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MIERCURE IMPORTANTĂ IN CUPELE EUROPENE
Pentru cîteva zile zgomotul campionatului nu 

se va mai auzi sau va căpăta surdină. Cu
pele internaționale interclub domină mijlocul 

acestei săptămîni. înaintea confruntărilor de mîi- 
ne, 3 echipe românești au o situație privilegiată. 
Steaua a învins în deplasare și acum apare în

Îiostură de gazdă cu atuuri mari și numeroase 
mai puțin gripa unora dintre jucătorii ei). Rapid 
a plecat la Varșovia cu un scut de 4 goluri. Iar 

U.T.A. care savurează cum s-a așternut la drum 
mașina ei bine reglată, vrea să macine metodic, 
în maniera ei serioasă. rezistența lui Zaglebie.

Doar Dinamo n-are decif o șansă. Să se onoreze 
pe sine în partida cu Feijenoord. Cu toate aces
tea, dacă vom ajunge cu 3 echipe în turul al 
treilea am fi în situația cea mai bună de cind 
reprezentantele noastre participă în cupele 
ropene.

eu-

De la trimisul nostru special, Constantin FIRÂNESCU Cu toate marile speranțe ale Legiei...

DINAMO - INT1MPINATA
(II INTERES LA ROTTERDAM
Lucescu și Sălceanu n-au făcut deplasarea

SPORTUL EXCELENT
MIJLOC DE EDUCAȚIE"

Interviu cu tov. conf. P. STANCIU, rectorul Universității din Timișoara

A trecut o lună de zile de la deschiderea noului an universitar. Timp 
suficient pentru ca în toate institutele de învâțămînt superior sâ fie 
definitivate proiectele, liniile directoare într-o multitudine de probleme 

legate de continua îmbunătățire a studiului, a activității practice a studen
ților. De bună seamă că în sfera acestor proiecte se înscrie la loc de cinste 
și sportul, ca mijloc de îniărire a sănătății, de educare, totodată, a tinere
tului studios. Pe această temă, am orientat dialogul cu tovarășul conf. univ. 
P. Stanciu, rectorul Universității din Timișoara, care a răspuns cu amabilitate 
întrebărilor noastre.

repre- 
mijloc 

organis-

a 
de

studenților 
durată, e- 

convingere.

RAPIDIȘTII SÎNT CONVINȘI CĂ NU 
POT RATA CALIFICAREA ÎN TURUL III
■ II

ÎNTREBARE : Ce loc ocupă 
sportul în viața studenților dv? 

RĂSPUNS: In concepția moder
nă de dezvoltare multilaterală 
a unui tînăr, sportul 
zintă nu numai un 
de călire fizică a
mului, dar creează posibilități de 
educație și de disciplinare. De la 
aceste principii pornim în activi
tatea noastră și ne străduim să le 
imprimăm și în rîndurile studenților. 
Deocamdată, se pare, o mare par
te dintre ei se mulțumesc să se 
mîndrească cu rezultatele obținute 
de echipele fruntașe ce activează 
în divizia A, la volei, handbal, 
rugby și baschet. Este un fapt îm
bucurător, dar nu suficient pentru 
ceea ce urmărim.

Vrem să creăm acel curent fa-

vorabil de angrenare 
în activități sportive 
fectuate din proprie
Este adevărat că avem campionate 
interne la fotbal, handbal, volei și 
baschet, ce se dispută între ani, pe 
facultăți. Dar nu am ajuns încă la 
situația ca fiecare să aibă inclus 
în programul său de fiecare zi. 
30—45 minute destihate mișcării, 
sub o formă sau alta. Este o reali
tate, totodată, faptul că întîmpinăm 
unele greutăți la capitolul baze 
sportive simple. Ne străduim, însă, 
cu sprijinul C.J.E.F.S. Timiș să ne 
„instalăm" în jurul stadionului „1 
Mai“.

ÎNTREBARE : Cum este privit 
sportivul de performanță de că
tre cadrele didactice ?

RĂSPUNS i Și aici am făcut un 
drum lung. La început anevoios, 
dar azi, după 5 ani de activitate, 
sub culorile clubului „U“ și punc
tele de vedere ale cadrelor didac
tice s-au schimbat. Trebuie să sub
liniez că cei care au jucat rolul 
fundamental au fost studenții spor
tivi. Aceștia s-au impus pe plan 
universitar, ca elemente bine pre
gătite, disciplinați, interesați în 
progresul lor profesional. Vă pot da 
și un exemplu concreti tov. conf. 
Dumitru Mareș, decanul Facultății 
de studii economice, nici nu voi3 
să audă, acum cîțiva ani, de spor
tivi. Astăzi și-a schimbat optica 
și apreciază pe Rășcanu, Suciu, 
acceptînd chiar să fie președinte 
de-onoare al celei mai disciplinate 
secții, cea de rugby. Și alte cadre 
didactice depun o deosebită activi
tate obștească în cadrul secțiilor, 
așa cum sînt lector Nicolae Pandu- 
ru, asistenții I. Tlin și P. Leichici 
și alții. Tot legat de aceasta cred 
că trebuie subliniat faptul îmbucu-

P ARCAN

(Continuare tn pag. a 2-a)

Plecați la ora 9 dimineața de pe 
aeroportul Otopeni, dinamoviștii 
au ajuns în orașul de reședință al 
echipei Feijenoord după 5 ore de 
zbor efectiv, la bordul unui avion 
AN 24 al companiei TAROM. A 
fost o călătorie destul de obosi
toare, care s-ar fi putut încă pre
lungi — spre cine știe care altă 
destinație — dacă echipajul aero
navei n-ar fi făcut dovada unei 
înalte măiestrii și a unui curaj 
deosebit. Fiindcă numai «țatorită 
acestor calități ale piloților noștri 
avionul a putut ateriza în condiții 
de maximă siguranță pe pista ae
roportului din Rotterdam, unde 
plafonul norilor coborîse la numai 
30 metri de sol, iar vizibilitatea 
era extrem de redusă. Ajunși, 
deci, cu bine aici, fără a mai fi 
nevoiți să peregrinăm pe alte aero
porturi, am fost oarecum surprinși 
să constatăm — după acel nefe
ricit 0—3 de la București — marele 
interes arătat față de echipa di- 
namovistă. împreună cu reprezen
tanții clubului Feijenoord, o arma
tă de ziariști au întîmpinat dele
gația noastră la aeroport. O dată 
ajunși

eisistente ale ziariștilor olandezi, 
au oferit cu amabilitate detalii 
asupra evoluției echipei în cam
pionat, asupra lotului de jucători

(Continuare în pag. a 4-a)

VARȘOVIA, 1 (prin telefon, de Io 
trimisul nostru special).

Văzînd atmosfera de mare opti
mism care domină tabăra Legiei 
înaintea partidei retur cu Rapid, 
ne-a interesat, firește, reacția fot
baliștilor români in fața acestei 
situații care, printre altele, ar pu
tea avea și rolul unei „ofensive

— 111
— în 
spirit 
oarecare

înaintea 
de joc. 
predjma 
taberele 
amintită 
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C F. BARCELONA LA BUCUREȘTI
Aseară,'în jurul orei 21,30, un gigant D.C.9 a adus la București echipa 

de fotbal C.F. Barcelona. împreună cu jucătorii au făcut deplasarea 15 
ziariști, crainici de radio, foto-reporten și o mică delegație de suporteri 
ai barcelonezilor. Lotul cuprinde, pe toți jucătorii care au evoluat în 
primul meci.

Echipa spaniolă a fost cazată la hotelul Athenee Palace. Azi, îneepînd 
de la ora 10, ea va face un antrenament de acomodare, pe stadionul 
„23 August".

ajunși la motelul Skyway (aflat 
foarte aproape de aeroport, dar și 
destul de departe de centrul ora
șului), unde sîntem găzduiți, tova
rășul Valeriu Buzea, președintele 
clubului Dinamo și conducător al 
delegației, antrenorul Nicușor, pre
cum și jucătorul Dinu s-au văzut 
obligați să facă față unei adevă
rate conferințe de presă înainte de 
a se retrage în camerele ce le-au 
fost rezervate. La solicitările in-

Programul jocurilor 
de miercuri

Iată programul de mîine al 
partidelor din cupele europe
ne, în care vor evolua echi
pele noastre :

BUCUREȘTI : Steaua —
F.C. Barcelona (stadionul „33 
August”, de la ora 14,15). Me- 
ciul va fi tiansmis în dîiect 
Ia radio (de la ora 14,30) și 
prin înregistrare la televiziu
ne (de la

ARAD: 
Wălbrzych 
de la ora 
transmisă 
și televiziune.

VARȘOVIA : Legia — Ra
pid. Meciul va fi transmis in 
direct la televiziune (de la 
ora 18,30) și, tot in direct, re
priza a Il-a, la radio (de la 
ora 19,30).

ROTTERDAM : Feijenoord
— Dinamo, Stafiile noastre de 
radio vor transmite, in direct, 
repriza a doua, îneepînd de 
Ia ora 22,30.

14,30) și

ora 16,30).
U.T.A. — 
(stadionul

14,30). Partida va fi 
in direct la radio

Zaglebie
U.T.A.,

psihologice", declanșată 
celei așteptate pe terenul 
întilnită nu o dată 
meciurilor decisive 
gazdelor, starea de 
are întotdeauna un
în rîndul oaspeților, fie că ei sînt 
mai slabi sau mai tari de înger. 
Curios să văd cum receptează ra- 
pidiștii valurile de optimism ale 
adversarilor lor de miercuri, m-am 
dus la hotelul M.D.M. (gazda lo
tului bucureștean) în jurul căruia 
am avut surpriza să întâlnesc o 
procesiune ciudată. O mașină des
chisă, încadrată de motocicliști, 
făcea înconjurul repetat al hotelu
lui, vreo 15 suporteri astfel „mo
torizați" — fiecare cu flamuri ale 
Legiei în mînă — strigînd și cîn- 
tînd pentru marea revanșă a favo
ritei lor. După acest original și a- 
muzant spectacol, am descins în 
camerele hotelului de la ferestrele 
căruia rapidiștii urmăriseră acea 
„sarabandă" a suporterilor.

Am constatat, cu satisfacție, că 
majoritatea dintre ei privesc foar
te detașat și liniștit efervescența 
și optimismul nemăsurat al gazde
lor. Iată, de altfel, reacțiile spon
tane ale jucătorilor feroviari :

Dumitru : „Știu că nu va fi ușor, 
dar de aici și pînă la obținerea 
calificării de către Lcgia este dis
tanța de la realitate la utopie. Eu. 
personal, văd un meci cgal“.

Lupescu : „Sînt curios cu 
vom juca în turul 111“.

Antrenorul Gh. Nuțescu : 
aștept la un meci greu, dar 
tez mai ales pe internaționalii
tri pe care știu că Angelo Nicu- 
lcscu îi va urmări pe micul ecran, 
titularizarea lor pentru 
Cehoslovacia depinzind,

cine

„Mă 
con- 
noș-

meciul cu 
în mod,

Kți. 
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Joloana sportivilor defilează pe străzile orașului Focșani Foto i prof. Mircea VARZARU — Focșani

UN FRUMOS SUCCES
AL SPORTULUI DE MASĂ

Antrenorul Valentin Stanescu și 
cîțiva dintre jucătorii Stelei discu
tau aseară tîrziu despre fotbal și 
despre gripă. Citiți în pag. a 4-a 
ultimele știri despre U.T.A. și 

Steaua

(Continuare în pag. a 4-a)

Cu siguranță, puțini au fost lo
cuitorii orașului Focșani care să nu 
fi participat, intr-un fel sau altul, 
la reușita manifestație sportivă de

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
Foto i Vasile BAGEAC

Azi, la lași

POLITEHNICA
BONSUCCESO (Brazilia)

în continuarea turneului Pe care 
il întreprinde în tara noastră, echipa 
braziliană Bonsucceso va evolua azi 
la Iași, în compania divizionarei A 
— Politehnica.

Partida va avea loc pe stadionul 
23 August, cu începere de la ora 
14,30.

ARE ÎNCĂ NUMEROASE PROBLEME DE REZOLVAT
Primele comentarii după „Trofeul Carpați" și înaintea campionatului mondial din Olanda

• R. D. Germană — cea 
mai constantă dintre echi
pe • Va reuși reprezen
tativa Ungariei să menți
nă excelenta formă spor
tivă de la Cluj pînă la 
C.M. ? O îndeosebi în 
apărare, dar și în atac, 
handbalistele noastre ma

nifestă grave carențe.

Ultimul și cel mai important test 
al handbalului feminin internaționii 
— a XlI-a ediție a „Trofeului Car- 
pați”. disputată între 26 și 31 oc
tombrie la Cluj — a constituit pen
tru antrenori și tehnicieni o sursă 
importantă de învățăminte înaintea 
campionatului mondial ce se va 
desfășura între 11 și 19 decembrie 
in Olanda. Reunind la start elita 
acestui sport — formațiile reprezen
tative ale Ungariei, R.D. Germane, 
Iugoslaviei si României, precum

echipe în ascensiune, cum sînt cele 
ale Olandei și Uniunii Sovietice — 
competiția a putut scoate în evidență 
nivelul atins de principalele preten
dente la titlul mondial, — ~ 
preajma disputării unei 
a întrecerii supreme.

Trofeul, așa cum bine

acum în 
noi ediții

se știe, a

Hrislache NAUM

și (Continuare în pag. a 4-a)

masă „Cupa satelor vrîncene”, găz
duită timp de două zile de urbea lor.

Simbătă. 30 octombrie. La ora 13,30, 
coloana sportivilor veniți din 20 de 
comune ale județului pleacă de ,1a 
baza sportivă „Voința”, străbate ar
terele cele mai populate : Cezar Bo
lise, b-dul Lenin, strada Mare a 
Unirii. Republicii. Cuza Vodă, ajun- 
gind, după treizeci de minute, pe 
stadionul „23 August"

La festivitatea de deschidere sînt 
prezenți tovarășii Ion Pătrașcu, se
cretar al Comitetului județean Vran- 
cea al P.C.R., Alexandru Mocanu, 
prim secretar al Comitetului jude
țean Vrancea al U.T.C., conf. Marin 
Bîrjega, vicepreședinte al CNEFS, 
Popa Ioviță. șef de secție la CNEFS, 
Ion Anastasiu. președintele Uniunii 
județene Vrancea a cooperativelor 
agricole de producție, conducători de 
întreprinderi si instituții. Profesorul 
Costache Hogaș, vicepreședinte al 
CJEFS, prezintă raportul președin
telui CJEFS, laneu Pătrașcu,

Desfășurîndu-și primele întreceri 
la _ începutul lunii octombrie, ediția 
întîi a „Cupei satelor vrîncene" a 
reușit să reunească pe terenurile 
de sport — de-a lungul a cinci eta
pe — peste 2 500 de tineri și tinere 
care s-au întrecut la atletism, fot
bal, handbal, oină, volei și trîntă. 
Deosebit de îmbucurător este faptul 
că s-a reușit, cu acest prilej, atra-

din

gerea în practicarea sportului a unui 
număr mare de țărani cooperatori, la 
aceasta aducându-și o contribuție 
deosebită Ion Bușita, secretarul co
mitetului comunal al P.C.R. din co
muna Ruginești, Ion Safalichi, 
cretarul comitetului de partid
Bolotești, Nicolae Savin, președin
tele C.A.P. Jariștea și alții. Este 
de remarcat, de asemenea, că aproa
pe în toate comunele s-a realizat 
amenajarea de baze sportive sim
ple, la reușita acțiunii aducindu-și 
contribuția tinerii 
au fost sprijiniți 
zațiile de partid, 
si cooDerativele 
ducție.

Consemnăm, cu 
țiativa CNEFS,. care a invitat ia eta
pa județeană a „Cupei satelor vrin- 
cene” pe șefii comisiilor de sport 
de masă de la toate consiliile jude
țene. S-a procedat la un util schimb 
de experiență, iar după prima zi de 
întreceri, invitații și-au expus păre
rile asupra 
amploare.

Se poate

și virstnicii care 
efectiv de organi- 
consiliile populare 
agricole de pro-

acest prilej, ini-

acestei competiții de

spune că crima ediție

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag a 2-a)

TREI LUNI PÎNĂ LA SAPPORO După încheierea contractelor pe 1972

£

® Zile dense de finisări și control pentru biatloniști • Precizie la țintă... dar și viteză de tragere

© Virstnicii contra tinerilor... si in vers © Echipa națională nu are ușile deschise in ambele sensuri ?* * 4

Pentru biatlon, ca și pentru ce
lelalte discipline ale iernii care ne 
vor reprezenta la Olimpiada albă, 
pregătirile sînt foarte avansate. De 
fapt, se poate spune că a început 
numărătoarea inversă ce precede 
starturile.

. I-am vizitat în aceste zile la Po
iana Brașov, unde sub conducerea 
antrenorilor C. Tiron și M. Stu-

paru finisează pregătirile fizice pe 
uscat, ultimele detalii de tragere 
cu arma. Sînt opt sportivi: G.Vil- 
rnos, C. Carabela, N, Fontana, 
N. Voicu, Gh. Gîrniță, N. Papuc, 
N. Veștea și Nic. Țeposu.

Ca întotdeauna înainte de a tre
ce la activitatea specifică pe zăpa
dă (preconizată pentru 11 noiem
brie la Novosibirsk), pregătirile

Este greu să imiți pe uscat mersul pe schi. Biatloniștii au găsit 
Insă fel și fel de exerciții pentru a spori forța împingerilor

sînt foarte dense în substanță și 
marcate de repetate probe de con
trol, ceea ce înseamnă în același 
timp și trepte de selecționare. 
Etapele acumulărilor cantitative 
au rămas în urmă. în prezent se 
măsoară efectele, se corijează ele
mentele finisării. Antrenorii se 
declară în general mulțumiți de 
pregătire, semnalînd serioase creș
teri la capitolul forță, ameliorări 
ale vitezei și rezistenței și o con
stanță valorică la tir, cu toată res
tanța ușoară Ia pregătirea în a- 
ceastS probă.

Ambianța de lucru este exce
lentă, dispoziția de efort perfectă, 
stimulată și de climatul creat de 
confruntarea a două generații re
unite în același lot și din care 
vor fi selecționați cei mai buni. 
Tirul este specialitatea celor mai 
vîrstnici (Gydrgy Vilmos, C. Ca
rabela, N. Țeposu) și este aproape 
imposibil să fie depășiți. Cel mult 
egalați. Să nu uităm, de pildă, 
că C. Carabela a avut două pre
zențe consecutive la C.M. cu 
0 puncte penalizare. Dar precizia 
nu este totul. Acum efortul este 
îndreptat spre a se reduce timpul 
de tragere, pentru încadrarea in
tr-o măsură de timp convenabilă 
preciziei, dar economică. La aler
gări, în schimb, tinerii sînt puși 
pe fapte mari și îșî asaltează re-

Mihai BIR A

Foto: I. MIHAICĂ (Vontlnuare to P5P. a
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Cu toată opoziția Olgăi Poliakova, Simona Arghir trage decisiv la 
poartă. Dar, de ce de atit de puține ori 1 (Fază din meciul România — 
Uniunea Sovietică).

Fotoi Dragoș NEAGU

ROMANIA B - BULGARIA LA HANDBAL MASCULIN
Astăzi, la Galați, va avea loc un 

nou meci internațional de handbal 
masculin, în care se vor afla față 
în față selecționata secundă a țării 
noastre și prima reprezentativă a 
Bulgariei.

întîlnirea va avea loc în Sala 
Sporturilor, de la ora 19, și va fi 
condusă de cuplul de arbitri din 
R.D. Germană. Kurt Schoff și Hans 
Klug.

ARTICOLELE DE SPORT

• ••

Dialogul dintre comerț și indus
trie în problema articolelor spor
tive din lemn a luat sfîrșit. In pre
zent, contractele pentru fondul de 
marfă pe 1972 au fost încheiate 
și, bineînțeles, pe marginea acestei 
acțiuni se pot trage unele concluzii. 
Prima remarcă pe care o putem 
face : ÎN ACEST AN CANTITATEA 
DE ARTICOLE 
MARCHEAZĂ O 
de 1970 dictată, 
voile actuale ale 
zorul de bază cu 
rămîne tot C.P.L. Reghin din ca
drul C.E.I.L. Tg. Mureș. La . Re
ghin — unde se produc circa 90% 
din articolele executate în sector 
— a fost construită o nouă hală 
de fabricație specializată, dotată 
cu utilajul corespunzător; s-a a- 
sigurat materia primă necesară ; 
s-au procurat din import material 
ca lemn exotic, lacuri, canturi me
talice, inserții de armare ș.a. ; au 
fost lansate în producție noi tipuri 
de articole. Și astfel, prin efortu
rile oonjugate ale producătorilor, 
pe centralizatorul privind articole
le din lemn contractate întîlnim 
produse diferite ' ,stîlpi pentru să
ritura în înălțime, cal gimnastică, 
trambulină elastică, rachete tenis, 
mese de șah, crose, arcuri pentru 
tir, săniuțe, bărci și multe altele.

Dar, spre regretul nostru, în a- 
ceste rînduri trebuie să consem
năm Și unele -lipșuri țâre, fatpc-

CONTRACTATE 
CREȘTERE față 
evident, de ne- 
șportului. Furni- 
articole din lemn

mai cariilor, șubrezesc mulțumirea 
sportivilor privind acest sector.

HIMALAIA SECTORULUI : 
REALIZAREA UNEI MESE DE 

TENIS!
Da, de necrezut și totuși adevă

rat. Executarea unor mese de te
nis la nivel competițional a ajuns 
o culme greu de atins în acest 
sector. Mese se fac, dar nu cores
punzătoare. Pentru concursuri de 
anvergură, de pildă, s-au executat 
12 bucăți, în mod special pentru 
Balcaniadă, dar n-au fost reușite. 
Este oare o filozofie chiar atit de 
mare ? Nu. Producătorii nu par 
însă interesați să realizeze ceea ce 
li se cere. în zadar sînt invitați 
delegații întreprinderii să li se a- 
rate defectele ce trebuie înlăturate. 
E mai ușor, se pare, să se dea 
explicația — penibilă — „nu reu
șim".

La fel, de ce n-am spune-o, în 
ceea ce privește executarea unor 
crose de hochei corespunzătoare.

DE-AR ȘTI... CURCANII CE 
GREUTĂȚI NE FAC

sport 
mai 
Se

Un 
în ce 
arcul.

olimpic îndrăgit din ce 
mult la noi: tirul cu 
execută arcuri, chiar

Modesta FERRARINI

(VMinwrei in vas. a trai J
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Încurajăm
Sîmbătă seara, în sala Floreasca, 

im fost plăcut impresionați de „re- 
■italul" de „capace" și mingi „li- 
nte“ de panou, toate demonstrînd 
ă experiența internațională a bas- 
■hetbaliștilor noștri fruntași este a- 
ilicată prompt, la doar puțină 
■reme de la înclieierea unei compe- 
iții de amploare, cum a fost cam- 
lionatul european de la Essen. 
Carău, Popa, Oczelak și Georgescu 
iu fost răsplătiți cu aplauze pentru 
ntervențiile sigure în apărare care 
iu împiedicat, deseori, înscrierea 
■oșurilor și au sporit însăși specta- 
ulozitatea întrecerii dintre Steaua 
i Politehnica București. Ne-a bu
curat modernizarea tehnicii jucăto- 
■ilor noștri, tot astfel cum am apre- 
:iat și faptul că arbitrii E. Hottya 
;i P. Marin (conducătorii meciului 
imintit) au asigurat partidei o des- 
'ășurare cursivă șl au permis spor- 
ivilor să folosească procedee mai 
>uțin utilizate în campionatul nos- 
,ru republican. De altfel trebuie 
spus că interpretarea în mod pozi- 
iv a regulamentului este o urmare 
brească a măsurilor luate de Cole- 
«iul central al arbitrilor, mai precis 
a temeinicii consfătuiri de lucru 
ținută cu puțin înaintea începerii 
diviziei A, în cursul căreia au fost 
dezbătute, pînă în cele mai mici de
talii, punctele nevralgice, mai bine 
zis regulile aplicate în mod diferit 
în întîlnirile de baschet.

Din păcate, Insă, aceste capitole, 
ruprinzînd probleme importante ale 
baschetului modern, sînt cunoscute 
numai de un cerc restrîns de antre
nori și, mai cu seamă, de jucători 
(fapt care dovedește insuficienta o- 
perativitate a colegiilor județene de 
antrenori și arbitri), ca să nu mai 
vorbim de spectatori, a căror opo
ziție față de cîteva decizii juste 
ale arbitrilor meciului Steaua — Po
litehnica a dezvăluit necunoașterea 
regulamentului. Iată de ce conside
răm absolut necesare unele explica
ții asupra momentului cunoscut sub 
denumirea „intervenție la minge în 
apărare".

Articolul 30 al regulamentului de 
joc aflat în vigoare precizează s 
„Un jucător apărător nu poate 
atinge mingea după ce ea și-a în
ceput zborul de coborîre, la o arun
care Ia coș a unui adversar și cînd

I t

CUNOSCIND REGULAMENTUL,

APLICAREA PROCEDEELOR MODERNE! lefi, In divizia A

Minius (Vniv. Timișoara), înconjurat de toată echipa feroviară, 
încă două puncte pentru echipa sa. 

Foto: Costel BREȘTEANU
aruncă la coș din săritură, înscriind

mingea este deasupra nivelului ine
lului. Această restricție se aplică 
numai Ia o aruncare (nu o lovire) 
și numai pînă cind mingea a atins 
inelul sau panoul sau pînă cind este 
vizibil că ea nu va atinge nici unul 
din ele. Un jucător apărător nu 
trebuie să atingă mingea, propriul 
său coș sau panou cind mingea se 
află pe coș sau înăuntrul coșului".

$ Cupa Flacăra" la ciclocros

D. STANCA LA A DOUA VICTORIE ÎN ACEST SEZON
mohorită. cu rafalePe o vreme 

de vînt și ploaie, s-au disputat, la 
cariera de nisip din comuna Do- 
broești, Întrecerile „Cupei Flacăra” la 
ciclocros. Competiția a scos in evi
dență (pentru a cita oară ?) simpa
tia de care se bucură această probă 
în rîndul sportivilor (56 de concu
rent! prezenți).

La prima probă, biciclete de tu
rism. victoria a revenit lui Gr. Con
stantinescu (Șc. sp. 2) cu timpul de 
11:15. La semicurse, așa cum era de 
așteptat, am asistat la 
dispută între 
și I. Scirneciu (Voința), 
trecut linia de sosire cu 
de un minut, realizînd

o strinsă 
(Dinamo) 

Primul a 
un avans 

_  ___ __________ timpul de 
28:15. A. Florei (Șc. sp. 2). cu timpul 
de 34:13, 8-a clasat primul in in tre
cerile pentru juniori mici.

Cea mai spectaculoasă cursă a fost 
cea a juniorilor mari. Ferfelea și

G. Opran

Drăgan au condus, pe rînd, primul 
desprinzîndu-se de adversar in ul
timul tur. M. Ferfelea (Steaua), cu 
timpul de 40:20. a cîștigat cursa ur
mat de T. Drăgan (Voința) și G. lo- 
nescu (Steaua).

întrecerea seniorilor a fost foarte 
dinamică, D. Stanca instalîndu-se in 
frunte. încă de la început. Din cauza 
ploii intervenite în timpul cursei, 
întrecerea a fost întreruptă după 
disputarea a șase ture (o tură — 
2 km). Cupa a revenit lui D. Stanca 
(Voința) — h----
C. Popescu (Voința) si 
(Șc. sp. 2).

fără timp, secundat de 
I. Nedelcu

George ROSNER
corespondent

ȘCOALA SPORTIVA
A CIȘTISAI

Deci, apărătorul poate interveni 
atunci cînd mingea a atins panoul 
sau inelul, așa cum s-a făcut de
seori, cu succes, în partida de sîm- 
hătă. Vom mai preciza că interven
ția este admisă numai cînd mingea 
lovește inelul sau sare pe inel ; 
atunci cînd se plimbă pe inel (cum 
se întîmplă uneori), balonul nu 
poate fi atins de apărător, ci nu
mai de atacant. La Stagiul interna
țional al arbitrilor, ținut anul ace
sta la Edinburgh, s-a propus (hotă- 
rîrea definitivă urmînd a fi luată în 
1972, cu prilejul Congresului 
F.I.B.A.) ca și apărătorul să poată 
interveni în această situație, în 
felul acesta anulîndu-se dezavanta
jul în care se află actualmente jucă
torul în defensivă.

Un capitol care provoacă discu
ții și a cărui necunoaștere am ob
servat-o chiar și în rîndul crono- 
metrorilor, este acela referitor la 
momentul pornirii cronometrului. 
Articolul 38 al regulamentului in
dică i „Mingea este în joc (vie): 
a. cînd la o angajare între doi este 
lovită de primul dintre jucătorii 
care sar, după ce ca a atins punctul 
cel mai înalt ;... c. cînd atinge un 
jucător din teren, Ia o repunere in 
joc din afara limitelor terenului". 
Prin aceasta sperăm că am clarifi
cat situația mult discutată a pornirii 
cronometrului Ia repunerea balonu
lui în joc, mai precis vom vedea 
evitate situațiile în care acele cro
nometrului se puneau în mișcare 
atunci cînd mingea părăsea mîinile 
jucătorului aflat în afara terenului.

DINAMO „U" CLUJ 3-0
Aseară, In sala Dinamo, s-a disputat 

partida de volei dintre formațiile mas
culine Dinamo și Universitatea Cluj, 
contînd pentru etapa a șasea a campio
natului primei divizii. Net superiori, vo
leibaliștii bucureșteni au obținut victoria 
cu 3—0 (5, 3, 7) în 53 de minute de joc. 
Am remarcat evoluția la înalț nivel a 
formației Dlnamo : udlșteanu, cortol, 
Vraniță (Stoian), Dumănolu țTirllei), 

Oros, ’precum și strădaniile 
de 
la 
și 

Și

5. Politehnica Gl.
6. Tractorul

Progresul 
„U“ Cluj 
Viitorul 
Unirea Tricolor 
Politehnica Tim. 
Univ. Craiova

7.
9.
9. 

10. 
11. 
12.

Vraniță i 
Schreiber, 
clujenilor 
turile. De 
rut Bă laș 
Georgescu

1. Dinamo
2. Steaua
3. Rapid
4. I.E.F.S.

S-A

a nu pierde categoric 
„U‘\ mai buni ni s-au
Bînda. Au arbitrat

E. Vintllescu. (A. B.)

MASCULIN

5
4
4
4

3
4
4
3

0 15; 
o 12; 
o 12: 
1 10:

ÎNCHEIAT

se- 
pa- 
Ov.

i
1
3
6

PRIMUL
s-a încheiat primul turDuminică 

al diviziei secunde. Cele mai bune 
comportări în această parte a cam
pionatului le-au avut echipele mas
culine Petrolul Ploiești. Relonul Să
vinești (seria 1). Electra și Medicina 
Buc. (11), Voința Arad (III). Explo
rări B. Mare și Silvania Șimleul 
Silvaniei (IV), și cele feminine 
I.T.B. Informația și Viitorul Buc. (1), 
Universitatea și Progresul Buc. (II), 
Universitatea Craiova și Corvinui 
Deva (III), Universitatea Cluj și 
Voința M. Ciuc (IV). Iată ultimele 
rezultate și clasamentele după turul I.

MASCULIN
SERIA I

Rezultate : Petrolul Ploiești — Relo
nul Săvinești 3—0, Vagonul Ploiești — 
Politehnica Iași 3—2, Constructorul 
Suceava — Oțelui Galați 3—0. (Co
respondenți : A. VASILESCU si C. 
ALEXA)

CLASAMENT
1. Petrolul
8. Relonul
3. Politehnica 

Vagonul 
Constructorul 
Oțelul

4.
5.
6.

SERIA

UI 11:1 S 
5 4 1 13: 8 S

5 3 2 13: 9 8
5 2 3 10:13 1 
5 2 3 7:11 7 
S 0 5 4 :X5 5 

a Il-a
Rezultate : Locomotiva Buc. — Me

dicina Buc. 1—3. Aurora Buc. — 
Electra Buc. 2—3. Farul Constanța 
— Voința Buc. 3—1. (Corespondenți : 

TAMAS, R. GEORGE)
CLASAMENT

G.
1. Electra b 5 u 15: 6 XO
2. Medicina 5 4 1 14: 5 9
3. Faruj 5 3 2 10:11 8
4. Aurora 5 14 9;12 0
5. Locomotiva 5 1 l 9:14 6
6. Voința 5 1 4 5:14 $

SERIA a m-a
Rezultate ; A.S.A. Sibiu — Poli-

tehnica II Timișoara 3—1. Construc-
torul Caransebeș — Corvinul Hune-
doara 0—3, Voința Arad — Electro- 
putere Craiova 3—1. (Corespondenți : 
I. IONESCU. M. MUTAȘCU. ST. JA
COB)

CLASAMENT
1* Voința 5 5 0 15: 5 10
2. Electroputere 5 3 2 11: 7 8
3. Corvinui 5 3 3 10: 7 8
4. A.S.A. Sibiu 5 3 2 12:10 8
5. Constructorul 5 1 4 5:14 6
6. Politehnica II 305 5:13 5

SERIA a IV-a
Rezultate : Industria sirmei C. Tur-

zii — Politehnica Brașov 3—1. Alu
mina Oradea — Explorări B.
3—2, C.F.R. Cluj — ..........
leul Silvaniei. 2—3.'
GABRIELA ROMAN. 
V. SERE)

CLASAMENT

Penicilina 
Dinamo 
Rapid 
Medicina

î.
2,
3.
«.
5. I.E.F.S.
6. Universitatea
7. Ceahlăul
S. Farul
9. C.P.B.

10. Constructorul
11. C.S.M. Sibiu
12. Sănătatea

TUR ÎN DIVIZIA

FEMININ

ANIȘOARA MATEI

Iașizontul Bacău 3—1, Universitatea ....
— I.T.B. Informația _1—3. (Corespon
denți : 
TINIU)

D. DIACONESCU,
CLASAMENT

Informația1 I.T.B. 1
2. Viitorul 
3 Spartac
4. Universitatea
5 A.S.E.
8. Orizontul

SERIA a

I.

550
5
5
5
6
5

cos-

4 1 13: 5
3 2 9: 7
2 3 10:11
1 4 3:13
0 S 3:15

10
9
&
7
6
5

n-a
Rezultate : Flacăra roșie Buc. — 

Confecția Buc. 3—0, Universitatea 
Buc. — Progresul Buc. 3—2, Poli
tehnica Galați —- Voința Constanta 
2—3. (Corespondenți ; T. SIRIOPOL. 
G. ROSNER)

CLASAMENT
1 Universitatea
2. Progresul
3. Voința
4. F lacăra roșie
5. Confecția
8. Politehnica

SERIA a
Rezultate : Voința

SIRIOPOL.

55 0
5 4 1
5 3 2
5 2 3
5 14
5 0 5

15: 4 
14: 8 
10:10
8:10
7:14
7:15

III-a
______  . ___ Brașov — Dra

pelul roșu Sibiu 0—3, Universitatea 
Craiova — COrvinul Deva 3—1, Voin
ța. Sinaia ~ Sănătatea 
0—3. (Corespondenți •
M. VLADO1ANU)

CLASAMENT
1- Universitatea
2. Corvinui
3. Drapelul roșu 
«. Voința Brașov
5. Sănătatea
6. Voința S.

SERIA
Rezultate : Medicina Tg.

Voința M. Ciuc 2—3. Voința Oradea 
— Universitatea Cluj 0—3, Viitorul 
Bistrița — Voința Zalău 3—1. (Co
respondenți : S. ALBU, V. SEREI

CLASAMENT
Universitatea 
Voința M. Ciue 
Medicina 
Viitorul 
Voința O.
Voința Z.

Născută la 15 august 1951 în 
București. înălțimea : 158 cm. 
greutatea : 60 kg. ‘
din secția de tir 
Dinamo București, 
profesie chimistă 
la întreprinderea 
plastice „Muntenia" 
tală. Deține titlurile de cam
pioană a țării. In ultimii doi 
ani, la probele de pistol
sport și pistol cu aer compri
mat, atlt la senioare cit ?i la 
funlort. A cucerit două me
dalii la campionatele europe
ne din acest an — de argint, 
la pistol cu aer comprimat 40 f 
(377 p) — Cehoslovacia (martie 
1971) șl de bronz la proba de 
pistol sport 60 f (578 p) — 
R.D. Germană (august 1971).

Face parte 
a clubului 
Este de 

șl lucrează 
de mase 
din Capl-

prima noas- 
afirmat pe

Anișoara Matei este 
tră sportivă care s-a 
plan internațional Ia probele de 
pistol, cucerind două medalii la 
întrecerile continentale. Talentata 
noastră trăgătoare a intrat foarte 
recent în circuitul internațional, 
debutînd anul trecut. în februarie, 
cu un frumos succes, locul II — 
la campionatele internaționale ale 
Poloniei. După cum ne spunea 
Anișoara. ea a început să practice 
tirul în 1957. Ia clubul Dinamo, sub

îndrumarea cunoscutului antrenor 
și fost campion olimpic la pistol 
viteză. Ștefan Petrescu. Scurt timp 
după aceea, Anișoara Matei se pre
gătea cu asiduitate la proba de 
armă sport. După două-trei luni, 
era însă gata să abandoneze aceas
tă activitate, rezultatele ei la an
trenament fiind slabe. Antrenorul 
insă a sfătuit-o să mai aibă răbda
re. să încerce și la pistol și... ti- 
năra dlnamovistă a obținut primul 
ei succes — locul I la o întrecere 
de selecție la pistol. De atunci 
Stefan Petrescu a selecționat-o in 
lotul de pistol al clubului Dinamo 
Astfel, după sute si sute de ore 
de antrenamente. Anișoara Matei 
s-a remarcat la competițiile eu ca 
racter republican. Nu trecuseră nici 
trei ani de la primul concurs ofi
cial, cînd ea devine vicecampioană 
a Europei, pierzind la Mezibori, în 
Cehoslovacia, titlul continental la 
numai un punct diferență.

Intrebînd-o ce planuri are pen
tru viitor, campioana tării la pro 
bele feminine de pistol ne-a răs
puns că dorește foarte mult ca la 
începutul anului viitor, la CE de 
arme cu aer comprimat din Iugo
slavia. să adauge medaliilor de 
argint si de bronz și pe cea de aur.

Ii dorim succes. (T. R.)

A REVENIT BRAȘOVENILORCUPA NOPȚII“
Mureș — BRAȘOV, 1 (prin telefon), 

tlția de orientare turistică 
nopții”, disputată pe un traseu 
8 800 m cu o diferență de nivel de 420 
m a revenit sportivilor de la Rulmentul 
Brașov (O. Lexen, G. Lexen șl R. Schul
ler) în 65,0. Pe_ locurile_ următoare s-au 
clasat : “
Proiect 
Arad 115.

în cursul zilei de duminică s-au mai 
disputat două competiții : pentru tineret 
;i iuniorl. In „Cupa tineretului” (ediția 
a TV-a) — disputată pe 9 800 m — dif.

Compe- 
„Cupa 

de

2. l.P.G.G. — București 76; 3.
— București 112; 4. StrungulL

2.
3

nivel 390 m — s-au impus studs iții de 
la l.P.G.G. — București clasați pe pri
mele locuri în ordine : 1. A. Bacs 97.53; 
2. T. Konrelch 109,10; 3. I. Perța 109,20. 
în proba feminină, clujeanca Eva Szan- 
tay nu a avut concurente.

„Cupa juniorilor” (ediția a IV-a) s-a 
soldat cu următoarele rezultate. Junioa
re (5.100 m — d.n. 790 m) : 1. Voința 
Brașov 93 ; 2. Șc. sportivă Rîșnov I 101: 

'3. Șc. sp. Rîșnov II 114'; Juniori (6 3110 
m — d.n. 270 m): 1. Strungul Arad 9s ; 
2. Rulmentul Brașov I 118; 3. Rulmentul 
Brașov II 138,

ECHIPELE

Mare
Silvania Șim- 

(Coresponclenți : 
DONCIU,i.

DIN DIVIZIA B AU INTRAT IN VACANTĂ

REZULTATELE DIVIZIEI 8
în etapa de duminică a diviziei B 

la rugby, au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : SERIA I-SUD, 
GRUPA A : A.S.E. Buourești — 
Ș.N. Oltenița 4—0 (neprezentare), 
Constructorul București — Arhitec
tura București 12—3 (3—0). Vulcan
București — Aeronautica București 
13—9 (4—9), Tinărul petrolist Plo
iești — Petrochimistul Pitești 4—9 
(4—0) ; GRUPA B ; Șc. sp. 2 Con
stanța — Chimia Năvodari 16—35 
(10—16), Rapid — Voința Constanța 
68—0 <32—0), Olimpia București —
I.T. Constanța 60—0. Farul II Con
stanța — Portul Constanța 6—4 (3—0) ; 
SERIA a III-a — VEST : Chimica 
Tirnăvenj — Electroputere Craiova 
4—0), Precizia Săcele — Minerul 
I.upeni 4—0 (neprezentare), Știința 
TI Petroșani — Politehnica Cluj 

4—22 (4—16). C.F.R. Brașov — Voin
ța Timișoara 26—0 (meciul s-a În
trerupt imediat după pauză. Voința 
răminind în nouă jucători).

(Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții C. Popa, S. Vie- 
tor, M. Luțașu, G. Rosner, V. Secă- 
reanu, A. Vasileseu)

VIITORUL" 
„CUPA CONSTRUCȚIA'*

Duminică dimineața, In sala Casei de 
cultură a Sectorului 6 din Capitală a 
avut loc. în organizarea asociației spor
tive I.C.M. Construcții, gala de box do
tată cu „Cupa Construcția”. Cel mai 
frumos meci s-a încheiat cu o surpriză: 
Petre Anton (Rapid) l-a învins prin a- 
bandon in ultima repriză pe internațio
nalul de juniori Daniel Amza (Progre
sul). Rezultate tehnice : juniori : G. 
Stancu (Viitorul) b.ab. 2 Gh. Croitoru 
(Rapid) ; V. Bebe (Viit.l b.p. C. Dumi- 
trașcu (Energia); E. Chiricuță (Energia) 
b.p. G. Zamfir (Gr. Roșie); N. Dincâ 
(Semănătoarea) b.p. M. Frumosu (Ra
pid) ; I. Mocanu (Electromagnetica) b. 
dese. 3 A. Răducanu (Viit.); P. Paiu 
(Metalul) b.p. N. Stan (C.S.S.); I. Truță 
(Viit.) b.p. I. Grigore (Rapid) decizie 
discutabilă; N. Șerban (Voința) b.p. Gh. 
Popescu (Electromag.); Gh. Voicu (Gr. 
Roșie) b. dese. 2 N. Ionescu (Met.); șt. 
llina (Olimpia) b.p. D. Șerban (Rapid); 
M. Ploeșteanu (Progresul) b.p. V. Ion 
(C.S.S.); D. Toca (Viit.) b ab. 3 T. Neață 
(Energia), seniori : M. Mogoș (Gr. Roșie) 
b.ab. 2 I. ’.«Tu (I.C.M.) și FI. Bobi (O- 
limpia) b. k.o. 1 Al. Gheorghiu (Semă
nătoarea). Trofeul a fost cîștigat de Șc. 
sp. Viitorul (antrenor D. Gheorghiu) cu 
11 p. urmată de Rapid (antrenor L. Ro
mano) și Olimpia (antrenor St. lordaehe) 
cu cîte 7 p. (Daniel DIACONESCU, co- 
resp.).

Rezultate • 
tac Buc. 3—0.

FEMININ
SERIA I

Viitorul Buc.
A.S.E.

1. Explorări
2. Silvania
3. Alumina
4. Politehnica
5. Ind. sirmei
6. C.F.R. Cluj

Dumitru STĂNCULESCU

ACUM TURNEUL FINAL

Duminică s-a încheiat primul tur 
al diviziei B, masculin și feminin, 
deci actul întîi al bătăliei pentru 
intrarea în eșalonul fruntaș al hand
balului nostru. De-a lungul celor 
nouă etape am asistat, alături de 
numeroși iubitori ai acestui sport, 
la partide de o mare spectaculozi
tate, presărate deseori cu faze de 
handbal de calitate. Acum, cînd 
jucătorii și jucătoarele din divizia

secundă au intrat într-o vacanță 
perfect meritată, vom încerca să 
prezentăm, sumar, situația din cele 
patru serii ale campionatului.

In prima serie feminină, Progre
sul București, săturată parcă de

în ultima

//CUPA SATELOR VRÎNCENE
(Urmare din pag. I» Ion Soare, președintele aso- 

sportive „Foresta" Vidra și
oa „Cupei satelor vrînqene" este 

iîbindă totală a sportului de masă 
vrîncean, organizatorii (CJEFS, Co
mitetul județean U.T.C. gi UJCAP 
Vrancea) avînd satisfacția de a fi 
contribuit efectiv la „inocularea” gus
tului pentru exerciții fizice și miș
care unui număr atit de mare de 
tineri

Iată
100 m.
800 ni 
lungime 
greutate 
ieți 100

cîștigătorii : atletism (fete) 
Mitrita Voicu (Hingulești), 
Florina Olaru (Hingulești), 
Tudorița Groza (Străoane), 
Zoița Lupu (Budești) ; bă- 

__ m T. Hogea (Vidra), 800 m 
I. Ciorățteanu (Hingulești), greutate 
I. Hîrșu (Dumitrești). 1500 m I. Cio- 
rășteanu, lungime P. Mănăilă (Hingu
lești) ; fotbal : „Viticultorul” (Băti- 
nești). handbal fete „Recolta" (Cișleă), 
handbal băieți „Victoria” (Străoane), 
oină „Recolta” (Gologanul, trintă 
(la categoriile de greutate 55. 61, 68, 
76, 84 și 4-84 kg) : I. Dimofte (Su
raia). V. Hanganu (Suraia), Gh. 
Neagu (Suraia). I. Bălbărău (Broș- 
teni). N, 
rumboiu 
cui torul" 
„Flacăra”

Pentru 
tinderea

lești, 
ciației .... . __ ,___ ___
Corneliu Hărăbor, președintele aso
ciației sportive „Recolta” Suraia.

Distincțiile au fost înmînate de 
tov. conf. Marin Birjega, vicepreșe
dinte al C.N.E.F.S.

Din partea CNEFS a fost olerilă 
o cupă asociației sportive din co
muna Vidra, iar din partea ziarului 
SPORTUL a primit -o cupă asociația 
sportivă din comuna Străoane.

„Sportul
(Urmare din pag. 1)

Dinamo are un avantaj de două puncte, iar Rapid un golaveraj superior

Cu partidele 
tă și duminică, 
turul campionatului național ele 
polo s-au încheiat La această oră 
se cunoaște doar echipa ce va pă
răsi scena principalei competiții 
interne — C.S.M. Cluj, iar locul ei 
va fi luat de cîștigătoarea baraju
lui dintre Industria lînei Timișoara 
și Olimpia Oradea, programat în a- 
ceastă săptămînă la Cluj.

Pentru desemnarea viitoarei cam
pioane, primele patru echipe — 
Dinamo, Rapid, I.E.F.S. și Voința 
Cluj —- se vor întrece în turneul * 
final programat în piscina acope
rită Floreasca din Capitală. De 
fapt, în lupta pentru titlu nu mai 
sînt angajate decît Dinamo și Ra
pid, mult superioare, din toate
punctele de vedere, formațiilor
I.E.F.S. și Voința, care nu mai 
pot modifica locurile ce Ie ocupă 
(trei și, respectiv, patru) în clasa
ment.

ei esfășura te 
întrecerile

sîmbă- 
din re-

chipei C.S.M. Cluj, beneficiază de 
un golaveraj superior, fapt care le 
dă speranțe în plus.

Comisia tehnică
F.R.N. ne-a anunțat 
turneu vor fi delegați 
arbitri internaționali
atît mai mult ne surprinde absența

din 
că 
cei 
din

cadrul 
la acest 

mai buni 
tară. Cu

bucureșteanului Paul Nieulescu din 
lista prezentată de forul respec
tiv. Programul jocurilor a fost 
stabilit:

Marți 9 noiembrie, de la ora 18: 
Voința — Dinamo șl I.E.F.S.—Ra
pid: miercuri 10 noiembrie, de la 
ora 18 : Voința — Rapid și I.E.F.S.- 
Dinamo: foi 11 noiembrie, de la 
ora 18: I.E.F.S. — Voința și RA
PID — DINAMO în primul tur.

Vineri 12 noiembrie, de la ora 
18: Dinamo — Voința și Rapid — 
I.E.F.S.; sîmbătă 13 noiembrie, de 
la ora 18: Rapid — Voința și Di
namo— I.E.F.S.; Duminică 14 noiem
brie, de la ora 10: Voința — I.E.F.S. 
și DINAMO — RAPID în- cel de al 
doilea tur. (a.v)

1. Dinamo
2. Rapid
3. I.E.F.S.
4. Voința

16 15 1 0 156—33 31
18 14 1 1 155—28 29
J6 10 2 4 75—70 22
16 8 1 7 96—72 17

Dinamo, actuala campioană (de
ține titlul național din 1957 și este 
neînvinsă, pe plan intern, de 8 ani) 
pornește în această dublă confrun
tare cu noua ei rivală avînd un a- 
vans de două - puncte. Feroviarii, 
în schimb, realizînd duminică un 
scor-fluviu (20—1) în compania e-

excelent

Ciubotaru (Suraia), P. Po- 
(Suraia). volei fete : „Viti- 

(Broșteni), volei 
(Năruja). 
contribuția adusă

_______ mișcării fizice și sportuiut 
și a dezvoltării bazei materiale a 
asociațiilor sportive sătești, au fo«t 
acordate Diploma si insigna din par
tea Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, următorilor 
tovarăși : Ion Bușilă, secretarul co
mitetului P.C.R. Ruginești. Ion Sa- 
Talichl. secretarul comitetului P.C-R. 
Bolotești. Nicolae Savin, președinte 
CAP. Jariștea. Alexandru Dumitru 
președinte C.A.P. Tătăranu, Con

stantin N’icolau, secretarul consiliului 
popular Urechești, Costică Zăbrău- 
teanu,
popular Vinători. Costică Popescu, 
secretarul pomîtețuM U.T.C. Bâ-

băieți :

Ia ex-

președintele consiliului

răter, că în tribunele din jurul te
renurilor de sport, veți găsi de fie
care dată un număr apreciabil de 
cadre didactice.

ÎNTREBARE i Există o pre
ocupare pentru asigurarea unor 
condiții tehnico-materiale cores
punzătoare 
unor înalte 
ve 7

RĂSPUNS t 
probleme constituie unul din prin
cipalele obiective, fără de care 
nu se poate realiza scopul propus. 
Incepînd de la asigurarea unui pro
gram adecvat, corelat între cerin
țele școlare și cele de sportiv, și 
pînă la cele de antrenament, toate 
acestea sînt cunoscute nu numai de 
conducerile secțiilor și antrenori, 
dar și de consiliul clubului. Faptul 
că Ia ora actuală la clrma echipe
lor fruntașe sînt antrenori foarte 
buni (Constantin Lache, Mitică An
tonescu, Doru Jitaru, Ruxandra

pentru obținerea 
performanțe sporii-

Rezolvarea acestei

Wittmann, Victor Chița, Traian 
Constantinescu) și se lucrează du
pă un program exigent, cît mai 
aproape de cerințele pe plan mon
dial, ne face să credem că aceasta 
este posibil, numai cînd ai asigu
rate condițiile și climatul pentru 
sportul de performanță. Ceea ce 
este Important de subliniat este 
faptul că în continuare rămînem 
receptivi la tot ce este 
greș, necesar ameliorării 
de instruire sportivă.

ÎNTREBAREi Cum 
etăți absolvenții 
educație fizică din Timișoara la 
locurile de muncă și ce per
spective de dezvoltare întreză
riți uneia 
facultăți a 
ne 7

RĂSPUNS:
(aceasta este 
Universității care se interesează de 
soarta absolvenților ei), am consta
tat că majoritatea s-au prezentat 
la locurile de muncă unde au fost

nou, pro- 
procesului

sînt apre- 
Facultății de

din cele mai tinere 
Universității bănăte-

Din sondajele făcute 
o practică uzuală a

lor. O surpriză plăcută este și com
portarea formației ploieștene Spar- 
lac, sosită acum, la încheierea tu
rului, pe un neașteptat loc 2 t

In seria a doua, disputa apșigă 
dintre ex-divizionarele A — C.S.M. 
Sibiu și Constructorul Timișoara, 
cărora li s-a adăugat și tinăra echipă 
Jiul Petroșani, a continuat la fel 
de dîrz și în ultimele runde. Ierar
hia 
nea 
poziția de lider (14 p), urmată de 
Constructorul Timișoara (13 p) și 
Jiul Petroșani (12 p). Firește că 
prima șansă de revenire In divizie 
o au cele două foste divizionare, 
dar, „cînd doi se bat..." 1

La masculin, seria I, Voința Bucu
rești, „scuturată" și ea puternic de 
asprimea diviziei secunde, s-a tre
zit la realitate și, sub conducerea 
noului antrenor, Ilie Alexandru, 
echipa lui Mureșan, Roșescu și Anca 
a mai făcut un pas spre revenirea 
în primul eșalon. Cele 14 puncte 
acumulate de handbaliștii bucu- 
reșteni sînt insă insuficiente, deo
camdată, pentru a le asigura un 
retur liniștit, cu atît mai mult cu 
cît alte două formații (Relon Săvi
nești și A.S.A. Tg. Mureș) talonează 
îndeaproape liderul, la numai două 
puncte diferență. Curioasă ni se 
pare scăderea înregistrată de Chimia 
Făgăraș care, după ce a hiat un 
start puternic, emițînd pretenții la 
Jocul I, se afundă acum spre mij
locul clasamentului.

Cea mai limpede situație o găsim 
în seria a Ii-a, unde Minaur Baia 
Mare, condusă de același perseve
rent antrenor Lascăr Pană, își con
tinuă șirul neîntrerupt al victorii
lor, îndreptîndu-șe irezistibil spre 
locul din divizia A, pierdut anul 
trecut chiar pe linia de sosire 1

Rezultatele înregistrate 
etapă:

MASCULIN, SERIA I: 
Teleajen
Relon Săvinești — A.S.A. Tg. Mu
reș 25—18, Știința Bacău — Chimia 
Tr. Măgurele 21—11, Tractorul Bra
șov — Comerțul Constanța 11—13, 
Agronomia Iași — Chimia Făgăraș 
20—20 ; SERIA A II-A : Știința Pe
troșani — Banatul Timișoara 7—13, 
C.S.M. Reșița — Metalul Copșa 
Mică 22—10, Gloria Arad — A.S.A. 
Sibiu 19—18, Textila Cisnădie — 
Timișul Lugoj 14—13, Minaur Baia 
Mare — Știința Lovrin 15—7. FE
MININ, SERIA I : Voința București 
— Chimia Făgăraș 15—5, Progresul 
Buc. — Poli. Gala(i 18—10, I.S.E.M. 
Buc. — Voința Rădăuți 15—12, Con
structorul Buc. — Spartac Ploiești 
5—11 ; SERIA A Il-A: Univ. II 
Timișoara — Textila Sebeș 10—9, 
Sparta Mediaș — Constructorul B. 
Mare 20—14. Constructorul Timi
șoara — Voința Oradea 24—11, 
C.S.M. Sibiu — Voința Sighișoara 
9—7, Dermagant Tg. Mureș — Jiul 
Petroșani 9—10

Rafinăria
— Voința București 19—21,

„de toamnă" stabilește ordi- 
în clasament cu C.S.M. pe

Horia ALEXANDRESCU

ARTICOLELE
(Urmare din pag 1) creată

In imagine (ultimul meci dintre Dinamo și Rapid) doi feroviari.
Țăranu, cu balonul, și I. Slăvei, urmăriți îndeaproape de jostul lor co
echipier, dinamovistul R. Lazăr

atîția ani de vegetare în catego
ria B, a trecut la o ofensivă puter
nică, punîndu-și (în modul cel mai 
serios) candidatura la revenirea în 
A. Handbalistele acestei formații au 
muncit mai mult poate decît în 
ultimele două campionate, iar cele 
16 puncte pe care le-au acumulat 
constituie proba materială, rezulta
tul cel mai concret, al eforturilor

DE SPORT

Foto i N. DRAGOȘ

mijloc de educație"
repartizați și unde sînt apreciați 
pentru munca lor sîrguincioasă și 
priceperea dobîndită. La Facultatea 
de educație fizică, procesul de în- 
vățămînt a crescut 
asigurat în prezent 
de cadre didactice 

gătire profesională, 
dactat cursuri 
denți, desfășoară o activitate știin
țifică susținută, izvorftă din necesi
tatea practică.

ÎNTREBARE t Ce noutăți a- 
duce anul universitar, recent în
ceput 7

RĂSPUNS ’ Avem cîteva obiecti
ve, unele maî apropiate, altețe mai 
depărtate. Dorim să îmbunătățim 
activitatea de propagandă, să popu
larizăm mai mult sportivii fruntași 
la învățătură, aceștia să aibă posi
bilitate să-și împărtășească expe
riența lor și a altora, care nu fac 
sport. Vom duce o muncă mai sus
ținută pentru creșterea simțului de 
responsabilitate pe terenuri ie de 
sport și în afara lor. Aici ținînd

calitativ fiind 
de un număr 

cu o înaltă pre- 
Aceștia au re- 

apreciate de stu-

cont de experiența anilor trecuți, 
cînd am ratat ocuparea unui loc 
fruntaș în cadrul C.C.E, la hand
bal fete, din cauza unor încălcări 
ale disciplinei, vom desfășura o se
rioasă acțiune — de durată — care 
vizează fiecare secție în parte. Pen
tru crearea atmosferei „de familie 
a sportivilor Universității", se vor 
accelera lucrările începute Ia Clu
bul sportiv unde vor fi organizate 
acțiuni educative comune și unde 
sportivii vor avea acces să joace 
tenis de masă, unele jocuri distrac
tive sau să audieze un program la 
radio, să vizioneze un program 
T.V. etc. Pentru sportul de masă 
vom iniția ca și în ceilalți ani. 
competiții dotate cu Cupa „U“, vom 
reactualiza gimnastica de dimineață 
la căminele 
excursiile la 
In colaborare 
ți lor.

Sper că în
deschis echipele Universității din 
Timișoara să obțină performanțe 
meritorii care să ne facă cinste.

foarte bune, dar nimeni, nu fa
brică săgeți. De ce ? Fiindcă este 
vorba aici de ceva foarte compli
cat. O săgeată trebuie să aibă Ia 
un capăt — pentru zbor — trei 
pene de curcan. De unde să le 
luăm însă 7 O întreprindere de co
lectat așa ceva, n-avem. Alte for
me de procurare a lor nu se gă
sesc 1 E drept, s-a rezolvat pro
blema colectării lemnului de nuc 
pentru arcuri, dar a penelor — 
imposibil. Există propunerea — ve
rificată în practică în alte țări — 
ca penele să fie înlocuite cu niște 
aripioare din plastic. Dar, se pare 
că și aici sînt...
mari 1

greutăți foarte

HOȚUL DE PĂGUBAȘ

Delegații de la

studențești, cît și 
sfîrșit de săptămînă 
cu Asociația studen-

anul sportiv recent

Zarvă mare.
C.E.l.L. Tg. Secuiesc nu s-au pre
zentat la contractări. Nu vor să 
ajute sportul, se eschivează... 
la urmă s-a încheiat însă 
Reprezentanții întreprinderii 
sosit și au semnat contractul 
tru livrarea de bare fixe și para
lele, croșete pentru pus șireturi
la mingi, pompe pentru umflat
mingi, suporți pentru fileuri la 
mese de tenis ș.a.

Dar ce puțin față de posibilită
țile acestui Combinat care deține 
o fabrică specială pentru articole 
de sport — o întreprindere cu tra
diție în această direcție și cu mul-

Pînă 
pace, 

au 
pen

te realizări meritorii 
tocmai în acest scop !
surate Intru... indiferența

Ne referim la întreprinderile de 
industrie locală și cooperativele 
meșteșugărești. Care nu ajută, așa 
cum ar putea, la executarea unor 
articole de sport. Deși prin speci
ficul muncii lor — realizatori de 
produse în serie mică, uneori lu
cruri de migală — cei ce lucrează 
în sectoarele amintite lasă totul în 
grija industriei republicane. Care, 
după cum se vede. reușește să 
realizeze multe, dar nu totul. Cu 
siguranță, situația existentă se ex
plică și prin aceea că Uniunea 
centrală a cooperativelor meșteșu
gărești (UCECOM) și Comitetul de 
Stat pentru economia și adminis
trația locală (CSEAL), nu reco
mandă unităților în subordine, așa 
cum ar fi de 
preocupare pe 
cem afirmația 
adresă emisă 
tre CNEFS (nr. ,13277 din 14 august 
a.c.) : 
pe
Și 
va 
de

dorit, mai multă 
această linie. Fa- 
gîndindu-ne La o 
de CSEAL că

„Să ni se prezinte necesarul 
(ară din fiecare produs cerut 
angajamentul beneficiarului că 
acoperi cu comenzi capacitățile 
producție profilate".

din partea 
are sarcina 
produse în 
la îndemina

Rinduri 
industriei l>cale eire 
să realizeze tocmai 

scrii mici, ce nu sînt 
industriei republicane!

★
Concluziile 7 Se desprind de la 

sine.
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AU DISPĂRUT „OAMENII DE GOL“?
Scriam după etapa a IV-a a cam

pionatului, care prin cele 28 de 
goluri înscrise deține și acum re
cordul eficacității în această ediție, 
că fără a minimaliza decizia și 
oportunitatea unor atacanți, de
terminante în .stabilirea scorurilor 
erau, atunci — în epoca „prosperi
tății" golului — slăbiciunile apără
rilor, și nu plusul compartimente
lor ofensive.

Astăzi, după etapa a IX-a, cînd 
s-au înscris doar 13 goluri (cinci 
meciuri, din opt, terminîndu-se cu 
victoria de 1—0 a* gazdelor !) cre
dem că nu greșim afirmînd că ne 
aflăm în plină epocă de „recesiu
ne", mărturie stîndu-ne, dincolo 
de cifre și clasamente (priviți-1 
numai pe cel al golgeterilor...), 
orientarea precară a jocului echi
pelor noastre fruntașe, maniera 
chinuită prin care se ajunge în 
preajma buturilor adverse, efica
citatea deficitară a atacanților. Se 
pare că în campionatul primei 
noastre divizii, ceea ce denumeam 
„om de 
pariție, „ultimii mohicani" : 
mitrache 
mult de 
rămînînd la stadiul 
autorăsfățului...).

Este adevărat, nu 
țiile pot avea oricînd 
as ai șutului și al golului. Am mai 
văzut și echipe care prin organiza
rea judicioasă a jocului, printr-o 
mai mare mobilitate, concertată, 
a tuturor componenților săi, ema-

nă un spirit constructiv, ofensiv. 
Ca să fim sinceri, în această cate
gorie putem include, în momentul 
de față, doar pe actualul lider 
U..T.A. și pe secundantul său — „U“ 
Cluj. Surprinzător, dacă ne amin
tim că Dinamo, campioana „en ti
tre" păstra cheia succeselor în luci
ditatea ș> precizia ' jocului, că 
Steaua a strălucit în ultimul sezon 
prin imaginația și pofta de specta-

să se apere lucid și să contraatace 
deosebit de periculos (și specta
culos !) au fost jucătorii arădeni. 
U.T.A. n-are un „om de gol“, ci un 
tandem I Kun II — Broșovschi, 
susținut de cea mai rațională linie 
mediană a primei divizii, în care 
Domide sau Both sînt Ia fel de 
utili în atac sau apărare. Și U.T.A. 
are cele mai multe goluri înscrise 
(21) șj trei jucători cu disponibili-

COMENTARIUL ETAPEI

gol" este pe cale de dis-
.............................. Du

și Neagu, inCetînd de 
a ne mai răsfăța (primul 

blamabil al

toate forma
și oricum un

col a tinerilor săi componenți, că 
Rapid a bătut monedă prețioasă 
din reconstrucția echipei. Amintiri, 
amintiri...

Ce ne relevă pregnant această 
primă parte a campionatului, este 
comportarea egală cu sine a echi
pei din Arad și tendința de auto- 
depășire a universitarilor clujeni. 
U.T.A. a mai susținut un examen 
în sesiunea prelungită din această 
toamnă. Și nu unul dintre cele mai 
lesnicioase, la București, în com
pania veleitarilor de la Dinamo. 
S-a spus, nu cu mult în urmă, că 
fotbaliștii arădeni, întrați prea 
timpuriu în formă, datorită pregă
tirilor unui turneu de iarnă contra
mandat, vor avea urgent o cădere. 
Sîmbătă, pe stadionul Dinamo, cei 

partida, 
necesare

care tactic au condus 
care au găsit resursele

tăți ofensive: Domide, Kun 
Broșovschi, în echipa etapei.

Studenții clujeni încep să de
prindă necesarul tactic din elanul 
juvenil cu care abordau, prin de
finiție, partidele. Ei continuă să 
practice un joc de permanentă 
mișcare, dar sînt vădite acum sem
nele ordonării, ale simplificării 
(nu simplismului !) avînd ca țel 
imediat poarta adversă. Chiar dacă 
mai ratează încă mult, tinerii ju
cători de la „U“ nu mai pot fi tra
tați cu ușurință de nici o apărare, 
fie că joacă acasă, fie în deplasare 
(„U“ Cluj o urmează pe U.T.A. și 
ca număr de goluri înscrisei 18). 
Antrenorii acestor echipe, N. Du
mitrescu și Șt. Onisie, sînt pe un 
drum bun, primul culegînd roadele 
unei munci îndelungate, celălalt 
fiind la începutul construcției unei

II.

echipe, imune ca și U.T.A., la 
morbul vedetismului șj individua
lismului.

De ce să ne mai mirăm, de fapt, 
că în fruntea clasamentului se află 
echipe provinciale, că în echipa 
etapei nu figurează decît un sin
gur jucător bucureștean (Deleanu)?

Probabil că unii vor fi tentați 
să judece comportarea oarecare a 
echipelor din Capitală, prin econo
mia de efort făcută cu gîndul Ja 
meciurile de mîine din competițiile 
europene, unde au de făcut față 
unor adversari cu greutate. Lipsa 
de fluență din jocul dinamovîști- 
lor, crisparea lor, tenta de duritate 
pe care a avut-o partida de la Ba
cău, ca și atmosfera de plictis ce 
se degaja din evoluția giuleșteni- 
lor, nu pot fi puse pe seama unei 
asemenea intenții. Pentru că ase
menea semne reflectă mai curînd 
forma sportivă, decît circumstanțe 
conjuncturale.

Dar cum, pînă acum, comportă
rile acestor echipe în competițiile 
europene n-âu mers în paralel cu 
cele din campionat, să ne păstrăm 
și noi etalonul aprecierilor doar în 
perimetrul divizionar. Și să sperăm 
că miercuri toate cele patru re
prezentante ale fotbalului nostru 
ne vor înfățișa chipul lor de zile 
bune...

Acum vreo 6 săptăm'mi. mă 
aflam la Reșița și numai o 
întîmplare a făcut să nu fiu 

prezent Ia meciul pe care echipa 
C.S.M. Reșița îl susținea — și a- 
vea să-1 câștige ca și pe altele — 
în acea duminică. Scriu aceste 
rînduri abia azi. pentru că îmi 
place să tac despre faptele neve
rosimile (și șirul continuu de suc
cese al echipei muncitorilor reșl- 
țeni era un pic neverosimil!). Du
minică. echipa a pierdut, a intrat 
in normal adică. Nu am văzut-o 
cuni joacă, n-am să fac nici o 
referire la calitățile tehnice ale 
jucătorilor sau Ia ideile tactice ale 
înaintării etc. Salut, pur și simplu, 
această echipă din divizia B în a 
cărei ascensiune se simte și res
pirația acestor oameni, aflați in 
plin sacrificiu, care sînt oțelarii, 
furnaiiștii. oamenii “

Si prilejul acestui 
tîfa înfrângere pe 
rit-o C.S.M. Reșița.
— cînd înfrângerea ajunge un eve
niment !

că nu ne înțelegem de unde să în
ceapă procesul 
a dreptății. Eu 
se înceapă de 
nu în jos.

respectlv, de facere 
aș fi de părere să 
la Tătaru în sus,

Izbește cu capul în propriile sale 
limite si. uneori, se depășește pe 
sine.

*

Paul SLAVESCU

Astăzi după

★

★

Astăzi după cum se observă — 
sînt mama răniților. Pe aceaștă li-

ASTAZ1
Reșiței.
salut este în- 
care a sufe-
Teribil lucru

EU SINT
MAMA

U.T.A. este un exemplu viu fie 
ceea ce noi numim echipă, unitate 
morală, comuniune sufletească. 
Altfel, cum se explică împrejura
rea că fotbaliștii el merg bine a- 
proape numai împreună, iar cînd 
sînt înșurubați în alte formații par 
niște ageamii ? N-am văzut un 
fotbalist mai speriat decit Domi
de în meciul de miercuri cu bul
garii. Ce schimbat mi-a părut “1 
în meciul cu Dinamo 1 Miercuri 
mingea sărea din el de dispreț. 
Sîmbătă. Domide părea un sferto- 
zeu.

U.T.A. este. Ia urma urmei, pro
testul unei moralități durabil? îm
potriva unei competiții sportive cu 
prea multe frivolități, suspendări 
șl transferuri. Tntr-un anumit lene, 
U.T.A. e un fel de colectivitate ie 
munte ce-și e suficient sie-și si nu 
vrea comerț cu lumea.

*

De o altă solidaritate La necaz 
are, cred, nevoie și Steaua. Clu
bul militar a sancționat pe' Tătaru 
cu o asprime excesivă. In fond, 
pentru un climat moral pur e ne
voie cîteodată de exagerări con- 
etrîngătoare. Sînt printre primii 
care aplaudă pe ce! ce vor să facă 
dreptate, oriunde ș-ar afla ei și 
oricît de riscantă ar fi îndeletnici
rea lor.

Nu pot fi însă în nici ufi chip 
de acord ca Tătaru să plătească 
toate oalele sparte, iar ideea de 
dreptate să acționeze numai în ceea 
ce-1 privește. Problemele par a fi 
mai complicate și cu un substrat 
mai adine. Aștept ca această aspri
me să fie singura unitate de măsu
ră. la scara întregului fotbal Alt
fel. această — să-i zicem ! — drep
tate parțială poate fi. poate deveni 
o imensă nedreptate.

Căci. în genere, toți sîntem de 
acord să se facă dreptate. Numai

NATURALĂ
A RANITILOR

nie trebuie să-I consolez pe Neagu 
care (asta-1 mal trebuia !> a ra
tat un penalty. M-a cuprins un 
sentiment de omenească înțelegere 
șl de dragoste de văr față de Nea- 
gu. cum stă el în fotografia din 
Sportul si se uită cu candoare la 
mingea care-1 trădează. Un gînd 
bun pentru ochii curați ai lui Nea- 
gu, fotbalistul care, meci de meci.

Teașcă e* din nou în mijlocul 
nostru. El vorbește turcește, șade 
turcește. Am impresia că nu va 
mal lua drumul Bosforului. Simt 
că va merge la vreo echipă In 
ruină ca să o reconstruiască. Șl 
o va reconstrui și clnd va fi mo
mentul felicitărilor, va pleca sau 
va fi izgonit. Si Constantin Teaș- ă 
acest mare antrenor si acest peda
gog impracticabil, își va continua 
aventura sa fascinantă, de neînțe
les. singura In care Teașcă est? el 
însuși. A-i cere Iui Teașcă să fie 
altfel înseamnă a-i ordona să fie 
Ceamburlan. Popescu. Johnson. 
Moshe sau mai știu eu cine.

Important e că. fără Teașcă. 
viata e mai plicticoasă decit cu 
Teașcă.

ADRIAN PAUNESCU

Cassai a reluat precis balonul și intervenția portarului Marinescu (Chimia) a devenit inutilă: 1—0 pentru 
Progresul București \ . Foto i Theo MACARSCl-II

SERIA I
Penicilina lași — Constructorul iași 

1—1 (0—0)
Chimia Suceava — Nicolina Iași 4—0 

(2-0)
Foresta Fălticeni 

Botoșani 5—0 (0—0)
Minobradul Vatra

Dorohoi 2—0 (2—0)
A.S.A. Cîmpulung

. 1—1 (1—0)
AVÎntul Frasin —
Textila Botoșani - 

morulul 0—1 (0—0)
(Corespondenți ; V. Diâconescu, C. 

lexa, T. Crăciun, P. Spac, V. Rotaru, 
Bodnar și Th, Ungureanu).

16 8
10 7
10 7
10 6
10 6
10 5
10 3
10 3
10 3
10 3
10 2
10 2
10 1 3 6
10 0 4 6

noiembrie) t

Viitorul P.T.T.R.

Dornei — Fulgerul

— Victoria Roman

I.T.A Pașcani 0—0. 
Minerul Gura Hu-

I
Au mai rămas neînvinse trei echipe: I.M.U. Medgidia,
Minerul Baia Sprie (golaveraj 13-0) și Tractorul Brașov

ndivizia» OASPEȚII AU PLECAT
SINGURCU UN PUNCT!

SERIA I

Progresul Brăila — Sportul studen
țesc București 1—1 (0—0)

Peste 4500 de spectatori au a- 
sistat la un joc de bun 
nie. Liderul și-a atins 
plecat de la Brăila cu 
Localnicii au dominat 
timp. Golurile au fost realizate de 
Mihai (min. 70) pentru Progresul, 
Pană (min. 85) pentru Sportul stu
dențesc. Foarte bun arbitrajul lui 
M. Rotaru — Iași (I. Baltag — 
coresp.).

Progresul București — Chimia 
Rm. Vîlcea &-1 (2-1)

De multă vreme nu s-a mai con
semnat un asemenea scor în di
vizia secundă ! în primele 45 de 
minute jocul a fost echilibrat. Dar, 
în partea a doua, raportul de for
te s-a schimbat net în favoarea 
bucureștenilor. Ei au combinat mai 
mult, au hărțuit apărarea adversă 
aproape tot timpul, iar Ion Sandu, 
Cassai și Dudu Georgescu n-au 
mai putut fi opriți de adversarii 
lor decît apelînd la mijloace nere
gulamentare. în această parte a 
meciului, apărarea Chimiei a evo
luat slab, componențli ei neputînd 
să rezolve situațiile critice din a- 
propierea porții.

Scorul l-au deschis bucureștenii 
în primul minut, cînd Cassai a 
reluat în poartă centrarea Iui I. 
Sandu. După 6 minute, Dudu 
Georgescu a transformat un pe
nalty (acordat de arbitru după ce 
s-a înscris un gol). în continuare, 
jocul s-a echilibrat și în min. 33, 
Dumbravă a redus din handicap, 
înscriind din lovitură de pedeapsă. 
După pauză, o singură echipă s-a 
văzut pe teren și aceea a fost Pro
gresul, care a înscris gol după gol. 
Autorii lor: Dumitriu (min. 51), 
Dudu Georgescu (min. 59, 75 și 90), 
Cassai (min. 63) și Viorel Popescu 
(min. 78). A arbitrat bine C. Ghiță
— Brașov, (p. v.)
C.F.R, Pașcani — Dunărea Giurgiu 

3—0 (0—0)
Feroviarii au jucat bine și au 

avut inițiativa în majoritatea tim
pului. Oaspeții au pus accentul 
mai mult pe apărare, nerealizînd 
nici o acțiune ofensivă periculoasă. 
Au marcat Panait (min. 58). U- 
droaică (min. 
73). A condus
— Galați. (C.

Ceahlăul P.

nivel teh- 
scopul: a 
un punct, 
mai mult

F. C. Galați — Portul
1-0 (a_o)

Cu toate că gălățenii 
nat cu autoritate, ei au 
cest meci la limită. Cauza ? Pe de 
o parte — ineficacitatea înaintași
lor, iar pe de alta — forma bună 
a portarului constănțean Constan
tin. Unicul gol a fost realizat de 
Crăciunoiu (min. 47). Corect, arbi
trajul lui N. Moroianu — Ploiești. 
(Gh. Arsenie, coresp.).

Metalul Tîrgoviște — Metalul 
București 3—0 (1—0)

Localnicii au jucat, mai 
au avut perioade mai lungi 
minare, dar și bucureștenii 
at multe acțiuni frumoase. Golu
rile au fost înscrise de Stăncescu 
(min. 13) și C. Ionescu (min. 48 
și 58). Bun, arbitrajul lui O. Ca- 
lugherovici — Brașov. (M. Avanu, 
coresp.).

S. N. Oltenița — Știința Bacău 
1—0 (0—0)
de la S.N.O. au domi- 
creat multe situații de 
dar numai una o fost 
de Nițu, în min. 50.

Constanta

au domi- 
cîștigat a-

h oțărî L 
de do- 

au cre-

Jucătorii 
nat. și-au 
a înscrie, 
fructificată 
A condus corect C. Manușaride — 
București. (E. Gheorghe, coresp.). 
Metalul Plopeni — Politehnica Galați

2—1 (2—1)
Joc de factură tehnică modestă. 

Cele trei goluri sînt rezultatul u- 
nor rezolvări individuale fericite, 
și nu rodul unor acțiuni colective. 
Autorii golurilor: Spiridon (min. 
13 și 42) pentru Metalul, Marines
cu (min. 34) pentru Politehnica. 
A condus bine I. Gheorghiță — 
București. (I. Tănăsescu,

SERIA A ll-A

coresp.).

Reșița

minute, 
terenul

Bunea (min. 
bine V. Liga 
coresp.).
— Poiana 
(1-0)

79) și 
foarte 
Enea,
Neamț 

Cîmpina 3—1
Jocul a fost, în general, echili

brat. înaintașii de la Ceahlăul au 
știut să speculeze greșelile apără
torilor adverși. Autorii golurilor : 
Baicu (min. 20), Contardo (min. 
78), Andronic (min. 99), respectiv 
A. Gheorghe (min. 72, autogol). 
V. Buimistruc — Iași a arbitrat 
foarte bine. (C. Nemțeanu, coresp).

Minerul Anina — C.S.M.
2—1 (2—0)

La capătul celor 90 de 
liderul a părăsit învins 
pentru prima oară în acest cam
pionat. Minerii au atacat din pri
mele minute și, în min. 35, au des
chis scorul prin Spălățelu. Cu un 
minut înainte de terminarea pri
mei reprize, Toderașcu a majorat 
scorul Ia 2—0. După pauză, gaz
dele au atacat insistent, însă cei 
care au înscris au fost oaspeții, 
prin Dumitru, în min. 85. De re
marcat că în tot timpul desfășu
rării partidei a nins 
fost acoperit de un 
padă. A condus bine 
Craiova. (P. Lungu,
Minerul Baia Mare — Politehnica 

Timișoara 3—0 (2—0)
Peste 3000 de spectatori au 

tat la un joc foarte frumos, 
nerii au dominat aproape 70 
minute, iar studenții s-au apărat 
supranumeric. Acțiunile ofensive 
ale timișorenilor n-au fost pericu
loase. Singurul care a încercat 
să străpungă apărarea Mine-

și terenul a 
strat de ză- 
A. Ene — 
coresp.).

asis-
Mi- 

de

rului a fost Bojin. Au marcat 
Trifu (min. 21), Rosznai (min. 23) 
și Silaghi (min. 75). A condus foar
te bine I. Cîmpeanu — Cluj (T. 
Tohătan, coresp.).
Eiectropufere Craiova — Gaz metan 

Media; 1—0 (0—0)
Terenul a. fost complet desfun

dat, datorită zăpezii care a căzut, 
în tot timpul meciului. Unicul gol 
a fost realizat de Șarpe, în min. 
53, la o învălmășeală in fața porții 
echipei Gaz metan. A arbitrat bine 
Gh. Vasilescu II — București. 
(Th. Costin, coresp.).
C.F.R. Arad — Vulturii Textila Lugoj 

1-0 (1-0)
Feroviarii au evoluat 

ca de obicei și astfel, 
au asistat la un joc 
disputat totuși într-un 
Golul localnicilor a fost 
Kukla II, în min. 19. 
bine M. Nicolaescu 
(St. Iacob, coresp.).

Olimpia Satu Mare — Olimpia 
Oradea 1—0 (1-0)

Localnicii au dominat în 
ta tea 
trece 
rarea 
denii 
gol a 
28. Gh. Vereș — Cluj a 
bine. (Z Covaci, coresp.).
Chimia Făgăraș — Gloria

2-1 (0—1)
Joc frumos, cu multe 

ambele porți. Localnicii 
nut victoria în repriza 
cînd au dominat mai mult (raport 
de cornere : 11—0 în favoarea lor). 
Scorul a fost deschis de oaspeți, 
prin Ciocan (min. 26). Apoi, după 
pauză, gazdele au marcat de două 
ori, prin Loncer (min. 59) și lo- 
niță (min. 61). Corect, arbitrajul 
lui Gh. Botescu — Moreni. (B 
Stoiciu, coresp.).
C.S.M.

mai slab 
spectatorii 
echilibrat, 
ritm vioi, 
înscris de 
A condus

Caransebeș.

majori- 
putut 

de apă-
timpului, însă n-au 
decît o singură dată 
„betonată" a oaspeților. Oră- 
au contraatacat rar. 
fost marcat de Petz,

Unicul 
în min. 
arbitrat

Bistrița

faze la 
au obți- 
secundă,

Sibiu — Corvinul Hunedoara 
1-0 (0—0)

nu s-a ridicat la un nivel 
deosebit, jocul a plăcut prin

Deși 
tehnic 
dinamismul fazelor. Echipele au a- 
vut perioade egale de dominare, 
dar gazdele și-au creat mai multe 
ocazii de a marca. Unicul gol a 
fost realizat de’Schell, în min. 51. 
A arbitrat bine M. Stelian — Si
ghișoara. (I. Boțocan, coresp.).

C.F.R. Timișoara — Metalurgistul 
Cugir 1-0 (1—0)

Timișorenii au dominat copios, 
elocvent în acest sens fiind rapor
tul de cornere favorabil lor : 26—1. 
Oaspeții 
mitarea 
apărat 
complet 
cat Nestorovici (min. 16). A con
dus bine T. Vas — Oradea. (C. 
Crețu, coresp ).

au fost preocupați de li- 
scorului și de aceea s-au 
supranumeric, neglijînd 

acțiunile ofensive. A mâr

Dunărea — F.C. Caracal, Pandurii — Me
talul T., Meva Tr. S. — Progresul S-. 
Minere! M. — Steagul roșu, Minerul I.. 
— Minerul R.

9. Progresul C. 9 3 2 4 16—25 8
10. Meva Tr. S. 9 2 3» 9—11 7
11. Minerul M. 9 1 5 3 9—13 7
12. Minerul R. 10 1 3 6 11—19 5
13. Progresul S. 9 2 16 5—19 5

Etapa viitoare : Progresul C. — Știința,

SniA A Xl-aSirena București — Mașini unelte 
București 1—2 (0—2)

Voința București — Flacăra roșie Bucu
rești 0—1 (0—0)

(Corespondenți : M. Luțașu, G. Ros
ner, P. Burcin, N. Dumitru, M. Stan, G. 
Octavian și I. Vlad).

1. UNIREA TRICOLOR
2. Celuloza
3. Electronica
4. Autobuzul
5. Tehnometal
6. TM București
7. Flacăra
8. Voința
». Laromct

.10. Mașini
11. Dinamo Obor
12. Sirena
13. Olimpia
14. Victoria

Etapa viitoare :
București, Laromet
roșie — Sirena, r.------------ -- .. .
Electronica — Unirea Tricolor. Victoria 
— Voința, Mașini — Tehnometal.

SERIA A V-a
Azotul Slobozia — Viitorul Slănlc 2—I 

(2—0)
Căraimanul Bușteni — Chimia Buzău 

2—1 (0—0)
Petrolul Berea — Carpați Sinaia 1—0 

(1-0)
Gloria Buzău — Șoimii Buzău 0—9
Victoria Florești — Petrolistul Boldești 

4-1 (2—1)
I.R.A. Cîmpina — Aurora Urzicenl 6—0 

(1—0)
Prahova Ploiești — Olimpia Rm. Sărat 

1—1 (9—1)
(Corespondenți : I. Matei. V. Zbarcea, 

M. Piopeșanu, L Stănescu, N. Ceman, C. 
Vîrjoghie șl A. Cristea).

TehnoMg Cluj — Progresul Năsăud 
0—0

Arieșul Cîmpla Turzil — Soda 
Mureș 0—0

Unirea Dej — Minerul Rodna 7—0 
Metalul Alud — Arieșul Turda 

(1-0)
CJ.L. Gherla — Industria slrme! 

pia Turzil 1—0 (1—0)

(Corespondenți •

Ocna

(4—0)
2—113

13
14
14
12
12
10

9
8
8
8

1 21*
2
2
2
4
3
5
4
4
5
5
5
7
8

10 6 3
10 7

6
6
0
5
5
3
2
3
3
2
2
1

6
13— 7
16— 7
15— 8
17- 11 
15—10
14— 19 
11—15
7— 11

10— 15 
10-16
8— 11

11— 17
5—20

1
2
2 
0 
t 
0
3
4
2
2
3
1
1

Dinamo Obor 
Celuloza,

Cîm*io 
io 
io 
io 
io 
io 
io 
io 
io 
io 
10 
10

SERIA A Vlll-a

C.F.R. Caransebeș — Minerul Moldova 
Nouă 1—0 (1—0)

Minerul Ghelar — Vagonul Arad 1—1 
(0-0)

Electromotor Timișoara — Aurul Brad 
2—1 (1—0)

Metalul Oțelul Roșu — Victoria Caran
sebeș 5—2 (2—1)

Gloria Arad — Minerul Eocșa 3—1 
(1-1)

Mureșul Deva — Furnirul Dela 2—0 
(1-0)

U.M. Timișoara — Progresul Timișoara 
1—1 (0—0)

(Corespondenți : M. Mutașcu, Fi. Opri
ta, I. Ene, R. Zeno, 
și St. Marton),
1. VAGONUL
2. Metalul
3. Mureșul
4. Progresul
5. Minerul G.
6. UM Timișoara
7. Electromotor
8. Minerul B.
9. CFR Caransebeș

10. Gloria
11. Mineru) M. N.
12. Aurul
13. Furnirul
14. Victoria

E. Fehervari. L. Don-

Someșul Beclean — Dermata Cluj 0—2 
(0-1)

Chimica Ttrnâvenl — Viitorul Tg. Mu
reș 1—0 (0—0)

rîu. T. Prodan. I. Somogyî, I 
Pfntea).

X Val au. I.

1. ARIEȘUL T 10 6 2 2 20— 7 14
2. Ind. sîrmei 10 7 0 3 22-11 14
3. CIL Gherla 10 6 2 2 14— 8 14
4. Chimica 10 6 1 3 21— 9 13
S. Metalul IC i 2 4 14—10 10
6. Unirea 10 3 4 3 13—10 10
7. Dermata 10 4 2 4 0- s 10
8. Soda 10 3 4 3 9—10 10
9. Arîesuî C.T. 10 1 2 4 7— 9 10

10. Viitorul 10 4 1 5 14—14 9
îl. Tebnofrtg 10 3 3 4 10—11 9
12. Progresul 10 3 2 5 12—18 X
13. Minerul 10 1 3 6 9-35 3
14. Someșul 10 1 2 7 6—20 4

Etapa viitoare : Tnd slrmel Aridul
T., Progresul — C.t.L. Gherla. Viitorul

17
15
15
14
13
11
10
10
8
8
5
5
5
4

Viitorul
T.T. A.

1. CHIMIA
2. ITA Pașcani

Avintul
Victoria
Foresta
Minerul
Textila
ASA Cîmpulung
Nlcolina 
Penicilina 

11—12. Viitorul 
11—12. MInobraâul
13. Fulgerul
14. Constructorul

Etapa viitoare (7
— Fulgerul, Minerul — Avîntul, 
Pașcani — Penicilina, Chimia — A.S.A. 
Cîmpulung, Nicollnă. — Textila. Victoria
— Minobradul. Constructorul — Forests.

Il-a
— A.S.M, Tecuci

2 13- -
2 20— 7
3
4
3

11— 3 
23—11
9- 8 

13—14 
17—20 
16—20 
11—26 
11—26

1—2!
3—28

Rulmentul Bîrlad

Automobilul Foc-

SERIA A
Luceafărul Focșani

4—2 (2—0)
Minerul Comăneșa —

1—9 (1—0)
Danubiana Roman — 

șanî 4—1 (1—1)
Trotușul Or. Gh. Gheorgh!u-DeJ 

Textila Buhușl 3—n (3—0)
Letca Bacău — Petrolul Molnești 

(0—2)
Viitorul Vaslui — Oltuz Tg. Ocna 

a-o)
Gloria Tecuci — cimentul Blcaz 

(1-2)
(Corespondenți : V, Manoliu, 

zan, M. Chiriac, Gh. Gorun, I. 
Florea și V. Doraș).

1—2

1—0

1—2

Bîr- 
lancu» M.

T.

1. RULMENTUL 10 7 2 1 17- 6
2. Petrolul 10 fi 2 2 20-11
3. Danubiana 10 6 0 4 26—17
4. Textila 10 5 1 4 14— 8
5. Minerul 10 4 3 3 9— 7
6. Viitorul 10 4 2 4 13—16
7. Cimentul 10 4 9 4 12—18
8. Oituz 10 3 3 4 12—13
9. ASM Tecuci 10 4 1 5 13—17

10. Letea to 4 0 6 19—17
11. Luceafărul 10 3 2 5 13—16
12. Automobilul 10 4 0 8 18—23
13. Trotușul 10 3 1 6 12—20
14. Gloria 10 1 5 4 4—13

Etapa viitoare : Cimentul 
ral. Rulmentul 
Viitorul. Automobilul 
Tecuci Trotușul, 
Oituz — Petrolul.

18
14
12
11
11
18
10
9
9 
?
8
8
7
7

........... . Lucea fă-
Danubiâna. Minerul —

— Gloria. A.S.M. 
Textila — Let*a.

SERIA A llt-a
Marina Mangalia — Viitorul Brăila 1—2 

(1-2)
Delta Tulcea — S.N. Constanta 1—0 

(1—0)
Granitul Babadăg — Unirea Tricolor 

Brăila 2—1 (0—0)
Otelul Galat! — Dunărea Tulcea. o—0
I.M.U. Medgidia — Constructorul Ga

lați 1—1 (0—0)
Electrica Constanța — Cimentul Med

gidia 1—0 (0—0)
Dunărea Brăila — Ancora Galați 1—0 

(1-0)
(Corespondenți : I. Cioboată, I. Vulpe, 

N. Fuclgiu, V. ștefănescu, H. Avram, P- 
Cornel și Tr. Enache).
1.
2
3*
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Etapa viitoare : Unirea Tricolor — S. 
N. constanța, Ancora — T.M.U. Medgi
dia, Constructorul — Delta, Electrica — 
Marina, Viitorul — Granitul, Dunărea T. 
— Dunărea B., Cimentul — Oțelul.

SERIA A IV-o
Tehnometal București — Electronica 

București 2—1 (1—0)
Unirea Tricolor București — Dinamo 

Obor București 1—1 (1—0)
Olimpia Giurgiu — Laromet București 

3—1 (3—0)
T.M. București — Victoria LehliU 1—0 

(1—0)
Celuloz* Călărași — Autobuzul Bucu

rești 2—1 (0—0)

CONSTRUCTORVL 10 6 2 2 27— 6 J4
Delta 10 6 2 2 .21— 6 14
Viitorul 10 6 2 3 14—12 14
TMU Medgidia 10 3 7 0 16—10 13
Oțelul 10 3 5 2 16—12 H
Dunărea B. 10 5 1 4 15—20 11
Electrica 10 4 2 4 15—16 10
SN Constanța 10 3 3 4 8— 7 9
Dunărea T. 10 2 3 3 8—12 9
Granitul 10 4 1 5 13—22 9
Cimentul 10 3 2 5 12—11 8
Marina 10 1 6 3 9—12 8
Ancora 10 0 5 5 5—15 5
Unirea Tricolor 10 1 3 « 30— 28 5

5 
3 

— T.M. 
Flacăra 

Autobuzul — Olimpia,

I.
luiitșvu, r». vi'n-
Ștefan, I. Simion

10 6 3 I
10 5 3 2
10 5 2 3
10 3 S 2
10 5 1 4
10 4 2 4 13—10
10 5 0 5 13—14
10 5 0 5 17—13
10 4 1 5 17—10
10 4 1 3 14—13
10 2 5 3 9—9
10 3 3 4 8—11
10 3 1 6 9—12
10 2 1 7 5—25

Șoimii — X.R.A.

I. GLORIA 10 5 4 1 18— 4 14
2. Carpați 10 6 2 2 16—11 14
X șoimii 10 5 3 2 17— 9 13
4. IHA Cîmpina 10 4 4 2 15— 5 12
5. Prahov» 10 3 6 1 17—12 12
6. Azotul 10 4 4 2 18—15 12
7. Caralmanul 10 4 3 3 12—11 11
8. Aurora 10 4 2 4 10—20 10
9. Victoria 10 2 4 4 13—15 8

io. Chimia 10 3 2 5 11—16 8
11. Viitorul 10 4 0 6 8—14 8
12. Petrolistul 10 2 3 5 10-17 7
13. Olimpia 10 2 2 6 8—14 6
14. Petrolul 10 1 3 6 6—16 5

Etapa viitoare : Olimpia — Vîctoda,

12— 6 15 
24—19 13 
16— 8 12 
11—10 11 
15—17 11 

10 
10 
10
9 
9
9 
9 
7 
5

Etapa viitoare : Vagonul — U.M. Timi
șoara. Aurul — Metalul, Minerul M N. 
— Gloria, Minerul B. — Mureșul, Pro
gresul — C.F.R. Caransebeș, Victoria — 
Minerul G.. Furnirul — Electromotor.

SERIA A IX-o

Aurora — Prahova, T_......
pina, Viitorul — caralmanul, Chimia — 
Petrolul," Azotul — Carpațl. Petrolistul 
— Gloria.

SERIA A Vl-a
Rapid Piatra Olt — Muscelul Cîmpu

lung 4—9 (0—9)
Oltul Rm Vîlcea — Petrolul Tîrgoviște 

2—0 (2—0)
Sporting Roșiori de Vede — Oltul Sla

tina 3—1 (1—0)
Comerțul Alexandria — Metalul Mija 

1—0 (0—0)
Unirea Drăgășam — Petrolul Videle 

3—1 (1—1)
Lotrul Brezol — Flacăra Moreni 1—1 

(1—1)
Dacia Pitești — Chimia Tr. Măgurele 

2-0 (2-0)
(Corespondenți : T. Dumitra. P. Gior- 

nolu, T. Neguleseu. M. Bizon, O. Den- 
gliei, l. Zidaru și Al. Ionescu).

T.
i, iu. tururi. 
Al. Ionescu).

V. Flacăra — Rapid. Muscelul — Lo
trul, Chimia — Sporting, Metalul — Da
cia. Petrolul T, — Unirea. Petrolul V. 
— Comerțul.

I. OLTUL S. 10 6 3 1 22— 9 15
9. Flacăra 10 6 2 2 22—13 H
S. Comerțul 10 6 1 3 13—15 13
4. Chimia 10 5 2 3 15— 5 12
3. Dacia 10 5 1 4 18—11 11
6. Unirea 10 4 2 4 20—16 10
7. Metalul 10 5 0 5 13—11 10
8. Sporting 10 4 2 4 12—21 10
9. Petrolul T. 10 4 1 5 14—14 9

10. Petrolul V. 10 2 4 4 10—13 8
11. Oltul Bm. V. 10 3 2 5 11—16 8
12. Lotrul 10 3 2 5 11-22 8
13. Rapid 10 1 5 « 11—16 7
14. Muscelul 10 1 3 8 6—16 5

Etapa viitoare : Oltul S. — Oltul Rm.

SERIA A Vll-a
F.C. Caracal — Minerul Motru 2—2 

(2-0)
Metalul Tr. Severin — Mineral Lupeni 

5—1 (3—0)
Metalul TCpleț — Progresul

4—2 (3—1).
Știința Petroșani — Dunărea

4—0 (2—0) 
Minerul Rovinari — Pandurii

0—1 (0—0)
Steagul roșu Plenița — Meva 

verin 2—0 (2—0)
(Corespondenți : I. Ion. M. Focșan, F. 

Mircea, B. Stalcu, M. Băloi și I. Julea).
L METALUL T. S.
2. Știința
3. F.C. Caracal
4. Dunărea
5. Steagul
6. Minerul L.
7. Metalul T.
8. Pandurii

Corabla

Calafat

Tg. Jiu

Tr. Se-

10 6 2 2 26—10 14
9 6 2 1 17— 6 14
9 4 4 1 11— 6 tâ
e 4 2 3 22—15 10

10 4 2 4 13—11 )0
9 3 4 2 10—13 10
9 3 3 3 14—13 9
9 3 3 3 9—U 9

Minaur Zlafna — Chimia Victoria 3—0 
(t-0).

Vttrometan Mediaș
lulia l—o (I—0)

A.S.A. Sibiu — U.P.A. Sibiu 0—2 (0—1) 
Constructorul Hunedoara — C.F.R. Si- 

meria 1—0 (0—0)
Metalul

5—1 (3-0)
Victoria

2—0 (1—0)
Minerul

2—0 (1—0)
(Corespondenți : N. Bălsan. R. Zamfir,

I. Boțocan, M. loanld, M. Faliciu, A. 
Giintlter și I. Vladislav).

1. INDEPENDENTA
2. Victoria
3. UPA Sibiu
4. Metalul
5. Unirea
6. Minaur
7. Vitrometan
8. Textila
9. ASA Sibiu

jo. Minerul
II. CFR Sighișoara
12. Chimia
13. CFR Simerta
14. Constructorul

F,tapa viitoare : 1_____ ____
ria. Chimia — Mineral. C.F.R. Sighișoara
— Vitrometan, Independența — Unirea, 
C.F.R. Simeria — Minaur. Textila — 
Constructorul, Metalul — A.S.A. Sibiu.

SERIA A X-a
Minerul Cavnlc — Voința Cărei 1—2 

(0-1)
Constructorul Baia Mare — Gloria 

Bala Marc 1—1 (1—1)
victoria Cărei — Recolta Salonta 3—1 

(1—0)
Măgura Șlmleul Silvaniei — Topitoru! 

Baia Mare 0—1 (0—0)
C.I.L. Sighetul Marmațlei — Bradul 

Vișeu t—o (1—0)
Unirea Zalău — Bihoreana Marghlta 

3—0 (1—0)
Minerul Bata Sprie — Someșul Satu 

Mare 0—0
(Corespondenți : Z. Debrețenl, R. Pop, 

Tr. Silaghi, T. Topan, **
țoiu și AI. Domuța).
1. VICTORIA
2. Minerul B. S.
3. Unirea
4. Bradul
5. Topitorul
6. Minerul C.
7. CIL Sighet
8. Recolta
9. Voința

10. Constructorul
11. Bihoreana
12. Someșul
13. Gloria
14. Măgura

Etapa viitoare t
gliet, Bihoreana ________
Minerul C.. Voința — Unirea, Topitorul
— Victoria, Recolta — Minerul B.S., Bra
dul — Constructorul.

Unirea Alba

Copșa Mică — Textila Sebeș

Că Ian — Independența Sibiu

Teliuc — C.F.R. Sighișoara

10 5 1
10 5 1
10 4 2
10 4 2
10 5 0
10 4 1
10 3 3

i 10 3 3
10 4 1
10 3 1
10 2 3

U.P.A. Sibiu

10 7 0 3 24— 8 14 
10 5 2 3 20—11
10 6 0 4

4
4
4
4
5
5
4
4
3
6
5 6—16

20—18
14— 12

8— 9
15— 11
18—20
15—22
19—16
11—13
14—18
9— 17

17—19

12
12
11
11
10
10
10
9
9
9
9
î
7

— VictO-

St. Vida, M. Bon-

w 
io 
10 
10 
10

o
5
4
3
1
2
2
2
1

2‘>— 9 
13— 0 
16— 6
12— 9
13— 13 
19—12 
11—13 
15—19
9—14 

13—20 
lc—18 
10—18
5—14 
8—20

16
15
14
11
11
10
10
10

9
9
8
7
6
4

C.I.L. Si-

19 8
10 5
10 5
10 4
10 5

4
4
4
4
3

10 3
10 3
10 Z
10 2

someșul -
— Măgura. Gloria —

DUMINICĂ AR FI BINEVENIT UN CUPLAJ DE B IN CAPITALĂ

— Someșul. Minerul — Arieșul C.T.. De-- 
mata — Metalul, Chimica — Unirea. Soda
— Tehnofrlg.

SERIA A Xll-o
Oltul Sf. Gheorghe — Forestierul Tg. 

Secuiesc 2—1 (1—1)
Carpatl Covasna

2—0 (1-0)
Politehnica Brașov — Carpaț! Brașov 

0—9
Minerul Bălan — Viitorul Gheorghieni 

0—0
Colorom Codiea — Unirea Crlsturu Se

cuiesc 4—0 (2—0)
Textila Odorheiut Secuiesc — Torpedo 

Zămestl i—o (1—0)
Tractorul Brașov

1—0 (0—0) 
(Coresoondenț! : Gh. Brîntă. F. Gazdag.

A.S. M. Ciur

Metrom Brașov

Etapa viitoare : Torpedo — Politehnica, 
Unirea — Viitorul. A.S. M. Clue — 
Tractorul. Forestierul — Colorom. Car- 
pați B. — Minerul, Metrom — Textila, 
Carpațl C. — Oltul.

E. Bogdan. R. Beri os. V. Lorintzi, A.
Piaîoga șl V. Secii rea nu).
1. TRACTORUL 10 7 3 0 4 17
2. Metrom 10 6 2 2 20— 6 14
3, Textila 10 5 4 1 13— 7 14
4. Politehnica 10 5 3 2 17— 3 13
5. Torpedo 10 4 4 2 12— 8 12
6. Carpați C. 10 8 1 4 15—13 11
7. Oltul 10 4 3 3 15—14 11
8. Viitorul 10 2 5 3 10—13 9
9. Carpatl R. 10 3 2 5 12—18 8

10. Forestierul 10 2 4 4 6—17 8
11. Unirea 10 3 1 6 10-15 7
12. Minerul 10 1 5 4 4—11 7
13. Colorom 10 2 1 7 8—22 5
14. A.S. M. Cfuc 10 I 2 7 6—19 4

7 NOIEMBRIE,
IHGIRIA RCtPimiJ
PRONOEXPBES

Așadar, duminica, se vor disputa 
doar meciurile din campionatele di
viziilor B șl C, deoarece etapa a X-a 
a primei divizii * fost amiflată pen
tru 17 noiembrie. Acest tapf, atrage 
și mal mult atenția spre partidele 
ce vor avea Ioc, mal ales, tn eșalonul 
secund șl numărul spectatorilor va 
înregistra, desigur, o creștere sub
stanțială. Anticipăm o asemenea si
tuație, deoarece In program figurează 
ctteva tntiinlri intre echipe de valori 
apropiate, ce pot oforl frumoase 
spectacole fotbalistice.

In seria I, cele două meciuri din 
Capitală constituie capetele de afiș

âie etapei. Este vorba de partidele 
Metalul București — Progresul Bucu
rești șl Sportul studențesc — Metalul 
Plopenl. CotUorm uzanțelor, intiluirile 
vor avea loc pe stadioanele primelor 
echipe, Metalul București șl respectiv 
Sportul studențesc, de la aceeași oră 
— 11. Spectatorii bucnreșteni, așa 
cura ne-au dovedit-o de atitea Ori, 
slnt dornici să asiste la meciurile 
importante din eșalonul secund șl 
deci și ia aceste două partide. Dar, 
cele două stadioane slnt situate la 
cite o extremitate a Capitalei șl tri
bunele lor nu au posibilitatea de a 
găzdui un număr mai mare de spec-

talon. Dorin|a amatorilor de fotbal 
poale I) Împlinita numai ia cazul 
iu care Federația Română de Fotbal, 
aș* cum de altfel a mai făcut-o eu 
alt prilej, ar Interveni pe lingă clu
burile organizatoare și, eu asentimen
tul lor, ar programa cele două întîl- 
uiri pe un stadion ce poate oferi 
condiții optime de vizionaro unui nu
măr sporit de spectatori. Attt stadio
nul Dinamo cit și stadionul Repu
blicii pot găzdui uu cuplaj de .,B“. 
cuplaj ce ar atrage mai multe mii 
de spectatori decît au Ia un loc 
capacitatea tribunelor stadioanelor ce
lor două cluburi organizatoare.

• La 7 noiembrie a.c. va avea 
loc o nouă tragere excepțională 
Pronoexpres, tragere la care se a- 
cordă un număr nelimitat de auto
turisme „Dacia 1300“ și „Dacia 1100“ 
precum și excursii la Moscova — 
Leningrad (durata circa 5 zile) si 
excursii Ia Paris ct> avionul (durata 
circa 8 zile). Mai pot fi obținute 
cîștiguri de valoare fixă și variabilă.

• Se aduce la cunoștința parti- 
cipanților că tragerea ța sorți pentru 
atribuirea celor două autoturisme 
acordate din fond suplimentar la 
concursul special Pronosport din 24 
octombrie a.c., va avea loc astăzi, 
marți 2 noiembrie a.c. la ora 18.30 
în sala Clubului Finanțe-Bănci din 
str. Doamnei nr. 2 București.

• Și în luna noiembrie a.c. se 
atribuie. în cadrul valorii unitare a 
câștigurilor, autoturisme „Dacia 
1300“, „Dacia 1100". „Skoda S 100“ 
și excursii la Jocurile Olimpice de 
la Munchen. Cîștigurile se acordă, 
săptămînal, la toate tragerile și con
cursurile obișnuite Loto, Pronoex
pres și Pronosport

PRONOEXPRES
CIȘTTGURTLE TRAGERH NR. 43 OlN 27 

OCTOMBRIE 1971
Extragerea I : Cat. 1 : 1 variants 10% 

a 100 000 lei ; cat. 2 : 1,40 a 58 922 lei : 
cat. 3 : 10,50 a 7 856 lei ; cat. 4 : 54,50 a
1 279 lei ; cat. 5 : 181 a 456 lei : categ. 6: 
4 859,50 a 40 lei

Report categoria 1 : 82? 897 le!
Extragerea a n-a : Cat. A : 1 variantă 

50% a 69 760 Iei și 4 variante 10% a t3 952 
lei ; cat. B : 19.45 a 3 652 lei : cat C : 
94,50 a 752 le! ; cat. D t 2 965,20 a 00 le!: 
eat. E : 167,35 a 200 lei : cat. F : 3 521.85 
a 40 lei.

Cîștigul de 100 000 1 e! de Ia ex*ra-crea 
I. cat. 1 Jucat 10% a (oct obllnut de Mri- 
CANU GHEORCHE dfn Constanța. -el 
de la cat. 2 de 53 922 le! de FARCAS 
ECATERINA din Rusca Montană : tar 
cîștigul de Ia extragerea a Ii-a cat. A. 
Jucat 50% de 6? 760 Ie! de PEȚA VASTLE 
din Tumu-Măgurete.

Rubrică redactată de 
LOTO - PRONOSPORT



MIERCURE IMPORTANTA

PENTRU FOTBALUL NOSTRU
Ieri, la antrenamentul echipei Steaua

SEMNE DE ÎNTREBARE
Luni, ora 11. Stadionul Ghencea. 

Frig și vînt pătrunzător. 
Cîțiva microbiști zgribuliți își a- 
șteaptă favoriții la antrenament. 
Dar iată, e ora II și jucătorii n-au 
apărut. Abia peste o jumătate de 
oră Vigu, Aeienei, Haidu și colegii 
lor ieșeau din cabină. Grupul lor 
însă era neașteptat de mic. Am 
numărat pe gazon doar 12 jucători. 
Am stat pe marginea terenului ală
turi de Valentin Stănescu, căruia 
durerile de la un genunchi nu i-au 
permis să mai lucreze cu elevii 
săi, acoio, pe gazon, alături de 
Constantin, așa cum face de obicei. 
Din primul minut al antrenamen
tului, Iordănescu s-a retras într-un 
colț al stadionului. Atacantul Ste
lei e încălțat cu bascheți pentru că, 
după cum aveam să aflăm chiar 
de la el, încă nu poate suporta 
gheata. Resimte urmele accidentă
rii de la Copenhaga, faqe doar exer
ciții de gimnastică și e destul de 
sceptic în privința evoluției sale în 
meciul de miercuri. x

Constantin și-a luat micul grop 
în primire pentru alergări u- 
șoare. încercăm să-i Identificăm pe 
jucătorii în treninguri, iar unii cu 
căciulițe trase peste urechi: Haidu, 
Coman, Vigu, Dumitriu III, Aeie
nei, Naom, Smarandache, $tefă- 
nescu, Negrea, Ciugarin și Marcu. 
Prea puțini.

Știam pe cîțiva dintre jucătorii 
de 'la Steaua că sînt încercați de 
gripă. Dar, iată, gluma s-a îngro
șat. Acesta e și motivul întîrzierii 
de la antrenament. Steaua s-a mu
tat de la Săftica, unde condițiile de 
pregătire deveniseră dificile, dato
rită vremii, venind în Capitală, la 
tin cămin de pe strada Cobălcescu. 
Acolo, în paturi, rămăseseră Săt- 
măreanu, Pantea, Cristache și Năs- 
tase, bolnavi de gripă. A rămas 
cu ei și doctorul Ghimpețeanu, 
care încearcă să facă totul pentru 
a-i recupera. Cînd aflam toate a- 
cestea de la Valentin Stănescu, din 
grup s-a desprins și Ciugarin. S-a 
îndreptat spre antrenor și i-a spus 
că se simte rău. Valentin Stănescu

e din ce în ce mai abătut și ne 
spuneî „In acest campionat n-am 
putut să joc două meciuri cu echipa 
de bază. Acum, iată, a venit și ne
norocita asta de gripă, care în ciu
da unor măsuri preventive luate 
de doctor, își face de cap. Să ve
dem ce vom putea face pînă 
miercurin.

Ieri după amiază, fotbaliștii de, 
la Steaua au avut un program de

odihnă. Azi, tot la ora 11, și tot 
pe terenul Ghencea, Steaua va face 
un nou antrenament la care condu
cerea tehnică a echipei speră să-i 
aibă și pe Sătmăreanu, Năstașe, 
Pan tea și Cristache. în funcție de 
ei, șe va stabili formația care mîi
ne, la ora 14,15, va înfrunta pe 
C.F. Barcelona, pe stadionul „23 
August".

Constantin ALEXE

LA ARAD OPTIMISM
PENTRU MECIUL RETUR

CU ZAGLEBIE
Evoluția pe deplin satisfăcătoare 
echipei U.T.A. în meciul cu Di-a

namo a semănat optimism în ini
mile suporterilor arădeni, care aș
teaptă cu viu interes partida retur 
cu Zaglebie Walbrzych, din turul 
II al Cupei U.E.F.A. Ca o conse
cință firească, începînd de luni 
dimineața agenția de bilete a clu
bului U.T.A. a fost pur și simplu 
asaltată. Și, din cîte am fost in
formați, majoritatea biletelor pen
tru tribuna I au și fost vîndute...

Fotbaliștii de la U.T.A., reîntorși 
duminică din Capitală cu un moral 
ridicat, privesc cu încredere acest 
important joc. Ei speră, justificat, 
într-o victorie care să-i califice în 
turul III. Luni dimineață, au efec
tuat un antrenament ușor, iar după 
amiază au vizionat un film. Pen
tru mîine (n.r. azi) au programat 
un meci de popice și vizionarea u- 
nui spectacol de teatru. In pri
vința formației, nu există semne 
de întrebare, toți jucătorii sînt apți 
și, după toate probabilitățile, va fi 
folosită, miercuri, formația stan-

RÂPIDIȘTII SÎNT CONVINȘI CĂ NU
POT RATA CALIFICAREA ÎN TURUL ill
fit

(Urmare din pag. I)

direct, de jocul pe care U vor face 
cu Lcgia".

După cum vă puteți da seama,

DINAMO - iNTiMPINATĂ
CU INTERES LA ROTTERDAM

stimați cititori, rapîdiștii nu sînt 
prea impresionați de avîntul și e- 
xuberanța gazdelor și așteaptă, cu 
calm și încredere, partida de 
mîine.

O ultimă veste Ia încheierea co
respondenței: meciul va fi con
dus de o brigadă de arbitri ma
ghiari, avîndu-l la centru pe Cu
noscutul cavaler al fluierului 
Gyula Emsberger.

(Urmare din pag. 1)

deplasați, exprimînd, totodată, opi
niile lor în legătură cu partida de 
miercuri seara, pe care gazdele 
noastre o privesc, firește, cu mult 
optimism.

Pentru acest meci, care nu va fi 
mai puțin dificil deeît cel de la 
București, Dinamo a deplasat 16 
jucători 1 Constantinescu, Andrei, 
Cheran, Nunweiller III, Sătmărea- 
nti, Deleanu, Dinu, Nunweiller VI, 
Doru Popescu, FI. Dumitrescu, Du- 
mitrache, Sandu Gabriel, Cavai, 
Dumitriu II, Mustățea și Dobrăn. 
Lipsesc, după cum se vede, Luces- 
cu și Sălceanu. Primul a contractat 
o gripă în cursul zile de dumini
că. Celălalt a fost lăsat acasă, da
torită unui act de indisciplină, co
mis față de antrenorul său după 
partida cu U.T.A., cînd a repro
șat acestuia că nu -l-a introdus în 
formație de la începutul jocului. 
La ora la care transmit (n.n. — 
18,30 ora Bucureștiului) echipa se 
pregătește să plece la stadionul 
Feijenoord, unde va face un prim 
antrenament de acomodare la lu
mina reflectoarelor pentru meciul 
de miercuri seara, care va începe 
la ora 21,30, ora Bucureștiului.

WALBRZYCH
dard, adică aceea din partida cu 
Dinamo.

Echipa Zaglebie e așteptată să 
sosească la Arad astă-seară (n.r. 
luni seara), venind din Polonia cu 
trenul. Delegația care numără 22 
de persoane (jucători, antrenori și 
conducători) va fi găzduită Ia ho
telul Astoria.

In dorința de a afla care va fi 
starea vremii, am solicitat previ
ziunea centrului meteorologic din 
localitate. Am fost informați că în 
ziua meciului va fi probabil un 
timp cețos, cu burniță. Tempera
tura va fi în creștere, iar cerul a- 
coperit.

Ștefan IACOB

|i
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cehoslovaciHocheiștii
1971—72, cîștigînd cele

Nț

I

sezonul internațio-au avut un start bun în
două meciuri amicale, la Stockholm, în corn-nai

pania naționalei Suediei. Iată o fază din a doua întîlnire (3—2 pentru 
Cehoslovacia) în care vedem pe Frantisek Pospisil (nr. 7) asistind la 
marcarea primului gol, pornit din crosa coechipierului său Lubimir Sauer, 
care nu apare în imagine. Foto s ASSOCIATED PRESS

GERTRUDE BAUMSTARK-LOCUL II LA HALLE
BERLIN 1 (Agerpres). — Turneul 

internațional feminin de șah de la 
Halle (R.D. Germană) s-a încheiat 
cu victoria maestrei sovietice Liubov 
Kristol, care a totalizat 8 puncte din 
11 posibile. O comportare bună a

NOII CAMPIONI INTERNAȚIONALI 
DE TENIS DE MASĂ Al UNGARIEI
Maria Alexandru învinsă in sferturi de finală I

MISKOLC. 1 (prin telefon). După 
trei zile de desfășurare, campiona
tele internaționale de tenis de masă 
ale Ungariei s-au încheiat. Sportivii 
tării gazdă au cucerit două titluri 
prin Tibor Klampar la simplu mas
culin si Kishazi - Jurik la dublu fe
minin. Celelalte probe au revenit 
lui Agnes Simon (RFG) — simplu 
femei. Secretin - Dhondt (Franța) — 
dublu bărbați și Rudnova - Gomos
kov (URSS) — dublu mixt.

Iată rezultatele tehnice mai im
portante. simplu femei, sferturi de 
finală ; Simon — Jurik 3—0. Kis
hazi — Hovestadt 3—0, Magos — 
ALEXANDRU 3—1 ! Rudnova — 
Hendriksen 3—0, semifinale: Rud
nova — Magos 3—1, Simon — Kis
hazi 3—2, finala : Simon — Rudnova 
3-1 I

Simplu bărbați, semifinale t So
ny er — Gomoskov 3—1, Klampar ~

Șurbek 3—1, finala : 
Jonyer 3—2 (—16, —6. 
dublu fete, sferturi de 
gos. Lottaler — ALEXANDRU, CRI- 
ȘAN 3—2. finala : Kishazi. Jurik — 
Magos. Lottaler 3—1 (19. —ÎS, 17. 17); 
dublu mixt, semifinale : Andersson. 
Bengtsson — Hendriksen, Schmidin
ger 3—2. Rudnova, Gomoskov — 
Molnar. Timar 3—2. finala s Rudnova, 
Gomoskov — Andersson, Bengtsson 
3—1 ; dublu băieți, semifinale : Se
cretin. Dhondt — Kunz, Marosffi 
3—0, Lieck, Liess — Surbek, Sti- 
pancici 3—0. finala : Secretin, Dhondt 
— Lieck, Liess 3—0

Klampar —
13. 14. 19) ; 
f inală ; Ma-

niPREZEMATimi
ALE R.P. CHINEZE AU

TREI LUNI PINS LA SAPPORO
BELGRAD 1 (Agerpres). — Se

lecționatele de tenis' de masă ale 
R.P. Chineze, care întreprind- un 
turneu în- Iugoslavia, au terminat 
învingătoare în dubla întîlnire cu

(Urmare din pag. 1)

cordurile. Gh. Gîrniță, N. Voicu, N. 
Papuc par cei maj amenințători.

pe altfel, concursul de biatlon 
Pe uscat, intitulat „Cupa de toam
nă", organizat la Poiana Brașov, 
duminică 24 octombrie, a confir
mat progresul valoric general al 
lotului — saltul calitativ compa
rabil cu aceeași etapă a anilor pre
cedent!, mareînd și creșterea nu
merică a juniorilor, schimbul de 
mîine al actualei garnituri. în con
cursul amintit, organizat pentru 
ștafeta 4x6 km cu 2 trageri pen
tru juniori și 4x7,5 km cu 2 tra
geri la 150 m pentru seniori au 
fost prezente 5 echipe de seniori 
și 10 de juniori. Tn afara prezenței 
normale a secțiilor brașovene și a 
C.Ș. Sinaia pe care se conta, su
bliniem prezența Șc. Sp. Miercurea 
Ciuc care a ținut să-și verifice 
stadiul calității. Și n-a greșit. Dim
potrivă, au greșit secțiile din nor
dul Moldovei care — nu se știe 
din ce motive — nu s-au aliniat 
la start.

Rostul normelor de control ca și 
al concursurilor este să verifice ni-

Stabilească 
constanța 

înlesnească 
buni dintre 
perspectivă

velul pregătirilor, să 
ierarhii, să determine 
valorică șî, în final, să 
selecționarea celor mai 
cei buni. In această
— unanim acceptată — de semna
lat un caz deosebit. Cazul sporti
vului Gh. Cimpoia (A.S.A. Brașov) 
campion național de biatlon pe 
anul 1971, cîștigător și a) concursu
lui de duminică și în mod constant 
printre cei mai buni la toate nor
mele de control din această toam
nă. O situație apropiată — deși nu 
la fe) de evidentă — o are și spor
tivul I. Mîrza (A.S.A. Brașov). 
Cimpoia nu face parte din lot și 
prin urmare el nu poate candida 
la un loc pentru Sapporo. Oare 
echipa națională nu are — în orice 
moment — porțile deschise în am
bele sensuri ? Asupra lui Cimpoia
— șj poate și a altora — mai tre
buie reflectat. Ar fi unul din ca
zurile extrem de rare în care cam
pionul probei nu intră în vederile 
selecționerilor și deci nu poate 
să-și depună candidatura pentru o 
întrecere de selecționare în care 
merită să .fie prezent.

ECHIPA FEMININĂ OE HANDBAL A ROMÂNIEI
(Urmare din pag 1)

revenit team-ului R.D. Germane, 
singurul neînvins pe parcursul ce
lor cinci etape. Formația pregătită 
de reputatul antrenor Ilans Becker, 
deși lipsită de aportul unei jucă
toare de bază — Janker (bolnavă), 
s-a dovedit a fi cea mai constantă 
dintre participante. Marea calitate 
a reprezentativei R.D. Germane — 
învingătoare pentru a patra oară 
consecutiv în prestigiosul turneu or
ganizat de federația noastră de spe
cialitate — este aceea că reușește 
să se adapteze diferitelor stiluri de 
joc ale adversarelor, știe să-șj con
struiască ofensiva în funcție de par
ticularitățile partenerei, să se apere 
bine în orice situație. Handbalistele 
din R.D. Germană reușesc să men
țină un ritm de joc convenabil bune! 
lor pregătiri atletice si de la el — 
ca de pe o rampă de lansare — să 
pornească spontan acțiuni purtate 
Intr-o viteză care deconcertează ad
versara. Este evident că, deși 
nul echipelor de valoare este 
mai numeros, iar diferențele 
fruntașe maî mici, formația 
Germane încă deține, cu autoritate, 
primul loc în ierarhia mondială s 
handbalului feminin.

Campioana mondială. Ungaria, s-a 
prezentat peste așteptări. Antrenorul 
Bodo T6r6k a avut răbdarea nece
sară do a reconstrui cu migală o 
nouă formație, de a crește unele 
jucătoare în care lumea își manifesta 
neîncrederea (este cazul lui Borbala 
Toth-Harsânyi), puțind astăzi să 
prezinte o selecționată redutabilă. 
Avînd în Fleck o jucătoare de o 
rară inteligență. în Kiara Czik. Bor
bala Toth si Katalin Toth realizatoa
re de marcă și !n Agota Bujdoso o 
apărătoare a buturilor în mare for
mă. Bodo T6r6k poate privi cu în
credere confruntarea din Olanda. 
Există un singur semn de întrebare: 
va pute» echipa Ungariei să se men-

pluto- 
acum 
între 
R.D

țină Ia acest vîrf de formă sportivă 
pînă la mijlocul lunii decembrie ?

Echipa României a avut o evolu
ție controversată. Cu riscul de a 
supăra, prin repetare, trebuie să 
reamintim că, printr-un veritabil 
lanț al ghinioanelor, formația noas
tră a pierdut în campania de pre
gătire a „Trofeului Carpați" si a 
campionatului mondial citeva dintre 
jucătoarele sale de bază: Cristina 
Metzenrath, Constantina Dumitru- 
Ilie. AnOta Schramko, Lucreția An
ca. în condițiile în care s-a apelat 
la un lot fix — de jucătoare experi
mentate — pierderile au devenit Ire
cuperabile. Nu există la ora actuală 
(de ce ? — răspunsul comportă dis
cuții mai largi) handbaliste care să le 
înlocuiască pe cele absente din lot 

pentru perioade mai scurta sau 
mai lungi — pe motive de boală, 
în condițiile date, antrenorii Gabriel 
Zugrăvescu și Pompiliu Simion au 
fost nevoiți să facă veritabile exhi
biții, compromisuri, pentru a pune 
pe picioare o echipă Ia nivelul pre
tențiilor. Improvizațiile au dat une
ori satisfacții, alteori nu.

Turneu! a dat prilejul reprezen
tativei noastre să le întâlnească pe 
cele cinci adversare, în ordinea lor 
valorică, de Ia cea mai slabă piuă 
Ia cea maî puternică. Din acest punct 
de vedere se impune a fi judecate 
și rezultatele realizate. Cele trei vic
torii în serie — la Olanda, Uniunea 
Sovietică și Iugoslavia — au creat 
Imaginea unui drum ascendent. însă, 
în afara meciului cu Olanda —• 
cîștigat net (olandezele abia se aco
modau cu sala, cu competiția) — 
nici unui dintre celelalte n-a per
mis formației României să se des
prindă clar. Tn partida cu Uniunea 
Sovietică, handbalistele noastre s-an 
detașat abia în ultimele 10—15 mi
nute, iar în cea cu Iugoslavia - 
deși au făcut un joc bun — au 
fost La o diferență minimă de ad
versare. Nu trebuie uitat nici făptui

că handbalistele iugoslave n-au ac
ționat în apărare iu tăria, cu forța, 
cu duritatea am spune cu care ne 
obișnuiseră. Meciul cu Ungaria a 
scos în evidentă toate carențele ac
tualei noastre formații : o apărare 
ușor de străpuns, un atac care re
zistă în funcție de verva de joc a 
Simonel Arghir șl a Doinei Băico- 
fanu. în ceea ce privește compor
tarea jucătoarelor de la 9 m tre
buie arătat că ea influențează di
rect, decisiv, și eficiența Rozaliei 
Șoș. Dacă cele două amenință per
manent poarta (ceea ce nu fac dorit 
arareori), apărătoarele le ies în In- 
tîmpinare si se creează situație buaâ 
pivotului.

Meciul cu R.D. Germană — în
cheiat Ia egalitate — a readus într-o 
oarecare măsură speranțele în tabă
ra handbalistelor noastre. Ele au 
acum și un exemplu, concret, că tn 
condițiile unei mobilizări totale, ale 
respectării integrale a indicațiilor 
antrenorilor, este posibil să se pună 
în valoare resursele existente, să se 
atenueze lipsurile. Evident, situația 
antrenorilor Gabriel Zugrăvescu și 
Fomplliu Simion nu este de invidiat 
Ei vor avea de luptat mult pentru 
a crea disciplina de joc necesară, 
pentru a consolida sistemul defensiv 
(eventual pentru a-1 schimba orien
tarea) si mei ales pentru a le de
cide pe jucătoarele de la 9 m c.â 
singura lor misiune este aceea de 
a arunca la poartă (firește, nu în 
orice condiții). Meciurile care ur
mează (turneul din R.F. a Germa
niei, dublele întîlniri cu Japonia șl 
Cehoslovacie) pot fi folosite pentru 
verificarea unor poi idei, urmînd 
ca antrenamentele să le sedimenteze.

Desigur, nu numai acestea sînt 
concluziile ca se desprind după des
fășurarea ediției a Xll-a a „Trofeu
lui Carpați”. De aceea. în numerele 
viitoare vom da prilejul unor tehni
cieni de elită pentru a-și înfățișa 
opiniile în această direcție.

IN TURNEUL DE LA MINSK
S-AU IMPUS BOXERII SOVIETICI

C. Bumb [România] a obținut medalia de bronz

MINSK, 1 (prin telefon). Au luat 
sfirșit întrecerile turneului inter
național de box de la Minsk. Cu 
excepția categoriei cocoș, unde a 
cîștigat polonezul Jan Krampa, la 
celelalte 9 categorii victoria a reve
nit pugiliștilor sovietici. (Nu s-au 
disputat meciuri la categoria mijlo
cie).

Boxerul român Costică Bumb 
(cat. semimuscă) a primit medalia 
de bronz.

Iată învingătorii celor 10 catego
rii (de la semimuscă la grea, cu ex
cepția cat. mijlocie) j Surem Du
rian (U.R.S.S.), Boris Zarituiev 
(U.R.S.S.), Jan Krampe (Polonia), 
Viktor Ligai (U.R.S.S.), Vladimir 
Prelovski (U.R.S.S.), Oleg Lifanov 
(U.R.S.S.), Anatol Berenciuk 
(U.R.S.S.), Oleg Tolkov (U.R.S.S.), G. 
Diaciuk (U.R.S.S) și Vladimir Cer- 
nîșev (U.R.S.S.).

AGENDA LUNII NOIEMBRIE

avut la acest turneu maestra român
că Gertrude Baumstark, care a ocu
pat locul doi cu 7*/2 Puncte. în 
continuare, s-au clasat Eretova (Ce
hoslovacia) — 7V2 puncte (coeficient 
Soneborn inferior); Michel (R. D. 
Germană) — 6*/2 puncte, Nowarra, 
Hofmann (ambele R.D. Germană) 
— 5i/? puncte, Gheorgliieva (Bul
garia) 41/? puncte, Kroggel 3 puncte, 

în ultimele două runde, Gertrude 
Baumstark a remizat cu Nowarra și 
respectiv cu Kristol.

„OPEN“
STOCKHOLM 1 (Agerpres). — 

Au, început întrecerile turneului in
ternațional „open* de tenis de la 
Stockholm. în primul tur al probei 
de simplu bărbați, jucătorul austra
lian Roy Emerson, unul dintre prin
cipalii favoriți ai concursului, 
învins cu 6—1, 6—2 pe danezul 
ben Ulrich. Alte rezultate ' 
(Anglia) — Johansson (Suedia)
6— 3 ; Bengtson (Suedia) —
wiak (S.U.A.) 6—2, 6—4 ; ;
(S.U.A.) — Barili (S.U.A.)
7— 5.

UN NOU

l-a 
Tor- 
Cox 

. 6-1, 
Boro- 

Leonard 
6—2,

BE TENIS DE MISA 
[VOLUM LA DfLODAB f
reprezentativele Iugoslaviei. La 
masculin, oaspeții au obținut victo
ria cu 5—3. iar în meciul dintre e- 
chipele feminine, jucătoarele din 
R.P. Chineză au cîștigat cu 5—1.

4. —6.XI î Campionatele inter
naționale de tenis de masă ale

Iugoslaviei — Novi Sad;
5. XI < Meci pentru CM de 

box Ia cat. ușoară între Ramos 
(S.U.A.), deținător al titlului ți 
Carrasco (Spania) — Madrid ;

Meci pentru CE de box Ia 
cat. semimijlocie între Mene- 
trey (Franța), deținătorul titlu
lui și Bertini (Italia) — Ge
nova ; A . .

6—7.XI l Raliul automobilistic 
al Corsicei (CE al conducători
lor) ;

7.XI i Cele 6 ore de la Jarama 
(a 10-a Ș) ultima probă din Tro
feul Europei al mărcilor de 
automobile) — Spania ;

8—14.XI i Cursa ciclistă de 6 
zile de la Bruxelles ;

5—7.XI! Turneu internațional 
de handbal (f) — Karlsruhe;

— AI Il-lea Congres al Aso
ciației Europene de Atletism 
(A.E.A.) și al 26-lea Congres al 
calendarului european — Oslo; 
11— 13.XI l Raliul automobilistic 
al Belgiei (ultima probă din G.E 
al conducătorilor);

11— 14.XI i Campionatele mon
diale de gimnastică modernă — 
Havana.

Campionatele balcanice de 
haltere — Atena ;

12— 14.XT I Trofeul Matolay
— gimnastică sportivă (M-ț-F)
— Budapesta;

12—14.XI I Patina de aur — 
concurs internațional de pati
naj artistic — Fraga ;

14—18.XI i Turneu de califi
care pentru JO. la handbal

(participă Japonia, Coreea de 
Sud și Israel) — Japonia;

16—23.XI I Turneul Prieteniei 
— box — Havana ;

18—20.XI I Săbiile albastre — 
patinaj artistic — Karl Marx 
Stadt;

18—22.XI I Turneu internațio
nal de gimnastică (M-£F) —
Bratislava ;

20—21.XI i Turneu internațio
nal de lupte greco-romane — 
Graz ;

20—25.XI ! Raliul automobilis
tic al Marii Britanii;

20—28.XI î Campionatele in
ternaționale de tenis ale Ameri- 
cii de Sud (ultima probă pentru 
Marele Premiu — FILT) — 
Buenos Aires ;

21.XI—5.XII t Turneul inter
național de hochei pe iarbă — 
New Delhi;

22— 29.XI! Turneu internațio
nal de handbal (F) — Tbilisi;

23— 24.XI î Triunghiular de 
gimnastică (M) I Elveția — Ro
mânia — R. F. a Germaniei, la 
Saarbriicken ;

23—28.XI 1 Turneu internațio
nal de handbal (M) — Goteborg;

24.—28.XI i Campionatele bal
canice de scrimă — Atena ;

25—28.XIs Campionatele inter
naționale de tenis de masă ale 
Scandinaviei — Karlskrona 
(Suedia);

26.XI I Finalele CM de tenis 
al profesioniștilor — New York;

27—28.XI I Trofeul internațio
nal al campionilor (lupte) — 
Belgrad ;

29.XI—5.XII I Cursa ciclistă 
de 6 zile de la Grenoble.

L

BREVIAR
■ tn Îl
f oumpic TELEX

• Comitetul olimpic al S.U.A. a 
constituit o comisie de selecție, 
compusă din șapte membri care 
vor decide asupra participării 
sportivilor americani la J.O. de Ia 
Sapporo și MOnchen. Din comisie 
fac parte, printre alții, fostul ca
notor John Kelly (actualmente pre
ședinte al AAU), decatlonistul Bill 
Toomey și înotătorul Don Schollan- 
der.

SIADIOANLLL OLIMPIII
INTRA LA LXAMEM
Instalațiile, stadioanele și 

terenurile pe care se vor des
fășura multiplele întreceri ale 
Jocurilor Olimpice de vară 
de la Miinchen vor fj supuse 
ultimelor probe în cursul 
anului 1972. Astfel, stadionul 
olimpic va fi inaugurat în 
luna mai cu ocazia meciului 
internațional de fotbal R. F. 
a Germaniei — U.R.S.S. Tot 
aici vor avea loc în iulie 
campionatele vest-germane 
de atletism. Campionatele de 
înot ale țării gazdă se vor 
disputa, în premieră, în pis
cina olimpică în perioada 
aprilie-mai. Tot în luna mai 
se desfășoară în hala de vo
lei un mare turneu inter
național cu participarea a șase 
echipe reprezentative. Hala de 
box din incinta olimpică va 
găzdui în mai-innie campio
natele R.F.G. Tn sfîrșit, pista 
de canotaj de la Feldmoching 
va fi din non testată prin- 
tr-un concurs internațional 
de schifuri la 23—24 iunie și 
prlntr-o întrecere de caiac- 
canoe.

• In statul australian New South 
Wales a fost înființat un minister 
al sporturilor, a cărnj principală 
sarcină va fi susținerea candida
turii orașului Sydney (capitala a- 
cestui stat) la organizarea Jocurilor 
Olimpice de vară din 1988, cînd 

.................. > 200 de ani da laorașul împlinește 
fondare.

• Organizatorii 
nă de la Denver 
au dificultăți în construirea insta
lațiilor sportive, din pricina inter
vențiilor proprietarilor de terenuri 
și a organizației pentru protecția 
naturii. Astfel, de pildă, pista de 
schi alpin, proiectată în bazinul

Jocurilor de iar- 
(S.U.A.) din 1976
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Test preolimpic al pistei de maraton și marș de la Miinchen. In 
spatele mașinii oficialilor (cu tracțiune electrică) plutonul de concurență 
este condus de doi mărșăluitori din ~
și Christoph Hohne (nr. 13).
Loveland, Ia 100 km de Denver, 
va trebui mutată cu încă 50 km 
mai departe. De asemenea, acum 
se prevede construirea unei piste 
comune de bob și săniuțe, ceea ce 
firește ar exclude proba de bob 4.

* Cu 8 zile înainte de începerea 
Jocurilor de la Miinchen, 
din 
lua 
tor.

arbitri 
mai multe ramuri sportive vor 
parte Ia un seminar prepara-

Aproape jumătate din cele 
milioane de bilete de intrare, 

puse în circulație pentru diverse 
competiții «Ie Jocurilor Olimpice 
de vară din 1972 au fost vîndute 
în R. F. a Germaniei și alte 100 
de' țări. Peste hotare cele mai mul
te bilete au fost vîndute în S.U.A. 
(80 079). 
(46 308), 
(30 433), 
(24 980), 
Austria 
Canada 
Australia (12 892) etc.

• Orașul Ostersund din _____
Suediei a candidat de mai multe 
orf, fără succes, la 
Jocurilor Olimpice de 
tru ediția din 1980, 
local a întreprins din 
zarea situației, dar 
fost că orașul nu va fi capabil să-și 
asume marile, costuri ale organi
zării, așa că s-a renunțat la can
didatură.

*...La ceremonia fie deschidere 
a Jocurilor de ia Miinchen, pur- 
....... 1 ■ ■ - ' . . . ,

3,5

Urmează
Anglia 
Franța 
R. O.

(20 502), 
(14 163),

(35 570), 
(29 151), 
Germană 
U.R.S.S.

Mexic

lugoslavia 
Japonia 
Elveția 

(21 444), 
(17 110), 
(13 472),

nordul

organizarea 
iarnă. Pen- 
un comitet 
tiou an aii- 

concluzia a

RD. Germană t Peter Selzer (nr. 14)

tătorul flăcării 
schimb nu va 
atlet (masculin) cu totul anonim, 
tras la sorți. De asemenea, se a- 
nunță că pentru prima oară jură- 
mîntul va fi depus de o 
(se și pomenește numele 
Ileide Rosendahl).

olimpice în ultimul 
fi o vedetă, ci un

sportivă 
atletei

Următoarele sesiuni 
C.I.O. vor avea loc la 
poro și Miinchen în 1972, la 
Sofia în 1973, la Barcelona 
sau Viena în 1974. Comitetele 
olimpice naționale vor 

acu Comisia executivă 
ia 20 august 1972.

• Federația elvețiană

ale 
Sap-

conferi 
C.I.O.

c

anunțata t __
o primă selecție a săritorilor pe 
schiuri pentru întrecerile olimpice 
de la Sapporo. Este vorba de Hans 
Schmid, Walter Steiner, Ernst 
GrUnigen, Josef Bonetti și Fredy 
Guignard.

• Delegația Austriei la Sapporo 
va număra probabil 55 de persoa
ne: bob — 12 (cîte două echipaje 
de 2 și de 4), patinaj — 4 (Trixi 
Schuba și o alergătoare, Braunec- 
ker la patinaj artistic și un aler
gător), schi — 14 alpini (numărul 
maxim), 3—4 săritori șî 1—2 con- 
curenți la probele nordice, săniuțe 
— 6—8 participant. La biatlon și 
hochei, Austria nu prezintă candi
dați. Plecarea delegației spre ora
șul „Olimpiadei albe“ este planifi
cată pentru 25 ianuarie.

In primul meci al turneului masculin 
de baschet de la Riga s-au intilnit selec
ționatele Suediei și Finlandei. Victoria a 
revenit cu scorul de 90—68 (37—30) bas- 
chetbaliștllor suedezi. La această com
petiție mal participă reprezentativele 
R.S.S. Estone șl R.S.S. Letone.

Cea de-a treia etapă a Turului ciclist 
al Mexicului, desfășurată pe distanța 
Queretaro — San Luis Potosi, a fost cîș- 
tigată de rutierul olandez Piet van Kat- 
wljk, cronometrat pe 203 km cu timpul 
de 5h 05:27. Pe locurile următoare s-au 
clasat cubanezul Valquez — la 10,0 și 
belgianul Heryeers — la 20,0. In clasa
mentul general individual continuă să 
conducă olandezul Fedor den Hertog, 
urmat de italianul Baroni — la 2:54, me
xicanul Gonzalez — Ia 3:40 și cubanezul 
Martinez — la 5:09. Pe echipe conduce 
formația Italiei, secundată de selecțio
natele Mexicului, Olandei șl Cubei.

Boxerul japonez KoichI Wa.iima este 
noul campion mondial la cat. mijlocie- 
mică. tn gala desfășurată la Tokio, tn 
prezența a peste 15 000 de spectatori, el 
l-a învins la puncte, după 15 reprize, 
pe italianul Carmelo Bossi, fostul deți
nător al centurii. Wajima !-a dominat 
copios pe italian în lupta corp Ia corp, 
tn fazele de la distanță. Boss! a fost, 
la rîndul său, mai bun. Bossi a declarat 
după meci că decizia ÎI defavorizează șl 
că ar fi meritat un meci egal.

In Cursa ciclistă de șase zile, care se 
desfășoară în prezent pe velodromul aco
perit din Frankfurt, conduce perechea 
vest-germană Schulze — Renz cu 85 
puncte. Ii urmează la un tur cuplurile 
Altig — Fritz (R. F. a Germaniei), Post 
(Olanda) — Sercu_ (Belgia) șl Bugdahl — 
Kemper (R.F. a Germaniei).

La Barcelona 
dintre echipa 
mațla Oppsal 
mul tur ai „Cupe! campionilor europeni" 
la handbal masculin. Intilnlrea s-a În
cheiat cu un rezultat de egalitate : 16—18 
(9—9). Cel mal bun jucător de pe teren 
a fost spaniolul Prat, care ă înscris 8 
goluri. Din echipa Oppsal Oslo s-au re
marcat Vanser și Andersen, care au mar
cat cîte 3 goluri fiecare. învingători în 
primul joc cu 20—10, handballștii nor
vegieni s-au calificat pentru turui urmă
tor al competiției.

s-a disputat meciul retur 
locală Granollers și for- 
Oslo, contînd pentru pri-

După trei zile fle concurs, tn campiona
tele internaționale ,.open“ de golf ale 
Australiei (întrecerile se desfășoară la 
Hobart) conduce sportivul american Jack 
Nicklaus cu 199 p. II urmează în clasa
ment Bruce Crampton, Kel Nagle (ambii 
Australia) ș! Dave Hill (SUA) — toți cu 
cîte 208 puncte.
El

Concursul internațional de călărie de la 
Amsterdam a programat o nouă probă 
de obstacole. încheiată cu victoria con
curentului vest-german Gert Wiltfang 
(Pe calul i,Dorian Gray*) cu 35.5 și 0 
puncte penalizare.

Fe locurile următoare s-au clasat en
glezul David Broome pe Manhattan “ — 
36,1, vest-germanul Alwin Schoekemoehle 
pe „The Robber" — 38.3 și Italianul Gra
ziano Mancinelli pe t,Doneraile“ — 42,4.
a

La Graz (Austria), în cadrul competiției 
europene de tenis pe echipe, s-au tntîl- 
nit formațiile masculine ale Austriei șl 
Cehoslovaciei. După prima zi de între
ceri, scorul este favorabil cu 2—9 Jucă
torilor cehoslovaci. Vladimir Zednik l-a 
învins cu 6—3, 6—4 pe Peter Pokorny, 
iar Jir! Hrebec a dispus cu C—2, 6—4 de 
Ilans Kary. La Paris, in cadrul aceleiași 
competiții, echipele Franței șl Angliei 
se află la egalitate : 1—1. Proisy l-a în
vins cu 6—1, 6—4 pe Paish, iar Chan- 
freau a pierdut cu 6—3, 3—6, 3—7 în fața 
lui Battrick,
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