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S-AU APRINS LUMINILE 
PE STADIONUL „23 AUGUST"

o importantă construcție a mișcării sportive realizată 
cu sprijinul neprecupețit al partidului și guvernului

ROZALIA SOS

Aseară pe stadionul „23 August" 
a fost repetiția generală a instala
ției de nocturnă așteptată cu mult 
interes.

în prezența unor reprezentanți ai 
Consiliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport ai federației de 
fotbal ai presei sportive — In jurul 
orei 18 întreaga suprafață a gazo
nului a fost scăldată în lumina pu

ternică, proiectată egal de miile 
de lucși.

La această „repetiție generală" 
au participat și componenții lotu
lui reprezentativ, în frunte cu an
trenorul lor Angelo Niculescu.

Importanta construcție, începută 
în iunie 1970 și realizată prin co
operare directă a patru întreprin
deri (Electromontaj, Energocon-

strucții, I.S.P.E, șl I.D.E.B., ultime
le două fiind institute de proiec
tări) a necesitat investiții în valoa
re de 11000 000 lei, cifră în care 
este inclusă șl suma de aproxima
tiv 1 000 000 lei, costul tabelei elec
tronice.

Iată și unele amănunte furnizate 
de tovarășii ingineri Mircea Ștefă- 
nescu, director cu problemele teh
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nice la I.E.A.B.S., Ileana Anastasiu, 
diriginta lucrării și Ignaț Fried
man, specialist în electromontaj.

Fiecare dintre cei patru stîlpi 
măsoară 60 de metri și cîntărește 
60 de tone ; metru șt., tona ! Fie
care Stîlp are 32 de reflectoare, 
emanînd 2 000 de wați sau 575 de 
lucși pe metru pătrat.

In sfîrșit, trebuie subliniat faptul 
că marea majoritate a materialului 
de construcție, a echipamentului ne
cesar este indigen iar instalația de 
iluminat din import.

Curioși, internaționalii noștri au 
„măsurat" puternica lumină „a gior- 
no“ și au constatat că depășește ni
velul multor instalații de peste ho
tare. Cei prezenți au rămas îneîn- 
tați de noul dar pe care partidul și 
guvernul nostru îl fac mișcării 
sportive, prilej nu . numai pentru 
jocuri de fotbal, dar și pentru vi
itoare manifestări sportive de am
ploare.

SIMONA ARGHIR

CLUJ, 26 (prin telefon). — în 
spațioasa Sală a Sporturilor din lo
calitate au început marți întreceri
le din cadrul celei de a XII-a edi
ții a „Trofeului Carpați" la hand
bal feminin, competiție internațio
nală care reunește 6 reprezentative 
naționale. Fără să se ridice la un 
nivel tehnic deosebit — excepție a 
făcut, poate, întîlnirea dintre selec
ționatele R.D. Germane și Ungariei 
— meciurile au plăcut totuși prin 
dîrzenia cu care formațiile și-au 
apărat șansele. Reprezentativa ță
rii noastre a cucerit — așa cum 
era de prevăzut — o victorie faci
lă, tonică prin proporțiile scorului. 
Dar, pentru handbalistele noastre, 
greul abia de acum începe...

UNIUNEA SOVIETICA — IUGO
SLAVIA 8—10 (5—4). Partida de 
debut a acestei mari competiții 
nu prea a avut darul să satisfacă 
spectatorii prezenți în număr mare 
în tribunele Sălii Sporturilor. A- 
ceastă confruntare dintre două re
dutabile formații s-a caracterizat, 
în cele din urmă, printr-o factură

tehnică destul de modestă, mult 
sub așteptări. In schimb, lupta pen
tru victorie și — mai ales — pa
sionanta evoluție a scorului au. de

clanșat frecvent explozii în tribu
ne, determinînd pe toată lumea să 
urmărească cu emoție acerba în
cleștare dintre protagoniste. După 
ce în prima repriză, selecționata 
U R.S.S. a condus tot timpul (4—2, 
5—3), a urmat o perioadă dificilă 
pentru această formație, perioadă 
în care handbalistele sovietice au 
ratat nu mai puțin decît 6 arun
cări de la 7 xn, precum și un con
traatac clar prin Vasilenko I Mal 
calme și mai sigure pe ele, jucă
toarele Iugoslave au fructificat 
toate aruncările de la 7 m de care 
au beneficiat, înclinînd astfel ba
lanța victoriei în favoarea lor. Au 
jucat echipele: IUGOSLAVIA : 
Istvanovici — Knezevici (4), Torti 
(6), Cero, Parezanovici, Subrino- 
vici, Kadovici, Tomașek, Ninkoviei, 
Palaversa, Antici; C.R.S.S.: Bo-

Hrislache NAUM 
Nușa DEMIAN

(dontinuaie in pag. a 4-a)

OPINIILE A DOI REPUTATI
TEHNICIENI ÎN... AVANPREMIERĂ!

Prima etapă intermediară a campionatului masculin de volei

PARTIDE ECHILIBRATE

FOTBAL, PE STADIONUL „23 AUGUST", LA ORA 18,15

INTERNAȚIONALII ROMÂNI Șl BULGARI 
SUSȚIN UN MECI DE VERIFICARE

Astăzi, în șase orașe, sînt progra
mate partidele etapei a III-a (inter
mediară) în campionatul masculin 
al primei divizii de volei. Etapa se 
caracterizează printr-un echilibru 
mai accentuat al întîlnirilor. Cel 
mai atractiv meci se va desfășura 
la Cluj, între tinerele garnituri 
studențești Universitatea și I.E.F.S. 
București. Elevii prof. C. Bengea- 
nu speră să-șl îmbogățească zestrea 
de puncte, profitînd și de privile
giul de gazdă. Cu deosebit interes 
este așteptat meciul Viitorul Ba
cău—Rapid, în care băcăuanii vor 
căuta, cu tenacitatea care-i carac
terizează, să obțină un rezultat fa
vorabil. Pe aceeași linie de echili
bru se înscrie și întîlnirea dintre 
Progresul și Politehnica Galați (sala 
Progresul, de la ora 17), în care 
performera etapei trecute, echipa 
lui Horațiu Nicolau, primește vizi
ta unei formații tinere, dar valo
roase. ,

Dinamo are, în fața studenților 
timișoreni, avantajul valorii mai 
ridicate a sextetului prim, însă vo
leibaliștii lui N. Mihăilescu —care 
au arătat lucruri frumoase în par
tida de duminică, cu Steaua, — pot 
reduce din handicap, avînd în ve
dere faptul că vor evolua în fața 
propriului public. Favorită incon
testabilă este însă Steaua, care la 
Craiova poate trece — credem — 
mai lesne peste dezavantajul depla
sării. La Brașov, se întîlnesc două 
echipe fără victorie pînă acum, 
Tractorul și Unirea Tricolor Brăi
la. Cu acest prilej, gazdele speră 
să scape de lanternă. Nu le va fi 
însă prea ușor...

• In sala Dinamo s-a desfășurat 
partida internațională amicală de 
volei între echipele feminine Di
namo București și Dynamo Berlin. 
După un joc viu disputat, victoria 
a revenit bucureștencelor cu sco
rul de 3-2 (13, 14, —11, —6, 13).

După părerea noastră, cea de-a 
12-a ediție a „Trofeului Car- 
pați" la handbal feminin are 
două mari protagoniste i repre
zentativele Republicii Democrate 
Germane și României. De aceea, 
cu 120 de minute înaintea me
ciului inaugural, am considerat 
util să-i chestionăm pe antre
norii celor două formații asu
pra obectivelor pe care și le-au 
fixat la această întrecere inter
națională de amploare deose
bită.

HANS BECKER (R. D. Ger
mană): „în primul rind consi
der că turneul nu are numai 
două favorite, ci cel puțin cinci. 
Echipa Olandei va dori și ea 
— alături de cele ale României, 
Uniunii Sovietice, Ungariei, Iu
goslaviei și Republicii Demo
crate Germane — să joace un 
rol major, să onoreze titlul de 
gazdă a mondialelor. Va trebui 
s-o vedem la lucru pentru a 
ne prounța... Sînt sigur că echi
pele nu vor juca cu toate căr
țile pe fată, că vor fi păstrate, 
special pentru campionatul mon
dial, atuuri-sur  priză. Noi dorim 
ca jucătoarele din formația 
Republicii Democrate Germane 
să-și dea singure seama, in acest 
turneu de o importanță inesti
mabilă, de potențialul pe care-l

au, de necesitatea de a folosi, 
apoi, cele 40 de zile pînă la 
C.M. pentru o activitate susți
nută de pregătire. Aș fi bucu
ros dacă ne-am clasa in primele 
locuri la sfîrșitul „Trofeului. 
Carpați" dar aș fi mai fericit 
dacă l-am cîștiga pentru a pa
tra oară consecutiv".

GABRIEL ZUGRAVESCU (Ro
mânia): „încep prin a vă spune 
că doresc, mai mult decît ari
cind, să ciștigăm acest turneu 
O astfel de performanță ne-ar 
spune — mie și fetelor — că 
ne aflăm în ritmul de pregă
tire al marilor puteri din hand
balul feminin, că pînă la cam
pionatul mondial am putea a- 
junge la nivelul valoric pe care 
ni l-am propus. Mi-ar mai spu
ne acest rezultat că noua for
mulă de echipă și noul sistem 
de joc dau roadele scontate. 
Pentru fete, ar fi un excelent 
tonic, moral. Desigur, este greu, 
nespus de greu Se află aici tot 
ce are handbalul feminin mon
dial mai bun, fiecare echipă do
rind să ia opțiuni pentru marea 
confruntare din decembrie. 
Dar... dacă n-ar fi așa, probabil 
că nici performanțele realizate 
la Cluj n-ar mai impresiona pe 
nimeni".

BOXERUL MIRCEA SIMON, PREMIAT ÎN R.D.G.

CONCURS DE $TAFETA-FOND,
Cuplaj fotbalistic de mare 

fie, astâ-searâ pe marele 
stadion „23 August", cu care 
se va inaugura nocturna.

Tn partida vedetă, la ora . , 
se întîlnesc într-un meci de verifica
re internaționalii români și bulgari, 
care vor întîlni
Cehoslovaciei și 
natul european, 
sub titulatura

atrac- 
nostru 
prilej

18,15

în curînd echipele 
Franței în campio- 
F'artida se dispută 
de SELECȚIONATA

DIVIZIONARA ROMANA - ECHIPA 
OLIMPICA A BULGARIEI. Fotba
liștii bulgari sosesc astăzi cu gar
nitura A, detaliile fiind publicate 
la rubrica noastră de fotbal.

Lotul de tineret al țârii noastre 
va fi opus, în deschidere (ora 16,30) 
cunoscutei formații braziliene Bon- 
succeso, știut fiind câ echipa de ti
neret a României va juca la 14 no
iembrie la Praga, cu Cehoslovacia.

Am asistat ieri dimineață, pe te
renul central de la „23 August”, la 
ultimul antrenament al selecționa- 
bililor. Lecția a început cu o scurtă 
„încălzire’*. în timpul căreia, efec- 
tuînd cîteva flotări. Dobrin a făcut 
o distensie a fibrelor mușchiului 
trapez șl a fost nevoit să tre.acă pe 
tușă alături da Mocanu și Iordă- 
nescu, ultimii doi accidentați mai 
vechi și irecuperabili (după cum 
ne-a spus doctorul Dumitru Tomes- 
cu) pentru verificarea de azi.

După o jumătate da oră, de gim
nastică ci lucru individual cu balo-

PE HERĂSTRĂU

SIBIUL A GĂZDUIT PRIMUL fftmtinuare in pag. a 3-a)
r.

CAMPIONAT DE KARTING In pag, a 3-a, antrenorul

Un sport al epocii noastre, un 
sport tînăr si pentru tineri îșl cro
iește drum în lumea marilor compe
tiții. După cîțiva ani de concursuri 
locale, rezervate mai mult pionieri
lor, comisia națională de karting 
din cadrul Federației române de 
modelism a pășit la organizarea pri
mului campionat republican. Este 
fără îndoială o realizare care me
rită subliniată, deși organizarea 
unor .cluburi și asociații este la 
început și pregătirea pretențioasă a 
materialelor a durat. în unele 
zuri, mai mult decît se sconta.

Campionatul s-a disputat la 
biu, unde kartingul s-a bucurat 
o primire deosebit de favorabilă 
organizatorii au fost sprijiniți de Casa 
Pionierilor jSibiu, C.J.E.F.S. și filiala 
A.C.R. întrecerea a avut loc pe 
pista ocazională nr. 3 „Gh. Nandu”, 
trasată pe str. Școlii de înot (o tu
ră a măsurat 1200 m), și a fost des
chisă de pionieri care și-au disputat 
(în cadrul clasei 50 cmc) Cupa Ci- 
binium ’71. Este vorba de o compe
tiție organizată pentru a doua oară 
de Consiliul județean al pionierilor. 
Au luat startul 11 concurent!, finala 
stabilind următoarea ordine : 1
ALEX. ANCA (Casa Pionierilor Si-

ca-
Si
de 
Și

Mircea Neacsu (Casa Pio- 
Sibiu), 3. Ovidiu Lăcătuș

biu). 2. 
nierilor 
(Casa Pionierilor Agnita).

Au urmat cele trei dispute ale 
campionatului național, in care s-au 
înregistrat următoarele rezultate:

CATEG. JUNIORI. CLASA 50 
cmc : 1. Constantin Pușcaș (Voința 
Sibiu) — campion național, 2. Do- 
rel Anca (Voința Sibiu), 3. Vicol 
Ene (Voința Sibiu), 4. Ionuț Bobo
cel (Askalin-Buc); CATEG. SENI
ORI, CLASA 50 CMC: 1. Ion Bo- 
bîlneanu (Voința Sibiu) — campion 
național, 2. Virgil Oancea (Voința 
Sibiu). 3 Gh. Udrea (Politehnica 
Brasov) ; CATEG. SENIORI, CLASA 
PÎNĂ LA 250 CMC: Virgil Oancea 
(Voința Sibiu) — campion național,
2. Gh. Udrea (Politehnica Brașov),
3. Mircea Bucur (Politehnica Bra
șov).

Celor peste 3 000 de spectatori 
care au urmărit întrecerile le-a fost 
prezentată în cadrul unei demon
strații și prima mașină de formulă 

pentru juniori, creată la liceul 
din București. Mașina 
aibă în curînd alte 
care vor fi lansate în

Ion Neculce 
urmează să 
cîteva surate 
competiții.

ANGELO

Intr-un

echipei

NICULESCU dezbate

interviu problemele

naționale dinaintea

meciurilor cu Cehoslovacia

și țara Galilor

Toamnă tîrzie, cu interesante re
uniuni nautice, ultimele din acest 
bogat sezon competițional. Pe cu
loarele sale mișcătoare, Herăstrăul 
continuă să găzduiască atrăgătoare 
dispute de caiac-canoe care reunesc 
la start zeci de sportivi. Printre 
acestea și „Cupa București" la șta- 
fetă-fond, desfășurată recent în 
compania tinerilor de la Rapid, O- 
limpia, Școala sportivă nr. 2, Clu
bul nautic universitar șî Clubul 
sportiv școlar.

Frumoasă întrecere, care a pro
gramat numai curse de K 1 și C 1 
(4x2 000 m), a fost cîștigată de spor
tivii clubului Olimpia, după o evo
luție meritorie. Ei au acumulat 66 p 
și au fost urmați în clasamentul 
general de caiaciștii și canoiștii de 
la Șc. sp. nr. 2 (29 p), Rapid, C.N.U. 
(18 p), C.S.S. (12 p). Iată și echi
pajele învingătoare în cele cină 
probe ale acestei reușite ștafete : 
K 1 (juniori): Olimpia (V. Costin, 
N. Eșeanu, D. Stubei, A. Ștefan); 
C 1 (juniori): Rapid (N. Cîrlig, P. 
Marcu, M. Tudor, C. Suștană); 
K 1 (seniori) : Șc. sp. nr. 2 (N. 
Păunescu, I. Predonie, M. Stroe, V.

Stoian) ; K 1 (junioare) : Șc. sp. 
nr. 2 (E. Pătruț, D. Constantinescu, 
V. Damian, M. lancu) ; K 1 (se
nioare) C.N.U. (A. Șofri, A. Coman, 
M. Stoica, D. Simian).

Zilele trecute s-a încheiat la 
Neustretitz (R. D. Germană) un 
turneu internațional de box rezer
vat juniorilor (16—18 ani). La com
petiția organizată de clubul sportiv 
Dynamo din R.D.G. au participat 
33 de pugiliști din R. D. Germa
nă, 16 din R. P. • Polonă, 8 din
U. R.S.S. și 5 de la Dinamo Bucu
rești.

întrecerile disputate în noua sală 
Dynamo au fost deosebit de utile 
pentru tinerii boxeri. Elevii antre
norului E. Fiiresz (I. Vladimir, D. 
Dorobanțu, V. Neagu, C. Dumi- 
trașcu, M. Simon), secundați de
V. frlariuțan, au avut o comportare 
excelentă, doi dintre ei ocupînd 
primul loc la categoriile respective. 
Este vorba de Dumitru Dorobanțu 
(categoria cocoș) și Mircea Simon 
(categoria semigrea), care au obți
nut victorii în toate cele trei me
ciuri susținute. în finală Doro

banțu I-a învins la puncte pe polo
nezul Kubinski, iar Simon i-a 
scos din luptă în ultima repriză 
(abandon) pe Heinrich (R.D.G.).

Ca urmare a frumoasei sale evo
luții pe parcursul întregului tur
neu, boxerul MIRCEA SIMON a 
primit premiul pentru cel mai bun 
sportiv al competiției.

Trei dintre pugiliști! germani — 
după cum ne-a informat antrenorul 
Eugen Fiiresz — care au cîștigat 
întrecerile la categoriile lor, sînt 
susceptibili de a face parte din 
echipa R.D.G. pentru meciul cu 
România. Aceștia sînt i Liebing 
(semimuscă), Scholz (muscă) și 
Fehse (mijlocie). „Ceea ce se re
marcă la boxerii germani este 
stilul deosebit de activ în care ei 
duc lupta pe întreg parcursul me
ciului" — ne-a spus în încheiere 
antrenorul dinamovist.

înaintea meciului cu echipa de tineret a R.D.G,

CONCURENTĂ MARE PENTRU UN LOC
în formația tării

DESCHIDEREA ANULUI SPORTIV ȘCOLAR
Șl UNIVERSITAR LA CRAIOVA

într-un cadru săr- 
k—- 3000 de elevi și 

studenți s-au întîlnit duminică pe 
stadionul Central pentru a da sem
nalul de începere al unui nou an 
sportiv școlar și universitar. După

La Craiova, 
bătoresc, peste

Fotoi Ștefan CIOTLOȘ

O dispută strînsă între 
doi juniori i Vicol Ene 
(23) și Ionuț
(9) in cadrul 
campionat de

Bobocel
primului 
karting.

defilare, raportul sportivilor a fost 
prezentat de către Florea Marines
cu, activist al Comitetului munici
pal U.T.C.-Cralova. In numele spor
tivilor a vorbit eleva Carmen Fi- 
ran de la Școala generală nr. 2. 
A rostii apoi o cuvîntare tovară
șul Vintilă Turcu, secretar al Co
mitetului municipal al P.C.R., care 
a făcut pe scurt bilanțul rezulta
telor obținute de sportivii elevi și 
studenți și a urat tineretului stu
dios din oraș noi succese în acti
vitatea sportivă. Au urmat 
frumoase demonstrații de gimnas
tică, judo, lupte, box și carturi.

ȘT. GURGUI, corespondent

SCHNEIDER
64,46 m LA CIOCAN

In cadrul unui concurs de atle
tism desfășurat la Mediaș, aruncă
torul Fredrich Schneider, campion 
republican pe 1971, a aruncat cio
canul La 64,46 m realizînd astfel cel 
mai bun rezultat românesc din ac
tualul sezon.

Lotul de tineret în plină activitate 
cu haltera. tnamtea meciului cu R.D.G, In prito plan, Sandu Mihalcea exersează 

Foto( v u bageao

Snagovul a încetat de mult să 
mai fie locul de întâlnire doar al 
canotorilor fruntași. O dată cu 
dezvoltarea și modernizarea aces
tei frumoase baze sportive, aci se 
întrunesc periodic, pentru perfec
ționarea pregătirii, atleți, luptători, 
boxeri, fotbaliști, judoka etc. Ei fo
losesc din plin condițiile naturale 
excelente pe care Snagovul le 
oferă. In aceste zile de toamnă, 
lotul național de tineret al fede
rației de box se pregătește pentru 
meciul (în deplasare) cu reprezen
tativa similară a R. D. Germane, 
ce se va disputa la 5 noiembrie, 
în același timp, boxerii seniori se 
prepară pentru întîlnirea cu se
lecționata R.D.G., de la București, 
din ziua de 12 noiembrie.

La ora 10, în sala de box, peste 
30 de pugiliști sînt în plină acti-

vitate. Teodor Niculescu, antre
norul principal al lotului de tine
ret, ne introduce în atmosferă. „Azi 
practicăm lupta liberă la mănuși.

Tn yederea meciului cu se
lecționata R.D.G. s-a stabilit 
sâ facă deplasarea următorul 
lot în ordinea categoriilor t 
R. Cosma, D. Condurat, C. 
Ștefanovici (M. Lazâr), S. Cu- 
tov, A. Gutu, S. Mihalcea, M. 
Lupu, Șt. Florea, V. Croitor», 
M. Culineac și I. Ruicu.

Facem antrenamente comune cu 
lotul seniorilor. Comportarea ti
nerilor Ia acest test ne va edifica 
asupra formei lor sportive și ne 
va ajuta să definitivăm titularii Ia

unelei categorii de greutate**. Au 
intrat apoi £n ring, pentru trei 
reprize a trei minute, Ion Alexe și 
campionul juniorilor, Ion Ruicu. 
Progresul realizat da Ruicu în ul
timul timp (i-a învins pe cunoscu- 
ții A, lancu și Al. Prohor) pare 
evident. Superioritatea fostului 
campion european, este vizibilă, 
dar tânărul său partener nu dezar
mează, ci atacă insistent, cîteva 
dintre loviturile sale surprinzîn- 
da-1 pa Alexe.

Au urmat alte meciuri de selec
ție. în partida semimuștelor, Re
mus Cosma, învingător detașat în

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 2 aJ
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tema: 1. CAMPIONATUL; 2. TURNEUL 
ÎN FRANȚA; 3. MECIUL DE LA BEZIERS

MISTERUL UNEI 
NEPREZENTARI gNEPREZENTARI

din

Etapa I 31 octombrie 1971

BUCUREȘTI : l.C.H.F. — Mureșul Tg. M. 
I.E.F.S. — Politehnica Galați
Politehnica — Steaua București 
Rapid — Universitatea Timișoara. 
CLUJ : Universitatea — Dinamo Buc. 
Politehnica — Voința București

Etapa a Il-a 7 noiembrie 1971

BUCUREȘTI : Steaua — Rapid 
Dinamo — Politehnica București 
l.C.H.F. — I.E.F.S.
TIRGU MUREȘ : Mureșul — Voința Buc. 
TIMIȘOARA : Univ, — Politehnica Cluj 
GALAȚI ș Politehnica — Univ. Cluj

Etapa a III-a 14 noiembrie 1971

BUCUREȘTI j I.E.F.S. — Mureșul Tg.M. 
Politehnica — Politehnica Galați
Rapid — Dinamo
Voința — Universitatea Timișoara 
CLUJ : Universitatea — LC.H.F. Buc. 
Politehnica — Steaua.

Etapa a IV-a U noiembrie 1971

BUCUREȘTI : Steaua — Voința București 
Dinamo — Politehnica Cluj 
l.C.H.F. — Politehnica București 
I.E.F.S. — Universitatea Cluj
TIRGU MUREȘ : Mureșul — Univ. Tlm. 
galați > Politehnica — Rapid Buc.

Etapa a V-a 26 noiembrie 1971

BUCUREȘTI « PoUteh. — I.EJ .3. Buc. 
Rapid — l.C.H.F. București
Voință — Dinamo București
CLUJ : Univ. — Mureșul Tg. Mureș 
Politehnica — Politehnica Galați 
TIMIȘOARA : Univ. — Steaua Buc.

Etapa a Vl-a 5 decembrie 1971

BUCUREȘTI : Dinamo — Univ. Tim. 
l.C.H.F. — Politehnica Cluj

I.E.F.S. — Rapid București
TG. MUREȘ : Mureșul — Sleaua Buc. 
GALAȚI : Politehnica — Voința Bac. 
CLUJ : Univ, — Politehnica Cluj

Etapa a VII-a, 12 decembrie 1971

BUCUREȘTI : Polit. — Mureșul Tg. 
Rapid — Universitatea Cluj 
Voința — l.C.H.F. București 
Steaua — Dinamo București 
CLUJ : Politehnica — I.E.F.S. București 
TIMIȘOARA : Univ. — Politehnica Galați

Etapa a VIII-a, 19 decembrie 1971

BUCUREȘTI : l.C.H.F. — Univ. Timiș. 
I.E.F.S. — Voința București
Politehnica — Rapid București 
TG. MUREȘ s Mureșul — Dinamo Buc. 
GALAȚI î Politehnica — Steaua Buc. 
CLUJ i Universitatea — Polit. Cluj

Etapa a IX-a, 26 decembrie 1971 

BUCUREȘTI : Rapid — Mureșul Tg. M. 
Voința — Universitatea Cluj 
Steaua — l.C.H.F. București 
Dinamo — Politehnica Galați 
TIMIȘOARA : Univ. — I.E.F.S. Buc. 
CLUJ : Politehnica — Politehnica Buc.

Etapa a X-a, 5 ianuarie 1972

BUCUREȘTI s l.C.H.F. — Dinamo Buc. 
I.E.F.S. — Steaua București 
Politehnica — Voința București 
Rapid — Politehnica Cluj
CLUJ : Univ. — Univ. Timișoara 
TG. MUREȘ : Mureșul — Polit. Galați

Etapa a Xl-a, 9 ianuarie 1972

BUCUREȘTI : Voința — Rapid Buc. 
Steaua — Universitatea Cluj
Dinamo — I.E.F.S. București 
CLUJ : Politehnica — Mureșul Tg. M. 
TIMIȘOARA : Univ. — Politehnica Buc. 
GALAȚI : Politehnica — l.C.H.F. Buc.
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6. Sănătatea Aiud
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Univ. București 
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Comerțul Tîrgovlște

1. Farul Constanța
2. Polit. Iași 
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7
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7
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355—295
361— 351
362— 354 
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257—302

392—282 
349—321 
341—312 
256—284 
266—284
278—399

1. Univ. Craiova
2. Utilajul Timiș.
3. Știința Mediaș
4. Olimpia Sibiu
5. Constructorul Arad
6. Știința Petroșani

SERIA

1.
2.
3.
4. ..
5. Știința St. Gheorghe

SERIA A
1. Univ. Craiova
2. Metalul Salonta
3. Constructorul Arad
4. Crișul II Oradea
5. Voința Oradea
6. Medicina Timișoara

SERIA A
1. Univ. II Iași
2. Voința Constanța
3. Pedagogic Galați
" Sănătatea Ploiești

Confecția Dorohoi
SERIA

Arhitectura Buc.
2. Voința Buc.
3. I.E.F.S. II Buc.
4. Progresul București
5. Olimpia Buc.
6. Medicina Buc.
7. Univ. București

Voința Tg. Mureș 
Pedagogic Tg. Mureș 
Rapid Deva
„U‘ Cluj

4 4
4 3
4
4
4
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2
1
0

4
4
3
2
2
0
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5.

A
1.

0
1
2
3
4

281—150 
224—187 
198—236 
164—218 
174—250

8
7
6
5
4

Dintre cele patru etape de zonă 
(preludiul finalelor campionatelor 
naționale de juniori — mari și mici 
— pe echipe, care vor avea loc la 
sfirșitul sâptămînii viitoare în Bucu
rești). s-au desfășurat trei, iar ulti
ma, cea pe Capitală, se va disputa

A EUGEN
Debutul lui Eugen Aimer în a- 

cest an a fost mai mult decît spec
taculos. 4:11,9 pe distanța de 400 
m liber, și mai ales 16:34,2 în cursa 
de 1500 m liber — iată cifre de 
bună valoare internațională, care 
au spulberat pur și simplu vechile 
recoiduri în bazin de 25 m ale 
țării. Confirmînd apoi forma sa ex
celentă, la meciul cu Polonia (luna 
martie), Aimer a corectat substan
țial și recordurile oficiale (50 m),

5
5
5
5
5
5

III- A
4
4
4
4
4

IV- A
6 6 0 367—264
6 5 1 384—251

4
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1
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1
1
2
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370—202 
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231—140 
251—170
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ii 
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9
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, ,„,T ,T,_ . . 6
Meciul Olimpia — Universitatea se dis

pută simbătă 39 octombrie.

ti 
ti 
ti 
ti
6

2
3
4
5
6

307—269 
295—342 
290—297 
242—334 
226—354

duminică. La întrecerile din țară 
(Brașov, Suceava și Tg. Mureș) 
foarte bine s-au prezentat echipele 
Dinamo Brașov, Școala sportivă 
Șoimii Sibiu. Trotușul Oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej. Școala sportivă Uni
rea lași și Vagonul Arad. Aceste 
formații vor avea un cuvint greu 
de spus în întrecerile finale.

Zona de la București este pro
gramată pentru duminică după-amia- 
ză în sala Floreasca. Vor participa 
citeva echipe valoroase, care repre
zintă tînăra generație de judoka 
din București. Vor evolua reprezen
tanții cluburilor Rapid, Olimpia. 
I E.F.S.. precum și ai asociației 
Flacăra roșie și elevii școlilor spor
tive 1 si 2.

j

întîlnire cu ing. Radu Demian, noul 
antrenor al Griviței Roșii...

— Felicitări pentru noua calitate !
— Mulțumesc, dar...
— Dar ?...
— Nu voi rămine Ia cîrmele echi

pei decit două luni...
__ 9 ? 9. .
— ...adică pe perioada în care Vio

rel Moraru Se va afla la specializare 
în străinătate.

— Oricum, în această perioadă va 
avea loc turneul Griviței Roșii in 
Franța. Un examen pretențios pen
tru firma echipei și implicit pentru 
rugbyul românesc...

— Fără îndoială. Turneele în Fran
ța au fost întotdeauna foarte preten
țioase, chiar și atunci cînd. teoretic, 
ni s-au opus adversari în aparență 
modești. Rugbyul francez are o clasă 
Înaltă, chiar și la 
din liga a Il-a.

— Unde și cînd 
propiatul turneu ?

— Primul meci 
Dijon, cu echipa 
jonais, ia 21 noiembrie. După aceea 
vom evolua la Besanțon, la 25 no
iembrie și, în fine, la Romans, la 28 
noiembrie.

— Așadar, in interval de o săptă- 
mînă...

— ...trei meciuri, cu adversari di
feriți, cu echipe, care deși n-au fost 
incă definite, vor dori să-și înscrie 
in palmares victorii la una din cîști- 
gătoarele „Cupei campionilor euro
peni”.

— Ca antrenor. Radu Demian, in
tenționezi să aduci elemente noi în 
stilul. în tactica echipei ?

— Nu. Răminem credincioși actua
lei concepții de joc a echipei noastre. 
Dorim să jucăm deschis, să acțio
năm ferm, pe toate compartimen
tele, să facem joc-spectacol, dar să 
și cîștigăm. Ne interesează inăea- 
proape meciul cu Dinamo, de la 7 no
iembrie. Va fi, intr-un fel, răspun
sul nostru adresat miilor de susțină
tori ai echipei la întrebarea „Mai in
tenționați să rămîneți in lupta pen
tru titlu 7“ De bună seamă că o vic
torie asupra dinamoviștilor ne-ar a- 
propia si mai mult de acest (el, mai 
ales acum cind Steaua a pierdut, pen
tru un moment, contactul cu liderul...

— Apropo de lider, echipa Univer
sitatea Timișoara : cum apreciezi per
formanta acestei echipe ?

— Comportarea lui „U“ este rezul
tatul seriozității cu care se mun
cește, a dragostei pentru culorile clu
bului și a sprijinului pe care jucă
torii îl primesc din partea oficiali
tății locale, a conducerii secției. Dr. 
Chiriță a fost întotdeauna un om 
foarte aproape de jucători, Ic-a înțe
les necazurile, pe cit i-a fost în pu
tință i-a și ajutat. Asta înseamnă 
mult... Sigur, la suita de succese ale 
lui „U” nu trebuie neglijat nici fap
tul că la Timișoara s-au adunat 
multe valori, care și-ar putea găsi 
loc chiar în echipa națională".

— Crezi că „U” va ‘ 
tinuare surprize în 
ea va rămine lider 
1972 ?

— Greu de spus, 
Campionatul mai are 
pe. Și, apoi „U“ este 
dențească. Vin sesiunile, vin exame
nele... Personal, m-aș bucura dacă 
prietenii mei timișoreni ar ajunge

aetivează în țară și care fac 
eforturi pentru a populariza, 
virtuți și muncă, rugbyul.

— O ultimă întrebare : ce
despre meciul de la Beziers ? .

— Aș vrea ca toată lumea să fie 
extrem de lucidă, să nu-și închipuie 
că Franța poate fi întrecută la ea a- 
casă. N-am reușit o asemenea perfor
manță niciodată, nici chiar atunci 
cinri ajunsesem să avem un XV ex
trem de redutabil. Mă gîndese la mo
mentele Bayonne și Toulouse... Im
portant însă este să jucăm, să ju
căm bine, să ne luptăm cu demni
tate, să dovedim personalitate. Să nu

plecăm de Ia ideea că, oricum, vom 
fi învinși. M-aș bucura dacă și co
legii mei de echipă vor înțelege cît 
mai bine IDEEA de joc. Asta cred 
spune totul,..

Tiberiu ST AM A

nivelul echipelor
veți juca tn a-
va avea Ioc Ia 

locală Stade Di-

furniza în con- 
campionat. că 
pînă în iunie

de anticipat, 
în față 15 eta- 

o echipă stu-

ÎNTRE
• In prezent se desfășoară, la 

Moscova, un colocviu internațional 
inițiat de către Federația de rugby 
a Uniunii Sovietice, la care au fost 
invitați specialiști în materie din- 
tr-o serie de țări europene. Din 
partea Federației române de rugby,

Pentru a se men|ine rn cursa olimpică

ALMER TREBUIE SĂ-ȘI ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ VITEZA
rest antrenamentele sale s-au desfă
șurat în condiții normale, la gra
dul de intensitate cerut de antre
nor. „Totuși — spune Aimer, ceva 
a fost, sau continuă să fie greșit".

Una din explicațiile rezultatelor 
mai slabe din timpul verii ar putea 
să o constituie felul în care se pre
gătește reșițeanul. Din cele 11 luni 
ale anului (a 12-a este rezervată o- 
dihnei), Aimer se antrenează din 
octombrie și pînă în mai, deci timp

luat antrenamentele de la începutul 
lunii octombrie, înotînd zilnic în
tre 10 și 14 kilometri. „Dozele" co
tidiene vor crește fără îndoială în 
lunile de iarnă, dar după cum ne 
mărturisea prof. I. Schuster acest 
lucru nu va fi suficient. „Paralel 
va trebui să lucrăm cu mare aten
ție și pentru îmbunătățirea vitezei. 
Pînă cînd Aimer nu va coborî sub 
56,0 pe „sută" și sub 1:59,0 pe 200 
m el nu va putea realiza perfor
manțele dorite — 4:07,0—4:08,0 la 
400 m și 16:30,0 la 1500 m — care 
să-i ofere pașaportul olimpic. Cu- 
noscind ambiția elevului meu sînt 
convins însă că va reuși!“

A. VASILIU

Citeva reflecții pe marginea campionatului juniorilor bucurețteni

LA JUMĂTATEA DRUMULUI...
Față de cele precedente, actuala 

ediție a campionatului de juniori 
al municipiului București nu a adus 
nici o modificare în formula, sa or
ganizatorică. Cele 16 echipe înscrise 
se întrec în cadrul a două serii, 
cele din seria I pentru primele 
patru locuri, care dau dreptul de 
participare în turneul final pe țară; 
cele din seria a H-a pentru locul I, 
care înseamnă promovarea în pri
ma serie. Din acest campionat s-au 
disputat pînă acum, în ambele se
rii, cite patru etape.

încă de Ia început, trebuie sub
liniat faptul că, în afara unor clu
buri cu tradiție (C.S.S. și Șc. sp. 
nr, 2), care furnizau majoritatea 
componenților lotului, se observă 
un interes mărit pentru creșterea 
tinerilor jucători și la cluburile 
Grivița Roșiș, Rapid, Steaua și Șc. 
sp. „Energia".

S-a observat, de asemenea, că da
torită preocupării unor antrenori 
ca Mariana Lucescu (C.S.S.), S. 
Weisselberg (Gr. Roșie), D. Dinu- 
lescu (C.S.S.), I. Fodor (Steaua) și 
Constantin Vasile (Rapid), nive
lul tehnic al jucătorilor a crescut, 
iar selecția, pe baza calităților fi
zice, dă roade tot mai bune. De 
pe acum, unii jucători sînt vizați 
de antrenorii divizionarelor A. 
Este cazul lui C. Octavian (C.S.S.), 
Octavian Stoica și Th. Mesaroș 
(Gr. Roșie), Nic. Martin (C.S.S.), 
Dumitru Alexandru (S.S.2)

Un capitol special îl constituie 
raportul valoric dintre formațiile 
competitoare. Astfel, prima serie 
se împarte în două grupe distinc
te, una a echipelor de valoare 
sensibil egală, cealaltă cuprinzînd 
formațiile cu posibilități modeste, 
mult disproporționate. Acest lucru 
îl reflectă și scorurile cu care 
s-au încheiat unele partide ca a- 
celea dintre C.S.S. 
80—0, C.S.S. — 
C.S.S. — Olimpia 
— Olimpia 48—3, 
gia“ 33—0 etc.

Aceeași stare de lucruri predo
mină și în seria a Il-a, unde s-au 
detașat net Dinamo, Grivița Roșie 
II și Gloria.

In general însă, competiția se 
dovedește utilă, rolul de pepinieră 
pentru diviziile A și B este con
firmat, dăruirea cu care se joacă 
este remarcabilă și așa cum spu
nea și prof. N. Vizitiu, unul din 
antrenorii lotului național, „cam
pionatul de juniori al municipiului 
București își justifică pe deplin 
existența".

Dumitru NEGREA

Un număr de 31 echipe < 
orașe mai mari sau mai mici 
ca de pildă Săcele, Țîrnăveni, 
Oltenița, Năvodari ș.a., unde 
există mulți iubitori statornici 
ai sportului cu balonul oval — 
se întrec duminică de duminică 
în cadrul diviziei naționale B.

Urmărind rezultatele ce se în
registrează în fiecare etapă, am 
fost surprinși cînd, duminică 17 
octombrie, corespondentul nos
tru din Galați ne semnala un 
forfaiț : Ancora Galați — Mi
nerul Gura Humorului 4—0 (ne- 
prezentare). Am regretat atunci 
că nu s-a disputat înțîlnirea de 
la Galați, și, firesc, ne-am în
trebat care să fi fost cauzele 
care l-au împiedicat pe mineri 
să-și fi apărat, sportiv, șansele. 
Să fi pierdut trenul, au avut 
indisponibilități sau poate greu
tăți financiare 7 N-am cercetat 
în mod special despre ce era 
vorba, însă o scrisoare oficială 
sosită la sfîrșitul săptămînii tre
cute ne-a pus pe gînduri. Era 
adresată ziarului nostru din 
partea A. S. „Ancora" Galați, 
avea nr. 300 (din 18.X.1971) și 
purta trei semnături : Mihai 
Stanciu (președinte), C. Alexan- 
drescu (secretar) și Gli. Cara- 
man (preș, secției de rugby). 
Iată și o parte din text : 
„...Deși sosită în orașul Galați 
în ajunul meciului, echipa Mi
nerul Gura Humorului s-a pre
zentat la terenul de joc — in
tenționat — cu 35 minute întîr-

ziere. Adică după ce arbitrul 
jocului, tov. Ion Nicolescu, flu
ierase, regulamentar, după 30 
minute de așteptare, închiderea 
jocului prin neprezentarea echi
pei oaspete. Menționăm că e- 
chipa Minerul, în mod nespor
tiv, nu s-a prezentat la teren 
pentru ca rezultatul întîlnirii să 
rămînă doar 4—0 conform regu
lamentului privitor la neprezen
tarea unei echipe".

Să vezi, mai precis să auzi, și 
să nu crezi. Mai spun cei de la 
Galați multe, ca de pildă, că în 
ediția trecută a campionatului, 
s-au prezentat la meciul cu cei 
din Gura Humorului deși aveau 
echipă mal slabă și au pierdut 
cu 5—39. „Noi n-am făcut ca ei, 
să nu ne prezentăm pentru a 
pierde la un scor minim".

Pe bună dreptate gălățenii, ne
căjiți, ne semnalează atitudinea 
nesportivă, de neînțeles, a ad
versarilor lor. Să te duci la Ga
lați, dlntr-un capăt la altul al 
Moldovei și pe urmă să nu te 
prezinți ! ? I Pentru ce au mai 
cheltuit circa 5—6 000 lei cu de
plasarea echipei — transport, 
masă, hotel — dacă tot nu a- 
veau de gînd să joace ? Un 
forfait se putea „realiza" și 
stînd pe loc, în frumoasa loca
litate din nordul Moldovei. Sau 
s-a transformat „XV"-le humo- 
rean în echipă de... turism ?

M. F.

In „Cupa DinamoFEDERAȚIA AVERTIZEAZĂ, DAR NU SANCȚIONEAZĂ ?

— Constructorul 
„Energia" 62—0, 
54—0, Gr. Roșie 
Rapid — „Ener-

BUTURI
la colocviu participă prof. Alexan
dru Teofilovici, antrenor federal. 
Cu acest prilej este posibil să fie 
perfectate cîteva întîlniri între rug- 
byștii români și cei sovietici, la ni
vel de cluburi sau de selecționate. 
Vom reveni cu amănunte.

• După cum se știe, începînd din 
acest sezon cunoscutul internatio
nal de rugby Ion Țuțuianu activea
ză în echipa franceză A. S. Mau- 
leon. Intr-un reportaj apărut recent 
în cotidianul parizian „l’Equipe” se 
relevă contribuția pe care valorosul 
jucător român o aduce la succesele 
acestei echipe și în general calită
țile sale: un excelent prinzător în 
margine, un sportiv care se anga
jează integral în acțiunile din gră
mezi, la fel ca și în cele care vi
zează buturile adverse.

• Una din 
în clasament, 
țării, Grivița 
în 
îl 
în 
ca 
alăture, la Dijon, unde se desfășoa
ră primul meci din cadrul turneu
lui, și fostul jucător grivițean Vale
ria Irimescu, ceea ce ar da un plus 
de vitalitate liniei de treisferturi 
a echipei bucureștene.

paralel
va întreprinde
Franța. ~
lotului

aspirantele la locul I 
fostă 
Roșie, 
pentru

campioană a 
se pregătește, 

turneul ce 
luna viitoare 

Este foarte posibil 
echipei să i se

DIN ACTIVITATEA

Multă vreme Rafinăria Teleajen, 
ca și alte echipe masculine divi
zionare, a fost suspectată de fap
tul că atunci cînd joacă pe teren 
propriu beneficiază de avantajul 
unor particularități ale arenei res
pective. Necunoscute de adversari, 
acestea duceau la irosirea multor 
lovituri și, în consecință, gazdele 
obțineau o victorie ușoară, uneori 
la scoruri astronomice.

O dată cu începerea actualului 
campionat, Biroul federal a obligat 
cluburile și 
performanță 
care dispun 
Astfel, cele 
din interiorul Rafinăriei 
au fost radical îmbunătățite, înce
pînd cu lăcașul popicelor și termi- 
nînd cu seîndura de lansare. In a- 
ceste condiții, rezultatele au deve
nit normale, 
rata valoare 
de popicari. Se pare că acuzațiile 
formulate de echipele care jucau la 
Teleajen erau întemeiate. Ploiește- 
nli nu mai sînt acum siguri de vic
torie cînd joacă acasă, aflîndu-se 
la a doua înfrîngere suferită în 
sala proprie. Am văzut jucători 
care altădată doborau peste 1600 
de popice, cum se chinuiesc, acum, 
să treacă granița celor 800. Eloc-

asociațiile eu secții de 
să aducă sălile de 

la cote regulamentare, 
patru piste ale arenei 

Teleajen

ele exprimînd adevă- 
și pregătirea atinsă

ventă în această privință este și 
diagrama comportării descendente 
a echipei din ultimele etape i 4 924, 
4 830 și 4 759.

Iată unde duce nerespectarea 
condițiilor regulamentare de joc, 
pericol care paște încă o serie de 
formații ale căror arene continuă 
să vicieze rezultatele. Ce au de 
gînd conducerile secțiilor Construc
torul București, Hidromecanica 
Brașov și altele, ale căror echipe, 
în goana după 
preț, nu 
zultatele 
proprii 7 
fi plătite 
te vedea 
de la Rafinăria Teleajen.

Și încă ceva : deși există rapoar
te ale arbitrilor, care semnalează 
devieri ascunse ale pistelor, de 
natură să avantajeze gazdele, fede
rația 
pele

FLORENȚA MIHAI A DISPUS

DE ELENA TAKACS

victorii cu orice 
confirmă în deplasare re- 

înregistrate pe arenele 
Aceste neregularități vor 
scump, după cum se poa- 
din necazurile popicarilor

întîrzie să sancționeze echi- 
vizate. De ce ?

Traian IOAN1ȚESCU 
★

meci restanță i Voința Craiovaîn
— Voința Cluj 2355—2312. Princi
palele realizatoare ale victoriei au 
fost Nicolița Cărășelu (423) și Ma
ria Floricel (421). De la oaspete s-a 
remarcat Eva Răcz (396). (V. PO- 
POVICI - coresp.).

FERENCVĂROS BUDAPESTA, CAMPIOANA UNGARIEI, EVOLUEAZĂ LA CLUJ

Echipa Ferencvăros din Budapes
ta, campioana Ungariei, va evolua, 
începînd de xnîine, la Cluj, în com
pania jucătoarelor clubului Voința 
din localitate. Joi va avea loc întîl-

nirea pe echipe, iar simbătă turneul 
individual, la care vor participa și 
sportivele de la Hidromecanica Bra
șov. Rezultatul dintre Voința și Hi
dromecanica va conta și pentru 
campionatul diviziei A.

CLASAMENTE • CLASAMENTE • CLASAMENTE

Cele două semifinale din „Cupa 
Dinamo" au opus jucătoarele Flo
rența Mihai (Dinamo) — Elena 
Takacs (Progresul) și Virginia Ra
ziei — Mariana Simionescu (am
bele de la Dinamo). In prima intîl- 
nire Florența Mihai, după un joc 
foarte frumos, a dispus comod de 
Elena Takacs (favorita nr. 1) cu 
6—3, 6—3, anunțîndu-se o candi
dată la cucerirea trofeului pus în 
joc. Virginia Ruzici a întrecut cu 
foarte 
tuoasa 
seturi i

multe dificultăți pe 
Mariana Simionescu
7—5, 4—6, 6—3,

impe- 
în trei

S. I.

în barajul pentru calificare 

SĂNĂTATEA ORADEA ȘI-A PĂSTRAT 

LOCUL, A.S. COLJEA A PROMOVAT 
SAnATATEA ORADEA—PETRO

LISTUL CÎMPINA 16—8. Pe tere
nurile din parcul sportiv Progre
sul s-au încheiat partidele din ca
drul barajului pentru calificarea 
în campionatul divizionar pe echi
pe, seria a Il-a. „Sănătatea" (an
trenor B. Naghi) și-a păstrat locul 
în prima divizie, învingînd catego
ric, la scoruri identice, pe A.S. Col- 
țea București și Petrolistul Cîm- 
pina.

Orădenii, cu cîțiva juniori de va
loare (R. Giurgiu, A. Dărăban, Doi
na Szabo și Viorica Demeter), cu 
Z. Naghi care și-a reluat antrena
mentele, precum și cu Ana Partoș 
revenită la echipă după terminarea 
studiilor la Brașov — pot aspira 
pentru ediția 1972 a campionatului 
la unul din primele trei locuri.

Consemnăm, așadar, promovarea 
echipei A.S. Colțea în campionatul 
divizionar (seria a Il-a) și totodată 
ne exprimăm regretul față de in
succesul tinerei formații din Cîm- 
pina care dispune, totuși, de un 
mănunchi de jucători talentați.

Sandu IONESCU

Cu cinci reuniuni înaintea în
chiderii sezonului hipic din acest 
an, clasamentul antrenorilor se 
prezintă astfel î M, Ștefănescu 32, 
Gh. Tănase 28, G. Avram 26, S. Mi
hăilescu 23, I. Oană 22, I. Toderaș 
21, Șt. Teofil 20, Tr. Marcu 19, 
V. Gheorghe 18, G. Solcan 16, Nic. 
Gheorghe 15 și Tr. Dinu 14.

Ca o completare a acestei situa
ții, relevăm faptul că în ultimele 
8 reuniuni — 64 de alergări — caii 
antrenați de Mircea Ștefănesc» au 
trecut biruitori potoul de 10 ori, 
cei de la Mihăilescu de 9 ori, iar 
cei antrenați de Tănase și Dinu 
de cîte 7 ori. Deci, în total 33 de 
victorii, în timp ce caii 
8 antrenori au cîștigat 
31 de curse I

Dintre caii 
multe succese 
(7), urmat de
și Delfin (5) etc., iar dintre mînji 
Senzația (5), Silvia (4), Torino, 
Kilovat și Joviala (3) etc.

Cît privește clasamentul drive- 
rilor, Tănase, cu cele 25 de vic
torii, pare că a luat o opțiune 
importantă asupra principalului 
său adversar, M. Ștefănescu, care 
totalizează 20 de victorii. Pe loc»-

rile următoare figurează i Avram 
16), Oană (14), Marcu, Toderaș și 
Mihăilescu (13), Nic. Gheorghe (11), 
8. Onache (10) etc.

PROGRAM COMPETIȚIONAL

Comisia municipală de 
a definitivat programul 
natului orașului București 
echipele de juniori I și II. 
cerile
avea 
gust" 
brie,

vor desfășura Intre 15 și 17 noiem
brie.

La 8 noiembrie va începe în Ca
pitală primul din cele cinci tururi 
ale campionatului republican al 
seniorilor (locurile 1—4), la care 
participă formațiile Dinamo, Stea
ua, Avîntul Miercurea Ciuc și A- 
gronomia Cluj.

COMPETIȚIONALĂ
(7 200 m; d.n. 330 m): 1 G. 
(I.T.B.); 2. V. Merean (Chimia 
va); 3. P. Ghencea (Tinăra 
Buc.)

celorlalți
în bloc

Os val d 
Craio- 
Gardă

Cea de a IV-a ediție a competiției 
interjudețene de orientare turistică 
dotată cu „Cupa I.P.G.G." s-a des
fășurat — in bune condiții de orga
nizare — pe valea Doftanel reunind 
concurenți din București, Cluj. Cra
iova, Iași și Ploiești.

Rezultate tehnice. Tineret — F 
(6 600 m; d.n. 300 m: 1. George ta 
Popa (Spicul) 2. Mariana Nae 
(I.P.G.G.) 3. Eva Szantai (Clujeana) 
Senioare A (6 600 m; d.n. 300 m); 1- 
Cristina Simon (Clujeana); 
Cotițosu (Voința Buc.) 3. 
Mușat (Univ. lași); Tineret 
m; d.n. 520 m); 1. S. Perța
2. A. Manlu (I.P.G.G.); 3.
(I.P.G.G.) ; Seniori A (11 000 m ; d. n. 
520 m); 1. Gh. Horvathy (Metalul 
roșu Cluj); 2. D. Ciobanu Clujeana);
3. M. Țicieanu (Dacia). Seniori B

hochei 
campio- 
pentru 
Intre- 

juniorilor mici, tarul I, vor
loc pe patinoarul „23 Au- 
în zilele de 1, 2 și 3 noiem- 

cele ale juniorilor mari secele malvîrstniai,
le-a recoltat Semeț

Rosalin (6), Valența

★

La Predeal s-a disputat a 
ediție a concursului de orientare 
pentru „Cupa Vîscoza". Au partici
pat sportiri din 17 cluburi și aso
ciații din Capitală. REZULTATE. 
Senioare A (7 400 m; d.n. 390 m): 
1. FI. Colea (Flora) 2. G. Bădărău 
(Voința); 3. El. Constantin (U.M.U.C.); 
Seniori A 110 000 m; d.n. 650 m); 1 
Al. Colea (Danubiana); 2. P. Z^ha- 
rescu (Voința); 3, FI. Moale (Visco- 
za); Seniori B (7 900 m; d.n. 350 m); 
1. V. Teodosiu (P.T.T.); 2. P. Im- 
brescu (Proiect București); 3. V. Man- 
dache (U.M.U.C.).

X-a

de 7 luni, în bazin acoperit, unde 
de regulă înregistrează cele mai 
bune rezultate. In piscinele desco
perite el înoată cel mult 4 luni, 
iar rezultatele sînt, în mod firesc, 
mai slabe.

Antrenorul său, prof. Ioan Schus
ter, este perfect conștient de acest 
lucru, dar deocamdată nu va schim
ba nimic din planul pregătirii în- 
trucît, deși se desfășoară în luna 
august, a anului viitor, concursul 
ollmpio este programat tot într-o 
piscină acoperită.

Cît privește planificarea starturi
lor lui Aimer pe timpul verii, ea 
nu a fost prea inspirată. Mai pre- 
.cis, în 40 de zile, el a parcurs patru 
„maratoane", lucru pe care nu-1 
face nici un înotător de mare va
loare Intr-un timp atît de scurt (Mc 
Breen, recordmanul mondial la 400 
m sau Fassnacht au la activ în în
tregul an doar 5 curse I). Efortul 
depus, atît pe plan fizic, cît și pe 
cel psihic (cursele de 1500 m, cu 
monotonia lor sînt greu de suportat 
la intervale atît de scurte) a fost 
evident resimțit tocmai la Torino, 
în „Cupa Europei", unde, de fapt, 
Aimer ar fi trebuit să obțină per
formanța maximă.

Pe campionul și recordmanul țării 
noastre, ambiționat la culme de a 
ajunge pe blocstarturile de la Miin- 
chen, 11 așteaptă o nouă perioadă 
dificilă, In care acumulările cantita-

înotînd 400 m în 4il7,9 și 1500 m 
în 17:04,5 (cu peste 50 de secunde 
față de vechiul record). Cu această 
frumoasă carte de vizită el a intrat 
în sezonul de vară plin de speranțe 
și darinți, In așteptarea unor cifre 
care să-l apropie și mai mult de 
cei mal buni crauliști din lume.-

Rezultatele obținute în continua
re, însă, nu au mal fost cele scon
tate de antrenorul său, mai ales In 
proba de 1500 m, unde în mod nor
mal ar 
ușurință 
te. Iată,

17:40,9 — 
cui III.

17:13,8 — 
locul I.

17:27,4 — 
locul I.

17:20,5 — Torino, 29 august — 
locul IV.

Așadar, în lunile de vară, reși
țeanul nu a reușit să repete perfor
manțele din primăvară pentru a 
putea confirma o primă selecție In 
lotul olimpic. In cazul său, acest 
lucru nu se întîmplâ pentru pri
ma dată, deși lui Aimer nimeni 
nu-i poate reproșa ceva în ceea ce 
privește conștiinciozitatea ți ambi
ția manifestate ai de d 1* antrena
ment.

Stînd de vorbă cu recordmanul 
țării am aflat că, excepUnd prime
le două săptâmînl din luna mal 
(cînd nu • & t1-®re-

fi
5 
de

trebuit să învingă cu 
bariera celor 17 minu- 
altfel, cifrele obținute i 
Bolzano, 20 iulie — lo-

Buourețti, 8 august —

București, 22 august —

2. Alieta 
Luminița 
M (10 500 
(I.P.G.G.) 

A. Târâk
(Urmare din pag. 1)

Da, știu, Richard al III-lea dă
dea un regat pentru un cal. Cum 
în cazul nostru nu este vorba de 
călărie, ci de tenis de masă, am 
înlocuit calul cu fileul. Ce-mi ve
ni ? O să Înțelegeți dumneavoas
tră mai 
abia în 
veți voi 
masă — _ _ ..
La anul, chiar de veți da un re
gat, sau două, bieții vînzători nu 
vor avea 
leul.

Nu. nu 
ba de o 
pe cît de 
crezut : pentru 1972 comerțul n-a 
putut contracta nici un fileu de 
tenis de masă pentru simplul mo
tiv că nici o întreprindere din 
țară nu vrea să producă asemenea 
„obiecte”. E posibil ? — veți în
treba. Și noi vă vom răspunde a- 
firmativ. Bine, va veni, firesc în
trebarea următoare, dar pînă a- 
cum cine le producea ? Vă satis
facem si această curiozitate, pre-

bine ce vreau să spun, 
1972. Mă refer la cei ce 
— pentru a juca tenis de 
să vă cumpărați un fileu.

de unde să vă dea fi-
zîmbiți fiindcă nu-i vor- 
glumă. ci de o situație 
serioasă, pe atît de ne-

cizînd că este vorba de întreprin
derea ..Solidaritatea” din Satu Ma
re. E drept, nici noi nu înțelegem 
cum s-a ajuns la această situație 
de necrezut. Adică sa se fi strîns 
„mal marii" întreprinderii sătmă-

MICROFOILETON

DÂU UN REGAT
PENTRU UN... FILEU"

rene și ai Combinatului textil O- 
radea de care aparțin, să disculp 
pianul de producție pe anul ur
mător și nimeni... să nu-și fi a- 
dus aminte de fileurile pe care — 
singurii din țară — le fac. nici

mai mult, nici mai puțin, de 15 
ani ? Greu de crezut !

Mai degrabă intuim că este vor
ba de faptul că întreprinderea șl 
combinatul amintit și-au făcut din 
„uitare” scut, care să-i apere de 
produse nerentabile sau în serie 
mică. Transmit : „Avem planul de 
producție acoperit" și... lovesc in
diferenți într-o disciplină iubită 
la noi în țară. In prezent, pentru 
fabricarea în continuare a fileuri- 
lor. Ministerul Comerțului Interior 
face adrese, se speră...

De ce n-am spune-o. printre cel 
care speră ne numărăm și noi 
Gindim că Ministerul Industriei 
Ușoare va vădi înțelegerea cuve
nită pentru sport, rezolvind situa 
ția amintita. Nu de alta, dar par
că n-ar merge să scriem, pe ușile 
magazinelor de articole sportive, 
cuvinte asemănătoare cu cele de 
pe porțile Infernului : „Lăsațl ori
ce speranță, voi care... doriți sâ 
jucațl tenis de masă".

Modesto FERRARINI

meciul din finala „Criteriului tine
retului" de la Galați, se impune cu 
greu în fața mai tînărului său cu
leg de lot, Alexandru Turei, care 
a progresat mult în ultima vreme.

Surpriză la categoria cocoș l Cra- 
ioveanul Constantin Ștefanovici, 
rezerva lui Marian Lazăr, evoluea
ză excelent în compania titularu
lui, punînd în dilemă pe antrenorii 
lotului. Bineînțeles, fiind vorba 
despre un meci de antrenament, 
nu s-a dat decizie. Dar, superiori
tatea lui Ștefanovici a fost eviden
tă și acest fapt a fost reținut de 
antrenorii Tedi Niculescu și Du
mitru Marin.

Forța și vitalitatea lui Cornel 
Dumitrescu sînt arme insuficiente 
pentru a-1 depăși pe Adrian Guțu. 
Mai tehnic, mai precis, mai eco
nomicos în luptă, Guțu se impune 
net la categoria semiușoară.

Am asistat și la cîteva antrena
mente între tineri și „bătrini". Si- 
mion Cuțov l-a chinuit pur șl sim
plu pe campionul penelor, Gabriel 
Pometcu, iar Dinu Condurat pe 
Vasile Ivan. Explicația compoytă-

rli superioare a tinerilor ne-a dat-o 
antrenorul emerit Ion Popa: „Lo
tul seniorilor a început numai de 
cîteva iile antrenamentele, „mîn- 
jii" sînt mult mai avansați cu pre
gătirile".

Intr-un colț al sălii medicul lo
tului de seniori, Petre Radovici și 
asistent»! medical Nicolae Persu 
îșl pregătesc aparatele pentru 
luat, tensiunea arterială. „Din in
vestigațiile făcute pînă acum, am 
constatat la majoritatea boxerilor 
un potențial ridicat și o bună ca
pacitate de adaptare Ia efort".

înainte de despărțire, am ținut 
să cunoaștem părerea antrenorului 
Teodor Niculescu despre meciul 
cu selecționata de tineret a R. D. 
Germane i „Sîntem conștienți de 
faptul că partida va fi grea, dar 
băieții se prezintă într-o formă 
foarte bună. Deși am lucrat intens 
încă de la început, toți componenții 
lotului manifestă o deosebită dis
poziție de luptă. I-ați văzut. Nici 
unul nu acuză 
Înseamnă că și 
forma pînă la 
convins că vor 
bună". -

oboseala. Aceasta 
mai pot imbunătăți 
data meciului. Sint 
avea o comportare
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ANGELO NICULESCU despre apropiatele confruntări din campionatul european

Ambiția mea pentru meciul cu Cehoslovacia?

De vineri ne vizitează țara echi
pa braziliană de fotbal Bonsucceso. 
Oaspeții poposesc în România după 
trei jocuri susținute în Iugoslavia, 
unde au început un lung turneu 
pe care-1 vor continua în Iran și 
Liban. Bonsucceso a și susținut 
primul meci în țara noastră, du
minică, la Timișoara, unde a ter
minat la egalitate (0—0) cu Poli
tehnica.

Azi, fotbaliștii din țara lui Pele 
vor evolua la București, pe stadio
nul 23 August, în compania lotu
lui de tineret al țării noastre, care 
se pregătește pentru lntîlnirea cu 
echipa Cehoslovaciei, din cadrul 
campionatului european.

Bonsucceso ne-a mai vizitat în 
urmă cu trei 
tul pe care-1 
altul față de 
văzut ieri pe 
la Hotelul Ambasador și la Sta
dionul 23 August, unde au făcut 
un ușor antrenament. Bonsucceso 
este în prezent o echipă destul de 
tînără. Avea să ne confirme acest 
lucru însuși antrenorul formației, 
Melquizedes Santos, șl 
la fel de nou la clubul 
Janeiro.

Bonsucceso a trecut 
joace în Iugoslavia, România, Iran 
și Liban pentru a-și roda noua 
garnitură și a-i verifica pe acești 
tineri jucători, care vor avea de 
făcut față unui greu campionat, 
cum este cel al statului Rio, pe 
care, la ultima ediție, l-a termi
nat pe locul 5, din 12 echipe, după 
Fluminense, Botafogo, Vasco da 
Gama și Olaria, înaintea unei alte 
echipe cunoscută, America.

în Iugoslavia, Bonsucceso

ani. Acum, însă, lo- 
prezintă e cu totul 
cel precedent. I-am 
fotbaliștii brazilieni

el tînăr 
din Rio

oceanul

KMMmRmw

Fotbaliștii brazilieni au făcut ieri cunoștință cu frumoasa noastră 
Capitală, 
român

Iată-i pe jucătorii de la Bonsucceso în fala Ateneului 
Foto i Theo MACARSCHI

SĂ PREZENTĂM O ECHIPĂ CARE SĂ ÎNVINGĂ

capabilă

să in- 
țrlcolori 

încredere

— Tovarășe Angelo Niculescu, mal 
sint 18 zile pînă la meciul cu Ce
hoslovacia.

— 18 zile și foarte multe probleme.
— Ce ambiții al dumneata pentru 

această partidă ?
— Să prezint o echipă 

să învingă.
— Frumos răspuns, dar 

trăm în amănunte. Mulți 
nu sint în formă. Mai ai
In formația de la Helsinki ?

— Ei, aici e aici. Sint obligat să 
pornesc de ia unsprezecele acela și 
să fac înlocuiri acolo unde sint ab
solut necesare. Dacă pentru Moca
nu și Radu Nunweiller, care nu 
prea sint în formă, ar exista oa
meni de schimb, la înaintare e mult 
mal greu să găsesc soluții înțelepte.

— Revenind la formația din me
ciul cu Finlanda. Pe ce linii sau 
pe riti jucători se mai contează ?

— Partea dreaptă a echipei e 
demnă de încredere. Adică Sătmă
reanu. Lupescu, Dinu, Dumitru. Lu- 
cescu, Dembrovschi, Partea stingă e 
cu probleme (Mocanu, Radu Nun
weiller. Neagu. Iordănescu).

— De cîteva săptămîni chiar și 
Lucescu. atît de bun la începutul 
sezonului, pare descurajat.

— Și el și Radu Nunweiller sini 
descurajați. Se comportă bine Ia 
începutul partidelor, apoi nu pot 
trece peste dificultățile apărute la 
un moment dat.

— Dar Iordănescu, Neagu și Du
mitrache de ce nu merg ?

— Primul e un fotbalist care se 
integrează anevoie. El a invătat de 
copil să joace cam individualiști, 
driblează mult, devine irascibil cînd 
pierde mingea și e foarte greu să-1 
dezveți și să-1 faci să colaboreze 
intens cu ceilalți. Neagu are puti
nă tehnică, iar ca prim virf de atac 
e obligat să joace în cele mai grele

Aceste motive 
să dea numai uneori 

Pe Dumitrache, în 
interesează aspirațiile 
ale fotbalului nostru- 
mai degrabă că nu-1

condiții de marcaj, 
însumate fac 
randament.
schimb, nu-1 
internaționale

— Aș zice 
interesează destinul lui de jucător.

— Ai dreptate. Ar trebui să-1 
preocupe măcar destinul lui de ju
cător, dar e într-o fază critică șl 
nu pricepe mai nimic.

— în locul lor ar 
alti jucători ?

— As face acest 
dacă aș avea doi, 
proaspeți si invă(ați 
raport de fiecare fază, nu 
ție de catehismul posturilor, 
echipa națională m-am străduit să-1 
conving pe băieți că fotbalul mo
dern cere să acționezi în fiecare 
secvență altfel. Și am izbutit în- 
trueitva. La cluburi, colegii mei se 
preocupă mai puțin de lucrul aces
ta și jucătorii se mișcă in teren pe 
itinerarii aproape fixe. De aceea, 
nu mă reped să fac modificări. E 
ușor să introduci oameni noi în 
echipă, dar e greu să-i plantezi, 
adică să-i faci să prindă rădăcini.
- Nu 

mentale

trebui plantați

lucru 
trei 
să

imediat, 
fotbaliști 

joace In 
in func- 

La
preju- 
gindlt 

a reu- 
Cooper

derl s-au imputinat, presa ne-a spri 
jinit substanțial $1 ziariștii au elu 
vidat multe probleme care se cereai 
lămurite.

— Ce crezi dumneata că inseam 
nă meciul de la Trnava, pentru me
ciul proxim de la București ?

— Un sprijin moral pentru noi 
Adversarii au Înțeles că vor avei 
un joo greu Ia București, fiindcă 
românii au forța necesară tn ase
menea t______
de la Helsinki 
ceva.

— Care 
crezi că 
ranță in

— Am

au forța necesară tn ase-
Împrejurări. Apoi, acei 4—< 

la-a sugerat *1 e
problemele echipe! 
rezolvate cu sigu- 

18 zile T

a 
pierdut cu 1—2 la Sarajevo, și cu 
0—1 la Kraguevac și a făcut 0—0 
la Smederevska Palanka, cu for
mația de divizia secundă de aici. 
Antrenorul Santos explică aceste 
rezultate prin diferența de tempe
ratură pe care a găsit-o în Eu
ropa. „Am plecat de acasă, de la 
35—40 de grade — spunea el — și 
am Jucat in Iugoslavia pe un timp 
neașteptat de rece, aproape de 0 
grade. Frigul ne-a incomodat foarte 
mult. La București, clima e mai 
blinda in aceste zile, timpul e 
mai acceptabil pentru noi și spe
răm să ne comportăm onorabil.

Dorim acest 
auzit numai 
pre fotbalul 
la înapoierea din turneul pe care 
l-a efectuat în România, cu F. C. 
Coritiba, antrenorul Mauro, care 
acum lucrează la F. C. Santos".

— Ce echipă veți alinia în me
ciul de mîine ? (n r, azi).

— Vom începe jocul cu urmă
toarea formație : Lumumba — Or
lando, Nilson, Duitra, Romero, 
Silva, Suquinha, Rubinho, Jair, 
Paulinho, Rodriguez.

lucru pentru că am 
cuvinte frumoase des- 
de la dv. A spus-o

C. ALEXE

INTERNAȚIONALII ROMÂNI $1 BULGARI
(Urmare din pag. I)

nul. lotul a fost împărțit pentru un 
joc pe teren redus, la două portițe. 
Echipa „treningurilor albastre” (Ră
ducanu — Sătmăreanu, Lupescu, 
Dinu. Anca, Dembrovschi, Luccscu) 
a dispus cu 5—3 de formația „trlcou- 
rilor galbene” (Ghiță — Vlad, Dumi
tru, Radu Nunweiller, Vigu, 
nu. Năstase).

De notat că între timp a 
și Domide (sosjț cu avionul 
Arad, in cursul dimineții), care a 
evoluat 
că. la un _____  . ..... ...
Angelo Niculescu a întrerupt jocul 
pentru a-i \iminti lui Năstase (vîrf 
de atac în partida de azi cu olim
picii bulgari) de obligativitatea efec
tuării presingului în momentul în 
care balonul se pierd', de către li
nia întîl.

în total, antrenamentul a durat 
75 de minute, la sfîrșitul căruia 
Angelo Niculescu ne declara: „Regret 
ea miine (n.r. azi) nu voi putea dis
pune de toți titularii. Sper in re
facerea Dobrin. căruia

Dumi- 
Delea-
apărut 
de la

la „tricourile galbene" și 
moment dat, arbitrul...

indicat raze diadinamice. Voi tri
mite pe teren următorul 11: RĂDU- 
CANU ------- -------- -------------
DINU.
DU

SCHI. 
CU".

Pe parcurs, antrenorul Angelo Ni- 
culescu Ii va folosi și pe Ghltâ, 
Vigu. Anca. Domide.

programului tricolorl- 
plimbare in pădurea 
după-amiază), vizită

— SĂTMĂREANU, lupescu, 
DELEANU, DUMITRU. RA- 

NUNWEILLER. DEMBROV- 
DOBRIN, NASTASE, LUCES-

Din cadrul 
lor notăm ; o 
Pasărea (Ieri 
La Muzeul sportului (astăzi, diminea
ța), vizionarea ps micul ecran a 
partidei Cehoslovacia — Tara Gali
lor (astă seară).

★
Lotul de tineret a efectuat și el 

un antrenament, ieri după-amiază, 
la „23 August". Antrenorul Gheor
ghe Ola ne-a comunicat formația 
pentru jocul cu Bonsucceso, Iat-o : 
Ștefan — Niculescu Sătmăreanu II, 
Smarandache, Popovici, Marian Po
pescu, Simionaș. Lică, Kun II, Bro- 
șovschi, Barbu. Rezerve : Vidac,
Mioc. Bfilfiny, Sandu Gabriel.

DE DATA ACEASTA, FELICITĂRI
„Felicitări publicului pentru o- 

biectivitate și sportivitate. Felici
tări ambelor echipe pentru felul 
corect în care și-au apărat șansele, 
ajutindu-mă astfel și 
Ne-am oprit mai mult 
tor notații, fiindcă de 
am avut prilejul să 
foile arbitrilor sau în 
observatorilor federali 
de măgulitoare la adresa spectato
rilor și a jucătorilor.

Ne grăbim să vă spunem unde 
le am citit i în foaia de arbitraj, 
a lui N. Rainea, conducătorul par
tidei Steagul roșu — U.T.A., care 
avea să se încheie cu înfrîngerea 
echipei locale. De altfel, amintim 
că șl cronicarul nostru a fost plă
cut impresionat de atitudinea pu
blicului brașovean, de sportivitatea 
cu care a acceptat înfrîngerea e- 
chipei sale favorite, acordîndu-i 
nota 10 în întrecerea pentru cu
cerirea ..Trofeului Petschovschl".

Faptul ne bucură cu atît 
mult, cu cit altădată 
apărea ca o groapă 
echipele oaspe, din 
spectatori pătimași, 
s-au dedat chiar la 
bile. Să sperăm că 
șovean va persevera

pe mine", 
asupra aces- 
puține ori 
întîlnim în 

rapoartele 
referiri atît

mai 
Brașovul 

cu lei pentru 
cauza unor 
care uneori 
acte reproba- 
publicul bra- 

pe acest drum 
nou, el fiind primul beneficiar al 
unor întreceri sportive frumoase, 
de care să-și amintească mereu cu 
plăcere.

La capitolul sportivității, am re
ținut și aprecierile observatorului 
federal Francisc Mateescu asupra 
fotbaliștilor de la C.F.R. Cluj. în 
ciuda situației grele în care se află, 
a repetatelor insuccese (unele ne
meritate), ceferiștii clujeni nu au 
pierdut controlul nervilor. Dumi
nică. ei au avut sub raport disci
plinar o comportare ireproșabilă, 
fiind notați cu 10 de către trimisul 
federației.

In genera], în această etapă, as
pectele negative au fost mai pu
ține ca în etapa precedentă și 
n-au avut nici gravitatea acelora. 
Totuși, nu trebuie trecute cu ve
derea manifestările unor spectatori 
din Bacău, mereu puși pe harță, 
neadmițînd alt rezultat pe teren 
decît victoria echipei locale, pro- 
testînd împotriva oricărei decizii a 

. grbitruluj care nu vine tn sprijl-

nul formației preferate. Observa
torul federal, Gheorghe Brandabur, 
a întocmit, pe această temă, un ra
port suplimentar. „Am constatat — 
scrie el — că spectatorii, în marea 
lor majoritate, nu cunosc regula
mentul, din care cauză (n.n. este, 
intr-adevăr, o cauză, dar nu e sin
gura I), se intrec în injurii groso
lane Ia adresa arbitrilor și a ju
cătorilor. Am avut ocazia să aud 
toate numele de animale care se 
găsesc la o cooperativă agricolă de 
producție, plus înjurături triviale, 
fără nici o Jenă pentru prezența în 
tribune a multor femei și 
Este o problemă I Terenurile 
fotbal 
locuri 
meilor 
virstă.

Trecînd la arbitraje, vom releva 
revenirea în formă a lui N. Rainea, 
care a condus competent și auto
ritar meciul de la Brașov (apre
cierea am întîlnit-o în raportul 
observatorului federal Angelo Ni- 
cuiescu). De asemenea, se cuvine 
menționată poziția curajoasă a Iui 
Mircea Rotaru, care, în min. 87, în 
atmosfera încinsă de pe stadion, 
creată de dominarea furibundă a 
gazdelor și de nerealizarea golu
lui, n-a validat un punct înscris 
de Tufan, pentru faptul că se spri
jinise de Nelu Nunweiller. O in
fracțiune la care, nu o dată, arbi
trii au închis ochii, cînd ea fusese 
comisă de gazde.

In încheiere, cîteva note date de 
observatorii federali unor jucători 
fruntași, unii cu trese de interna
ționali. Astfel, Cornel Drăguțin 
care a vizionat meciul Steaua — 
Rapid, acordă aceeași notă, puțin 
mulțumitoare 5, atît lui Iordănes- 
cu, cit și lui Răducanu. La Pitești, 
Gheorghe Ola a fost neplăcut im
presionat de jocul lui Mocanu, 
„slab din toate punctele de ve
dere" șl notat ca atare cu 3. Alți 
doi jucători petroliști, Iuhas șl 
Moraru, au primit nota 4.

Este departe vremea cînd pentru 
astfel de note Intervenea dojana 
părinților. Acum, fotbaliștii ar tre
bui să și facă singuri o aspră do- 
janfi pentru asemenea evoluții.

copii".
de 

nu trebuie să devină niște 
unde să fie oprit accesul ie
și al copiilor de o anumită

Jack BERARIU

CORESPONDENȚĂ DIN SOFIA

ECHIPA BULGARIEI SOSEȘTE
AZI CU PRIMA GARNITURA
SOFIA, 26 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru).

Naționala Bulgariei va juca mîine 
(n.n. azi) un meci de pregătire cu 
reprezentativa României. Deși fot
baliștii bulgari vor evolua sub de
numirea de selecționată olimpică, 
de fapt este vorba de prima garni
tură a țării. Lotul convocat luni, 
după etapa de duminică, a stat 
în stațiunea climaterică Bankia, de 
lingă Sofia. Iată cei 16 jucători care 
vor sosi miercuri la prînz la Bucu
rești : Simionov (Slavia Sofia), Fi- 
lipov (T.S.K.A. Sofia) — portari, 
Gaidarski (Levski — Spartak So
fia), Zafirov (T.S.K.A. Sofia), Ze- 
cev (Levski — Spartak), Hristakiev 
(Lokomotiv Sofia), Zelișkov (Eter 
Tîmovo) — fundași, B. Kolev 
(T.S.K.A.), Penev (T.S.K.A.), I. Ki
rilov (Levski — Spartak) — mij
locași, M. Vasilev (Akademik So
fia), Atanasov (T.S.K.A.), Dermen- 
giev (Trakia Plovdiv), Bonev (Lo
komotiv Plovdiv), Petkov (Beroe

Stara Zagora) și Tetkov (Levski — 
Spartak). Antrenor principal este 
Vasil Spasov. In acest meci vor fi 
întrebuințați toți jucătorii, echipa 
Bulgariei pregătindu-se în meciurile 
decisive cu 
Marsilia și 
din cadrul

Miercuri
tineret al Bulgariei va juca, la So
fia, cu Jiul Petroșani.

TOMA HRISTOV

Franța (9 noiembrie, la 
12 decembrie la Sofia), 

campionatului european, 
după-amiază, lotul de

SĂRBĂTORIREA IUI M. DRI DEA
Șl GH. PAm[U

După cum am mai anunțat, as
tăzi va avea loc, la Ploiești, un in
teresant cuplaj organizat de clubul 
Petrolul cu ocazia sărbătoririi ju
cătorilor Mircea Dridea și Gheorghe 
Pahonțu. In partida vedetă (ora 15) 
Petrolul, cu Dridea în formație, 
va întllni o selecționată a diviziei 
A, iar în deschidere, de la ora 
13,15, se vor întîlni două echipe al
cătuite din fostele glorii ale Petro
lului și Stelei (C.C.A.).

REPROGRAMAREA PARTIDEI
RESTANTA POLITEHNICA

SATU MARE
Deoarece ambele echipe vor juca 

astăzi în „Cupa României", me
ciul Politehnica Timișoara — Olim
pia Satu Mare, în cadrul etapei a 
X-a a diviziei B, a fost reprogra- 
mat de F. R. Fotbal, el urmînd să 
se dispute în ziua de 3 noiembrie.

din motive senti- 
să modifici for-

cumva.

a®

matia pe care ai tot utilizat-o în 
ultimii doi ani ?

— Crezi că sint în stare să-mi 
dau singur foc la casă ?...

— Dumneata ești oltean și oltenii 
nu prea fac așa ceva.

— Întocmai. Vreau să modific cît 
mai puțin formația din considerente 
exclusiv tehnice. Omogenitatea con
tează mult Si se dobindește greu. 
Chiar dacă unii dintre jucători sint 
lipsiți de vervă în prezent, starea 
lor se poate remedia în perioada 
prevăzută pentru corectări și fortifi
care dinaintea meciului țu cehii, 
în etapa anterioară partidei cu Fin
landa, situația era aceeași. Și am 
izbutit. Mai știu, de asemenea, că 
în fața unor încercări grele Sătmă
reanu, Radu Nunweiller, Dumitru, 
Dembrovschi și alții sa regăsesc 
de obicei. De pildă. Răducanu a 
venit la mine luni dimineața și 
era tare amărît pentru că mai de

mult a fost găsit vinovat intr-un 
accident de automobil și acum are 
de suportat daune materiale. Mi-a 
spus că l-a dat peste cap toată po
vestea, că și-a Pierdut formă, dar 
să n-am grijă, deoarece climatul de 
la lot și tensiunea unui mare meci 
internațional îl vor ajuta să se re
facă.

— De ce crezi că unii jucători 
sint cam dezamorsați T

— Cei de Ia Rapid din cauza In
succeselor din campionat. Iar dina- 
moviștii pentru treaba cu Feijenoord.

— Ce înseamnă convocarea lui Do- 
brin ?

— înseamnă că eu n-am 
decăți și ranchiună. M-am 
să-1 chem cînd am auzit că 
șit să alerge 3 100 m la testul
Are, probabil, o pregătire fizică sa
tisfăcătoare, iar în ultimele etape de 
campionat a jucat bine, după cum 
am fost informat de către Gheorghe 
Ola și Ilie Oană,

Știam că mulți jucători din echi
pa națională erau supărați ne el.

— Sper să se uite o serie de lu
cruri. iar băieții să-1 accepte pen
tru că e în formă bună. Poate că 
Dobrin vrea măcar acum să fie util 
echipei naționale și să joace precum 
i se va cere. Adică nu ca al treilea 
mijlocaș, deoarece pe teren propriu 
n-avem nevoie de trei jucători la 
mjloc, ci să fie un atacant muncitor, 
lucid și eficace.

— Nu se mai aude nimic în le
gătură cu Pîrcălab.

— Am renunțat Ia el fiindcă Ște
fan Covaci l-a urmărit la Metz și 
la Marsilia și mi-a scris că jocul 
lui nu prezintă nimic nou,

— Cum te mndești să ioace trico
lorii în partidele cu Cehoslovacia 
și Țara Galilor ?

— Să Joace ofensiv, dar cu busolă, 
cu răbdare si calm. Să evite o do
minare teritorială sterilă. Să nu 

adversarului 
trebuie 
partidă 

si ea

dintr» 
vor fi 
acesta

_ convingerea că vor fi res
tabilite echilibrul moral, capacitatea 
fizică șl orientarea de joo, adică 
strategia și tactica echipei.

— Ești sceptic in anumite privințe 1
— Da. Nu sint sigur dacă va pu

tea fi întărit moralul lui Răducanu. 
Mă întreb dacă jucătorii mei vor 
acoperi bine cele patru zone de atac 
și dacă in faza de apărare vor exe
cuta un marcaj sever șl prompt. 
Aș vrea să sper că Dinu va respec
ta disciplina de joc. Nu 
rezervă de fundaș central, 
să-1 înlocuiască la nevoie 
pescu sau pe Dinu.

— Jucătorii selecționați 
pînă acum un sezon dur, 
din numeroase partide grele. Incri
minezi faptul în aprecierile premer
gătoare celor două încercări din 
campionatul european ?

— Toamna aceasta cu trei me
ciuri pe săptămină pentru unii, ar 
fi trebuit să reprezinte un avantaj. 
Dacă ți fotbaliștii s-ar îngriji de 
condiția lor fizică. Dar, deocamda
tă, pe jucătorii noștri i-a ferit dum
nezeu de o asemenea grijă, astfel, 
incit, avantajul devine dezavantaj, 
iar noi la lot sintem veșnic obli
gați să luăm măsuri speciale. Am 
intrat in această viată fotbalistică 
de anvergură numai de vreo doi 
ani și nu învățăm din ea cit s-ar 
cuveni. Chiar și internaționalii noș
tri care ar trebui să fie niște ex
cepții, cind se întorc la cluburi iau 
imediat culoarea și obiceiurile ce
lorlalți.

— Angelo Niculescu are zile gre- 
la ? Simte frică 7 SL-a pierdut cal
mul ?

— Nu mi-e frică și nu ml-am 
pierdut calmul. Am să-mi fac da
toria șl dacă toți din mica noastră 
trupă iși vor face datoria, atunci 
vom auzi do bine.

găsesc o 
capabilă 
pe Lu-

au avut
compus

se 
in 
in 
un 
fi 
la

repeadă asupra 
ideea că acesta 
20 de minute. O 
ceas și 
câștigată 
început.

— Ai 
așa cum .. . . .

— Trebuie să avem un atao mal 
activ decît Feijenoordr

— Dacă în minutul 80 al meciu
lui cu Cehoslovacia scorul ar fi 
0—0. dumneata ai fi nervos ?

— Nu. pentru că în 10 minute se 
pot face multe lucruri bune. Din 
acest punct de vedere publicul va 
conta foarte mult. Și el va trebui 
să aibă răbdare, ea și jucătorii, 
încurajeze din răsputeri, dar să 
răbdare, fiindcă vom juca un 
important și cu un adversar 
Dacă va începe să-i fluiere și 
huiduie pe băieți după fiecare 
nereușit, asta 
și entuziasmul lor. Fără supărare, 
și tricolorii și noi, antrenorii lor, 
avem motive să spunem că pubii- 

ne-a 
trebuit, 
ca joc, 
adesea

jumătate 
Si spre sfirșit,

mîncat 
durează 
poate 

nu doar
jucînd camvrea să-i vezi _ 

a jucat Feijenoord-ul ?

Să-i 
aibă 
meet 
tare, 
să-i 

efort 
va roade luciditatea 
lor.

Romului BALABAN

SCHIȚĂ DE PORTRET

cui nu ne-a înțeles și nu 
ajutat încă așa cum ar fi 
Nu ne-a înțeles ca echipă, 
cu stare de spirit. A fost 
nerăbdător și neîncrezător.

— Cu presa cum o mai duci, to
varășe Niculescu ?

— Mult mai bine decît înainte,. 
In ultima vreme, deosebirile de ve

PE AGENDA ACTUALITĂȚII
ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A Xl-a A DIVIZIEI B ARBITRII MECIURILOR ETAPEI

...Vara lui 1966. Absorbit de u- 
nele probleme cotidiene. Titus Lu- 
caciu, secretarul clubului sportiv 
„U” Cluj, nici n-a auzit bine bă
taia timidă din ușă. I s-a părut 
că a bătut cineva, dar nu era si
gur si ca atare n-a răspuns : in
tră. Apoi, bătaia s-a repetat, iar 
la îndemnul „intră", un tinerel 
fîsticit si îmbujorat la față ca o 
fată _ mare și-a vîrît capul prin 
ușa întredeschisă. Dar speriat par
că de decorul camerei, a închis 
brusc ușa. Abia după un răstimp, 
a îndrăznit să intre în birou șl. 
cu vocea pierdută si gituită de e- 
motie spuse : „mă numesc Lică 
și aș vrea să joc fotbal la U".

Acesta a fost ..debutul” lui Lică 
la „șepcile roșii".

...în urmă cu vreo trei ani, in- 
tr-o duminică friguroasă, de în-

SERIA I SERIA A II-A A IX-a A DIVIZIEI A
Progresul Brăila — Sportul Stu

dențesc : M. ROTARU, ajutat de 
P. Mărășescu și D. Arndt (toți din 
Iași);

C.F.R. Pașcani — Dunărea Giur
giu : V. LIGA, ajutat de 
ladescu șl O. Turcitu (toți 
lăți);

Ceahlăul P. Neamț — 
Cîmpina : V. POPA, ajutat de T. 
Oniga și A; Sandor (toți din Iași);

F. C Galați — Portul Constanța : 
M. MOROIANU, ajutat de I. Chi- 
riță și V. Neacșu (toți din Plo
iești);

Metalul Tîrgoviște — Metalul 
București : O. CALUGHEROVICI, 
ajutat de I. Banciu și G. Racz 
(toți din Brașov);

Ș. N. Oltenița — Știinta Bacău : 
C. MANUȘARIDE, ajutat de I. Don- 
cea și I. Simion (toți din Bucu
rești) ;

Progresul București —- Chimia 
Rm. Vîlcea : C. GHIȚA, ajutat de 
C. Braun și G. Pop (toți din Bra
șov);

Metalul Plopeni — Politehnica 
Galați : I. GHEORGHIȚA, ajutat 
de N. Păvălugă și A. Petre (toți 
din București).

V. Pa- 
din Ga-

Poiana

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET

1. DINAMO
2. Petrolul
3. „U“ Cluj
4. Rapid
6. Jiul
6. Crișul
7. Steaua
8. Univ. Craiova
9. U.T.A.

10. Farul
11. F.C. Argeș
12. Politehnica
13. Sport Club Bacău
14. Steagul roșu
15. A.S. Armata
18. C.F.R. Cluj

REZERVE

20— 7
14— 9
11—10
10—11
18—13

9— 5
11—14
9—10

15— 17
6— 13
8—16
7— 16
7—17
6—23

AZI, ETAPA IN „CUPA ROMÂNIEI"
In populara competiție „Cupa 

României" se va desfășura astăzi 
o nouă etapă. Iată programul în
tocmit de F. R. Fotbal (primele 
echipe sînt gazde) i Petrolul Moi- 
nești — C.F.R. Pașcani, Cimentul 
Medgidia—I.M.U. Medgidia, Elec
tronica București — Metalul Plo- 
peni, Vulcan București—F. C. Ga
lați, Olimpia Rm. Sărat—Ceahlăul 
P. Neamț, Petrolistul Boldești— 
Știința Bacău, Unirea Drăgășani— 
Metalul Tîrgoviște, Dunărea Cala
fat—C.S.M. Reșița, Laminorul Nă
drag—Politehnica Timișoara, Mi - 
nerul Bocșa—C.F.R. Timișoara, 
Mljiaur Zlatna — £>Hmpia Oradea,

Soda Ocna Mureș—Minerul Baia 
Mare, Ind. sîrmei C. Turzii—Olim
pia Satu Mare, Textila Odorhei— 
Independența Sibiu, Oltul Sf. 
Gheorghe — Metalul București și 
Tractorul Brașov — Sportul studen
țesc București.

Toate partidele vor începe la ora 
14,30.

In caz de egalitate după 90 de 
minute, jocul va fi prelungit cu 
două reprize a cite 15 mi
nute fiecare. Dacă egalitatea 
se va menține și după pre
lungiri, atunci echipa care a evo
luat în deplasare se va califica 
pentru etapa viitoare. /

Minerul Baia Mare — Politehnica 
Timișoara : I. CÎMPEANU, ajutat 
de T. Gaboș și E. Călbăjos (toți 
din Cluj);

Electroputcre Craiova — Gaz me
tan Mediaș : GIL VASILESCU II, 
ajutat de M. Ovezea și N. Suciu 
(toți din București);

C.F.R. Arad — Vulturii textila 
Lugoj ; M. NICOLAESCU (Caran
sebeș), ajutat de A. Ștefan (Pe
troșani) și M. Pădureanu (Deva);

Olimpia Satu Mare — Olimpia 
Oradea : G. VEREȘ, ajutat de I. 
Berger și I. Păcuraru (toți din 
Cluj);

Chimia Făgăraș — Gloria 
ța: G. BOTESCU (Moreni), 
de C. Ghenciulescu și M. 
(ambii din Tîrgoviște);

Minerul Anina — C.S.M. Reșița : 
A. ENE, ajutat de I. Croitoru și 
T. Ilie (toți din Craiova);

C.S.M. Sibiu — Corvinul Hune
doara : S. MARIAN (Sighișoara), 
ajutat de P. Avram (Sighișoara) și 
D. Răduțî (Reghin);

C.F.R. Timișoara — Metalurgis
tul Cugir : T. VAS. ajutat de V. 
Iacob și A. Sike (toți din Oradea).

O. 
la 
C.

Bistri- 
ajutat 
Badea

Sport Club Bacău — Steaua : 
ANDERCO (Satu Mare), ajutat 
linie de V. Catană (Cărei) și 
Silaghi (Baia Mare);

Crișul — C.F.R. Cluj: V. PA- 
DUREANU, ajutat de Em. Martin 
și I. Puia (toți din București);

Rapid — Politehnica : K. GHEMI- 
GIAN, ajutat de F. Coloși și A. 
Paraschiv (toți din București) ;

A. S Armata — Petrolul : M. 
BADULESCU, ajutat de I. Erdoș 
și Z. Szilaghl (toți din Oradea) ;

Farul — Jiul : G. LIMONA, aju
tat de Gh. Vasilescu I și C. Iofciu 
(toți din București);

Dinamo — U.T.A.: AUREL BEN- 
TU, Vasile Tema și Anton 
(toți din București).

„U“ Cluj — F. C. Argeș : 
MITRESCU, ajutat de V. 
șan și G. Olteanu (toți din Bucu
rești) ;

Univ. Craiova — Steagul roșu: 
C. NICULESCU, ajutat de M. Ni- 
ță și C. Costică (toți din Bucu
rești).

Miinich

V. DU- 
Murgă-

DUPĂ OPT ETAPE,

CIFRELE VORBESC...
® Cu cele 14 goluri înscrise în 

ultima etapă, totalul lor a ajuns 
la 161 ; 9 goluri au fost marcate de 
9 apărători, 30 de 17 mijlocași, 
118 de 56 atacanți, iar 4 au fost 
autogoluri.

• Cele mal mari note, în aceas
tă etapă, le-a primit U.T.A. — 
94 p (cu o medie de 8,54), iar cele 
mai mici note Ie-a primit Petrolul 
— 62 p (5,63). Cea mai bună apă
rare : U.T.A. — 44 p (8,80), cea 
mai bună linie de mijloc: U.T.A.— 
18 p (9,00), iar cel mai bun atac : 
F. C. Argeș — 34 p (8,50).

• Clasamentul „constant-va- 
loric" după opt etape, se prezintă 
astfel: 1. „U“ CLUJ 654 p (Lică 
64), 2. Dinamo 639 p (Lucescu 65), 
3. U.T.A. 633 p (Domide 64), 4. 
Steaua 631 p (Naoin 62), 5. S. C. 
Bacău 619 p (Dembrovschi 63), 
6. A.S.A. 618 p (Hajnal 63), 7. Stea
gul roșu 601 p (ADAMACHE 66), 
8. Farul 600 p (Ștefănescu 61), 9. 
Univ. Craiova 597 p (Țarălungă 60),
10. F. C. Argeș 591 p (Dobrin 60),
11. Rapid 587 p (Dumitru 58), 12. 
Jiul 583 p (Georgevicl 58), 
C.F.R. Cluj 580 p (M. Bretan
14. Politehnica 560 p. (lanul
15. Petrolul 552 p (N. Ionescu
16. Crișul 529 p (Lucaci 50).
• Clasamentul eficacității, întoc

mit pe baza raportului dintre to
talul golurilor și totalul șuturilor

13.
56),
59),
56),

I
trase la poartă, după opt etape, 
este următorul : 1. „U" CLUJ 16,45 
(16:96), 2. U.T.A. 15,62 (20:128), 3. 
F. C. Argeș 13,33 (14:105), 4. 8. C. 
Bacău 11,86 (14:118), 5. Univ. Cra
iova 19,47 (11:105), 6. Dinamo 10,07 
(13:129), 7. Steagul roșu 9,89 (9:91), 
8. Steaua 9,32 (11:118), 9. Politeh
nica 9,25 (10:108), 10. Rapid 8,33 
(9:108), 11. Farul 8,13 (10:123), 12. 
C.F.R. Cluj 6,38 (9:141), 13. Petro
lul 5,43 (5:92), 14. A.S.A. 4,59 (4:87), 
15. Crișul 1,98 (2:101), 16. Jiul 1,44 
(2:138). Deci, după opt etape au 
fost trase la poartă 1788 șuturi, 
mareîndu-se 157 de goluri (8,78%).
• Clasamentul orașelor, pe baza 

mediei de spectatori — cifră apro
ximativă — după opt etape, arată 
astfel: 1. Craiova 23 333, 2. _ 
rești 21000, 3. Tg. Mureș 
4. Oradea 12 750, 5.-6. Iași 
tești 11 750, 7. Constanța
8. Arad 10 500, 9. Brașov 
10. Cluj 8 285, 11. Bacău 8 250, 12. 
Ploiești 8 000, 13. Petroșani 5125.
• Situația in „Trofeul Petachov- 

schi“, după opt etape, este urmă
toarea : 1. TG. MUREȘ 9,00; 2.-3. 
Ploiești șl Pitești 8,75; 4. Craiova 
8,66; 5. Brașov 8,60; 6. Oradea 8,50; 
7. București 8,41; 8. Constanța 8,25:
9. -10. Arad șl Bacău 8,00; 11. Iași 
7,50; 12. Cluj 7,37; 13. Petroșani 
6,50.

Bucu- 
13 750, 
și Pi
li 500,
9 000,

Adrian VA£iIW>CV

ceput de februarie, chemarea ba
lonului rotund m-a scos din casă. 
„U’< Cluj avea un meci de veri
ficare. Zăpada bătătorită, petice 
de gheață ; pe acest gazon-patinoar, 
zvîrluga de Lică și-a „înșurubat” 
toți adversarii, a jonglat în fel și 
chip cu balonul, făclndu-ne pe 
noi, cei înșirați de-a lungul tu
șelor. să uităm pișcăturilor geru
lui. Incîntat de evoluția acestui 
spiriduș. mi-am intitulat croni- 
cheta : „Festival Lică”. Mi-am a- 
tras ..interpelările” ironice ale a- 
micului Titi Teașcă, antrenorul de 
atunci al lui „U” : „Și zi 
festival Lică ? Te-a aiurit cu 
tele și gata festivalul 1 Prea 
grăbit. încă nu-i copt. Să 
pună ceva carne pe oase că 
e slăbănog"...

...A plecat Teașcă. a venit 
Fane Cîrjan ; a plecat șl 
Fane Cîrjan, a revenit Șepci, 
ca un făcut, Lică apărea 
meteoric în prima formație. 
făcut în schimb un stagiu înde
lung în echipa „cadeților", sub 
îndrumarea lui Bălutiu. La me
ciurile de deschidere, spectatorii 
veneau ca să-1 vadă pe Lică, să-i 
admira fentele și șuturile-explo- 
zive, de te cuprindea mirarea de 
unde atîta forță la un tinerel 
deșirat. „Hai Lică” — Izbucneau 
tribunele cînd mingea începea să 
deseneze arabescuri pe gazon, di
rijată de fantezia lui Lică.

...Toamna lui 1971. La „cîrma” 
iul „U” a venit un om sobru. în
drăgostit pînă la ultima fibră de 
fotbal, Ștefan Onlsie. Din primul 
meci și-a făcut debutul în echipă, 
pe post de titular, Lică. După 
șase etape, Lică are patru goluri 
la activ, cel de la Brașov deve
nind antologic. înmărmurindu-1 pe 
Adamache.

...Ar mal fi de spus că în 
„întreruperea” dinaintea meciu
lui cu Finlanda, în turneul făcut 
de .,U” la Erevan și ciștigat de 
fotbaliștii clujeni, fotbalistul care 
a cucerit galeria armeană a fost 
Lică. Nu o dată, cînd jucătorul 
clujean se afla cu mingea la pi
cior, tribunele _ ' J____
giumbușlucurile și fantezia aces
tuia, scandau : „Like, Like...”

...Ar mal fi de spus că în clasa
mentul notelor obținute de echipă 
după sase etape. Lică se află pe 
primul loc. cu media 8- Pe firma
mentul Iul „U” Cluj, unde au stră
lucit atitea stele — Guga, Sepi, 
Sfera. Toni Dascălu, Luca, Traiar 
Georgescu, Ivansuc șl multi alții 
— a apărut o nouă stea. Să spe
răm că nu este vorba de un... 
meteor.

așa : 
fen
te-a i 
mai 
prea
nea 
nea 
dar, 
doar 
$i-a

entuziasmate de

Victor MOREA



Tinerii noștri trăgători au lăsat 
o foarte bună impresie la Moscova

Echipele de sabie și spadă ale Bucureștiului

au cules victorii de prestigiu ta capitala U.R.S.S
Tineril scrimerl care au reprezentat 

Bucureștiul în tradiționala întîlnire 
cu reprezentativa Moscovei s-au îna
poiat în Capitală cu un bilanț deose
bit de îmbucurător. Am anunțat că 
ei au obținut un dublu succes la sa
bie (Pa echipe și individual) dar la 
acesta s-au adăugat și victoria echi
pei de spadă, precum și bunele rezul
tate obținute de spadasini șl floretiste 
în turneul individual la armele res
pective.

Prof. L. Glișcă, unul din antrenorii 
care au însoțit lotul în capitala U.R.S.S., 
ne-a furnizat rezultatele complete ale 
întîlnirii precum și cîteva amănunte 
interesante. Iată mai întîi rezultatele, 
ele însele destul de elocvente :

Floretă fete. Echipe: București cu 
Moscova III 9—1. cu Moscova II 9—2 
și cu Moscova I 8—8 (gazdele au cîș
tigat la două tușe diferență). Indivi
dual : 1. Zolotova (M) 4 v d.b. ; 2. 
Draga (B) 4 v d.b.; 3. Ostafi (B)
3 v ; 4. Crișu (B) 2 v ; 5, Belova (M)
2 v : 6. Bartos (B) 0 v. Floretă băieți. 
Echipe : București cu Moscova II 9—7. 
cu Moscova I 4—9. Individual; 1. 
Peschonov (M) 4 v ; 2. Zemsci (M)
3 v ; 3. Dinu (B) 3 v ; 4. Popov (M) 
2 v ; 5. Fomenko (M) 2 v ; 6. Hetz (B) 
1 v. Sabie. Echipe : București cu Mos
cova III 9—4, cu Moscova II 9—1 și 
cu Moscova I 9—4. Individual : 1. Pop 
(B) 4 v d.b. ; 2. Marin (B) 4 v d.b. ;

3. Maici (M) 3 v: 4. Djevaltovski (M)
2 v; 5. Crișu (B) 2 v; 6. Kabin (M) 
0 v. Spadă. Echipe; București cu Mos
cova III 9—3, cu Moscova II 8—2 și 
cu Moscova I 9—5. Individual : 1. 
Konov (M) 3 v d.b. ; 2. Szabo (B)
3 v d.b. ; 3. Zidaru (B) 3 v d.b. ; 4. 
Dementiev (M) 3 v d.b. •, 5. Popa (B) 
1 v ; 6. Maslov (M) 1 v.

După cum se vede turneul indivi
dual de spadă a fost extrem de dis
putat și chiar după barajul dintre cei
4 trăgători, Szabo se afla încă la ega
litate cu Konov. S-a recurs, pentru 
departajare, la totalizarea coeficienți
lor realizați de cei doi și astfel locul 
I a fost atribuit lui Konov.

Avînd în vedere valoarea generală 
a scrimei sovietice ca și cea a tineri
lor ei reprezentanți, rezultatele tră
gătorilor noștri sînt cu totul meritorii 
și pline de promisiuni pentru viitor. 
Prof. Glișcă a remarcat, îndeosebi, 
forma bună manifestată de A. Crișu, 
V. Draga, M. Ostafi (floretă fete). 
Dinu (floretă băieți), Pop. Marin și 
S. Crișu (sabie), Szabo, Zidaru, Popa 
(spadă).

Au produs o deosebită impresie vic
toriile spadasinilor și sabrerilor. aceș
tia din urmă fiind felicitați călduros 
de campionul mondial Renski, pre
zent la întrecere și de antrenorul e- 
merit Saiciuk. (s.b.).

Un program bogat și variat

kk
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Cehoslovacia — Țara Galilor la fotbal

URMĂRIM 0 VICTORIE LA SCOR

TAMARA
LAZAKOVICI

telex). — Se- 
a Cehoslova-

L Novak: „IN MECIUL CU GALEZII

CONTINUU SĂ JOC
IN TURNEE!

pentru naționala de polo

in anul olimpic
Zilele trecute, a avut loc la 

Atena, conferința anuală de calen
dar a Ligii europene de natație, la 
care țara noastră a fost reprezen
tată de Constantin Mihai, secreta
rul general al F.R.N. La întoarce
rea sa în Capitală, l-am solicitat 
un scurt interviu, 
mul internațional 
noștri fruntași în

— Care sînt 
petiții în care 
înotătorii și jucătorii 
în anul olimpic 7

— Spre deosebire de
cînd partenerii de discuții se do
vedeau mai maleabili în ceea ce 
privește acordul pentru unele com
petiții de amploare, sau întreceri 
bilaterale și triunghiulare, de a- 
ceastă dată, aproape fiecare dele
gat, susținînd doar propriile inte
rese ale federației pe care o re
prezenta, nu a ieșit din limitele 
unei scheme de program dinainte 
stabilită. Cu toate acestea, am re
ușit destul de mult. Echipa de polo 

1 (este vorba de cea reprezentativă) 
va întîlni formațiile Cehoslovaciei 
(la București, în martie), Suediei 
și Bulgariei (la București, în mar
tie) și apoi se va deplasa la Sofia 
pentru a juca cu selecționatele 
Spaniei, R.D. Germane, Greciei, 
Turciei și Bulgariei. Cu alte cu
vinte, pînă la turneul de califi
care pentru J.O. din luna mai, po- 
loiștii noștri se vor întrece direct 
cu toți prezumtivii adversari de 
la Mtinchen. In continuare, pînă

privind progra- 
al sportivilor 

viitorul sezon, 
principalele com- 
vor fi angajați 

de polo

alțl ani,

la turneul olimpic din august, e- 
chipa va fi angajată în turneul 
de la Leipzig, din luna mai (R.D. 
Germană, Cehoslovacia, Bulgaria), 
Minsk, luna iunie (U.R.S.S., Bulga
ria, Spania, Iugoslavia), Budapes
ta, luna iunie (S.U.A., Iugoslavia, 
R.F. a Germaniei, Olanda, Ungaria) 
și Augsburg, luna iulie (S.U.A., 
Spania, Olanda, Ungaria, R.F. a 
Germaniei). în sfîrșit, ultima veri* 
ficare înaintea Olimpiadei o va 
prilejui turneul balcanic (Sofia, 
10—13 august). Cît privește înotă
torii, aceștia vor concura la tradi
ționalele Campionate internațio
nale ale României (Reșița, 21—22 
februarie), la mica „olimpiadă" de 
la Bremen (25—27 februarie), „Ma
rele premiu al ziarului Komsomol- 
skaia Pravda" 
martie), „Trofeul celor 
(5—6 iulie) și concursul 
lui olimpic al R.D. 
(13—14 iulie). Echipele 
vor întîlni Austria și Franța (B) 
la Brăila (8—9 iulie) și Polonia 
(luna aprilie).

— Considerați satisfăcător a- 
cest program în vederea pregă
tirilor olimpice 7

— Pentru echipa de polo 
fără îndoială. înotătorii însă 
fi puțin vitregiți. Oricum, cei 
șanse de a concura la J.O. 
avea mai multe ocazii de a-și 
rifica posibilitățile, de a-i convinge 
pe selecționerii lotului olimpic.

O vizită la redacție, aproape neaș
teptată dar cu atît mai plăcută, ne-a 
pus ieri în fata Iul Ion Țiriac.

„Mă întorc în Anglia, la finele 
săptămînii — ne spune maestrul 
emerit al sportului Ion Țiriac. Con
tinui să joc în turneele pentru Cu
pa Dewar, la care am avut un de
but bun — după cum știți desigur 
— cîștigînd dublul la Billingham, 
împreună cu englezul Gerald Bat
trick. M-am înțeles bine cu parte
nerul meu, deși improvizat. Dar și 
la simplu, evoluția mea poate fi 
considerată satisfăcătoare, fiind oprit 
doar de Jaimă Fillol, în semifinale, 
același care avea_ să termine învin
gător în 
cat pe 
care îmi 
un tenis_ ____ _____  .

In același moment al 
noastre, ne-a parvenit primul rezul
tat obținut de Ilie Năstase în tur
neul „indoor" de la Wembley: vic
toria asupra americanului Roy Barth.

„Mă tem că Ilie va avea de furcă 
la Wembley, unde se joacă pe par
chet — precizează Țiri. Deci, forța 
serviciilor și rapiditatea retururilor 
contează în primul rînd. Este unul 
din motivele pentru care m-am ab
ținut să particip la acest turneu. 
Năstase are pe partea sa de tablou 
pe australienii Roy Emerson și 
John Newcombe, adversari foarte 
dficili".

La întrebarea noastră asupra Pla
nurilor sale pentru viitorul apropiat, 
interlocutorul nostru ne-a răspuns: 
„După Cupa Dewar, sînt invitat la 
Casablanca, pentru tradiționalele 
campionate internaționale ale Ma
rocului, turneu open. Voi fi acolo, 
la sfîrșitul lunii viitoare".

probă. Precizez că s-a ju- 
uniturf, suprafață de joc 
convine și totodată asigură 
de bun nivel calitativ”.

discuției

PRAGA 26 (prin 
lecționata de fotbal 
ciej și-a încheiat pregătirile pentru 
meciul, de azi, cu Țara Galilor. 
Fotbaliștii cehoslovaci au susținut 
luni o întîlnire cu divizionara B, ■ 
Skoda Ml. Boleslav, pe care au 
întrecut-o cu 7—1 (4—1), prin go
lurile marcate de Stratil (2), Do- 
bias, Kuna, Rabat, B. Vesely șl 
Danko — respectiv Taborsky (au
togol). în cele două reprize au 
fost folosiți majoritatea jucătorilor 
din lot.

Interesant este faptul că o serie 
de jucători care nu fuseseră nomi
nalizați în echipa probabilă (Stra
til, Danko, Kuna, Rabat) s-au com
portat mai bine decît titularii, fapt 
care l-a determinat pe antrenorul 
Novak să declare că echipa defi
nitivă o va anunța abia înaintea 
meciului. Iată formația aliniată în 
j'ocul de antrenament i Viktor

(Vencel) — Dobias (Rusnak), 
Zlocha (Tomanek), Hrivniak, Ta
borsky — Polak (Hrdlieka), Kuna 

B. Vesely (Nehoda), Stratil, Jokl, 
(Danko), Rabat (J. Capkovici).

După joc, L. Novak a fost în
trebat cum vede meciul cu Țara 
Galilor. „întîlnirea nu este ușoară, 
indiferent ce echipă aliniază ga- 
lezii — a spus antrenorul naționa
lei cehoslovace. Firește, noi nu ur
mărim numai obținerea victoriei, 
ci, în primul rînd, realizarea unui 
scor cît mai categoric, pentru a ne 
crea un golaveraj cît mai bun, ceea 
ce este foarte important pentru 
clasament".

JAN SOKOL

N. R. — Reamintim că mecisl 
dintre Cehoslovacia și Țara Gali
lor va fi transmis pe micul ecran 
(înregistrare) astăzi, cu începere de 
la ora 22,25.

Născută la 11 
martie 1954, în o- 
rașul Vitebsk. A- 
re 1,47 m înălți
me și 43 kg. Ac
tivează in clubul 
Dinamo - Vitebsk. 
Este elevă. A 
făcut parte din 
echipa U.R.S.S. 
care a cîștigat ti
tlul mondial în 
1970 la Ljubljana.

NĂSTASE SE CALIFICĂ LA WEMBLEY

(Leningrad, 26—30
7 coline" 
comitetu- 
Germane 
naționale

vor 
cu 

vor 
ve-

TURNEUL DE ȘAH DE LA SMEDEREVSKA
BELGRAD, 26 (Agerpres). — în 

turneul internațional de șah de la 
Smederevska Palanka (Iugoslavia) 
s-au disputat partidele întrerupte 
din rundele anterioare. Maestrul 
român Theodor Ghițescu a remizat 
cele două partide întrerupte 
Janosevici și Zaițev. Aceasta 
urmă a cîștigat la Martinovich 

înaintea ultimei runde, în
sament conduce Smejkal (Ceho
slovacia) cu lO'/t puncte, urmat de;

cu 
din

cla-

2. Karaklaici (Iugoslavia) — 10 
puncte, 3. Kurajița (Iugoslavia) — 
81/? puncte, 4. Ostoici (Iugoslavia),
5. Zaițev (U.R.S.S.) — 8 puncte, 6.
6. Rajkovici (Iugoslavia) — 71/! 
puncte, 7—10 Ciocâltea (România), 
Ivkov (Iugoslavia), Pîdevski, Popov 
(ambii Bulgaria) — cu cîte 7 punc
te, 11. Vujkovici (Iugoslavia) — 61/» 
puncte, 12—14 Ghițescu (România), 
Janosevici, Knezevici (ambii Iugo
slavia) — cu cîte 6 puncte etc.

HOCHEIȘIII SOVIETICI 
SE PREGĂTESC

PfNTRU SAPPORO
O selecționată a tinerilor 

hocheiști sovietici, pregătită 
de foștii internaționali Vse
volod Bobrov și Nikolai Pu- 
cikov, a efectuat recent un 
turneu de 6 meciuri (în 7 
zile) în Suedia și Finlanda, 
unde a întîlnit cîteva dintre 
cele mai renumite echipe de 
club. Sportivii sovietici au 
cîștigat toate cele 6 partida 
la scoruri categorice (au 
marcat în total 44 de goluri 
și au primit doar 10), de- 
monstrînd excelente calități, 
care au atras selecția celor 
mai talentați tineri în prima 
reprezentativă a Uniunii So
vietice. Printre aceștia se află 
portarul Scepovalov de la 
S.K.A. Leningrad, fundașul 
Poladiev de la Spartak Mos
cova și atacanții Sadrin 
(Spartak) și Soloduhin 
(S.K.A.).

...in timp te „dispar" 3 capi de serii (Smith, Rosewall, Riessen)
LONDRA, 26 (Agerpres). — în 

primul tur al turneului de tenis 
„open" de la Wembley — jucăto
rul român Ilie Năstase l-a învins 
în două seturi pe americanul Roy 
Bdrth : 8—6, 6—4.

în cea mai echilibrată partidă 
a zilei, tenismanul cehoslovac Jan 
Nodes a dispus cu 6—3, 4—6, 6—4 
de australianul Fred Stolle. Au fost 
înregistrate și două mari surprize: 
australianul Ray Ruffels l-a elimi
nat cu 9—8, 6—4 pe Stan Smith, 
unul din capii de serie ai con-

cursului, iar sud-africanul Fred Mc 
Millan l-a întrecut cu 6—4, 6—2 pe 
Ken Rosewall (Australia).

Alte rezultate: Alexander (Aus
tralia) — Froehling (S.U.A.) 7—5, 
6—2: Borowiak (S.U.A.) ■— Moore 
(R.S.A.) 9—8, 6—3; Hewitt (R.S.A.)
— Riessen (S.U.A.) 9—8, 6—4; New
combe (Australia) — Davidson 
(Australia) 9—8, 9—8; Emerson
(Australia) — Bowrey (Australia) 
6—3, 7—5; Laver (Australia) —
Taylor (Anglia) 7—5, 8—6.

„Trofeul Carpațila handbal
(Urmare din pag. 1)

— Zolkina (2), Losblna (2), 
(2), Poliakova (1), Vasilen- 
Popova, Androsova. Au con- 

P. Țîrcu —

ce în repriza secundă înlocuitoarea 
sa, Bujdosd a blocat cu mai multă 
siguranță mingi grele. în general, 
partida a fost deosebit de intere
santă. presărată cu numeroase fa
ze, aplaudate la scenă deschisă.

Au jucat formațiile R. D.GERMA-

drova 
Balan 
ko (1), 
dus i Gh. Popescu și 
ambii România.

R. D. GERMANA — UNGARIA 
13—10 (9—6). Elevele 
Becker au realizat un 
cu un handbal curat, 
dovedindu-se dîrze în 
pregătind cu grijă atacul, unde au 
pus-o pe excelenta Christine Hoch
muth de nenumărate ori în poziții 
ideale de a marca. Formația învin
gătoare a dominat în majoritatea 
timpului, a condus uneori cu 4 
puncte diferență (min. 161 8—4, 
mln. 26 : 10—6), fiind o singură 
dată în dificultate, în min. 31, cînd 
reprezentativa Ungariei s-a apropiat 
la un gol diferență: 10—9. Cam
pioanele lumii, jucătoarele maghia
re, au dat o replică bună, avînd 
un blocaj greu de străpuns și o 
realizatoare, Toth-Harsany, în mare 
vervă. Vom menționa faptul că în 
prima repriză portarul Eleck s-a 
comportat slab, ușurînd mult sar
cina echipei R. D. Germane, în timp

lui Hans 
joc frumos, 
combinativ, 
apărare și

Programul de azi: ORA 
16,15 : Ungaria — Olanda ; 
ORA 17,20: R. D. Germană 
— Iugoslavia ; ORA 18,30_: 
România — Uniunea Sovietică.

NÂ : Zober — Koch (3), Michaelis, 
Heintz (1), Kahnt, Helblg, Winkler 
(1), Hochmuth (8), Braun, Kretzch- 
maar ; UNGARIA : Eleck (BujdO- 
so), Tomann, Toth — Harsany (4), 
Eleck (2), Csik (3), Takacs, Polster, 
Juling (1), Katalin Toth, Vanya. Au 
condus foarte bine V. Sidea și P. 
Cîrligeanu — ambii România.

ROMANIA — OLANDA 20—9 
(11—2). Meciul a evidențiat dife
rența de valoare dintre cele două 
echipe. în condițiile unui adversar 
de condiție modestă este greu să 
apreciem însă forma în care se află

selecționata noastră, mai ales că 
antrenorii au rulat întregul lot de 
jucătoare cu scopul de a încerca 
diferite formule de echipă. Victo
ria, desigur, mulțumește pe supor
teri însă probabil că ea nu poate 
avea un caracter hotărîtpr ta sta
bilirea ierarhiei finale din cadrul 
acestui turneu, deoarece este ușor 
de presupus că și celeilalte patru 
echipe vor trece ușor de reprezen
tativa Olandei. Ceea ce ne-a im
presionat a fost siguranța Irlnel 
Climovschi (să nu uităm că porta
rul este un factor esențial!), pu
terea de luptă și precizia Rozaliei 
Sos, forma bună a lui Băicoianu, a 
micuței Ibadula, a lui Arghir șl 
Magyar!. Nutrim speranța că și în 
celelalte partide, firește mai grele, 
selecționata 
evidență și

Au jucat 
Climovschj
Băicoianu (1), Miklos (2),
(1) , Sos (7), Ibadula (2), Magyar!
(2) , Schramko, Oancea, Furcoi (2); 
OLANDA : Van Maanen (Van Wou- 
denberg) — Rapel (4), Hendriks, 
Martens, Piller (1), Geerdink, Van 
Draanen, Aarts (2), De Waard, 
Smit (2), Van Wijk. Au condus: 
Hedi Malek și Anour Osman — 
ambii Tunisia.

Istoria gimnastica! sportive n-a 
consemnat, pînă acum, ta marile 
confruntări (campionate europene 
și mondiale sau J.O.) un rezultat 
egal în fruntea clasamentului in
dividual compus. Ceea ce părea 
imposibil s-a produs, însă, la 
„europenele" feminine, ' recent 
încheiate la Minsk, unde titlul 
continental absolut a fort împăr
țit gimnastelor sovietice Turis
ceva și Lazakovicâ, care, în a- 
ceastă situație, își împart, acum, 
și rubrica noastră. Numai cupa 
de argint masiv a Federației in
ternaționale de gimnastică — ne- 
avînd un duplicat — a trebuit 
să intre în posesia uneia dintre 
învingătoare. Și aceasta a fost 
Ludmila Turisceva. desemnată 
prin eliminarea notei celei mai 
slabe din calculul mediei la fie
care aparat.

Această egalitate, dusă pînă la 
sutimi de punct (ambele gimnas
te au totalizat cîte 38,85 p), n-a 
fost un simplu capriciu al cifre
lor. ci, realmente, consecința fi
rească a unei lupte extrem de 
echilibrate între două destoinica 
reprezentante ale gimnasticii so
vietice. Însăși dubla campioană 
mondială, olimpică și europeană 
Larisa Latînina, prezentă la 
Minsk, recunoștea că nu-șl amin
tește să fi văzut O asemenea 
fantastică dispută.

Interesant este faptul că fie
care din aceste gimnaste a ajuns

Pe o cale aparte, cu totul pro
prie, la cel mai înalt punctaj. 
Ludmila — cu o experiență com- 
petiționalft mai bogată —> a pre
ferat exercițiile grele, riscante, 
pe care le-a executat cu multă 
ambiție dar uneori cu mai pu
țină siguranță. Tamara, dimpo
trivă, a ales exerciții de o difi
cultate mai redusă, dar s-a stră
duit să la efectueze cît mal a- 
proape de perfecțiune. Evoluția 
Ludmilei pe bîrnă — de exem
plu — a fost o cascadă impetu
oasă de elemente dificile. în 
timp ce Tamara a efectuat totul 
într-un ritm mai lent, cu grijă 
maximă pentru precizie, acurate
ța, evitînd complicațiile.

Există, totuși, șl trăsături co
mune între aceste gimnaste. Am
bele au început să facă sport din 
clasa a V-a, împletind riguros 
pregătirea sportivă cu cea școlară 
și situîndu-se astfel printre frun
tașii la învățătură ai școlilor lor. 
Amîndouă au pornit pe acest di
ficil drum al gimnasticii de per
formantă din dorința de a deveni 
0 nouă Latinina (spune Turisceva) 
sau o nouă Petrik (cum afirmă 
Lazakovtoi). Șl. iată că amîndouă 
au urcat treptele cele mai înalte 
ale măiestriei, rămînind în mina 
aceluiași antrenor care le-a Îndru
mat primii pașii, r&mînînd în ace
lași club unde au făcut primele lor 
antrenamente.

României va scoate ta 
alte calități.
formațiile : ROMANIA: 
(Buzaș) — Arghir (3), 

Popa LUDMILA TURISCEVA
S-a născut la 7 octombrie 1952 In orașul Grozni. Are 1,55 m 

înălțime și 47 kg. Face parte din clubul Dinamo Grozni. Ur
mează cursurile Institutului pedagogic. A participat la J. O. din 
1968 (locul I pe echipe; locul 24 la individual).

La CJE. din 1969: locul III la individual, la paralele și sol. 
La C.M. din 1970 : locul I pe echipe, individual ți la sol;, 

tocul II la paralele și locul III la sărituri.

I

I

BREVIAR OLIMPIC
• Ultimul termen pentru în

scrierile nominale la Jocurile O- 
limpice de vară de la Mtinchen a 
fost stabilit pentru zaua de 20 au
gust 1972, ora 24.

• A fost alcătuit Comitetul de 
organizare a J.O. din 1976 de la 
Montreal. Printre membri figu
rează următoarele trei personali
tăți 1 Jean Drapeau, primarul ora
șului Montreal, Harold M. Wright, 
președintele Comitetului olimpic 
canadian și James Worrall, mem
bru al Comitetului Internațional 
Olimpic pentru Canada.

• John Kelly jr„ președintele 
lui Amateur Athletic Union și 
membru al Comitetului olimpic al 
S.U.A., s-a pronunțat cu hotărîre 
pentru primirea sportivilor Repu
blicii Populare Chineze în toate 
federațiile sportive internaționale. 
De asemenea, pe plan intern, el a 
cerut o mai echitabilă reprezentare 
a populației (și implicit a sportivi
lor) de culoare în conducerile or
ganizațiilor sportive.

• Comitetul olimpic canadian 
s-a fixat asupra grupei de 45 con- 
curenți pentru Jocurile Olimpice 
de iarnă de la Sapporo i 8 — pa-

In lipsa zăpezii, fondiștii din lotul olimpic al Franței se pregătesc 
cu rotile.

SLALOM NAUTIC PE PRIMUL TORENT
ARTIFICIAL DIN LUME

PEKIN, 26 (Agerpres). — între 3 șl 13 
noiembrie, la Pekin se vor desfășura 
campionatele afro-asiatlce de tenis de 
masă, competiție care va contribui la 
strîngerea legăturilor de prietenie între 
popoarele din Asia șl Africa ~ ’* 
voltarea acestui sport în cele 
tinente.

Au fost Invitate să participe 
printre care Japonia, R.P.D. 
R.D. Vietnam, Republica.. Arabă a Egip
tului. India. Iran. Irak, Tunisia, Algeria, 
Maroc, Kenya, Mauritania șl Nigeria.

și la dez- 
două eon-

47 de țări, 
Coreeană,

SE ACORDA PREA PUIINA IMPORTANT* VIEȚII
PIIOJIEOR UE

Comentarii pe marginea accidentului Iul Siffert

Moartea tragică a automobilistu
lui elvețian Joseph Siffert a produs 
o vie emoție în cercurile automobi
listice internaționale. Intr-o declara
ție făcută la Modena, inginerul 
Alfieri, constructorul șef al echipei 
Maserati (pentru care a concurat 
cu cîțiva ani în urmă pilotul elve
țian) a declairat : „Siffert era un

pilot de mare clasă și un bun cu
noscător al mecanicii. Dispariția I sa, 
ca și a compatriotului nostru Giunti, 
se datorează probabil mai multor 
factori care fao din cursele de for
mula I o competiție mult prea ris
cantă".

Sub titlul „O altă victimă a curse
lor automobilistice”, ziarul „Corriere 
della Sera” examinează aspectul

ASTĂZI ÎNCEPE MARELE TURNEU
DE BOX DE LA MINSK

Cea mai tînără disciplină olim
pică — slalomul nautic — va pri
lejui o spectaculoasă confruntare 
a temerarilor conducători de mici, 
dar ’rezistente ambarcațiuni în 
lupta cu stîncile, torentele și por
țile regulamentare. Problemele ri
dicate de găsirea unui rîu cu debit 
rapid și albie prezentînd „aciden- 
te“ păreau greu de rezolvat pentru 
organizatorii Jocurilor Olimpice de 
vară de la Mtinchen.

Prima soluție era aceea a con
struirii unui torent artificial chiar 
lingă orașul gazdă al J.O., avînd ca 
sursă de alimentare riul Isar. -Ea 
nu a rezistat, deoarece debitul a- 
cestuia scade sensibil în timpul 
verii. Propunerea orașului vecin 
Augsburg de a transforma Eis- 
bach-ul, un afluent energic al riu- 
lui Lech, într-un torent artificial 
a avut mai mult succes, acesta

corespunzind ca debit de apă, vi
teză și lungime, normelor de con
curs. O serie de ecluze, stînci de 
beton și o albie artificială plină de 
sinuozități, au mărit viteza apelor 
la 30 km pe oră, producînd ca în 
natură vîrtejuri și bulboane. Sin
gura deosebire este că stîncile fiind 
rotunde, pericolul este îndepărtat. 
„Nu dorim ca participanții să-și 
frîngă gîtul" au spus constructorii, 
deși au semănat obstacole cu duiu
mul în calea lor.

Aproape 30 000 spectatori vor 
putea urmări fascinantul spectacol 
al luptei canoiștilor cu furia toren
tului pe cei 600 de metri ai par
cursului. Clădiri administrative, re
mize pentru bărci și un restaurant, 
vor întregi complexul, care după 
1972 va deveni baza principală de 
antrenament a canotorilor din 
R. F. a Germaniei.

pe schiuri 
tinaj artistic, 6 — patinaj viteză, 
4 — săniuțe, 8 — bob, 10 — schi 
alpin, 9 — schi nordic. Inițial a 
fost luată în considerare și even
tualitatea participării 
cheiști.

• Schiul francez 
zentat la Sapporo de 
pini (dintre care 6 fete), doi sări
tori de la trambulină, 4 schiori de 
fond și 4 biatloniști. Antrenamen
tele pe zăpadă ale Iotului francez 
vor începe la 8 noiembrie, urmînd 
ca prima ieșire în concurs să aibă 
loc la 5 decembrie, la St. Moritz.

• Comitetul de organizare al J.O. 
de la Miinchen 
că întregul stoc 
turneul olimpic 
trecerile se vor 
11 zile într-o sală cu o capacitate 
de 6300 de locuri — a fost epuizat!

• Federația internațională de 
natație (F.I.N.A.) a instituit, pentru 
prima dată, haremuri de partici
pare pentru concursurile olimpice 
de sărituri de la trambulină. Ast
fel, fetele vor trebui să realizeze 
în două concursuri prealabile (pînă

a

va
14

25 de lio-

fi repre- 
schiori al

a anunțat oficial 
de bilete pentru 
de baschet — în- 
desfășura timp de

la 15 august 1972) 360 de puncte §
la trambulină și 275 de puncte la g 
turn, iar băieții, de asemenea, 420 
de puncte ia trambulină și 380 
puncte la turn.

• întrecerile J.O. de iarnă de 
Sapporo vor fi televizate în 45 
țări.

de

la 
de I

MOSCOVA, 26 (Agerpres) — 
„Palatul Sporturilor" din Minsk va 
fi, începînd de astăzi, gazda unui 
mare turneu internațional de box 
la care vor lua parte pugiliști 
fruntași din Iugoslavia, Cehoslova
cia, România, R. D. Germană, 
U.R.S.S. și alte țări.

Din lotul boxerilor sovietici fac

parte printre alții Viktor Zaporojeț, 
Oleg
panți
și la
ghei
medaliați la Spartachiada popoare
lor din acest an.

Finalele acestui turneu vor avea 
loc în seara zilei de 30 octombrie.

Lifanov, Oleg Tolpov, partici- 
la ultimele Jocuri Olimpice 

Campionatele europene, Ser- 
Durian și Eduard Dubovski,

— tehnic al accidentelor survenite pe 
circuitele de mare viteză, remarcînd 
printre altele : „Atîta vreme cît 
mașinile de curse vor fi construite 
după normele tehnice actuale și in
ginerii constructori nu vor reuși să 
realizeze rezervoare de combustibil 
capabile 
piloțUor 
ultimul 
foc pe
principala cauză a tragicelor acci
dente. Dar această lume surdă la 
toate semnalele de alarmă, legată 
de interese economice, care fac 
să treacă pe planul doi interesele 
umane, acordă prea putină impor
tantă vieții curajoșilor sportivi”.

ai reziste șocurilor, viața 
va fi mereu in pericol. In 
timp mașinile care au luat 
marile circuite au constituit

Selecționata sovietică de box, care în
treprinde un turneu în Africa, a susți
nut la Livingstone o întilnlre cu repre
zentativa Zambiei. Victoria a revenit 
pugiliștllor sovietici cu scorul de 8—4 
(s-au disputat meciuri la șase categorii). 
In limitele categoriei semlușoară, boxe
rul zamblan Morgan Mwenia l-a învins 
la puncte pe vicecampionul , european 
Aleksandr Melnikov.

Cu prilejul unui concurs atletic care a 
avut loc la Budapesta, Millasin a stabi
lit un nou record al țării sale în proba 
de 110 m garduri cu timpul de 13,8. 
Leopold a parcurs 100 m plat în 10,3.
K

Cuplul vest-german Kudi Altig-Albert 
Fritz, a preluat conducerea în Cursa ci
clistă de șase zile care se desfășoară în 
prezent pe velodromul acoperit din 
Dortmund. Ei totalizează 241 p, fiind 
urmați la un tur de perechile Kemper- 
Bugdahl (R.F. a Germaniei) — 138 p, 
Duyndam — Pijnen (Olanda) și Scnulze 
— Renz (R.F. a Germaniei) — 99 p.

După cum s-a mal anunțat, la sfîrșitul 
lunii trecute, celebrul tenlsman austra
lian Tony Roche a fost operat la o 
clinică din Sydney. Medicii au declarat 
că în decurs de cîteva zile se vor putea 
pronunța dacă Roche îșl va mai putea 
continua activitatea competlțională. în

man a obținut două victorii : la campi
oana mondială Nona Gaprlndașvlli șl la 
Ubilav. Acesta din urmă a remizat cu 
Georgadze șl l-a învins pe F. Portlsch. 
Trei partide a avut de jucat marele 
maestru Gurghenipze. In toate el a ob
ținut remiză cu Bednarski, Baghirov șl

Cursa ciclistă internațională desfășurată 
la Formla a revenit italianului Italo Zl- 
lloll. care a parcurs 90 km în lh 57:0 
(medie orară 46,154 km). După 10 se
cunde a sosit compatriotul său Bitossi, 
urmat în același timp de Gimondi (Ita
lia), Gosta Pettersson (Suedia), Merckx 
(Belgia) etc.

TELEX•TELEX«TELEX
cazul că operația nu va reuși, atunci 
Roche se va stabili în S.U.A., acceptînd 
postul de antrenor la un mare club. 
Roche a declarat ziariștilor că dacă să
nătatea îi va permite atunci el îșl va 
face reintrarea la sfîrșitul lunii decem
brie, o dată cu disputarea turneului 
„open" al Australiei.

Turneul internațional de șah de la Tbi
lisi a continuat cu partidele întrerupte 
în ultimele runde. Maestrul olandez Tlm-

Prybll. înaintea ultimei runde, In cla
sament conduce Gufeld (URSS) cu 8 p, 
urmat de Baghirov (URSS), Georgadze 
(URSS) — î'/j p, Nona Gaprlndașvlli 
(URSS), Gurghenldze (URSS), Ubilav 
(URSS) șl Radev (Bulgaria) — 6*/i p etc. 
în Cursa ciclistă de șase zile de la Mon
treal conduce perechea olandeză Jans
sen — Koel cu 171 p. Ii urmează cuplu
rile Seews-Stevens (Belgia), Motta (Ita
lia) — Gowland (Anglia), Mourloux — 
Almar (Franța), Gilmore — Oliver (Aus
tralia) etc.

Campionul mondial de box Ia cat. cocoș, 
mexicanul Ruben Olivares, și-a păstrat 
titlul. El l-a întîlnit la Nagoya pe șalan- 
gerul său oficial japonezul Kazuyoshi 
Kanazawa, de care a dispus prin k.o. 
în penultima repriză. De remarcat că. în 
repriza a 14-a, japonezul a fost de trei 
ori expediat la podea.

In mal multe orașe au început întrece
rile campionatului masculin de baschet 
al Italiei. Iată principalele rezultate înre
gistrate : Ignis — Norda 96—69; Forst 
Cantu — Eldorado 78—73; Slmmenthal — 
Stella Azzurra 86—75; Snaidero — Mobil- 
quattro 85—75.
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