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■ Și-a început lucrările, miercuri di
mineața, cea de-a șaptea sesiune 
a Marii Adunări Naționale.

în dezbatere se află Proiectul 
actualului plan cincinal, vast pro- 
grarr care va orienta, în întreaga 
perioadă 1971—1975, și pe fiecare 
an în parte, activitatea constructivă 
ar-plă a poporului nostru, opera 
de cuprinzătoare dimensiuni consa
crată propășirii continue a Româ
niei socialiste, progresului neînce
tat, materia] și spiritual al socie
tății românești contemporane. Suc
cesele remarcabile obținute în ulti
mii ani în dezvoltarea economiei, 
științei, culturii, în toate planurile 
vieții sociale, ca și larga acțiune 
de identificare și mobilizare a tu
turor resurselor materiale și umane 
inițiată de partid, au creat pre
misele ca actualul plan cin
cinal să prevadă, în ramuri
le hotărîtoare ale producției 
materiale, pe ansamblul econo
miei, ritmuri anuale mai mari 
decît cele stabilite prin Directive
le Congresului a! X-lea al partidu
lui. Sintetizînd direcțiile principale 
aie politicii partidului în etapa 
actuală de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră, planul cincinal 
1971—1975 reprezintă o treaptă 
nouă, superioară, în raport cu cin
cinalul precedent, cu toate etapele 
anterioare pe scara evoluției spre 
progres a patriei noastre.

Marele sfat al țării ia, de ase
menea, în discuție. în actuala se
siune, legi de o deosebită impor
tanță pentru perfecționarea în

conlînuare a întregii vîețl politice, 
economice și sociale a țării.

La intrarea în sala de ședințe 
a Palatului Marii Adunări Na
ționale, conducătorii de partid și 
de stat sînt întîmpinați de aplau
zele puternice și îndelungi ale 
deputaților și învitaților.

Tn loja din dreapta iau loc tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Hodnaraș, 
Manea Măncscu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Hie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Ltipu, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica.

Tn loja din stînga se află mem
brii Consiliului de Stat.

La lucrările 
numeroși invitați
al P.C.R., miniștri, conducători de 
instituții centrale și organizații ob
ștești, academicieni și alți oameni 
de știință și cultură, ziariști români 
■și străini.

Sînt prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Ștefan Voitec, 
deschide lucrările sesiunii. Apoi, 
în unanimitate, deputății votează 
ordinea de zi a celei de-a șaptea 
sesiuni a Marii Adunări Naționa
le :

sesiunii participă
— membri ai C.C.

l. Proiectul de lege pentru 
adoptarea planului cincinal de 
dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe 
perioada 1971—1975 ;

2. — Proiectul de lege cu pri
vire la organizarea și conducerea 
unităților socialiste de stat;

3. — Proiectul de lege privind 
încadrarea și promovarea tn 
muncă a personalului din unită
țile socialiste de statj

4. — Proiectul de lege privind 
producerea, folosirea și controlul 
calității semințelor și materialu
lui săditor pentru producția a- 
gricolă vegetală;

5. — Proiectul de lege cu pri
vire la gospodărirea fondurilor 
fixe, resurselor materiale și a- 
prnvizionarea tehnico-inaterială ;

6. — Proiectul de lege cu pri
vire la cetățenia română ;

7. — Proiectul de lege pentru 
organizarea și funcționarea 
Consiliului Legislativ.

Primit cu vii și puternice apla
uze, tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de 
Miniștri, prezintă la primul punct 
al ordinii de zi Expunerea cu pri
vire la Proiectul de lege pentru 
adoptarea planului cincinal de 
dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe 
perioada 1971—1975.

Tn succesiunea lucrărilor, depu
tatul Aurel Vijoli, președintele 
Comisiei econonuco-financiare. pre
zintă raportul acestei comisii 
și al celorlalte comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale la 
Proiectul de lege supus dezbaterii. 
A început apoi dezbaterea gene
rală asupra proiectului de lege.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)
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ECHIPELE ROMÂNEȘTI IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

STEAUA Șl U.T.A., ALATURI DE RAPID

CF. BARCELONA 0
AU ȘANSE PENTRU TURUL III
IN SCHIMB DINAMO, PRACTIC ELIMINATA

DEMARAJ PROMIȚĂTOR IN „CUPA ANILOR I
A intrat în tradiția studențimii noastre ca prologul activității lor spor

tive de masă să-l constituie întrecerile dotate cu „Cupa anilor I".
Interesul manifestat pretutindeni pentru buna desfășurare a „Cupei ani

lor I" este atestat și de cele constatate de redactorii ziarului nostru, cu 
ocazia unui recent raid întreprins, pe această temă, în cîteva institute de 
invățămint superior din Centrul universitar București...

u

întrecerile — in plină desfășuraie
La catedra de specialitate a Acade

miei de Studii Economice am fost în
tîmpinați de asistentul Cornel Zegrea- 
nu, care ne-a furnizat cu amabilitate 
datele de care aveam nevoie. Astfel, 
la A.S.E., încă de ia începerea cui su
rilor universitare au fost luate măsuri 
pentru buna desfășurare a întrecerilor 
cîin cadrul „Cupei anilor I“, precum și 
a organizării unor competiții cu scop 
de selecție in vederea împrospătării 
echipelor ’ divizionare ale A.S.E. La a- 
c-est gen de întreceri au participat, 
pînă în prezent, peste 400 de stu- 
cienți și studente?.

„Cupa anilor I” este în plină desfă
șurare la volei, handbal, baschet și 
fotbal. Pe terenurile de la stadionul 
Tineretului au loc zilnic meciuri aprig

disputate, unele de un bun nivel teh
nic. De altfel, cu acest prilej au și fost 
selecționate in echipa de volei, care 
activează în divizia B, unele jucătoare

RAIDUL NOSTRU prin cîteva
institute de invățămint supei ior
din Centrul universitar București

cu frumoase perspective. De pildă, 
Doina Băjenaru și Chlrița Dămășanu. 
Disputele între facultăți sînt în plină 
desfășurare.

Totul pentru a confirma tradiția
Activitate febrilă la catedra de edu

cație fizică a Institutului de construc
ții. Conferențiarul universitar Dinu 
Grănescu, împreună cu colectivul, de 
finitiva calendarul „Cupei anilor I".

După zelul organizatorilor este a- 
proape cert că această tradițională 
întrecere sportivă de masă, care la 
Institutul de construcții va atrage un 
număr de aproape 1000 de studeuți 
și studente, se va bucura și în acest 
an universitar de o reușită deplina. 
Cifrele cele mai spectaculoase promit 
să le realizeze cei de ia construcții 
civile, care dispun și de condiții deo
sebite de organizare — sală de sport, 
complexul în aer liber de la lacul 
Tei. Rezultatele remarcabile — pe plan 
mobilizatoric, evident — se așteaptă și 
din partea reprezentanților Facultății 
de instalații, care beneficiază de sala 
și microbaza sportivă din bd. Repu
blicii nr. 176.

Ceva mai greu se vor desfășura între
cerile în cazul studenților de la Uti
laje și Hidrotehnică, oarecum vitre
gite de faptul că nu dispun de ame
najări sportive în imediata apropiere 
sediilor acestor facultăți.

Medicinist» rămin în anturajul 
prietenului lor drag, sportul...

Ne exprimam nu de mult, pe baza 
dezafectării bazei sportive a I.M.F., 
scepticismul în legătură cu perspecti
va atragerii studenților în diferite 
concursuri și competiții de masă ți 
deci șl a „Cupei anilor I”. Și, totuși, 
iată, colectivul catedrei de educație 
fizică, în frunte cu șeful catedrei, con
ferențiarul universitar Octavian Băna- 
țan — de fapt inițiatorul acestei În
treceri — a găsit soluții pentru ca șl

Raid realizat de
Tiberiu STAMA, 
Paul OLTEANU, 
Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Volei pe „Drept" : în fața fileului, echipele facultăților de Limbi sla
ve și Drepte

Fotoi VASILE BAGEAC

La Pitești, in intilnirea cu atlefii greci

JUNIORII ROMANI CONDUC,
DUPĂ PRIMA ZI, CU 64-42

PITEȘTI, 20 (prin telefon, de la co
respondentul nostru).

Intr-o organizare ireproșabilă, care 
a intrat în tradiția argeșenilor, pe 
un timp splendid, stadionul din lo
calitate găzduiește de azi (n.r. ieri) 
întrecerile de atletism dintre repre
zentativele de juniori ale României 
și Greciei. Cu acest prilej a fost 
inaugurată tribuna din beton cu o 
capacitate de 2 000 locuri. încă din 
prima zi, se poate spune că întîlni- 
rea se ridică la un bun nivel, rezul
tatele fiind elocvente. Juniorii noș
tri care s-au impus în șapte probe, 
față de numai trei cîștigate de oas
peți conduc cu 64—42. Cel mai bun 
rezultat al zilei a fost obținut de 
Marin Iordan, la aruncarea greutății i 
16,54 m. O surpriză de proporții a 
constituit-o înfringerea campionului 
balcanic la săritura în înălțime, gre
cul Ekonomu, de către Marian Chi
rr, care a reușit performanța de 
2 m. In timpul cursei de 100 m, re-

prezentantul nostru Mitrofan s-a ac
cidentat și a ocupat abia locul 4.

REZULTATE : 2 000 m obstacole : 
■Șt. Goanță (R) 5:55,2; D. Șetini (R) 
5:55,2, Nakos (G) 6:00,0; greutate»
M. Iordan (R) 16,54 m, I. Mâglașu 
(R) 14.26 m, Kollias (G) 13,92 m | 
5 000 m : FI. Sandu (R) 14:53,4. A. Di- 
nescu (R) 15:01,3, Georgatselou (G) 
15:39,2 ; 400 m : Mermingis (G) 48,9, 
Gh. Ghipu (R) 49,5, Gouiler (G) 
49 9 ; înălțime : M. Chira (R) 2,00 m, 
Betronis (G) 1,95 m, C. Cîrstea (R) 
1,95 m ; suliță : E. David (R) 63,74 m, 
St. Blasco (R) 62,32, Kaponis (G) 
59,92 m ; 100 m : Arnellos (G) 10,8, 
Mihailides (G) 10,9, Pszekernyes (G) 
10,9 • 110 mg: R. Gavrilaș (R) 14,9, 
D. Scrab (R) 15,4, Georganopoulos 
(G) 15,6; lungime: C. lonescu (R) 
7,29 m, G. Oană (R) 7,28 m, Chatzista- 
this (G) 7,13 m î ștafeta 4x100 m: 
Grecia 41,8, România 42,7. Concursul 
continuă.

Ilie FEȚEANU

ÎN DIVIZIA A, LA VOLEI

UNIREA TRICOLOR A SMULS

IN SET DINAMOVIȘTILOR
Aseară, la București șl P. Neamț, 

s-au disputat partidele aminate din 
prima etapă a campionatelor naționa
le de volei.

In sala Dlnaxno din Capitală, echipa 
masculină Dinamo București a fost 
surprinsă de replica hotărită a oas
peților ei, voleibaliștii de la Unirea 
Tricolor Brăila. Considerindu-i victime 
sigure (cum probabil și brăilenii s-au 
văzut înainte de joc), dlnamovlștil au 
slăbit ritmul, după ce au condus cu 
g—i, și au permis oaspeților — foar
te tenace și ambițioși, deși cu cel 
mal .subțire" lot din divizie — să re
facă handicapul ș! să cîștige, spre 
surprinderea tuturor, primul set. Tre
ziți la realitate, dinamovlștii s-au răz
bunat în setul următor, cîștlgfnd la 
zero. Superioritatea lor s-a menținut

va- 
flnal 

. S-au 
Dumă- 

___  .. ______  ____ l ?i 
Brandemburg. Au arbitrat bine C. Flo- 
rescu și I. Nlculescu.

★
La Piatra Neamț, echipa Ceahlău! 

a primit replica dlnamovistelor bucu- 
reștene. în urma unul joc de factură 
tehnică modestă, Dinamo a obținut 
victoria cu 3—0 (6, 11, 10) tn 72 de mi
nute, Remarcate : P. Tache, M. Po
pescu, L. Iliescu (D), L. Zaharla, A. 
Viruzab (C). Arbitraj : Șt. Stănescu
(Ploiești) — E. Ududec (Galați).

ptnă la sfirșltul acestui meci de 
loare tehnică mediocră. Scor 
3—1 (—12, 0, 4, 7) pentru Dinamo, 
remarcat : Codoi, Udlșteanu, E 
noiu și Vranițâ, respectiv Vlad

C. NEMTEANU-coresp.

U.T.A

DINAMO
FEIJENOORD

STEAUA

ZAGLEBIE (W)

Este adevărat că Feijenoord 
are o clasă superioară 
joc, că Dinamo este în 
dere de valoare, dar 
mingea n-a vrut ieri să 
în poaria lui Treylel. A 
more ocazie <" 
Dumitrache min. 51), spuIL- 
rată de fundașul Israel, ieșit 
parcă din pămînt în traiecto
ria mingii care se îndrepta 

spre gol.
Foto I Dragos NEAGU

intre 
treia 

dinamovistă (șut 
lin. 51), spulbe-

BARCELONA, 20 (după relatările radîoreporferului Ion Ghițulescu).
Aseară, la Barcelona, de la ora 21,45 (20,45 ora locală), pe mo

dernul stadion local de 110 000 de locuri, Steaua a întîlnit cunoscuta 
formație spaniolă C. F. Barcelona, în cadrul turului II al „Cupei 
cupelor'*. Desfășurată în condiții excelente, partida a plăcut celor 
d'i 000 de spectatori. De la început, gazdele au atacat cu hotărîre, 
dar echipa bucureșteană a reușit să facă față acțiunilor adversarilor, 
să calmeze jocul la mijlocul terenului, de unde a lansat contraatacuri 
periculoase. în min. 12, Năstase s-a lansat într-o acțiune individuală, 

. a pătruns pînă în apropierea careului de 16 m, de unde a șutat și 
a înscris pe sub portarul Sadurni, al cărui plonjon a 
darnic.

Jucătorii spanioli au avut, apoi,' 
două acțiuni deosebit de periculoa
se (min. 26 și 28), la capătul căro
ra șuturile lui Costas și Rexach au 
întîLnit bara porții apărată de Co- 
man, care va avea și el două in
tervenții excelente, tn min. 30, Năs- 
tase, în deosebită vervă, pătrunde 
în careu dar acțiunea lui este opri
tă neregulamentar de fundașii ad- 
verși, însă arbitrul lasă jocul să 
continue. în min. 35, Steaua trece 
prin momente dificile: Cristache 
primește avertisment, iar lovitura 
cu care a fost sancționat a fast 
reluată de fundașul Gallego peste 
poartă. Inițiativa aparține gazdelor, 
care atacă foarte mult cu fundașii 
laterali. Steaua, însă, contraatacă 
periculos și în min. 37 Iordănescu 
se află într-o situație excelentă pe 
care n-o fructifică.

După pauză, gazdele au reluat 
din nou acțiunile ofensive. în min. 
52, Marti trimite cu capul pesta 
poartă, iar peste două minute Ne
grea salvează o minge dificilă, cars 
se îndrepta spre poarta părăsită de 
Haidu. In această perioadă, Steaua 
a trecut prin momente grele, a fost 
dominată uneori cu autoritate, pen
tru că mijlocașii n-au reușit să păs
treze balonul și tot greul a căzut 
pe apărare. Spaniolii au accelerat 
ritmul, și-au intensificat acțiunile 
ofensive, obligîndu-1 pe Haidu să 
intervină repetat, o dată chiar la 
picioarele lui Asensi. Trebuie re
marcat, însă, că spaniolii n-au pu

(Continuare tn pag. a 4-a)

ARĂDENII ȘI-AU REALIZAT OBIECTIVUL
A

OBȚININD LA WALBRZYCH MECI NUL

SINAIA VA AVEA CEA MAI MODERNA 
PÎRTIE DE BOB DIN LUME

• 4 viraje și 9 curbe pe 1500 m de pirtie 9 1000 m inghefati artificial
• Medie orară de 90 km • în 1973 primele coboriri

1909, cînd s-a organizat, pa 
Peleșului. primul concurs

Din
plaiul ______  . . ..

din tara noastră. Sinaia a fost — 
cu foarte mici întreruperi — orașul 
bobului nostru.

Mutată de pe Valea Peleșului pe 
plaiul Furnicii, pîrtia de bob, corec
tată t“fiereu. reconstruită, a găzduit

gust 1944), cele două titluri conti
nentale și medalia olimpică de bronz, 
realizări recente ale maestrului emerit 
al sportului Ion Panțuru și ale echi
pierilor săi. pentru a arăta că erau 
suficiente motive pentru a se acorda 
și acestui sport al iernii condiții mai 
bune de dezvoltare.

Tată de ce nu Doate decît să ne 
cure ultima noutate : Tncepînd 
primele luni ale anului 1972 va 
cepe, la Sinaia, construcția unei 
pîrtii de bob, menită să fie una
cefe mai moderne din lume. Ea va ti 
construită în întregime din beton, va 
t'î luminată fluorescent pentru a pu- 
tea fi folosită și noaptea și, din cei

Gh. EPURAN

bu- 
din 
în
noi 
din

(Continuare în pag. a 3-a)

■pîrtii artificiale de bob de la SinaiaAmplasamentul și traseul viitoarei

din. perioada anilor ’30 și pînă astăzi 
cele mai multe concursuri. O în
cercare făcută de un pasionat a) bo
bului la Rîmnicu Vîlcea nu a reușit 
să creeze un al doilea centru al 
acestuj sport, iar pîrtia construită 
în Poiana Brașov (pentru campiona
tele mondiale universitare din 1951), 
după cîteva sezoane de activitate a 
fost părăsită, bobul revenind în ora
șul leagănului său. Cum însă iernile 
noastre sînt capricioase șl perioadele 
de ger alternează mereu cu cele 
călduroase, și la Sinaia — ca si La 
Poiana — înghețarea pîrtiilor a stat 
mereu sub semnul incertitudinii. în 
ciuda acestor condiții, care în multe 
sezoane au redus Ia cîteva zile pre
gătirile specifice și competițiile, iar 
în altele ele nu s-au putut desfășura 
de loc, bobul a adus cîteva succese 
d« mare răsunet sportului românesc. 
Este suficient să amintim cele două 
titluri de campioane mondiale cuce
rite tn 1933 și 1934 de echipajele 
Papană - Hubert și Frîm • Dumitres
cu (singurele titluri mondiale ale 
sportului românesc înainte de 23 au-

WALBRZYCH, 20 (prin telefon de 
la trimisul nostru special).

Așadar, dorința 
U.T.A.-ei mărturisită 
nul partidei — un 
fief-ul lui Zaglebie 
s-a împlinit întocmai, dar prin cite 
emoții n-a trecut Nicolae Dumi
trescu pînă să-și vadă visul în
deplinit 1 Căci echipa lui, supusă 
din start la un forcing cvasiconti- 
nuu, făcea cu greu față atacurilor 
declanșate de gazde. S-a întîmplat 
ca și golul Iui Zaglebie să vină re
pede (în min. 10, autor Kwiat
kowski, care înainte de a șuta de
cisiv din interiorul careului, a de
pășit cu ușurință, în dribling, pe 
Peicscu, Lereter ș? Birău) și reu
șită formației poloneze i-a dat în 
continuare acesteia aripi, răpindu-i 
în schimb U.T.A.-ei și mat mult 
din luciditate. Și totuși, în toiul pre
siunii exercitate de gazde, care a 
durat mai bine de 20 de minute, 
U T.'A. a fost la un pas de egalare : 
Sima a centrat în careu, Domide

antrenorului 
nouă în aju- 
joc egal în 

Walbrzych —

s-a aflat pe traiectoria mingii, 
dar a plasat cu capul alături din 
apropierea careului mic, cu toata 
poarta in față.

Deși Zaglebie Walbrzych și-a 
menținut superioritatea teritorială 
mai tot timpul primei reprize, o- 
caziile mai multe și mai clare s-au 
petrecut în „16“-le polonez. Mai 
întii (min. 21) a ratat Kun II o 
bună situație, apoi din nou Kun II 
(min. 24) a risipit o ocazie imitîn- 
du-1 pe Kwiatkowski care cu pu
ține secunde înainte trimisese im
precis, cu capul, la o excelentă 
centrare, tn min. 29 Domide, servit 
de Broșovschi, reia defectuos; în 
min. 34 Kun II e obslrucționat în 
careu, însă arbitrul nu acordă nimic 
și inimile celor circa 300 de supor
teri arădeni aflați în tribune sînt 
greu încercat© peste trei minute

G. NICOLAESCU

(Continuare in pîp. a 4-a)

TROFEUL CARPATI ' TEST IMPORTANT
AL HANDBALULUI FEMININ INTERNATIONAL

Interviu cu conf. univ. IOAN HUNSî (illfUMAMSCU, 
secretar al C. N. E. r. s.

• Ediția din Olanda a „mondialelor" poate fi o ediție 
a surprizelor ♦ Echipa României este aproape de exigen
țele internaționale ♦ Formația R. D. Germane pornește cu 

cele mai multe șanse la cucerirea titlului suprem
Handbalul nostru feminin se află 

in pragul unui sezon internațional 
deosebit de bogat. Debutul va fi fă
cut la Cluj, unde între 26 și 31 oc-

I.C.H.F. A DISPUS DE BANIK OSTRAVA
LA BASCHET

Turneul de baschet 
cu „Cupa I.C.H.F." a 
ră în sala Floreasca, __ _____  ...
echipa asociației organizatoare șl for
mația cehoslovacă Banii: Ostrava. De 
la început dorim să precizăm că oas
peții nu reprezintă un team oarecare, 
d se află pe locul 5 în clasamentul pri
mei divizii a Cehoslovaciei, iar de cu- 
rînd el s-au clasat pe locul secund în- 
tr-un turneu disputat la Varșovia (pe 
primul loo Polonia Varșovia, pe locu) 
trei Jalgiris Kaunas).

Inttlnlrea a început într-o notă de sen
sibil echilibru (min. 12, 19—18 pentru 
I.C.H.F.), dar. în continuare, bucurește- 
nii au izbutit să se detașeze, datorită

masculin dotat 
Început, ieri sea- 
cu meciul dintre

în special, trio-ulul FI. Niculescu — 
Dikay — Chiclu. Pe parcurs, Banik a 
micșorat din handicap, dar niciodată 
suficient pentru a periclita succesul 
I.C.H.F.-ului. Scor final : 84—68 (40—34). 
Au înscris : Dikay 28, Antonescu 8, FI. 
Niculescu e, TUdossy 16, Chlciu 10, Cîm- 
peanu 16, pentru învingători, respectiv, 
Dunls 4, Crvkai 10, Năzel 6, Heiwelehe 
14, Voletka 2, Skuta 8, Konvicka 8, Ko
var 12, Paruch 2. Au arbitrat bine A. 
Atanasescu și t-. Pasăre (ambii Româ
nia).

In eelălalt Joc, Dinamo București — 
I.E.F.S. 110-72 (34—45).

Azi, de Ia ora 19, au loc. tn sala Flo
reasca, partidele Banik Ostrava — Uni
versitatea Cluj șl I.C.H.F. — I.E.F.S,

sfătuit delegația a- 
cestei federații să re
nunțe la solicita, ea 
C.M. feminin. Astfel, 
s-a ajuns la hotări- 
rea de a se tnciedin- 
ța Olandei acest im
portant turneu.

— Gate sînt 
tributele — in 
tualul stadiu 
dezvoltare a hand
balului feminin — 
pe care va tre
bui să ie posede 
o echipă pentru a 
cuceri titlu) su
prem sau una din
tre medaliile C.M.7

— Deși la fotbal se 
spune că eea mai bu
nă apărare este ata
cul, noi susținem eă 
la handbal eel mai 
bun atao este acela 
care este susținut de 
o apărare ce acțio

■- 
ac» 
de

tombria se desfășoară 
cea de-a XlI-a ediție 
a „Trofeului Carpati”. 
iar apogeul va fi a- 
tins în Olanda, intra 
11 și 19 decembrie, 
cînd se vor disputa 
întilnirile turneului 
final al campionatu
lui mondial. înaintea 
unei astfel de bătălii 
decisive, am socotit 
oportun să-i solicităm 
tovarășului cont. univ.
IOAN KUNST-GHERMANESCU, se
cretar al C.N.E.F.S.. tehnician de eli
tă al handbalului internațional, un 
interviu.

— Care au fost considerentele 
pentru care forul international a 
acordat Olandei dreptul de or
ganizare a turneului final al cam
pionatului mondial feminin ?

— Congresului F.I.H., desfășurat in 
septembrie 1970 la Madrid, 1 s-au 
prezentat două propuneri de preluare 
a acestei ediții a C.M. Ele au fost 
făcute de federațiile de handbal din 
R. D. Germană și Olanda. Cum fo
rul de specialitate din R.D.G. so
licitase șl organizarea campionatului 
mondial mascujin dip 1974, ț

nează precis, pe baza principiilor șl 
regulilor stabilita de teoria și prac
tica handbalului. Echipa trebuie să 
cunoască bine cel puțin un sistem 
de apărare, pe eare să-1 aplice cu o 
exactitate de ceasornic. Aceasta pre
supune o pregătire individuală șl 
colectivă desfășurată cu multă miga
lă. Apărarea mobilă, ofensivă, promp
tă, In care jucătoarele se ajută reci
proc, depun eforturi mari — este apăra-

Hrisfache NAUM
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PE URMELE UNEI SCRISORI

CINE VA LUA
INIȚIATIVA?

1LJ ROMÂNIAVELIȘTIIȘCOLARII
DIN NOU ÎN CONCURS

PRIMUL LOC

IERARHIA EUROPEANA IN LUMINA

i s»4 » »
• ‘Nr.» *6352

STATISTICII

1 trecute, puș- 
numeroase ș!te 

grup 
situația 

lor, 
1 din 
locali- 

iotbalistii'ă. 
__ __ ___ echipa 
de Țotbai de’ divizie C Unirea, uita «in
tre formațiile fruntașe din județul 

ilfov. Anul trecut, insă, nu știm din 
ce motive, aceasta echipa a fost... trans
plantată asociației sportive l.T.A. Bucu
rești, care apare in divizia C sub nu
mele de Unirea Tricolor, ta urmare a 
acestui fapt, unii dintre sportivi au rost

■ siliți să abandoneze fotbalul clnd virala 
le permitea să mai joace multă vreme. 
In rond, nu acesta este scopul acrișorii 
noastre, ci dorim să vă informăm că 
terenul untțe își susținea meciurile e- 
chipa de fotbal se află In incinta 
I.A.S.-Ului și a fost, mult timp, lăsat 
în paragină. Cu mijloace proprii, am 
reparat barele de la porți ca să putem 
juca fotbal. Nu făceam altceva nimic, 
decit jucam fotbal în orele libere, după 
o zi de muncă. Dar unul dintre jelii 
I.A.S.-ului a dat ordin să nu se mal 
joace fotbal pe teren".

Mergînd pe urmele acestei 
am luat 
miletului 
Mmâstirea, ..... 
fost președinte sl secției de futbal.

— Din cauza
ne-a .
buil să renunțăm la echipa de 
Dar. din păcate, o dată cu transferarea 
ei 
tivă. . . 
ța, la Giurgiu sau In alte orașe 
deț, iar cei care au mai rămas in 
Itiuiiă n-au mai dat nici un semn 
viafă...

— Tinerii din comuna dv. sint 
altă părere. El susțin că cineva „1

pe teren, se pltng că echipamentul est». , 
nefolosit.

— Nu cunosc o asemenea interdicție
din partea conducerii Întreprinderii noas
tre și nici nu văd pe cine ar deranja 
raptul că tinerii vin să joace —
deoarece există șl o intrare 
pentru locuitorii satului. Dacă 
scrisorii v-au rugat să ne

1: Intr-una din diminețile 
tașul ne-a adus, printre i 
scrisori, și una semnată de un 
de tineri care, expunindu-ne 
activității sportive din localitatea 
ne rugau să-i ajutăm. „Vă scriem 
comuna Miuăsiiiea, una dintre 
tățile cu o veche tradiție 
După cum știți, la noi exista

sesizări, 
legătură cu secretarul cc- 
sindicatului de ia I.A.S. 
tovarășul Ștefan Bădulescu,

greutăților financiare, 
spus interlocutorul nostru, a tre- 

----- • fotbal.

s-a autodizolvat și asociația spor-
Unii jucători au plecat la Olteni- 

djn ju- 
co- 

<i»

d«
r__  . .,sus-

pus“ din I.A.S. le-a’interzis să mal intre

fotbal, 
■eparati 

autorii 
______ _ ____ — — adresați 
întrebarea de ce nu >e folosește echi
pamentul, alunei aceasta întrebare nu 
vine din partea cui trebuie. Noi atu for.t 
și sintem dispuși sA le puueiu totul la 
dispoziție pentru Înființarea unei noi 
echipe, care micar să satisfacă dragos
tea pentru fotbal a localnicilor. Dar, 
piuă acum, nimeni n-a venii să-șl ex
prime o asemenea tlotințA.

Din scrisoarea tinerilor șl 
cațlile date de secretarul 
sindicatului reiese ci loatâ 
vrea să se înființeze o echipă, 
că teren și echipament există.

din expll- 
comltțtului 
lumea »r 

pent'ț.u 
țeren și echipament există, tineri 

dornici să joace fotbal sint destui, insă 
lipsește cineva care să ia inițiativa. E- 
vident. o asemenea inițiaUvâ ar urni 
lucrurile din loc. De aceea, comitetul 
sindicalului de la I.A.S., organizația 
U.T.C. chiar direcțiunea școlii din tc- 
mună ' sau Consiliul popular — factori 
cu atribuții pe linie de spoit — ar ne- 
bul să fie mai receptivi față de do
leanțele tinerilor. Numai in măsura în 
care această chestiune “ " „
preocupării organelor 
menționate, activitatea 
stimulată, va crește în 
tru că, în fond, nu e 
a intiința o echipă sau 
n ‘

va face obiectul 
șl organizațiilor 
sportivă va 11 
Intensitate. Pen- 
vorba numai de 

.. ...__ ... _____ alta, cl de ceva
jnult maț mult decit atît : de posibili
tatea tineretului de a face sport In orele 
libere, de a se destinde fi reface prin 
mișcare. Prin urmare, trebuie 
licate operativ posibilitățile 
existente in 
practicarea 
inițiativa 7

valori- ■' 
materiale ' 

comuna Minâstlrea pentru 
sportului. Cine va

Sezonul țde calac-canoe progra
mează, în continuare, diferite în
treceri. Ulitimul concurs, care a 
avut Ioc pe lacul Herăstrău, a reu
nit la start sportivi din șase sec
ții nautice bucureștene. Trofeul pus 
în joc — „Cupa Școlii sportive nr. 
2“ —. a fost cucerit, după o evolu
ție rnerilotie, de caiaciștii și ca- 
noiștii ișcolii organizatoare.

RezuHUate (primii clasați) : juni
oare IE : K 1 — 500 m : S. Moldo
veanu (C.S.Ș.) ; K 2 : Simion — 
Coman (C.N.Lț.) ; juniori II : C1 : 
Văduva (C.S.Ș.) ; K 4 : Șc. sp. nr, 2 
(Constantin, Bucică, Nicorici, Buz- 
dugă) ; K 2 : Olimpia (Nițescu, Ba
dea) ; K1 : G. Iota (C.S.Ș.) ; juni
oare I : Petre (C.N.U.) ;

K 2 : Șc. sp. 2 (Constantinescu, 
lancu) ; K 4 : C.N.U. (Petre, Sofri, 
Constantin. Oancea) ; K 4 : (juni
oare II) : C.S.Ș. (Moldoveanu, An
drei Rîsniță, Firescu) ; juniori I : 
C 1 : Stoica (C.S.Ș.) ; K 4 : Șc. sp. 2 
(Tănăsescu, Poștașu, Coman, Asta- 
nei) ; K 2 : Olimpia (Eșeanu, Ște
fan) ; K 1 : R. Șofran (C.S.Ș.) ; ti
neret (băieți) : C1 : Gh. Dinu (O- 
limpia) ; K 1 : Păunescu (Șc. sp.2) ; 
K 2 : Olimpia 
neret (fete) :
sp. 2).

Clasamentul 
sportivă nr. 2 
136 p ; 3. C.S.Ș. 106 p ; 4. C.N.U. 
46 p, 5. Rapid 38 p, 6. Voința 8 p.

(Crislea, Oanță) ; ti- 
K 1 : Stela Ivan (Șc.

general : 1. Școala
165 p; 2. Olimpia

VLAD (cat. semigrea)
ȘI V. CONȚIU (juniori - 16 ani) NOII CAMPIONI

O dată cu încheierea probei nr. 2 
la obstacole pentru juniori de 16 ani 
și categoria semigrea, ieri diminea
ță, la baza hipică din Calea 
nei, au foșt desemnați noii 
pioni.

Plev- 
cam-

om. t
La juniori, VICTOR CONȚIU (ASA 

__ _u intre 
întrecîndu-1 pe 

adversar Gheorghe 
l cu

1-JO. JUllllHl, V1U-.LWAV
Cluj) cu FĂLIREL a reușit să 
in posesia titlului, 
principalul său l — „ 
Nicolae (Petrolul) cu Bicaz. După 
disputarea primei manșe. 12 călăreți 
au terminat parcursul fără nici un 
punct penalizare. Conform regula
mentului s-a executat un baraj, dar 
acesta nu a făcut trierea așteptată, 
scoți nd din luptă doar doi sportivi c 
Dania Popescu (Steaua) cu Valchir 
și Ilans Schneider (CSM Sibiu) cu 
Strop, car» în ziua precedentă evo
luaseră fără, greșeală. A urmat un 
nou baraj, de această dată decisiv 
pentru desemnarea învingătorului. 
Victor Conțin cu Făurel a trecut cu 
bine peste obstacole, înregistrînd și

un timp bun. Pentru a obține locul 
iutii, Gheorglie Nicolae cu Bicaz 
trebuia să termine fără penalizare, 
ceea ce nu s-a întîmplat. el duho
rind un obstacol. Victoria lui Victor 
Conți u ne face să credem că Si pe 
viitor clubul său va acorda aceeași 
atenție secției ds călărie, care dis
pune de posibilități continue de 
afirmare. De menționat și comporta
rea bună a craioveanului Constantin 
Marinescu cu Palermo, ocupantul lo
cului trei.

Clasament final : 1. VICTOR CON- 
ȚIU cu FĂUREL 4 p, — campion 
republican ; 2. Gheorghe Nicolae cu 
Bicaz 9 p ; 3. Constantin Marinescu 
cu Palermo 12 p ; 4. Sorin Soveja 
(Steaua) cu Saghia 14 p ; 5. Hans 
Schneider cu Strop 15 p : 6. Nicolae 
Vlad (Dinamo) cu Banchet 16 p.

Deși previzibil, succesul lui CON
STANTIN VLAD (Dinamo) cu SPIRT 
la categoria semigrea s-a conturat 
abia după barajul disputat cu Cornel

Cupa Dinamo

de Întreceri Înaintea
Închiderii sezonului

ne-a informat antre- 
Bădin, întrecerea care 
pe terenurile din par-

PE LOCUL I LA ARUNCĂRI LIBERE...
DAR GREȘELILE DE TEHNICĂ AU ATÎRNAT PREA GREU!

După cum 
norul Marin 
începe astăzi 
oul sportiv Dinamo are drept scop 
și completarea clasificărilor spor
tive la tenis. De aceea ne putem 
aștepta la meciuri în care protago
niștii vor fi dornici să ofere me
ciuri cit mai „tari".Traian IOANITESCU

|

CAMPIONATULSE REIA
Shienl. Apoi, Intre 8 șl 11 noiembrie la 
București va avea loc turul inaugural 
din prima categorie (locurile 1—4) cu 
participarea formațiilor Dinamo Bucu
rești. Steaua, Avîntul M. Ciuc șl Agro
nomia Cluj.

Campionatul de hochei va fi reluat ltț; 
Galați, unde intre 5 și 7 noiembrie se vor 
disputa meciurile primului tur al Întrecerii 
pentru locurile 5—8 cu participarea echi
pelor : I.P.G.G. 
lăți,

București, Dunărea Ga-
Tîrnava Odorliei șl Avtntul Gheor-

Pe de altă parte este de reținut 
faptul că și-au anunțat participa
rea jucători fruntași, printre care 
Viorel Marcu, Sever Dron, cîțiva 
tineri tenisjneni talentați și dornici 
de afirmare”:’ Viorel Sotiriu, Bebe 
Almăjan, Radu Bădin. precum și 
campioana României, Agneta Kun, 
Iudit Dibar-Gohn, Valeria Balaj, 
Eleonora Dumitrescu, Ecaterina Ro- 
șianu etc. Se vor juca numai me
ciuri de simplu.

Pentru a nu stingheri procesul 
de învățămînt — mulți dintre par- 
ticipanții la întreceri fiind elevi — 
se va juca pe două grupe, una di
mineața și alta după amiază.

„Cupa Dinamo" se va desfășura 
după următorul program (21—31 
octombrie) : dimineață de la ora 
8,30—12,30, Iar după amiază de la 
14,00—17,45.

I

I
I
I

De
I
I

lnvață dimineața, prof. V. Cojo- 
caru comandă prin stația de ra- 
dioficare exercițiile pe care elevii, 
fiecare în clasa sa, le execută sub 
supravegherea profesorului care a 
terminat ora. Procedeul se repetă 
după-amiaza, sub dirijarea prof. 
F. Cioacă.

Metoda aplicată la liceul 
colae Bălcescu” din Craiova. _ 
todă care rezervă cîteva minute 
de mișcare fiecăruia din cei 1968 
de elevi ai școlii, merită să fie stu
diată cu atenție și 
de învătămînt din 
aplica cu succes.

I
I
I

)\

Un nou teren de handbal 
în orașul Gh. Gheorghiu-Dej

<
I
I
I
I
I
I
I

După cum ne informează cores
pondentul nostru Gh. Grunzu, în 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, pa
ralel cu dezvoltarea impetuoasă 
a industriei petrochimice, crește 
„zestrea” bazelor sportive.

De curînd, organele sportive lo
cale și comisia municipală de 
handbal au omologat un nou te
ren bituminizat. proiectat și rea
lizat în cadrul întreprinderii de 
gospodărie comunală și locativ».

Printre inițiatorii și realizatorii 
acestui cochet perimetru sportiv, 
unde tinerii din oraș vor avea po
sibilitatea 
în condiții 
ginerii M. 
sociației 
I. Mangu, 
Gurzanoptilos.

să practice handbalul 
optime, se numără in- 
Drăgoi, președintele »- 
'sportive „Progresul", 

l’eteu, maistrulc.

I
X, „Cupa 

• la

Recent, tn

I
I
I
I

I
I
I

organizarea Consi
liului județean al sindicatelor Ti
miș și a Consiliului județean pen
tru educație fizică a avut loc pe 
terenul Industria Linii din Timi
șoara deschiderea unei interesante 
întreceri de minifotbal dolată cil 
, Cupa Textilistelor”, la care par
ticipă, într-un sistem tur-retur. e 
chipe ale întreprinderilor din loca
litate. J ,

Iată primele rezultate : Industria 
Linii — Fabrica de ciorapi 3—1 
(2—1), prin golurile realizate de 
Maria' Paraschiv, Alexandrina Niea, 
Aurelia Sipețean. respectiv Paula 
Popamancea : ,.l:t Decembrie” —
Fabrica de pălării 3—0. Au înscris 
Persida Sepețian (2) și Niculina 
Ștefan.

I
I
I
I
L

Pe lacul Herăstrău s-a desfășu
rat tradiționala întrecere de yach
ting dotată cu „Cupa Sindiealelur". 
La acest interesant concurs, orga
nizat de asociația sportivă Elec
trica I.D.E.B., s-a evoluat pe un 
vînt, în rafale, de forța 4.

REZULTATE : snipe : 1.
Popovici — Marina Arendt 
trica) 5,7 p. 2. Ion Naum —
Mihăllescu (Electrica) 8,7 p, 3. W. 
Enăceanu — Traian Tonea (C.N.U.) 
11,4 ; fini» : 1. A. Vasiliu (C.N.U.) 
5,7 p. 2. N. Opream» (C.N.U.) 16,7 p, 
3. E. Gresianu (C.N.U.) 17,4 p ;
F.D. : 1. M. Mugescu — D. Popescu 
(Electrica) 14 p ; optimist: 1. Ște
fan Amarandei (Electrica) 0 p.

Dorel 
(Elec- 
Radu

Sec dar elocvent, graiul cifre
lor ne permite o interesantă 
incursiune in detaliile unui impor
tant eveniment petrecut cu puțină 
vreme în urmă, campionatul euro
pean de la Essen. Este vorba, 
după cum se vede din tabelele a- 
lăturate, despre unele date statis
tice care ilustrează, concret, evo
luția celor 12 participante (tabelul 
nr. 1) și a cemponenților echipei 
române (tabelul nr. 2).

în primul tabel, vom censtata 
că ierarhia stabilită în «rma punc
telor acordate elementelor princi
pale ale Jocului (procentaje la a- 
runcările libere și din acțiune), 
numărul recuperărilor și al greșe
lilor de tehnică etc.) este 
apropiată de clasamentul 
al competiției și refleclă, de fapt, 
valoarea reală a competitoarelor. 
Remarcăm, de exemplu, că selec
ționatele U.R.S.S. și Iagoslaviei

foarte 
oficial

detașează (ca și la G.B., fie altfel), 
ecupînd focari fruntașe...Iți maț. 
toate clasamentele „pe prob?'.. 
Schimbările de poziții sînt nesem
nificative. iar cînd a fost veibn 
de echilibrul potențialului, dedi- 
sivă a fost confruntarea directă (în 
clasamentul nostru, Ingoslayia , se 
află pe primul loc. dar, în partida, 
cu U.R.S.Ș., campionii mondiali, a» 
fost întrecuți fără drept de apeț, 
deoarece baschetbaiiștii sevietici

Tabel hr.' 1

Ilin (Steaua) 
pentru un 
llin a fost 
învins.

Clasament
VLAD cu SPIRT 
blican ; 2. Cornel llin cu 
3. Constantin Vlad cu Sondor ; 
Aurelian Stoica (Petrolul) cu Picup ; 
5. Cornel llin cu Zefir.

Azi. de la ora 10; are loc proba 
de dresai, categoria intermediară.

cu Viteaz. Penalizat 
obstacol doborit, Cornel 
nevoit să se recunoscă
final : 1. CONSTANTIN 

- campion repu- 
llin cu Viteaz ; 

cu Sondor ; 4.

Emanuel FANTANEANU

AGENDA ViNĂTORULUI
SI PESCARULUI SPORTIV »

SCHIMB DE EXPERIENȚA

La Moscova, are Ioc, în aceste 
zile (pînă la 25 octombrie) un 
schimb de experiență între specia
liști români și sovietici 
vînătoarea și pescuitul 
Țara noastră este reprezentată de 
ing. Dumitru Curtașu — șeful ser
viciului de pescuit sportiv din 
A.G.V.P.S. și Dumitru Virban — 
președintele Asociației județene a 
vînătorilor și pescarilor sportivi 
— Ilfov.

PASAJ BOGAT

privind 
sportiv.

Au început să sosească în stoluri 
masive păsările călătoare care 
iernează în regiunea sudică. Rațe 
și gîște sălbatice foarte numeroase 
au poposit în Lunca și Delta Du
nării. Mari, concentrări de porum
bei s-au semnalat pe Valea Iaio- 
miței, între localitățile Urziceni și 
Slobozia.

De asemenea, s-a« observat bo
gate pasaje de sitari pe văile Și
retului, Argeșului, Jiului, Oltului 
etc.

Vînătorilor — vedere bună pe 
cătare I

INVITAȚIE
a *
Pentr» sporirea populației pisci

cole în bazele de pescuit sportiv 
din apropierea Capitalei, în aceste 
zile au loc deversări de importan
te cantități de pește în bazinele 
Crețulescu. Șlefănești. Boltașu, Pi
tească I, II și III. Din această 
cauză, pescuitul sportiv în aceste 
bazine a fost oprit, pînă Ja *f.îrși-, 
tu) anulai. Pescarii sportivi buca-" 
riștonî—.sînt invitați să „carcere “ș 
bălțile din Lunca și Delta Dunării.

fi

Tabel nr. 2

Echipa

Arunc, acțiune Arunc, libere
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1
Reuș.

1 ** !

URSS 505 262 52 1 147 99 67 7 623 1 493 2 225 4 111 6-7 21,5 1 2

Iugoslavia 505 250 48 3 144 98 68 6 598 2 522 3 251 1 105 3 18 2 1

Italia 479 222 46 6 132 81 61 9 525 8 489 1 206 5 131 10 39 3 6

Polonia 511 223 44 8 136 101 74 2 517 6 561 9 195 8 90 2 35 4 4.

Cehoslovacia 534 . 216 46 5 150 95 63 8 587 3 514 8 235 3 109 4-5 31,5 ‘5’ '3 , *'

Bulgaria 458 235 51 2 160 109 68 5 579 4 540 6 161 12 111 6-7 35,5 6 h 5

Spania 467 218 47 4 146 86 59 10 522 9 578 10 171 11 83 1 45 .7 10

ROMÂNIA 437 192 44 9 146 110 75 1 494 10 541 7 201 7 129 9 43 8 7-8

R.F.G. 520 228 44 7' 122 72 59 11 528 7 331 4 245 2 137 12 43 9 7-8

Franța 464 180 38 12 160 114 71 3 474 12 534 5 185 10 112 8 50 10 11

Israel 568 234 41 10 142 100 70 4 568 5 686 12 188 9 109 4-5 44,5 11 9

Turcia 488 197 40 11 144 82 57 12 476 11 583 11 202 6 133 11 62 iă 12

22/11 50%

6/1 16 % 6/4 66%

33/12 36% 6/4 66%

82/41 50% 30/27 90%

29/14 48%

28/13 46%

36/18 50% 16/13 81%

47/18 38%

60/23 38%

Aruncărl 
libere

Aruncărl 
din acțiune

25/11 44% 14/11 78%
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Dan Georgescu 7 98 18

Mircea Chivulescu 5 89 12

Niculae Pîrșu 3 28 3

Alin Savu 7 79 4

Mihai Albu 7 200 18

Constantin Drago- 
mirescu 7 96 16

Radu Diaconescu 6 '206 18

Gheorghe Ctmpeanu 7 157 33

Titus Tarău 6 183 28

Gheorghe Oczelak 7 135 27

4/3 75% 25

6

28

109

au fost net mai buni la aruncările 
din acțiune i au realizat 43’,% 
față de 31% cît au abținut Jucă
torii iugoslavi). în general, nu se 
poate afirma că un anumit ele-, 
ment a determinat ocuparea unei 
poziții superioare ; Ja aceasta' au 
contribuit majoritatea componen
telor de bază ale jucwfoi de bas
chet. judicios coreburate.

Cit privește reprezentativa, fțo- 
mâniei, ea a fructificat ceJ mai 
bine aruncările libere, ceea' ce 
constituie o performanță reriiaVtat- 
bilă, dar în celelalte comparti* 
mente ea a obținut rezultate slabe; 
care au și clasat-e, de altfel, pe 
un Ioc mediocru. Referitor la 
jucători, vom sublinia procentajul 
înregistrat la aruncările dîh acffo^ 
ne șl libere de-maestru) efrterît'-MÎ*

-----------msaashai Albu, dac,-- tn același timp/
69/30 43%' lT/iS* Td "■ V9m arăta că’ fie la 0a. da greșeli

30

49

18/12^;% ÎS
D~" ” :
20/13 65 % | 59

de tehnică sînt, tatpși, prea 
pentr» «n jwcătar ale paw»! șgrcip» 
incambă riscuri, dar șl cea mnî 
mare responsabilitate. Tn generah 
vom remarca fapt») că jucătorii 
înalți a« arwncat rareori Ia coș 
și ae recuperat puțin (ca wrmar^ 

.. a insuficientei, combativități, a JaJ
%■ cunelor de qrgin tehnic șl' tfict’c

„ individual, dar ’șl din cauza lipsei
w-m-w'iaaiw ^iîor)T ‘de încredere dîn partea coechipier 

C&rtmiăral greșelilor de 
_ tehnică (129) este foarte mare^ rnai: 

cu seamă dacă ținem seama de p»r 
sibilitățile de recuperareț că ab
sența lui Vasile Popa de la pre^ 
gătirile din timpul verii s-a făcui 
din plin simțită, în mod negativ, 
asupra acestui talentat Jficăter 
care, la turneul de calificare de la 
Katowice, a fost un element de 
bază.

Dumitru STANCULESCU

DEMARAJ PROMIȚĂTOR IN „CUPA ANILOR I uI«exagenari, echipați ca pentru ma
rile competiții, oameni cu părul 
alb sau cu... chelie, care străbat 
in ritm susținut sute si sute de 
metri.

Plecările au loc In bloc, dar 
linia de sosire este trecută la in
tervale mari, pentru că alergăto
rii ignoră cnonometrul si clasa
mentele. Ei urmăresc un singur 
scop, cel care se exprimă in de
numirea asociației. înființată re
cent de acești îndrăgostiți de miș
care : „Pentru sănătatea ta”.

Fondatorii asociației au parcurs 
deja 200 km de alergări, iar rezul
tatele — lejeritate în mișcări, pof
tă de mîncare, somn liniștit — 
n-au întîrziat să apară. De aceea, 
membrii asociației „Pentru sănăta
tea ta" apelează la toți colegii de 
generație să adere la gruparea lor, 
invitîndu-i pe aleile 
Babes, unde „comitetul" poate fi 
găsit zilnic... în mișcare.

„Chemarea toamnei"

„Ni- 
«ie-

de alte unități 
tară care o pot

Șt. GURGUI
corespondent județean

„Pentru sănătatea ta" 
își așteaptă membrii...

Aproape în fiecare după-amia- 
ză. pe aleile Parcului sportiv stu
dențesc din Cluj. întilnești cîțiva

auspiciile Can
al Organizației

pe parcului

(Nț. n.)

I
I
I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag. 1)
I.M.F. sa răspundă prezent la prima 
competiție înscrisă in calendarul 
sportiv al studenților.

Evident, cadrul este mal restrlns In 
raport cu anii precedenți, totul ur- 
mind să se rezume la întreceri de bas
chet și voiul 
echipe, deci 
desigur, dacă 
nu mai 6înt 
apendice da

gimnastica. Am reținut și faptul că 
încă de pe acum s-au luat măsuri 
pentru ca faza finală (pe institut), 
care va avea loc în ziua de 24 oc
tombrie, pe stadionul „Politehnica”, 
să se desfășoare in cele mai bune 
condițiunl.

timii bucureștene. într-un viitor 
ne propunem să vedem cum au __
startul, in aceeași competiție, studen
ții centrelor universitare din tară.

raid 
luat

De curînd, sub 
silitului municipal 
pionierilor din Sibiu, aproape 5000 
de copii au participat — la locul 
istoric „Troița lui Mihai Vitea
zul”. din apropiere de Șelimbăr — 
la tradiționala manifestare cultu- 
ral-sportivă „Chemarea toamnei”.

Pe lingă programul cultural, co- 
sportivi s-au întrecut la arun-

Siiugua,
8).

clocros (cîștigător Horst 
de lă Școala generală nr.

In clasamentul general pe echi
pe. locul I a fost ocupat de Școala 
generală nr. 15 din Sibiu.

In încheierea unui reușit pro
gram cultural-sportiv. ' urmărit cu 
interes de sute de amatori. Școala 
sportivă „Șoimii” din Sibiu a pre
zentat demonstrații de judo, lupte,

I
I
I

— băieți și fete — cîte 5 
20 în total. Este mult 
ne gîndim că medicinișUi 
beneficiarii decît ai unui 

______ bază sportivă, situată în
imediata vecinătate a clădirii institu
tului.

Primele starturi la 5 noiembrie
In Institutul Agronomic „Nicolae 

Bălcescu" foarte puțina lume. La ca
tedra de educație fizică era prezent un 
singur cadru didactic, asistenta Elena 
Doorovolsc.M. De la ea am aflat că toți 
studenții și cadrele didactice sint plecați 
la muncă patriotică pentru lucrări a- 
gricole în zonele Odobești, Ostrov, 
Medgidia și Valea Călugărească. Deci, 
o absență explicabilă.

Scopul raidului nostru — noutăți 
despre „Capa anilor 1“ — părea... com
promis. Dar, amabilă, Iov. Dobrovui- 
schl ne-a pus la dispoziție datele ne
cesare. Am atlat astfel că această în
trecere sportivă de masă rezervată 
„bobocilor" va prinde contur o dată cu 
întoarcerea studenților, că disputele 
vor începe la 5 noiembrie, totul fiind 
pus la punct de catedra de speciali
tate. Am mai atlat că la „Agronomie” s-a 
lucrat tot timpul, chiar și în vacanță, 
că stadionul este excelent gazonat, ca 
terenurile de sport ca și anexele res
pective sînt gata de start, prin grija 
colectivului și a șefului catedrei de 
specialitate, lector unlv. Mihai Tăta- 
răscu.

La Universitate: debut in competiție 
o dată cu începerea anului de studii

Trecuse doar o săptămînă de la 
începerea noului an 
tive ale Universității 
tumultul propriu 
anvergură.

Conf. univ. Mișu 
catedrei de educație 
sității. căruia i-am

și bazele spor- 
cunoșteau. deja, 
întrecerilor de

Ionescu, șeful 
fizică a Univer- 
solicitat citeva 

relatări în legătură cu această com
petiție, ne-a spus :

— Prin buletinele săptămînale pe 
care catedra noastră le editează am 
reușit să atragem atenția studenților 
asupra întrecerilor. înscrierile s-au 
făcut pe grupe și pe facultăți, fie
care cadru didactic ocupîndu-se de 
mobilizare, programarea terenurilor 
etc

Aflăm că oină acum s-au consti
tuit 22 de echipe de volei. 16 de bas
chet, 16 de handbal. Atit_ cit timpul 
a permis s-a jucat afară. Apoi — 
mai ales în ultimele zile — întîlni- 
rile au fost „mutate” în sălile de la 
Facultatea de Drept și de' la Facul
tatea de limbi străine.

I
IMPORTANT!

FABRICA DE CALCULATOARE,.
ELECTRONICE BUCUREȘTI

Calea Flereasca nr. 242 — Tramvai 5 și autobuzele 72 ■ 106 i si l ie
— telefon 33.26.69, ini 116 —

ORGANIZEAZĂ
1. FORMA DE INVAȚAMÎNT PRIN UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA

CU DURATA DE 8 LUNI pentru meseriile

— STRUNGARI — FREZORI
— LĂCĂTUȘI AJUSTORI

ucenicii pe perioada școlarizării primesc o indemnizație lunară de lei

Textilistelor 
minifotbal

piii

Căminul 303 — „cartierul general'4
Căminul 303 din Cotroceni a de

venit „cartierul general” al întrece
rilor din „Cupa anilor I’’ de la In
stitutul Politehnic. Aici pot fi gă
siți zilnic (atunci cînd nu 
conf. Ion Oprișescu, șeful 
de educație fizică, lectorii 
Cruli, Ștefan Miu și Livia 
asistentul Teodor Larion — 
la stabilirea programărilor, 
semnarea rezultatelor din întrecerile 
disputate pînă acum.

In vederea cuprinderii în compe
tiție a unui număr cit mai 
studenti. au fost organizate 
tîi dispute intre grupe.

Printre studente, ecoul 
mare l-a găsit, atletismul, 
aproape 500 dintre ele s-au înscris 
la una sau mai multe probe, in 
ordine urmind șahul, baschetul si

au ore) 
catedrei 
Nicolae 
Tomas, 
lucrînd 

la con-

mare de 
mai în-

cel mai 
întrucit

Concluzii
Trăsătura comună a constatărilor 

noastre, în cazul tradiționalei com
petiții studențești de masă „Cupa 
anilor I”. o constituie, așadar, inte
resul pentru întreceri. Evident, rolul 
principal în organizarea acțiunii il 
păstrează colectivele oatedrelor de 
educație fizică. Este de dorit, însă, 
ca acestea să simtă mai mult spriji
nul asociațiilor studenților, ale co
mitetelor U.T.C. Numai așa vom 
asigura succesul deplin al acestei 
frumoase întreceri, numai așa vom 
reuși să atragem cît mai multi stu- 
denți și studente, numai așa, la ora 
bilanțului, fiecare institut va fi în 
măsură să raporteze cifre spectacu
loase, dar REALE, care să dove
dească audienta tot mai largă a stu
denților Ia activitățile sportive de 
masă.

Prezentul raid ă-a referit în ex
clusivitate ta matca masă a studen-

400, iar cei proveniti din cîmpul muncii o indemnizajie egală cu media 
salariului pe ultimele 3 luni. Se primesc absolvenți ai școlilor generale 
de 8 — 10 ani și absolvenji de liceu. Vîrsta minimă : 17 ani, domi- 
cdiul in București sau comunele din judejul Ilfov, situate la maximum 
50 km. de București.

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

— Certificat de naștere (original 
și copte) |

— Certificat de studii (original) |
— Certificat tip I

— Buletin analiza sîngelul g
— Buletin microradiografie |
— Repartiție de la forțele de 

muncă.
2, DE ASEMENEA, ANGAJEAZA DE URGENȚA PRIN CONCURS 

următoarele categorii de muncitori calificați și personal tehnic de 
specializare ;

Constantin CRF.ȚU
corespondent

Gimnastică de înviorare 
la Craiova

La Liceul „Nicolae Bălcescu” 
din Craiova se aplică, cu începe
re din acest an școlar, un riguros 
program de gimnastică de Învio
rare. Beneficiind de avantajul ra- 
dioficării celor > 62 de săli de cla
să. catedra de educație fizică pro
cedează. zilnic, la cîteva . minute 
de gimnastică, programate într-una 
din recreații. Pentru elevii care

JUCAȚI LA CONCURSUL SPECIAL PRONOSPORT DE DUMINICĂ

Sună trompetele, se prezintă raportul, Pe locurile istorice ale Șe- 
limbărului, „Chemarea toamnei", tradiționala manifestare cultural- 

sportivă a pionierilor sibieni, poate începe !

narea mingii de oină la țintă (ciș- 
ligători) Silviu loachim de la 
Școala, elementară nr. 5 și Rodie» 
lladu din Veștem), la trîntă (cîș- 
tigător Cornel Greavn de la Școa
la generală nr. 13). la cros (ciș- 
tigători Mihai Râineanu, de la 
Școala generală nr. 7 și Mariana 
Banciu, de la Școala generală nr. 
13), la aruncarea mingii de oină 
la distantă (cîștiaători Mihai Su- 
ciu, de la Școala generală nr. 23 
și Maria Mânu din Șelimbăr), ci-

haltere și box-, iar Școala nr. 21 
și-a montat... rampele de lansare, 
salutînd evenimentul prin punerea 
în funcțiune a 
chete.

După cum ne 
de corespondenți 
rilor din Sibiu, .
lingă Șelimbăr a prilejuit o în- 
tîlnire emoționantă a celor mai 
tineri sportivi din județ, ocazie 
ideală a cunoașterii și împrieteni
rii lor.

cîtorva minira-

informează cercul 
al Casei pionie- 
ziua petrecută

I
I
I
I
i

Reamintim particlpanților că la con
cursul special Pronosport de duminică 
24 octombrie a. c. se oferă din fond 
special cîșiișuri suplimentare în valoare 
de 350 000 lei în autoturisme și numerar.

Deci la acest concurs putetl obține : 
ciștiguti obișnuite în bani ; cîștifiuri su
plimentare atribuite în bani precum și 
cîștlguri in autoturisme (1 autoturism 
MOSKVîCI 418/412 șl 1------- - “
trageri la sorți.

Participarea se face 
tine șl bilete cu care 
cursurile obișnuite.

Simbătă 23 octombrie a. c. este ULTI
MA ZI pentru depunerea buletinelor. 
NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES NR. 42 DIN 20 OC

TOMBRIE 1971
Fond general de ciștiguri : 2 008 286

lei, din care 907 270 lei report.
Extragerea I : 13 43 42 24 37 2
Fond de cîștlguri : 1 334 335 lei. 

care 763 990 lei report categ. 1.
Extragerea a Il-a : 19 8 12 21 31 
Fond de cîștlguri : 673 951 iei, 

care 143 280 lei, report categ. A,

DACTA 1 100 prin

pe aceleași bulte-, 
se joacă la con-

din

din

Plata premiilor va începe In Capi
tală de la 28 octombrie pînă la 4 de
cembrie 1971 ; în țară de ' 
brie pină la 4 decembrie
CIȘTIGURIIE TRAGERII

15 OCTOMBRIE
Extragerea I : 

10”/. ---------  '
25% 
12 553 
categ. 
121,05 
lei.

Extragerea a II-a : Categ. A : 2.20
variante a 34 586 le! ; categ. B : 7,05 a 
10 793 lei; categ. C: 10,40 a 7 316 lei: 
categ. D : 24,30 a 3 131 lei ; categ. E : 
41,60 a 1 829 lei ; categ. F : 51,03 a 1 491 
lei ; categ. Z : 1376,95 a 10O lei.

Cîștigul de categ. 1 10% de la ex
tragerea I a revenit participantului 
ȘTEFANESCU ALEXANDRU din Cra
iova.

Rubrică redactată de LOTO- 
FRONOSFORT,

la .25 octom- 
1971, inclusiv.
LOTO DIN 
1971

_ . _ Categ. r: 1 variantă
a 94 159 lei ;■ categ. 2: 1. variantă 
a 31 386 lej și 5 variante 10% a 

lei ; categ. " " " '
4 : 22,75 a

a 778 lei ;

2 :

3 : 13,35 a 7 053 lei ;
4 139 lei ; categ. 5 : 

categ.. 6 : 309,55 a 304

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

— Presatori metale La rece 
(cat 3-5) |

— Tinichigii (cat. 3—5) ț
— Sudori electrici și autogenl 

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

(cat 2—5) ;
— Lăcătuși reparații utilaje 

(cat 4—6) c
— Strungari (paralel, revolver, 

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

revolver (Cat 5—6) ;
— Frezori universali (cat
— Rabotori-mortezori (cat.
— Rectificatori (cat. 3—5) ;
— Patltografisti (cat. 3—5)

3-5) ;
2-4) ;

— Electricieni stație TRAFQ
(cat. 3—6) |

— Electricieni reparații utilaje
“ I

sanitari (cat. 3—5) ț 
calorlferiști

I
termo-tehnlcl
I

(cat. 2—-5)
r— Instalatori
— Instalatori 

(cat. 3—5)
— Instalatori 

(cat. 3—5) .
— Frigoriferiști (cat. 3—5) 1
— Compresoriștț (cat. 2—5) t
— Primitori-distribuițorl scule,

materiale ‘ ■■
— Pregătitori-completatorl 

materiale
— Muncitori necaliticatl
— Set serviciu tehnic-Calcuîatuare 

electronice
— Sef
— Șef
— Sef 

sef
— Șef
— Ssf 

nice .
— Proiectanțl 6.D.V. t
— Șefi depozit j
— Magazineri;
— Fotograf 1
— Paznici

serviciu sculer
secție sculărie " 
serviciu mecanlc-energetic-
secție prelucrări mecanice 
secție Instalații termo-teh- 
I """ J

. .. .............. .. ;
— Ascuțitori scule (cat. 4—5) j
— Sculeri S.D.V. (cat. 3—6) 1
— Găuritori (cat. 2—4) ț
— Tratamentiștl (cat. 4—6) ;
— Turnători coti bachelită

(cat. 4—5) |
— Galvanlzatorl-slefuitori

(cat. 2—4) 1
— Vopsitori industriali (cat. 3—5) :

«,’8 adresa la Servici'" Personal sau la telefon 
33.26.60, interior 116.

Salarizarea se va face cenform prevederilor H.G.M. nr. 914/1968.



CORESPONDENTĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL"

PREGĂTIRI FEBRILE PENTRU TURNEUL III
TELEX

DE HANDBAL FEMININ DE LA CLUJ cb lume
In cel de-al 4-lea meci al turneului 
pe care-1 întreprinde în Japonia, re
prezentativa masculină de volei a 
Cehoslovaciei a fost învinsă cu 3—0 
(15—6, 15—13, 15—13) de o selecțio
nată japoneză, cuprinzînd jucători 
candidați la selecția pentru viitoa
rele jocuri olimpice.

rămas aproximativ șapte 
pînă la întrecerile cam- 
mondial de handbal fe
se vor desfășura anul 
Olanda,

- Ați mai 
săptămîni 
piopatului 
niinin, ce 
acesta în 
R.D. Germane, care candidează — 
nu este un secret pentru nimeni — 
la. titlul suprem, a ajuns la punctul 
maxim al pregătirilor.

După turneul de la Veszprem 
(Ungaria), unde în finală a reali
zat un scor egal cu reprezentativa 
țării gazdă (8—8), handbalistele 
noastre au susținut două partide a- 
micale la Copenhaga cu naționala 
daneză, pe care le-a cîștigat cu 
14—13 și 16—7. în următoarea eta
pă de verificare, reprezentativa R.D. 
Germane s-a deplasat la Kiev pen
tru trei partide amicale cu formația 
Uniunii Sovietice. In primele două 
meciuri au învins gazdele cu 15—13 
și 15—14, iar în ultimul, victoria a 
fost de partea noastră (12—11). In 
sfîrșit, meciurile recente cu națio
nala Ungariei (17—8 și 9—9) au în
cheiat seria verificărilor reprezen
tantelor noastre pe lungul drum ce 
duce spre C.M. din Olanda.

Acum, handbalistele din reprezen
tativa R.D. Germane se pregătesc 
pentru tradiționalul turneu de la 
Cluj, dotat cu „Trofeul Carpați". 
După cum se știe, echipa țării

și selecționata

noastre a cîștigat anul trecut acest 
turneu șj ,în, intențiile jucătoarelor 
-- deși la această ediție lupta va 
fi mult mai dificilă — există do
rința de a repeta performanța. 
Ceea ce ar însemna pentru întrea
ga echipă un 
înaintea C.M.

Cine ne va 
din acest an 
la Cluj ? Pentru postul de portar 
au fost reținute Edelgard Rothe și 
Hannelore Zober, două jucătoare 
cu mare experiență, calme și foarte 
sigure în intervenții. Alături de ele 
vor evolua cunoscutele internațio
nale Kristine Hochmuth, Barbel 
Braun, Maria. Winkler (care a jucat 
recent cel de al 100-lea meci sub 
culorile echipei naționale), Wal
traud Koch, Bărbel Helbig, Wal
traud Czelake-Kretzschmar (căsă-

puternic tonic moral

reprezenta la ediția 
a marelui turneu de

torită cu fostul internațional Pit 
Kretzschmar), Bărbel Pflugmacher, 
Hannelore Starke și Ingrid Michae
lis. Cele 11 handbaliste alcătuiesc o 
echipă solidă, foarte omogenă și cu 
experiența marilor turnee. Atuurile 
sale : un joc viguros în apărare și 
o mare viteză de acțiune, adăugată 
unei bogate varietăți de mijloace 
tehnice, în atac.

„Trofeul Carpați” este cel mai 
puternic turneu din acest an — 
ne-a declarat Kristine Hochmuth, 
una din jucătoarele de bază ale 
naționalei R.D. Germane. Cine va 
ciștiga această competiție poate să 
se gîndească serios și la titlul mon
dial !“

MICHAEL WEICHELT

redactor la Deutsches Sportecho
Berlin

MARIA ALEXANDRU Șl ELEONORA MIHALCĂ
PRINTRE CELE MAI BUNE 10 JUCĂTOARE

în munții Tatra s-a deschis sezonul 
de schi. Primul concurs oficial a 
fost cursa de mare fond „Tatranska- 
ia magistrali", desfășurată pe dis
tanța de 26 de kilometri, cu partici
parea a numeroși schiori din Aus
tria Polonia. Cehoslovacia și Unga
ria. Victoria a revenit concuren
tului cehoslovac A. Javorski cu tim
pul de lh 17:19,5, urmat de polone
zul Rysula — lh 18:33,0.
. I

Al 31-lea campionat feminin de șah 
al U.R.S.S. a continuat cu partidele 
cuprinse In runda a 12-a. Fosta li
deră a clasamentului, Levitina, a 
pierdut la Bilunova, Fomin a învins-o 
pe Kakabadze, Rubțova a cîștigat 
la Mkrtîcian. S-a Încheiat remiză 
partida dintre Belaveneț șl Sakova. 
fn clasament conduce Kozlovskaia cu 
8'/» puncte șl două partide Între
rupte. urmată de Levitina 8 p (1), 
Semenova 8 p. Zatulovskaia "fa p (!)•

'4
■

Competiția internațională automobi
listică pentru ..Cupa orașului Brno 
a fost cîștigată de austriacul Otto 
Stuppacher. care a pilotat un „Por- 
sche“-908. Competiția s-a disputat ne 
circuit. învingătorul a realizat o me
die orară de 120 km. La startul pro
bei au fost prezent! 45 de alergători 
din Cehoslovacia, Austria Si R-F- a 
Germaniei. _
r

„Marele premiu al orașului Saragosa’ 
la motocicllsm a fost urmărit de 
peste 25 000 de spectatori. în cursa de 
50 cmc, primul 8-a clasat spaniolul 
Angel Nieto, care a parcurs 40 km 
în 28:57,2. El a terminat învingător 
și în proba de 125 cmc. întrîrid în 00- 
sesia trofeului. ,_r.

DE TENIS DE MASA DIN EUROPALONDRA, 20 (Agerpres). — în 
rul doi al turneului internațional 
de tenis de la Billingliam, jucătorul 
român Ton Tiriac l-a învins cu 6—2. 
6—3 pe Mendosa (Anglia), iar John 

. Paish (Anglia) l-a eliminat cu 4—6, 
6—4. 6—4, pe sud-a£ricanul R. Moore, 

feminin, australianca 
dispus cu 6—1, 6—4 
(Irlanda).
★

al turneului de la 
înregistrat următoa- 

Laver (Australia) — 
.......  “ ‘ 6—4 ; E- 

Maud (RSA) 
(Iugoslavia) 

6—4, 
Ran 

(RSA)

Tn concursul
E. Goolagong a 
de A. Minford

ÎSI CONTINUĂ VERIFICAIliLE
CLUJ, 20 (prin telefon, de la re

dactorul nostru Nușa DEMIAN).
A patra rundă a meciurilor de 

verificare a lotului național de 
handbal feminin a fost programată 
marți seara, în Sala sporturilor 
din Cluj. Iată rezultatele •: RO
MÂNIA A — VOINȚA ODORHF.I 
16—5 (11—2), ROMÂNIA B — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 15—14 
(10—6).

In compania divizionarei din 
Odorhei (în cadrul căreia au jucat 
șj handbalistele din lot Mikloș șl 
Magyar,i), prima reprezentativă a 
făcut din nou o partidă foarte 
buriă, remareîndu-se printr-o apă
rare fermă și un atac în vervă. Au 
jucat : Climovschi (Buzaș) — Ș05 
(5), Ibadula (5), Terezia Popa (3). 
Arghir (X). Băicoianu (1), Schramko 
(1), Furcoi și Oancea. Cea mai efi
cace jucătoare de Ia Voința 1 Te- 
Slaș (4).

In a doua partidă,’“'România B a 
fost intens solicitajjL. de formația 
Timișoreană. S-au remarcat de la 
/învingătoare Furcoi (4) și -JWaria 
’Popa (3), iar de la învinse Franz 
<5).

Barbel Braun una dintre jucătoarele de bază ale „7“-lui din R.D. Ger
mană, într-o spectaculoasă săritură la semicerc

Ni Cl-CIN: 2,20 la înălțime1 <

Recent a avut loc la Pekin o re
uniune de atletism la care au luat 
startul cîțiva atleți din R.P. Chi
neză și Pakistan. La întreceri au 
asistat 80 000 de spectatori. Cele 
mai bune rezultate s-au înregistrat 
în. probele de înălțime și 100 m, 

*anflreie eîșfigate Se sportivii țării 
gazdă. Nî Ci-cin a sărit 2,20 m 
(â Inter cat apoi 2,25, dar nu a reu
șit) și Iu Vei-li care a alergat 
100 m în 10,5. De remarcat că în 
proba de 4x100 m cele două șta-

fete au fost alcătuite din echipe 
mixte : primul și al treilea schimb 
a fost făcut de sportivi din R. P. 
Chineză iar al doilea și al patrulea 
de atleți pakistanezi.

T

TROFEUL CARPAȚI
Miuua wrirrsc rxjGto ioni-, *

ț TEST IMPORTANT
(Vrmart din pag. tț

re« care ar« sanse să anihileze sau 
să diminueze fort* ofensivă a team-u- 
lui advers, să creeze formației pro
prii premise pentru atacuri și con
traatacuri. O echipă valoroasă tre
buie să fie formată din jucătoare cu 
o pregătire tehnico-tactică completă, 
multilaterală. Pe fondul acesteia se 
grefează spscializarea pe posturi. în 
handbalul modern, fiecare jucătoare 
aflată în situație clară de gol, în 
raza de acțiune a postului său (lu
cru valabil în proporție mai mare 
pentru jucătoarele de semicerc) tre
buie să înscrie.

Creșterea ritmului de joc, a vite
zei de deplasare a jucătoarelor, â 
vitezei si tăriei paselor impune ca 
un factor primordial perfecționarea 
tehnicii. Echipa care posedă astfel 
de sportive nu e încă victorioasă. Ea 
devine echipă, abia atunci cînd e ca
pabilă să acționeze în atac, ca și în 
apărare, într-unul sau mai multe sis- 
1 eme de joc. Cine poate juca astfel ? 
Numai o formație bine instruită prac
tic și teoretic, alcătuită din sportive 
inteligente, cu un fond moral sănă
tos, care înțeleg si acceptă să se su
pună fără rezerve liniei tactice sta
bilite. care sînt capabile să-și sub
ordoneze activitatea cerințelor jocu
lui colectiv, care dau dovadă de 
spirit de sacrificiu, care se bucură 
mai mult de succesul final al echi
pei decît de propria sa evoluție. Echi
pa României s-a apropiat în unele 
jocuri importante de aceste exigențe 
ele handbalului modern. Formației 
noastre reprezentative îi lipsește însă 
constanța în realizarea unui astfel 
de joc, uneori nu numai de la o par
tidă la alta, ci chiar In cadrul acele
iași întilnlrl.

ft
lntrunesc calitățile necesare pen
tru > aspira Ia o medalie a C.M.?

tu-

sfîrșitu] sezonului de tenis de 
1971 și înainte de a începe 

an. competrițional, Uniunea 
......... a dat 

celor

— în funcție directă cu cele în
fățișate de dv, care dintre cele 

T9 formații prezente la turneul fi
nal al C.M. din Olanda (Ungaria,’ 

i Iugoslavia, R. D. Germană, Ja- 
Iponia. Olanda, Norvegia, R.F. a 
j Germaniei., Danemarca. România)

— Practica m-a învățat să nu fac 
pronosticuri. Am greșit de atîtea 
ori... Dar, dacă insistați, mai risc 
o dată. Desigur că specialiștii își dau 
seama de valoarea unei echipe apre
ciind ritmicitatea și constanta rezul
tatelor (performantelor) obținute de 
aceasta. Din acest punct de vedere, 
mie mi se ? pare că reprezentativa 
R. D. Germane are cele mai mari 
șănSe să cucerească titlul. Ea este 
tatonată da formațiile Ungariei (cam
pioană mondială) și de cele ale Ro
mâniei, Iugoslaviei și Danemarcei. 
Dacă mă gîndesc însă că Norvegia 
a eliminat în calificări Polonia, că 
R.F. a Germaniei 
medaliei de bronz 
a C.M., că Japonia 
greșe însemnate și 
fie de joc aparte, că Olanda benefi
ciază de terenul propriu — cred că 
e mai bine să aștept turneele vi
itoare. în cadrul cărora echipele, a- 
flate în finalul pregătirilor pentru 
C.M., vor fi nevoite să-și etaleze 
forța de ioc. In acest context, soco
tesc că „Trofeul Carpați" ce va În
cepe peste cîteva zile Ia Cluj este 
un test de mare importanță. In Sala 
sporturilor se vor reuni cele mai pu
ternice echipe dip lume: Ungaria
— campioană mondială. Iugoslavia — 
medaliată cu argint. R. D. Germană
— socotită echipa nr. I a ultimelor 
două sezoane, Uniunea Sovietică — 
formație ce se socotește nedreptățită 
de sorții calificărilor, Olanda — care 
va găzdui mondialele și România — 
aspirantă si ea Ia una dintre trep
tele podiumului de premiere. Parti
dele dintre ele vor putea scoate în 
evidență potențialul actual a! prin
cipalelor forte ale handbalului femî- 
nin international, vor permite spe- ’ 
cialiștilor să estimeze mai bine va
loarea actuală a acestor team-uri.

în orice caz. ediția din acest an 
a campionatelor mondiale din Olan
da va fi una dintre cele mai echi
librate și. din acest motiv, poate de
veni șî” cea mai plină de surprize.

este deținătoarea 
la ultima ediție 

a înregistrat pro- 
că are un speci-

l 1

(Urmare din pag. 1)

în turul II 
Barcelona s-au 
rele rezultate : 
Pinto Bravo (Chile) 7—5, 
merson (Australia) — 
6—4. 6—2 : Franulovici,
— Alexander (Australia) 1—6.
6—4 ; Rosewall (Australia) — 
(RSA) 6—1, 6—1 : Drysdale
— Cox (Anglia) 6—0. 6—3 : Gimeno 
(Spania) — Carmichael (Australia)
—1. 6—1 : Riessen (SUA) — Taylor 
(Anglia) 0—6, 6—4. 6—1 : Stone 
(Australia) — Brugnera (Spania)

6—2. 7—5.

La 
masă 
noul 
Europeană de specialitate 
publicității, clasamentele 
mai buni jucători și jucătoare din 
Europa. De remarcat că Sn clasa
mentul feminin figurează și 
două jucătoare fruntașe din 
noastră, Maria Alexandru și 
nora Mihalcă.

Iată cele două clasamente i
FEMININ: 1. Vostova (Cehoslo- 

Rudnova (U.R.S-S.) ; 3.
4. Kishazy

cele 
țara 

Eleo-

vacia); 2.
Alexandru (România) ;
(Ungaria); 5. Scholer (R.F. a Ger
maniei); 6. Grinberg (U.R.S-S.); 7.

UN CAMPIONAT MONDIAL DE SCHI
LA CONCURENȚA CU
PARIS, 20 (Agerpres). — Preșe

dintele Comitetului internațional o- 
limpic, A. Brundage, aflat la Izmir 
cu prilejul Jocurilor sportive medi
teraneene, a reafirmat hotărîrea sa 
de a se împotrivi participării la O- 
limpiada albă de la Sapporo a 
schiorilor care încalcă regulile de 
bază ale amatorismului. Președin
tele CIO s-a referit Ia faptul că 
mulți schiori și dintre cei mai cu- 
noscuți își împrumută numele în 
scopuri publicitare unor firme care 
produc și difuzează material pen
tru sporturile de iarnă. Or, prezen
ța lor la olimpiadă este condiționa
tă de renunțarea la „colaborarea” 
cu firmele publicitare. Situația este 
destul de critică, întrucît tocmai 
echipele țărilor cu cel mai bun schi 
alpin (Franța, Austria, Elveția) be
neficiază de avantajele ce le oferă 
reclama marilor fabrici de schiuri. 
Excluderea lor de la Jocurile de 
iarnă ar diminua interesul compe-

JOCURILE OLIMPICE?
tiției, iar 
întrevede 
zării la 
campionat 
schiorii alpini înscriși pe lista CIO 
vor fi excluși

Federația internațională 
chiar soluția organi- 

concurență a unui 
mondial, în cazul cînd

FZfCO A CIȘTIGA T DIN NOU!
I

Meciul dintre Robert Fischer ți 
Tigran Petrosian a intrat în faza 
decisivă. Cîștigînd și partida a 7-a, 
marele maestru american și-a mă
rit avantajul la 2 puncte, condu
ced acum cu 4'/î : 2'/2. Fischer a 
jucat a 7-a partidă în stil pozițio
nal, demonsteînd. o.pxcelentă teh
nică în jocul împotriva pionului i- 
zolat pe coloana ,,d“. Iată cum s-a 
desfășurat această partidă 1

Negru t T. Petrosian
2 Cf3 e6 3 d4 c:d4 4 

n prima partidă a me- 
Cc6) 5

1 e4 c5 
C:d4 a6 (î: 
ciului, Petrosian a jucat 
Nd3 Cc6 6 C:c6 b:c7 7 0—0 d5 8 
c4 Cf6 9 c:d5 (De obicei se joacă 
aci 9 Cc3. Fischer aduce o impor
tantă întărire a jocului alb) 9...c:d5

C:d7+ T:d7 23 Tel (Treptat. în 
ciuda schimburilor. Fischer măreș
te pressingul pozițional) 23... Td6 
(Altfel urmează Tc6) 24 Tc7 Cd7 25 
Te2 g6 26 Rf2 h5 (O demonstrație 
lipsită de însemnătate pe flancul 
regelui) 27 f4 h4 28 Rf3 f5 29 Re3 
d4+ 30 Rd2 (Mutările de așteptare 
ale negrului s-au terminat: cele pe 
care le mai poate face sînt toate 
dezavantajoase. în termeni tehnicii 
zugzwang !) 3O.-.Cb6 31 Tee71 (Le
garea turnurilor pe linia a 7-a este 
decisivă) 31... Cd5 32 Tf7+ Rc8 33 
Tb7 C:f4 34 Nc4! și negrul a ce 
dat. Amenințarea Th7 urmat de 
Th8 mat este decisivă.

S. SAMARIAN

Grofova (Cehoslovacia); R. Simon 
(R.F. a Germaniei); 9. Shirley 
Hammersley (Anglia); 10. Mihalcâ 
(România).

MASCUEIN s T. Bengtsson (Sue
dia); 2- Klampar (Ungaria); 3.
Jonyep (Ungaria); 4. Surbek (Iugo
slavia); 5. Stipancic (Iugoslavia); 6. 
Alser (Suedia); 7. Johansson (Sue
dia); 8. Scholer (R.F. a Germaniei); 
9. Karakasievici (Iugoslavia)j J0. 
Secretin (Franța).

POLITEHNICA-OLIMPIA LJUBLJANA
LA BUCUREȘTI IN C. C. Ej

Dl TENIS DE MASĂ
cam- 
masă 
noas- 
întîl-

In turul al doilea al „Cupei 
pionilor europeni" la tenis de 
masculin, reprezentanta țării 
tre, Politehnica București, va
ni în Capitală, în prima jumătate 
a lunii noiembrie, formația iugosla
vă Olimpia Ljubljana. Oaspeții vor 
conta în acest meci pe Korpa, 
Vecko și Rak.

TURUL AUTOMOBILISTIC AL EUROPEI

în competiția automobilistică interna
țională dotată cu „Challenge Can-am’’ 
după 9 probe conduce americanul Pe
ter Revson cu 127 p (pînă în prezent 
el a obținut 5 victorii). îl urmează 
în clasament Dennis Hulme (Noua 
Zeelandă) — 115 p și Jackie Stewart 
(Anglia) — 73 p. „Marele premiu 
Laguna Seca”, disputat la Monterey. 
(California), contînd pentru această 
competiție, a revenit lui Peter Rav- 
son, care a desfășurat o medie ora
ră de 175,665 km.

i

Pi

••V "

După etapa a 4-a (Budapesta — 
Istanbul) în Turul automobilistic al 
Europei conduce echipajul Gir- 
dauskas—Madreviț (U.R.S.S.) — 23 
puncte, urmat de Waldner — Vogt 
(R.F-G.) — 25 puncte, Haugland — 
Antonsen (Norvegia) 27 puncte,

Horsak — Moțai (Cehoslovacia) 
puncte.

în fotografie : Două 
unul din posturile de 
pe teritoriul Finlandei, 
Oulu.

Telefoto 1 A.P. —

echipaje 
control 
în

28

la 
de 

orașul

AGERPRES

Disputată in apropiere de Papeete 
(Tahiti), „Cupa Mondială” ta schi 
nautic a revenit selecționatei S.U.A., 
care a realizat 9 508 p. Echipa Eu
ropei s-a clasat pe locul doi, cu 
9 441 p. urmată de selecționata Au-, 
straliei cu 8 236 p. Schiorii nautici, 
americani au cîștigat „slalomul”, iar 
cei europeni probele de „sărituri".

RECORD MONDIAL
LA AEROMODELISM
Constructorul sovietic de aero- 

modele Piotr Velicikovski a stabi
lit un nou record mondial de dis
tanță. Aparatul construit de eL a 
zburat fără întrerupere 102 kilome
tri (vechiul record, deținut de a- 
mericanul Peterson, era de 62.500 
kilometri).

r

Poziția finală

10„.C:dă 11 Nc4. Acum însă rezultă 
un pion izolat la d5) 11 Cc3 Ne7 
12 Da4+ ! (O mutare foarte bună, 
care pune negrului probleme difi
cile) 12...Dd7 (Albul ar fi stat foar
te bine și după 12.-.Nd7 13 Dd4) 13 
Tel 1 D:a4 14 C:a4 Ne6 15 Ne3 0—0 
16 Nc5 (Fischer joacă extrem de 
simplu, dar foarte eficace. Prin 
schimbul nebunilor de cîmpuri 
negre el asigură calului său pu
ternicul cîmp că 16... Tfe8 17 N.e7 
T:e7 18 bl! Rf8 19 Cc5 Neg 20 f3 
Tea7 1 ? (Negrul nu găsește un plan 
bun de apărare. Poziția sa este 
fără perspective, ceea ce explică 
în oarecare măsură mutarea de aș
teptare a turnului) 21 Te5 Nd7 22

I
I
I
I

DE BOB DIN LUME
1 500 in ai săi — 1 000 vor fi înghețați 
artificial asîgurînd o folosire conti
nuă de la 15 noiembrie la 31 martie, 
indiferent de condițiile atmosferice.

Pentru a asigura și condiții natu
rale mai bune, noua pîrtie a fost ur
cată mai sus. plecarea urmînd să se 
facă de la 1236 m altitudine, și sosi
rea la 1104 m. cei 132 m diferență de 
nivel asigurînd o viteză mare pe cele 
4 viraje ale ei (cu raze de 16. 20, 22 
și 25 m și pe cele două curbe, dintre 
care trei alcătuiesc un labirint). Aces
tea sînt datele strict tehnice, la care 
ar mai fi de adăugat că noua șosea 
spre cota 1400 va folosi pentru urca
rea boburilor și că pe marginea pir- 
tiei se vor înălța toate . instalațiile 
necesare (cabine de cronometraj, pos
turi de observație, sală de așteptare

pentru concurenți, garaj și 
pentru boburi etc.).

Fără îndoială, această pîrtie, 
tată la nivelul superior al 
mondiale, va avea un rol hotărîtor în
dezvoltarea acestui sport care ne-a 
adus . atîtoa satisfacții, dar va însem
na un mare, cîștig și pentru viitorul 
turistic al Sinaiei. Faptul că orașul 
va avea 4 luni și jumătate o pîrtie 
permanentă îi va asigura pe lingă o 
vie activitate competlțională internă 
și internațională la bob și un nou 
teren de agrement, cu posibilități de 
dezvoltare a unui sport — 
— la noi încă în 
bucură 
vrea să subliniem 
lizat de Institutul 
păți din București 
tescu și ing. Vlad 
pentru partea frigorifică) a surprins

de mare

INTERFERENȚE NEDORITE...

Echipa portugheză de fotbal Vitto
ria Setubal a învins, nu de mult, in
tr-un meci amical, reprezentativa Ja
poniei cu severul scor de 5—0.

Antrenorul echipei nipone a căutat 
să explice acest iscor cu care au fost 
învinși elevii săi prin faptul că toți 
practică și iudo-ul și că. in mod 
instinctiv, ei îl aplică și pe terenul 
de fotbal. „Arbitrul nu a ținut, insă, 
seama de aceste circumstanțe ate
nuante — a spus el — și a sancțio
nat prompt toate intrările jucătorilor 
mei care n-au putut să-și etaleze 
noștintele fotbalistice".

lui mondial, printre care și Eddy 
Merckx.

Primele transmisii au stîrnit un 
mare interes, milioane de telespec
tatori cerînd programarea regulată 
a curselor cicliste, care prin dina
mismul lor si veridicitatea efortului 
redau perfect noțiunea sportului 
de performanta. Trebuie să mai spu
nem că Merckx a fost prezentat de 
o manieră tipic americană : „în 
frunte se află ciclistul belgian 
Merckx, care cișligă toate cursele 
și adună, astfel, foarte mulți 
bani...“

reprezentanți ai tării gazdă, malgașii 
Ramenantsoa și Rakotonindrin, care 
au condus o mașină franceză Peu
geot 504.

FOTBALISTUL ROMANTIC

rn-

AMERICA DESCOPERĂ 
CICLISMUL

ÎNVINGĂTORII AU RAMAS 
FARÂ ADVERSARI

Pentru 
clistă a 
sportive 
ricane. 
bardiei. cursă care a întrunit la start 
stele de primă mărime

prima oară, o 
fost inclusă în 
ale televiziunii 

Este vorba de Turul

ei-cur-4 
emisiunile 
nor d-urne-

Lonr-

ale ciclismu-

Tn Republica Malgașă s-a disputat, 
recent, un raliu automobilistic inter
național la care au participat 32 de 
echipaje. Duritatea traseului și-a spus 
în mod categoric cuvintul deoarece din 
cele 32 de mașini care au luat star
tul numai 
sosire, 
torilor,

una a ajuns la linia de 
Spre marea bucurie a specta- 
echtpajul era format din doi

Bruno Avere este un tînăr fotba
list italian a cărui mică poveste 
de dragoste i-a pus în încurcătură 
Pe diriguitorii' de cluburi.

Crescut în cadrele Juventusulul. a 
fost „împrumutat”, anul trecut, echi
pei Palermo, unde s-a remarcat prin 
calitățile sale deosebite. Juventus a 
vrut să-I reia spre a-1 utiliza în 
prima garnitură. Palermo s-a opus, 
dar tinărul a rezolvat conflictul in
tr-un mod romantic. A renunțat la 
glorie și la bani, cerînd transferul 
la o echipă de divizia C din loca
litatea Piacenza, 
godnlca sa. 
inimii sale 
să-1 urmeze 
drăgostiți se
Bruno a decis să se retragă in ca-

. unde se află lo- 
Starea sănătății alesei 
nu-î permite acesteia 

și cum între cei doi în- 
află acum vreo 1 500 km. zul cînd cererea lui nu va ti 

zolvată.

atelier

ORAȘ AL GIMNASTICIIproiec- 
tehnicii

raport demografic, localitatea 
(Ungaria) a înregistrat, din 

pînă azi. o creștere remarea-

al săniuței 
fașă, . dar care se 
popularitate. Am 
că proiectul, rea- 

de proiectări Car
ling. Nicolae Cos- 
Muntcanu, ultimul

plăcut pe experții federației interna
ționale prin soluțiile sale moderne. 
Verificînd proiectul, experții F.I.B.T. 
(dr. Pazzei - Austria și ing. Galii-Ita
lia) au determinat, cu ajutorul calcu
latoarelor electronice, și vitezele care 
vor fi realizate Pe viitoarea pîrtie 
de Ia Sinaia, ajungînd la concluzia că 
ea va fi printre cele mai rapide din 
lume, recordul Ia bob de 4 persoane 
puțind să coboare la 1 minut 03 (me
die de 90 km/oră).

Construcția (efectuată de filiala din 
Sinaia a T.C.M.M. care a realizat și 
telecabina) este eșalonată pe doi ani.
Se speră însă că în iama 1972-1973 
se vor putea face primele probe pif
tiei propriu-zise. chiar dacă nu vor fi 
încă gata toate instalațiile anexe. Aș- 
teptind această realizare, vitală pen
tru bobul nostru, să urăm constructo
rilor, spor la lucru 1

I
I

Progresele științei au oferit schiorilor posibilitatea să practice sportul favorit chiar și in absența zăpezii, fn 
ultima vreme s-au realizat trambuline pentru sărituri cu schiurile pe material plastic in Bulgaria și Polonia, 
Imaginea noastră înfățișează trambulina de plastic amenajată intr-unui din cartierele Varșoviei și care cunoaște 
o deosebită animație.

Foto 1 SPORȚOW1EC-Varșovia

O, LUPTĂTORULE 1"

Participanții Ia Jocurile sportive 
mediteraneene, recent desfășurate la 
Izmir, au putut asista la o reuniune 
de lupte populare turcești („giireș”) 
în care combatanții se prezintă in 
pantaloni scurți din niele și cu cor
pul uns cu ulei. înaintea fiecărui 
meci, cobora în arenă un vechi 
sportiv care punînd miinife oe urne-. 
riî celor doi adversari le tinea ur
mătoarea. .. alocuțiune tradițională : 
„O, luptătorule, luptătoiule, dacă 
te socoți un vultur care taie văz
duhul cu aripile sale, nu uita că 
e bine să fii, totuși, prudent cu ad
versarul tău ! Nu te bucura cînd 
ești în avantaj și nu te mindri cu 
asta. Dar nici nu te întrista dacă 
ești condus căci nu ești maj prejos 
decît adversarul tău”.

înțelepciunea orientală aplicată în 
lumea sportului !...

Komlo
1949 și......................... T_,............ ........
bilă: de la 5 900 Ia 24 900 de locui
tori. Din punct de vedere economic, 
mica așezare de altădată s a înscris, 
în ultima vreme orintre centrele 
industriale ale Ungariei. Dar și din 
punct de vedere sportiv. Komlo a 
cunoscut o importantă mutație : n 
devenit un „oraș a! gimnasticii”. 
Prin efortul tuturor locuitorilor săi 
s-a construit aici o frumoasă sală 
de gimnastică pentru numeroșii conit 
(de la 5 la 15 ani) care fac parte 
din secția de specialitate a clubului 
sportiv local. -

(



ECHIPELE ROMÂNEȘTI ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
IN FAȚA UNOR CAMPIONI - FEIJENOORD - CARE AU DEMONSTRAT LA BUCUREȘTI MAREA LOR REPUTAȚIE VICTORIE RECONFORTANTĂ LA BARCELONĂ!

DE GOL ȘI A
Anticipările meciului Dinamo •— 

Feijenoord au fost numai parțial 
confirmate în jocul de ieri. Și, din 
păcate, aceste confirmări privesc 
numai echipa oaspe, care a reușit 
la București o victorie intrată, de
sigur, in prevederile sale, dar cu o 
ușurință și de proporții nesperate. 
Feijenoord a demonstrat cu priso
sință, în fața publicului bucureș- 
tean, certa clasă internațională, 
maturitatea și experiența valoro-

• șilor săi jucători, celebri în elita 
soccerului european, situație care 
oferea din capul locului o marjă 
de superioritate a oaspeților, asu
pra formației dinamoviste. Ocroti
tă. totuși, de șansă în primul sfert 
de oră de joc, cînd ar fi putut în
casa unul sau chiar două goluri, 
de natură a da alt curs desfășură
rii partidei decît acela ce a ur
mat. echipa din Rotterdam și-a 

: impus, treptat, punctul de vedere, 
[favorizată și de ușurința cu care 
a reușit să fructifice cîteya dintre

■ situațiile favorabile ivite spre fi
nalul reprizei întîi și imediat după 
pauză.

Avancronica noastră n-a găsit, în 
schimb, acoperire tocmai acolo 
unde ne așteptam mai puțin, adică 
în privința replicii echipei bucu- 
reștene. Cu excepția primelor 15 
minute, cînd a deținut autoritar 
inițiativa în joc, și putea obține 
avantajul atît de dorit, Dinamo a 
fost apoi departe de așteptări. Ea 
ne-a arătat foarte puțin din ceea 
ce poate da în mod obișnuit, din 
calitățile pe care chiar în ultima 
vreme am avut prilejul să Ie re
marcăm. Spre surprinderea tuturor

FRUCTIFICAT LA ÎNCEPUT MARI OCAZII
CEDAT APOI NEPERM1S DE UȘOR: 0-3!

nWiWffilIW '4

.

(Urmare din pag. 1 "

tut să-și desfășoare jocul lor com- 
binativ pentru că excelentul Mar
cial, conducătorul lor de joc, a fost 
păzit cu strășnicie. .în min. 59, Năs- 
tase a fost din nou pe punctul de 
a înscrie: el a pătruns în careu, 
a ajunș pînă la 7—8 metri de poar
tă, dar portarul Sadumi a inter
venit curajos și a deviat balonul in 
corner. La scurt timp, Sătmărea- 
nu, venit în atac, a șutat pe lingă 
poartă din interiorul careului, 
creînd panică în tabăra adversă. în 
aceste, momente meciul a devenit 
deosebit de disputat. O dată cu 
scurgerea timpului gazdele atacau 
cu insistență, dar Steaua s-a apărat 
bine, organizînd, în continuare, cî-

teva acțiuni ofensive deosebit de 
periculoase.
în preajma

în min. 67, de pildă, 
careului de 16 m, Pan-

Desmott Barett (Irlan-Arbitrul _______  ___ .. ,
da) a condus următoarele echipe: 

C. F. BARCELONA : Sadurni — 
Rile, Gallego, Costas, Torres, Fus
te, Marcial, Rexach. Duenas (mln. 
46 Alfonsedas), Marti, Asensi 
(min. 69 Sabalso).

STEAUA : Coman (min. 46 
Haidu) — Sătmăreanu, Smaran- 
tlache, Negrea. Cristache, Naom, 
Vigu, Dumitriu III, Pantea, lor- 
dănescu, Năstase.

decît prin 
cealaltă.

tea n-a putut fi oprit 
fault. Apoi, la poarta
Hai du a avut două intervenții sa
lutare la mingi deosebit de dificile

(mai ales în min. 78). Cu trei mîs 
nute înainte de încheierea partidei, 
fotbaliștii noștri realizează o ac
țiune splendidă pe „ruta" Năstase- 
Dumitriu III-Iordănescu, la capătul 
căreia ultimul șutează pe lingă 
poartă. Spaniolii repun mingea, se 
avîntă în atac în speranța realiză
rii golului egalizator, dar acest lu
cru nu-1 vor reuși și Steaua își în
scrie o prețioasă victorie în fata 
lui C.F. Barcelona, avînd șanse 
reale pentru calificarea în Turul 
următor al „Cupei cupelor". Ori
cum, pentru acest succes realizat 
în deplasare, în fața unei echipe 
puternice, din care patru jucători 
fac parte din lotul național al Spa
niei, echipa noastră merită toate 
felicitările.

ARĂDENII ȘI-AU REALIZAT OBIECTIVUL
(Urmare din pag I)

La capătul unei curse lungi Wery 
E 2—0 pentru Feijenoord.

namoviștii au slăbit treptat alura 
și, în urma golurilor primite, s-au 
demoralizat atît de mult incit a- 
proape întreaga repriză secundă

Stadionul „23 August" ; teren bun de Joc : timp frumos ; spectatori — 
— aproximativ 45 000. Au marcat: WERY (min. 38), MAIWALD (min. 44) șl 
SCHNEIDER (min. 50).

Raportul șuturilor la poartă : 12—17 (din care pe spațiul porții : 7—8). 
Raport de cornere : 3—2.

DINAMO : Andrei 5 (min. 56 Constant!neseu G) — Cheran 5. Nunweiller 
III 7, Sandu Gabriel 7. Deleanu 5, Dinu 0, Nunweiller VI 5 (min. 62 Doru Popes
cu 6), Lucescu 5, Sălceanu 7, Dumitrache 6, Fl. Dumitrescu 7.

FEIJENOORD : Treytel — Schneider. Israel. Laseroms, van Duivenbode, 
Hasil. Jansen, van Hanegem, Maiwald (min. 82 Schoenmaker), Boskamp, 
Wery.

A arbitrat foarte bine DOGAN BABACIAN, ajutat la linie de Turan 
Kudakci și Mustafa Barin (toți din Turcia).

Dinamo 
nivelul 
și din 

cu 
.,v s.iuj, cina — printr-o mare 
dăruire și o adevărată risipă de 
efort — a reușit să salveze situații 
ce păreau definitiv compromise. 
După un început foarte bun, di-

celor prezenți pe stadion, 
nu s-a mai ridicat ieri la 
evoluțiilor de la Trnava 
ultima partidă de campionat
,U“ Cluj, cînd — printr-o

au părut a fi mai degrabă spar- 
ring-parteneri ai olandezilor, de
cît adversari ai acestora, intr-un 
meci oficial, cu miză, de prestigiu 
pentru ei.

Fără îndoială, dacă șansa nu-i 
ocolea în acea perioadă de debut, 
jucătorii bucureșteni ar fi putut 
deveni — probabil — beneficiarii

REPORTAJ DIN SPATELE PORȚII

LA CARE AM AȘTEPTAT
t1 ZADARNIC GOLUL...

stat 70 de minute la numai 
metri de poarta olandezilor, 

bateau" spe-

Am 
cîțiva 
La această poartă 
ra.nțele noastre. Jucători și spec
tatori așteptau ca ea să se deschidă 
— sau, mai bine spus, să fie des
chisă de golurile campionilor ro
mâni.

Toată lumea (inclusiv dinamo
viștii) pleca de la o premisă ade
menitoare (și primejdioasă ca o a- 
pă lină, dar adîncă), conținînd, în 
sine, o prezumtivă promisiune: 
„Dacă, acum un an, U.T.A. a reu
șit, de ce n-ar avea același succes 
și Dinamo ? ! ?**

Cu asemenea 
postat lingă poarta 
teptînd ca istoria 
desfășoare în fața 
la cîțiva pași...

N-a jost așa.
N-a fost așa, pentru că 1 

s-a dovedit în primul sfert 
un autentic — la propriu — 
dez zburător".

N-a fost așa, pentru că fundașii

speranțe, ne-am 
lui Treytel, aș- 
întîlnirii să se 

: ochilor noștri.

Treptei 
de oră 

■ „olan-

un resort nevăzut l-a propulsat — 
a doua oară — și vîrful degetelor 
sale au șters mingea pe care Flo
rian Dumitrescu și Dumitrache o 
așteptau pentru a o plasa în poar
tă.

...In minutul 11, recidivă. Ace
lași „număr Treptei". Centrează 
Radu Nunweiller (de pe stingă) 
portarul pare iarăși bătut, mingea 
descrie un arc înalt prin fața por
ții, Dumitrache țîșnește, dar goal- 
keeperul olandez îi „suflă" din nou 
— in extremis —, cu vîrful dege
telor, balonul,

...Urmează bara Senzațională a 
lui Sălceanu.

...Urmează o deviere a lui Du
mitrache, contrată de fundașul cu 
gabarit de halterofil, Lasseroms, a- 
părătorul cu rol de umbră a inter
naționalului român.

...Urmează șutul-bombă al lui 
Cheran, dar mingea ocolește de pu
țin poarta.

Și urmează... golurile olandezilor. 
Aflat în spatele porții lui Treptei.

Treytel — olandezul zburător — respinde cu vîrful degetelor o minge 
destinată lui Dumitrache

lui Feijenoord au avut de partea lor 
forța și constituția fizică unor impre- 
sionanți atleți (Lasseroms, Schnei
der), dublate de o știință 
apărării (creier : 
la superlativ de 
marcaj, dar mai 
„pasului înainte", 
gulat, trei-patru 
viști în ofsaid.

In fine, n-a fost așa nu numai 
pentru că apărarea olandezilor a 
fost mai puternică decît atacul di- 
namovist, ci și pentru că ieri șansa 
i-a ocolit pe elevii lui Nicușor, mai 
ales la începutul partidei, în mo
mentele de ascendență a 
lor...

—In minutul 5, golul a trăit tn 
vîrful degetelor lui Treptei. A cen
trat Lucescu, portarul olandez — 
lansat tn aer — ni s-a părut în
vins, balonul îl depășise în zbor, 
dar cînd nimeni nu se mai aștepta.

exactă a 
ilustrată 
acroșaje.
capcana

Israel), 
dublaje,
ales de 
care a prins, re- 
jucători dinamo-

gazde-

Nicușor nu schițează nici un gest 
la primul. La al doilea, clipește, 
nervos și uluit.

In repriza a doua, ne este dat 
să mai asistăm la cele două mari 
ocazii ratate de Dumitrache (a sal
vat Israel din fața porții) și Se 
ceanu. Meciul e jucat. Mă duc la 
poarta cealaltă să schimb cîteva 
cuvinte cu „eroul de la Trnava", 
înlocuit de Constantinescu. Andrei 
îmi spune simplu — împovărat, 
vizibil, de eșecul total dl echipei 
sale s „Joacă formidabil olandezii 
ăștia. Iar șuturile lor sînt adevă
rate fulgere".

Vorbele sînt aproape de prisos. 
Dar gîndurile nu pot fi oprite. Și 
primul gînd se cheamă- U.T.A. Ce 
uluitoare performanță a obținut 
acum un an echipa arădeană! 
Foarte mulți, abia ieri au evaluat-o 
la scara reală—

Mariu* POPESCU

a șutat, Andrei a respins balonul la.... Maiwald, care a reluat în gol. 
Foto: Dragoș NEAGU

tuia neașteptata ocazie de a/în
scrie cel de-al doilea gol.

După pauză, lumea mai speră 
încă într-o răsturnare a scorului, 
dar dinamoviștii vor trece curind 
printr-o nouă dramă. Sesizînd că 
flancul sting 
este complet 
Schneider se 
de veritabilă 
nit pe urinele lui, ezită să-l atace 
decisiv și jucătorul olandez, pă
truns în careu, va șuta la poartă, 
înscriind cel de-al treilea gol. la 
care și Andrei are partea sa de 
contribuție, mingea fiind parabilă.

Sub povara acestui scor de for
fait, pe propriul teren, dinamo
viștii mai încearcă o ultimă zvîc- 
nire. Ei vor mai avea două ocazii 
foarte favorabile de a reduce din 
scor, în minutele 51 (Dumitrache 
saltă mingea peste Treytel, dar 
Israel va scoate mingea de pe li
nia porții, în corner), și 53 (Săl
ceanu, singur în careu, va șuta 
pe lîngă poartă), dar după aceea 
replica lor nu va mai avea nici 
un 
nai 
cei 
cu

unei victorii. Ei s-au aflat foarte 
aproape de deschiderea scorului în 
minutele 5 (șut al lui Dumitrache, 
de la marginea careului mic, peste 
poartă), 11 (la o centrare a 
Radu Nunweiller. portarul 
poate reține mingea, dar reușește 
să paseze apoi șutul lui Lucescu 
din apropiere) și 13 („bară" a Iui 
Sălceanu), după care au scăzut, ne
așteptat, din ritm, permițînd olan
dezilor să echilibreze jocul. Avînd 
în căpitanul lor, van Hanegem, 
un excelent dispecer, prezent pe 
tot terenul, oaspeții au început să 
devină mai insistent! și in atac. 
Totuși, acțiunile lor nu aveau un 
grad ridicat de periculozitate. Dar 
la o lovitură liberă din marginea 
careului, acordată de arbitru pen 
tru fault asupra lui van Hane
gem, dinamoviștii fac defectuos 
ridul, căpitanul echipei olandeze 
pasează scurt înapoi, spre extre
mul Wery și acesta, printr-un șut 
imparabil, la păianjen, reușește 
să deschidă scorul.

După numai cinci minute, ace
lași Wery se lansează într-o cursă 
de-a latul terenului, lăsîndu-și pe 
drum adversarii, șutează puternic, 
tar Andrei respinge balonul exact 
tn direcția unde Maiwald se află 
complet nemarcat, oferindu-i aces-

lui 
nu

al apărării adverse 
descoperit, fundașul 

lansează într-o cursă 
extremă, Dinu, por

fel de consistență. Va fi un fi- 
trist pentru ei și pentru toți 
care au

speranța de a-i vedea învingă
tori asupra 
bine cotate

venit ieri la stadion

formații foarteunei 
in fotbalul european.

Constantin FIRANESCU

cînd mingea expediată puternic 
de Novak lovește una din barele 
verticale, jos la muchea ei. Dar 
pentru a pune punct momentelor 
importante ale acestei reprize 
mai notăm și faultul in careu 
un metru dincolo de linia de 
comis de Cieszowiec asupra 
Broșovschi, infracțiune trecută 
ea cu vederea de arbitrul Kruash- 
vili.

După pauză, deși condusă pe ta
bela de marcaj, U.T.A. abordează 
jocul cu oarecare prudență permi
țînd adversarului să atace. în min. 
67 Vidac reține cu dificultate min
gea trimisă puternic de Galas, iar 
în min. 69, 73, 76 Lereter, Birău 
și Popovici vor salva in extremis, 
acordînd cornere. între timp (min. 
70) Domide îi încercase vigilența 
excelentului Szeja (un portar de 
talia lui Răducanu), prelungind ba
lonul, cu capul, pe spațiul porții 
la o ‘ 
Both.

în 
forța de ’ joc a gazdelor a slăbit 
simțitor, un singur om — l-am nu
mit pe Broșovschi — forțează soar
ta partidei și a.. U.T.A.-ei depu- 
nînd eforturi considerabile. în min.

el încheie o acțiune personală 
un corner neacordat de arbitru; 
min. 78 trimite de la distanță, 
puțin alături de bară ; în min. 
de la marginea careului mare

lovitură

ultimul

sa 
(cu 
16) 
Iui
și

de colt executată de

Stadion „1 000 de ani" ; timp frumos ; teren puțin alunecos; Spectatori 
— circa 15 000. Au marcat : KWIATKOWSKI (min. 10) și BROȘOVSCHI (min. 
85). Raportul șuturilor la poartă 16—15 (pe spațiul porții 7—7). Raport de 
cornere 8—7.

ZAGLEBIE : Szeja — Pietraszewski. 
wlec, Gluch, Galas, Stachula, Novak (min. 68 
kowski.

Pazdzior, Sztykowiecz, 
Pavlovski), Odsterczyl.

U.T.A. : Vidac 8 — Birău 6, Lereter 7. Pojoni 8, Popovici 7, 
6, Petescu 7 Broșovschi 8 + , Sima 6, Kun II 6. Both 6.

A arbitrai: — cu greșeli — K. KRUASHVILI, ajutat la linie de 
nov șl A. Tabakov (toți din ‘U.R.S.S.).

foar- 
unde 

Zaglebie

reia peste poartă printr-o 
fecă aplaudată în tribune. De 
să știe suporterii lui ~ 
Walbrzych ce va urma după nu
mai patru : .. ........................
o lovitură 
de poarta 
joni peste 
Ia același 
capul lui
nouă foarfecă de la circa 10—12

minute ?! Arbitrul fluieră 
indirectă la 25 de metri 
lui Szeja; execută Po- 

: zid, Pazdzior respinge 
Pojoni care trimite cu 
Broșovschi; urmează o

cieszo- 
Kwlat-

Domide
A. Iva-

metri și mingea poposește în plasă, 
jos, Ia colț, în stînga portarului: 
1—1 și, practic, U.T.A. va fi greu 
să rateze calificarea în turul III 
al „Cupei U.E.F.A." după partida 
ce-o va disputa acasă cu Zaglebie 
Walbrzych la 3 noiembrie. Va fi 
greu să rateze, cu condiția să joace 
la Arad mai bine decît a jucat 
Walbrzych.

5 MINUTE DUPĂ MECI
la

77 
cu 
în 
cu
81

NICOLAE DUMITRESCU: „Un 
rezultat bun care ne dă speranțe 
în calificare în meciul retur. E- 
chipa a luptat mult pentru un scor 
favorabil, însă unele greșeli prin
tre care și acelea de la golul pri
mit a impiedicat-0 să-l obțină. 
Cred că, dacă băieții met atacau 
mai curajos, puteau să învingă. La 
Arad, vom cîștiga la un 1 gol dife
rență 1“

BROȘOVSCHI: Zaglebie Wal
brzych e o echipă de moral. A pur-

re
in

tat-o în ofensivă golul realizat 
pede. Nouă ne-a suris norocul 
min. 36 la bara lui Novak".

ARBITRUL K. KRUASHVILI > 
„Rezultat just I Zaglebie n-a avut 
forță pentru a putea duce la bun 
sfîrșit tot jocul".

STACHULA: „Va fi foarte greu 
pentru noi la Arad

ANTRENORUL JERZY NIEKEL: 
„In mod practic, golul U.T.A.-ei 
ne-a scos din cursă".

PE AGENDA ACTUALITĂȚII
MĂSURI DISCIPLINARE
® Echipei Crișul i s-a ridicat dreptul

de organizare pe o etapă
In ședința ținută aseară, Comisia 

centrală de competiții și discipli-

BARA" LUI SĂLCEANU, LAITMOTIV
IN DECLARAȚIILE AMBELOR TABERE

Un sfert de oră înaintea meciului 
Dinamo — Feijenoord. în culise, 
stupoare față de un act neobișnuit: 
antrenorul Happel refuză să-și a- 
nunțe formația ! Diplomația nervi
lor ?,.. Ieșim de la cabine — for
mația olandeză am aflat-o din foaia 
de arbitraj — și ne așezăm pe ban
ca fostei campioane intercontinen
tale, avîndu-i în dreapta pe mana
gerul Brox și antrenorul Happel. 
Douăzeci de minute — liniște (do
mina cu insistență Dinamo), apoi 
deodată Happel fluieră, ca la co
mandă 
tușă și 
„links.' 
ori, de 
său.

...Pe acolo, pe 
au venit apoi golurile-trăznet 
de pauză! Prima repriză s-a încheiat. 
Angelo Niculescu, ridieîndu-se de 
pe bancă de parcă ar fi fost obosit: 
„O echipă joacă, și alta marchea
ză—**

Meciul s-a reluat și, curînd, sco
rul s-a majorat la 3—0. Managerul 
echipei Feijenoord, Brox, îmi spu
ne : „Acum va fi mai ușor pentru 
noi. S-au iutilnit aici, Ia București, 
o echipă foarte bună : Feijenoord și 
alta bună: Dinamo. Băieții dv. 
n-au forța necesară unei reveniri, 
așa cum 
Trnava".

Fluierul 
trenorul 
are, deocamdată, un singur punct 
de reper : „Dacă bara lui Sălcea
nu..." Iar Sălceanu, care nu re
nunță la umor, ca la o pavăză, re
plică i „Decît o bară spectaculoasă 
ca a mea, preferam un gol norocos!"

Nelu Nunweiller și Dinu, însă, 
mai analitici, tăind parcă în carne 
vie, ne spun la cabine că nu se 
poate cîștiga printr-un marcaj de
fectuos, printr-o forță _de șut net 
inferioară adversarilor, 
elude, însă, altfel. Nelu 
„Am jucat mai slab 
ord!"; Cornel Dinu: 
lupta cu morile de vînt!" (asta a- 
propo de organizarea jocului pro
priei echipe).

O idee similară 
și tînărul fundaș Schneider, auto
rul ultimului 
pioaned 
gat mai ușor
Eu n-aș fi permis pe partea mea 
o asemenea infiltrare, precum au 
făcut-o fundașii dinamoviști la go
lul pe care l-am înscris". în sfîr
șit, Happel este abordabil, mal des
tins, acordîndu-ne chiar interviul 
înaintea confraților olandezi: „S-a 
văzut clar, după părerea mea, dife
rența de clasă dintre cele două for
mații, tot mai accentuată o dată cu 
scurgerea timpului. La început ne-a 
fost greu, dar Dinamo n-a concre-

toți ai lui întorc capul ia 
indicația le vine 
(stînga). 
trei ori

scurt :
O dată, de două 
s-a auzit glasul

partea lui Cheran 
înainte

am auzit c-au avut la

Cnal al arbitrului. An- 
dinamoviștilor, Nicușor,

Fiecare con- 
Nunweiller: 
ca Feijeno- 

„Nu te poți

ne-a exprimat-o

gol al cam-
Olandel: „Am cîști-

decît ne așteptam.

Fotbal a analizat aba- 
jucători și actul repro-

nă a F.R. 
terile unor 
babil (s-a aruncat cu o sticlă în
spre arbitrul de linie) din timpul 
partidei Crișul Oradea — Steagul 
roșu, luînd următoarele măsuri i

— secția de fotbal Crișul Oradea 
a fost sancționată cu ridicarea 
dreptului de organizare a unui 
meci oficial pe teren propriu ;

— jucătorul Dărăban (Crișul) — 
suspendat pe cinci etape pentru 
injurii aduse arbitrului;

— jucătorii S. Mocanu („U“ Cluj) 
și Sameș (Univ. Craiova) — sus
pendați pe cîte trei etape pentru 
lovirea intenționată a adversaru
lui.

Astăzi, Comisia va discuta cele
lalte cazuri de indisciplină comise 
în partidele din ultima etapă.

MIERCURI, 21 OCTOMBRIE - 
UN INTERESANT CUPLAJ
Miercuri 27 octombrie, stadionul 

23 August din Capitală va găzdui 
un interesant cuplaj. în deschidere, 
lotul de tineret va întîlni formația 
Bonsucceso Rio de Janeiro, iar par
tida vedetă va opune lotului repre
zentativ A echipa olimpică a Bul- 
gări ei.

La Atena, la 27 octombrie 

PANIONIOS - 
STEAGUL ROȘU

In sfîrșit, destins, Happel discută cu ziariștii...
Foto i B. VASILE

tizat. Dacă șutul lui Sălceanu tri
mitea mingea în gol, ar fi fost pen
tru noi mult mai dificil să ne im
punem. Ce a determinat scorul 
sever ? Tehnica, jocul pozițional și 
contraatacul ! îmi este dificil să 
compar replica dinamoviștilor cu 
cea a jucătorilor de la U.T.A. Este 
cert că noi am plătit scump anul 
trecut, în calitate de campioni mon
diali intercluburi, desconsiderarea 
adversarului. Cu Dinamo nu se mai 
putea repeta".

Conducătorul partidei, .arbitrul 
turc Dogan Babakan are o opinie 
contrară lui Happel : „în primele 
20 de minute am văzut o echipă 
mare: Dinamo. Ratările și barele 
i-au tăiat însă elanul. Feijenoord : 
o mașină foarte bine pusă Ia punct. 
Rezultatul e exagerat, dar porta
rul bucureștean a greșit la toate 
cele trei goluri. Un meci tehnic, 
sportiv, în care am remarcat de la 
Dinamo, nr. 6 și 3 (Dinu și Nun
weiller III — n.n.), iar de la Fei
jenoord nr. 8, 10, 2, 3 (Mai
wald, van Hanegem, Schneider și 
Israel — n.n.). Despre public, nu
mai cuvinte de laudă".

Opinii, cauze, „țapi ispășitori". 
Dincolo de toate, rămîne, în cele 
din urmă, doar rezultatul din te
ren.

Paul SLAVESCU

ORA OFICIALA DL INCEPfRE
A MECIURILOR DIVIZIEI A
F. R. Fotbal ne anunță că me

ciurile etapei a VIII-a a campio
natului diviziei naționale A de fot
bal vor începe la ora 15.

Săptămîna viitoare, în ziua de 27 
octombrie, Steagul roșu va evolua 
la Atena, în 
Panionios, în 
pentru „Cupa 
echipelor de 
știe, în prima 
egal: 1—1.

compania formației 
meci-retur contînd 

balcanică" rezervată 
club. După cam se 
partidă scorul a fost

MECI REPROGRAMAT
Partida Politehnica Timișoara — 

Olimpia Satu Mare, din etapa a 
X-a a campionatului diviziei B — 
seria a Il-a, se va disputa în ziua 
de 27 octombrie, de la 
oarece Politehnica va 
minică 24 octombrie o 
micală internațională.

Azi, la Cluj

„U“ CLUJ — 
SALGOTARJAN BANYASZ

A. S. ARMATA

ora 15, de- 
susține du- 
întîlnire a-

Pe stadionul Municipal din Cluj 
se va desfășura azi, îr.cepînd de la 
ora 15,30, meciul amical de fotbal, 
dintre echipele „U“ Cluj și Salgo- 
tarjan Benyasz (Ungaria).

SAIGOTARJAM- BANVASZ 2-2 (0-0)
Peste 2 500 de spectatori au asis- 

la o partidă amicală atractivă, 
multe faze spectaculoase, crea- 
de cele două echipe. După 90 
minute de joc, A.S.A. a termi

nat la egalitate cu Salgotarjani 
Banyasz, echipă clasată pe locul 7

în prima divizie a Ungariei. Sco
rul de 2—2 (0—0) a fost stabilit 
prin golurile înscrise de Mureșa.n 
(min. 60), Fazekaș (min. 72), pen
tru gazde, respectiv Repas (min. 
62) și Orza (min. 84 — autogol).

A. SZABO, coresp.

IERLÎN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL
Miercuri a fost din nou o zi bogată în „Cupele 

europene** la fotbal. In program au figurat meciurile 
(tur) din optimile de finală ale C.C.E. și Cupa

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

cupe-

Olympique Marseille — Ajax Amsterdam
Grasshoppers Zurich — Arsenal Londra
Celtic Glasgow — Sliema Wanderers
T.S.K.A. Moscova — Standard Liege
F.C. Valencia — Ujpesti Dozsa
.Borussia Monchenglad. — Internazionale Milano

CUPA CUPELOR

lor și 16-imile 
rezultatele care 
ediției.
Milan
O.F.K. Beograd 
Ferencvaros
Dinamo Zagreb

Meciurile retur în 
3 noiembrie.

Ci ti ti, în numărul 
importante partide.

de finală ale „Cupei U.E.F.A". 
ne-au

......................... . . Iată
parvenit pînă la închiderea

Hertha
— F.C. Carl Zeiss Jena
— Panionios Atena
— Rapid Viena

cele trei competiții vor avea

4—2
1— 1
6—n
2— 2

loc la

de mîine, amănunte despre cele mai

Sparta Rotterdam 
A.C. Beerschot 
Glasgow Rangers 
A.C. Torino 
Eskițehir
I.F. Atvidaberg 
F.C. Liverpool

— Steaua roșie Belgrad
— Dynamo Berlin
— Sporting Lisabona
— Austria
— Dinamo
— Chelsea 
— Bayern

CUPA U.E.F.A.
Rosenborg Trondheim
F.C. K51n 
A.D.O. Haga 
Zeleznicear Sarajevo
F.C. Nantes 
Eintracht Braunschweig
F.C. Johnstone

Vlena
Moscova
Londra 
MUnchen

I—1
1—3
3—2
I—0
0—I
0—0
0—0

ȘTIRI,

— Lierse S.K.
— F.C. Dundee
— Wolverhampton
— Bologna
— Tottenham Hotspur
— Atletico Bilbao
— Vasas Budapesta

4—1
2—1
1— 3
1—1
0—0
2— 1
2—0

rezultate
• în cursul turneului întreprins în Austria, echipa 

sovietică Dinamo Kiev a învins cu 2—1 formația Lask, 
cu 2—0 pe Sturm Graz și a făcut meci nul (1—1 cu 
Rapid Viena.

• După remarcabilul succes repurtat în Mexic de 
prima ediție a campionatului mondial feminin de fot
bal, mai multe țări s-au oferit să organizeze urmă
toarea ediție. Pentru campionatul din 1972 candidea
ză federațiile din Danemarca, R.F. a Germaniei, An
glia, Franța și Japonia.

Redacția ți administrația: București, str. Vasile Conta nr. 16; telefoane: centrală 11.10.05, secția corespondenți 11.51.09, interurban 72 și 286; telex : sportrom buc. 180, Tiparul „I. P. Informația", București 40368


