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7-7, CU ECHIPA DE FOTBAL A BULGARIEI, PUTERNICĂ, INCOMODĂ, DECI UTILĂ VERIFICĂRII

PROBLEMELE ECHIPEI NAȚIONALE NU SÎNT ÎNCĂ REZOLVATE,
ELE POT II INSĂ SOLOTÎONATE CU TACT, CALM SI CURAJ

J 7 ->

CLASAMENT
1. România
2. R. D. Germană
3. Ungaria
4. Iugoslavia
5. Uniunea Sovietică
6. Olanda

ianu (3), Schramko (2), Popa (2), 
Arghir pentru România, Ivanova (3), 
Poliakova (2), Vasilenko (2), Suha-

Hristache NAUM
Nuja DEMIAN

(Continuare tn pag. a 2-a)

Vremea n-a vrut să țină seama 
de evenimentul inaugurării modernei 
nocturne de pe stadionul „23 August" 
și s-a burzuluit, cu frig și nori ame
nințători de ploaie, tocmai atunci 
cînd în ultimele ore de serviciu, mii 
de amatori de sport bucureșteni se 
bucurau că vor fi martorii inaugură
rii oficiale. Ia un meci al echipei na
ționale de fotbal, cu altă echipă na-

Stadion 23 August, timp frigu
ros, teren foarte bun (meciul s-a 
jucat în nocturnă — iluminare 
excelentă!, spectatori : 20 000.

Au marcat : BONEV (min. 11). 
DUMITRU (min. 79). Raportul 
șuturilor la poartă : 13—9 (pe 
spațiul porții 7—4). Raport de 
cornere : 3—4.

SELECȚIONATA DIVIZIONA
RA ROMANA : Răducanu 7 (min. 
40 Ghiță 8). Sătmăreanu 6, Lu- 
pescu 8, Dinu 7, Deleanu 6. Du
mitru 9. Radu Nunwelller 6, Dem- 
brovschi 6. Domide 5 (min. 48 
Neagu 7), Năstase 3, Lucescu 7.

ECHIPA OLIMPICA A BUL
GARIEI : Filipov (min. 46 Simlo- 
nov). Zafirov (min. 46 Gaidarschi). 
Hristakicv. Velicikov, Zecev, Ko
lev. M. Vasiliev. Bonev. Petcov. 
Denev, Dermendjiev (min. 67 
Ki rilovl.

A arbitrat C, DINULESCU, a- 
lutat la linie de Al. Grigorescu și 
Gh. Retezan.

țională, aceea a Bulgariei. Dacă pe 
mulțj spectrul ploii și frigului i-a 
făcut să prefere drumul spre casă, 
s-au găsit totuși aproximativ 20 000 
de iubitori ai fotbalului care s-au 
bucurat văzând cit de reușită este 
această instalație de nocturnă. Ei au 
apreciat evoluția internaționalilor 
bulgari, modernă șt ambițioasă, iar 
în finalul partidei au revenit la senti
mente mai bune, la speranțe, atunci 
cînd naționala noastră a făcut un joc 
mai rapid, mai închegat, mai eficient 
decît în prima repriză, a egalat 
Și a fost la un pas să învingă.

De fapt, antrenorul echipei națio
nale. Angelo Niculescu, s-a găsit ieri 
în situația unui director de operă 
ai cărui soliști sînt răgușiți și nu are 
cum să amîne spectacolul. Cum spu
neam, decorul a fost minunat, dar

în etapa intermediară,- la voleî

POLITEHNICA Galați 
ÎNVINGE PROGRESUL 

CU 3-0!
Secvență din partida Progresul-Politehnica 

Galați Echipa bucureșteană atacă prin Vasiliu, 
dar gălățenii vor stăvili acțiunea prin blocajul 
ferm, al jucătorilor Păduraru și Popa.

Ieri s-au desfășurat partidele eta
pei a treia (intermediară) a cam
pionatului masculin de volei. Cu o 
singură excepție (victoria, brașove-

REZULTATE TEHNICE

Progresul — Politehnica Galați 
0—3 (—13, —13, —13), Viitorul Ba
cău — Rapid 2—3 (13, 14, —8, —15, 
—Ț), Tractorul — Unirea Tricolor 
3—0 (11, 5, 12), Universitatea Cra
iova — Steaua 0—3 (—7, —6, —8), 
Politehnica Timișoara — Dinamo 
0—3 (—8, —3, —5), „U” Cluj —
I.E.F.S.  București 1—3 (7, —2, —7, 
-13).

nilor acasă), oaspeții au dominat 
întâlnirile. Performerele etapei sint 
Politehnica Galați și I.E.F.S. Bucu
rești, care au avut de înfruntat 
adversari mai dificili.

Magda Mikloș șutînd la poarta echipe} oțsțt&st Foto i D. îjEAGU

In min. 82, Năstase a fost 
singur cu portarul, la 8 m. 
Insă a ratat !

Foto t V. BAGEAC

soliștii de pe gazon au trebuit să 
joace așa cum pot. La fel ca 
și cintăreții răgușiți, tot cîntînd 
Ie-a venit pînă la urmă ceva din glas,

Aurel NEAGU

(Continuare tn pag. a 4-a)

PROGRESUL BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA GALAȚI (0—3). O întâl
nire extraordinar de disputată, de 
bună valoare tehnică și spectaculară.

CLASAMENT

1. DINAMO
2. Steaua
3. Rapid
4. I.E.F.S.
5. Politehnica Gl.
6. „U“ Cluj
7. Progresul
8. Viitorul
9. Tractorul

10. Unirea Tricolor
11. Politehnica Tm.
12. Universitatea Cv.

3 3 0 9 1 6
3 3 0 9 1 6
3 3 0 9 2 6
3 3 0 9 3 6
3 2 18 4 5
3 12 5 8 4
3 12 5 8 4
3 12 6 8 4
3123 6 4
3 0 3 3 9 3
3 0 3 1 9 3
3 0 3 1 9 3

La toate aceste atribute s-au adău
gat și răsturnările de situații, care 
au făcut jocul și mai pasionant. De

Aurelian BREBEANU

(Continuare tn pag a 2-a)

declarații DUPĂ joc „AM SUSȚINUT UN SEVER EXAMEN 
CU PUTERNICA ECHIPĂ A BULGARIEI* 1 2 3 4 5 6* afirma Angelo Niculescu

După fluierul final, am poposit 
pentru cîteva minute la cabinele ce
lor două echipe. Fețele jucătorilor, 
după eforturile depuse, arătau că 
verificarea a fost destul de aspră 
pentru ambele formații. I-am rugat 
totuși pe Lucescu si Dinu, și pe an
trenorii celor două formații, să ne

ECHIPA R0MĂNIE1 OCUPĂ 
PRIMUL LOC DUPĂ DOUĂ ETAPE

„TROFEUL CARPAȚr 

LA HANDBAL FEMININ

CLUJ, 27 (prin telefon). întrece
rile din cadrul acestei ediții a „Tro
feului Carpați" au continuat miercuri, 
oferind unui mare număr de specta
tori prilejul de a urmări jocuri echi
librate, foarte dirz disputate, speci
fice — am zice — de campionat. Un 
fapt demn de notat este acela al 
revirimentului formației iugoslave, pe 
care o va înfrunta mîine (n.r. azi) 
reprezentativa țării noastre.

ROMANIA — UNIUNEA SOVIE
TICA 16—10 (5—4) — Mai bine de 
30 de minute i-au trebuit echipei 
române pentru a se desprinde de un 
adversar, in mod evident, mai pu
țin valoros. Au trebuit să se scurgă, 
deci, aceste lungi 30 de minute 
pentru ca aruncătoarele de la distan
ță să înceapă să tragă cu mai multă 
eficiență la poartă, pentru ca acest 
excelent pivot care este Rozalia Sos 

spună părerea în legătură cu me
ciul ce avusese loc.

ANGELO NICULESCU, antrenor 
principal: ,.Un asemenea meci de 
verificare ca acesta n-am susținut 
în toată activitatea de cînd sînt an
trenor. E și normal. Am întîlnit e- 
chipa reprezentativă a Bulgariei, o 
formație foarte bună, cu un joc clar 
și dîrz. îmi pare rău că nu l-am 
putut folosi și pe Dobrin pentru a 
putea verifica toate forțele de care 
dispunem. Desigur, jocul nostru a 
avut și scăderi. Iar dacă noi am că
zut In anumite momente !.i acest se
ver examen, același lucru s-a în- 
timplat aseară și cu publicul spec
tator, de la care, in meciul cu Ce
hoslovacia așteptăm încurajări. Din
tre jucătorii noștri Ghiță mi s-a pă
rut mai bun ca Kăducanu, Lupescu 
a avut o evoluție de ceasornic, De
leanu, în revenire promițătoare. Re
marc jocul bun făcut de Dinu și de 
mijlocașii. Dumitru și R. Nunweiller. 
Parțial au corespuns Lucescu și Dem- 
brovschi. Mai avem încă probleme 
cu atacul. In general, apreciez com
portarea echipei noastre ca mulțu
mitoare în prima repriză și bună 
după pauză".

VASIL SPASOV, antrenor prin
cipal al echipei bulgare : „Am de
plasat la București prima noastră 
echipă și nu regretăm acest lucru. 
A fost o reușită repetiție pentru am
bele echipe. Ani Urmărit un meci

Constantin ALEXE
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să fie angajată decisiv și pentru ca 
in apărare să se acționeze mai atent 
pentru blocarea culoarelor de șut ale 
lui Poliakova și Lozbina. Cînd în sfîr- 
șit, handbalistele noastre au înțeles 
toate aceste lucruri, scorul a evoluat 
numai în favoarea lor, așa cum de 
fapt era și firesc. Este drept că în 
primele minute selecționata Româ
niei s-a detașat facil, dar acest lu-

lerî, la sediul Consiliului 
Popular al Municipiului Cluj, 
tov. REMUS BUCȘA, președin
tele Consiliului Popular Muni
cipal, primarul Clujului, a pri
mit pe reprezentanții celor 6 
delegații sportive, prezente la 
„Trofeul Carpați", competiție 
pe care o găzduiește în aces
te zile orașul de pe Someș.

cru s-a datorat in special lui Nadire 
Ibadula, de departe cea mai bună 
jucătoare a echipei în acest meci.

In JUDtTUL SIBIU

MII DE TINERI SI VÎRSTNICI -
f

PRIETENI DEVOTAȚI Al SPORTULUI
• La Mediaș, pe dealul Grebenului... • Jubileu sportiv la Dirlos
• Saptâmîna sporturilor pentru tinerii din Cisnâdie • O „seara 
venețiană" în „Dumbrava" Sibiului • Pe locuri istorice, la „Che

marea toamnei"...

Cine a avut prilejul să cunoască 
cit de cit felul de viată al sibieni- 
lor va recunoaște faptul că acești 
oameni detestă din toate fibrele lor 
inerția Nu de puține ori, în popa
surile efectuate în așezările din a- 
cest județ, cetățeni de diferite 
vîrstej cu preocupări dintre cele 
mai diverse, ne-au dat să înțele
gem că nu acceptă ideea de repaus 
total, că în zilele lor libere, în va
canțe sau concedii, sînt prezenți, în- 
tr-un regim de odihnă activă, la ac
tivități care ]e asigură ceea ce un 
bătrîn învățător din comuna Vurpăr 
sintetiza „o anumită prospețime fi
zică și morală". Cunoscînd toate 
acestea ne-a fost lesne să intuim 
perspectivele pe care le poate avea 
sportul de masă sibian. Iată cîteva 
elemente de referință care so în
scriu convingător în sprijinul aces
tei idei...

...Mediașul, al doilea oraș al ju
dețului Sibiu, a trăit în acest an, 
un moment puțin obișnuit: pentru 
prima oară, pe dealul Greben din 
marginea localității, lîngă cunoscu
ta cabană a vînătorilor, mai multe 
mii de oameni, tineri și vîrstnici, 
și-au dat întîlnire la o duminică 
cultural-sportivă. Aparent, ziua n-a 
fost prea bine aleasă. Nori plum
burii se adunaseră amenințători 
deasupra orașului. Mai mult, la un 
moment dat o ploaie repede s-a 
pornit din înaltul cerului. Și, totuși, 
oamenii au rămas în jurul terenu

TIR 
IN SALA 

FLOREASCA...
Tirul cu armele cu aer comprimat 

tinde spre o tot mai mare populari
tate in țara noastră. Este firesc, 
dacă ne gindim la faptul că acest 
sport se poate practica intr-o încă
pere cu o luminozitate bună și cu o 
lungime de 15—16 m.

La sCrșitul. acestei săptămîni — 
simbătă și duminică — specialiștii 
genului din toată tara se vor reuni 
in Capitală pentru a-și desemna 
campionii pe anul 1971. în sala Flo- 
reasca II vor fi prezenți peste 150 
de țintași (seniori, senioare, juni
ori și junioare), angajați in disputa
rea titlurilor, individual și pe echi
pe, la arme cu aer comprimat. Pe 
listele de participants sint înscriși 
numeroși trăgători din București 
(Steaua. Dinamo. Olimpia, Metalul, 
Școlarul I.E.F.S. etc.). Brașov. Cluj, 
Iași, Ploiești. Arad. Focșani etc.

Disputele vor fi interesante, la 
startul competiției aliniindu-se 
mulți trăgători de valoare ridicată. 
La ora actuală există câțiva sportivi 
care au în palmaresul lor cifre Înal
te, în jur de 380 p (seniori și juni
ori chiar) și 370 o (senioare) la pro
ba de pușcă. Printre favoriții națio
nalelor se află. în primul rind, acei 
care și-au dovedit înalta lor măies
trie la C.E. ’71, cum sînt Edda Baia 
campioană europeană la pușcă cu 
379 p — titlul obținut în martie în 
Cehoslovacia, Anișoara Matei, me
daliată cu argint la proba de pistol 
senioare (377 p) la aceeași competi
ție, Petre Șandor. fostul campion 
european si alții. Dintre juniori, cu 
șanse mari vor concura D. Barbu 
(Dinamo), care în acest sezon a ob
ținut un excepțional punctaj, 380 
p la pușcă, precum și I. Corneliu 
(Steaua) unul dintre cei mai va
loroși pistolari ai tinerei generații.

Reprezentativa Uniunii Sovietice s-a 
dovedit și în acest meci o echipă 
robustă și foarte dirză. avînd me
ritul de a fi reușit să se afle Ia e- 
galitate mai bine de jumătate de 
meci cu o formație superioară. Au 
marcat : Sos (5). Ibadula (3), Băico- 

2 2 0 0 36—19 4
2 2 0 0 23—19 4
2 19 1 23—1» 3
2 10 1 19—18 2
2 0 0 2 18—28 0
2 0 0 2 15—33 0

rilor de volei și handbal, au arun
cat la țintă, i-au aplaudat pe judo- 
kanî, au făcut mare haz de între
cerile cu tracțiune la frînghie, i-au 
urmărit cu interes pe tinerii parti- 
cipanți la concursul de motorete, 
au ascultat ansamblurile de muzică 
instrumentală și corală. Au fost 
realmente cîteva ore de totală de
lectare.

Acestei duminici cultural-sportive 
medieșene i s-a dus vestea în tot 
județul. Reacția a venit prompt: 
pentru a nu se lăsa mai prejos, 
sibienii au organizat acțiuni simi
lare într-o serie de comune aflate 
în vecinătatea orașului Agnita, la 
Iacobeni și Retiș, ia Pelișor și Ste- 
jărlș. „Ce v-a plăcut mai mult în 
aceste duminici cultural-sportive?" 
— i-am întrebat, într-o vizită re
centă, pe cetățenii acestor comune. 
Un răspuns aproape comun: „To
tul și în primul rînd faptul că ti
neretul nostru și-a găsit o preocu
pare sănătoasă. Spuneți să se mai 
organizeze asemenea serbări, cit 
mai des..."

La Vurpăr, comună întinsă și bo
gată. situată între Agnita și Sibiu, 
oameni de inițiativă (cum, de alt
fel, nu lipsesc în tot județul), în 
frunte cu primarul și conducerea 
C.A.P., experimentează un campio
nat sătesc, care se desfășoară în 
special duminica, la volei, fotbal 
și în perspectivă și la handbal. De 
salutat este nu numai inițiativa în

Dinamovista Ahișoara Matei — favorita probei de pistol

REPREZENTATIVA FEMININĂ 
DE BASCHET SE AFLĂ 

ÎNCĂ 1N IMPAS
Interviu cu antrenorul emerit SIGISMUND FERENCZ despre valoarea

actuală a selecționatei țării și posibilitățile de îmbunătățire a performanțelor
Am apreciat, la timpul cuvenit, 

inițiativa antrenorului emerit Si
gismund Ferencz de a transforma 
radical componența echipei repre
zentative feminine și am subscris 
cu bucurie la cîteva succese ale 
tinerelor baschetbaliste, ca, de pil
dă, cele obținute cu prilejul „Cu
pei Mării Negre". Imediat după 
această competiție, a urmat, insă, 
o cădere valorică, concretizată prin 
rezultatele slabe înregistrate în 
turneele de la Burgas și Buda
pesta. în legătură cu aceste insuc
cese și, în general, cu întreaga ac
tivitate a lotului republican, ne-am 
adresat antrenorului reprezenta
tivei, prof. Ferencz, solicitîndu-i 
opinia :

— Am vrut să folosesc din plin 
perioada dintre cele două campio
nate europene (Olanda — 1970 și 
Bulgaria — 1972), ne-a declarat 
apreciatul antrenor, pentru a încer
ca să formez o echipă cu elemente 
de perspectivă, capabile să mun
cească mult pentru a realiza per
formanțe bune pe plan internațio
nal. Primul pas a fost făcut prin 
verificarea treptată a tuturor ju
cătoarelor tinere (sub 24 de ani) 
în diferite turnee, în țară și peste 
hotare. în cele cinci competiții, 
desfășurate la Varșovia, Halle, 
Constanța, Burgas și Budapesta, 

sine, ci și faptul că arbitrajele sînt 
asigurate cu forțe proprii, fără nici 
o cheltuială. Uneori acești arbitri 
ad-hoc mai greșesc, mai apar și 
nemulțumiri, dar cu bunăvoință și 
înțelegere lucrurile se aplanează 
repede și toată lumea — jucători 
șl spectatori — pleacă mulțumită 
de la stadion.

...La 10 kilometri de Mediaș, că
tre Dumbrăveni, se află comuna 
Dirlos. Tinerii de acolo au sărbăto
rit de curînd existenta a 20 de ani 
de la înființarea asociației sporti
ve. In întîmpinarea evenimentului, 
a acestui jubileu, sătenii, cu mic cu 
mare, au reamenajat baza sportivă 
din comună și în primul rînd tere
nul de fotbal, pus la dispoziția 
echipei care activează în campio
natul județean. Atunci, la acest ju
bileu, terenul de fotbal din Dirlos 
a fost omologat Sătenii din comu
na sibiană trăiesc parcă și astăzi 
euforia acestui moment sărbătoresc, 
cînd pe ulițele Dirlosului au trecut, 
într-o coloană compactă, cu cîntec 
și voie bună, tineri sportivi, mulți 
invitați din Mediaș și din comunele 
învecinate. Din programul sportiv 
n-au lipsit întreceri la alergări, me
ciuri de volei și fotbal. Și chiar 
dacă cei din Dirlos n-ați încheiat 
competiția întotdeauna învingători, 
„n-a fost cu supărare, cum afirma 
președintele asociației sportive. 
Au învins cei mai vrednici șl mai 
iscusiți. Principiile fair-play-ului

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

am încercat peste 20 de baschet
baliste propuse de antrenorii for
mațiilor divizionare A sau B șl 
din campionatul școlar și de ju
nioare. Cele mal bune rezultate, 
realizate la „Cupa Mării Negre", 
se datorează jocurilor dinamice, cu 
ritm susținut, cu contraatacuri ful
gerătoare, cu aruncări precise de 
sub coș și din apropierea lui. Ime
diat după turneul de la Constan
ța, am plecat la Burgas, unde a 
apărut oboseala, cu urmări nefaste 
asupra recuperărilor, contraatacu
rilor șl acțiunilor poziționale. La 
Budapesta ne-am prezentat fără a 
avea o pregătire centralizată șl 
ne-am bazat doar pe antrenamen
tele desfășurate timp de 20 de 
zile la cluburi (ceea ce s-a dovedit 
insuficient). în general, se poate 
afirma că jucătoarele corespund 
solicitărilor internaționale, prin 
talie, și fac față acestor întreceri 
atunci cînd sînt combative și res
pectă indicațiile tactice colective.

— Sînt acestea argumente sufi
ciente pentru a garanta clasarea 
pe un loc fruntaș la campionatul 
european din Bulgaria ?

— Nu, evident că nu. în acest 
sens, comportarea avută în turne-

PRIMELE IMPRESII...
Primele meciuri ale ediției a XlI-a a „Trofeului Carpați” s-au disputat... 

Ce ne-au spus ele ? In primul rînd, faptul că antrenorul echipei R.D. Ger
mane a avut dreptate, afirmînd că înaintea C.M. nu se va juca cu toate 
„cărțile** pe față. Este și greu, poate, să le ceri antrenorilor și elevelor lor 
s-ă-și etaleze in amănunțime ansamblul elementelor tehnico-tactice acum, cu 
puțină vreme înaintea competiției supreme. Să nu uităm că formațiile Re
publicii Democrate Germane, Ungariei și Olandei vor alcătui una din seriile 
campionatului lumii, că reprezentativele României și Iugoslaviei (alături de 
cea a Norvegiei) vor lupta împreună. în preliminarii pentru calificarea în 
grupele semifinale. Iată de ce privim cu circumspecția de rigoare ineficaci
tatea cvasitotaiă a excelentei Czelake-Kretzschmar. Ținută „om ia om** de 
Fleck în partida R.D. Germană — Ungaria, jucâtoarea din R.D.G. n-a mai 
schițat nici un gest pentru a nu dezvălui antrenorului Bodo T6r6k posibili
tățile pe care le are de a-și depăși adversara într-o astfel dc situație. Cu ace
eași rezervă privim și nefolosirea la potențialul real — pe postul care a 
consacrat-o — a celui mai bun pivot al handbalului nostru (și al lumii) : 
Rozalia Sos.

Gabriel Zugrăyescu — deși nu vrea s-o mărturisească — n-a dorit, credem 
noi, să ofere antrenorilor echipelor participante la „Trofeul Carpați* și Ia 
campionatul mondial, prezenți în tribunele Sălii Sporturilor din Cluj, ima
ginea exactă a posibilităților actuale ale acestei jucătoare deosebit de eficace. 
Poate că și unele momente de slăbiciune în apărare, chiar unele formule 
ale sistemului defensiv au fost generate de... tactica de a nu spune nimic 
din ceea ce constituie „armele secrete**. Poate...

Oricum, chiar așa — în condițiile curselor tactice presărate pretutindeni 
— se poate spune că trei formații, așa cum prevedeam de altfel, se detașează 
în fruntea eșalonului superior al handbalului feminin mondial : Republica 
Democrată Germană, Ungaria și România.

Acestea sînt primele impresii, culese cu greu în hățișul tactic al acestui 
test nu numai important, dar și cu implicații greu de estimat pentru com
petiția ce se va desfășura în decembrie în Olanda.

(Continuare tn pag. a 2-a)

D. STANCULE5CU

| Time-out la Budapesta, Uhwtati. saune antrenorul jucătoarelor
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0 PROMIȚĂTOARE ÎNTÎLNIRE
V

A FĂURARILOR DE ECHIPAMENT SPORTIV
Un eveniment deosebit petrecut 

in zilele de 18 și 19 octombrie: la 
Reghin, a avut loc o consfătuire 
de lucru în legătură cu îmbunătă
țirea fabricării in unitățile Ministe
rului industriei ușoare a echipa
mentului sportiv din sectorul pie- 
lărie-'i ncăUăminte-marochinărie. Im
portanța acordată acestei intilniri 
reiese din enumerarea delegaților 
participanți. Au fost aici reprezen
tanți ai ministerelor Industriei ușoare 
și Comerțului interior. Centralelor 
industriei pielăriei și încălțămintei 
din București și Cluj, centralei in
dustriale a bunurilor de consum, 
cauciuc, mase plastice, întreprinde
rilor producătoare : Flacăra roșie. 
F.T.l.C. Drăgășani, Clujeana, I.P.M 
Sport Reghin: Uzinelor_ chimice ro
mâne București, 
— bineînțeles

N umeroșilor 
lori, ingineri 
cieni — le-a 
rialul primit 
triei ușoare

I.J.C.C. Mureș și 
ai C.N.E.F.S, 

participanți — direc- 
șc-fi, ingineri, tehni- 
fost prezentat mate- 
de Ministerul indus- 

din partea C.N.E.F.S. 
in legătură cu situația fabricării e- 
■chipamentului sportiv. S-a arătat 
cu acest prilej că în afara unor re

zultate certe, de valoare, in execu
tarea de echipament sportiv, există 
încă deficiențe 
necesarului, a 
ției in fabrici 
tății articolelor

După discutarea 
generale a căror rezolvare 
la eliminarea lipsurilor actuale în 
fabricarea de echipament sportiv, 
s-au concretizat o serie de propu
neri consemnate în procesul verbal 
al lucrărilor, cu termene fixe de 
execuție și răspunderi precise. Este 
greu, evident, să enumerăm tot ce 
s-a propus sau hotărît în această 
consfătuire. Vom aminti totuși de 
citeva din propuneri: fabrica Clu
jeana va realiza piei cu caracteris
tici îmbunătățite, mai puțin rigide. 
La ghetele de fotbal se va ..limina 
permeabilitatea la apă. De altfel, 
preocuparea pentru rezistența la 
apă o mai întîlnim la bocancii de 
schi și turism, unde se va utiliza 
iuft cu fata corectată avînd un grad 
mai mare dc permeabilitate: Cen
trala industriei pielăriei și încălță
minte Cluj va realiza pentru ar
ticolele de sport talpă bovină

Ilnia acoperirii 
produc- 
și cali-

pe 
concentrării 
specializate 
produse.

unor probleme 
va duce

REPREZENTATIVA FEMININA

(Urmare din pag. 1)

ele de la Burgas și Budapesta este 
elocventă. Tinerele noastre bas
chetbaliste nu posedă procedeele 
tehnice și tactice Individuale de 
bază (aruncă la coș pe picior gre
șit și țin mingea prea jos, nu 
aruncă din săritură de la distan
țe variind între 4 și 6 m, marcajul 
și demarcajul sînt defectuos exe
cutate) și, ceea ce este foarte grav, 
nu au întotdeauna suficient simț 
de răspundere față de înalta cin
ste de a face parte din repre
zentativa țării. De altfel, doresc 
să precizez că media de vîrstă 
(deci experiența) este mult prea 
mică și că multe dintre jucătoare 
(Elena Opriciu, Ștefania Giurea. 
Liliana Rădulescu, Maria Roșianu, 
Doina Buga, Doina Prăzaru, Ro- 
dica Golan) au trecut mult prea 
repede de la evoluții în echipe de 
junioare și de diviza A. în lotul 
național. Toate acestea se răsfrâng 
nefavorabil asupra potențialului 
selecționatei române, atunci cînd 
întîlnește adversare redutabile și 
nu dau garanția obținerii unor 
performanțe onorabile în compe
tiții oficiale, de anvergură, cum 
este campionatul european.

— Trebuie să înțelegem prin a- 
ceasta că întinerirea a fost for
țată și că menținerea unor sportive 
cu experiență ar fi, totuși, nece
sară ?

— Desigur. In acest sens, preci
zez însă că întinerirea forțată a 
fost impusă de însăși absența unor 
jucătoare (Gabriela Ciocan, Floa
rea Trandafir) pe care le consider 
foarte utile, pe care le-am soli
citat să participe la pregătirile lo
tului, dar care au invocat diferite 
motive pentru a se eschiva tot 
timpul verii de la antrenamentele 
lotului.

— Deci, considerați că, pentru o 
comportare onorabilă la campio
natul european din 1972 este ab
solut necesar aportul unor baschet
baliste cu pregătire tehnică mai 
bună și cu experiență. La cine vă 
referiți ?

— Cornelia Taflan, Gabriela 
Ciocan, Suzana Szabados, Bogdana

Diaconescu și Floarea Trandafir 
sînt primele vizate. Mai sper in 
revenirea Ecaterinei Savu, acum 
complet restabilită după maladia 
suferită. Citind aceste nume, vă 
dați seama că nu este vorba de 
jucătoare „bătrîne", ci de elemente 
aflate în plină maturitate sportivă, 
adică la vîrsta la care pot da ma
ximum de randament. Cu 
dicate mai sus și cu alte 
baliste reținute din lotul 
în acest an (Gabriela 
Ileana Gugiu, Doina Iftimie, An
gela Tita, Ana Popov, Viorica Da
lai ș.a.) putem trece la treabă cu 
nădejdea că anul viitor România 
va fi reprezentată cu cinste la cam
pionatul european. Bineînțeles, a- 
ceste deziderate (N. R. — ale bas
chetului nostru feminin, nu ale an
trenorului emerit Ferencz) nu pot 
fi împlinite fără un sprijin de
plin din partea antrenorilor divi
zionari, mai precis fără o pregătire 
cu adevărat serioasă in cadrul clu
burilor. Iar cînd va fi vorba de 
antrenamente comune, să fie lăsate 
de o parte interesele înguste care 
au grevat în 1971 
lui român.

Nu putem decît 
lor afirmate de 
Ferencz și să ne 
vingerea că antrenorii formațiilor 
de club vor contribui și ei Ia for
marea unei selecționate redutabile, 
demnă urmașă a echipei clasată 
pe locul IV în trei ediții consecu
tive ale campionatului european.

Pe de altă parte, nu putem omite 
slăbiciunea manifestată de fede
rația de specialitate care, deși a 
fost sesizată in mai multe rînduri 
(chiar și de ziarul „Sportul") de 
neajunsurile provocate de absența 
din lot a unor jucătoare de bază, 
nu a fost capabilă să ia nici o mă
sură pentru a îndrepta situația. 
Sperăm că măcar acum, cu mai 
puțin de două luni înaintea Bal
caniadei de la Sarajevo și cu un 
an înaintea campionatului euro
pean din Bulgaria, va fi hotărîtă 
și nu va mai permite ca valoarea 
reprezentativei să depindă de 
„dispoziția" de moment a unor ju
cătoare.

cele in- 
bascnet- 
verificat 

Nicola,

pregătirile lotu-

să subscriem ce- 
prof. Sigismund 
exprimăm con-

„CUPA DIANA'1 IN FAZA FINALĂ
în a doua jumătate a lunii oc

tombrie au avut loc, aproape în 
toate cele opt sectoare ale Capita
lei, competițiile din cadrul „Cupei 
Diana" care au desemnat partici
pantele la faza pe municipiu.

Vom asista, la sfirșitul acestei 
săptămîni, la etapele finale la tir 
cu arcul, cros și fotbal. Vineri 29 
octombrie, la ora 16, pe Stadionul 
Tineretului, se va desfășura finala 
■la cros, cu cîte 2 echipe, fiecare 
formație fiind alcătuită din 3 spor
tive, care se vor întrece pe distan
ța de 600 m.

în aceeași zi (terenurile de joc 
nu au fost stabilite, încă) vor avea 
loc cele două semifinale la fotbal : 
Sectorul IV — Sectorul III și Sec
torul I — Sectorul VIII. Finala va 
avea loc în ziua de 1 noiembrie.

Tirul cu arcul își va disputa fi
nala duminică 31 octombrie, la ora 
10, pe terenul „Olimpia", cîștigîn- 
du-și dreptul de participare cîte 
trei sportive din fiecare sector, care 
vor trage cîte 10 săgeți, într-o țin
tă amplasată la distanța de 15 m. 
în sfîrșit, în ziua de 5 noiembrie, 
la Tehnic Club, se va disputa fina
la la tenis de masă.

JUNIORII BUCUREȘTENI ASPIRĂ LA PRIMELE LOCURÎ

ÎN FINALA DE
tineri gimnaști si gim- 

recent. la etapa
Peste 100 de 

naște s-au aliniat, 
pe municipiul București a campiona
tului republican rezervat juniorilor 
Ca de obicei, in plăcuta ambianță a 
sălii Tineretului am găsit numeroși 
spectatori, iubitori ai gimnasticii, ve- 
niți să asiste Ia întrecerile celor mai 
mici „acrobați" din Capitală. Iar con
cursul. nu numai că a justificat aș
teptările întregii asistențe, dar s-a 
ridicat la un nivel valoric care a- 
nunță o finală puternică la Timi
șoara.

La băieți, primul sportiv . 
cere remarcat este micuțul Marian 
Badea (Lie. 35), cîștigătorul 
dualului compus" la categoria

ce se
„indivi- 
a n-a.

A APĂRUT nr. 10

AL REVISTEI
„EDUCAȚIE FIZICĂ 

Șl SPORT1*
Profesorii de educație fizică, 

antrenorii, sportivii. activiștii 
sportivi, precum și alte persoane 
Interesate găsesc tn acest număr 
al revistei „Educație Fizică și 
Sport“lnteresante și valoroase lu
crări eu caracter teoretîco-matodic 
din domeniul educației fizice și 
sportului de performanță. Din su
mar spicuim :

Prof. unlv. dr. L. TEODORES- 
CU : „Educația comunistă a vi
itorilor educatori" ;

C. HÂDUȚ : „Contribuții Ia mo
delarea biocibernetică complexă a 
pregătiri! sportivilor de perfor
manță" ;

I. DRĂGAN : f.Actualltă’l șl 
perspective în problema refacerii 
organismului sportivului (Efort 
Hz’c)“:

VALENTINA HORGHIDAN, MA- 
RILENA IOTA : „Investigarea
personalității sportivului în aten
ția psihologilor".

Revista se găsește la toate ofi
ciile de difuzare a presei din țara.

LA TIMIȘOARA
El ne-a impresionat prin evoluțiile 
pline de dinamism și în același timp 
precise, la sol și cal, notate de ar
bitri cu 9,25 și respectiv 9,10. Ma
niera in care M. Badea a cîștigat 
primul loc 
tre el și 
1,10 P), il 
ceului 35 
favorițj la 
pion al țârii.

La categoria I consemnăm din nou 
o diferență mare intre primul gi cel 
de al doilea clasat (7 pil), datorită 
vervei deosebite de care a dat dova
dă stelistul Victor Neagu. Remarca
bilă tehnica sa la cal. aparat unda a 
obținut nota 9,25.

In întrecerea feminină, la toate 
cele trei categorii l-a care s-a con
curat, am avut prilejul să asistăm 
la o adevărată zi a... „paralelelor” 1 
Firește că evoluția foarte bună a 
majorității concurențelor la acest a- 
parat dificil — care nu o dată a 
constituit punctul slab al junioarelor 
— ne bucură, iar notele acordate 
primelor clasate au variat intre 9,20 
și 9,60 (Elena Toader — Șc. Sp. 2), 
ceea ce reprezintă foarte mult. Ciș- 
tigătoarele pe categorii (Liliana Brek- 
ner — CSS), Elena Toader și Marla 
Gurgu (Dinamo) se anunță reduta
bile adversare, în finală, pentru gim
nastele din Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej și Sibiu. Iată, de altfel, primit 
clasați în concursul din Capitală : 
BĂIEȚI, cat. a Il-a : 1. M. Badea 
(Lie. 35) 53,70 ; 2. Sorin Cepoiu (Stea
ua) 52,00 ; 3. Petre Andrei (CSS) 52,20; 
Categ. I: 1. Victor Neagu (Steaua) 
53,30; 2. Nieolae Caia (Lie. 35) 46,30 ; 
Candidați maeștri: 1. Gabriel Po
pescu (Lie. 35) 51.60 ; 2. Andrei Fi- 
limon (Șc. Sp. 1) 48,50.

FETE, Categ. a II-a: 1. Liliana 
Brekner (CSS) 36.00 : 2. Anda Mari
nescu (CSS) 36,40 ; 3. Doina Iacob 
(CSS) 30,00; Categ. I: 1. E. Toader (Șc. 
Sp. 2) : 
(Se. Sp. 
(Lie. 35)

(diferenta de puncte din- 
al doilea clasat este de 
anunță pe gimnastul Li- 
drept unul dintre marii 
cucerirea titlului de cam-

36,30 ; 2.
1) 35,90;
24,50.

Ștefania Trandafir
3. GabricJa Frone

Horia ALEXANDRESCU

Nr. 6859

IN JUDEȚUL SIBIU
(Urmare din pag. J-a)

IN ETAPA INTERMEDIARĂ
(Urmare din pag. 1)

venit să-și 
cum se in
ia judo și 
de ștafetă 
admire ta-

directorul
păpuși și Iosif Șulu- 

sportiv mult apreciat

Ozum 
arbl- 

și Z.

venețiană" la... Sibiu. 
O acțiune care a prilejuit încînta- 
re unui număr de peste 8 000 de 
spectatori. O inițiativă vrednică de 
luat în seamă. Ce spuneți ieșenilor,

caracteristici Îmbunătățite în vede
rea reducerii absorbției de apă. N-a 
fost neglijată nici problema cali
tății mingilor. Centrala industrială 
pielărie-încălțăminte București va 
realiza piei pentru mingi sport cu 
un coeficient de alungire mai mic 
și impermeabilitate sporită. Sorta
rea pieilor se va face în mod deo
sebit, începind de la piei crude, 
separat pentru mingi de handbal și 
volei. S-a preconizat organizarea u- 
nor deplasări în străinătate pentru 
studierea tehnologiei fabricării bo
cancilor de schi (cu calapoadele res
pective) și turism. De asemeni, s-a 
propus ca în unitățile ce fabrică 
încălțăminte sport — datorită varie
tății de sortimente și modele — să 
se studieze planul de productivi
tate in perspectivă și problema a- 
Plicării de norme tehnice locale.

Dar cîte alte propuneri n-au e- 
xistat ? Unele priveau înlocuirea 
aței de cusut din bumbac cu ață 
sintetică, ia toate sortimentele de 
mingi și încălțăminte sport in ve
derea măririi rezistenței cusăturilor: 
realizarea unui burete pe bază de 
cauciuc pentru căptușeala interioară 
a bocancilor de schi: înlocuirea to
cului din talpă bovină la ghetele de 
patinaj cu toc de masă plastică 
și lemn; îmbunătățirea rezistenței 
pantofilor de ciclism, a ghetelor și 
mănușilor de box, a pantofilor de 
atletism cu cuie, pantofilor de gim
nastică. genți și saci de sport, ba 
chiar a... șireturilor.

O inițiativă lăudabilă pe care, în 
numele sportivilor. o salutăm. 
Demnă de toată lauda preocuparea 
furnizorilor de materiale din sec
torul pielărie, încălțăminte, marochi- 
nărie, cauciuc, mase plastice de a 
pune la dispoziția sportivilor echi
pament din ce in ce mai variat și 
mai reușit din punct de vedere ca
litativ Așteptăm. bineînțeles, ca 
propunerile și măsurile luate să 
prindă viață cit mal curind.

Modesto FERRARINI

fapt, ?n această partidă s-au înfrun
tat două echipe total diferite ca 
structură : Progresul avînd atuurile 
experienței muit mai bogate a com- 
ponenților săi, pe de o parte, și 
Politehnica, cu jucători tineri, bine 
clădiți și valoroși, pe de altă parte. 
Pînă la urmă, succesul a aparținut 
tinereții — studenților gălățeni, e- 
xemplar dirijați de pe margine de 
antrenorul Florin Baialș.

Oaspeții au început bine partida 
și au condus cu 5—2, dar Horațiu 
Nicolau și compania au refăcut te
renul și și-au creat apoi un avan
taj substanțial : 9—5, lu—6. Prin blo
caje agresive și atacuri puternice, 
gălățenii au reechilibrat situația, ad- 
judeeîndu-și setul într-o luptă dra
matică. Se părea că în cel de al 
doilea „bancarii" vor egala scorul 
pe tabela de marcaj. Ei au cîteva 
acțiuni reușite in serie și avantaj 
aparent suficient pentru victorie : 
5—9, 11—3. însă antrenorul studen
ților face tot timpul schimbări inspi
rate pînă ce „ghicește" iarăși sexte
tul potrivit, care izbutește să refacă 
și handicapul din final (9—13), sta
bilind scorul de 2—0 la seturi. De 
acum, victoria oaspeților nu mal pu
tea fi pusă la îndoială, mai ales 
după ce aceștia demarează foarte 
bine In setul ăl treilea, dovedindu-se 
imbatabili la blocaj și neiertători 
In atac (Cornel Păduraru, Radu Du
mitrescu) în timp ce Progresul intră 
fn sincopă. Cînd nimeni nu mai cre
dea în minuni (studenții acumula
seră 8 puncte consecutiv), Progresul, 
cu Horațiu — •
ren, are o 
profitînd de 
lor urmată 
spre final: 
însă nu au destule resurse ca să în
cheie victorioase setul, pe care-1 ce
dează gălățenilor. AstfeL Progresul 
a pierdut o partidă importantă, dar 
a contribuit la realizarea celui mai 
bun joc oferit pînă acum de divi
zionarele A publicului bucureștean.

S-au remarcat : Păduraru, Dumi
trescu, D. Popescu, Gheorghe de la

Nicolau reintrat în te- 
revenlre puternică si, 

o relaxare a adversari- 
de derută, îi depășește 

11—9. 13—11 ! Gazdele

Alergătorii de semifond șl fond 
lua startul duminică la Sibiu In finala 
campionatului republican de cros. Ra- 
plMstul Gheorghe Cefan (in fruntea Pfu* 
tonului din fotografie) se afli printre fa- 
vorițil cursei seniorilor.

Foto : V. BAGEAC

pot găsi foarte bine materiali
zarea și în competiții sătești...

...La Cisnădle ființează două a- 
sociații sportive, Mătasea Roșie și 
Bumbacul. Ambele au la cîrma lor 
cîte un președinte inimos și între
prinzător, pe Nieolae Roman și 
respectiv pe Alexandru Diinitriu. 
Sportivii de la ^.Mătasea Roșie" au 
predilecție pentru jocuri, cei de la 
„Bumbacul" pentru atletism. Dar 
șl unii și alții sînt prezenți la trans
punerea în viață a unei frumoase 
inițiative locale — săptămina spor
turilor. De pildă, într-una sînt or
ganizate întreceri de tenis de masă, 
în alta de atletism, apoi de volei 
ș.a.m.d. Preliminariile au loc de 
luni și pînă sîmbătă, iar duminica 
se desfășoară finala, sînt desemnați 
ciștigătorii.

Iată o treabă bună pentru spor
tul de masă, care ar merita aten
ția tuturor consiliilor asociațiilor 
sportive.

...O „seară venețiană"... Așa au 
intitulat sibienii spectacolul sportiv 
organizat pe lacul Dumbrava. Ini
țial fusese vorba de un concurs 
de navomodele, cu participarea 
campionilor republicani, desemnați 
în ajun. Proaspeții aureolați cu cu
nunile de campioni au reeditat, în- 
tr-un fel. finala, acolo, pe „Dum
brava". închipuiți-vâ pitorescul lac 
din bătrînul Cibinium luminat fe
eric. pe Neptun în chip de... Gu- 
liver, coborînd printre nave-liliput 
și după demonstrații, o inedită vî- 
nătoare de balonașe multicolore.

Desfășurată sub egida oficialități
lor locale, acțiunea a însemnat un 
spectacol captivant, conceput și 
realizat după proiectul a doi oa
meni care excelează prin ingeniozi
tate, Nieolae Rodeanu, 
Teatrului de 
țiu, activist 
la Sibiu.

O „vară

care aveți și voi o mică „Dumbra
vă", la „Ciric". sau voi constănțe- 
nilor, cu ademenitorul Siutghiol, 
voi piteștenilor, cu neasemuita 
„Trivale ?“

...La „Troița lui Mihai", intre Si
biu și Șelimbăr, s-au înregistrat o 
parte din secvențele filmului isto
ric care a reînviat figura măreață, 
personalitatea copleșitoare a voie
vodului frămîntat de ideea gene
roasă de a realiza, încă din seco
lul al XVII-Iea, unirea tuturor ro
mânilor. Și tot acolo, pe locuri de 
legendă și fapte eroice, sibienii își 
dau întîlnire. de vreo patru ani 
încoace, pentru a sărbători „Che
marea toamnei", inițiativa sportivă 
a celor mai mici cetățeni ai orașu
lui de pe Cibin, pionierii, care gă
sește de fiecare dată o largă au
diență din partea maturilor.

Anul acesta, la „Chemarea toam
nei" au răspuns prezent mai bine 
de 5 000 de oameni. Au 
vadă copiii sau nepoții, 
trec la oină și trintă, 
minihaltere, în alergări 
pe 8x60 de metri, să le 
lentul în conducerea mingi de fot
bal (regretatul Petschovschi afirma 
că „arta driblingului trebuie învă
țată de la copii"), să intuiască pe 
viitorii constructori de rachete cos
mice... O Olimpiadă în miniatură, 
cu sute de eroi, cravate roșii de la 
cele peste 20, de școli generale si- 
biene, reprezentanți ai școlilor spor
tive. O zi întreagă, într-o duminică, 
de la „Troița lui Mihai" și pipă la 
râul Seviș ți pădurea Șopa, a răsu
nat veselia...

Am încercat să reconstituim aici 
cîteva din inițiativele sibienilor, 
dornici să-și semneze o tot mai 
spectaculoasă prezență în activita
tea sportivă de masă.' Este o pre
zență firească, jzvorita din necesi
tatea de a face mișcare în aer li
ber, de a-și menține sănătatea și 
buna dispoziție, acea prospețime 
fizică și morală de care ne vorbea 
bătrînul învățător diri Vurpăr. Sînt, 
dacă vreți, principiile unei filozofii 
de viață practică be care sibienii 
le respectă și le prețuiesc... i '

Politehnica, Ilorațiu Nicolai • și 
(parțial) de la Progresul. Au 
trat foarte bine V Dumitru 
Patru.

Ni s-a părut total neîntemeiată a- 
titudinea 
greșului, care au adresat cuvinte in
jurioase arbitrului principal după 
încheierea partidei, pretextind că ar 
fi dezavantajat echipa gazdă.

UNIVERSITATEA CRAIOVA - 
STEAUA (0—3). Mai puțin de 60 de 
minute le-au trebuit bucureștenilor 
pentru a pune capăt întîlnirii. 
dențli craioveni s-au „văzut" 
în ultimul set. Steaua a făcut o 
vârâtă demonstrație, avmd un 
plin de fantezie și un blocaj erme
tic. S-au remarcat : Crețu (Steaua) 
și Drăgan (Universitatea). Foarte 
bun arbitrajul cuplului timișorean 
Gh. Borghida — Oct. Drăgan. (Șt. 
GURGUI — coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV — UNI
REA TRICOLOR BRAILA (3-0). Joc 
spectaculos, încheiat cu o meritată 
victorie a brașovenilor, în mare ver
vă de joc. Partida a durat 56 de 
minute. S-au remarcat : Dumitru, 
Kednic, și Juhasz de la Tractorul, 
respectiv Popescu șl Anghe) de la 
Unirea Tricolor. Au arbitrat corect 
Em. Costoiu și V. Vrăjescu, ambii din 
București.

Em. BOGDAN — coresp.

cîtorva suporteri ai Pro-
arbitrului principal după

Stu- 
doar 
ade- 
atac

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
DINAMO (0—3). Bucureștenii au pri
mit o ripostă energică doar în pri
mul set (cînd au fost și conduși cu 
5—2) după care, datorită unui «locaj 
prompt și unui atac eficace, și-au 
depășit net adversarii. Au condus 
Fi. Borz și V. Szakacs din Eaia 
Mare. (C. CREȚU — coresp.)

VIITORUL BACAU — RAPID 
(2—3). După mai bine de două ore 
de joc pasionant in care gazdele au 
luptat cu ardoare, victoria a suris 
jucătorilor rapldiști, de la care s-au 
evidențiat Chițigoi și Moculescu. Au 
arbitrat St. Stănescu (depășit de joc) 
și V. Ranghel (bine) — Ploiești.

IANCU — coresp.

TROFEUL CARPAȚI

(Urmare din pag. !)
nova (2). Zolkina pentru U.R.S.S. Au 
arbitrat K. Olsen și E. Hjuller — am
bii din Danemarca.

Programul de azi : ORA 16,15 : 
R. D. Germană — Olanda ; ORA 
17,20: U.RS.S. — Ungaria; ORA 
18,30 : România — Iugoslavia.

UNGARIA — OLANDA 13—6 (6—1).
Meciul a fost tot timpul la discreția 
campioanelor lumii. Pentru a ----- 
avalanșa golurilor, handbalistele 
deze, 
slav Mraz,

stăvili 
olan- 

siatuite de antrenorul lor, Jaro- 
au adoptat tactica atacu

rilor lungi, poziționale, datorită cărora
nu reușit, Intr-adevăr, sa primească
mai puține goluri decit era de aștep
tat. Au marcat : Eleek (5), Takacs (3), 
Totnaun (2), Nyari (2), Toth-Harsany 
pentru Ungaria. Hendricks (3), Pilier, 
Traanen, Aarts pentru Olanda. Au ar
bitrat bine P. Tircu și T. Curelra, 
ambii România.

R.D. GERMANA — IUGOSLAVIA 
10—9 (5—3). Aflate în progres față de 
primul lor joc, handbalistele iugo- 
siave au putut ține piept redutabilei 
formații a R.D.G. printr-o apărare 
activă, care — este drept — de multe 
ori a devenit direct obstrucționistă. 
Scorul a avut o evoluție interesantă. 
In prima repriză a condus selecționata 
R.D.G. (4—2, 5—3), pentru ca în partea 
a doua (mln. 27) tabela de 
arate egalitate : 5—5. Apoi,
a avut avantajul de două 
(min. 34), 8—7 (min. 39).
moment, formația R.D.G. : 
Insă net, a egalat (8—8) și a obținut 
o victorie meritată. Au Înscris : Hel- 
big (4), Hochmuth (3), Kretzschmaar 
(2), Koch pentru R.D.G., Torti (4), 
Knezevicl (3), Radovici (2) pentru Iu
goslavia. Au condus bine P. Cir|igeanu 
și M. Grebenișan, ambii România.

marcaj să 
, Iugoslavia 
i ori : 7—6

Din acest 
s-a detașat

întilniri internaționale
Săptămina viitoare, după încheierea 

ediției feminine a „Trofeului Car
pați" și înaintea începerii celei mas
culine (Galați. 9—14 XI). selecționa
tele de juniori și junioare ale țării 
noastre vor susține o serie de jocuri 
internaționale Reprezentativa de ju
niori va participa între 5 și 7 noiem
brie Ia un turneu la Opole (Polo
nia), alături de formațiile similare 
ale R. D. Germane și de două echipe 
naționale ale țării gazdă. Lotul ju
niorilor români, pregătit de antre
norii AI. Ilie și Gb. Alexandrescu, va 
pleca spre Opole joi 4 noiembrie.

Reprezentativa de junioare a tării 
(antrenori Dan Bălășescu și Tr. Bu- 
covaîă) va evolua pe teren propriu, 
intilnind în zilele de 5 și 7 noiem
brie, in sala Floreasca, selecționata 
de junioare a Poloniei. Pentru aces
te două partide (vineri 5 noiembrie la 
ora 18,30 și duminică 7 noiembrie la 
ora 17) federația noastră de specia
litate a invjtat doi arbitri din Ceho
slovacia : I. Pokorny și V. Potacek.

Doar antrenamente ?

A FOST STABILIT PROGRA
MUL DE DESFĂȘURARE A 
„TROFEULUI CARPAȚI" RE
ZERVAT ECHIPELOR' MAS

CULINE
După cum s-a mai anunțat, între 
și 14 noiembrie la Galați va

Industria Linii Timișoara
și Olimpia Oradea vor susține două meciuri de baraj

în ultima «a ședință, biroul F.R. 
Natație a hotărît ca pentru desem
narea echipei ce va promova in 
prima divizie a campionatului na
țional de polo Industria linii Ti
mișoara si Olimpia Oradea să des
fășoare un baraj de două partide. 
Meciurile au fost programate la 
Cluj în zilele de 6—7 noiembrie. 
Arbitrul intilnirilor nu a fost încă 
desemnat.

• Ultima etapă-turneu a campio
natului este programată simbătă și 
duminică. In Capitală, meciurile 
Rapid — Voința Cluj, Rapid — 
C.S.M. Cluj și Voința — C.S.M. vor 
avea loc în bazinul Floreasca. Ce-

lelaltc întilniri se vor desfășura la 
Cluj (Dinamo — Progresul, Politeh
nica — Progresul și Politehnica — 
Dinamo) jj Oradea (Crișul — Va
gonul Arad, I.E-F.S. — Vagonul gi 
Urișuî — I.E.F.S.).

• întrecerile turneului final al 
campionatului național vor avea loc 
in bazinul Floreasca din Capitală 
între 9 și 14 noiembrie. Primele pa
tru formații clasate se vor întrece 
în partide directe tur-retur, la ca
pătul cărora va fi desemnată noua 
campioană. Tntilnirile vor fi condu
se de cei mai buni arbitri din țară: 
C. Mirculescu. I. Drăgan, N. Ni- 
colaescu si P. Niculescu.

9 
avea toc cea de a XII-a ediție a 
„Trofeului Carpați", rezervată 
echipelor masculine. La această 
ediție iau parte 6 echipe reprezen
tative oaspete (R.F.G., Spania, Un
garia, Iugoslavia, Franța și Norve
gia), precum și două selecționate 
ale țării noastre. Spre deosebire de 
întrecerea echipelor feminine, cea 
de la Galați se va disputa pe două 
serii, alcătuite după cum urmea
ză : SERIA A : România I, R. F. a 
Germaniei, Franța, Norvegia ; ȘE

II : Iugoslavia, Ungaria, Spa- 
România II.
zilele de 9, 10 și 11 noiem- 
vor avea loc jocurile din ca- 
celor două serii, vineri 12 no

iembrie este zi de pauză, iar sîm- 
bătă 13 și duminică 14 noiembrie 
se dispută partidele pentru clasa
ment, primele două clasate din fie
care serie jucînd pentru locurile 
I—IV, jar celelalte pentru locurile 
V—VIII.

Acum toată atenția iubitorilor 
handbalului este îndreptată spre 
marile turnee internaționale ce au 
loc in țara noastră. Nici nu-1 de mi
rare acest lucru, deoarece prezența 
la startul „Trofeului Carpați", atit 
în varianta sa feminină, cit și la 
cea masculină, care va începe în 
curind la Galați, a unor presli- / 
gioase selecționate naționale, orga
nizarea ireproșabilă asigurată de or
ganele noastre sportive, precum și 
trumoasele rivalități competiționale 
ce le declanșează aceste două mari 
turnee sînt în măsură să stîrnească 
interesul, să capteze atenția tu
turor.

Numai că, dincolo de acest cu
rent de opinie și in afara preocu
părilor legate de această bogata 
activitate competitională internațio
nală (in afara acestor două tradi
ționale întreceri, calendarul cuprin
de și alte acțiuni) nu trebuie să 
uităm că majoritatea echipelor noa
stre fruntașe sînt într-o vacantă for
țată! Intr-adevăr, formațiile mascu
line participante la campionatul di
viziei A se află intr-un prelungit 
„relache" care va dura pînă in luna 
martie 1972. iar cele feminine așteap
tă reluarea campionatului care nu se 
va face înainte de luna ianuarie 
1972. Deci, o lungă (foarte lungă 
pentru handbaliști!) perioadă de in
activitate. Și dacă echipele Steaua. 
Dinamo București, Universitatea. 
București sau Universitatea Cluj 
au satisfacția că o bună parte din 
componență lor beneficiază de acti
vitatea de pregătire desfășurată în 
cadrul loturilor reprezentative, să ne 
întrebăm atunci ce fac jucătorii de 
la Politehnica Timișoara, S.C. Ba
cău, Trolușui or. Gheorghiu-

Nu-i prea pufin?...
Dej, Politehnica Galați, Dinamo Bra
șov și Independența Sibiu? Răspun
sul — bănuim — va veni prompt i 
antrenamente. Dar este acest lucru 
suficient, cind formațiile mai sus 
citate, cărora le putem adăuga 
fără teamă pe Universitatea Bucu- r 
rești, Universitatea Cluj și chiar 
Dinamo București au rămas cu su
ficiente forțe pentru a prezenta o 
echipă într-o competiție ?

Tocmai pentru acest motiv cre
dem că organele locale, mai ales 
din acele orașe in care există săli 
(Timișoara, Cluj, Galați și chiar 
Sibiu) au datoria să organizeze com
petiții amicale, turnee scurte, even
tual disputate „sistem-fulger" (cu 
jocuri de o durată mai mică decit 
cea regulamentară) în care să fie 
angrenate echipele noastre divizio
nare. Cu acest prilej vor putea fi 
utilizate și rodate elementele tinere 
care au apărut în unele partide din 
campionat și se va realiza o Împli
nire corectă a antrenamentelor ce 
se desfășoară — credem r- cu regu
laritate. Propunem acest lucru, mai 
ales pentru eă pauza aceasta, extrem 
de folositoare loturilor reprezenta
tive, se conturează amenințătoare 
prin efectele sale asupra formei și 
randamentului echipelor noastre 
fruntașe. Pentru că există perico
lul ca lucrurile pozitive acumu
lare intr-o direcție să fie anihilate 
de răminerile în urmă în cealaltă 
direcție, a valorii de masă a hand
balului nostru, la fel de importantă 
după opinia noastră ca și prima. 
Așteptăm, așadar. inițiative în or
ganizarea de competiții amicale, în 
special pentru formațiile mascu
line, (c. a.).

Noi starturi ale înotătorilor romani peste hotare
Echipa de înot a clubului Petrolul Plo

iești a plecat In Polonia pentru a parti
cipa la mal multe concursuri —-------
amical. Au făcut deplasarea, 
ții, Adrian Popoviei, Drago? 
tălina Pănulescu ș.a.

★
Astăzi urmează să plece Ia 

un lot de Înotători fruntași, care vor lua 
startul slmbătă și duminică în cadru! 
unul mare concurs internațional. Vor 
face deplasarea Anca Groza, Eugenia 
Cristescu. Lilians Burlacu, Camelia VI- 
jeu, Gyongy Sovago, Carol Rolic 
probabil, Marian Slavic.

cu caracter 
printre «I- 
Aldea, Ci-

Magdeburg

In cursul lunii noiembrie, înotătorii 
reșițenl, printt-e care Eugen Aimer, Diet- 
mar Wettemeck, Lavinia Donea, Ioana 
Sporea, vor efectua un turneu tn 
Germană pentru a participa la 
multe concursuri amicale.

★
întrecerile ediției din acest an a 

pionatelor naționale de juniori la înot 
au fost reprogramate pentru zilele de 
20—2S decembrie, la București. Compe
tiția se va desfășura în bazinul de 50 m 
de la centrul „23 August".

H.D. 
mai

cam-

O interesantă întrecere a
„Cupa de

Echipele de oină din Capitală 
sînt angajate Intr-o interesantă 
ccmpetiție, „Cupa de toamnă", or
ganizată de comisia municipală a 
acestei ramuri sportive, în prima 
manșă a ediției a Ill-a a competi
ției pin iste 
comportat 
C.P.B., care 
Dinamo, cu 
și cu 21—6 j 
după turul , 
află Dinamo
13—4 cu Universitatea). O revelație 
a întrecerilor de 
universitară de la 
tînăra formație a

echipelor din Capitala 
toamnă“

blica', Gloria, 
rezultat foarte 
versitatea. Se

$ obținut 
(9—9) cu Uni
că echipa an- 
sportului Ioan 
la

CLUBUL „UNIREA 
PAȘCANI — LA A 75-A 

ANIVERSARE

bucureștene, bine s-a 
formația campioană, 

a întrecut cu 13—8 pe 
15—1 pe Universitatea 
pe Gloria. Pe locul II, 
„Cupei Bde toamnă", se 

> (13—8 cu Gloria și

la baza sportivă 
Lacul Ței a fost 
Uzinelor „Repu-

care 
bun 
pare 

trenată de maestrul 
Voicu, care se află 
activității, se va ridica 
In rîndurile celor mai 
mâții din țară. Dintre 
remarcați cu prilejul 
din tur îi amintim pe Anton, Vla- 
se, Dacău (C.P.B.), Chițu (Dinamo), 
Constantin 
(Gloria).

Partidele 
toamnă" 
«îmbată și 
nul studențesc Lacul Tei'.

începutul 
in curând 
bune for- 

■jucătorii 
meciurilor

(Universitatea) și Voicu

returului „Cupei de 
sînt programate pentru 
duminică, tot pe stadio-

Luna aceasta se împlinesc "5 de 
ani de cind s-au pus bazele clubului 
muncitoresc „Unirea" din orașul 
Pașcani. Documentele vremii atestă 
că, In orele libere, muncitorii de la 
atelierele C.F.R. din localitate veneau 
la sala de lectura (înființată In 1896) 
sâ citească, să împrumute cărți sau 
să tragă eu arma la sala de tir. Mai 
tîrzlu a luat ființă și o poplcărie, 
unde se organizau concursuri intre 
secții.

In ani! socialismului, clubul „Uni
rea" a căpătat semnificații noi, mo
derne, fiind Înzestrat cu o bază ma
teriala corespunzătoare, necesară des
fășurării unei rodnice activități culr 
tural-educative șl sportive. Sportul 
și-a tăcut simțită prezența, tot mal 
mult in activitatea cotidiană a clubu
lui. Întrecerile de șah, tenis de masă, 
popice, box și lupte bucurîndu-se de 
o largă participare in cadrul com
petițiilor de „casă": „Cupa ceferistu
lui", „Cupa Pașcanilor". „Cupa Cen
tenarului". ultima lansată cu prile
jul împlinirii a 100 de ani de la În
ființarea atelierelor C.F.R.

La sărbătoarea ocazionată de ani
versarea clubului pășcănean, oame
ni! muncii din localitate se mindresc 
cu o modernă poplcărie cu două 
piste, dată recent în folosință, cu re
novarea și modernizarea tuturor în
căperilor clubului „Unirea", opera
ții realizate cu sprijinul substanțial 
al U.G.S.R.

Constantin ENEA-coresp.

PE CÎND OFENSIVA 
ÎMPOTRIVA INERȚIEI?

Sima, șeful Comisiei Sport din ca
drul Consiliului Sindical Județean.

— La Brăila — ne-a răspuns inter
locutorul nostru — își desfășoară ac
tivitatea sportivă un mare număr de 
salartați. împrejurimile municipiului 
nostru oferă condiții bune de agre
ment, de recreere. in bălțile Dunării, 
tn stațiunea Lacul Sărat și In parcul 
„Monument". Dar folosirea acestor 
locuri atrăgătoare, considerăm, nu 
este exploatată cu maximă eiiciențâ...

Intr-adevăr, in vecinătatea orașului 
se află cîteva locuri de odihnă și 
recreere, pe care mulți amatori de 
turism le-ar asalta, dar. din păcate, 
nici o acțiune organizată și sistema
tică nu s-a Întreprins, pentru atra
gerea vizitatorilor. Asociația sportivă 
Unirea Tricolor, care-șl are sediul 
chiar la Lacu Sărat și care ar fi 
putut fi inițlatoarea unor acțiuni in
teresante, n-a mișcat nici măcar un 
deget.

In Insula Mare a Brăilei, Ia clțiva 
kilometri de oraș, există un lac na
tural denumit Blasova, care oferă 
condiții excelente pentru turism sau 
canotaj, dar și aci domnește o liniște 
deplină... Inerția organelor locale cu 
atribuții In domeniul educației fizice 
și a sportului este. Intr-adevăr, supă
rătoare. Pe cind o ofensivă Împotri
va ei ?

N. COSTIN-coresp.

MUNCA EDUCATIVA 
TN DEZBATEREA PLENAREI 

CJ.E.F.S. — VÎLCEA

la rezultate nesatisfăcătoare in for
marea profilului etic al sportivului 
de tip nou. Au fost puse eu acest 
prilej în discuții abateri de la con
duita cetățenească a unor sportivi, 
majoritatea vorbitorilor condamnlnd 
aceste manifestări, făcind propuneri 
concrete pentru Intensificarea muncii 
educative In rîndurile tineretului 
sportiv.

Luind cuvîntul în încheierea dez
baterilor, tov. Constantin Matei a ară
tat necesitatea cuprinderii sportivi
lor în Invătămlntul de partid, accen- 
tulnd importanța conduitei lor exem
plare. atit în viața particulară, cit 
și pe stadioane.

Plenara a aprobat un cuprinzător 
plan de. măsuri, menit să ducă la 
rezultate superioare in munca de 
formare a sportivului-cetățean.

Dumitru ROȘIANU-coresp.

DOROHOI : ETAPA 
PE ORAȘ LA CROS

Intr-un decor de toamnă tlrzie a 
avui ioc. In Împrejurimile stadionu
lui „1 Mai" din Dorohoi. etapa pe 
oraș a diviziei județene de cros pe 
echipe șl individual. La această in 
trecere au luat parte peste 220 de 
concurențl reprezentind asociații h 
sportive din orașul Dorohoi precum 

’T-vl A.irizrt Zr-—-‘.zzr.‘ --------
orășenească de atletism a 
întrecerilor un cadru ___
adecvat și. spre deosebire de 
trecuțl. pe foile de concurs au 

mai mulți și
clasamentul' 

tuturor probelor, 
individual : Toma

și Liceul Agricol Șendricenl. Comisia 
asigurat 

organizatoric 
anii 
fost 
mal

„Considerați măsurile întreprinse 
i municipiul Brăila fndcaluns de 

eficiente perna atragerea unui nu
măr sporit de oameni ai muncii in 
acțiuni cu caracter recreativ-dlslrac- 
iiv ?“ — iată întrebarea pe care am 
pus-o. recent, tovarășului George

Zilele trecute, a avut Ioc plenara 
C.J.E.F.S. Vilcea. care a dezbătut 
sarcinile ce revin tehnicienilor și ac
tiviștilor in procesul de îmbunătățire 
a muncii de educare marxist-leni- 
nistâ a sportivilor. La lucrări au par
ticipat tovarășii Constantin Matei, 
secretar al comitetului județean de 
partid, membru supleant al C.C. al 
P C.R.. Marin Birjega, vicepreședinte 
al C.N.E.F.S.. precum și numeroși 
antrenori, profesori, arbitri și alte 
cadre sportive

Informarea prezentată a relevat 
multe succese, dar a scos ia iveală 
și o serie de deficiențe, care au dus

Înscriși concurențl 
bine pregătiți.

lată cum arată 
urma desfășurării

Fete 11—12 ani, ________ _ ____
Florica — Școala generală nr. 5; pe 
echipe — Școala generală nr. 5: 
13—14 ani, individual : Curpăn Sa- 
veta — Școala generală nr. 5; pe 
echipe — Șc. gen. nr. 5: 15—16 ani, 
individual : Barnea Marla — Liceul 
nr. 2 și Buchi Emilia — Liceul Șen- 
dnceni; pe echipe — Liceul nr. 2; 
17—18 ani. individual • Prodan Pau
lina — Liceul nr. 2; pe echipe — 
Liceul nr. 2.

Băieți 12—13 ani. individual : Ser
bau Constantin — Șc. gem nr. 5; pe 
echipe — Șc. gen. nr. 2; 14—15 ani. 
individual . Ailoaie ștefan — Liceul 
nr. 2; pe echipe — Școala gen. nr. 1; 
16—17 ani. individual : Bez.ergheaiv 
toan — Liceul nr. ?• ,
Liceul nr. 2: l~
Leontescu Dumitru - i evu ui, . 
pe echipe — Liceul nr. 2.

Câștigătorilor li s au luminat di
plome.

tn
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C. S. M. REȘIJA LA EA ACASĂ

LOTUL DE TINERET 3 (1)
BONSUCCESO 2 (1)

15 OOO de spectatori, bici uiți de o 
ploaie neomenoasă și insensibilă la 
premiera mult așteptată a noctur
nelor de pe stadionul 23 August, 
au sperat că evoluția „cadeților" 
le va alunga, tn cele din urmă, 
frigul din oase. Credem că, totuși, 
la sfirșitul celor 90 de minute de 
joc pe care echipa de tineret le-a 
susținut în compania brazilienilor 
de la Bonsucceso, publicul a tre
buit să-și transfere speranțele la 
partida din vedeta cuplajului in
ternațional. Pentru că, în ciuda 
victoriei. comportarea echipei de 
tineret ia ultima verificare înainte 
de a întîlni în deplasare echipa si
milară a Cehoslovaciei — într-un 
meci decisiv pentru stabilirea cîști- 
gătoarei grupei respective în cam
pionatul european —• a vădit multe 
carențe. în fața unui adversar a 
cărui principală calitate a fost mo
bilitatea.

Trebuie să recunoaștem că după 
prima repriză, în care nu se în- 
tîmplase mai nimic demn de sem
nalat (chiar și cele două goluri au 
căzut din faze anodine), ne între
bam cum va arăta filmul unui ase
menea meci, în care jucătorii pă-

lovituraMarian Popescu a 
moașă lovitură cu

liberă indirectă, din careul advers, fi Simionaș a- egalat printr-o fru- 
Foto 1 Theo MACARSCHI

executat 
capul.

LOZUL" CIST1GĂT0R A FOST SCOS IN MINUTUL 88!
să înghită ți pilula amară a golu
lui la prima și singura acțiune pe 
poartă a echipei braziliene în a- 
ceastă repriză (min. 5), cind Ia ezi
tarea lui Smarandache și Sătmărea- 

Stadion 23 August, iluminație excelentă, teren alunecos ; spectatori 
aproximativ 15 000 ; vreme ploioasă. Au înscris: SIMIONAȘ (mirt. 38), BRO
ȘOVSCHI (min. 82), MARCU (min. 80) și RODRIGUES (min. 5 șl 83). Șuturi 
la poartă : 8—4 (pe poartă 6—2) ; raport de cornere : 8—1.

LOTUL DE TINERET AL ROMÂNIEI : Ștefan 6 — NIculeseu 7, Săt- 
măreanu II 7, Smarandache 6. Popovici 8, Marian Popescu 6. Simionaș 7. 
Lică 4 (min. 75 Bdldnyl), Kuț II 6, Broșovschi 6, Batbu B (min. 46 Marcu 8+).

BONSUCCESO : Lumumba — Orlando, Nilson, Doutra, Romero (min 
88 Natao). Silva, Jair. Rublnho, Paulinho, Suquinho, Rodrigues.

A arbitrat : VASILE DUMITRESCU, ajutat de R. Stincan șl M. Po
pescu (toți din București).

nu II, extrema stingă Rodrigues a 
înscris in poarta părăsită fără suc
ces de Ștefan.

Reprezentativa noastră de tineret 
juca fără aripi (Lică era oriunde, 
numai în zona sa nu, iar Barbu 

blema șutului la poartă de parcă 
aceasta ar fi fost sarcina altora. 
Fiecare din compartimentul ofensiv 
(inclusiv cei doi mijlocași, Marian 
Popescu și Simionaș) își încerca 

norocul ca Ia loz în plic, dar la 
marginea careului de 16 m advers, 
în fața unei apărări mobile, rapid 
repliabile, dar nu prea ferme, 
constatau că biletul este necîștigă- 
tor, pentru că nici un coechipier 

cerea lui Marcu în repriza secundă, 
în locul lui Barbu, a înviorat jocul 
în atac al echipei noastre, i-a dat 
culoare, chiar și alternanța dintre 
cursele impetuoase pe extremă și 
gafele copilărești animînd tribune
le. Astfel. în min. 49 Marcu, la ca
pătul unei asemenea curse, centrea
ză foarte bine, dar Lică privește 
doar balonul. Cîteva minute mai 
tirziu tînărul jucător militar luf- 
tează dintr-o bună poziție. Abia in 
min. 60 Broșovschi iși reamintește 
că are forță de șut. In min. 68 Ni- 
culescu centrează excelent, cu bol
tă, peste toți apărătorii brazilieni, 
pînă la Kun TI. aflat liber în inte
riorul suprafeței de pedeapsă, dar 
„vîrful" arădean preia defectuos 
balonul și portaru] i-1 „suflă".

Echipa de tineret a României do
mină. în acest interval de timp 
Bonsucceso avind o singură ocazie 
în fața buturilor lui Ștefan (min. 
78), dar Rubinbo și Paulinho nu 
reușesc să profite de greșeala de 
intercepție a lui Smarandache. în 
min. 82. după ce Kun II I-a obli
gat pe Lumumba să respingă balo
nul in afara careului mic. Bro- 
șovschi, venit din urmă. înscrie cu 
un șut plasat : 2—1. Abia repusă 
la centru și mingea poposește, de 
această dată, in plasa porții lui 
Ștefan, trimisă de același Rodri
gues care a șutat dc la distanță, 
surprinzînd întreaga apărare a echi
pei noastre. Și atunci cind nimeni 
nu se mai aștepta, cu două minute 
înainte de fluierul final, Marcu iși 
face cursa sa obișnuită, pînă aproa
pe de linia de corner, portarul li 
iese în întîmpinare și extrema 
noastră în loc să centreze, așa cum 
credeau toți, trimite mingea, cu 
efect (sau cu ajutorul Iui Romero 7) 
în poartă! Iată, deci, cine a scos 
lozul cîștigător...

Paul SLAVESCU

MECIUL CRIȘUL — C.F.R. CLUJ 
SE VA DISPUTA LA CĂREI

Întrucît terenul din Oradea este 
suspendat o etapă, meciul Crișul— 
C.F.R. Cluj, programat duminică 
în campionatul diviziei A, se va 
disputa la Cărei.

în elapa de ieri a „Cupei României4*

ALTE 7 DIVIZIONARE B ELIMINATE

DUMINICA 24 OCTOMBRIE. O 
zi splendidă pe meleagurile reșițene. 
O zi care parcă te chema la stadion, 
ca la o întllnire de dragoste... N-a 
fost Insă o întiinire prea fericită. 
Echipa gazdă, cu reale șanse de 
promovare în prima divizie, s-a chi
nuit vizibil, in fața unor jucători 
—- cei de la ^Hectropuitei-e Craiova 
— tineri, plin! de ambiție, dar lip
siți totuși, de veleități. Tribunele 
cochetului stadion de pe valea Do- 
manului — construcție care lasă in 
urmă multe din stadioanele echipelor 
„cu firmă" din țară — au tunat, au 
vuit, s-au frămîntat și, in cele din 
urmă, au amuțit...

La sfirșit. toiul a fost bine — ca 

Fază din ultimul meci disputat pe stadionul din Valea Domanului, cel dintre echipa locală C.S.M. și formația 
craioveană Electroputere, încheiat cu scorul de 1—0 in favoarea gazdelor.

întotdeauna cind se termină cu o 
victorie.

...Meciul s-a Încheiat de mult 
Pe stadion, sau in jurul său, au 
mai rămas însă destui reșițeni. Cei 
mai muiți s-au grupat în jurul te
lefonului, de la care așteaptă o 
veste dătătoare si ea de încredere: 
rezultatul ceferiștilor timișoreni la 
Anina. La fața locului, culegem cî
teva păreri, care — ne-am gîndit — 
pot înfățișa atmosfera din aceste 
zile de ia Reșița.

„Este prima dată cind vin Ia 
meci, după un an de zile, ne spune 
Pavel IONESCU. contabil Ia Com
binatul siderurgie Reșița. Dar <re- 
buie să vin, nu-i așa ? Acuin, cind 
echipa noastră luptă pentru promo
vare, trebuie să o susținem cu toții. 
Eu unul promit că na voi mal lipsi 
de Ia stadion...”

„Da, am jucat slab azi. mărtu

risește Gheorghe BEZDAN, pensio
nar. Eu n-am putut veni decît a 
doua repriză. Dar și băiatul meu e 
nici si îmi va povesti totul, de-a fir 
a păr, acasă".

Constantin TRANA șl Gheorghe 
ȘTIRBU, ambii lăcătuși la Uzina 
Constructoare de Mașini Reșița, sint 
de aceeași părere: „Rezultatul de azi 
(n.n. 1—0 pentru gazde) a fost o 
surpriză. La noi în uzină se scrisese 
deja, cu cretă: 6—0 pentru noi 1 Dar 
oltenii au jucat binișor și dacă $i 
marcau in prima repriză... Nu ne-a 
plăcut însă că antrenorul oaspeți
lor a fost fluierat pe margine — 
fără nici un motiv. Eu — ne mal 
spune C. Trană — abia am ieșit

din schimbul dc noapte și am ve
nit la meci. Știți, la noi așa e. Dis
cuții înainte de meci, după meci, în 
pauză la uzină. în fața cinematogra
fului „Muncitoresc", seara la plim
bare. Cîți sîntem ? Păi aproape toată 
uzina, cu toții plătim 10 lei pe lună 
cotizație la asociația sportivă — cine 
n-ar da măcar atît pentru echipa 
noastră ? — și apoi cei din cele
lalte Întreprinderi, tot orașul...”

Ioan NICODIN, 24 de ani — face 
o pauză mare cind e întrebat des
pre profesie: „Aștia-s jucători (n.n. 
craiovenii), la’s c-o să-i învățăm noi 
minte să mai dea Ia picioare ! Și 
arbitrul n-a fost tocmai corect”. îl 
vede. „HUOOO ARBITRU 1" Reia: 
„Noi sîntem cea mai bună echipă 
din „B". Ne lasă apoi singuri. Nu 
vrea să scape plecarea jucătorilor 
oaspeți. înjură, amenință...

Dar, sîntem siguri, acesta nu d 
decît un caz izolat. Marea majori
tate a publicului reșițean dezaprobă 
astfel de ieșiri. Galeria nu are încă 
siguranța „corurilor” de pe alte 
stadioane, abia se caută, dar, după 
cum spunea „nea Matei” — ospăta
rul de Ia restaurantul „Reșița" — 

„primul an tn „A" o să fie mai 
greu, apoi o să ne obișnuim...”

A' doua zl. în holul elegantului 
hotel „Semenic”, antrenorul Ion 
Reinhardt nu era de un optimism 
debordant. „Nici nu vreau să discut 
de divizia A, ne spunea el. Mal este 
foarte mult pină atunci. Eu, acum, 
mă gindesc doar la randamentul 
jucătorilor și al echipei. Avem o 
tehnicitate generală bună, în apă
rare, dublajul funcționează destul de 
bine, dar Ia organizarea jocului — 
deși iun făcut multe lucruri bune — 
mai avem de muncit".

Asta in cîteva cuvinte. Mal pe 
larg s-ar fi putut povesti despre un 
antrenor privit cu destul scepticism

Foto : loan CARDOȘ-Reșița
cind a venit la cîrma echipei, tn 
vara acestui an (în urma, poate, a 
oscilațiilor pe care acesta le-a avut, 
ani de-a rîndul. între U.T.A. și 
C.S.M.). EI a propus, de la început, 
un plan serios de muncă si un re
gim foarte riguros pentru jucători. 
A găsit înțelegerea necesară a clu
bului reșițean. a președintelui său, 
tov. P. Ștefan, a tovarășului D. Ne- 
grău, director economic la C.S.R., 
președintele secției de fotbal si a 
secretarului V. Pop, ambii foști fot
baliști de performantă, precum și 
sprijin din partea C.J.E.F.S. Reșița 
(președinte Iile Pătruică) și a celor
lalte organe locale. Un om eu idei, 
care a renunțat la trei jucători pen
tru încălcarea disciplinei (Vuici. Co
misar si Căunei) aducînd alți trei 
mult mai tineri șl care are încă 
multe „secrete" în tolba sa.

Acesta este Reinhardt, antrenorul 
respectat acum, și iubit de otelarli 
și constructorii reșițeni. Antrenorul 
de la care se aștepată să du"5 la 
bun rfîrșit ceea ce toată Reșița 
speră de ani și ani de zile: promo
varea în prima divizie fotbalistică a 
tării.

Dumitru GRAUR

reau a fi uitat că există și porți 
în teren. Ștefan și Lumumba, uitați 
între buturi, suferind pur și simplu 
de frig. Cel puțin primul a trebuit

APLAUZE PENTRU
PLOIEȘTI. 27 (prin telefon). Orga

nizarea de către clubul Petrolul Plo
iești a unui cuplaj pentru a sărbă
tori pe Mircea Dridea și Gheorghe 
Pahonțu cu ocazia retragerii din ac
tivitatea competițională a fost bine 
primită de pasionații fotbalului dip 
Ploiești.

In deschidere, meciul dintre fos- 
lele glorii ale Petrolului și Stelei 
g-a încheiat cu scorul de 2—2 (1—2).

Apoi, partida dintre o selecțio
nată, alcătuită din jucători divizio-

„VIATA DE ANTRENOR E MULT MAI GREA
DECÎT CEA DE JUCĂTOR

Mărturisește MIRCEA DRIDEA, sărbătorit ieri —într-un

Clubul Petrolul a sărbătorit ieri 
retragerea Iui Dridea și Pahonțu. 
Doi jucători-simbol pentru ploieș- 
teni și pentru muiți alții. De fapt, 
și Dridea și Pahonțu s-au retras 
din arenă mai de mult. Dar au ră
mas în fotbal, ca antrenori. Ulti
mul s-a retras Dridea, Ja sfirșitul 
campionatului trecut. Și de aproape 
patru luni este antrenor secund la 
echipa mare a ploieștenilor.

— Cum vi se pare viața de an
trenor Mircea Dridea ?

— Mult mai grea decît cea de 
jucător. Pentru că am început-o 
cind echipa nu mergea. Dacă mer
gea echipa, probabil că toate le-aș 
fi văzut mai in roz.

— Oricum, e mai avantajos să 
pornești de la greu spre mai ușor, 
decît invers.

— Poate că este un avantaj. 
N-aș vrea să se înțeleagă că mă 
sperii de faptul că e o meserie 
grea. Niciodată nu m-au bucurat 
succesele facile, obținute fără zbu
cium.

— V-ați fi dorit alt început ca 
antrenor 7

— Nu ! Pentru echipă, însă, mî-a? 
fi dorit un început mai bun...

— Unii au spus că. Mircea Dridea 
trebuia să se retragă din arenă mai 
devreme. Alții că putea încă să 
joace în linia de atac a Petrolului. 
Care-î adevărul 7

— De jucat, puteam să mai joc. 
îmi dau bine seama de acest lucru, 
cind văd pe unii cum joacă. Dar e 
bine să știi cind să te retragi. Să 
te retragi cu capul sus, să eviți 
compătimirile. Or, Ia ritmul de as
tăzi al fotbalului, Ia cei aproape 
35 de ani ai mei™ Pentru că, orice 
s-ar spune, pentru un atacant nu
mărul anilor contează. Căutați 
exemple in campionatul nostru. 
Cine rezistă cu succes din cei în 
vîrstă ? Un Lcreter, un Nelu Nun- 
weiller. Adică apărătorii.

— Ați fost elevul Iui Ilie Oană 
13 ani, pare-mî-se. Acum îi «înteți 
coleg. Metamorfoza aceasta n-a în-' 

se încurca în propriile driblinguri), 
iar cuplul Kun II—Broșovschi se 
mișca asincron ca și cum n-ar fi 
fost din același ciuli și trata pro-

DRIDEA Șl PAHONȚU
nari, și Petrolul a fost de bună fac
tură tehnică. Scor final 6—3 (2—0) 
pentru Petrolul. De remarcat că cel 
căruia Mircea Dridea,, i-a predat 
tricoul, tînărul Dobre (18 ani)1 a în
scris 4 goluri.

Sărbătoriții au primit cite o cu
pă de cristal și alte cadouri din 
partea cluburilor Petrolul, Steaua, 
„U” Cluj și Universitatea Craiova, 
și a unor instituții și întreprinderi 
din Ploiești.

V. ALBU, coresp.

■tfmpinat un anumit complex, la 
urma urmei, firesc 7

— Ilie Oană este în primul rind 
un mare om și apoi un mare antre
nor. De la bun început m-a privit 
ca pe un coleg și nu ca pe un aju
tor, ceea ce a însemnat enorm pen
tru un debutant.

— Ce vă place mai mult la an
trenorul Ilie Oană 7

— Admir „ochiul" dînsului. Nu 
greșește niciodată cind pune ochiul 
pe un jucător. E antrenorul care 
nu ia un jucător din auzite. Și 
apoi calmul. Calmul acesta ml l-a 
transmis și mic. Ca jucător eram 
mult mai nervos.

— Care sint idolii fostului inter
național Mircea Dridea 7

— Ca fotbalist, n-am avut idoli ! 
Mi-au plăcut anumiți jucători. Cei 
serioși, muncitori. Intre Eusebio si 
Pele, întotdeauna mi-a plăcut mai 
mult Eusebio. Pentru că a gindit 
mai mult decît Pele, care avea scli
piri de geniu. Pentru că a muncit 
mai mult în teren, venind înapoi 
să-și ia atîtea mingi. La campiona
tul mondial din 1966 Eusebio> și el 
stea de prim ordin, a scăpat nevă
tămat, a ajuns golgeterul ediției. 
Cu Pele. sc știe ce s-a întîmplat...

— Dintre jucătorii români care 
v-au plăcut 7

— Nelu Nnnweiller, Voinescu, 
Mihai Ionescu, Ene II. Dintre cei 
tineri, in mod deosebit fmî plac 
Dumitru, și Lucescu, și Neagu, 
chiar dacă joacă în salturi. Dumi- 
trache mi-a plăcut mult cîndva, 
dar mi-e teamă să nu aibă soarta 
Iui Varga.

— Idolii antrenorului Mircea 
Dridea 7

— In primul rind, antrenorul 
meu principal, Ilie Oană. Nu-i un 
răspuns gratuit, formal. Gîndiți-vă 
că din cei 15 ani în divizia A, 13 
i-am petrecut cu „nea Ilie". Tot 
printre favorițil mei se numără 
Traian Ionescu, care m-a format la 
juniori, Cibî-Braun st Tească, de Ja 

nu era demarcat, pentru că nimeni 
nu-și încheia acțiunea cu șut la 
poartă. In prima parte a meciului 
singurele acțiuni periculoase la 
poarta iui Lumumba au fost cele 
rezultate din faze fixe — cornerele, 
în special — chiar și golul nostru 
egalizator rezultînd din lovitura li
beră indirectă acordată de arbitru 
pentru 4 pași la portar (min. 38) și 
fructificată de Simionaș. Pînă la 
acest gol, cea mai mare emoție i-a 
dat-o portarului de la Bonsucceso 
propriul său fundaș, Orlando, care 
în min. 34 i-a trimis pe neașteptate 
o minge înapoi, surprinzîndu-1.

Impresia noastră este că introdu-

meci de adio —la Ploiești

care am învățat foarte mult pe Ia 
loturi.

— Să încheiem cu Petrolul. Pe
trolul de ieri, Petrolul de azi...

— S-a schimbat ritmul de joc. 
sistemul de joc. Greutatea mare a 
Petrolului de azi e că a trebuit să 
montăm prea multe piese noi pe 
vechiul angrenaj. Nu una, două, ci 
cinci, șase. Mai intervine și o la
cună de concepție a jucătorilor ti-, 
neri. Angajarea lor la efort, în pri
mul rind. Am impresia că tinerii 
de astăzi privesc altfel viața decit 
cei din generația mea.

Mircea M. IONESCU

AZI, LA GIURGIU

DUBLĂ iNTllNIRE INTRE JUNIORII RUMÂNI Șl BULGARI
Stadionul Olimpia din Giurgiu va 

găzdui azi după-amiază o dublă în- 
tîlnire între selecționatele de juni
ori ale României și Bulgariei;

PETROLUL MOINEȘTI — C.F.R. PAȘ
CANI 4—1 (1—0). Gazdele, practlcind un 
joc bun, au reușit să elimine pe C.F.R. 
Pașcani. Au marcat : Florea (min. 24), 
Dobrescu (m-'n. 46 și 68), Muraru (min. 
87). respectiv Udroaică (plin. 75). A ar
bitrat foarte bine E. Păunescu — Vaslui. 
(Al. Stoianovici, coresp.).

OLIMPIA RM. SABAT — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 1—0 (0—0). tn prima parte 
gazdele au dominat, iar după pauză jo
cul a fost echilibrat. Autorul golului : 
Căpriță (min. 55). A condus slab V. Mur- 
gășan — București. (T. Budescu. coresp.)

DUNAREA CALAFAT — C.S.M. RE
ȘIȚA 2—0 (2—0). Localnicii au dominat 
mai mult. Au înscris : Stoian (min. 33) 
și Corneanu (min. 45). Foarte bun arbi
trajul Iul S. Drăgulici — Tr. Severin. 
(S. Svîcnea, coresp.).

PETROLISTUL BOLDEȘTI — ȘTIINȚA 
BACAU 1—0 (0—0, 0—0). în prelungiri, 
localnicii au reușit să înscrie unicul gol, 
prin Filipoiu (min. 108). A arbitrat foar
te bine G. Nicolae — București. (N. 
Dinei, coresp.).

MINAUR ZLATNA — OLIMPIA ORA
DEA 1—o (0—0). Jucătorii de la Minaur
au avut mai mult timp inițiativa Au
torul golului : Ponoran (min. 70 din 11
m). A. Tudor — Sibiu a arbitrat bine. 
(N. Băișan, coresp.).

IND. SÎRMEI C. TURZH — OLIMPIA 
SATU MARE 0—1 (0—0). Oaspeții 
apărat foarte bine și au contraatacat 
periculos A înscris : Haiduc (min. 57).
A condus foarte bine I. Soos — Tg. Mu
reș.. (P. Tonea, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI 3—1 (0—0).
Brașovenii și-au organizat mai bine ac
țiunile ofensive în repriza secundă și 
au mai marcat două goluri. Autori : Vă- 
lav (min 46 șl 71). Petruț (min. 76). res
pectiv Lișanu (min. 70). Bun arbitrajul 
lui I. Ciucft — Rni. Vîlcea. (C. Gruia, 
coresp.).

OLTUL SF. GHEORGHE — METALUL 
BUCUREȘTI 1—5 (1—2). Meciul s-a dis
putat la Miercurea Clue, terenul Ol'ti- 
lui fiind suspendat. Au marcat : Rădol 
(min. 5 și 85), Georgescu (min. 38), Lo- 
rinez (min. 75. autogol). Viță (min. 88), 
respectiv Csosz (min. 19). tS. Pop, 
coresp.)

SODA OCNA MUREȘ — MINERUL 
BAIA MARE o—i (0—1). Joc de slabă 
factură tehnică. Minerit au cîștlgat prin 
autogolul lui Rațiu (min. 9). A condus 
slab S. Patkos — Oradea. (Gh. Tăutan, 
coresp.)

UNIREA DRAGAȘANI — METALUL 
T1RGOVIȘTE 6—1 (1—1). Scorul cu care 
a pierdut divizionara 13 — Metalul, ne 
scutește de orice comentarii. Au înscris

BULGARIA (tineret) -

JIUL PETROȘANI

5-1 (4-0)
SOFIA, 27 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). — Pe sta
dionul V. Levski. reprezentativa de 
tineret a Bulgariei a avut ca par
teneră pe echipa Jiul Petroșani, 
de care a dispus cu 5—1 (4—0). în 
ambele formații s-au efectuat mai 
multe schimbări. în prima parte, 
fotbaliștii bulgari au avut iniția
tiva, iar după pauză jocul a fost 
echilibrat. Au marcat: Panov (min. 
10, 18, 53), Dimitrov (min. 38), Iva
nov (min. 40), respectiv Peronescu 
(min. 74).

TOMA HRISTOV

Iată programul : ora 13,30 : Ro
mânia B — Bulgaria B; ora 15 i 
România A — Bulgaria A.

Tr. BARBA LATA coresp.

Dumltrașcu (min. 23, 50, 75), Brindaș 
(min. 51), Zăvolanu (min. 57). Șerban 
(min. 77), respectiv Stăncescu (min. 18). 
A arbitrat foarte bine A. Paraschlv — 
București. (D. Denghel, coresp.)

VULCAN BUCUREȘTI — F.C. GALAȚI
1— 2 (1—2). Bucureștenii au dominat mai 
mult șt ca urmare a eliminării gratuite 
a gălățeanului Chihaia (min. 44). Au 
marcat Enache (min. 23). Adam (min. 
28) pentru F. C. Galați, Nistoroiu 
(min. 2 din 11 m) pentru Vulcan. Slab 
arbitraiul lui M. Morani — Ploiești.

ELECTRONICA BUCUREȘTI — ME
TALUL PI.OPENI 2—2 (0—1, 2—2). JOC 
dramatic, Insă în prelungiri nici una din
tre echipe n-a reușit să înscrie golul 
victoriei. Conform regulamentului, Me
talul s-a calificat pentru etapa viitoa
re. Autorii golurilor : Ciuleanu (min. 
60). Marinescu (min. 68) pentru Elec
tronica, Bogaciu (min. 17) și Spiridon 
(min 62) pentru Metalul. A condus bine 
M. Popa — Brăila. (P. Aurel)

LAMINORUL NADRAG — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 0—0. Cu toate că nu 
s-a înscris nici un gol în 120 de minute, 
Jocul a plăcut spectatorilor. Conform re
gulamentului, Politehnica s-a calificat 
pentru etapa viitoare. Satisfăcător ar
bitrajul Iui I. Haidu — Caransebeș. (L. 
Vaseca. coresp.)

MINERUL BOCȘA — C.F.R. TIMIȘOARA
2— 2 (1—I. 2—2). Golurile au fost realizate 
dc Busuioc miin 17), Măndoiu (min. 
60) pentru Minerul, Nestorovicl (min. 
37 și 87) pentru C.F.R. Timișorenii s-au 
calificat pentru etapa viitoare. (T. Isac, 
coresp.)

CIMENTUL MEDGIDIA — I.M.U. 
MEDGIDIA 2—1 (0—0). Un veritabil derby 
loca), clștigat la limită de Cimentul. Au 
marcat Nedelcu (min. 53), I. Tudor (min. 
77) pentru Cimentul, Bărbulescu (min. 
90) pentru T.M.U.M. A condus bine Al. 
Grozavu — Constanța. (R. Avram, co
resp )

TEXTILA ODORHEI — INDEPENDEN
ȚA SIBIU 2—1 (0—1. 1—1). Deși sibienii 
au deschis scorul (Boboloț, min. 25), ei 
au părăsit, după 120 de minute, terenul 
învinși. Golurile Textilei au fost rea
lizate de L. LasTo (min. 78) șl I. Laslo 
(min. 118). A arbitrat bine Tr. Moarcâș 

— Brașov. (A. Pialoga, coresp.)

S. C. BACĂU SI POLITEHNICA 
IAȘI, VIITOARELE ADVERSARE 

ALE ECHIPEI BONSUCCESO
După ce a evoluat în compania echi

pei timișorene Politehnica șt a lotului 
reprezentativ de tineret, echipa bra
ziliană Bonsucceso își continuă turneul 
în țara noastră, juclnd duminică 31 oc
tombrie (orele 11) Ia Bacău, cu S. C. 
Bacău și marți. 2 noiembrie (orele 15) 
Ia Iași, cu Politehnica.

PANIONIOS — STEAGUL
ROȘU 2—0 (0—0)

Aseară la Atena, echipa locală de fot
bal Panionios a învins cu «corul de 
S—0 (0—0), formația Steagul Roșu Bra
șov. Partida s-a disputat tn cadrul gru
pei preliminare a „Cupei Balcanice".

BANI, AUTOTURISME Șl EXCURSII LA J.0.1972 LA TRAGERILE Șl CONCURSURILE SĂPTĂMÎNALE
In fiecare săptămînă — pînă la 

sfirșitul anului — Ia toate tragerile 
ți concursurile Loto, Pronoexpres șl 
Pronosport, se acordă autoturisme la 
alegere și excursii la Jocurile Olim
pice de vară (Munchen 1972) în afara 
eîștigurilor obișnuite în bani după 
cum urmează i autoturisme DA
CIA 1300 (70.000 Iei). DACIA 1100
(55.000 lei). SKODA S 100 (53.000 lei); 
excursii la Milnchen cu prilejul Jocu
rilor Olimpice de vară din anul 1972 
(15.000 lei).

Atribuirea acestor cilștiguri se va 
face în cadrul valorilor unitare ale 
premiilor în numerar. Amănunte in 
„Programul Loto-Pronosport" de 
marți 26 octombrie 1971.

NUMAI BUCUREȘTENII 
ȘTIU SĂ ARBITREZE?
In numărul nostru de ieri am pu

blicat numele arbitrilor care vor 
conduce meciurile celei de a 9-a 
etape a diviziei A. La o cît de ra
pidă trecere în revistă a acestor 
nume, cititorul constată că șase din 
cele opt întîlniri vor fi conduse de 
arbitri bucureșteni. Să fi devenit 
arbitrajul un cîmp de activitate re
zervat cu deosebire „cavalerilor flu
ierului" din Capitală”?

Nu ne sînt străine anumite date, 
printre care acelea că arbitrii bucti- 
reșteni au, în general, o bună cali
ficare și că ei reprezintă mai mult 
de o treime din numărul celor se
lecționați în acest lol fruntaș. Mai 
precis 1 13 din 31.

Evident, în delegarea arbitrilor 
la jocurile de divizia A, nu se poa
te lua întotdeauna în considerație 
cu exactitate acest procentaj, ori
cum favorabil arbitrilor bucureș- 
țeni. în această dificilă operațiune 
a delegărilor, Intervin situații de 
excepție, motivate, care răstoarnă 
acest raport de forțe. Dar, credem, 
nu trebuie să se ajungă la situații 
ca aceea la care ne refeream la în
ceputul acestor rînduri, în care par
tidele de divizia A să fie conduse 
in proporție de 75% de arbitri din 
Capitală.

Și mai este o problemă. începînd 
din acest campionat, Colegiul cen
tral a extins drepturile arbitrilor

CAMPIONATUL FEMININ DE FOTBAL
Campionatul municipiului Bucu

rești de fotbal femiinin a continuat 
duminică prin disputarea meciuri
lor etapei a Vl-a. Iată rezultatele; 
Carmen — Diana 2—1, Traviata — 
Tinerețea 4—0, Doina — Speranța 
1—0, Unirea Tricolor — Minerva 
4—0, Venus — Dacia 10—0, Rapid 
— Juventus 9—0, Luceafărul — 
Miorița 2—0. Echipa RAPID con
duce în clasament, cu 11 puncte, 
urmată de Venus (10 puncte)-

în clasamentul celor mal eficace 
Jucătoare, pe primul loc se află

NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES NB. 43 DIN 27 OCTOM

BRIE 137Ț
Fond general de ctștiguri c 2 068127 Iei, 

din care 895 928 id report.
Extragerea I : 10 32 4 45 14 21
Fond de cîștlguri t 1 448 231 let, diri 

care 841 396 Id report eateg. 1.
Extragerea a H-a i 44 33 31 26 1«
Fond de cîștigurl s 619 896 ld, din care 

54 532 lei report eateg. A.
Plata premiilor pentru acest con

curs se va face astfel:

In Capitală Inceptnd de Ia 4 noiem
brie, la 11 decembrie 1971.

In țară de la 8 noiembrie la 11 deJ 
cembrfe 1971, inclusiv. 

din Capitală de a conduce și jocuri 
în care se confruntă echipe din 
Capitală cu formații din provincie. 
In susținerea acestei măsuri, s-a 
argumentat că lotul bucureștean 
și-a dovedit, în repetate rînduri, ca
pacitatea, oferind, de asemenea, asi
gurări, și sub aspectul obiectivității.

Nu contestăm nici una, nici alta; 
Dar, nu trebuie ignorată nici «a. 
numită stare de spirit ce poate fi 
creată, în felul acesta, în rîndu- 
rile echipelor din provincie. Dar, 
chiar „cavalerii fluierului" sînt su
puși, în aceste condiții, unor proce
se interioare, care pot Influența ar
bitrajul, tocmai din teama de a fi 
suspicionațî. Poate că Gheorghe Po
povici, care a condus partida Dina
mo — Universitatea Cluj, a căzut 
victima acestei stări de spirit, pier- 
zînd pînă la urmă meciul din 
mînă.

Apreciem, de aceea, că ar fi mai 
înțelept să se renunțe la această 
experiență. In plus, să se dea dova
dă de o și mai mare preocupare în 
problema delegărilor, In așa fel 
incit să nu existe nici cel mai mic 
pretext de a se imputa Colegiului 
central al arbitrilor că este prea.,, 
central, cind, în fapt el vrea și tre
buie să fie un organism reprezen- 
tînd această activitate de la un ca
păt la altul al țării.

Jack BERARIU

Puica Lazăr (Venus) care a marcat 
15 goluri.

Azi sînt programate partidele 
etapei a Vlî-a i teren Electronica i 
Traviata — Venus; teren Vulcan i 
Tinerețea — Rapid: teren Vesel iei i 
Minerva — Diana; stadion Flacăra 
roșie t Carmen —- Miorița; stadion 
Constructorul i Unirea Tricolor — 
Doina; teren B. Văcărescu i Juven
tus — Voința; teren F.R.B. i Lu
ceafărul — Speranța.

Toate partidele vor începe la era 
15,30.

CIȘTIGURILR TRAGERH LOTO DIN 
H OCTOMBRIE 1971

Extragerea t; Categ. le a variante 
100% a 43 47* ld șl 1 variantă 10% a 
4 348 ld 3 eateg. 2 e 5 a 13 261 id ; eateg. 
st 24,45 a 3 734 ld ț eateg. 4: 30,25 a 
3 018 ld 5 eateg. 5 c 104,85 a 871 lei ; eateg. 
6 C 175,15 a 332 ld.

Extragerea a n-af Categ. A : 1 va
riantă 10% a 77 774 ld ț eateg. B : 2.75 
a 23 3*1 ld 5 eateg. C c 8,35 a o 314 lei ; 
eateg. D: 7,45 a 10 440 lei; eateg. E: 
27,60 a 2 818 ld 7 eateg. F : 44.45 a I 750 
ld ; eateg. Z t 1 284,75 a 100 lei.

Premiul de categoria A a revenit lui 
CEPOI LEONTIS din Brașov.

Rubrică redactată 
Ha LOTO-PRONOSFORT



SCRISOARE DIN CHILE

ÎN VECHEA TARĂ A INCAȘILOR 
SPORTUL INTRĂ PE UN FĂGAȘ NOU
Chile — „țara de Ia căpătui pl-; 

mintului* — trăiește, de ub an în
coace, mari prefaceri revoluționare, 
Inițiate de Guvernul Unitâțiî Popu
lare, în toate domeniile de activita
te. Chilienii, acești oameni inimoși 
și harnici, urmași ai „mapuchilor* 
șf ai incașilor, sînt hotărîțl «â-șî 
transforme patria — menținută ani 
îndelungați într-un stadiu de sub
dezvoltare de către monopolurile 
străine — într-o țară înfloritoare.

Asemenea prefaceri adînci nu au 
omis nici sportul, pe care guvernul 
actual dorește să-l facă accesibil 
maselor largi ale populației. In ca
drul unei conferințe de presă, Sabi
no Aguard, directorul general al 
sporturilor din Chile, a anunțat 
promovarea unei noi politici și în 
activitatea sportivă, constînd din- 
tr-o serie de măsuri, menite să 
asigure dezvoltarea sporturilor. S-a 
amintit, printre altele, de crearea 
unei industrii care să producă echi
pament sportiv, construirea unor 
noi baze sportive, înființarea admi
nistrației pentru conducerea acti
vității acestor baze — săli, stadioa
ne, terenuri.

Toate aceste măsuri, ca șl altele 
anunțate anterior, vor duce la o 
dezvoltare mai rapidă a tuturor 
ramurilor sportive, în toate , regiu
nile țării, o apropiere a sportului 
de masa populației.

★
Mă voi ocupa, deocamdată, de 

fotbal care a luat și aici în Chile, 
proporții deosebite, se practică Ia 
un nivel cu adevărat... sud-ameri- 
can. Cu asta cred că am spus to
tul. Șl dacă mai adaug — faptul 
cunoscut — câ în 1962, Chile a 
fost gazda campionatului mondial 
de fotbal, în care reprezentativa ță
rii a obținut medaliile de bronz, 
(învingînd Iugoslavia cu 1—0 în în
tilnirea pentru locurile III—IV) am 
completat cred tabloul valoric al 
fotbalului chilian. Vă aduceți amin
te, desigur, de marile sale vedete i 
portarul Godoy, fundașul Eisaquire, 
atacantul Tor o, sau celebra extre
mă stingă Lionel Sanchez.

începînd din anul acesta, în Chi
le se organizează un campionat na-

țîenaî al echipelor profesioniste, la 
care participă formații din toată 
tara. Este destul de greu pentru fot
baliști, avînd în vedere distanțele 
mari pe care Ie au de parcurs echi
pele, precum și condițiile climate
rice diferite. De pildă, de Ia Magal
lanes Ia Antofagasta sînt cea 2 500 
km. E mult și pentru o călătorie cu 
avionul.

O altă noutate. Începînd din acest 
an, meciurile de fotbal se desfășoa
ră pe orice timp — urît, frumos, 
ploaie, soare. Pînă acum, de îndată 
ce ploua puțin (la Santiago plpuă 
de 8—10 ori pe an), se amînau me
ciurile.

în actualul campionat participă 
18 echipe, din orașele: Santiago de 
Chile, Rancagua, Magallanes, Con
cepcion, Vina del Mar, 
Los Andes, Serena, 
Antofagasta etc.

Meciurile se joacă în 
general sîmbătă și du
minică, dar și în cursul 
săptămînii. La San
tiago, meciul vedetă se 
dispută în nocturnă pe 
splendidul „Estadio Na-

tățl, dar cel maî mult, golurile. Se 
comentează cu pasiune, dar tn ge
neral obiectiv.

După ce Chile a pierdut acasă,
1— 5 cu Brazilia, sau după ecel
2— 2 cu Argentina, tot acasă, ni
meni nu a fost trist și nimeni din 
federație nu șî-a pierdut postul.

In după amiaza meciului, pără
sind terenul, publicul cînta în con
tinuare, satisfăcut de a 
joc frumos.

fi văzut un

Valparaiso,

★
cunoscute 
Colo-Colo

echipe de
- totodată

Cele mai 
fotbal sînti 
cea mai iubită echipă din Chile, cu 
cei mai mulțî „hinceas* — apoi 
Union Espanola, Universidad de 
Chile, Universidad Catolica (toate 
din Santiago), Concepcion (din ora
șul de sud cil același nume), Ever-

JORGE TORO 
(Colo Colo) este 
unul din cei mai 
reprezentativi fot
baliști din Chile.

cional“ cu tribune de 
beton, care poate primi 
80 000 spectatori pe 
locuri numerotate. Și 
pentru că veni vorba 
de spectatori, 
alte țări din 
de Sud, aici 
oamenii sînt 
drăgostiți de 
stadioane — 
în special — cîntă or
chestrele, 
meciului, 
creînd o atmosferă tipic... 
ricană. „Hincheas" (microbistul) din 
Chile, Iubește toate echipele, îi pla
ce fotbalul spectaculos, fără duri-

ca și în 
America 
în Chile 
mari în- 

fotbal. Pe 
la peluză

în timpul 
galeriile se

Iii

Campionatul masculin de baschet a! ță
rilor Amerlcil Centrale și Mării Carai
bilor s-a încheiat Ia Caracas cu victoria 
reprezentativei Cubei. In ultimul med 
disputat, baschetballștil cubanezi au în
trecut cu scorul de 05—*0 (27—23) selec
ționata Venezudel.

tn cadra! preliminariilor tCupe! Africii* 
Ia baschet masculin a fost înregistrat un 
scor record t echipa Republicii Africa 
Centrală a învins eu 152—92 (SI—27) for
mația Congo (Kinshasa).

Medul Internațional de fotbal dintre 
reprezentativele de juniori ale Ungariei 
ți R.D. Germane z-a încheiat cu scorul 
de 2—9 (2—9) în favoarea sportivilor
maghiari.

♦ Fischer (Iștigă cu 6^2-2H 
meciul cu Petrosian, ultimul 
act al competiției candidaților 
la supremația in șah

războiesc, 
sud-ame-

NĂSTASE ÎNVINGE
PE EMERSON!

LONDRA 27 (Agerpres). — în ca
drul turneului internațional „open* 
de tenis de la Wembley s-au dispu
tat ultimele partide din primul tur 
al probei de simplu masculin. Ju
cătorul englez Mark Cox l-a elimi
nat cu 6—3, 6—4 pe iugoslavul Ze- 
liko Franulovici, iar sud-africanul 
Cliff Drysdale a dispus cu 6—1, 6—3 
de francezul Pierre Barthes. Ameri
canul Clark Graebner s-a calificat 
pentru turul doi, cîștigînd prin ne- 
prezentarea compatriotului său Bob 
Lutz.

con-Au început și întrecerile __
cursului feminin. In primele partide 
favoritele au obținut victorii scon
tate : Rosemary Casals (SUA) — 
Julie Heldman (SUA) 6—I, 6—21 
Bețty Stove (Olanda) — J.- Fayter 
(Anglia) 7—5, 6—3 ; Evonne Goola- 
gong (Australia) - ...........
(Anglia) 6—3, 6—4.

Aseară, în turul doi, ILIE NAS- 
TASE L-A ÎNVINS PE CELEBRUL 
AS PROFESIONIST AUSTRALIA- 
ROY EMERSON CU 6—1, 5—7, 6—4.

Virginia Burton

PATINATORI ROMÂNI INVITAT! PESTE HOTARE

Tradi (tonalul concurs internațional de patinaj artistic dotat cu 
trofeul „Patina de Auri*, «e va desfășura la Praga între 12 și 14 
noiembrie. La acest concurs internațional, vor participa și doi pa
tinatori români: Gheorghe Fazekaj — campionul țării — si Doina 
Mitriclcă.

între 17 și 22 noiembrie, la Karl Marxstadt (R.D.G.) va avea 
loc un concurs de patinaj artistic, la care a fost invitată și cam
pioana noastră Elena Moîș, împreună cu tinărui patinator Octavian 
Goga.

ton din cunoscuta stațiune Vina 
Del Mar, O’Higins din Rancagua, 
Lota Schwager (echipa minerilor 
din bazinul carbonifer cu același 
nume), Antofagasta.

în momentul de față, în clasa
ment, după 7 etape din retur, con
duce Colo-Colo, cu 31 puncte din 
24 meciuri jucate (44 goluri mar
cate și 27 primite). Urmează echipa 
San Felipe din Los Andes (cca 100 
km nord de Santiago), localitatea 
cu 20 000 locuitori, proaspăt pro
movată în categoria A. Golgeterîi 
campionatului sînt jucătorii Zarate 
(U. de Chilek Ahumada (Colo-Colo) 
și Espinosa (Magallanes) toți cu 13 
goluri marcate.

Ceva și despre presa sportivă de 
aici. Cronicile — în special cele 
privind fotbalul — sînt în general 
bine documentate, lipsite de cuvin
te jignitoare la adresa fotbaliștilor, 
sau Ironii supărătoare. Sînt — cu 
alte cuvinte — strict sportive. 
„Fotbalul este totuși... fotbal" ne 
spunea un ziarist chilian și aceasta 
exprimă fidel climatul de opinii 
care domnește în lumea sportivă de 
aci.

!ng. Gh. GLISICI
Santiago de Chile, octombrie

„SCANDALUL CANELLAS“ CONTINUĂ
MUNCHEN 27 (Agerpres). — 

Horst Gregorio Canellas, omul 
care a declanșat scandalul din 
fotbalul vest-german în luna Iunie 
a acestui an, a făcut noi destăi
nuiri. Fost președinta al clubului 
Kickers 
diat pe 
tivă, el 
derației
Horst Schmidt,, care este și con'

Offenbach. în prezent ra- 
viață din activitatea spor- 
3 afirmat că secretarul fe- 

vest-germane de fotbal.

• •• 
ducătorul clubului Eintracht Fran
kfurt ar fi servit drept intermediar 
într-o tranzacție frauduloasă avînd 
ca «cop aranjarea rezultatului unui 
meci de campionat între echipele 
Kickers și Eintracht Canellas a 
adăugat că și președintele clubu
lui Hanovra 96 era Ia curent 
această afacere.

Cei doi președinți de cluburi 
dezmințit însă acuzațiile aduse 
Canellas.

cu

au 
de
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Atletul belgian Emile Puttemans 
s-a făcut remarcat, anul acesta, ea 
unul dintre cel mai bun! alergători 
europeni pe distanțe mijlocii și 
lungi. De curfnd, el a dat o probă 
concludentă tn ceea ce privește ex
cepționala lui rezistență. La numai o 
oră ș! ceva, după ce participase la 
o cursă de 3 000 metri obstacole, dis
putată la Louvain, Puttemans putea 
ti văzut la Lifege, juclnd fotbal tn 
echipa „vedetele atletismului" in- 
tr-un joc amical cu formația artiști
lor.

După meci. Puttemans a fost în
trebat de ziariști dacă nu se simte obosit. ‘ .. . .
Dar. că știți că nu din cauza atletis
mului sau a fotbalului, 
drumul 
vain

te «bl ventral ți 1,85 m Ia săritura 
în stil „flop". Emotivitatea de oare 
dă dovadă adesea, o privează totuși 
de acea siguranță necesară unei ca
riere de performer.

De pildă, recent, antrenorul ei s-a 
dads să facă din ea o pentatlonistă. . 
La primul ei concurs, Barbara a ob
ținut un bun rezultat Ia lungime 
(6,33 m), altele destul de promiță
toare în celdalte probe, dar la înăl
țime n-a reușit să sară nld măcar 
1,50 m...

LICOAREA MINUNE

Ia

,Ba da — a răspuns atletul.
M-a obosit 

făcut cu mașina de la Lou- 
U«g«.„*.

I
KARTODROMUL 
DIN SMILTENE

I
I
I
I
I
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Campionatele de karting ale Uniunii 
Sovietice, s-au desfășurat, anul aces
ta, !a Smiltene. Este un orășel din 
R.S.S. Letonă, căruia poziția sa pito
rească — in mijlocul unor vaste pă
duri — grădinile sale și apele îl con
feră atribute de stațiune de odihnă. 
Dar acest orășel desfășoară șl o vie 
activitate sportivă In ciclism, atle
tism. fotbal, hochei pe gheață, șah. 
Iar de un deceniu încoace și în do
meniul sporturilor cu motor. Locui
torii din Smiltene Îndrăgesc acum șl 
pe mezinul sporturilor mecanice : 
kartul. Au realizat, prin multe ore 
de muncă voluntară, ' un modern 
kartodrom pe care s-au disputat, nu 
de mult, campionatele UJLS.S. Cupa, 
care ® răsplătit colectivul cu cele 
mal bune rezultate tn acest campio
nat, a rămas, firește, tot la Smiltene.

Maratonlstul brazilian Carlos Oil- 
venda a mărturisit unui ziarist, că, 
de eltva timp, se aprovizionează cu 
o băutură preparată de Indienii din 
Matto Grosso și pe care el o folo
sește ca Întăritor. După cum afirmă 
el, performanțele sale s-au Îmbună
tățit simțitor de clnd bea din această 
licoare minune. Mai mult, el s-ar fl 
supus unor controale anti-doplng 
fără a se putea descoperi, cea mal 
mică urmă de substanțe stimulatorii 
interzise. Tn ceea ce privește rețeta 
băuturii, ea continuă să rămlnă un 
secret al indienilor din Matto Grosso.

UN CÎNTEC PENTRU 
OCANA

I
I
!
L

NECAZURILE BARBAREI
Cu toate că a cucerit rfiedalla de 

argint Ia campionatele europene; In 
pi oba de săritură tn Înălțime, engle- 
.'paica Barbara Inkpen este de o in
constanță derutantă în ceea ce pri
vește performanțele sate. Ttnăra sa
lariată a unul mare atelier de sudură 
sutogenă se pregătește foarte con
știincios pentru competițiile Ia care 
la partț și 8 ajuns chiar la rezul
tate foarte frumoase tn proba pe 
care o practică : 1,82 m Ia săritura

Unul dta etntărețiî <Je muzică fla
menco*, totodată șl autor, Miguel d» 
Malaga, care cunoaște o mare vogă 
în Occident, a consacrat ultima sa 
creație ciclistului Luis Ocana, șl, mai 
exact, accidentului sulerit de acesta 
In Turul Franței. Pe o arie de bolero, 
Malaga cîntă și depltnge suferințele 
acestui sportiv, urfndu-i, în final, 
strălucite victori! In viitoarele între
ceri cu așii pedalei.

Discul pe care este Înregistrată 
această melodie a fost primit eu 
mult interes la Paris. în prima zi de 
vlnzare a discului a asistat însuși 
Oeana, care a dat autografe.

W BĂIEȚI ȘI-0 FATA

a
_.....  ,____ i viitorul campionat
... jucătoare (trebuie să precizăm că
O echipă de fotbal din Uruguay 

legitimat pentru --------- --------
o.._ '"il::: ..r.
este vorba despre o echipă mascu
lină), Cererea de legitimare i-a sur
prins ps funcționarii federației dar, 
la insistențele duhului, ai cănii con
ducători au demonstrat cu regulamen

Numai 9 partide (din cele 12 pre
văzute de regulament) î-au fost ne
cesare lui Bobby Fischer pentru a 
decide !r) favoarea sa meciul final 
a! competiției candidaților la cam
pionatul mondial. împotriva lui Ti
gran Petrosian. Astfel actualul cam
pion. marele maestru sovietic Boris 
Spasski. îsi va pune titlul _ in joc 
într-un meci de 24 de partide în 
fața . lui Fischer, meci care se va 
disputa în primăvara . anului viitor 
(probabil tn aprilie). Locul dispu
tării acestei întâlniri nu este încă 
fixat: candidează deocamdată fede
rațiile de șah ale Olandei și Iu
goslaviei. iar decizia finală va fi 
luată de către Federația internațio
nală de șah — F.I.D.E.

Acest meci pentru titlul suprem 
suscită de pe acum cel mai mare
interes în lumea șahului. Deținăto
rul titlului. Boris Spasski, a reali
zat performanța de a cîștiga de 
două ori competiția candidaților. în- 
vingînd în întilniri directe jucători 
de renume, ca Tal, Keres, Gheller, 
Larsen și Korcinoi. La rîndul său, 
Fischer a înregistrat în cursul ulti
milor doi ani o serie unică de suc
cese, ciștigînd în mod strălucit cî
teva mari turnee internaționale (cu 
avansuri de 3—4 puncte față de al 
doilea clasat), iar în actuala compe
tiție a candidaților a obținut 
rezultat de-a c__ '
învingînd cu 6—0 pe 
Taimanov și Earsen, 
6%—2f/2 pe Petrosian.

In acest din urmă 
oarecare perioadă de 
primele partide, Bobby Fischer a 
revenit la forma lui din meciurile 
precedente si a decis lupta printr-o 
serie de 4 victorii. Cu toate efor
turile depuse, specialistul remize
lor. Petrosian, n-a putut obține nici 
în ultima partidă o jumătate de 
punct. Marele maestru american a 
obținut avantaj pozițional apreciabil 
din deschidere, iar atunci cînd Pe
trosian a Încercat tn extremis un 
contraatac a acceptat provocarea și 
— jucînd cu un calm remarcabil — a 
parat toate amenințările rămi'nînd 
pînă la urmă cu un avantaj mate
rial considerabil.

Iată cum s-a desfășurat „ultimul 
round’’;

_ .... t un
dreptul fenomenal, 

marii maeștri 
iar acuni, cu

meci, după o 
ezitare în

POZIȚIA FINALA

LLTI1TA RUNDĂ A TURNEULUI 
DE LA SMEDEREVSKA —PALANKA

BELGRAD 27 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah de la 
Smederevska Palanka s-a încheiat 
cu victoria marelui maestru ceho
slovac Jan Smejkal, care a totali
zat 11 puncte din 15 posibile.

Cu excepția partidei Ghițescu— 
Milosevici, cîștigată de maestrul 
român la mutarea a 33-a, toate 
celelalte partide din ultima rundă 
s-au încheiat remiză. Victor Cio- 
cîltea (cu piesele albe) a împărțit 
punctul cu Rajkovict

tor-Iată clasamentul final al 
neuluî !' 1. Smejkal (Cehoslovacia) 
11 puncte, 2. Karaklaici (Iugosla
via) 10i/î p; 3. Kurajița (Iugosl) 
9 p; 4—5. Ostoici (Iugosl), Zaițev 
(U.R.S.S.) 8«/a p; 6. Rajkovici
(Iugoslv.) 8 p; 7—10. CIOCILTEA 
(România), Ivkov (Iugosl), Pîdevski, 
Popov (ambii Bulgaria) 7i/2; 11—12. 
GHIȚESCU (România), Vukovici 
(Iugosl.) 7 p; 13—14. Janosevici, 
Knezevicî (ambii Iugoslavia) 6,/2; 
15. Martinovici (Iugosl.) 5>/2p; 16. 
Milosevici (Iugosl.) 2 p.

Retaliate înregistrate tn turul patra al 
«Cupei ligii engleze* la fotbal : Arsenal 
—• Sheffield United 0—0 ; Blackpool — 
Aston Villa 4—I ; Queens Park Rangers 
— Bristol Rovers 1—1; Grimsby Town — 
Norwich City 1—1. tntr-un med contind 
pentru campionatul englez, echipa Not
tingham Forest a Învins In deplasare, 
eu scorul de 1—0, formația Huddersfield 
Town.

Reprezentativa masculină de voltă a Ce* 
hoslovacie! șl-a încheiat turneul în Ja
ponia jucînd Ia Tokio cu selecționata 
țării gazde. în fața căreia a cedat cu 
scorul de 2—3. Din cele patru partide 
susținute în compania echipei Japoniei, 
voleibaliștii cehoslovaci au pierdut trei 
șt au cîștigat una.

La Budapesta s-a disputat Intflnîrea din
tre echipa locală a Institutului de statis
tică și formația iugoslavă Bents, eon- 
tînd pentru sferturile de finală ale 
i.Cupei campionilor europeni* la tenis 
de masă feminin. Victoria a revenit gaz
delor eu scorul de 9—1. în urma acestei 
victorii, formația maghiară s-a ealifieat 
pentru semifinalele competiției.

Bobby Fischer este felicitat de unul din oficialii meciului, 
adversarul său învins, Tigran Petrosian, pare a fi consolat 

principal L. Schmidt (dreapta).

Telefoto i A. P.-Agerpres 
aceea albul pregătește pătrunderea pe 
coloana ,,c“) 22.. .Tbs 23. c:d5 csd3
(Strategic, poziția ■ este cîștigată) 24. 
f3 Ch5 23. TC6 Cf4 26. Td2; (Desigur, 
se putea juca șl Te3 sau Te7. Fischer 
a calculat însă foarte exact compli
cațiile care urmează șl lasă adversa
rului un aparent contrajoc pe coloana 
„e") 26...Tfe8 27. —■ *' —
Thl --------- --------
Te8 
tru 
oni

34. Rg4 Cc6 33. Te5 f5-f- 36. 
37. Rh4 Rh7 38. Ce4 g5.ț. 39. 
(Cu amenințarea Rg6 urmat 
40. C:g5-f- 1 (Lichidează toate 
țele lui Petrosian...) 46...h:gă 
T:el 42. RsgS Ce84- 43. Rf5 Te2 
Tse2 Cdl4L 45. Be4 1 C:e2 4«. a4 șl 
negrul a cedat.

APA RARE A FRANCEZA
Alb; R. Fischer
Negru: T. Petrosian
1. e4 e6 2. d4 <15 3. Cc3 Cc6 (Petro

sian nu mai repetă linia de joc din 
partida a 3-a) 4. Cf3 Cf6 5. e:d5 (Con
tinuarea teoretică ~
alege o linie de 
în vedere situația 
6 Nb5 Ng4 7. h3
Ng5 a6 10. N:c6 b:c6 11. 0—0 0—0 12. 
Tfei (Cu mijloace simple albul a ob
ținut avantaj din deschidere) 12...h6 
13. Nh4 Dd7 14. Te2 a5 15. Tael Nd8 
(Dacă o astfel de mutare este nece
sară, atunci este clar că poziția ne
grului nu este bună) 16. bs Tb8 17. 
Cat Ce4 18. N:d8 Tb:d8 19. Df4 (Cu 
amenințarea f2-f3) 19...Dds 2o. D:d6 
c:d« 21. c4 Cfs 22. Tel ; (o mutare 
foarte rafinată. Pătrunderea pe co
loana „e“ nu este posibilă din cauza 
Tfe8 și negrul schimbă turnurile, de

este 5. e5. Fischer 
joc liniștită, avînd 

meciului) 5...e :d5 
N:f3 8. D:f3 Ne7 9.

ECHIPA CEHOSLOVACIEI

Edllura de specialitate „Sportver- 
lag“ din R.D. Germană a tipărit de

tul in mină că nu există nici o pre
vedere care să interzică o asemenea 
imixtiune, el au dat aviz favorabil. 
Șt astfel, talentata Ester Vida! se 
antrenează acum cu jucătorii, alături 
de care speră să contribuie la suc
cesele echipei și la spulberarea pre
judecății, acolo unde mal există, că 
ar reprezenta așa-zlsul .sex slab".

„ANTRENORUL 
DE BUZUNAR"

Telefot® i A. P.-Agerpres

curfnd o lucrare foarte utilă pentru 
sportivii de toate vlrsteie. E vorba de 
o carte de format redua (12X19), bo
gat Ilustrată, în. care slnt prezentate 
exerciții de antrenament și educație 
fizică, sfaturi medicale și Indicații 
pentru practicarea sporturilor, regu
lamente ale diferitelor discipline 
sportive, schițe de terenuri și insta
lații necesare unui mare număr de 
jocuri. Cîteva capitole sînt consa
crate atletismului.

^Antrenorul de buzunar* s-a bucu
rat de o excelentă, primire, primele 
două ediții epulzîndu-se în timp foar
te scurt.

FRAGA, 27 (prin telex). Aproape 
40 000 i de spectatori au asistat a- 
seară pe stadionul Sparta, la ulti
mul meci pe care echipa Cehoslo
vaciei l-a susținut pe teren pro
priu, în preliminariile campiona
tului european. Adversara gazdelor 
a fost reprezentativa Țării Galilor 
— ambele viitoare partenere ale 
selecționatei României, care vor e- 
volua în luna noiembrie, la Bucu
rești.

Echipa Cehoslovaciei a repurtat 
o victorie la limită, dar pe deplin 
meritată : I—0 (0—0). Fără îndo
ială, că această victorie minimă 
nu -mulțumește pe cehoslovaci, 
deoarece ei au mizat pe un suc
ces categoric, pentru a realiza un 
golaveraj cit mai bun.

Reprezentativa gazdelor a atacat 
mai mult, a avut inițiativa majo
ritatea timpului, dar atacanții au 
întîmpinat o apărare dîrză, bine 
organizată, calmă, cu un portar 
în formă. Galezii, fără a excela 
prin viteză, au dovedit o bună teh
nică individuală, în special prin 
Rodriguez, Philips și Durban.

Jocul începe cu atacurile insis
tente ale gazdelor, dar Stratil și 
Jolc! ratează. Apoi, oaspeții con
traatacă în două rinduri și sînt pe 
punctul de a deschide scorul (min. 
13), cînd șutul lui Durban este 
trimis în corner de pe linia porții 
de Dobias. După 20 de minute de 
joc, se observă un echilibru tot 
mai evident între cele două for
mații,. însă ocaziile mari de gol 
aparțin tot cehoslovacilor. Șutul 
lui Jokl (min. 36) și apoi al lui B. 
Vesely (min. 43) ocolesc poarta.

După pauză, cehoslovacii sînt de
ciși să înscrie, dar bomba lui B. 
Vesely este apărată magistral de

în timp ce 
de arbitrul

T:d6 Tel+ 28. Rf2 
29. Rg3 Ch5J- 30. R114 g« 31. T;d3 
32. T:a3 T8el 33. CcS (Atacul pen- 
care negrul a sacrificat atîția pi

șe dovedește iluzoriu) 33.. .Cf4 ---- Bg3
Rg4 Cg7 
de ho) 
speran- 

41. T:el
44.

Organizatorii campionatelor Alternați»- 
naie de tenis de masă ale Scandinavici 
fac Intense pregătiri în vederea acestei, 
competiții ce va avea loc între 28 și 59 
noiembrie la Gdteborg. La acest turneu 
de tenis de masă, cel mal Important din 
sezonul de toamnă, șl-a anuntat partici
parea ș! o echipă din R.P. Chineză, care 
va avea în frunte pe LI Cln-kuang. SI 
En-tln (masculin) . ....................■
Echipa masculină 
ceva s-a calificat ,____ __  . _
nală ale „Cupei campionilor europeni*. 
Handbaliștl! sovietici au cîștigat în de
plasare cu 25—16 șl au pierdut pe teren 
propriu cu 17—21 cele două partide sus
ținute cu formația poloneză Grunvald 
Poznan.
w
La Miami Beach (Florida) s-a disputat 
meciul de box pentru titlul mondial la 
categoria semigrea între deținătorul cen
turii, Vicente Rondon (Venezuela), șl 
Gomeo Brennan (Bahamas). Pugllistul 
sud-ameriean și-a păstrat titlul, . bțintnd 
victoria prin K.O. tehnic tn repriza a 
13-a.

Si U U (feminin).

de handbal MAI Mos- 
pentru optimile de fl-

S. SAMARIAN

La Nisa, tatllnlrea amicală de fotbal 
dintre Ogo Nice și F.C. K61n a revenit 
fotbaliștilor vest-germani cu scorul de 
3—1 (1—0) prin punctds înscrise de 
Rupp (min. 29 șl 55) șl Overath (min. 
81), respectiv Quittet, care a transfor
mat o lovitură de la 11 m In min. 63.

A ÎNVINS LA LIMITĂ
Milington. Apoi, în min. 52, Ro
driguez salvează de pe linia porții 
un șut tot al lui B. Vesely. Și iată 
că în min. 60 se sparge gheața: 
Taborsky demarează pe stingă, cen
trează, iar Kuna, venit din urmă 
reia din voie cu piciorul drept, în 
colțul drept al porții. A fost o exe
cuție tehnică impecabilă, și un gol, 
imparabil I în dorința de a mări 
scorul, antrenorul Novak face unele 
schimbări, dar rezultatul rămîne 
neschimbat, cu toate că ocazii au 
existat de ambele părți Ratează 
Vesely de două ori, apoi James 
după ce driblează patru adversari... 
pierde balonul în careu, iar 
min. 87 Kuna reia în bară.

Arbitrul spaniol Medina a con
dus corect:

în

(1-0) TARA GALILOR
CEHOSLOVACIA • Viktor—Do

bias, Hrivniak, Taborsky, Zlocha. 
Polak, B. Vesely (min, 78 Nehoda), 
Stratil, Kuna, Jokl (mln. 65 Dan
ko), Rabat.

ȚARA GALILOR: Milington — 
Rodriguez, Thomas, Philips, Burton. 
Durban, Yorath, Henessey (min 66 
Reece), Hill, James, Evans (mln. 78 
Krsewicky).

Jan SOKOL

Clasamentul
L Cehoslovacia
2. ROMANIA
3. Țara Galilor
4. Finlanda

Ultimele meciuri:
Cehoslovacia; 24.XI : Romfinia — Tara 
Galilor.

grupei I
«410
4 2 11
8 2 11
8 0 13

19— 2 9
7— 1 s
5— 4 5 
1—16 1

14.XI. : România —

ALTE REZULTATE
IUGOSLAVIA — LUXEMBURG

0—o
La Titograd, echipa Iugoslaviei a sus

ținut, de asemenea, ultimul med d.in 
preliminariile campionatului european. 
Ea a tattlnit într-un meci fără impor
tanță, pentru configurația clasamentu
lui, selecționata Luxemburgului, cu care 
a terminat la egalitate : 0—0.

Clasamentul grupei a Vtf-a
1. IUGOSLAVIA 6 3 3 0 7— 2 9
2. R.D.G. 6 3 12 11— « 7
3. Olanda 5 2 12 10— 6 5
4. Luxemburg 5 0 14 1—15 1

UNGARIA — NORVEGIA
4—0 (3—0)

BUDAPESTA (prin telefon). Cu jocul 
de aseară, desfășurat pe „Nepstadion" e- 
chipa Ungariei și-a încheiat partidele 
din preliminariile campionatului euro
pean.

Selecționata Ungariei a evoluat pe 11-

nla ultimelor comportări și a obținut o 
victorie categorică cu Norvegia : 4—0
(3—0). Golurile au fost marcate de Bene 
(2), Dunai și Sztlcs.

înaintea dublei întilniri dintre Franța 
și Bulgaria (10 noiembrie ia Marsilia și 
11 decembrie la Sofia), clasamentul gru- 1_: - ... ...
1. UNGARIA
2. Bulgaria
3. Franța
4. Norvegia

SPANIA
La Sevilla, echipele Spaniei și U.R.S.S. 

au terminat Ia egalitate : 0—0. Astfel, 
fotbaliștii sovietici s-au calificat tn sfer
turile de finală ale C.E.

pei a II-a se prezintă astfel : 
------- -------- K 4 1

4 2 1
4 2 1 
fi 0 1 

U.R.S.S.

1 12— 5 9 
1 8—3 5 
17-55
5 4—18 1
0—0

l 
2.
3.
4.

Clasamentul grapei a IV-a 
" - - 0 13— 4

1 6— 8
2 9—5
5 2—19

14 Imuzine strălucitoare, de diferite culori, au fost aliniate frumos 
intr-una din zilele săptămînii trecute tn marea sală a Coliseumului 
din Portland (S.U.A.). Și 6 000 de oameni (aproximativ) au plătit un 
bilet de intrare ca să asiste la tentativa de record mondial efectuată 
de motociclistul cu veleități de cascador, Evel Knievel. 6 000 de oa
meni l-au văzut pe Knievel zburtnd cu motocicleta sa peste cele 
14 limuzina și au izbucnit tn strigăte (de satisfacție) pentru noul 
record de sală, tn acest vacarm, țipătul (de durere) dl motociclistului 
care, aterizlnd defectuos, a căzut pe partea stingă, fracturtndu-și 

brațul, nu s-a mai auzit..

10
3
5
0

NoNrd —

«42
4 2 1
3 2 1
5 0 0 

meciuri : Irlanda de 
noiembrie) și Spania — Cipru

U.B.S.S.
Spania 
Irlanda 
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Ultimele
Spania (10 ...
(24 noiembrie), slnt fără importanță pen
tru primul loc.

de Nord

PROBLEMELE ECHIPEI NAȚIONALE
(Urmare din pag. 1)

respectiv din joc. Și astfel, după ce 
maj bine de 45 de minute toată lu
mea era supărată pentru golul în
scris de Itonev în min. 11, care a ten
tat apărarea imediată și l-a atras pe 
Răducanu din poartă, îmbunătățirea 
jocului echipei noastre a încălzit 
spectatorii. In special, după bara lui 
Năstase din min. 72, cînd cu toții 
văzuserăm mingea ricoșată spre plasă, 
dar năstrușnicul balon a revenit in 
teren. Efectul a fost însă electrizant 
Pentru jucători și public. Numai după 
șapte minute Dumitru a șutat pu
ternic pe jos de la 20 n> și Filipovici 
n-a maj putut retine mingea. Scorul 
devenise egal și aceasta era o satis
facție deoarece trebuie să recunoaș
tem că echipa Bulgariei, care n-a mai 
fost de mult timp văzută la Bucu
rești, a făcut importante progrese in 
joc și se află într-o formă 
zitie excelente.

După golul lui Dumitru 
urmat noi ocazii de

și dispo
din min. 
gol (Năs.

DECLARAȚII
(Urmare din pag. 1)

frumos, desfășurat intr-un 
rapid, de un nivel tehnic su-

foarte 
tempo 
perior. Trebuie șă evidențiez sporti
vitatea, modul corect în care ambele 
echipe s-au angajat în această reu
șită partidă de verificare. Din echipa 
română n-am să remarc individua
lități, fiindcă nu vreau să nedreptă
țesc pe cineva. Țin să spun doar că 
gazdele au prezentat o echipă bună. 
Le doresc fotbaliștilor români suc
cese în viitoarele lor confruntări in
ternaționale" (n.n. același lucru 
l-am făcut și noi oaspeților bulgari, 
care vor avea de susținut jocuri 
importante în campionatul european).

LUCESCU, căpitanul echipei ro
mâne : „A fost o bună verificare, 
dar pe care publicul a ținut cu tot

tase de la 8 metri de poartă) apoi 
două cornere consecutive în favoarea 
jucătorilor noștri și încă o mare oca
zie de gol, după o fază electrizantă 
pornită de la Deleanu și trecută pe 
la Năstase și Neagu care au ratat.

Astfel, echipa României a fost absol
vită de critica severă de către aceiași 
spectatori, care, dornici să-și vadă 
favoriții jucînd bine se grăbesc și 
exagerează în aprecieri și manifes
tări, ca apoi să aplaude. Nu-i mai 
puțin adevărat că și actorij din te
ren au vina lor. E drept că așa cum 
Se prezintă. în general echipa, solu
țiile actuale cît și perspectivele nu 
sînt prea roze, atitudinea noastră 
va fi însă utilă dacă este construc
tivă.

Apărarea a fost de multe ori pe- 
netrabilă, iar atacul în formula cu 
Lucescu extremă stingă (de multe 
ori infirmată) și cu Domide n-a co
respuns. Introducerea Iui Neagu 
(foarte bătăios), trecerea lui Lucescu 
Pe partea dreaptă s-au dovedit salu
tare și au pus mai mult în valoare 
Si pe Năstase.

DUPĂ JOC
dinadinsul sâ o transforme, parcâ, 
Intr-un meci decisiv. Or, în aces
te condiții nu se poate juca și nici 
întilnirea nu-și atinge scopul pro
pus. Cred de asemenea că arbitrul 
ne-a dezavantajat în cîteva situații 
favorabile nouă“.

DINU : ,,O înti'lnire în care ambe
le echipe și-au putut verifica for
țele Ia un nivel superior. In prima 
repriză, oaspeții au avut inițiativa. 
Noi am început jocul mal slab și 
am fost surprinși de un-doi-uriîe rea
lizate cu participarea jucătorilor din 
mijlocul terenului. De asemenea, tre
buie să subliniez că mai avem de 
lucru în privința îmbunătățirii mar
cajului șt a atacului la jucătorul 
care pătrunde. După pauză, cînd am 
reușit să ne facem jocul, superiori
tatea a fost de partea noastră".

In meciul de ieri cu Bulgaria s-a 
confirmat scăderea condiției fizice, 
randamentul sub posibilitățile cunos
cute, la majoritatea jucătorilor. Di® 
această cauză activitatea internațio
nalilor noștri a fost discontinuă, 
neclară și nesigură ultimele 20 de 
minute ale partidei, cind au jucat 
bine, datorindu-se unui efort maxi
mal ajutat și de modificarea făcută 
în atac. Dacă aseară rezultatul și 
chiar evoluția nu au avui o impor
tanță hotărîVtare, în fața echipei 
Cehoslovaciei va trebui desigur ju
cat tot meciul ca în acele ultime 20 
de minute în fața Bulgariei. Vor fl 
capabili antrenorii și jucătorii noștri 
să acționeze în așa fel incit lotul 
reprezentativ de fotbal a! țării noas
tre să recupereze forța pierdută și 
să se prezinte Ia 14 noiembrie cu 
potențialul întreg ? Să sperăm că da, 
de îndată ce acest joc devine de im
portanță capitală în grupă după vic
toria Cehoslovaciei de ieri cu 1—0 
asupra Țării Galilor. Aminînd etapa 
de campionat din 7 noiembrie F.R. 
Fotbal a venit în ajutorul pregătiri
lor care se vor face în cele mal bune 
condiții posibile.

Am fost surprinși ieri de caracte
rul acestui meci-antrenament care în 
loc să fie de verificare a fost de 
omogenizare de indată ce în echipă, 
în afara portarului a fost operată o 
singură schimbare. — 
rea arhicunoscută 
a unor jucători 
sau Deleanu ar 
Vigu sau Anca, 
cum Broșovschî 
mat în Iotul A. _________ __________
forma și valoarea acestuia în timp 
Ce Iotul reprezentativ are numeroase 
Indisponibilități.

Este adevărat că antrenorii au In 
fața lor multe dificultăți, este însă 
cazul ca ei să procedeze și la înnoiri, 
Cu tot respectul pe care îl avem 
pentru titularii consacrați.

Cu tact, calm si curaj se va reuși 
o alcătuire corespunzătoare a echipei 
naționale și o revenire Ia potențial 
a Întregului lot reprezentativ.

Dat fiind valoa- 
și forma actuală
Radu Nunweiller 

putut fi încercat! 
chiar Vlad, după 
impune a fi che-

ca 
fi 
Și 

se 
dacă avem în vedere
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