 
de copii I stabilit) ; 500 m : Leon- 
tina Lucaci (CSM Cluj), 1:18,0, Ma
riana Păulescu (Sc. sp. Reșița) 
1:19,4 ; 200 mg : Virginia Silași (Sc. 
sp. Energia Buc.) 32,7, Virginia Co- 
truț (Text. Botoșani) 33,2 ; JUNIORI 
II: 60 m : P. Stînguță (C.F.R. Tim.) 
6,9 (în serii 6,8 — rec. egalat), V. Du
mitrescu (Sc. sp. C-ța) 7,0 — rec. 
juniori III ; 500 m : G. Miilbach 
(C.F.R. Tim.) 1:07,9, V. Sterea (SSA) 
1:08,4 ; 1500 m : N. Onescu (Rovine 
Cv.) 4:07,2, Ed. Griihval (Lie. Slavici 
Arad) 4:12,2. N. Persideanu (Poli. 
Tim.) 4:16,4 ; 200 mg : I. Korodi (Sc. 
Sp. Oradea) 26,3, I. Predescu (SSA) 
26,6 ; 8 + 4 + 2 + 100 m : S.S.A.

Buc. 3:24,6 — rec. stabilit, Rovine 
Craiova 3:24,6. (Em. GROZESCU — 
coresp).

• La sfîrșitul săptămînii este pro
gramată ultima etapă — a patra — 
în campionatul republican pe echipe 
și în concursul republican inter-ju- 
dețean. Cu acest prilej se vor desfă
șura următoarele întîlniri : Cluj .— 
Dinamo — Steaua, la Cluj, Rapid — 
C.A.U. — Ș.S.A. la București și 
Brașov — Metalul — Timiș la 
Brașov.

întîlnirea cea mai importantă este 
cea dintre Dinamo, actualul lider, 
și Steaua, care urmează să decidă 
formația campioană a țării pe anul 
1971. Dacă Dinamo va obține vic
toria, titlul va fi al său, dacă însă 
Steaua va fi cîștigătoare, se va a- 
junge la situația ca trei echipe (a- 
cestea două, pius C.A.U., actuala 
campioană) să se afle la egalitate 
de puncte. în acest caz, conform 
hotărîrii de ieri a biroului F.R.A. 
departajarea se va face pe baza 
punctaverajului general, totalizat de 
fiecare formație în cele patru etape 
ale competiției.

La ora actuală situația în fruntea 
clasamentului este următoarea :
1. Dinamo 6 6 0 0 1085,5—703,5 12
2. C.A.U. 6 5 0 1 1102 —697 10
3. Steaua 6 5 0 1 1085 —660 10

Aceeași clauză regulamentară va 
fi folosită și pentru departajarea 
echipelor din zona retrogradării.

ETAPA
DE ZONĂ

A ECHIPELOR DE JUNIORI
La Suceava, Brașov și Tg. Mureș 

vor avea loc, sîmbătă și duminică, 
întrecerile etapei de zonă a cam
pionatului național de judo pe e- 
chipe rezervat juniorilor (mari și 
mici). Pînă acum și-au anunțat par
ticiparea 44 de formații.

Săptămîna viitoare își vor dispu
ta întîietatea și 16 echipe din clu
burile și asociațiile sportive bucu- 
reștene

MASCULIN

CLUJ. — La întrecerile din ora
șul nostru au dominat popicarii ju
dețelor Mureș, Hunedoara și Bihor, 
care aproape în întregime s-au cali
ficat pentru finalele ce se vor dis
puta luna viitoare. Rezultate : se
niori : 1. I. Balogh (Hunedoara) 878, 
2. St. Eordogh (Mureș) 869,3. V. Fel- 
szegi (Sibiu) 854, 4. L. Martina 850, 
5. I. Erdelyi (Bihor) 836. Perechi : 
Gh. Vuță — L. Bartok (Mureș) 
1687, 2. St. Eordogh — L. Martina 
(Mureș) 1666 Juniori: 1. Fr. Be-
recki (Mureș) 832, 2. C. Iacob (Bi
hor) 805, 3. V. Miclea (Hunedoara) 
799, 4. N. Schlesinger (Maramureș) 
773, 5. C. Oniță (Bihor) 718.

E. FEHERVARI — coresp.
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REZULTATE DIN DIVIZIA B

B ASCHETB ALIȘTII

SĂ MUNCEASCĂ INTII, APOI SĂ AIBĂ PRETENȚII

(Urmare din pag l)

vioiciune, călătoria în însorita Ita
lie le-ar fi împrospătat forțele ?

De fapt, spunînd lucrurilor pe 
nume, credem că tocmai neefec- 
tuarea acestei deplasări (după 
părerea noastră neindicată pen
tru perioada respectivă și, în a- 
cest sens, turneul susținut de 
reprezentativa țării în Sicilia, 
înaintea campionatelor europene, 
a avut, după cum se știe ur
mări negative șl putea servi c^ 
lecție) a „demobilizat" echipa 
(sperăm că ironia se simte), fă- 
cînd-o să nu apere cu cinste cu
lorile clubului pe care îl repre
zintă și care îi asigură condiții 
optime de pregătire.

Dar, din păcate, formațiile noa
stre de baschet ne-au obișnuit cu 
comportări mediocre și submedio
cre în competițiile internaționale. 
Chiar anul acesta Rapid (fete) s-a 
clasat pe locul 5 (din opt echipe) la 
campionatul european feroviar de 
la Pezinok (Cehoslovacia) ; Politeh
nica (fete) a ocupat locul 5 (din 
șapte participante) la turneul de la 
Plovdiv ; iar Steaua s-a situat pe 
locul 5 (din șase team-uri) la Tur
neul armatelor prietene de la Bu
dapesta. Ca să nu mai vorbim de 
„performanțele" înregistrate ani 
de-a rîndul în competițiile oficiale

(C.C.E. și Cupa Cupelor) in care, de 
regulă, reprezentantele României au 
fost eliminate din al doilea sau 
chiar din primul tur, și nu de că
tre cele mai bune echipe !

Dar, tot din păcate, de fiecare 
dată s-au găsit scuze, au fost in
vocate diferite pretexte (arbitraj, 
neacomodarea cu panourile, „ghi
nion" la tragerea la sorți etc.), fără 
a se arăta în mod deschis adevăra
tele cauze : pregătirea necorespun
zătoare în cadrul cluburilor și lipsa 
unei valori reale.

Nu avem intenția să dăm soluții, 
deoarece acestea sînt cunoscute, 
teoretic, de ani de zile, de cînd se 
solicită baschetbaliștilor din țara 
noastră și antrenorilor ]or să mun
cească mult mai mult decît o fac 
acum, cu deplină seriozitate, con
știinciozitate, asemenea formațiilor 
redutabile din Europa. Nu dăm so
luții, pentru că ele sînt discutate și 
aprobate în ședințe, dar omise cînd 
este vorba de fapte. în schimb, „co
rul" văicărelilor, al nemulțumirilor, 
al motivărilor (uneori hilare), devi
ne tot mai supărător auzit.

Nu este oare cazul ca șirul lung, 
foarte rar întrerupt, al insucceselor 
formațiilor de baschet să fie 
curmat ? Nu este oare momentul 
ca reprezentantele României în în
trecerile Internaționale să munceas
că în primul rînd și apoi să aibă

pretenții ? Considerăm că da, iar a- 
tunci cînd se vor arăta roadele an
trenamentelor la nivelul solicitări
lor baschetului de clasă, vom fi pri
mii care vom aplauda succesele. 
Iată de ce, deși sîntem mîhniți că 
fruntașele țării nu iau parte la 
C.C.E., la Cupa cupelor, ca și la alte 
competiții de amploare, apreciem 
drept logică această „carantină". 
Sperăm ca măcar acum lucrurile să 
fie înțelese așa cum se cuvine, iar 
ambiția să determine pe jucători și 
antrenori să ridice la un nivel ono
rabil valoarea baschetului româ
nesc.

Duminică s-a desfășurat etapa a 
Ill-a a campionatelor diviziei B. 
Iată rezultatele :

MASCULIN : seria I : Politehnica 
Iași — Relonul Săvinești 2—3, Pe
trolul Ploiești — Oțelul Galați 3—0, 
Vagonul Ploiești — Constructorul 
Suceava 2—3, seria a Il-a: Electra 
București — Medicina București 
3—2, Locomotiva București — Voin
ța București 2—3, Aurora Bucu
rești — Farul Constanța 2—3, seria 
a lll-a: Corvinul Hunedoara -- 
Politehnica II Timișoara 3—0, A.S.A. 
Sibiu — Electroputere Craiova 3—1, 
Constructorul Caransebeș — Voin
ța Arad 0—3; seria a IV-a: Explo
rări Baia Mare — Politehnica Bra
șov 3—0, Industria sîrmei C. Turzii 
— Silvania Șimleul Silvaniei 2—3, 
Alumina Oradea — C.F.R. Cluj 
3—1.

FEMININ : seria I: Viitorul Bucu

rești — I.T.B. Informația București 
1—3, Orizontul Bacău — Spartac 
București 0—3, seria a II-a: Flacăra 
roșie București — Progresul Bucu
rești 1—3, Voința Constanța — Con
fecția București 3—2, Politehnica 
Galați — Universitatea București 
0—3; seria a lll-a: Voința Brașov 
— Sănătatea Tîrgoviște 3—0, Cor
vinul Deva — Drapelul roșu Sibiu 
3—0, Universitatea Craiova — Vo-
ința Sinaia 3—0 ; seria a IV-a: Uni
versitatea Cluj — Voința M. Ciuc 
3—1, Medicina Tg. Mureș — Voința 
Zalău 3—0, Voința Oradea — Vii
torul Bistrița 3—2.

(CORESPONDENȚI : 
nescu, I. Costea, T. 
Sere, M. Mutașcu, I. 
Tonea, M. Radu, G. 
Toader, M. Iamandi,

D. Diaco-
Tohătan,
Ionescu, 
Arsenie, 

C. Gruia,

V 
P. 
C. 
G.

Tămaș, St. Gurgui, I. Iancu, A. Va- 
silescu).

DIN NOU SUMEDENIE DE SUSPENDĂRI

Un nou val de acte reprobabile, 
comise în cursul unor meciuri ale 
diviziei B și ale campionatului 
republican școlar și de juniori, a 
determinat Comisia centrală de 
disciplină și educație din cadrul 
F.R. Baschet să hotărască urmă
toarele sancțiuni :

— suspendarea de la conducerea 
echipei, pe timp de două etape, a 
antrenorilor E. Tordai (Șc. sp. Tg. 
Mureș), L. Abramescu (Avîntul ti
neresc Pucioasa) și St. Bartoș (Să
nătatea Aiud), ultimul fiind sus
pendat și ca jucător, pe același 
termen; suspendarea de la condu
cerea echipei, pe o etapă, a antre
norilor M. Constantinescu (Liceul 
Găești) și I. Balaș (Inst. Pedagogic 
JTg. Mureș); suspendarea terenului

formației Avîntul tineresc Pucioa
sa pe timp de două etape, și o- 
bligarea ei de a organiza jocurile, 
în calitate de echipă gazdă, în- 
tr-un oraș la minimum 60 km de 
Pucioasa ; suspendarea, pe timp de 
patru etape, a jucătorului AI. Rață 
(Lie, nr. 10 Timișoara); suspen
darea, pe timp de două etape, a 
jucătorului L. Pocsay (Constructo
rul Arad); suspendarea, pe timp 
de o etapă, a jucătorilor I. Ivanyi 
(Inst. Pedagogic Tg. Mureș), P. 
Dumitrescu (Avîntul tineresc Pu
cioasa), V. Sirbu și L. Bitay (Lie. 
„Avram Iancu" Aiud); avertizarea 
jucătorilor L. Saivan (Sănătatea 
Aiud) și S. Lorinez (Șc. sp. Tg. 
Mureș),

Duminică dimineață pe șoseaua 
Pipera a avut loc primul concurs 
de ciclocros al anului, organizat de 
clubul bucureștean Voința.

Deși vremea a fost nefavorabilă, 
concursul s-a bucurat totuși de o 
participare numeroasă : 54 de con- 
curenți de la cluburile Steaua, Di
namo, Voința, Șc. sp. 2, Șc. sp. 3 etc.

Traseul, cu o lungime de 2,5 km, 
a fost îngreunat și de ploaia că
zută cu o noapte înainle, concuren- 
ții fiind obligați să-și dubleze efor
turile pentru parcurgerea lui.

Iată cîștigătorii: biciclete de tu
rism (o tură) — 1. Mihai Ghiță 
(Șc. sp. 2) 11:45, 2. C. Făureanu (in
dividual) 12:27, 3. Mihai Peneș (in
dividual) 12:32 ; semicurse (două 
ture) : 1. Gelu Opran (Dinamo) 
19:54, 2. Ion Scîrneciu (Voința) 
20:13, 3. Marius Nicolae (Voința) 
20:21 ; juniori mici (patru ture) : 
1. Adrian Florea (Șc. sp. 3) 33:50, 2. 
Ilie Totora (Șc. sp. 2) 34:15, 3. T. 
Ciumetj (Șc. sp. 3) 36:20 ; juniori 
mari (cinci ture) : 1. Marian Ferfe- 
lea (Steaua) 40:40, 2. Ion Nedelcu 
(Șc. sp. 2) 41:02, 3. Mircea Ramaș- 
canu (Dinamo) 41:26; seniori (șap
te ture) : 1. Dumitru Stanca (Voin
ța) 53:32, 2, Vasile Selejan (Di
namo) 54:15, 3. George Negoescu 
(Steaua) 55:40.

G. ROSNER, corespondent .

„CUPA VOINȚA" LA CICLOCROS

Tradiționala competi
ție organizată anual de 
clubul sportiv Voința a 
deschis duminică dimi
neață sezonul actual de 
ciclocros. La seniori, 
proba a fost dominată 
de Dumitru Stanca (în 
fotografie) care, învin- 
gindu-și adversarii și 
trecind cu brio peste 
dificultățile unui traseu 
greu a cîștigat „Cupa 
Voința",

Pentru cei ce cunosc îndeaproape 
lumea sportului călare poate apă
rea. la prima vedere, o surpriză 
prezenta călărețului sibian Adolf 
Frohlich la rubrica «Prim plan”. 
Performantele sale — puțin răsună
toare, mai ales dacă ținem seama 
că ele au fost obținute în cadrul 
categoriei ușoare — au stat în um
bra unor figuri binecunoscute ale 
dresajului românesc : Iosif Molnar, 
Nicolae Mihalcea, Dumitru Velicu, 
care de ani de zile domină între
cerile în această disciplină.

Cu perseverență și muncă asi
duă, Adolf Frohlich caută să de
pășească această „graniță” și să 
ocupe un loc în elita specialiștilor 
din dresai.

Antrenorul său, Gheorghe An
drei. ne spunea, printre altele : 
„Deși tinăr, ei are un simț deo
sebit al caluțui, este foarte tenace, 
nu se descurajează la primele in
succese”. tntr-adevăr, toți cei care 
îl știu îndeaproape pe Adolf Froh
lich sînt unanimi în a-i recunoaș
te multiple calități : modestie, 
conștiinciozitate, pasiune pentru 
călărie.

La Sibiu, vechi centru ai călăriei 
noastre (să menționăm doar că 
La actuala ediție a campionatului 
pînă în prezent reprezentanții, clu
bului C.S.M. au cucerit două titluri 
prin Marius Burtea — obstacole 
și A. Frohlich — dresaj) se pre
conizează construirea unui manej. 
Desigur, realizarea lui ar ușura 
mult munca sportivilor secției, 
care timp de cinci luni pe an sînt 
obligați să-și reducă volumul de 
muncă, din cauza vremii nefavo
rabile. Oricum, și în condițiile 
existente, credem că un sprijin mai 
substanțial din partea clubului ar 
trebui să se manifeste, mai ales 
că investițiile nu sînt în zadar. 
Adolf Frohlich fiind un exemplu 
în acest sens.

L-am întrebat pe A. Frohlich 
despre planurile lui de viitor. 
„Doresc — ne-a răspuns — să 
continui lucrul cu Artist, pentru 
a mă putea prezenta la ediția 
viitoare a campionatului, la cate
gorii superioare, dar pentru aceas
ta va trebui depus un efort ma
xim. Sper să reușesc...“ Noi sin- 
tem încrezători în forțele tînăru- 
lui călăreț.

IN SEMIFINALELE CAMPIONATULUI INDIVIDUAL ȘIDE PERECHI

FEMININ

BUZĂU. — Bucureștencele au fost 
cele ce au animat întrecerile, dar 
două jucătoare din Galați au reușit 
să se intercaleze printre primele 
cinci clasate, care au cucerit drep
tul de a fi prezente în finală. Se
nioare : 1. Constanța Marincea
(București) 400, 2. Aristița Uță (Ga
lați) 399, 3. Valeria Dumitrescu 
(București) 390, 4. Florica Lăpușan 
(București) 387, 5. Cornelia Greces- 
cu (București) 375. Junioare : 1. Iu
liana Gîdea (Galați) 402, 2. Vasilica 
Pințea (București) 399, 3. Silvia 
Maxim (București) 395, 4. Margare
ta Bordei (București) 371, 5. Maria 
Ciobanu (Neamț) 371. Perechi: 1. 
Florica Lăpușan-422 — Cornelia 
Grecescu-394 (București) 816, 2. Ari
stița Uță-411 — Emilia Voineag-361 
(Galați) 772. După cum se vede din 
rezultate, lupta pentru primele 
locuri a fost deosebit de strînsă.

ORADEA. — Primele clasate, con
curentele din județul Mureș, atît la 
senioare cît și la junioare, au cîș
tigat comod, întrecînd pe sportivele 
de pe locurile secunde la diferență 
mare. Senioare : 1. Minodora Che- 
țan (Mureș) 434, 2. Elisabeta Racz 
(Cluj) 407, 3. Ana Achim (Satu 
Mare) 386, 4. Elisabeta Blok (Hu
nedoara) 355, 5. Ana Nagy (Cluj) 
343. Junioare : 1. Elisabeta Szilagyi 
(Mureș) 443, 2. Erica Szasz (Mureș) 
407, 3. Rozalia Stefucz (Cluj) 383, 
4. Bella Biro (Mureș) 378, 5. Elisa
beta Roth (Maramureș) 361. Perechi: 
1. Ana Achim — Emilia Timock 
(Satu Mare) 773, 2. Ana Nagy — B- 
lisabeta Racz (Cluj) 707.★

Sîmbătă și duminică se va disputa 
la Halle (R.D.G.), tradiționalul tur
neu individual internațional dotat 
cu „Cupa Werner Seelenbindcr", la 
care vor participa popicarii români 
Gheorghe Silvestru și Elena Tran
dafir.

SCORURI SCONTATE ÎN B
în cadrul etapei a IV-a (17 oc

tombrie) a diviziei B s-au înregis
trat următoarele rezultate :

Seria I Sud — grupa A : A.S.E.
— Arhitectura 4—3 (4—0) ; Con
structorul — Vulcan 3—16 (3—6) ; 
Aeronautica — Tînărul Petrolist 
23—0 (14—0) ; Petrochimistul Pitești
— Dunărea Giurgiu 4—3 (0—0)

(Corespondenți: G. Rosner, I. Ior- 
danide, V. Kanu).

Grupa B : Chimia Năvodari — 
I.T.C. Constanța 16—3 (6—0) ; Rapid 
București — Portul Constanța 17—0 
(12—0) ; Olimpia — Farul II Con
stanța 11—6 (8—6) ; S.S. 2 Con
stanța — Voința Constanța 4—34 
(0-18).

(Corespondenți: C. Popa, N. Fera- 
ru, I. Ion).

Seria a II-a Est: Agronomia Iași
— Constructorul Suceava 7—8 
(0—0) ; Ancora Galați — Minerul 
G. Humorului 6—0 (neprezentare) ; 
Unirea Bîrlad — Automobilul Te
cuci 13—10 (9—6).

(Corespondenți : V. Diaconescu, 
T. Siriopol, L. Solomon).

Seria a IlI-a Vest: Chimica Tîr-

năveni — Minerul Lupeni 17—0 
(5—0) ; Electroputere Craiova — Po
litehnica Cluj 17—3 (13—0) ; Pre
cizia Săcele — Voința Timișoara 
28—0 (10—0) ; Știința II Petroșani 
— C.F.R. Brașov 3—7 (3—1).

(Corespondenți: I. Ionescu, Șt. 
Gurgui, N. Vasile, S. Băloi).

MARGARETA JUNCU A CÎȘTIGAT 
SEMIFINALA DE LA TG. MURLȘ
TG. MUREȘ. 18 (de la corespon

dentul nostru). Semifinala campio
natului republican individual femi
nin de $ah. disputată în localitate, 
s-a încheiat, stabilindu-se următorul 
clasament : Margareta Juncu (CSM 
Cluj) 9*/a p. Adela Gesticone (Mure
șul Tg. Mureș) 8 p, Anca George 
(Politehnica Brașov) 7% p, Clara 
Borșoș (Mureșul Tg. Mureș) 7*/a p, 
Mihaela Duță (Mureșul Tg. Mureș) 
7 p, Paraschiva Fleșeriu (Mureșul 
Tg. Mureș) 6l/2 p.

Ion PAUȘ 
corespondent județean

La Brașov s-au desfășurat între
cerile unei faze de zonă a compe
tiției de tineret „Cupa Speranțelor". 
Cu acest prilej s-a putut face o 
constatare cu totul neașteptată și 
care trebuie să constituie un subiect 
de meditație pentru forul de spe
cialitate. Dacă în probele de spadă 
și sabie starturile au fost suficient 
de bine populate, la floretă-fete au 
participat patru echipe, iar la flo- 
retă-băieți doar două.

CLASAMENTE FINALE. — Flo
retă fete: 1. Timișoara (Ana
Zsiros, Crista Tănăsescu, Ildiko Sla- 
hodka, Dorina Lăzăreanu) 6 p; 2. 
Constanța 4 p; 3. Craiova (cu nu
mai două floretiste în echipă) 2 p. 
Floretă băieți: 1. Ploiești (Con
stantinescu, Ghinea, Cursaru) 6 p; 
2. Timișoara 3 p. Sabie: 1. Brașov 
A (Duția, Drăghici, Csiki) 10 p; 2. 
Iași 8 p; 3. Ploiești 6 p. Spadă: 1. 
Craiova A (Bunea, Dima, Podeanu).

10 p; 2. Timișoara 4 p (27 a.c.); 3. 
Constanța 4 p (23 a.c.)

JUNIORII BUCUREȘTENI DIN 
NOU PE PLANȘA

Sala Floreasca II a găzduit cam
pionatul Capitalei la juniori care 
a prilejuit o serie de asalturi dis
putate la un bun nivel tehnic. RE
ZULTATE. Floretă fete : 1. D. 
Priscorniță (IEFS) 4 v d.b.; 2. A. 
Halchin (Universit.) 4 v d.b. ; 3. 
A. Gîrbea (Progr.) 3 v. Floretă bă
ieți: 1. Al. Fălticeanu (Universit.) 
7 v; 2. D. Logan (Viitorul) 5v; 3. 
Al. Ionescu (Universit.) 5 v. Sabie: 
1. M. Mustață (Viitorul) 5 v; 2. A. 
Stan (S.S. 1) 4 v; 3. M. Lupuțiu 
(Univ.) 4 v. Spadă: 1. M. Băicoia- 
nu (IEFS) 6 v; 2. E. Zanea (Univ.) 
5 v; 3. Gh. Gaidaruc (C.S.S.) 5 v.

P. TUDOR-coresp.
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sînt de părere ll i na mo v ișt ii, anticipînd deznodământul partidei de miercuri, cu Feijenoord

CRAMPON

Duminică dimineața, la o oră cînd 
Predealul, învăluit într-o perdea 
groasă de ceață, încă nu se deștep
tase, jucătorii dinamoviști își făceau 
înviorarea pe terasa frumosului ho
tel dinspre Cioplea.

Sosiți aici în ziua precedentă, 
pentru o necesară schimbare a me
diului înaintea dificilei partide de 
miercuri cu Feijenoord, ei se scu
laseră mai devreme ca de obicei, 
deoarece urmau să plece la Cîmpi- 
na, în vederea jocului de verifi
care cu echipa locală Neptun.

I-am însoțit în această scurtă

călătorie, împrejurare care mi-a o- 
ferit posibilitatea să intru în at
mosfera echipei, să devin pentru 
cîteva ceasuri un adevărat confi
dent el ei. M-a impresionat plăcut, 
de la bun început, faptul că i-am 
găsit pe dinamoviști destinși, ve
seli, optimiști. Medicul echipei, M. 
Ciortea, care este nu numai un tă
măduitor al diferitelor suferințe 
trupești, dar și un bun cunoscător 
al stării de spirit a jucătorilor, imi 
spune (după ce mai întîi ține să 
precizeze că starea de sănătate a 
băieților nu-i provoacă griji, cu ex-

cepția oarecum a lui Dumitrache, 
aflat încă în curs de investigație 
pentru precizarea diagnosticului la 
piciorul suferind) că atmosfera e- 
xistentă în lotul dinamovist este 
mai bună ca oricînd : „S-a ajuns 
la un echilibru sufletesc excelent, 
care se reflectă, de altfel, și în e- 
voluțiile din ultima vreme ale e- 
chipei, îndeosebi prin depășirea cu 
succes a momentelor mai 
ivite

De 
die, 
luînd

m joc“.
acord cu cele spuse 
antrenorul Nicușor 
ca termen de raport

critice

de mc- 
adaugă, 
repriza

ÎN DIVIZIA B

O SINGURĂ VICTORIE !N DEPLASARE
SERIA I

S.N. OLTENIȚA — SPORTUL 
STUDENȚESC 1—1 (1—1)

Frigul pătrunzător, ploaia și vîn- 
tul puternic nu i-au impresionat 
prea mult pe jucători, care au 
practicat — m>ai ales în prima,re
priză — un joc ce a depășit în 
multe momente nivelul unei întîl
niri de divizia B. în min. 19, 
Kraus, lansat excelent, șutează vio
lent din afana careului mic, sub 
bara transversală : 1—0 pentru 
Sportul studențesc! După ce iro
sesc două mari ocazii în minutele 
24 și 26, gazdele egalează în min. 
35, prin Constantin, care a specu
lat dubla greșeală a lui Rădules- 
cu și Mățăoanu. In min. 68, arbi
trul Zaharia Drăghici (Constanța) 
— care a condus, în general, bine

trai Tudorie. După acest duș rece, 
giurgiuvenii revin în atac și după 
numai două minute egalează, Lungu 
înscriind în poarta goală. Presiu
nea gazdelor continuă, și în min. 
70. cade golul victoriei. Sandu 
„întoarce** excelent un balon , în 
careu și Vasilache reia splendid 
cu capul în 
celent Aurel

plasă. A condus ex- 
Bentu (București).

Aurel PĂPĂDIE
P. NEAMȚ — C.F.R.CEAHLĂUL

PAȘCANI 2—1 (1—1)
Localnicii au dominat (raport 

de cornere 16—3 în favoarea lor), 
însă Baicu, Contardo și Ștefănescu 
au ratat cîteva ocazii. Golurile au 
fost marcate de Aurel 
(min. 42), Buzatu (min. 
gol), respectiv Iordache 
A condus bine T. Leca 
(C. Nemțeanu, coresp.).

nilor-surpriză pe care le cre
ează. Prima repriză a fost eviden
țiată prin contraatacurile pericu
loase ale lui Atodiresei, Pușcaș și 
Silaghi. în repriza a doua, COrvi- 
nul a dominat, dar fără orizont, 
fiind din nou la un pas de a primi 
un gol în min. 60, Ia o frumoasă 
acțiune a lui Pușcaș.

Scorul a fost stabilit în min. 43 
de Silaghi, la o centrare a lui Red- 
nic. A arbitrat foarte bine Otto 
Anderco (Satu Mare). El a anulat 
corect, pe baza ofsaidului care l-a 
precedat, autogolul lui Stan (min. 
65).

a doua a partidei cu „U“ Cluj („în 
prima repriză echipa a mers slab**), 
că este în general mulțumit de fe
lul în care se prezintă elevii săi. 
„Am fost satisfăcut, ne-a mărturi
sit Nicușor, văzînd că acum ei se 
angajează mai mult in joc și 
sigur că același lucru îl vor 
și miercuri, cu Feijenoord".

Reluînd această idee, Dinu 
să completeze : 
meci qreu. de mare luptă. Va tre
bui să facem o mare risipă de e- 
nergie. Dacă toți băieții — ceea ce 
și sînt convins că se va întîmpla — 
vor juca cu dăruirea, cu spiritul de 
sacrificiu dovedite și la Trnava, va 
fi imposibil să nu învingem".

...Puțin după ora 9, dinamoviștii 
își făceau apariția pe stadionul din 
Cîmpina. Ignorînd ploaia și frigul 
(Dumitriu II, aflat pe tușă, își ex
prima regretul că nu poate juca și 
el alături de colegii săi, pe un ase
menea timp, cînd „pasele merg 
dintr-una"), luîndu-și in serios ad
versarii, elevii lui Nicușor s-au do
vedit deopotrivă generoși și față 
de cele cîteva sute de spectatori 
care înfruntaseră vremea nefavora
bilă pentru a-i vedea la lucru, dînd 
evoluției lor o notă destul de ridi
cată de calitate. De fapt, ei n-au 
făcut decît să confirme seriozitatea 
și sîrguința deosebită cu care pre
gătesc acest nou și dificil examen 
de maturitate în comoetiția euro
peană a campionilor de cluburi.

sînt 
face

ține
„Ne așteaptă un

★

Gheorghe
50, auto- 

fmin. 40). 
— Brăila.

Radu TIMOFTE
C.F.R. TIMISOARA—ELECTROPUTERE 

CRAIOVA 3—0 (1—0)
Feroviarii au prestat un joc fru

mos, obținînd o victorie meritată. 
Punctele au fost realizate de Pa-

Din nou panică în careul oaspeților. (Fază din meciul Progresul București — Metalul Tirgoviște)
Foto 3 N. DRAGOȘ

In cursul dimineții de ieri, dina- 
moviștii au efectuat un ușor an
trenament fără minge la Predeal. 
Seara, ei urmau să vizioneze fil
mul meciului Feijenoord — Tel star, 
disputat sîmbătă la Rotterdam în 
cadrul campionatului olandez, film 
realizat de profesorul Remus Dră- 
gușanu, metodist la clubul Dinamo, 
care s-a deplasat special pentru a 
urmări acest joc.

Astăzi după-amiază, lotul dina- 
movist se va transfera de la Pre
deal la Săftica. . unde va rămîne 
pînă miercuri la ora prînzului.

Constantin FIRĂNESCU

această partidă, anulează, la sem
nalizarea fesierului Pilosian — un 
gol înscris de gazde, pe motiv de 
ofsaid. în ultimul sfert de oră, ju 
cătorii din Oltenița, mareați evi
dent de eforturile făcute, au cedat 
inițiativa. Ca urmare, în min. 80, 
studenții sînt pe punctul de a în
scrie, dar Sandu Mircea trimite 
balonul cu capul în bara orizon
tală.

2—0 (0—0)
rezistat pînă în 

Ghiorcău a des- 
10 minute, Bran

Sîntem și noi, iată, in pozi
ția localităților de lîrigă ma
rii vulcani: ne cutremurăm. 

Pentru că demisiile lui Răducanu și 
Tătaru sînt cutremurătoare. Rădu
canu a demisionat, prin scoate
rea banderolei de căpitan . de 
echipă și prin batjocorirea ei cu 
piciorul, în văzul lumii, la Craio
va. Demisia lui trebuie primită. 
Tătaru a demisionat din echipă 
prin nepre,zentare la aeroport.

In fond, aceste demisii pun 
din nou, în mod mai clar decît 
ar vrea unii, problemele de bază 
□ le fotbalului nostru, structura 
lui și culoarea lui morală.

Am mai afirmat-o de cîteva 
ori : indiferent de rezultate (care 
pot fi, uneori, excepționale), tre
buie spus adevărul gol-goluț. și 
anume că o parte din bazele 
morale ale fotbalului nostru sînt 
precare. Trăim prea des într-o 
stare de ambiguitate, indecizie, 
tropăit și toleranță. Pedepsim, 
din cînd în cînd, dar nu în or
dinea gravității, ci în funcție de 
conjuncturi care, pentru oamenii 
serioși, sînt impracticabile. De
venim sentimentali, cînd ar tre
bui să ne arătăm incoruptibili. 
Creăm toate tipurile posibile de 
precedente. Și totul, totul, pen
tru că forma fotbalului nostrutru că forma fotbalului 
nu mai îmbracă pe deplin conți
nutul fotbalului nostru.

Fotbaliștii de 17—19 ani arată 
și se comportă ca niște, prinți 
ai eleganței, ai bunului simț și ai 
candorii. Aceiași fotbaliști, a- 
junși la 20—22 de ani, devin 
cu totul și cu totul alții, prinți 
ai șantajului față de antrenori și 
cluburi, aroganți și impuri, gata 
să mintă și să participe la re
tractări favorabile.

E curios și semnificativ că, 
deși din punct de vedere valoric 
fotbaliștii ultimilor zece ani nu 
seamănă între ei, din punctul 
de vedere al destinului moral ei 
își seamănă uluitor. Sînt sau fot
baliști morali, cuminți, exem
plari (Constantin, Nicușor, Lereter) 
sau ajung să fie șaua bătută 
permanent ca să priceapă iapa 
(care nu vrea să priceapă). La 
un moment dat unii dintre ei 
(Ozon) devin antrenori. Și ceea 
ce și ei au făcut, ca jucători. îi 
supără la cei pe care-i antre
nează și care nu-i ascultă (Do-

CONSFĂTUIRE CU ARBITRII 
DIVIZIONARI A D^N BUCUREȘTI
Astăzi, de la ora 17,30, la sediul 

F. R. Fotbal, Colegiul central al 
arbitrilor organizează o consfătuire 
în cadrul căreia se vor dezbate ul
timele precizări ale F.I.F.A. privind 
regulamentul de joc. La consfătuire 
au fost invitați arbitrii divizionari A 
din Capitală.

brin). Pentru câ Dobrin nu e de
cît un alt nume al lui Ozon. 
Pentru câ Dobrin, e revanșa, pes
te timp, a tuturor antrenorilor pe 
care Ozon nu i-a ascultat. „Bă- 
tîndu-se" cu Dobrin, Ozon s-a 
luptat cu sine, în oglindă.

Vedeți dar! Băieți diferiți a- 
jung sâ-și semene, blonzi și bru- 
neți, sanguinici și flegmatici, 
ajung la același fel de existență 
și de comportare I

lată câ fotbalul nostru produ
ce două tipuri fixe de jucători. 
Ca dovadă câ structura etică e 
consolidată greșit. Ca dovadă

SUFERINȚELE

MORALE

ALE CELOR

MAI BUNI
NU fotbaliștii, acești superbi 

tineri (la 
talpă cu 
mul rînd 
matul.

Băieții 
plini de 
experiențe 
ei arată, așa cum arată, demon
strează necesitatea formării u- 
nui mediu moral și a unei struc
turi educaționale pozitive. _

„Ce cuminte era Dumitrache, 
acum doi ani !" spun toți cei 
care l-au cunoscut. lată-l azi I 
Eliminat de pe teren, după o 
altă perioadă confuză, după 
alte suspendări, după erori si
milare, după o încetinire a talen
tului său, în fond.

lată-l pe Răducanu I Cu tot 
marele său talent, cu toată ome
nia sa de uriaș duios, Răducanu 
a demisionat.

lată-l pe Tătaru I Copil ex
cepțional și cuminte, atacant de 
rasă, viu și inteligent, nu-și poa
te lepăda pijamaua si nu se duce 
la aeroport, cînd pleacă echipa 
sa.

câ
frunte cu broboane, la 
crampoane) sînt în pri- 
vinovați, ci mediul, cli-

aceștia intra în arenă 
iluzii, deschiși oricăror 

omenești. Faptul câ

întreaga 
recunoaște vo-

lată-l pe Dobrin I 
lume fotbalistică i----
ca)ia sa, intuiția sa. Și totuși el 
nu e prezent în 
naționale.

Ce-i de făcut ? 
renunțăm cu ușurință la Tătaru, 
Răducanu. Dumitrache, Dobrin ?

Uite, nu știu de ce, mă apucă 
un orgoliu de prooroc și-mi vine 
să spun că, în ritmul ăsta, vom 
ajunge intr-o zi să-i eliminăm sau 
să-i facem să demisioneze pe 
toți cei buni. Să ne întrebăm, în 
fine : ce anume îi determină, 
mereu, pe mulți fotbaliști de 
excepție să fie ciuca atențiilor, 
ca să nu zic a bătăilor ?

Să ne gîndim, înainte de . a-i 
pedepsi (cum uneori și trebuie I) 
pe cei buni, la crearea unei a- 
devărate emulații a valorilor, la 
transformarea campionatelor in
terne nu doar în competiții- sîn- 
geroase pentru 
competiții morale, în care 
mai buni să se bucure de 
ce li se cuvine. Să-i facem 
să aibă ce regreta, atunci 
preșesc. Altfel, vorba unui

lotul echipei

Putem noi sâ

puncte, ci în 
cei

ceea 
deci 
cînd 

__........ ................ - umo
rist dur, nu merită să fii cel mai 
bun. E preferabil să fii mediocru.

ir

Pentru masacrul pe care !-a 
făcut oe teren, în meciul cu ,,U" 
Cluj, Dinu are la mine pe bandă 
de maanetofon, un fluierat pre- 
luna. Caut acum pentru el și o 
huiduitură groasă. Nu mai țin 
bine minte unde aș outea-o qăsi. 
Tn ce meci? Parcă fusese, o dată, 
de mult, un meci cu Danemarca 
și era unul, nu rețin cine, 
care-l huiduia un întreg ti.★

Citez dintr-un mare 
pe care l-am ucis în 
nașterii mele : „Pentru 
matori contează, _ mai 
cît rezultatul în sine, propria 
ed'ficare morală".

Chiar așa ! Amatorii, asta 
buie să facă, să fie morali, 
fel, sînt niște trișori de rînd.

, pe 
stadion.

moralist, 
noaptea 
niște a- 

mult de- 
lor

tre- 
Alt- 
Nu 

mă refer bineînțeles, la campio
natul nostru de fotbal ci la lup
tele de țurcă de pe planeta 
Venus.

ADRIAN PĂUNESCU

CONFERINȚA federațiilor
DE FOTBAL DIN BALCANI

Ieri au plecat la Istanbul Ion 
Balaș și Ion Alexandrescu, vice
președinte și, respectiv, secretar 
general al F.R.F. Reprezentanții fe
derației noastre vor lua parte la 
lucrările Conferinței federațiilor de

fotbal din țările balcanice, în ca
drul căreia se va discuta calenda
rul viitoarelor întîlniri ale echipe
lor naționale și de club din această 
zonă geografică.

ETAPA A Vlll-a A DIVIZIEI C
Oltenii intre ei Dunărea Calafat
SERIA I SERIA A IV-a

Progresul Corabia 9-1
SERIA A X-aSERIA A Vll-a

Botoșani

Suceava

Frasin

Minobradul Vatra

Cîmpulung

Bucu-

Lehliu

Dinamo

Constantin MORARU
PROGRESUL BUCUREȘTI — METALUL 

TÎRGOVIȘTE 4-0 (2-0)
Scorul reflectă diferența de pre

gătire, sub toate aspectele, a ce
lor două echipe. Progresul — mai 
matură și m.ai omogenă — a desfă
șurat un joc la nivelul posibili
tăților fiecăruia dintre componenții 
echipei. în schimb metalul a arătat 
multe carențe, atit în ceea ce pri
vește orientarea tactică, cit și a 
coeziunii compartimentelor.

în prima parte, după cîteva mi
nute de tatonare, bucureștenii au 
fost mai periculoși și, în min. 7, 
V. Popescu a centrat în careu, 
Dudu Georgescu a prelungit balo
nul, portarul l-a atins dar nu l-a 
putut reține si... 1—0 pentru Pro
gresul. După 8 minute, balonul ex
pediat puternic de Raksi n-a fost 
reținut de Bărbulescu' și Gh. Geor
gescu, atent, a reluat mingea în 
poartă i 2—0. în repriza secundă, 
jocul s-a situat la un bun nivel, 
metalurgiștii au ratat cîteva posi
bilități de a înscrie, iar bucureș
tenii au mai marcat două goluri. 
Autorul lor, Cassai (min. 61 și 85). 
A arbitrat foarte bine S. Mataizer 
— Craiova, (p. v.).
DUNĂREA GIURGIU—POLITEHNICA 

GALAȚI 2—1 (0—0)
Vreme de... palton, duminică, Ia 

Giurgiu, și un meci dinamic, pa
sionant. Partida a avut două as- 
peote diametral opuse. în prima 
parte, „Poli“ Galați a avut mai 
mult inițiativa, a dominat terito
rial, dar ineficace. La reluare, 
giurgiuvenii echilibrează jocul și 
pun în real pericol poarta apărată 
de Dumbreanu. Dar, în min. 55, 
contrar cursului jocului, „Poli“ 
deschide scorul, prin fundașul cen-

POIANA CIMPINA — METALUL 
BUCUREȘTI

Bucureștenii au 
minutul 70, cînd 
chis scorul. După
a mărit avantajul echipei sale la 
două goluri. Bun arbitrajul lui G. 
Pop — Brașov. (E. Stroie, coresp.).

PROGRESUL BRĂILA — STIINTA 
BACĂU 2—0 (1—0)

Aproximativ 4000 de spectatori 
au asistat la un joc frumos. Spre 
sfîrșitul primei reprize, în min. 
41, Chițu a fructificat o ocazie. 
După pauză, brăilenii au dominat 
și, în min. 77, Cotigă a înscris al 
doilea gol. N. Petriceanu — Bucu
rești a arbitrat foarte bine. (Tr. 
Enache, coresp.).
F.C. GALATI — CHIMIA RM. VÎLCEA 

1_1 (0—0)
Joc de luptă, în care oaspeții 

au lăsat o bună impresie prin or
ganizarea tactică. Gălățenii au e- 
voluat slab. Au marcat Sîrbu (min. 
89, autogol) pentru F.C. Galați, 
Burlacu (min. 71) pentru Chimia. 
Foarte bun arbitrajul lui Al. pîrvu 
— București. (Gh. Arsenie, co
resp.).
PORTUL CONSTANTA — METALUL 

PLOPENI 3—2 (2—1)
Constănțenii au realizat prima 

lor victorie din actualul Campio
nat. Autorii golurilor: Mănescu
(min. 1), Bukosi (min. 43), Enache 
(min. 73), respectiv Stancu (min. 
11, autogol), Boțea (min. 70. auto
gol). A condus foarte bine C. Cos- 
tică — București. (C. Popa, coresp.)

Victoria Roman — Textila
3—0 (2—0)

Constructorul Iași — Chimia 
0—5 (0—4)

Fulgerul Dorohoi — Avîntul 
0—1 (0—0)

Foresta Fălticeni
Dornei 2—0 (0—0)

I.T.A. Pașcani — A.S.A.
Moldovenesc 4—0 (2—0)

Viitorul P.T.T.R. Botoșani — Nicolina 
Iași 3—2 (2—1)

Minerul Gura Humorului — Penicilina 
Iași 6—1 (4—0)

Voința București — Autobuzul 
reștj 0—0

Celuloza Călărași — Victoria
2—0 (1—0)

Mașini unelte București — 
Obor București 2—0 (1—0)

Olimpia Giurgiu — Sirena București 
1—2 (0—0)

T.M. București — Tehnometal Bucu
rești 2—1 (1—1)

Electronica București — Flacăra roșie 
București 0—0

Laromet București — Unirea Tricolor 
București 0—o

Metalul Topleț — Progresul Strehaia 
3—1 (2—1)

Dunărea Calafat — Progresul Corabia 
9—1 (5—0)

F.C. Caracal — Știința Petroșani 1—0 
(1-0)

Minerul Rovinan — Meva Tr. Severin 
1—3 (1—2)

Metalul Tr. Severin — Steagul roșu 
Plenița 1—0 (0—0)

Pandurii Tg. Jiu — Minerul Motru 
3—0 (1—0)

Vișeu — Unirea Zalău 1—1 

SaJonta — Constructorul Baia 
(2-1)
Satu Mare — Minerul Cavnic

Bradul
(1-1)

Recolta
Mare 3—1

Someșul
2—1 (1—0)

Minerul
2—0 (0—0)

Gloria Bala Mare — Măgura Simleul 
Silvaniei 3—0 (1—0)

C.I.L. Sighetul Marmațiel — BIhotcana 
Marghlta 2—2 (1—0)

Voința Cărei — Topltorul Bala Mare 
3—0

Baia Sprie — Victoria Card

tehnică.

SERIA A II*a
CORVINUL HUNEDOARA — C.S.M. 

REȘIȚA 0-1 (0-1)
Antrenorul Reinhardt a reușit 

In scurtul timp de cînd se află la 
conducerea clubului reșițean cu 
mult mai mult decît și-a propus. 
Căci am văzut duminică la Hune
doara o adevărată „soră** a 
„U.T.A.-ei, ce-i drept, ceva mai 
mică. în primul rînd, „gradul de 
rudenie** se manifestă prin calm 
și luciditate, prin varietatea acțiu-

LA 24 OCTOMBRIE 1971
La 24 octombrie a.c., Administrația de 

Stat Loto-Pronosport organizează ur> 
concurs special Pronosport la care se 
acordă cîștiguri suplimentare în valoare 
de 350 000 lei din fond special, în afara 
cîștigurilor obișnuite In bani.

La acest concurs se mai atribuie prin 
tragere la sorți 2 autoturisme : 1 MOSK- 
VICI 408/412 și 1 DACIA 1100.

Pentru a veni în sprijinul partlcipan- 
tilor publicăm din vreme acest program: 
I : Steaua — Rapid ; II: Farul — Dinamo 
București; IIT : Steagul roșu — U. T. 
Arad; IV: C.F.R. Cluj — Universitatea 
Cluj: V: F.C. Argeș — Petrolul; VI: 
A.S.A Tg. Mureș — Universitatea Cra
iova; VII : Politehnica Iași — Jiul; VIII: 
S.C Bacău — Crișul; IX: Florentina — 
Roma; X: Lanerossi — Milan; XI: Man- 
tova — Bologna: XII: Napoli — Sampdo- 
ria; XIIT: Varese — Torino.

Rețineți 1 La concursul special Prono
sport de duminică 24 octombrie a.c. fie
care variantă are trei șanse de ctștig.

Amănunte găsiți în „Programul Loto- 
Pronosport".

CONCURS SPECIAL PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI PRONO-
EXPRES NR. 41 DIN 13 OCTOMBRIE 1971

Extragerea I : Categoria 2 : 2,5 varian
te a 32 3S6 lei ; a 3-a : 10,65 a 7 598 lei ; 
a 4-a : 65,55 a 1 234 lei ; a 5-a: 98,85 a
819 lei ; a 6-a : 4 398,65 a 40 lei.

Report categoria 1 : 763 990 lei.

9.65 
; D: 

F:

Extragerea a II-a : Categoria B : 
variante a 7 424 lei ; C : 74 a 968 lei
2 715 a 60 lei ; E : 154,3 a 200 lei ;
3 270,55 a 40 lei.

Report categoria A : 143 280 lei.
Participanta COSMA MARIA șl 

ticipantul TEODORESCU ȘTEFAN
București ciștigă fiecare cîte 2 excursii 
la Miinchen și diferența în numerar 
pînă la 32 366 lei, contravaloarea 
premiu de categoria a 2-a, 100%.

par- 
din

unui

Rubrică redactată
- de LOTO-PRONOSPORT

nici (min. 37) și Nestorovici (min. 
57 și 70). A arbitrat foarte bine 
I. Opriță — Arad. (C. Cre(u, co
resp.).

OLIMPIA SATU MARE — GAZ 
METAN MEDIAȘ 1—1 (1—1)

Joc de slabă factură
Gazdele au dominat, au avut mul
te situații de gol, dar le-au ratat. 
Autorii golurilor : Bathori II (min. 
30) pentru Olimpia, Jiga (min. 23) 
pentru Gaz metan. Slab arbitrajul 
lui Gh. Constantinescu — Cluj 
(Z. Covaci, coresp.).
C.S.M. SIBIU — METALURGISTUL 

CUGIR 3—1 (1—0)
Cu toate că terenul a fost greu, 

fapt ce a influențat controlul ba
lonului, sibienii au desfășurat un 
joc tehnic. Au înscris David (min. 
23). Schwartz (min. 53), Stoicescu 
(min. 64). respectiv Savp (min. 63). 
A condus foarte bine Z. Szecsei 
— Tg. Mureș. (I. Ionescu, coresp,).
MINERUL B*IA MARE — MINERUL 

ANINA 4—0 (3—0)
Băimărenii an evoluat excelent. 

Scorul a fost deschis de Trifu, în 
min. 11. în urma unei acțiuni per
sonale. In min. 29, Coman a ridi
cat scorul la 2—0, ca, apoi, Trifu, 
în min. 32, să înscrie al treilea 
gol. în partea a doua, localnicii 
au continuat să domine, dar au 
ratat mult. Al patrulea gol a fost 
semnat de Lang, în min. 49. A. 
Pop — Cluj a arbitrat foarte bine. 
(T. Tohătan, coresp.).
C.F.R. ARAD — GLORIA BISTRIȚA 

4-1 (1-0)
Arădenii și-au întrecut net ad

versarii la toate 
scris Kukla (min. 21), Vlad (min. 
53 din 11 m), Schwartz (min. 68), 
Mioc (min. 78), respectiv Goia 
(min. 85). A condus foarte bine 
I. Ritter — Timișoara. (N. Bîrdan, 
coresp.).
VULTURII TEXTILA LUGOJ-CHIMIA 

FĂGĂRAȘ 4—2 (1—1)
Derby-ul noilor promovate a fost 

cîștigat de echipa locală. Jocul a 
fost frumos, cu 
bele porți. în plină dominare a 
gazdelor, Ioniță 
chis scorul. în 
jenii au avut inițiativa și au ega
lat, iar apoi au mai înscris trei 
goluri. Autorii celorlalte goluri : 
Becheru (min. 24), 
50 și 84). Pop (min. 56), respectiv 
Rotaru (min. 69). A arbitrat bine 
Gh. Cojocaru — Tr. Severin. (C. 
Olaru, coresp.).
OLIMPIA ORADEA — POLITEHNICA 

TIMIȘOARA 2—1 (1—1)
în primele 30 de minute, 

denii au jucat 
17, Bacoș a 
nalty, iar în 
au restabilit egalitatea. In repriza 
a doua, jocul s-a „încins**. în min. 
59, Steiner (Olimpia), profitînd de 
o greșeală a apărării Politehnicii, 
a stabilit scorul final. Bun arbi
trajul lui C. Silaghi — Baia Mare. 
(I. Ghișa, coresp.)

GLORIA BISTRIȚA

capitolele. Au în-

multe faze la am-

(min. 22), a des- 
continuare, lugo-

Cheran (min.

oră- 
min.

pe-
foarte bine. în 
transformat un 
min. 35, timișorenii

R. Predescu, Șt. Zvîg-

(24

(Corespondenți : Gh, Groapă, V. Dia- (Corespondenți : Gh. Vlad, M. Stan, nea, Gh. Donciu, M. Băloi, M. Focșan și (Corespondenți : A. Ghilezan, Gh. Co-
eonescu, M. Azoiței. D. Crăciun,, V. Apos- O. Guțu, Tr. Barbălată, G. Rosmer, C. N. Chivulescu). trău. Z. Kovacs, V. Săsăranu, T. Teodor,
toi, A. Mihai, D. Bolohan). Toader, D. Diaconescu). V, Mihali).

1. Metalul T. S. R 5 2 1 21— 8 12
1. Chimia 8 7 0 1 17— 4 14 1. Electronica 8 5 3 0 12— 4 13 2. F.C. Caracal 8 4 3 1 9— 4 11 1. Minerul B.S. 8 5 3 0 13— 0 13
2. ITA Pașcani 8 6 0 2 28—10 12 2. Unirea Tricolor 8 5 2 1 14— 5 12 3. Stiinta 7 4 2 1 12— 6 10 2. Victoria 8 6 0 2 24— 7 12
3. Avîntul 8 6 0 2 11— 5 12 3. Autobuzul 8 5 2 1 13— 6 12 4. Minerul L. 7 3 3 18—79 3. Bradul 8 4 3 1 12— 6 11
4. Victoria 8 5 1 2 17— 6 11 4. Celuloza 8 5 1 2 10— 6 11 5. Dunărea 7 3 2 2 20—11 8 4. Unirea 8 3 4 1 11— 5 10
5. Foresta 8 5 1 2 8— 3 11 5. Flacăra 8 4 1 3 13—14 9 6. Metalul T. 7 2 3 2 10— 9 7 5. Minerul C. 8 4 13 18—10 9
6. Textila 8 3 3 2 9—79 6. Voința 8 3 3 2 10—12 9 7. Pandurii 7 2 3 2 8—97 6. CIL Sighet 8 3 2 3 10— 9 8
7. Nicolina 8 3 2 3 16—13 8 7. Tehnometal 8 4 0 4 13—10 8 8. Progresul C. 7 3 1 3 12—19 7 7. Bihoreana 8 3 2 3 12—14 8
8. ASA Cîmpulung 8 3 2 3 11—12 8 8. TM București 8 3 2 3 12—10 8 9. Steagul 8 2 2 4 9—11 6 8. Recolta 8 3 2 3 10—16 8
9. Minerul 8 3 1 4 23—11 7 9. Sirena 8 2 3 3 7—87 10. Meva Tr. S. 7 1 3 3 7—95 9. Tonitorul . 8 3 14 10—13 7

10. Penicilina 8 2 1 5 12—17 5 10. Dinamo Obor 8 3 1 4 9—12 7 11. Minerul M. 7 1 3 3 6—10 5 10. Voința 8 3 1 4 7—12 7
11. Viitorul 8 2 1 5 9—20 5 11. Laromet 8 1 4 3 3—86 12. Progresul S. 8 2 1 5 5—17 5 11. Someșul 8 3 0 5 9—16 6
12. Fulgerul 8 1 2 5 3—18 4 12. Mașini 8 12 5 6—13 4 13. Minerul R. 8 1 2 5 9—16 4 12. Constructorul 8 ? 2 4 11—19 6
13. Minobradul 8 1 1 6 9—25 3 13. Olimpia 8 1 1 6 8—14 3 13. Măgura R 2 0 6 7—17 4
14. Constructorul 8 0 3 5 3—25 3 14. Victoria 8 11 6 5—13 3 Etapa viitoare : Steagul roșu — Pan- 14. Gloria 8 116 3—13 3

Celuloza,Sirena Bradul, 
— Glo-

Mi- 
A.S.A. 
Peni- 

Construc- 
Chimia, Nicolina —

Etapa viitoare 
nobradul — Minerul. 
Cîmpulung, Victoria 
cilina 
torul, 
I.T.A.

Etapa viitoare : ' 
Victoria — Măgura, 
ria. Recolta 
Someșul. Minerul C. - 
Constructorul — Voința.

SERIA A Xl-a

octombrie) 
Fulgerul - 

— Foresta.
— Viitorul, Avîntul 
Textila ~ '
Pașcani.

SERIA A H a

Etapa viitoare :
Mașini Unelte — Voința. Flacăra roșie — 
T.M. București, Dinamo Obor — Laro
met. Victoria — Unirea Tricolor. Teh
nometal — Olimpia, Autobuzul — Elec
tronica.

Topitorul —
Bihoreana

C.I.L. Sighet. Unirea — 
Minerul B.S.,

durii, Meva Tr. S. — Metalul T., Pro
gresul C. — Minerul R.. Minerul M. — 
Minerul L.. Stiinta — Metalul T.S., Du
nărea — Progresul S.

SERIA A V-a

SERIA A Vîll-a

Automobilul Focșani — Cimentul Bicaz 
6—0 (2—0)

Danubiana Roman — Viitorul Vaslui 
6—2 (3—2)

Textila Buhuși — A.S.M. Tecuci 2—0 
(2-0)

Trotușul Gh. Gheorghlu-Dej — Letea 
Bacău 3—2 (2—1)

Gloria Tecuci — Rulmentul Bîrlad 1—2 
(0-0)

O'ituz Tg. Ocna — Minerul Comănești 
1—1 (0—0)

Petrolul Moinești — Luceafărul Foc
șani 4—1 (1—1)

(Corespondenți i Al. Sirbu, N. Buzdu
gan, I. Vieru, Gh. Grunzu, V. Doruș, 
A. Avei, P. Harabagiu).

Șolmil Buzău — Caraimanul Bușteni 
2—0 (0—0)

Carpați Sinaia — I.R.A. Cîmplna 2—0 
(0-0)

Azotul Slobozia — Olimpia
2—1 (0—1)

Prahova Ploiești — Chimia 
(0-1)

Viitorul Slănlc — Petrolul 
(1-1)

Aurora Urziceni
3—0 (2—0)

Victoria Florești
(1—0)

Rm. Sărat

Buzău 3—1

Berea 2—1

— Petrolistul Boldești

Gloria Buzău 1—1

1. Rulmentul
2. Danubiana
3. Petrolul
4. Textila
5. Minerul
6. Letea
7. Automobilul
8. Oituz

9—10. Viitorul
9—10. ASM Tecuci

11. Cimentul
12. Gloria
13. Trotușul
14. Luceafărul

7 1 0
5 0 3
4 2 2

1
3 
0
0
2
1
1
2
4
1
2

4
3
4
4
3
3
3
2
1
2
1

3
2
4
4
3
4
4
4
3
5
5

Vlltorul, 
— Mi-

Etapa viitoare : Rulmentul — 
Petrolul — Trotușul, Cimentul 
nerul, Oltuz — Gloria, Luceafărul — 
Danubiana, A.S.M. Tecuci — Letea, Tex
tila ' --------Automobilul.

SERIA A lll-a
Tulcea — Viitorul Brăila 1—0

Brăila — Unirea Tricolor 
(4-1)
Medgidia — Dunărea Tulcea

Delta
(0-0)

Dunărea
Brăila 4—2

Cimentul
3—0 (1—0)

Constructorul Galați — Electrica Con
stanța 5—0 (0—0)

S.N. Constanța — I.M.U. Medgidia 
1-1 (0-0)

Ancora Galați — Oțelul Galați 0—0
Granitul Babadag — Marina Mangalia 

2—1 (2—0)

(Corespondenți : N. Ionescu, D. Cris- 
tache, R. Avram, G. Arsenie, N. Teodo-

I.M.U.

(Corespondenți : 
man, I. Matei, O. 
M. Tabarcea, N. i

Carpați 
Gloria 
Șoimii 
TRA Ctmpina

1.
2.
3.

4—5.
4—5. Prahova

6. Aurora
7. Azotul
8. Caraimanul
9. Petrolistul

10. Victoria
11. Chimia
12. Viitorul
13. Olimpia
14. Petrolul

V.V. Zbarcea, V. Feld- 
Bălteanu, D. Ciobanu, 

Coman).

C.F.R. Caransebeș — Metalul Oțelul 
Roșu 1—1 (0—1)

Minerul Moldova Nouă — Mureșul 
Deva 2—1 (0—0)

Progresul Timișoara — Vagonul Arad 
1—1 (1—0)

Gloria Arad — Minerul Ghelar 
(2-0)

Electromotor Timișoara — Victoria 
ransebeș 3—0 (2—0)

Minerul Bocșa — Furnirul Deta 
(2-2)

Aurul Brad — U.M. Timișoara
(0-0)

(Corespondenți : M. Mutașcu, P. 
mandan, I. Ene, N Bărdan, 
I. Sanfiroiu șl M.

4—1

Ca-

3—2

1—0

Susan).
Șt.

Su-
Marton,

6
5
5
3
3
4
2
3
2
1
2
3 
1
0

1
2
2
4
4
2
4
2
2
4
2 
0
1
2

15— 9
17— 3 
17— 8
9— 4

16— 10 
10—11 
15—14
9- 9
7— 11
8— 12
8—13
6—12
4—13
3—14

1. Vagonul
2. Mureșul
3. Metalul
4. Aurul
5. Minerul M.N.
6. Progresul

7—8. Electromotor
7—8. Minerul B.

9. Minerul G.
10. CFR Caransebeș 

11-12. UM Timișoara 
11-12. Gloria

13. Furnirul
14. Victoria

2
2
2
3
4
4 
0 
0 
0
1
1
1 
0
1

9— 5
14— 6
15— 15
7— 8
9— 8
9— 9

10—11
14—15 
13—16
16— 8 
10— 9

9— 8
9—10
3—19

Petrollstul Petro-Etapa viitoare î
Iul, Olimpia — Aurora, Gloria — Pra
hova, I.R.A. Clmplna — Azotul. Car
pați — Caraimanul, Chimia — Victoria, 
Viitorul — Șoimii.

SERIA A Vl-a
Videle — Metalul Mija 2—0

Cîmpulung — Oltul Slatina

Unirea Drăgășani

Petrolul
(1-0)

Muscelul
2— 2 (l—1)

Flacăra Morem
3- 1 (3-0)

Petrolul Tirgoviște — Dacia Pitești 2—1 
(3-1)

Chimia Tr. Măgurele — Comerțul Ale
xandria 2—0 (2—0)

Rapid Piatra Olt — Sporting
de Vede 1—1 (1—0)

Lotrul Brezolu — Oltul Rm. 
0—2 (0—1)

(Corespondenți : V. Panou, P. 
lescu, Gh. Ilinca, M. Avanu, D.

Roșiori

Vîlcea

Viitorul Tg Mureș — Minerul Rodna 
3—T (0—1)

C.T.L. Gherla — Soda Ocna Mureș 3—0 
(2-0)

Tehnofrig Clui — Unirea De1 2—1 (1—0) 
Progresul Năsăud — Dermata Cluj 1—1 

(1-1)
Arieșul Cîmpia Turzii — Metalul Aiud 

2—1 (0—0)
Someșul Beclean — Tndustria sîrmei 

Cîmpia Turzii 2—4 (0—1)
Arieșul Turda — Chimica Tîrnăveni 

1—0 (0—0)

(Corespondenți : S. 
Fehervari, D. Nistor, 
tea și P. Lazăr).

1. Tnd. sîrmei
2. Arieșul T.
3. Chimica
4. CIL Gherla
5. Metalul
6. Dermata
7. Tehnofrig
8. Arieșul C.T.
9. Progresul

10. Viitorul
11. Soda
12. Unirea
13. Someșul
14. Minerul

Albu, O. Pop E. 
P. Tonea. I. Pin-

2 
1
2
2
3
3
3
4
4
4
3
3
5
5

18— 8
13— 5 
18— 5 
12— 8 
12— 8
7— 7
9— 9
7— 9

12—12 
12—12

8— in
6—10
5— 15
6— 27

Aurul,. Minerul G. . . .
Electromotor, U. M. Ti

Etapa viitoare s 
Minerul B. 
mlșoara — Mureșul, Vagonul — 
Caransebeș, Furnirul — Minerul 
Victoria — Progresul, Metalul — 
ria.

SERIA A IX-a

C.F.R. 
M.N., 
Glo-

Etapa viitoare : 
Gherla, Ind, sîrmei 
șui T. — Progresul, 
frig, Minerul — Someșul, 
Arieșul C.T., Soda

SERIA

C.T.I». 
Arie- 

Tehno- 
, . Unirea —
Metalul.

Dermata -
— Chimica, 
Viitorul —

A XI l-a
Zlatna — Minerul Telluc 3—0Mlnaur

(1-0)
Textila

3—2 (2—0)
Chimia Or. Victoria — C.F.R. Slmeria 

1—0 (0—0)
Unirea Alba lulla — A.S.A. Sibiu 1—o 

(0-0)
Victoria Călan — C.F.R. Sighișoara 

6—1 (2—0)
U.P.A. Sibiu — Metalul Copșa Mică 

3—1 (2—1)
Constructorul Hunedoara — Vitrome

tan Mediaș 1—1 (0—0)

(Corespondenți : N. Băișan, D. Lădaru, 
. - _... Gunther, ’

Sebeș — Independența Sibiu

Covasna — Colorom CodleaCarpați
2—0 (1—0)

A.S. --
0—0

Met rom
3—1 (2-1)

Unirea Crlsturu Secuiesc — Tractorul 
Brașov 0—2 (0—0)

Textila Odorheiul Secuiesc — Minerul 
Bălan 1-1 (1—1)

Forestierul Tg. Secuiesc — Politehnica 
Brașov 0—0

Carpați Brașov — Torpedo Zărnești 
1—1 (0—1)

(Corespondenți : F. Gazdag, T. Maniu, 
V. Secăreanti, V. Lorintzi, A. Pialoga,

M. Cluc Viitorul Gheorghieni

Brașov — Oltul Sf. Gheorghe

L.
Gh. Matei, I. Filipescu, 
Iile și M. Ioanid).

Rădu- 
Gruia,

I.

rescu, A. Gheorghe și N. Fuciglu). C. Dumitra, P. Giornolu). Bucs și E. Bogdan).
1. Independența 8 6 0 2 21— 6 12

1. Constructorul 8 6 1 1 26— 4 13 1. Oltul S. 8 5 3 0 18— 5 13 2. Victoria 8 4 2 2 18— 6 10 1. Tractorul 8 5 3 0 21— 4 13
2. Delta 8 5 2 1 20— 4 12 2. Chimia 8 5 2 1 15— 2 12 3. UPA Sibiu 8 5 0 3 17—16 10 2. Metrom 8 6 1 1 20— 5 13
3. Viitorul 8 5 1 2 10—10 11 3. Flacăra 8 5 1 2 18—12 11 4. Textila 8 5 0 3 14—14 10 3. Politehnica 8 4 2 2 14— 8 10
4. IMU Medgidia 8 2 6 0 13— 9 10 4. Petrolul T. 8 4 1 3 13— 9 9 5—6. Metalul 8 4 1 3 9—10 9 4—5. Textila 8 3 4 1 11— 7 10
5. Oțelul 8 3 3 2 15—11 9 5. Comerțul 8 4 1 3 10—14 9 5—6. Unirea 8 4 1 3 7— 8 9 4—5. Torpedo 8 3 4 l 10— 6 .10
6. Dunărea B. 8 4 1 3 13—18 9 6. Metalul 8 4 0 4 11—10 8 7. Mlnaur 8 3 2 3 12— 9 8 6. Oltul 8 3 3 2 13—11 9
7. Cimentul 8 3 2 3 12— 8 8 7. Sporting 8 3 2 3 8—17 8 8. Vitrometan 8 3 2 3 17—17 8 7. Carpați C. 8 4 1 3 12—11 9
8. Electrica 8 3 2 3 12—13 8 8. Dacia 8 3 1 4 13—10 7 9. ASA Sibiu 8 3 1 4 17—14 7 8. Viitorul 8 2 4 2 19—12 8
9. SN Constanța 8 2 3 3 7— 6 7 9. Petrolul V. 8 2 3 3 9—10 7 10. CFR Sighișoara 8 2 3 3 11—16 7 9. Unirea 8 3 1 4 9— 8 7

10. Dunărea T. 8 1 4 3 5—10 fi 10. Lotrul 8 3 1 4 10—19 7 11. Chimia 8 3 1 4 7—13 7 10. Forestierul 8 1 4 3 4—15 6
11. Marina 8 0 5 3 5— 9 5 11. Unirea 8 2 2 4 16—15 6 12. Minerul 8 2 2 4 9—13 6 11. Minerul 8 1 3 4 4—11 5
12. Ancora 8 0 5 3 4—12 5 12. Oltul Rm. V. 8 2 2 4 9—13 6 13. CFR Simeria 8 2 1 5 12—18 5 12. Carpați B. 8 2 1 5 10—18 5
13. Granitul 8 2 1 5 9—20 5 13. Rapid 8 0 5 3 6—14 5 14. Constructorul 8 1 2 5 5—16 4 13. A.S. M. Ciuc 8 1 2 5 6—16 4
14. Unirea Tricolor 8 1 2 5 8—25 4 14. Muscelul 8 1 2 5 6—12 4 14. Colorom 8 1 1 6 4-16 3

Metalul,Unirea
Unirea Etapa viitoare : 

Politehnica — Unirea, 
Textila, Oltul — Carpați B.. Torpedo — 
Carpațl C., Tractorul — ©olorom. Vii
torul — Forestierul.

Chimia, 
Petrolui 

Oltul Rm. V., Metalul — 
Petrolul T., Comer-

Etapa viitoare : ___
C.F.R. Slmeria — Victoria, C.F.R. Sighi
șoara — Textila. Chimia — u.P.A. si
biu, Minerul — Constructorul, Inde
pendența — Vitrometan, A.S.A. Sibiu — 
Mlnaur.

Etapa viitoare :
Dacia — Sporting. Mjjsceiul 
V., Flacăra —
Lotrul, Oltul S. - 
țui — Rapid. ’

Minerul — Metrom, 
A.S. M. duc —

Etapa viitoare : Unirea Tricolor — 
Oțelul, Ancora — Granitul. S. N. Con
stanța — Constructorul, Viitorul — Ci
mentul, punărea T. — Electrica, Marina 
— Dunărea B., I.M.U. Medgidia — Delta.



VEȘTI DE LA FOTBALIȘTII
AFLAȚI IN DEPLASARE • ••

Trimisul nostru special, GHEORGHE

LAU.T.A. A SOSIT
NICOLAESCU, transmite:

WALBRZYCH
WALBRZYCH, 18 (prin telefon).
După o călătorie, cu avionul, pe 

ruta București—Budapesta—Praga, 
fotbaliștii arădeni au făcut o es
cală de scurtă durată în capitala 
Cehoslovaciei. Apoi, echipa U.T.A. 
și-a continuat călătoria, cu autoca
rul. pînă la Walbrzych, unde a a- 
juns Ia ora 19,30 (ora locală). La 
sosire, arădenii au fost așteptați 
de reprezentanți ai clubului Zagle
bie.

Lotul care a făcut deplasarea este 
compus din Vidae, Ziller— portari, 
Birău, Lereter, Pojoni, Popovici, Bo- 
drojan — fundași, Domide, Petescu, 
Broșovschi, Calinin — mijlocași, Si
ma, Kun II, Both — înaintași, pre
cum și antrenorii N. Dumitrescu și 
Ion Ionescu. De asemenea, este pre-

zent 
toate 
integrat în lot pentru a se reaco-

și jucătorul Axente, care cu 
că nu este apt de joc, a fost

moda cu atmosfera din cadrul echi
pei.

Aici, timpul este friguros. Pentru 
azi (n.n. marți), antrenorii au pro
gramat un scurt antrenament pe 
stadionul Zaglebie, de la ora 14,45 
(ora locală). SPORTIVII SOVIETICI Șl MAGHIARI AO DOMINAT

La telefon, BARCELONA
Interlocutor: VALENTIN STĂNESCU

Ieri la prînz am vorbit la telefon 
cu Valentin Stănescu. Am aflat că 
echipa Steaua (mai puțin Tătaru. cum 
am mai anunțat ieri), plecată dumi
nică dimineața cu avionul spre Bar
celona a ajuns la destinație după o 
escală de șase ore la Paris — dumi
nică la ora 21 (ora Bucureștiului).

— Primele impresii ale antrenoru
lui Valentin Stănescu ?

Viitoare adversare la „Trofeul Carpați"

Două dintre principalele adversare 
ale echipei feminine de handbal a 
României 

din cadrul 
Germană 
recent în 
Budapesta.

In primul meci, handbalistele din 
R.D. Germană au jucat excelent, au 
atacat continuu si variat, realizînd 
acțiuni spectaculoase concretizate fie 
din apropierea semicercului, fie prin 
șuturi puternice de la distanță. Ele 
au cîștigat categoric cu scorul de 
17—8 (9—3). evoluția lor fiind ade
sea aplaudată.

Cea de a doua întilnire dintre cele 
două formații s-a încheiat. însă, în 
mod surprinzător, cu un. scor egal : 
9—9. Și de această dată sportivele 
din R.D.G. au avut inițiativa în 
joritatea timpului, au condus 
final cu 8—6, dar în continuare 
lăsat pradă nervilor, au acționat 
fuz, dînd posibilitate jucătoarelor 
ghiare să egaleze. Iată și loturile fo
losite de cele două echipe în această 
dublă întrecere amicală : UNGARIA :

la apropiatele întreceri 
„Trofeului Carpați". R-D.

Si Ungaria, s-au întîlnit 
două partide amicale, la

Bujdoso și Babai — Takacs. Csik, 
Flek, Borbela Toth. Katalin Toth, 
Sterbinski. Toman, Polster, Laki, Ta- 
vasi : R.D. GERMANA : Zober și 
Rothe — Winkler. Hochmuth, Braun, 
Pflugmacher — Heinz, Kant, Michae
lis, Starke. Helbig.

— Meciul e privit cu interes aici. 
N-am avut încă timp să iau pulsul 
orașului, dar faptul că Ia aeroport 
am fost intîmpinati de multă lume, 
ziariști și oficialități, mă face să cred 
că meciul de miercuri a captat aten
ția multora.

— Ce program aveți pînă miercuri ?
— Astă seară la ora 20 (n.r. ieri) 

facem un antrenament pe stadionul 
C.F. Barcelona, stadion pe care se va 
juca partida. Mîine dimineață (n.r. 
azi) facem încă un antrenament, 
după-amiază vizităm orașul, iar sea
ra vom viziona un spectacol.

— Cu ce 
ciul ?

— După 
voi stabili, 
Constantin, 
tifla.

— Care e atmosfera din cadrul e- 
chipei noastre ?

— Ne-a uimit pe toți gestul Iui 
Tătaru. fuga sa de Ia echipă în fața 
unui meci dificil. Dar toți jucătorii 
sînt hotărî ți să facă un joc bun. să 
lupte pentru un rezultat favorabil.

.. .Valentin Stănescu a încheiat 
convorbirea noastră, promitîndu-ne că 
astăzi ne va furniza vești mai am
ple din tabăra adversă și ultimele 
noutăți despre joc.

formație veți începe me-
cele două antrenamente 
împreună cu colegul meu 
„ll”-le ce va începe par-

POLITEHNICA BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOARE ÎN
TURNEUL INTERNATIONAL DE BASCHET MASCULIN

TELEX
Turneul Internațional de tenis pe te
ren acoperit de la Kdln, a fost cîștigat 
de americanul Bob Lutz (24 de ani), 
care l-a învins în finală cu 6—7. 6—3, 
6—2 pe compatriotul său Jeff Boro- 
viak 5 000 de spectatori au asistat la 
această partidă de înaltă valoare teh
nică, apreciază comentatorii agențiilor 
de presă.

■
Marele premiu ciclist al orașului Luga
no, disputat, contracronometru Individual 
pe distanța de 77,500 km, a fost ciștl- 
gat de spaniolul Luis Ocana cu timpul 
de lh 45:33,2. Pe locurile următoare s-au 
clasat G. Pettersson (Suedia) lh 47:30.0. 
Van Springel (Belgia) lh 47:47,2. 
tinho (Portugalia) lh 49:09,8.

J. AgOS-

CEA DE A 18-a EDIȚIE A C.M. DE PENTATLON MODERN
Recent, s-a desfășurat la San An

tonio (S.U.A.) cea de a 18-a ediție 
a campionatului mondial de penta
tlon modern care a prilejuit o luptă 
extrem de dîrză între sportivii so
vietici și cei maghiari. De fapt, 
duelul dintre echipele U.R.S.S. și 
Ungariei domină de peste un de
ceniu această competiție ca, dealt
fel, și concursul din cadrul Jocu
rilor Olimpice.

înainte de a se da startul, spe
cialiștii se întrebau : „Va reuși 
«bătrînul» Andras Balczo să cuce
rească pentru a 6-a oară titlul su
prem ? Va putea Onicenko să cu
cerească, de data aceasta, titlul pe 
care anul trecut l-a pierdut la po- 
tou (în proba de cros) și să demon
streze

tică greșită l-a deposedat de me
dalia de aur ? Va apare și la a- 
ceastă ediție un campion neprevă
zut ca și anul trecut cînd tînărul 
Peter Kelemen a urcat pe treapta 
cea mai înaltă a podiumului ?“

Și iată că la San Antonio s-a dat 
o pasionantă luptă sportivă între 
Onicenko și Balczo, luptă ce a atins 
apogeul, în ultima probă, la cros.

Multiplul campion maghiar a 
avut neșansa ca, la tragerea la 
sorți a cailor, să îi revină un cal 
mic pe care din pricina staturii 
sale înalte, nu l-a putut dirija cum 
ar fi trebuit. De aceea, Balczo a 

realizat doar 855 de puncte (locul 
27 !), în timp ce Onicenko cu 990 
de puncte 
proba

urmărit 
de box

ma- 
spre 
s-au 
con- 
ma-

Ieri, sala Floreasc a găzduit ulti
mele meciuri din cadrul turneului 
internațional de baschet masculin.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA 79—70 
(47—34). Din punct de vedere al evo
luției scorului si al jocului prestat 
de timișoreni, partida a fost simetri
că cu celelalte două susținute de ei.

VOJVODINA A CIȘTIGAT
TURNEUL DE BASCHET (f)

DE LA NOVI SAD
PENTATLON MODERN

PENTRU FEMEI ?
Cu prilejul Congresului Federa

ției internaționale de pentatlon 
modern, care a avut loc la San 
Antonio, s-a pus în discuție orga
nizarea întrecerilor de pentatlon 
modern pentru femei. Congresul a 
aprobat în principiu propunerea și 
a însărcinat o comisie condusă de 
dr. Henze (R.F.G.) pentru întocmi
rea unui proiect de regulament, 
pentru întrecerile rezervate femei
lor.

BELGRAD, 18 (Agerpres). — Au 
luat sfîrșit la Novi Sad întrecerile 
turneului internațional feminin de 
baschet. Primul loc în clasament a 
revenit echipei locale Vojvodina 
urmată de selecționata orașului 
Budapesta, Wisla (Polonia), Parti
zan Belgrad, Zelezniciar (Iugosla
via), Rapid București, Topolcanka 
(Iugoslavia) și A. C. Bologna.

In ultima zi de concurs au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
Vojvodina — Budapesta 63—57 ; 
Wisla — Partizan 62—60 ; Zelez
niciar — Rapid 69—61 ; Topolcanka 
— Bologna 63—41.

Studenții bucureșteni au avut iniția
tiva în prima repriză. Universitatea 
își revine și în min. 27 se apropie 
la trei puncte (47—50). Intrarea în te
ren a lui Georgescu se face simțită 
și astfel Politehnica obține victoria, 
beneficiind și de căderea fizică a ti
mișorenilor.

A. S. Z. VARȘOVIA 
KOSICE 77—74 (38—34). 
ză a fost echilibrată. In 
în „5”-ul cehoslovac își 
Konecny. cel mai înalt 
care domină cu autoritate cele două 
panouri și, în același timp, înscria 
cos după coș. în aceste condiții, po
lonezii au aplicat cea mai indicată 
tactică : aproape toate acțiunile lor 
s au încheiat cu aruncări precise țje 
la distantă si semidistanță și astfel 
au obținut o victorie meritată.

Clasamentul final : T. POLITEHNI
CA BUCUREȘTI 6 p. 2. A. S. Z. Var
șovia 5 p, 3. Universitatea Timișoara 
4 p. 4. Slavia Kosice.

— SLAVIA 
Prima repri- 
cea secundă, 
face apariția 
de pe teren.

Ad. VAS1LESCU

an, o tac-în urmăca,
se clasa pe locul 9 în 
început. In schimb, a

Final

Antonio. Pe po-

treise află ceidiurn

Onicenkomedaliați:

(U.R.S.S.) intre sporti-

vii maghiari Villanyi și

Balczo

Telefoto •
A.P.-AGERPRES

GHIȚESCU (locul IX), CIOCÂLTEA (locul XI)
IN TURNEUL DE LA SMEDEREVSKA
BELGRAD, 18 (Agerpres). — 

După 8 runde, în turneul interna
țional de șah de la Smederevska 
Palanka (Iugoslavia), în fruntea cla
samentului se află iugoslavii Ka- 
raklajici și Kurajica cu 6 puncte 
fiecare, urmați de cehoslovacul 
Smcjkal, 5 puncte și o partidă în-

PALANKA
român Th. Ghi- 

9 cu 3Va puncte.
treruptă. Maestrul 
țescu ocupă locul 
Victor Ciocâltea se situează pe lo
cul 11 cu 3 puncte și o partidă 
întreruptă. In runda a 8-a, Ghi- 
țescu l-a învins pe Vucovici, iar 
Ciocâltea a întrerupt în poziție 
complicată partida cu Janosevici.

apărut un outsider, Zsigmond Vil
lanyi (21 de ani) fost campion 
mondial la juniori, care avea să 
joace un rol de prim plan pînă în 
ultimele momente ale campionatu
lui. El a ocupat locul II la călărie 
cu un punctaj excelent : 1095 punc
te. La scrimă, Balczo a pierdut din 
nou puncte (a realizat doar 860 p) 
în timp ce Villanyi și Onicenko au 
totalizat 972 p ocupînd locurile 
2—3 !

In cea de a treia probă — tirul 
— Balczo a ocupat locul 3 cu 
1022 p, dar nu l-a putut ajunge în 
clasamentul general pe Onicenko, 
care a tras și el bine : 978 p — 
locul 5. Villanyi, în schimb, a ob
ținut 110 puncte mai puțin decît 
sportivul sovietic pierzind primul 
loc în clasamentul general. Și la 
înot Onicenko și-a mărit avansul 
față de Villanyi cu încă 12 puncte. 
Balczo, cu 1088 p, s-a clasat în 
urma pentatlonistului sovietic și, 
deci, recuperarea pe care o aștepta 
nu s-a realizat. De remarcat că, în 
această probă (disputată pe 300 m) 
olandezul Vonk a realizat timpul 
de 3:21,9 — cea mai bună perfor
manță mondială la pentatlon I

A urmat crosul în care Balczo 
este mare specialist. Pentru a ob
ține primul loc el trebuia să recu
pereze aproape 200 de puncte, ceea 
ce era aproape imposibil, deoarece 
și Onicenko este un foarte bun a- 
lergător. Balczo a cîștigat crosul 
detașat (12:50,0) dar și Onicenko a 
obținut un rezultat bun (13:17,1). 
Cu acest rezultat Balczo a făcut 
un salt apreciabil cucerind meda
lia de bronz, după Onicenko și Vil
lanyi.

Cei trei ași ai campionatelor se 
pot declara mulțumiți : Onicenko 
devine pentru prima oară campion 
mondial, Villanyi cucerește meda
lia de argint care îi dă speranțe 
pentru „aur" la J.O., iar Bșlczo o- 
cupă un loc nesperat de bun dacă 
avem în vedere poziția deținută 
înaintea ultimei probe.

Peste 15 000 de spectatori au 
la Ciudad de Panama meciul 
dintre Roberto Duran (Panama) și ja
ponezul Hiroshi Kobayashi. Duran a 
obținut victoria prin k.o. tn repriza a. 
7-a, succes care-i acordă șanse de a 
deveni șalanger la titlul mondial al cat. 
ușoară, deținut de *
chanan.

scoțianul Ken Bu-

ture) disputat la 
a fost cîștigat de 

cu 25 puncte.
Basso 16 

Motta st Gimondi 14 puncte. 
desfășurat pe velodrom a 
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Ion OCHSENFELD

MOTOR DRESDA A
CUPA CAMPIONILOR

JOCURILE SPORTIVE MEDITERANEENE
ANKARA, 18 (Agerpres). -----
Pe stadionul Halkapinar din Izmir, 

în prezenta a 35 000 de spectatori, 
s-a încheiat cea de-a 6-a ediție a 
Jocurilor sportive mediteraneene. 
Maratonul, ultima probă a concursu
lui de atletism, a revenit italianului 
Battista Bassi, cronometrat pe cla
sica distantă de 42,195 km cu timpul 
de 2h 23:33. Pe locurile următoare 
au sosit atleții turci Aktas si Akcay.

în concursul de lupte libere, toate 
cele 10 medalii de aur au fost cu
cerite de reprezentanții Turciei, ova
ționați îndelung pentru succesul lor 
cu prilejul festivității de închidere.

în clasamentul final pe țări, pri
mul loc a fost ocupat de Italia cu

51 de medalii de aur, 
și 28 de bronz, urmată 
27 de medalii de aur,

40 de argint 
de Iugoslavia 
Spania (18).

Turcia (18). Grecia (8), Franța 
Republica Arabă a Egiptului 
Tunisia (3).

(7).
(6),

La Bratislava, echipa Motor 
Dresda a cîștigat din. nou Cupa 
campionilor europeni la popice. 
Anul trecut, trofeul a revenit tot 
acestei formații. Echipa Motor, al
cătuită din 6 sportivi a realizat un 
punctaj de 10.902 p după ce fieca
re component a executat 2 x 200 de 
aruncări.

ÎN MECIUL PETROSIAN — FISCHER

FINAL DEFAVORABIL PENTRU ALBE
Fischer a reluat 

de-a 6-a partidă a 
Petrosian. Jucînd cu piesele negre 
el a combătut 
Nimzovici, ales de 
obținînd încă din 
substanțial avantaj 
trosian s-a apărat 
cui, dar n-a putut 
într-un final defavorabil 
s-a desfășurat partida : 
Alb: T. Petrosian.

Negru : R. Fischer 
1. Cf3 c5 2. b.3 (O deschidere rar 

jucată, preferată prin anii două
zeci de marele maestru Nimzovici)
2.. . d5 3. Nb2 (Teoria consideră aci ca 
obligatoriu 3, e3) 3... f6! (Cel mai 
bun răspuns, cunoscut încă din- 
tr-o partidă Lisițîn—Botvinnik, 
1944) 4. c4 (Partida amintită a con
tinuat cu 4. e3 e5 5. Nb5-Ț- Cc6 
6. 0—0 Nd6 în favoarea negrului)
4.. . d4 5. d3 e5 6. e3 Ce7 7. Ne2 
Cec6! (începutul unui plan de dez
voltare foarte bun, care asigură o 
foarte solidă protecție a centrului 
negru) 8. Cbd2 Ne7 9. 0—0 0—0 10.

ofensiva în cea 
meciului sâu cu

energic sistemul 
adversarul său, 
deschidere un 
de spațiu. Pe- 

simplificînd jo- 
evita intrarea 

Iată cum

e4 (Schimbare de plan. Petrosian 
vrea să ajungă la f2—f4, dar 
grul acționează mai repede 
flancul damei) 10... af> 11. Cel 
12. Ng4 N:g4 13. D:g4 Dc8 ! 14. 
(Schimbul damelor ar fi dus Ia un fi
nal favorabil negrului) 14... Cd7 15. 
Ce2 Tb8 16. Tfcl (Din nou Petrosian 
schimbă planul. înaintarea f2—f4 
era fără perspective, de aceea el 
ia măsuri de apărare pe celălalt 
flanc) 16... De8 17. Na3 Nd6 18. Cel 
g6 19. c b5 a:b5 20. Nb2 Cb6 21. 
Cef3 (Calul s-a întors la loc — re
cunoaștere implicită a eșecului stra
tegiei albului) 21... Ta8 22. a3 Ca5 
23. Bdl Df7 24. a4 (Singura posi
bilitate. Altfel negrul realizează

ne-
pe
b5

De2

fi luat din cauza înaintării deci
sive a pionului ,,d“) 33... Nc3 34. 
Ta2 Tc8 35. T:c8 (La 35. T:h7 ar 
fi_ urmat Tc4) 35... T:c8 36. a5 Ta8 
37. a6 Ta7 38. Rfl g5 39. Re2 Rdfi 
40. Rd3 Rc5 41. Cgl Rb5.

Circuitul așilor (50 
Pordenone (Italia). 
belgianul Eddy Merckx 
urmat de Bitossi 17_ puncte, 
puncte, — " •
Omnlumul
revenit italianului Gianni Motta cu 
nuncte urmat de Gimondi șl Merckx. 
Motta și-a adjudecat probele de viteză 
st contratimp, Iar Gimondi cursa Indivi
duală (10 ture).

In cadrul unui concurs atletic care a 
avut loc la Oberhausen, Dirk Winner
man a stabilit un nou record vest-der- 
man la aruncarea discului cu o perfor
mantă de 65,88 m. Vechiul record era 
de 65,63 m.

La Sarajevo s-a desfășurat meciul inter
national de haltere dintre echipele Iu
goslaviei si Italiei. Oaspeții au repurtat 
victoria cu scorul de 6—1.

Au continuat meciurile contînd pentru 
camnlonatul de hochei pe gheată al 
U.R.S.S. Iată rezultatele înregistrate : 
Dinamo Moscova — Torpedo Gorki 4—2 ; 
TSKA — SKA Leningrad 7—1 : Traktor 
reliabinsk — Spartak 
Spartak Moscova a 
meciul cu Pakhtakor

Moscova 
cîștigat cu 

din Tașkent.

5—5.
2—0

Turneul internațional 
chet de la Varșovia
Poloniei, care, tn meciul decisiv, a în
trecut cu scorul de 77—74 (42—32) for
mația Jalgiris Kaunas.

masculin de 
a revenit

bas- 
echfnei

In turneul International de șah de la 
Tbilisi, dună 7 runae maestrul erurln 
Tamaz Georgadze se menține lider cu 

puncte. îl urmează Baghîrov eu 
5 puncte si o partidă întreruptă. Tn 
runda a 7-a, Georgadze l-a învins ne 
olandezul Timan, iar Baghirov a cîștigat 
la cehoslovacul Prybil.

Barcelona au 
cadrul ..Cupei 
iarbă. Echipa

La
din
oe 
la egalitate : 3—3 
kistanului. R.F. 
cu 4—0 (2—0)
Spania a terminat Ia egalitate cu Au
stralia : 1—1.

continuat Intîlnlrile 
Mondiale" la hochei 
Olandei a terminat 

(2—2) cu echipa Pa- 
a Germaniei a dispus 

de selecționata Franței.

CIȘTIGAT DIN NOU 
EUROPENI LA POPICE

La individual, cel mai bun re
zultat l-a obținut campionul mon
dial Eberhard Luther (R.D.G.) cu 
988 p. Pe echipe, locul al doilea 
a revenit formației iugoslave Tri- 
glav Kranj cu 10 606 p, urmată de 
G.H. Nurnberg cu 10.218 p.

GENERAL AL U.E.F.ASECRETARUL 1—0 ; Vitoria
5—1. Primele

OPINEAZĂ SA SE MODIFICE REGULAMENTUL

bilitate. Altfel 
străpungerea pe flancul damei în 
condiții optime) 24... b:a4 25. b:a4 
c4 26, d:c4 Cb:c4 27. C:c4 C:c4 28. 
De2 C:b2 29. D:b2 Tfb8 (Cu toate 
simplificările, negrul păstrează un 
cert avantaj : pionul său liber apă
rat de la d4 este mult mai tare 
decît pionul alb ,,a“)' 30. Da2 Nb4 
31. D:f7-|- R:f7 32. Tc7+ Re6 ! 33. 
g4 (Necesar, deoarece negrul ame
nința f6—f5. Pionul h7 nu putea

în această poziție partida s-a în
trerupt și albul a dat mutarea se
cretă.

în cadrul unei conferințe de pre
să ținute la Izmir (cu ocazia Jocu
rilor Sportive Mediteraneene), Hans 
Bangerter, secretarul general al U- 
niunii europene de fotbal, a decla
rat că în actualul sezon (15 septem
brie 1971 — 15 iunie 1972) se vor 
organiza sub controlul U.E.F.A. 
peste 400 de meciuri oficiale, ceea 
ce trebuie să determine forul fotba
listic european să stabilească un ca
lendar foarte precis.

Răspunzînd la întrebarea referi
toare la scăderea numărului de 
spectatori la jocurile de fotbal, H. 
Bangerter a arătat că practica jo
cului defensiv este unul din facto
rii care contribuie la îndepărtarea 
publicului de arenele de fotbal. Ar 
fi necesar, a spus secretarul 
U.E.F.A., să se studieze posibilita
tea unor modificări în regulamen
tul de joc. pentru a stimula echi
pele care înscriu mai multe goluri, 
în sensul regulii adoptate în com-

continentale, unde punctele 
în deplasare contează

petițiile 
marcate 
dublu.

La conferința de presă de la Iz
mir a luat cuvîntul și președintele 
F.I.F.A., Stanley Rous, care a de
clarat că el va candida și anul viitor 
la postul de președinte al principa
lului organism fotbalistic interna
țional, în cazul că starea sănătății 
îi va permite acest lucru. Stanley 
Rous a precizat că Federația in
ternațională de fotbal se opune in
tenției Comitetului internațional o- 
limpic de a reduce de la 16 la 12 
numărul formațiilor participante la 
turneul final al olimpiadei. Vorbind 
despre fotbalul feminin, președin
tele F.I.F.A. a subliniat că este ne
cesar ca întrecerile formațiilor fe
minine să se dispute sub egida fede
rațiilor naționale, care au, totodată, 
sarcina de a crea un corp de arbitri 
aleși din rîndul femeilor.

CAMPIONATE • CAMPIONATE

S. SAMARIAN

PÎRTIILE de schi de la poiana brașov
5

este înaintat, totuși se 
lucra. Soluțiile care se 

fi : 1. selectarea lucrări-

(Urmare din pag. 1)

de la unificarea administrativă de 
care am amintit.

Pîrtiile de schi — comune pen
tru turism, 
ție — au 
importante 
nivelul de 
ticabilitate
Pîrtiile Sulinar, Lupului, Sub- 
teleferic, Drumul roșu, Ruia, 
Bradul, Kanzel, slalom Poiana 
au nevoie de lucrări de dinami
tare, lucrări cu buldozere, nive
lări, acoperiri de șanțuri toren
țiale, curățiri de pietre, rădă
cini, buturugi, degajări de ar
bori etc. De fapt acest gen de 
lucrări și ponderea lor impuneau 
să fie executate în timpul verii.

Din păcate, dintr-o lipsă de co
laborare între Administrația Baze
lor Sportive Brașov (titularul pîrti- 
jlor) și Ministerul Turismului (prin
cipalul beneficiar, în ceea ce pri
vește mijloacele financiare), cit și

agrement și competi- 
nevoie de amenajări 
spre a fi aduse la 
accesibilitate și prac- 
scontat pentru sezon.

Lupului,
I roșu,

din lipsa unor aprobări privitoare 
la buldozere, combustibil, forță de 
muncă, lucrările nu au început pînă 
acum. Iar dacă vor începe nu se 
poate ști — din cauza vremii — 
eîte dintre ele (și de ce calitate) 
vor putea fi realizate. Obligațiile de 
întreținere curentă depășesc posi
bilitățile materiale și de personal 
ale A.B.S., care csle titular cu nu
mele, pentru că dc fapt nu reali
zează nici un venit din exploatarea 
lor, făcind doar cheltuieli de între
ținere șj reparații.

Sînt lucrări absolut necesare, care 
trebuiau executate pînă la căderea 
zăpezii la Poiana Brașov. Scopul 
lor: mărirea securității schiorilor 
pentru evitarea accidentelor, mena
jarea materialelor (schiuri), renta
bilizarea unor mijloace mecanice 
(teleschiul de pe pîrtiile de slalom 
Poiana și Ruia) și lărgirea și mo
dernizarea domeniului schiabil. 
Nerealizarea lor ar avea un efect 
negativ în egală măsură asupra tu
rismului Intern și internațional, ca 
și asupra schiului de performanță.

Timpul 
mai poate 
impun ar 
lor urgente și posibile ; 2. colabora
rea Ministerul Turismului — 
A.B.S. — F. R. Schi în privința 
participării cu fonduri ; 3. atacarea 
lucrărilor incepind de la altitudi
ne ; 4. urgentarea aprobărilor pen
tru utilaje (buldozere), combustibili 
și mină de lucru ; 5. o participare 
masivă, dirijată, substanțială cu ac
tivități de muncă patriotică a tu
turor sportivilor schiori brașoveni 
pentru efectuarea lucrărilor mai 
simple de curățire, degajare, mar
care etc.

Sâ nu sperăm în munți de ză
padă care vor acoperi totul și pe 
care... se va schia oricum. Oricît 
de gros ar fi stratul de zăpadă, el 
nu va putea acoperi indiferența, 
dezorganizarea, nepăsarea !

POIANA ESTE PRIMA STAȚIU
NE MONTANA A ȚARII ȘI NU 
ESTE ÎNGĂDUIT SA SE PREZIN
TE ORICUM.

BULGARIA (etapa a 9-a) : Cîș- 
tigînd la Vrața în fața formației 
Botev (2—1), campioana Ț.SK.A. 
se află, acum, la egalitate de punc
te cu liderul Levski-Spartak care, 
evoluînd la Ruse, a terminat nede- 
cis (1 — 1) cu Dunav. oaspeții reu
șind să înscrie abia în min. 82. E- 
chipa nou promovată Beroe din 
Stara Zagora continuă să impresio
neze prin jocul ei matur și eficace, 
în ciuda terenului nefavorabil de 
la Stara Zagora, Beroe a întrecut 
cu 6—2 pe Marek. Alte rezultate : 
Trakia — Lokomotiv ' ‘ 
2—2, JSK — Spartak-Ceardafon 
1—0, Etar — Cernomoreț 3—1, Sla
via — Laskov 2—0. Spartak — 
Cerno More 1—0, Lokomotiv (Sofia) 
— Akademic 1—1.
1. Levski-Spartak
2. TSKA

Beroe
JSK-Spartak
Etar

(Plovdiv)

în clasament, după 12 etape, con
duc VSS Kosice și Slovan Bratisla
va cu 20 puncte.

SPANIA (etapa a 7-a) : Malaga 
— Real Sociedad 1—1 ; Cordoba — 
Espanol 3—1 ; Burgos — Las Pal
mas 1—0 ; Deportivo Coruna 
Atletico Madrid 1—1 ; Granada 
Betis Sevilla 0—0 ; Barcelona 
Celta Vigo 1—0 : Valencia — Saba- 
dell 3—1 ; Real Madrid — Atletico 
Bilbao 1—0.
1. Real Madrid 7 5 2 0 13—4 12
2. Valencia 7 5 2 0 12—4 12
3. Malaga 7 3 3 1 10—6 9

5—6 6
F. C.
5—1;
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3.
4.
5.

2
2 
o
1
9

24— 3
25— 10 
22—14 
21—10 
16—12

16
16
14
13
10

Cla-ament :
o 
o 
2 
2 
3

Meciul Lokomotiv (Sofia) — Du- 
nav, disputat în etapa a 7-a, se va 
rejuca din cauza unor grave gre
șeli de arbitraj care au influențat 
rezultatul.

CEHOSLOVACIA (etapa a 12-a) : 
Slavia Praga — Banik Ostrava
1— 0 ; ZVL Zilina — Lokomotiv 
Kosice 2—0 : Slovan Bratislava — 
Zbrojovka Brno 3—2 ; Spartak 
Trnava — Inter Bratislava 2—0 : 
VSS Kosice — Jednota Trencin
2— 0 ; Tatran Preșov — TZ Trinec 
2—0 ; Dukla Praga —— Teplice 5—1.

PROGRAMUL

bona Academica 
Setubal — Boavista 
clasate :
1. Sporting
2. Vitoria Setubal
3. Benfica

U.R.S.S. :

5 5 0 0
5 4 10
5 4 10

12—3 10 
14—4 9 
12—4 9 

în campionatul unio
nal s-au disputat alte trei întîlniri.
Dinamo Moscova a terminat la e- 
galitate f 0—0 cu Zenit Leningrad, 
iar Dinamo Minsk a învins cu 1—0 
pe Kairat Alma Ata. SKA Rostov 
pe Den a dispus cu 2—1 de Șah- 
tior Donețk.

BELGIA : Standard Liege — Be- 
veren 3—1 Lierse — Diest 0—0 ; 
Cercle Bruges — Antwerp 1—4 ; 
Waregem — F. C. Malinois 0—0 ;

Racing White C. Liegeois
5—0 ; St. Trond — Crossing Schaer- 
beek 2—0 ; Anderlecht — Union St. 
Gilloise 6—0 ; Beerschot — F. C. 
Bruges 1—3. în clasament conduc 
echipele Standard Liege, F. C. Bru
ges și Racing White cu cîte 12 p.

UNGARIA : Ferencvaros —
Gyfir 4—0 ; Pecs — Egyetertes 1—1; 
Ujpest Dozsa — Salgotarjan 2—2 ; 
Tatabanya — Szombathely 1—1 ; 
Honved — Eger 3—2 ; Videoton — 
Diosgyor 2—0; Vasas — Komle 
1—1 ; Csepel — MTK 0—0. în cla
sament, după 9 etape, conduc Uj
pest Dozsa cu 14 p, urmată de Fe
rencvaros cu 13 p.

12. C.F. Barcelona 7 2 2 3
OLANDA (etapa a 9-a) :

Utrecht — Vitesse Arnhem 
Feijenoord — Telstar 2—0 ; MW 
Maastricht — Volendam 1—0 ; Go 
Ahead Deventer — F. C. Denbosch
1— 0; DWS Amsterdam — Ajax 
Amsterdam 0—2 ; Nac Nijmegen — 
F. C. Twente 0—2 ; PSV Eindhoven
— F. C. Denhaag 0—1 ; Nac Breda
— Sparta Rotterdam 3—3; F. C. 
Groningen — Excelsior Rotterdam
2— 3.

Feijenoord
Ajax 
Twente

PORTUGALIA
Benfica — Tirsense 3—0 ; 
Mar — Unido de Tomar 
CLTF Farense — Bareirense 
Atletico — F. C. Porto 3—1 ; Fa
rense — Leixoes 4—3 ; Guimaraes
— Belenenses 1—0, Sporting Lisa-

1.
2.
3.

9 8 10
9 6 3 0
9 5 3 1 

(etapa a

SAPTAMÎNII

18—2 17 
14—2 15 
10—4 13

5-a) I 
Beira 
2—1 ;
1—1 ;

Marți 19 și miercuri 20 octombrie

Cupa cupelor : meciurile tur din optimile de finalâ.Tn C.C.E. și ( ,
în Cupa U.E.F.A. : mecurile tur din 16-imile de finals.

Un duel aerian intre G Taylor (Wolverhampton) și Chivers (Tottenham) 
in timpul meciului de campionat disputat simbătă și cîștigat de Tot

tenham cu 4--1
Telefoto t A.P.-AGERPRES

GOLGETERI IN CAMPIONATELE NAȚIONALE
Decemarea titlului de cel mai 

eficace jucător al campionatelor ță
rilor europene suscită la ora actua
lă numeroase discuții în contradicto
riu. Actualul criteriu bazat pe adi
ționarea golurilor marcate pare a nu 
maj corespunde, cel puțin sub ra
portul obiectivitătii. Făptui că numă
rul meciurilor jucâte nu este egal 
in toate campionatele țărilor euro
pene, dă posibilitate jucătorilor par
ticipant! la campionate-maraton. cum 
sînt acelea din Anglia și R.F.G., să 
se afle în avantaj. Pe de altă par
te. se argumentează că valoarea ri
dicată a echipelor din aceste țări 
creează un echilibru, care ar anihila 
avantajul teoretic. în orice caz se 
fac tot mai des auzite glasuri care 
cer înlocuirea criteriului adițional 
cu o medie de eficacitate, mal a- 
proape de obiectivitatea absolută.

în momentul de față se alcătuiesc 
două clasamente — unul centru ță
rile nordice si " ' 
țărilor.

în clasament ___ ___ ,
cător de culoare de la St. Etienne, 
cu un palmares remarcabil : 12 go
luri din 9 meciuri, urmat de Lee 
(Manchester-City). cu un gol mai 
puțin. în general, media depășește 
un gol de partidă. Cităm în conti
nuare pe Vergnes (Nîmes) 10—9 ; 
Kovalik (Sparta) 9—8 ; Dermendjiev 
(Trakia) 9—6 ; Dunai (Ujpest-Dozsa) 
8—7 ; Devillet (Airs) 8—5 ; Lambert 
(F. C. Brugeois) 8—5 etc.

în campionatul britanic, în schimb, 
eficacitatea nu e în creștere. în frun
te se află Lee, urmat de Best (Man
chester-United) 8—11 : apoi celălalt 
Best (West Ham) si Chivers (Totten
ham) cu 6—11.

altul pentru restul
conduce Keita, ju-
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