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DIVIZIA A DE FOTBAL PROGRAMEAZĂ MÎINE
O ETAPĂ A DERBY-URILOR

• Meciul Steaua-Rapid
Mîine, tn cadrul etapei a Vlll-a 

a diviziei A la fotbal, vor avea loc 
următoarele meciuri s

TG. MUREȘ i

i A. S. Armata — Univ. Craiova

BRAȘOV»

i Steagul roșu — U.TA,

PITEȘTI tL

F. C Argeș — Petrolul

ț IAȘI i

. Politehnica — Jiul

I BUCUREȘTI :

Steaua — Rapid

CLUJ :

C.F.R. — Universitatea

' CONSTANTA.

Farul — Dinamo

BACĂU:

Sport Club — Crișul

Cu excepția partidei Steaua
Rapid, care se va juca de la ora 14 
(fiind televizată), pe stadionul ,23 
August", toate meciurile vor începe 
ta ora 15.

Vineri dimineața, In cea de-a 
treia zl a lucrărilor Marii Adunări 
Naționale, deputății au trecut la 
dezbaterea unor noi legi de o deo
sebită importanță pentru perfecțio
narea în continuare a întregii vieți 
politice, economice și sociale a țării.

Intîmpinați cu puternice aplauze, 
în sala de ședințe sosesc conducă
torii partidului și statului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Nlculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Florian Dă-

nălache, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vilcu.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, deschide lu
crările sesiunii.

Marea Adunare Națională adop
tă, cu amendamentele făcute de 
deputați, Legea cu privire la gos
podărirea fondurilor fixe, resurse
lor materiale și aprovizionarea teh
ui co-materială.

Marea Adunare Națională adopi 
prin vot secret, Legea pentru org 
nizarea și functionarea Consiliu] 
Legislativ.

La amiază, lucrările în plen a 
celei de a șaptea sesiuni a celei t 
a Vl-a legislaturi a Marii Adună 
Naționale s-au încheiat, urmînd < 
în perioada următoare comisii 
permanente ale M.A.N. să anali» 
ze alte proiecte de legi primite 
Biroul Marii Adunări Național 
Viitoarea ședință plenară a sesiun 
urmează să fie anunțată din tim.

Ș1DINȚA FESTIVĂ Dl DESCHIDERIA CELE! Dl A Ik
pe stadionul „23 August" (incepind de la ora 14)

LA „TROFEUL CARP ATI

Vineri după-amiază, în Sala Mare 
Palatului Republicii, a avut loo 

ședința festivă de deschidere a ce
lei de a doua Conferințe naționale 

, a Organi>aț ei pionierilor, eveniment 
cu semnificație majoră în viața pur
tătorilor cravatelor roșii, a cadrelor 
de educatori, a tuturor celor chemați 
să pregătească pentru muncă și viață 
noile generații — nădejdea și schim
bul de mîine al patriei, viitorii con
structori ai socialismului și comu
nismului în România.

In sală domnește o atmosferă cal
dă, de un vibrant și cuceritor entu
ziasm tineresc.

Pionierii și educatorii au din nou 
satisfacția de a primi în mijlocul lor 
pe conducătorii partidului și statu 
lui, dovadă strălucită a grijii părin-

teștl cu care partidul și guvernul 
nostru, Întregul popor se preocupă, 
zi de zi, de problemele educației ce
lor tineri în spiritul înălțătoarelor 
idei ale socialismului, ale dragostei 
nețărmurite față de patrie.

în această ambianță însuflețită, 
sosesc tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Emil Bodnaraș. Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Gheorghe Radulescu, Virgil Tro
fin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Leonte 
Kăutu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voi
tec, Petre Blajovici, Miron Constan- 
tinescu, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Ion Ionifă, Vasile Pati- 
lineț. Ion Stănescu.

Conducătorii de partid și de sta 
sînt salutați de Miroea Malița, mi 
nistrul învățămîntulul, Dan Marțian 
prim-seoretar al C.C. al U.T.C.. mi 
nistru pentru problemele tineretului 
Virgiliu Radulian, președintele Consi
liului Național al Organizației pio- 
•nierilor.

In întîmpinarea oaspeților au ve
nit, cu inimile pline de bucurie, nu
meroși pionieri, care îi înconjoară 
cu manifestări încărcate de stimă ș: 
prețuire. Unul dintre pionieri se a- 
propie de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
înmînîndu-i prima insignă a Confe
rinței Organizației lor. Alti copii în- 
mînează insigne celorlalți oonducă-

(Citiți în pagina a lll-a avan
cronica etapei)

Mnne, lordanescu
Răducanu se vor afla 
din nou față în față. 

Iată-i pe cei doi rivali, în luptă 
pentru balon, urmăriți de Lupescu, 
într-o fază din jocul disputat în

primăvară

ȘEDINȚA BIROULUI F. R. FOTBAL
• A fost alcătuit lotul national 9 Etapa diviziei A 
din 7 noiembrie - aminată O Luni - consfătuire

cu reprezentanfii cluburilor
Aseară, a avut Ioc ședința Biroului Federației române de fotbal, in cadrul că

reia au fost discutate o serie de probleme privind activitatea fotbalistică din această 
perioadă.

• Biroul F.R.F. a ascultat informarea conducerii echipe] olimpice privind 
comportarea pe care a avut-o selecționata olimpică în meciul cu Danemarca și a 
luat o serie de măsuri pentru pregătirea jocului cu Cehoslovacia. Asupra acestor 
probleme vom reveni mal pe larg intr-unui din numerele viitoare ale ziarului.

• A fost alcătuit lotul național care va susține, miercuri 27 octombrie, me
ciul de verificare cu echipa olimpică a Bulgariei. Iată lotul : Răducanu, Ghiță, Săl- 
măreanu, Lupescu, Dinu, Mocanu, Vlad, Deleanu, Dumitru, Nunweiller VI, Anca, 
Vigu, Lucescu, Dembrovschi, Domide, Iordănescu, Dobrin, Năstase. Din lot mal face

■ parte și Adamache. Brașoveanul nu poate însă participa la această verificare deoa
rece echipa Steagul roșu va juca în aceeași zi la Atena cu Panionios, în cadrul 
Cupei balcanice. Lotul se va reuni luni, la București.

• Biroul F.R.F. a hotărît ca meciurile etapei din 7 noiembrie a campiona
tului diviziei A să se dispute in ziua de 1.7 noiembrie.

Biroul federal a luat în discuție abaterile de la disciplină, petrecute în ultima 
vreme pe terenurile de sport și a hotărît ca luni 25 octombrie să aibă loc o consfă
tuire cu reprezentanții cluburilor divizionare de fotbal, în care se va analiza modul 
cum sînt îndeplinite indicațiile privind îmbunătățirea activității politico-educative în 
rindurlle sportivilor.

Interviu cu antrenorii lotului Gabriel Zugrăvescu și Pompiliu Simion
telefon, de Ia re'

o dată cu dispu- 
două partide de 
suita celor zece 

noastre

107 ZILE PÎNĂ LA SAPPORO

CALENDARUL 
ZĂPADA

Șl PLANURILE 
SCHIORILOR

Calendarul ne spune că de astăzi 
mai sînt exact 107 zile pînă la 
deschiderea oficială a celei de a 
Xl-a ediții a Jocurilor Olimpice 
de la Sapporo. Schiorii, biatloniș- 
tii și boberii români, ca toți co
legii lor, au intrat în ul.tima fază 
a pregătirilor. Cum însă iarna nu 
a venit peste tot, antrenamentele 
specifice — pe zăpadă — sînt 
doar planificate, urmînd să debu
teze acolo unde va apărea 
și gheața. Cînd 7 Unde 7

în ultima sa ședință 
F.R.S.B. a luat în discuție 
această ultimă perioadă de 
namente, hatărîtoare pentru com
portarea sportivilor noștri 
definitivînd planul ei. Ce 
boberii am relatat acum 
zile. De altfel, ei nu au 
singura pîrtie artificială, 
ropa, cea de la Konigssee, nepu- 
tîndu-i primi decît peste o lună.

SCHIORII ALPINI VOR ALU
NECA PE ZĂPADĂ LA ÎNCE

PUTUL LUI NOIEMBRIE

CLUJ. 22 (prin 
dactorul nostru).

Miercuri seara, 
tarea ultimelor 
verificare, -din
pe care selecționabilele 
le-au suținut, la Cluj, cu cinci e- 
chipe divizionare A, s-a mai con
sumat o etapă din 
„campanie olandeză".

O etapă importantă, 
mergînd microcampionatului mon
dial — Trofeul Carpați 
cepe 
tapă asupra utilității și învățămin
telor 
celor 
BRIEL ZUGRĂVESCU și POMPI
LIU SIMION.

G. Zugrăvescu) „Faptul că jucă
toarele au păstrat 
s-au regăsit destul 
echipă 
reunite 
treilea 
chipele 
alte posturi 
darea lucrului de la un nivel

complexa

ea pre-

care în- 
marți tot în acest oraș, o e-

căreia am solicitat părerea 
doi antrenori ai totului, GA-

deprinderile și 
<le repede în 
n-au mai fost 
adică de la al 

în e- 
Și pe 
abor- 

destul

— deși ele 
din 9 mai, 

meci cu U.R.S.S., iar 
lor de club au jucat

— ne-a facilitat

MÎINE, LA POLO
UN JOC DECISIV
DINAMO - RAPID

zăpada

Biroul 
tocmai 
antre-

olimpici, 
vor face 

cîteva 
de ales, 
din Eu-

în concluziile la masa rotundă 
organizată de ziarul nostru la 
sfîrșitul sezonului trecut, s-a ară
tat că una din condițiile unei bune 
prezentări la J.O. a schiorilor al
pini este începerea pregătirii pe 
zăpadă cît mai timpurie. Ea va fi 
îndeplinită, Biroul F.R.S.B. apro- 
bînd planul întocmit și a cărui e- 
xecutare este asigurată. Conform 
acestuia, schiorii alpin/ reținuți în 
lotul olimpic (Dan Cristea, Virgil 
Brenci și 
antrenorul 
mează să 
zăpadă la 
cu echipa
va fi, pentru prima săptămînă, o 
stațiune din Alpii Bavariei (sau, 
dacă zăpada nu va fi suficientă 
aici, o stațiune de mare altitudine 
din Austria), iar în cea de a doua 
antrenamentele vor fi efectuate în 
Italia, urmînd- ca în ultima săp
tămînă să se revină în R.F.G.

După acest interval va avea loc 
o perioadă competițională, cuprin
să între 4—22 decembrie, cînd

Gh. Vulpe), însoțiți de 
lor (Kurt Gohn), ur- 
înceapă pregătirea pe 

8 noiembrie, în comun 
olimpică a R.F.G. Locul

le-au 
Nep-

Ultimele alunecări, schiorii 
făcut pe apa lacului de la 
tun. Și Dan Cristea (în imagine) 
și ceilalfi așteaptă însă nerăbdători 
zăpada.

Foto! I. MIHAÎCA
tru concursuri
Austria și Italia după 
program : 4—5 
la Obertaurn
XII.: coborîre 
kleinkircheim 
XII. : coborîre 
mig (Austria)

internaționale în 
următorul 

XII.: slalom uriaș 
(Austria); 11—12.
și slalom la Bad- 
(Austria); 11—12.

și slalom Ia Schlad- 
și 21—22.XII: sla-

Gh. EPURAN

(Continuare în pag. a 4-a)

Mîine dimineață (ora 11), în ba
zinul din Ștefan cel Mare, va avea 
loc pasionantul derby al campiona
tului național de polo, care opune 
echipele Dinamo și Rapid, în al
cătuirea cărora intră majoritatea 
internaționalilor ce ne-au repre
zentat Ia „Trofeul Jadran“. Citiți 
amănunte în pag, a II-a.

Radu Lazăr, unul din 
atuurile echipei Dinamo 
în derbyul de mîine 

Rapid

Fotoi N. DRAGOȘ

Start

ETAPEI I

readaptăm alte jucătoare:

Nu?a DEMIAN

(Continuare în pag a 2-a)

cu justifi- 
participan-

tine- 
dato- 
rîvnă 
a su-

(Continuare în pag. a 4-a)

Foto : D. NEAGU

ÎN ÎNTRECERILE PENTRU TITLURILE NAȚIONALE LA TENIS DE MASĂ

panou, 
în luptă 
pentru minge

CAMPIONII BALCANICI,
DOBOSI-OVÂNEZ, ÎNVINȘI!

în ediția „tinereții 
a campionatului 

baschetbalistelor
Cele mai bune 10 echi

pe feminine de baschet 
ale țării încep, de azi, 
disputa pentru desemna
rea campioanei republica
ne. Un eveniment impor
tant, așteptat 
cat interes de

de ridicat. Dificultățile au fost le
gate de absența Cristinei Metzen- 
rath și a Constantinei Dumitru 
(n.r.i ambele convalescente — he
patită și, respectiv, operație de 

menise), două dintre componentele 
de bază pe ale căror posturi a tre
buit să
extremă stingă — Magyari și Iba- 
dula, centru — Terezia Popa și 
Schramko. Verificările au contri
buit mult la stabilizarea lor pe noi
le posturi, așa incit acum le pu
tem considera integrate sistemului"

P. Simion: „Verificările ne-au e- 
vidențiat un sistem de apărare 
bine însușit. Ele au perfecționat un 
contraatac care, în majoritatea ca
zurilor, merge ca la carte. N-au 
putut fi însă eliminate scăderile 
atacului organizat, care încă se 
mai desfășoară sub posibilitățile 
jucătoarelor. „Vinovate" se fac,

PROGRAMUL
Azi, la București :
Constructorul ■— Voința 

Brașov
Mîine, în țară :
Universitatea Iași — 

A.S.A. Cluj
Sănătatea Satu Mare — 

Rapid București
Crișul Oradea — Poli

tehnica București.
Universitatea Timișoara 

—I.E.F.S.

te și de iubitorii acestui 
joc sportiv.

Această a XXIIl-a edi
ție a campionatului repu
blican are o caracteristi
că îmbucurătoare și anu
me infuzia masivă de ti
neret semnalată în rîn- 
dul majorității formații
lor. Așa este, de pildă, 
cazul echipei Rapid, care 
în primăvară avea cel 
mai vîrstnic lot, iar acum 
se prezintă cu numeroase 
elemente promovate din 
team-urile de junioare. 
Constatarea ne dă speran
țe că vom asista la între
ceri disputate cu mai 
multă vigoare, dar în a- 
celași timp ne obligă să 
atragem atenția că scăde-

rea mediei de vîrstă nu 
trebuie să ducă la cobo- 
rîrea nivelului tehnic. A- 
ceasta înseamnă că 
rele promovate au 
ria de a munci cu 
și seriozitate pentru 
plini absența fostelor titu
lare nu numai prin elan, 
ci și prin tehnică. Este o 
problemă foarte importan
tă, poate cea mai impor 
tantă a campionatului, de
oarece de progresul tehnic 
și tactic al divizionarelor 
A depinde, în cea mai 
mare măsură, posibilitatea 
de alcătuire a unui lot 
național puternic, capabil 
să evolueze cu succes în 
viitoarele confruntări in
ternaționale.

Cît privește campiona
tul propriu-zis, vom re
marca faptul că princi
pale pretendente la 
se anunță, de astă 
actuala campioană, 
tehnica București, 
I.E.F.S., dar că, pe 
curs, surprizele nu

titlu 
dată, 
Poli-

excluse. Totul depinde de 
sîrguința cu care se' va 
pregăti fiecare formație, 
de dăruirea cu care vor 
fi abordate meciurile', de 
disciplina la antrenamen
te și în timpul jocurilor.

Nu ne rămîne decît să 
urăm succes deplin celor 
mai bune echipe feminine 
de baschet ale României 
în prestigioasa lor între
cere!

SIBIUL ÎN PRAGUL SEZONULUI SPORTIV DE IARNĂ
• 42 de echipe divizionare ® înotul — OBLIGATORIU 
pentru copii I • în 9 luni — 45 de campioni ® Pasiunea 

pentru sport — element esențial

contribui în aceeași măsură la în
deplinirea obligației generale a 
mișcării sportive ! aceea de a con
tribui cu toate forțele la cuprinde 
rea unui număr tot mai mare de 
oameni ai muncii, a tineretului în
deosebi, în practicarea exercițiilor 
fizice și sportului, la progresul per
formanțelor.

Este neîndoielnic că — dacă 
s-ar institui vreodată titlul de 
„oraș sportiv" — Sibiul ar concura 
cu succes la obținerea lui. Poate 
că fiind situat între munți, orașul 
de pe malurile Cibinului a favo
rizat oamenilor săi apropierea și, 
apoi, afecțiunea pentru mișcare. 
Poate că dascăli îndrăgostiți de 
meserie au insuflat tinerelor gene
rații pasiune pentru exercițiul fi
zic. Cert este că aici, în străvechea 
cetate, devenită oraș modern, spor
tul este la el acasă. An de an — 
grație îndrumării și sprijinului 
efectiv al partidului și statului, 
datorită eforturilor comune ale 
diferitelor ergane și organizații lo
cale, ale oamenilor de pe aceste me
leaguri — mișcarea de educație 
fizică și sport a înregistrat, în toate

schiorii noștri vor participa la pa- domeniile șaje(-grăîtoarg P£2S£8-

se. Numărul terenurilor de sport 
a crescut neîncetat, starturile com
petițiilor de masă au devenit din 
ce în ce mai populate, performan
tele s-au ridicat la un nivel tot 
mai înalt. Numeroase elemente 
talentate — descoperite și crescute 
în secțiile asociațiilor și cluburilor 
sportive sibiene — fac parte din 
reprezentativele României. Un sin
gur exemplu — pe care-1 socotim 
edificator — în ceea ce privește 
progresul sportului de performanță! 
în 1968 existau în județul Sibiu 24 
de echipe divizionare. Astăzi se 
află angajate în întrecerile națio
nale 42 de formații 1

Acum, în prag de Iarnă, sporti
vii, antrenorii și activiștii sibieni 
se pregătesc pentru un nou start. 
Sezonul care urmează, la fel de 

ga. .8.

O INIȚIATIVĂ CE SE CERE 
EXTINSĂ

Știți, probabil, că la Sibiu înotul 
a devenit o disciplină sportivă 
obligatorie pentru toți școlarii. Este 
vorba de inițiativa unor profesori 
— cîndva înotători fruntași —, sus
ținută de toate organele locale, 
datorită căreia zilnic trec prin ba
zinul de la Baia populară „Nep
tun" elevii din clasele II—V de la 
toate școlile generale. Sub suprave
gherea unor cadre calificate, ei în
vață tainele înotului. Tot aici vin 
și elevii școlii generale din comuna 
Hamba (situată la 12 km de Sibiu), 
acțiunea urmînd să fie extinsă la 
Mediaș și Cisnădie. în timpul 
iernii activitatea va continua cu 

asalarif

însoțiți de profesorii lor, vor veni 
la „Neptun" pentru a petrece ore 
plăcute și utile. Mulți dintre ei își 
vor descoperi (sau lj se va desco
peri) talentul în vreuna dintre pro
bele acestei ramuri sportive. Cei 
dotați vor continua să se pregă
tească. și, cu siguranță, loturile 
națiotiale vor fi aprovizionate — 
nu peste multă vreme — cu noi 
elemente capabile să întreacă per
formanțele record de astăzi. Ne în
trebăm însă de ce alte orașe de pe 
cuprinsul țării, mai bine dotate ma
terial pentru înot, nu preiau această 
inițiativă 7

ARAD, 22 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Cea de-a 42-a ediție 
a campionatului republican de tenis 
de masă a debutat excelent, anun- 
țînd de pe acum o reușită a con
cursurilor. cel puțin din _ Punct de 
vedere organizatoric.
s-a străduit și a izbutit să asigure 
un cadru corespunzător : o sală spa
țioasă (și bine iluminată) cu 5 mese, 
precum și un corp competent de 
arbitri. La acest succes organizatorio 
se cuvine să amintim și aportul ce
lor doi specialiști, Aurel Popovici 
și Nicu Naumescu. membri ai Birou
lui federației de resort.

Așadar, ambianta propice fiind 
creată, concurenții au putut evolua 
la valoarea lor reală, iar invocarea

CJEFS Arad

vreunel carențe organizatorice oa 
scuză trebuie considerată drept ne
avenită. Și, intr-adevăr, in meciurile 
disputate pînă acum, cele de dublu 
băiet! si dublu fete, chiar si rezul
tatele surpriză — pentru că au fost 
cîteva — nu s-au datorat cine Știa 
cărui neprevăzut. învingătorii s-au 
detașat ca urmare a unei forme 
sportive si a unei tactici ce s-au 
dovedit superioare la momentul dat. 
în general, cîștigătorii au deținui 
mai mult inițiativa, au fost mai in-

Constantin COMARNISCHI

(Continuare în pog. a 4-a)

O ETAPA HOTARITOARE
IN DIVIZIA DE ATLETISM

LA STARTUL NOULUI SEZON : 
13 RAMURI SPORTIVE

Peste 4000 Se sportivi — prac- 
ticînd 13 discipline (atletism, bas
chet, box, călărie, gimnastică, 
handbal, haltere, (Judo, lupte, na- 
tație, patinaj, schi și volei) — se 
pregătesc pentru a lua startul în

Hristache NAUM

Dacă tnsă, la Cluj, dinamoviștli vor ter
mina învingători, toate aceste calcu.e 
vor deveni Inutile 1

Al treilea meci, Brașov — Metalul — 
Timiș (la Brașov) reprezintă șl el un 
derby, al ,-,lanternei roșii".

In concursul interjudețean sint pro
gramate următoarele întîlniri : Constanta
— Iași — Prahova (Constanța), Ilfov — 
Galați -« Suceava (Giurgiu), Bacău — 
Neamț — Brăila (Bacău) în zona I, Arad
— Dolj — Caraș Severin (Arad), Mure»
— Argeș — Maramureș (Tg. Mureș), 
Sibiu — Hunedoara — Bihor (Sibiu) in 
zona a n-a.

Această etapă a competițiilor pe e- 
chlpe constituie pentru cei mal mulți 
'dintre Btleții noștri ultimul lor start in

Ultima etapă a campionatului repu
blican de atletism pe echipe șl cea a 
concursului republican lnterjudețean 
programează cîteva meciuri foarte atrac
tive, Importante pentru stabilirea clasa
mentelor finale. Derbyul diviziei A îl 
constituie indiscutabil, intîlnlrea de la 
Cluj (Dinamo — Steaua — Cluj) hotă- 
ritor pentru desemnarea formației cam
pioane pe 1971.' Este interesant că în 
acest meci Steaua joacă, totuși un rol... 
secundar, deoarece atfînd un punctave- 
raj mal slab declt C.A.U. șl Dinamo, In 
mod practic ‘
titlul, chiar 
pe Dinamo, 
situației va 
în partidele — ---- .
stadionul Republicii din Capitală), își

nu mal poate să-și adjudece 
dacă va învinge, să zicem, 
în acest caz beneficiarul 
fi C.A.U. București care 
cu Rapid și S.S.A. (de pe

(Continuare ta gag. a HI -- aestrea-fie Pa Pista .din
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LE 10 PARTICIPANTE LA EDIȚIA A XXIII-a 
A DIVIZIEI FEMININE A DE BASCHET TURNEUL

In divizia A

O ETAPA A GAZDELOR?
DE CALIFICARE

Vă prezentăm cele 10 participante Ia divizia A. In paranteze sînt indicate înălțimea și virsta. Mal pre- 
n că în Ioturi sînt cuprinse numai jucătoarele cu drept de a evolua imediat în competiție, alte bascliet- 
ste urnind a face „carantina" impusă de regulamentul 
legale.

de transferări în cazul neîndeplinirii tuturor fortne-
PENTRU JOCURILE OLIMPICE

POLITEHNICA București I. E. F. S. București
CULORILE CLUBULUI: alb-albastru
ANTRENOR : Grlgore Costescu
LOTUL: Cornelia Taflan — eăpitana echi

pei (1,73—29), Ecaterina Savu (1,80—25), Ileana 
Gugiu (1,74—24), Gabriela Ciocan (1,82—24), 
Anca Demetrescu (1,80—27), Marcela Topor 
(1,78—22), Aurelia Enciu (1,69—22), Suzana 
Szabados (1,68—23), Georgeta Schreiber (1,70— 
24), Iudith Farkaș-Orban (1,69—23), Margareta 
Pruncu (1,78—29).

MEDIA TALIEI : 1,74 m
MEDIA VIRSTEI: 24,8 ani.

CULORILE CLUBULUI : galben-albastru
ANTRENOR : loan Nicolau.
LOTUL: Ana Popov — eăpitana echipei 

(1,82—21), Eugenia Salcu (1,74—21), Ana Deak 
(1,79—21), Cornelia Petric (1,81—21), Carmelita 
Amza (1,69—21), Doina Iftimie (1,60—20), Clara 
Szabo (1,79—20), Martha Barabas (1,69—21), 
Viorica Balai (1,76—19), Ecaterina Vigh (1,70— 
21), Ștefania Gijirea (1,88—20),

MEDIA TALIEI : 1,76 m
MEDIA DE VÎRSTA : 20,5 ani.

CULORILE CLUBULUI: vișiniu-alb
ANTRENOR emerit: Sigismund Ferencz.
LOTUL : Anca Racoviță — eăpitana echipei 

(1,75—32), Dorina Suliman (1.81—31), Gabriela 
Nicola (1,78—24), Elisabeta Bohm (1,70—27), 
Elena Nicolae (1,80—24), Ștefania Basarabia 
(1,78—19), Luiza Tal (1,73—19), Doina Buga 
(1,80—19), Maria Roșianu (1,72—19), Mioara 
Găescu (1,76—19), Rodica Pândele (1,66—18), 
Anastasia Dumitrescu (1,70—19), Sanda Mano- 
liu (1,75—19).

MEDIA TALIEI : 1,74 m
MEDIA DE VIRSTA: 22,3 ani.

CULORILE CLUBULUI : roșu—albastru
ANTRENOR : Iosif Lajcsak.
LOTUL: Agneta Bodor — eăpitana echipei 

(1,66—34), Iuliana Balogh (1,62—24), Viorica 
Boca (1,78—19). Suzana Csege (1,80—26), Ildiko 
David (1,64—23), Doina Dumitrașcu (1,67—20), 
Edita Furuiaș (1,74—19), Ana Horvațh (1,74—25), 
Marta Szekely (1,73—19), Gabriela Lertner 
(1,69—19), Gbizela Molnar (1,74—24), Maria 
Popa (1,81—21), Elisabeta Szekely (1,68—15). 
Ileana Kvatal (1,73—15), Doina Rusu (1,70—22).

MEDIA TALIEI: 1,71 m
MEDIA DE VIRSTA : 21,6 ani.

După cum se știe, pentru comple
tarea numărului de 12 echipe repre
zentative care vor participa anul 
viitor la turneul masculin din cadrul 
J.O. se va organiza un turneu de 
calificare, în urma căruia două for
mații se vor alătura celorlalte. Com
petiția preolimpică. la _ care iau par
te și voleibaliștii români, a fost în
credințată federației franceze. A- 
ceasta a stabilit ca turneul să șe 
desfășoare între 4 și 11 august, în 
4 serii (localitățile nu au fost încă 
desemnate). Opt din cele 16 echipe 
participante vor fi plasate din of’- 
ciu în cele 4 serii. Ele sînt : repre
zentativa Franței (țară organizatoa
re) si primele 7 echipe — necalifi
cate — clasate la „mondialele" din 
1970, între care și echipa României. 
Celelalte 8 vor fi repartizate prin 
tragere la sorți. Ele vor fi desemnate 
de comisiile continentale de zonă 
pînă Ia data de 10 ianuarie 1972.

Tragerea la sorti a seriilor elimi
natorii va avea loc la 3 iunie 1972.

Echipele clasate pe primul loc 
serii vor participa la un turneu 
nai de 4. primele două clasate 
acest turneu obținînd dreptul 
participare la Jocurile Olimpice.

După fiecare meci din serii și tur
neul final, se va face control anti
doping asupra a doi jucători desem
nați prin tragere la sorți.

Membrii juriului, prezidat de Paul 
Libaud, președintele F.I.V.B., vor 
veghea asupra corectitudinii desfă
șurării meciurilor din serii si tur
neul final:

in
fi-
în

Astăzi și mîine sînt programate 
meciurile etapei a doua a cam
pionatelor diviziei A de volei. Eta
pa masculină se caracterizează 
prin partide în care echipele gaz
dă au prima șansă. Cu o singură 
excepție: întîlnirea Unirea Trico
lor Brăila — Progresul București, 
care ni se pare mai echilibrată, 
fiind deschisă oricărui rezultat. 
Deși abia reveniți în A, „bancarii" 
au profitat poate cel mai mult de... 
perioada transferărilor, întărin- 
du-și substanțial lotul, în timp ce 
brăilenii au rămas doar în 8 ju
cători, avînd situația cea mai di
ficilă în divizie. Totuși, nu este 
exclus ca rezultatul să le fie fa
vorabil, avînd în vedere faptul 
că echipa știe să lupte fără me
najamente (așa cum a arătat 
miercuri seara, în sala Dinamo) 
și că evoluează pe teren propriu, 
înclinăm să credem că în cele
lalte partide : Rapid 
lalea 
nica
18,30, în sala Giulești), Dinamo — 
Tractorul Brașov, Politehnica Ga
lați - ’
I.E.F.S. ......
nu vor produce surprize. Astfel, 
confruntarea de la Galați, dintre 
studenții localnici și cei clujeni, 
precum și partida I.E.F.S. — Vii
torul ar putea să ofere spectacole 
voleibalistice atractive.

La fete, reține atenția meciul 
dintre echipele bănățene Sănătatea 
Arad și Universitatea Timișoara, 
în care prima șansă aparține stu-

dentelor, dar terenul propriu poate 
fi un atu important pentru Eli
sabeta Goloșie și compania. în ce
lelalte întîlniri gazdele sînt mari 
favorite i Rapid — Constructorul 
(azi, de la ora 17, în sala Giulești), 
Dinamo — Farul, Medicina Bucu
rești — Ceahlăul P. Neamț, 
I.E.F.S. — C.S.M. Sibiu și Penici
lina Iași — C.P. București.

ÎN FAȚA FILEULVJI

Universi-
Craiova, Steaua — Politeh- 

Timișoara (azi, de la ora

Universitatea Cluj și 
— Viitorul Bacău, oaspeții

I.P.G.G.-BUCUREȘTI PE LOCUL I
ÎN ALPINIADA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CULORILE CLUBULUI : aibastru-alb
ANTRENOR: Gabriela Both
LOTUL : Iuliana Anderko — eăpitana echi

pei (1,79—24), Eva Horvath (1,73—22), Maria 
Kercso (1,80—20), Elisabeta Dobosi (1,65—19), 
Tamara Todosciuc (1,66—19), Iudita Pataki 
(1,73—22), Ecaterina Tamas (1,83—19), Diana 
Mihalic (1,76—17), Ileana Petrușca (1,73—17), 
Ana Benedek (1,72—26), Viorica Corodau 
fl,68—22), Gabriela Vrascht (1,67—17), Varvana 
Tamasi (1,72—18). J

MEDI A TALIEI: 1,73 m
MEDIA DE VÎRSTA : 20 ani.

CULORILE CLUBULUI: roșu-albastru 
ANTRENOR : Nicolae Martin.
LOTUL: Ildiko Sipos — eăpitana echipei 

(1,80—27), Eniko Tarr (1.82—18), Clara Bugar 
(1,80—37), Ecaterina Pajtek (1,77—22), Elisa- 
heta Pajtek (1,79—24), Maria Petrescu (1.78— 
20), Floarea Trandafir (1,71—23), Olimpia Neța 
(1,69—24), Viorica Popa (1,63—26), Doina Rim- 
baș (1,72—25), Gabriela Vanea 
Paloș (1,70—18), Dorina Maniu 
Pop (1,72—17).

MEDIA TALIEI : 1,73 m
MEDIA DE VÎRSTA : 22,7

(1,63—19), Vilma
(1,73—18), Ildiko

Activitatea oficială a alpiniști- 
lor din București s-a încheiat o 
dată cu disputarea etapei finale a 
Alpiniadei municipiului care a avut 
loc în masivul Piatra Mare.

După omologarea rezultatelor, s-a 
stabilit clasamentul general (în care 
sînt cumulate rezultatele obținute 
în toate etapele întrecerii). Pe pri
mul loc s-a situat Clubul sportiv 
universitar I.P.G.G. din București 
care și-a adjudecat astfel și titlul 
de campioană a Capitalei. Pe locu
rile următoare s-au situat alpiniști 
din alte orașe ale țării 1 Poli
tehnica Timișoara și Voința Sibiu.

De-a lungul întregului sezon au 
participat la întreceri 11 secții de 
alpinism : Armata Brașov, I.P.G.G. 
București, Celuloza Zărnești, Gri- 
vița Roșie București, Metalul Plo- 
peni, Politehnica Brașov, Politehni
ca Timișoara, Sănătatea București, 
Torpedo Zărnești, Voința Sibiu și 
Voința Ploiești.

Au desfășurat o activitate sub 
posibilități Sănătatea și Grivița Ro
șie care nu au format noi cadre de 
alpiniști, terminînd pe ultimele 
locuri din clasamentul Alpiniadei 
municipiului București.

LAUREATELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE

BUCUREȘTI

BUCUREȘTI

BUCUREȘTI
C.

I.E.F.S.

(Urmare din pag. 1)

TALIEI: 1,74 m. 
DE VIRSTA: 22 ani.

București
RAPID BUCUREȘTI 
București
Tg. Mureș
RAPID BUCUREȘTI
București

acoperit, la o sală de atle- 
cu minimum trei culQare, 

sală pentru lupte, haltere și 
Ultimele două s-ar putea 

stadionului

a urca pe podiumul premiantelor celor 22 de 
ale

București
București

POLITEHNICA 
București
Brașov

POLITEHNICA
București

Iolana Roos (1,64—24), 
(1,66—25), Viorica Haurleț 

Aura Vasiu (1,71—22), Emese Izsak
Petriman (1,64—17), Maria Szabo 
Livia Iftimie (1,60—19), Anișoara 

(1,71—19).
TALIEI: 1,68 m
DE VIRSTA : 20 ani.

1970 — 1971
I.E.F.S.
Rapid București

__ _ _ premia 
campionatului național ;

1957 ENERGIA TRUSTUL I CONSTRUC
ȚII BUCUREȘTI 
Locomotiva București 
Progresul M. I. București

1957 — 1958 CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI
Olimpia M. I. București 
C.F.R. București

1958 — 1959 CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI
Olimpia M. I. București 
Voința ‘

1959 — 1960
Știința 
C.S.M.

1960 — 1961 
Știința 
C. S. Oradea

1961 — 1962 RAPID BUCUREȘTI 
știința Cluj 
știința București

1962 — 1963 ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
Rapid București 
Mureșul Tg. Mureș

1963 — 1964 ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
Rapid București 
Voința București

1964 — 1965 RAPID BUCUREȘTI 
Știința 
Voința

1963 — 1966 
Rapid 
Voința

1966 — 1967 
Rapid ___
Universitatea Cluj

1967 — 1968 POLITEHNICA 
Rapid București 
Universitatea Cluj

1968 — 1969 RAPID BUCUREȘTI 
Politehnica București 
I.E.F.S. București

1969 — 1970 POLITEHNICA BUCUREȘTI 
Rapid_ București

București
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
București

SE REIA CAMPIONATUL DIVIZIEI A

• Arbitrii români V. Chioreanu, 
I. Covaci, Gh. Ionescu, N. Ionescu 
și D. Rădulescu au primit confir
marea oficială de arbitri interna
ționali.

• S-a hotărît ca la J.O. de la 
Munchen să 
de fabricație

• Echipele 
ale României 
diționalu] turneu internațional de 
la Sofia.

fie folosite mingile 
japoneză MIKASA. 

naționale de tineret 
vor participa la tra-

• Pînă în prezent, au obținut 
calificarea la J.O. următoarele e- 
chipe masculine: U.R.S.S., Japo
nia, R.D. Germană, Bulgaria, Bra
zilia, Cuba, Cehoslovacia, R.F. a 
Germaniei (țară organizatoare). 
Altele două : campioana Africii' 
(probabil Tunisia) și o a doua echipă 
asiatică, ce va fi desemnată în ur
ma unui turneu de calificare (3 
echipe) organizat în Franța, în 
luna iulie, se vor alătura acestora, 
ca și celelalte două desemnate de 
turneul preolimpic.

La feminin sînt cunoscute toate 
cele 8 participante la J.O. i 
U.R.S.S., Japonia, R.P.D. Coreeană, 
Ungaria, Cehoslovacia, Coreea de 
Sud, Mexic și R.F. a Germaniei.

Rubrică redactată de
Aurel BREBEANU

UN „CAP DE AFIȘ": 
ȘTIINT A-STEAUA 

Șl UN NOU CUPLAJ 

In bucurești
După o săptămînă de întrerupere, 

datorită programării partidei de ve
rificare a lotului reprezentativ (care 
n-a fost totuși ceea ce se spera), 
campionatul diviziei A de rugby 
se reia cu partidele etapei a Vlll-a.

„Capul de afiș" îl deține, fără 
îndoială, meciul de la Petroșani, 
unde se întîlneso ȘTIINȚA și STEA
UA (arbitru i Șt. Constantineseu). 
Campionii au o misiune dificilă în 
fața studenților, care pe teren pro
priu sînt foarte greu de întrecut. 
Pentru a nu pierde contactul cu 
primele locuri, steliștii au neapă
rat nevoie de victorie. Se anunță, 
deci, un joc frumos, care va oferi, 
sperăm, un spectacol rugbystic de 
calitate. Actuala lideră, UNIVER
SITATEA Timișoara, primește re
plica FARULUI (arbitru R. Chiriac). 
care a reușit să dispună de Steaua 
în etapa trecută. Acordăm, totuși, 
prima șansă echipei gazdă, care va 
lupta să păstreze locul întîi. La 
Cluj, AGRONOMIA — DINAMO 
(arbitru P. Ionescu). Clujenii treo 
printr-o criză prelungită, ceea ce 
ar putea contribui la victoria e- 
chipei bucureștene, un XV cu ca
lități indiscutabile. SPORTUL STU
DENȚESC va întîlni, duminică de 
la ora 9,30 pe terenul Parcul copi
lului, pe POLITEHNICA Iași (ar
bitru S. Dragomirescu). In rest, 
două jocuri •< RULMENTUL Bîrlad 
— C.S.M. Sibiu (arbitru D. Grigo- 
rescu) și GLORIA—GRIVIȚA RO
ȘIE (arbitru Al. Lemneanu) — care 
se dispută tot în Parcul copilului 
în cuplaj cu partida studenților — 
ce au, după părerea noastră, „so
liste" sigure în Rulmentul și Gri
vița.

UN DERBY MULT AȘTEPTAT: DINAMO-RAPID
anunță citeva

a etapei a III-a

CULORILE CLUBULUI : violet-alb
ANTRENOR : Gheorghe Roșu.
LOTUL : Octavia Simon — eăpitana echipei 

(1,68—34), Agnes Dum/tru (1,74—28), Paras- 
chiva Bunica (1,80—24), Emilia Leca (1,69—20). 
Elena Ruicu (1,65—20), Maria-Elena Mareș 
(1,77—22), Floarea Guiișka (1,65—22), Marilena 
Gherghel (1,68—22), Aha Pălăceanu (1,66—23), 
Miorica Calboreanu (1,77—22), Maria Laszlo 
(1,71—20), Doina Georgescu (1,63—20), Măriuca 
Vasiliu (1,75—20), Elena Voicu (1,69—20).

MEDIA TALIEI: 1,70 m
MEDIA DE VIRSTA : 22,6 ani.

CULORILE CLUBULUI : galben-bleu
ANTRENOR : Gheorghe Luca.
LOTUL: Georgeta Gumeniuc — eăpitana 

echipei (1,75—24). Rosemarie Haraga (1,83—23), 
Otilia Apostol (1,63—20), Silvia Aprolac (1,61— 
21), Elisabeta Laszlo (1,68—21), Elena Ciurciun 
(1,66—21), Acnora Stoica (1,78—21), Viorica 
Munteanu (1,70—20), Elena Anichiței (1,63—20), 
Adriana 
(1,71—17), 
Costache

MEDIA
MEDIA

Iată echipele care au avut cinstea de 
ediții de pină acum

1950 ȘTIINTA BUCUREȘTI 
Locomotiva C.F.R. București 
Flamura roșie Cluj

1951 LOCOMOTIVA C.F.R. BUCUREȘTI 
Știința București
„Ianoș Herbak“ Cluj

1952 LOCOMOTIVA C.F.R. BUCUREȘTI 
Știința I.C.F. București 
Progresul Oradea

1953 ȘTIINȚA CLUJ
Știința I.C.F. București 
Progresul 1. C. Oradea

ȘTIINȚA CLUJ
Știința I.C.F. București 
Constructorul București
ȘTIINȚA I.C.F. BUCUREȘTI 
Constructorul București 
Locomotiva București
ENERGIA TRUSTUL T CONSTRUC
ȚII BUCUREȘTI
știința I.C.F. București
Știința M. I. București

CULORILE CLUBULUI: galben-roșu 
ANTRENOR : Mircea Vasilescu.
LOTUL: Anca Odobescu-Godeanu — căpi- 

na echipei (1,82—26), Florentina Popescu 
(1,69—20), Marieta Gugu (1,76—20), Elena Iva- 
novici (1,81—37), Maria Baboia (1,79—22), Sanda 
Petreanu (1,67—23), Domnica Gheorghe (1.75— 
20), Marieta Guranda (1,74—18), Mihaela Po
pescu (1,69—21), Liliana Sanda (1,70—22), Ana 
Preda (1,73—29), Cristina Răaulescu (1,72—18), 
Violeta Sîrbu (1,70—18), Catinca Poulieff 
(1,67—29).

MEDIA TALIEI: 1,73 m
MEDIA DE VIRSTA : 23 ani.

CULORILE CLUBULUI : albastru-galben
ANTRENOR : Ruxandra Wittmann.
LOTUL : Ana Grosskopf — eăpitana echipei 

(1,81—21), Rodica Săveanu (1,77—20), Mona 
Ciurtea (1,76—21), Ana Sarchisian (1,77—17), 
Bogdana Diaconescu (1,84—29), Gisela Schnebli 
(1,74—22), Maria Nedelea (1,78—22), Mariana 
Moldovan (1,74—20), ~ ‘
Martha Balogh 
(1,75—21), 
(1,69—22).

MEDIA
MEDIA

La Galați — derbyul etapei: Constructorul-Rapid București (m)

După o întrerupere de o săptă
mînă, cauzată de semifinalele cam
pionatului individual și perechi, se 
reiau întrecerile diviziei A.. In cele 
două serii, atît la femei cît și la 
bărbați, se vor disputa azi și mîine 
cîteva partide deosebit de intere
sante. care pot aduce modificări e- 
sențiale în clasamente. Astfel, in 
seria Sud se vor întîlni echipele 
masculine clasate pe primele două 
locuri : Constructorul Galați și Ra
pid București. Noua promovată in 
divizie, formația din orașul dună
rean, cuprinde cîteva individuali
tăți de certă valoare, cum sînt I. 
Băiaș și I. Tismănaru — compo- 
nenți ai echipei naționale, ceea ce 
constituie un atu în lupta pentru 
obținerea victoriei în acest meci. 
Campioana, Voința Tg. Mureș, joa
că la Mediaș cu Gaz metan, o for
mație de la mijlocul clasamentului 
seriei Nord, care poate totuși să 
facă... zile negre mureșenilor. Par
tide atractive se anunță la Ploiești 
între Rafinăria Teleajen și Gloria 
București, precum și la Cluj, în
tre cele două debutante în compe 
tiție, Voința și Electrica Sibiu.

La femei, etapa pare să fie mai 
calmă, întrucît derbyul seriei Sud 
(Laromet București — Rapid Bucu
rești) s-a amînat, din cauză că ju- 
cătoarea Elena Trandafir se află 
într-un turneu în R.D.G. Întîlnirile

care rețin totuși atenția iubitorilor 
sportului popicelor sînt i Voința 
Ploiești — Metrom Brașov, Petrolul 
Băicoi — Constructorul Bucu
rești (seria Sud), C.S.M. Reșița — 
Voința Cluj, Voința Sibiu — Voința 
Oradea (s. Nord). Echipa campioa
nă la femei. Voința Tg. Mureș, care 
conduce în clasamentul seriei Nord, 
deși joacă cu ocupanta locului IV, 
Voința Timișoara, are totuși o mi
siune ușoară — reuniunea fiind ia 
Tg. Mureș.

Campionii

Partida centrală 
din returul campionatului de polo 
o constituie fără îndoială derb.vul 
mult așteptat între cele două for
mații bucureștene, DINAMO și 
RAPID, singurele candidate la 
titlul național. Meciul a fost pro
gramat duminică dimineața, de la 
ora 11, la bazinul Dinamo și va 
fi arbitrat de dr. Ion Drăgan, de
semnat prin tragere la sorți.

Ambele echipe s-au antrenat in
tens în ultima săptămînă în dorința 
de a se prezenta cit mai bine la 
această confruntare, care poate fi 
decisivă pentru obținerea titlului, 
în ciuda jocurilor din 
care sînt programate 
a patra etapă-turneu. 
ment, dinamoviștii se 
tea clasamentului, __ ____
puncte mai mult decît adversarii 
lor și un plus de două goluri la 
diferența de golaveraj.

După cum ne-a declarat antreno
rul C. Vasiliu, poloiștii de la Rapid 
vor alinia la acest meci cea mai 
bună formație, adică : Chețan și

turneul final, 
după cea de 
în acest mo
artă în frun- 
avind două

indisponibilități in formație

Mureșan — Szabo, Culincac, C. 
Rusu, Slavei, Bartolomeu, Miu, Bă- 
jenaru, Medianu, Țăranu. In schimb, 
formația dinamovistă anunță unele 
indisponibilități. Mihăilescu, acci
dentat la turneul de la Hvar, nu 
poate juca, iar prezența în echipă 
a lui Zamfirescu, Huber și Novac 
(bolnavi) este incertă. Echipa pro
babilă : Frățllă — Lazăr, 
pescu, Kroner, Popa, Rus, 
pescu, Frîncu, El. Teodor 
rescu, Huber, Novac).

în acest an, cele două 
s-au mai întîlnit de trei 
partidele amicale, Dinamo 
gat cu 3—2, iar Rapid cu 5—3 ; 
meciul din turul campionatului s-a 
încheiat cu victoria dinamoviștilor 
la scorul de 5—4.

Iată șj programul complet al 
jocurilor programate de această e- 
tapă în Capitală : Astăzi, de la or,i 
16, la bazinul Dinamo: Vagonul 
Arad — C.S.M. Cluj și I.E.F.S. — 
Dinamo; mîine, de la ora 10, Ia 
bazinul Dinamo: Progresul — 
C.S.M. Cluj și Dinamo — Rapid ; 
de la ora 17, la bazinul Floreasca : 
Progresul — Vagonul; luni, de Ia 
ora 17, la bazinul Dinamo : Rapid 

I.E.F.S.

D I’o- 
M. Po- 
(Zamfi-

echipe 
ori. în 
a cîști-

INTERVIU
(Urmare din pag. 1)

în

CU ANTRENORII LOTULUI

special, aruncătoarele de la dis
tanță — Arghir, Micloș, Băicoianu 
— care nu-și valorifică integral po
tențialul de gol“.

— Cunoscînd valoarea formați
ilor care vor concura la Trofeul 
Carpați ca și a celor prezente în 
turneul final al C.M. din Olanda 
și comparînd-o cu cea a echipei 
române, la ce nivel al ierarhiei

O competiție de masă 
așteptată cu interes

CUPA SATELOR VRÎNCENE"55
în ultima zi a lunii octombrie 

cîteva sute de tineri din satele și 
comunele județului Vrancea își vor 
disputa, la Odobești, șansele pen
tru cîștigarea unui inedit trofeu i 
„Cupa satelor vrîncene", competi
ție aflată la prima ediție.

Inițiativa stimulării, pe această 
cale, a tinerilor dornici să facă 
sport aparține Comitetului jude
țean U.T.C., C.J.E.F.S. și — fapt 
îmbucurător — Uniunii județene 
a cooperativelor agricole de pro
ducție Vrancea. Organizatorii, prin 
instituirea acestei competiții au 
urmărit 
sătesc 
fizice, 
unor 
manță,

competiții 
mobilizarea tineretului 

în practicarea exercițiilor 
depistarea și selecționarea 
viitori sportivi de perfor- 

întărirea organizatorică a

SIBIUL ÎN PRAGUL SEZONULUI SPORTIV DE IARNĂ
noul șezon sau pentru a continua 
întrecerile începute mai de mult. 
Ei se vor pregăti și vor concura 
sub supravegherea a 82 de cadre 
calificate (profesori, antrenori) în 
cele 14 săli și bazine (majoritatea 
aparținînd școlilor din județ), pe 
pîrtiile de la Păltiniș și Valea 
Sadului, pe patinoarele naturale 
etc. Pînă la sfîrșitul anului va fi 
gata și patinoarul artificial din 
Sibiu, construit cu resurse locale 
(U.T.C. și C.J.E.F.S.), la care se 
depun zilnic de către tineri mii 
și mii de ore de muncă patriotică. 
In proiect se află și amenajarea 
de noi pîrtii la Păltiniș și la Bîlea.

In ultimele trei luni ale acestui 
an (octombrie, noiembrie și decem
brie), în județul Sibiu se vor des
fășura 186 de acțiuni sportive in 
cadrul diviziilor naționale, turne-

elor cu caracter republican și în- 
tîlnirilor internaționale.

Condițiile privind baza materială 
(îndeosebi sălile și bazinele) nu 
permit însă sportivilor și antre
norilor sibieni să atingă nivelul 
de pregătire (implicit și de perfor
manță) la care ar avea dreptul. 
In lungile nopți de iarnă ei visea
ză la o sală a sporturilor, la un 
bazin 
tism 
la o 
box. 
amenaja sub tribuna
Metalul, dacă aceasta ar fi... con
struită. Ei știu însă că astăzi visele 
au toate șansele să devină reali
tăți. Unele dintre deziderate se 
și află în proiectele pentru anii 
următori. Cu mai mult sprijin lo
cal, cu ® mai mare atenție din 
partea forurilor centrale, dorin- 
țele_^. Pricepuțiloc

activiști din județul Sibiu, in 
fapt — necesități actuale ale spor
tului de aici — vor deveni, cu 
siguranță, realități palpabile. Ar fi 
păcat ca aproape 50 la sută din 
cei ce doresc să-și continue și 
iarna munca de pregătire în ramu
ra sportivă căreia i s-au dedicat, 
să-și întrerupă activitatea; ca 
miile de copii atrași de frumuse
țea și utilitatea sportului să-și 
amîne pentru vară dorința de a-1 
învăța. După cum, ar fi păcat să 
se mențină la un nivel nedorit de 
redus volumul pregătirii divizio
narelor (să nu uităm i sînt 421) 
din cauza lipsei de spațiu.

niadă și recordul mondial (de mo- 
delism) dobîndite de sibieni au sti
mulat realmente pe toți sportivii 
din județ pentru noi performanțe. 
Dorind să-și vadă împlinite visele 
de extindere a bazei materiale, 
sportivii, antrenorii și activiștii din 
județul Sibiu folosesc la 
bazele existente, își pun 
buție priceperea pentru 
soluții de menținere a
la nivelul cerințelor actuale.

Există în acest județ al țării un 
mare număr de cadre calificate, 
există sportivi talentați și, mai 
ales, există pasiune pentru sport 
Iată garanții valabile pentru a pu
tea estima în viitor un progres cert 
atît în sportul de masă cît și în 
cel de performantă.

maximum 
la contri- 
a găsi 

activității

SPRE NOI PERFORMANȚE

Cele 45 de titluri de campioni 
naționali (dintre care 10 la se
niori), cele două lo$«rj I 1% Balca-

asociațiilor sportive sătești și, în 
fine — dar nu în ultimul rînd — 
consolidarea bazei materiale a aso
ciațiilor respective.

Prima etapă — pe asociații — 
s-a bucurat de un deosebit succes, 
la ea participînd reprezentanți ai 
tinerilor din 59 de comune și sate, 
care s-au întrecut la atletism, vo
lei, handbal (băieți și fete), fotbal 
și trîntă (șase categorii de greu
tate).

La faza pe centre de comune 
care a avut Joc în ziua de 10 oc
tombrie, reprezentanții localități
lor Vintileasca, Jitia și Chiojdeni 
s-au prezentat foarte bine pregă
tiți la toate ramurile, ei anunțîn- 
du-se de pe acum pretendenți la 
ocuparea unui loc cît mai bun în 
clasamentul final. Cu această oca
zie s-a remarcat faptul că, din 
punct de vedere organizatoric, în
trecerile s-au desfășurat impeca
bil, contînd foarte mult în acest 
sens pe sprijinul pe care tinerii 
l-au primit din partea cooperativelor 
agricole de producție. De altfel, 
pentru faza județeană, U.J.C.A.P. 
a pregătit numeroase premii ce vor 
fi oferite atît pentru rezultatele 
bune obținute de tineri cît și pen
tru participarea cea mai numeroa
să.

Conform regulamentului, asocia
ția sportivă care la etapa județea
nă se va prezenta cu lotul cel mai 
mare va primi drapelul de aso
ciație fruntașă, precum și premii 
în echipament și materiale. Pentru 
acest titlu candidează, în afara lo
calităților amintite mai înainte, șl 
comunele Dumitrești, Urechești, 
Costești, Tătăranu și — se înțelege 
T- localitatea gazdă i Odobeștî.

Să urăm succes acestei prime 
ediții a „Cupei satelor vrîncene" 
și să așteptăm pe curînd extinde
rea unor astfel de inițiative în cît 
mai multe județe.

Ion GAYWSCU

situați reprezentativa noastră? Sau, 
mai precis, care e valoarea ei ac
tuală?

G.Z. i „Evit ierarhizările deoare
ce competițiile mă pot dezminți. 
Nu ezit, în schimb, să remarc că in 
echipa noastră există un echilibru 
pe care n-aș fi crezut că-1 putem 
atinge acum, că se simte o așezare 
de valoare și de greutate care ne 
dă mari speranțe".

— Aprecierile, în majoritate fa
vorabile, ne fac să privim cu op
timism prestigioasa competiție care 
începe marți, la Cluj. Deși e vor
ba de partenere ca R.D.G., Ungaria, 
U.R.S.S., Iugoslavia, Olanda...

G.Z. și P.S. i „Deși rezultatele vor 
da indicii asupra valorii, ele nu 
vor reprezenta, totuși, adevăratul 
potențial al echipei. Potențial pe 
care ne-am propus să-l ridicăm 
continuu, pînă în decembrie, Ia 
turneul final al C.M., printr-o mai 
bună omogenizare a echipei și 
printr-o permanentă creștere a e- 
ficienței liniei de înaintare.

Trofeul Carpați ca și întîlnirile 
internaționale următoare vor con
tribui enorm la realizarea acestor 
obiective. Ceea ce nu înseamnă, 
însă, că vom ignora rezultatele și 
că Ia Cluj nu ne vom bate pentru 
un Ioc pe podium.

PESTE

ECHIPE 
DE CLUB 

HOTARE

• Echipa de box a clubului Farul 
Constanța a plecat joi într-un turneu in 
R.F. a Germaniei, pentru a susține mal 
multe meciuri în localitățile MUnchen 
(la 23 octombrie). Dortmund (26 octom
brie), Flensburg (28 octombrie șj 3 
noiembrie). în ziua de 9 noiembrie, pu- 
giliștii consfănteni vor evolua în R. D. 
Germană. în compania formației T.S.K. 
Berlin. Antrenorul Nicolae Buză a de
plasat următorul lot de boxeri în ordi
nea categoriilor : Octavian Badea, Traian 
Cerchia, Marin Dumitrașcu, Petru Ma
nele, Aurel Iliescu, Gheorghe Rădulescu. 
Aurel Simionescu, Gheorghe Pușcașu, 
Valeriu Filip, Alexandru Tîrbol, Sergheî 
Bălan, Petre Pîrvu, Alexandru Gheorghe.

• Selecționata gălățeană, Constructorul 
I.C.M.S. a plecat ieri tn Italia, acceptînd 
invitația unui club sportiv Italian. Pugl- 
liștii gălățeni urmează să susțină două 
meciuri. în localitățile Piombino și Ce- 
clna. Prima întîlnire va avea loc la 
Piombino. în ziua de 27 octombrie. Par
tida de la Cecina se va disputa la 1 
noiembrie. Antrenorii PetTe Mihai și Ni
colae Dobre au deplasat o echipă com
pletă (la toate categoriile), din care fac 
parte o serie de boxeri bine cotat! în 
boxul autohton : Petre Ganea, Anton 
Cojan. Pascale luga, Octavian Amăză- 
roaie, Nicolae Deicu, Nicolae Bogdan. 
Dumitru Moraru, Mircea Săvescu, Vaslle 
Bute, Constantin Cojocaru, Marcel Ho
rea șl Ion Sănăteseu. ,

ÎNTREPRINDEREA DE PIESE RADIO
Șl SEMICONDUCTOR!

— BÂNEASA —
Sfr. Eroul lancu Nicolae nr. 32. Sectorul 2

— BUCUREȘTI —

Mijloace de transport s
Mașinii 48, 67, 203, și cursele întreprinderii

ANGAJEAZĂ DE URGENȚĂ
— Ingineri — cu stagiu și experiență pentru a fi încadrați pe 

posturi de șefi servicii, șefi secție și ingineri principali în 
specialitățile s

— Electronică — Mecanică fină
— Mecanică — Energetică
— Fizică — Proiectanți S.D.V.-uri
— Chimie industrială — Ceramică
— Proiectanți construcții de mașini
— Tehnologi cu profil mecanic
— Tehnicieni și tehnicieni principali în specialitcpie

— Electronică — Normatori
— Proiectanți — S.D.V.
— Proiectanți construcții de mașini

— Maiștri și maiștri principali în specialitățile»
— Electronică — Mecanică

— Economiști și economiști principali tn specialitățile:
— Merceologie — Contabilitate
— Economia industriei
— Contabili, Magazineri
— Merceologi și merceologi principali
— Desenatori și desenatori tehnici principali

— Translatori pentru limbile: engleză, franceză și rusă.



MIINE. IN DIVIZI ETAPA Vlll-a
de mare interes • Liderul — în fafa unui sever• Steaua<*Rapid, un meci de tradiție și

examen la Bragov ® La Cluj, derbyul local stirnește elanuri deosebite • Pe malul mării, Dinamo va
încerca să uite de Feijenoord • Politehnica iași sc Dliidcștc la prima victorie, iar r. C. Argeș la reabilitare

0 ETAPA CU MULTE
Și-acum, să ne Întoarcem la campionatul nostru. 

Mîine va avea loc o nouă etapă in divizia A, cea 
de a 8-a, cu cîteva meciuri de atracție și de mare 
importanță pentru configurația clasamentului.

Echipele sînt gata de întrecere. U.T.A. și Steaua' 
s-au întors acasă după reușitele expediții de la 
Walbrzych și Barcelona și așteaptă confruntările 
dificile de mîine. Rapidul și-a continuat pregătirile 

..................... fi administrat 4 goluri Legiei. 
probabil — nevoie de o refa-

9»CAPETE DE AFIȘ"

Steaua-Rapid
LERETER

Steagul Roșu-U. T A.
OPTIMISM LA STEAUA.. „JNCREDERE LA RAPID

întorși de joi seara în Capitală, 
steliștii au încercat imediat să se 
oonecteze la atmosfera derbyului de 
duminică, cu Rapid. Vineri, ei au 
efectuat un antrenament de o inten
sitate redusă, axat pe exerciții de 
mobilitate și pe exersarea unor sche
me tactice. în cadrul unul joc-școa- 
lâ. O atenție deosebită s-a acordat 
recuperării 
au suferit 
importantă 
celona. în
Steaua domnește optimismul, 
probabil : Coman (Haidu) — 
reanu. Smarandache, Negrea, 
cile, Naora. Vigu, Pantea, Iordănes- 
cu, Năstase, Dumitrîu IU (Aeleneî).

fizice a jucătorilor care 
accidente — nu de mare
— în meciul cu F.C. Bar- 
general, în tabăra echipei 

„ll"-le 
Sătmă- 
Crisla-

i
După splendida victorie de marți, 

contra Legiei, giuleștenii au luat o 
scurtă vacanță, în scopul reîmpros
pătării forțelor, timp în care au ur
mărit. cu viu interes, evoluțiile „co
echipierilor” de luptă de ne frontul 
competițiilor europene. Zilele următoa
re au fost caracterizate printr-o pregă
tire asiduă, dat fiind_ faptul că antre
norii Bazil Marian"’ și Gh. Nuțescu 
sînt acum în cunoștință de cauză 
în ce privește dificultățile în parti
dele de campionat. Din echipa stan
dard. va lipsi, cu siguranță. Ange- 
lescu, accidentat (entorsă la ge
nunchi) în meciul cu Legia. In rest, 
nu sînt de semnalat alo modificări : 
Răducanu — Pop, Boc, Lupescu, Co- 
drea, Dinu, Dumitru, Năsturescu, 
Ene, Neagu, Codreanu.

r. c. Argeș-Petrolul
PITEȘTENII

VOR SA SE REABILITEZE
Jocurile argeșenilor din ultima săptă

mînă (cu echipa de tineret și cu divizio
nara C Dacia) șt antrenamentele de ri
goare au urmărit un singur scop: să 
asigure premisele reabilitării in fața pu
blicului din Pitești după marea decepție 
de la Arad. Fără prea multe promisiuni, 
dar cu suficiente ambiții, echipa djn 
Trivale anunță următorul „11“ pentru 
jocul cu Petrolul : Niculescu — Pigulea, 
Barbu (Ciolan), Vlad, Ivan, Roșu, M. 
Popescu, Radu (Dobrescu), E. Dumitriu, 
Dobrin, Jercan.

I. FEȚEANU-coresp,

liniște — accidentarea lui Mocanu în 
partida cu Farul, l-a obligat pe Interna
ționalul petrolist să aștepte încă avizul 
medicului. Antrenorii Oană șl Dridea 
speră într-o comportare frumoasă pe 
plaiurile argeșene și pentru aceasta vor 
folosi, după toate probabilitățile, urmă
toarea formulă de echipă : M. Ionescu
— Gruber Bădin, Moraru, Mocanu (N. 
Ionescu), Iuhas, Cozarec, N. Ionescu 
(Crîngașu), Harapu. Moldovan, Dobre.

V. ALBU-coresp.

MOCANU
AȘTEAPTA AVIZUL MEDICULUI

Pentru meciul de duminică formația 
ploleșteană are un singur semn de ne-

ergem
SIMBATA

ATLETISM: Stadionul Republi
cii, de Ia ora 15 : întreceri In ca
drul campionatului republican pe 
echipe.

BASCHET: Sala Constructorul, 
de la ora 17 : Constructorul — 
Voința Brașov (f.A) : sala Floreas- 
ca. de la ora 19 : Dinamo Bucu
rești — I.C.H.F., Universitatea Cluj 
— I E.F.S. (turneu amical).

CĂLĂRIE : Baza hipică din Ca
lea Plevnei, de la ora 9 : Marele 
riremiu de dresaj, obstacole, pentru 
iuniori (18 ani) și categoria grea 
(proba nr. 2) — în cadrul campio
natelor republicane.

POLO : Bazinul Dinamo, de la 
ora 16 : Vagonul Arad — C.S.M 
Cluj și I.E.F.S. — Dinamo.

POPICE : Arena Voința, de la 
ora 16 : Voința București — Ceta
tea Giurgiu, partidă din cadrul 
campionatului diviziei A (feminin).

VOLEI : Sala Giulești. de la 
ora 17 : Rapid — Constructorul (f. 
4), Steaua — Politehnica Timi
soara (m.A).

DUMINICA

Repu- 
în 
Pe

ATLETISM : Stadionul 
blicii, de la ora 9 : întreceri 
cadrul campionatului republican 
echipe.

BASCHET: Sala Fioreasea. 
la ora 9.30 ; I.C.H.F, — Universi
tatea Cluj, Dinamo București — 
Banik Ostrava (turneu amical).

FOTBAL : Stadionul 23 August, 
ora 13 : Steaua — Rapid (tineret- 
rezerve) ; ora 14 : Steaua — Rapid 
(divizia A) ; Stadionul Politehnica, 
ora 11 : Sportul studențesc — Du
nărea Giurgiu (divizia B) ; Stadio
nul Metalul, ora 11 : Metalul — 
C.F.R. Pașcani (divizia B) : Terenul 
Voința, ora 11 : Sirena — Celuloza 
Călărași (divizia C) : Terenul 
F.R.B., ora 11 : Masini-unelte — 
Voința (divizia C) : Terenul Fla
căra roșie, ora 11 : Flacăra roșie — 
T.M.B. (divizia C) : Stadionul Di
namo. ora 11 : Dinamo Obor — 
Laromet (divizia C) ; Terenul Auto
buzul. ora 11 : Autobuzul — Elec
tronica (divizia C) : Terenul La
romet, ora 11 : Tehnomrtal — 
Olimpia C-iurgiu (divizia C).

GIMNASTICĂ : Sala Tineretului, 
de la ora 8.30 : etapa municipală a 
campionatului republican de ju
niori.

HANDBAL : Terenul Voința, ora 
10.15 : Voința Buc. — Agronomia 
Iași (m.B) : terenul Progresul, ora 
15,45 : Progresul Buc. — Chimia 
Buzău (f.B).

POLO : Bazinul Dinamo, de la 
ora 10 : Progresul — C.S.M. Cluj 
și Rapid — Dinamo ; bazinul Fio
reasea. de la ora 17 : Progresul — 
Vagonul Arad.

POPICE : Arena Voința, de la 
ora 8 : Voința București — Rul
mentul Brașov partidă din cam
pionatul masculin (divizia A).

RUGBY : Teren Parcul Copilu
lui. de la ora 9,30 : Sportul studen
țesc — Politehnica Iași. Gloria — 
Grivita Roșie (div. A) : teren Aero
nautica, ora 10 : Aeronautica — 
Constructorul : teren Tineretului 
(IV), ora 10.30 : Arhitectura — Tî- 
nărul petrolist Ploiești (div. B).

VOLEI : Sala Giulești, de Ia ora 
8,30 : I.E.F.S. — C.S.M. Sibiu (f. 
A). Rapid — Universitatea Craio
va (rn. A). I.EF.S. — Viitorul Ba
cău (m. A) ; sala Dinamo, de la 
ora 8,30 : Medicina Buc. — Ceahlăul 
P. Neamț (f. A), Dinamo — Farul 
Constanta (f. A), Dinamo — Trac
torul Brașov (m. A) ; teren Farma, 
ora 10 : Confecția Buc. — Univer
sitatea Buc. (f. B) ; teren Progre
sul, de la ora 10 : l.T.B. Informa
ția Buc — AS.E. Buc. (f. B), 
Progresul — Politehnica (f. B) : 
teren Medicina, ora 10 : Medicina 
Buc. — Farul Constanța (m. B) ; 
teren Spartac, ora 9 : Spartac Buc. 
Universitatea Iași (f.B).

de

au fost examene severe, pe care puțini le-au ab
solvit. La Cluj, derbyul local, C.F.R. — Universita
tea, în care feroviarii, contrar calculului hîrtiei și 
diferenței de valoare, s-au angajat de fiecare dată 
într-o dispută aprigâ și, în final, au ieșit de. pe 
teren cu un punct sau două. Meci important și la 
Tg. Mureș : A.S.A. — Universitatea Craiova, aștep
tat cu interes de localnici pentru a vedea, la lucru 
echipa favorita, revelația etapei trecute și a. aces
tui început de campionat. Să vedem totuși cum 
vor acționa învingătorii Rapidului.

Am lăsat la urmă trei meciuri, parcă mai liniș
tite, în care gazdele par favorite.. Dar să vedem. 
S-ar putea ca tocmai de la Pitești si lași să sară 
iepurele. Mai știi ? La Bacău, în senimb, nu prea 
sînt îndoieli.

ca și cînd marți n-ar fi administrat 4 goluri Legiei. 
Doar Dinamo are — probabil — nevoie de o refa
cere psihică după un insucces atît de sever. Dar 
așa e fotbalul, cu zile frumoase sau... mohorîte.

După cum ne-au transmis corespondenții noștri, 
divizionarele A sînt gata de întrecere. S-au făcut 
ultimele pregătiri, s au conturat ideile tactice, s-au 
stabilit în linii mari formațiile care vor începe jocu
rile. O constatare îmbucurătoare : accidentările, in
disponibilitățile comunicate sînt parcă mai puține 
ca de obicei. Mai sînt și excepții, desigur (exem
ple : Anaelescu, entorsă, Mocanu, care _ așteaptă 
avizul medicului, Oblemenco, prea des indisponi
bil). Sînt însă și jucători care vor rămine în afara 
terenului din motive mai grave, datorită unei alar
mante atitudini nesportive. Ne gindim, în primul 
rînd, la Dumitrache și la Dărăban, care au fost 
suspendați.

Etapa de duminică are cîteva partide de tradiție 
și de mare atracție : „Cap de afiș", meciul Steaua 
— Rapid, întîlnire de ambiție și orgoliu, care va 
aduce fată în față două echipe cu frumoase com
portări în cupele europene. Steagul roșu — U.T.A., 
o piatră de încercare pentru foșiii campioni. Vor 
reuși arădenii să-și continue, în pas.de metronom, 
drumul lor ascendent ? Farul — Dinamo, un alt 
meci de categorie... grea. Pentru echipele din alte 
orașe, vizitele la Constanța n-au oferit niciodată 
prilejuri de agrement pe malul mării. Dimpotrivă,

C. AlEXE

CLASAMENTUL ÎNAINTEA ETAPEI DE MIINE

talent 
cu in- 

urca

19— 6
13— 7
11— 6
14— 8
9— 6

15— 9
4— 6
5— 8
4— 4
8— 9

11—11
9— 9
9-14
7-16
7-16
2—12

1.
2.
3.
4.
5.
6. 
/.

U. T. A. 
DINAMO 
STEAUA
SPORT C. BACAU 
STEAGUL ROȘU 
„U“ CLUJ 
A. S. ARMATA

8. PETROLUL
9. JIUL

10. RAPID
11-12. „U" CRAIOVA 
11-12. FARUL

F. C. ARGEȘ 
POLITEHNICA 
C.F.R. CLUJ 
CRIȘUL

300!

realizat 
aterizat 
au luat 
poalele

Dumitriu II este incertă, 
preconizează următoarea 

Constantinescu (Andrei) — 
Nunweiller III, Sătmărea-

MECIUL NR.

ama-

VIOREL NASTASE

A. S. Armata-Univ. CraiovaȘI-AU

că jucătorul
Desene de Al. CLENCIU

i. pau$ 
corespondent

Șt. GURGUI
corespondent

OBLEMENCO — 
IARĂȘI INDISPONIBIL!

CONSTANTINESCU — TITULAR, 
DUMITRIU II — O SPERANȚA

echipei Stea- 
„Cupei cu-

mul
și un 
Dina- 

anticipează an- 
va căuta reabi-

CONSTANȚENI! SE GÎNDESC 
LA AMBELE PUNCTEREINTRA PESCARU

Brașovenii s-au pregătit în 
săptămînă pentru două partide

antrenorul Coidum va alege, se pare, 
următorul „11“ de bază: Florea — P. 
Nicolae, Lucaci. Sărac, Balogh, Moldo
van (Necula), Neșu, Suciu, Șehiopu, Ta- 
maș. Cetan.

L GHIȘA-coresp.

POVESTE CU PESCARU 
tor.,, de puncte

MINERII
PREGĂTIT... ȘUTUL

I. lanul, Alecu, Sofian, 
II, Simionaș, Marica, 

Lupulescu, Moldoveanu.
D. DIACONESCU 

corespondent

Vdcuif'’.’; ctt
;l (HTeKHS

De la Walbrzych, unde au 
acel egal prețios, textlliștil au 
în Capitală aseară, iar de 
direct drumul Brașovului. 
Tîmpei, antrenorul Nlcolae 
va trimite în teren „ii“-le 
ce înseamnă că mîine vom 
300-a partidă în divizia A
Lereter. U.T.A. va intra în teren, deci, 
în următoarea alcătuire : Vidac — Bi- 
rfiu, Lereter, Pojonl, Popovici, Petescu, 
Domlde, Sima, Broșovschi, 
Both.

aici 
La
Dumitrescu 

clasic, ceea 
consemna a 
a lui lonf

JUCĂTORUL SAPTAMINII

această
____  . _ ..................... impor

tante : cu U.T.A. duminică, acasă, și cu 
Panionlos, miercuri, la Atena. Așa incit 
în tot cursul săptămînii s-au efectuat 
pregătiri intense, principala preocupare 
fiind recuperarea jucătorilor accidentați 
în ultima etapă, de la Oradea. Joi, in 
meciul amical cu Metrom (scor : 2—1 
pentru stegari), au fost folosiți toți ju
cătorii, Inclusiv Pescaru, refăcut după 
accidentarea de la Copenhaga. Antre
norul Proca mizează pe următorul „11": 
Adamache — Ivănceseu, Jenei, Olteanu, 
Rusu, Pescaru, Cadar, Necula, Florescu, 
Șerbănoiu. Gyorti.

C. GRULA-coresp.

Constănțenii s-au pregătit cu 
tă atenție (patru antrenamente 
joc-școală) pentru partida cu 
mo, echipă care 
trenorul Cosmoc 
litarea după eșecul în fața lui Fei
jenoord. Așa incit constăntenii vor 
să prezinte o formație combativă, 
în stare să opună rezistentă campio
nilor,, dar în primul rind să lupte 
pentru a îmbogăți propria zestre de 
puncte. După toate probabilitățile, 
mîine, Farul va apare în teren în 
următoarea formație : Ștefănescu — 
Stoica, Antonescu, Băiosu. Ghirca, 
Tăhase, Ion Constantinescu, Ologu, 
(Tufan). Caranian. Oprea, Kallo.

C. POPA 
corespondentPolitehnica - Jiul

IEȘENII SPERA 
IN PRIMA LOR VICTORIE

Pregătiri intense în Dealul Copou- 
lui. Joi. în cadrul unui joc-școală 
cu echipa de Giltineret, antrenorul

La Iași, Cuperman ia măsura ul
ciorului...

Mărdârescu a Insistat pe exercițiile 
de tras la poartă din viteză, pe cu
pluri. Pentru partida cu Jiul, parti
dă în care studenții speră să obți
nă prima victorie din acest cam
pionat. nu va putea fi folosit Pali 
(contuzie la piciorul stîng, după jo
cul de la Cluj), așa incit formația 
probabilă va fi următoarea: Costaș 
— Romilă “ “ ' ----
Mărdărescu 
Cuperman,

După meciul cu Feijenoord, dina- 
moviștii au avut o zi liberă, iar 
vineri dimineață și-au reluat pregă
tirile cu un antrenament în care s-a 
pus accentul pe pregătirea fizică și 
pregătirea tactică. In aceeași zi, ei 
au plecat, după-amiază, spre Con
stanta, unde vor face astăzi un ușor 
antrenament de acomodare. Din for
mație. pentru meciul cu Farul, va 
lipsi Dumitrache (suspendat), iar fo-

TANASE: Neptun să fii și tot 
ți-ar fi teamă să nu ți se înece 
corabia...

Iosirea lui
Astfel, se 
formație :
Cheran,
nu II, Deleanu, Dinu, Nunweiller VI, 
Lucescu, Săiceanu (Dumitriu 1 
Doru Popescu. Fl. Dumitrescu.

D. NEGREA

Ultima verificare a formației din 
Petroșani a avut loc în compania 
echipei de tineret-rezerve. cu care 
prilej antrenorul Eugen Iordache a 
urmărit găsirea celei mai bune for
mule a liniei de atac. Ieri diminea
ță. formația a plecat spre Iași, cu 
autobuzul.

Formația probabilă pentru meciul 
cu „Poli” va fi următoarea : Suciu 
— Al. Georgescu. Georgevici. Stocker, 
Tonca, Urmeș, Dodii, Peroneseu, 
Mulfescu, Libardi, Naidln.

S. BALOI 
corespondent

S. C. Bacău-Crișul

BOLONI DIN NOU MIJLOCAȘ
}

După ce marți au jucat cu Salgo- 
tarjan Banyasz (scor 2—2), elevii 
lui Bone au făcut mai multe antre
namente fizico-tactice în vederea 
meciului de duminică. După frumoa
sa evoluție din ultima etapă, la 
București, cu Steaua, A.S.A. vizează 
un ioc bun și un scor favorabil în 
partida cu studenții din Bănie. Prin 
însănătoșirea lui Toth. antrenorul 
Bone va trimite în teren „ll”-le 
clasic, cu talentatul Boloni readus în 
linia mediană. Cu alte cuvinte : 
Nagel — Solosi, Toth. Ispir. Czako, 
M. Nagy, Boloni, Varadi. Mureșan, 
Fazekas, Hajnal.

de la București, și s-au pregătit în 
consecință pentru partida cu noua 
promovată. Spre regretul antrenoru
lui Cernăianu, si al echipei. Oble- 
menco a devenit din nou indisponi
bil (acuză dureri la piciorul stîng) 
și nu a putut participa la antrena
mentele din această săptămînă. For
mația probabilă pentru partida de 
Ia Tg. Mureș : Oprea — Niculescu, 
Deselnicu, Mincă. Velea, Strinibeanu, 
Ivan, Martinovici, Pirvu, Neagu, 
Țarâlungă.

...Phenian, octombrie 1969. în 
lotul reprezentativei române de 
juniori, participantă la tradițio
nalul „Turneu ai prieteniei", un 
băiat din categoria școlarilor pe 
care, privindu-i, îi bănuiești că 
au scutire medicală pentru ora 
de educație fizică. Palid, slab, 
lung și subțire, cu aerul speriat 
de pui de ogar care tresare la 
orice zgomot. N-avea încă 16 ani. 
Comparînd tinerii vînjoși de pe 
la alte loturi (dintre care unii 
se rădeau în fiecare zi !) cu 
prîslea echipei noastre, puteai 
să crezi că ai în față pe fratele 
mai mic al unui jucător, adus 
și el în excursie. Sau te puteai 
gîndi și la un gest de favori
tism al antrenorului Gh. Ola, 
conducătorul juniorilor pe vre
mea aceea.

L-am urmărit, bineînțeles, cu 
multă atenție pe acest băiat la 
meciuri. Spre marea mea sur
prindere, băiețelul acela firav, 
pe care treningul atîrna ca pe 
un cuier, alerga și se „batea" 
la jocuri cu o vitalitate incre
dibilă. Introdus de regulă în re
priza a doua, Viorel Năstase, 
„copilul" lotului, trăgea după el 
toată înaintarea, uimindu-i pe 
spectatorii coreeni.

După meciuri, Năstase rede
venea... ceea ce era de fapt. 
Un copil ceva mai mare, care 
la masa de seară cerea (ca și 
Ghergheli, atacantul de azi de 
la Steagul roșu) o sticlă de lapte 
în plus 1

...Au trecut numai doi ani. 
Băiatul firav de la acel „Tur
neu al prieteniei" are azi o fru
moasă alură de atlet. Ajuns în 
prima echipă a Progresului, se
lecționat în lotul de tineret, a- 
poi în cel olimpic, Viorel Năs- 
tase — excelent în partida de 
miercuri seara, de la Barcelona 
— a marcat golul care poate să 
însemne calificarea 
ua în turul III al 
pelor".

Vrem să credem

acestei saptamini 
pe care toți îl urmărim 
teres șl simpatie — va 
încă multe trepte pe calea afin 
mării măiestriei fotbalistice.

Ce zici, Năstase 7

Marius POPESCU
DOUA SCHIMBĂRI

IN „FORMAȚIA RADULEȘTILOR"

In afara antrenamentelor zilnice, bă
căuanii au susținut, miercuri, șl un joc- 
școală în compania echipei Ceahlăul 
Piatra Neamț, de care ău dispus cu 4—1 
(2—0), prin golurile marcate de Mioc 
(2), Dembrovsehl șl Catargiu. Pentru 
jocul cu Crișul, formația celor doi an
trenori cu numele de Rădulescu va su
feri modificări față de cea care a remizat 
la Petroșani : Sorin Avram în locul lui 
Florea (acesta din urmă are mîna In 
ghips) șl Pană în locul lui Sinăuceanu. 
După toate probabilitățile, băcăuanii vor 
începe jocul cu deținătoarea „lanternei" 
cu următorul „11“: Ghiță — Kiss, Ca
targiu, Velicu, Comănescu, Vătafu, Pana 
(Hriteu). Mioc, Dembrovsehl, Rugiubel, 
Sorin Avram.

I. IANCU-coresp.

NU ȘI-AU
ORĂDENII
PIERDUT SPERANȚELE

la Bacău și la clasament.Cu gîndul
Crișul a întîlnlt joi selecționata județu
lui Bihor. Partida — încheiată cu sco
rul de 2—0 (1—0) pentru elevii antreno
rului Coidum — a avut ca scop depista
rea unor elemente tinere, talentate, sus
ceptibile de promovare în diviziile supe
rioare. După acest „amical", Crișul și-a 
continuat pregătirile, susținînd cite două 
antrenamente zilnice, în care accentul s-a 
pus pe forța de atac, semn că echipa 
nu și-a pierdut Bperanțele. Mîine dimi
neață, un avion special va aduce pe 
malul Bistriței lotul Crișului, din care

săptămînă de 
ambele tabere

Studenții craioveni au luat notă 
poate A.S.A.. remiza

NIMIC NOU 
TN DERBY-UL CLUJEAN

SĂRBĂTORIREA
pregătiri intense 
clujene. Partida 
nemeritat al lui 
un semieșec pe

Clubul Petrolul a luat frumoasa 
inițiativă de a-i sărbători pe foștii 
săi jucători Mircea Dridea și 

după 
com-

MASURI DISCIPLINARE
In ultima sa ședință, subcomisia 

de competiții și disciplină pentru 
divizia C a analizat abaterile unor 
jucători precum și incidentele din 
unele partide și a luat următoa
rele măsuri i

— secția de fotbal Unirea Cris- 
tur a fost sancționată cu ridicarea

TURNEUL ECHIPEI BRAZILIENE

O 
în _
vine după un eșec 
„U” la București și 
propriul teren, al feroviarilor, aflați 
în zona disperării. Ce 
nică 1 E greu de dat 
Dacă ar fi să ne luăm 
ultimelor întîlniri. ar 
mergem cu X solist.

va fi dumi- 
un răspuns, 

dună tradiția 
însemna să 
Deocamdată, 

însă, nu este vorba de pronosticuri, 
ci de o partidă pentru care cele două 
echipe vor prezenta următoarele for
mații probabile :

C.F.R. CLUJ : Totoianu — Szoke, 
Vișan, Dragomir. Roman, M. Bretau, 
Cojocarii. Strat. Soo, O. Ionescu. Do- 
nici.

„U” CLUJ : Ștefan — Crețu, pexa, 
Solomon, Mihăilă, Anca. Fanea La- 
zăr. Uifăieanu, Barbu, Adam, Lieă.

LUI DRIDEA Șl PAHONJU

Victor MOREA
La Cluj, o echipă urcă, o echipă 

coboară...

IN DIVIZIA B

LIDERII 1§1 POT MARI AVANTAJUL ACTUAL DE PUNCTE
Cu fiecare etapă care se consu

mă în 
fotbal
— cu 
luțiile
dențesc și, respectiv, C.S.M. Reșița. 
E firesc, fiindcă. în urma compor
tării constant bune, ambele echipe 
sînt neînvinse și au de-acum cîte- 
va puncte în plus față de celelalte 
candidate la șefia clasamentelor. 
Programul etapei a X-a, care se 
va desfășura mîine, pare avantajos 
pentru formațiile de pe primul loc, 
deoarece atît Sportul studențesc, cit 
și C.S.M. Reșița vor beneficia de 
avantajul propriului teren, jucînd 
în compania Dunării Giurgiu și, 
respectiv, Electroputerii Craiova. în 
schimb, urmăritoarele lor (Ș. N. 
Oltenița, Progresul București — se-

eșalonul secund, amatorii de 
urmăresc — în primul rînd 
tot mai multă atenție evo- 
celor doi lideri. Sportul stu-

ria I. Minerul Baia Mare, C.F.R. 
Timișoara — seria a II-a) vor sus
ține examene dificile în deplasare, 
în fața unor echipe ce nu s-au a- 
rătat prea... ospitaliere. Dar. cal
culele pot fi infirmate dacă gaz
dele vor miza prea mult pe avan
tajul terenului. Pentru că nu poate 
fi exclusă victoria oaspeților în 
partidele Știința Bacău — Progre
sul București, Politehnica Galați — 
Ș. N. Oltenița, Minerul Anina — 
C.F.R. Timișoara și Metalurgistul 
Cuglr — Minerul Baia Mare, dacă 
ținem seama de evoluțiile lor an
terioare.

Rămînerea în plutonul fruntaș o 
urmăresc și alte formații. în se
ria I, F. C. Galați, cu o comporta
re oscilantă, vrea să se înapoieze 
acasă de la Cîmpina măcar cu un

punct. Dar, pe frumosul stadion 
Poiana, gălățenii vor primi replica 
unei echipe dornice de a pasa alt
cuiva „lanterna roșie". în seria a 
II-a, C.S.M. Sibiu și Politehnica 
Timișoara mai speră să revină pe 
primul plan al întrecerii. Deocam
dată, pentru sibieni șansele sint 
reduse, fiindcă mîine ei vor juca 
la Bistrița. în compania Gloriei, 
formație dornică și ea de a urca 
în clasament. Timișorenii, bineînțe
les dacă vor întrece pe Olimpia 
Satu 
tonul 
te le 
tuale
partida lor este amînată pentru ziua 
de 27 octombrie.

jucători Mircea
Gheorghe Pahonțu, retrași — 
cum se știe — din activitatea 
petițională.

Această sărbătorire se va 
în cadrul unui program 
special organizat în ziua de 
miercuri 27 octombrie, pe stadio
nul Petrolul din Ploiești. Progra
mul are drept cap de afiș meciul 
de fotbal (care va începe la ora 
15) dintre Petrolul Ploiești și o se
lecționată a Diviziei A. Au fost 
lansate, în acest scop, invitații de 
participare — pentru a evolua în 
selecționata divizionară — mai 
multor jucători, printre care Le- 
reter, Petescu, Nanweiler III, An
drei, Dumitrîu II. Sorin Avram, 
Adam, Greavu, Ologu, Oblemenco, 
Martinovici, Dobrin, Frățilă, Pali, 
Moldoveanu, Stoicescu, Badea, Flo- 
rea și alții.

în deschiderea acestei partide 
(de la ora 13,15), va avea loc un 
joc amical între două echipe al
cătuite din fostele glorii fotbalis
tice de la Petrolul și Steaua 
(C.C.A.).

faee 
sportiv 

ziua

BILETE PENTRU MECIUL
STEAUA - RAPID

Mare, se vor menține în plu- 
fruntaș, însă cele două punc- 
vor putea adăuga zestrei ac- 
de abia miercuri, deoarece

I.E.A.B.S. ne anunță că a pus 
încă de ieri în vînzare. Ia ca
sele obișnuite, bilete pentru der- 
byul etapei de fotbal, Steaua — 
Rapid, care va avea loe dumi
nică pe stadionul „23 August".

dreptului de organizare a meciu
rilor oficiale pe propriul teren 
timp de 6 Juni competiționale pen
tru că arbitrii care au condus o 
partidă oficială pe stadionul aces
tei echipe au fost molestați de 
cîțiva spectatori;

— secția de fotbal Metalul Top- 
leț — sancționată cu ridicarea 
dreptului de organizare a două 
meciuri oficiale pe propriul teren 
pentru că nu a luat măsurile ne
cesare bunei desfășurări a parti
delor din campionat;

— meciul Electronica București 
— Flacăra roșie București a fost 
omologat cu rezultatul de 3—0 In 
favoarea primei echipe, deoarece 
Flacăra roșie a avut trecuți pe 
foaia de arbitraj doi juniori ce 
luaseră parte la un meci oficial 
în aceeași zi;

— jucătorul Olan (Metalul Top- 
leț) a fost suspendat pe 6 luni 
pentru lovirea adversarului ;

— jucătorul Dornicescu (Meta
lul Topleț) — suspendat pe 4 etape 
pentru injurii aduse arbitrului.

BUNSUCCESO
IN ȚARA NUASTRi

24 octombrie, 
POLITEHNICA 
de la ora 11); 27

Echipa braziliană Bonsucceso 
(Rio de Janeiro) va susține, în pe
rioada 24 octombrie — 10 noiem
brie, mai multe întîlniri amicale 
în țara noastră.

Iată programul i 
la Timișoara, cu 
(stadionul „1 Mai",
octombrie, la București, cu selec
ționata de tineret a României 
(stadionul „23 August", de la ora 
16,30); 31 octombrie, la Bacău, «u 
SPORT CLUB. în perioada 1—10 
noiembrie, fotbaliștii brazilieni vor 
mai juca două sau trei partide, cu 
echipe ce vor fi stabilite ulte
rior.

LOTO - PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN 22 

OCTOMBRIE 1971

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1142 947 lei.

EXTRAGEREA I : 69, 36, 58, 13, 
90, 88, 40, 76, 10.

Fond de cîștiguri : 547 824 lei.

EXTRAGEREA a II-a ; 4, 75, 49, 
28, 74, 20. 17.

Fond de cîștiguri : 595123 lei.
Plata premiilor pentru această 

tragere se va face astfel: în Capi
tală începînd de sîmbătă 30 oc
tombrie pînă la 6 decembrie 1971 
inclusiv; în țară începînd de a- 
proximativ marți 2 noiembrie pînă 
la 6 decembrie 1971 inclusiv.

24 octombrie 1971
350.000LE/ 
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(Urmare din pag. 1)

Ora 17,00. începe Conferința națio
nală a Organizației pionierilor. Apa
riția în prezidiu a oonducătorilor de 
partid și de stat este marcată de vii 
și îndelungi aplauze, de ovații și 
urale.

Cuvîntul de deschidere este rostit 
de tovarășul Virgiliu Radul ian, care 
a subliniat că actuala Conferință va 
dezbate o seamă de probleme fu®da- 
mentale ale mișcării pionierești, va 
stabili, pe baza programului de mă
suri adoptat de Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R., la propunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, obiec
tivele activității.

...Sunetul cristalin al trompetelor 
pionierești anunță un moment emo
ționant. în acordurile imnului „Trei 
culori", intonate de miile de copii 
aflați la festivitate, sînt aduse dra
pelul patriei, și drapelul Organiza
ției Pionierilor. O delegație de pio
nieri se îndreaptă spre tribună. Ea 
educe Conferinței salutul copiilor din 
întreaga țară — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, care 
cresc, muncesc ?i învață laolaltă în- 
tr-o strînsă frăție, în climatul moral 
sănătos al orînduiril noastre socia
liste. Este legămintul pe eare-1 ros
tesc pionierii în fața partidului și a 
întregului popor, de a șe pregăti te
meinic. de a se dedioa cu toată fiin
ța învățăturii, însușirii comorilor 
științei și culturii, de a continua, cu 
demnitate ?i dîrzenie revoluționară, 
îupta generoasă și nobilă a partidu- 

. lui, de a prelua și a duce cu succes 
înainte făclia progresului material și 
spiritual al României socialiste.

Membrii prezidiului sînt înconju
rați de pionieri care oferă flori.

întîmpinat cu puternice aplauze, cu

ovații și urale. ia cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntul secretarului general al 
partidului este primit cu multă însu
flețire, este subliniat, în repetate 
rînduri, cu urale și îndelungi aplau
ze.

în numele pionierilor și comandan
ților, al întregii mișcări pionierești, 
tovarășul Virgiliu Radulian a expri
mat vii mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru prețioasele 
îndemnuri adresate delegaților la 
Conferință, tuturor celor care răs
pund de educarea tineretului.

Festivitatea ia sfîrșit într-o atmo
sferă vibrantă. Sub înalta boltă a 
sălii, răsună tiraie și ovații puter
nice. Se aud cuvinte de slavă închi
nate partidului, patriei noastre so
cialiste, libere și înfloritoare. Se 
scandează numele secretarului gene
ral al partidului, cel mai iubit prie
ten și cel mai stimat îndrumător al 
tinerei generații. Se intonează cînte- 
cul „Mulțumim din inimă Partidu
lui".

Suit clipe pe care pionierii și educa
torii lor le vor păstra peste ani și ani 
ca amintiri scumpe, așa cum vor ti 
păstrate în minte și în inimi cuvin
tele ce le-au fost, adresate și cu acest 
prilej de conducătorul partidului și 
statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

întreaga manifestare a afirmat în
că o dată simțămintele de profundă re
cunoștință și nemărginitul atașament 
al tinerei generații față de încercatul 
conducător al poporului nostru. 
Partidul Comunist Român.

★

Lucrările Conferinței vor fi relua
te sîmbătă dimineața la Palatul Ma
rii Adunări Naționale.

(Agerpres)

*

Coresfjondenla speciala pentru SPORTUL LOTUL DE FOTBAL AL ȚARII
HANDBALISTELE OLANDEZE, GAZDE

ALE APROPIATULUI CAMPIONAT
MONDIAL, 0 PREZENȚĂ INEDITĂ

este un sport. Handbalul feminin 
destul de popular in Olanda. După 
patinaj, atletism și 
balul se bucură în 
de o foarte mare simpatie, 
trebuie să precizăm că este 
și de handbalul în 11 care, deși este 
in regres, cunoaște încă o activitate 
destul de susținută. Ni se pare in
teresant de semnalat că în timpul 
verii se joacă numai handbal de 
cîmp, iar o dată cu venirea toamnei, 
aceleași jucătoare se retrag în săli 
unde sînt angrenate în campionate, 
meciuri internaționale și amicale.

Valoarea echipelor 
este deosebită, situîndu-se la un 
vel mai scăzut decît al celor_ 
Danemarca, R.F. a Germaniei, 
însă, că sînt mai bune decît echipele 
franceze si norvegiene. Iată de ce,

canotaj, 
rindul

hand- 
fetelor 
Totuși.
vorba

olandeze nu 
ni- 
din 

Cred,

se

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CĂLĂRIE

PENULTIMA ZI

GALILOR PENTRU MECIUL
CU CEHOSLOVACIA

Comisia tehnică a Asociației de 
zfotbal din Țara Galilor a selecțio
nat 16 jucători în vederea meciu
lui de miercuri cu reprezentativa 
Cehoslovaciei, în campionatul eu
ropean. Din lot fac parte printre

Sevilla, 
cadrul 

Din e-

Penultima zi a campionatelor re
publicane de călărie s-a bucurat de 
prezenta unui neașteptat de nume
ros public, care a asistat timp de 
aproape trei ore la disputele călă
reților Înscriși în proba nr. 1 de 
obstacole pentru juniori de 18 ani 
și categoria grea.

Se cuvine. înainte de a ne referi 
la fiecare probă în parte, să spunem

întrecerile pentru
TITLURILE NAȚIONALE
IA TENIS DE MASA

(Urmare din pag. I)

cecisivi în acțiuni. Astfel, după 
cîștigaseră unul dintre cele mai dis
putate meciuri ale zilei inaugurale 
(cel împotriva perechii Luchian —■ 
Ancei), cuplul Gheorghe — Nicolae 
(Politehnica București) a eliminat 
din competiție pe campionii balcanici 
Doboși — Ovanez. Bine s-au com
portat si tinerii Naftali și Sîngior 
gian (Comerțul Tg. Mureș) in fața 
unora dintre favoriții probei : Sîn- 
deanu — Covaci, primii reușind o 
frumoasă victorie. Sau, Bobocică și 
Colțescu (Politehnica București^ care 
au învins pe Giurgiucă ‘ 
ghiu.

Aidoma s-au petrecut 
în întrecerile feminine, 
din turul I buzoiencele Camelia Fi- 
limon Si Minodora Popescu au depă
șit cuplul consacrat al surorilor Jan- 
drescu, pe numele lor de acum. Vic
toria Babiciuc si Mariana Baciu.

REZULTATELE MAI fMPORTAN
TE ÎNREGISTRATE PÎNĂ ACUM t 
dublu băieți, turul I : Moraru. Mi- 
truț — Sentivani. Peter 3—2 ; Apos- 
tu, Andries — Romanescu. Firănes- 
cu 3—0. Bobocică, Colțescu — Hor
vath, Indoleanu 3—0 ; Trupei. Si- 
rnandan — Stamatescu. Podgoreanu 
3—2 ; optimi : Bobocică, Colțescu — 
Giurgiucă. Gheorghiu 3—1 ț Singior- 
gean, Naftali — Sindeanu, Covaci 
3—2 ; Luchian. Ancei — Trupei, Si- 
rnandan 3—2 ; sferturi de finală : 
Rethi, Demian — Bobocică, Colțescu 
3—1 : Gheorghe. Nicolae — Luchian, 
Ancei 3—2 ; semifinale • Gheorghe, 
Nicolae — Doboși, Ovanez 3—0 ; 
Rethi. Demian — Naftali, Sîngior- 
gean 3—1.

Dublu fete : optimi 5 Filimon. Po
pescu — Babiciuc, Baciu 3—2. sfer
turi : Lunțeanu. Lupți —• Căruceru, 
Crezic 3—1 ; semifinale: Alexandru, 
Crișan — Lunțeanu. Lupu 3—0. Les- 
sai, M. Korodi — Bondor, Zalia- 
ria 3-0.

Ultimele rezultate — simplu băieți 
(63 participanți) : Drăgulin — Apostu 
3—2, Demian — Firănescu 3—2 (a fost 
unul dintre cele mai disputate me
ciuri, victoria revenindu-i lui Demian 
în ultimul set. în prelungiri, cu 23— 
21). Sentivani — Colțescu 3—0. Gheor
ghiu — Podgoreanu 3—0. Covaci — 
Crîsneac 3—0, Nicolae —• Gașpar 3—0, 
Giurgiucă — Peter 3—0, Moraru — 
Simin 3—1, Sindeanu — Pașolea 3—0, 
Stamatescu — Indolean 3—0, Naftali 
— Teodorescu 3—1. Gheorghe — 
Rusu 3—0. Truppel — Cocoș 3—1, Bîl- 
dea — Sîngiorgian 3—2. întrecerile 
continuă.

că toți concurenții au oferit un 
spectacol sportiv de foarte bună ca
litate, aplaudat — deseori — la sce
nă deschisă de întreaga asistență.

Primii au intrat în concurs junio
rii. Printre favoriți se numărau : 
Gheorghe Nicolae (Petrolul) cu Bicaz, 
Sorin Soveja (Steaua) cu Sirst, Dania 
Popescu (Steaua) cu Sonor, Marius 
Burtea (CSM Sibiu) cu Strop, Vlad 
Nicolae (Dinamo) cu Sondor, Victor 
Conțiu (ASA Cluj) cu Titan, Gio- 
conda Pînzaru (CSM Iași) cu Lăcă
tuș. în cea mai mare parte, prono
sticurile au fost confirmate. Cu ex
cepția ultimilor trei sportivi, toți 
ceilalți călăreți menționați au exe
cutat parcursul fără nici o greșeală. 
Lor li s-au mai adăugat Marian Si- 
mion (Dinamo) cu Vinîciu, Victor 
Costache (Steaua) cu Atlas. Daniel 
Băcanu (Steaua) cu Severin, Radu 
Mihalcea (CSM Iași) cu Argint II 
și Gheorghe Popescu (Steaua) cu 
Graur. Stabilirea ierarhiei în această 
probă s-a făcut pe baza timpului 
înregistrat. Pe primul loc s-a clasat 
călărețul ploieștean GHEORGHE

COLAE cu BICAZ. care a fost cro
nometrat eu 1:01,3. Desigur, cîștigă- 
torul definitiv va fi cunoscut abia 
după disputarea probei nr. 2.

La categoria grea, cei opt călăreți 
înscriși au trebuit să înfrunte greu
tățile unui parcurs cu 14 obstacole, 
avind înălțimea 
O comportare 
CONSTANTIN 
SPIRT. El s-a 
rul unei tehnici foarte bune, condu- 
cîndu-și calul cu deosebită măiestrie 
pe fiecare obstacol. Drept urmare, 
C. Vlad a terminat cu zero puncte 
și doar un accident neprevăzut l-ar 
putea face să rateze cucerirea celui 
de al treilea titlu. Remarcăm, de 
asemenea, și evoluțiile . lui Dumitru 
Velca (Steaua) cu Viorica, Aurelian 
Stoica (Petrolul) cu Picup și Enache 
Silvestru (Petrolul) cu Jul.

Azi. de la ora 9, vor avea loc în
trecerile din cadrul Marelui premiu 

dresaj și proba nr. 2 (decisivă) 
obstacole pentru 
categoria grea.

Emanuel

maximă de 1,50 m. 
excelentă a avut-o 

VLAD (Dinamo) cu 
dovedit a fi poseso-

LA „TROFEUL CARPAȚI
echipa Olandei care urmează să
deplaseze la Cluj nu poate emite 
pretenții la primele locuri. Totuși, 
prezența ei pentru prima oară la 

~ •• punc-
nece- 

țara 
mon-

_ ... . _ . ... și deci o
verificare a lotului înaintea acestui 
eveniment este foarte binevenită. An
trenorul cehoslovac Jaroslav Mraz 
mi-a declarat recent că jucătoarele 
din echipa națională pe care le pre
gătește au făcut progrese 
în special în ce privește 
fizică. „în această direcție 
Mraz — mai avem, însă, 
făcut. Astăzi, pregătirea 
handbal se face aproape 
eași intensitate ca și la bărbați. Nu 
sînt încă pe deplin mulțumit cu 
tehnica unor jucătoare. Explicația 
e simplă. Majoritatea lor practică 
și handbalul în 11, motiv pentru 
care acomodarea în sală, într-un 
timp relativ scurt, este dificilă. Cred 
că „Trofeul Carpați” va fi pentru 
fețele mele un bun prilej de învă
țăminte. Repet, nu venim să cîști- 
găm. ci venim să acumulăm noi cu
noștințe".

Iată numele jucătoarelor care vor 
face deplasarea: Din van Manen 
(portar). Carry Pilier, Adri Meyer. 
Ketty de Waard. Ivonne de Smith, 
Heany Lansaat, Will van Draanen 
— căpitanul echipei — toate de la 
Swift. Maria van Kappel, Lia van 
Wegh, Wil Cloquet, Gre Balstra si 
Thea Hendrix, de la Niloc Amster
dam.

„Trofeul Carpați" este din 
tul nostru de vedere foarte 
sară. După cum se știe, 
noastră va găzdui campionatul 
dial de handbal feminin.

evidente, 
pregătirea 
— sp_une 

multe de 
fizică în 

cu ace-

ERIK KLOKENMAYER
A.N.P. Haga

și Gheor-

lucrurile si 
unde chiar

FĂNTĂNEANU

juniori de 18 ani

Constantin Vlad (Dinamo) cu Spirt ,a avut o comportare foarte bună în 
proba de obstacole, categoria grea

Fotoi V. BAGEAG

In turneul international de baschet masculin

BANIK OSTRAVA ÎNVINGE PE I.E.F.S. CU 96-61!
Ieri, trebuiau să se dispute parti

dele etapei a treia a turneului in
ternațional de baschet masculin, dar 
datorită slabei organizării a clubului 
I.C.H.F. a avut loc doar una, cea
laltă, Dinamo — „U“ Cluj urmînd să 
se dispute astăzi.

BANIK OSTRAVA — I.E.F.S. 98—61 
(45—36). După cum a debutat meciul, 
ne așteptam să asistăm la o partidă 
echilibrată. Studenții bucureșteni au 
avut un început bun, reușind să con
ducă în min. 3 cu 10—6. In conti
nuare, baschetbaliștii cehoslovaci 
egalează și preiau conducerea. In 
partea a doua a întîlniri, jucătorii

107 ZILE P1NĂ LA SAPPORO

de la I.E.F.S. evoluează foarte slab, 
permițând echipei Banik să pună 
stăpînire pe joc și să înscrie coș 
după coș. In această repriză oaspeții 
au lăsat o bună impresie prin fru
mosul lor joc combinativ, prin con
traatacuri rapide și eficace și prin- 
tr-o bună pregătire fizică. Au mar
cat : Cvrkal 30, Skuta 14, Paruch 14, 
Nazel 13, Salich 7, Kovar 6, Heinecke 
6, Duris 4 pentru Banik, respectiv 
loneci 18, Roman 18, Racovițan 10, 
Szep 9, Barbu 4, Molnar 2. Au con
dus bine P. Marin și N. Iliescu.

Turneul continuă astăzi, cu des
fășurarea următoarelor meciuri I Di
namo — „U" Cluj (sala Dinamo, de 
la ora 10), iar de la ora 19, în sala 
Fioreasca, I.C.H.F. — Dinamo și 
„U“ Cluj — I.E.F.S.

(ffrmare din pag. I

lom și slalom uriaș la Caspaggio 
(Italia).

Schiorilor alpini nu li s-a asi
gurat însă numai un program op
tim de pregătire, ci și materialele 
și echipamentul necesar. Astfel ei 
vor dispune de suficiente schiuri 
d» bună calitate, achiziționate de 
la firmele Kneisl și Fischer (fur
nizorii echipei naționale austriece) 
și de ultimul tip de bocanci „Do- 
lomiți", din plastic cu burete in
fectat,

Șl BIATLONIȘTII VOR INTRA 
CURTND PE ZAPADA

De aceeași grijă a-a bucurat din 
partea F.RJS.B. și lotul olimpic de 
biatlon. Pentru el, întru'cît pregă
tirii^ pe platoul Bueegilor — 
chiar dacă este zăpadă —v nu se 
pot face în bune condlțiuni la 
începutul sezonului din cauza ceții 
și vintulux, s-a asigurat un stagiu 
de antrenament în U.R.S.S. El se 
va desfășura între 11 șl 25 noiem
brie Ia Novosibirsk. Decembrie va 
fi și pentru biatloniști o Jună de 
competiții, ej urmînd să participe

ja un concurs în Elveția (11—12 
XII.) și Italia (17—18.XII), iar apoi 
la concursul organizat Ia Poiana 
Brașov (27—29.XII) Ia care au 
confirmat participarea pînă acum 
echipele Italiei, R.D.G. și R.F.G.

Iată, deci, definitivat planul pre
gătirilor olimpice ale schiorilor pe 
viitoarele 65 de zile din cele 107 
care ne despart de Sapporo. Un 
plan fără îndoială corespunzător, 
la nivelul cerințelor actuale, pe 
care schiorii noștri sînt hotărîți 
să-l urmeze cu toată rîvna. Me
rită să fie subliniat faptul că fe
derația de specialitate, datorită 
sprijinului primit, a putut nu nu
mai să-și îndeplinească promisiu
nile făcute la mesele rotunde or
ganizate de ziarul nostru cu com- 
ponenții loturilor la începutul se
zonului olimpic, dar să le și de
pășească. începerea antrenamente
lor pe zăpadă în prima decadă a 
lunii noiembrie și asigurarea ma
terialelor de calitate pentru antre
namente și concursuri sînt premi
sele de bază ale rezultatelor aștep
tate. Rămine să vedem cum vor 
răspunde schiorii și cum vor ști ei 
să muncească pentru a ridica ni
velul performanțelor lor.

REES {Țara Galilor)

tllni la 27 octombrie, la 
selecționata U.R.S.S., în 
campionatului european, 
chipă fac parte î Iribar, Sol, Gal
lego, Tonino, Benito, Lora, Pirri, 
Claramunt, Amancio, Kino și Cha- 
ruca. Printre rezerve figurează 
portarul Reina Și înaintașul Mar
cial.

• Continuîndu-și 
pentru1 meciul cu 
Franței (Campionatul european de 
fotbal), echipa Bulgariei a susținut 
un meci de verificare cu formația 
de tineret pe care a învins-o cu 
2—1 (1—0).

• La Praga, într-un meci con- 
tînd pentru „Cupa Europei cen. 
trale“ la fotbal, echipa Honved Bu
dapesta a întrecut cu 3—2 (2—1) 
formația Sparta.

• După cinci victorii consecuti
ve, echipa finlandeză de fotbal 
Kokkola, care întreprinde un tur
neu în S.U.A., a fost învinsă cu 
5—2 (2—1) de o selecționată a 
Ligii americane. Meciul s-a dis
putat la Union (New Jersey).

pregătirile 
selecționata

RUGBYȘTII IEȘENI 
VICTORIOȘI IN ITALIA

Ieri s-au înapoiat în Capitală 
rugbyștii de la Politehnica Iași, 
care au efectuat un turneu d« trei 
meciuri în Italia. La sosire, Ing. 
Gh. Drobotă, antrenorul principal 
al echipei ieșene, a rezumat astfel 
principalele momente ale turnau" 
Iul I

„Primul 
Prato, cu 
care am 
22—10. A 
cu multe 
tacol. După aceea am jucat la Flo
rența, cu XV-le reprezentativ al 
orașului, unde am qbținut o nouă 
victorie, mai categorică, cu 22—0. 
Partida a fost — cum arată șl sco
rul — la discreția rugbyștilor noș
tri, care au făcut cel mai bun joo 
din întregul turneu. în fine, reve
niți Ia Prato, am acordat revanșa 
sportivilor din acest oraș. Dar vic
toria ne-a surîs ca și In prima !n- 
tîlnire. Scor l 50—16... I

Țin să remarc atmosfera căldu
roasă existentă la toate aceste în- 
tîlniri, aprecierile pe care gazdele 
le-au făcut cu privire la rugbyul 
românesegi De altfel, numeroși 
reprezentanți ai rugbyului italian 
și-au exprimat dorința de a realiza 
contacte și mai etrînse cu rugbyș
tii români, de a diversifica conti
nuu asemenea relații".

joe l-am susținut la 
o selecționată locală de 
dispus cu scorul de
fost un meci Irumos, 
acțiuni de mare spec-

TURNEUL DE BASCHET 
FEMININ DE LA PRAGA

PRAGA, 22 (Agerpres). — în 
turneul internațional feminin de 
baschet „Marele premiu al orașu
lui Fraga", formația pragheză 
„V. S.“ a întrecut cu scorul de 
94—78 (42—35) echipa Politehnica 
București. In următoarea partid*, 
echipa Politehnica va întîlni pe 
Orbis Praga.

Millington, Walker, Rodrigues,

stadionul de la 
dintre echipele 
și Vitoria Setu-
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alții
Yorath, Hennessey, Philipps, Page, 
Durban, Rees.

• Disputat pe
Lujniki, meciul
Spartak Moscova
bal (Portugalia), contînd pentru tu
rul II al „Cupei U.E.F.A." la fot
bal, s-a încheiat la egalitate i 
0—0.

• Antrenorul echipei de fotbal 
a Spaniei, Ladislau Kubala, a de
finitivat „unsprezecele" care va în-

ION TIRIAC In semifinale 
EA BIELIN6HAM

LONDRA, 22 (Agerpres). — Tur
neul internațional de tenis de la 
Billingham a continuat cu sfertu
rile de finală, în care românul Ion 
Tiriac a reușit o nouă victorie, în- 
trecîndu-1 cu 6—4, 6—1 pe engle
zul John Paish. Iată și celelalte 
rezultate: Jaime Fillol (Chile) —• 
Pierre Barthes (Franța) 1—6, 7—6,
6— 2; Georges Goven (Franța) — 
Bob Hewitt (R.S.A.) 6—4, 6—4; 
Gerald Battrick: (Anglia) — Stan
ley Matthews (Anglia) 6—4, 6—2. 
In semifinale, Tiriac îl va întîlni 
pe Fillol, în timp ce Goven va juca 
cu Battrick.

Rezultatele din concursul femi
nin : turul III : Goolagong (Austra
lia) — Stove (Olanda) 4—6, 6—2.
7— 5 ; Heldman (S.U.A.) — Lorains 
(Anglia) 6—3, 6—2 ; Durr (Franța)

— Hogan (S.U.A.) 8—4, 6—3 ț 
Wade (Anglia) — Shaw (Anglia) 
6—4, 6—4.

La Gazzetta deilo Sport

TURUL EUROPE!"

LA ULTIMA ETAPA
ZAGREB, 22 (Agerpres). — îna

intea ultimei etape a turului auto
mobilistic al Europei, în clasament 
conduce echipajul vest-german 
Kurt Waldner —• Hans Vogt (pe 
Opel) cu 29 p penalizare, urmat de 
echipajul sovietic Girdauskas — 
Madrevitz (pe Vaz) cu 32 p pe
nalizare. Ultima etapă se va des
fășura pe distanța de 1 600 km, în
tre Zagreb și Travemunde. Din 
cele 51 de echipaje care au luat 
startul au mai rămas în cursă 39.

TURNEUL DE ȘAH

DE LA SMEDEREVSKA
BELGRAD, 22 (Agerpres). — 

în turneul internațional masculin 
de șah de la Smederevska Palan- 
ka, după 11 runde, în fruntea cla
samentului se află Karaklajici (Iu
goslavia) și Smejkal (Cehoslova
cia) cu cite 7i/2 puncte și o par
tidă întreruptă fiecare. Maestrul 
român Victor Ciopâltea ocupă lo
cul 8 cu 5 p. și o partidă între
ruptă, iar Teodor Ghițescu’ locul 
12 cu 41/2 p. Ciocâltea a cîștigat 
la mutarea a 58-a partida între
ruptă în runda a zecea cu Ostojici.

Vignal în 
tribunalu- 

lată-l 
idol

pe 
al

por- 
era

£

Reni 
fața 
lui... 
fostul
stadioanelor, 
tarul care 
cindva „îngerul 
păzitor" al națio
nalei Franței, 
condus, cu cătu
șele la mină, de 
un polițist, la 
închisoarea unde 
are de executat 
o condamnare de

15 ani
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SMITH-FAURARUL

SUCCESULUI AMERICAN IN „CUPA DAVIS“
Ziarul milanez „LA GAZZETTA 

DELLO SPORT" consacră Un am
plu comentariu finalei „Cupei Da
vis" din care reproducem cîteva 
pasaje semnificative:

„Ultimul challenge-round din is
toria „Cupei Davis" a fost cîști
gat de Statele Unite, dar România, 
cu Ilie Năstase și Ion Țiriac, a

fost foarte aproape de o răsună
toare surpriză. Din cele trei punc
te, care erau considerate — înain
tea meciului — „posibile" pentru 
echipa europeană, două au fost 
realizate destul de ușor: cel din 
meciul de simplu dintre Năstase 
și jucătorul nr. 2 al americanilor 
Frank Froehling și cel din partida

HULIGANISMUL
IA PROPORȚII!

SVDft
Presa vest-germană este alarma

tă : indisciplina publicului la ma
nifestațiile sportive a luat aseme
nea proporții, incit se poate vorbi 
de adevărate manifestări huliga
nice. în legătură cu această stare 
de lucruri, ziaristul polonez Lech 
Drapinski scrie în cotidianul 
„SPORT" din Katowrce 1

„De curînd am fost la Essen, la 
finala competiției organizate de Eu- 
roviziune „Joc fără granițe", la 
care participau în finală selecțio
natele de fotbal a 7 orașe vest- 
germane. Întrecerea se desfășura 
pe cel mai mare stadion al orașu
lui, în prezența a 40 000 de spec
tatori.

Hici nu începuseră întrecerile 
cînd o serie de huligani au început 
să se manifeste printre spectatori. 
Aruncau 
mîncare 
joc, apoi 
stalațiile
competiției. N-au fost trecute cu 
vederea nici instalațiile de televi
ziune. Au fost smulse microfoane

tot felul de resturi de 
și ambalaje pe terenul de 
au început să distrugă in- 
sportive necesare finalei

și distruse 5—6 camere de luat 
deri în culori. Au fost rănite 
meroase persoane, adueîndu-se 
semnate pagube materiale. Ba mai 
mult, s-au furat pînă și tabelele cu 
numele orașelor participante la fi
nală.

La meciul de fotbal Schalke 04— 
Borussia Dortmund, de exemplu, 
suporterii echipei Borussia au venit 
pe stadion cu pistoale cu gaze și 
cu arme albe. A avut loc o bătaie 
de mari proporții, fiind reținute de 
poliție 21 de persoane. Huliganii 
nu numai că au invadat terenul de 
joc, dar, după terminarea meciului 
au continuat dezordinile în oraș. 
Trebuie să recunosc însă că am 
văzut și o intervenție a poliției, 
care — după părerea mea. — nu 
s-a purtat de loc cu mănuși cu cei 
care produceau dezordine.

De ce s-a ajuns la aceste mani
festări nedorite ?

Organizatorii, în dorința lor de 
a obține cîștiguri maxime, uită cu 
totul rolul educativ al sportului. 
Dar, mai tîrziu, acest lucru iese la 
iveală și urmările se văd“.

ve- 
nu- 
în-

de dublu; cel de al treilea, în 
schimb, a fost pierdut într-o par
tidă în care Țiriac a condus cu 
două seturi la zero, sfîrșind prin 
a pierde cu 8—6 în al cincilea set.

Meciul de simplu dintre Țiriac 
și Froehling a fost, așadar, un 
moment decisiv. Nu încape îndo
ială că dacă această întilnire s-ar 
fi jucat la București, Țiriac ar fî 
cîștigat fără multe dificultăți. Iată, 
deci, că factorul teren — cu toată 
sportivitatea de care au dat dova
dă americanii alegind o suprafață 
de joc cu zgură — a avut, încă o 
dată, un rol determinant.

Succesul americanilor în „Cupa 
Davis", al 4-lea consecutiv și al 
23-lea în istoria competiției, a fost 
de data aceasta meritul cvasi-ex- 
clusiv al lui Stan Smith, care nu 
a pierdut nici un set în întîlnirile 
de simplu. Includerea lui Froeh
ling s-a dovedit, în schimb, hazar
dată. De asemenea, noul cuplu a- 
merican, format din Smith și Van 
Dillen. nu s-a ridicat Ia înălțimea 
așteptărilor,

în orice caz, este clar că perico
lul pe lingă care au trecut Statele 
Unite anul acesta constituie un in
diciu pentru ceea ce se va putea 
întîmpla pe viitor. Pierzînd drep
tul — în urma modificării regula
mentului — de a juca direct în 
„challenge-round" începind din 
1972, americanii se vor putea găsi 
în situația de a susține o semifi
nală inter-zone sau finala la Porto 
Allegre, Ia București sau la Praga, 
deci pe terenuri unde superiorita
tea lor poate fi anihilată de con
dițiile mediului respectiv.

• •VEȘNIC TÎNĂRUL ELVSTROM

TELEX 9 TELEX 9 TELEX • TELEX @ TELEX
Tînărul halterofil sovietio V. Smir
nov (19 ani) a stabilit, la Leningrad, 
un nou record european și unional 
la categoria semimijlocie. stilul smuls, 
cu performanta de 132,500 kg.
■
Echipa de alpiniști polonezi care a 
escaladat, anul acesta, 17 vîrfuri din 
Munții Anzi. s-a reîntors în patrie. 
Cea .mai valoroasă performantă a 
expediției poloneze, condusă de A- 
dam Veliczevski și Henrik Furma- 
niak, a fost ascensiunea pe Vîrful 
Huaskaran (6 786 m).

Directorul asociației de tenis a 
S.U.A.. Bob Malaga, a declarat că 
finala zonei american® a viitoarei 
ediții a „Cupei Davis” se va dispu
ta probabil la Cleveland. După cum 
se știe. începind de anul viitor, deți
nătoarea „Cupei Davis” (respectiv se
lecționata S.U.A.), va trebui să intre 
în competiție încă din primul tur.

în cupa mondială de hochei pe iarbă, 
competiție ce se desfășoară la Bar
celona, selecționata R.F. a Germa
niei a învins cu 1—0 echipa Austra
liei, în vreme ce reprezentativa O- 
landei a dispus cu 2—1 de cea a 
Franței.

La Poznan a început turneul inter
național feminin de baschet pentru 
premiul Asociațiilor sportive studen
țești din Polonia. în partida inaugu
rală, formația A.Z.S. Torun a între
cut cu 78—66 (4'7-29) selecționata
studentelor din Cehoslovacia.

Campionatul U.R.S.S. de tenis, des
fășurat la Tbilisi, a fost dominat de 
reprezentanții clubului Dinamo. Pen
tru a treia oară Olga Morozova a 
devenit campioana tării. învingînd 
în finală cu 6—2, 6—-2 pe Galina 
Bakșeeva. La masculin, titlul a re
venit lui Aleksandr Metreveli, în
vingător cu 6—2, 6—1, 6—3 în fața 
lui Tomas Leyus. Rezultatele celor
lalte finale : dublu bărbați : Metre
veli. Lihaciov — Leyus, Lamp 6—2, 
6—3, 6—4 ; dublu femei i Morozova, 
Iansone — Eremeeva. Dimitrieva 
3—6. 6—3, 6—1 ; dublu mixt: Moro
zova, Metreveli — Biriukova, Liha- 
eiov 7—5. 8—6.■
După consumarea « 13 runde, in
campionatul U.R.S.S. feminin de șah

conduce Semenova cu 9 p. urmată 
de Kozlovskaia 8V2 P și două partide 
întrerupte. Levitina 8 n. Rezultate 
din runda a 13-a : Titorenko — Rub- 
țova 1—0 : Semenova — Konopleva 
1—0 : Belaveneț — Balașova remi
ză ; Kobaidze — Kakabadze remiză.■
Campioana europeană de pentatlon, 
Heide Rosendahl, a dat startul în 
cursa de 6 zile, care se desfășoară 
pe velodromul acoperit din Dort
mund și reunește cicliști cunoscut!, 
ca Patrick Sercu. Peter Post, Rudi 
Altig. Rene Pijnen ș.a.
■
Organizatorii cursei cicliste de 6 zilo 
de la Montreal, care se va desfășura 
pe o pistă extrem de periculoasă, 
în lungime de numai 183 m (cela 
reglementare măsoare in medie 
333 m), nu l-au acceptat pe rutierul 
belgian Guido Reybroeck. conside
ring că experiența acestuia se limi
tează numai la cursele de sosea. în 
schimb, au fost acceptați italianul 
Gtamii Motta si compatriotii săi Zan- 
degu, Rancatti și Beghetto. De ase
menea. la cursă va lua parte pere
chea franceză Mourioux. Guimard, 
olandezul Janssen și englezul Ge
rard Koel.

întrecerile celor mai buni ve- 
Iiști europeni la clasa Soling s-au 
încheiat, anul acesta, cu victoria bi
necunoscutului sportiv danez Pol 
Elvstrom (45 ani) care domină de 
mai mult timp scena mondială în 
sportul respectiv. Iată ce scrie zia
rul „BERLINGSKE T1DNINGEN" 
din Copenhaga despre succesul a- 
cestui experimentat velist t

„Limba daneză este relativ să
racă în adjective și — în compara
ție cu alte limbi europene — dis
pune de posibilități mai reduse 
pentru a elogia merite deosebite. 
Cu atit mai grea este sarcina atunci 
cînd trebuie să scrii despre o per
sonalitate de talia velistului Elvs- 
trdm. Și trebuie neapărat să o fa
cem deoarece el — veșnic tînărul 
— este din nou cel mai bun velist 
european, așa cum a dovedit-o, con- 
curînd la Travemunde, la clasa So
ling. Acest minunat navigator în

trece orice alt sportiv din lume în 
ramura respectivă, avind pînă a- 
cum în palmaresul său patru me
dalii de aur olimpice. Este firesc 
ca, în preajma regatelor olimpice 
de la Kiel, să admitem că țara sa 
are în perspectivă o altă medalie, 
ce se va adăuga la zestrea de aur 
oferită de excelentul sportiv.

Marea lui siguranță în concurs 
ca și prestigiul titlurilor cîștigate 
îi determină pe ceilalți veliști să 
spună: „Dacă Elvstrom concurea
ză, totul este clar". In realitate, lu
crurile nu sînt chiar atît de sim
ple și un mare sportiv nu cîștigă 
prin simpla prezență, ci prin lungi 
antrenamente necesare dobîndirii 
unei forme sportive impecabile și 
mai ales prin totala lui dăruire, rod 
al unei pregătiri psihologice, de 
natură mult mai complicată. Nimic 
nu se cîștigă numai pe baza unei 
reputații, oricît de răspîndită ar fi 
ea. De aceea, făcînd elogiul lui 
Elvstrdm ne gîndim mai înainte i 
de orice la uriașa muncă dusă de 
el cu forțele naturii șt cu sine în
suși, care îi asigură victoriile, așa 
cum a arătat, recent, la Trave
munde",
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