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FRUNTAȘII 
TENISULUI
DE MASA . I’-’.

Min. 12 al partidei Rapid—Legia. 
Neagu 
scorul 
leșteni.

a șutat violent, pecetluind 
meciului, 4—0 pentru giu-

Fetoi DRAGOȘ NEAGU

ri

ÎSI DESEMNEAZĂ 
’ CAMPIONII SURCLASiNDU-ȘI ADVERSARA, 4-0 (3-0) CU LEGIA VARȘOVIA...

Aradul, unul dintre centrele tra
diționale ale tenisului nostru de 
masă găzduiește pentru a doua 
oară consecutiv campionatul repu
blican individual al sportului cu 
mingea de celuloid. Vineri, sîmbă- 
tă și duminică, în sala sporturilor 
din acest oraș, fruntașii tenisului 
de masă românesc se vor reuni 
pentru ă-și desemna campionii la 
cele cinci probe clasice: simplu 
femei, simplu bărbați, dublu fe- 
mei, dublu băieți și dublu mixt.

La întreceri vor fi prezenți ju
cătorii calificați de la etapa de 
zonă, maeștri ai sportului și spor
tivi de categoria I (calificați di
rect în această fază finală), pre
cum și o serie de juniori și juni
oare, evidențiați în ultimul timp, 
invitați de federația de specia
litate. în total peste 100 de concu- 
renți (vreo 70 de băieți și 40 de 
fete).

Printre protagoniștii competiției 
se numără Maria Alexandru, Ele
onora Mihalca, Carmen Crișan, 
Dorin Giurgiucă, Șerban Doboși, 
Teodor Gheorghe, Stelian Nicolae 
etc. în afara decernării titlurilor 
de campioni ai țării, concursurile 
de la Arad prezintă și o altă im
portanță. Aceea de a putea consta
ta gradul de pregătire a celor mai

w

La Balcaniada de la Poiana Brașov, Dorin Giurgiucă a înscris o revenire 
de formă. Va fi ea suficientă pentru ca jucătorul clujean să-și păstreze 
titlul de campion al țării ? Întrecerile de la Arad ne vor aduce răspun

sul mult așteptat
Foto t P. ROMOȘAN

• ••RAPID A FĂCUT UN PAS MARE

Lupescu a avut dreptate. Rapid, 
acest copil teribil, cu blazonul cam 
șifonat în ultima vreme, are un 
admirabil orgoliu în partidele in
ternaționale. în asemenea meciuri, 
giuleșteniî pun (sau încearcă cu 
orice preț.șă pună) tot ce au mai 
bun pe masa jocului, fumizînd 
spectatorilor — periodic — revela
ția unui Rapid mult dorit, așa 
îl visează cei a căror inimă 
mai grăbit din clipa trecerii 
tarului șinelor", pe tărîmul în

cum 
bate 
„ho- 
care

U.E.F.A
Stadion „23 August" ; timp frumos ; teren bun ; spectatori — aproximativ

15 000. Au marcat : ENE (min. 21 și 29) și NEAGU (min. 30 șl 72). Raportul șu
turilor la poartă : 19—16 (pe spațiul porții : 9—6). Raport de cornere : 2—7.

RAPID : Răducanu 9 — Pop 9, Boc 8, Lupescu 8, Codrea 8, Dinu 8, Du
mitru 10, Năsturescu 9, Ene 94-, Neagu 8, Angelescu 8 (min. 30 Codreanu 8).

LEGIA: Tomaszewski (min. 30 Mowlik) — Stachurski, Blaut I, Zygmund, 
Traszkowskl, Blaut II, Deyna, Korzeniowskl, Cypka, Brychczy, Gadocha.

A arbitrat JOZEF krnavek (Cehoslovacia), ajutat la linie Se 
Gheorghe Limona și Constantin Costică.

fotbalul este o nesfîrșită legendă 
romantică, veselă și tristă, învălui
tă în fum de locomotivă.

Ieri, Rapidul a fost adevăratul 
Rapid. Altfel spus și analizînd mi
nuțios evantaiul aspectelor carac-

buni sportivi, acum în preajma u- 
nei suite de competiții internațio
nale.

înaintea startului de vineri rea
mintim pe deținătorii titlurilor de 
anul trecut I Maria Alexandru 
(simplu femei), Dorin Giurgiucă

(simplu' bărbați), Maria Alexandru
— Eleonora Mihalca (dublu femei), 
Șerban Doboși — Silviu Dumitriu 
(dublu băieți) și Maria Alexandru
— Sergiu Luchian (dublu mixt). 
Cîți dintre ei vor reuși să-și păs
treze cununa de campion

Astăzi, la București, unul dintre cele mai importante meciuri

programate in turul II al ,,Cupei campionilor europeni'"

UN PRIETEN APROPIAT
AL TINERETULUI NOSTRU STUDIOS!

I Notații de 
consfătuirea 
ganizată 
spectorii 
metodiști

■ educație

ta

or-
in-cu

județeni 
pentru 

fizica și
sportj

Una din principalele noutăți or
ganizatorice care priveso actualul 
an de inVățămînt se referă la nu
mirea de inspectori metodiști pen
tru educație fizică și sport pe 
lingă fiecare județ precum și în 
municipiul București. Măsura este 
destinată să determine o îmbunătă
țire radicală a activității de educație 
fizică și sport în școlile de toate 
gradele, în institute și facultăți.

Noii inspectori metodiști, în toate 
cazurile profesori de specialitate, 
cu o mare capacitate de muncă, cu 
o bogată experiență pedagogică și 
organizatorică, caută în prezent să 
se pună la curent cu problematica 
extrem de complexă a activității 
lor. în dorința de a veni în spriji
nul acestora, de a le asigura o o- 
rientare cît mai precisă, a fost or
ganizată recent o consfătuire, la 
București, în prezența tovarășilor 
Virgil Cazacu, prim adjunct al mi
nistrului învățămîntului și conf. dr. 
Emil Gbibu, vicepreședinte al Con
siliului Național pentru 
Fizică și Sport.

în cadrul unor referate 
Login : „Educația Fizică în
de învățămînt" și „Atribuțiile in
spectorilor metodiști pentru educa
ție fizică șl sport" ; Vladimir Simio- 
nescu: „Despre unitățile școlare 
de profil-școli sportive, școli generale 
și licee cu program de educație

Educație

(Maria 
procesul

fizică" j Traian Fredețeanu : „Ce 
trebuie să însemne calendarul com- 
petițional al elevilor") au fost actu
alizate unele probleme situate în 
sfera învățămîntului de educație 
fizică și a celei de activități spor
tive.

în lumina referatelor prezentate 
la consfătuire va fi interesant de 
văzut acum, în ce măsură va spori 
eficiența orelor de educație fizică, 
mai ales în acele școli în care nu
mărul orelor de specialitate a spo
rit — învățămîntul preșcolar, cel al 
claselor I—IV, al liceelor pedago
gice. într-o perspectivă nouă va 
apare și învățămîntul universitar, 
prin extinderea educației fizice la 
anul II.

O problemă de rezolvarea căreia 
va depinde, într-un fel, creșterea 
personalității lecției de educație 
fizică, este cea cu privire la scu
tirile medicale. Așa cum se pre
conizează, acestea vor fi reconside
rate, eliberate după criterii mult 
mai judicioase. în acest sens a fost 
stabilit și un normativ riguros. Si
gur, rezolvarea integrală a unei 
asemenea probleme presupune o 
colaborare și mai strînsă între 
Ministerul învățămîntului și cel al 
Sănătății.

Introducerea gimnasticii zilnice 
în învățămîntul general și liceal a 
reprezentat Q altă temă a consfă
tuirii. Ministerul învățămîntului a 
editat programe speciale pe care 
le-a difuzat în școli, la îndemîna

profesorilor de specialitate. Se 
așteaptă acum să se treacă la fapte.

O problemă capitală pentru reu
șita educației fizice și sportului în 
școli este cea legată de existența 
unor amenajări simple la nivelul 
fiecărei unități de învățămînt, în 
incinta sau în vecinătatea acestora, 
în noile cartiere de locuit. Ideea, 
larg creditată în vremea din urmă 
și susținută prin măsuri concrete, 
cîștigă teren datorită generozității 
unor directori de școli, spiritului 
gospodăresc al comitetelor de pă
rinți, pasiunii profesorilor de edu
cație fizică și comandanților unită
ților de pionieri. Rămîne ca in
spectorii metodiști să valorifice 
orice prilej pentru ca o astfel de 
problemă să-și găsească pretutin
deni o fericită rezolvare.

Așa cum s-a remarcat, această 
primă consfătuire a inspectorilor 
metodiști pentru educație fizică și 
sport, a avut un caracter pregnant 
de lucru. Cei prezenți și-au putut 
nota multe indicații prețioase, au 
făcut —indirect — un schimb de 
experiență. Toate acestea se vor 
reflecta, fără îndoială, în activita
tea imediată sau de perspectivă 
a participanților.

Important este însă ca din multi
tudinea problemelor discutate, cei 
interesați să rețină esențialul. De 
pildă, pentru atragerea copiilor și 
elevilor în practicarea educației fi
zice șl a 
corectiv, 
sporit de

Astăzi, pe stadionul „23 August", 
cu începere de la ora 15,15, ni se 
oferă prilejul de a asista la unul 
dintre cele mai importante meciuri 
oficiale de fotbal — la nivelul e- 
chipelor de club — ale acestui se
zon internațional. El va opune, 
după cum se ști% în prima manșa 
a celui de al doilea tur al «Cu
pei campionilor europeni", pe de
ținătoarea titlului nostru național. 
Dinamo București, cunoscutei for
mații olandeze Feijenoord Rotter
dam, în a cărei carte de vizită fi
gurează șl trofeul intercontinental, 
cîștigat în 1970.

Partida se anunță, firește, ex
trem de disputată. Adversara de 
astăzi a campionilor noștri întru
nește toate condițiile pentru a pu
tea fi apreciată ca o echipă de 
mare clasă. După cum ne-am pu
tut convinge, urmărindu-i evoluți
ile — fie pe viu. ..fie de la distanță 
— Feijenoord este o formație so
lid construită, cu jucători de va
loare recunoscută, unii dintre ei

Constantin FIRANESCU

teristice din evoluția giuleștenilor, 
vom remarca...

...ușurința (deconcertantă pentru 
adversari) trecerii din faza de apă
rare în cea de atac, precui% și pre
cizia și siguranța replierilor:

...frontul larg al ofensivelor ra- 
pidisle, irezistibile de multe ori pe 
aripi (mai ales pe partea lui Năstu- 
rescu, unde atît el, cît și Pop au 
debordat cu regularitate apărarea 
Legiel) ;

...presingul sistematic și eficient 
făcut de atacanți, care au „omorît 
din fașă" rhulte acțiuni începute 
de jucătorii polonezi ;

...o excelentă mișcare în teren a 
tuturor jucătorilor (care au realizat 
mult cerutul deziderat al „jocului 
fără minge"), mereu demarcați, me
reu în sprijinul omului 
nul ;

...evoluția de-a dreptul 
tantă a acestui adevărat 
orchestră al Rapidului (și 
rului nostru) care se dovedește a fi 
Dumitru. Acroșaje precise și efi
ciente, servicii impecabile, preluări 
și angajări care încîntă ochiul (șl 
care au stîrnit exclamații admira
tive la ziariștii polonezi și olan
dezi aflați ieri la masa presei), tra
versări de teren cu mingea „lega
tă" la picior 
maestru pe 
acest excepțional talent.

Referind u-ne la oaspeți, vom re-

cu balo

reconfor- 
fotbalist- 
al socce-

(Continuare în pag. a 3-a)

sportului trebuie adus un 
un element nou: gradul 
atractivitate a exercițiilor,

SOLUȚIA TiberTu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)
a recentul campionat mondial neoficial de polo pe apă de 

pe insula Hvar, statisticienii au stabilit cu regret că, o dată 
cu desele întreruperi de joc, 90% din golurile marcate 
au fost obținute în urma eliminărilor de jucători sau a 
loviturilor de pedeapsă de Ia 4 metri.

O recentă anchetă printre cititori, condusă de un ziar
englez, a dus la concluzia că 74% dintre cei chestionați renunță »ă 
mai meargă la meciurile de fotbal din cauza numărului prea mare 
de neregularități ce se comit pe teren.

Tn activitatea mai multor sporturi de echipă, autohtone plouă cu 
sancțiuni și majoritatea lor vizează brutalitățile comise în timpul 
Jocului sau pe marginea lui.

Toate acestea — și, firește, altele de același fel — trezesc in
dignarea publicului (care are doar o perspectivă exterioară) și 
nasc profunda îngrijorare a lumii sportive (care se simte direct 
răspunzătoare nu numai de ceea ce se întîmplă, ci și de viitorul 
sportului în general). Multe meciuri încep să semene cu necruță
toarele lupte de gladiatori. Agresivitatea brutală, încercarea de a 
se impune cu forța au început să ia locul fanteziei, al superbului 
joc al ideilor tactice ș.a.m.d. . .

Există încă suficienți specialiști de bună credință, dar și destul 
de naivi, care cred că soluția stă în modificarea regulamentelor 
de joc. înăsprirea lor probabil că nu ar ajuta la prea mult. N-a 
spus un mucalit că regulile sînt făcute ca să fie călcate?

Nici o lege sportivă nu va putea interzice dorința de victorie, 
care reprezintă însăși rațiunea de a fi a sportului de performanță. 
Regulile, chiar aspre, nu sînt făcute să tempereze zelul optimist 
al competitorilor, strădania lor de a se arăta mai buni. Există însă 
ceva ce depășește cu mult această tendință de pură sorginte spor
tivă, anume dorința de victorie cu orice preț. Aceasta nu mai 
reprezintă un impuls sportiv, ci de-a dreptul o mentalitate. Și. încă 
una oribilă. Ei bine, împotriva acestui tel de a gîndi trebuie să 
mobilizăm toate bateriile opiniei publice. Aceasta este soluția pe 
care lumea sportivă o așteaptă pentru anihilarea manifestărilor 
de sălbatică duritate, pentru stăvilirea valurilor de brutalitate care 
caută să invadeze terenurile de sport.

Nici un compromis (indiferent ce interese mărunte, directe,, sînt 
în joc), nici o cruțare (chiar dacă se clatină clasamente, poziții sau 
presupuse prestigii), nici o slăbiciune în lupta deschisă împotriva 
durității, împotriva grosolăniei pe terenurile de sport. Aceasta e 
singura soluție. Tn primul rînd pentru presă.

Victor BANCIULESCU

Marius POPESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)
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Moment de relaxare la sfîrșitul 
unui antrenament al dinamoviști- 
lor. După meciul de astăzi le-am 
dori să /ie la fel de zîmbitori.

— iată registrul de 
care ni l-a oferit

AVANCRONICILE
PARTIDELOR

C.F. BARCELONA-STEAUA

ZAGLEBIE WALBRZYCH-U.T.A.

C.S.M. CLUJ In căutarea
DINAMO

ANDREI (1)
CHERAN (2) NUNWEILLER III (3) SANDU GABRIEL (6) DELEANU (4) 

DINU (5) NUNWEILLER VI (10)
LUCESCU (7) SALCEANU (8) DUMITRACHE (9) FL DUMITRESCU (11) 

(DORU POPESCU)

Partida va fi condusă de o brigadă de arbitri din Turcia, avînd la 
centru pe Dogan Babacian, iar la linie pe Turan Kudakci și Mustafa 
Barim.

WERY (11) SCHOENMAKER (9)

VAN HANEGEM (10) JANSEN (7)
VAN DUIVENBODE (5) LASEROMS (4) F“ 

TREYTEL (1)

MAIWALD (8) 
(BOSKAMP) 

~) HASH. (6)
ISRAEL (3) SCHNEIDER (2)

FEIJENOORD

ASTĂZI, PRIMA PLECARE SPRE SAPPORO

Boburile, intr-o călătorie de două luni

• ••

Panțuru așa cum se poate vedea în Imaginea alăturată — 
șl în trei lăzi uriașe pornesc astăzi din București spre Con
stanța. Aici, ele vor fl îmbarcate pe mineralierul OLTENIA 
care le va transporta pînă la Yokohama, unde urmează să 
sosească în Jurul datei de 15 decembrie. Ultima etapă a acestei 
călătorii, boburile o vor parcurge din nou în camioane, 
astfel că în primele zile ale lui ianuarie ele vor ajunge la 
Sapporo.

Astăzi, are loc In București primul eveniment legat di
rect de Jocurile Olimpice de iarnă : plecarea spre Sapporo 
a celor trei boburi pe care vor concura echipajele românești. 
Uriașa distanță care ne separă de Japonia șl greutatea bobu
rilor a ridicat multe probleme federației de specialitate. Pînă 
la urmă, datorită sprijinului dat de NAVROMAR șl ROM- 
TRANS. s-a găsit o soluție bună șl economică. Cele trei 
boburi Siorpae3 (dintre care unul de 2 persoane nou-nouț) 
au fost ambalate cu grijă chiar de bateri — în frunte cu

POZIȚIILOR PIERDUTE
în 17 aprilie 1960, ziua în care 

se constituia în noua sa formulă — 
Clubul Sportiv Muncitoresc — 
Cluj, trăgătorul său Bella Gurath 
II îi aducea, ca un omagiu, titlul 
mondial la spadă tineret, succes 
care a inaugurat., O perioadă de în
florire a scrimei clujene, reprezen
tată cu succes 
Szabo (campioană 
1961), de Ștefan 
Haukler (campi
on republican în 
1962, la spadă), 

de sabrerul Zoltan 
Rohonyi (primul 
junior al anului 
1963) etc...

11 ani mai tîr- 
ziu, în același 17 
aprilie, conducerea _______
analiza, într-o ședință prelungită 
— cu siguranță, cea mai severă 
ședință din istoria secției —, situ
ația critică în care se aflau toate 
armele, ca rezultat al unor cauze 
care se cereau imediat suprimate 
sau măcar ameliorate. Se acuzau, 
atunci, slabul procentaj (5Oo/o) de 
utilizare a sălii din strada Argeș, 
„cucerită" recent numai pentru 
scrimă, insuficienta pregătire a 
sportivilor recrutați să reprezinte 
clubul, superficialitatea planificării 
activității săptămînale și de pers
pectivă a antrenorilor, nesatisfăcă- 
toarea preocupare față de munca de 
selecție și* marea fluctuație exis
tentă în rîndul copiilor aduși la 
sală ca urmare a lipsei unor me
tode atractive de lucru cu ei. Se 
apela — atunci — la ieșirea din 
inerție și comoditate iar apelul 
s-a repetat și la sfîrșitul lunii

de echipa Olgăi 
republicană în

DIN VIATA
SECȚIILOR

clubului clujean

septembrie, cînd scrima a fost, ia
răși, pusă în discuție.

Care este, însă, situația actuală 
pe arme i floretă fete — retrasă 
tdupă 2 etape) din divizia B ca 
urmare a fluctuației de elemente 
și imposibilități de a ieși din 
impas ; floretă băieți — pe cale de 
retrogradare din divizia B. Cauza 
principală i îmbolnăvirea antreno

rului Adalbert 
Gurath și lunga 
sa absență; sabie 
și spadă — locu
rile 4, respectiv 5 
după consumarea 
etapei a 111-a a 
diviziei A,

Care sînt pozi
țiile celor com

petent față de această situație ?
SIMEON KEZDI — președintele 

clubului C.S.M. i „După o perioadă 
de vîrf, cînd au activat la noi 
nume sonore, a urmat refluxul de
terminat atît de plecarea marii ma
jorități a acestora — Olga Orban, 
Ștefan Haukler, Ștefan Csipler, 
Alexandru Prujinszki, Adalbert 
Gurath, Radu Vinereanu, Lorant 
Daradics, Petre Habala — și de 
inexistența unor rezerve de va
loare care să acopere golul (toată 
atenția fusese acordată vîrfurilor) 
ca și de absența spațiului de lucru. 
Ne-am lovit, apoi, de comoditatea 
unor antrenori și, mai recent indis
ponibilitatea unui vechi specialist

Nușa DEMIAN

(Continuare în pag. a 2-a)

ASTĂZI Șl MÎINE LA PITEȘTI

ROMÂNIA - GRECIA LA ATLETISM (juniori)
Atleții noștri juniori participă 

astăzi și mîine la ultimul lor 
start internațional din actualul 
sezon, care a fost plin de con
cursuri însemnate. De data aceasta 
ei întîlnesc pe colegii lor de gene
rație din Grecia, cu care s-au mai 
întrecut, de altfel, și în cadrul 
Jocurilor Balcanice de la Atena. 
Nutrim speranța că juniorii ro-

mâni vor face totul pentru a se 
comporta cît mai bine, mai ales 
că pentru' unii dintre ei 
este meciul 
urmînd să
seniorilor.

întîlnirea dintre formațiile Ro
mâniei și Greciei are loc pe sta
dionul de atletism din Pitești.

acesta 
de adio, de anul viitor 
evolueze în rîndurile
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ACTUALITĂȚIMECIUL

I. C. H. F. - BANIK OSTRAVA

INAUGUREAZĂ AZI

• în
de azi ___ _______ _ _ __ _ ___
petiție de baschet, menită să verifice 
pregătirile echipelor noastre frun
tașe în vederea campionatului repu
blican masculin, care va începe Ia 
31 octombrie. De astă dată, frumoa
sa inițiativă aparține asociației spor
tive I.C.H.F.. care a invitat forma
țiile Banik Ostrava (locul 5 în cam
pionatul Cehoslovaciei), Dinamo 
București (campioana țării noastre), 
Universitatea Cluj și I.E.F.S. Pro
gramul etapei de astăzi prevede ca 
ia ora 19 să se dispute meciul Ba
nik Ostrava — I.C.H.F., iar la ora 
20,30 Dinamo să joace în campania- 
I.E.F.S.-ului.

sala Floreasca se dispută, 
pînă duminică, o nouă com-

• Etapa inaugurală a diviziei fe
minine A se va desfășura duminică. 
De fapt, campionatul va începe 
chiar simbătă, prin singura partidă 
găzduită în Capitală : Constructorul 
— Voința Brașov (sala Constructo
rul, ora 17).

• Tradiționala competiție „Cupa 
Chindia” organizată anual de CJEFS 
Dîmbovița, a avut loc. anul acesta, 
la Tîrgoviște, cu participarea echi
pelor de juniori (cat. I) : Șc. sp. Pi
tești (cîștigătoarea ediției precedente), 
Șc. sp. Suceava, Șc. sp. Ploiești, Șc. 
sp. nr. 3 București Si Comerțul Tîr- 
goviște, Trofeul a revenit formației 
Șc sp. Pitești, urmată în clasament 
de Șc. sp. nr. 3, Șc, sp. Ploiești. Co
merțul și Șc. sp. Suceava. Jucătorul 
George Ziguli (Șc. sp. Pitești) a pri
mit cupele oferite coșgeterului și ce
lui mai tehnic baschetbalist al între
cerii. (Mișu AVANU coresp.)

9 Duminică s-a inaugurat noul 
sezon de patinaj. Cu acest prilej, 
pe patinoarul „23 August" din Ca
pitală a avut loc un frumos pro
gram demonstrativ, la care și-au 
dat concursul „artiștii gheții" Elena 
Moiș, Ion Mircea, perechea Letiția 
Păcuraru — Dan Săveanu (toți de 
la I.E.F.S.), Doina Mitricică 
(A.S.C.P.M.B.), precum și cunoscuții 
viteziști Mihai și Sanda Bărbulescu 
(Dinamo), D. Ghibu, I. Dumitrescu 
(Constructorul) și alți valoroși aler
gători.

• Săptămîna aceasta se deschi
de, pe patinoarul „23 August", pri
mul centru de inițiere, tutelat de 
clubul sportiv Constructorul. De 
asemenea, de la 1 noiembrie, de 
cînd începe să funcționeze și pa
tinoarul Floreasca, se va mai des
chide un curs de inițiere, de data 
aceasta în organizarea A.S.C.P.M.B. 
înscrierile la ambele centre se fac 
în fiecare zi la patinoarele respec
tive.

• Primul concurs Internațional 
de patinaj artistic al sportivilor 
români va avea loc între 31 oc
tombrie — 5 noiembrie la Rostov. 
Vor face deplasarea Elena Moiș, 
Rodica Dîdă, Ion Mircea și Octa
vian Goga.

• în ultima sa ședință, biroul 
federal a analizat comportarea ne
disciplinată a unor antrenori și ar
bitri la finala campionatului repu
blican de patinaj pe rotile, luînd 
următoarele măsuri: s-a propus 
clubului Dinamo Brașov ca antre
norului Ernest Ulrich să i se di
minueze salariul cu 5 la sută pe 
timp de două luni ; antrenorul Pe
tre Tivadaru (Metalurgica Sibiu) a 
primit avertisment, iar antrenorul 
Dan Lăzărescu (Dinamo București) 
— mustrare. în sfîrșit, arbitrul Ale-

xandru Fodor (Tg. Mureș) a fost 
suspendat pînă la 31 decembrie 
1971.

• Viteziști aparținînd cluburilor 
Dinamo Brașov, Agronomia Cluj și 
Dinamo București vor lua parte 
în cursul lunii noiembrie la o serie 
de concursuri desfășurate în Unga
ria și R.D. Germană. De asemenea, 
cîțiva sportivi ai Centrului de pa
tinaj viteză de pe lîngă CJEFS 
Harghita vor face antrenamente co
mune cu sportivi maghiari și vor 
participa la unele concursuri 
Ungaria.

• Cunoscutul antrenor Bela 
rosz s-a transferat, la cererea CJEFS 
Cluj, de la București la Cluj, pen
tru a coordona activitatea secții
lor de patinaj artistic din locali
tate.

I ÎNTRECERI VIU DISPUTATE ÎN ZIUA A ȘAPTEA 

A CAMPIONATELOR

PROFESORUL CARE

în

Ho-

Pe o vreme excelentă, ieri dimi
neață, la baza hipică din Calea 
Plevnei, campionatul de călărie a 
continuat cu proba nr. 1 de obstacole 
pentru juniori de 16 ani și categoria 
semigrea.

La startul probei pentru juniori 
s-au prezentat 37 de concurenți. Ju
decind aprioric șansele fiecăruia, a- 
păreau ca favoriți — atit datorită 
experienței, cit și a materialului 
cabalin de care dispuneau — Gheor
ghe Nicolae (Petrolul). Nicolae Vlad 
(Dinamo) și Victor Conțiu (A.S.A. 
Cluj). Pronosticurile s-au confirmat 
doar în ceea ce-i privește pe primii 
doi. Gheorghe Nicolae a reușit un 
parcurs cu zero puncte penalizare 
și cel mai bun timp (1:25,3) eu calul 
Bicaz, doborînd, în schimb, două 
obstacole cu Spumos, calul mai bine 
cotat. Proaspătul campion balcanic,

• Fără defecțiuni tehnice • Steagul roșu Brașov și Torpedo Zărnești la 
înălțime • Titlurile — în mîini bune • Notă discordantă

FORMULA VIABILA

ÎNCEPE
start urmînd a fi prezenți în jur 
de 100 de jucători.

Au fost invitați juniori avansați 
și junioare, precum și seniori și 
senioare avînd categoriile a II-a și I 
de clasificare. Meciurile se vor dis
puta atît dimineață, cit si după- 
amiază. în funcție de timpul liber 
al participanților — foarte mulți 
dintre ei elevi si studenți.

Competiția se va Încheia în ziua 
de 31 octombrie.

Sezonul 
tinuă cu 
anunță _ ________
..Cupa Dinamo”. La întreceri — care 
încep joi și se vor desfășura pe te
renurile Dinamo din șoseaua Ștefan 
cel Mare — au confirmat participa
rea toate cluburile bucureștene.

de tenis în aer liber con- 
încă o competiție Care se 
deosebit de atractivă :

CUPA DINAMO“

DE JOI-BARAJUL
DE CALIFICARE

la

Campionatul republican de motocros 
pe anul 1971 s-a Încheiat duminică la 
prinz. Fără îndoială, recenta ediție a 
înviorat activitatea competițională. In 
primul rind, includerea In program a 
probei rezervate posesorilor de moto
rete românești a dat posibilitate unor 
tineri să se afirme ca viitori performeri. 
Păcat însă că nu toate asociațiile șl clu
burile cu vechi state de activitate în 
sportul cu motor au avut reprezentanți 
la cea mai mică clasă (70 cmc), ceea ce 
denotă că nu se acordă peste tot aten
ția cuvenită depistării și creșterii ele
mentelor talentate. Decernarea pentru 
prima oară, a titlului de campioană pe 
echipe a creat un stimulent în munca 
secțiilor, care s-au străduit să înscrie 
in campionat un număr cit mai mare 
de alergători temeinic pregătiți. S-a 
remarcat conducerea tehnică a asocia
ției Torpedo Zărnești, ai cărei reprezen
tanți s-au situat înaintea unor echipe 
bine cunoscute. In sfîrșlt, faptul că în- 
treeerile s-au desfășurat pe parcursul 
a opt etape a asigurat o activitate com
petițională ritmică de-a lungul întregu
lui sezon.

Și încă ceva> întreținerea mașinilor a 
constituit aproape la flecare etapă obi
ectul unor observații critice. Duminică, 
la Morenl, particlpanțll au dovedit, pe 
un traseu desfășurat care a solicitat din 
greu mașinile, că atunci cind se acordă 
atenția cuvenită pregătirii motocicletelor 
pentru concurs, nu poți avea surprize 
neplăcute în timpul disputelor. Toți 
motocrosiștil au terminat cursa fără 
defecțiuni mecanice. Să sperăm că spor
tivii au înțeles că după cum le întrețin, 
atît de lungă este viața mașinilor.

Frumusețea disputelor de duminică, 
ne determină să revenim asupra între
cerilor finale ale campionatului. Se știe 
că, după penultima etapă, brașoveanul

Otto ștefani avea un avans doar de un 
punct față de metalurgistul bucureș- 
tean. Cristian Dovlds la clasa cincisu- 
tiștilor iar Aurel lonescu (Metalul Buc.), 
care a condus cu autoritate mai bine de 
jumătate din campionat, era despărțit 
numai de 4 puncte de cimpineanul 
Ștefan Chițu. Conform calculului hîrtl- 
ei, Dovids avea nevoie de o simplă 
victorie în confruntarea directă cu moto- 
crosistul brașovean. La clasa 250 cmc 
Chițu trebuia, pentru a obține medalia 
de campion, să ocupe primul Ioc în, 
etapa decisivă, iar adversarul său să 
se claseze pe poziția a treia, ceea ce era 
de necrezut. Și, totuși, lucrurile s-au tn- 

întocmal cum au prevăzut 
âpropiații lui colaboratori. Fă- 
de întregul său arsenal tehnic 
avînd un aliat de nădejde în 

cimpineanul

Nicolae Vlad cu Banchet, s-a situat 
pe locul următor, datorită unui timp 
mai slab cu 2,7 sec. Victor Conțiu 
cu Titan a ieșit din cursă, fiind eli
minat pentru părăsirea parcursului, 
fiindcă s-a enervat pentru că a 
doborît un obstacol. A rămas însă în 
lupta pentru un loc fruntaș cu al doilea 
tal, Făurel, cu care a terminat fără 
greșeală. Apreciem, de asemenea, 
comportarea sportivilor : Hans
Schneider (A.S.A. Sibiu) cu Strop 
și Sena, Sorin Soveja (Steaua) cu 
Șaghia, Nicolae Ficuleață (AS. Ro
vine Craiova) cu Val, Dania Po
pescu (Steaua) cu Sonor, loan Stan- 
chi (Petrolul) cu Gargantua — toți 
fără nici o penalizare.

în continuare s-a desfășurat Una 
dintre cele mai spectaculoase probe: 
obstacole categoria semigrea. Cei 10 
concurenți au avut de rezolvat difi
cultățile unui parcurs cu 13 obsta
cole. avînd înălțimea maximă de 
1,40 m. Nici unul dintre ei nu a 
reușit să termine cu zero puncte, 
cel mai mic număr de penalizări (4) 
primind : Constantin Vlad (Dinamo) 
cu Spirt și Sondor, Enache Silvestru 
(Petrolul) cu Jul și Cornel Bin 
(Steaua) cu Viteaz. Aurelian Stoica 
(Petrolul) cu Pickup — aflat printre 
pretendenții îndreptățiți la titlu — 
a fost penalizat cu 8 
două greșeli.

Azi, de 
proba nr. 
cunoscut!

ȘI-A UITAT MENIREA

puncte pentru

se desfășoară 
căreia vor fi

La ora 10.
2, în urma
noii campioni.
Emanuel FANTÂNEANU

De această 
bricii noastre 
unui părinte, 
portarea unui 
dovedit calități definitorii 
sarcinii sale : grija față de elevi,

Iată ce ne scrie tovarășul Petru 
Mioc, din Reșița : „In lotul de 
sportivi reșițeni ce au participat 
la campionatele republicane din 
august, la Bacău, a făcut parte 
și Mioc Poliana, fiica subsemna
tului. La înapoiere spre Reșița, 
la 16 km înainte de Brașov, la 
ora 21,30, pentru că s-a cîntat 
in mașină și domnul profesor 
Meyer, de la Școala sportivă Re
șița, nu a putut să doarmă, a 
oprit mașina și a ordonat fiicei 
mele să coboare. A lăsat-o sin
gură, in cimp liber, noaptea, fără 
bani și au plecat pur și simplu".

Și după ce ne relatează cum 
a reușit fiica sa (în vârstă de 16 
ani) să ajungă, cu greutate, la 
Reșița, cu trenul, tov. Mioc 
Petru se întreabă, indignat: Unor 
asemenea conducători se încre
dințează copiii noștri ?“

Cu această întrebare am tri
mis și noi sesizarea cititorului 
nostru spre cercetare organelor 
în drept de la Reșița. Din par
tea Consiliului popular al ju
dețului Caraș-Severin, Inspectora-

dată, obiectul ru- 
îl face scrisoarea 
indignat de com- 
profesor care n-a 

ale

tul școlar, am primit recent o 
scrisoare prin care ni se rela
tează că „cele sesizate sint ade
vărate, stabilindu-se vinovăția 
antrenorului Meyer Daniel de la 
Școala sportivă de elevi Reșița. 
Față de cele de mai sus, Inspec
toratul școlar al județului Caraș- 
Severin a sancționat cu „aver
tisment", conform articolului 
209, aliniatul b din statutul ca
drelor didactice pe antrenorul 
Meyer Daniel și a interzis Școlii 
sportive de elevi Reșița de a-l 
mai numi in viitor conducător 
de lot... atrăgindu-i-se atenția 
că la o nouă abatere va fi dat 
afară din invățămint".

Ne bucură, firesc, că organele 
de resort au răspuns cu promp
titudine, conform legii, sesizării 
unui cetățean. Dar mai este 
demnă de subliniat și intransi
gența față de abaterea respec
tivă, ținînd cont de terenul sen
sibil în care își desfășoară acti
vitatea un pedagog. Asemenea 
greșeli, ca cele ale profesorului 
respectiv, se pot repercuta nega
tiv în procesul educativ al ti
neretului, de aceea este necesar 
ca educatorii să fie oricînd și 
oriunde un exemplu de con
duită.

Paul SLAVESCU

Pe terenurile din parcul sportiv 
Progresul încep joi primele meciuri 
contînd pentru barajul seriei a II-a 
a campionatului divizionar pe echi
pe. Participă ultimele două formații 
clasate în campionat (Sănătatea 
Oradea și Petrolistul Cîmpina), pre
cum și Colțea București, câștigătoa
rea campionatului municipiului.

Meciurile se vor juca sistem tur
neu (fiecare cu fiecare).

DIVIZIAASTĂZI, MECIURI DE

timpi at 
Chițu și 
cînd uz 
și fizic, 
brașoveanul A. Crisbal, 
l-a obligat pe liderul clasei 250 cmc să 
se recunoască învins. într-o întrecere 
în care Ștefan Chițu a dovedit că me
rită cu prisosință cununa de lauri. In 
cealaltă probă, Cristian Dovlds, care 
s-a antrenat cu minuțiozitatea ce-1 ca
racterizează în vederea ultimei bătălii, 
a obținut o victorie mai confortabilă 
decît se aștepta.

Șl celelalte titluri cucerite de P. O- 
prea la cl. 70 cmc șt Gh. Voicu la ju
niori (ambii aparținînd clubului St. r. 
Brașov) se află în mîini bune. De ase
menea, succesul înregistrat pe echipe 
de către alergătorii de la Steagul roșu 
Brașov vine să răsplăteasesă munca de
pusă în cadrul secției din orașul de la 
poalele Tîmpei. într-vn sport neglijat 
în multe localități șl chiar în Capitală.

Nu putem încheia această retrospecti
vă, fără a spune cîteva cuvinte despre 
manifestările în totală discordanță ale 
unor suporteri bucureșteni, care s-au 
deplasat duminică la Morenl. Incitați 
de antrenorul Traian Macarie (Metalul 
Buc.), acești spectatori — certați cu 
etica sportivă — au produs incidente 
regretabile, sancționate prompt de orga
nele de miliție. Credem că șl biroul fe
deral va lua măsurile cuvenite față 
de antrenorii și sportivii vinovațt

Troian IOANIȚESCU

C. S. M. CLUJ

ÎN CĂUTAREA POZIȚIILOR PIERDUTE
(Urmare din pag. 1)

de-al nostru: antrenorul Gurath, 
ca și de vehicularea temporară — 
legată de ciclurile de studii — a 
unor sportivi. Sperăm, însă, ca lu
crurile să se îndrepte, mai ales 
acum, cînd am reușit să obținem, 
în exclusivitate pentru scrimă, o 
sală 
însă, 
avea 
ceea 
mele 
mult 
cînd 
stabilizată.
sens, cooptarea cîtorva instructori 
voluntari, atragerea antrenorului 
Tiberiu Bartoș de la Medicina ca 
și readucerea — în conducerea 
tehnică a secției — a fostului nostru 
trăgător, Petre Habala. acum plecat 
la București, Ia studii..."

de pregătire. Saltul nu va fi, 
făcut decît atunci cînd vom 

o rezervă bogată — mult peste 
ce avem astăzi — cînd pri- 
garnituri se vor mobiliza mai 
și vor lucra mai conștiincios, 
problema specialiștilor va fi 

Intenționăm, în acest

Astăzi, în București și P. Neamț 
sînt programate partidele amînate 
din {«rima etapă a campionatelor 
naționale de volei I Dinamo Bu
curești —• Unirea Tricolor Brăila

Ceahlăul P. Neamț 
București (feminin). 
Capitală (sala Dina-

(masculin) și
— Dinamo
Partida din
mo) va începe la ora 17.

TREI VÎNĂTORI PREMIATI

SPORTUL TREBUIE SĂ DEVINĂ UN PRIETEN
APROPIAT AL TINERETULUI NOSTRU STUDIOS!

(Urmare din pag. I)

formarea de deprinderi de mișcare, 
densitate a lecției și varietate a ei. 
Se impune de asemenea ca noțiu
nea de calendar sportiv să nu apară 
ca ceva artificios, ci să reprezinte 
o noțiune temeinic ancorată în 
viața elevilor, în activitatea tuturor 
școlilor. Calendarul înseamnă o ri
guroasă planificare, înseamnă or
dine, chibzuință, echilibru. Orga
nizezi competiții în funcție de con
dițiile existente și nu te avînți (cum

s-a întîmplat în unele asociații 
sportive școlare) în 10-12 discipline, 
numai de dragul de a face impresie 
cu cifre, cu situații fictive. După 
aceea 
rație 
tlzate 
fizică 
de acrobatică, forță în brațe, com
plex de gimnastică zilnică de în
viorare, cel puțin o disciplină spor
tivă bine însușită). Se impune în 
același timp, obligativitatea norme, 
lor de control, ca o cucerire meto-

i rezultatele activității de edu- 
fizică trebuie să fie concre- 
printr-un minim de pregătire 
și sportivă (alergări, exerciții

DIN CUV1NTUL PART1CIPANTILOR
Prof. KIRIL CRICOP (Neamț) : 

„Consfătuirea a fost extrem de 
utilă. Ne întoarcem acasă edificați 
asupra multor probleme. O dole
anță : avem nevoie de un manual, 
de o programă pentru liceele pe
dagogice. Ele s-au tipărit în can
tități insuficiente. Poate că se va 
găsi o soluție..."

Prof. ION BALEA (Buzău) : 
„Fiindcă operația de instruire a 
profesorilor de specialitate, acțiu
ne care trebuie să se desfășoare 
periodic, intimpină unele dificul
tăți obiective în unele județe, cel 
puțin pentru un moment, propun 
să fie trimise în școli un lei de 
«scrisori metodice» trimestriale. In 
altă ordine de idei : in ultimul 
timp. Inspectoratul școlar al ju
dețului ne-a repartizat aproape 
150 000 Iei pentru procurarea de 
material și echipament sportiv. 
Este un gest deosebit, de încu
rajator pentru profesorii de edu
cație fizică și pentru elevi".

Prof. GHEORGHE BUCUR (Ca
ras Severin) : „Se impune o re
glementare : profesorii de la șco
lile și liceele de cultură generală 
să nu mai facă obstrucție atunci 
cind intervine acțiunea de selec
ție pentru unitățile de profil. în 
cazul nostru pentru școlile spor
tive. In fond, cum putem sprijini 
ideea de performanță la nivelul 
scolii, dacă nu ne dăm adeziunea 
pentru succesul ei ?”

Prof. TITU MERFU (Dolj) : „O 
situație puțin echivocă : școlile din 
Județ si din municipiul Craiova 
dispun de bani necesari pentru 
procurarea de material sportiv, dar 
magazinele specializate nu sint a- 
provizionate în mod corespunzător. 
Sîntem nevoiți adesea să investim 
sume importante în materiale de 
proastă calitate... în săptămînile 
următoare vom organiza o con
sfătuire similară cu cadrele didac
tice din județ. Sint convins că va 
fi extrem de folositoare.”

Prof. CAROL RAAB (Timiș) : 
„Se impune ca Ia liceele cu pro
fil să fie încadrați profesori re
cunoscut! prin virtuți pedagogice, 
prin experiență. La Liceul nr. 4 
din Timișoara există un caz, poate 
de excepție, un absolvent al Fa
cultății de educație fizică a In
stitutului pedagogic, repartizat un
deva, într-o comună. N-a respec
tat însă dispozițiile legii și a fost 
angajat aici... Existența unui nor
mativ în materie de scutiri medi
cale va favoriza, desigur, regle
mentarea unei probleme spinoase, 
mult controversată.”

Prof. EUGENIA TICALIUC 
(București) : „Pentru ca un profe
sor de educație fizică să fie res
pectat. să aibă o personalitate, a- 
ceasta depinde de el, de pregăti
rea Iui. de conștiinciozitatea de 
care dă dovadă, de modul cum se 
comportă în relațiile Cu colegii, 
eu elevii... Succesul muncii pro
fesorului depinde într-o bună mă
sură de modul cum știe să colabo
reze cu toți factorii interesați, din 
școală și din afara acesteia, cu 
părinții”.

Prof. MIRCEA SIMION (Pra
hova) : „Ne interesează mult pro
cesul metodic al predării educației 
fizice. Am lăcut mai multe expe
rimente. am organizat diferite se
siuni. Fe această cale — ca o ce
rință a învățămîntului avansat — 
vom continua. în prezent, pregă
tim o masă rotundă la nivelul 
județului. Nădăjduim în reușita ei“.

Prof. MIRCEA RĂDUCANU (Ba
cău) : „Problema perfecționării ca
drelor este reglementată prin sta
tut. A apus pentru totdeauna vre
mea cînd un profesor de speciali
tate lucra după ureche !“

Prof. STELIAN COANDA (Bi
hor) : „Consfătuirea ne-a asigurat 
o bază solidă cu care pornim la 
drum. Am dori ca la viitoarele 
consfătuiri — sau pe alte căi — 
să fim inițiați intr-un mod cit mai 
temeinic și asupra unor probleme 
de ordin financiar de care ne iz
bim nu rareori în munca noastră”.

Prof. IOSIF LIN NI (Sa tu Mare): 
„Sintem pe cale de a rezolva 
problema scutirilor medicale : co
piii în cauză vor face exerciții 
speciale, în partea fundamentală a 
lecțiilor, de două ori pe săptămî- 
nă... Ne interesează în mod spe
cial materialele documentare edi
tate de minister sau de Centrul 
de cercetări științifice 23 August... 
Am dori ca pentru competițiile 
școlare să existe un alt regim de 
chirii, mai avantajos, dacă nu 
chiar o măsură care să asigure 
gratuitate elevilor sportivi".

Prof VASILE LUPAȘCU (Iași): 
„Salut inițiativa acestei consfătuiri. 
Doresc să ni se repartizeze cit mai 
mult material documentar, un ar
gument pentru profesori de a stu
dia cit mai mult...”

Prof. GHEORGHE BUIUC (Bra
șov) : „In curînd vor avea loc 
consfătuiri Ia nivel central cu di
rectorii unităților de profil. Poate 
că n-ar fi lipsit de sens 
aceste consfătuiri — pentru a cu
noaște mai bine realitățile — să 
fie prezenți și inspectori meto- 
diști.”

dică evidentă, ca o modalitate de 
apreciere a eficienței lecției. Legată 
de aceasta intervine notarea, care 
va trebui să aibă un puternic rol 
stimulativ și nu de îndepărtare a 
elevilor, cum s-au mai întîmplat 
cazuri. O cauză a scutirilor poate fi 
determinată și de lipsa de tact a 
profesorilor, în materie de notare. 
Profesorii buni pedagogi aproape 
că nu au scutiți medical. Cu privire 
la performanța elevilor, se face 
simțită nevoia ca în școli și licee 
să intervină o profilare. Numai 
așa se poate ajunge la eficiență. 
Acută problemă a bazei materiale 
și-ar putea găsi treptat rezolvarea 
și prin promovarea unor inițiative 
locale, prin muncă voluntară, prin 
profilarea unor ateliere-școală pe 
inventar sportiv (plase de volei, 
mingi de oină, bastoane pentru 
gimnastică etc). în fine se impune 
— ca o cerință permanentă — o 
grijă deosebită pentru perfecțio
nare, pentru autodepășire, singura 
garanție a progresului și a desă- 
vîrșirii. Perfecționarea aduce după 
sine nu numai o mare capacitate 
profesională, ci și mult spirit de 
inițiativă, exigență, multă fermitate 
cu tine însuți, în primul rind.

Este de așteptat (și de dorit, fi
rește) ca participanții la consfă
tuire să țină seama de aceste 
aspecte esențiale ale muncii lor, 
adueîndu-și astfel, o contribuție 
substanțială la îmbunătățirea și 
îmbogățirea activității de educație 
fizică și sport la nivelul tuturor 
județelor, la orașe ca și în mediul 
sătesc.

Foto: Al. S ATM ARI

LADISLAU ROHONYI — antre
nor i După promovarea în B, ma
joritatea floretistelor au abandonat 
lupta, mulțumindu-se cu o prezen
ță cuminte în această divizie. Bla
zarea și plafonarea echipei, ne-au 
determinat să ne retragem din 
campionat. Acum, am trecut la o 
remaniere a lotului — excluderea 
elementelor plafonate și reîmpros
pătarea Iui cu cîteva elemente de 
perspectivă — operație care, spe
răm, va da un rezultat bun. O 
primenire este prevăzută ți în 
echipa floretiștilor: introducerea 
în prima garnitură a tinerilor Ale
xandru Bejenaru și Nicolae Stăn- 
culescu care, alături de Gh. Be
cherescu, T. Rădulescu și N. Ne
meș vor revitaliza această armă ; 
cit privește sabia și spada, acestea 
au, incomparabil, o situație mai 
bună, aici activînd și trei membri 
ai lotului olimpic de perspectivă: 
Ion Pop, Carol Buș și Paul Szabo. 
Trebuie, însă, să Ie ; “ 
serios cu elemente noi, 
blema aceasta nu este 
ușoară deoarece copiii sînt atrași 
spre jocuri".

alimentăm 
, iar pro- 

de loc

ADALBERT GURATH — antre
nor i „Mergînd în sensul curentu
lui — care este favorabil săbiei și 
spadei — și respeciînd 
inandare a federației 
pronunțat în același 
buie să ne axăm, in 
aceste două arme și 
pentru promovarea lor. 
tatea imi va permite 
susțin serios 
a secției de 
pierdute".

în același 
îndrumare a 
și palmares 
Cluj a hotărît, ca începînd din luna 
noiembrie, să reînființeze comisia 
județeană de scrimă, în care ur
mează să fie angrenați cei mai 
buni specialiști ai Clujului, foști 
campioni, antrenori sau instructori 
voluntari printre care Nicolae Gi- 
lezan, Ion Szantay, Cornel Iosof, 
Nicolae Becherescu.

Iată, încă o dovadă că scrima 
clujeană pornește ferm în căutarea 
pozițiilor pierdute.

campania 
recucerire

și o reco- 
care s-a 

sens, tre- 
special, pe *■ 
să luptăm 

Dacă sănă- 
promit să 

clubului și 
a pozițiilor

spirit — de ajutor și 
unui sport cu tradiții 

bogat — C.J.E.F.S.

TETRATLONUL ELEVILOR DIN SECTORUL I
Intr-un cadru devenit atît de 

familiar elevilor bucureșteni — 
Stadionul Tineretului — au avut 
loc, duminică, întrecerile prilejuite 
de etapele pe Sectorul I ale te- 
tratlonului școlilor generale și con
cursului individual de atletism al 
liceelor.

Deși timpul a fost total nepriel
nic, s-a remarcat buna organizare 
a competiției, la aceasta adueîn- 
du-și contribuția și membrii cercu
lui pedagogic al profesorilor de 
educație fizică, în colaborare cu

Consiliul de educație fizică, Consi
liul organizației pionierilor, Co
mitetul U.T.C. și Inspectoratul 
școlar ale Sectorului C.

întrecerile — la care au fost 
prezenți aproape toți elevii apți 
pentru sport din școlile Sectoru’ii 
— s-au remarcat prin buna pre- 
gătire a concurenților. S-au com
portat foarte bine reprezentanții 
școlilor generale nr. 10, 11, șl 
17, precum și cei ai liceelor Mihail 
Sadoveanu și I. Is. Caragiale.

IMPORTANT!
FABRICA DE CALCULATOARE

ELECTRONICE BUCUREȘTI
Calea Floreasca nr. 242 — Tramvai 5 și autobuzele 72 ; 106; și 110 

— telefon 33.26.60, ini. 116 —

ORGANIZEAZĂ

ea la

O frumoasă amintire... vînătoreas- 
că pentru cei trei vînători timișo
reni (de la stînga) .• Sabin Popa, 
Dan Gruia și Adalbert Oster. Ei au 
reușit excelenta performanță de a 
se clasa pe primele trei locuri în 
finala pe țară a campionatului repu
blican vînătoresc de talere arunca
te din turn (sheet), organizat la 
Tunari de către Asociația generală 
a vînătorilor și pescarilor sportivi. 
Trio-ul timișorean a dominat de 
la primul și pînă la ultimul foc. 
A. Oster a devenit campionul re
publican al vînătorilor ta skeet 
(cu 84 talere lovite din 100)

Popa se poate mîndri 
cu locul secund, fiind cel mai 
tînăr (19 ani) dintre toți cei a- 
proape 50 de finaliști la proba de 
turn. Sperăm că tehnicienii Federa
ției române de tir, care au urmă
rit întrecerile au reținut numele a- 
cestui talentat tînăr care practică 
vînătoarea de numai trei luni.

Competiția vînătorilor s-a bucu
rat de o reușită deplină, iar 
A.G.V.P.S. i-a răsplătit cu frumoase 
premii pe primii clasați. Campionii 
au primit cîte o pușcă de vînătoa- 
re, iar cei clasați pe locurile II—V, 
diferite ustensile pentru practicarea 
frumosului lor sport.

1. FORMA DE ÎNVAȚĂMINT PRIN UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA
CU DURATA DE 8 LUNI pentru meseriile

— STRUNGARI — FREZORI
— LĂCĂTUȘI AJUSTOR1

ucenicii pe perioada școlarizării primesc o indemnizație lunară de lei 
400, iar cei proveniti din cîmpul muncii o indemnizație egală cu media 
salariului pe ultimele 3 luni. Se primesc absolvenți ai școlilor generale 
de 8 ~ 10 ani și absolvenți de liceu. Vîrsta minimă : 17 ani, domi
ciliul în București sau comunele din județul Ilfov, situate la maximum 
50 km. de București.

Nu se asigură cazare.
înscrierile se fac între 22 și 27 octombrie 1971 pe bază de :

— Certificat de naștere (original 
și copie) ;

— Certificat de studii (original) ;
— Certificat tip ;

BUNA GOSPODĂRIRE A BAZELOR SPORTIVE 2. DE ASEMENEA, ANGAJEAZĂ

PREOCUPARE PRINCIPALA A A.B.S. IAȘI

—■ Buletin analiza sîngelui ;
— Buletin microradiografie ;
— Repartiție de la forțele de 

muncă.

DE URGENȚA PRIN CONCURS
următoarele categorii de muncitori calificați și personal tehnic de
specializare :

Cu cîteva luni în urmă a luat 
ființă la Iași, administrația baze
lor sportive, întreprindere creată 
în scopul „eliberării" Consiliului 
județean pentru educație fizică și 
sport, a cluburilor din județ, de 
grijile privind amenajarea, exploa
tarea și întreținerea bazelor spor
tive. O unitate similară I.E A.B.S.- 
ului din București, A.B.S.-U1 este 
proprietarul complexului „23 Au
gust" (un stadion de fotbal, pistă 
de atletism, sectoare de aruncări, 
sală de antrenament pentru atle
tism, un teren de fotbal cu zgură, 
un poligon de tir cu 20 paturi) al 
complexului sportiv al tineretului 
(2 terenuri de fotbal, pistă, sec
toare, terenuri de handbal, bas
chet și volei), gospodărește patru 
săli de antrenament (unde pot face 
pregătiri voleibaliști, baschetba- 
iiști, handbaliști, luptători, boxeri, 
gimnaști, scrimeri și jucători de 
tenis de masă) și un centru hipic.

— Dorința organelor sportive ie
șene, ne spune directorul A.B.S., 
tov. Gheorghe Tatu, este aceea de 
a da posibilitate cluburilor și aso
ciațiilor noastre să se ocupe exclu-

siv de procesul de instruire a spor
tivilor. Preocupările privind dez
voltarea și întreținerea bazei ma
teriale cad de acum în sfera noas
tră de activitate. întreprinderea 
și-a luat rolul în serios încă de la 
început. Anul acesta a intrat în 
reparație stadionul „23 August”, al 
cărui gazon arată acum splendid, 
ca de altfel tribunele și vestiarele. 
S-au încheiat, de asemenea, repa
rațiile curente la cele 4 săli de 
antrenament și s-a dat în exploa
tare noul centru de hipism. Ince- 
pînd din luna aceasta fotbaliștii 
vor avea încă un teren gazonat, la 
complexul „23 August". Tot aici 
sînt în curs de amenajare două 
terenuri bituminizate pentru tenis, 
o platformă cu bitum pentru hand
bal și baschet, o sală de antrena
ment cu zgură pentru fotbal (de 
26 x 6 m). la salba de baze spor
tive care 
să 
de 
ga 
ne 
didă sală de sporturi cu o capaci
tate de 2 400 locuri. Construcția

au apărut sau urmează 
apară în curînd în vechiul oraș 
pe dealul Copoului se va adău- 
spre sfârșitul anului, după cum 
spune directorul A B.S., o splen-

acesteia este realizată în proporție 
de 95 la sută.

Deși tînără și, deci, puțin expe
rimentată, noua întreprindere cu 
profil sportiv din Iași își propune 
să-și extindă aria în ceea ce pri
vește amenajarea și întreținerea te
renurilor în județele limitrofe. 
Dar, pentru aceasta ea are nevoie 
de noi dotări tehnice. Dacă am 
primi cîteva utilaje și materiale,— 
ne spune directorul A.B.S. Iași — 
am putea — în baza unui 
plan de producție — să ajutăm 
cluburile și asociațiile din alte lo
calități, prin detașarea utilajelor și 
specialiștilor noștri acolo unde este 
nevoie. Dar, deocamdată, A.B.S.-ul 
duce lipsă de mașini, buldozere, 
mașini de tuns iarba, compresoa- 
re precum și materiale — ciment, 
cărămizi, profile metalice etc. Nu 
duce lipsă însă — și asta-i bine — 
de ambiția de 
ve moldovene 
atrăgător, mai

a da bazelor sporti- 
un aspect cit mai 

civilizat.
Cornel ROMAN

Dumitru DIACONESCU-coresp.

— Debitatori ghilotine-circulare 
(cat 2—3) ;

— Presatori metale La rece 
(cat. 3-5) ;

— Tinichigii (cat. 3—5) ;
— Sudori electrici și autogeni 

(cat. 3—5)
— Lăcătuși-ajustori (cat. 2—5) ;
— Lăcătuși construcții-metalice 

(cat. 2—5) ;
— Lăcătuși reparații utilaje 

(cat. 4-6) ;
— Strungari (paralel, revolver, 

automat) (cat. 2—5) ;
— Reglori, strungari automate, 

revolver (cat. 5—6) ;
— Frezori universali (cat. 3—5) ;
— Rabotori-mortezori (cat. 2—4) ;
— Rectificatori (cat. 3—5) ;
— Pantografiști (cat. 3—5) ;
— Ascuțitori scule (cat. 4—5) ;
— Sculeri S.D.V. (cat. 3—6) ;
— Găuritori (cat.
— Tratamentiști
— Turnători coji 

(cat. 4—5) ;
— Galvanizatori-șlefuitori 

(cat. 2—4) ;
— Vopsitori industriali

Doritorii se ver
33.26.60, interior 116. 

Salarizarea se va

2-4) ; 
(cat. 4—6) ;
bachelită

— Electricieni stație TRAFO 
(cat. 3—6) ;

— Electricieni reparații utilaje 
s
sanitari (cat. 3—5) : 
caloriferistl

(cat. 2—5)
— Instalatori
— Instalatori 

(cat. 3—5)
— Instalatori 

(cat. 3—5)
— Frigoriferiști (cat. 3—5) ;
— Compresoriști (cat. 2—5) ;
— Primitori-distribuitori scule, 

materiale
— Pregătitori-completatorî 

materiale
— Muncitori necalificați
— Șef serviciu tehnic-Calculatoare 

electronice
— Șef
— Șef
— Șef 

șef
— Șef
— Sef 

nice s
— Proiectanți
— Șefi depozit ;
— Magazineri ;
— Fotograf ;
— Paznici

termo-tehnici

serviciu sculer 
secție sculărie 
serviciu mecanic-energetic-

secție 
secție

prelucrări mecanice 
instalații termo-teh-
s D.v. :

(cat 3—5) ;
adresa la Serviciul Personal sau la telefon

face conform prevederilor H.C.M. nr. 914/1968,
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DINAMO, STEAUA ȘI U. T. A. INTRA AZI
ÎN SCENA TURULUI II AL CUPELOR EUROPENE

In formă foarte bună, Ene Daniel înscrie al doilea gol al său și al 
partidei. Portarul Tomaszewski este K..O.

Rapid—Legia 4—0
(Urmare din pag. 1)

marca faptul că arhitectura jo
cului lor — bazat exclusiv pe 
țesătură de pase scurte — a 
fost plăcută la privire, dar 
a întîlnit un bloc funcțional 
defensiv foarte mobil, care a „în
ghițit" cu ușurință majoritatea ac
țiunilor clădite, cum spuneam, pe 
cîștigurj de teren foarte mici. Vom 
recunoaște că ne așteptam, totuși, 
la mai mult de la această echipă 
foarte metodică, dar mult mai pu
țin amenințătoare decît o recoman
dau eliminarea zdrobitoare a 
U.T.A.-ei de acum doi ani (2—1 la 
Arad și 8—0 la Varșovia) și mai ales 
calificarea, în aceeași ediție a Cu
pei campionilor europeni, pînă în 
etapa semifinalelor, cînd viitoarea 
laureată, Feijenoord, avea s-o eli
mine cu mare greutate (0—0 șl 
2—0).

Filmul partidei de ieri a început 
într-o notă de echilibru perfect, 
rupt numai de două ori în primele 
20 de minute. în minutul 9, cînd 
Neagu șutează pe lingă poartă de 
la numai 5—6 metri, și în min. 17, 
cînd un „un-doi“ ca la carte reușit 
de Korzeniowski și Gadocha se în
cheie printr-o minge servită „pe 
tavă" lui Brychczy, dar șutul ve
chiului internațional polonez se 
înalță peste poarta lui Răducanu.

Golul „cade" în min. 21, mingea 
scoasă din picioarele unui jucător 
polonez de către Dumitru ajungînd 
la Neagu, un pas spre Ene — un 
șut plasat de la 17 m și 1—0.

Trei minute mai tîrziu, Deyna 
este faultat la limita careului mare, 
arbitrul nu acordă însă penalty, ci 
lovitură de Ia 16 m, trimisă razant 
cu bara. în minutul 29, Ene Daniel 
șutează din interiorul careului, min
gea este deviată de un apărător po
lonez și se strecoară în plasă : 2—0. 
Un minut mai tîrziu. Angelescu pă
trunde irezistibil în careu, este faul
tat flagrant — arbitrul nu acordă 
penalty, în compensație, probabil, 
pentru cel neacordat în min. 24 — 
mingea „curge", ajungînd la Neagu. 
care majorează scorul : 3—0.

Repriza a doua este marcată de 
dominarea insistentă a Rapidului, 
perioadă în care am notat un gol 
marcat de Neagu (min. 72), cîteva 
ocazii rarisime ratate de același 
Neagu, de Codreanu și de Ene Da
niel (ratări care ne-au lăsat regre
tul că U.T.A, n-a fost răzbunată la 
proporțiile neuitatului său eșec), 
o eliminare a lui Korzeniowski (pil
duitoare pentru arbitrii noștri) sl 
satisfacția publicului pentru exce
lenta evoluție de ansamblu a giu- 
leștenilor. care au făcut un pas 
mare spre turul III al Cupei 
U.E.F.A.

LA CABINE, -------------
CINCI MINUTE DUPĂ JOC

în vreme ce ușile ce
lor două cabine rămîn 
încă închise — se 
consumă primele dis
cuții după meci —, ne 
întreținem cu arbitrul 
cehoslovac Jozef 
KRNAVEK:

— Rapidul a jucat 
mai bine decît mă aș
teptam, iar polonezii 
n-au făcut față... De 
altfel, știam că Legia 
de astăzi nu mai este 
cea de acum cîțiva 
ani !

— Cum vi se pare 
rezultatul?

— Conform cu desfă
șurarea meciului. în 
prima repriză, echipa 
română a jucat un sfert 
de oră ca la carte...

— Ce jucători v-au 
reținut atenția. în mod 
special ?

— Românii Dumitru 
și Năsturescu, polonezii 
Gadocha șl Korzeniow
ski,

— Surprinzător, pe 
ultimul l-ați elimi
nat ! ?

— După fluierul meu, 
Korzeniowski mi-a a- 
dus mingea în mod os
tentativ. Am interpre
tat gestul său ca o 
desconsiderare șț am 
făcut ceea ce ar fi fă
cut oricare alt arbi
tru...

• Două opinii din 
cabina românilor.

BAZIL MARIAN : 
„Mă bucur foarte mult 
că echipa a depășit 
criza din campionat, 
mobilizîndu-se și reu
șind o victorie pe care 
nimeni nu poate s-o

STEAUA ABORDEAZA CU ÎNCREDERE
MECIUL DIFICIL DE LA BARCELONA

Dumitriu III introdus in formație
Ieri, l-am chemat din nou la te

lefon pe antrenorul Valentin Stă- 
nescu, cu rugămintea de a ne co
munica ultimele amănunte înain
tea meciului Barcelona-Steaua.

— Aici, Ia Barcelona, ne-a spus 
el, timpul este frumos, termome
trul arătînd 18—20 grade. Buleti
nul meteorologic prevede vreme 
frumoasă și pentru următoarele zi
le, asa încît este de așteptat ca 
partida de mîine (n.r.—azi) să se 
dispunte în condiții favorabile.

Luni seara, am efectuat un an
trenament de 70 de minute pe sta
dionul C. F. Barcelona (capacitatea 
110 000 de locuri), care va găzdui 
meciul, cu începere de la ora 20.45 
(21,45 ora Bucureștiului). A fost un 
antrenament ușor, în care am ur
mărit acomodarea cu terenul de 
joc și întreținerea condiției fizice. 
Azi (n.r. ieri) am mai făcut un an
trenament de 35 de minute, com-

pus din exerciții de gimnastică și 
alergări ușoare. La sfîrșitul lui, la 
solicitarea ziariștilor spanioli, am 
comunicat „U“-le cu care Steaua 
va începe meciul : Coman — Săt- 
măreanu, Smarandaehe, Negrea, 
Cristache, Naom, Vigu, Pantea, Ior- 
dănescu, Năstase, Dumitriu III. 
Ultimul a jucat bine, sîmbătă, în 
echipa de tineret-rezerve, marcînd 
două goluri. El va purta tricoul 
cu nr. 11, dar în teren va juca la 
mijloc, alături de Naom și Vigu.

în echipă, atmosfera este bună. 
Toți băieții privesc cu seriozitate 
și încredere meciul, cu hotărirea 
de a face un joc bun și de a ob
ține un rezultat de prestigiu.

Ziarele prezintă pe larg meciul, 
publicînd declarații, interviuri și 
fotografii ale antrenorilor și ju
cătorilor celor două echipe. ..El 
Mundo Deportivo" publică, sub ti
tlul „l-am văzut Ia București și

m-au surprins", un interviu cu an
trenorul secund al echipe C. F. 
Barcelona, Garda, care a urmărit 
sîmbătă partida de campionat cu 
A.S.A. Tg. Mureș. Antrenorul spa
niol se declară, spre uimirea noas

U. T. A. - INTRE UN ORGOLIU
ELIMINAREA LUI FEIJENOORD

SI UN COMPLEX POLONEZ
1.10 CU LEGIA

C. F. BARCELONA

SADURNI
RIFE GALLEGO TORRES ELADIO

COSTAS MARCIA
JUAN CARLOS REXACH DUENAS

Meciul va fi condus de o brigadă de arbitri irlandezi, avînd la centru 
pe Dermott Barett

NASTASE IORDANESCU
DUMITRIU III VIGU

CRISTACHE NEGREA SMARANDACHE 
COMAN

PANTEA
NAOM

SATMÂREANU

STEAUA

ASTĂZI, LA RADIO

Șl PE MICUL ECRAN

LA RADIO î de la ora 18,15 
pînă la ora 17,30, aspecte din re
priza a doua a partidelor Dina
mo București — Feijenoord Rot
terdam șl Zaglebie Walbrzych — 
U.T.A. ; de la ora 22.15, aspecte 
din partida C.F. Barcelona — 
Steaua.

PE MICUL ECRAN : de la ora 
15.15 partida Dinamo—Feijenoord, 
transmisie In direct de la stadio
nul „t3 August*.

pună la îndoială. Cred 
că i-am surprins pe 
polonezi prin viteză și 
combativitate în mod 
normal, sintem califi
cați".

RĂDUCANU : „îna
inte de meci eram gata 
să bag mina in foc că-i 
vom învinge pe fotba
liștii polonezi, dar 
n-am crezut nici o cli
pă — de ce n-aș re
cunoaște ? — că dife
rența de goluri va fi 
atît de mare. Cu toate 
astea, ceva îmi spune 
că partida retur nu va 
fi o simnlă formalitate. 
Mă gîndesc Ia trista 
experiență trăită la 
Varșovia de U.T.A."...

• Antrenorul polonez 
TADEUSZ CHRUSCIN- 
SKI pare evident mar
cat de înfrîngere :

— Am venit la 
București fără doi a- 
tacanți, Novak și Cmi- 
kiewic, accidentați, bă

nuiam că vom pierde, 
dar nu mi-am închi
puit că rezultatul Va fi 
de-a dreptul tragic 
pentru noi,

— Rezultatul vi se 
pare just ?

— Absolut. Rapidul 
a jucat foarte bine. în 
vreme ce fiecare jucă
tor de la Legia a evo
luat mai slab ca de 
obicei.

— Ce părere aveți 
de meciul retur ?

— Vom învinge, dar 
asta nu mai înseamnă 
totul... Numai printr-o 
minune ne putem ca
lifica. Mî-au plăcut 
foarte mult Dumitru și 
Pop. însă nu mi-a 
plăcut deloc arbi
trajul ! în mod firesc, 
Korzeniowski ar fi tre
buit să primească a- 
vertisment, eliminarea 
Iui fiind o decizie, cred 
eu, exagerată.

REP.
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PE AGENDA ACTUALITĂȚII
SELECȚIONATA TOLBUHIN 

(JUNIORI) ' — ȘCOALA SPORTIVA 
ENERGIA BUCUREȘTI 1—2 (1—0)
Echipa Școlii sportive Energia 

București a susținut o întîlnire ami
cală, la Tolbuhin, cu selecționata 
de juniori a orașului. Bucureștenii 
au obținut victoria cu scorul de 
2—1 (0-1).

BRIGADĂ DE ARBITRI ROMANI 
PESTE HOTARE

Partida O.F.K. Beograd — Karl 
Zeiss Jena, din cadrul Cupei UEFA; 
care se va disputa astăzi, va fi 
condusă de o brigadă de arbitri 
români, compusă din V. Pădurea- 
nu — la centru, N. Cursaru și G. 
Ghiță — la linie.
LA 27 OCTOMBRIE, O NOUĂ ETAPA 

ÎN „CUPA ROMÂNIEI"
în ziua de 27 octombrie șe va disputa 

o nouă etapă a Cupei României. Iată 
programul partidelor : Petrolul Molneștl
— C.F.R. Pașcani, Cimentul Medgidia — 
I.M.U. Medgidia. Electronica București
— Metalul Plopent. Vulcan București — 
F.C. Galați, Olimpia Rm. Sărat — 
Ceahlăul P. Neamț, Petrolistul Boldești
— Știința Bacău, Unirea Drăgășanl — 
Metalul Tîrgoviște. Dunărea Calafat — 
C.S.M. Reșița, Laminorul Nădrag — Po
litehnica Timișoara, Minerul Bocșa — 
C.F.R. Timișoara. Minaur Zlatna — Olim
pia Oradea, Soda Ocna Mureș — Mine
rul Baia Mare. Ind. sîrmei C. Turzll — 
Olimpia Satu Mare, Textila Odorhei — 
Independența Sibiu, Oltul SI. Gheorghe

— Metalul București, Tractorul Brașov
— Sportul studențesc București.

Toate meciurile vor începe la ora 
14.30.

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A 
VIII-A A DIVIZIEI A

A. S. Armata — Univ. Craiova : 
V. TOPAN, ajutat la linie de G. Ve- 
reș și A. Pop (toți din Cluj) ;

Steagul roșu — U.T.A. : N. HAI
NEA (Bîrlad), ajutat de R. Stînean 
și St. Lazăr (ambii din București) ;

F. C. Argeș — Petrolul : I. RIT
TER (Timișoara), ajutat de M. Bio- 
lan și G. Cojocaru (ambii din Tr. 
Severin) ;

Politehnica — Jiul : EM. VLAI- 
CULESCU, ajutat de I. Chiriță și 
M. Moraru (toți din Ploiești) ;

Steaua — Rapid : A. PÎRVU, aju
tat de D. Ghețu și D. Isăcescu (toți 
din București) :

C.F.R. — „U" Cluj: N. PETRT- 
CEANU, ajutat de M. Buzea și M. 
Popescu (toți din București) ;

Farul — Dinamo: M. ROTARU, 
ajutat de V. Popa și T. Oniga (toți 
din Iași) 1

Sport Club Bacău — Crișul : Z. 
DRĂGHICI, ajutat de N. Stavru și 
A. Pilosian (toți din Constanța).
O MODERNA TRIBUNA A PRESEI 

PE STADIONUL DIN PLOIEȘTI
Ani la rînd, gazetarii s-au tot 

plînș de masa presei de la stadio

nul Petrolul, din Ploiești. Erau ne
mulțumiri justificate, pentru că de 
jos, de lîngă pistă, dintr-un unghi 
dificil, meciul nu putea fi privit ca 
lumea. Duminică, însă, plăcută sur
priză I Gazetarii prezenți la Plo
iești au urmărit partida Petrolul — 
Farul dintr-o modernă tribună a 
presei, acoperită, izolată de specta
tori, plasată sus, exact pe centru. 
Două cabine T.V., două pentru radio 
și una pentru presa scrisă (aflate 
în finisare) vor oferi. în viitorul 
apropiat, gazetarilor sportivi exce
lente condiții de lucru pe timp de 
iarnă sau de vară. Lăudabila ini
țiativă a clubului Petrolul poate fi 
pentru multe cluburi un exemplu 
demn de urmat.

DUMINICA, ÎN BUCUREȘTI
Stadionul 33 August, ora 13: Steaua — 

Rapid (tineret-rezerve); ora 15: Steaua
— Rapid (divizia A);

Stadionul Politehnica, ora 11: sportul 
studențesc — Dunărea Giurgiu (divizia 
B);

Stadionul Metalul, ora 11: Metalul — 
C.F.R. Pașcani (divizia B);

Terenul Voința, ora 11: Sirena — Ce
luloza Călărași (divizia C);

Terenul F.R.B., ora 11: Mașini unelte
— Voința (divizia C);

Terenul Flacăra roșie, ora 11: Flacăra 
roșie — T.M.B. (divizia C);

Stadionul Dinamo, ora 11: Dlnamo
Obor — Laromet (divizia C);

Terenul Autobuzul, ora 11: Autobutul
— Electronica (divizia C).

Terenul Laromet, ora 11: Tehnometal
— Olimpia Giurgiu (divizia C).

tră, impresionat de jocul prestat 
sîmbătă de Steaua ! „Românii — 
spune Garcia — alcătuiesc o echipă 
bună, tehnică. Ea posedă cîteva in
dividualități majore, printre care 
fundașul dreapta, Sătmăreanu, si 
înaintașul central stingă Iordă- 
nescu".

în încheierea interviului, secun
dul lui C. F. Barcelona declară că 
echipa sa se poate considera cali
ficată în turul trei al „Cupei cu
pelor" dacă va învinge în primul 
meci la cel puțin un gol dife
rență...

U.TA

VIDAC
BIRAU LERETER POJONI POPOV1CI

DOMIDE PETESCU BROSOVSCHI
SIMA KUN II BOTH

Meciul va începe la ora 14,45 (15,45 ora Bucureștiului) și va fi 
condus de o brigadă de arbitri sovietici : K. Kruashvili, ia centru, 
ajutat de A. Ivanov și A. Tabakov.

KWIATKOWSKI (11)
STACHULA (10)

SZTYKOWIECZ (4)

ODSTERCZYL (9) 
NOVAK (8) 

CIESZOWIEC (5) 
PAZDZIOR (3) 
SZEJA (1)

PAVLOVSKI (7) 
GALAS (6)

PIETRASZEWSKI (2)

ZAGLEBIE WALBRZYCH

WALBRZYCH, 19 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special)

Ne este tare greu, mărturisim din 
capul locului, să anticipăm de partea 
cui va fi victoria în această partidă 
ce angajează pe Zaglebie Walbrzych 
în prima manșă a turului doi pentru 
Cupa U.E.F.A,

Oricum, o pledoarie pentru serio
zitatea U.T.A.-ei, pașnicii locuitori 
ai Walbrzych-ului (important cen
tru miner în bazinul Sileziei) au 
avut-o luni seara, cînd. la puține 
minute după sosirea echipei (aflată 
după un drum lung și obositor) ea 
a preferat îmbietoarelor camere ale 
elegantului hotel Sudety. un cros 
de o jumătate de oră pe străzile 
orașului. După scurta lecție de în
viorare. jucătorii au dezbrăcat rapid 
treningurile au făcut fiecare o baie 
caldă, după care au apărut abia 
azi (n.r. ieri) la masă în salonul re
zervat lor. Astăzi, marți, „orarul” 
arată astfel : ora 9 (ora locală) — 
masa, apoi liber ; ora 12 — masa de 
prînz ; ora 14 — vizionarea, pe mi
cul ecran. în transmisie directă de

la București, n partidei Rapid — 
Legia Varșovia ; ora 16 — antrena
ment ușor de acomodare pe terenul 
pe care se va desfășura jocul : ora 
19,30 — masa de seară.

Am fost, firește, prezenți. la ședin
ța de pregătire la care au participat 
toti cei 15 jucători care au făcut 
deplasarea. Mai toti au ținut să re
marce starea excelentă a gazonului, 
ceea ce pentru o formație prin exce
lentă tehnică, c' eia îi place să 
„culce” balonul, contează enorm. 
După ușorul accident suferit sîmbă
tă. în partida cu F.C. Argeș. Both 
s-a simțit mai bine, astfel încît. așa

FEIJENOORD SPERA SA SE REVANȘEZE. 
DAR DINAMO CREDE ÎN VICTORIE

%

(Urmare din pag J)

(Israel, van Hanegem, Hasil. Wery) 
avînd Ia activ numeroase selecțio
nări în reprezentativa Olandei. 
„Unsprezecele" din Rotterdam 
practică un joc modern, în accep
ția cea mai autentică a cuvîntului, 
cu caracteristici foarte apropiate

de cele ale fotbalului britanic. Așa 
cum ne spunea prof. Remus Dră- 
gușanu, de la cabinetul metodic al 
clubului Dinamo, care a urmărit 
sîmbătă la Rotterdam meciul Fei
jenoord — Telstar, echipa antre
nată de Happel a demonstrat, prin-

tre altele, că are o tehnică bine 
pusă Ia punct, că se apără foarte 
organizat, dar stăpînește perfect și 
arma contraatacului (pe care o fo
losește, de obicei cu efect, și la 
jocurile din deplasare). Punctul for
te al olandezilor îl constituie linia 
de mijloc, de randamentul căreia 
depinde în mare, măsură jocul în
tregii formații.

Deși n-a putut deplasa la Bucu
rești, pentru meciul de astăzi, una 
din piesele sale grele, extrema stin
gă Moulijn (accidentat), echipa din 
Rotterdam nu devine, prin aceasta 
indisponibilitate de ultim moment, 
mai puțin periculoasă. Conștienți 
de valoarea team-ului dinamovist 
(antrenorul Happel și conducătorii 
lui Feijenoord apreciază la unison 
că Dinamo este mai bună dccît 
U.T.A.. fiind de părere că și nu
mai recenta performanță de a fi 
eliminat pe Spartak Trnava o re
comandă suficient), oaspeții olan
dezi n-au venit, totuși, la Bucu
rești, din. cîte ne-am dat seama, 
cu gîndul înfrîngerii. Ambiționați 
și de nereușita din anul trecut în 
fața altei echipe românești. U.T.A.. 
ei mizează pe șansa lor. sperînd 
foarte mult să obțină victoria sau 
în cel mai rău caz un rezultat de 
egalitate, care — așa cum ne-au 
mărturisit — le-ar ușura enorm 
sarcina pentru meciul retur, pu- 
nînd astfel baza unei revanșe do
rite nespus de ei.

Cunoscînd toate aceste lucruri, 
dinamovistii bucureșteni au pregă
tit cu calm, dar și cu o remarca
bilă seriozitate, replica lor din me
ciul de azi. Ei apreciază la justa 
valoare echipa olandeză, își dau 
seama că — în mod oarecum pa-

radoxal — succesul din anul trecut 
al U.T.A.-ei le îngreuiază misiu
nea lor de acum, dar nu sînt dis
puși să cedeze. Dimpotrivă, așa 
cum a rezultat din discuțiile pur
tate în aceste zile cu antrenorul 
Nicusor și cu jucătorii săi, ei vor 
aborda partida de astăzi cu depli
nă încredere. Această încredere este 
fundamentată îndeosebi pe forma 
și comportarea din ultimul timp a 
echipei (reușita de la Trnava con
stituind un excelent tonic), pe in
tensele pregătiri făcute în vederea 
meciului de azi (și care au ținut 
seama, mai mult decît oricînd, de 
particularitățile de joc ale adver
sarului), ca și pe stimulentul pe 
care-l pot oferi încurajările calde 
și entuziaste ale publicului bucu- 
reștean.

Cu o formație din care va lipsi 
fundașul central Sătmăreanu II 
(suspendat de U.E.F.A. pentru me
ciul de azi) și în care ca vîrf de 
atac, alături de Sălceanu, va apare 
fie Dumitrache, fie Doru Popescu 
(hotărîrea definitivă se va lua în 
această dimineață). Dinamo are 
posibilitatea să obțină un rezultat 
de prestigiu (ne gîndim, bineînțe
les, la o victorie), pe care-l recla
mă. în primul rînd. valoarea sași 
propriile aspirații, dar pe care îi 
doresc, desigur, toți iubitorii fotba
lului din țara noastră. în numele 
tuturor acestora, le urăm deplin 
succes dinamoviștilor în partida 
de azi !

i 
în deschidere la partida Dinamo 

— Feijenoord (începînd de la ora 
14) se va disputa meciul amical 
dintre echipele feminine de fotbal 
Venus și Unirea Tricolor.

s DOMIDE

cum ne spunea antrenorul N. Dumi
trescu, se speră ca U.T.A. să în-ea- 
pă partida cu „11 “-le devenit cla
sic. .. întrucit la primul meci, cel 
de la Arad, cu Austria Salzburg, 
dorința lui N. Dumitrescu, dată pu
blicității. s-a realizat întocmai. I sm 
întrebat, din nou care îi sînt spe
ranțele înaintea jocului cu Zaglebie 
Walbrzych : „O victorie ni-ar satis
face deplin. Un rezultat de egalitate 
m-ar liniști pentru manșa a doua” — 
a răspuns antrenorul arădean.

Zaglebie Walbrzych. o echipă eva- 
sianonimă pînă mai ieri, a făcut în 
scurt timp, să se vorbească de ea. 
Promovată cu doi în urmă în prima 
divizie poloneză, ea s-a clasat, in 
ultima ediție, pe locul trei, primind 
drept de participare în competiția 
continentală Cupa U.E.F.A. Startul 
a fost bun. Victorie în ambele manse 
în dauna lui Union Teplice.

„Ciudată această formație polone
ză, care afară înscrie mai multe go
luri decît pe propriul teren" — 1-am 
provocat pe antrenorul Ion loneseu. 
care, săptămîna trecută, a văzut pe 
Zaglebie la lucru, la Walbrzvch. 
„Așa ml s-a părut și mie" — ne-a 
răspuns secundul U T A.-ei. „Adver
sara noastră frapează, în primul 
rind prin jocul ei combativ. Posedînd 
o tehnică simplă, fără exces de fi

llnete, componenții echipei manifestă 
preocupări de ordin tactic.”

în încheiere, vă informăm te1e- 
\ grafic : azi. marți, și-a făcut apari- 
| tia soarele. însă mai e încă frig, bate 
' vîntul ; stadionul are o capacitate 

de circa 30 000 de locuri, dar. fiind 
zi de lucru, organizatorii contează 
doar pe 15 000 de spectatori.

G. NICOLAESCU

CIFRELE VORBESC

LERETER L-A ÎNTRECUT PE PAHONTUa

• Cu cele 19 goluri marcate în 
această etapă, totalul lor a ajuns 
la 147.
• Dumitrache și Dărăban au 

văzut „roșu" în fața ochilor, fiind 
eliminați de pe teren.
• Pe baza netelor acordate în 

această etapă, clasamentul constant 
valoric după șapte etape se pre
zintă astfel: 1. „U“ CLUJ 568 p 
(Lică 56), 2. Dinamo 560 p (LU- 
CESCU 58), 3. A.S A. Tg. Mureș 
549 p (Boloni și Hajnal 56), 4.
5. C. Bacău 548 p (Dembrovschi 
56), 5. Steaua 546 p (Negrea 54),
6. U.T.A. 539 p (Domide 55), 7. 
Steagul roșu 523 p (ADAMACHE 
58), 8. Univ. Craiova 521 p (Țară- 
lungă 52), 9. Farul 518 (Ștefănes- 
cu 53), 10. C.F.R. Cluj 513 p (Soo 
52), 11. Rapid 512 p (Dumitru și 
Lupescu 50), 12. Jiul 510 p (Geor- 
gevici 51), 13. F. G. Argeș 500 p 
(Dobrin 50), 14. Petrolul 490 p (N. 
Ionescu 50), 15. Politehnica 485 p 
(lanul 52), 16. Crișul 460 p (Dără
ban 44).
• în această etapă au fost acor

date patru lovituri de la 11 m (2 
pentru gazde și 2 pentru oaspeți), 
toate fiind transformate.

• Clasamentul eficacității, pe 
baza raportului dintre numărul de 
goluri și numărul de șuturi trase 
la poartă (după șapte etape) se 
prezintă astfel i I. „U“ Cluj 19,73 
(15:76), 2. U.T.A. 17,11 (19tlll), 3. 
S.C. Bacău 14,89 (14:94), 4. Univ. 
Craiova 11,34 (11:97), 5. Steagul 
roșu 11,11 (9:81), 6. Dinamo 10,74 
(13:121), 7. F.C. Argeș 10,00 (9:90), 
8. Farul 8.57 (9:105), 9. Steaua 8,25 
(9:109), 10, Rapid 7,76 (8îl03), 11. 
Politehnica 7,29 (7:96), 12. C.F.R. 
Cluj 6,92 (9:130), 13. Petrolul 5,95 
(5:84), 14. A.S.A. 5,26 (4i76). 15. 
Crișul 2,19 (2:91), 16. Jiul 1,58 (2i 
126). De remarcat, că la totalul go
lurilor echipelor Steaua și Jiul nu 
figurează cele două autogoluri de 
care au beneficiat fiecare.

• Clasamentul orașelor, pe baza 
mediei de spectatori (cifră apro
ximativă) după șapte etape, este 
următorul: 1. CRAIOVA 23 333, 2. 
București 20 900, 3. Tg. Mureș 
15.000, 4. Iași 14 000, 5, Oradea 
12 750, 6, Pitești 12 333, 7. Constan
ta 12 000, 8. Arad 10 500, 9. Bra
șov 9 000. 10—11. Bacău și Cluj 
8 666, 12. Ploiești, 13. Petroșani 
15 125.
• Lereter, a totalizat 299 de me-

LERETER

ciuri — depășîndu-1 pe Pahonțu 
(care a jucat 298 meciuri în div. 
A) — record în istoria fotbalului 
nostru.

• Situația în „Trofeul Petschov-’ 
schi" după șapte etape se prezintă 
astfel i 1. PLOIEȘTI 8,75, 2—3.
Craiova și Tg. Mureș 8,66, 4. Ora
dea 8,50, 5. București 8,36, 6—7. 
Pitești și Bacău 8.33, 8. Brașov 8,25, 
9—10. Arad și Constanța 8,00, 11. 
Iași 7,33, 12. Cluj 7,14, 13. Petro
șani 6,50.

A. J

LOTO - PRONOSPORT
350 000 LEI CÎȘTIGURI SUPLI
MENTARE LA CONCURSUL SPE
CIAL PRONOSPORT DE DUMI

NICA 24 OCTOMBRIE 1971
Jucînd la concursul special Prono

sport de duminică 24 oclombrie 1971. 
puteți obține: cîștiguri obișnuite în 
bani ; cîștiguri suplimentare gra
tuite în bani; cîștiguri în autoturisme 
(1 autoturism Moskvici 408/412 și 1 auto
turism Dacia 1100) prin tragere la sorți.

Participarea se face pe aceleași bu
letine șl bilete cu care se joacă la 
concursurile obișnuite, toate operațiu
nile efectuîndu-se în mod normal, ca 
la orice concurs obișnuit șl fără nici 
o taxă suplimentară.

Ultima zi pentru depunerea buletine
lor este sîmbătă 23 octombrie 1971.

Amănunte și programul complet al 
concursului special Pronosport de du
minică 24 octombrie a.c., le găsiți în 
toate agențiile Loto-Proncsport.
• La toate tragerile și concursurile 

obișnuite săptfcfimînale Pronoexpres. Loto 
și Pronosport se atribuie în cursul tri
mestrului IV. în afara autoturismelor — 
și excursii la Jocurile OiimDice (Mtfn- 
chen 19Ț2), după cum urmează :

— Autoturisme: Dacia 1300 <70.000 lei): 
Dacia 1100 (55.000 lei); Skoda S.ioo 53 000 Iei) ;

— Excursii la MGnchen cu prilejul 
Jocurilor Olimpice de vară din 1972 
(15.000 lei).

Deci, ultimul trimestru al anului, este 
trimestrul în care se oferă participan- 
ților mari și atractive cîștiguri.
CÎȘTIGURILE CONCURȘI! I,UI 
PRONOSPORT NR. 42 DIN 17 

OCTOMBRIE 1971
CATEGORIA 1 : (13 rezultate)

4,30 variante a 24.603 lei
CATEGORIA a II-a : (12 rezul

tate) 112.65 variante a 1.127 lei
CATEGORIA a IlI-a: (11 rezul

tate) 1.122,40 variante a 170 lei
Rubrică redactată > 
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DINAMO-RAPID?
Ner egu lari tați în prima etapa la Cluj

Ne aflăm în săptămîna marelui 
'derby al campionatului național 
de polo. DINAMO și RAPID, des
părțite în clasament de numai 
două puncte, au golaveraje aproa
pe asemănătoare (campionii +98 
și feroviarii +96), ceea ce va spori 
interesul amatorilor asupra parti
dei de duminică. O victorie a di- 
namoviștilor ar lămuri în propor
ție de 99 la sută soarta titlului, 
în timp ce un succes al Rapidului 
ar transforma turneul final într-o 
dispută pasionantă. în primul 
meci, din tur campionii au învins 
la limită cu 5—4 (după ce în re
priza a treia conduceau cu 5—1).

Pînă la această oră clubul Di
namo (ca organizator) nu s-a decis 
asupra locului de desfășurarea a 
partidei. Este foarte posibil ca me
ciul să se dispute în piscina desco
perită din Ștefan cel Mare, dar 
dacă timpul nu va permite, atunci 
cu siguranță că „ostilitățile1* se vor 
duce în bazinul acoperit de la Flo- 
reasca. Chiar și în privința con
ducătorului 
semne de 
există trei 
ternaționali

partidei mai există 
întrebare. Deocamdată 
candidați: arbitrii in- 
dr. I. Drăgan, N. Ni-

AUREL MIHAI
ÎNVINS LA GALAȚI

a® în meciul 
campionatului 
sa, echipa locală, Metalul, a în
trecut pe Răsăritul Caracal cu sco
rul de 16—4. Cu prilejul acestei 
reuniuni s-au remarcat boxerii I. 
Streche, N. Mocanu și P. Ku- 
runczi de la Metalul și N, Păun 
de la oaspeți (I. SANFIROIU — 
coresp.).

din ultima etapă 
pe echipe, la Boc-

colaescu și P. Niculescu. Joi la a- 
miază, comisia tehnică din cadrul 
F.R.N. va proceda prin tragere la 
sorți la desemnarea celui care va 
conduce derbyul de duminică.
EXPLICAȚIA

Nu fără 
am primit 
desfășurării 
pe-turneu din retur, rezultatul în-. 
tîlnirii Dinamo-Crișul (22—3), care 
reprezintă 
pionatului. 
faptul că 
un team 
atunci cînd joacă foarte bine — 
să realizeze și asemenea scoruri. 
Dar la fel de convinși 
nici formația orădeană, 
nerită în acest an, nu 
atît de slabă pentru a 
simplu ridiculizată într-o piscină.

Adevărul însă l-am aflat con- 
sultînd foile de arbitaj primite de 
la Cluj. Astfel, meciul Crișul — 
C.S.M. Cluj, de foarte mare impor
tanță, pentru partea inferioară a 
clasamentului, cîștigat la mare 
luptă de orădeni (5—4), s-a jucat 
nu la ora fixată (17) de federația 
de specialitate, ci în cursul dimi
neții, eu numai două ore înaintea 
partidei Dinamo — Crișul. în acest 
fel, regulamentul competiției a 
fost de două ori nerespectat; în 
primul rînd pentru că nu s-a ținut 
seama de ora oficială de joc a 
partidei și în al doilea rînd, deoa
rece nu s-a respectat limita de 5 
ore care trebuie să existe în mod 
obligatoriu între două meciuri 
programate în aceeași etapă-tur- 
neu. De aceste neregularități se 
fac vinovați, în egală măsură, ar
bitrul Fr. Simon (Tg. Mureș) și 
organizatorii întrecerilor (clubul 
C.S.M.), iar faptele respective nu 
vor trece desigur, neobservate de 
biroul F.R.N.

UNUI SCOR RECORD 
oarecare surprindere 
de la Cluj, la finele 
meciurilor primei eta-

scorul-record al cam-
Nimeni nu contestă1 

bucureștenii alcătuiesc 
redutabil, capabil —

ETAPELE DE PREGĂTIRE SPECIFICA
AEE BOBERILOR NOȘTRI PENTRU T. O

CAMPIONII OLIMPICI DIN NOU ÎNVINȘI

și alte două echipaje 
vor deplasa la St, Mo-sîntem că 

mult înti- 
este chiar 
fi pur și

Italia ?
Italia ne-am întors cu un 
de 2 persoane pentru e- 
Panțuru. Este vorba de

KONIGSEE, PIATRA ARSĂ, ST. MORITZ.

Interviu cu prof. P. FOCȘENEANU, secretar general al F.R.S.B,

trecute a avut loc, la 
gală amicală între pu
ia Constructorul I.C.M.S.

« Zilele 
Galați, o 
giliștii de 
din localitate și cei de la Farul 
Constanța. Reuniunea, la care au 
asistat peste 1000 de spectatori, 
a fost interesantă și atractivă. 
Campionul național Aurel Mihai, 
care traversează o perioadă de de
clin de formă, a cedat la puncte 
în fața lui Petre Ganea. Alte re
zultate mai importante: N. Deicu 
m.n. A. Iliescu, A. Cojan b.
2 O. Badea, M. Dumitrașcu b.
3 M. Toni, C. Gutui b. dese 1 
Simionescu, V. Filip b. ab. 3 
Bute, A. Tîrboi b.p. Șt. Voicu, 
Florea m.n. P. Pîrvu (Gh. ARSENE 
— coresp).

TURNEUL OE HANDBAL
FEMININ DE LA CLUJ

S11HII UKIREțUM

La Moscova s-a desfășurat întîi* 
nirea — devenită tradițională — 
dintre reprezentativele de tineri 
scrimeri ale capitalei Uniunii S®* 
vietice și Bucureștiului.

La floretă băieți victoria a reve* 
nit gazdelor atît în întîlnirea pe 
echipe cît și în turneul individual 
în care primele locuri au fast ocu
pate de i 1. A. Peșehonov (M) I 2* 
V. Zemski (M); 3. Cr. Dinu (B)< 
La sabie, tinerii noștri trăgătoyî auL 
repurtat un dublu și valoros suc* 
ces (pe echipe și individual). Iată 
clasamentul individual I 1. J. Pop 
(B); 2. C. Marin (B); 3. L Maiski 
(M).

ab. 
ab.
A. 
V.

M.

LUPTĂTORII E. HUPCĂ $1 N. MiHAI
CONCUREAZĂ IN IUGOSLAVIA

In zilele de 21 și 22 octombrie va avea 
loc la Sombor (Iugoslavia) un turneu 
internațional de lupte greco-romane, 
„Memorialul Vlade Cetkovica“; 
zat la o singură categorie de 
(68 kg.) La ediția a Il-a a 
tiției participă concurenți din 
Ungaria, Bulgaria, Grecia; România șl 
Iugoslavia. Federația română de 
trimis la această intîlnire pe 
Hupcd (Metilul București) șl 
Mihal (Vulturii Textila Lugoj).

orgăni- 
greutate 
compe- 

Italia,

lupte a 
Eugen 

Nlcolae

CLUJ, 19 (prin telefon, de la re
dactorul nostru). Luni seară au fost 
reluate în Sala sporturilor din loca
litate meciurile de handbal femi
nin din cadrul turneului de pregă
tire a lotului național. După cum 
se știe, handbalistele noastre vor 
avea de susținut un examen difi
cil în cadrul „Trofeului Carpați" 
(programat la Cluj între 26 și 31 
octombrie; participă reprezentati
vele Ungariei, Iugoslaviei, R.D. Ger
mane, Uniunii Sovietice, Olandei și 
României), iar în luna decembrie 
vor participa la finalele campiona
tului mondial.

Cele două partide s-au soldat cu 
succese ale formațiilor A și B ale 
țării noastre. In primul meci, RO
MANIA A a întrecut UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA cu 19—6 
(8—2). Au jucat în echipa repre
zentativă Climovschi (Huszar) — 
Arghir (4), Soș (3), Mikloș (3), Mar 
gyari (3), Băicoianu (2), Popa (2), 
Ibadula (1), Schramko (1) și 
Furcoi. în celălalt meci, ECHIPA B 
a dispus de VOINȚA ODORHEI cu 
16—7 (9—2). Turneul continuă as
tăzi și mîine.

BARCELONA, 19 (Agerpres). — Au 
continuat meciurile din cadrul „Cupei 
Mondiale** la hochei pe Iarbă, care 
se desfășoară la Barcelona. Iată rezul
tatele înregistrate : Franța — Argentina 
1—0 (1—0) ; Kenya — R.F. a Germa
niei 3—0 (1—0) : Olanda — Australia

1—0 (1—0) ; Spania — Pakistan
(2—1). (In imaginea de mai sus, spaniolii 
înscriu cel de-al doilea gol). De. re
marcat că- echipa Pakistanului, cam
pioană olimpică, suferă a doua înfrin- 
gere în cadrul acestei competiții.

MARILE SURPRIZE
NU AU LIPSIT LA IZMIR

Sportivii italieni învingători ai celei de a 6-a ediții @ Iugoslavia 
a cîștigat turneele de baschet, volei, fotbal și polo ® Fotbaliștii turci 

eliminați prin tragere la sotți!
nat sportivii din Republica Arabă 
a Egiptului, iar la lupte reprezen
tanții țării gazdă.

întrecerile au oferit și o serie 
de marcante surprize din partea 
unor sportivi mai puțin cunoscuți 
în arena internațională. Tunisianul 
Guettaya l-a întrecut pe Franco 
Arese, campion european, tocmai în 
proba sa favorită (1500 m), iar spa
niolul Salgado l-a învins de o ma
nieră impresionantă pe M. Gam- 
moudi, campionul olimpic pe dis
tanța de 5000 m. Egipteanul Nagim 
Asad, învingător la aruncarea greu
tății, este primul atlet african ce 
depășește granița celor 20 de metri 
(20,19 m),. iar dijticila alergare a ma
ratonului s-a încheiat cu . nu mai 
puțin surprinzătorul succes al tî- 
nărului italian Battista Bassi. în sfîr
șit, ciclismul nu a scutit pe specta
tori de senzații. In ebrsa clasică pe 
distanța de 100 km contratimp pe 
echipe, spaniolii au sosit înaintea 
italienilor și francezilor, iar în în
trecerea de fond individuală, victo
ria a revenit unui necunoscut, Fran
cesco Ellorria.de (Spania).

Un d.eznodămînt puțin plăcut pen
tru gazde a avut turneul de fotbal, 
în semifinale, echipa Turciei nu a 
reușit decît un scor egal (1—1) cu 
Tunisia, iar la tragerea la sorți pen
tru desemnarea finalistei, efectuată 
de sir Stanley Rous, șansa a suris 
tunisienilor...

Asemenea Jocurilor panamericane 
sau a celor asiatice, în fiecare se
zon preolimpic se organizează tra
diționalele întreceri sportive ale 
țărilor din bazinul mediteraneean. 
In acest an, competiția a ajuns la 
cea de a Vl-a ediție, participanții 
sărbătorind 20 de ani de la crearea 
acestor jocuri la inițiativa lui Mu- 
hamed Taher Pașa, fostul preșe
dinte al comitetului olimpic egip
tean.

Cei peste 2000 de sportivi din 15 
țări S-aU întrecut în 15 discipline 
sportive, frumoasele baze ale Izmi- 
rului oferihd cadrul unei mini-olim- 
piade. Au fost 12 zile de spectacu
loase dispute, urmărite de zeci și 
sute de mii de spectatori, și alături 
de ei de o serie de mari persona
lități ale vieții sportive din întrea
ga lume în frunte ou Avery Brun
dage, președintele C.I.O.

Prezentînd loturi complete și 
foarte bine pregătite la marea ma
joritate a disciplinelor din progra
mul Jocurilor, sportivii italieni au 
dominat categoric această ediție, o- 
cupînd locul I în clasamentul pe 
medalii, înaintea Iugoslaviei, Spa
niei, Turciei și Greciei. Sportivii 
francezi, cu o delegație incompletă, 
s-au prezentat mai slab față de edi
țiile anterioare (Alexandria — 1951, 
Barcelona — 1955, Beirut 
Napoli — 1963 și Tunis — 
tuîndu-se doar pe poziția 
De subliniat, faptul, că 
s-au impus în probele de

— 1959, 
1967), si- 
a șasea, 
italienii 

atletism, 
înot, scrimă, tir și ciclism, iugosla
vii au cîștigat la fotbal, baschet, 
volei și polo. La haltere au domi-

oumpic
a

Alb ; T. Petrosian

S-AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE

Șl NORVEGIA

puternice vîn- 
putea stinge 
timpul călăto-

F. a 
de 

plastici

BREVIAR
a în vederea Jocurilor Olimpice 

de vară din 1976, Comitetul de 
organizare canadian a solicitat 
Comitetului Olimpic Român să-i 
trimită stindardul olimpic româ
nesc, care este expus de pe acum 
la Casa olimpică din Montreal.

• Pentru a răspîndi ideile olim
pice în fîndul tineretului, Comite
tul de organizare a J. O. de la 
Miinchen cheamă tinerii școlari, 
muncitori, studențî să participe la 
un concurs cu tema I „Ce repre
zintă pentru mine Jocurile Olim
pice de la Miinchen'. Cele 
bune articole vor fi premiate.

® Editura Olympia din R. 
Germaniei a tipărit trei serii 
afișe semnate de artiști 
celebri ca Oskar Kokoschka, Char
les Lapique, Serge Poliakoff, Shu- 
saku Arakawa, Allen D’Arcangelo. 
A patra serie, dedicată ca și cele
lalte Olimpiadei de la Miinchen, 
va apare cu prilejul Tîrgului in
ternațional al cărții de la Frank
furt pe Main. Afișele sînt realizate 
de Richard Smițh, Jacob Lawrence»^ 
Paul Wunderlich.

« Nici cele mai 
turi și ploi nu vor 
flacăra olimpică în 
riei sale (prin intermediul ștafe
telor pedestre), de la Olympia la 
Miinchen. Flacăra va fi alimenta
tă cu un gaz lichid care poate arde 
15 minute și rezistă la un vînt 
de 136 km pe oră, precum și la 
cele mai puternice jeturi de apă.

• Atribuirea drepturilor de 
transmisie și retransmisie la tele
viziune a Olimpiadei de vară din 
anul viitor se desfășoară satisfă
cător. Comitetul de organizate a 
încheiat recent un contract cu 
Euroviziunea și un altul cu Inter- 
viziunea, cele două organisme care 
coordonează transmisiile interna

ționale în Europa. Japonia și Ca
nada au cumpărat, de asemenea, 
dreptul de a transmite pe micul 
ecran desfășurarea întrecerilor o- 
limpice. Se prevede ca partea ce 
va reveni Comitetului international 
olimpic din aceste încasări să atin
gă 18 milioane mărci vest-germane.

Frații Jan și Diana Skotnicki (Cehoslovacia) un cuplu cu frumoase 
perspective la J.O. de la Sapporo

© La Centrul de presă de la 
Miinchen, vor fi instalate : 46 te
lexuri, 90 linii telefonice și 12 a- 
parate telefoto. Două etaje vor fi 
ocupate de birourile a 20 de agen
ții de presă care, la rîndul lor, vor 
dispune de 23 telexuri, 121 linii te
lefonice și 16 aparate telefoto. A- 
gențiile vor beneficia de un sistem 
de circulare emise direct de com
puterul de rezultate.

• Pentru prima oară, între ves
tiare și sălile de interviuri de la 
stadionul olimpic miinchenez vor 
funcționa, pentru atlete, cabinete 
de cosmetică. După efort, un ultim 
retuș și sportivele se vor putea 
prezenta bine aranjate în fața pre
sei și a fotoreporterilor!

O Făclia olimpică va parcurge 
pe teritoriul R.F. a Germaniei, 
drumul cel mai scurt și anume de 
la granița austriacă, prin Inzell, 
Garmisch-Partenkirchen și Tegern
see pînă la Miinchen. Distanța de 
1000 km pînă la Kiel trebuie par
cursă în 50 de ore.

•I întrecerile olimpice de vele 
din rada portului Kiel vor putea 
fi urmărite de pe covertele a 14 
vase de pasageri cu o capacitate 
totală de 3 500 de locuri.

Spot-tarile de demonstrație ce

vor fi prezentate I la Kiel — 
schiul nautic și la Miinchen — 
badmintonul.

• Care este perspectiva mai în
depărtată a construcțiilor ridicate 
în perimetrul olimpic de la Miin- 
chen ? Organizatorii se gindesc de 
pe acum la folosirea terenurilor și 
sălilor pentru campionatul mondial 
de fotbal din 1974, pentru reluarea 
curselor cicliste de 6 zile (după o 
pauză de 18 ani), pentru concursuri 
de călărie (obstacole și dresaj), ba 
chiar pentru campionate mondiale 
de hochei și patinaj artistic.

• Se conturează noi candidaturi 
pentru organizarea Jocurilor Olim
pice. Deși centenarul primei ediții 
s-av împlini abia în 1996, Comite
tul olimpic grec lasă să se înțe
leagă că intenționează să depună 
candidatura erașului Atena pentru 
Jocurile de vară din 1980.

Zilele acestea s-au înapoiat în 
Capitală, după o vizită făcută în 
R. F. a Germaniei și Italia, prof. 
Petre Focșeneanu, secretar general 
al F.R.S.B. și maestrul sportului 
Ion Panțuru. Scopul vizitei fiind 
definitivarea pregătirilor pentru 
Jocurile Olimpice de la Sapporo, 
ne-am grăbit să aflăm noutățile.

— Prima noastră grijă a fost să 
asigurăm începerea cît mai timpu
rie a antrenamentelor pe gheață a 
echipelor care ne vor reprezenta la 
Sapporo, ne-a spus tov. Petre Foc
șeneanu. Planul nostru inițial a 
fost definitivat și — pot spune — 
în condiții care ne vor asigura o 
bună pregătire. Astfel, de la 25 
noiembrie la 5 decembrie, cele două 
echipaje de bob 2 persoane vor 
efectua antrenamente pe pîrtia ar
tificială de la Konigsee. între 7 și 
22 decembrie ele își vor continua 
pregătirile pe mini-pîrtia de bob 
de pe platoul Bucegilor (Piatra 
Arsă), iar de la sfîrșitul acestei luni 
(în funcție de data cînd va fi în
ghețată pîrtia) lotul se va deplasa 
la St. Moritz unde Va continua an
trenamentele pînă la 8 ianuarie.

— Nu vor rămîne la St. Mo
ritz pînă la campionatele euro
pene î

— Și boberii noștri, ca toate e- 
chipajele care vor participa la J.O. 
trebuie să renunțe în acest sezon 
la campionatele europene. Pîrtia 
de la Sapporo fiind puțin cunoscu
tă și numai de unii concurenți, în 
plus suferind modificări la virajele 
4, 5 și sosire, în cursul verii, fe
derația internațională a făcut de
mersuri pe lingă comitetul organi
zator ca ea să fie pusă la dispozi
ția boberilor — pentru antrena
mente mai din timp. Demersurile 
au fost încununate de succes și ca 
urmare, antrenamentele la Sappo
ro, pe pîrtia olimpică vor începe 
la 13 ianuarie (în loo de 27). Bo
berii noștri vor fi deci prezenți 
la Sapporo de la 12 ianuarie.

— Să înțelegem prin urmare 
că ei nu vor fi prezenți la nici 
un concurs preolimpic ?

— Echipajul lui Panțuru 
mîne cît mai mult pe pîrtia 
St Moritz unde poate face
namente și la bobul de 4. Echipa
jul Panaitescu va participa însă 
la „Cupa Națiunilor** care se va 
organiza la Konigsee, la 5—6 ia
nuarie.

— Și la europene?
— La „Cupa Națiunilor’ vom

mai trimite, 
care apoi se 
ritz pentru a participa la 14 și 15 
ianuarie la. campionatele europene.

— Ce scop a avut deplasarea 
dv în

— Din 
bob nou 
chipajul 
ultimul tip construit de Siorpaes, 
care, în urma studiilor făcute în tu
nelul aerodinamic, a adus modifi
cări carenei și șasiului, bob cu un 
centru de greutate mai coborît, 
beneficiind de ultimele perfecțio
nări. Datorită acestei achiziții ce
lălalt bob Siorpaes din 1970 va re
veni echipajului Panaitescu, Echi
pajul de 4 va folosi bobul cu care 
a cîștigat anul trecut campionatul 
european.

încheind aici convorbirea cu se
cretarul federal, trebuie să subli
niem că F.R.S.B. și-a respectat în 
totul promisiunile făcute la masa 
rotundă organizată de ziarul nos
tru la sfîrșitul sezonului trecut și 
a asigurat condiții optime de pre
gătire boberilor noștri olimpici, de
ciși la rîndul lor, să-șl îndepli
nească angajamentele.

VOLLIBĂlIȘTII CEHOSLOVACI
ÎNVINGĂTORI LA T0K1U
în continuarea turneului pe ca-* 

re-1 întreprinde în Japonia, echipa 
masculină de volei a Cehoslovaciei 
a jucat la Tokio cu selecționata 
țării. T..............    *”
învins cu' scorul 
11—15, 15—13,

a Cehoslovaciei

Voleibaliștii cehoslovaci au 
de 3—2 (6—15, 

15—10, 16—14).
Aceasta este prima victorie a echi
pei cehoslovace realizată In cele 
trei meciuri susținute pînă în Pra* 
zent.

Gh, EPURAN

LAVER CONDUCE IN CLASAMENTUL' 
TENISMANILOR PROFESIONIȘTI
KOLN, 19 (Agerpres). — După 

disputarea turneului de tenis de la 
K61n, în campionatul mondial al ju
cătorilor profesionist! conduce austra
lianul Rod Laver cu 73,25 puncte, 
urmat de olandezul Okker cu 70 
p, Rosewall (Australia) 67,4 p, Drys
dale (RSA) 62,25 p, Newcombe (Au
stralia) 58 p, Ashe (SUA) 51,25 p, 
Riessen (SUA) 48 p, Emerson (Au
stralia) 32 p. Lute (SUAJ 31 p.

PROFIL

BORIS ONICENKO

va râ
de la 
antre-

FISCHER A CÎȘTIGAT PARTIDA A 6-a
După cum am anunțat în ziarul 

nostru de ieri, cea de-a 6-a partidă 
a meciului Fischer — Petrosian se 
întrerupșese la mutarea a 42-a, în- 
tr-un final avantajos pentru marele 
maestru american. La reluare, Fis
cher a jucat foarte exact și a ob
ținut victoria la mutarea a 66-a.

Din poziția diagramei, jocul 
continuat astfel:

Negru : R. Fischer

42 Ce2 (Mutarea secretă) 42...Na5 
(Pentru a putea lua pionul a6 fără 
a schimba turnurile, deoarece fina
lul de nebun contra cal, fără tur
nuri, nu se poate cîștiga) 43 Tb2+ 
R:a6 44 Tbl Tc7 45 Tb2 Nel 46 f3

Echipa F.C. Malmo este noua 
campioană a Suediei. Fotbaliștii 
acestei echipe au cîștigat pentru 
a 9-a oară titlul național. Ei au 
realizat 30 de puncte, fiind urmați 
în clasament de echipele Atvida- 
berg — 26 p. Norrkoping — 26 
p, Djurgaarden — 24 p, A.I.K. — 
22 p etc.

A luat sfîrșit și campionatul 
Norvegiei. Titlul de campioană a 
revenit echipei Rosenborg Trond
heim, care a totalizat 24 p. Pe 
locurile următoare s-au clasat Lyn 
— 23 p, și Viking 22 p.

în campionatul maghiar s-au 
disputat două meciuri încheiate 
cu următoarele rezultate tehnice i 
Salgotarjan — Ujpesti 2—2; Fe- 
rencvaros — IRaba Eto 4—0.

în etapa a treia a cupei ligii en
gleze, Manchester United a învins 
cu 1—0 pe Burnley. Unicul punct 
a fost marcat de cunoscutul inter
național Bobby Charlton. Stoke 
City a dispus cu 2—0 de Oxford 
United

Ra5 (Pregătește trecerea regelui pes
te coloana ,,b“) 47 Tc2 Tb7 48 Ta2+ 
Rb5 49 Tb2+ Nb4 50 Ta2 Tel 51 
Tal Tc8 52 Tal (La continuarea tac
ticii de așteptare, negrul avea 
la dispoziție manevra Th8 și h7—h5)
52.. .Na5 53 Td7 (La 53 T:h7 negrul 
intră pe coloana „a“ la fel ca în 
partidă, prin Nb6 și Ta8) 53...Nb6! 
54 Td5+ Nc5 55 Cel Ra4 56 Td7 
Nb4 57 Ce2 Rb3 58 Tb7 Ta8! (Pă
trunderea turnului pe coloana „a“ 
este decisivă) 59 T:h7 (Pierde ime
diat, dar și după 59 Cel 4- negrul 
cîștigă; o variantă posibilă este
59.. .Rb2 60 T:b4+.R:cl și finalul 
de turnuri este cîștigat; sau 60 Ce2 
Ta3-|- 61 Rc4 d3l 62 T:b4+ Rc2 și 
negrul cîștigă) 59... Tal (Amenință 
Tdl mat) 60 C:d4 (La 60 Cg3 ur
mează 6O...Ta2 61 Cfl Tf2) 60...e:d4 
61 R:d4 Tdl-f- 62 Re3 Nc5+ 63 Re2 
Thl+ 64 h4 Rc4 65 h5 Th2+ 66 
Rel Rd3 și Petrosian a cedat

în urma acestui rezultat, după 
partida a 6-a Fischer a luat con
ducerea cu 31/-—2l/2.

Pentatlonistul so
vietic s-a născut 
în 1937 la Kiev ; 
aici începe 
practice 
devenind 
te bun 
după ce 
cîștigă un tradițio
nal concurs unio
nal de multiatlon 
(înot, atletism, ca
notaj, yachting, 
tir), debutează, în 
anul următor, în 
pentatlonul mo
dern. Din 1967 es
te component al 
echipei reprezen
tative a U.R.S.S. ; 
la Jocurile Olim
pice din 1968 se 
clasează al cinci
lea la individual, 
iar în campionatul 
U.R.S.S., din ace
lași an. ocupă lo
cul doi ; în 1969 
și 1970 cîștigă tit
lul de campion al 
Uniunii Sovietice, 
iar anul acesta, la 
San Antonio (SUA) 
devine campion 
mondial Este ab
solvent al Institu
tului ds educație 
fizică din Kiev și 
membru al clubu
lui Dinamo Kiev.

să 
sportul, 

un foar- 
înotător ; 
în I960

I

S. SAMARIAN

ARBITRII PENTRU C.M. DE FOTBAL

Urmărind citeva concursuri de 
notație în anul 1963, Nikolai 
Sinkorenko, antrenor de penta
tlon modern din Kiev, a văzut 
un tînăr sportiv in care a între
zărit calități de bun pentatlonist. 
Era Boris Onicenko, care a ac
ceptat de îndată propunerea de 
a se număra printre elevii lui 
Sinkorenko. Calitățile native ale 
sportivului, munca migăloasă și 
competentă a antrenorului au 
dat curînd roade. Intr-un timp 
record, Boris și-a însușit tainele 
a patru noi sporturi — tir, scri
mă, călărie și atletism —, de- 
butind apoi în competițiile de 
pentatlon modern. începutul a 
fost, mai curînd, un insucces de- 
cît o reușită. In 1966, la prima 
apariție in finala campionatului 
U.R.S.S., Onicenko abia reușește 
să termine întrecerea, cu un re
zultat modest. In anul următor, 
la startul noului campionat, ca
lul refuză să treacă obstacolele 
și Onicenko obține 0 puncte în 
prima probă a campionatului. ■ 
Totuși, este inclus în echipa

U.R.S.S. și se pregătește pentru 
Jocurile Olimpice din Mexic 
unde obține primul său rezultat 
notabil — locul 5 în clasamen
tul general.

De aici înainte, drumul său în 
sport urmează, an de an o linie 
ascendentă. Cîștigă de două ori 
consecutiv titlul de campion al 
Uniunii Sovietice, se clasează 
de două ori pe locul secund în 
campionatele mondiale, iar în 
acest an devine pentru prima 
dată campion al lumii. Wn fapt 
interesant a caracterizat parti
ciparea lui Onicenko la ultimele 
trei ediții ale campionatelor 
mondiale; de fiecare dată, după 
desfășurarea a patru probe se 
afla in frunte, dar în 1969 și 
1970, obstacole neprevăzute i-au 
barat drumul spre medalia de 
aur. La San Antonio, însă, in
tr-o extrem de disputată luptă 
sportivă cu Balczo, în ultima 
probă a campionatului, Oni
cenko a terminat, de data a- 
ceasta, învingător, cucerind o 
prețioasă victorie.

VOR FI DESEMNAȚI LA LIMA
Comisia de arbitri a Federației 

internaționale de fotbal se va re
uni în zilele de 25 și 26 octombrie, 
la Lima, unde uianează să-i de
semneze pe cavalerii fluierului 
care vor conduce partidele preli
minarii ale campionatului mondial 
ce are faza finală programată la 
Miinchen în 1974.

FOTBALIȘTII OLIMPICI Al BRAZILIEI 
SE PREGĂTESC PENTRU
Lotul olimpic de fotbal al Brazi? 

liei care, la sfîrșitul lunii noiem
brie. va participa la turneul de ca
lificare ce se va desfășura la Caii 
(Columbia), șe află actualmente can
tonat la Rio de Janeiro unde urmea
ză un program de pregătire identic 
celui efectuat d,e reprezentativa bra
ziliană in vederea C. M. din Mexic.

Lotul cuprinde 25 de jucători care

TURNEUL DE CALIFICARE
au fost supuși inițial unor teste spe
ciale (printre care șl binecunoscutul 
test Cooper). Printre cei 25 de selec
ționați se află portarul Nielsen, apă
rătorii Rubens șl Marinho, mijlo
cașii Angelo si Marquinho, atacanții 
Nilson si Clayton component ai re
prezentativei de tineret care a elști- 
gat în aprilie, turneul de la Cannes,

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
întîlnirea da atletism dintre selecționa
tele Ungariei șl R.S.S. Ucrainene s-a 
încheiat cu victoria sportivilor maghiari; 
122—86 la masculin șl 84—51 la femi
nin. Iată cîteva rezultate ; masculin — 
100 m : Lepold (Ungaria) 10,3 ; înălți
me : Major (Ungaria) 2,14 m ; arun
carea ciocanului : Zsdvotski (Ungaria) 
72,70 m ; aruncarea discului : Tegla 
(Ungaria) 65,44 m ; feminin — săritura 
în înălțime : Komka (Ungaria) 1,81 m ; 
200 m : Balogh (Ungaria) 23,4.

In C.C.E. la handbal masculin (primul 
tur) s-au întîlnlt, la Reykjavik, echi
pele Havnefjord (Islanda) și Ivry, 
campioana Franței. Sportivii Islandezi 
au obținut victoria cu scorul de 
18—12 (8—6).

Cel de-al 39-lea campionat al U.B.S.S. 
masculin de șah s-a încheiat la Le
ningrad cu victoria maestrului Vladi
mir Savon, care a totalizat 15 p din 
21 posibile (9 partide cîștlgate șl 12 
remize). In partidele cu marii maeștri, 
Savon a obținut 11 P, un procentaj 
remarcabil. Pe locurile 2—3, la egali
tate, s-au clasat foștii campioni mon
diali, V. Smîslov șl M. Tal cu 13*/, p 
flecare. A. Karpov s-a situat pe locul 
4, cu 13 n. urmat, la rîndul său, de

Balașov șl Steln cu 12 p, Brougteln 
și Polugaevskl cu li1/, p. etc.

Tumeul Internațional de tenis de Ia 
Barcelona a început cu o mare sur
priză : Martin Mulligan a reușit să-l 
învingă pe cunoscutul jucător ameri
can de culoare Arthur Ashe cu 2—6, 
6—3, 6—4. Newcombe (Australia) «
dispus cu 6—4, 4—6, 6—3 de spaniolul 
Jose Moreno.

Alte rezultate : Stolle (Australia) — 
Guerrero (Spania) 6—1; 6—1 ; Braguera 
(Spania) — Dent (Australia) 7—6, 6—4 ; 
Ruffels (Australia) ................
6—2, - - . r _____
stralla) 6—2. 6—3 ; Orantes (Spania) 
StilweU ----- ’ * - ' "
(Spania)

a programat întrecerile rundei a 11-a. 
Iată principalele rezultate : Ranniku 
— Kislova 1—0, Zatulovskala — Baia- 
șova l—o, Semenova — Saakova 1—0. 
Fomina a pierdut la Kobaldze, lar 
partida dintre Belaveneț șl Kakabadze 
s-a încheiat remiză, celelalte partide 
s-au întrerupt Pe.........................
clasament te ’ află 
Kozlovskaia cu dte 
partidă întreruptă, 
lovskala cu TV, p.

primele locuri în 
acum Levitina și 
8 puncte și cite o 
urmate de Katu-

Arilla (Spania)
7—5 ; Cox (Anglia) — Hoad (Au- 

" " ‘ . S __ __ :_.) —
(Anglia) 7—5, 6—2 ;' Glmeno
— Vlrich 6—4, 6—1.

premiu automobilistic „Madu- 
(trofeul european formula 2)

Campionatul U.R.S.S. de hochei pe 
gheață a programat un singur joc: 
Lokomotiv Moscova — Hlmlk Voskre- 
sensk. Hochelștil din Moscova au ob
ținut victoria cu scorul de 8—3 (0—0. 
3-1; 3—2).

Marele 
nlna» _ ______
disputat la Roma pe autodromul Valle- 
lunga, a revenit englezului Mlke But- 
tler (March 712), care a realizat pe 
distanta de 208 km (65 ture) timpul de 
lh 19:49.1, echivalent cu o medie orară 
de 156,358 km. Pe locul doi s-a clasat 
austriacul Dleter Quester, iar pe locul 
trei francezul Jean Pierre Jarler.

Campionatul feminin de șah al U.R.S.S.

Revista americană „Ring Magazine** 
l-a desemnat pe pugillstul spaniol Au
gustin Senin cel mal bun boxer al lu
nii septembrie. Senin este noul cam
pion european la cat. cocoș, în urma 
victoriei realizate în fața englezului 
Alan Rudkin. Campionul european la 
cat. mijlocie, francezul Bouttler, ocu
pă locul 4 în clasamentul celor mal 
buni boxeri din lume la această ca
tegorie.
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