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HANDBAL FEMININLA

PE MICUL ECRAN

CLUX 25 (prin telex, de Ia tri
misul nostru).

Sală sporturilor; situată chiar pe 
«naiul Someșului, elegantă și încă-

ORA 16,15 : Iugoslavia—Uniu
nea Sovietică.

ORA 18,30 i România—Olanda 
(ambele, transmisii în direct)

formației, că înlocuirea 
Metzenrath (în convales- 
produs perturbări în jo- 

României, că eclipsa

mentului 
Cristinei 
cență) a . 
cui echipei

[Programul 'de azi i ORA 16,15 • 
Iugoslavia—Uniunea Sovietică ; 
ORA 17,20! R.D. Germană—Un
garia ; ORA 18,3.01 România— 
Olanda

tVL
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Comentariu de fotbal

GOLURI PUȚINE, MOLIE • ••

chiar decit am fi

al da-
foarte

care-l așteptăm de multe 
cu Cehoslovacia), iată-ne 
de o etapă la care nu 
vreme să ne gîndim, dar

Duel Georgevici- Marica, in care ieșeanul iși va depăși adversarul. Faza 
din meciul Poli-Jiul.

Foto : D. ROTARU-Iași

Pîn3 Ia sfîrșitul anului
PATRU ÎNTILNIRI
INTERNAȚIONALE 

PENTRU BOXERII NOȘTRI
Selecționata de box a țării noas

tre va susține pină la. stirșltul 
anului patru intimii! internaționa
le. Astfel, la 12 ți 14 noiembrie 
se va disputa la București și 
Brăila dubla tntîlnire cu repre
zentativa R. D. Germane. Vor ur
ma meciurile cu R. F. a Germa
niei (5 decembrie, la Mtinchen) șl 
cel cu selecționata Poloniei (19 
decembrie, la Varșovia).

ZIAR AH.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

INCEPIND DE AZI, LA CLUJ,
. ...

A Xll-a EDIȚIE A „TROFEULUI CARPAȚI

pătoare (în tribunele sale pot lua 
loc aproximativ 3 000 de specta
tori) —• este gata să-și primească 
oaspeții. Echipele participante la 
cea de a XII-a ediție a „Trofeu
lui Carpați“ au și făcut cunoștin
ță, de altfel, cu locul de concurs 
(în tot cursul zilei de luni s-au

desfășurat antrenamente}, decla- 
rîndu-se satisfăcute de terenul de 
joc. Marți după-amiază (n.r. as
tăzi) la ora 16,15 se va da startul 
în acest prestigios turneu, care 
reunește elita handbalului feminin 
internațional.

Făcînd de „gardă" in Sala spor
turilor, discutând cu colegii noștri 
care însoțesc echipele, cu antreno
rii și sportivele am remarcat înfri
gurarea cu care sînt așteptate jo
curile, dorința unei afirmări în 
acest test de importanță majoră 
pentru campionatul mondial. Ne-am 
dat seama, însă, că în acest con
text trebuie judecată amploarea 
ce se dă unor defecțiuni de mo
ment. Astfel, se socotește că lipsa 
lui Marlen Jancker (bolnavă) din 
echipa R.D. Germane va avea 
mari repercusiuni asupra randa-

de formă (poate reală, poate doar 
bănuită) a unor handbaliste din 
formația Iugoslaviei a scăzut brusc 
și grav potențialul acestei reduta
bile reprezentative. în mod sigur, 
aceste „accidente" vor avea unele

Imagine de la ultimul antrenament al selecționatei române. Se perfecționează anihilarea aruncărilor de la 
9 m. In fotografia noastră, Oancea a tras, dar zidul alcătuit din Arghir, Sos, Miklos și Băicoianu blochează 
mingea. , Foto! Dragoș

urmări, 'dar ele nu vor fi 
pănitoare. Febra de start 
că însă totul ca o lupă...

Am asistat — printre altele — 
și ia antrenamentul de luni dimi
neață al echipei noastre. Pe banca 
„rezervelor" au rămas 
Popa (entorsă) și Nadire

NEAGU
precum- 
amplifi-

Cincinalul 1971-1975

0 NOUĂ TREAPTĂ
DE PROGRES Șl CIVILIZAȚIEs

LUPTĂTORII DE LA PESCĂRUȘUL TULCEA
POT REVENI PE LINIA DE PLUTIRE Terezia 

Ibadula

ăpfămîna care s-a încheiat a fost extrem de bogată în 
evenimente de mare importanță pentru mersul nostru 
înainte pe drumul socialismului. A fost o sâptâmînă care 
va determina prefaceri adînci în viața noastră, datorită 
hotărîrilor luate în această perioadă de. timp. Oamenii;/ 
muncii din întreaga țară au urmărit cu justificat interes

și satisfacție, lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale,. în cadrul 
căreia, o dată cu aprobarea a o serie de acte legislative,, a fost 
dezbătută și votată legea pentru adoptarea planului cincinal de 
dezvoltare economico-socială pe perioada 1971—1975, un amplu pro
gram de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.

în expunerea asupra proiectului de plan, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, a spus : „Pentru înfăptui?; 
rea programului elaborat de Congres, partidul nostru orientează .cu. 
consecventă perfecționarea activităților în toate domeniile vieții socia
le. In acest cadru de ansamblu, în procesul pregătirii planului cin
cinal, Comisia centrală de partid și de stat, sub conducerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a inițiat o largă acțiune de identificare și 
mobilizare a resurselor materiale și umane, în interesul accelerării 
progresului economic și social al României". Această metodă de lucru, 
de un larg democratism, bazată pe principii realiste, a caracterizat 
întreaga activitate a comisiei îndrumată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ea a permis realizarea unui program de creștere dinamică pe toate 
planurile vieții economice și sociale, a descoperirii de noi resurse pen
tru dezvoltarea societății noastre socialiste. Așa cum s-a arătat și 
în expunerea asupra proiectului de pian : „Țelul suprem al întregii 
politici a partidului și statului, rațiunea ultimă a eforturilor pe care 
ni le propunem constă în crearea condițiilor materiale, sociale și cul
turale pentru afirmarea omului, a personalității sale".

Planul cincinal reflectă, prin numeroșii săi indicatori, grija față de 
om. Astfel, veniturile totale reale ale populației urmează să sporească 
cu 40—46 la sută. Progresul în ridicarea nivelului de trai este ilustrat 
și de creșterea volumului de desfacere a mărfurilor, cu 4G--47 la sută, 
de construirea din fondurile și cu sprijinul statului a 522 000 de apar
tamente. Importante fonduri sînt destinate dezvoltării bazei materiale a 
învăfămîntului. în 1971—1975, vor fi construite 10,9 mii săli de clasă și 
85,5 mii locuri în internate pentru învătămîntul de cultură generală, 
învățămîntul tehnic și liceal de specialitate. în învățămîntul superior, 
vor fi date în funcțiune 221 000 metri pătrați suprafețe noi de învă- 
țămînt.

De întreaga dezvoltare economică și socială a țării va beneficia 
și mișcarea de cultură fizică și sport, în primul rînd prin întărirea bazei 
materiale, prin posibilitățile ce se deschid pentru ca tineretul să. se 
fortifice cu ajutorul sportului. De pe acum, au fost date în folosință 
patinoarul artificial de la Miercurea Ciuc, sala de sport de la Galați, 
bazinul de sărituri din Parcul „23 August'' din Capitală, ca să cităm 
numai cîteva din obiectivele realizate. Nu peste mult timp, pracțicanții 
sportului vor avea la dispoziție patinoarul artificial de la Timișoara, 
sălile de sport de la Bacău,’ Ploiești și lași și încă multe alte con
strucții.

Datoria fiecărui cetățean este să dea dovadă de o înaltă conștiință 
civică și politică, să pună în practică toate cunoștințele sale pentru 
înfăptuirea cu succes a sarcinilor ce-i revin la locul său de muncă.

Caracterizînd actualul plan cincinal, secretarul general al .partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia că : „înfăptuirea acești ' •—1 
gram âe construcție economică și socială va ridica România .
treaptă, va marca parcurgerea unei noi și însemnate etape pe drumul 
apropierii țării noastre de statele avansate ale lumii".

,înfăptuirea acestui vast pro- 
i_+_ "cr.;î;::a pe o nouă

„1

GOLURI! SiMBĂTÂ,

Se poate spune, că sportul lup
telor se practică la Tulcea, pe sca
ră largă, orașul are o echipă în 
campionatul diviziei A, cunoaște o 
competiție sistem divizie în școlile 
generale, unii dintre luptători s-au 
remarcat chiar și 
temaționale, ca de 
exemplu D. Ma
nea, campion bal
canic la cat. 90 kg 
anul acesta. Con
dițiile materiale 
pentru practica
rea aceste ramuri 
sportive sînt din
tre cele mai bune: 
o sală folosită în 
luptători, utilată cu două garnituri 
de saltele, manechine, aparate de 
gimnastică, instalații de forță etc. 
Dacă la acestea mai adăugăm și 
pe cei doi antrenori calificați, pre
cum și tradiția acestui sport în 
rînduriie tineretului local, putem 
afirma că sportul luptelor are aici 
posibilități de afirmare dintre cele 
mai bune.

Cu toate acestea, în campionatul 
divizionar de lupte greco-romane, 
formația Pescărușul Tulcea (apar- 
ținînd asociației sportive Dunărea 
din localitate) are o comportare 
nesatisfăcătoare în ultimul timp, 
în clasamentul seriei Est, Pescăru
șul se află pe ultimul loc. în cele 
două etape ale returului ea a obți
nut, din patru partide, o singură 
victorie — la Rădăuți, în fața e-

în competiții in-

chipei 
ceasta 
formanță, dar în rest a fost între
cută cu 30—10 de către Iprofil Ră
dăuți, o echipă recent promovată 
în campionat, iar în etapa de la 
București, unde,

A.S.A. Bacău cu 21—1£>. A- 
constituie Intr-adevăr o per

DIN VIAȚA
SECȚIILOR

exclusivitate de

obiectiv judecind, 
nu putea emite 
pretenții la victo
rie în fața divi
zionarelor bucu- 
reștene Dinamo 
(scor 1—29) și
Progresul (2—28) 
se poate consta
ta că Pescăru
șul a pierdut la 

diferențe nepermis de mari. Singu
rul sportiv tulcean care a dat oare
care satisfacție în această reuniune 
a fost același D. Manea.

Care sînt motivele acestui declin 
temporar al echipei tulcene ? Spu
nem temporar întrucît conducerea 
sportului local, precum și cei doi 
antrenori (Ion Geambazu și Toader 
Boscenco), ne-au asigurat că au 
luat o serie de măsuri care în vi
itorul apropiat vor duce la redresa
rea sportului luptelor din localitate. 
Este vorba de reîmprospătarea for
mației cu elemente tinere, intensifi
carea antrenamentelor și o mai

Tonta RABȘAN

(Continuare tn pag. a 2-a)

Hristache NAUM

(Continuare tn pag. a 4-a)

Captați de virtejul Cupelor eu
ropene, intrați deja în febra me
ciului pe 
luni (cel 
surprinși 
am avut _ _ . „ ...
care, după disputarea ei. ne soli
cită mai mult 
dorit.

Alcătuind un 
telor pozitive 
ușor de făcut,

.număr) oferite 
nică, t----
tărire farmaceutică :

1) Confirmarea... confirmărilor cu 
care ne-a obișnuit U.T.A. îți place 
echipa arădeană, nu-ți place — 
trebuie să recunoști ce-i al ei. Și 
acest „al ei“ înseamnă de fapt o 
personalitate unică în fotbalul nos
tru, personalitate pe lingă 
poți trece (repetăm, chiar 
ții la ea) fără să-ți- scoți

2) Sensul ascendent pe 
înscrie — se pare. — Steaua, de 
la care așteptăm totuși, circums- 
pecți, mai multe probe, date fiind

„inventar"
(din păcate 
ele fiind puține la 
de această dumi- 

vom consemna, fără o. cin-

neașteptatele-i eclipse cu care ne-a 
surprins atunci cînd nimeni nu se 
aștepta.

3) Ieșirea dintr-’o prea lungă zo
die a mediocrității a echipelor 
F. C. Argeș și Politehnica (ieșenii 
— care au obținut duminică pri
ma lor victorie în campionat — 
spărgînd1 un plafon umilitor pentru 
valorile

Aici 
listă a

Mult 
fundă : 
lor negative, 
rătoare.

Plecînd de 
rora, cu orice 
le poți 
cea pe 
că cele

■ echipei).
s-ar putea încheia scurta 
„plusurilor" notabile, 
mai

ni se
întinsă și mai pro- 
pare paleta semne- 
unele chiar îngrijo-

la cifrele seci, că- 
lupă le-ai privi, nu 
o altă valoare decit 
exprimă, vom spune

atribui 
care o
14 goluri ale etapei (mini-

DESCHIDEREA FESTIVĂ A ANULUI SPORTIV LA UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
i

PESTE 1300 DE STUDENȚi 
LA BAZA SPORTIVĂ DE LA LACUL TEI

Q nouă sărbătoare a sportului 
studențesc bucureștean a avut loc 
duminică, la Baza sportivă univer
sitară de la Lacul Tei. Cadre di
dactice, tineri iubitori ai sportului 
din Universitate, precum și colegii 
lor de studiu s-au întîlnit pe malu
rile pitorești ale lacului pentru a 
participa împreună la festivitatea de 
deschidere a anului sportiv, la Uni
versitatea București. Nu ne putem 
opri doar aici: cu consecințe favora
bile. atît din punct de vedere spec
tacular. cit și al întrecerilor pe te
renurile de sport, sărbătoarea a 
coincis cu finalele „Cupei anilor I ’ 
la atletism, jocuri sportive și ca
notaj. E lesne, așadar, de închipuit 
animația și entuziasmul care s-au 
înstăpînit pe terenurile de volei, 
handbal, baschet, pe pista de aler
gări sau deasupra apelor ritmic tă
iate de canoele de 10 persoane. Dar 
faptul cel mai notabil rămîne per
formanța de a fi fost angrenați în 
întreceri peste 1300 de studenți con-

duși de cele 21 de cadre didactice
La ora 10, in sunetele ritmice ale 

marșurilor sportive, pe pista stadio
nului și-au făcut apariția grupurile 
de studenti de la diferitele facul
tăți ale Universității. Apoi, pentru 
două ore, cei care au defilat au 
devenit concurenți și adversari.

Cea mai mare animație am înre
gistrat-o la debarcader, acolo unde, 
sub conducerea lectorului Antonică 
Bălan, se dădea startul in aprig dis
putatele probe de bărci universale 
și caiac 10+1. în același timp, gru
puri organizate ad-hoc își Încurajau 
frenetic echipele favorite. în ju
rul terenurilor de volei si handbal. 
Dar, deasupra rezultatelor finale, 
s-a situat un adevăr care nu poate 
decit să ne bucure: educația fizică 
și sportul au devenit o parte inte
grantă a procesului formativ de 
instruire din instituțiile noastre de 
învățâmînt superior.

Radu TIMOFTE

DIVIZIONARELE DE BASCHET CAUTA
SOLUȚII IN CEASUL AL 12-lea

RapiduJ în dezagregare ? La un 
moment dat așa se părea. Pleca
rea lui Vlădescu și Bugaru, cere
rile de transfer ale lui Czell și 
Ivan, nerezoivarea, vreme înde
lungată, a problemei antrenoru
lui, iată dificultăți ce păreau in
surmontabile pentru echipa din 
Giulești. Pină la urmă, treburile 
s-au rezolvat. La cîrma conducerii 
tehnice a venit maestrul sportului 
Alexandru Fodor, ani de-a rîndul 
antrenor al juniorilor de la Steaua. 
Prima măsură a ex-internaționalu- 
lui a fost de a constata pe ce se 
bazează pentru apropiatul campio
nat și de a regrupa forțele. Din 
vechiul lot rămăseseră Cr. Popes
cu, Tursugian, Predulea, Stănescu, 
Popovici, Lucaci și Vintilă. Aces
tora li s-au adăugat Petruc, £un- 
gulescu și Petreanu, promovați 
de Ia „tineret". In plus, după toate 
probabilitățile, Czell și Ivan vor 
continua să joace la Rapid ; An- 
dronescu (de la Universitatea 
București) a obținut drept de joc 
pentru formația feroviară ; se speră 
tn obținerea transferului a trei

talentați tineri! Adăscăliței 
(IEFS), Florea și Simulescu (Pro
gresul).

Deci, pericolul ce amenința la 
un moment dat această echipă a 
trecut. Poate că, într-o asemenea

Un raid-anchetă întreprins 
narele A de baschet 
rîf-n nnrn nennert

(Continuare tn pag. a 2-a)

cîteva din divizio- 
edificat (pentru a

la 
t ne-a

— cîta oară ?) asupra modului necorespunzăfor 
în care se pregătesc unele dintre cele mai bune 
echipe din țară. Preocupări există, dar în majori
tatea cazurilor ele nu se ridică la nivelul solicită
rilor baschetului modern. Se constată că unele for
mații și-au început preparativele foarte tîrziu, că 
prezența Ic antrenamente este nesatisfăcătoare, că, 
de fapt, de abia în ultima vreme startul cunoaște 
atenția cuvenită.

în aceste condiții, nu poate fi vorba de o pregă
tire științifică a jucătorilor, de o gradare a antre
namentelor, de planificare, de individualizare ; nu 
poale să mire faptul că echipele se pun pe pi
cioare după pa'tru-cinci etape și că, pină alunei, 
publicul asistă la întilniri de slab nivel tehnic, 
lipsite de spectaculozitate. Problema nu datează, 
din păcate, de puțină vreme. Ea persistă de ani de

actualei ediții) sînt un 
supărător. Cu at.ît mai 
cite 8 dintre ele au fost

recordul 
simptom 
mult cu 
înscrise în două meciuri de către 
două echipe pină acum anonime, 
14 formații ale diviziei „A“ PRO- 
DUtîND duminică doar 6 goluri!

Corelată direct cu această situa
ție — numărul mic de goluri în
scris de echipe — este ciudata, 
ca să nu spunem alarmanta, lipsă 
de dispoziție a unor atacanți pe 
care toți iubitorii fotbalului de la 
noi (de la școlari pină la pensio
nari) s-au obișnuit să conteze.

Ne gîndim la Neagu, Lucescu,

TREI MECIURI

DE DIVIZIA A
Partidele de campionat 

Dinamo, Steaua# U.T.A. i 
angrenate In turul II al 
ropene — urmau Bă le i 
mlntcă. In cadrul etapei i 
avea loc limbată 30 octombrie, astfel:

Stadionul 23 August : ora 15 : Rapid 
— Politehnica î

pe care 
Rapid — 

cupelor eu- 
dlspute du- 
a IX-a, vor

Marius POPESCU

(Continuare tn pag. a 3-a)

Stadionul Dinamo s' ora 15 : Dina
mo — U.T.A. (tn deschidere, de la 
ora 13# la ambele partide, meciurile 
echipelor de tlneret-rezerve) j

BacAti : Spori Club — Steaua.
care nu 
dacă nu 
pălăria.
care se

J

. .vii.
timp după reunirea lor la centrul sportiv' 23 August../Selecționabilii, Foto .4 .Vasile BAGEAC

MB.. g|’

• ••

împrejurare, conducerea clubului 
a avut remușcări pentru desfiin
țarea cu ani în urmă, a postului

*. ANCHETA

recomandărilor Biroului federal, prinzile, în ciuda
Colegiul central al antrenorilor. S-ar fi cuvenit un 
control mai riguros din partea forului tehnic al fe
derației, ar fi fost utilă prezența la antrenamente 
a membrilor colegiilor județene de antrenori, ar fi 
fost necesară intervenția tehnicienilor CJ.E.F.S., 
prin îndrumări de specialitate. Dar, mai cu seamă, 
trebuia ca înșiși antrenorii și jucătorii să fi fost 
convinși de necesitatea seriozității în pregătire de-a 
lungul întregului sezon și nu numaj în ajunul înce
perii competiției. Așa, însă, primii păgubiți vor fi 
chiar ei. Dar, de fapt, din cauza numeroaselor ca
rențe înregistrate în fiecare an, în perioada de pre
gătire dintre două campionate, va fi afectată chiar 
valoarea baschetului nostru. Pentru că — sînfem 
nevoifi să repetăm un adevăr prea bine cunoscut: 
fără jucătdri bine antrenați în echipele de club, nici 
reprezentativa țării nu poate obține performanțe 
de răsunet.

Selecfionabilii 
verificării

Tricolorii s-au adunat din nou. 
La București, pentru trei zile. S-au 
adunat ieri, la Centrul sportiv 23 
August, să pregătească din timp 
meciul decisiv de la 14 noiembrie 
cu Cehoslovacia din campionatul 
european. Angelo Niculescu știe că 
va fi un noiembrie fierbinte pen
tru națională. Toată lumeâ știe a- 
cest lucru. Și trebuie să se stabi
lească „en-detail“ planul de asalt 
al cîștigării grupei preliminare. Lo
tul s-a adunat, pentru amicalul de 
mîine cu naționala olimpică a 
Bulgariei, testul care va alcătei 
11-le de bază și rezervele pentru 
cele două întilniri din campionatul 
european de la 14 și 24 noiembrie. 
Fiecare jucător va primi, un pro
gram de pregătire pină la 6 noiem
brie cînd selecționabilii se vor re
uni iarăși spre a încZpe cu adevă
rat „numărătoarea inversă" pentru 
duelul cu Dobias, Viktor, Kuna 
sau Nehoda. Programul vizează 
pregătirea la cluburi, îngrijirea să-

români s-au reintilnif in vederea 
cu echipa olimpică
nătățil ți viață extrasportivă.'. Dar, 
poate că marea cauză a acestei 
î'euniuni de trei zile va fi trăinicia 
sufletească, atmosfera de 
care a 
cut, și 
refacă 
demne

...De _ . _ . ______ .
început în avionul de Bacău? Ieri 
(dimineață, cînd toate drumurile 
tricolorilor duceau spre centrul spor
tiv 23 August, călătoream cu Dem- 
brovschi și Ghiță spre București# 
Și, din vorbă, în vorbă, am înțeles 
că ambii așteptau cu sinceră bucu
rie reîntâlnirea 
la lot.
frumos despre Răducanu, 
brovschi
pă 
componența 
fost mirat. Ghiță stătea împreună 
cu Răducanu, Dembrovschi cu Lu
cescu, Dumitru cu Radu Nunweil- 
ler, Anca cu Iordănescu... Avea

colectiv 
folosit atît de mult în tre- 
Pe care antrenorul vrea s-o 
vizîndț se înțelege, efecte 
de luat în seamă.
fapt, reportajul acesta St

Ghiță
CU colegii 
vorbea

despre 
amiază,

Lucescu. 
cînd am 

camerelor,

de 
foarte 
Dem-

Du- 
văzut 
n-am

LOTURILE REPREZENTATIVE LA ORA VERIFICĂRILOR
Meciurile de verificare ale loturilor reprezentative, de seniori și tineret, 

ce vor avea loc miercuri 27 octombrie, se desfășoară după următorul pro
gram :

Stadionul „23 August" ora 16,30 : LOTUL DE T1NERET-BONSUCCESSO 
(Brazilia) ; Ora 18,15 1 LOTUL A — ECHIPA OLIMPICA A BULGARIEI,

a Bulgariei
>.

dreptate Angelo Niculescu cînd spu
nea că o convocare a lotului,' în 
primul rînd, sudează cîteva punți 
afective atît de necesare.

'...Ieri, la centrul 23 August s-au 
adunat 17 jucători, al 18-lea, Do- 
mide, urmînd să sosească astăzi, 
avîndu-se în vedere că U.T.A. n-a 
mai dat pe acasă de opt zile, Ieri 
a fost zi de odihnă (azi la 10,30 
are loc un antrenament tehnico- /'A:'.-'--.-V* fc.,

. Mircea M. IONESCU
■ (Continuare tn pag. a 4-a)

LA TURNEUL DE LA MINSK
Ieri a părăsit Capitala grupul 

boxerilor români care vor partici
pa (între 27 și 30 octombrie), la 
turneul internațional de la Minsk.

Federația română de box 
a stabilit ca la această competiție 
să ia parte următorii sportivi : Va- 
sile Drăgan (semimuscă), Constan
tin Bumb (semiușoară). Alexandru 
I’opa (semimijlocie) și Angliei Iancu 
(grea). Pugiliștii români sînt înso
țiți de antrenorul Grigore Nicolae.



Jag. a 2-a Sportx&l Nr. 6857

COMPETIȚIA

CONCURSUL REPUBLICAN INTERJUDETEAN

Rezultatele Înregistrate duminică, 
In divizia B:

MASCULIN, seria I: Voința Bucu
rești — Agronomia Iași 18—17 
(10—8); Chimia Făgăraș — Tracto
rul BrașOv 15—19 (6—11); Comerțul 
Coristâhța — Inst. Pedagogic Bacău 
14—14 (8—8); Chimia Tr. Măgurele 
— Relon Săvlnești 17—21 (6—9);
A.S.A. Tg. Mureș — Rafinăria Te- 
leajen 17—12 (8—6); seria a II-a:

EȘALONULUI SECUND
Banatul Timișoara — Minaur Baia 
Mare 6—30 (2—14). Știința Lovrin — 
Textila Cisnădie 21—12 (9—6); Timi
șul Lugoj — Gloria Arad 24—16 
(11—4):. A.S.A. Sibiu — C.S.M. Re- 
șțța 17—II) (7—4), Metalul Copșa 

Petroșani 22—15

ARGEȘUL Și PRAHOVA AU CIȘTIGAT COMPETIȚIA

ECHIPE

CALIFICATE iN FINALĂ 
PE ȚARĂ

Simbătă si duminică Au avut loc 
la Tg, Mureș si Brașov întrecerile 
zonale ale campionatului republican 
de judd pe eehipe rezărvat juniori
lor. Cu acest prilej au obținut cali
ficarea, la finala pd țară, următoa
rele formații: Șc. sportivă Șoimii 
Sibiu. Universitatea Cralov» (juni
ori mici), Dinamo Brașov, Chimia 
Tg. Măgurele (juniori mari), LA 
BRASOV și Vagonul Arad, Politeh
nica Timișoara (juniori mici). Vago
nul Arad, Sănătatea Tg. Mureș (ju
niori mari), la TG. MUREȘ. (E. 
BOGDAN șl I. PAUS corespondenți)

Gloria Arad
Ă.S.A. Sibiu 

17—10 (7—4),
Mică — Știința 
(12-6).

FEMININ, seria 
iești — votata 
(fi——4), Politehnica 
București 11—7 (8—4);
București — Chimia Buzău 13—10 
(16—4), Universitatea Iași — Chimia 
Făgăraș 9—11 (3—3), Voința Rădăuți
— Constructorul București 4—5 
(3—S); seria a Il-a; Jiul Petroșani
— C.S.M. Sibiu 8—12 (5—4). Voința 
Sighișoara — Constructorul Tiihi- 
șoara 8—8 (7—4), Voința Oradea — 
Sparta Mediaș 7—8 (4—5), Construc
torul Baia Mare — Universitatea 
Timișoara 12—13 (9—9).

I: Spartac Plo- 
București 13—12

Galați — I.S.E.M. 
Progresul

II

Este mem- 
secțlei de 
de masă
- J din 

1964. 
ciștigat

Șl LUPTĂ ÎN BARAJ CU S.S.A. PENTRU PROMOVARE ÎN DIVIZIA
In ultima etapă, a patra, a con

cursului republican interjudețean, 
au fost înregistrate, cu o excepție, 
rezultate normale. Iată relatările 
corespondenților noștri de la me
ciurile desfășurate sîmbăta și du
minică :

ZONA I
CONSTANȚA. Reprezentativa ju

dețului Prahova a ciștigat detașat 
întîinirea cu formația jud. Iași, con
siderată ca derbj’ul zonei, cucerin- 
du-și astfel dreptul de a participa 
la meciul de baraj pentru promo
varea în prima divizie a țării. Deci: 
Constanța — Iași 116—128, Con
stanța — Prahova 116—148, Iași — 
Prahova 110—145 (C. POPA),

SERBAN DOBOȘI
9

Cîteva rezultate : EARBAȚl : 
100 m: Opriș (D) 10,9; 1500 m: 
N. Onescu (D) 4:11,4; 800 m: O- 
nescu 1:97,0; 110 mg: Ad. Cali- 
mente (A) 16,4; lungime: M. fa
limente (A) 6,65 m; triplu: FI. Sisu 
(D) 14,20 m; FEMEI: 100 m: M. 
Asavei (A) 12.6; lungime: V. A- 
chim (CS) 5,23 m. (St. IACOB).

SIBIU. Reprezentativele gazdelor 
au ciștigat destul de ușor întâlni
rile susținute în localitate : Sibiu 
— Bihor 120—111, Sibiu — Hune
doara 159—52, Bihor — Hunedoara 
142—58. Cele mai bune performan
țe individuale au fost înregistrate 
la săritura în înălțime — Carol 
Antal (B) — născut 1055 — 1,89 m, 
Llviu David (B) 64,30 m la suliță, 
Vasiie Bichea (S) 15:29,6 pe 3000 m 
si Vanda Blotor (S) 
1957 — 12,8 8 pe 100 
(Ilie IONESCU).

TG. MUREȘ. — Pe 
August din localitate, 
samentului, reprezentativa județu
lui Argeș, cu un lot omogen și va
loros. a ciștigat, cum era de aș
teptat, cele două meciuri susținute, 
zârgeș — Mureș 167—60, Argeș — 
Maramureș 108—60. Mureș — Ma
ramureș 85—87.

Spicuim cîteva cifre înscrise în 
foile de concurs: BÂRBAȚ1: .100 m: 
Era. Georgescu (A) 11,0; 200 m:
M. Bălan (A) 23,0; 110 mg: I. Du- 
mitrașcu (A) 15,4; 400 nig: I. Bur-

m;
m.

la

Născut la S5 oc
tombrie 1931 în 
orașul Cluj. Axe 
1,91 m înălțime și 
89 kg. 
bru al 
tenis
C S.M. Cluj 
ânul 1964.

A ciștigat titlu
rile de campion 
național de juni

ori in anii 1966—67, 
1968—69 și a deți
nut de două ori 
cuntlnâ de cam
pion de seniori al 
țării la dublu bă
ieți, împreună cu 
silviu Dumitrlu. 
Eăte triplu cam
pion balcaiilc: du- 

■ ‘ mixt, alături 
Marla Alixătl- 
(Sotia 1970 șl 

. _____ Brașov
1971) și dublu b&- 

“ Atirei 
ultirha

A
că (Mu.) 53,9; triplu: M. Mathe 
(Mu.) 14.88 m.; lungime : Mathe
6,56 m.; FEMEI : 100 m: M. Szat- 
marl (Mu.) 12,3; 200 m: L. Leau 
(A) 25»7; 100 mg: Szatmari 14,6; 
disc: Ol. Cataramă (A) 55,58 
suliță: El. Neacșu (A) 45,76 
(C. ALBU).

• Studenții bucureștenl de
C.A.U. primesc vizita colegilor lot 
de la A.Z.S. Varșovia. întîlnitea 
dintre cele două formații, bărbați 
și femei (în program figurează 
toate probele obișnuite pentru ast
fel de concursuri), se va desfășura 
pe stadionul Republicii, miercuri 
și joi, de la ora 15. Din echipă 
bucureșteană fac parte. între alții: 
Toma Petrescu (revelația acestui 
sfîrșit de sezon). Gh. Petronius, Zol- 
tan Gașpar, Ion Nicolae, Gheotghe 
Suha, Mihai Negomireanu, Sânda 
Anghelescu, Eiisabeta Baciu, Ana 
Jacab. Doina Muhteanu.

• Ultimele competiții oficiale ale
sezonului de concursuri ale âhului 
1971 sînt programate lai 3 ■*
noiembrie — meciuri de baraj pen- 
trtl calificarea în divizia A și în 
zonele I și a II-a ale concursului 
republican IritetjUdețean, la Bucu
rești, pe stadionul Republicii, în 
10c de HUtieaOăfa, al cărui Stadion 
este în refacere. Participă echipele 
S.S.A;, Argeș și Prahova; 7 noieih- 
bfîe, campionatul republican de 
maraton, lă Ronian,

Stadionul 23 
fruntașa cla

— născută 
m. la femei

REZULTATE DIN DIVIZIA B

DOUĂ JOCURI 
ÎNTRE ECHIPELE MASCULINE 

ALE ROMÂNIEI Șl BULGARIEI
Pregătlndu-se pentru dificilele confrun

tări pe care ie va sti^țîUfe în dadi’ul 
„Trofeului Carpațiu (9—14 noiembrie la 
Galați) șl la „Cupa Mondială** (23—28 
noiembrie la GCteborg) selecționata măs- 
ciillnâ de handbal a țărti noastre va 
disputa două partide amicale de verifi
care în compania reprezentativei Bulga
riei. Jocurile vor avea loc la Galați, în 
zilele de 31 octombrie si 2 noiembrie.

blu 
dfe 
dru
Poiana

ii\îj ’ 6U 
Ovanez, la 
ediție de la Poia
na Brașov. A fă
clii parte din lo
tul echipei C.S.M. 
Cluj, cîștigătoare 
a „C.C.E." în 
1967 șl a idst în 

elteva rMiduri 
component al re
prezentativei țării.

Șehbâh Doboși 
Urmează Cursurile 
Facultății
Cație flzifci 
Cluj, anul

In divizia 

„CONSTRUCTORUL A SURCLASAT AERONAUTICA 
SERIA I, SUD (grupa A): Ae

ronautica — Constructorul 6—51 
(6—8); Arhitectura — *rinărul Pe
trolist Ploiești, nu s-a disputat;
S. N. Oltenița — Dunărea Giurgiu 

' 3—0 (0—0); Petrochimistul Pitești
— A.S.E. 16—3 (9—3); în meii res
tanță: Aeronautica — A.S.E. 10—11 
(4—8); grupa B: Portul Constanța
— Olimpia 3—4 (0—4) ; I.T. Con
stanța — Rapid București 0—43 
(0—16); Voința. Constanța —^Chi
mia Năvodari 9—6 (0—0).
II — Șc. sp. 2 Constanța 
(24-9).

(Corespondenți : Octavian
M. Voicu, Ilie Fețcanu, G. Rosner, 
Cornel Popa).

SEfeîA A Il-a, EST : U.R.A. Te
cuci — Agrohotnia Iași 3—4 (3—0);

~ ' -1 — Unirea
Constructorul 
Galați 40—0

oară cu- 
masă In

Farul
48—18

Gut«,

Minerul G. Huttioi'ului 
Bîrlad 7—8 (4—8); 
Suceava — Ancoră 
(18—0).

(Corespondenți :> C. 
lohan, C. Alexa).

SERIA A Ili-A, VEST: C.F.R. 
Brașov — Chi taica Tîrnăveni 10—11 
(10—0); Voitița Timișoara — Știin
ța 2 Petroșani 14—0 (6—0); Mine- 
i'Ul Lupeni — Electroptitere CraioVa 
7—3 (0—3); Politehnica Cluj — 
Precizia Săcăle 3—7 (0—0).

(Corespondenți : V. Secăreanu, P. 
Arcan, I. Cotescu, Ion Mareea).

Filiță, D. Bo-

OLIMPIA CATARAMĂ
BACAU. întîlnirile au furnizat 

întreceri aprige și au prilejuit o 
mare surpriză. Selecționata jude
țului Bacău a izbutit să întreacă 
formația jud. Neamț, considerată 
ca certă favorită, în baza calcule
lor hîrtiei. Bacău — Neamț 129— 
100. Bacău — Brăila 138—91, Neamț
— Brăila 110—94, (Ilie IANCU).

ZONA II :
ARAD. Comportîndu-se foarte 

bine, localnicii — cu echipele al
cătuite în majoritate din juniori
— au obținut victorii trieritate : 
Arad — Dolj 129—121, Arad — Ca
ras Severin 152—86, Dolj — Caras 
Severin 139—95.

Dutniiiică s-au desfășurat partidele 
etapei a IV-a din cadrul primului tur 
al campionatelor diviziei B. Iată re
zultatele :

MASCULIN, seria I: Relonul Săvi- 
nești ~ Constructorul suceava 3—0. 
Otelul Galați — Vagonul Ploiești 2—3, 
Politehnica Iași — Petrolul Ploiești 
3—2: seria a II-a: Voința București — 
Aurora Buc. 0—3, Electra Buci — Loco
motiva , Buc. 3—i, Medicina Buc. — 
Fârui 3—d; seria a Hl-a: Politehnica 
II Timișoara — Voința Arad 1—3, Elec- 
troputere Craiova — Constructorul Ca
ransebeș 3—0, Corvinul Hunedoara —

CLASAMENTELE DIVIZIEI A

A r*
SCHIMBĂRI NESEMNIFICATIVĂ

In clasamente după ultima ETAPĂ LA LIBERE
întrecerile campionatului repu

blican de lupte libere pe echipe se 
apropie de sfîrșit. DUminică s-a 
disputat penultima etapă din ca
drul celor două serii; ale căror 
fruntașe în clasamente (primele 
trei din fiecare serie) își vor dis
putat întîletatea în cadrul turneu
lui final, la începutul lunii decem
brie.

întîlnirile de duminică n-au adus 
mari modificări clasamentelor în
tocmite după etapa trecută. Afir- 
mînd aceasta, ne referim la faptul 
că primele 5 clasate în ambele

2.
3.
4.
5.
6.

zitate eu care se pregătește, 
foarte sîrguincios șl receptiv la 
sfaturile antrenorului său. Do
boși nu irosește nici uh moment, 
din timpul procesului de in
struire. Vorbindu-ne despre pa
siunea și seriozitatea elevului 
sau, antrenorul emerit Farkaș 
Paneth ne dădea un exemplu 
foarte sugestiv i „Cînd Doboși 
sosește dintr-o deplasare și știe 
că secția are programate antre
namente, el vine cu geamanta
nul direct la sală, chiar dacă 
mai este vorba doar de o jumă
tate de oră de pregătire" 1

Cu asemenea caracteristici 
specifice, proaspătului campion 
de seniori al României i se des
chid căile Unei promițătoare ac
tivități competiționale interna
ționale. Poate că fi t><i fi dat lui 
Doboși și colegilor lui de pro
moție ca, prin performanțele lor 
viitoare, să contribuie la relan
sarea tenisului nostru de masă 
masculin în concernul european 
și mondial.

Făctnd pentru prima 
noștihță cu tenisul de 
toamna ănului 1963 la Casa pio
nierilor din Cluj, Șerban Doboși 
d trecut peste citeva luni la 
centrul de copii al antrenorului 
Ueko pentru ca apoi, să intre 
sub îndrumarea antrenorului Pa
neth care îl pregătește în conti
nuare de șase ani.

Cu Un gabarit impunător, cu 
o adevărată alură de pivot la 
baschet, Șerban Doboși s-a im
pus repede in fruntea ierarhiei 
noii generafii de jucători din ul
timii cinci ani.

Posesor al unor calități deose
bite : îndemînare în execuții și 
forță în lovituri, Doboși este un 
jucător modern, prin excelență 
ofensiv, mare specialist în jocul 
de contraatac. Eficiența acțiuni
lor sale va fi însă mai mare, o 
dată cu îmbunătățirea vitezei 
de execuție.

Dar, calităților amintite, el le 
adaugă încă una extrem de im
portantă : exemplara conștiincio-

A.S.A. sibiu 3—1; seria a IV-a; Poli
tehnica Brașov — C.F.R. Cluj 3-1. Sll- 
vanla șilrileul S. — Alumina Oradea 
3-1, Explorări B. Mare — Industria 
slrmel C. Turzil 3—0.

FEMININ, seria I: I.t.B. Informația 
hud. — A.S. BUC. 3—0, Bparlae Buc. 
— Universitatea Iași 3—1. Orizontul 
Bacău — Viitorul Buc. 0—3; seria a 
Il-a: Confecția Buc. — Universitatea 
Buc. 0—3, Progresul Buc. — Politehnica 
Gaiațl 3—2. Volnja Constanța — Flacă
ra roșie BUc. 3—0: seria a Ill-a: Dra
pelul roșu Sibiu — Voința Smaia 
3—0, Sănătatea Tirgdviște — Universi
tatea Craibva 0—3. Corvinul Dfeva — 
Voihța Brașov 3—0; seria a IV-ă; Vo
ința Zalfiu — Votata Oradfea 3—1, Uni
versitatea Cluj — Medicină Tg. Mu
reș 3—0.

(Corespondenți: I. loriescu, M. Bon- 
țolu, M. Avanii, G. Rosner, Gabrieia 
Bnmah, G. tamaș, I. Lelzeruc, Gh. 
t.orac, T. topan, V. Popovlci, T. To- 
hătăh, P. Arcan, FI. Duțil).

Masculin
1. Rapid
2. Dinamo
3. Staaua
4. I.E.F.S.
5. Politehnica Gl.
6. Progresul
7. „U“ Cluj
8. Viitorul
9. Uillrea Tricolor

10. Politehnica Tiu.
11. Universitatea Cv.
12. Tractorul

2 0 2 1
2 0 2 1
2 0 2 0 ciclismA FOSTmai Steaua, Steagul roșu Brașov 

și Dinamo pot fi sigure de califi
carea îh turheul final), cît 51 îh 
zona retrogradării,

• f
Cetkovici .
Somber (Iugoslavia), rezervat spor
tivilor de la Categdtia 68 kg (gfe- 
co-romane), au participat și doi 
luptători români : Eugen Hupcă și 
Nicolae Mîhai. La întreceri âu, luat 
startul cîfe doi luptători din Iugo
slavia, Bulgaria, Polonia și Ro
mânia.

Sportivul român Eugen Hupcă 
«-a comportat excelent în acest con
curs și a ocupat locul I. El i-a 
învins prin tuș pe Kosanovici 
(Iugoslavia), Donkov (Bulgaria) și 
Mihal (România) și a terminat la 
egalitate cu Supron (Polonia).

La concursul niethorial „Vlâda 
OVici", disputat îh localitatea

9 îh meci restanță din cohcursul 
de calificare pentru divizia A, dil- 
mitiică, la Arad, ÂS.A. Cluj a în
trecut pe Vagonul Arad cu 24—16, 
stabiliridU-și poziția dă lider ăl 
seriei respective și, deCi, intrînd în 
rtndUl echipelor calificate pentru 
turneul final la lupte greco-tomane 
ce se vă disputa, îh zilCle de 27 
și 28 noiembrie, le Brasov. Cele
lalte participante vor fi : Voința 
Constanța, Aluminiu Slatina și 
C.S.O. Cîmpulung Muscel.

La lupte libere s-au calificat 
Montorul Pitești, Autosport Sf. 
Gheot-ghe și Jiul Petrila. Cea de 
a patra participantă va fi stabilită 
la 31 octombrie, cînd se va disputa 
etapa restanță : Dinamo Brașov 
Crișul Oradea — Vagonul Arad.

Fehiinin
1. Penicilina iași
2. Dinarho
3. Rapid
4. I.E.F.S.
5. Medicina
6. Universitatea Tiu.
7. Fătul
8. Constructorul Buc.
9. C.S.M. SIBIU

10. Ceâhlăul
11. C.P. București
12. Sănătatea1

UN DERBY EXCELENT-
Și iată că la pomul lăudat poți să 

mergi și cu sacul... Mult-așteptatul 
derby al campionatului național de, 
polo/ cat-s opunea tete tnăi bdne 
forniațll din țară, în componență 
cărora se află numeroși internațio- 

, a satisfăcut pînă și cele mal

GEORGE NEGOESCU
tru turneul final, programat în Ca
pitală între 9 și 14 noiembrie. Este 
foarte adevărat însă că pe rînd, 
fiecare dintre cele două protago
niste a ăvitt în fihai (Victoria îh 
mină ; Rapidul — într-un moment 
cînd adversara sa deținea superio
ritate numerică — a pierdut o ex
celentă ocazie prin Miu, care a șu
tat în bară la un 4 metri (de ce, 
oare, lovitura nu a fost executată 
de Szabo sau Cdmel Rusu. verita
bili specialiști în trans formarea pe- 
naltyurilot). Apoi, a ratat și Zam- 
iirescu („este primul șut de pena
litate Pe care îl greșesc in acest 
an !“ — ne-a declarat căpitanul e- 
chipei naționale)...

Fiecare echipă a avut perioade 
distincte de dominare, cînd a reușit 
să exprime potențe superioare, 
demne de luat în considerare. Un 
singur lucru nu am înțeles însă : 
de ce tocmai într-un asemenea 
meci, în care evoluează cei mai 
buni poloiști ai țării, se mai folo
sește „zona", ca sistem defensiv, a- 
cum cînd toate formațiile fruhtașe 
de pe continent întrebuințează din 
ce îh ce mai mult „presingul" în 
tot bazinul? Oare jucătorii, noștri 
fruntași nu au calități pentru ă 
face față unui asemenea efort ? Ne 
îndoim de acest lucru, mai ales că 
tricolorii ne-au dovedit-o cu pri
sosință în cadrul recentului turneu 
d e la Hvar.

VOINȚA CLUJ — 
A 4-A PARTICIPANTA 
LA TURNEUL FINAL

In cursa pentru ocuparea locului 
IV (și deci ultimul loc în turneul 
final) au măi rămas» în mod teo
retic; Voința Cluj și Progresul 
București. Clujenii însă au, practic, 
cele fhâi mari șanse, deoarece se 
află cu lin punct înaintea . bucu- 
reșteriilor, iar în Ultimă etapă joacă 
cu Rapid și C.S.M. Cluj, în timp Ce 
Progresul va întâlni la Cluj pe Po
litehnica și Dinamo. Iată 
samentul la zi :

A CIȘTIGAT „CUPA STEAUA** 
LA tICLOCROS

Stadionul Ghencea a găzduit în
trecerile de ciclocros din cadrul 
„Cupei Steaua". A fost prezent 
un număr mare de participant 
(69) de la Șc. sp. 1, Șc. sp. 
2; Șc. sp. 3, Dinamo, Steaua 
etc. iar Organizarea a fbst bună. 
A provoct^ însă nedumerire ab- 
sfența sportivilor (seniori) de la 
Voința (antrenor Âlecu Someșanu). 
Motivul ? Ei au luat parte la un 
campionat de casă I!

Principala cursă» cea a seniori
lor, a fost și cea mai disputată, 
cîștigătorul ei fiind cunoscut pe 
ultima mid de metri» cînd G. Ne- 
goescu a reușit să-l depășească 
pe V. Selejan, după ce acesta din 
urmă condusese mai mult de ' 
ture.

Iată cîștigătorii ! biciclete 
turism (una tură — 4 km): 1. 
Ghiță (Șc. sp. 2) 9:30 2. Gr. Con- 
ștantinesc-u (Șc. sp; 2) 9:31» 3. C. 
Făureanu (individual). 9:47; semi- 
curse (una tură); 1. G. Opran (Di
namo) 9:38, 2. I. Șcîrneciu (Voin
ța) 9:45, 3. I. Drăghici (Șc. sp. 2) 
9:47 ; juniori mici (două ture): 1. 
A. Floreă (Șc. sp. 3) 15:14, 2. I. 
Totora (Șc. sp. 2) 15:18, 3. N. Cojo- 
caru (Șc. Sp. 1) 15:41 ; juniori 
mari (trei ture) : 1. M. Ferfelea 
(Steaua) 21:52, 2. I. Nedelcu (Șc. 
sp. 2) 21:52 (același, tirrip cu în
vingătorul), 3. N. Voican (Șc. sp. 3) 
22:22; seniori (4 ture): 1. G. Nego- 
escu (Steaua) 28:16, 2. V. Selejan 
(Dinamo) 28:43, 3. St. Ciornea 
(Olimpia) 80:16.

George ROSNER—coresp.
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DIN VIAȚA SECȚIILOR
(Urmare din pag. l-a)

* neschimbate po
zițiile, în ciuda faptului că unele 
dintre ele au înregistrat succese 
remarcabile (Lemnarul Odorhei și 
Dunărea Galați). Iar altele au acu
mulat mal puține puncte decît era 
de așteptat (Dinamo ți Rapid). Fap
tul că în prima parte a clasamen
telor ordinea a rămas aceeași se 
explică prin diferențele mari de 
puncte existente între aceste for
mații, zestre care a menținut po
ziția formațiilor cu evoluții măi 
slabe în această ultimă etapă, în 
cea de a doua parte a clasamen
telor cel mai mare salt l-a rea
lizat Nicolina lași, în seria Est, care 
de pe locul 8 a urcat pe locul 6. 
De asemenea, comportarea neaștep
tat de bună în această ultimă îh- 
tîlnire, le-a adus timișorenilor un 
loc mai bun (7) în clasamentul 
seriei Vest, îndepărtîndu-1 de zona 
periculoasă.

Disputele din ultima etapă, (7 
noiembrie) vor aduce clarificările 
necesare, atît în partea de sus a 
clasamentelor (pînă în prezent, nu-

bună conlucrare cu organul jude
țean sindical etc. Revenind la mo
tivele declinului, în primul rînd tre
buie să amintim de unii sportivi, 
din păcate dintre cei mai buni, 
care au dat dovadă de indisciplină 
și nesportivitate i D. Bacalu (cat. 82 
kg) și C. Feodorov (62 kg.) — com
ponent al lotului național de tine
ret — năzuroșl și pretențioși. Ei și-au 
permis să fiu mai vină la antrena
mente și, ostentativ, nu s-au depla
sat eu echipa la Rădăuți, îtl prima 
etapă â returului, ca să demonstre
ze că »,Pescărușul pierde fără ei“, 
într-adevăr, în partida cu Iprofil, 
tulcenii au (ost învinși, în Schimb 
în întâlnirea cu o echipă mai bună 
decît cea din Rădăuți, Cu A.S.A. 
Bacău,, cînd tinerii echipieri ai 
Pescărușului s-au mobilizat, ei au 
reușit să cîștige. Firește, întreaga 
echipă ă condamnat atitudinea ce
lor doi, iar conducerea asociației 
i-a suspendat.

Se impune; totuși, ca organul 
sportiv județean și Consiliul jude
țean al sindicatelor să analizeze cu 
asociația sportivă Dunărei posibili
tățile de îmbunătățire a bugetului 
echipei. Nu este de conceput ca o 
echipă divizionară să nu aibă po
sibilitatea, să susțină meciuri de 
pregătire, înainte de reluarea cam
pionatului» nici acasă, nici în altă

localitate, din lipsă de fonduri, 
la întîlnirile de campionat să 
deplaseze în ultimul moment, 
aceasta s-ar mai putea adăugă și 
alte neajunsuri financiare (de pildă, 
antrenorii nu-și primesc regulat 
drepturile bănești).

Revenind la măsurile de reîmpros
pătare a echipei cu juniori taleh- 
tați, trebuie spus câ ambii antre
nori urmăresc cu atenție partidele 
din campionatul de lupte al școli
lor generale din Tulcea — o iniția
tivă locală lăudabilă, care merită să 
fie extinsă și în alte centre — șl 
rezultatele practice n-aii întârziat să 
se arate. Astfel, în „Zecele" de bază 
figurează acum cîțiva tineri talen- 
tați, depistați în divizia școlară tul- 
ceană, ca de exemplu S. Sav (48 kg). 
I. Pinciu (52 kg.) Șt. Stancu (70 kg.), 
N. Potapov (82 kg). C. Xenofonte 
(52 kg) șl FI. Bondărescu (74 kg.). 
Ultimii doi au obținut locuri bune 
ia finalele campionatului național 
de Juniori. Acești tineri, ca șl cei- 
alți cdmpdnehți ai echipei — prin
tre card cîteva ihdiVidUălitâți de 
certă valoare, cum sînt D. Popa 
(62 kg.) campion la juniori mari pe 
1971 șl D. Manea, dacă vor respecta 
riguros indicațiile antrenorilor la 
orele de pregătire, își vor putea rea
duce formația pe linia de plutire 
în campionatul republican pe echi
pe.

trei

de 
M.

„CUPA CAMPIONILOR 
ASOCIAȚIILOR SPORTIVE" 
Consiliul județean Prahova al sindica

telor, în colaborare cu C.J.E.F.S. și Co- 
mitfetul județean U.T.C. au organizat 
Cupla campionilor asociațiilor sportive 
care a angrenat peste 2G 000 de sportivi.

Competiția, care s-a bucurat de o lar
gă popularitate, s-a încheiat prin etapa 
județeană ce a revenit sportivilor din 
Cimpina, cu 13 puncte, urmați de Plo
iești (ii p), Sinaia (9 p) și Plopeni (6 p). 
La triatlon, învingători au ieșit Victpr 
Papuc și Maria Roșea (din Cimpina), la 
popice Petre Roman și Rodica Iviiniilă 
(tot din Cimpina), în timp ce echipele 
reprezentative ale Sinaiei șl Ploieștiului 
au intrat în posesia cupelor decernate 
învingătoarelor la volei și, respectiv, 
handbal.

Aurel VASILESCU, coresp.

acum cla-

1. Dinamo. Buc. B 13 î 0 132— 29 27
2. Rapid Buc. 14 12 î 1 127— 25 25
3. I.E.F.S. 14 8 2 4 G5— 62 18
4. Voința Cluj 14 7 1 6 81— 63 15
5. Progresul Buc. 14 6 2 6 53— 62 14
6. Vagonul Arad 14 5 2 7 50— 75 12
7. Politehnica Ciuj 14 3 1 10 38— 80 7
8. Crișul Oradea 14 2 8 9 39—113 7
9. C.S.M. Cluj 14 0 1 13 36—111 1

Ieri după-arhiază, în ultimul joc

A. VASILIU

el etapei, Rapid a întrecut pe 
I.E.F.S. cu 7—1 (1—0, 1—1, 2—0, 
3—0).

Ștefan Huber, „îngerul păzitor" al dinamoviștilor in derbyul cu Rapid 
desfășurat duminică dimineață.

Foto l N. DRAGOȘ 
mari exigențe, partida reprezentând 
o excelentă propagandă pentru â- 
cest joc.

Rezultatul (3—3), dacă vom ține 
seama de întreaga desfășurare a 
partidei, ni se pare pe deplin echi
tabil, și el relansează interesul pen-

DIVIZIONARELE DE BASCHET CAUTĂ SOLUȚII IN CEASUL AL 12-lea
(Urmare din pag. l-a)

de antrenor de junibrl, datorită 
căruia Rapidul își crease o pe
pinieră eu produse de cea mai 
bună Calitate (Cr. Popescu, Fre- 
dulea, Stănescu, Gh. Novac ș.a.). 
Și poate că măcar afcum se Va ho
tărî să repare ce a stricat cîndva. 
Dar, Să revenim la pregătirile 
proprîu-zise. La 5 octombrie, noul 
antrenor a izbutit, în sfîrșit, să re
unească lotnl rapidist pentru pri
ma lecție de pregătire în vederea

„RESTANȚE" Șl LA
Politehnica Galați și-a început 

pregătirile din vară, sub îndruma
rea prof. Petrică VaSiliu. După 
vacanța petrecută la mare și la 
munte, jucătorii s-au antrenat la 
Galați, dar numai cu Uh efectiv de 
70<’/o', deoarece unii jucători erau 
reținuți de examenele restante. în 
general, din orele de antrenament, 
prof. Vasiliu a rezervat W/tj pre
gătirii fizice, 4O’/o tehnicii și tac
ticii individuale și SO’/ol tacticii co
lective. Evoluția team-ului gălă- 
țean în „Trofeul Danubius", des
fășurat în noua sală de sport, a

campionatului care va începe la 31 
octombrie.» Tîrzin, foarte târziu. 
Rămîne doar ca, măcar de acum 
înainte, basehetbăliștii feroviari 
să-și unească forțele, Să dovedeas
că seriozitate și entuziasm, să 
demonstreze că puternică tradiție 
a Rapidului, se menține și este 
respectată. întârzierea îndelungată 
trebuie compensată Cît de cît prin- 
tr-un efort sporit din partea tu
turor jucătorilor.

Dumitru STANCULESCU

POLITEHNICA GALAȚI
dezvăluit un stadiu de pregătire 
necorespunzător: jucătorii au ma
nifestat deficiențe în pregătirea fi-

LA CLUJ, OPTIMISM 
în sfîrșit, incertitudinile 

componența lotului s-au 
și „U“ știe, în momentul 
pe cine contează. în afara
baliștilor utilizați în campionatul 
trecut (Demian, Riihring, Vizi, 
Ioneseu, Zdrenghea, Moraru, Ro- 
nay și Kun), se contează pe Mol
dovan, reîntors de la Politehnica 
Cluj Unde a jucat două campiona
te. ve Stăvaru, care si-a reluat ac-

GREVAT
privind 

încheiat 
de față, 
baschet-

zică și aii comis numeroase gre
șeli de tehnică. îh plus, s-ă re
simțit numărul insuficient ai par
tidelor de verificare.

Formația Politehnicii Galați este 
alcătuită din Morârtt, ~ 
Samson, 
Răileanu, 
lemah $i Milea. în atenția antre
norului mâi sînt doi talentați bas- 
chetbaliști ai Școlii sportive : 
Stratan și Aprodii. în sfîrșit, tre
buie consemnat refuzul Liceului 
nr. 4 de â acorda dezlegare Jucă
torului Tiidosie, deși acesta a de
pășit vîrsta admisă și nu măi 
poate fi folosit în meciurile divi
ziei școlare și de juniori.

T. SIRIOPOL
DE PREA MULTE ABSENȚE 

tivitafea competițibnală. și pe 
Mathe, un tînăr cu perspective, 
promovat de la Șc. sp. Cluj. Vor 
lipsi Simon (plecat la Bacău) și, 
îh prima parte a turului, Bogdan 
(care urmează un stagiu de spe
cializare profesională). Din lot inai 
fac parte luurean și Scridon.

Instabilitatea lotului a determi
nat o pregătire fragmentată astfel 
câ, în momentul actuali jucătorii

Dorneanu,
NicolesCu, Tîrîlă, Ganeă, 

Anton, Martinescu, Te-

se găsesc, încă, lă diferite nivele 
de pregătire. Faptul a foăt eviden
țiat în special în cursul meciuHlor 
de verificare cu Universitatea Ti
mișoara.

— Sînt decalaje evidente, atît 
în pregătirea fizică, cit și îtt cea 
tehnico-tactică, pentru nivelarea 
cărora facem, acum, eforturi, fi
indcă vrem ca startul să ne fie 
favorabil, precizează antrenorul 
alb-negrilor, dr. Mircea Bugnariu. 
Mai ales că, de condițiile Uiilii de
but promițător depinde mobîlizâ- 
rea jucătorilor, iar de aceasta, 
știut fiind că „U" este, în primul 
rînd, o echipă de elan, ocuparea 
unui loc cît mai onorabil în ierar
hia celor 12 competitoare.

— Spre ce performanță tindeți ?
— Prefer să pronostichez numai 

pentru prima parte a campionatu
lui : locul 3 la încheierea turului. 
Mai departe, mizez pe dorința Ju
cătorilor de a „răzbuna" campiona 
tul de anul trecut care deși le-a 
adus satisfacții în multe 
dificile, le-a 
tre cele mai 
activează ei

In calificările pentru „Cupa României44

Cîștigă: T. MUREȘANU și C» NICOLAE, se afirrtiă: P. BURICEA și C. MARIN

incuri 
„repartizat" unul din- 
vitrege locuri de cind 
în divizia A.
Nusa MUSCELEANU

Cei mai buni floretiști și sabreri 
din Capitală și-au disputat — în 
sala Floreasca II — calificarea pen
tru finala Cupei României. Cum 
numărul de locuri acordat Bueu- 
reștiului pentru finală a fost des
tul de redus, s-a dat o luptă foar
te strînsă pentru calificare. Totuși, 
favoriții probelor — Tănase Mu- 
reșanu (floretă) și C-tin Nicolae 
(sabie) — au terminat pe primul 
loc. S-au itnpus, totodată, doi ti
neri trăgători care au reușit să se 
califice îh finala Cupei României : 
fldretistâil Petre Buricea (Șe> spor
tivă nr. 1) și sabrerul Cornel Ma
rin (Viitorul).

Clasamente finale. 
Mureșânu 4V d.b.; 2. 
d.b.; 3. Cr. Costescu 
Universitatea); 4. P. 
2v; 5, C. Niculescu

G. Ursovici (Progresul). Sabie: 1. 
C. Nicolae 5V; 2. II. Bădescu 3v 
(ambii de la Steaua); 3 C. Marih 
(Viitorul) 3v; 4. Gh. Âlexe (Steaua) 
3v; 5. R. Manoliu lv; 6. E. Turcu 0 • - - -V (ambii de la- Universitatea).

P. TUDOR-coresp.
Semnalăm o frumoasă iniția- 
a secției de scrimă a clubuluitivă

PetrOlUl-Ploiești. Cu ajutorul cabl-

netului metodico-știlnțific (prof. A. 
Ilotfmah) s-a organizat aseară o 
vizionare de filme documentară 
reâli2âte la mari competiții (cam
pionate mondiale ș.a.) în care au 
putut fi urmăriți, în acțiune p& 
plătiră, cei mai buni flbretiști și 
sabreri din lume. La vizionare au 
luat parte tinerii trăgători ai clu
bului și ai Școlii sportive din lo
calitate.

B), SPORTIVII DIN SATU MARE 
TREI PROBE

floretă: 1. T. 
P. flabala 4 v 
3v (toți de la 
BUricea (S.S.l) 
(Steaua) lv;6.

Tg. Mureș (prin telefon) Zona B 
ă „Cupei, speranțelor" la scrimă 
desfășurată în orașul nostru a sta
bilit următorul clasament final:

Floreta băieți: 1. Oradea : 2. Satu 
Mar a. * '■

Floretă fete: 1. Satu
Oradea; 3. Tg. Mureș A

Spadă: 1. Satu Mare; 
3. Cluj A

Sabie: 1. Satu Mare; 
3. Oradea.

Marea; 2.

2. Oradea;

2. Cluj A,
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JIUL JOACA IN BULGARIA,
STEAGUL ROȘU IN GRECIA

TotbâliȘtil dă iâ Jiul au plecat 
âseâră, cit trehul, la Sofia. Miercuri, 
echipa rotnănă va da replică. în- 
tf-uP meci de verificate, reprezen
tativei nâțiohale a Bulgariei, care 
se pregătește în vederea partide
lor din campionatul european.

Steagul roșu va susține mîine, 
la Atena, ultimul meci din cadrul 
griipei preliminare a „Cupei bal-

canice". Parteneră: Panloiiios A- 
tena, cii dare â terminat la egali
tate (I-*—1) în meciul tur disputat 
lâ Brașov. în vederea acestei par
tide, jucătorii brașoveni pleacă la 
Atena azi, pe calea aerului.

GOLURI PUȚINE,
MULTE... GOLURI!

Noi, care ne ocupăm în timpul 
nostru libar de „faptele de 
arme” ale fotbalului, ds vi

tejiile și lașitățile eroilor fotbalu
lui, avem obiceiul cvasipermanent 
să punem, tiu-1 așa, întrebări fun
damentale. Și deci punem întrebă
rile fundamentale. Șl deci aștep
tăm răspunsurile fundamentale. 
Din „fundamentale” în „fundamen
tale*’ ajurigem într-o bună zi să 
iubim și să respectăm mai mult 
întrebările și răspunsurile cu to
tul și cu totul nefundamentale. 
Obosiți de principiile teoretice ale 
sportului, cobot-îm astăzi spre a- 
mănunte. cintind un adevărat cîn- 
tec de slavă pentru lumea — infi- 
mă dâr vie — a detaliilor, a Iritîm- 
plărilor.

acestea sînt amănunte, într-un 
campionat ce va fi probabil domi
nat de „drarrta Rapid" ori de „obo
seala Dinamo”. Amănunte ! Amă
nunte ! Căci hoi avfem alte treburi, 
noi trebuie să deseîntăm gilcile ve
detelor de profesie. Căci noi avem 
de rezolvat nebunia lumii, care s 
colea, la București ; și avem de bo
cit pe mormîntul in care zace 
pentru 6 etape gheata lui Dumi
trache.

Și 
pare 
alte

totuși nu-nțeleg de ce ni se 
nouă că U.T.A.. Lereter și 
alea sînt nimicuri, pe lingă

(Urmare din pag. 1)

intr-o partidă restantă

PE MICUL ECRAN

PESTE HOTAREARBITRI ROMANI

ÎN ACEASTĂ SÂPTĂMÎNĂ,

Miine, la Timișoara.

IN DIVIZIA B

5

la Steaua, U,T.A. și Rapid, 
lumea așteaptă calificarea în 
III. Cum Rapidul este sto-

Miine lâ Timișoara vâ avea loc par
tidă dihtre Politehnică și Olimpia Satu 
Mare! meci restanță din cadrul etapei a 
X-a a diviziei B, intrucît duminică, stu
denții tltnișoreni au susținut lntîlnlrea 
internațională amicală du echipa bra
ziliană Bonsuccesso.
----- ■ ■" .....

POLITEHNICA - OLIMPIA S. MARE

Studioul de televiziune va 
tiianstriiie, ÎH această săptă- 
riiînâ. ttrniățoârelri meciuri t

• miercuri, 27 octombrie, 
rira 2ă,35: Cehoslovacia — 
Țara Galilor (înregistrare in
tegrală de la Praga) ;

© sîmbătă, 30 octombrie, 
ora 15 : Dinamo — ILT.A. 
(trăfismisiunb directă de la 
stâdiohui pinahio);

• duminică, 31 octombrie, 
bria 14 i ,»«“ Cluj — F. C. 
Argeș (transmisiune directă 
de la Cluj).

Două brigăzi de Arbitri români 
voi- conduce, în cursul lunii noiem
brie, meciuri did cadrul campio
natului europeăh.

Astfel, la li) noiertibfie, C. Băr- 
bulcscu — ajutai la linie de V. 
Dumîtrescti și O. Anderco — va 
conduce partida Anglia — Elveția.

JUBILEUL LUI LERETER
înainte de începerea partidei Steagul roșu — U.T.A. 

a avut loc o mică festivitate consacrată lui Lereter.
Angelo Niculescu i-a înminat, cu această ocazie, 

din partea F. R. Fotbal o Cupă pe care era scris i

IN
A

ETAPA A 9-a
DIVIZIEI C

SERIA I

Văti-â Dornel — Mihârul Gura 
i A-i (O-o)

A.S.A.

■Minerul '
1- Iunihriilui

Fulgerul Dorohol —
1-1 (1-1) 

Victoria Roman — Foresta
2— 0 (1—0) 

Penicilina Iași — Viitorul
3-2 (1-1) . 

Avîritul Frasin — Constructorul
2—1 (0-1) 

Textila Botoșani — Chimia 
0-0

Nicolina Iași — I.T.A. Pașcani 1—3 
(0-2)

(Corespondenți s P. Spac, M. Azolței, 
C. Groapâ, D. Dl.-iconeseu, I. Bodnar, T. 
Ungureantl, V. Dlaconescu).

Cîmpulung

Fălticeni

Botoșani

lâși

Suceâvâ

1. Chimia
2 I.T.A. Pașcani
3 Avtntul
4. victoria
5. Fotesta
6. Textila
7. Minerul
8. A.S.A. CtftlpulUng
9 Nfcollna

10. Penicilina
11. Viitorul
12. Fulgerul
13 Mlnobradul
14. Constructorul

Bodnar, T.

9 7 1 1 17- 4 15
P 7 0 2 31—11 14
9 7 0 2 13— 6 14
9 6 1 2 19- 6 13
9 3 1 3 8— S 11
9 3 4 2 9— 7 10
9 4 1 4 24-11 9
9 3 3 3 12—13 |
9 3 2 4 17—16 8
9 3 1 5 15—19 7
9 2 1 fl 11—23 5
9 1 3 5 4-19 5
9 1 1 7 9—26 3
9 0 3 6 4—27 3

octombrie) î Peni-Etapa viitoare (31 ------ - ------ -- ------
cllina — constructorul, Chimia — Nico
tină, Foresta — Viitorul, Mlnobradul — 
Fulgerul. A.S.A. Cîmpulung — Victori». 
Avîhtui — I T.A. pașcani. Textilă — 
Minerul.

SERIA A ll-a

Rulmentul Birlăd — Viitorul Vaslui 
9 Petrolul Molneștf —. Trotușul Gh. 
Gheorghiu-Dei 1—0 (I—0) ,, „ ,

CimenlUl Bitiaz — Minerii! Cbmăneștl 
1—0 (0—0)

OttUz Tg. Ocna — Gloria Tecuci 0—0
Luceafărul Focșani — Danubiana Ro

man 2—0 (0—0)
A.S.M. Tecuci

(2-1)
Textilă Buhuși

4^0 (3—0)

(Corespondenți . —, -.
tabagiu. Ști Ghimpe, A. Avei, A. Axente, 
C. Fillță și I. Vieru).

— Letea Bacău 3—1

— Automobilul Focșani

s E. Solomon, P. Ha-

0 1.7— 5 18
2 18- ld 12
3 14— 5 11
4 22—16 10
3 8—7"
3 12—12
4 11—13
5 18—15
6 17-18
4 12—16
4 10-17 

_ 3 3—11 
} 6 9-14 
1 6 9—20

îs riuimeritiii
2. F*di rolul
3. Textila
4. Danubiana
3. Minerul
5. Oitui
7. A.S.M. Tecuci
8. Letea
9. ftutbmobllul

to. Viitorul
11. Cimentul
12. Gloria
13. Luceafărul
14. TrotUșul

Etapa viitoare :
Tecuci, Minerul —
— Automobilul. ------—,
Lelea — Petrolul, Viitorul — Oituz, Glo
ria — Cimentul.

2
2
1 
0
3
3
1 
0 
0
2
2
5

9
9
9
8
8
8
8
7
6
5 

Luceafărul — A.S.M. 
Rulmentul, Danubiana 
Trotuțul — Textila,

SERIA A lll-o
Unlreă Tricolor Brăila — Oțelul Galați 

1 Ancora0’ Galați — Granitul Babadag 
1_4 (i—i)

ș.N. Constanță — Constructorul Ga- 
'Sliltoru/Wăila — Cimentul Medgidia 

2*Dunlirea Tulcea - Electrica Constanța 
3—^ (l^O)

Marina Mangalia — Dunărea Brăila
2—1 (1—0)

DembrovsChl, lordănescu (despre 
care aflăm că a jucat în ultima 
Vreme accidentat).

CUrri Dumitrache ți Tătaru s-ău 
eliminat SiiigUri din „ecuația" Ro- 
rtiâiiia Cehoslovacia, fenomenul 
eăte demn de o radiografie ime
diată și reclamă măsuri cît mai 
operative. Pentru că — iertată 
fle-ne repetiția — o Știm cu toții, 
o știu si... Cehii, CALIFICAREA ÎN 
CAMPIONATUL EUROPEAN SE 
VA FACE PE GOLURI.

Or, golurile se atfată a ti rharfa

cea mai săracă de pe piața cam
pionatului nostru intern. Ca să nu 
mai spunem că două respectabile 
..case" — Dinamo și Rapid —, care 
asigură majoritatea echipei națio
nale, sînt destul de departe de 
eficacitatea ce ii se pretinde.

Și ,șă nu uitam: pînă la meciul 
cu Cehoslovacia au mai rămas 
■doar 19 zile.

★
și U.T.A, ! Iată două 

a-i zice aceluiași lUcru : 
seriozitate, Cronicarul 
se mira cu întristare, de

Aceste biete

O săptămînă mai tîrZiU, la Ham
burg, un alt joc Care se dispută 

cadrul campionatului european,
F. a Gdrmăniei Polonia, va 
arbitral de Ai. PirVu. sedUndat 
linie de C. Petrea și Gh. Limo-

• 1
'"’X

' o’

■

■ -

-i

„Lui Lereter, pentru 300 de meciuri în divizia na
țională".

Ziarul nostru Se alături tuturor celor ce stimeăzi 
ți aplaudă pe âceit mare fotbalist și performanța 
sa, care nu este doar una sportivă, ci reprezintă o 
realizare umani pilduitoare pentru tineretul nostru.

.  ..... ... —......... ..——— —  ......

11. Petrolistul
12. Victoria 
ÎS. Dlimplâ
14. Petrolul

i.

s
6
5
3
3
3

2
2
2 
0
2
3

n
9
9
9
9
9 _ _ , _ _
9 4 14 14—20 
9 3 2 4 12—10
9 3 2 4 14—16
9 2 4 3 8—12
9 i 5 3 7—10 
9 3 15 11—21
9 0 5 4 5—14 
« 1 3 5 9—26

■ T.M.U. Medgidia — belt» Tulcea 4—0 
ri-01 ,(Corespondenți : Tr. Enache, T. șirlo- 
pol, P. Cornel, D. Cristaclie, I. Ciohoată 
și R. Avram).

1. Constructorul
2. Viitorul
3. Delta
4. I.M.U. Medgidia
5. Oțelul
6. S. N. Constanța
7. Dutiărea B.
8. Cimentul
9. Electrica

10. Diinfirea T.
11. Marina
12. Granitul
13. Ancora
14. Unirea Tricolor

Etapă viitoare s Mărin» — Viitorul, 
Delta — 9. N. Constanța, Granitul — 
Unirea Trierilor, Daclă — Dunărea T.-, 
I.M.U. Medgidia — Constructorul. Elec
trica — Clmehtui, Dunărea B. — Ancora.

SERIA A IV-a
Si rării București — Celuloză Călărași 

0-^1 (8—-1)
. Mașini unâltă București — Voință 

Bucrireștl 2—i (0—0)
Flacăra roșie București — T.M. Bucu

rești 0—2 ■' "■
Dinamo 

București
Victoria

București 0—6 (0—4)
Tehnnmetal București — Olimpia Giur

giu 2-0 (1—0) .
Autobuzul București — Electronica 

București 1—0 (0—0)

(Corespondenți : D. Negrea. O.. Guțu, 
c. Toader. D. Dlaconescu, S. Mischîe, 
M, Luța, G. Rosner).

1. Unirea Tricolor
2; Autobuzul
3. Electronica
4. Celuloza
5. Tehnometa!
6. T.M. București
7. Flacăra
8. Voința
9. Laromet

10. Sirenă
11. Dinâthb Obor
12. Mâșirii
13. Olimpia
14; Victoria

Etapa Viitoare s 
ironica, Unirea ’ 
Obor, Olimpia — uaromei, t. m. Bucu
rești — Victoria, celuloză — AUtobuzul, 
Sirena — Mașini unelte, Voință — Fla
căra roșie,

SERIA A V-a

(07-ri

(0—0) '
Obor BucureȘti — Laromet 

(P-ă (0^0) ,
Lehliu Unirfea Tricolor

J4 
ii 
13
13
10
10

9
9

- Elec-
Dlnarrio

Tăhhortietai
Tricolor — -----------

- Laromet, T. M. Bueu-

Petrolistul Boldești — Petrolul Berea 
2-2 (1-1)

Olimpia Rm. Sărat — Aurora Urzleenl 
3—0 (2—0)

Gloria Buzău — Prahova Ploiești 1—1 
(1—1)

I.R.A. Cîmplna — Azotul Slobozia 0—1 
(0-0)

Carpațf Sinaia — Caralmanul Bușteni 
1—1 (0-0)

Chimia Buzău — Victoria Floreștl S—1 
(1—0)

Viitorul Slănic — Șoimii Buzău 1—0 
(1-0)

(Corespondenți : N. Dlncă. T. Budescu, 
S. Iile, c. VIrJoghie, ~ -------- *
nescti, D. Ciobanii).

1. CHtpațl
3. Gloria
3. Șbitnli
4. Prâllova
5. IRA Cimpina
6. Azotul
7. Aurora
8. Caraittiariul
9. Chimia

10. Viitorul

V. Feldman, I. StS-

â fi 2 1 16—10 14 
SI 5 
fi S
9 3
9 3
9 3
9 4
9 3
fi 9

16—11 11
9— 5 10

16—14 10
10—14 10 
10—10 9
10—14 R

P.S. Apropo de manșa a doua a 
turului II din cupele europene. De 
la Dinănid. ațtâptăm o comportate 
demnă. Și o părăsire „a scenei" cu 
fruntea Sus. Pretenții credem, fi
rești.

De
toată 
turul
pat a 3-a oară consecutiv îh sta
țiile cathpionâtUlui .și cutn Ldgiâ 
â înVins în tiltima etapă îri depla
sare, tTagem din timp Setlirialul de 
alarmă. S-au mai văzdt „minuni" 
în competițiile continentale, cu răs
turnări senzaționale de situații și 
n-am vrea să-l vedem pe giuleșteni 
în rolul „victimei".

Lereter 
feluti de 
adîncg 
Sportului_ , ___________ —
prha tnlca atenție oficială dată tui 
Lereter la al 300-leâ meci. Din- 
tr-un punct de vedere, ceea ce s-a 
scris e binevenit. Intr-adevăr, cd 
liniște și ce puțin tam-tam 1 Dar, 
pe de altă parte, un Lereter pred 
aplaudat, o U.T.A. prea adulată, 
un tam-tam arădan infernal (cum 
Sg face pentru fiecare nod de Ia 
șireturile Rapidului), nu sînt de 
conceput. Echipa U.T.A, arată, de-a 
lungul întregii sale vieți, pilda Unei 
modestii si a unei gravități ce nil 
plac decît in momentele grele; 
Coco Dumitrescu e. fără îndoială; 
antrenorul nostru cel măi de cre
zut. del mai serios, dacă a reușit 
— în ciuda tuturor racolărilor, ob-^ 
strucțiilor si înjurăturilor — să 
facă din lotul sărac și sărăcit al 
eebițbei sale 
matur de azi, 
âvtit riicibdâtă ., .
română. iată că. fiutin i-a păsat. 
La virsta cînd unii devin bunici, 
Lereter Sfidează matematica, bio
logia si ftiVhiitatea noastră. Și 
Cum el. aaa. dg loc rîzgiiat. de loc 
teribil, Lereter seamănă — dacă 
țineți dv. minte — cu ideea de 
sportiv, cum promisesem noi că va 
fi sportiva!.

Vorba unui oftat la meciul Fei- 
jenoord — Dinamo (3—0) : „Pe tipii 
ăștia supremi din Olanda l-a eli
minat U.T.A.. vă dați seama ?“

Un omagiu tîrziu pentru Arad, 
pentru U.T.A. pentru Coro Dumi
trescu si pentru Lereter ! Desigur,
—»a——M—■IHMI II I ii

amănunte
ce fac

farmecul vieții I

SERIA I

Știința Bacău — Progresul 
București 0—0

Joc de uzură. Bucureștenii și-au 
atins scopul, acela de a se înapoia 
acasă cu lin punct. Studenții ati 
ratat cîteva ocazii de a înscrie, 
prin Mărgășoiu, Stroie și Stănes- 
cu. Bun arbitrajul luj 1. Rus — 
Tg. Mureș. (S. NEN1ȚĂ, coresp.).

Poiana Cîmpina — F. C. Galați 
2—0 (1—0)

Aproximativ 3000 de spectatori 
au asistat la Un joc de bună fac
tură tehnică. Cimpinenii au evo
luat mai bine decît în partidele 
anterioare. Golurile su fost reali
zate de Fătu (min. 14) și Ghior- 
cău (min. 67 din ii m). A condus 
excelent Tr. Moarcăș — Brașov. 
(C, VÎRJOGHIE; coresp.).

Portul Constanța — Progresul 
Brăila 0—0

Gazdele au dominat mai mult, 
în special în repriZa secundă, însă 
au ratat multe situații favorabile. 
A arbitrat foarte bine G. Motbrga 
— București, (L. BHUCRNeR, co
resp.).

colectivul puternic, 
Lereter însuși nu d 
„orchestră0 îti presa

adevăratele mari probleme : alinta
tele echipe din Capitală.

★
DObriti se răzbună. Să nu 

va într-o bună Zi. să i se 
zică de către antrehor să mai . 
te nas lung, și să nu mai fie che
mat nici la lot din cauza asta.

Dobrin e în mare formă. NUmai 
de l-ar tine.

★
Greu de uitat momentul în care 

Aelenei Si Mareu au intrat Iii for
mația echipei Steaua, cu 20 de mi
nute înainte de final. S-a schimbat 
imediat întregul joc, echipa militară 
a devenit frumoasă. Publicul a în
ceput să fiarbă, fremătînd. M-am 
gindit. privindu-i, cit de condamna
bil ar putea să fie climatul care 
i-ar perverti si i-ar plafona. Cine 
va mototoli arioile acestor băieți ? 
O, de-ar rămine așa. de-ar rămitie

cum- 
inter- 
poar-

In ei întreaga poftă de joc — altfel 
Zicînd, pofta de viată — de nu 
s-ar scîrbi si de nu s-ar distruge 1

Cînd tribunele strigau „Constan
tin — Constantin”, m-am gindit 
că fostul nostru mare fotbalist va 
veghea lansarea acestor copii. Căci 
prea sînt extraordinari !

★
Cutia de conserve care s-a iscălit 

pe fruntea lui Boninsegna pune 
îh chestie hu doaf rezultatul me
ciului respectiv (care după opinia 
mea trebuie să fie 3—0 pentru In- 
ternazionale) ci lipsa absolută de 
securitate a „actorului” în fața pu
blicului. E, oare, ceva mai trist șî 
mai hilar. în sport decît eterna 
nemulțumire a burtoșilor din tribU- 
rie față de felul eiirti Curge sudoa
rea pe chipul sportivului din are
nă ? Cutia de conserve ce a în
trerupt 6 minute acest penibil 
meci a zgiriat în mod esențial stea
gul sportului însuși ; eâ tiu e doar 
un amănunt

Dacă U.E.F.A. nu va condamna 
drastic gestul respectiv, lasă că 
la Milano fotbaliștii vest-germani 
sg pot trezi sub o ninsoare de 
macaroane, ort sub uh bombarda
ment de 
s-ar crea 
n-ar viza 
timplător; 
dezarmat . 
trebuie să rămină.

★

Continuă tăcerea în cazul Tătaru. 
Opinia publică trebuie să cunoască 
îritreaga realitate. Ce s-a îhtîmplat, 
îfi fapt? Nu Știu de Ce e nedh'iâ 
de atîtea întrebări pentru a afla 
un răspuns Iâ care avem dreptul, 

' măcar prin împrejurarea că ni se 
cuvin amănuntele, bietele amănun
te ce fac tot farmecul vieții. Să 
fim lămuriți : Tătăru este al spec
tatorilor, înainte de a fi al clitbu-1 
Iui Steaua, Una din două : sau se 
întîmplă ceva Ia Steaua (si atiinci 
trebuie comunicat opiniei publice 
adevărul) Sau nu e nimic si în ziua 
respectivă n-a sunat deșteptătorul 
la capul Iul Tătaru.

Continuarea misterului gt ppfba 
tratlsfortna uri accident intr-t» Oroa
re și postul de antrenor (deținut 
de Valentin Stătiescu) intr-un trdn 
de tiran. Ceea ce n-ar fi plăcut, 
nici pentru noi. nici pentru V. Stă
nescu. nici chiar pentru tron

ADRIAN PÂUNESCU

cutii de conserve, dar 
un precedent fatal, ce 

numai pe un Sportiv in4- 
ci sportiil însuși, nobil, 
sî pur. cutii este, cum

O ETAPA AGITATA
Metalul Plopeni — Metalul 

Tîrgoviște 0—0
Rezultatul de egalitate nedreptă

țește echipa gazdă, care a 
măi bine, creîndu-și mai 
ocazii. În partea a doua, 
a fost ceva mai echilibrat, 
echipă avînd posibilitatea 
sdrie. A condus I, Chilibar 
tești — foarte bine în repriza I 
și Slab în a doua. (I. TANASES- 
CU, coresp ).

Chimia Rm. Vîlcea — Ceahlăul 
P. Neamț 1—2 (1—1)

Victorie meritată a oaspeților, 
datorită unni joc mai organizat în 
apărare și a unor contraatacuri 
foarte rapide. Au marcat 
tardo (min. 27), Ciotoparu 
74) pentru Ceahlăul. Alecti (min. 
27) pentru Chimia. Foarte bun ar
bitrajul lui N. Iliescu — Brașov, 
(D. ROȘIANU, coresp.).

Politehnica Galați — Ș. N. 
Oltenița 2—0 (0—0)

Calitatea jocului a fost diminua
tă de vîntul puternic. După Ce î.rt 
prima parte, gălățenii au dominat 
și n-au marcat, imediat diifaă pau
ză, Rfențea (ttiin. 4D) Și Popahică 
(țnin. 50) au Înscris golurile Poli-
.t......   —--------—

4

jucat 
multe 
jocul 

fiecare 
să în- 
— Pi-

Con- 
(min.

9 2 3 4 9—13 i Vagonul Arad - C.F.R. caransebeș 4; Bradul 9 4 3 2 12— 8 11
9 10 4 0—14 6 2—0 (1—0) 5. Minerul C. 9 4 2 3 18—10 10
9 2 16 7—13 5 Furnirul Deta -*► Minerul Moldova 6; Reeoița 9 4 2 3 14—16 10

Azotui Viitorul,Ftapa Tlttoare :
Caralmanul — Chimia, Petrolul — Car- 
pați. Gloria — Șoimii, Victoria — Petro
listul, I.R.A. Cîmplna — Aurora, Pra
hova — Olimpia.

Nouă 0—0
Victoria Caransebeș — Progresul 

țoara 0—1 “
Metalul Oțelul Roșu — Gloria 

4-2 (1-0)

f<>—0)
Timl-

Arad

Olimpia.

SERIA A Vl-o

fc. 
R. Zeno).

Crețu,

Drăgășanl — Chimia Tr. Măgu- 
(1-0)

— ‘ " Sporting Roșiori de

Unirea 
rele 1—0

Dada Pitești
Vede 3—1 (2—0)

Muscelul Cîmpulung — Petrolul Videle 
0—0.

Flacăra Moreni — Oltul Rm. Vîlcea 
3-0 (2-0)

Metalul Mija — Lotrul Brezoi 2—0 (1—0)
Oltul Slatina — Petrolul Tlrgovițte. 

3-1 (2—1)
Comerțul Alexandria — Rapid Piatra 

Olt 2—1 (1—1)

(Corespondenți : I. 
mete, D. Rădulescu. 
dam, I. Diaconu,

1. OltUI S.
2; Flăcăpa
3. Chimia
4. Comerțul 
ș. Metfeliil
6. Dacia
7. Peirdlii! T.
8i Unirea
9. peirdlul V,

10. Sporting
11. Lotrul.
12. Oltul Rm.
13. Muscelul
14. Râpld

Etapa viitoare s
Oltul Rm. V. —

M.

v.

Denghel, Al. Mo- 
Gh. Ilinca, I. Zi- 
Blzon).

9 6 3 0 21— 8 15
9 8 12 «■
9 5 2 3 15^-
9 5 13 12—j
9 5 0 4 II
9 4 14’
9 4
9 3
9 2
9 3
J
9 1 
0 0

13
„„ „ 12
12— 15 11
13— 10 10 
ie—ii 9
14— 12 9
17—1.4 8 

„ 0—10 8 
4 8—20 8

h-ij

4
3
< .
5 io—21

Muscelul,RătHd
......... . .............. Petrolul T„ Sporting
— Oltul S., Comerțul — Metalul, Unirea
— Petrolul V., Lotrul — Flacără, Dania
— Chimia.

țuurespuiiueiui « 1. «juicj, ni» j'uvșțț**,
C. Filip, P. Pâlănceahu, Șt. Băloi șl Șt. 
Zvtghea).

L Metalul T.S. 9 5 2 2 21— 9 12
2. știința 8 5 2 1 13— 0 12
3. F.C. Caracal 8 4 3 1 9— 4 il
4. Dunărea 8 4 2 2 22—11 10
5. Minerul L. 8 3 4 1 9—8 10
6. Steagul 9 3 2 4 11—11 8
7. Progresul C 8 3 2 3 14—21. 8
8. Meva Tr. S. 8 2 3 3 9—9 7
9. Metalul T. 0 2 3 3 10—11 7

10. Pandurii 8 2 3 3 8—11 7
11. Minerul M. «11 4 3 7—11 6
12. Minerul R. 9 1 9 5 11—18 5
13. Progresul S. 9 2 1 6 5—19 5

Etapa viitoare : F. C Caracal — Ml-
nerul M., Metalul 
Metalul T. 
Dunărea.
gul roșu

Minerul L., 
Progresul C., știința — 

’ " Stea-

•; S.

Minerul R. — Pandurii, 
— Meva Tr. S.

SERIA A Vlll-d
Ghelar — Aurul Brad

Bocșa — Electromotor

1-0Minerul
(ft—0)

Minerul
șoara 2—1 (0—0)

U. M. Timișoara - Mureșul Deva 2—o 
(1-0)

Timl-

(Corespondenți : FI. Oprită,
I. Ștefan, M. Mutașcu, ~ ~

1. Vagonul
2. Metalul
3. Mureșul
4. Progresul
5. Minerul B.
6. Mihărul G.
7. U-M. Timișoara
S. Minerul M.N.
9. Aurul

10. Electromotor
II. C;F.ft, CărânSebeș
12. Gloria
13. Furnirul
14. Victoria

Etapa viitoare : C.F.R.
Mitiirtil Mi Mifiăfiu
Electromotor — Aurul, Metalul — Vic
toria, Gloria — Minerul B., Mureșul — 
Furnirul, U. M. Timișoara — Progresul.

SERIA A IX a

8 6 2
9 4 3
9 4 2
9 3 4
9 6 0
9 5 0
9 4 1
9 2 5
9 3 3
9 4 0
9 3 I
9 3 1
8 3 1
9 2 1

Caransebeș — 
G. — Vagomit,

11- 5
19—17
14— 8
10— 9
16—16
14—16
12— 9
9— 8

JZ1?
ÎS4—?o
ti-n
9—10
3—20

Copșa

Vtatoriă Călan

tC.y.R. Sighișoara — Textila Sebeș 3—0 

, Clilrpia Or. Victoria —

UHlrta Alba Tuli» — Metalul
Mică t-o ți—A)

c.F:R. Stmeria "

( ChirȚUa Gt. Victoria — U.P.A. Sibiu 
2—1 (0-0)

Independența Sibiu — Vltrometăn Me
diaș 3—0 (1—10)

Minerul Teliuc — Constructorul Hune- 
do ara 0—b

A.S.A. Sibiti — Minătir Zlăinâ 2—0 
(0-0)

(Corespondenți s I. Filipescii; M. Muti- 
teanuj I. Turjaii; GH. Matei, I. Hie, * 
Vladislav și I. Ioneseu).

— Metalul Topleț

— Minerul Rovinari

Minerul Lupeni 1—1

SERIA A VII-o
Steagul roșii Plătilțâ — Pandurii Tg. 

Jiu 2—0 (1—0)
Meva Tr. severin

2—0 (0—0)
Progresul Corabia

2—2 (1-0)
Minerul Motru —

(0r-t)
Știința Petroșani — Metalul tr. sevi- 

rln 1—0 (0—0)
Dunărea calafat — Progresul Strehala 

2—0 (0—0)

(Corespondenți.: I. .lulea, M. Focșăn, 
Filip. P. Pălânceahu, Șt. Băloi șl Șt.

I.

1. Itiâependerița 9 z o 2 2ș— s i»
2. Unirea 9 8 1 s 8— 8 11
3. Victoria 9 4 2 3 10—11 10
4. U.P.A. Sibiu 9 3 0 4 10—18 10
5. Textila 9 5 0 4 14—17 10
6. A.S;A. Sibiu 9 4 î 4 19—14 9
7. Metalul h 4 1 4 S—11 9
8. C.F.R. Slghlșoatu 9 3 3 14—15 0
9. Chifhia 9 4 1 4 8—14 f

io. Minaur 9 3 £ 4 12—11 8
ll, Vitrbmeian 9 3 2 4 17—20 8
12. C.F.R. Simeria 9 3 1 5 17—18 7
13. Minerii! 9 2 3 4 9—13 1
14. Constructorul 9 1 3 5 5—16 5

Etapa viitoare : Minaur Chimia,
Vitrometan — Unirea. A.S.A. Sibiu —
U.P.A. Sibiu, Constructorul — C.F.R. 
Simeria, Metalul — Textila, Victoria — 
independență, Mirterul — C.F.R. Sigfii- 
Șdâra.

SERIA A X-o

Topitorul Baia Mare — Bradul Vișeu 
2-0 (1-0)

Victorii Carfei - 
vaniei 2—1 (2—1)

Bihoreaiia MarghHa — Gloria
Mare 0—1 (0—0)

Recolta Salonta — C.I.L. Sighetul 
mațlel 4—o (2—0)

Unirea Zalău — SoliieșUl Sâtu
2—1 (1—0)

Minerul Cavnlo — Minerul Baia
0—0

Constructorul Bala Mare — Voința Că
rei 1—0 (1—0)

(Corespondenți : T. Teodor, Tt. Silaghi, 
A. pașealăU, -■ ——
I. Ion și V;

1. Victoria
2. Minerul
3. Unirea

Măgură Sitnlfeul Sil-

Baia

Mar-

Mar6

Sprle

Glu CotrăUi M. BOiițOHi, 
Săsărânti).

B.S.

tehnicii. Bun arbitrajul lui A. Ma- 
covei — Bacău. (T. SIRIOPOL, 

coresp.).
Sportul studențesc — Dunărea 

Giurgiu 3—2 (1—0)
încă din primele minute, studen

ții au pus stăpînire pe joc, au ob
ținut nenumărate lovituri de cplț 
șl în min. 40 au deschis scorul. în 
acest minut, în urma executării 
unei lovituri libere indirecte, Pană 
a reluat balonul cu capul în poar
tă i 1—0. în repriza secundă, as
pectul jocului a rămas același, dar, 
giurgiuvenii au restabilit egalitatea 
în min. 65, prin Tint, fază la care 
portarul bticureștean Marian a fost 
simplu spectator. în continuare, 
studenții au dominat și ati înscris 
două goluri (Jamaischi — min. 67 
și M. Sandu — min. 87). Cu tin 
minut înainte de fluierul final, 
Maneîu a redus din handicap. A 
arbitrat bine N. Mogoreașe — Cra
iova. (p.v.).

Metalul București — C.F.R. 
Pașcani 1—0 (1—0)

Partidă cu „scîntel", dbminicâ 
pe stadibhul Metalul din Capitală. 
La această atmosferă încinsă a Con
tribuit și arbitrul buzoian Nicolae 
Stănescu (a condus foarte șlab a- 
cest joc), care prin deciziile sale 
(mereu în contratimp cu faza) Și 
indulgența față de unele intrări 
periculoase, a creat nemulțumire 
în teren și în tribune. însuși golul 
înscris este urmarea acestui arbi
traj necorespunzător. La o fază ce 
nu reclama penalty, în min, 41, ar
bitrul Stănescu acordă lovitură de 
ia 11 m. C.F.R.-iștii protestează și 
lui Panait i se arată cartonaștil 
galben, Georgescu transformă pre
cis lovitura de pedeapsă. După 
goi, duritățile continuă. Arbitrul 
prelungește repriza cu 4 minute, 
datorită deselor întreruperi.

La t-gluârb, aspectul jocului se 
mai schimbă, în urma recomandă
rilor făcute de arbitru, care a 
atras atenția delegaților echipe
lor âsupra jocului periculos practi
cat de apărătorii ambelor fdrmații. 
însă nici una din echipe nu reu
șește să înscrie, mecitil fiind ud- 
ețâ 
din

23, 39, 40 și 54 — bară). Pe de altă 
parte, micuții, dar „îiidesații" apă
rători olteni sînt foafte deciși, por
tarul lor. fostul 
juniori Buceru, are cîteva inter
venții excelente, Varga, Pușcaș san 
Silaghi ratează și spectatorii aveau 
să aștepte aproape 70 de minute 
Înscrierea unicului gol. Acesta 

aVea să Cadă în poarta oaspeților, 
la o învălmășeală, printr-tih șftt- 
trăziiet, de lă 4—5 m ăl tui Du
mitru, abia introdus în teren. A 
atbitrăt satisfăcător Șt. PatkOȘ 
Oradea.

international de

Dumitru GRAUR

Chimia Făgăraș C.F.R.
Arad 0—0
au făcut cel mâi slab 

__  ____ . ___ în 
schimb, arădenii au jucat bine, au 
înscris și două goluri, anulate însă 
de arbitrti pe motiv de ofsaid. Co
rect arbitrajul lui V. “tbma — 
București. (B. STOICIU, coresp).

Gloria Bistrija — C.S.M.
Sibiu 2-1 (1-1)

Oaspeții au început furtunos ș! 
în mîn. 2, StoiceȘcu a deâehls sco
rul. în cdtitinuate, jocbl S-a cnlrrtat 
și Goîa a egalat în min. 45. In re
priza a doha, gazdele âu âvut ini
țiativa șl au marcat îtică un sol. 
Autor t Ciocan (min. 84). A condus 
bihe fi; Călbăjos - Cluj. (I. TOM A, 
coresp.).

Minerul Anina — C.F.R. 
Timișoara 1>—1 (0—0)

Joc frumos, în care oaspeții au 
ratat mai rhulte ocaZii. Au înscris 
Volaru (miri. 52) pentru C.F R., 
Sturza (min. 56) pentru Minerul A 
arbitrat bine S. Drăgulici — Tr. 
Severin. (P. LUNGU, coresp.).

Localnicii_ _____  __ __
joc din actualul campionat.

4

3

1 4
5 4 :
2 4 :
2 4
1 5 
0 6 :
1 6 
0 1

Etapa viitoare : ftilnefui C. — 
Constructorul — Gloria, Victoria 
col ta, Măgura — Topitorul, C.I.L. 
ghet. — BtatiuU Unirea — 
Minerul B. S. — Someșul.

SERIA A Xl-a

7. Topitorul
8—9. C.Lt. Sighet 
8—9. Bihoreana

10; CoHstfuctorlil 
ÎL Volhța
12. sdmeșul
13. GlpriS
14. Măgura

12—13
10—i 3
12—15
12—19
7— 13

10—18 
4—13
8— 19

Voința.
— Re-

Si-
Bltloreana,

Vulturii 
Corvinul

Textila Lugoi —
Hunedoara 3—1
n-i)

0=-lCluj C.I.Î.. Gherla 

feirhiei Cimpla Turzil — Chi-

Năsăua

Derrriăta 
(B-M)j .

Industria .
mica Tirnăveni 4—2 (2—1)

Ariățut Turda — Progresul
6—0 (t—d)

Viitorul Tg. Mureș — Tehnofrig Cluj 
2-1 (0—0)

Unirea Dej — Arieșul Clmpia Turcii 
0—0

Soda Ocna Muri? — Metalul Aiud l-^O 
(0-0)

Minerul Rodna — Someșul Beelean 
3-1 (2—0)

(Corespondenți t F. Fehcrvarl, L. Don- 
clu; P. Lazăr, A. Szabo, T. Prodan, Gh. 
Tăutan);

1. Arieșul T;
2. In<J. sîrhiei
8. CIL Gherla
4. Chimica
5. Viitorul
6. Soda
7. Arieșul C.T.
8. Metalul
9. raermata

10.
11.
12.
13.
14.

1
3
1
2
2
2
4
1
3
2

19— 5
22—ib
13- 8
20— 9
14— 13 
9—10
7— 9

12— 9
7— 8

10—11
6—10

i2—18
9—28
6—18

Tehnofrig 9 3
Unirea 9 2
progrespl 9 3
Minerul' 9 1
Someșul 0 1

Etapa viitoare : Tehhqfrig
sul, Arieșul C. T. — Soda. Unirea — 
Minerul, Metalul — Arieșul T., chimica 
— Viitorul, C. I. L. Gherla — Ind. sir- 
trtfeij Someștil — Defmata;

SERIA A Xll-o

Progre-

Minerul Bălan — Metrom Brașov 0—0 
A.S.i M. Ciuc — Textila OddfheiUl 

SecUieSc 0—1 (0—1)
Politehnica Brașov — Unirea Cristuru 

Secuiesc 3—1 (1—1)
Oltul Sf. Gheorghe — Carpațl Brașov 

0—2 (0—0) s-a jucat la M. Ciuc.
Torpedo Zărnești — Cârpați Covasna 

2—1 (t—1)
Tractorul Brașov — Colorom Codlea 

6—0 (4—0)
ViltorUl Gheorghienl — Forestierul Tg. 

Secuiesc 0—1 (0—1).

(Corespondenți : R, ribrioș, 8. Pop, G. 
t.orac, Gh. Briotă, S. Ghedrghe. P. Du
mitrescu și C. Malnasi).

1. Tractorul
2. Metrom
3. Politehnica

4—5. Textil»
4—5. Torpedo

6. Carpațl C.
7. Oltul
8. Viitorul
9. Forestierul

io. Unirea
11. Carpal! B.
12. Minerul

13. ASi M. Ciuc
14. Colorom

Etapa viitoare : 
Carpațl C. — A.S.

OH al 
M.

mimai de eroarea de arbitraj 
triih. 4i.

Aurel PĂPĂDIE

SERIA A ll-A

C.S.M. Reșița — Electroputere 
Craiova 1—0 (0—0)

Reșițenij au obținut duminică o 
nouă victorie, de astă dată ceva 
mai anevoioasă. Jucătorii localnici 
au suferit — pe tot timpul meciu
lui — marcajul foarte sever al oas
peților în apărare. Ei aruncau vina 
și asupra mingii prea moi, a tri- 
courilor asemănătoare la culoare 
ale craîoveniior și care, chipurile, 
îi împiedicau să vadă ceie mai 
bune soluții de poartă. în vreme 
ce acțiunile reșițenilor erau haoti
ce, cu mingi „bubuite", sau înăl
țate ia îhtîmplare, contraatacurile 
craîoveniior deveneau foarte pe
riculoase. Oaspeții ratează de pu
țin deschiderea scorului (min. 22,

LOTO
SUCCESUL BILETELOR 

FRACTIONATE

12— 7
12— 7
13— 13 
13—13 
10—13
5-15 

10—1.1 
12-18

- Forestierul, 
Ciuc, Politeh-

hlCa — carpațl B, Miherul — Viitorul, 
Colorom — Unirea, Textila — Torpedo, 
Tractorul — Metrom.

în prima ... 
în general, echilibrat. După pânză, 
localnicii an dominat. Au marcat 
Vraja (min, 6), Drago? (min. 53). 
Foaie (min. 80) Și, respectiv, Cergo 
(tnini 40). Excelent arbitrajul Ini 
A. Bentu — București. (C. OLARU, 
coresp.).

repriză, Jocul a fost,

Metalurgistul Cuqir — Minerul 
Baia Mare 2—0 (1—0)

Mătalurgiștii an dominat în pri
ma repriză, apoi, în partea a doria, 
oaspeții au avut inițiativa. Goiurile 
au fost realizate dă Dihea (min. 45) 
și Sucîu (min. 57). A arbitrat foarte 
bine I. BorOș — Timișoara. (M. 
VÎLCEANU, coresp.).

Gaz metan Mediaș — Olimpia 
Oradea 0—1 (0—0)

Localnicii au dominat, iar ju
cătorii de iă Olimpia au contraata
cat. periculos și, dintr-o asemenea 
acțiune au marcat unica! gol. Au
tori Benzic (min. 85). A condus 
competent I. Barbu — Deva. (R. 
ZAMFIR, coresp.).

PRONOSPORT

I
La ultimele trageri, sistemul Pro- 

noexpres a înregistrat frumoase 
succese în Ceea ce privește marile 
cîștigufi, îtt special pe bilete frac
tionate.

Astfel, cele două variante Jucate 
10% la tragerea Pronoexpres din 
6 octombrie a.c. au obținut, fiecare,_ 
cile un cîștig de 100.000 Iei. A-’ 
ceste cîștiguri au revenit partici- 
panților: Eftimie DrUjihă din Ttlt1- 
da șl Gheorghe 
Arad.

Folosiți și dv. la 
expres tie miine; 
nate, formă de participare 
de avantajoasă și eficace 
faptul că pot fi acoperite 
nații mari cu sume mici.

• Aducem la cunoștința 
panților, că în mod excepțional tra
gerea Pronoexpres de mîine se va 
televiza eu începere de la ora 18.25 
în loc de 19,10.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr, 42 DIN 

20 OCTOMBRIE 1071

Cernălanu din

tragerea Prono- 
biietele frăcțio- 

extrem 
pentru 
combi-

partici-

Extragerea I: Cat. 2 : 2 va
riante 10 la sută a 38 703 lei : a 
3-a : 11,05 a 7 005 lei ; a 4-a : 60,10 
a 1 288 lei ; a 5-a : 115,25 a 672 lei; 
a 6-a 4 543,40 a 40 lei.

REPORT CATEG. 1 * 841 396 lei.
Extragerea a Il-a: Cat. A : 1 

variantă 25 la sută a 100 000 lei și 
1 variantă 10 la sută a 4o 000 lei ; 
Cat. B : 15,95 a 3 213 Iei ; C : 83,25 
a 616 lei; D: 3 149,45 a 60 lei; 
E: 180,85 a 200 lei ; F : 3 755 a 
40 lei,

REPORT CATEG. A : 54 532 lei.
Cîștlgul de 100 000 lei pe un bi

let sfert de la categ. A a revenit 
participantului NILAS RADU din 
Cluj.

Rubrică redactată 
de LOTO PRONOSPORT



LA LONDRA SE ANUNȚĂ

RELUAREA ÎNTÎLNIRILOR 
DINTRE RUGBYȘTII 

ROMÂNI Șl BRITANICI
Zilele trecute, la hotelul Hilton 

din Londra, noul președinte al 
federației britanice de rugby 
(Rugby Football Union), dr. Tom 
Kemp, a ținut o conferință de 
presă consacrată orientării noi în 
politica de relații internaționale a 
forului rugbystic britanic. A a- 
tras atenția, de pildă, faptul că 
diriguitorii rugbyului britanic, ac- 
ceptînd invitația de a trimite 
echipa națională în Africa de Sud, 
au pus condiția ca ea să aibă po
sibilitatea de a juca (demonstrativ) 
și cu echipe formate din sportivi 
de culoare. De asemenea, se re
marcă o tendință de extindere a 
relațiilor, o ieșire din tradiționala 
izolare a rugbyului insular. Au 
fost anunțate turnee britanice sau 
contacte reciproce cu federațiile 
din Japonia, Ceylon și Argentina.

O impresie deosebită a făcut însă 
anunțul președintelui Kemp privi
tor Ia dorința unor selecționate de 
comitate englezești de a întîlni și 
a primi Ia ele echipe de rugby din 
România. Au solicitat pînă acum 
să efectueze turnee sau să găzduiască 
rugbyști români comitatele Devon
shire (capitala Ia Exeter), Corn
wall (Bodmin) și Warwickshire 
(Warwick).

VI1MME ASUPRI 
NORTH

IUI 10 SIFFERT
LONDRA 25 (Agerpres). — în legătură 

cu accidentul de pe circuitul de la 
Brands Hatch" (Anglia), In care șl-a 

găsit moartea cunoscutul automobilist 
elvețian Joseph Siffert, directorul general 
al firmei „B.R.M.", L. Stanley, a dez
mințit unele zvonuri potrivit cărora 
cauza accidentului a fost defectarea cu
tiei de viteze. El a furnizat presei o de
clarație semnată de inginerul șef al fir
mei. F. Matthews, care a examinat ma
șina înaintea cursei. Se crede că, In locul 
unde s-a produs accidentul, pista pre
zenta o înclinare, mai accentuată, care 
l-ar fi surprins pe Siffert, făcîndu-1 să 
piardă controlul volanului. Automobilul 
a ieșit de pe pistă, s-a izbit de taluzul 
protector șl a luat foc. Medicii declară 
că pilotul 'a fost ucis pe loc.

în semn de doliu, cursa a fost între
rupta după 15 tufe, fiind declarat învin
gător englezul Peter Gethin, care a 
parcurs 65 km în 19:54,4 (medie orară 
179,950 km).

După italianul Ignazio Giuntl, decedat 
in timpul Marelui Premiu de la Buenos 
Aires șl mexicanul Pedro Rodriguez, ac
cidentat mortal intr-un concurs din R.F. 
a Germaniei. Siffert este al treilea pilot 
de formula I care-șl găsește moartea în 
acest an în timpul unei competiții.

Un alt accident care a cqstat viața 
unui pilot s-a produs duminică în tim
pul cursei de 1 000 km la Monterrey (Me
xic). Din cauza vitezei și a vlntulul pu
ternic, în cel de-al 62-lea tur, capota 
automobilului ^Triumph 3“ a america
nului Ron Sheldon s-a lăsat asupra pilo
tului, care â pierdut controlul volanu
lui. Automobilul s-a răsturnat Pe pistă 
și pînă la sosirea echipei de ajutor Ron 
Sheldon a decedat.

„TROFEUL CARPAȚI"

LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

(întindere ușoară). Ambele — spe
răm — vor juea, însă, în partidele 
grele. Fetele au lucrat timp de o 
oră cu dezinvoltură, cu poftă. 
Spre poarta apărată, pe rînd, de 
Climovschi, Buzas și Huszar s-au 
tras șuturi năpraznice. Dar stocul 
de „proiectile” nu s-a epuizat... S-a‘ 
reglat doar tirul, pentru ca în cele 
cinci meciuri grele care urmează 
ținta să fie tot mai des și tot mai 
bine atinsă. Antrenorul federal 
Gabriel Zugrăvescu este mulțumit 
de forma atinsă de elevele sale și 
dorește — ca și colegul său Pom- 
piliu Simion — o afirmare plenară 
a echipei în „Trofeul Carpați”.

Interesului manifestat de specta
tori i se adaugă — ca un reflex 
— cel al ziariștilor. Meciurile vor 
fi transmise la radio și televiziu
ne de crainici reporteri din mai 
multe țări,. vor fi urmărite și re
latate în scris de redactori de la 
numeroase cotidiene. Pînă la ora 
cînd transmit sînt reuniți, aici la 
Cluj, peste 20 de ziariști și sînt 
așteptați să sosească încă alții.

în prima zi. meciul derby este 
cel dintre formațiile Ungariei, 
campioană mondială, și R.D. Ger
mană aspirantă la titlul mondial 
ce se va decerna în decembrie în 
Olanda. Va rezista oare mecanis
mul de ceasornic al echipei con
duse de Hans Becker asaltului 
teamului în care Borbala Toth- 
Harsanyi este considerată un ade
vărat fenomen ? Numai desfășu
rarea întîlnirii ne va putea spune 
dacă echipa Ungariei este în stare 
să-și apere titlul mondial sau dacă 
reprezentativa R.D. Germane, este 
la fel de redutabilă ca în ultimele 
două sezoane. Va fi un meci de 
mare tensiune, o partidă cheie a 
competiției. Nu mai puțin intere
santă se anunță și confruntarea 
dintre Iugoslavia și Uniunea So
vietică. Sovieticele vor verifica po
tențialul noului val în compania 
vicecampioanei mondiale. Chiar 
dacă se dovedesc neîncrezătoare 
tn forțele actuale, sportivele iugo
slave își vor juca șansa, aruncînd 
In luptă principala lor armă î dîr-

Anunțînd această din urmă ști
re , cotidianul francez ,,1’ Equipe" 
titrează : „Britanicii reînnoadă re
lațiile cu rugbyștii români". Ace
eași veste este considerată de co
mentatorul de rugby al cotidia
nului londonez „The Times" drept 
„foarte interesantă, întrucît nu 
mai puțin de trei comitate se arată 
dispuse să stabilească relații, ple- 
cînd în România sau invitîndu-i 
pe români să vină în Anglia”. Da
vid Frost, cunoscutul comentator 
al ziarului „The Guardian" din 
Manchester subliniază „semnifica
tiva mișcare a grupurilor de comi
tate — Devon, Cornwall și War
wickshire în special — care inten
ționează să întreprindă turnee în 
România și să-i primească pe rug
byștii din acea țară". C. CREȚU-coresp.

Deși nu mai t activează 
în cadrul echipei naționa- 
le de tenis, Manuel Santa
na rămîne unul dintre ce! 

mai îndrăgiți sportivi ai Spaniei. 
lată-1 primind — la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute — o nouă dovadă 
a simpatiilor de care se bucură, 
mai exact o splendidă rachetă de 
aur, oferită de presa sportivă ma
drilenă.

Telefoto: A.P.-Agerpres

zenia. Programată în meci vedetă 
partida România-Olanda nu va pu
tea probabil să ne spună prea 
multe. Formație tânără, calificată 
din oficiu' la turneul final al cam
pionatului mondial, ca țară orga
nizatoare, Olanda nu pretinde alt
ceva decît să învețe. Deși uneori 
elevii reușesc să-și întreacă pro
fesorii, credem că meciul va fi 
doar o utilă verificare a echipei 
României înaintea marilor sale 
confruntări programate spre sfîrși
tul turneului. (

Așadar, marți (n.r. astăzi) înce
pe turneul marilor speranțe, mini
campionatul mondial, dotat cu 
„Trofeul Carpați”. Să urăm tuturor 
echipelor participante, succes I

MECIUL CU CEHOSLOVACIA 
A ÎNCEPUT IERI.;.

(Urmare din pag. 1) 

tactic), ieri s-a discutat în familie 
meciul de la Copenhaga, dar în 
primul rînd s-a discutat etapa. în 
centrul atenției au stat dinamo- 
viștii („cum ați primit gol in ulti
mele secunde?”). S-au găsit expli
cații (Ologu e jucătorul ce renaște 
în jocurile cu Dinamo"), cei patru 
dinamoviști au tăcut, au mai expli
cat cîte ceva, au mai acuzat puțin 
și zeița norocului. S-a vorbit despre 
ineficacitate („apărările sînt mai 
bune" — a aruncat drept nadă an
trenorul- Gheorghe Ola, prezent și 
el cu Iotul de tineret la centrul 
sportiv, ca și juniorii lui Arde- 
leanu și Zavoda), Iordănescu s-a 
văitat de enorsa care i-a recidivat 
și l-a împiedicat să joace bine în 
meciul cu Rapid, a venit rîndul 
lui Ghiță și Dembrovschi să ex
plice surpriza cu Crișul, după care 
duelul verbal s-a mutat pe scena... 
Steaua—Rapid. A conchis Dumi
tru : „Nu ne-au învins ei, noi am 
pierdut ! Așa e fotbalul". Ieri la 
lot, a fost o zi cu adevărat deco
nectantă...

...în lotul actual se găsește și un

SCRIMERII DE LA I.E.F.S.
ÎNVINGĂTORI LA BRNO

La Brno a avut loc o întilnire a- 
micală de scrimă între selecționata 
orașului și echipa Institutului de e- 
ducatie fizică și sport din Bucu
rești. Trăgătorii bucureșteni au ter
minat învingători în ambele meciuri 
susținute : la floretă femei cu 15—1, 
iar la sabie cu 11—5.

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE POLO DE IA TIMIȘOARA
La Timișoara a avut loc un tur

neu internațional de polo la care 
au participat echipele Vasutas Bu
dapesta, Anilana Lodz și Industria 
Unei Timișoara. Pe primul loc s-a 
clasat formația Vasutas, care a în
vins pe Anilana cu 10—6 și pe In
dustria linei cu 10—4. Industria li
nei Timișoara s-a situat pe locul 
secund, întrecînd formația polone
ză Anilana cu 6—5.

5*/* — iy2 scorul meciului Fischer — Petrosian

FISCHER MAI ARE NEVOIE OE UN PUNCT...
Meciul dintre Bobby Fischer și 

Tigran Petrosian se apropie de sfîr- 
șit. înregistrind a treia victorie con
secutivă. Fischer conduce acum cu 
5l/j—2’/a și mai are nevoie de un 
singur punct ca să obțină victoria 
și să se califice în meciul final pen
tru titlul de campion mondial, cu 
B. Spasski.

Jucată după o pauză de trei zile, 
cauzată de îmbolnăvirea Iui Petro
sian, partida a 8-a a avut o desfă
șurare foarte interesantă. Fostul 
campion mondial, avînd albele, și-a 
încercat ultima șansă, sacrificând un 
pion pentru atac. Fischer s-a apă
rat, însă, cu mare precizie, a res
pins amenințările 81 apoi a trecut la 
o contra-acțiune foarte energică, 
încheiată cu un atac de mat. 
Iată cum s-a desfășurat jocul:

GAMBITUL DAMEI
Alb: T. Petrosian
Negru: R. Fischer
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 <15 4. Cc3 

c5 5. e3 Cc6 (S-a ajuns la o poziție 
bine cunoscută a așa numitei variante 
Tarrasch) 6. a3 Ce4 (Mutarea aceasta a 
fost recomandată de Alehin) 7. Dc2 
C:c3 8. b:c3 (Reluarea cu dama ar fi 
dus la un joc egal. Petrosian își slă
bește puțin structura de pioni pentru 
a obține preponderență în centi-u) 
8... Ne7 9. Nb2 0—0 10. Nd3 h6 11. 0—0 
(Tn schimbul poziției mal slabe de 
pioni, albul a obținut avantaj de dez
voltare) 11.. .Ca5! (începutul unei ma
nevre energice) 12. Cd2 d.-c4 13 C:c4 
C:c4 14. N:c4 b6 15. e4 Nb7 16. De2 Tc8 
(Albul păstrează încă un mic avantaj 
în centru dar poziția negrului n-are 
slăbiciuni și acum se amenință c:d4 
urmat de N:e4) 17. Nb3 b5 ! (înainte 
ca albul să fi început atacul, negrul 
și-a creat contrașanse pe flancul da
mei) 18 fi Db6 19. Rhl c:d4 20. c:d4 b4 
(Amenință Na6) 21. a:b4 N:b4 22.d5i? 
(Petrosian se decide să sacrifice un 
pion pentru a deschide diagonalele ne
bunilor spre regele advers. O altă 
idee era f4-f5) 22. ..Nc3! 23. N:c3 T:c3

grup de ^rechemați (Ghiță, Dobrin, 
Deleanu și Năstase). Dobrin a fost 
primit bine în mijlocul tricolorilor, 
și ceea ce contează, în special, este 
că Dobrin a venit, — cum a de
clarat-o chiar el — cu mari am
biții, hotărît să facă lucruri bune 
cînd se simte în formă. Am vor
bit cu Angelo Niculescu mai mult 
despre Dobrin. „Cind am auzit că 
a alergat 3100 m Ia testul Cooper, 
— a început Angelo Niculescu — 
i-am spus: dacă al alergat atîta 
Dobrine, înseamnă că ai o bază fi
zică bună. Dacă mai reușești să 
joci și pentru echipă, înseamnă că 
va fi foarte bine. Mi-a răspuns că 
duminică cu Petrolul, a jucat pen
tru echipă".

...Din vorbă în vorbă, am ajuns 
și la pronosticuri pentru meciul cu 
Cehoslovacia. „Dacă începem tare, 
cum a început Rapidul cu Na
poli și Lcgia, învingem fără pro
bleme I" (Dumitru) ; Trebuie să cîș- 
tigăm, jucăm acasă. Singura pro
blemă e să fim foarte atenți Ia 
contraatcurîle lor !" (Dobrin).

Fără doar și poate, meciul cu 
Cehoslovacia a început ieri. Dacă 
nu, și mai de demult...

NOUTĂȚI DIN SPORTUL 

CELOR PUTERNICI
• Medaliile de la C.M. (1970) au fost restituite • Discuții despre doping
• Triatlonul se transformă in biatlon • Halterofilii turci și greci In progres 

De vorba cu Oscar STATE, secretar general al F. I.H.C.

Secretarul general al Federației 
internaționale de haltere și cultu
rism, dl. Oscar State a asistat re
cent la Jocurile mediteraneene de 
la Izmir. In drum spre Anglia, 
unde domiciliază, secretarul gene
ral s-a oprit la București și apoi a vi
zitat orașul Constanța, locul de 
desfășurare a campionatelor euro
pene de haltere, programate anul 
viitor, între 13 și 21 mai.

Am profitat de șederea oaspete
lui englez, în țara noastră, solici- 
tîndu-i un interviu despre unele 
probleme actuale ale sportului cu 
haltere.

— Ce hotărîri importante 
s-au luat cu prilejul Congre
sului care a avut loc la 
Lima ?

•— Una din hotărârile luate pri
vește restituirea medaliilor ' celor 9 
sportivi care au fost descalificați 
la C.M. de la Columbus, pe motiv 
că au folosit substanțe dopante. 
Delegații care au pledat în favoa
rea sportivilor în cauză au înaintat 
un memoriu prin care au contestat 
modalitatea în care s-a efectuat 
controlul antidoping, menționînd 
că analizele de laborator s-au făcut 
cu o întîrziere de 48 de ore, după 
ce elementele de probă au fost re
coltate în fiole. Pentru a aplana

24. NC2 e:d5 25. e5 Te3 26. Dd2 di 
(Brusc, rolurile s-au inversat: acum 
atacă negrul) 27. Tabl Da6 28. Tf2 (Nu 
se putea 28. D:d4 din cauza Te2) 28... 
Td8 29. Rgl Nc4ț (Pentru a deschide 
calea pionului ,.d") 30. N;e4 T:e4 31.
113 d3 32. Tl>3 Dc4 33. Tb2 T8d4 (pre
siunea negrului crește cu fiecare mu
tare. Acum este amenințat pionul 14) 
34. g3 Td5 35. Rh2 Tb5 36. Ta2 Tbl 37. 
g4 (Face loc regelui, deoarece se ame
nința Teel) 37...TC2! 38. T;e2 d:e2 39. 
D:e2 D:fl4. 40. Rg.2 Tb3 și Petrosian 
a cedat. La 41. DI2 ar fi urmat 41... 
De4Ț_ 42. Rh2 Tbl 43. Dg2 Df4_|_ 44.
Dg3 Thlși se pierde dama.

S. SAMARIAN

Miine, la Praga, in C.E.

CEHOSLOVACIA - TARA GALILOR
• Adamec s-a autoexclus din lot; Kuna — rezerva (!) • JokI, Polak și Do- 
bias, atu-urile antrenorului Novak '• Absențe de marcâ în formația Țârii 

Galilor

După cum ne-am putut da seama, 
la fata locului. încă de săptămîna 
trecută, fotbalul cehoslovac trăiește 
zile de efervescență. înreglstrînd 
eșecuri în serie pe planul formații
lor de club, în cupele europene, el 
încearcă o redresare la nivelul echi
pei reprezentative care, după cum 
se știe, se află în preajma ultime
lor confruntări din preliminariile 
campionatului continental, cele cu 
Tara Galilor si România.

în vederea iocului cu Țara Gali
lor, care se va desfășura miine la 
Praga. preparativele au fost fireș
te încheiate. A făcut, totuși, vîlvă, 
în perioada verificărilor, absenta Iui 
Adamec din lotul selecționat. Antre
norul Ladislau Novak s-a explicat 
fată de opinia publică fotbalistică 
— „Adamec s-a autoexclus odată 
cu actul total nesportiv comis de el 
în jocul Spartak Trnava — Dinamo 
București" — dar suporterii fanatici 
ai lui Adamec nu s-au lăsat prea 
convinși de măsura adoptată de 
antrenor, mai ales după ce au aflat 
că un alt „idol” al lor, excelentul 
mijlocaș Kuna. n-a intrat in pre
ferințele lui Novak pentru „U”-le 
de bază.

Rămînînd ferm pe poziții, după 
amicalul susținut Ia Ceske Budejo- 
vice, antrenorul Novak s-a retras 
cu ai lui in liniștea cantonamentului 
de la Mlade Boleslav, așteptînd, 
aici, ora jocului cu fotbaliștii din 
Tara Galilor.

MECIUL ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA
VA FI ARBITRAT DE

MILIVOJE GUGULOVICI (Iugoslavia)

Federația de fotbal din Iugosla
via a comunicat forului nostru de 
specialitate numele arbitrilor care 
vor conduce jocul România — Ce
hoslovacia, de la 14 noiembrie. A- 
ceștia sînt: Milivoje Gugulovici, 
la centru, Iosif Stremecki și Mari- 
jan Raus, la linie.

disensiunile, congresul a hotărât (cu 
22 voturi pentru și 12 contra) să 
anuleze controlul antidoping de la 
Columbus și ca atare să omologhe
ze rezultatele înregistrate în con
curs.

— Considerați dopingul un 
stimulent necesar în sportul 
halterelor ? Ce controale anti
doping s-au mai făcut? Au 
mai fost depistați sportivi 
care folosesc asemenea sub
stanțe ?

— Dopingul sporește pentru mo
ment forța, dar este foarte dăună
tor sănătății. Despre acest lucru 
este inutil să vă vorbesc. Vă voi 
spune doar că un sportiv care se 
dopează este imposibil să atingă 
longevitatea în performanțe. La 
C.M. de la Lima, primii trei clasați 
au fost supuși controlului, dar nici 
unul nu a fost găsit cu probe po
zitive. Vă pot anunța că forul nos
tru duce o campanie violentă îm
potriva dopingului. La viitoarele 
mari competiții, primii șase cla
sați vor fi supuși controlului anti
doping.

— Ce măsuri preconizează 
F.I.H.C. pentru viitorul apro
piat ?

— La Congresul de Ia Munchen, 
în 1972, se va pune din nou în dis
cuție, eliminarea stilului „împins” 
din triatlonul clasic. Motivul este 
cunoscut s „împinsul” este foarte 
greu de arbitrat. In primul rînd 
pentru că foarte rar mișcarea este 
corectă. Deseori, „împinsul" se 
transformă în „aruncat”. Nu este 
mai puțin adevărat faptul că și 
arbitrii sînt uneori insuficient pre
gătiți. Dacă acest congres va eli
mina „împinsul", actualele recor
duri mondiale vor trece la arhivă. 
Se vor înregistra noi recorduri la

NĂSTASE Șl FRANULOVICI 
NU SlNT CAPI DE SERII LA WEMBLEY!

Turneul Internațional „open" de 
tenis care se desfășoară în această 
săptămîna în sala Wembley, din ca
pitala Angliei, este considerat de 
specialiștii sportului alb drept un 
veritabil campionat mondial pe te
ren acoperit. Este interesant de 
notat că — după o apreciabilă pau
ză — se vor întîlni din nou prin
cipalii exponenți ai tenisului pro
fesionist cu acela amator. Organi-

ÎN S. U. A.

0 „Cl’PĂ MONDIALĂ**
IĂ HOCHEI

Intre 27 și 29 decembrie (primul 
tur) și 2 și 4 ianuarie (turul doi) se 
vor desfășura la Colorado Springs 
și Bloomington (Minnesota) . între
cerile unei competiții internaționale 
de hochei pe gheață denumită „Cupa 
Mondială". La această întrecere, or
ganizată de federația americană de 
specialitate vor participa echipele 
T.S.K.A. Moscova, Dukla Praga și 
Buick Stephens (Minneapolis). în
vingătorul turneului va primi tro
feul memorial „Walter Brown*.

După terminarea turneului, echi
pele T.S.K.A. Moscova șl Dukla 
Praga vor susține mai multe jocuri 
amicale la Philadelphia, New York 
ți Greensboro.

într-o declarație făcută presei, el 
s-a arătat satisfăcut de forma selec- 
ționabililor și, îndeosebi, de aceea 
manifestată de Jokl, tehnicianul echi
pei, cu ale sale pase la milimetru, 
de Polak, un neobosit om de mijlo
cul terenului, și de Dobias, un fun
daș ofensiv de certă clasă interna
țională.

Din tabăra adversă, au sosit la 
Praga vești liniștitoare pentru... 
antrenorul Novak. Veșnica proble
mă — dependența vedetelor galeze 
față de formațiile de club din An
glia Ia care activează — este ia
răși de nerezolvat, întrucât data 
meciului cu Cehoslovacia coincide 
cu o etapă în vestita cupă a ligii 
engleze.

în aceste condiții, secretarul fede
rației de fotbal din Țara Galilor, 
Trevor Morris a comunicat urmă
toarea listă a absențelor de marcă s 
Myke England, căpitanul lui Totten
ham. John Toshack (Liverpool). John 
Roberts (Arsenal). Gil Reece (Shef
field United). Și. cum nici Ron Da
vies și portarul Sprake nu sînt nu
me certe pentru meciul de mîine 
se înțelege prin ce griji trece, la 
ora actuală, antrenorul Dave Bowen 
care, după toate probabilitățile, va 
alcătui formația din următorul lot î 
PORTARI — Millington, Walker ț 
fundași — Rodrigues, Thomas. Bur
ton, Yorath ; mijlocași — Hennessey 
Philips, Page, Durban ; înaintați — 
Evans, Wyn Davies, Hill, Krzywicki 
și Walley.

Gh. NICOLAESCU

■PROGRAMUL SĂPTÂMÎNII
MIERCURI, 27 OCTOMBRIE 

(preliminariile C.E.)
Gr. I : Cehoslovacia — Țara 

Galilor
Gr. H ș Ungaria — Norvegia 
Gr. III : Iugoslavia — Luxem

burg
Gr. IV: Spania — U.R.S.S.
Cupa U.E.F.A.: Juventus To

rino — Aberdeen,

toate categoriile și s-ar putea ca 
recordmanii de biatlon la haltere 
să fie complet schimbați. în orice 
caz, prin această măsură, sportul 
halterelor va avea numai de cîști
gat. Concursurile vor deveni mai 
interesante, mai scurte și nu este 
exclus ca la viitoarele J.O. să fie 
acordate medalii și la cele două 
mișcări (smuls și aruncat).

— Ce ne puteți spune des
pre halterofilii greci și turci, 
pe care i-ați văzut recent la 
Jocurile sportive meditera
neene ? Pe noi ne interesea
ză valoarea acestor sportivi, 
deoarece în scurt timp el 
vor fi adversarii echipei ro
mâne Ia Balcaniada de la 
Atena.

— Mă bucur că în ultimul timp 
sportul halterelor a luat un mare 
avînt în Turcia și Grecia. Fede
rația internațională își îndreaptă 
privirile spre țările în care halte
rele nu au urcat pe o treaptă înal
tă. Cu sprijinul nostru, Tur
cia, Grecia au făcut progrese im
portante. Frații Suvar din Turcia 
au o valoare incontestabilă, iar 
lacovu din Grecia este unul din
tre cei mai buni mijlocii din Eu
ropa (465 kg). Succesele acestora 
au constituit un puternic stimulent 
pentru - atragerea tineretului spre 
haltere. Voi fi prezent la Atena 
în calitate de observator și sînt 
convins că unele rezultate vor fi 
la înălțime — ne-a declarat în în
cheiere di. Oscar State.

Ion OCHSENFELD

zatorii au stabilit pe următorii capi 
de serii în proba de simplu mas
culin : 1. Newcombe (Australia); 
2. Smith (S.U.A.) ; 3. Laver (Austra
lia); 4. Rosewall (Australia) ; 5. 
Kodes (Cehoslovacia); 6. Drysdale 
(R.S.A.); 7. Riessen (S.U.A.); 8.
Emerson (Australia).

Pare curioasă, totuși, decizia de 
a nu include printre favoriți pe 
jucătorul român Ilie Năstase și iu
goslavul Zeliko Franulovici, frun
tași în Marele Premiu — FILT, în 
cadrul căruia se înscrie turneul de 
la Wembley.

CONCURSUL DE POPICE

DE LA WEISSENFELS
Cea de-a 16-a ediție a competiției in

ternaționale de popice „Memorialul Wer
ner Seelenbinder" s-a desfășurat In ora
șul Weissenfels (R.D. Germană) și a fost 
dominată de reprezentanții R.D. Ger
mane învingători în probele individuale.

La masculin, primul loc a fost ocupat 
de campionul mondial Eberhard Luther 
cu 1005 puncte, secundat de compatrlo- 
țli săi Wolfgang Vogel — 955 puncte și 
Gerhard Grohs — 954 puncte. Primul 
clasat dintre concurenții străini a fost 
iugoslavul Ivo Blazevici, care a ocupat 
locul șase cu 94o puncte.

In concursul feminin, in care victoria 
a revenit Giselei Fischer cu 415 puncte, 
sportiva româncă Elena Trandafir s-a 
clasat pe locul 19 (din 32 de concurente) 
cu 380 puncte.

CAMPIONATE..; CAMPIONATE...
BULGARIA. (Etapa a 10-a). Fostul li

der, Levski Spartak a cedat primul loc 
campioanei T.S.K.A., in urma înfringerll 
suferită cu 1—2 în fața echipei Loko
motiv (Sofia), în timp ce echipa militară 
a dispus de J.S.K. Spartak, cu 3—1. în 
această partidă, centrul atacant de la 
T.S.K.A.; Jekov, a marcat două goluri, 
totalul punctelor înscrise de el în meciu
rile susținute în prima divizie ajungînd 
la 201. Jekov ocupă în prezent locul se
cund în lista golgeterilor (9 goluri), în 
frunte fiind Dermendjiev (Trakia) cu 12 
goluri. Celelalte meciuri : Trakia — Etar 
1—0, Cerno More — Slavia 2—1, Marek
— Botev 2—X Cernomoreț — Spartak
4—1, Ceardafon — Lokomotiv. (Plovdiv)
1— 1, Akademlk — Beroe 3—0, Laskov — 
Dunar 3—1. Clasament :
1. Ț.S.K.A. 10 8 2 0 28—11 18
2. I.evski-Spartak 10 7 2 1 25— 5 16
3. Beroe 10 7 0 3 22—17 14

S-a rejucat partida din etapa a 8-a, din
tre Lokomotiv Sofia și Dunav : 1—2.

OLANDA (etapa a 10-a). După cum 
am anunțat, Feijenoord Rotterdam a 
cîștigat în deplasare cu 3—0 în fața echi
pei Volendam. Alte rezultate : F.C. U- 
trecht — Telstar 2—0; MW Maastricht
— F.C. den Bosch 3—2 ; Ajax Amsterdam
— Goahead 4—1 ; F.C. Twente — DWS 
Amsterdam 0—0; ADO Haga — Nijmegen 
4—0; Sparta Rotterdam — PSV Eindho
ven 1—1 ; Excelsior Rotterdam — NAC 
Breda 1—1 ; F.C. Groningen — Vitesse
2— 1. Clasament :
1. Feijenoord 10 9 1 0 21— 2 19
2. Ajax 10 7 3 0 18— 3 17
3. A.D.O. Haga 10 6 3 1 18— 9 15

PORTUGALIA (etapa a 6-a) 7 Benfica 
— Belenenses 1—0; Unlo Tomar — Tlr- 
sense 2—0; Barreirense — Vitoria Setu- 
bal 1—1 ; Boavista — Beira Mar 1—0; 
Guimaraes — Sporting 1—2; Lelxoes — 
F.C. Porto 0—1 ; Academica — Farense 
0—0. Clasament s
1. Sporting
2. Benfica
3. Setubal

6 6 0 0 18—4 12
6 5 10 13—4 11
6 4 11 15—5 9

IUGOSLAVIA (etapa a 10-a) 7 Partizan 
Belgrad — Steaua Roșie Belgrad 0—1 ; 
Zelezniciar Sarajevo — Vardar Skoplie 
0—2; Olimpia Ljubljana — Sutjeska 2—0; 
Borac Banja Luka — Velez Mostar 2—1; 
Radnickl Kraguevac — Dinamo Zagreb 
2—1 ; Maribor — Sarajevo 2—1 ; Sloboda 
Tuzla — Hajduk Split 4—0; Radnickl Nlș 
— Celik Zenika 2—1 ; Vojvodina Novi 
Sad — OFK Beograd 0—2. Pe primul Ice 
in clasament se află formația Steaua 
Roșie Belgrad, cu 15 p, urmată de Ze-

CE MASURI POATE LUA COMISIA DE DISCIPLINĂ A U.E.F.A.?
Sîmbătă, Ia Geneva, comisia de disci

plină a U.E.F.A. va pune în discuție in
cidentul petrecut miercurea trecută la 
meciul dintre Borussia Monchengladbach 
și Internazionale Milano din optimile de 
finală ale C.C.E.

Buletinul U.E.F.A. publică măsurile ce 
se pot lua în cazurile cind au loc mani
festări nesportive. lată-le :

TURNEUL DE IN SMEDEREVSKA 
ÎNAINTEA FINIȘULUI

BELGRAD, 25 (Agerpres) — Cu 6 
rundă înainte de terminarea tur
neului internațional de șah de la 
Smederevska Palanka (Iugoslavia), 
maestrul cehoslovac Smejkal se 
menține lider al clasamentului, cu 
10V2 puncte, urmat dei 2. Karaklaici 
(Iugoslavia) — 10 puncte, 3. Knra- 
jița (Iugoslavia) — 8‘Zi puncte, 4. 
Ostoici — (Iugoslavia) — 8. puncte, 
5. Raikovici (Iugoslavia) — 7‘A 
puncte, 6—8. Ciocîltea (România), 
Ivkov (Iugoslavia), Pîdevski șl Po
pov (ambii Bulgaria) — cu cîte 7 
puncte, Zalțev (U.R.S.S.) — 6V2
puncte (2) etc. Theodor Ghițescu 
(România) ocupă locul 14, cu 5 
puncte și două partide întrerupte.

în runda a 14-a, Ciocîlted (cu 
piesele negre) a remizat în 17 mu
tări cu iugoslavul Kurajița, rezul
tat consemnat și tn partida Smej
kal—Karaklaici.

TELEX
In campionatul cehoslovac de hochei pe 
gheață s-a disputat derbiul dintre echi
pele Dukla Jihlava și Slovan Bratislava. 
Hocheiștii din Bratislava au obținut vic
toria cu scorul de 3—0 (1—0, 2—0, 0—0). 
în clasament conduce acum Sonp Klad- 
no cu 17 p, urmată de Dukla Jihlava cu 
16 p, și Slovan Bratislava cu 14 p.

în „Cupa campionilor europeni* la hand
bal masculin, s-au Întîlni la Stockholm 
echipele Hellas Stockholm șl St. Ot
mar (Elveția). Oaspeții au obținut o sur
prinzătoare victorie cu scorul de 11—9 
(7-4).

Paralel cu Întrecerea cicliștilor profesio
niști, la Paris, s-a disputat „Marele Pre
miu al Națiunilor* rezervat amatorilor. 
Cel mal bun timp a fost Înregistrat de 
elvețianul Gerard Bischoff, care a par
curs 76 km In lh 46:48,4. Zakreta (Fran
ța) s-a clasat pe locul doi, cu lh 47:09.

Turneul internațional de golf din Aus
tralia. dotat cu Cupa statului Victoria, a 
revenit australianului Crampton, care a 
realizat 281 p. Englezul Bembrldge s-a 
clasat pe locul doi — 284 p, urmat de 
americanul Stockton — 285 p.

Peste 6 000 de spectatori au urmărit fi
nalele marelui turneu de tenis de la 
Barcelona. In proba de simplu bărbați, 
victoria a revenit jucătorului spaniol 
Manuel Orantes, Învingător, după o oră 
și 43 de minute, cu 6—4, 6—3, 6—4, in 
fața americanului Bob Lutz. In finala 
probei de simplu femei, tenismana vest- 
germană Helga Hoesl a dispus cu 6—2,
6—1 de Anna Maria Pinto (Chile). Iată re
zultatele Înregistrate In celelalte finale: 
dublu bărbați : Franulovici (Iugoslavia), 
Gisbert (Spania) — Gimeno (Spăntaj, 
Drysdalle (R.S.A.) 7—5. 6—2, 7—5; dubiu 
femei : Hoesl (R.F.G.), Gisbert (Spania) 
— Sieler (SUA). Plnto (Chile) 6—4. 6—2; 
dublu mixt : Mandarino (Brazilia). Her
nandez (Spania) — John și Suzana Ale
xander (Australia) 6—8, 6—2, 7—5.

Un mare turneu internațional de tenis 
rezervat jucătorilor profesioniști va avea 
loc Intre 7 șl 14 noiembrie la Bologna. 
Turneul se va desfășura in Palatul Spor
turilor șl va reuni printre alții pe cu- 
noscuțil Jucători John Newcombe (Aus
tralia), Rod Laver (Australia), Ken Ro- 
sewall (Australia) șl Ashe (SUA)

Azi, Ia Miami Beach, campionul mon
dial de box Ia cat. semigrea, Vicente 
Rondon (Venezuela), își pune titlul în 
joc în fața șalangerulul său oficial Go- 
meo Brennan (SUA). Este interesant de 
arătat că In colțul lui Brennan vor sta 
foștii campioni mondiali la cat. grea. 
Cassius Clay șt Jimmy Ellis. Brennan 
este In vîrstă de 34 de ani.

în Cursa ciclistă de șase zile, care se 
desfășoară la Dortmund, conduce pe
rechea vest-germană Kemper-Bugdahl. 
cu 148 puncte. Ii urmează cuplurile Post 
(Olanda) — Sercu (Belgia) șl Altig — 
Fritz (R.F. a Germaniei).
II '

Marele concurs internațional de bărci 
cu motor, dotat cu premiul „Winderme
re", a fost cîștigat de Italianul Renalto 
Molinari. In cursul acestei tradiționale 
competiții șl-a găsit moartea cunoscutul 
campion englez Bill Shakespeare.

Atletul finlandez Juha Vaatainen, ciști- 
gător a două medalii de aur la recentele 
campionate europene de la Helsinki, a 
declarat că' intenționează să participe 
la viitoarele Jocuri Olimpice In pro
bele de 5 000 m, 10 000 m și maraton.

JEKOV (Ț.S.K.A.-Sofia)
201 goluri în campionat

leznlciar Sarajevo — 14 p și OFK Beo
grad — 13 p.

FRANȚA (etapa a 12-a) : Lyon — Bas- 
tia 3—0; Lille — Red Star 3—1 ; Rennes 
— Nice 2—2 ; Angers — Nimes 0—0; Bor
deaux — Nantes 2—2; Metz — SochauX 
0—1 ; St. Germain Paris — Reims 2—4; 
Ajaccio — Angouleme 1—0; Marseille — 
St. Ettienne 2—3. Primele clasate :

1. Marseille
2. Nîmes
3. St. Etienne

11 7 2 2 24—11 18
11 7 1 3 27-14 IS
12 7 1 4 33—17 15

ȘTIRI, REZULTATE
• în vederea meciului pe care echipa 

U.R.S.S. îl va susține la 27 octombrie 
la Sevilla cu reprezentativa Spaniei, în 
campionatul european, antrenorul para- 
monov a stabilit 11-le probabil din care 
fac parte, printre alții, Rudakov, Șester- 
nev. Hurțllav*, Muntean, Bișevet, Evrlu- 
jihin.
• în campionatul Poloniei, Ruch Chor- 

zov a fost învinsă cu 4—1 de Gornik 
Zabrze. Toate cele 4 goluri ale învingă
torilor au fost marcate de Lubansky.

a) avertisment ; b) mustrare ; c) a- 
mendă ; d) suspendarea echipei și a te
renului de joc pe timp nelimitat ; e) sus
pendarea terenului de joc pentru toată 
durata competiției ; f) pierderea jocului 
de către echipa vinovată; g) excluderea 
temporară a echipei din competiția ac
tuală sau viitoare ; h) excluderea defi
nitivă a echipei.
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